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1. संक्षिप्त वििरण 

 

भाग एक: सामा्य जानकारी 
 

१. पररचय 

 

यस प्याकेटले अध्यागमन ऐनको बारेमा आधारभूत जानकारी समावेश गर्दछ। यसले तपाईंको 
कानुनी अधधकार र जजम्मेवारीहरू बारेमा तपाईंलाई बताउँर्छ।  

 

त्यहाँ केही कानुनी कायदववधधहरू छन ्जसको प्रयोग गरी तपाईंलाई DHS ले संयुक्त राज्यबाट 
हटाउन सक्छ। यो प्याकेट ननयममत ननष्कासन, ननवादसन वा अपवजदन कायदवाहीहरूमा रहेका 
व्यजक्तहरूको लाधग रहेको छ। शीघ्र ननष्कासन, ननष्कासनको पुन:बहाली वा प्रशासननक 
ननष्कासनमा समावेश व्यजक्तहरूको लाधग यो लागू हुनेिैन। यदर् तपाईं त्यस प्रकारमा 
कायदवाहीहरूमा समावेश हुनुहुन्छ भने, कृपया अरू उपलब्ध सामग्री पढ्नुहोस ्जसले शीघ्र 
ननष्कासन, ननष्कासन पुनबदहाली र प्रशासननक ननष्कासनको कायदववधधहरूको व्याख्या गर्दछ।   

  

२. तपाईं यहााँ ककन हुनुहु्ि? 

 

क. तपाईंलाई संयुक्त राज्य गहृ सुरक्षा ववभाग वा DHS द्वारा, कब्जामा राखिएको छ, जुन संयुक्त 
राज्यको संघीय सरकारको एक भाग हो, जसलाई "अध्यागमन" पनन भननन्छ। संयुक्त राज्यले 
तपाईंले अध्यागमन ऐन उल्लङ्घन गरेको ठानेकाले तपाईं यहाँ हुनहुुन्छ । तपाईं संयुक्त राज्य 
मभत्र गैर-कानुनी रूपमा आउनु भएको छ। तपाईं यहाँ कानुनी रूपमा आउनु भएको हुन सक्छ तर 
तपाईं धेरै समय यहाँ बस्नु भयो। तपाईंले आफ्नो अध्यागमन जस्िनतलाई हानी गने कुनै अपराध 
गनुदभएको पनन हुन सक्छ।  
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ि. सरकारले तपाईंलाई संयुक्त राज्यबाट हटाउन प्रयास गरररहेको छ। यस प्रक्रियालाई 
"ननष्कासन" वा "ननवादसन" भननन्छ। यदर् तपाईंले आफ्नो माममलाको लाधग लड्नु भएन भने, 
तपाईंलाई संयुक्त राज्य छोडरे जान आरे्श दर्इनेछ र धेरै वर्दसम्म कानुनी रूपमा संयुक्त राज्य 
फकद न सक्नुहुनेछैन। तपाईंले अजन्तम ननष्कासन आरे्श प्राप्त गरी सकेपनछ पनन तपाईं अझै 
दहरासतमा हुनुहुन्छ भन,े संयुक्त राज्य सरकारले तपाईंलाई भौनतक रूपमा स्वरे्श क्रफताद 
पठाउनेछ। 

 

ग. तपाईं यस राष्रमा बस्न योग्य हुन सक्नुहुन्छ। वा तपाईंले कामहरू यस दहसाबमा गनद 
सक्नुहुन्छ जसले गर्ाद भववष्यमा तपाईंलाई फकद न सहज हुनेछ। यदर् तपाईंले आफ्नो माममलाको 
लाधग लड्नु भएन भने वा यदर् न्यायाधीशले तपाईं संयुक्त राज्यमा बस्न अयोग्य भएको ननर्दय 
गरेमा न्यायाधीशले तपाईंलाई संयुक्त राज्य छोड्न आरे्श दर्नुहुनेछ।  

3. जालसाजीको बुझाइ 

 

अध्यागमन दहरासत र रे्श ननकालाको प्रक्रियामा, तपाईंका साि ैसरकारका लाधग जालसाजी 
हुनसक्छ। 
 

तपाईंको अवस्िाका माननसहरूका लाधग, प्राय: तपाईंको माममलामा प्रनतननधधत्व गनद वक्रकललाई 
फेला पानद र भाडामा मलँर्ा जालसाजी हुनेगछद। यदर् तपाईंले आफ्नो माममलाको लाधग आफ्नो 
दहस्साको लाधग कोही व्यजक्तलाई भाडामा मलने जस्तै वकील र मान्यताप्राप्त प्रनतननधधहरू 
रोज्नुहुन्छ भने र्ईु समूहका माननसहरूले मात्र तपाईंको माममला र तपाईंको सम्बजन्धत सुनुवाईमा 
कानूनी सल्लाह र सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन।्  

य.ुएसमा, अटनी (“वकील” पनन भननन्छ) भनेको कोही व्यजक्त हुन ्जसले कानूनका ववद्यालयमा 
पढेका र जुररस डक्टर (J.D.) हामसल गरेका हुन्छन।् नतनीहरू “असल स््याजडडङमा” मा राज्य बार 
एसोमसएसनको इजाजतप्राप्त सर्स्य हुनुपछद र राज्य बार एसोमसएसनले मलएको जाँच उत्तीर्द 
गनुदपछद। वकीलहरूले कानूनी सल्लाह र कानूनी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्छन।् नतनीहरूले 
कागजात र आवेर्नहरू र्ाखिला गनद र तपाईंको तफद बाट अध्यागमन कायादलय, आश्रय-स्िलको 
कायादलयमा तपाईंको अपीलहरूको अवधधमा तपाईंको प्रनतननधधत्व गनद सक्छन।् तपाईंले वकीलका 
इजाजतपत्रका कागजातहरू हेने अनुरोध गनद सक्नहुुन्छ। यदर् सम्भव भएमा तपाईंले भनादको नोट 
पनन बनाउनुपछद।  

 

मान्यताप्राप्त प्रनतननधधलाई न्याय ववभाग (DOJ) द्वारा अध्यागमन कानूनी सेवाहरू उपलब्ध 
गराउन अनुमनत दर्इएको हुन्छ। सामान्यतया, पूर्द रूपमा मान्यताप्राप्त प्रनतननधधले तपाईंको 
तफद बाट अध्यागमन कायादलय, आश्रय-स्िलको कायादलयमा र तपाईंको अध्यागमन अपीलहरूको 
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बोडदमा गररने अपीलका िममा तपाईंको प्रनतननधधत्व गनद सक्छन।् मान्यताप्राप्त प्रनतननधधले गैर-

अध्यागमनका ववर्यहरूमा राज्य अर्ालतमा तपाईंको प्रनतननधधत्व गनद सक्रै्नन।् व्यजक्त कानूनी 
मान्यता-प्राप्त प्रनतननधध हो वा होइन भनी िाहा पाउने उत्कृष्ट तररका भनेको उनीहरूको 
जस्िनतलाई पुजष्ट गने DOJ ननर्दयको प्रनतमलवप हेनदको लाधग अनुरोध गनुद हो।  

 

तपाईंसँग आफ्नो वकील वा मान्यता-प्राप्त प्रनतननधध ननयुक्त गने वा हटाउने अधधकार हुन्छ र 
तपाईंले आफूले नबुझ्ने वा आफूलाई असहज लाग्ने कुनै पनन कानूनी प्रनतननधधत्वलाई स्वीकार 
गनुदहँुरै्न।  

 

तपाईंलाई आफ्नो काननूी प्रनतननधधले छल गरेका छन ्वा उनले तस्करहरूका लाधग कायद गछदन ्
जस्तो लागेमा मद्दत प्राप्त गनुदहोस।् तपाईंले चाहेमा आफ्नो प्रनतननधधत्वलाई िारेज गनद 
सक्नुहुन्छ। तपाईं आफ्नो कानूनी प्रनतननधधका ववरूद्धमा उजुरी र्ायर गनद पनन सक्षम हुन 
सक्नुहुन्छ। तपाईंले पनछ हामीसँग प्रत्यक्ष रूपमा भे्ने अवसर भएको बेलामा यस बारेमा िप 
जानकारी अनुरोध गनद सक्नुहुन्छ।  

