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संक्षिप्त निष्काशि कािुिी कार्यवाही र भर् अन्तवायतायहरूको निरे्दशशका 
(Nepali) 

 

अब हामी केही समय विशषे प्रकारका नििाासि गि ेप्रक्रिया िा कािुिी कायािाहीहरू बारेमा कुरा गिेछौं, 
जुि प्रक्रिया िा कायािाहीमा तपाईं अहहले िै पिा सक्िहुुन्छ। नियममत आप्रिासी अदालती कायािाहीहरू 

बाहेक तपाईंलाई गिा सक्रकिे कािुिी कायािाहीहरूका तीि मुख्य प्रकारहरू छि।् नतिीहरूलाई शीघ्र 

निष्कासि, निष्कासिको पुि: बहाली र प्रशासनिक निष्कासि भनिन्छ। हामी नतिीहरूको बारेमा एक-एक 

गरी छलफल गिा गइरहेका छौं।  

 

शीघ्र निष्कासि  

शीघ्र निष्कासि भन्िाल ेअिमुनत बबिा िा विशषे प्रािधाि िपरु्याई सयंकु्त राज्यमभत्र प्रिेश गरेका व्यक्क्तहरूलाई 

सरकारद्िारा तत्काल निष्कासि गिे प्रक्रिया हो। आप्रिासी अधधकारी (न्यायाधीश होइि) ले अमभयकु्तलाई शीघ्र 

निष्कासि कायािाहीमा राख्ि सक्छ। शीघ्र निष्कासिमा परेका प्राय: व्यक्क्तहरू आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीश 

समक्ष पिा चाहन्िि।्   
 

I. तपाईं शीघ्र निष्कासिमा पिुय भएको छ भिी कसरी थाहा पाउि सक्िहुुन्छ?  

 

तपाईंल ेऐिको खण्ड 235(b)(1) अन्तर्यत कार्यवाहीमा रहेको शपथ वक्तव्र्को अशभलेखको फाराम I-867A/B िा 
शीघ्र निष्कासिको सचूिा तथा आरे्दशको फाराम I-860 प्राप्त गिुाहुन्छ भिे िा सरकारल ेतपाईं सयंकु्त राज्य प्रिेश 

गदाा निम्ि स्थािहरूमा धगरफ्तारमा पिुा भएको धथयो भिी भन्छ भिे तपाईंल ेआफू शीघ्र निष्कासि कायािाहीमा 
पिुा भएको छ भिी थाहा पाउि ुहुिेछ: 

 सीमािा िाकामा 
 अन्तरााक्ष्िय विमािस्थलमा 
  समदु्र िा 
  सयंकु्त राज्य सीमािा िरपर जहााँ तपाईंल ेआफू सयंकु्त राज्यमा 14 हदि भन्दा बढी रहि ुभएको प्रमाणित 

गिा सक्िहुुन्ि।  
 

II. शीघ्र निष्कासि ववरूद्ध तपाईंका प्रनतरिाहरू के हुि?्  
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1. तपाईं स्वरे्दश फर्कय िे डरमा हुिहुुन्छ।  

a. तपाईंल ेयो डर व्यक्त गिुाभयो भिे, तपाईंलाई सम्भावित भय अन्तिाातााको बारेमा व्यक्त गिे 

फाराम हदइिेछ: फाराम M-444, सम्भाववत भर् अन्तवायतायको जािकारी। तपाईंमा स्िदेश फका िे 

सम्भाववत भर् छ छैि भिी निधाारि गिाको लाधग तपाईंको आश्रर् अधिकारीसँर् अन्तवायताय 
हुिेछ।  

2. तपाईंल ेसयंकु्त राज्यको िागररकता, काििुी स्थायी बसोबास (”ग्रीि काडा”) िा शरिाथी/आश्रय क्स्थनत 

जस्ता काििुी क्स्थनतहरू सयंकु्त राज्यमा छि ्भिी दािी गिा सक्िहुुन्छ।   
a. यहद तपाईंल ेयो गिुाभएमा, आप्रिासी अधधकारीले तपाईंको आप्रिासी क्स्थनतको प्रमाि उिीहरूको 

अमभलेखहरूमा खोज्िेछि।् यहद प्रमाि उपलब्ध छैि भिे:  

i. तपाईंलाई शपथ मलई िक्तव्य मलि हदइिेछ।  
ii. अधधकारीले तपाईंलाई शीघ्र निष्कासिको आदेश जारी गिेछ र  

iii. न्यायाधीशद्िारा तपाईंको मदु्दाको समीक्षा गररिेछ।  
3. तपाईंल ेआफूलाई U िा T मभसा हैमसयतको लाधग योग्य भएको देखाउि सक्िहुुन्छ। यो प्रमाणित गिा 

कहिि हुि सक्छ। [तपाईंको्आफ्िो्गो्क्स्िप्टबाट्यहााँ्U र T मभसा्गैरआप्रिासी्अिस्थाबारेको्
जािकारी्घुसाउिुहोस््।] 

 

III. र्दर्द र्ी प्रनतरिाहरू तपाईं माधथ लार् ूभएमा के र्िुयहुन्छ?  

 

1. आप्रिासी िा नििाासि अधधकारीलाई तत्काल ैभन्िहुोस।् आफ्िो मदु्दा बारेमा आफूले सक्ि ेजनत जािकारी 
हदिहुोस।्  

