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दरु्व य्वहारबाट राहतसम्बन्धी सनुवुाइका लागि कसरी त्ारी िन े

वादीको गववरण: 

्गद तपाईलें   दरु्व य्वहारबाट राहतको लागि गनवेदन दा्र िनुयभ्ो भने, तपाई ंवादी हुनुहुन्छ ।  तपाई ंआफूले प्राप्त िरेको सूचनामा उगललगित सम् 

अिागि नै अदालतमा उपगथित हुनुपने छ । ्गद तपाई ंसुनुवाइमा उपगथित हुनुभएन भने दरु्व य्वहारबाट राहतसम्बन्धी अगन्तम आदेशको लागि तपाईलें 

दा्र िनुयभएको गनवेदन िारेज हुने छ । कुनै पगन अथिा्ी आदेश त््सै गदन समाप्त हुनेछ । 

तपाई ंआफ्नो थिानी् घरेलु गहसंा एजेन्सीका वगकललाई अदालतमा भेट्न सक्नुहुन्छ वा तपाई ंउहााँलाई अगिम रूपमा सम्पकय  िनय सक्नुहुन्छ । तपाईकंो 

क्षेत्रमा रहकेा वगकलको बारेमा जानकारीका लागि ्स वेबसाइट हनुेयहोस््ः  https://vtnetwork.org/get-help/ । वगकलले सुनुवाइमा बोलन े

अनुमगत नपाउन सक्न ेछन् । 

्गद तपाई ंनब्बे गदनसम्मका लागि बाल सहा्ता प्राप्त िनय चाहनुहुन्छ भन ेकृप्ा सुनुवाइमा न््ा्ाधीशलाई ्ो कुरा जाहरे िनुयहोस् । 

प्रगतवादीको गववरण: 

्गद तपाईलंाई दरु्व य्वहारबाट राहतको लागि अथिा्ी आदेशको वा सुनुवाइको सूचना तामेली िररएको छ भने तपाई ंप्रगतवादी हुनुहुन्छ । तपाई ंआफूले 

प्राप्त िरेको सूचनामा उगललगित सम् अिागि नै अदालतमा उपगथित हुनुपने छ । ्ो अदालतलाई तपाई ंर तपाईकंा साक्षीहरूको ब्ान सुनाउनका लागि 

तपाईकंो अवसर हो । ्गद तपाई ंआउनुभएन भने प्रा््ःजसो अवथिाहरूमा अगन्तम आदेश प्रदान िररने छ । 

्गद तपाई ंजेलमा बसेकोले वा टाढा बथनुभएकोले फोनमाफय त उपगथित हुन चाहनुहुन्छ भन ेतपाईलें सुनुवाइभन्दा अिागि अदालतमा गलगित अनुरोध 

िनुयपछय र न््ा्ाधीशल ेतपाईकंो अनुरोधमा फैसला सुनाउनुहुने छ । 

्गद अगन्तम आदेश जारी भ्ो भने गनगित रोजिारी िने, हातहगत्ार र िोलाबारुद राख्न ेवा तपाईकंो अध््ािमन गथिगत का्म राख्न ेतपाईकंो क्षमतामा 

्सल ेअसर िनय सक्न ेछ । ्गद तपाईकंा संघी् बन्दकु गन्न्त्रण ऐन वा अन्् कानुनसम्बन्धी प्रश्नहरू छन् भने तपाई ंकानुनी मद्दत गलन सक्नुहुन्छ । 

दवुै पक्षहरूका लागि जानकारी 

सुनुवाइभन्दा पगहले िनुयपने कुराहरू: 

्गद सुनुवाइभन्दा पगहले तपाईलें घरबाट लुिा वा अन्् र्व्गिित सामानहरू गलनुपने छ र आदेशले सोको लागि अनुमगत गदन्छ भन ेतपाईलें गसध ै

आफ्नो थिानी् प्रहरी वा शेररफसाँि त््सको प्रबन्ध िनुयपने छ । प्रहरी र शेररफहरूले उनीहरूल ेप्रदान िन ेसेवाहरूका लागि शलुक गलन सक्न ेछन् । 

