
      
प्यारोल के हो? 

What is Parole? 
(Nepali) 

 
प्यारोल के हो र प्यारोलका लागि को योग्य हुन्छ? 

(What is parole and who is eligible for parole?) 

 प्यारोल भनेको अध्यािमन गहरासतबाट अस्थायी 

मुगि हो । 
 

 यदद तपाईंलाई प्यारोल प्रदान िररयो भने, यसको मतलब  तपाईंलाई संयुि राज्यमा 

वैधागनक रूपमा दागिल हुनुभएको छ भन्ने होइन । तपाईं मुि भएपगछ तपाईं अझैपगन अदालत जानुपनछे 

जसकारण न्यायाधीशल ेतपाईंको मुद्दा सुनेर गनणणय िनण सकु्नहुन्छ । 
 
मलै ेप्यारोलको लागि अनरुोध िनण सक्छु? (Can I request parole?) 

सकु्नहुन्छ, यदद तपाईंले यी तत्त्वहरू पूरा िनुणहुन्छ भने: 

 तपाईं आइरहकेो एगलयन हो र 

 तपाईंमा अत्याचारको गवश्वसनीय डर रहकेो फेला परेको छ । 

 प्यारोलका लागि अनरुोध िनण, ICE अगधकारीलाई देिाउनको लागि गछटो प्रमाण जुटाउनुहोस् । 
 
 
“आइरहकेो एगलयन” को हो? (Who is an “arriving alien?”) 

 तपाईंलाई संयिु राज्यमा प्रवेश िन ेसमयमा रोदकयो भने तपाईं आइरहकेो एगलयन हो । 

 यदद तपाईंलाई संयिु राज्यगभत्र कुनै पगन ठाउँमा जेलमा रागिएको गथयो भने तपाईं आइरहकेो 

एगलयन होइन । 

 तपाईंको उपगस्थगत सूचनाले तपाईं आइरहकेो एगलयन हो भनरे बताउनेछ । 
 
 
“अत्याचारको गवश्वसनीय डर” हुनकुो अथण के हो? 
(What does it mean to have “credible fear of persecution?”) 

 आश्रय स्थलको अगधकारीले आश्रय स्थलमा अन्तवाणताण गलएर तपाईंमा अत्याचारको गवश्वसनीय डर 

छ छैन भनी गनधाणरण िनुणहुनछे । 

 अन्तवाणताणमा, अगधकारीले तपाईंको मूल राष्ट्रमा फकणने सम्बन्धमा तपाईंको डर बारे प्रश्न सोध्नुहुनेछ । 

 यदद अगधकारीलाई तपाईंको जागत, धमण, रागष्ट्रयता, गनगित सामागजक समूहको सदस्यता, वा 

राजनैगतक गवचारका कारण तपाईंलाई यातना ददइन ेवा तपाईंको हत्या िररने कारण तपाईं आफ्नो मलू राष्ट्रमा फकणन 

डराउनु हुन्छ वा डराउनु भएको गथयो भन्ने लाग्छ भने, अगधकारीले तपाईंलाई सकारात्मक गवश्वसनीय डर गनधाणरण 

प्रदान िनुणहुनछे । 
 
 
तपाईं गनम्न अवस्थामा पगन प्यारोलका लागि योग्य हुन सकु्नहुनछे: 
(You may also be eligible for parole if:) 

 तपाईंलाई िम्भीर मेगडकल समस्या छ । 

 तपाईं िभणवती हुनुहुन्छ । 

 तपाईं गवशेष दकगसमको नाबागलि हो । 

 तपाईं न्यागयक, प्रशासगनक, वा व्यवस्थागपका प्रदियामा साक्षी बन्नुहुनेछ ।
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        अनमुगत प्राप्त प्यारोल हुनका लागि मलैे के प्रमागणत िनण आवश्यक हुन्छ? 

(What do I need to prove to be granted parole?) 

तीनवटा तत्वहरू छन्, जस बारेमा तल थप गवस्ततृ रूपमा छलफल िररएको छ ।  तपाईंले सबै तीनवटा नै 

प्रमागणत िनुणपछण: 

 तपाईंको पगहचान (तपाईं आफूलाई जो हो भन्नुहुन्छ) 

 तपाईंमा उडान जोगिम छैन, र 

 तपाईं समुदायका लागि ितरा हुनुहुन्न 
 

   1. पगहचान प्रमागणत िन े(PROVING IDENTITY) 

 उत्तम उपाय भनेको जन्म प्रमाणपत्र वा राहदानी जस्ता सरकारले जारी िरेका पगहचान 

कािजातहरू देिाउनु हो । 

 यदद तपाईंसँि सरकारले जारी िरेको पगहचान छैन भने, तपाईंसँि ती पगहचान दकन  छैनन ्

भनी तपाईंल ेव्याख्या िनुणपछण ।  तपाईंलाई गचन्ने र तपाईंको पगहचान प्रमागणत िने पररवार र 