2. आप्रवास सम्बन्िी वर्कल िा काििुी सेवा ससं्था, जस्त ैहामीसाँग मद्दतको लाधग कुरा गिुाहोस।्  
3. दिलो िर्िुयहोस ्क्रकिभिे शीघ्र निष्कासि कायािाही तत्काल ैकायाान्ियि हुिसक्छ।  

 

IV. के शीघ्र निष्कासि प्रर्िर्ाको िममा तपाईंलाई छोड्ि सर्कन्छ?  

 

यो कुराहरूमा निभार हुन्छ।  
 

धरौटी: यहद तपाईंलाई सयंकु्त राज्य मभत्र नछररसकेपनछ पिाउ गररएमा तपाईंलाई िरौटीमा छोड्ि सक्रकिेछ। 
तपाईंल ेसामान्य रूपमा आप्रिाससम्बन्धी न्यायाधीशलाई धरौटीको लाधग अिरुोध गिुापछा।  यहद तपाईं 

प्रनतज्ञापत्रको लाधग योग्य रहेको िान्िहुुन्छ भिे, यस बिैक पश्चात ्व्यक्क्तगत भेटिाताामा कुि ैिकील िा मसाँग 

कुरा गिुापिेछ।  
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जमाितi: यहद तपाईंल ेआफूलाई प्रिेशको िाकामा प्रस्ततु गिुाभएको छ भिे, तपाईं जमाितको लाधग योग्य हुि 

सक्िहुुन्छ।  यहद तपाईं स्िदेश फक्रका िे डर व्यक्त गिुाहुन्छ भिे, आश्रय अधधकारीसाँग सम्भावित भय अन्तिााताा 
िभएसम्म तपाईं सामान्यतया िजरबन्दमा बस्ि ुपिे हुन्छ। यहद सरकारल ेतपाईंमा सम्भावित भय भएको नििाय 

गरेमा, त्यसपनछ तपाईंलाई जमाितमा छोड्ि सक्रकन्छ। तपाईंले जमाित अिरुोध गररसके पनछ, तपाईंल े“जमाित 

सुझाव तथा र्दरबन्र्दी सूचिा”  को फाराम प्राप्त गिुाहुिेछ जसले तपाईंको जमाित अिरुोधको ममनत र तपाईंको 
जमाित अिरुोधको समथािमा प्रस्ततु गिा ममल्ि ेप्रमािको बारेमा बताउिेछ।  
 

तपाईंको नििाासि अधधकारीले तपाईंको जमाित अिरुोधको बारेमा नििाय गिाको लाधग तपाईंसाँग कुरा गिुाहुिेछ। 
यहद तपाईंलाई थप समय चाहहएमा, तपाईंल ेत्यसको लाधग भन्ि ुपिेछ। तपाईंको नििाासि अधधकारीले तपाईंको 
िजरबन्द केन्द्रबाहहर तपाईं बस्ि सक्िे्कोही छ भिेर सोध्िहुुिेछ र त्यस व्यक्क्तको बारेमा जािकारी माग्िहुुिेछ। 
सरकारल ेअझै पनि जमाित “धरौटी” नतिा लगाउि ेसक्िेछ।  
 

मािि परोपकारी जमाित: यहद तपाईंलाई सकारात्मक सम्भावित भय निधाारि प्राप्त िभए पनि, तपाईंल ेमािि 

परोपकारी जमाितको लाधग आिेदि बझुाउि सक्िहुुन्छ।  मािि परोपकारी जमाित भिेको विशषे प्रकारको छुट हो 
र ववशषे अवस्थाहरूमा मात्र ैप्रदाि गररन्छ जहााँ िजरबन्दीबाट तपाईंलाई क्रकि छोड्िे भिेर जरूरी कारणहरू 

अिक्स्थत छि।्  उदाहरिको लाधग, यहद्तपाईं गभािती हुिहुुन्छ िा तपाईंलाई्आपतकालीि औषधध उपचारको 
आिश्यकता छ र केन्द्रको बाहहर मात्र ैत्यो सम्बोधि हुि सक्छ। यहद तपाईं मािि परोपकारी जमाितको लाधग 

योग्य भएको मान्ि ुहुन्छ भिे, हामीले यस बारेमा व्यक्क्तगत भेटिाताामा कुरा गिा सक्छौँ।  
 

V. शीघ्र निष्कासिको पररणामहरू  

 

यहद तपाईंलाई शीघ्र निष्कासि माफा त हटाइयो भिे, तपाईंलाई सरं्कु्त राज्र्मा 5 वषय वा थप अवधिको लाधर् फकय ि 

निषिे र्ररिेछ। 
 

सम्भाववत भर् अन्तवायताय  

यहद तपाईं शीघ्र निष्कासि कायािाहीमा हुिहुुन्छ र DHS लाई तपाईं स्िदेश फका ि डराएको कुरा बताउि ुभएमा, 
तपाईंलाई आश्रय अधधकारीसाँग सम्भाववत भर् अन्तवायताय बारेमा कुरा गिाको लाधग मौका प्रदाि गररिेछ।  
 

यो कुरा याद गिा जरूरी छ क्रक सम्भावित भय अन्तिााताा यस प्रक्रियाको पहहलो चरि मात्र हो। तपाईंले कुरा गिुाहुिे 

