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गैर नाग�रकह
का लािग 
या�ास��ी सुझाव 
 

 
अ�ीकृत: यो सुझाव Legal Aid Society को आ*वासी कानुन एकाइले तयार गरेको हो । यो कानुनी सुझाव होइन । यसलाई 
अ0ागमन िवशेष4ले िदएको सुझावको 
पमा िलइनु 7ँदैन ।  

 
िवगतका केही वष�मा अमे�रकी गृह सुर�ा िवभाग (“DHS”) का एजे�ह ले हजारौ ँगैर‐अमे�रकीह लाई देश 
िनकाला गन* +योजनका लािग रोकेर राखेका छन् । य2ो अव3था +ायजसो अव3थामा ती 567ह  िवदेश गएर 
आएपिछ भएको छ । तल केही +: र जबाफह  िदइएका छन् जसले तपाईंलाई आफू अमे�रका छोडेर कानुनी 
समAा सृजना नगरी फे�र अमे�रका फक� न सBुCDछ वा CE भEे कुरा िनण�य गन� मGत गन* छ । सामाH अव3थामा 
जवाफ तपाईंको 567गत प�र63थितमा भर पछ�  । तलका मIे कुनै एक कुरा तपाईंमा लागू CDछ भने तपाईं 
अमे�रकाबाट बािह�रनु अगािड कुनै Kाित +ाL, अनुभवी अIागमन विकलको परामश� िलनु पछ�  ।  
 
म अमे�रकाको कानुनी 9थायी बािस<ा 7ँ (मसँग ि>न काड@ छ) र अिहलेसC कानुन काया@Dयन एजेFी 
सGक@ मा आउनु परेको छैन । यIो अव9थामा म अमे�रका बािहर गएँ भने फिक@ न सLछु ? 

अँ । तपाईं अमे�रकाको कानुनी बािसNा भएका कारणले तपाईं आइजाइ गन� पाउनु CDछ । फक� दाँ तपाईंले 
आPनो िQन काड� (वा तपाईंसँग िQनकाड� छैन भने आPनो पासपोट�मा Rाद नसिकएको “I‐551 छाप” 
लगाएको) देखाउनु पछ�  । यसका साथै तपाईंले वैध पासपोट� वा शरणाथW याXा कागजात पिन देखाउनु पछ�  
। तपाईं अमे�रका बािहर एक वष�भNा बढी बZुभएन भने तपाईंको 3थायी आवास अनुमित कायम रिहरहने 
छ । तर तपाईं अमे�रकाको नाग�रकता िलन खो[ै CनुCDछ भने छ मिहनाभNा बढी समयको लािग नेपाल 
नछोड्दा रा\ो CDछ । नX तपाईं अमे�रका फिक� एपिछ तपाईंको अमे�रकासँग क2ो स]^ छ भEे बारेमा 
अनुस^ान Cन स_छ । एक वष�भNा बढी अविधका लािग अमे�रका बािहर बZु छ भने तपाईं आव`क 
कदम चाbन सBु CDछ । तर यी कदमह  अमे�रका छोड्नु अगािड चािलनु पछ�  । तपाईंलाई फक� न एक 
वष�भNा बढी (केही अव3थामा छ मिहना बढी) लाcछ भने अमे�रका छोड्नुअगािड तपाईलें Kाित +ाL, 
अनुभवी अIागमन विकलको परामश� िलनु पछ�  ।  

 
म अमे�रकाको कानुनी 9थायी बािस<ा 7ँ (मसँग ि>न काड@ छ) र कानुन काया@Dयन एजेFी सGक@ मा 
आएको छु । यIो अव9थामा म अमे�रका बािहर गएँ भने फिक@ न सLछु ? 

