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अनसूुची -१ 

(दफा ८ को उपदफा (२) सँग सम्बन्धित) 

उजरुीको ढाचँा 

धयाययक समिमत सिक्ष पेश गरेको मनवदेन-पत्र 

 

तनहुँ न्जल्ला न्िररङ गाउँपामलका, वडा नं … … बस्न ेश्री .. …. …. …  को छोरा/छोरी/श्रीिमत … … बर्ष 
…. … को …. …. … … मनवेदक श्री .. .. … …. …. .. … ……. ………… ……………. …………… ……. । 

(प्रथि पक्ष) 

यवरुद्ध 

तनहुँ न्जल्ला न्िररङ गाउँपामलका, वडा नं … … बस्न ेश्री .. …. …. …  को छोरा/छोरी/श्रीिमत … … बर्ष 
…. … को …. …. … … मनवेदक श्री .. .. … …. …. .. … ………….. ………. ……….. …………… ……… । 

(दोश्रो पक्ष) 

यवर्यः सम्वधि यवच्छेद 

ि मनम्न वुदँाहरुिा लेन्िए विोन्जि मनवेदन गदषछु: 

१.ि मनवेदक र यस यववादको दोस्रो पक्षयवच संवत २०६९ सालिा सािान्जक परम्परा अनसुार 
यववाह गररएको हो । यववाह भएपश्चात २ वर्षसम्ि अथाषत २०७१ सालसम्ि हािीयवच सिुिरु 
दाम्पत्य जीवन रहेको मथयो । हािीबाट २०७१ साल जेठिा १ छोराको सिेत जायजधि भएको 
छ । एक आपसिा लोग्ने स्वास्नी यवचको सहिमत र सहकायषिा छोरा जधिेपछी क्रिशः सिस्या 
देन्िँदै जान थाल्यो । २०७१ सालको मतहारिा िाइत गएपछी उनी िर आइनन ्। पटक 
पटक िर आउन फोनबाट अनरुोि गरेँ  । २ पटकसम्ि मलन गए ँ। तर मनजले मतिीसँग िेरो 
जीवन चल्न सक्दैन, ि िर जान सन्िन, मतिी जे गनुषपछष गर भमन ठाडो जवाफ ददन थामलन । 
के कारणले यस्तो हनु गयो भमन सोध्दा अव मतम्रो र िेरो सम्वधि छैन आफुिसुी गर र  िलाई 
सम्पकष  नगर,गरेिा राम्रो हुँदैन भमन िाक िम्की र त्रास िसेत ददइन । लािो सियसम्ि िन 
फकेला र िर आउमलन भमन पिी वसेँ तर आईनन । कररव ३ वर्षपछी अथाषत २०७४ साल 
भाद्र ियहनािा पनुः मलन गए ँतर यवपक्षी िसँग वोल्दै नवोली िरमभत्र मछररन र साला जेठान 
पठाईशारीररक आक्रिण गने सम्िको कायष गरी िलाई तथानाि गामल गलौच गरे । िनु्ककलले 
ज्यान जोगाई मनराश भएर िर फयकष ए ँ र अव दोस्रो पक्ष श्रीिती िसँग पनुः फयकष  आउने र 
दाम्पत्य जीवन सिुिरु हनुे सम्भावना नभएकोले पाररवाररक यववाद मनरुपणका लामग यो मनवेदन 
ददन आएको छु ।  

२.यस समिमतबाट दोस्रो पक्ष न्िकाई जे जो वझु्नपुछष विुी यववाद मनरुपण गराईपाउँ ।  
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३.यस गाउँपामलकाबाट जारी भएको स्थानीय धयाययक कायषयवमिको दफा ....विोन्जि मनवेदन 
दस्तरु रु ...... , दोस्रो पक्ष १ जनालाई म्याद सूचना दस्तरु रु ........., पाना २ को मनवेदनको 

प्रमतमलपी दस्तरु रु  .............सिेत गरी जम्िा रु ......यसै मनवेदनसाथ दान्िल गरेको छु ।  

४.यो मनवेदन स्थानीय सरकार संचालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ )२ (  अनसुार यसै समिमतको 
अमिकारक्षेत्रमभत्र पदषछ ।  

५.यो मनवेदन हदम्यादमभतै्र छ र ि मनवेदकलाई यस यवर्यिा मनवेदन ददने हकदैया प्राप्त छ ।  

६.यस यवर्यिा अधयत्र कहीीँ कतै कुनै मनकायिा कुनै प्रकारको मनवेदन ददएको छैन ।  

७.यसिा दोस्रो पक्षको िाइती तफष का र िेरो िर तफष का पररवारका सदस्यहरु न्िकाई थप 
व्यहोरा वझु्न सयकनेछ ।  

८.यसिा लेन्िएका व्यहोरा दठक साँचो सत्य हनु,् िठुा ठहरे कानून विोन्जि संजाय भोग्न तयार 
छु ।  

 

मनवेदक 

हस्ताक्षरः 

नािः  

ठेगानाः 

नागररकता नं र जारी न्जल्लाः 

 

इमत संवत ्... .... साल ..... ...... ियहना ..... ..... गते .... .... रोज … … शभुि।् 

 


