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भने तपाईंि

अधििािहरूि

बािे मा…तपाईंले िे जान्नु पछ

१२/१५/२०१४ मा अधन्तम प ि शोध िन ररिोि

मेि अधििाि ि धजम्मेवािरहरू िे -िे हुन् . . .


यदि प्रहिर मिहााँ आोि मलाई प्रश्न श ्य भने?
मानौं तपाईं घि बाधहि हुनुहुन्छ वा शावजधनि ्थाानमा हुनुहुन्छ ि प्रहिर आोि तपाईंलाई प्रश्न रन
थााल्छ आूल ले शेवा रनने  शमुिाय, यशि नाररििहरू ि धतनरहरूि शम्पधकि शुि्ा रनु िानलन लारल
रनने  अधििािरहरू ितव्य ह त्य ितव्यलाई पलिा रनि धनधम्त िानलनले प्रहिरलाई िे हर धधतत प्रिान
रिे ि हुन्छ

व्यधततिहााँ रोि धतनलाई प्रश्न श ्ने धधतत प्रहिरि हुन्छ प्रहिर तपाईंिहााँ आोि प्रश्न रिे ि भिमा
तपाईंले अपिाि रिे ि धोिा ररिोि भन्ने हुाँिन प्रहिरशाँर शब नाररििहरूले शहिाय रन प्र त्शाहन
दिइन्छ, तादि िानलन उल्लङ्घन रनने  व्यधततहरूलाई न्यायमा ल्याउन शदिय श्, ति त्यशमा ोउ ा
अपवाि छ, जुन तल उल्लेख ग ररिोि छ, तपाईंले जुनशुि प्रश्नि उकि दिनुपछ भन्ने िानलनर ितव्य
हुाँिन, ि तपाईंले उकि दिन इन्िाि रन शतनुहुन्छ यशलाई मौनि अधििाि भधनन्छ तपधन, तपाईंले
िधहल्य िानलनर अधििािरशाँर झल ब ल्नु हुाँिन

यदि तपाईंले त्यश रनुभय भने, "अधििािरि

िाममा बािा" दिोि िािण तपाईं शम्यामा पन शतनुहुन्छ



यदि प्रहिरले मलाई "ि िे ि" प्रश्न र्य भने?
मानौ तपाईं शडिमा हहाँधडिहनुभोि छ ि प्रहिरले तपाईंलाई िेख गेि भन्छ: "ि तनुह श् मले तपाईंलाई
िे हर प्रश्न रनु आवश्यि छ ” जब अधििािरले पयाप्त धधति  प्रय र रछ, वा अधििाि िेख गाउाँ छ, वा
न्यायशोरत व्यधततलाई आूल त्यधति जान नपाउने अनुभव रनने  बनाउाँ छ, त्य्त अव्थााि व्यधततलाई
"ि दिोि " वा "धहिाशतमा िाधख गोि " भधनन्छ यशि शाथा, तपाईंलाई ि दिन भन्िा ि तपाईंलाई
ि दिन लराउाँ िा अधििािरले आफ्न अधििाि प्रय र रिा, उशले/उनले आफ्न हधतयाि धनिल्छ वा
चुनौतर दिने आवाजमा तपाईंशाँर ब ल्छ भने तपाईंलाई "ि दिोि छ" भन्ने िु िाि अझ ्पट प प्रमाण
य हुन्छ यताउता रनने  तपाईंि व्यधततरत अधििािलाई अधििािरले ह्त्ेप रछ भने, तपाईं
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अपिाधिि िायमा शोलग्न भोि उधचत धोिा उशाँर हुनुपछ अधििािरले य आधोिालाई पधछ
अिालतमा (यदि मुद्दा अिालतशम्म पुग्य भने) धोिा उत्पन्न हुनुि धनधश्चत तय य उल्लेख ग रिर
प्रमाधणत रनु पछ

