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तपाईंले जूरी (पञ्चायत) सेवाको बारे मा…के थाहा पाउनुपर्छ
३/१७/२०१४ मा संशोधन गररएको
जूरी (पञ्चायत) सेवा ककन धेरै महत्वपूर्छ र्?
हाम्रो कानूनी प्रर्ालीमा जूरी-सदस्य एकदमै महत्त्वपूर्छ व्यक्त हो ककनेने हाम्रा सगगी-नागररकहरूले गरे को
क्ववाद समाधानबाट अदालतमा क्नष्पक्ष  र ्यायसंगत नक्तजा प्रा्त ुन्र् े्ने मा्यतामा हाम्रो ्याय प्रर्ाली
आधाररत र्। हेमीमध्ये थोरै अदालतमा वादी वा प्रकदवादीको रूपमा जानुपर्छ , तर जब हामी यसरी जानुपर्छ,
असल, इमा्दार व्यक्तहरूले सबूतहरूलास सुनेको र हाम्रो मुदालालास ्यायोक्चत तररकाले क्नर्छय गरे को हामी
चाहा्र्ौं।
त्यसैले, जब हामी जूरीमा सेवा कदनको क्नक्त बोलाइ्र्ौं, सामूक्हक बोलावटलास समान गनछ र अदालतमा
हाक्जर ुननको क्नक्त हाम्रा सगगी-नागररकहरू प्रक्त हामीसँग दाक्यत्व ुन्र्। के ही मुदालाहरू अ्ये्दा महत्त्वपूर्छ
ुननसर्न्, तर संगल्न पक्ष हरूका क्नक्त, उत मुदाला जीवन पररवतछन गनने  प्रकारको ुननसर्, र क्तनलास
इमा्दार र क्नष्पक्ष  जूरी्ारा क्नर्छय गररन यो्य ुन्र्।

जूरी-सदस्यहरू को ुनन्?
ओक्हओमा, जूरी सेवाको लाक्ग व्यक्तहरूको र्न ट, दताछ गररएको मतदाताहरूको सूचीबाट वा मतदाताहरूको
सूची र अदालतले सेवा कदने प्रा्त तथा सहरमा वसोवास गनने  सवारीसाधन प्रा्त सवारीचालकहरूको सूचीको
संयुत सूचीबाट ुुलमेल रूपमा र्न ट गरर्र्। जूरी परीक्ष हरू संयुत रा्य क्जल्ला अदालतहरू, हरेक
प्रा्तको आम स्थान, नगरपाक्लका अदालत, प्राक््तय अदालत र कक्हलेकहीं, जुक्ेलाइन वा प्रोबेट
अदालतहरूमा संचालन गरर्र्। ओक्हओमा, जूरी सदस्यहरूका क्नक्त यो्यता हरे क वष छ समायोक्जत गरर्र्।
जूरी सदस्य ुननको क्नक्त के -कस्ता मापद हरू र्न्?
जूरीमा सेवा गनछको क्नक्त, क्नक्चत अदालतले सेवा प्रदान गनने  े गोक्लक क्ष ेत्रको सदाशयी क्नवासी ुननुपर्छ।
ओक्हओ जूरी-सदस्यहरू कतीमा पक्न १८ वष छ उमेर पुगेका ुननुपर्छ र क्तनीहरू, के ही प्रकारका अपराध गरे का
कारर् दोष ी ेस जूरीमा सेवा गनने  अक्धकार गुमाएको ुननुुनद
ँ न
ै (वा गुमाएको ेए ती अक्धकारहरू पुनछस्थापना
गररएको ुननुपर्छ)। त्यो यो्यता पुगेका हरेकलास, उमेर (कतीमा पक्न १८ वष छ पुगेको ेए), जात, वर्छ वा
व्यवसाय जस्तोसुकै ेए पक्न जूरी-सदस्य ुनने अवसर प्रदान गरर्र्।
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के जूरी सेवाको क्नक्त मैले र्ू ट पाउन सर्ु ?
क्नन व्यक्तहरू जूरी सेवाको क्नक्त र्ू ट पाउन सर्न्: ेूक्मगत धार्मछक समूहको सदस्य; मक्स्तष्क र
शारीररक अवस्थाका कारर् जूरी सेवा प्रदान गनछ नसने देक्ेने व्यक्तहरू, आफ्नो पक्त/पत्नी वा नक्जकको
नातेदार गेीर क्बरामीमा परे को वा ेेछरै म्त्यु ेएको व्यक्त, जूरी सेवाका कारर् आफै लास वा उनको
हेरचहारमा रहेको व्यक्तलास अत्य्तै गहन शारीररक वा आर्थछक समस्यामा पार्छ, वा जूरीमा सेवा गरेका
कारर् हानीमा पनछ सने र समुदायलास हानी गनछ सने; ७५ वष छे्दा माक्थ उमेर ेएका व्यक्तहरू; अक्मश
समूहको सदस्यहरू; र हाल सकिय काममा रहेको सै्य शक्तको सदस्यहरू। तपाईं यीमध्येका एउटा वगछमा
पनुछेए तापक्न, अदालतले तपाईंको र्ू ट कारर्लास अनुमोदन गनैपर्छ। यकद अदालतले तपाईंलास र्ू ट कद्र्
ेने, अको वष छको जूरी र्न टमा तपाईं यो्य ब्न सनुुन्र्। तपाईंको जूरी सेवा स्थक्गत गनछको क्नक्त पक्न
तपाईंले अनुरोध गनछ सनुुन्र्। र्ू ट वा सेवा स्थक्गतताको बारे मा अनुरोध गनछको क्नक्त, तपाईंले आफू
सहेागी ुननुपनने  तोककएको सेवाे्दा (क्बदाको कदनबाहेक) दुस कदन पक्हले अदालतलास सपकछ गनैपर्छ।

