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वादीसम्बन्धी जानकारी RFA आदेश जारी गरेपछिको लाछग: 

अदालतले तपाईलंाई दरु्व्मवहारबाट बचाउन ेउद्देश््ले अछन्तम आदेश जारी गरेको ि । प्रछतवादीले आदेश उल्लंघन गरेको खण्डमा प्रछतवादीलाई फौजदारी अदालतमा अपराधको कसरु 

लगाउन सछकन्ि । 

अछन्तम आदेश जारी गररएको भए तापछन तपाईकंो स्थानी् घरेलु छहसंा एजेन्सीको वछकललाई अझै सम्पकम  गनम सछकन्ि । तपाईकंो क्षेत्रको वछकलका बारेमा जानकारीको लाछग, ्स 

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

तामेली । सामान््त्ा, प्रछतवादीले आफूल ेअदालत िोडेर जानुभन्दा अगाछड अछन्तम आदेशको प्रछतछलछप हातमा प्राप्त गदमिन् । ्छद प्रछतवादी त््हाँ नभएमा वा सो हुन नसकेको खण्डमा 

प्रहरीले प्रछतवादीलाई तामेली गनम लगाउनु अदालतको दाछ्त्व हो । ्छद प्रछतवादीलाई र्व्छिगत रूपमा भटेेर तामेली गररएको िैन भन ेआदेश लागू हुने िैन र तपाईकंो सुरक्षा जोछखममा 

हुन सक्ि । 

का्ामन्व्न । सब ैआदेशले प्रछतवादीलाई तपाई ंर/वा तपाईकंा बच्चाहरूलाई दरु्व्मवहार गनम प्रछतबन्ध लगाउँि । तपाईकंो आदशेले के भन्ि भन्ने कुराका आधारमा, प्रछतवादीलाई तपाईलंाई 

सम्पकम  गनम वा तपाई,ं तपाईकंो घर, काम, छवद्याल् वा गाडीको नछजक हुन अनुमछत नछदन सछकन्ि । आदेशको कुनै उल्लङ्घन भएमा तपाईलंे तुरुन्तै प्रहरीलाई खबर गनुमपिम । प्रहरील े

तपाईलंाई तपाईकंो आदेश का्ामन्व्न गनम मद्दत गन ेि । एक प्रछत आफूसँग राख्नुहोस ्। तपाई ंअदालतबाट थप सामग्री प्राप्त गनम सक्नुहुने ि । 

कभरेज (समेट्ने के्षत्र) । सुरक्षा छनका्का सब ैअछधकारीहरू तपाईकंो आदेश लागू भएको ि र ्सको सतमहरू के हो भनेर हनेम राष्ट्रर्व्ापी सचूी जाँच गनम सक्नुहुन्ि । तपाईकंो आदशे राज्् 

र देशभर लागू हुन्ि । 

आफूलाई छदइएको आदेश बझु्ने तररका । तपाईलं ेआफ्नो आदेश पढेर बुझ्नुपदमि । आदेश केवल प्रछतवादीको छवरूद्ध जारी हुन्ि । ्सको अथम प्रछतवादीले मात्र आदेश उल्लङ्घन गनम 

सक्दि र पक्राउ पनम सक्ि । ् छद छनजलाई तपाईलंाई सम्पकम  नगनम आदेश गरेको खण्डमा तपाईलंे प्रछतवादीलाई सम्पकम  गनम प्रोत्साछहत गनुम हुदँैन । प्रछतवादीको छवरुद्ध कुनै पछन आपराछधक 

मुद्दा ्स RFA मुद्दाबाट अलग रहकेो ि । ्ो पाररवाररक अदालतको आदेशल ेकुनै पछन आपराछधक अदालतको ररहाईको वा प्रछतवादी छवरुद्ध छनगरानीमा राख्ने सतमहरू पररवतमन 

गदैन । ्स RFA आदेशको पररवतमन वा खारेजीले प्रछतवादीको ररहाइ वा छनगरानीमा राख्ने सतमहरू पररवतमन गदैन । 

आदेशमा पररवतमन । अदालतले मात्र आदशे पररवतमन गनम वा खारेज गनम सक्ि । तपाई,ं प्रछतवादी वा दवुै पक्षको सम्झौताद्वारा आदेश पररवतमन गनम छमल्दैन । छलछखत अनुरोध अदालतमा दा्र 

गरेर न््ा्ाधीशले छनर्म् गरेपछि मात्रै आदशे पररवतमन गनम सछकन्ि । हालको छवद्यमान आदेशमा कुनै पररवतमनहरू गनुमअछघ न््ा्ाधीशले सुनुवाइ गनुमपने हुन सक्ि । 

सम्पकम  । ्छद तपाईलं ेप्रछतवादीसँग कुराकानी गनम परेमा र छनजले तपाईलंाई सम्पकम  गनम अनुमछत नभएको खण्डमा न््ा्ाधीशल ेप्रछतवादील ेतपाईलंाई सम्पकम  गनुमअछघ आदशे पररवतमन 

