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वििाह-विच्छेद, वििाह-विघटनरछु टानामकोबारे मा….तपाईंलेके जान्नप
ु छ
१/९/२०१५माअवन्तमपटकशोधो निएरोको
ओवहओ कानूनले पवत र पत्नीलात वतनीहकोको िािावहक शबन्  शमा्त िन अविा पएरितन िनका वनवत
तीन िटा तएरकाहको प्रदान िछ: कानूनी छु टानाम, वििाह-विच्छेद र वििाह-विघटन  (चौवो तएरका—
वनराकरण—यहााँ उल्लेख गिएरनेछान ) वििाह-विच्छेद िावििाह-विघटन प्रा्त िनको वनवत, तपाईंले उजुरी
िनुभन्दापवहले ओवहओमाकतीमाछमवहनाबशोबाशिरे कोनुनुपछ कनूनीछु टानामचाहाने यक्वततहकोका
वनवतउजुरीिनुभन्दापवहले ओवहओमाकु ना वनवचचतशमयअिव भरबशोबाशिरे कोनुनुपछभनेरकानूनले
तोके को छान  भेटघाट तवा शावशबन् ले बाजेबोजुको पएरिार जस्ता िार-पएरिारको अव कारको बारे मा
उल्लेख ग िदछ  लालनपालनको शमय भन्नाले बालबावलकाले ्नो बाबु्माशाँि वबताउने शमय हो 
कानूनीछु टानामभनेकोके हो?
कानूनीछु टानामलेवििाहलातकानूनीकोपमाशमा्तिददैननतरशपवि विभाजन, पवत-पत्नीशहयोि, (लालन
पालन शमय र बाल शहायता लिायत) ्मा/बाबु अव कार र वजमेिारी शबन् ी विययमा ्देध जारी
िनकोवनवतअदालतलातस्िीकी तीप्रदानिदछ शबवन् तप्षहहकोिािावहकअिस्वामानारहन्छन्, तरवभन्ना
बस्छन् जबअदालतले कानूनीछु टानामप्रदानिछ, तबहरे कप्षहले अदालतले ददने वनवचचत्देधहकोलात
पालनिनुपछ

वििाह-विघटनभनेकोके हो?
वििाह-विघटन भनेको ोउटा त्यस्तो प्रदाया हो जशमा िािावहक जोलीले राजीख गूशीशाव ्नो िािावहक
शबन् लात अन्त्य िन चाहान्छन्  विघटन्ारा िािावहक शबन् लात अन्त्य िनको वनवत कु ना पवन प्षहले
् ार प्रमावणत िन ्िचयक छान  यबा शपवि , पवत-पत्नी शहयोि, र बालबच्चा शबन् ी कु ना पवन
विययशाँिशबवन् तश ौतामापवतरपत्नीलेहस्ता्षहरिएरशके पवछवनिेदनदायरिएरन्छ शामूवहककोपमा
वििाह-विघटनकोवनवतवनिेदनदायरिएरशके पवछ, अदालतले वतनीहकोकोमुद्दालातशुनुिाइिनकोवनवत
शबवन् तप्षहहकोले कतीमा३०ददनशमपख गनुपछ मुद्दाकोशुनुिाइदायरवनिेदनदायरिएरोकोवमवतले
९० ददनवभत्रा नुनुपछ  शुनि
ु ाइको शमयमा, अदालतले शबन् -विच्छेदको श ौतालात अिलोकन िनेछ,
शपवि  र दावयत्ि र लालनपालन विययमा प्रचन िनेछ, र शबवन् त प्षहहकोले बु ेका छन् दक छानन् र
श ौताप्रवत दुिा प्षह शन्तुष्ट  छन् दक छानन् त्यश शबवन्  प्रचन िनेछ  यदद स्बवन् त प्षहहको शहमत छन् र
्नािािावहकशबन् लातअन्त्यिनचाहान्छन् भन्ने कु राप्रवतअदालतशन्तुष्ट भोमा, अदालतले वििाहिघटनप्रदानिनेछरशबन् -विच्छेदश ौतालातलािूिन्देधददनेछ
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वििाह-विच्छेदभनेकोके हो?
वििाह-विच्छेद भनेको वििाह अन्त्य िने नािएरक मुधा ा हो--यशमा शपवि  विभाजन, पवत-पत्नी शहयोि र
बालबच्चाकोविययमाअवन्तमवनणयिनअदालतलातउनुरो िएरन्छ 