जूरी-सदस्यको रूपमा मेरो बोलावटलास मैले बेवास्ता गरेँ ेने वा त्यक्तकै उपक्स्थत ेइनेने के ुन्र्?
अदालतबाट गररएको बोलावट ेनेको आदेश हो। यकद तपाईंले यसलास बेवास्ता गनुछेयो ेने, अदालतले
तपाईंलास पिाउ गनछ पिाउ पुजी जारी गनछ सर् र अदालतको अवहेलना गरे को र अ्य प्रक्तबंधहरूका क्नक्त
तपाईं सजाय कदनसर्। त्यसैले, जूरी सेवा र्ू ट वा स्थक्गत गनछ अनुरोध गनछको क्नक्त क्वल्पहरूको र्लफल
गनछको क्नक्त तपाईंले अदालतलास सपकछ गनैपर्छ।

मेरो जूरी सेवाको क्नक्त मलास पारररामाक्मक कदइ्र्?
जूरी-सदस्यहरूलास क्तनीहरूले गरे को हरेक कदनको क्नक्त पारररामाक्मक कदइ्र्। अदालत अनुसार
पारररामाक्मकको रकम फरक ुन्र्। के ही अदालतहरूले जूरी-सदस्यहरूका क्नक्त क्नशुल्क पा्कछ

सेवा पक्न

प्रदान गर्छन्। कानून अनुसार, यकद तपाईंले तपाईंको जूरी बोलावट र तपाईं अनुपक्स्थत ुननको वास्तक्वक कारर्
जूरी सेवा ेएको कु रा ्यायसंगत रूपले पक्हले नै जानकारी कदनुेएमा तपाईंले जूरी-सदस्यको रूपमा सेवा
गरे को कारर् तपाईंलास तपाईंको रोजगारदाताले कामबाट क्नकाल्न वा कामबाट क्नकाल्ने