सNु7Oछ, तर । तपाईंले कुनै कसुर गनु�भएको छ र तपाईं अमे�रका बािहर गएर फक� नुभएको छ भने 
तपाईंलाई लागेको आरोपको आधारमा DHS ले तपाईंलाई िफता� पठाउने +िeया सुf गन� स_छ । िफता� 
पठाउने +िeया नसिकउDजेलका लािग तपाईंलाई अIागमन कैदमा राg सिकDछ । तपाईंलाई िगरhार 
ग�रएको िथयो तर आरोप पुिi भएको िथएन भने आरोप पुिi नभएको कुरा जनाउने पX आफूसँग िलएर 
िहँड्नुहोस् । तपाईंले ज�रवाना ितरेको, परी�ण अविधमा बसेको माX भए पिन तपाईंलाई िफता� पठाइन 
सिकDछ भEे कुरामा Iान िदनुहोस् । केही अव3थामा कसुर पुिi नै नभएको भए पिन DHS ले आफूसँग 
तपाईंलाई देश िछन� निदनु पन* “कारण” भएको दिलल िदँदै िफता� पठाउन स_छ । िवशेष गरी तपाईं 180 
िदनभNा बढी बािहर बZु भएको छ भने यो िनयम लागू Cन स_छ । तपाईं िगरhारमा पनु�भएको छ भने 
तपाईंलाई लागेको आरोप िसl भएको होस् वा नहोस् Kाित +ाL, अनुभवी अIागमन विकलको परामश� 
िलनुहोस् । 
 

मलाई िफता@ पठाउने *िRया चिलरहेको छ । म या�ा गन@ सLछ । 
प�रT9थितमा भर पछ@  । तपाईंसँग िQन काड� छ र अदालतमा तपाईंलाई िफता� पठाउने सNभ�मा मुGा 
चिलरहेको छ भने तपाईं अमे�रका छोड्न र िभिXन सBु CDछ तर यसका लािग तपाईंले िनm मापदn पूरा 
गनु� पन* CDछ (i) तपाईंसँग वैध पासपोट� Cनु पछ� , र (ii) तपाईंसँग Rाद नसिकएको िQन काड� वा पासपोट�मा 
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I‐551 छाप लागेको र सो छापको Rाद नसिकएको वा I‐94 काड� Cनु पछ�  । तपाईं फिक� ँदा तपाईंको 
मुGाको तrको आधारमा तपाईंलाई “िभिXने िवदेशी” को  पमा 5वहार गन� सिकDछ । यसले तपाईंको 
अिधकारमा +भाव पान� स_छ । s2ै, तपाईंको मुGाको तrको आधारमा तपाईंले अिनवाय� कैदमा पिन 
बZु पन* CDछ । s2ै, तपाईं िवदेशमा रहेका बेला तपाईंको िQन काड�को Rाद सिकयो भने र तपाईं लामो 
समयसt देश बािहर बZु भयो भने तपाईंलाई िQन काड� नवीकरण गन� मु6uल Cन स_छ । प�रणाम 
v प, तपाईं अमे�रका फक� न नपाउने Cन स_छ । िफता� पठाउनेस]^ी मुGा चिलरहेका बेलामा पिन 
कानुनत िQन काड�धारीह  �र‐इ�w ी परिमटका लािग र शरणाथWह  याXा कागजातका लािग आवेदन िदन 
स_छन् । तर मािथ उ6x6खत कागजात भएको अव3थामा याXा गदा� पिन प�र63थित जिटल बE स_छ । 
तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् । 

 
मलाई िफता@ पठाउने आदेश िदइएको छ । गएपिछ म फे�र अमे�रका िछन@ सLछु ?  

 प�रT9थितमा भर पछ@  । तपाईंलाई देश िफता� गन* आदेश िदइएको छ र तपाईं अमे�रकाबाट बािह�रनु 
भयो भने तपाईंले सो आदेशको पालना गरेको मािनDछ । तपाईंले अिQम  पमा कुनै “छुट” +ाL गनु� 
भएको छैन वा तपाईं अमे�रकाबाट बािह�रएपिछ िनिyत अविध िबतेको छैन भने तपाईंलाई अमे�रका िछन� 
िदइँदैन । िनिyत अविधपिछ तपाईं नयाँ िभषा वा अH अनुमितका लािग आवेदन िदन सBुCDछ । 
(तपाईंलाई के कारणले अमे�रकाबाट िफता� पठाइँदै छ भEे आधारमा िनिyत अविध िबितसकेपिछ पिन 
तपाईंलाई अमे�रका िछन� निदइन स_छ ।) तपाईंलाई अIागमन अदालतमा उपT9थत 7ने सूचना 
पठाइएको छ भने तपाईंलाई िफता� पठाउने आदेश जारी ग�रएको Cन स_छ । तपाईं अदालतमा उप63थत 
नभए पिन तपाईंको अनुप63थितमा य2ो आदेश जारी ग�रएको Cन स_छ । धेरै माDछेलाई आफूलाई िफता� 
पठाउने आदेश जारी ग�रएको कुरा थाह नपाउन स_छन् । तपाईंलाई िफता� पठाउने आदेश जारी ग�रएको 
छ वा छैन भEे कुरा जाE अIागमन समी�ाको काय�कारी काया�लयको टेिलफोन 1‐800‐898‐7180 मा 
स{क�  गन� सBु CDछ । यो न]रमा फोन गदा� डराउनु पद|न । यो फोन गन� तपाईंलाई िवदेशी दता� न]र 
(A‐न]र) चािहDछ ।  