प्रहिरले तपाईंलाई तपाईं धोिा्पि व्यधतत हुनुपछ वा धतनरहरूले तपाईंलाई पक्राउ रन चाहेिा छन्
भन्ने िु िा भधनिहनु पिैन, ति तपाईंलाई ि तनि धनधम्त धतनरहरूले बल प्रय र रछ वा अधििाि
िेख गाउाँ छ भने, प्रहिरलाई ख गबि रनने  व्यधति  तपाईं न भो तपाधन तपाईंलाई धतनरहरूले धोिा्पि
ठान्छन् यदि धतनरहरूले तपाईंि धमिाोडा अधििािहरू पढ्छ वा शुनाउो छ भने तपाईंले अपिाि
रनुभोि छ भनर धतनरहरूले धोिा रिे ि हुन्छ

यदि तपाईंलाई ि दिय भने, िु न पधन िािण बनाई वा धवनािािण िु न पधन प्रश्नि उकि नदिने
अधििाि तपाईंि हुन्छ तपाईंले आफ्न मौन अधििािलाई यश भनेि आवावान रन शतनुहुन्छ, “म
िु न पधन प्रश्नि उकि दिन इन्िाि रछु ” वा “म विीलशाँर िु िा रन चाहान्छु ” वा “म मौन िहन
चाहान्छु ” यदि तपाईंले य्ता अधभव्यधततद्वािा तपाईंि मौन अधििािलाई आवावान रनुभोन भने,
प्रहिरले तपाईंलाई प्रश्न श धििहन शतछ

य मौन िहने अधििािि ोउ ा अपवाि छ: अधप्रल २००६ बा ओधहओ िानलन अनुशाि, यदि तपाईं
शावजाधनि ्थाानमा हुनुहुन्छ ि िे हर धनधश्चत अव्थाामा हुनुहुन्छ भने, तपाईंले तपाईंि नाम, ठे राना
ि जन्म धमधत प्रहिर अधििािरलाई प्रिान रनै पछ त्य्ता अव्थाामा तपाईंले य जानिािर प्रिान रन
अशूल िहनुभय भने, तपाईंले ूथा धडग्रर अपिाि रनुभोि ठहरिन्छ ि तपाईंलाई पक्राउ ररिन
शतछ

यशि शाथा, यदि तपाईंलाई ि दिोि मात्र छ भने, तपाईंले अधििािरलाई तपाईंलाई, तपाईंि
शवािरशािन वा घिमा ख गन्तलाशर रनने  अनुमधत दिन इन्िाि रन शतनुहन्छ तपाईंि इन्िािले
तपाईंि अनुमधतधवना ररिोि िु न पधन ख गन्तलाशरलाई िानलनर रूपमा प्रमाधणत रन प्रहिर
अधििािरलाई बा्य रनने छ तपधन, ह धधयाि िहनुह श्, ओधहओ िानलनले "ि दिोि " अव्थाामा
हातहधतयाि ख ग ज्नि धनधम्त िे हर शरधमत ख गन्तलाशर धलन अनुमधत दिाँिछ (ज्त "प्या डाउन")
यशि शाथा, तपाईंले भन्ने जे शुि िु िा तपाईं धवद्द्दि शबलति रूपमा प्रय र ररिनेछ िधहलेिह
माधनशहरूले िे श च्छन् भने आूल ले भनेि िु िाले धतनरहरूलाई अपिािर ठहि रिैन, ति यशले
शम्बधन्ित जानिािर प्रिान रन शतछ जशले धतनरहरूलाई ि ीर ठहन शतछ
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अधििािरले तपाईंलाई ि तन ि प्रश्न रनने  िु न आिाि छन भन्ने तपाईंले धवश्वाश रिे तपाधन, प्रहिरशाँर
धववाि रनने  वा इन्िाि रनने  िाम नरनुह श् धववाि रिेि वा इन्िाि रिेि तपाईंलाई ूाइिा नपुग्न
शतछ, ि यशले रिा प्रहिरले तपाईंलाई पक्राउ रनने  ि तपाईं धवद्द्द आपिाधिि आि प लराउने
शम्भावना बउाउन शतछ यशले अधििािरहरूलाई तपाईं धवद््ध  थाप आपिाधिि आि प ल्याउने
आिाि प्रिान रन शतछ, तपाईंलाई िािवाहर ररिोि ख गण्डमा जमानत धतिे ि जेलबा