अधधकारीले तपाईंको माममला न्यायाधीश समक्ष प्रस्ततु गिा सक्िहुुन्छ हुन्ि भिेर नििाय गिुा हुिेछ; उिीहरूल े

तपाईंको माममला निधाारि गिे होइिि।् सम्भावित भय अन्तिााताामा, आश्रय अधधकारील ेव्यक्क्तगत रूपमा िा 
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मभडडयो/टेमलफोि सञ्चार माफा त प्रश्िहरू सोध्िहुुिेछ। यहद तपाईंलाई दोभाष ेआिश्यक छ भिे आश्रय 

अधधकारीलाई तत्काल ैभन्िहुोस।् यहद अङ्ग्ग्रेजी तपाईंको पहहलो भाषा होइि भिे, तपाईंलाई विशषे रूपमा दोभाषकेो 
आिश्यक पिा सक्छ ताक्रक तपाईंको कथा बारेमा कुि ैभ्रम िहोस।्  यहद दोभाषसेाँग कुि ैसमस्या भएमा िा एक 

अकाालाई राम्रो िबझुेमा, कृपया अधधकारीलाई तरुून्त ैभन्िहुोस।् अधधकारील ेतपाईंको अिस्थालाई पिूा रूपमा 
बझु्िको लाधग दोभाषले ेतपाईंले भिेको कुरा िीक अििुादि गिुा एकदम जरूरी छ।  
 

I. अन्तवायतायको समर् 

 

सामान्यतया तपाईंको अन्तिााताा अनघ कक्म्तमा पनि 48 घण्टाको पखााइ अिधध हुिेछ। त्यहााँ ठ्याक्कै्कनत पखााइ 

समय्भन्िे हुाँदैि, तर तपाईंको अन्तिााताा हुि ुअनघ यो अिधध केही महहिाको पनि हुि सक्छ। यसको मतलब 

िजरबन्दीको समय थप हुिे बणुझन्छ, तर यसको मतलब तपाईंले अन्तिाातााको लाधग थप समय पनि पाउि ुहुिेछ।  
 

II. अन्तवायतायको लाधर् तर्ारी 
 

तपाईं निष्कासि हुि क्रकि डराउि ुभएको भिेर बताउिको लाधग यो अन्तिााताा तपाईंको लाधग मौका हो भिेर याद 

गिुाहोस।् आश्रय अधधकारीले तपाईं र तपाईंको पररिारको बारेमा प्रश्िहरू सोध्िहुुिेछ र विशषे गरी तपाईं क्रकि 

डराउि ुभएको भिेर प्रश्िहरू सोध्िहुुिेछ।  
  

सब ैप्रश्िहरूको ईमािर्दारीपवूयक उत्तर हदिहुोस।् यहद प्रश्िको उत्तर थाहा िभएमा िा याद िभएमा, अड्कल 

िगिुाहोस।् अधधकारीलाई तपाईंलाई थाहा िभएको िा याद िभएको कुरा बताउिहुोस।् यद्यवप, तपाईंलाई याद भए 

जनतको जािकारी हदिहुोस ्(उदाहरिको लाधग, सायद तपाईंलाई घटिाको िास्तविक ममनत याद िभएको हुि सक्छ, 

तर तपाईंलाई त्यो घटिा क्रिसमस अगाडड भएको याद हुि सक्छ)।्यहद तपाईंको माममला साबबत गिे कागजातहरू 

तपाईंसाँग छैि भिे, तपाईंको कथाको सब ैतथ्यहरू व्याख्या गिा िभलु्िहुोस।् आफ्िो प्रमािहरू सब ैजम्मा गिाको 
लाधग तपाईंसाँग पनछ समय हुिेछ।  
 

दोभाष ेर आश्रय अधधकारीले तपाईंलाई काम गिा सक्जलो हुि सक्िे कोही व्यक्क्त बोलाएको पक्का गिुाहोस।्  
तपाईंल ेयो आशा गिा सक्िहुुन्छ क्रक पहहलो सत्रको प्रश्िहरू तपाईंको पषृ्ठभशूम जािकारीको बारेमा हुिेछ। यसमा 
तपाईंको जन्महदि, आफ्िो राष्ि र सयंकु्त राज्यमा तपाईंल ेधचिेको कुि ैपररिार गााँमसएको छ छैि भिेर जािकारी 
समािेश हुिेछ।  
 

अको सत्रको प्रश्िहरू भिेका तपाईंको स्िदेश फका िे डरको बारेमा हुिेछ। तपाईं डराउि ुभएको कारिहरू व्यक्त 

गररसकेपनछ, अन्तिााताा मलिे व्यक्क्तले त्यस डरको बारेमा अन्य प्रश्िहरू सोध्िहुुिेछ।  
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तपाईंल ेयहद आफ्िो देशमा सरकारी अधधकारीहरूद्िारा र्ातिा वा र्दवु्र्यवहार सहि ुपरेको छ-छैि भिी अन्तिााताा 
मलिे व्यक्क्तले तपाईंलाई सोध्ि पनि सक्िहुुिेछ।  
 

अको, अन्तिााताा मलिे व्यक्क्तले प्रश्िहरू सोध्िहुुिेछ जहााँ तपाईंले अन्र् व्र्क्क्तलाई मदु्दा हालेको, अको रे्दशमा 
अपराि र्रेको वा आतकंकारीसँर् वा दहसंा र्रेको समहूसँर् आबद्ध भएको छ-छैि भिी प्रश्िहरू सोध्ि ुहुिेछ।  
 