तपाई ंकुनै वगकलसाँि कुरा िनय वा वगकल गन्ुि िनय सक्नुहुने छ । तपाईकंो थिानी् अदालतमा कानुनी सेवाहरूका बारेमा जानकारी उपलब्ध हुनसक्छ । 

्गद पररवार अदालतमा तपाईकंो कुनै चालु मदु्दामा कुनै वगकल गन्ुि िनुयभएको छ भन े(जथतै सम्बन्ध गवच्छेद, बाल सहा्ता वा गवघटन मदु्दा) कृप्ा 

सुनुवाइभन्दा पगहले नै आफ्नो वगकललाई सम्पकय  िनुयहोस् । 

्गद दरु्व य्वहार भएका बेला कुनै व्थक र्व्गि साक्षी गिए भन ेतपाई ंगनजलाई सुनुवाइमा ब्ान गदनका लाि ल्ाउन सक्नुहुन्छ । न््ा्ाधीशले सम्भवत्ः 

अदालतमा नभएका र्व्गिको गलगित ब्ान थवीकार निनय वा उनीहरूलाई टेगलफोनबाट ब्ान गदन अनुमगत नगदन सक्नुहुने छ । 
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्गद अको र्व्गिसाँि तपाईकंो बच्चा छ भने अगभभावक-बच्चा सम्पकय  (भ्रमण) को बारेमा सोच्नुहोस् । तपाईलें आफ्ना बच्चाहरूका लागि उप्ुि 

सम् सुझाउन त्ार हुनुपदयछ । तपाईकंो कामको सम्तागलका, थकुलको सम्तागलका, बच्चाको सुगवधा र सुरक्षा अगन ्ाता्ातलाई ध््ानमा 

राख्नुहोस् । तपाई ंअको र्व्गिलाई नभेटी छोि्न र सङ्कलन िनय चाहनुहुन्छ गक चाहनुहुन्न भन्ने बारेमा सोच्नुहोस् । कृप्ा ्ोजना त्ार पानय सुनुवाइको 

अिागि केही सम् गलनुहोस् । का्यपत्र फारामहरू अदालत र न््ा्पागलकाको वेबसाइटमा उपलब्ध छन् (तल हनुेयहोस्)। 

्गद तपाई ंआमाबुवा-बच्चाको सम्पकय  सुपररवेक्षणको लागि प्रश्न सोध्न जााँदै हुनुहुन्छ भने न््ा्ाधीशलाई ्ो गकन तपाईकंो बच्चाको गहतमा छ भनेर 

बताउन त्ार हुनुहोस् । केही समदुा्साँि आमाबुवाको लागि पुर्् ाउन र गलन आउन वा भेट्न जानको लागि सुरगक्षत ठाउाँ प्रथताव िन ेका्यक्रमहरू रहकेा 

छन् । केही समदुा्साँि आमाबुबाको लागि पुर्् ाउन आउने र गलन आउने वा भेट्नका लागि सुरगक्षत ठाउाँ प्रथताव िने का्यक्रमहरू छन् । ्गद तपाई ं

अको र्व्गि (जथतै, तपाईहंरू दवु ैजनाल ेगवश्वास िनुयहुने आफन्त वा सािी) लाई पुर्् ाउन र गलन आउन वा भट्ेन जान सुझाव गददै ाँ हुनुहुन्छ भने तपाईलें 

सुनुवाइभन्दा अिागि उि र्व्गि ्ो का्य िनय सहमत छन् गक छैनन् भनेर िाहा पाउनुपदयछ । 

अगभभावकी् अगधकार र गजम्मेवारीहरू (गहरासत) र आमाबुवा बच्चा सम्पकय  (भ्रमण) र बाल सहा्ताको बारेमा दीघयकालीन आदेशहरू प्राप्त िनय, 

तपाईलें छुटै्ट अगभभावगक्, सम्बन्धगवच्छेद, अलि बथन, वा गवच्छेद िन ेमुद्दा दा्र िनुय पछय (पगहला नै दा्र िररसगकएको अवथिामा बाहके)। ्गद 