 

नोटरी पजब्लक, नोटररयो वा नोटररयो पजब्लकको वकील वा मान्यता-प्राप्त प्रनतननधध होइनन ्र 
नयनीहरूले DOJ द्वारा मान्यता प्राप्त गरेका छैनन ्वा DOJ द्वारा स्वीकृत संस्िाका लाधग कायद 
गरै्नन ्भने तपाईंको अध्यागमन माममलामा कानूनी सुझाव वा सेवाहरू उपलब्ध गराउन 
सक्रै्नन।् य.ुएसमा, नोटरी पजब्लक भनेको कानूनद्वारा कागजातहरू प्रमाखर्त गनद, शपिपत्र मलन 
र शपिहरूको प्रबन्ध ममलाउका लाधग अधधकार प्राप्त सावदजननक अधधकारी हो। आप्रवासन 
सल्लाहकार तिा आप्रवासन सहायता प्रर्ायकहरू वकील होइनन ्र उनीहरूले कानूनी सुझाव दर्न 
वा कानूनी सेवाहरू उपलब्ध गराउन सक्रै्नन।्  

 

सरकारको ववरूद्धमा छल पनन हुन सक्छ र त्यसका पररर्ामहरू गम्भीर हुन सक्छन।् तपाईंले 
अर्ालतमा र तपाईंले आफ्नो माममलाको समिदनमा सरकार समक्ष पेश गने कागजीकायदमा सत्य 
किनहरू उल्लेि गनुद एकर्मै महत्त्वपूर्द हुन्छ भन्ने कुरामा ध्यान दर्नुपछद। संयुक्त राज्य 
अमेररकाको कानूनी प्रर्ालीमा, अर्ालतमा वा आप्रवासी अधधकारीलाई भननएको वा आवेर्नमा 
समावेश गररएको सम्पूर्द कुरा वा सरकार समक्ष पेश गररएको प्रमार् सत्य हुनुपछद। असत्य 
किनहरू बयान गनुद र गलत प्रमार् प्रस्तुत गनुद कानून ववरूद्ध हुन्छ र सरकारले तपाईंलाई 
अमभयोग लगाउन सक्छ। यसले तपाईंको माममलामा पनन असर गनद सक्छ। 
 
 

4. तपाईंका अधिकारहरू के-के हुन?् 
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क. तपाईंलाई न्यायाधीशसँग कुरा गने अधधकार छ। यदर् तपाईं अङ्गे्रजी बोल्न सक्नुहुन्न भने, 
अर्ालतले तपाईंलाई एउटा र्ोभार्े दर्नेछ जसले तपाईंको भार्ा बोल्नुहुनेछ र जसले तपाईं 
अर्ालतमा भएको समयमा बोल्न र भइरहेको कुराहरू बुझ्न मद्दत गनुदहुनछे। 

 

ि. तपाईंसँग सुनुवाईको अधधकार रहेको छ। सुनुवाईको बेला, तपाईंले वक्रकल राख्न सक्नुहुन्छ 

जसले तपाईंलाई संयुक्त राज्यमा क्रकन बस्न अनुमनत दर्इनुपछद भनेर अर्ालतलाई बुझाउन मद्दत 
गनेछ। तर सरकारले तपाईंको वक्रकलको पाररश्रममक भने प्रर्ान गनेछैन। 

 

ग. तपाईंसँग आफ्नो माममलाको समिदनमा न्यायाधीशलाई जानकारी दर्न सक्ने अधधकार रहेको 
छ। 

 

घ. तपाईंको ववरूद्ध अर्ालतमा बोल्ने कुनै पनन व्यजक्तसँग प्रश्न गनद पाउन ेतपाईंको अधधकार 
रहेको छ। 

 

ङ. यदर् न्यायाधीशले तपाईं संयुक्त राज्यमा बस्न सक्नुहुन्न भनी ननर्दय गनुदभएमा, तपाईंसँग 
तपाईंको माममला सुनुवाईको लाधग तपाईंले अको अर्ालत, अध्यागमन आवरे्नको ननकायमा 
अनुरोध गनद सक्ने अधधकार छ। यसलाई "पुनरावेर्न" भननन्छ।  

 
 

भाग दईु: सनुिुाईहरू 
 

१. सुनुिाईको अिधिमा के-के हु्ि? 

 

क. सामान्यतया अर्ालतको कोठाको अनघल्लो भागमा न्यायाधीश बस्नु हुनेछ। त्यहाँ सामान्यतया 
र्ईुवटा अनतररक्त टेबलहरू हुन्छन।् अध्यागमन वा DHS को वक्रकल एउटा टेबलमा बस्नुहुन्छ र 
यदर् भएको िडडमा तपाईं अको टेबलमा आफ्नो वक्रकलसँग  बस्नुहुनेछ। कदहलेकाहीं, न्यायाधीश वा 
सरकारी वक्रकल टेमलमभजनमा आउनुहुनेछ।  

 

ि. पदहलो सुनुवाईमा यी प्रश्नहरूको जवाफ दर्न तयार रहनुहोस:् 

1. के यो अर्ालतसँग भएको तपाईंको जानकारी सत्य छ? 

2. के तपाईं संयुक्त राज्यबाट हुने ननष्कासनववरूद्ध लड्न चाहनुहुन्छ? 

3. के तपाईंसँग वक्रकल छ? 

4. के तपाईं वक्रकल िोज्ने प्रयास गनद चाहनुहुन्छ? 

5. के तपाईं स्वयं प्रस्िान गनद चाहनुहुन्छ? 
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6. के तपाईंलाई ननष्कासन (ननवादसन) गने आरे्श सुन्न चाहनुहुन्छ? 

यहाँ तल हामीले तपाईंलाई यी प्रश्नहरू बारेमा जानकारी दर्न्छौँ। 

 

१. के यो अदालतसाँग भएको तपाईंको जानकारी सत्य ि? 

क.) तपाईंले “ताररिको सूचना" (कदहलेकाहीं "NTA" भननने) नामक पत्र प्राप्त गरेको 
हुनुपछद। यो पत्र धेरै महत्त्वपूर्द छ। यदर् तपाईंसँग यो पत्र छैन भने, अर्ालत जाने िममा 
तपाईंलाई यसको प्रनतमलवप दर्इनेछ। “ताररि सूचना” ले तपाईंलाई सरकारले सोचकेो 
तपाईंको नाम, तपाईंको राजष्रयताको रे्श (जहाँ तपाईंलाई ननष्कासन गने आरे्श दर्एको 
िडडमा पठाइनेछ), तपाईंको अध्यागमन नम्बर, तपाईं संयुक्त राज्य प्रवेश गनुदभएको 
ममनत, तपाईं कसरी प्रवेश गनुदभयो र तपाईंलाई क्रफताद पठाउने कारर्हरू के-के हुन ्भनेर 
रे्िाउनेछ। तपाईंले यस पत्रलाई ध्यानपूवदक हेनुदपछद।  

 

ि.) यदर् "ताररि सूचना" मा लेखिएको तपाईंको जानकारीमा त्रदुट भएमा, न्यायाधीशलाई 
भन्नुहोस।् यदर् तपाईं पत्र पढ्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंको भार्ा बोल्ने र्ोभार्ेद्वारा 
अर्ालतमा तपाईंको लाधग पढेर सुनाइनेछ। सुनुवाईको बेला, न्यायाधीशले "ताररि सूचना" 

बाट जानकारी पढ्नुहुनेछ र तपाईंलाई सत्य हो होइन भनेर सोधधनेछ। तपाईंले यसप्रकार 
उत्तर दर्नुपनेछ: “हो, यो सत्य छ” वा केही गलत भएको िडडमा "होइन, यो सत्य छैन"। 

 

२) तपाईं संयुक्त राज्यबाि हुने छनष्कासन विरूद्ध लड्न चाहनुहु्ि? 