धन्िन

तपाईंि धनधम्त यशले झन िरठन बनाउन शतछ जब अधििािरशाँर तपाईंलाई ि तने िािण हुाँिन,
तपाईं ि तपाईंि िािमा ख गन्तलाशर धलन तपाईंलाई श ्नुभन्िा पधहले धतनरहरूले तपाईं जान
शतनुहुन्छ भनर भन्नुपछ



मलाई पक्राउ ररिय भने?
पक्राउ रनु ि तनुभन्िा ूिि ह

ि तनुमा तपाईंलाई ि दिोि ठाउाँ मा िे हर प्रश्नहरू श धिने िाम

हुन्छ यदि अधििािरले तपाईंलाई थाप शमय ि तन चाहान्छ, वा तपाईंलाई ित लान चाहान्छ ज्त
प्रहिर चौिी, अधििािरले तपाईंलाई ि िे ि मात्र हुाँिन, ति तपाईंलाई पक्राउ रिे ि हुन्छ पक्राउले
तपाईंि जानपाउने अधििािलाई ि तनुभन्िा लाम शमयशम्म शमेत ख ग ्िछ, त्यशले पक्राउ रन
शदिने अव्थाालाई िानलनले शरधमत रिे ि छ

मलाई िधहले पक्राउ ररिन शतछ?
जब अधििािरले तपाईंलाई तपाईंले िु न पधन िाज्य, शहि वा िाध्िय िानलन उल्लङ्घन रिेि िु िा व्यधततरत
रूपम िेख्छ त्यशबेला पक्राउ ररिन शतछ अपिािि रम्भरिताि आिािमा प्रहिरि पक्राउ धधतत ूिि
हुन्छ मह्वपलण िु िा िे ह भने प्रहिरले अपिाि रिेि िेख्नु
१. यदि अपिाि शान धतन िुिाचाि मात्र ह जशि शम्भाधवत िण्ड भनेि जरिमाना मात्र ह
(जेलमा ब्नुपनने  ह इन) भने, अधििािरले तपाईंलाई पक्राउ नरन शतछ ि तपाईंि नाम प्रिान रन
शतनुभोन, उ्ध िणमा ह्ता्ि रन इन्िाि, वा अधघल्ल प ि अिालतमा उपध्थात हुन शतनुभोन वा
त्य्त अपिािमा जरिमाना धतन शतनुभोन भने मात्र तपाईंलाई धहिाशतमा िाख्नेछ
२. प्रहिरले तपाईंलाई अपिाि रिे ि व्यधततरत रूपमा निेख गे तापधन, यदि तपाईंले अपिाि रिे ि मा
धवश्वाश रनने  शम्भाधवत िािण अधििािरशाँर भो तपाईंलाई रम्भरि अपिाि (जशि शम्भाधवत िण्ड
जेल चलान ह ) ि धनधम्त पक्राउ ररिन शतछ पधछ, अिालत प्रणालरले (प्रहिरले ह इन) अधििािरि
धवश्वाश न्यायशोरत धथाय दि धथाोन, तपाईं ि ीर वा धनिोी िे हुनुहुन्छ त्यशि धनिाण रनने छ
३. यदि तपाईंि धनधम्त पक्राउ पुजज जािर ररिोि छ भने, तपाईंलाई पक्राउ पुजजि बािे मा थााहा
भो पधन वा नभो पधन तपाईंलाई पक्राउ ररिन शतछ प्रहिरले हालि पक्राउ पु्जलाई िद्द रन