अक्न्तममा, आश्रय अधधकारील ेतपाईंको कथालाई दोहोर्याउि ुहुिेछ। याद गिुाहोस,् अधधकारीलाई तपाईंको सम्पिूा 
डरहरू बारेमा बताउि जरूरी छ, चाहे त्यो बताउिको लाधग गाह्रो ि ैक्रकि िहोस।् यो बेला भिेको अधधकारीले 

िसोधेको भए पनि तपाईंल ेअधधकारीलाई बताउि चाहेको कुराहरू सब ैबताउि ेसमय हो।   
 

III. र्स प्रकारका प्रश्िहरूको उत्तर दर्दिको लाधर् तर्ार रहिहुोस ् 

 

आश्रय अधधकारीले के-के थाहा पाउिको लाधग के-के प्रश्िहरू सोध्िहुुन्छ भिेर ती प्रश्िहरूको बारेमा हामी अब 

छलफल गछौँ।  तपाईं आश्रयको लाधग योग्य हुिहुुन्छ िा हुिहुुन्ि भिेर थाहा पाउिको लाधग यी प्रश्िहरूले मद्दत 

गिेछ। याद गिुाहोस,् काििुी तका हरू गिे तपाईंको काम होइि र त्यस्ता आिश्यकताहरू परूा गिाको लाधग आफ्िो 
कथालाई पररिताि कदहले िर्िुयहोस।्् 

 

1. कसल ेतपाईंलाई हािी गरेको, अत्याचार गरेको िा यातिा हदएको धथयो (िा भविष्यमा गिेछ)?  

a. िोट: यहद तपाईंलाई हािी गरेको िा धम्क्याएको व्यक्क्त प्रहरी अधधकारी िा कुि ैपनि आधारमा 
सरकारी निकायसाँग सम्बक्न्धत छ भिे तपाईंले निहदाष्ट रूपमा अधधकारीलाई बताउि ुजरूरी छ। 
याद गिुाहोस,् आश्रयको निक्म्त योग्य हुिको लाधग आफ्िो देशको सरकारले तपाईं डराउि ुभएको 
अत्याचारबाट सरुक्षा हदि िसक्िे िा िहदि ेभएको कुरा देखाउि आिश्यक छ।  

2. नतिीहरूले र्कि त्यसो गरे (िा गिेछि)्?  

a. िोट: तपाईं आश्रय खोज्दै हुिहुुन्छ भिे, यो तपाईंसाँग ैसम्बक्न्धत केही विशषे हुिपुिेछ। तपाईंलाई 

चोट हदिे व्यक्क्तले तपाईंको जात, िमय, राक्ष्िर्ता, राजिीनतक िारणा वा समहूको सर्दस्र्ता 
(लङै्धर्क पदहचाि, शलङ्र्, अशक्तता, इत्र्ादर्द) को कारि तपाईंलाई चोट परु्याइरहेको हुिपुछा। 

b. िोट: क्रकि भन्िे बारेमा एकर्दम ैववशशष्ट हुिहुोस।् यहद ती अत्याचारको कारि राजिीनतक विचार 

धथयो भिे, त्यही कारि हो भिेर ठ्याक्कै तपाईंलाई कसरी थाहा भयो, त्यस बारेमा स्पष्ट 

पािुाहोस।् उदाहरिको लाधग: 

i. तपाईंलाई चोट परु्याउि ेव्यक्क्तले तपाईंको राजिीनतक आस्थाको बारेमा विशषे रूपमा 
केही भिेको धथयो? 
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ii. उदाहरिको लाधग के त्यो व्यक्क्तको मभन्ि ैखालको पहहरि धथयो िा कपालको शलैी 
धथयो, जसल ेगदाा तपाईंलाई त्यो व्यक्क्त मभन्ि ैराजिीनतक पाटीको धथयो भिी विश्िास 

गिा योग्य बिायो? 

3. के्तपाईंको देशको सरकार त्यस कायामा सलंग्ि धथयो? 

4. यहद सरकारल ेतपाईंलाई यातिा हदएको होइि भिे, तपाईंको देशको सरकारल-ेप्रहरी समेत गरर-त्यस बारेमा 
के गिा प्रयास गरे? तपाईंले उिीहरूलाई यस बारेमा उजुरी गिुाभयो? उिीहरूल ेयस बारेमा केही गरे? के 

त्यसले मद्दत गर्यो?  

5. के तपाईं आफ्िो राष्िको अन्र् कुि ैठाउँमा सरुक्षित साथ बस्ि सक्िहुुन्छ?  

a. िोट: तपाईं अन्य कुि ैिाउाँ  जाि सक्िहुुन्ि “क्रकिभिे तपाईंको पररिार त्यहााँ छैि” भिेर भन्ि ु

मात्र ैपयााप्त हुाँदैि। तपाईंल ेयो प्रमाणित गिा सक्िपुछा  क्रक तपाईं अन्य कुि ैिाउाँमा जाि प्रयास गरे 

पनि:  

i. तपाईंलाई चोट हदिे (िा चोट हदि चाहिे) व्यक्क्त अझै त्यही छि ्र अझै चोट हदि 

चाहन्छि;्  

ii. तपाईं जहााँ गए पनि तपाईंलाई चोट परु्याउि ेत्यही आइपगु्िे छि ्

 