वििाह-विच्छेद पवत िा पत्नीमयेये ोकजनाले शु ग िछ, जशलात िादी भवनन्छ, र उनले अदालतको
कमचारीकहााँ उजुरी दायर िदछ  उजुरीमा िादीले वििाह-विच्छेद िनुपने उवचत िा ावनक ् ारहकोदाबी
िनुपछ र अन्त्यमा वतनलात प्रमावणत िनुपछ  िा ावनक ् ारहको र तपाईंको तथ्यहकोका बारे मा ्नो
िकीलशाँिछलफलिनुहोश्

कमचारीलेअकोप्षह, प्रवतिादीकहााँ“कायिाहीअवघबढात”, उजुरीरहावजरनुने्देधकोप्रवतपठाउाँ दछ यो
कायिाहीपत्रचारिायक्वततितकोपमाप्रदानिरीअवघबढाइन्छ यददप्रवतिादीकोिशोिाशवाहाछानभने,
शमाचापत्रमा कानूनी शूचना प्रकावधत िने कायिाहीको वनवत प्रदाया रहेको छ  यश दकवशमको कायिाही
प्रकाधन वििाह-विच्छेद कािजात प्रा्त िनको वनवत प्रभािकारी भो पवन पवत-पत्नी तवा बाल शहयोि
जस्ताविययहकोकावनवत्देधजारीिनकावनवतप्रभािकारी नुाँदन
ा कायिाहीकोवमवतदेवख ग, उजुरीतवा
हावजर ्देधको प्रवतउि र स्िकोप प्रवतदाया ददनको वनवत प्रवतिादीशाँि २८ ददनको शमय अिव  नुन्छ 
प्रवतिादीले विचार िरे  अनुशार ् ारहको प्रस्तत
ु  िरी प्रवतिादीले वििाह-विच्छेदको प्रवतदािी प्रदान िन
शतछ उवततप्रवतदािीकोप्रवतउि रस्िकोपदािीप्षहलेप्रवतदायादायरिदछ

ेराजशोवििाह-विच्छेदअन्त्यमाश ौता्ाराशमा ानिएरन्छ शहमतीिएरोकोोउटाप्रस्तावितवििाहविच्छेद तमशुक तयार िएरन्छ, र शबवन् त प्षहहको्ारा हस्ता्षहर िरी अदालतमा स्िीकी तीको वनवत पेध
िएरन्छ  वध्र  शुनुिाइपवछ, उतत श ौतालात न्याया ीध्ारा स्िीकी ती ददइन्छ र अदालतको ्देध ठहर
नुन्छ
यदद शबवन् त प्षहहकोले वतनीहकोका शपूण वििाद शमा ान िनमा शहमत िन शके नन् भने, ती
वििादहकोलात अदालतमा प्रस्तुत िएरन्छ  अदालतले शबवन् त प्षहहकोको प्रमाणलात अिलकोन िनेछ र
ओवहओकानूनअनुशारवनणयिनेछ 

वििाह-विच्छेदभोपवनकशरीशपवि विभाजनिएरन्छ ?
ओवहओ कानूनले िािावहकर छु ट्टा शपवि लात पएरभावयत िदछ  िािावहक शपवि भनेको त्यस्तो शपवि  हो
जुनिािावहकअिव मा्जनिएरन्छ, जस्त,ा अचलशपवि , यक्वततितशपवि , अमूतशपवि (जस्ता स्टकर
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बाोल र बैंक ख गाताहको) र अिकाध योजनाहको  िािावहक शपवि मा, पवत िा पत्नीको पएररम्ारा अविा
िािावहकरकम्ारायक्वततितशपवि माभोकोमोलिीवधा पवनपनशतछ 
छु ट्टा शपवि मा, उि राव कारबाटप्रा्तशपूणिास्तविक, यक्वततितरअमूतशपवि हको; वििाहभन्दापवहले
प्रा्तभोकोशपवि हको; छु ट्टा शपवि बाटप्रा्त्दानीतवालाभजुन् िािावहकअिव मापवतिापत्नीको
योिदानबाट प्रा्त भोको नुाँदन
ा ; यदद पवत िा पत्नीमयेये ोकको लावि मात्र ददइोको कु रा प्रमावणत भोमा
वििाहपवछप्रा्तउपहार; र(िािावहकअिव मािुमाइोकोज्यालातवापाएररावमक, रिािावहकरकम्ारा
वतएरोको घाउचोट उपचार वबलको कु ना भािको ्षहवतपूर्त बाहेक) यक्वततित ्षहवत तवा घाउचोटको कारण
प्रा्त्षहवतपूर्तपछन्