  
म गैर कानुनी 
पले अमे�रका आएको 7ँ र म िभषा अविधभ<ा बढी अमे�रका बसेको छु । गएपिछ म फे�र 
अमे�रका िछन@ सLछु ? 

प�र63थितमा भर पछ�  । तपाईं कानुनी  पमै अमे�रका आउनुभयो तर तपाईं िभषा अविधभNा बढी 
अमे�रका बZुभयो र यसको उxेख फाराम I‐94 आगमन/+3थान अिभलेख (तपाईं अमे�रका आउँदा 
तपाईंको पासपोट�मा 6�च गरेर रा6खने वा i94.cbp.dhs.gov बाट डाउनलोड गन� सिकने सेतो वा ह�रयो 
काड�), वा तपाईं गैरकानुनी  पले अमे�रका िछनु� भयो वा न�ली कागजात बनाएर िछनु�भयो भने 
तपाईंलाई “आउट अफ �ाटस” अप�ीकृत बािसNाको  पमा िलइDछ । य2ो अव3थामा तपाईं 
अमे�रकाबाट बािह�रनु भयो भने फे�र िभषा नलगाई तपाईं अमे�रका िछन� पाउनु CE । तपाईंले “आउट 
अफ �ाटस” को  पमा अमे�रका बसेको अविधलाई गैर कानुनी मािनDछ । तपाईं 180 िदनदे6ख एक 
वष�सt अमे�रकामा गैर कानुनी  पमा बZु भएको छ भने तपाईं तीन वष�सt अमे�रका आउने िभषा 
+ाL गन� सBुCE । तपाईं एक वष�भNा बढी अमे�रकामा गैर कानुनी  पमा बZु भएको छ भने तपाईं दश 
वष�सt अमे�रका आउने िभषा +ाL गन� सBुCE । यसलाई गैरकानुनी उप63थितका कारणले ग�रएको 
तीन वष* वा दश वष* िनषेध मािनDछ । तपाईंमा गैरकानुनी उप63थितका कारणले ग�रएको तीन वष* वा दश 
वष* िनषेधको िनयम लागू नCने भए पिन तपाईं अमे�रकाबाट बािहर जानुभयो भने तपाईंले आफूले िभषाका 
सत�ह को पालना गन* कुरा पुिi गनु� पन* भएकाले िभषा +ाL गन� मु6uल CDछ । केही अव3थामा याXा 
गनु�अगािड तपाईं गैरकानुनी उप63थितका कारणले ग�रएको तीन वष* वा दश वष* िनषेध “छुट” िदने अनुरोध 
गन� सBु CDछ । तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� 
गनु�होस् । 
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मसँग वैध गैरआ*वासी िभषा छ र आXनो िभषाका अनुसार म धेरै पटक अमे�रका आइजाइ गन@ पाउँछु । 
यIो अव9थामा म अमे�रका आउन पाउँछु । 

पाउनु7Oछ तर तपाईंसँग सो �ाटस अिहले कायम Cनुपछ�  । अथा�त तपाईं I‐94 आगमन/+3थान अिभलेख 
(तपाईं अमे�रका आउँदा तपाईंको पासपोट�मा 6�च गरेर रा6खने वा i94.cbp.dhs.gov बाट डाउनलोड गन� 
सिकने सेतो वा ह�रयो काड�) मा उ6x6खत िमितभNा बढी अमे�रका बZु भएको छैन भने माX यो िनयम 
लागू CDछ । तपाईं “आउट अफ �ाटास” CनुCDछ भने तपाईं सो िभषामा अमे�रका आउन पाउनु CE । 
तपाईं िभषामा तोिकएको िमितभNा एक िदन माX पिन बढी बZु भयो भने तपाईंको िभषा रG Cने छ । 
तपाईं आPनो देशमा रहेको क�ोलेटबाट नयाँ िभषा िलएर माX अमे�रका िछन� सBु Cने छ । (केही 
अव3थामा भने तपाईं अक|  देशबाट पिन िभषाको लािग आवेदन िदन सBु Cने छ ।) तपाईं िभषामा 
तोिकएको अविधभNा जित बढी बZु भएको छ sसैको आधारमा तपाईंमा मािथ उ6x6खत गैरकानुनी 
उप63थितका कारणले ग�रएको तीन वष* वा दश वष* िनषेध लागू Cन स_छ । तपाईं य2ो प�र63थितमा 
CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् 