3

शतिन धतनरहरूले यशि शेवा रनै पछ ि पक्राउ पु्जमा नामाोदित ररिोि व्यधततलाई पक्राउ रनै
पछ
पक्राउ पु्ज भनेि िानलनर िारजात ह , तपाईंलाई पक्राउ रिर धहिाशतमा िाख्नल भन्ने आिेध प्रहिर
वा धेरिूलाई दिन अिालति न्यायािरध वा िमचािरले यशलाई जािर रिे ि हुन्छ य िारजात िु न
धनधश्चत धलरमा हुनुपछ भन्ने छन तपाईंलाई पक्राउ रँिाँ िा पक्राउ अधििािि हातमा पक्राउ पुजज
हुनुपछ भन्ने अधनवाय छन तपाईंलाई पक्राउ रिे ि उधचत शमयधभत्र तपाईंलाई अधििािरले पक्राउ
पुजज िेख गाउन पछ ि तपाईंलाई त्यशि ोि प्रधत प्रिान रनुपछ यदि अधििािरले श रन अशूल
भोमा, तपाईंि विीललाई पधछ य िु िा बताउनुह श्
तपाईंलाई पक्राउ रन अधििािरशाँर िु न आिाि छन भन्ने धवश्वाश तपाईंलाई भो तापधन, प्रहिरशाँर धववाि
रनने  वा उनरहरूलाई इन्िाि रनने  िाम नरनुह श् पक्राउि शमयमा तपाईंलाई दिन पक्राउ ररिय वा तपाईंि
ाँ ाई हुाँिन धववाि रिे ि वा इन्िाि रिे ि तपाईंलाई
ि ी वा धनिोीि बािे मा धववाि रनने  अधििाि तपाईल
ूाइिा पुग्नेछन यशलेरिा प्रहिरले तपाईं धवद््ध  थाप आपिाधिि आि प ल्याउन शतछ, तपाईंलाई िािवाहर
ररिोि ख गण्डमा जमानत धतिे ि जेलबा धन्िन तपाईंि धनधम्त यशले झन िरठन बनाउन शतछ


ूे रि, प्रहिरशाँर धववाि नरनुह श्



तपाईंि पक्राउलाई िधहल्य इन्िाि नरनुह श् नभाग्नुह श्



अिो व्यधतति पक्राउलाई िधहल्य इन्िाि नरनुह श्

मलाई पक्राउ ररिय भने मेि अधििािहरू िे -िे हुन्?
१. अधििािरले तपाईंि नाम ि ठे राना बाहेि अन्य प्रश्न श ्न चाहान्छ भने तपाईंले प्रश्नि उकि नदिन
शतनुहुन्छ भनर भन्नुपनने छ

२. तपाईंलाई दिन पक्राउ ररिोि ह ि तपाईं धवद्द्द लराइोि आि पि प्रिाि (अपिाि, जशि धनधम्त
तपाईंलाई पक्राउ ररिोि हुन्छ) ि बािे मा जान्न पाउने अधििाि तपाईंशाँर हुन्छ यदि तपाईंलाई पक्राउ
पुजजद्वािा पक्राउ ररिोि ह भने, उधचत शमयधभत्र तपाईंले पक्राउ पुजज हेन पाउने, पढ्ने ि तपाईंि नाम
यशमा िहेि िु िालाई शुधनधश्चत रनने , ि तपाईं धवद््ध ि आि प हेनने  अधििाि तपाईंशाँर हुन्छ

३. तपाईंि पक्राउपधछ ररिने प्रश्नहरू श ्नुभन्िा पधहले तपाईंि शोविाधनि अधििािहरू ("धमिाोडा"
अधििािहरू) बताइनु पनने  अधििाि तपाईंि हुन्छ यर धमिाोडा अधििािहरू धनम्न पछन्:


मौन ब्न पाउने ि िु न प्रश्नि उकि नदिन पाउने अधििाि;
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यदि तपाईंले आफ्न मौन िहन पाउने अधििािलाई छल दिनुभय (त्याग्नुभय ) भने, प्रहिरले तपाईंि
उकिलाई तपाईं धवद्द्द अिालतमा प्रय र रन शतछ भनेि जान्न पाउने अधििाि;



