आ"नो कानूनी
अिधकार
थाहा पाउनुहोस्
Nepali (Bhutan) | नेपाल& भट
ू ानी

िगर"तार ग7रएमा
गनु$होस्ः

िश- .नुहोस्

गनु$होस्ः

तपा2को नाम, ठे गाना (र य;द तपा2 इजाजत ?ा@ Aथलमा .नु.Dछ भने तपा2को उमेर) बताउनुहोस्।

गनु$होस्ः

पुिलस चौकMबाट कु नै व;कल वा िजQमेवार बािलग RिSलाई टेिलफोन गन$ अनुरोध गनु$होस्। (य;द तपा2 १७ वष$ वा
कम उमेरको .नु.Dछ भने तपा2लाई यAतो फोन गन$ पाउने अिधकार छ। य;द तपा2को उमेर १८ वष$ वा मािथ छ
भने, पुिलसले के ही िनि]त आधारह_ भएमा तपा2लाई ४ घcटासQम dयो अिधकार न;दन सeछ)।

गनु$होस्ः

Aप- _पमा बताउनुहोस् ;क आfनो व;कलसँग कु रा नगरे सQम तपा2 कु नै पिन ?hको उiर ;दनु.ने छैन्।

गनु$होस्ः

जमानतको लािग अनुरोध गनु$होस् (य;द तपा2लाई िहरासतमै थुिनन लागेको भए)।

नगनु$होस्:

अभk नबlुहोस्

नगनु$होस्:

पmाउ गदा$ ?ितरोध नगनु$होस्

नगनु$होस्:

आfनो व;कलसँग कु रा नगरे सQम कु नै कु राको दोष Aवीकार नगनु$होस् – जब तपा2 अदालतमा पुoु.Dछ pूटी
व;कलसँग भेrन अनुरोध गनु$होस्। अथवा, काया$लय समयमा होबाट$ कQयुिनटी िलगल सsभ$स (HCLS) लाई ६२२३
२५०० मा सQपक$ गनु$होस्।

य;द सोिधएमा

य;द तपा2लाई लागू पदाथ$ सिहत फे ला पा}रएमा तपा2ले dयो कसरी पाउनुभयो भlे ~ोत खुलाउनु अिनवाय$ छ।

िगर"तार ग7रएमा
तपा$लाई िगर+तार नगरे स/म तपा$ सोधपुछ गन5 वा कु नै अ:य कारणको लािग =हरी अिधकारीसँग कतै जानु पदCन्। यसमा
अपवाद भनेको यGद तपा$लाई Hीथलाइजर (माLक पदाथ5 सेवनको जाँच) र/वा लागू औषिध परीSण गन5 िनदTिशत गVर:छ
भने Wयसको पालना गनु5 पछ5। यGद तपा$ले परीSण गन5 अXवीकार गनु5Y:छ भने पुिलससँग तपा$लाई िगर+तार गनT अिधकार
Y:छ।
तपा$लाई िगर+तार गVरएको छ भने तपा$लाई =ायः सुिचत गVर:छ। यGद तपा$ िनि\त YनुY] भने, पुिलस
अिधकारीह_लाई सो`ुहोस्।
यGद पुिलसले तपा$लाई िगर+तार गरे को छ भने माa उनीह_सँग तपा$लाई सोधपुछको लािग समाcे अिधकार Y:छ।
तपा$ले उनीह_को =dह_को उeर Gदन वा कु नै बयान Gदनु आवhयक छैन्। यGद तपा$ १८ वष5 भ:दा कम उमेरको YनुY:छ र
बयान Gदन चाहनु Y:छ भने तपाईसँग एक िनkपS lिm उपिXथत Yनु आवhयक छ र सो lिm को Y:छ भ]ेर तपा$ले रोnन
सoु Y:छ, जXतै वGकल, युवा काय5कता5 वा अिभभावक आGद।
यGद पुिलसले तपा$लाई Vरहा गदCन भने, उनीह_ले तपा$लाई िहरासतमा िलइसके पिछ यथास/भव चाँडो :यायाधीशको
अगाडी qयाउनु पछ5।
िगर+तार गन5 लाrदा यो काड5 निनकाqनुहोस्

Hobart Community Legal Service
166 Macquarie Street
Hobart Tasmania 7000
फोन: (03) 6223 2500

Hobart Community Legal Service
Covehill Fair Shopping Centre
Bridgewater Tasmania 7030
फोन: (03) 6263 4755
Migrant Resource Centre Tasmania
Level 2, 1A Anfield St Glenorchy
Tasmania 7010
फोन: (03) 6221 0999