 

यदर् तपाईं आफ्नो माममलाको लाधग लड्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंसँग संयकु्त राज्यमा 
रहनको लाधग कुनै कारर् आवश्यक हुनुपछद। त्यहाँ धेरै कारर्हरू हुन सक्छन ्जहाँ 
न्यायाधीशद्वारा तपाईंको ननष्कासन (”ननवादसन” पनन भननने) रद्द गरी तपाईंलाई संयुक्त 
राज्यमा बस्न अनुमनत दर्इनेछ। 

 

क) तपाईं संयुक्त राज्यको नागररक हुनुहु्ि? 

केही व्यजक्तहरू संयुक्त राज्यको नागररक हुन्छन ्र िाहा पनन हँुरै्न। यदर् तपाईं संयुक्त 
राज्यको नागररक हुनुहुन्छ भने, तपाईंलाई सरकारले दहरासतमा राख्न वा संयुक्त राज्यबाट 
ननवादसन गनद सक्नेछैन। तपाईं नागररक हुन सक्नहुुन्छ यदर्: 

 तपाईं संयुक्त राज्यमै जन्मनु भएको धियो,  
 तपाईंको बुवा-आमा वा हजुरबुवा-आमा संयुक्त राज्यमा जन्मनु भएको धियो वा 
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 तपाईंको बुवा-आमा तपाईं 18 वर्द हुनुभन्र्ा अगाडड संयुक्त राज्यको नागररक 
हुनुभएको धियो, 

यदर् तपाईंको बुवा-आमा मध्ये कुनै एक मात्र ैसंयुक्त राज्यको नागररक भएको अवस्िामा 
तपाईं संयुक्त राज्यको नागररक हुनुहुने सम्भावना छ। 

 

ख) के तपाईं संयुक्त राज्यमा कानुनी रूपमा भभसा सहहत प्रिेश गनुयभएको धियो?  

यदर् तपाईं कानुनी रूपमा प्रवेश गनुदभएको हो र: 

 तपाईंको श्रीमान ्वा श्रीमती संयुक्त राज्यको नागररक हुन ्वा 
 तपाईंको छोरा वा छोरी कम्तीमा 21 वर्दका छन ्र संयुक्त राज्यको नागररक हुन ्

वा 
 तपाईं एक्लै हुनहुुन्छ, 21 वर्द भन्र्ा कम हुनुहुन्छ र तपाईंको बुवा-आमा सयंुक्त 

राज्यको नागररक हुनुहुन्छ, 

तपाईं स्िायी ननवासी हुन योग्य हुनुहुनेछ। अध्यागमन अर्ालतमा यदर् तपाईंलाई स्िायी 
ननवासी हुन अनुमनत दर्इएमा, सरकारले अब तपाईंलाई ननष्कासन (ननवादसन) गनद सक्नेछैन। 

 

ग) के तपाईं संयुक्त राज्यमा गैर-कानुनी रूपमा, बबना अनुमछत प्रिेश गनुयभएको हो? 

यदर् तपाईं गैर-कानुनी रूपमा प्रवेश गनुदभएको हो, र: 

 कसैले अवप्रल 2001 अगाडड तपाईंको लाधग अध्यागमनमा आवेर्न भरेको छ भने, 
वा 
 तपाईंलाई संयुक्त राज्यको नागररक जीवनसािी वा बुवा-आमाले र्वु्यदवहार गरेको 
छ भने,  

तपाईं संयुक्त राज्यको स्िायी ननवासी हुन सक्नुहुनेछ। अध्यागमन अर्ालतमा यदर् 
तपाईंलाई स्िायी ननवासी हुन अनुमनत दर्इएमा, सरकारले अब तपाईंलाई ननष्कासन 
(ननवादसन) गनद सक्नेछैन। 

 

घ) के तपाईंसाँग "ग्रीन कार्य" ि? तपाईं संयकु्त राज्यको कानुनी टिायी छनिासी हुनुहु्ि?  

यदर् तपाईं संयुक्त राज्यको कानुनी स्िायी ननवासी हुनुहुन्छ र 

 तपाईंले ग्रीन काडद पाउनु भएको 5 वर्द भइसकेको छ, र 

 कानुनी रूपमा मभत्री सकेपनछ तपाईं ननरन्तर रूमा 7 वर्द संयुक्त राज्यमा बसोबास 
गरररहनु भएको छ, र 

 तपाईंलाई कुनै पनन गम्भीर अपराधको र्ोर्ी हुनुभएको छैन (यस्ता गम्भीर 
अपराधहरू, उत्तेजजत कसूरहरू हुन:् हत्या, बलात्कार, क्रकशोरक्रकशोरीमाधि यौन दहसंा, 
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लागू और्ध तस्कर, एक वर्द वा िपको दहसंक अपराध सजाय र एक वर्द वा 
िपको चोरी सजाय।) 

तपाईं "ननष्कासन िारेज" को लाधग योग्य हुनुहुनेछ, र न्यायाधीशले तपाईंलाई संयुक्त 
राज्यमा बस्न र तपाईंको स्िायी नागररकता भननने "ग्रीन काडद" प्रर्ान गररनेछ।  

 

ङ) के तपाईंको छनिायसन तपाईंको पररिारको लाधग छनकै नै कहिन हुन सक्ि? तपाईंको 
पररिारमा विशषे समटयाहरू िन?् 

यदर् तपाईंसँग ग्रीन काडद छैन भने - तपाईं संयुक्त राज्यको कानुनी स्िायी ननवासी होइन 
-  तर: 

 तपाईंको जीवनसािी, तपाईंको बालबच्चा, वा तपाईंको बुवा-आमाहरू संयुक्त राज्यको 
नागररक हुन ्वा कानुनी स्िायी ननवासी हुन,् र तपाईंको ननवादसन उनीहरूको लाधग 
ववशरे् वा असामान्य समस्याका कारर् अत्यधधक रूपमा कदठन हुनेछ, र  

 तपाईं संयुक्त राज्यमा ननरन्तर रूपमा अनघल्लो 10 वर्द रे्खि बस्रै् आउनु भएको 
छ (यस अवधध मभत्रमा तपाईंलाई ननवादसन गररएको छैन र तपाईंले लामो 
समयावधध सम्म संयुक्त राज्य छोड्नु भएको छैन), र  

 तपाईं यी 10 वर्दको समयमा "राम्रो नैनतक आवरर्" को व्यजक्त रहनु भएको छ, 

तपाईं "ननष्कासन िारेज" को लाधग योग्य हुनुहुनेछ, र न्यायाधीशले तपाईंलाई संयुक्त 
राज्यमा बस्न अनुमनत दर्न सक्नुहुनेछ। यदर् तपाईंलाई ननष्कासन िारेज प्रर्ान गररएमा, 
तपाईंले स्िायी नागररकता भननने "ग्रीन काडद" पाउनु हुनेछ।  

 

च) के तपाईं घरेलु हहसंाको भसकार हुनु भएको ि? 

यदर् तपाईं घरेलु दहसंाको मसकार हुनु भएको छ, र 

 तपाईंको जीवनसािी वा माता वपता संयुक्त राज्यको नागररक वा कानुनी स्िायी 
ननवासी हुन ्र तपाईंलाई शारीररक वा मानमसक रूपमा र्वु्यदवहार गरेका छन,् वा 

 तपाईंको बच्चाको बुवा-आमाले शारीररक वा मानमसक रूपमा तपाईंको बच्चालाई 
र्वु्यदवहार गरेको, र त्यो व्यजक्त संयुक्त राज्यको नागररक वा कानुनी स्िायी 
ननवासी हुन ्

र 

 तपाईं संयुक्त राज्यमा कम्तीमा 3 वर्द बमस सक्नभुएको छ, र 

 तपाईं "राम्रो नैनतक आवरर्" को व्यजक्त रहनु भएको छ, 

तपाईं "घरेलु दहसंाको मसकारहरूको लाधग ननष्कासन िारेज" को लाधग योग्य हुनुहुनेछ, र 
न्यायाधीशले तपाईंलाई संयुक्त राज्यमा बस्न अनुमनत दर्न सक्नुहुनेछ। यदर् तपाईंलाई 
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घरेलु दहसंाको मसकारहरूको लाधग ननष्कासन िारेज प्रर्ान गररएमा, तपाईंले स्िायी 
नागररकता भननने "ग्रीन काडद" पाउनु हुनेछ। 

 

ि)  के तपाईंले अवप्रल 1997 अछघ अपरािको लाधग दोषी रहेको अदालतमा बहस गनुयभएको 
ि?  