तपाईंले प्रश्नहरूि उकि दिन शुद् रनु भोि छ भने तपधन जुन शुि शमयमा प्रश्नि उकि दिन
ि तनु ि विीलशाँर िु िा रन पाउने अधििाि; ि



िु न पधन प्रश्नि उकि दिनुभन्िा पधहले वा िु न पधन िारजातमा शहर रनुभन्िा पधहले विीलशाँर
व्यधततरत रूपमा िु िािानर रन पाउने अधििाि



यदि तपाईंले विीलि धनधम्त ििम धतन शतनुहुन्न ि यदि तपाईंलाई पक्राउ ररिोि अपिािि
शम्भाधवत शजाय जेल चलान हुनशतछ भने, तपाईंलाई प्रश्न रनुभन्िा पधहले तपाईंि प्रधतधनधित्व
रनने  तपाईंि आफ्न विील धन:धुल्ि धनयुतत रन पाउनु ि तपाईंले पधछ बुझाउन शहमधत दिन शतने
िु न पधन प्रश्न रनने  क्रममा उतत विील पधन तपाईंशाँर िहन पाउने अधििाि पधन तपाईंशाँर हुन्छ

अधििािरि प्रश्नहरूलाई उकि दिन इन्िाि रिे ि िािण तपाईंलाई शजाय दिन शदिन्न तपाईं प्रहिर
धहिाशतमा भोि बेला प्रश्नहरूि उकि दिई शहयिाय रनने  प्रयाश रनुभय भने, विीललाई तपाईंि
धनधम्त प्रधतवाि रन िरठन बनाउन शतनुहुन्छ जधहल्य विीलशाँर िु िा रन अनुि ि रनुह श्

४. तपाईंशाँर धनम्न अधििाि पधन छन्:


धजम्मेवाि व्यधततलाई तपाईं पक्राउ पिे ि िु िा ि तपाईंलाई लराइोि आि पहरूि बािे मा
बताउनि धनधम्त ेधलू न वा िु न मा्यमद्वािा शम्पि रनने  अधििाि यदि िशलाई शम्पि रन िेि
प ि ेधलू न रन पनने  भोमा तपाईंलाई ोि प िि ेधलू नमा मात्र शरधमत रँिाँ िन



तपाईंि विीललाई नभे ेशम्म िु न पधन धािररिि वा िाशायधनि परि्णलाई इन्िाि रनुह श् (ज्त,
प धलग्रू "झल पका लराउने", ब्ररथालाइजि, इन् धतशलाइजि, दूल्ड श बरिर परि्ण वा धािररिि
परि्णहरू ज्त, शरिा लाइनमा हहाँड्नु वा अन्य चाल रनु, पेनमा हेनने  परि्ण, वा मानधशि
परि्णहरू ज्त अ्ि भन्ने वा धहशाब रनने )



तपाईंलाई अपिािि शम्भाधवत प्रत्िधजले हेनने  िु न पधन लाइन-अप वा अन्य पधहचान प्रदक्रयामा
तपाईंि विीललाई उपध्थात रिाउनुह श्



तपाईंलाई ठल ल अपिािि धनधम्त आि प लराइोि छन भने, जेलबा तपाईंि रिहाइलाई शुिध्त
रनि धनधम्त जमानत वा ब ण्ड भुततान रनुह श् शामान्यता तपाईंि रिहाइि धनधम्त जमानत वा
धतहरू न्यायािरधले त तिछ यदि तपाईंलाई शानाधतना िुिाचािि धनधम्त आि प लराइोि छ, ि
िु न न्यायािरध उपलब्ि छन भने, न्यायिरधद्वािा ्थााधपत ररिोि धनयम अनुशाि जमानत ििमलाई
प्रहिर चौिीमा प्रहिरले न ्वरिाि रन शतछ
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तपाईंलाई पक्राउ ररिोपधछ जधहले उधचत हुन्छ जधतशति चााँड अिालतमा हाधजि हुने प्रयाश
रनुह श्, तादि तपाईंले तपाईंि पक्राउि आिाि जााँच रन ि/वा तपाईं ि ीर वा धनिोी हुनुहुन्छ श
धनिािण रनि धनधम्त िावाहर अधघ बउाउनि धनधम्त प्रािो धभि शुनुवाइ अनुि ि रन शतनुहुन्छ

