भर्मोन्ट राज्य
सुपेररयर कोर्ट
एकाइ

सससभल सिसभजन (दे वानी र्महाशाखा)
िकेर् नं.

वादीको नाम

प्रतिवादीको नाम

सवरुद्ध

अदालती सुनुवाइ जारी राख्ने सनवेदन
1. म तनम्न हो:

वादी
वादीको अटनी
प्रतिवादी
प्रतिवादीको अटनी
2. म तनम्न तमति र समयका लाति िोतकएको अदालिी सुनुवाइ जारी राख्न अनुरोध िदद छु

का तदन
सुनुवाइको तमति

3. मैले यो सुनुवाइका बारे मा अदालिबाट

पूवाद न्ह

अपरान्ह

पूवाद न्ह

अपरान्ह

हो

होइन

समय

मा सूचना प्राप्त िरे को तिएँ ।
तमति

4. यो अनुरोध िनुदको कारण यस प्रकार छ: (लािू हुने कारणमा तचन्ह लिाउनुहोस्)
अदालिको तमति जुधेकाले: यो सुनुवाइको तमति र/वा समय िोतकएको अको अदालिी कायदवाहीसँि जुध्छ ।
अदालिको तमति जुध्ने समय र तमति:

का तदन ______
सुनुवाइको तमति

समय

अदालिको नाम:
मैले उक्त अदालिमा सुनुवाइ जारी राख्ने अनुरोध दायर िरे को छु :
म र मेरो सेवाग्राहीका लाति जुधेको अन्य समय: (कृपया व्याख्या िनुदहोस्)

अर्नीहरूले कृपया ध्यान सदनुहोस्: सवगतर्मा सर्मय तोसकएको सिदाका कारण सर्मसत जुधेको हो भने कृपया
अदालतलाई तपाईंको सिदासम्बन्धी योजनाका िारे र्मा जानकारी गराइएको सियो सक सिएन भन्ने कुरा सर्पोर् गनुटहोस् र
यसद जानकारी गराइएको सियो भने तपाईंले उक्त सूचना कसहले सदनुभएको सियो भन्ने कुरा पसन सर्पोर् गनुटहोस् ।
साक्षी उपलब्ध नभएकाले: मैले यो सुनुवाइमा बोलाउन चाहे को साक्षी यो सुनुवाइ हुने समयमा उपलब्ध हुनुहुन्न ।
साक्षीको नाम:
ठे िाना:
यो मुद्दासँिको सम्बन्ध (जस्तै, पक्राउ िने अतधकारी):
बयानको तवषयवस्तु:

साक्षीलाई सुनुवाइको तमतिका बारे मा जानकारी िराइएको तमति:
िपाईंलाई समय नतमलेको कुरा जानकारी िराइएको तमति:
उपलब्ध नहुनुको कारण:
कुनै रोग सिर्मारी छ भने यो सनवेदनर्मा असनवायट रूपर्मा सचसकत्सकको शपिपत्र सर्मावेश गररनुपछट ।
V.R.C.P. 40(d)(2) हेनुटहोस् ।
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पक्ष वा अटनी तबरामी भएको: (कृपया व्याख्या िनुदहोस्)

कृपया ध्यान सदनुहोस्: तपाईंले अदालतलाई आफू सिरार्मी परे काले सुनुवाइर्मा उपस्थित हुन नसकेको भन्ने कुरा सलस्खत
रूपर्मा पेस गनुटपने हुन सक्छ । तपाईंले सचसकत्सक वा अन्य स्वास्थ्य प्रदायकले लेखेको सचठी दायर गनुटपने हुन सक्छ ।
यो सुनुवाइका लाति आवश्यक पने एउटा ररपोटद पूरा िररएको छै न । (कृपया स्पष्ट पानुदहोस्)

माति सूचीबद्ध निररएको अनुरोधका लाति अन्य कारण: (कृपया व्याख्या िनुदहोस्)

5.

यो अनुरोधका बारे मा अन्य पक्ष/पक्षहरूसँि सम्पकद िनुदहोस्:
मैले अको पक्ष/पक्षहरू वा तिनका अटनीहरूसँि सम्पकद िरे को छु र
मेरो अनुरोधमा तवरोध िररएको छै न
मेरो अनुरोधमा तवरोध िररएको छ
मैले यो अनुरोधका सम्बन्धमा अको पक्ष/पक्षहरू वा तिनका अटनीहरूसँि सम्पकद िरे को छै न

अको पक्ष/पक्षहरू वा तिनका अटनीहरूसँि सम्पकद निनुदको कारण खुलाउनुहोस्:

ध्यान सदनुपने कुरा: यसद तपाईंले आफ्नो सनवेदनका सम्बन्धर्मा अको पक्षलाई राम्रो सनयत राखेर सम्पकट गने प्रयास गनुटभएको छै न र
तपाईंले सम्पकट गनट नसक्नुको उसचत कारण खुलाउन सक्नुभएन भने तपाईंको सनवेदन अस्वीकार गररन सक्छ ।

तमति
हस्ताक्षर
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