यहद तपाईंल ेआश्रय मदु्दा क्जत्ि सक्ि ेसम्भाििा देखाउि सफल हुि ुभएको खण्डमा आश्रय अधधकारीले तपाईंमा 
सम्भावित भय रहेको र यो माममला अध्यागमि न्यायाधीश समक्ष प्रस्ततु गिा सक्िहुुिे निधाारि गिुाहुिेछ।   
 

IV. तपाईंको सम्भाववत भर् अन्तवायताय पश्चात ्के हुिेछ?  

 

तपाईंल ेसम्भावित भय व्यक्त गिुाभएको िा िभएको आश्रय अधधकारीले नििाय गिुाहुिेछ। यहद आश्रय अधधकारीले 

तपाईंमा छ भिेर नििाय गरेमा, अध्यागमि न्यायाधीश समक्ष र्ातिा ववरूद्धको परम्परा (CAT) अन्तर्यतको सरुिा 
वा निष्कासि रोक्का र्री, तपाईंले आश्रर्को लाधग आिेदि हदि ेमौका प्राप्त गिुाहुिेछ।  
 

यहद आश्रय अधधकारीले तपाईंमा सम्भावित भय िभएको नििाय गरेमा, तपाईंल ेआश्रर् अधिकारीको निणयर्को 
पिुरावलोकि र्ियको लाधग न्यायाधीशलाई अिरुोि गिा सक्िहुुिेछ। यहद तपाईंल ेयो पिुरािलोकि अिरुोध 

गिुाभएमा, न्यायाधीशसाँग छोटो सिुिुाई हुिेछ र फाराम I-863, आप्रवास सम्बन्िी न्र्ार्ािीशको लाधर् निवायसि 

सूचिा  प्राप्त गिुाहुिेछ।  न्यायाधीशले आश्रय अधधकारीको नििायलाई पढ्िहुुिेछ र त्यो सही हो िा गलत भिी 
नििाय गिुाहुिेछ। केही न्यायाधीशहरूले तपाईंलाई आश्रय अधधकारीको नििाय क्रकि गलत हो भिी व्याख्या गिे 

मौका हदि ुहुिेछ र तपाईंको माममला साबबत गिे कुि ैपनि कागजातहरू पेश गिा मौका प्रदाि गिुाहुिेछ। यहद 

न्यायाधीशल ेतपाईंमा सम्भावित भय िभएको नििाय गिुाभएमा, तपाईंलाई निष्कासि गिे आदेश हदइन्छ र 
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पिुरािेदिको लाधग मौका हदइिे छैि। तर यहद न्यायाधीशल ेतपाईंमा सम्भावित भय भएको नििाय गिुाभएमा, 
तपाईंलाई एउटा उपक्स्थनत सचूिा जारी गररिेछ र पिूा आश्रयको अिमुनत हदइिेछ र न्यायाधीश समक्ष गिुापिे 

निष्कासि सिुिुाईलाई रोक्का गररिेछ।  
 

कहहलेकाही,ं यहद आश्रय कायाालयमा लामो पखााई सचूी छ भिे अन्तिााताा हुि ुअनघ ि ैतपाईंलाई उपक्स्थनत सचूिा 
प्रदाि गररिेछ। त्यस्ता अिस्थाहरूमा, तपाईंल ेमसधै आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीशलाई आफ्िो देश फका िे भयको 
बारेमा व्याख्या गिा सक्िहुुिेछ। 
 

निष्कासिको पुि:बहाली  

DHS ले सयंकु्त राज्यबाट निम्ि व्यक्क्तहरूलाई तरुून्त ैहटाउिको लाधग निष्कासि पिु:बहाली को प्रयोग गदाछ:  

 

- पहहल ेपनि हटाइएको व्यक्क्त र  

- सयंकु्त राज्यमा बबिा अिमुनत प्रिेश गरेको व्यक्क्त।  
 

सामान्यतया, निष्कासि पिु:बहाली अन्तगात, तपाईं न्यायाधीशसाँग बोल्ि पाउि ुहुिेछैि।्DHS बाट आउि ुभएका 
आप्रिासी अधधकारीसाँग तपाईंको अनघल्लो निष्कासि आदेशको आधारमा तपाईंलाई सयंकु्त राज्यबाट हटाउि 

सक्ि ेक्षमता छ। 
 

 

 

 

 

I. तपाईं निष्कासि पिु:बहालीमा पिुय भएको छ भिी कसरी थाहा पाउि सक्िहुुन्छ?  

 

यहद तपाईं पिु:बहाली कायािाहीमा समािेश हुिहुुन्छ भिी तपाईंले फाराम I-871, निष्कासि पूवयआरे्दश सूचिा 
पुि:बहाली र्िे लक्ष्र्/निणयर्को सूचिा  िाम गरेको फाराम प्राप्त गिुाभएको छ र DHS ले तपाईं गरैकाििुी रूपमा 
प्रिेश गिुा भएको िहर गरेमा तपाईं निष्कासि पिु:बहाली कायािाहीमा समािेश हुिभुएको थाहा हुिेछ।् 

 

II. निष्कासि पिु:बहाली ववरूद्ध तपाईंका प्रनतरिाहरू के हुि?्  

 