िा ावनककानूनरमुद्दाशाँिशबवन् तउवचतकानूनलातलािू िरी, िािावहकजीिनकवतशमयशमर्योर
यशले के लातिािावहकस्पवि मान्छ, अदालतले शोकु राकोवन ारणिछ शमानविभाजनदकनअनुवचतनुन्छ
शोकु रालातअदालतले यक्ाख्यानिरे शमिािावहकशपवि बाराबरकोपमाबााँदढनुपछवििाह-विच्छेदप्रदान
िने ाममा, अदालतले कानूनमा शूचीकी त िरेको ्ठ वनवचचत तत्िहकोलात र यशले उवचत र शान मान्ने
तत्िहकोलातलािूिनदैनपछ
न्यायशोित नवतजा प्रा्त िनको वनवत जुनशुका प्षहको छु ट्टा शपवि बाट अको प्षहलात विभाजन िएरददने
अव कारपवनअदालतशाँिरहेकोनुन्छ जबकु ना प्षहले, शपवि लुकाउने, रकमउलाउने, िा ोकापूणढङ्िले
रकमप्रयोििने जस्ता्र्वकअनावतकतािरे कोनुन्छ, अकोप्षहलात्षहवतपूर्तप्रदानिनकोवनवतअदालतले
अपरा  िने प्षहको छु ट्टा शपवि बाट शपवि  प्रदान िन शतछ, अविा िािावहक शपवि बाट ठू लो वहस्शा
ददनशतछ 
पवत-पत्नीशहयोिभनेकोके हो?
ओवहओ कानूनमा िएरोको पएरितनले कु नाबेला भरण-पोयण भनी भवनने धब्दलात पवत-पत्नी शहयोि
िातय्ारा प्रवतस्वापन िरे को छ  यदद उवचत र न्यायशोित देवख गोमा अदालतले पवत-पत्नी शहयोि प्रदान
िदछ, तर यो काम शपवि  विभाजन पवछ मात्रा िएरन्छ  यशरी प्रदान िने ाममा अदालतले १३ वनवचचत
तत्िहकोलात येयान ददाँदछ  यीमयेये के ही तत्िहकोमा, उमेर, कमाउने ्षहमता र शबवन् त प्षहहकोको स्िास्वय
अिस्वा, िािावहकअिस्वाकोशमयअिव रिािावहकजीिनअिव माजीिनस्तर्ददनुन् अदालतले अको
कु नापवनउवचतप्षहलातपवनविचारिनशतछ
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लालनपालनअव काररवजमि
े ारीकशरीविवनयोजनिएरन्छ?
यशभन्दा पवहले, ओवहओ अदालतले बच्चाको हेरचहारलात दुतमयेये कु ना ोउटा प्षहलात शुपन्थ्यो  हाल,
अदालतले नबालक जशको उमेर १८ िय भोको छान िा उच्च मायेयवमक वध्षहा हावशल िरे को छान उशको
शबाभन्दाउि मवहतको् ारमालालानपालनअव काररवजमेिारीहकोविवनयोजनिदछ यीअव कारर
वजमेिारीहको विवनयोजन िने ाममा कवहलेकहब बााँलफाट लालानपालन उवचत मावनन्छ  यदद बच्चाको
हेरचहारको वनवत योजना पवत/पत्नी िा दुिाले पेध िछ भने, अदालतले योजनालात लािू िराउन शतछ र
बााँलफाट लालान पालन प्रदान िनशतछ  यदद प्रास्तावित योजना बच्चाको उि म वहतको वनवत रहेको
अदालतलेनपाोमा, यशलातशोधो निनअनुरो िएरन्छअविाबााँलफाटलालनपालनलातख गारे जिएरन्छ

यदद कु ना पवन योजना पेध िएरोन भने, अदालतले बााँलफाट लालनपालन प्रदान िन शतदन
ा  र बाबु िा
्मामयेयेको ोकलात ोकलौटी ्िाशीय ्मा/बाबु नामददत, अको प्षहलात उवचत लालनपालन अव कार
प्रदानिरीबाबुर्माबीचलालनपालनवजमेिारीप्रदानिएरन्छ

