
वादी सुनुवाइको लागि उपगथित हुनुपददछ वा आपत्कालीन आदेश 

थवतः खारेज हुने छ । प्रगतवादी अगततम सुनुवाइको लागि 

उपगथित हुनु आवश्यक छैन । प्रगतवादी सुनुवाइमा उपगथित 

नभएको खण्डमा अदालतल ेअझै पगन RFA आदेश जारी िनद 

सक्ने छ । प्रगतवादीलाई तामेली नभएसम्म अगततम आदेश लािू 

हुने छैन । 

यगद सब ैप्रमाणहरू सुनेपगछ तयायाधीशले अगततम आदेश जारी िनद 

पयादप्त प्रमाण नपुिेको ठहर िरेमा, आपत्कालीन आदेश अतत्य हुनेछ र 

केस बतद िररने छ । 

दरु्वयदवहार संरक्षण आदेशबाट अगततम राहत 

वादी र प्रगतवादी दवुैलाई आदशेको प्रगतगलगप गदइन ेछ । यगद 

प्रगतवादी सुनुवाइमा उपगथित नभएको खण्डमा प्रहरी गनकायले एक 

प्रगत प्रगतवादीलाई तामलेी िररन ेछ । यगद तयायाधीशले अगततम 

आदेश जारी िरेमा यो गनगित समयको लागि हुनुपने छ । 

अगततम आदेशको समयावगध समाप्त हुनुअगि वादीले आदेशको 

समयावगध गवथतार िनदका लागि अदालतमा गलगखत रूपमा अनुरोध 

िनद सक्छ । यो दथतावेज अदालत, तपाईकंो थिानीय वकालत समूह र 

www.vermontjudiciary.org मा उपलब्ध छ । 

 

  

अगततम आदशेको उल्लङ्िन 

RFA को आदशे उल्लङ्िन िनुद अपराध हो । यगद प्रगतवादीले 

आदेशअनुसार वगजदत िररएका कुनै कायद िरेमा तपाईलंे प्रहरीलाई 

फोन िनुदपददछ; प्रहरीले प्रगतवादीलाई पक्राउ िनद सक्ने छ । 

 

  पररवार अदालतमा दरु्वयदवहारबाट राहत आदशेका लागि 

आवेदन दायर िन े

यस ब्रोसरले तपाईलंाई दरु्वयदवहारबाट राहत (RFA) आदशे 

सम्बतधमा कानुनले कसरी काम िददछ भनेर बुझ्न मद्दत िददछ । 

कृपया तपाईलंे RFA आदेशको लागि गनवदेन दायर िनुदअगि 

यो ब्रोसर पूरै पढ्नुहोस् । दरु्वयदवहारबाट राहत आदेश गनवेदन िन े

र्वयगिलाई "वादी" भगनतछ । "प्रगतवादी" त्यो र्वयगि हो जसका 

गवरूद्ध तपाई ंआदेश जारी होस् भतने चाहनुहुतछ । तपाई ंयो 

देशको नािररक नभए पगन गनवेदन दायर िनद सक्नुहुतछ । दायर 

िनद शुल्क गतनुद वा खचद िनुदपदैन । 

RFA आदेश पररवार अदालतका तयायाधीशले तपाई ंर/वा 

तपाईकंा बच्चाहरूलाई प्रगतवादीबाट जोिाउन जारी िन ेआदेश 

हो । 

 

अदालतहरू बतद भएका बेला RFA आदेशको लागि 

कल िनद सगकने नम्बर: 

1-800-540-9990 

उपलब्ध मद्दत 

िरेलु गहसंा हटलाइन 

1-800-228-7395 

तपाई ंहटलाइनमा कल िनद सक्नुहुतछ र आफ्नो थिानीय िरेलु 

गहसंा वकालत समूहको फोन नम्बर माग्न सक्नुहुतछ वा यस 

वेबसाइट  https://vtnetwork.org/get-help/   

हनेद सक्नुहुतछ ।  

अदालतको वेबसाइटः 

www.vermontjudiciary.org 

यस ब्रोसरमा सीगमत जानकारी मात्र समावशे िररएको छ । 

तपाई ंकुनै वगकलसँि परामशद गलन सक्नुहुतछ । 

भमोतट तयायपागलका अनलाइन 

www.vermontjudiciary.org  

 

http://www.vermontjudiciary.org/
https://vtnetwork.org/get-help/
http://www.vermontjudiciary.org/


RFA आदेशका लागि गनवेदन कसरी दायर िने: 

तपाईलंे अदालत खलु्ने समयमा आपतकालीन वा िैर-

आपत्कालीन RFA आदेशको लागि गनवदेन दायर िनद सक्नुहुतछ 

। आपत्कालीन दायरी भन ेगदन वा रातको कुनै पगन समयमा िनद 

सगकतछ ।  

RFA आदेशको लागि गनवेदन दायर िनदको लागि तपाईलंे प्रगतवादी 

गनम्नमध्ये कुनै एक भएको देखाउनुपने छ: 

• पररवारको सदथय 

• िरधरुी सदथय 

• वतदमान वा पूवद पगत/पत्नी 

• तपाई ंपगहले सँिै बथन ेर्वयगि  

• तपाईलंे पगहले डेगटङ (प्रेम) िनुदभएको र्वयगि  

• तपाईलंे यौन सम्बतध राख्नुभएको वा तपाईसंँि यौनजतय 

कायद भएको र्वयगि  

यगद प्रगतवादीसँिको तपाईकंो सम्बतध मागिकामध्ये कुनैमा पगन पदनै 

भन,े तपाई ंगपछा िन ेवा यौनजतय आक्रमणसम्बतधी आदेशको लागि 

दायर िनद योग्य हुन सक्नुहुतछ ।  तपाई ं गपछा िन े वा यौनजतय 

आक्रमणसम्बतधी ब्रोसर अदालतबाट 

वाwww.vermontjudiciary.orgप्राप्त िनद सक्नुहुतछ ।  

र तपाईलंे यो पगन देखाउनुपने छ: 

