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सामुदा�यक �हसंा हस्त�ेप केन्द्र (CVIC) ले नथर् डकोटा कानुन अन्तगर्त उपलब्ध �व�भन्न सुर�ा आदेशहरूमा 
सहयोग प्रदान गदर्छ। य�द तपा�ले घरेलु �हसंा, डे�टङ �हसंा, यौन दवु्यर्वहार वा �पछा गरेको अनुभव 

गनुर्भएको छ भने, CVIC तपा�को सुर�ा सरोकारहरू सम्बोधन गनर् र संर�णात्मक आदेशका ला�ग आवेदन 

�दन अगा�ड बढ्न चाहने-नचाहने बारे �नधार्रण गनर् मद्दत गनर् तत्पर छ। 
 

�नम्न पषृ्ठहरूले प्रत्येक प्रकारको आदेशको बारेमा जानकार� प्रदान गदर्छ: 

 संर�ण आदेश (घरेलु �हसंा) 
 उच्छृङ्खल आचरण प्र�तबन्ध आदेश 

 यौन दवु्यर्वहार प्र�तबन्ध आदेश 
 

CVIC मा �व�भन्न प्रकारका आदेशहरू बारे ता�लम �लएका राज्यबाट प्रमा�णत अ�धवक्ताहरू छन ्

जसले अपराधको प्रकारको आधारमा तपा� कुन आदेशको ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ, 

तपा�ले जसका �वरूद्ध आदेश माग्नुहुन्छ त्यो व्यिक्तसँगको तपा�को सम्बन्ध र तपा�को अवस्थासँग 

सम्बिन्धत 

�वशेष प�हरूको प�हचान गनर्मा सहयोग गनर् सक्छन।् 
 

CVIC अ�धवक्ताहरू र हाम्रा कमर्चार� व�कलहरूले तपा�लाई यस प्र�क्रयामा देहायका साथै धेरै त�रकाहरूबाट 

सहयोग गनर् सक्छन:् 

 आवश्यक फारम र कागजातहरू पूरा गनर् 
 तपा�सँग अदालतमा उपिस्थत भएर 
 म्याद थपका ला�ग आवेदन �दन 

 अदालतमा सुनुवाइका ला�ग तयार� गनर् 
 सुनुवाइमा तपा�को प्र�त�न�धत्व गनर् (CVIC व�कल) सबै CVIC सेवाहरू 

तपा�लाई �नःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ।

प�रचय 
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योग्यता 
नथर् डकोटामा, य�द तपा� हालसालै घरेलु �हसंाको �शकार हुनुभएको छ भने तपा� घरेलु �हंसा संर�ण 

आदेशका ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। घरेलु �हसंा भनेको शार��रक रूपमा ��त, शार��रक चोट, शार��रक बल 

प्रयोग गर� यौन ग�त�व�ध,वा आक्रमण गनुर् हो। घरेलु �हंसाका कायर्हरूमा: धकेल्नु, कुट्नु, बलजफ्ती 
समात्नु, थप्पड हान्नु, मुक्का हान्नु, घाँट� �थच्नु, कपाल लुछ्नु, ला�ी हान्नु, जबरजस्ती यौन �क्रयाकलाप 

गनुर्, ह�तयार देखाएर धम्क� �दनु वा व्यिक्तको जीवन वा सुर�ालाई खतरामा पानुर् आ�द पदर्छन।् NDCC § 14-

07.1-01। 

 
�नम्न व्यिक्तहरूले संर�ण आदेश माग्न सक्छन:् 

 जीवनसाथी वा पूवर् जीवनसाथी। 
 प�रवारको सदस्य। 
 हाल दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तसँग ब�सरहेको व्यिक्त, चाहे उनीहरू �ववा�हत हुन ्वा �थए। 
 जुनसुकै समयमा सँगै बसेको भए ताप�न, दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तसँग डे�टङ सम्बन्धमा रहेको 

व्यिक्त। 
 अदालतले दईु प�हरू �बच पयार्प्त सम्बन्ध रहेको  �नधार्रण गरेको कुनै अक� व्यिक्त, 

प�हलेका डे�टङ सम्बन्धहरू लगायत। 

 
अस्थायी संर�ण आदेश   

य�द तपा� घरेलु �हसंाको �शकार हुनुहुन्छ र संर�ण आदेश चाहनुहुन्छ भने, त्यसका ला�ग प�हलो चरण 

भनेको अस्थायी संर�ण आदेशका ला�ग �नवेदन �दनु हो, जसले दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तबाट तत्काल संर�ण 