र-धकी कदन

सदैन।

फरक प्रकारका जूरीहरू के के ुनन्?
धेरै जसो जूरी-सदस्यहरूलास पेरटट जूरीमा सेवा कदनको क्नक्त र्न ट गरर्र्, त्यस्तो जूरी जसले क्नक्चत
मुदालाको सुनुवाइ गर्छ र त्यसमा क्नर्छय गर्छ। कसूर समावेश रहेको (अझै गेीर प्रकारको अपराध) आपराक्धक
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मुदालाको क्नक्त, कानून अनुसार १२ जूरी-सदस्यहरू आवयक पर्छ। नागररक मुदालाको क्नक्त आज जूरी-सदस्यहरू
मात्र चाक्ह्र्। नगरपाक्लका वा प्राक््तय अदालतमा, दुराचार (कम गेीर प्रकारको अपराध) लास ल्याइएको
मुदालामा, आज जूरी-सदस्यहरू ुन्र्न्। यकद मुदालाको अवक्ध एक कदने्दा ब ी समय रहने ेएमा कु नै जूरीसदस्यलास र्ू ट चाक्हएमा वैकक्ल्पक जूरी-सदस्य र्न ट गनछ सकक्र्।

पेरटट जूरीमा े्दा फरक, ग्रा जूरीले कक्थत अपराध (सामा्यतया गेीर अपराधहरू) लास सुनुवाइ गर्छ, र
व्यक्तलास अक्ेयोग लाउन सकक्र् कक सककदैन वा अपराध गनने  प्रयास गरे को हो कक होइन त्यसको क्नर्छय
मात्र गदछर्। पेरटट जूरीमा े्दा फरक, ग्रा जूरीले दोष ी वा क्नदोष  ेनी क्नर्छय गदैन। यकद तपाईं ग्रा जूरी
सेवाको क्नक्त र्न ट ुननुेएको र् ेने, के ही साना प्रा्तहरू, ग्रा

जूरीको काम तीन वा चार मक्हनाको

अवक्धमा मक्हनाको एक वा दुस पटक मात्र ुनने ेए तपाक्न, तपाईंले पेरटट जूरीमा सेवा गरे को समय
अवक्धे्दा यसमा तपाईंको सेवा लामो ुननेर्।

जूरी-सदस्यले कक्त लामो समयसम सेवा गनै पर्छ?
अदालत अनुसार फरक पर्छ, तर तपाईंलास कतीमा पक्न एकदेक्े तीन ह्ताको अवक्धमा सेवाको क्नक्त

बोलाइन सर्। त्यो सेवा अवक्धमा एके्दा ब ी मुदालाहरू ुननसर् अथवा एउटै पक्न नुनन सर्। के ही
अदालतहरूमा टेक्लफोन स्देश प्रर्ाली ुन्र्, यसले जूरी-सदस्यलास, क्तनीहरूलास अको कदन बोलाइ्र् कक
बोलाइ्न ेनी जानकारी कदइ्र्, र के ही अदालतहरूले आवयकता अनुसार जूरी-सदस्यहरूलास टेक्लफोन
सपकछ

गर्छन्।

जूरी मुदाला पक्हलो वा दोस्रो कदनमा समा्त ुनने कु रा असामा्य होइन। अको तफछ , धेरै प्रमार्हरू समावेश ुनने
जरटल मुदाला धेरै ह्तासम रहनसर्। लामो मुदालाहरू के ही क्हसाबले कती ुन्र्न्, र जूरी सदस्यहरूलास र्न ट
गररनुे्दा पक्हले अपेक्ष ा गररएको समय अवक्धको बारेमा जानकारी कदइ्र्। हरे क कदनको अ्त्यमा, जूरीसदस्यहरूलास आफ्नो ुर फ्कछ न र्ू ट कदइ्र्, र मुदाला सककएको र्ैन ेने क्तनीहरू अको कदन अदालतमा
फकछ नुपर्छ। के ही क्वरलै मुदालाहरूमा, यकद जूरी सदस्यहरूलास बाक्हरको माक्नसहरूले मुदालाको क्वष यमा सपकछ
गनुछ ेतरापूर्छ ुन्र् े्ने ्यायाधीशले जा्र् ेने, मुदाला अक्ु बक रहेको अवस्थामा जूरी-सदस्यलास अरूबाट