यदि मलाई पक्राउ ररिय भने, प्रहिरले मलाई िे रछ?
प्रहिरले हातहधतयाि ख ग जर रछ, तपाईंलाई हथािडर लाउछ, तपाईंलाई जेलमा, परिचयि धनधम्त ू

ि

औंठा छाप धलन्छ

यदि तपाईंलाई पक्राउ ररििन भने, वा प्रहिरशाँर ख गन्तलाशर पुजज छन भने (ख गन्तलाशर धलन अनुमधत दिने
अिालतर आिेध), प्रहिरले तपाईंलाई तपाईंि िाि, घि ि/वा अन्य शम्पधकमा ख गन्तलाशर धलन श ्नेछ यर

ख गन्तलाशरि धनधम्त तपाईंले अनुमधत दिन इन्िाि रन शतनुहुन्छ

अनुधचत ख गन्तलाशर ि जूतरबा ्वतन्त्र हुने अधििाि तपाईंशाँर हुन्छ तपाईंले अनुमधत नदिो शम्म वा यर

अधििािलाई तपाईंले नत्यारेशम्म, तपाईंलाई अनुमधत माग्ने िेि जश ख गन्तलाशरि धनधम्त अधििािरले
अिालतबा पुजज प्राप्त रनु पछ

ख गन्तलाशर धलनुभन्िा पधहले ख गन्तलाशर उधचत ह दि ह इन भन्ने िु िाि धनणय रन न्यायािरधले मात्र शतछ
ख गन्तलाशर धलन दिने दि नदिने श िु िाि धनणय न्यायािरधद्वािा रन पाउनु पनने  अधििाि प्रय र रिा
तपाईंलाई िु न शजाय हुाँिन ख गन्तलाशर धलन अनुमधत नदिोि िु िालाई तपाईं धवद्द्द प्रय र रन शदिन्न

अधििािरलाई िशिर प्रधतउकि दिने श िु िाप्रधत तपाईं अधनधश्चत हुनुहुन्छ भने, िु न िु िा भन्न वा रनभन्िा
पधहले विीलशाँर पिामध धलने ि छलूल रनने  तपाईंि अधििािि बािे मा उल्लेख ग रनुह श्

जब ोजेन्शरले १८ वीभन्िा माधथा उमेि भोि व्यधततलाई रम्भरि अपिािि आि पमा पक्राउ रनने  िानलन
लारल रनने  ोजेन्शरले धड.ोन.ो. (DNA) नमलना शोिलन रनै पछ ि त्यशलाई अपिाि पधहचान तथाा छानधबन
ब्यलि (Bureau of Criminal Identification and Investigation) मा पठाउन पनने  िु िालाई ओधहओ
िानलनले जुलइ १, २०११ बा अधनवाय रिे ि छ

पक्राउ ि धहिाशति शमयमा रन हुने ि रन नहुने िु िाहरू
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प्रहिरशाँर धववाि नरनुह श् छानधबन, पक्राउ वा िावाहरबा तपाईंले धववाि रिे ि उम्िन शतनुहुन्न तपाईंले
दिने िु नपधन ्पट परििणले उनरहरूशाँर पधहले न भोि जानिािरमा थाप जानिािर प्रिान रन शतछ, त्यशले
तपाईंि ्पट परििण ि प्रधति्ालाई अिालति धनधम्त शााँच्नुह श्

यदि तपाईंलाई पक्राउ ररिोि छ भने, तपाईंले अपिाि रनुभोि छ भन्ने धवश्वाश प्रहिरि हुन्छ
धतनरहरूि िाम भनेि छानधबन रिर प्रमाण शोिलन रनु ह