प्रदान गदर्छ। 
 

CVIC ले तपा�लाई फारमहरू भनर्का ला�ग सहयोग गन� छ, जसमा तपा�ले भोग्नुभएको दवु्यर्वहारको 
एक सपथ-पत्र वा �ल�खत �ववरण समावेश गनुर्पछर्। त्यसप�छ राज्यबाट प्रमा�णत CVIC को घरेलु �हसंा 
हेन� अ�धवक्ताले अदालतमा  

 
 

न्यायाधीश सम� उपिस्थत हुन तपा�को साथमा हुने छन।् 
 

न्यायाधीशले आदेशका ला�ग तपा�को आवेदनको समी�ा गन� छन ्र तुरुन्त ै�नणर्य गन� छन।् न्यायाधीशले 

कुनै सुनुवाइ �बना र दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई कुनै सूचना न�दई अस्थायी आदेश जार� गनर् सक्ने छन।् 
 

य�द न्यायाधीशले तपा�का ला�ग अस्थायी आदेश जार� गरेमा, 14 �दन�भत्र सुनुवाई हुने छ। सुनुवाइ 

नभएसम्म यो अस्थायी आदेश कायम रहने छ। 
 

संर�ण आदेश 
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�वस्ता�रत संर�ण आदेश सुनुवाइ 
14 �दन�भत्र हुने सुनुवाइको उद्देश्य अस्थायी आदेश लम्ब्याउने वा लम्ब्याउन नपन� भन्ने कुरा �नधार्रण 

गनुर् हो । दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई सुनुवाइको सूचना �दइने छ। सुनुवाइमा, न्यायाधीशले आदेश 

लम्ब्याउनुपछर्  �क पद�न र �वस्तारका ला�ग समयाव�ध �नधार्रण गन� छन।् कुनै प�न संर�ण आदेश दईु 

वषर्सम्म �वस्तार गनर् स�कने छ। 
 

दवु्यर्हार गन� व्यिक्तलाई सुनुवाइमा उपिस्थत हुने र व�कलद्वारा प्र�त�न�धत्व ग�रपाउने अ�धकार भएकाले 

कानुनी प्र�त�न�धत्वको व्यवस्था गनुर् तपा�को �हतमा हुन्छ। दवु ैप�का ला�ग अदालतले �नयुक्त गन� 
व�कलहरू उपलब्ध छैनन।् 

 
CVIC अ�धवक्ताले सुनुवाइमा तपा�को प्र�त�न�धत्व �नःशुल्क गनर् स�म हुन सक्छन।् य�द कुनै व�कल 

उपलब्ध छैनन ्भने, CVIC अ�धवक्ताले तपा�लाई सहयोग गन� छन ्(यद्य�प अ�धवक्ताको रूपमा सेवा �दन 

सक्ने छैनन)्। यी �वकल्पहरूको बारेमा थप जानकार�का ला�ग कृपया आफ्नो अ�धवक्तालाई सोध्नुहोस।् 
 

सुर�ा आदेशद्वारा प्रदान ग�रने राहत   

संर�ण आदेशद्वारा पी�डतलाई प्रदान ग�रने राहतमा यी कुराहरू पनर् सक्छन:् 

 दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई तपा� वा बालबा�लका स�हत आदेशमा सूचीबद्ध अन्य व्यिक्त �वरुद्ध 

घरेलु �हंसाका कायर्हरू गनर्बाट �नषेध गन�। 
 दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई तपा�को घर, रोजगार�को स्थान, कुनै प�न वयस्क आश्रय स्याहार 

केन्द्र, बाल �दवा स्याहार केन्द्र वा �वद्यालय वा न्यायाधीशले उपयुक्त ठानेका अन्य ठाउँहरूमा 
�नषेध गन�। 

 आदेशको अव�धभरका ला�ग नाबा�लग बालबा�लकाको संर�कत्व र/वा भेटघाटको अ�धकार प्रदान 

गन�। भेटघाट गदार् सुपर�वे�ण गनुर्पन� वा नपन� भनी आदेश जार� गनर् स�कने छ। 
 बालबा�लकाको भरणपोषण खचर्, प�त/पत्नीको मानाचामल खचर् र/वा 

घरेलु �बलहरू भुक्तानी गनर् लगाउने। 
 दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले घरेलु �हंसा गनर् वा धम्क� �दन बन्दुक वा अन्य खतरनाक 

हातह�तयारहरू प्रयोग गरेमा ती हातह�तयार प्रहर�लाई बुझाउन लगाउने। 

संर�ण आदेश �नरन्तरता 
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संर�ण आदेशको खारेजी   