टा ा गरर्र्। यो सामा्यतया उच्च-दजाछको मुदालाहरू र म्त्यु द पाउने अवस्थाको मुय य हत्या अक्ेयोगहरूमा
यो ुनँदर्।
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म जूरी सेवामा उपक्स्थत ुनँदा के ुन्र्?
जब तपाईं अदालतमा पु्नुुन्र्, तपाईंलास कु नै अदालत कोजामा वा सेा क्ष ेत्रमा लक्ग्र्। के ही अदालतहरूले
प्रर्ालीलास बुझ्न सहायता गनछको क्नक्त र्ोटो अक्ेमुेीकरर् कु राकानी वा क्ेक् यो प्रदान गर्छ। जूरी र्न ट
प्रकियाको अवक्धमा, सबै जूरी सदस्यहरूले शपथ ेा्र्न् वा साँचो रूपमा उत्तर कदने र ्यायधीश र
वकीलहरूले सोध्ने प्रनहरूलास पूर्छ रूपमा उत्तर कदन सहमत गर्छन्।

प्रन गनुछको उदालेय ेनेको प्रयास गररने मुदालामा ्यायसंगत र क्नष्पक्ष  ुननको क्नक्त जूरी-सदस्यलास समस्या
पनने  कु नै कारर् ुननसर् कक ेनेर पत्ता लगाउनु हो। सहेागी ुननसने जूरी-सदस्यको रूपमा तपाईंलास
सबक््धत पक्ष हरू, मुदालाको वकीललास पररक्चत गराइ्र् र सेाक्वद प्रमार्हरूको सूची प्रदान गरर्र्। यी
व्यक्तहरूमध्ये कसैसँग तपाईंको के ही सब्ध र् ेने, मुदालालास क्नष्पक्ष  रूपमा क्लन तपाईंलास गा्ो ुननसर्,
र त्यो मुदालाबाट तपाईंलास र्ू ट कदइने सेावना ुन्र्।
कु नै क्वगतको अनुेव वा पक्ष पातको कारर् तपाईंलास ्यायसंगत ुनन गा्ो बनाउर् कक त्यसलास क्नधाछरर्
गनछको क्नक्त तपाईंलास मुदालाको बारे मा के ही क्ववरर् बताइ्र्। स्वास्थ्यय समस्या, रोजगारको अवस्था र अ्य
दाक्यत्वहरू लगायत जूरी-सदस्यको रूपमा बस्न सने तपाईंको क्ष मतामा प्रेाव पानने  जेसुकैको बारे मा तपाईंले
अदालतलास बताउने अवसर ुन्र्। तपाईंले चाहेको े मा तपाईंले ्यायधीश र वकीलहरूले सोधेको प्रनको
उत्तर गोपनीयता पूवछक कदन सनुुन्र्। अवय नै, तपाईंले सत्य कु रा बताउनै पर्छ।

सामा्यतया, के ही सीक्मत संय यामा जूरी-सदस्यहरूलास कु नै कारर् नकदस र्ू ट कदन अनुरोध गररने अक्धकार
हरे क मुदालाको प्रत्येक पक्ष सँग ुनँदर् (अनुपेक्ष र्ीय चुन ती ेक्न्र्)। हरे क पक्ष ले असल कारर्का क्नक्त असीक्मत
चुन ती अक्ु सानछ सर् (तकछ को क्नक्त चुन तीहरू)। जब वकीलहरूले यी चुन तीहरू अक्ु सार्छन,् क्तनीहरूको
उदालेय ेनेको जूरी-सदस्यहरूलास लाजमा पानुछ होइन, तर र्न ट गररएको जूरी-सदस्यहरूले आफ्ना
उपेोताहरूका क्नक्त सके सम ्यायसंगत ंगले मुदाला मुल्यागकन गनने र्न् े्ने कु रालास सुक्नचत गनुछ हो।