यदर्: 

 तपाईं कानुनी स्िायी ननवासी हुनुहुन्छ भने, वा "ग्रीन काडद" छ भने,  
 तपाईंलाई र्ोर्ी माननएको, वा केही चिपद्धनतमा, अवप्रल 1997 अनघ अपराध गरेको 

साबबत भएको छ, र  

 तपाईंले आफ्नो कसूरको लाधग 5 वर्द भन्र्ा बढी सजाय भोग्नु भएको छैन, 

तपाईं संयुक्त राज्यमा ववशरे् अनुमनत - 212(c) छूट अन्तगदत बस्न सक्नुहुनछे।  

तपाईं यस छूटका लाधग योग्य हुन सक्नहुुन्छ यदर्: 

 तपाईं कानुनी स्िायी ननवासी हुनुहुन्छ र  

 तपाईंले नोभेम्बर 29,1990 भन्र्ा अनघ अपराधको लाधग र्ोर्ी मान्नु भएको र 5 

वर्द भन्र्ा बढी जेल सजाय भोगे पनन। 

यदर् तपाईंलाई 212(c) छूट प्रर्ान गररएमा, तपाईं संयुक्त राज्यमा स्िायी बसोबास पनन 
भननने "ग्रीन काडद" राखि बस्न सक्नुहुनेछ। 

 

ज) के तपाईं आफ्नो देश फकय न र्राउनु भएको ि?  

यदर् तपाईंलाई ववगतमा चोट पुर् याइएको वा पनछ आफ्नो रे्श फकेपनछ हानी नोक्सान हुने 
ववश्वास छ भने, तपाईं "आश्रय" को लाधग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। त्यो चोट अननवायद रूपमा 
तपाईंको: 

 जानत 

 धमद 
 राजष्रयता 
 राजनैनतक धारर्ा (राजनैनतक धारर्ामा बलजफती गरी गभदपतन गने वा अरू 

िालका जबरजस्ती जनसङ्ख्या ननयन्त्रर् उपायहरूको ववरोध वा ववपक्षी बनेको 
कुराहरू समावेश गनद सक्रकन्छ।) 

 ववशरे् सामाजजक समूहमा सर्स्यता (ननजश्चत सामाजजक समूह जो समयौननक वा 
सममलङ्गी हुन;् जो जीवन-घातक रोग वा मानमसक रोग लागेका छन;् र कदहलेकाहीं 
त्यस्ता व्यजक्त जो भूतपवूद अपराधी समूहको सर्स्य वा त्यस्ता समूहको मसकार 
भएकाहरू।) 
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यदर् तपाईं गम्भीर अपराधको र्ोर्ी ठहररनु भएको छ भने, तपाईं आश्रयको लाधग अनुमनत 
प्राप्त गनद योग्य नहुन सक्नुहुन्छ। सामान्यतया, सयंुक्त राज्य नछरेको एक वर्द मभत्रमा 
तपाईंले आश्रयको लाधग आवेर्न भनुद पनेछ नत्र केही ववशरे् सीममत कारर्हरू बाहेक 
तपाईंले आश्रयको लाधग आवेर्न भनद पाउनु हुनेछैन। संयुक्त राज्यमा एक वर्द भन्र्ा बढी 
रहेका व्यजक्तहरू र गम्भीर अपराध गरेका र्ोर्ीहरूको लाधग सुरक्षाका वैकजल्पक आधारहरू 
उपलब्ध रहेका छन।् (यसलाई "ननष्कासन रोक्का" भननन्छ।) यदर् तपाईं आफ्नो मौमलक 
राष्र फक्रकद न चाहनुहुन्न र योग्य हुनुहुन्छ वा हुनुहुन्न भनेर हेनदको लाधग एक जना 
वक्रकलसँग कुरा गनुदहोस।्  

 

यदर् तपाईंलाई आश्रय दर्इएमा, तपाईंले एक वर्द पश्चात ्ग्रीन काडदको लाधग आवेर्न भनद 
सक्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनसािी र बालबच्चालाई संयुक्त राज्यमा ल्याउन सक्नुहुन्छ। 
रोजगार, बसोबास र और्धीय लाभहरूको लाधग पनन तपाईं योग्य हुनुहुनेछ। यद्यवप, 

तपाईंलाई आश्रय दर्इएको अवस्िामा आफ्नो मौमलक राष्रमा यात्रा नगनुदहोस ्क्रकनभने 
तपाईंको ग्रीनकाडद र काननुी र्जादहरू क्रफताद मलइन सक्छ।  

 

यदर् तपाईंको ननष्कासन रोक्का गररएको छ भने, तपाईं संयुक्त राज्यमा कानुनी रूपमा 
बस्न र काम गनद पाउनु हुनेछ, तर तपाईंले कुनै ग्रीन काडद पाउनु हुनेछैन वा आफ्नो 
जीवनसािी वा बालबच्चालाई संयुक्त राज्यमा ल्याउन पाउनु हुनेछैन। ननष्कासन रोक्का 
गनुदको मतलब तपाईंलाई स्वरे्शमा भएको कारर् फकादउन नममल्ने मात्र ैहो। तपाईंलाई यो 
िाहा हुनुपछद क्रक यदर् DHS बाट अधग्रम अनुमनत बबना यदर् तपाईंले संयुक्त राज्य छोड्नु 
भयो भने, ववशरे् गरी यदर् तपाईं आफ्नो नोक्सान हुने डर भएको राष्र फक्रकद नु भयो भने, 
तपाईं संयुक्त राज्य फकद न पाउनु हुनेछैन। यदर् तपाईं पक्का हुनुहुन्न भने वक्रकलसँग कुरा 
गनुदहोस।्  

 

झ) यहद तपाईं टिदेश फकय नु भयो भने के तपाईंलाई यातना हदइनेि? 

यदर् तपाईंलाई आफ्नो रे्शमा फकादइयो र त्यहाँको सरकार वा सरकारको लाधग काम गने 
व्यजक्तहरूद्वारा यातना ममल्ने ितरा छ भने, तपाईंलाई "यातना ववरूद्ध सम्मेलन" 

अन्तगदत तपाईंलाई सुरक्षा प्रर्ान गररनेछ। तपाईंले ग्रीन काडद पाउनु हुनेछैन र तपाईंले 
आफ्नो जीवनसािी वा बालबच्चा संयुक्त राज्यमा ल्याउन पाउनु हुनेछैन। यदर् तपाईंलाई 
यातना ववरूद्ध सम्मेलन अन्तगदत सुरक्षा प्रर्ान गररएको छ भने, तपाईं संयकु्त राज्यमा 
बस्न सक्नुहुनेछ, तर फकेर जानु भएको िडडमा कदहल्यै क्रफताद आउन अनुमनत दर्इने 
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छैन। तपाईंलाई यातना नममल्ने अको राष्रमा पनन हटाउन सक्रकने सम्भावना हुन सक्छ 
जहाँ तपाईंको आफ्नो व्यजक्तगत पररजस्िनतको आधारमा नजरबन्र्ीमा बस्नु पनेछ। 

 

ञ) तपाईं संयुक्त राज्यमा जनिरी 1, 1972 देखख बटदै आउनु भएको हो? 