आदेश जार� भएप�छ, तपा� र दवु्यर्वहार गन� व्यिक्त �बच कुनै सम्पकर्  हुन �दइने छैन। य�द तपा�ले 

दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तसँग सम्पकर्  गनर् पहल गनुर्भएमा वा सम्पकर्  गनर् सहमत हुनुभएमा आदेश खारेज 

हँुदैन। दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई सम्पकर्  गनार्ले 

तपा�लाई अत्यन्त ैकमजोर िस्थ�तमा राख्छ र कुनै प�न उल्लङ्घनको 
अ�भयोग लगाउन अझ क�ठन बनाउन सक्छ। 

 
य�द तपा� जसको �बरूद्ध आदेश जार� ग�रएको छ, सो व्यिक्तसँग सम्पकर्  गनर् चाहनुहुन्छ भने, तपा�ले 

संर�ण आदेश प�रमाजर्न वा खारेज गनर्का ला�ग आवेदन �दनु मह�वपूणर् हुन्छ। यो आवेदन CVIC वा 
तपा�को �नजी व�कल माफर् त ्गनर् स�कन्छ।

संर�ण आदेश �नरन्तरता 
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उच्छृङ्खल आचरण   

य�द तपा� संर�ण आदेशका ला�ग योग्य हुनुहुन्न भने, तपा� अझै प�न उच्छृङ्खल आचरण 

प्र�तबन्धात्मक आदेश (DCRO) का ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। 
 

नथर् डकोटामा, य�द अक� व्यिक्तको सुर�ा, �हफाजत वा गोपनीयतालाई असर गन� उद्देश्यले हस्त�ेप गन� 
वा अनावश्यक कायर्, बोल� वा इशाराहरू गरेमा कुनै प�न पी�डत DCRO का ला�ग योग्य हुनसक्छ। 
NDCC §12.01-31.2-01। 

 
दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई अस्थायी आदेशद्वारा कारबाह� ग�रने छ र सुनुवाइको समय तय ग�रने छ। 
अदालतको सुनुवाइ प्र�क्रयाले संर�ण आदेशको प्र�त�बिम्बत गन� छ। 

 
कुनै प�न DCRO दईु वषर्सम्मका ला�ग जार� गनर् स�कने छ। सामान्यतयाः संर�कत्व र भेटघाटलाई यी 
आदेशहरू माफर् त ्सम्बोधन ग�रने छैन। 

 
 
 

यौन दवु्यर्वहार   

नथर् डकोटामा, वयस्क प�हरू वा नाबा�लगहरू �बच सहम�त �बना यौन सम्पकर्  भएको खण्डमा पी�डत 

यौन दवु्यर्वहार प्र�तबन्धात्मक आदेशका ला�ग योग्य हुनसक्छ। NDCC §12.01-31.2-01। यसमा 
बलात्कारजस्ता यौन दवु्यर्वहार समावेश भए ताप�न आक्रामक ढंगले वा यौन इच्छाहरू पूरा गन� उद्देश्यले 

स्तन र �नतम्ब लगायतका व्यिक्तको संवेदनशील अंगहरूलाई अन्य कुनै प�न गैर-सहम�तमा छुनु प�न 

समावेश हुनसक्छ। 
 

आवेदन, अस्थायी आदेश र सुनुवाई प्र�क्रया संर�ण आदेशजस्त ैप्र�त�बिम्बत हुनेछ। अदालतले अस्थायी 
आदेशलाई दईु वषर्सम्मका ला�ग �वस्तार गनर् सक्नेछ।

प्र�तबन्धात्मक 
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एक पटक दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई यीमध्ये कुनै प�न संर�णात्मक आदेशहरूद्वारा कारबाह� ग�रसकेप�छ, 

उसले कुनै प�न सम्पकर्  गनर् गरेको वास्त�वक वा प्रयास आदेशको उल्लङ्घन हो। सम्पकर्  गनर् गरेको प्रयासमा 
देहायका कुराहरू समावेश छन,् तर त्य�तमा मात्रै सी�मत छैन: 

 दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले तपा�लाई सम्पकर्  गन� उद्देश्यले तपा�को घर, कायार्लय, सेल वा अन्य 

कुनै ठाउँमा तपा�लाई फोन कल गदर्छ चाहे तपा�ले कलको जवाफ �दनुहोस ्वा न�दनुहोस।् 
 तपा�को भ्वाइस मेलमा दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले तपा�को ला�ग छोडेका सन्देशहरू। 
 इमेल, सन्देश, सामािजक सञ्जालमा सन्देशहरू, वा दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तबाट तपा� 