1. यहद तपाईं आफ्िो देश फकेको खण्डमा तपाईंलाई चोट पगु्िे िा यातिा ममल्ि ेडर छ भिे िा 
2.  यहद तपाईंल ेविगतमा चोट सहि ुपरेको धथयो भिे:  



8 

 

a. यहद तपाईंल ेआफ्िो आप्रिासी अधधकारीलाई स्िदेश फका ि डराउि ुभएको कुरा व्यक्त गिुाभयो 
भिे, जायज भय अन्तिााताा बारेमा बताउिफेाराम M-488, जार्ज भर् अन्तवायताय बारेमा जािकारी 
िाम गरेको  फाराम प्राप्त गिुाहुिेछ र तपाईंको देशमा अत्याचार िा यातिाको "जायज भय" भएको 
िभएको निधाारि गिाको लाधग आश्रय अधधकारीसाँग अन्तिााताा हुिेछ। यसलाई जार्ज भर् 

अन्तवायताय भनिन्छ र यो सम्भाववत भर् अन्तवायतायभन्दा मभन्ि छ। यहााँ, आश्रय अधधकारील े

तपाईं आफ्िो देश फका दा हुिे जार्ज भर् छ िा छैि भिेर निधाारि गिुाहुिेछ।  
3. तपाईं सयंकु्त राज्यको िागररक भएको विश्िास गिुाहुन्छ।  
4. तपाईंलाई विश्िास छ क्रक DHS ले झकु्क्कएर गलत जािकारीको आधारमा तपाईंलाई निष्कासि 

पिु:बहालीमा राखकेो हो।  
5. तपाईं काििुी रूपमा सयंकु्त राज्यमा पिु: प्रिेश गिुाभएको छ।  
6. तपाईंल ेस्िेच्छा प्रस्थािको आदेश अन्तगात अक्न्तम पटक सयंकु्त राज्य छोड्ि ुभएको धथयो।  
7. तपाईंको लाधग मभसा तयार रहेको विश्िास गिुाहुन्छ।  
8. तपाईं U िा T मभसाको लाधग योग्य हुि ुभएको सोच्िहुुन्छ।  
9. तपाईं NACARA िा HRIFA अन्तगात राहतको लाधग आिेदि भिा योग्य रहेको िान्ि ुहुन्छ।  

a. यहद तपाईं निकाराग्िा, क्यबुा, ग्िाटेमाला, एल साल्भादोर, हाइटी िा पिूी यरुोपका केही 
राष्िहरूबाट हुिहुुन्छ भिे, तपाईंसाँग पिूा प्रस्थाि आदेश भएपनि, निकाराग्िा व्यिस्था र केक्न्द्रय 

अमेररकी राहत ऐि (NACARA) िा हाइटी शरिाथी समािता ऐि (HIFA) अन्तगात तपाईं राहतको 
लाधग आिेदि बझुाउि योग्य हुिहुुन्छ।   

 

III. र्दर्द र्ी प्रनतरिाहरू तपाईं माधथ लार् ूभएमा के र्िुयहुन्छ?  

 

1. आप्रिासी िा नििाासि अधधकारीलाई तरुून्त ैभन्िहुोस।् उिीहरूल ेतपाईंको अिस्था बझुेका छि ्भिी तपाईं 

निक्श्चत हुि चाहिहुुन्छ।  
2. आप्रवास सम्बन्िी वर्कल िा काििुी सेवा ससं्थासाँग मद्दतको लाधग कुरा गिुाहोस।्  

 

निष्कासि पुि:बहाली कायािाही तत्काल ैकायाान्ियि हुि ेहुाँदा दिलो िर्िुयहोस।्् 

 

III. निष्कासिको पिु:बहालीको िममा तपाईंलाई छोड्ि सर्कन्छ?  

 

निष्कासि पिु:बहालीको नियम अन्तगात तपाईं धरौटीको लाधग योग्य हुिहुुन्ि। यद्यवप, विशषे पररक्स्थनतहरूमा 
तपाईंलाई सपुररिेक्षिको आदेश अन्तगात छोड्ि सक्रकन्छ। यहद तपाईं “असाधारि पररक्स्थनतहरू” को लाधग योग्य 
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हुि ुभएको सोच्िहुुन्छ र यो छुटकारा प्राप्त गिा सक्छु भिेर थाहा पाउि ुचाहिहुुन्छ भिे, कृपया यस कक्षा पश्चात ्

मसाँग िा आफ्िो आप्रिास सम्बन्धी िक्रकलसाँग कुरा गिुाहोस।्  
 

 

प्रशासनिक निष्कासि  

DHS अधधकारीहरूल ेव्यक्क्तहरूलाई प्रशासनिक निष्कासिको प्रक्रियाद्िारा हटाउि सक्छि ्जो निम्ि प्रकारका 
हुन्छि:् (1) काििुी स्थायी आिासी होइिि;् र (2) अपराधिक कसरू वा लार् ुऔषि वा र्ोलीकाण्ड सम्बक्न्ित 

अपरािहरूको दोषी हुि।् प्रशासनिक निष्कासिमा परेका प्राय: व्यक्क्तहरू आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीश समक्ष पिा 
चाहन्िि।्   
 

प्रशासनिक निष्कासि अन्तगात, DHS अधधकारीले तपाईंलाई फाराम I-851 “अक्न्तम प्रशासनिक निष्कासि आरे्दश 