यदर् तपाईं संयुक्त राज्यमा जनवरी 1, 1972 रे्खि बस्रै् आउनु भएको हो र राम्रो नैनतक 
आचरर्को व्यक्त रहनु भएको छ भने, तपाईं "र्ताद" को लाधग योग्य हुनुहुन्छ। तपाईं 
कानुनी स्िायी ननवासी हुन सक्नुहुन्छ र ग्रीन काडद पाउन सक्नुहुन्छ। 

 

ि) के तपाईं छनकाराग्िा, क्युबा, एल साल्भार्ोर, ग्िािेमाला, हाइिी िा भूतपूिय सोभभयत युछनयनको 
राष्रबाि आउनु भएको हो?  

यदर् तपाईं क) पदहले कदहले पनन ननवादमसत हुनु भएको धिएन, ि) “राम्रो नैनतक आचरर्” 

को व्यजक्त हुनुहुन्छ, ग) कुनै अपराधको र्ोर्ी मानननु भएको छैन भने, NACARA अन्तगदत 
तपाईं कानुनी अध्यागमन र्जादको लाधग योग्य हुनुहुनेछ।  

 तपाईं ननकाराग्वा वा क्यबुाबाट हुनुहुन्छ, र तपाईं डडसेम्बर 1, 1995  भन्र्ा अगाडड 
संयुक्त राज्य प्रवेश गनुदभएको धियो र अवप्रल 1, 2000 अगाडड ववशरे् लाभहरूको 
लाधग आवेर्न भनुद भएको धियो। 

 तपाईं एल साल्भाडोरबाट हुनुहुन्छ, र तपाईं सेप्टेम्बर 20, 1990  भन्र्ा अगाडड 
संयुक्त राज्य प्रवेश गनुदभएको धियो र ववशरे् लाभहरूको लाधग र्ताद गनुद भएको 
धियो।  

 तपाईं ग्वाटेमालाबाट हुनुहुन्छ र तपाईं अक्टोबर 02, 1990  भन्र्ा अगाडड संयकु्त 
राज्य प्रवेश गनुदभएको धियो र ववशरे् लाभहरूको लाधग र्ताद गनुद भएको धियो वा  

 तपाईं एल साल्भाडोर वा ग्वाटेमालाबाट हुनुहुन्छ र अवप्रल 2, 1990 भन्र्ा अगाडड 
आश्रयको लाधग आवेर्न भनुद भएको धियो। 

 तपाईं भूतपूवद सोमभयत ब्लकका रे्शबाट हुनुहुन्छ र संयुक्त राज्यमा जनवरी 1, 

1991 भन्र्ा अगाडड प्रवेश गनुदभएको धियो र जनवरी 1, 1992 भन्र्ा अगाडड 
आश्रयको लाधग आवेर्न भनुद भएको धियो। 

यदर् तपाईंलाई NACARA र्ावी प्रर्ान गररयो भने, तपाईं संयुक्त राज्यमा बस्न पाउनु 
हुनेछ। 

 

साि,ै यदर् तपाईं ननम्न राष्रहरू मध्ये कुनैबाट हुनुहुन्छ र कुनै पनन उत्तेजक अपराध वा 
र्ईु वा बढी र्रुाचारको अमभयुक्त हुनुभएको छैन भने तपाईं आउनु भएको ममनतको 
आधारमा तपाईंलाई संयुक्त राज्यमा रहन अनुमनत दर्इनेछ: एल साल्भाडोर, हाइटी, 
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होन्डुरस, नेपाल, ननकारागुवा, सोमामलया, सुडान, मसररया वा यमन। यदर् तपाईं आफ्नो 
राजष्रयताको आधारमा अस्िायी सुरक्षा जस्िनतको लाधग योग्य हुनुहुन्छ भन्ने सोच्नुहुन्छ 
भने कृपया एक वक्रकलसँग परामशद मलनुहोस।्  

 

ि) के तपाईं कुनै अपरािको भसकार हुनुभएको ि जसले तपाईंलाई िूलो िछत पुर् याएको 
ि?  

यदर् तपाईं: 

 संयुक्त राज्य मभत्रको अपराधको मसकार हुनुभएको छ,  

 पीडडत भएको पररर्ाम स्वरूप गहक्रकलो भौनतक वा मानमसक चोटबाट गुजिनु 
भएको छ र  

 कानुनी अधधकारीहरूसँग मद्दतगार हुनु भएको र हुनु हुनेछ भने, 
तपाईंले U मभसा भननने ववशरे् मभसाको लाधग आवेर्न भनद सक्नुहुन्छ। 

 

यदर् तपाईंलाई U मभसा प्रर्ान गररएमा, तपाईं अस्िायी समयावधधको लाधग संयुक्त 
राज्यमा कानुनी रूपमा बस्न पाउनु हुनेछ। यद्यवप, केही समय पनछ, तपाईंले स्िायी 
बसोबास भननने "ग्रीन काडद" को लाधग पनन आवेर्न भनद पाउनु हुनेछ। 

 

र्) तपाईंसाँग अपरािी संगिन बारेमा कुनै महत्त्िपणूय जानकारी ि? 

यदर्: 

 तपाईंसँग कुनै अपराधी संगठनको नाजुक र भरपर्ो जानकारी छ, 

 तपाईंले यस जानकारी कानुन सुरक्षा अधधकारीहरूलाई दर्नुभयो वा तपाईंले यस 
जानकारी कानुन सुरक्षा अधधकारीहरूलाई दर्न तयार हुनुहुन्छ, र 

 कानुन सुरक्षा अधधकारीहरूले त्यस अपराधी संगठनको अनुसन्धानको लाधग तपाईं 
संयुक्त राज्यमा बस्न आवश्यक ठहर गरेमा, तपाईंले S मभसा भननने ववशरे् मभसा 
पाउन सक्नुहुन्छ।  

 

यदर् तपाईंलाई S मभसा प्रर्ान गररएमा, तपाईं काननुी रूपमा संयुक्त राज्यमा बस्न पाउनु 
हुनेछ। केही समय पनछ, तपाईंले स्िायी बसोबास भननने "ग्रीन काडद" को लाधग पनन 
आवेर्न भनद पाउनु हुनेछ। 

 

(ढ) तपाईं संयुक्त राज्यमा हुने मानि तटकरीको चङ्गलमा पनुयभएको ि? 

मानव तस्करी भनेको जब कसैलाई बलपूवदक, धम्क्याई, वा झुक्याइ जबजदस्ती काम गराउने 
वा यौन शोर्र् गररनु हो। केही उर्ाहरर्हरू: केटी र मदहलाहरूलाई रे्हव्यापार वा घरेलु 
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नोकरको लाधग तस्कर गने गररन्छ। केटा र वयस्कहरूलाई ननमादर्, कृवर् वा कारिानामा 
बलजफत काम गनद तस्कर गने गररन्छ। अवश्य, मदहलाहरूलाई कामको लाधग र 
पुरूर्हरूलाई यौन कायदको लाधग तस्कर गनद सक्रकन्छ। कदहलेकाहीं, मानव तस्कर 
पीडडतहरूलाई उनीहरूको ऋर् चकु्ता गनदको लाधग त्यस्ता पररजस्िनतमा अननवायद बस्नु 
पने बताइन्छ, जुन सामान्यतया उनीहरूलाई संयुक्त राज्य मभत्राउने र िान बस्नको िचद 
सम्बजन्धत ऋर् हुन्छन।् मानव तस्करका पीडडतहरू कदहलेकाहीं अलग्गै हुन्छन ्र 
नतनीहरूलाई आफ्नो पररजस्िनतबाट ननस्कन नममल्ने बताइन्छ। केही तस्कर पीडडतहरू 
राहर्ानी, पदहचान र पैसा पनन िोमसएको हुन्छ ताक्रक उनीहरू भागेर जान नपाउन।् साि,ै 

कदहलेकाहीं यदर् मानव तस्कर पीडडतहरूले भनेको जस्तो नमानेको िडडमा उनीहरूलाई वा 
उनीहरूको पररवारलाई शारीररक दहसंाबाट िकादउने गररन्छ।  

 

यदर्: 