के मैले जूरी-सेवाको क्नक्त उजुरी कदएर, जूरीमा नबस्न सर्ु ?
सनुुन्र्। मुदालामा संल्न पक्ष हरूले सामा्यतया क्तनीहरूको समस्यालास हल गनने  प्रयास गर्छन् र मुदालाको
समय र ेचछलास कम गनने  प्रयास गर्छन्। कक्हलेकहीं मुदालाको र्लफल सुरुुननुे्दा एक क्मनेट पक्हले मुदाला
समाधान ुन्र्। धेरै जसो मुदालाहरू हरे क कदनको क्नक्त समय क्मलाइएको ुन्र्, तैपक्न क्तनमध्ये के ही वास्तवमा
मुदालाको र्लफलमा नै जाँदन
ै न्, त्यसैले क्तनको क्नक्त जूरी-सदस्यहरू आवयक पदैन। तैपक्न सेवाको क्नक्त
पर्ेछ बसेको तपाईंको समय बबाछद ेएको ुनँदन
ै ; तपाईंको उपक्स्थक्तले समाधानको क्नक्त उत्साह कदनसर्।
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जूरी-सदस्यहरूले के -कस्ता क्नयम पालना गनुप
छ र्छ?
जूरीलास र्न ट गररसके पक्र्, जूरी-सदस्यहरू उक्ेएर शपथ ेानु पर्छ अथवा क्तनीहरूले यी कु रालास स्वीकार
गनुछपर्छ: १) क्तनीहरूलास र्न ट गररएको मुदालाको क्नक्त “असल र साँचो” तररकाले प्रयास गनछ; कु नै कु राको
क्वष यमा क्नर्छय गनुछे्दा पक्हले सबै सबूत-प्रमार्लास सु्ने; र फै सलासम लागू ुनने सपूर्छ कानून र
प्रकियाहरूका क्वष यमा ्यायधीशले कदएको क्नदने शनहरूलास पालन गनछ। जूरीले प्रमार््ारा तथ्यय क्नर्छय गदछर्
र ्यायधीशले कानूनको क्वष यमा क्नदने श गदछर्।

मुदालाको अवक्धेरर जूरी-सदस्यहरूले ध्यान कदनुपर्छ र हरे क साक्ष ीको क्वश्वसनीयतालास क्नधाछरर् गनछ सदो
प्रयास गनुछपर्छ। सपूर्छ सबूत-प्रमार् पेश गररनसकु ्जेल, वकीलले क्तनीहरूको अक््तम तकछ उल्लेे नगरे सम र
मुदालामा लागू ुनने कानूनको क्वष यमा ्यायधीशले जूरी-सदस्यहरूलास क्नदने शन नकदएसम जूरी-सदस्यहरूले
एक-आपसमा अथवा कसैसँग मुदालाको क्वष यमा र्लफल गनने  अनुमक्त ुनँदन
ै । जूरी-सदस्यहरूले मुदालामा रहेको
क्वष यहरूलास व्यक्तगतरूपमा क्नररक्ष र् गनछ सदैनन्, र क्तनीहरूलास जूरी कोजामा नपुर्याइ्जेलसम र
फै सलामा नपुगेसम मुदालाको क्वष यमा अदालत कोजाबाक्हर कसैसँग पक्न र्लफल गनछ सनेर्ैनन्। यो
प्रक्तव्धले मुदाला वा क्वष यहरूको जानकारी क्लने र मुदालाको क्वष यमा कसैसँग सञ्चार गनने  कु नैपक्न क्वयुतुक्तय
प्रक्वक्धलास पक्न समावेश गदछर्। फै सला ेएपक्र्, जूरी-सदस्यहरूले चाहेको े मा उनीहरूले मुदालाको बारे मा
र्लफल गनने  अनुमक्त ुन्र्।

