
100-00251S – Intent to Pursue or Withdraw Complaint – Stalking (07/2019) 2 पषृ्ठ मध्ये 1 

 

भर्मोन्ट राज्य 

सुपेररयर कोर्ट  सससभल सिसभजन (देवानी र्महाशाखा) 

 एकाइ िकेर् नं.  

 

वादी जन्म सर्मसि प्रसिवादी जन्म सर्मसि 

    

उजुरी असि बढाउने वा सििाट सलने र्मनसाय 

पछ्याउने 

12 V.S.A. §5133 बर्मोसजर्म 

उपयुक्त बक्सार्मा सिन्ह लगाउनुहोस् 

☐ मैले आपत्कालीन राहतका लागि िरेको अनुरोध अस्वीकार िररएको छ भने्न कुरा बुझेको छु । म यसैद्वारा पछ्याउने काययको सम्बन्धमा 12 V.S.A. 

§5133 बमोगिम माि िररएको अन्तिम आदेशका लागि आफ्नो अनुरोध गिताय गलन्छु । 

वा 

☐ आपत्कालीन राहतका लागि िररएको मेरो अनुरोध अस्वीकार िररएको भए तापगन म 12 V.S.A. §5133 बमोगिम पछ्याउने काययको गिरुद्धमा 

मैले िरेको अनुरोध अगि बढाउन चाहन्छु । म सुनुिाइ तय िररयोस् भने्न अनुरोध िदयछु । 

िादीको हस्ताक्षर  गमगत  

र्महत्त्वपूर्ट सूिनाहरू 

सपछा गने कायटबार् सुरक्षा प्राप्त गने आदेशका सम्बन्धर्मा गररएको उजुरी असि बढाउने वा सििाट सलने 

र्मनसाय 

वादीका लासग र्महत्त्वपूर्ट जानकारी 

अस्वीकार आदेश जारी गररएको सदनबार् सबदा बाहेकका पााँि (5) सदनसभत्र सुनुवाइका लासग कुनै अनुरोध 

दायर नगररएको खण्डर्मा अन्तिर्म आदेशका लासग गररएको अनुरोध सििाट सलइएको ठहर गररनेछ । 

अर्नी राखे्न सम्बन्धर्मा  

वादी र प्रसिवादीका लासग जानकारी 

िपाईलें कुनै पसन सुनुवाइर्मा आफ्नो प्रसिसनसधत्व आिैाँ  गनट पाउनुहुन्छ िर िपाईलें अर्नीसाँग परार्मशट सलन 

वा आफ्नो ििट बार् अटर्नीलाई प्रसिसनसधत्व गनट लगाउन सकु्नहुन्छ । यसद िपाईलें आफ्नो प्रसिसनसधत्व गनटका 

लासग अर्नी राख्नुभयो भने िपाईकंो अर्नीले अदालि र अको पक्षलाई आिूले िपाईकंो प्रसिसनसधत्व गनट 

लागेको कुरा बिाउनुपने हुन्छ । कुनै पसन सुनुवाइ हुनुअसि दुवै पक्षसाँग अको पक्षले अर्नी राख्दै छन् भने्न 

कुराको “सूिना” प्राप्त गने असधकार हुन्छ । भर्मोन्टको देवानी कायटसवसध सनयर्मावलीबर्मोसजर्म त्यस्तो सूिना 

सवपक्षी वा सवपक्षीको अर्नीलाई भेरे्र, िोन गरेर वा सलन्तखि रूपर्मा सदनुपने हुन्छ । साथै, सवपक्षीले पसन 

अर्नी राख्न सकून् भनेर उक्त सूिना असनवायट रूपर्मा पयाटप्त सर्मयअसि नै असिर्म रूपर्मा सदनुपने हुन्छ । 

यसद िपाईलें सवपक्षीलाई त्यस्तो सूिना सदनुभएन र अर्नी नभएको पक्षले अनुरोध गरेको खण्डर्मा प्रसिसनसधत्व 

नभएको पक्षले अर्नी राख्नका सनन्ति पयाटप्त सर्मय प्राप्त गने गरी अदालिले सुनुवाइको सर्मय सानेछ । 

प्रसिवादीका लासग र्महत्त्वपूर्ट जानकारी 

अदालिले यो सूिनार्मा िोसकएको सर्मसि र सर्मयर्मा हुने सुनुवाइर्मा अन्तिर्म आदेश सदने सक नसदने भने्न कुराको 

सनर्टय सलनेछ । सुनुवाइपसछ आदेश जारी गररन सक्छ । उक्त आदेश सो आदेशरै्म िोसकएको सनसिि 

सर्मयावसधसम्म लागू हुनेछ । यसद िपाई ंसुनुवाइर्मा उपन्तथथि हुनुभएन भने अदालिले उसिि ठानेको खण्डर्मा 

वादीले राहिका लासग गरेको अनुरोधका पक्षर्मा अथाटि् िपाईकंो सवरुद्धर्मा आदेश जारी गररन सक्छ । 



100-00251S – Intent to Pursue or Withdraw Complaint – Stalking (07/2019) 2 पषृ्ठ मध्ये 2 

 

कागजाि प्राप्त गररएको स्वीकारोन्तक्त 

भर्मोन्ट राज्य 

सुपेररयर कोर्ट   सिसभजन (र्महाशाखा) 

 एकाइ िकेर् नं.  

 
मैले आिैैँ ले भेटेर गनम्न काििात उपलब्ध िराएको छु: (लािू हुने सबैमा गचन्ह लिाउनुहोस्) 

☐ उिुरी, शपथपत्र र अस्थायी आदेश 

☐ अस्थायी आदेश 

☐ अन्तिम आदेश 

☐ अदालतको सेिासम्बन्धी िानकारीमूलक सामग्री 

☐ संशोधन/पररमाियन िररएको अस्थायी आदेश 

☐ संशोधन/पररमाियन िररएको अन्तिम आदेश 

☐ आदेश पररमाियन िनय/म्याद थप्न/रद्द िनय गदइएको आदेश 

☐ म्याद थगपएको अन्तिम आदेश 

☐ म्याद थगपएको अस्थायी आदेश 

☐ आपत्कालीन राहतको अस्वीकृगत  

अगि बढाउने मनसाय  

सुनुिाइको सूचना 

प्रापक  पे्रषक:   

  

गमगत:  समय:   पूिायन्ह  अपरान्ह स्थान:   
 

गमगत कमयचारीको नाम, पद र एिेन्सी कमयचारीको हस्ताक्षर 

 प्राप्तिको स्वीकारोप्ति 

 म यसैद्वारा यो आदेशको काििात प्राप्त िरेको स्वीकार िछुय  । 

शुल्कहरू गमगत हस्ताक्षर 

सेिा शुल्क  

____ माइल X $0._____ प्रगत माइल  (कृपया नाम टाइप िनुयहोस् िा स्पष्ट अक्षरमा लेख्नुहोस्) 

िम्मा  
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