 तपाईं संयुक्त राज्यमा हुने मानव तस्करीको चङ्गलमा पनुदभएको छ,  

 तपाईं कानुन सुरक्षा अधधकारीहरूलाई तस्करको अनुसन्धान वा ननवादहन गनद मद्दत 
गनद तयार हुनुहुन्छ (यो वयस्कहरूको लाधग मात्र ैआवश्यक छ), र  

 तपाईंलाई संयुक्त राज्यबाट पठाइएमा अत्यधधक जोखिममा पनुदहुनेछ भने,  
तपाईंले T मभसा नामक ववशरे् मभसा पाउनु हुनेछ वा यदर् तपाईंले आफूलाई तस्कर गरेको 
व्यजक्तहरूको सजायको लाधग कानुन अधधकारीहरूलाई मद्दत गनुदभएमा, "कायम उपजस्िनत" 

नामक स्िायी र्जाद पाउन सक्नुहुनेछ।  

 

यदर् तपाईंलाई T मभसा प्रर्ान गररएमा, तपाईं काननुी रूपमा संयुक्त राज्यमा बस्न पाउनु 
हुनेछ। केही समय पनछ, तपाईंले स्िायी बसोबास भननने "ग्रीन काडद" को लाधग पनन 
आवेर्न भनद पाउनु हुनेछ। 

 

३. के तपाईंसाँग िककल ि? 

 

क) वक्रकलले तपाईंको कानुनी प्रश्नहरूको उत्तर दर्न र सुनुवाईको िममा तपाईंको 
प्रनतननधधत्व गनद सक्नुहुनेछ। 

 यदर् तपाईंसँग वक्रकल छ भने, तपाईंको प्रनतननधधत्व गनद वक्रकल बोलाउनुहोस।् 

 

ि) यदर् तपाईंसँग वक्रकल छ भने, तपाईंको पदहलो सुनवाइमा तपाईंको वक्रकल उपजस्ित 
हुन आवश्यक छ  र उसले वा उनले तपाईंको वक्रकल हो भनेर न्यायाधीशलाई बताउन 
जरूरी छ।  यदर् तपाईंको वक्रकलसँग तपाईंको केही समस्या भएमा, र तपाईं उसलाई वा 
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उनलाई ननकाल्न चाहनुहुन्छ भने, कृपया न्यायाधीशलाई भन्नुहोस ्वा स्वयंसेवक 
वक्रकलसँग कुरा गनुदहोस।् 

 

४. के तपाईं िककल खोज्न ेप्रयास गनय चाहनुहु्ि? 

 

क) यदर् तपाईंसँग वक्रकल छैन, तर एउटा मलनको लाधग पैसा छ भने, सकेसम्म चाँडो एउटा 
वक्रकल मलनुहोस।् 

 

ि) यदर् तपाईं वक्रकल िोज्न चाहनुहुन्छ, तर तपाईंको पदहलो सुनुवाईमा वक्रकल तपाईंसँग 
हुन सक्नुहुन्न भने, वक्रकल िोज्नको लाधग न्यायाधीशसँग समय माग गनुदहोस।् तपाईंको 
सुनुवाईको लाधग न्यायाधीशले अको ममनत दर्न सक्नुहुन्छ। 

 

ग) यदर् तपाईंसँग वक्रकलको लाधग पैसा छैन भने, तपाईंको माममलालाई नन:शुल्क मलन 
सक्ने वक्रकलको िोजी गनुदहोस।् तपाईंले अर्ालतलाई नन:शुल्क वक्रकलहरूको सूची माग्न 
सक्नुहुन्छ। 

 

5. के तपाईं टियं प्रटिानको लाधग माग गनय चाहनुहु्ि? 

 

यदर् तपाईं आफ्नो माममलाको लाधग लड्न चाहनुहुन्न भने, तपाईंले "स्वयं प्रस्िान" अनुरोध 
गनद सक्नुहुन्छ। 

क) स्वेच्छाले संयुक्त राज्य छोडरे जाने उत्कृष्ट ननर्दय हुन सक्छ यदर्: 

 तपाईंको कुनै पनन गम्भीर अपराधको स्िापन छैन, र 

 ननवादसनको लाधग तपाईंसँग कुनै प्रनतरक्षा छैन। 

 

ि) स्वयं प्रस्िान मलनुको फाइर्ाहरू हुन:् 

 सामान्यतया यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएको िडडमा, ननवादसन आरे्श 
प्राप्त गरेको भन्र्ा भववष्यमा संयुक्त राज्यमा कानुनी रूपमा फकद न सहज हुन्छ। 

 यदर् तपाईंले स्वयं प्रस्िान प्राप्त गनुदभएमा, तपाईंलाई ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श 
प्राप्त गरे जस्तो संयुक्त राज्य फकद नको लाधग लामो समय बन्रे्ज नगररन सक्छ।  

ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श पश्चात ्गैर-कानुनी रूपमा संयुक्त राज्य फकद नु जस्तो कानुनी 
अपराधको लाधग जररवाना र 20 वर्द सम्मको कैर् सजाय हुनसक्छ। स्वयं प्रस्िान प्राप्त 
गरे पश्चात ्संयुक्त राज्य फकद नु जस्तो कानुनी अपराधको लाधग िोरै समय सजाय 
हुनसक्छ। 
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ग) यदर् तपाईं स्वेच्छाले संयुक्त राज्य फकद न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको पदहलो सुनुवाईमा 
तपाईंले: 

 न्यायाधीशलाई स्वयं प्रस्िानको लाधग अनुरोध गनुदपनेछ, 

 तपाईंलाई संयुक्त राज्यबाट हटाउन ममल्ने स्वीकार गनुदपनेछ, र 

 तपाईंले आफ्नो माममला नलड्ने वा पुनरावेर्न नदर्ने कुरा स्वीकार गनुदपनेछ। 

यदर् तपाईंले गम्भीर अपराध गनुदभएको छ वा ववगतमा तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान 
गररएको िडडमा तपाईंले स्वयं प्रस्िान पाउनु हुनेछैन। 

 

घ) यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएमा: 
 तपाईंलाई आवश्यक भननएको कुनै पनन यात्राको कागजातहरू ल्याउन आवश्यक 

छ।  यसलाई तपाईंको राहर्ानी समावेश छ। अध्यागमनले तपाईं यी कागजातहरू 
जम्मा गनदको लाधग मद्दत गने छैन, 

 तपाईंले संयुक्त राज्य अननवायद छोड्नु पनेछ, र 

 तपाईंले आफ्नो दटकटको पैसा आफै नतनुदपनेछ। 

तपाईंले यो जान्न जरूरी छ क्रक तपाईंलाई जीवनमा एक पटक मात्र ैस्वयं प्रस्िान 
प्रर्ान गररनेछ। यदर् तपाईंले आफ्नो यातायातको कागजातहरू वा फकद ने दटकटको 
पैसा नतनद सक्नुहुन्न भने, तपाईंले ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श मलन सक्नुहुन्छ। 
फेररपनन, यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएमा, तपाईंको अमभलेिमा ननष्कासन 
आरे्श राखिने छैन। यसले तपाईंलाई भववष्यमा कानुनी रूपमा फकद न सहज बनाउने 
छ।  

 

ङ) अवप्रल 1, 1997 रे्खि सुरु हुनेगरर, यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएको छ र 18 

वर्दको उमेर पुधगसके पनछ एक वर्द भन्र्ा बढी संयुक्त राज्यमा गैर-काननुी रूपमा 
रहनुभएमा, तपाईं 10 वर्दसम्म कानुनी रूपमा फकद न पाउनु हुनेछैन। यदर् 18 वर्दको उमेर 
पुधगसकेपनछ 180 दर्न (त्यो भनेको 6 मदहना जनत) भन्र्ा बढी संयुक्त राज्यमा गैर-कानुनी 
रूपमा रहनु भएमा, तपाईं 3 वर्द सम्म फकद न पाउनु हुनेछैन। यद्यवप, यदर् तपाईंले संयुक्त 
राज्यको नागररक वा कानुनी स्िायी ननवासी रहेका आफ्ना जीवनसािी, बुवा-आमा वा 
बालबच्चालाई अत्यधधक गाह्रो हुने कुरा संयुक्त राज्यलाई रे्िाउन सक्नु भएमा, तपाईंले 3 