 
म अ9थायी िभषामा अमे�रका आएको 7ँदा र मैले िभषाको Zाद थपेको छु वा DHS मा आXनो ]ाटस 
बद^ने आवेदन िदएको छु । यIो अव9थामा म अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

अहँ । तपाईंले आPनो आवेदनका सNभ�मा िनण�य नभइकन अमे�रका छोड्नुभयो भने DHS ले तपाईंले 
आPनो आवेदन िफता� िलनुभएको छ भEे माDछ । तपाईंले तुf�ै अमे�रका छोड्नु पन* भएमा तपाईं DHS 
लाई आPनो आवेदनमा �ुत कारबाही ग�रिदन अनुरोध गन� सBुCDछ । तपाईं आPनो आवेदन रिसदमा 
भएको न]रमा DHS लाई टेिलफोन गन� सBु CDछ ।  

 
मेरो ]ाटसको समायोजन आवेदन (ि>न काड@/फाराम I-485) िवचारािधन छ । यIो अव9थामा म 
अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

प�रT9थितमा भर पछ@  । तपाईंले आPनो �ाटसको समायोजन आवेदन िवचारािधन भएका अव3थामा 
अमे�रका छोड्नु भयो भने तपाईंको आवेदन िफता� भएको मािनन स_छ । (तर H‐1B वा L‐1 िभषाको 
हकमा यो िनयम लागू Cँदैन) । य�िप, तपाईं एडभाF पारोल (Advance Parole) को आवेदन DHS मा 
पेस गरी अिQम अनुमित िलई याXा गन� भने सBु CDछ । एडभा� पारोलले िनिyत गैर‐अमे�रकीह लाई 
िवदेश याXापिछ अमे�रका िछन* अनुमित िदDछ । तपाईंसँग अनुमोिदत, र Rाद नसिकएको एडभा� पारोल 
छ भने अमे�रका छोड्दैमा तपाईंले �ाटस समायोजनको आPनो आवेदन िफता� िलएको अथ� ला�ैन । 
तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् 

 
मसँग एडभाF पारोल भने म अमे�रका फिक@ न पाउँछु भiे कुराको jारेkी 7Oछ ।  

अहँ । एडभा� पारोल Cँदैमा DHS ले तपाईलंाई अमे�रका फिक� न िदDछ भEे िनिyत Cँदैन । DHS ले अH 
कुराको आधारमा पिन तपाईलंाई फिक� न निदन स_छ । तपाईंको िगरhार भएको छ वा तपाईं कुनै 
अपराधको दोषी Cनुभएको छ भने अनुभवी अIागमन विकलको परामश� निलइकन एडभा� पारोल 
भएकै आधारमा देश नछोड्नुहोस् । तपाईंसँग एडभा� पारोल भए पिन DHS ले तपाईंलाई अमे�रका िछन� 
निदन स_छ । 

 
शरणका लािग मैले िदएको आवेदन िवचारािधन छ । यIो अव9थामा म अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र 
आउन सLछु ? 