जारी र्िे लक्ष्र्को सूचिा  िामक फाराम पशे गिुाहुिेछ। यहद तपाईंलाई निष्कासि गिाको लाधग पयााप्त प्रमाि 

िभएको सरकारल ेनििाय गरेको खण्डमा, DHS ले प्रशासनिक निष्कासि कायािाही खारेज गिेछ। त्यसपनछ तपाईंल े

आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीश समक्ष आफ्िो मदु्दाको प्रनतरक्षा गिे मौका पाउि ुहुिेछ।   
 

I. तपाईं प्रशासनिक निष्कासिमा पिुय भएको छ भिी कसरी थाहा पाउि सक्िहुुन्छ? 

 

यहद तपाईंलाई मलै ेभखारै देखाएको फाराम, फाराम I-851 प्रस्ततु गररएको खण्डमा तपाईं प्रशासनिक निष्कासिमा 
पिुा भएको थाहा हुिेछ। 
 

II. प्रशासनिक निष्कासिको र्दौरािमा मसँर् के कस्तो अधिकार हुन्छ?  

 

त्यस फाराममा तपाईं विरूद्ध रहेको मदु्दाहरूको जािकारी हुन्छ। DHS ले आफ्िो नििाय गिाको लाधग प्रयोग गरेको 
प्रमाि समीक्षा गिा तपाईंलाई अिमुनत हदइन्छ र मदु्दाहरू विरूद्ध लड्िको लाधग तपाईंल ेअन्य जािकारी, जस्त ै

कागजातहरू, मलणखत शपथ िक्तव्यहरू (”शपथपत्र”) िा अन्य िस्तहुरू प्रस्ततु गिाको लाधग अधधकार प्राप्त 

हुिहुुन्छ। यहद तपाईं मदु्दा अस्िीकार गिुाहुन्छ भिे, DHS ले तपाईंलाई जािकारी हदए देणखको 10 हदि (िा पत्र 

पिाइएको हदि देणख 13 हदि) सम्म मलणखत रूपमा जिाफ पशे गिा समय प्रदाि गररिेछ।  त्यो जिाफ कसरी 
ममलाउि ेभिेर यहद तपाईंलाई थप जािकारी चाहहएमा, हामी व्यक्क्तगत भेटिाताामा छलफल गिा सक्छौँ।  
 

III. प्रशासनिक निष्कासि अन्तर्यत तपाईंका उपलब्ि प्रनतरिाहरू के हुि?्   

 

1. यहद तपाईं आफ्िो देश फकेको खण्डमा तपाईंलाई चोट पगु्िे वा र्ातिा शमल्ि ेडर छ भिे िा 
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2.  तपाईंल ेविगतमा चोट सहि ुपरेको धथयो भिे:  

a. यहद तपाईं आफ्िो देश फक्रका ि डराउि ुभएको भिी आप्रिासी अधधकारीलाई बताउि ुभएमा, 
तपाईंलाई जायज भय अन्तिााताा बारेमा आिाज उिाउिे फाराम हदइिेछ र आश्रय अधधकारील े

तपाईंसाँग जार्ज भर् अन्तवायताय मलिहुुिेछ।   
3. तपाईं काििुी स्थायी आिासी रहेको िा सयंकु्त राज्यको िागररक रहेको विश्िास गिुाहुन्छ।  
4. तपाईं CIMT िा किोर अपराधमा दोषी िभएको विश्िास गिुाहुन्छ।  
5. तपाईंको पररिार सदस्यहरूले तपाईंको लाधग पहहले ि ैमभसाको आिेदि बझुाएको र मभसा (1) स्िीकृत र (2) 

तरुून्त ैउपलब्ध रहेको विश्िास गिुाहुन्छ।  
 

IV. र्दर्द र्ी प्रनतरिाहरू तपाईं माधथ लार् ूभएमा के र्िुयहुन्छ?  

 

1. आप्रिासी िा नििाासि अधधकारीलाई तरुून्त ैभन्िहुोस।् आफ्िो मदु्दा बारेमा सम्भि भएसम्म जािकारी 
हदिहुोस।्  

2. आप्रवास सम्बन्िी वर्कल िा काििुी सेवा ससं्थासाँग मद्दतको लाधग कुरा गिुाहोस।्  
 

प्रशासनिक निष्कासि कायािाही तत्काल ैकायाान्ियि हुि ेहुाँदा दिलो िर्िुयहोस।्् 

 

V. के प्रशासनिक निष्कासि प्रर्िर्ाको िममा तपाईंलाई छोड्ि सर्कन्छ?  

 

तपाईं सम्भावित रूपमा धरौटीको लाधग योग्य हुिहुुन्ि।  
 

प्रशासनिक निष्कासि प्रक्रियामा, यहद तपाईं धरौटीको लाधग योग्य हुिहुुन्ि भिे जमाितको लाधग पनि योग्य 

हुिहुुिेछैि।  
 

VI. प्रशासनिक निष्कासिका पररणामहरू के हुि?्  

 

एकपटक हटाइसकेपनछ, तपाईंलाई सयंकु्त राज्यमा प्रिेश गिा सदाका लाधग बन्देज लगाइि सक्रकिेछ।  
 