तपाईंले िे हर रनुभोि छन भन्ने तपाईंलाई

लाग्छ भने पधन, विील उपध्थात नभोि अव्थाामा प्रहिरलाई तपाईंि तूबा िु िाहरू बताउाँ नु भनेि
त्यधत िाम्र धवचाि ह इन पधहले तपाईंले प्रहिरलाई भेट्िा िे हुन्छ ि त्यशपधछ िे हुन्छ त्यशलाई शाँि अत्यन्त
्यान दिनुह श् त्यहााँ िे भोि धथाय त्यशलाई हेन ि शुन्नि धनधम्त त्यहााँ ि धथाय त्यशलाई शधम्झने प्रयाश
रनुह श् िधहलेिह तपाईं धहिाशतमा हुाँिा िे भय त्यशलाई हेनु पनने  आवश्यिता अिालतलाई हुन्छ यदि
तपाईंले यर घ नाहरूिा बािे मा तपाईंि पिामधलाई पलण रूपमा बताउन शतनुहुन्छ भने यशले तपाईंलाई
शहय र रनने छ

तपाईंि परिवाि ि शाथारहरूलाई य शबि बािे मा नबताउनुह श् वा विीलबाहेििा व्यधततलाई िानलनर
शल्लाहि धनधम्त अनुि ि नरनुह श् तपाईंले िे भन्नुभोि धथाय श िु िालाई ि ह ्याउन लराउनि धनधम्त
धतनरहरूलाई अिालतमा ब लाइने शम्भावना हुन्छ

तपाईंि मुद्दाि बािे मा अिो शहवाशरलाई वा शुिाि अधििािरलाई नबताउनुह श् तपाईंि ि ी “जेलघि
्वरिाि” बा प्रमाधणत हुनशतछ

तपाईंले िे रनु भोि धथाय वा िे रनुभोि धथाोन, जे भो तापधन, तपाईंलाई पिामध दिन ि तपाईंि धनधम्त
प्रधतवाि ररिदिनि धनधम्त तपाईंि विीलमा भि पनुह श् विील-उपभ तताि शम्बन्ि अवधिमा तपाईंले
विीललाई दिने िु नपधन जानिािर तपाईंि अनुमधतधवना ख गुलाशा रन विीललाई िानलनर मयािाले दिाँिन
तपधन, तपाईंि अपिाि रनने  आधय ि अपिािलाई हुन नदिन आवश्यि जानिािरलाई तपाईंि विीलले
ख गुलाशा रन शतछ यशि शाथा, विीललाई शााँच नलारेि शा्र प्रमाण तपाईंलाई प्रिान रन विीलि
मयािाले दिाँिन

अिालतमा मेि अधििािहरू िे -िे हुन्?
तपाईंि पक्राउ भोि ७२ घण् ाधभत्र, न्यायािरधले धनम्न िु िा रनै पछ:
१. तपाईंलाई अधभय लराइोि अपिािि बािे मा तपाईंलाई बताउनु पछ ि तपाईंले बुझ्नु भोन भने यशलाई
व्याख्या ररिदिनु पछ
7

२. यदि तपाईंशाँर नभोमा, तपाईंलाई तपाईं धवद्द्दि धलधख गत आि पि प्रधत प्रिान रनु
३. ोि प िभन्िा बउर तपाईंलाई विील भे रन दिनु, वा यदि तपाईंलाई ि ीर ठहिरोमा तपाईंलाई जेल
ाँ ाई शहायता रनि धनधम्त विील धनयुतत रनने  आ्थाि हधशयत
चलानर रन शतने शम्भावना छ ि तपाईल
तपाईंशाँर छन भने तपाईंि धनधम्त विील धनयुतत ररिदिनु
४. तपाईं प्रवेध रन शतने बहशि प्रिाि ि त्यशि प्रभावि बािे मा तपाईंलाई बताउनु ि ीर छन, प्रधतवाि

