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अनुफन्ध भनेको के हो? (What is a Bond?) 

 यदद तऩाईंऱे रकम भुक्तान गनुुहुन्छ,                      ,                                         

                        न्यायाधीशऱे तऩाईंऱाई दहरासतबाट ननस्ककन अनुमनत ददन सक्नुहुनेछ । (               
                                                              । )                                
                                      ,                                                  ,   

                            गय  ्नुबएको यकभ गुभाउनुहुनेछ । 
 

 यदद तऩाईं अनुबन्धका ऱागग योग्य हुनुहुन्छ भने, तऩाईंऱे ननम्न कुरा देखाउनुऩछु 

 तऩाईं अन्म व्मक्तत वा सम्ऩक्ततका राथग खतया व्मक्तत होइन य 
 तऩाईं आफ्ना बावी सफ ैअदारती सुनुवाईहरूभा उऩक्थथत हुनुहुनेछ । 

 

तऩाईं आफ्नो अनुबन्धको रकम घटाउनका ऱागग न्यायाधीशसँग अनुरोध गन ुसक्नुहुन्छ ।  
(You Can Ask the Judge to Reduce the Amount of Your Bond.) 

1. अनुफन्ध सुनुवाईका राथग अनुयोध गनुयहोस   
 तऩाईंको ऩहहरो सुनुवाईभा अनुफन्ध सुनुवाईका राथग न्मामाधीशराई अनुयोध गनुयहोस   वा 
 तऩाईं अनुफन्ध सुनुवाई चाहनुहुन्छ बनी अध्मागभन अदारतभा सन्देश ऩठाउनुहोस   । 

 

2. तऩाईंको मुद्दामा सहायता हुने कागजातहरू संकऱन गनुहुोस ्। तऩाईंको ऩरयवाय,       ,             ,   

                                                               : 
 a.  समथनु ऩत्रहरू ऱेख्न । सभथयन ऩत्रहरू: 

 अॊगे्रजीभा रेखखएको हुनुऩछय (            अनुवाद बएको हुनुऩछय) 
 "                         "                  
 तऩाईंको ऩूया नाभ य ऩहहचान सॊख्मा ("     ")                
 रेखकको ठेगाना य अध्मागभन क्थथतत सभावेश गनुयहोस   । 
 तऩाईं ककन याम्रो व्मक्तत हुनुहुन्छ य सफै बावी अदारती सुनुवाईहरूका राथग तऩाईं अध्मागभन 
अदारतभा पकेय आउनुहुन्छ बनी तऩाईंराई ककन ववश्वास गनय सककन्छ बन्ने फाये व्माख्मा गनुयहोस   । 

 महद रेखकरे तऩाईंको आवास य खानाभा भद्दत गरययहेको बए,                     स   
 

b. तऩाईंको अनुबन्ध सुनुवाईको ऱागग प्रमाण संकऱन गनुहुोस ्। प्रभाणभा तनम्न सभावेश हुन सतछन  : 
 जन्भ प्रभाणऩत्रहरू,                       ,                                               

                                                         ।  

 महद तऩाईंको जीवनसाथी सॊमुतत याज्मको नागरयक वा वैधातनक थथामी फाभसन्दा हो बने तऩाईंको 
वववाह प्रभाणऩत्रको प्रततभरवऩहरू 

 योजगाय बुततान यभसद । 
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 तऩाईंरे आफ्नो कयहरू ततयेको प्रभाण । 
 तऩाईंरे ऩूया गनुयबएका कुनै ऩतन कऺाका प्रभाणऩत्रहरू 

 तऩाईंको सॊमुतत याज्मसॉग सम्फन्ध छ य तऩाईं असर व्मक्तत हो बनी देखाउने अन्म कुनै जानकायी 
 

3.        सुनुवाईमा तऩाईंको प्रमाण प्रकतुत गनुहुोस ्। 
 तऩाईंको सफै सभथयनका ऩत्रहरू य अन्म कागजातहरूको तीन प्रततभरवऩहरू फनाउनुहोस   । 
 तऩाईंको ऩऺभा फमान हदन तऩाईंको भुद्दाराई सभथयन गने,                                  

                                             तभा आउन सतछन   य न्मामाधीशसॉग कुया गनय 
सतछन   वा टेभरपोनद्वाया न्मामाधीशसॉग कुया गनय सतछन   । 

 

यदद तऩाईंऱे आफ्नो अनुबन्ध भुक्तान गनुहुुन्छ भने । (If You Pay Your Bond.) 

 यदद तऩाईंऱे आफ्नो अनुबन्ध भुक्तान गनुुहुन्छ भने, न्यायाधीशऱे तऩाईंको मुद्दाऱाई दहरासत केन्रभन्दा बादहरको 
अध्यागमन अदाऱतमा कथानान्तर गनुुहुनेछ । महद तऩाईं अको याज्मभा फथनुहुन्छ बने,                   
                                                                                             

                                       भहत  ्तवऩूणय हुन्छ ।  
 

 अनुबन्धको आधारमा दहरासतबाट छुट्नु देश ननकाऱाको ववरूद्धमा गररन ेप्रनतरऺा होइन, र संयुक्त राज्यमा काम गने 

अनुमनत होइन । 