जार्ज भर् अन्तवायताय  

यहद तपाईं निष्कासि पिु: बहाली िा प्रशासनिक निष्कासि कायािाहीमा हुिहुुन्छ र आप्रिासी अधधकारीलाई आफू 

स्िदेश फका ि डराउि ुभएको बताउि ुभएमा, तपाईंलाई आश्रय अधधकारीसाँग जार्ज भर् अन्तवायतायको लाधग 

मसफाररस गररन्छ।  
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यहद तपाईं सम्भावित भय प्रक्रियामा िभई्जायज भय प्रक्रियामा हुिहुुन्छ भिे, आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीशल े

तपाईं आश्रयको लाधग योग्य िभएको घोवषत गिुाहुिेछ। यहद तपाईंले यस अन्तिााताा पार गिुाभएमा, निष्कासि िा 
CAT को रोक्काको लाधग न्यायाधीश साम ुसिुिुाईको लाधग तपाईंसाँग अधधकार हुिेछ। 
 

जार्ज भर् अन्तवायताय धेरै जसो सम्भाववत भर् अन्तवायतायसाँग ममल्दोजुल्दो छ। तथावप, त्यहााँ केही महत्त्िपिूा 
मभन्िताहरू छि:्  

 

I. समर् 

 

DHS ले औपचाररक रूपमा तपाईंलाई हटाउिे नििाय गररसकेपनछको 10 हदि मभत्रमा जायज भय अन्तिााताा 
मलइसक्ि ुपिेछ तर प्राय: यसको लाधग लामो समय लाग्ि सक्छ। साथै, यहद तपाईंल ेआश्रय अधधकारी माफा त 

िकारात्मक नििाय प्राप्त गिुा भएमा 10 हदि मभत्रमा जायज भय नििायहरू आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीशद्िारा 
समीक्षा गररसक्िपुिेछ र न्यायाधीशलाई त्यसको समीक्षा गिा अिरुोध गिुा पिेछ।  
 

 

 

 

II. निणयर्को लाधर् मापर्दण्ड 

 

जायज भय अन्तिााताा पार गिा सम्भावित भय अन्तिाातााभन्दा अझै गाह्रो हुन्छ। जायज भय अन्तिाातााको 
आधारमा, आश्रय अधधकारीले तपाईंको माममलामा भावी अत्र्ाचार वा र्ातिाको “जायज सम्भाििा” छ छैि भिेर 

नििाय गिुाहुिेछ। यहद अन्तिााताा पार गिुाभएमा, निष्कासि िा CAT रोक्का गिा तपाईंको योग्यता छ छैि भिेर 

साबबत गिाको लाधग तपाईंलाई आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीशसाँग अदालतको एक हदि प्रदाि गररिेछ। 
 

III. तपाईंको जार्ज भर् अन्तवायताय पश्चात ्के हुिेछ?  

 

आश्रय अधधकारीले तपाईंमा भािी अत्याचार िा यातिाको “जायज भय” छ छैि भिेर नििाय गिुाहुिेछ।  यहद उहााँल े

तपाईंमा स्िदेश मभत्र अत्याचार िा यातिाको जायज भय रहेको निधाारि गरेमा, तपाईंल ेएउटा फाराम पाउि ुहुिेछ 

जहााँ तपाईं आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीश साम ुपेश हुि ुपिे कुरा प्रस्ततु गररएको हुिेछ जस्त ैफाराम I-863 N 

आप्रवास सम्बन्िी न्र्ार्ािीशको निवायसि सूचिा। त्यसपनछ तपाईं निष्कासि िा CAT रोक्का गिाको लाधग योग्य 

हुिहुुन्छ िा छैि भिेर निधाारि गिा आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीश समक्ष पेश हुिहुुिेछ।  
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यहद आश्रय अधधकारीले तपाईंमा स्िदेश मभत्र अत्याचार िा यातिा जायज भय िभएको नििाय गरेमा, आश्रय 

अधधकारीको नििायलाई आप्रिास सम्बन्धी न्यायाधीशद्िारा समीक्षा गराउि तपाईंसाँग अधधकार रहिेछ।  यहद 

न्यायाधीशल ेआश्रय अधधकारीको नििायको समीक्षा गरी तपाईंसाँग जायज भय िभएको कुरा स्िीकार गिुाभएमा, 
तपाईंको माममला DHS मा जािेछ र तपाईंलाई सयंकु्त राज्यबाट क्रफताा पिाइिेछ। तपाईंल ेयस नििायको पिुरािेदि 

हदि पाउि ुहुिेछैि। तर यहद न्यायाधीशले तपाईंमा जायज भय रहेको नििाय गरेमा, तपाईंलाई पिूा सिुिुाईको लाधग 

अिमुनत हदइिेछ।  
 

कृपर्ा तपाईंसँर् केही क्जज्ञासाहरू छि ्भिे, आफ्िो LOP प्रर्दार्कसँर् कुरा र्िुयहोस।् िन्र्वार्द।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

यो जानकारी EOIR कानूनी अभिमुखीकरण काययक्रमको लागि न्याय वेरा संस्थान द्वारा प्रदान िररएको गथयो। यो पछिल्लो 
िमी 2016 मा अद्यावगिक र नेपाली अनुवाद गथयो । 

 

This information was provided by the Vera Institute of Justice for the EOIR Legal Orientation Program. It was last 

updated in summer 2016 and translated into Nepali. 

                                                 