छन वा ि ीर म्येि बहशमा प्रवेध रन शतनुहुन्छ


ि ीर छनि अथा तपाईंले तपाईंि पिर्ाि अधििाि लरायत िु न पधन अधििािलाई त्याग्नुहुन्न
भन्ने हुन्छ तपाईं धङ्िाम हुनुहुन्छ, ि ीर छन भन्ने धबन्तर हुन्छ



प्रधतवाि छनि अथा तपाईंलाई लराइोि उजुिर शहर ह भन्ने िु िालाई ्वरिाि रनुहुन्छ, ति तपाईं
अपिािर ह भन्नेमा अ्वरिाि रनुहुन्छ अिालतले तपाईंलाई ि ीर वा धनिोीर भन्ने ठहि रनने छ
(प्रधतवाि बहशलाई पधछ ििम न तशानरि शावजाधनि मुद्दाि धनधम्त तपाईं धवद्द्द प्रय र रन
शदिाँ िन तपाईंि घ नाि आिािमा तपाईंलाई प्रय र रनने  ज ि हरले पधन तपाईं ि ीर हुनुहुन्य य ि
िानलनि उल्लङ्घन रनुभोि धथाय भन्ने िु िालाई प्रमाधणत रनुपछ )
अधििािरले तपाईंलाई रलत िानलन वा अ्यािेधि अन्तरत िेख गेि धथाय , वा
अधििािरि धलधख गत तय य अधभय रलाई प्रमाधणत रन अप्याप्त भय भने
बहश ि ीर पका लराउने क्रममा प्रय र ररिन्छ



यदि

पक्राउ

रनने 

िेि जश प्रधतवाि छन

ि ीरि अथा तपाईंलाई अधभय र लराइोि अपिाि(हरू) तपाईंले रनुभोि ्वरिाि रनुभोि छ ि
िानलनर श िपुछमा जाने तपाईंि अधििािलाई तपाईंले माू (त्यर) रनुभोि छ भन्ने ह , जहााँ मुद्दा
चलाउनेले न्यायशोरत धङ्िाभन्िा माधथा उठे ि तपाईंलाई ि ीर प्रमाधणत रनुपछ तपाईंले आफ्न मौन
िहने अधििािलाई पधन त्याग्नुहुन्छ न्यायािरधले तपाईंलाई तुद्न्त शजाय शुनाउन शतछ अथावा
पधछि शुनुवाइमा शुनाउन शतछ ि ीर बहशलाई पधछ नाररिि मुद्दामा तपाईं ि ीर हुनुहुन्य य भन्ने
िु िा प्रमाधणत रन शदिन्छ यदि तपाईंले पधछ अिो अपिाि रनुभय भने, त्यशबेला िठ ि शजायि
धनधम्त ि ीर बहशले आिाि प्रिान रछ

अिालतमा िे भोि धथाय श िु िाि अिालत रिप ि वा ेप िे िडिबा तयाि ररिोि िे िड प्राप्त रनने 
अधििाि तपाईंि हुन्छ यदि पधछ प्रश्न उठे मा तपाईं अिालतमा हुाँिा िे भोि धथाय त्यशि शबलत तपाईंशाँर
हुन्छ

What You Should Know About
Your Rights if Questioned, Stopped or Arrested by the Police
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लफ्यात शावजाधनि जानिािर पुध्तिाि य ोउ ा रृंखोख गला ह

अरू, ओधहओ ् े

बाि ोश धशोशन

(Ohio State Bar Association) लाई धलधख गत रूपमा मार रिर तपाईंि वदिलि िायलयमाूत अथावा
www.ohiobar.org बा प्रापत्त रन शतनुहुन्छ

य पुध्तिामा शमावेध ररिोिा जानिािर शामान्य छन्, ि पधहले तपाईंि विीलशाँर पिामध नधलई यशलाई
िु न धवधेी िानलनर शम्यामा लारु ररिनु हुाँिन

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 एसोसीएसनसिृं 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 श्रख
ृं लाको 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.
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