यददबाबुिा्मामयेयेोकलेअनुरो िरे मा, लालनपालनप्रबन् कोविययमाअदालतलेबच्चालातयक्वततित
कोपमाकु राकानीिनदैनपछ अदालतले बच्चाकोवनवतअवबभािकप्रवतवनव वनयुततिनशतछ(िापएरिारले
अनुरो  िरे को ख गण्लमा, यो िनदैन पछ), जशले िच्चाको अिस्वालात वनएर्षहण िरी अदालतमा पेध िनेछ 
बच्चाको इच्छा र विचार र अवबभािक प्रवतवनव को वशफाएरशहकोलत अदालतले विचार िनेछतर यश्ारा
बायेयनुदान

येयानददइनेअन्यप्षहहकोमाबच्चाकोमानवशक, भिनात्मकरमनोिा्ावनकविकाशशमािेधनुन्छ; ्माबाबु,
दाजुभाइ-दददीबवहनीरअन्यमहत्िूणयक्वततशाँिबच्चाकोकु राकानी; रविद्यालय, शमुदायरघरमाबच्चाको
शमायोजन्ददपदछन् अदालतलेबाबु/्माकोकोपमालालनपालनिनशतने्षहमताकोबारे मापवनविचार
िछ, शहयोिरकमप्रदानिएरोकोछ, छान, लालनपालनकोशमयइन्कारिएरोकोछदक, िाकु ना प्रकारको
दुयक्िहार भोको छ दक  यदद बाबु िा ्माले स्वायी कोपमा राज्यबाट बशाईं शने विचार िरे को छ भने,
अदालतलेयशविययमापवनविचारिदछ के हीअदालतलेशबवन् तप्षहहकोलात्फा लालनपालनशमस्या
शमा ानिनकोवनवतमयेयस्तताशेिाहकोप्रदानिदछ

लालनपालनअव कारहकोकशरीवन ारणिएरन्छ?
बच्चाशाँिशबवन् तहरे कमुद्दामा, लालनपालनकोवनवतअदालतले ोउटावनवचचतशूची्देधजारीिदछ 
मुख्य येयान भनेको बच्चाको शबाभन्दा उि म वहत हो  वन ारण िने ाममा विचारिनु पने ेरा तत्िहकोलात
ओवहओकानूनलेउल्लेख गिदछ ओवहओकोहरे कप्रान्तमाशामान्यलालनपालनशमय्देधशमेतनुनुपछ यी
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शामान्यलालनपालनशमय्देधहकोबच्चाकोशबाभन्दाउि मवहतको् ारमाहरे कमुद्दामापएरितनिन
शदकन्छ  उचीत मुद्दाहकोमा, अदालतले बच्चालात बाबु/्माबाहेकको यक्वततले शाव-शबन् /भेटघाट िने
अव कारशमेतप्रदानिनशतछ, तरयोकु रा्ाराबच्चाकोशबाभन्दाउि मवहतनुने देवख गोमामात्रयशलात
प्रदानिएरन्छ

लालनपालन शमय अव कारको विययमा विस्तीत चचा "शबन् -विच्छेद भोपवछको बााँलफाट लालनपालन
वजमेिारीहकोकोविययमा. . . तपाईंलेके जान्नुपछ" नामकओवहओस्टेटबारोशोवशोशनपुवस्तकामापाउन
शदकन्छ 
अस्वात्देधहकोभनेकाके नुन्?
मुद्दा विचाराव न अिस्वामा रहेको अिस्वामा र अवन्तम वनणय िएरनुभन्दा पवहले अदालतले अस्वात
्देधहको जारी िन शतछ  अस्वात ्देधको माि िने यक्वततले अदालतमा प्रस्ताि पेध िदछ, उदाहरणको
लावि, िािावहक िशोिाश िा शिारीशा न, पएरिाएरक अव कारको विवनयोजन, बाल शहयोि, पवत-पत्नी
शहयोि र कजा वतनुपने वजमेिारी (जस्ता घर, भाला रकम, र धुल्क ख गाताहको)  यी अस्वात ्देधहको
अदालतकोवििाह-विच्छेदउदनभन्दा ेराफरकनुनशतछ 

