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प्रततवादको ढाचँा 
तिन्ित जवाफको नमूना 

धयाययक सतमतत समक्ष पेश गरेको 
तिन्ित जवाफ 
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यवषय सम्वधि यवच्छेद । 

म तनम्न वुदँाहरुमा िेन्िए वमोन्जम तनवेदन गददछु : 
१. म तिन्ित जवाफ प्रस्ततुकताद र यवपक्षी तनवेदकयवच संवत २०६९ सािमा सामान्जक 
परम्परा अनसुार यववाह भएको व्यहोरा ठिक हो । हामीबाट २०७१ साि जेिमा १ छोराको 
समेत जायजधम भएको ठिक हो । २०७१ सािको ततहारमा माइत गएपछी म घर नफकेको, 
पटक पटक घर आउन फोनबाट अनरुोि गरेको, २ पटकसम्म तिन आएको तर म घर नगएको,मैिे 
यवपक्षी तनवेदकिाई दाम्पत्य जीवन चल्न नसक्न ेभनकेो र मेरा दाईभाईिे शारीररक आक्रमण गने 
सम्मको कायद गरेकोभतन कपोिकन्ल्पत झिुा र हुँदै नभएका तनरािार व्यहोरा उल्िेि गरी यववाद 
गरेको कुरा उल्िेि गनद चाहाधछु ।  

२. मिाई यवपक्षी तनवेदक समेत तमिी गाति गिलच, डर, िाक, िम्की देिाई हातपात गरी 
घरबाट तनकािा गरेपछी म माइतीमा आई वसेकी हुँ । यववाह भएको केही वषदपछी यवना कारण 
ममाथी यवतभन्न यकतसमका आरोप िगाई अपमान गने, गािी गिलच गने िगायतका कामहरु हुँदैगए 
। पररवारका अधय सदस्यहरुिे म माथी घृणा गने, वोिचाि नगने जस्ता कायद गरेपतन यवपक्षीबाट 
केही समय मिाई नै समथदन र सहयोग गदै आएका तथए तर पछी यवपक्षी तनवेदक समेत उतनहरुसँगै 
तमिे र मिाई जवरजस्त गरबाट तनकाल्ने कायदमा सहभागी भए  । के कुन कारणिे वा मेरो के 
गल्तीिे यसो गरेका हनु भतन वझु्दा वेिावेिा दाइजो नल्याएको भतन माइती पक्षसमेतको  आिोचना 
गने गरेका तथए । सायद उतनहरुिाई दाइजोकै िोभका कारण मिाई घरबाट तनकािीठदएका 



हनुपुददछ । मैिे कुनै गल्ती नगरेको र यवपक्षी िोग्नेसँग पूवदवत माया, सद्भाव र सम्मान यथावत 
रहेकोिे िोग्ने स्वास्नीको सम्वधि यथावत कायम गरीपाउँ ।  

३. घरबाट जवरजस्त तनकािेपछी ४ मयहनाको नावािक छोरा कािी च्यापेर माइती आएको 
झण्डै ३ वषदसम्म वेिवर, सम्पकद यवयहन वसी अयहिे एक्कासी सम्वधि यवच्छेदको माग गरी तनवेदन 
ठदन ुआफैँ मा आश्चयदजनक िागेको छ, सत्य तथ्य वनु्झ कानून वमोन्जम गररपाउँ ।  
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५. यो तिन्ित जवाफ म्यादतभतै्र तिई म आफैं  उपन्स्थत भएको छु ।  

६. यस यवषयमा अधयत्र कहीीँ कतै कुनै तनकायमा कुनै प्रकारको तनवेदन ठदएको छैन ।  

७. यसमा िेन्िएका व्यहोरा ठिक साँचो सत्य हनु,् झिुा िहरे कानून वमोन्जम संजाय भोग्न 
तयार छु।  

तनवेदक 

नामः ................................... 
इतत संवत ्............. साि...................मयहना......................गते.................रोज शभुम ्।  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