वा 10 वर्द अनघ प्रवेश गनदको लाधग ववशरे् छूटको लाधग आवेर्न भनद सक्नुहुनेछ। 

 

च) यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएको छ र तोक्रकएको स्वयं प्रस्िान अवधध मभत्र 
जान असफल हुनुभएमा, आरे्श स्वत: ननवादसन आरे्शमा पररर्त हुनेछ। तपाईं सावदजननक 
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जररवानामा पनद सक्नुहुन्छ र तपाईं पनछ गएर आफ्नो अध्यागमन जस्िनतलाई 10 वर्दको 
लाधग पररवतदन गनद योग्य रहनु हुनेछैन।  

 

छ) यदर् तपाईंलाई स्वयं प्रस्िान प्रर्ान गररएको छ र गैर-कानुनी रूपमा अनुमनत बबना 
संयुक्त राज्यमा प्रवेश गनुदभएमा, तपाईंलाई दहरासतमा रािी संयुक्त राज्यबाट ननष्कासन 
(ननवादसन) गररनेछ।  

 

६. तपाईंलाई छनष्कासन (छनिायसन) गने आदेश सु्न चाहनुहु्ि? 

यदर् तपाईं आफ्नो माममला लड्न चाहनु हुन्न र तपाईं स्वयं प्रस्िानको लाधग योग्य 
हुनुहुन्न भने, तपाईंलाई ननष्कासन (ननवादसन) गररनेछ। यदर् तपाईं आफ्नो माममला 
लड्नुहुन्न भने, तपाईंलाई संयुक्त राज्य छोड्न आरे्श दर्इनेछ।  

 
 

२. ्यायािीशले कसरी छनणयय गनुयहुनेि? 

 

यदर् तपाईंले आफ्नो माममला लड्न चाहनु भएमा, तपाईंसँग िप सुनुवाईहरू हुनेछ। यी अनतररक्त 
सुनुवाईहरूमा, तपाईंले आफूलाई ननष्कासन (ननवादसन) गनद क्रकन नहुने भनी व्याख्या गने जानकारी 
न्यायाधीशलाई उपलब्ध गराउनु पनेछ। यदर् तपाईंसँग वक्रकल छैन भने, तपाईंले आफ्नो लाधग 
आफै बोल्नु पनेछ। सरकारी वक्रकलले तपाईंलाई क्रकन संयुक्त राज्यबाट ननष्कासन (ननवादसन) 

गररनु पने भनेर रे्िाउने प्रयास गनुदहुनेछ। न्यायाधीशद्वारा तपाईं र्वुैको भनाइ सुन्नु पनेछ र 
ननर्दय गनुदपनेछ। न्यायाधीशसँग सबै जानकारी भइसके पनछ न्यायाधीशले ननर्दय गनुदहुनेछ।  

 
 

३. छनणयय पररितयन हुन सक्ि? 

 

क. यदर् तपाईंको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वारा गल्ती गरेको तपाईंलाई लाग्छ भने, तपाईंले आफ्नो 
माममलाको पुनरावेर्न दर्न सक्नुहुनेछ।  यसको मतलब अको न्यायाधीशद्वारा तपाईंको माममला 
समीक्षा गररनेछ।  

 

ि. यदर् तपाईं पुनरावेर्न दर्न चाहनुहुन्छ भने, तपाईंको सुनवाईको अन्त्यमा तपाईंले 
न्यायाधीशलाई भन्नु पनेछ र न्यायाधीशको ननर्दय पनछको (30) दर्न मभत्रमा अध्यागमन 
पुनरावेर्न मडडलमा आफ्नो पुनरावेर्न सूचना पेश गनुद पनेछ।  

 

ग. पुनरावेर्नको लाधग 3 रे्खि 6 मदहना लाग्न सक्छ, कदहले लामो र कदहले छोटो। सामान्यतया, 
तपाईंले पिदने िममा नजरबन्र्ीमा रहनु पनेछ। यदर् तपाईंले आफ्नो पदहलो पुनरावेर्न हानुद 
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भयो, र अको अर्ालत (पुनरावेर्नको संघीय सम्बजन्धत अर्ालत)मा फेरर पुनरावेर्न दर्ने ननर्दय 
गनुदभएमा, यो पुनरावेर्नको लाधग लामो समय लाग्न सक्छ, कदहले 1-2 वर्द सम्म हुनसक्छ। 

 
 

४. नजरब्द के्रबाि बाहहर छनटकन के सम्भि ि? 

 

क. केही माननसहरू धरौटी नामक, पैसा नतरेको िडडमा नजरबन्र् केन्रबाट बादहर जान सक्छन।् 
यदर् तपाईंले पैसा, धरौटी, नतनुदभएमा तपाईं प्रत्येक अर्ालती सुनुवाईमा उपजस्ित हुनुहुनेछ भनेर 
प्रनतज्ञा गनुदपनेछ। धरौटी कम्तीमा $1,500 हुन्छ, कदहलेकाहीं अझ धेरै हुनसक्छ। यदर् तपाईंले 
अर्ालती सुनुवाई छुटाउनु भएमा, तपाईंले नतनुदभएको पैसा गुमाउनु हुनेछ। यदर् तपाईंलाई 
ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श दर्इएको िडडमा तपाईंको पैसा क्रफताद गररनेछ। यद्यवप, पैसा क्रफताद 
पाउनको लाधग, तपाईंले सरकारलाई ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श पनछ आफू साँधचकै संयुक्त राज्य 
छोडरे गएको ववश्वास दर्लाउनु पनेछ। सामान्यतया, तपाईं आफ्नो रे्शको संयुक्त राज्यको 
र्तूावास वा राजर्तूावासमा गएर, संयुक्त राज्यको कायादलयद्वारा भरेको फाराम मलएर, त्यस 
फारामलाई संयुक्त राज्यको अध्यागमनको धरौटी कायादलयमा क्रफताद पठाउनु पनेछ। 

 

ि. तपाईंको लाधग अको व्यजक्तले तपाईंको धरौटी नतनद, वा अर्ालतलाई पैसा दर्न सक्नुहुनेछ। 
त्यस व्यजक्त संयुक्त राज्यको नागररक वा कानुनी स्िायी ननवासी ("ग्रीनकाडद भएको") व्यजक्त 
हुनु पर्दछ। यदर् तपाईंलाई तोक्रकएको सबै काम गनुदभएमा, धरौटी नतरेको व्यजक्तले सबै पैसा क्रफताद 
पाउनु हुनेछ। धरौटी रकम क्रफताद पाउनको लाधग तपाईं सबै अर्ालती सुनुवाईमा उपजस्ित 
हुनुभएको अत्यन्त महत्त्वपूर्द छ।  

 

ग. यदर् तपाईंले धरौटी नतनद सक्नुहुन्छ भने, तपाईंले नजरबन्र् केन्र छोड्न सक्नुहुन्छ। तपाईंको 
सबै अर्ालती सुनुवाईहरू नजरबन्र् केन्र बादहरको अर्ालतमा हुनेछ।  

 

घ. यदर् तपाईं नजरबन्र् क्षेत्र भन्र्ा धेरै टाढा बस्नु हुन्छ भने, तपाईंले न्यायाधीशलाई तपाईं बस्ने 
ठाउँ नजजकको अध्यागमन अर्ालतमा आफ्नो माममला सानद अनुरोध गनद सक्नुहुन्छ। 
न्यायाधीशले इन्कार गनद सक्नुहुन्छ। न्यायाधीशले भनेको अर्ालती सुनुवाई हुने अर्ालतमा तपाईं 
जानुपने हुन्छ। यदर् तपाईंले एउटा सुनवाई छुटाउनु भयो भने, तपाईं अनुपजस्ित भएको कारर् 
न्यायाधीशद्वारा तपाईंलाई ननष्कासन (ननवादसन) दर्इनेछ, र तपाईंले धरौटीको लाधग नतनुद भएको 
पैसा पनन गुमाउनु हुनेछ।  