गनुमपने हुन्ि । 

र्व्छिगत सामानहरू । तपाईकंो आदेशले तपाई ंवा प्रछतवादीलाई घरबाट र्व्छिगत सामान छलनको लाछग अनुमछत छदन सक्ने ि । त््ो आदेशले अनुमछत छदन ेढङ्गबाट मात्र ैहुनुपदमि । 

सहा्ताको लाछग आफ्नो स्थानी् प्रहरीलाई सम्पकम  गनुमहोस् । 
तपाईलंे ्स सवेाको लाछग शुल्क छतनुमपने हुन सक्ि ।  

अछन्तम म््ाद । कृप्ा अछन्तम पषृ्ठमा रहकेो तपाईकंो आदेशको म््ाद समाप्त हुने छमछत ्ाद गनुमहोस ्। ्छद तपाईलंे समाछप्त छमछतमा आदेश थप गनम चाहनुहुन्ि भन ेतपाईलं ेअदालतमा 

छलछखत अनुरोध गनुम पदमि । आदेश समाप्त हुनुभन्दा केही हप्ता पछहल ेनै त््सलाई दा्र गनम नछबसमनुहोस ्। 

बालबाछलका । अदालतल ेबच्चाहरूको दीघमकालीन आवश््कताहरूलाई सही र पूर्म रूपमा सम्बोधन गनम सकोस् भनेर तपाईलंे अछभभावकी्, सम्बन्धछवच्िेद, िुरिएर अलग बस्न,े 

वा कानुनी रूपमा िुरिन मुद्दा दा्र गनुमपिम । आदेशको म््ाद समाप्त हुदँा, ्स RFA आदेशमा रहकेा कुनै पछन सरंक्षकत्व वा भटे सम्बन्धी सतमहरू समाप्त हुने ि । 

सम्पछि । ्छद तपाई ंछववाछहत हुनुहुन्ि वा कानुनी रूपमा सँगै हुनुहुन्ि भन,े सम्पछिको अछधकार वा स्वाछमत्वको बारेमा अछन्तम आदेशहरू प्राप्त गनम तपाईलंे सम्बन्ध छवच्िेद, अलग 

बस्न, वा छवच्िेद गन ेमुद्दा गनुमपदमि । ्छद तपाई ंछववाछहत हुनुहुन्न वा कानुनी रूपमा सँगै बस्नु हुनुहुन्ि भन ेसम्पछिको स्वाछमत्वको बारेमा अछन्तम आदेश प्राप्त गनम तपाईलं ेउच्च 

(सुपेरर्र) अदालतमा सानो दाबी वा कानुनी मुद्दा दा्र गनुम पने हुन्ि । 

http://www.vermontjudiciary.org/
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फारमहरू । अदालतका कममचारीसँग फाराम माग्नुहोस् वा www.vermontjudiciary.org मा जानुहोस् । 

 

प्रछतवादीसम्बन्धी जानकारी RFA आदेश जारी गरेपछिको लाछग: 

अदालतले दरु्व्मवहारबाट राहतसम्बन्धी अछन्तम आदेश जारी गरेको ि । ्छद तपाईलें ्ो आदेश उल्लङ्घन गनुमभ्ो भने तपाईलंाई फौजदारी अदालतमा अछभ्ोग लाग्न सक्दि 

। 

आफूलाई छदइएको आदेश बझु्ने तररका । तपाईलंे आदेश उल्लङ्घन नगनुमहोस् भनेर तपाईलंे आदेश पढ्नुपिम र ठ््ाक्कै ्सले के भनेको हो भनेर बुझ्नुपिम । ्छद तपाई ं्ो कुरा 

बुझ्नुभएन भन ेतपाई ंकानुनी सहा्ता प्राप्त गनम सक्नुहुन्ि । एक प्रछत आफूसँग राख्नुहोस ्। तपाई ंअदालतबाट थप सामग्री प्राप्त गनम सक्नुहुने ि । 

का्ामन्व्न । ्ो आदेश तपाई ंछवरूद्ध मात्र जारी भएको ि । तपाईलंे मात्र ्सको उल्लङ्घन गनम सक्नुहुनेि । ्छद तपाईलंे उल्लङ्घन गनुमभ्ो भन ेतपाईलंाई पक्राउ गनम सछकन े

ि । प्रहरीद्वारा आदेश का्ामन्व्न गररन ेि । 

के गने । ्छद तपाईलंाई वादीबाट छनछित दरूीमा बस्न ेआदशे छदइएको ि र तपाई ंउहासँँग आकछस्मक रूपमा सावमजछनक सम्पकम मा आउनुभ्ो भन ेतपाई ंसडक पार गनुमपनेि, 

स्टोरबाट बाछहररनुपने ि वा तुरुन्तै उि अवस्थाबाट टाछढनु पिम । ्छद आदेशमा टेछलफोन सम्पकम  गन ेअनुमछत नछदइएको खण्डमा र वादीले तपाईलंाई सम्पकम  गरेमा फोन 