• प्रगतवादीले तपाईलंाई शारीररक रूपमा हानी पुर्याएका छन् 

• प्रगतवादीले तपाईलंाई हानी पुर्याउन ेकोगशश िरेका छन् 

• प्रगतवादीले तपाईलंाई िम्भीर भौगतक क्षगतको भयमा 

राखेका छन् 

• र तपाईलंाई प्रगतवादीले आफूलाई भगवष्यमा हागन पुर्याउन े

छन् वा िम्भीर शारीररक क्षगतको डरमा राख्न ेछन् भतने डर 

छ 

  तपाईलंे उजुरी फारम भनुदपने छ र शपि-पत्र लेख्नुपने छ । 

तयायाधीशले तपाईलंे गनवेदन दायर िरेकै गदन सो गनवेदनको 

समीक्षा िनुदहुने छ । तपाईकंो दायरीको आधारमा, 

तयायाधीशले आपत्कालीन RFA आदेशको लागि तपाईलंे 

िनुदभएको गनवेदन थवीकार वा अथवीकार िनुदहुने छ । 

यगद आपत्कालीन आदशेको लागि तपाईलें 

िनुदभएको गनवेदन अथवीकृत भयो भने  

तपाईलंे आफ्नो दायरीमा अगततम सुनुवाइको लागि अनुरोध 

िनद सक्नुहुने छ । तपाईलं ेआफ्नो गजगकर प्रमागणत िनदको 

लागि अदालतमा बयान गदन ेमौका पाउनुहुने छ । यगद 

तपाईलंे सुनुवाइको लागि अनुरोध िनुदभयो भन,े तपाईकंो 

उजुरी, शपि-पत्र र सुनुवाइको सूचना प्रहरीमा पठाइन ेछ । 

प्रहरीले त्यसपगछ प्रगतवादीलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेर कािजात 

उपलब्ध िराउन ेछ । यगद तपाईलंे अगततम सुनुवाइको अनुरोध 

निन ेगनणदय िनुदभयो भन ेतपाईकंो उजुरी र शपि-पत्र िोप्य 

रागखने छ र प्रगतवादीले तपाईलंे दायर िनुदभएको आपत्कालीन 

आदेशसम्बतधी कािजातहरूको प्रगतगलगप कगहल्यै प्राप्त िनद 

सक्ने छैनन् । 

यगद तपाईकंो आपत्कालीन आदशे थवीकृत िररयो 

भने  

तयायाधीशद्वारा जारी िररएको आपत्कालीन आदेश अथिायी 

आदेश मात्र हो, यो तपाईकंो अगततम सुनुवाइसम्म मात्र लािू 

रहने छ । अगततम सुनुवाइ तपाईलंे गनवदेन दायर िनुदभएको 

गदनको गबदाबाहकेका दश गदनगभत्र हुने छ । सुनुवाइमा, तपाई ं

र प्रगतवादीले तयायाधीशलाई िटनाको सगवथतार बताउन र 

बयान गदलाउन साक्षीलाई उपगथित िराउन सक्नुहुने छ । 

 तयायाधीशले अथिायी रूपमा तलका कुनै पगन आदशे जारी िनद 

सक्नुहुने छ: 

• प्रगतवादीलाई तपाई ंर/वा तपाईकंा बच्चाहरूलाई 
दरु्वयदवहार िनद रोक्न लिाउन े

• प्रगतवादीलाई तपाई ंर/वा तपाईकंा बच्चाहरूलाई सताउने 
कायद बतद िनद लिाउन े

• प्रगतवादीलाई तपाई,ं तपाईकंा बालबच्चा, तपाईकंो िर, 

तपाईकंो काम िन ेठाउँ, तपाईकंो िाडीदेगख गनगित दरूीमा 

रहन लिाउन े

• प्रगतवादीलाई तपाईसंँि सम्पकद  निनद वा गनगित प्रकारका 
सम्पकद  मात्र िनद लिाउन े

• प्रगतवादीलाई अथिायी रूपमा तपाईकंो िर छोड्न लिाउन े

• बच्चाहरूको अथिायी संरक्षकत्व तपाईलंाई प्रदान िन े

अदालतले तपाईकंो उजुरी, शपि-पत्र र सनुवुाइको गमगतसगहत 

अथिायी आदेशको एक प्रगत प्रहरीलाई पठाउन ेछ र 

उनीहरूले एक प्रगत प्रगतवादीलाई तामेली िने छन ्। प्रहरीले 

उि कािजपत्र तामेली निरेसम्म अथिायी आदेश लािू हुने 

छैन । 

तपाईलं ेअदालतबाट तपाईकंो आदेशको एक प्रगत प्राप्त िन ेकुरा सगुनगित 

िनुदहोस ्। तपाईकंो सुनुवाइको गमगत र समय आदेशको दोस्रो पषृ्ठमा छ । 

अगततम सनुुवाइमा के अपेक्षा िने  

अगततम RFA सुनुवाइमा वादी र प्रगतवादी, दवुैले बयान गदन े

मौका पाउँछन् । सािै, प्रत्येकले बयान गदन साक्षीहरू बोलाउन 
सक्ने छन् । वादील ेकुनै गनगित अवगधको लागि आदेश जारी 

िररगदन अनुरोध िनद सक्ने छन् । 
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