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कोिभड-१९ को महामारीको बेला केिह आप्रवासको िनयत 
भएकाह  मािथ रा ट्रपित ट्र प वारा जारी गिरएको 

यात्रा िनषेध (Travel	Ban)	
	

अ वीकरण: िय जानकारीह  स लाहको लािग “द िलगन एड सोसाईटी (The	Legal	Aid	Society)”	ले तयार पारेको हो। यो कानुनी परामशर् होईन,	र यो कुनै 
ईिमगे्रशन विकल,	कर या य ता सुिवधाह  बारे िबशेषज्ञह को यवसाियक सुझाव पिन होईन। यो डक्यूमे टको अ तमा उ लेिखत िमित स म यसमा 
लेिखएका जानकारीह  जायज छन,्	र यसमा पिरवतर्न आउन सक्छ।	
	
अिप्रल २२, २०२० को िदन रा ट्रपित ट्र प वारा एक घोषणा जारी गिर अमेिरकामा कानुनी थायी बसोबास (ग्रीन काडर्) 
बनाउने िनयत भएका यिक्तह लाई हालको लािग प्रवेश िनषेध गिरएको छ। यो घोषणा अिप्रल २३, २०२० को राित ११:५९ 
बजे देिख लागु भएको छ, र यसको याद ६० िदन स म रहने छ। तर यो याद थप पिन गनर् सिक छ।   
	
यो घोषणा कसलाई लागु हु छ?	
यो घोषणा कानुनी थायी बसोबास (Legal	Permanent	Residency	–	LPR), अथार्त ग्रीन काडर्,	चाहनेह का लािग लागु हु छ: 

 जो यो घोषणा लागु हुने िमितमा अमेिरका बािहर छन;्		
 जसको यो घोषाणा जारी हुने िमितको समयमा आप्रवासी िभसा (LPR, अथार्त ग्रीन काडर् पाउने िभसा) छैन; र		
 जसको कुनै िभसा बाहेक यात्रा गन आिधकािरक कागजपत्र (official	travel	document) छैन। (ज तै, यात्राको पत्र	‐	

transportation	letter,	यात्राको वाहन च न ेअनुपित पत्र ‐	boarding	foil,	या ए भा स परोल – Advance	Parole)	
	

यसमा कुनै छुट छ?	 	

छ। यो घोषणा LPR (अथार्त ग्रीन काडर्) भई सकेका ह  मािथ लागु हँुदैन।		
	
िन न दजार् िभत्र पन अमेिरका बािहर रहेका अिन ग्रीन काडर् िलन अमेिरका आउन खोजकेाह  मािथ पिन लागु हँुदैन:	

 अमेिरकी नागिरकसंग िबबाह गेरेका ीमान/ ीमती या २१ बषर् भ दा कम उमेरका बालबािलका। भावी द क 
(अंिगकृत बालब चा) ह  लाई पिन यो लागु हँुदैन;	

 वा थ सेवाका कमर्चारीह  ज तै डाक्टर, नसर्, अिन उनीह का ीमान/ ीमती र िबबाह नभएका २१ बषर् मुिनका 
बाल ब चा;	

 िचिक सा स बि ध अनुस धान गनह , या कोिभड-१९ िव ध अनसु धान गन िनयत भएकाह , अिन उनीह का 
ीमान/ ीमती र िबबाह नभएका २१ बषर् मिुनका बाल ब चा;	

 कोिभड-१९ को िव ध ल न, यसबाट मुिक्त पाउन, या यसको असर कम गराउन आव यक पन कामसंग आव ध 
कामदारह , अिन उनीह का ीमान/ ीमती र िबबाह नभएका २१ बषर् मुिनका बाल ब चा;	

 EB‐5	आप्रवासी लगानीकतार् िभसा वालाह ;	
 अमेिरकी सुरक्षामा टेवा पुयार्उन सेवा िदनेह  (तर यसको याख्या प ट छैन);	
 अमेिरकी सेनाका सद यह , अिन उनीह का ीमान/ ीमती र िबबाह नभएका २१ बषर् मिुनका बाल ब चा;	
 अिन कोिह िवशेष आप्रवासी िभसा वालाह  (Special	Immigrant	Visa),	अिन उनीह का ीमान/ ीमती र िबबाह 

नभएका २१ बषर् मुिनका बाल ब चा;	
 अमेिरकी राि ट्रय िहतका लािग आव यक ठािनएकाह 	 	
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अ य गैर-आप्रवासी िभसाह को के हु छ?	
यो घोषणाले गैर-आप्रवासी (अ थायी) िभसा माफर् त अमेिरका आउन िनषेध गरेको छैन। तर यसले आउँदो ३० िदन िभत्र गैर-
आवासीय िभसाह लाई पिन िनशाना बनाउन सिकने सकेंत िदएको छ। 
	
अमेिरका आई सकेकाह लाई के हु छ?	
अमेिरका आईसकेकाह  (आप्रवासी या गैर-आप्रवासी दवैु खालका िभसा वालाह ) लाई यो िनषेध लागु हँुदैन। यो घोषणाको 
िमितको समयमा कुनै िकिसमको आप्रवासी िभसा माफर् त बािहरबाट अमेिरका आउन खोजेकाह का लािग मात्र लागु हु छ।	
	
असाईलम दावी गरेकाह लाई के हु छ?	
यो घोषणाले असाईलम दावी गनह , अथवा शरणाथीर् दजार्काह , अथवा िरमुभल (Removal)	मा परेकाह , अथवा यातना बाट 
सुरक्षा (Convention	Against	Torture) खो नेह  मािथ कुनै प्रितबंध लगाएको छैन।  	
	
यसबाट छुट पाउन सक्न ेप्रकृया छ?	
यसबाट छुट पाउन सक्न ेकुनै औपचािरक प्रकृया तोिकएको छैन। तर समग्रमा कसैले उनलाई अमेिरका आउन िदएमा 
अमेिरकाको िहत हु छ भनेर प्रमािणत गनर् सकेमा आउन िदन सिकन ेप्रावधान भन ेछ। य तो अमेिरकी िहतको प्रमाणीकरण 
िवदेश म त्री (Secretary	of	State),	होम या ड सक्यूिरिट म त्री (Secretary	of	Homeland	Security), या सो सरहको अ य 
म त्रालय तहमा मा य हुनु पछर्।	
	
यिद तपाईंको कुनै प्र नह  छन ्भने, या तपाईंलाई कुनै िकिसमको सहयोग चािहएमा हाम्रो ईिमगे्रशनको हटलाइनमा फोन गनर् 
सक्न ुहु छ: ८४४-९५५-३४२५। समय: सोमबार देिख शकु्रबार स म, िबहानको ९ बज ेदेिख बेलकुीको ५ बज ेस म।	