राछखछदनुहोस् । 

आदेशमा पररवतमन । अदालतले मात्र आदशे पररवतमन गनम वा खारेज गनम सक्ि । ्ो आदेश तपाई,ं वादी वा दवु ैपक्षको सम्झौताद्वारा पररवतमन गनम सछकँदैन । छलछखत अनुरोध 

अदालतमा दा्र गरेर न््ा्ाधीशले छनर्म् गरेपछि मात्र ैआदेश पररवतमन गनम सछकन्ि । हालको छवद्यमान आदेशमा कुनै पररवतमनहरू गनुमअछघ न््ा्ाधीशले सुनुवाइ गनुमपने हुन 

सक्ि । 

कभरेज (समेट्ने के्षत्र) । सुरक्षा छनका्का सब ैअछधकारीहरू आदशे लागू भएको ि र ्सको सतमहरू के हो भनेर हनेम राष्ट्रर्व्ापी सूची जाँच गनम सक्नुहुन्ि । तपाईकंो आदशे 

राज्् र देशभर लागू हुन्ि । 

फौजदारी आदेशहरू । तपाई ंछवरुद्ध कुनै पछन आपराछधक मुद्दा ्स RFA मुद्दाबाट अलग रहकेो ि । ्स पाररवाररक अदालत आदेशले छडछस्रक्ट (फौजदारी) अदालतमा 

ररहाई वा छनगरानीमा राख्ने आदेशहरूको सतमहरू पररवतमन गदैन । ्स RFA आदशेमा गररएको संशोधन, वा ्सलाई खारेज गदाम, तपाईकंो ररहाई वा छनगरानीमा राख्ने 

अवस्थाहरूको सतमहरू पररवतमन हुदँैन । 

हातहछत्ार । ्छद तपाईलंे हातहछत्ार वा गोला बारुद छकन्ने वा छलन ेगनुमभ्ो भन ेतपाईलंाई संघी् अपराधको आरोप लाग्न सक्दि । ्छद तपाईसंँग ्सको बारेमा कुनै प्रश्न 

िन् भन ेतपाई ंकानुनी सहा्ता प्राप्त गन ेचाहना गनम सक्नुहुन्ि । 

आप्रवासन । ्छद तपाई ंअमेररकी नागररक हुनुहुन्न भन ेआदेशल े्स देशमा बस्न ेतपाईकंो अछधकारमा असर गनम सक्दि । ्छद तपाई ंअमेररकी नागररक हुनुहुन्ि भन े्सल े

तपाईकंो देश बाछहर ्ात्रा गन ेअछधकारमा असर गनम सक्दि । तपाई ंकानुनी सहा्ता प्राप्त गनम सक्नुहुन्ि । 

र्व्छिगत सामानहरू । तपाईकंो आदशेले तपाईलंाई घरबाट र्व्छिगत सामान छलनको लाछग अनुमछत छदन सक्न ेि । त््ो आदशेले अनुमछत छदन ेढङ्गबाट मात्रै हुनुपदमि । 

सहा्ताको लाछग आफ्नो स्थानी् प्रहरीलाई सम्पकम  गनुमहोस् । तपाईलंे ्स सवेाको लाछग शुल्क छतनुमपने हुन सक्ि ।  

अछन्तम म््ाद । ्ो आदेश अछन्तम पषृ्ठमा उल्लेख गररएको म््ाद सछकन ेछमछतसम्म लागू हुनेि र त््स बेलासम्म लछेखएको रूपमा लागू गररन ेि । 

बालबाछलका । अदालतले बच्चाहरूको दीघमकालीन आवश््कताहरूलाई सही र पूर्म रूपमा सम्बोधन गनम सकोस ्भनेर तपाईलं ेअछभभावकी्, सम्बन्धछवच्िेद, िुरिएर अलग 

बस्न,े वा कानुनी रूपमा िुरिन मुद्दा दा्र गनुमपिम । आदेशको म््ाद समाप्त हुदँा, ्स RFA आदेशमा रहकेा कुनै पछन संरक्षकत्व वा भटे सम्बन्धी सतमहरू समाप्त हुने ि । 

सम्पछि । ्छद तपाई ंछववाछहत हुनुहुन्ि वा कानुनी रूपमा सँगसँगै हुनुहुन्ि भन ेसम्पछिको अछधकार वा स्वाछमत्वको बारेमा अछन्तम आदेशहरू प्राप्त गनम, तपाईलंे सम्बन्ध छबच्िेद, 
अलग बस्न, वा छवच्िेद गन ेमुद्दा गनुमपदमि । ्छद तपाई ंछववाछहत हुनुहुन्न वा कानुनी रूपमा सँगै बस्नु हुनुहुन्ि भन ेसम्पछिको स्वाछमत्वको बारेमा अछन्तम आदेश प्राप्त गनम 
तपाईलंे उच्च (सुपेरर्र) अदालतमा सानो दाबी वा कानुनी मुद्दा दा्र गनुम पने हुन्ि । 
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