जूरीले कसरी मुदालाको क्नर्छय गर्छ?
वकीलहरूले क्तनीहरूका सबूत-प्रमार्लास पेश गरे र, क्तनीहरूको तकछ लास समा्त गररसके पक्र्, ्यायाधीशले
जूरी-सदस्यहरूलास मुदालामा लागू ुनने कानूनहरूका बारे मा क्नदने शन कद्र्। जूरी-सदस्यहरूले आफू ले इच्र्ा
अनुसार होइन तर कानूनको आधारमा क्नर्छय गनुछपर्छ।

के ही मुदालाहरूमा, ्यायाधीशले जूरी-सदस्यहरूलास मुदालाको समयमा नोट लेय न अनुमक्त कदनसर्। मुदाला समा्त
ेएपक्र् अदालतले यी नोटहरूलास बटुलेर नष्ट गर्छ। क्नष्पक्ष तालास सुक्नक्चतता गनछको क्नक्त के ही
्यायाधीशहरूले जूरी-सदस्यहरूलास मुदालाको अवक्धमा क्वशेष  प्रकिया अ्तगछत प्रन गनछ पक्न अनुमक्त कद्र्।
कम अवस्थाहरूमा, जूरी सदस्यहरू ुटना ुटेको स्थानमा जान सर्न्।

्यायधीशको क्नदने शनलास पालन गदै, मुदालालास बुझ्नको क्नक्त जूरी अदालत कोजामा जाँदर् र फै सलामा
पु्दर्। जूरीले पक्हले पूवछप्रक्तक्नधीलास र्न ट गदछर्, जसले र्लफलहरू तकछ संगत र जीक तररकाले ुनने, सपूर्छ
क्वष यहरू पूर्छ रूपमा र उचीत तररकाले र्लफल गररयो, र हरे क जूरी-सदस्यले सहयेागी ुनने म का प्रा्त गरे
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े्ने कु रालास सुक्नचक्त गदछर्। र्लफलको बेला जूरी-सदस्यहरूसँग कु नै प्रन ेए क्तनलास लेेरे
्यायाधीशले क्तनको समाधान गरून् ेनेर कानूनी अक्धकारीलास अनुरोध गदछर्।

जब जूरी-अक्धकारीहरू फै सलामा पु्दर्, उनीहरूले फै सलामा सहमती जनाउँ र् र फै सला फारममा हस्ताक्ष र
गरी कानुनी अक्धकारीलास सूक्चत गदछर्। फै सलालास ेुला अदालतमा पक ्र् र ्यायधीशले जूरीसदस्यहरूलास क्बदा गर्छ।

फै सलामा कक्त जूरी-सदस्यले सहमती जनाउनुपर्छ?
फै सलामा कक्त जना जूरी-अक्धकारीले सहमती जनाउनु पर्छ सो कु रा मुदालाको प्रकारले क्नधाछरर् गदछर्।
नागररक मुदाला ेनेको सामा्यतया दुस वा दुसे्दा ब ी व्यक्त तथा कपनीहरूबीच ेएको रकम, सपत्ती वा
अथछ वा कागजातको शक्त वा क्नयमको क्वष य सब्धी क्ववाद हो। उजुरी कदने पक्ष लास वादी ेक्न्र्। मुदालामा
अक्ेयोग लगाइएको पक्ष लास प्रक्तवादी ेक्न्र्। रकम सब्धी नागररक मुदालामा, प्रक्तवादी क्जमेवार र् कक
र्ैन, र, यकद र् ेने दाबी गररएको नोसानीको क्नक्त वादीलास कक्त क्तनुछपर्छ े्ने क्वष यमा जूरीसदस्यहरूले क्नर्छय गनैपर्छ। नागररक मुदालाहरूमा, फै सलामा र् जना जूरी-सदस्यहरू (आज जूरी-सदस्यमा चार
ेागको तीन ेाग) ले सहमती जनाउनै पर्छ। के ही मुदालाहरूमा, जूरीले क्नक्चत प्रनहरूको उत्तर कदनुपनने 
आवयकता ुननसर्।
आपराक्धक मुदालामा, अपराध गरे को आरोप ला्ने व्यक्त प्रक्तवादी ुन्र् (कानूनको उल्लगुन गरे को अपराध,
जसमा सजाय समावेश ुन्र्)। अपराधहरूलास माक्नसहरू क्वरुदाल गररएको कियाकलापको रूपमा क्लइ्र्;
ककनेने कानूनलास कानूनी रूपमा लागू गनने  क्जमेवारी सरकारको ुन्र्, यी मुदालाहरूलास सरकारले
सामा्यतया रा्य, सहर, प्रा्त, गाउँ आकदको क्वरुदालमा वादी बनास मुदाला चलाउँ दर्। गेीर अपराधको
मुदालामा, आरोक्पत व्यक्त दोष ी हो कक होइन े्ने कु राको क्नधाछरर् १२ जूरी-सदस्यहरू्ारा गररनै पर्छ, र
फै सला सवछसमत ुननैपर्छ। आपराक्धक दुराचारको मुदालामा आरोक्पत व्यक्त दोष ी हो कक क्नदोष  हो े्ने
कु राको क्नधाछरर् आज जूरी-सदस्यहरूले गर्छन्।