�नद��शत कुनै अन्य �वद्युतीय सञ्चार। 
 तपा�को ला�ग तपा�को साथीहरू, सहकम�हरू, वा प�रवारका सदस्यहरूको फोनमा सन्देश, 

भ्वाइस मेल, वा कुनै प�न सामािजक सञ्जालमाफर् त ्छो�डएका कल र सन्देशहरू। 
 तपा�ला� तपाईको घर वा रोजगार�स्थलमा पठाइएका, वा तपा�को गाडीमा वा अन्यत्र छा�डएका 

पत्र, तिस्वर, वा अन्य पत्राचार। यसमा तपा�को ला�ग तपा�को साथीहरू, प�रवारका सदस्यहरू 

वा सहकम�हरूसँग छा�डएका पत्राचारहरू प�न समावेश छन।् 
 तपा�को घर, रोजगार�स्थल, वा आदेशमा सूचीबद्ध कुनै अन्य स्थानहरूको �निश्चत दरू� 

(अदालतको आदेशमा �न�दर्ष्ट ग�रएको) �भत्र आउनु। यसमा साथी वा प�रवारका सदस्यको घर 
वा तपा�को बच्चा (हरू) को �दवा स्याहार वा �वद्यालय समावेश हुनसक्छ। तपा� ती 
स्थानहरूमा नभए प�न तपा�लाई सम्पकर्  गनर् ग�रएको कुनै प�न प्रयास उल्लङ्घन हो। 

 उदाहरणका ला�ग,  तपा� काममा हँुदा य�द तपा�को �छमेक�ले दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई  

तपा�को घरको अगा�ड सवार� चलाईरहेको देख्छ भने, यो उल्लङ्घन हो। 
 दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले तेस्रो प�माफर् त ्तपाइँलाई पठाउन प्रयास गनर् सक्ने कुनै प�न 

अन्य सन्देशहरू। यसको मतलब यो हो �क 

दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले तपा�लाई सम्पकर्  गनर् वा उसको ला�ग सन्देशहरू �दन अरूलाई भन्न 

सक्दैन। उदाहरणका ला�ग, य�द दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले उसको/उनको आमाबाबु वा साथीले 

तपा�लाई उसले/उनले माफ� माग्छ र तपा�लाई माया गछर्  भनी बताउन कल गछर्  भने, यो 
उल्लङ्घन हो। यसमा तपा�को बच्चा (हरू) माफर् त पठाइएका सन्देशहरू प�न समावेश हुन्छन।् 

 अन्य कुनै प�न माध्यमबाट प�न तपाइँलाई सम्पकर्  गनर्को ला�ग ग�रने कुनै अन्य प्रयास य�द ती 
प्रत्य� सम्पकर्  होईनन ्भने प�न उल्लङ्घन हुनेछ। उदाहरणका ला�ग, य�द तपा� सँधैको कामका 
ला�ग �हँ�डरहँदा दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले तपा�लाई सहर व�रप�र पछ्याइरहेको छ भने, यो 
उल्लङ्घन हुनसक्छ। य�द तपा� दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई कुनै सावर्ज�नक स्थानमा, जस्त ै

�कराना पसलमा भेट्नुहुन्छ, र उसले/उनले तपा�लाई धम्क� �दने इशारा गछर्, तपा�लाई 

पछ्याउँछ, वा तपा�सँग कुरा गछर्  भने, यी सब ैउल्लङ्घनहरू हुन।् 

आदेशको उल्लङ्घन 
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य�द तपा�लाई आफू खतरामा छु भन्ने लाग्छ भने, तरुुन्त ै911 मा कल गनुर्होस।् 
 

य�द आदेश उल्लङ्घन भएको छ, तर तपा�लाई आफू तत्काल खतरामा छु जस्तो लाग्दैन भने, 

उल्लङ्घनको उजुर� गनर् कानून प्रवतर्नलाई कल गनुर्होस।् य�द तपा� चाहनुहुन्छ भने, CVIC 

अ�धवक्ताले तपा�लाई कानून प्रवतर्नलाई उल्लङ्घनको उजुर� गनर् मद्दत गनर्सक्छ। सन्देशहरू, 

भ्वाइस मेलहरू, कल लगहरू, इ-मेलहरू, फोटो, आ�दस�हत उल्लङ्घनको कुनै प�न प्रमाण सुर��त 

गनर्  
�निश्चत हुनुहोस।् प्रत्येक उल्लङ्घनको सूची रा�ु वा प्रहर�मा उजुर� �दनु मह�वपूणर् छ र तपा�ले आदेश 