तपाई ंगववागहत हुनुहुन्छ वा कानुनी रूपमा साँिसाँिै हुनुहुन्छ भन ेसम्पगिको थवागमत्वको बारेमा अगन्तम आदेश प्राप्त िनय तपाईलें सम्बन्ध गवच्छेद, अलि 

बथन, वा गवच्छेद िने मदु्दा िनुयपदयछ । ्गद तपाई ंगववागहत हुनुहुन्न वा कानुनी रूपमा साँिसाँिै बथनु हुनुहुन्छ भने सम्पगिको थवागमत्वको बारेमा अगन्तम 

आदेश प्राप्त िनय तपाईलें सानो दाबी वा कानुनी मदु्दा दा्र िनुय पने हुन्छ । ्गद तपाई ं्ीमध््े कुनै मदु्दा दा्र िने ्ोजनामा हुनुहुन्छ भने तपाई ंअदालत 

क्लकय को का्ायल्बाट वा न््ा्पागलका वेबसाइटबाट फारामहरू प्राप्त िनय सक्नुहुन्छ (तल हनुेयहोस्)। तपाईलें सुनुवाइअगघ नै ्ी फारामहरू दा्र 

िररगदनुभ्ो भने राम्रो हुन्छ । 

्गद तपाईलंाई अङ्िेजी वा साङ्केगतक भाषामा मद्दत चागहएको छ भने कृप्ा तुरुन्तै अदालतमा सम्पकय  िनुयहोस् । 

सुनुवाइ गमगत: 

तपाई ंसूचना उललेि िररएको सम्मै अदालतमा उपगथित हुनुपदयछ । सम्भव भएको िण्िमा अदालतहरूले वादी र प्रगतवादीहरूका लागि छुटै्ट क्षेत्रहरू 

प्रदान िन ेछन् । सुनुवाइ हुनुभन्दा अिागि एक अकायसाँि कुराकानी िने आशा निनुयहोस् । धेरैजसो अवथिामा तपाईलंाई त््थतो का्य िनय अनुमगत गदइन े

छैन । तपाईलंाई त्ार हुन मद्दत िने कक्षा सुनुवाइको अंश हुनेछ । तपाईकंो मुद्दाको कारबाही अिागि बढाउनुभन्दा अिागि केही सम् लाग्न सक्न ेछ । 

कृप्ा तपाईकंो कािजपत्र आफूसाँि अदालतमा ल्ाउनहुोस् । 

तपाई ंनोटहरू गलनका लागि कािज र कलम गलन सक्नुहुन्छ । 

तपाईलें सुनुवाइका लागि सह्ोि पुर्् ाउने र्व्गिलाई ल्ाउन सक्नुहुन्छ तर गनजलाई तपाईसंाँि बथन वा न््ा्ाधीशसाँि कुरा िनय अनुमगत नगदइन सक्छ । 

सो र्व्गि तपाईसंाँि शैगक्षक कक्षामा भाि गलन सक्छन् । 

्गद तपाई ंसह्ोिी कािजात (तपाईकंो मदु्दासाँि सम्बगन्धत कािजपत्र वा तगथबर) ल्ाउाँदै हुनुहुन्छ भने कृप्ा अदालतको लागि एउटा र आफूसाँि 

राख्नका लागि अको प्रगतगलगप ल्ाउन नगबसयनुहोस् । ्गद तपाई ंटेप रेकगियङ ल्ाउाँदै हुनुहुन्छ भने कृप्ा सो रेकगियङ बजाउनको लागि आवश््क पने 

उपकरण पगन ल्ाउनुहोस् । न््ा्ाधीशले तपाईलें ल्ाउनुभएको कुरालाई मदु्दाको गहथसा बनाउन अनुमगत गदन पगन सक्नुहुने छ वा नगदन पगन सक्नुहुने छ 

। 

अदालतमा बच्चाको लागि थ्ाहारको सुगवधा उपलब्ध छैन र बच्चाहरूलाई अदालत कक्षगभत्र ल्ाउन ेअनुमगत नहुन सक्छ । 
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