जूरीमा सेवा गरे वापत ुनने फाइदाहरू के -के ुनन्?
जूरी कायछको क्नक्त माक्नसहरू आशंककत ुननसर् र क्तनीहरूको समय बबाछद ुननेर् वा अनुेव नकरात्मक र
पक्ष पातपूर्छ ुननेर् ेनी र मा्नसर्न्।
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तैपक्न, धेरै जसो जूरी-सदस्यहरूले अनुेव सकरात्मक रहेको पाएका र्न्। जूरी-सदस्यहरूले कानूनी प्रर्ाली
साथै मुदालाको क्वशेष  क्वष यको बारे मा क्सर्न्। क्तनीहरूको सेवा अवक्धमा अरूसँग ेेटुाट गर्छन् र नयाँ साथी
पक्न बनाउन सर्न्। आफू ले हाम्रो ्याय प्रर्ालीमा योगदान कदएका र्न्, जुन ्याय प्रर्ाली क्तनीहरूक्वना
चल्न सदैन े्ने कु रा जानेर क्तनीहरू स्तुष्ट ह ुन्र्न्।

अदालतका अक्धकारीहरू जूरी-सदस्यहरूलास क्शष्ट हता पूवछक र व्यवसाक्यक रूपमा व्यवहार गनछमा होक्सयार
ुन्र्न्। ्यायसंगत र क्नष्पक्ष  जूरी-सदस्यहरूक्वना अदालतका अक्ु ुननेहरूका क्नक्त ्यायसंगत र क्नष्पक्ष 
नक्तजा ुननेक्थएन े्ने कु रा क्तनीहरूलास थाहा ुन्र्। सपूर्छ समुदायको क्नक्त जूरी सेवाको फाइदाहरू धेरै
व्हत र्न्।

म अपागग र्ु । यकद मलास जूरी-सेवाको क्नक्त बोलासयो ेने, वसोवासको व्यवस्था गररनेर्?
तपाईंलास जूरी सेवा प्रदान गनछ सक्ष म गनछ अदालतले तपाईंसँग काम गनने र्। तपाईंलास बोलाउने अदालतलास
तपाईंको आवयकताको बारेमा र्लफल गनछ सपकछ गरनुहोस्।
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लफ्याट सावछजाक्नक जानकारी पुक्स्तकाको यो एउटा राम्ंेला हो। अरू, ओक्हओ स्टेट बार एसोक्सएसन
(Ohio State Bar Association) लास क्लक्ेत रूपमा माग गरी तपाईंको वककलको कायछलयमाफछ त अथवा
www.ohiobar.org बाट प्रापत्त गनछ सनुुन्र्।

यो पुक्स्तकामा समावेश गररएका जानकारी सामा्य र्न्, र पक्हले तपाईंको वकीलसँग परामशछ नक्लस यसलास
कु नै क्वशेष  कानूनी समस्यामा लागु गररनु ुनँदन
ै ।

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अृंग्रेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं
आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनपाु छा ।

With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.

