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भर्मोन्ट राज्य 

सुपेररयर कोटट फ्यामर्मली मिमभजन 

एकाइ िकेट नं. 

वादी जन्र्म मर्ममि प्रमिवादी जन्र्म मर्ममि 

मवरुद्ध 

प्रततवादीको परू्य भौततक ठेगाना: 

दुर्वयटवहारबाट राहिसम्बन्धी उजुरीको सर्मर्टनर्मा शपर्पत्र 

मेरो उजरुीमा गररएका दावीहरूको समर्यनमा, म तनम्न तथ््हरू मलाई र्ाहा भए र तवश्वास भएसम्म सत्् र सही छन् भन्ने कुरा र्व्क्त गदयछु । 

प्रततवादीले बन्दकु वा अन्् घातक हतत्ारहरू खररद गरेका, राखेका छन ्वा उनको ततनीहरूमा सहज पह ुँच छ । 

 हो  होइन  मलाई र्ाहा छैन 

यदि तलका कुनै पदन घटनामा बन्िुक सामेल गरिएको दियो वा प्रयोग गरिएको दियो भने कृपया पृष्ठ 2 मा िहेको बन्िुकसम्बन्धी खण्ड भनुुहोस ्। 

मलाई आदेशका लातग अनरुोध गनय बाध्् बनाएको सबैभन्दा पमिल्लो घटना तनम्न तमतत, स्र्ान र सम्मा घटेको तर््ोोः मा 

(मिमि) 

मा  राज््को  नगरमा 

 (सिय) 

जब ले मलाई र/वा नाबातलग बच्चालाई तनम्न कुराहरू गरेका तर्ए: 

(नाि) 

(आवश्यक परेिा कागजको छुटै्ट पाना संलग्न गनुुहोस)् 

के उक्त घटना तवपक्षी संलग्न भएका मातर् उल्लेतखत सबैभन्दा गम्भीर घटना हो ?  हो  होइन 

्तद तपाईलें 'होइन' उत्तर तदनभु्ो भनेोः 

मलाई आदेशका लातग अनरुोध गनय बाध्् बनाएको सबैभन्दा गम्भीर घटना तनम्न तमतत, स्र्ान र सम्मा घटेको तर््ोोः 

 मा                                              मा  राज््को 

 (मिमि)  (सिय) 

 नगरमा । 

के भएको तर््ो भनेर तल वर्यन गनुयहोस ्। (स्पष्ट उल्लेख गनुुहोस ्। यो कहााँ भएको मियो ? त्यहााँ अरू को-को मिए ? कुन-कुन हमियार संलग्न रहकेो मियो ?) 

(आवश्यक परेिा कागजको छुटै्ट पाना संलग्न गनुुहोस)् 
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आदेशका लातग मेरो अनरुोधलाई समर्यन गने तवगतका गम्भीर तहसंा वा धम्कीका अन्् घटनाहरूमा तनम्न लगा्तका पदयछन:् 

(स्पष्ट उल्लेख गनुुहोस् । हरेक घटनाका लामग, मनम्न कुराहरू उल्लेख गनुुहोस्: यो घटना कमहले र कहााँ घटेको मियो, त्यहााँ अरू को-को मिए र त्यसको पररणािस्वरूप लागेका चोटपटक वा प्रयोग 

भएका हािहमियारको मववरण ।) 

(आवश्यक परेिा कागजको छुटै्ट पाना संलग्न गनुुहोस)् 

हािहमियारर्मा प्रमिवादीको पह ुँच 

र्ाहा भएका हातहतत्ारका बारेमा तववरर् तल उपलब्ध गराइएको छ: 

बन्दुक/अन्य घािक हमियारको प्रकार 

(हाते बन्दकु/राइफल/चक्कू; कम्पनी/मोडेल, ्तद र्ाहा भएमा) 

बन्दुक/अन्य घािक हमियारको स्र्ान 

(जस्तै, बेडरुम/सवारी साधन) 

यमि िामिको खाली ठाउाँिा पयाुप्त स्िान छैन भने कृपया िप पाना प्रयोग गनुुहोस ्। 

मैले _____________________ वटा र्प पाना संलग्न गरेको छु । 
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प्रमिवादीको हमियार/अन्य घािक हमियारहरूको प्रयोग 

प्रततवादीले  म वा पररवारको अको सदस््मातर् बन्दकु वा अन्् घातक हतत्ार प्र्ोग, देखाएका वा धम्की तदएका  छन ् छैनन ्।

्तद छन ्भने कृप्ा तल वर्यन गनुयहोस:् (स्पष्ट उल्लेख गनुुहोस ्। प्रमिवािीले के गरेका मिए ? यमि बन्िकु वा घािक हमियार अरू कसैको मियो भने प्रमिवािीले उक्त हमियार कसरी 

हाि पारेका मिए ? सो घटना कहााँ घटेको मियो ? त्यहााँ अरू को-को मिए ?) 

(आवश्यक परेिा कागजको छुटै्ट पाना संलग्न गनुुहोस)् 

के तपाईलंाई आफू प्रततवादीबाट तत्काल र्प दरु्व य्वहार ह ने खतरामा ह नहु न्छ भन्ने लाग्छ ? 

्तद हो भने कृप्ा मातर् वर्यन नगररएका कुनै पतन तववरर् समावेश गनुयहोस:् 

 हो  होइन 

सैन्य सेवााः प्रततवादी सैन्् सेवामा  छन्  छैनन ्। 

चेिावनी 

13 V.S.A §2904 र्मा र्वयवस्र्ा गररए अनुसार यस शपर्पत्रर्मा झूटो बयान मदनु अपराध हो र यस कसरुबापि कैद वा जररवाना वा दुवै सजाय ह न सक्नेि । 

म ्स तनवेदनमा उल्लेतखत तथ््हरू मलाई र्ाहा भए र तवश्वास भएसम्म सत्् र सही छन् भनेर कसम खान्छु वा पतुि गछुय । 

तमतत:   हस्ताक्षर: 

स्पि अक्षरमा हस्ताक्षरोः 

रे्मरा अगामि हस्िाक्षर गरेर कसर्म खाएकोाः 

तमतत: 

म््ाद गुज्रने तमततोः नोटरीको हस्ताक्षर: 

सचूना: यो शपर्पत्रलाई दुर्वयटवहारबाट राहिका लामग उजुरीको सार्र्मा प्रमिवादीलाई म्याद िारे्मली गररनेि 
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