प्रवतिन्  ्देधले बाबु िा ्मामयेये ोकलात अविा दुिालात अन्य कशालात के ही वनवचचत यक्िहार तवा
दायाकलापिनबाटरोकलिाउाँ दछ पवतिापत्नीलातदुयक्िहारिनेिादु गपयोििने, िािावहकशपवि तवा
रकमहस्तान्तरणिने िाप्रयोििने रबच्चालातअकोप्रान्तमाशाने जस्तादायाकलापलातरोतनकोवनवत
अदालतलेयी्देधहकोजारीिनशतछ
अदालतलेजारीिरकोशपूणअस्वात्देधहकोरवनरो क्देधहकोलातवलवख गतकोपमाचपचाएरकप्रस्ताि
िरी पएरितन िन शदकन्छ  पएरितन निएरोशम, अस्वात ्देधहको शामान्यतय अदालतले ्देधलात
अनुमोदनिरे कोशमयदेवख गअवन्तमकािाहीप्रदानिएरन्जेलशमलािूनुन्छ 

बालशहयोिकशरीवन ारणिएरन्छ?
ओवहओ कानूनले तोके  अनुशार, बाल शहयोि वनदेधनहको अनुशार बाल शहयोि वहशाब िएरनुपछ 
बच्चाहकोकोशोख्यारबाबु-्माकोशोयुततजमारकम, शावा अन्यतत्िहकोर/िााे वलटहकोका् ारमाबाल
शहयोिकोरकमवन ारणिनकोवनवतप्रयोििनदैनपने ् ारभूतशहयोिशूचीतयिने कामकानूनले िदछ 
विस्तीत ्दानीहको भोका घरपएरिारमा बच्चाहकोलात लालनपालन िने चशत ख गचको ् ारमा शहयोि
शूचीतयारिएरोकोनुन्छ
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बालशहयोिकोउवचतरकमतयिनकोवनवत, अदालतलेबाबुर्मादुिाकोकु ल्दानीलातवहशाबिदछ
र वतनलात जोड्दछ कु ल्दानीरकम प्रा्त िनको वनवत भुतत
 ान िएरोकोकु ना पवन पवत-पत्नी शहयोि
रकमलातप्रा्तिने यक्वततको्दानीमाजोवलन्छरभुतत
 ानिने यक्वततको्दानीबाटघटाइन्छ त्यशपवछ
जमारकमलातशहयोिकानूनमाप्रदानिएरोको् ारभूतचाटमाबालशहयोितयिनकोवनवत प्रयोि
िएरन्छ मेवलकलविमार्िचयकबालहेरचहारख गचलातिुणनिएरन्छ रप्रत्येकप्षहबाटजोवलोकोिार्यक
जमा्दानीको् ारमावनचकेकोप्रवतधतको् ारमापएरणामबाटवनस्केकोबालशहयोिदावयत्िलात
भािलिाइन्छ
यी वहशाब्ारा वनस्केको बाल शहयोि रकमलात उवचत भनी मावनन्छ वहशाबिएरोको बालशहयोिरकम
न्यायशोित नदेवख गोमा र बच्चाको शबाभन्दा उि म वहतमा नदेवख गोमा, ् ारभूत शहयोि टेबलभन्दा बावहर
जानेवििेकप्रयोििनेअव कारअदालतकोनुन्छ बच्चाकोवनवतस्िास्थ्यहेरचहारविमारविमानिएरोको
स्िास्थ्य हेरचहार ख गचको वनवत शमेत अदालतले ्देध जारी िदछ  बाल शहयोि ओवहओ बाल शहयोि
भुतत
 ानके न्र(Ohio Child Support Payment Central) ्ाराना भुतत
 ानिएरनु पछरयोशामान्यतया
ज्याला कटौतीको मायेयम्ारा िएरन्छ  वप जानकारीको वनवत ओवहओ बार ोशोवशोशन लयातटश को
"बालशहयोिकोवनवत... तपाईंलेके जान्नुपछ" नामकपुवस्तकाहेनुहोश्

उपभोतताकोकोपमामेरोवजमेिारीहकोके के नुन्?
तपाईंकोिकीलले ना तपाईंकाअनुरो हकोलातअदालतमाप्रस्तुतिने भोकोले, उपभोतताकोकोपमातपाईंको
वजमेिारीहकोनुन्छन् यो्षहेत्रकोप्रदायामातपाईंलातवनदेधिनकोवनवततपाईंकोिकीलकोअनुभिमाभर
पनुहोश्रिकीललेतपाईंलातके िनूभनीभन्छत्यहीिनुहोश्
तपाईंको इच्छा र प्राववमकताहकोका बारे मा तपाईंको िकीललात स्पष्ट कोपमा बताउनुहोश्  तपाईंको
िकीललातअनुमानिनजबजस्तीनिनुहोश्