�वस्तार गन� प्रयास गनुर्पछर्।

आदेशको उल्लङ्घन को बाँक� 
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य�द तपा� र दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तले �नवास साझा गद� आईरहनु भएको छ भने, संर�ण आदेशहरूले 

दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई साझा �नवासबाट �नष्का�सत गनर्सक्छ। 
 

अस्थायी सुर�ा आदेशहरूले दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई आदेश �दइने समयमा सी�मत सम्प�� �व�नमयको 
ला�ग अनुम�त �दनेछ। उसलाई व्यिक्तगत हेरचाहका वस्तुहरू, लुगाहरू, प�हचानका कागजातहरू, 

साँचोहरू, औष�धहरू, र उसको तत्काल आवश्यकताहरू समायोजन गनर् आवश्यक अन्य वस्तुहरू लैजान 

अनुम�त �दइनेछ। यो �व�नमय कानून प्रवतर्नद्वारा पयर्वे��त हुनेछ र आदेशको कारबाह�को समयमा 
हुन्छ। 

 
अ�त�रक्त सम्प��हरू संर�ण आदेश सुनुवाइको समयमा सम्बोधन गनर् स�कन्छ। अदालतले 

सुनुवाईमा कुन-कुन कुराहरू सम्बोधन गन� भनेर आफ्नो �ववेक प्रयोग गन�छ। सम्प��को कुनै प�न 

ठूला �वभाजनलाई सम्भा�वत रूपमा छुट्टै नाग�रक सुनुवाइ, जस्त ैसम्बन्ध�वच्छेदको माध्यमबाट 

सम्हाल्नु पन� हुन्छ। 

सम्प�� �व�नमय 
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 आफ्नो शपथ पत्र समी�ा गनुर्होस ्र सबै �ववरणहरूसँग प�र�चत हुनुहोस।् तपा� स्ट्यान्डमा 
आफ्नो शपथ पत्र ल्याउन सक्नुहुन्छ, तर धेरैजसो �ववरणहरू तपा�को �दमागमा ताजा रा�ु 
उ�म हुन्छ। 

 तपाइँको अ�धवक्ता वा व�कलसँग अन्यथा व्यवस्था नगरेसम्म आफ्नो सुनुवाईको 15 �मनेट 

भन्दा अगा�ड अदालतमा आइपुग्नुहोस।् 

 यो औपचा�रक सुनुवाइ हो, त्यसैले जा�गरको अन्तवार्तार्मा जस्तो लुगा लगाउनुहोस।् 
य�द तपा� अ�निश्चत हुनुहुन्छ भने आफ्नो अ�धवक्तालाई सोध्नुहोस।् 

 अक� प�, सल्लाहकार, र/वा सा�ीहरूलाई कुरा सुन्नबाट रोक्नको ला�ग अदालतको हलवे वा 
शौचालयमा आफ्नो मुद्दाको बारेमा छलफल नगनुर्होस।् अदालतमा एउटा तो�कएको प्र�त�ा 
क� छ जुन तयार�का ला�ग प्रयोग गनर् स�कन्छ। प्र�तवाद� (जसका �वरुद्ध आदेश जार� 
ग�रएको छ) लाई यो प्र�त�ा क� प्रयोग गनर् अनुम�त छैन। 

 न्यायाधीशलाई "श्रीमान"् भनेर सम्बोधन गनुर्होस ्र अदालतमा कुनै प�न व्यिक्तले तपा�लाई 

सम्बोधन गदार् आदर गनुर्होस।् सुनुवाइको क्रममा कसैलाई बाधा नपुयार्उनुहोस।् य�द कुनै कुरा 
स्पष्ट गनर् आवश्यक छ भने, बोल्ने पालो नआएसम्म पखर्नुहोस ्वा सुनुवाइको अन्त्यमा 
स्पष्ट�करण �दनका ला�ग सोध्नुहोस।् दवु ैप�ले आरोपको बयान �दने मौका पाउनेछन।् 

 बयान �दँदा, प्रश्नहरूको सीधा जवाफ �दनुहोस,् जवाफ �दँदा पयार्प्त समय �लनुहोस,् र केवल 

तपाइँलाई सो�धएको प्रश्नको जवाफ �दनुहोस।् 

 य�द तपा�ले प्रश्न बुझ्नुभएको छैन भने, प्रश्न पुन: भन्न वा व्याख्या गनर्का ला�ग आग्रह 

गनुर्होस।् य�द तपाईला� याद छैन भने, मलाई याद छैन भन्नुहोस;् जवाफ �दनैपछर्  भनेर बाध्य 