 

ङ. तपाईंको ठेगानामा कुन ैपररवतदन आएमा 5 दर्न मभत्रमा अध्यागमन अर्ालतलाई अननवायद 
सूचना दर्नु पनेछ। तपाईंले DHS लाई पनन सरेको 10 दर्न मभत्रमा आफ्नो नयाँ ठेगानाको सूचना 
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दर्नुपनेछ। यदर् तपाईंले अर्ालत र DHS लाई यस जानकारी उपलब्ध नगराउनु भएको िडडमा 
तपाईंले महत्त्वपूर्द सुनुवाई सूचनाहरू प्राप्त गनुदहुन ेछैन र ननष्कासन आरे्श पाउने जोखिम 
हुनसक्छ। 

 
 

५. िरौिी सुनुिाईहरू भनेका के हुन?् 

 

क. कदहलेकाहीं तपाईंलाई अर्ालत जानु अनघ धरौटी दर्इएको हँुरै्न, त्यस कारर् तपाईंले नजरबन्र् 
केन्र छोड्न पैसा नतनद पाउनु हुन्न। कदहलेकाहीं धरौटीको लाधग धेरै िचद लाग्न सक्छ। यदर् 
न्यायाधीशद्वारा तपाईंलाई धरौटी दर्लाउन चाहनु हुन्छ वा कम रकममा धरौटी दर्लाउन 
चाहनुहुन्छ भने, धरौटी सुनुवाईको माग गनुदहोस।् तर, होमसयार हुनुहोस।् 

 पूर्द तयारीका साि रहनुहोस।् तपाईंको लाधग मात्र एउटा धरौटी सुनुवाईको अधधकार 
दर्इएको हुन्छ।  

 न्यायाधीशद्वारा तपाईंलाई कम रकम लाग्ने धरौटी दर्लाउन अनुरोध गनद सक्नुहुन्छ। तर 
न्यायाधीशले तपाईंलाई अझ बढी रकमको धरौटी प्रर्ान गने ननर्दय पनन गनद सक्नुहुन्छ। 
वा न्यायाधीशले तपाईंलाई कुनै पनन धरौटी नदर्न सक्नुहुन्छ र तपाईंलाई नजरबन्र् 
केन्रबाट बादहर ननजस्कन नममल्ने आरे्श पनन दर्न सक्नुहुन्छ। 

 

ि. तपाईंको धरौटी सुनुवाईमा, तपाईंले न्यायाधीशलाई रे्िाउनु पने कुरा: (१) तपाईं ितरनाक 
व्यजक्त होइन र (२) तपाईं सबै सुनुवाईमा हाजजर हुनुहुनेछ। न्यायाधीशलाई त्यो रे्िाउन, तपाईंले: 

 रोजगारर्ाताहरू, पररवार, धाममदक नेताहरू, वा सािीहरूले तपाईं राम्रो व्यजक्त रहेको भनी 
न्यायाधीशलाई पत्रहरू दर्न सक्नुहुन्छ। यदर् उनीहरू संयुक्त राज्य कै काननुी 
आगन्तुकहरू हुन भने, उनीहरूले न्यायाधीशलाई तपाईंको बारे बताउन उपजस्ित हुन 
सक्छन।् यदर् कोही सुनुवाईमा आउन सक्रै्न भने, तपाईंले न्यायाधीशलाई उनीहरूको 
फोनमा सम्पकद  गनद अनुरोध गनद सक्नुहुन्छ। 

 तपाईंले न्यायाधीशलाई संयुक्त राज्यमा जन्मेका कुनै पनन पररवार सर्स्यहरूको जन्म 
र्तादहरू, र तपाईंको नातेर्ारहरू कानुनी रूपमा संयुक्त राज्यमा उपजस्ित रहेको कागजात 
वा काडदहरूको प्रनतमलवप बुझाउन सक्नुहुन्छ। यदर् तपाईं संयुक्त राज्यको नागररकसँग 
वववादहत हुनुहुन्छ भने, आफ्नो वववाह र्ताद, र जीवनसािी संयुक्त राज्यको नागररक रहेको 
सबुत न्यायाधीशलाई बुझाउनुहोस।् 

 यदर् तपाईं कुनै अपराधको अमभयुक्त हुनुहुन्छ भन,े तपाईं पररवतदन भइसकेको सबुत, 

ववशरे् गरी कुनै पनन सुधारकेन्र कायदिम वा तपाईंले मलनुभएको कक्षाहरूको प्रमार्पत्रहरू 
न्यायाधीशलाई दर्नुहोस।् 
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 यदर् तपाईं संयुक्त राज्यको ववद्यालय वा कक्षाहरूमा जानुभएको छ भने, - जस्तै अङ्गे्रजी, 
ररस ननयन्त्रर् वा अमभभावक तामलम - न्यायाधीशलाई स्नातक प्रमार्पत्रहरू दर्नुहोस।्  

 न्यायाधीशलाई आफ्नो कर कागजातहरू दर्नुहोस।् 

 न्यायाधीशलाई आफ्नो काम आम्र्ानीको चकेहरूको प्रनतमलवप दर्नुहोस।् 

 

ग. तपाईं तयार हुनु आवश्यक छ। 

 आफ्नो सबै कागजातहरू जम्मा गरी व्यवजस्ित राख्नुहोस।्  

 यदर् सक्नुहुन्छ भने, अनतररक्त प्रनतमलवपहरू सरकारी वक्रकल र न्यायाधीशको लाधग गरी 
जम्मा 3 प्रनतमलवपहरू बनाउनुहोस।् 

 

६. तपाईंलाई छनष्कासन (छनिायसन) गरी सकेपछि के हु्ि? 

 

क. यदर् यो तपाईंको पदहलो ननष्कासन (ननवादसन) आरे्श हो र तपाईं कुनै पनन गम्भीर अपराधको 
र्ोर्ी हुनुहुन्न भन,े तपाईं कानुनी रूपमा 10 वर्दसम्म फकद न पाउनु हुनेछैन। कदहलेकाहीं, तपाईंले 
यस समयको लाधग छूट पाउन सक्नुहुनेछ र चाँड ैआउन पाउनु हुनेछ, तर तपाईं चाँड ैफकद न 
पाउनु पछद भनेर साबबत गनदको लाधग तपाईं र तपाईंको पररवारसँग ववशरे् रूपमा बमलयो 
कारर्हरू रहेको सबुत रे्िाउनु पनेछ। 

 

ि. यदर् तपाईंलाई पदहले पनन ननष्कासन वा ननवादसन आरे्श दर्इएको छ भने, तपाईं कानुनी 
रूपमा 20 वर्दसम्म फकद न पाउनु हुनेछैन। 

 

ग. यदर् तपाईं गम्भीर अपराध सदहत संयुक्त राज्यबाट ननष्कासन (ननवादसन) गररएको छ भने, 
तपाईं कदहले पनन कानुनी रूपमा फकद न पाउनु हुनेछैन। यदर् तपाईं गैर-काननुी रूपमा फकद नु 
भएमा, तपाईं यस अपराधको लाधग कारवाही गररनेछ र जररवाना सदहत संघीय कारागारमा 20 

वर्दसम्मको कैर् सजाय ममल्न सक्छ। 

 

घ. यदर् तपाईंलाई संयुक्त राज्यबाट ननष्कासन (ननवादसन) गररयो र तपाईं अनुमनत बबना संयुक्त 
राज्यमा फकद नु भयो र तपाईं पिाउ हुनुभयो भने, तपाईंलाई आफ्नो रे्श क्रफताद पठाउनु अनघ 
संघीय रूपमा कारवाही गररनेछ र जररवाना सदहत संघीय कारागारमा राखिनेछ। 

 
 
 
 
 