तपाईंको िकीलशाँिख गुलारशत्य नुनुहोश् तपाईंअशत्य नुनुभोकोर अदालतमा ूट बोल्नुभोको कु रा पवछ
वाहापाइोमा, अदालतलेतपाईंलातदवण्लतिनशतछ तपाईंकोिकीलशाँितपाईंलेिनेकु राकानीिो्यनुन्छ 
तपाईंले तपाईंको िकीललात ख गुलशा िरे को लाजमदो िा हावनकारक जानकारीहको प्रकट िनेछान , तर शबा
कु राहकोजानेमातपाईंकोिकीलले तपाईंलातहावनकारकजानकारीहकोलातकशरीशच्याउने रकशरीघटाउने
त्यशबारे  शहायता िन शतछ  यदद तपाईंले ्नो िकीललात महत्वपिपूण शत्यताहको ख गुलशा िनुभोन भने,
तपाईं शत्यवनष्ठा नुनुभोको नुाँदन
ा  अदालतमा मात्र अचानक कु रा ख गुलशा िनुभोमा तपाईं र तपाईंको
िकीललात अशन्तुष्ट  तुल्याउनेछ र तपाईंको कानूनी शमस्यालात शमा ान िनको वनवत बेफाइदा नुनेछ 
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ोकप्षहकोकोपमामेरोवजमेिारीहकोके के नुन्?
तपाईंले अदालतलात के ही वनवचचत शहायता तवा राहतको वनवत अनुरो  िनुभोको छ, त्यशाले कानूनी
कािाहीकोोउटाप्षहकोकोपमाअदालतप्रवततपाईंकावजमेिारीहकोछन् अदालतलेतपाईंकोशमस्याहकोलात
शबो न िने र शमा ान िने काम अदालत ्देधहको्ारा िदछ  अदालतको ्देधहकोप्रवत तपाईं शहमत
नुनुनुन्न भने पवन, तपाईंले वतनलात पालन िनदैन पछ, अन्यवा तपाईंलात दवन्लत िएरनेछ  तपाईंले ्नो
मुद्दालात तपाईंको बेफाइदामा पवन राख्नुनुनेछ र अवन्तम शमा ानमा दढलात नुनशतछ  के ही ्देधहको
ाँ े
न्यायशोित छानन् भन्ने तपाईंलात लाछ भने, अदालतले िनशतने शभावित पएरितनहकोका वनवत तपातल
्नो िकीलशाँि कु राकानी िन शतनुनुन्छ, तर ्देधहको चपचाएरक कोपमा पएरितन निएरोशम,
्देधहकोलाततपाईंलेपालनिनदैनपछ 
जााँचशूची
तपाईंको िकीलशाँि यी विययहकोमा पवन छलफल िनुहोश्: लाने कर, बााँटफाट िएरोको लालनपालन,
वििाहपूि श ौताहको, वििादहकोको मयेयस्तता, अल्पकालीन र दीघकालीन ऋण, अवबभािक प्रवतवनव ,
पेन्शनरअिकाशयोजना, वन्षहेप, विधेय्शा्षहीरख गच, रिकीलधुल्कहको
१/९/२०१५
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ओवहओस्टेटबारोशोवशोशन(Ohio State Bar Foundation) ्ाराअनुदान
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लयातट शािजावनक जानकारी पुवस्तकाको यो ोउटा रीोख गला हो   अको, ओवहओ स्टेट बार ोशोवशोशन
(Ohio State Bar Association) लातवलवख गतकोपमामाििरीतपाईंकोिदकलकोकायलयमाफतअविा
www.ohiobar.org बाटप्रापत्तिनशतननु
ु न्छ

योपुवस्तकामाशमािेधिएरोकाजानकारीशामान्यछन्, रपवहलेतपाईंकोिकीलशाँिपरामधनवलतयशलात
कु नाविधेयकानूनीशमस्यामालािुिएरनुनुाँदन
ा

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अग्रृं ेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं
आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसिृं परामिा िनपाु छा ।

With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.
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