महसुस नगनुर्होस।् 

 छोटो र सं��प्त जवाफ �दनुहोस।् य�द तपाइँलाई बोल्न भ�नयो भने, भएका र शपथ पत्रमा 
उल्लेख ग�रएका घटनाहरू मात्र छलफल गनुर्होस।् आफूले के भएको �थयो भनेर सोचेको कुरा 
वा अरू कसैले भनेर सुनेको कुराको बारेमा नबोल्नुहोस।् 

 य�द तपाइँ सह� �म�त, समय वा स्थानहरू सम्झन सक्नुहुन्न भने, न्यायाधीश वा व�कलले 

तपाइँले अनुमान गद� हुनुहुन्छ भनेर बुझ्नुहुन्छ भन्ने सु�निश्चत गनुर्होस।् 

अदालत जानको ला�ग 
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 मौ�खक रूपमा सो�धएका सबै प्रश्नहरूको जवाफ �दनुहोस।् प्रष्ट र �बस्तारै बोल्नुहोस ्

ता�क अदालतको �रपोटर्रले सुनुवाईलाई सह� रूपमा रेकडर् गनर् सकून।् 

 जब न्यायाधीशले अवरोध गछर्  वा कुनै व�कलले आप�� जनाउँछ भने, न्यायाधीशले तपा�ले 

जार� रा� सक्नुहुन्छ भनी नभनेसम्म तपा�ले बोल्न बन्द गनुर्पछर्। 

 य�द तपाइँ कानुनी प्र�त�न�ध�बना सुनुवाईमा उपिस्थत हुनुभयो र सुनुवाईको क्रममा कुनै प�न 

बेला तपाइँलाई कानूनी प्र�त�न�धत्व चा�हन्छ भन्ने लाग्यो भने, तपाइँ न्यायाधीशलाई व�कल 

खोज्नका ला�ग अदालती प्र�क्रया स्थगन गनर् अनुरोध गनर् सक्नुहुन्छ। य�द स्थगन ग�रयो भने, 

यसले तपा�लाई एउटा व�कल खोज्नको  
ला�ग समय �दनेछ। न्यायाधीशले अदालती प्र�क्रया स्थगन गनर्का आदेश �दने कुनै ग्यारेन्ट� छैन, 

तर यो अनुरोध गन� तपा�को अ�धकार हो। 

 बच्चाहरूलाई आफ्नो साथमा अदालतमा ल्याउनु राम्रो कुरा होइन। कृपया सुनुवाइअ�घ बाल 

हेरचाहको व्यवस्था गनुर्होस।् य�द तपाइँ बाल हेरचाहको व्यवस्था गनर् असमथर् हुनुहुन्छ भने, 

सहायताको ला�ग CVIC लाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

 सुनुवाई हुनुअ�घ आफ्ना सबै सा�ीहरूलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्र प्रमाणहरू सङ्कलन गनुर्होस।् 
अस्थायी आदेश जार� भएपश्चात ्स्थायी आदेशको सुनुवाइ हुनुपूवर्को बीचको दईु हप्ताको 
अव�धले तपा�लाई यी जानकार� सङ्कलन गनर् समय �दन्छ। न्यायाधीशले सा�ीहरूको कुनै प�न 

शपथ पत्र वा �ल�खत बयानलाई अनुम�त �दँदैन। 
सा�ीहरू बयान �दन अदालतमा उपिस्थत हुन आवश्यक छ वा जानकार�लाई अनुम�त �दइने छैन। 

 यी सुनुवाइहरूमा सवर्साधारणलाई प्र�तबिन्धत ग�रएको हुनसक्छ। तपा�सँग न्याय�धशलाई 

व�कल र अ�धवक्ताहरू बाहेक मुद्दामा प� नभएको कुनै प�न व्यिक्तलाई अदालतबाट बा�हर 
पठाउन लगाउने अ�धकार छ। मुद्दामा प� नभएका व्यिक्तहरूमा दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तको 
प�रवार वा साथीहरू, वा तपा�ले उपिस्थत हुन अनुरोध गनुर्भएको कुनै प�न साथी वा प�रवारका 
सदस्यहरू पनर् सक्छन।् तपा�को अनुरोध स्वीकार गन� न्यायाधीशको �ववेकमा �नभर्र हुनेछ। 

 उपिस्थत कुनै प�न सा�ीहरूले अक� बयान सुन्न नपाओस ्भनेर �तनीहरूलाई अदालत 

बा�हर पखार्उनको ला�ग आग्रह गन� अ�धकार तपा�सँग रहेको छ। 

 अदालतमा हँुदा आफूलाई आफ्नो �मताले भ्याएसम्म राम्रोसँग प्रस्तुत गनुर् एकदमै 

मह�वपूणर् छ। तपा�ले सपथपत्रबाट सीधा उद्धरण नदोहोयार्उँदा बाहेक �क�रया खानु राम्रो 
हँुदैन। 