साथीहरूले प्रतीज्ञापत्र सरकारलाई उपलब्ध िराउनुपछण । 

 यी प्रतीज्ञापत्रहरूमा उि व्यगिले तपाईंलाई कसरी गचन्छ, तपाईंलाई उसल ेगचनेको कगत समय 

भयो, र तपाईं उि व्यगिसिँ प्राय: कगतको भेट्नुहुन्छ वा कुरा िनुणहुन्छ भन्ने जस्ता जानकारी 

समावेश हुनुपछण । तपाईंले जगत धेरै जानकारी प्रदान िनुणहुन्छ, त्यगत नै राम्रो हुन्छ। 

o प्रतीज्ञाबद्ध पत्रहरू लेख्न ेव्यगिहरूले गतनीहरूको ठेिाना समावेश िनुणपछण, र मान्य, 

सरकारद्वारा जारी िररएको फोटो पगहचान कािजातको प्रगतगलगप समावेश िनुणपछण । 

 यदद तपाईंल ेपररवार वा साथीहरूबाट कािजातहरू वा प्रतीज्ञाबद्ध पत्रहरू प्राप्त िनण सकु्नभएन 

भने, तपाईंले अझैपगन तपाईंको पगहचान स्थापना िनण सक्षम हुनहुुनेछ तर तपाईंलाई प्यारोल 

प्रदान िने अवसर कम हुन्छ । 
 

  2. तपाईंमा उडान ितरा छैन भनी प्रमागणत िन े(PROVING THAT YOU ARE NOT A FLIGHT RISK) 

 तपाईं आफ्नो सुनुवाईहरूमा अदालतमा गनगित रूपमा आउनुहुनेछ भनी तपाईंले देिाउनुपछण । 

 संयुि राज्यमा तपाईंको आफ्नो स्वागमत्वमा सम्पगत्त छ, संयुि राज्यमा पररवार सम्बन्ध छ, वा संयुि 

राज्यमा रोजिार िरेको इगतहास छ भन्ने िालका प्रमाण सहयोिी हुन्छन् । 

 यदद तपाईं पगहल ेपगन अदालतको चक्करमा पनुणभएको गथयो भने, तपाईंले आफ्ना सबै सुनुवाईहरूमा तपाईं 

उपगस्थगत हुनुहुन््यो भन्ने प्रमाण उपलब्ध िराउनुपछण । 

 अगधकारीले तपाईं संयुि राज्यमा कसरी प्रवेश िनुणभयो, संयुि राज्यमा तपाईंको पगहलेको बसाइ अवगध र 

गस्थरता, तपाईंको पगहलेको अध्यािमन र आपरागधक इगतहास, बण्ड पोस्ट िने तपाईंको क्षमता, र 

तपाईंलाई उपलब्ध िराइएको सम्भागवत उद्धार बारे पगन हनेुणहुनेछ । 

 तपाईंको भावी बसोबास ठेिाना पगन तपाईंले सरकारलाई उपलब्ध िराउनुपछण । 
 

  3. तपाईं “समदुायका लागि ितरा” हुनहुुन्न भनी प्रमागणत िन े
(PROVING THAT YOU ARE NOT A “DANGER TO THE COMMUNITY”) 

 तपाईंले आफ्नो कुनै पगन अपरागधक रेकडण छैन भनी देिाउन सकु्नहुन्छ । 

 तपाईंले संयिु राज्यको रागष्ट्रय सुरक्षामा गवपक्षी भएर केही िनुणभएको छैन भन्ने पगन देिाउनुपछण । 

 तपाईं सावणजगनक सुरक्षामा ितरा हुनुहुनछैेन भन्न ेपगन देिाउनपुछण । सावणजगनक सुरक्षा ितराहरूमा 

गनम्न समावेश हुन्छन्: 

  o िम्भीर मानगसक रोि । 

  o अनुशासनात्मक समस्याहरू वा दरु्णटना प्रगतवेदनहरूको इगतहास । 

  o तपाईंले आफैं लाई वा अन्य व्यगिलाई हानी िनुणभएको वा      हानी पुयाणउन सके्न कुनै पगन 

आपरागधक वा गहरासत इगतहास । 
 

 

यो जानकारी पाना ABA अध्यािमन न्याय पररयोजनाबाट साभार िररएको र EOIR कानूनी ओररएन्टेसन कायणिमद्वारा तयार िररएको हो 

। गडसेम्बर 2015 मा पगछल्लो पटक अद्यावगधक िररएको ।  

This information sheet was adapted from the ABA Immigrant Justice Project and prepared by the Vera Institute of Justice for the EOIR Legal 
Orientation Program. Last updated December 2015.  


