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दरु्वययवहार/उपेक्षा/शोषणबाट राहतको लागि उजरुी  

33 V.S.A. अनचु्छेद 69 बर्मोगजर्म 

वादीको गववरणः   

नार्म:  जन्र्म गर्मगत:   
    

इच्छुक र्वयगिको गववरणः  

नार्म:  जन्र्म गर्मगत:   

ठेिाना:   इरे्मल ठेिाना  

सहर/राज्य/गजप:  गदनर्मा प्रयोि िररने फोन नम्बरः  

र्मः  एजेन्ट ह ुँ    

  
 अगभभावक ह ुँ   

   वदृ्धावस्था/अपाङ्िता गवभािबाट ह ुँ   

प्रगतवादीको गववरण:  

नार्म:  जन्र्म गर्मगत:   

ठेिाना:   इरे्मल ठेिाना  

सहर/राज्य/गजप:  गदनर्मा प्रयोि िररने फोन नम्बरः  

वगकलको गववरणः  

नार्म:  

वगकलको ठेिानाः  सहर/राज्य/गजप:  

फोन नम्बरः     

वगकल:  वादीको लागि हो    

  इच्छुक र्वयगिको लागि हो   

 
('इच्छुक र्वयगि ‘स्वयम्ले नै पूरा िनुयपने) 

वादी 18 वषय वा सोभन्दा बढी उरे्मरका छन् र गनम्न कारणले िदाय जोगखर्मर्मा रहकेा वयस्क ह न्:  

 

 एक इजाजतपत्र प्राप्त दीर्यकालीन स्याहार प्रदायक संस्थार्मा रहने गबरार्मी ह न्; 

 एक र्मनोगचगकत्सा अस्पताल वा अस्पतालको र्मनोगचगकत्सा एकाइर्मा रगहरहेका छन्;<२} 

 एक प्रर्मागणत िहृ स्वास््य एजेन्सी वा र्वयगिित स्याहार प्रदान िने र्वयगि वा संस्थाबाट एक र्मगहनाभन्दा बढी सर्मयसम्र्म र्वयगिित स्याहार सेवाहरू प्राप्त िरररहेका छन्; वा 

 गनवासी रहकेो (भनाय) वा सेवा प्राप्त िरेको, जेसुकै भए पगन; र्मगस्तष्कर्मा क्षगत, बुढ्यौलीको कारणले गनबयलता, वा शारीररक, र्मानगसक वा गवकासात्र्मक अशिता, जसल ेसहायतागवना उनको 

आफ्नो हरेचाह िने क्षर्मतार्मा अवरोध पुर्याउुँछ वा जसल ेआफूलाई दरु्वययवहार/उपेक्षा/शोषणबाट बचाउने उनको क्षर्मतार्मा असर पादयछ । 

वादी 

 िुनासोको सम्बन्धर्मा वादीको इच्छा र्वयि िनय सक्षर्म छन्/गछन् । 

 गनम्न कारणले िदाय उजुरीका सम्बन्धर्मा वादीको इच्छा र्वयि िनय सक्षर्म छैनन् 

 _______________________________________________________________________________________________  
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वादी 

 सुनुवाइर्मा भाि गलने छन् 

 सुनुवाइर्मा भाि गलने छैनन् । 

  र्म कुनै अगभभावक कानुनी वाररस गनयुि िररयोस् भनी अनुरोध िदयछु गकनगक वादी गनवेदनको सम्बन्धर्मा राय र्वयि िनय सक्षर्म छैनन् । 

गनम्न गर्मगतर्मा: _____________________________________  प्रगतवादीले 

 33 V.S.A. धारा 6902(1) र्मा 'दरु्वययवहार' लाई पररभागषत िररएअनुसार  वादीलाई दुर्वययवहार िरे । 

 33 V.S.A. धारा 6902(7) र्मा "उपेक्षा" लाई पररभागषत िररएबर्मोगजर्म  वादीलाई "उपेक्षा" िरे । 

 33 V.S.A. धारा 6902(7) र्मा "शोषण" लाई पररभागषत िररएबर्मोगजर्म  वादीलाई "शोषण" िरे । 

वादी अदालतले गनम्न कुराहरू सर्मावेश िररएको आदेश प्रगवष्ट िने अनुरोध िदयछ: 

 प्रगतवादीले वादीलाई दुर्वययवहार निने आदेश । 

 प्रगतवादीले वादीलाई उपेक्षा निने आदेश । 

 प्रगतवादीले वादीलाई शोषण निने आदेश । 

 प्रगतवादीलाई तुरुन्तै र्र छोड्न आदेश । 
आवासः   

 आफ्नै स्वागर्मत्वर्मा छ नार्मः   वादीको नार्मर्मा   प्रगतवादीको नार्मर्मा 

 भाडा/गलजर्मा गलइएको   वादी र प्रगतवादी दवुैको नार्मर्मा 

 अन्यः   

यगद गनवेदन स्वीकार िररयो भने जोगखर्मर्मा भएका वयस्कको स्याहार कसरी िररने छ ? 

 

  

  

  

  

यगद तात्कागलक राहत अनुरोध िररएको हो भन ेअको खण्ड पूरा िनुयहोस् ।  

अन्यथा, गसधै गर्मगत र हस्ताक्षरर्मा जानुहोस् 

आपत्कालीन राहतका लागि अनुरोध - अस्थायी आदशेको प्रस्ताव 

वादीलाई वादीको तफय बाट राहत प्रदान निररएको खण्डर्मा गनजको शारीररक स्वास््य वा आगथयक गहतर्मा िम्भीर र अपूरणीय क्षगत पुग्नेछ र त्यसकारण वादी अदालतलाई गनम्न आदेश गदन अनुरोध िदयछ: 

 प्रगतवादीले वादीलाई दुर्वययवहार निने आदेश । 

 प्रगतवादीले वादीलाई उपेक्षा निने आदेश । 

 प्रगतवादीले वादीलाई शोषण निने आदेश । 

 प्रगतवादीले तुरुन्तै र्र छोड्ने आदेश । 

र्रको ठेिाना:  ___________________________________________________________________________________  

 वादीको गलगखत अनुर्मगत वा अदालतले आदेश गदएको खण्डर्मा बाहेक अदालतका काररन्दाले वादीको ठेिाना कसैलाई खुलासा िने छैनन् । 

 अन्यः _______________________________________________________________________________________  

आपत्कालीन राहतका लागि िररएको यस अनुरोध सर्मथयन िने त्यहरू संलग्न िररएको वादीको शपथपत्रर्मा फेला पानय सगकन्छ । 

 
गर्मगत 

    

    वादी/वगकल/इच्छुक र्वयगिको हस्ताक्षर 
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