अदालत जानको ला�ग तयार�को बाँक� 
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संघीय कानून  

दवु्यर्वहार गन� व्यिक्त जसको �वरुद्धमा घरेलु �हसंा संर�ण आदेश भएको छ, त्यस्ता व्यिक्तले कुनै प�न 

बन्दकु वा गोलाबारुद ओसारपसार गनुर्, प्राप्त गनुर् वा स्वा�मत्व �लनु संघीय अपराध हो। म�हला �वरुद्ध �हसंा 
ऐन, 18 USC § 922(g)(8)। 

 
ह�तयारको प्र�तबन्ध संर�ण आदेश जार� रहुन्जेलसम्म रहन्छ, दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई �नषेधको 
बारेमा भ�नएको छ �क छैन र अदालतको आदेशमा ले�खएको छ वा छैन त्यसले फरक पाद�न। 

 
संघीय बन्दकु �नषेधका के�ह अपवाद छन।् ड्युट�मा रहेका कानून प्रवतर्न अ�धकार�हरूलाई यस 

�नषेधबाट �वभागले जार� गरेको बन्दकुका ला�ग मात्र छुट �दइन्छ, जुन ड्युट�बा�हर हँुदा प्रहर� 
�वभागमा रा�ुपछर्। यस्तो कानून प्रवतर्न अ�धकार�ले यस �नषेध अन्तगर्त अन्य (व्यिक्तगत) 

बन्दकुहरू रा� सक्दैन। 
 

यस संघीय कानूनको उल्लङ्घनको ला�ग कसैलाई �गरफ्तार गन� वा चाजर् गन� भन्नेबारे कानून प्रवतर्न र 

अ�भयोजकहरूको �ववेकमा �नभर्र रहन्छ। 
 

उ�र� डकोटा 
उ�र� डकोटामा, तपा�को आदेशमा दवु्यर्वहार गन� व्यिक्तलाई  

बन्दकु वा खतरनाक ह�तयार रा�बाट �नषेध गन� प्रावधान समावेश हुनसक्छ। 

बन्दकुसम्बन्धी कानून 
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य�द तपा� सनुर्भयो भने  

घरेलु �हंसा, यौन दवु्यर्वहार, डे�टङ �हंसा, वा अवािञ्छत व्यवहारबाट पी�डतलाई जार� ग�रएको संर�णात्मक 

आदेशलाई पी�डत जहा ँभए प�न देशभर लागू ग�रनेछ। यो आदेश प्राप्त भएको समुदायमा मान्य छ र �नम्न 

स्थानहरूमा मान्यता �दइनेछ: 

 
 सब ै50 राज्य र कमनवेल्थ देशहरूमा, 

 इिण्डयन आ�दवासी भू�म वा �ेत्रहरू, 

 �डिस्ट्रक अफ कोलिम्बया 

 युएस भिजर्न टापुहरू, पोट� �रको, अमे�रक� 

 सामोआ, उ�र� मा�रयाना टापुहरू, र गुआम। [म�हला �वरुद्धको �हसंा ऐन, 18 

USCA § 2265 - 2266।] 

य�द तपाइँसँग तपाइँको आदेशको कायार्न्वयनको बारेमा कुनै प्रश्न छ भने, CVIC अ�धवक्तालाई सम्पकर्  
गनुर्होस।् 

 

अवािञ्छत व्यवहार 
उ�र� डकोटामा, कुनै प�न व्यिक्त जसले आफ्नो व्यवहारद्वारा अक� व्यिक्तलाई डराउन, धम्काउन, 

उत्पीडन गनर् वा तसार्उनको ला�ग प्रयोग ग�ररहेको छ त्यो व्यिक्त अवािञ्छत व्यवहारमा संलग्न 

हुनसक्छ। अवािञ्छत व्यवहारमा: कुनै व्यिक्तको घर बा�हर उ�भने, व्यिक्तको मेल, इमेल वा फोन 

कलहरू �नगरानी गन�, वा अनावश्यक �टप्पणीहरू वा उपहारहरू �दने समावेश हुनसक्छ। NDCC § 
12.1-17- 07.1 

 
हालको वा �वगतको दवु्यर्वहार �मलाएर अवािञ्छत व्यवहार उच्च खतराको संकेत हुनसक्छ, र कुनै 

प�न अ�घल्लो दवु्यर्वहारपूणर् सम्बन्धका 
पी�डतहरू जोसँग अवािञ्छत व्यवहार ग�रँदै छ, गम्भीर हा�नको बढ� जो�खममा छन।् अवािञ्छत व्यवहार 
ग�रँदै छ भने, तपा� DCRO (पषृ्ठ 5) को ला�ग योग्य हुन सक्नुहुन्छ। अवािञ्छत व्यवहार गन�लाई 

फौजदार� अपराधको अ�भयोग प�न लगाउन स�कन्छ। य�द तपा�ला� आफू तत्काल खतरामा छु जस्तो 
लाग्छ भने कृपया, कृपया 911 मा कल गनुर्होस।् 
 

अवािञ्छत व्यवहारको कागजात बनाउन र उजुर� गनर् मह�वपूणर् छ, र यसमा CVIC ले तपा�लाई मद्दत 

गनर्सक्छ। अवािञ्छत व्यवहारका सम्बन्धमा प्रश्न वा सरोकारहरूको ला�ग, र सुर�ा योजनाबारे छलफल 

गनर् कृपया अ�धवक्तालाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

जान्नुपन� अरू कुराहरू 
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सम्पकर्  �नषेध गन� आदेश  

घरेलु �हंसा र अन्य अपराधहरूसँग सम्बिन्धत आपरा�धक आरोपहरूको भागको रूपमा सम्पकर्  �नषेध गन� 
आदेश �दइएको छ। यस प्रकारको आदेश संर�णात्मक आदेशभन्दा फरक छ �कनभने यो  
एक अ�भयोजकद्वारा अनुरोध ग�रएको हो र पी�डत होइन। सम्पकर्  �नषेध गन� आदेश सामान्यतया मुद्दा 
�वचाराधीन हँुदासम्म मात्र प्रभावकार� रहनेछ। 

 
धेरै अवस्थामा, तपा�ले सम्पकर्  �नषेध गन� आदेशको अ�त�रक्त संर�णात्मक आदेशको ला�ग आवेदन 

गन�बारे �वचार गनर् सक्नुहुन्छ। य�द तपा�सँग सम्पकर्  �नषेध गन� आदेशको बारेमा कुनै प्रश्नहरू छन ्भने, 

CVIC को अपराध पी�डत सा�ी �वशेष�हरूमध्ये एकलाई सम्पकर्  गनुर्होस।् 

जान्नुपन� अरू कुराहरू को बाँक� 
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सामुदा�यक �हसंा हस्त�ेप केन्द्र 
 

 

 
�हसंा  रोकथाम गद�।सुर�ा  प्रवधर्न गद�।आशा �नमार्ण गद�। 

सम्पकर् का ला�ग 
211 S. 4th St. 
Grand Forks, ND 58201 

24x7 संकटकाल�न लाईन 

701-746-8900 | 866-746-8900 (टोल फ्र�) 

मुख्य कायार्लय (सोमबारदे�ख शुक्रबारसम्म, �बहान 

8:30 दे�ख  साँझ 5 सम्म) 701-746-0405 

TTY लाइन: 800-366-6888 

बच्चाहरुको प�हलो बालभ्रमण / �व�नमय 

701-787-5806 
 
 

 
cviconline.org 
 
 

मह�वपूणर् फोन नम्बरहरू 

ग्र�ड फोक्सर् काउन्ट� राज्यको व�कल कायार्लय ............................................................ 701-780-8281 

ग्र�ड फोक्सर् काउन्ट� राज्यको शे�रफको �वभाग .......................................  701-780-8280 ग्र�ड 

फोक्सर् काउन्ट� राज्यको प्रहर� �वभाग ................................................ 701-787-8000 

ND वक�ल रेफरल र सूचना सेवा ...................................................... 866-450-9579 उ�र� 

डकोटाको कानूनी सेवा ................................................................ 800-634-5263 

SBAND प्रो बोनो/कम शुल्क रेफरलहरू ............................................... 800-634-5263 

 
 

यो प्रकाशन अमे�रक� न्याय �वभागिस्थत म�हला �वरुद्धको �हंसासम्बन्धी कायार्लयद्वारा अनुदान संख्या 2015-WL-AX-0041 बाट सम�थर्त �थयो। यस प्रकाशनमा व्यक्त 

ग�रएका �वचार, जाँचबाट �नस्केका प�रणाम, �नष्कषर् र �सफा�रसहरू लेखकका हुन ्र यसले म�हला �वरुद्धको �हंसासम्बन्धी कायार्लयको न्याय �वभागको �वचारलाई 

प्र�त�बिम्बत गद�नन।् 
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