प�रT9थितमा भर पछ@  । य2ो अव3थामा तपाईं अमे�रकाबाट बािह�रनु भयो भने DHS ले तपाईंले आPनो 
आवेदन िफता� िलनुभएको छ भEे ठाEे छ । तपाईं DHS मा एडभा� पारोलका लािग आवेदन िदएर 
अमे�रका छोड्न सBु CDछ । तर यसले तपाईं अमे�रका फिक� न पाउनुCDछ भEे कुराको कुनै �ारे�ी Cँदैन 
। तपाईंले जुन देशमा आफूलाई जो6खम छ भEे कुराको दाबी गनु� भएको छ सो देशको पासपोट�मा याXा 
गनु� Cँदैन । s2ै, तपाईंले sो देशको याXा पिन गनु� Cँदैन । नX तपाईं sो देशमा फिक� न डराउनु CE भEे 
मानी USCIS ले तपाईंको शरण आवेदन अvीकार गन� स_छ । तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै 
Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् । 
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म शरणाथm 7ँ वा शरण *ाn गरेपिछ मैले कानुनी 9थायी बािस<ाको ]ाटस *ाn गरेको छु । यIो 
अव9थामा म अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

सBु CDछ, तर यसका लािग तपाईंले DHS बाट शरणाथW याXा कागजात +ाL गनु� पन* CDछ । तपाईंले जुन 
देशमा आफूलाई जो6खम छ भEे कुराको दाबी गनु� भएको छ सो देशको पासपोट�मा याXा गनु� Cँदैन । s2ै, 
तपाईंले sो देशको याXा पिन गनु� Cँदैन । नX DHS तपाईंलाई िदएको शरण िफता� िलन स_छ । तपाईलें 
जुन देशमा आफूलाई जो6खम छ भEे कुराको दाबी गनु� भएको छ सो देशमा जानुभयो भने, सो देशको 
पासपोट�मा याXा गनु� भयो भने वा सो देशले सुर�ा +दान गरोस् भनी सो देशमा उपल� Cनुभयो भने 
तपाईंले शरण +ाL गरी 3थायी बािसNा Cनुभएको छ भने पिन तपाईंको सो �ाटस रG Cन स_छ । तपाईं 
य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् । 

 
मसँग U गैर आ*वासी ]ाटस छ । यIो अव9थामा म अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

सNु7Oछ, तर अमे�रका नछोड्दै राqो 7Oछ । तपाईं आPनो U vीकृत भइसकेपिछ अमे�रका बािहर 
जानुभयो र तपाईंसँग वैध U िभषा छैन भने तपाईंले (a) िवदेशमा रहेको अमे�रकी क�ोलेटबाट िभषा +ाL 
गनु�भयो भने माX र (b) 90 िदनिभX फिक� नु भयो भने माX तपाईं अमे�रका आउन पाउनु CDछ नX तपाईं 
�ाटसको समायोजन (िQन काड�को आवेदन) का लािग तपाईं यो� Cन छोड्नु Cने छ । तपाईं गैरकानुनी 
 पमा 180 भNा बढी अमे�रका बिससBुभएको छ भने तपाईं तीन वष* वा दश वष� िनषेधको िनयम छुट 
गराएर माX अमे�रका आउने िभषाको लािग आवेदन िदन पाउनु CDछ । तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ 
भने अमे�रका छोड्नुअगािड कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् ।  

  
म U गैरआ*वासी ]ाटसको लािग आवेदन िदँदै छु र मेरो आवेदन िवचारािधन छ । यIो अव9थामा म 
अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

सNु7Oछ, तर अमे�रका नछोड्दै राqो 7Oछ । तपाईंले आPनो U गैर आ+वासी �ाटसको आवेदन 
िवचारािधन भएको अव3थामा अमे�रका छोड्नुभयो र तपाईलंाई फे�र अमे�रका िछन� िदइएन भने तपाईंको 
U िभषा vीकृत CDजेलसtका लािग तपाईं बािहरै बZु पन* CDछ । फे�र िभषा vीकृत Cन िनकै वष� ला� 
स_छ । तर फिक� ने पारोल िलएर अमे�रका छोड्नुभएको छ भने यो िनयम लागू नCन स_छ । तपाईं 
गैरकानुनी  पमा 180 भNा बढी अमे�रका बिससBुभएको छ भने तपाईं तीन वष* वा दश वष� िनषेधको 
िनयम छुट गराएर माX अमे�रका आउने िभषाको लािग आवेदन िदनु पन* CDछ । 
 
U को लािग यो� बनाउने अपराधको बारेमा अनुस^ान वा कानुनी कारबाही अझै चिलरहेको छ र तपाईं 
देश बािहर जानुभयो भने तपाईं कानुन काया��यन अिधकारीह सँग सहकाय� गन� सBु CE । य2ो 
अव3थामा तपाईंको आवेदन अvीकृत Cन स_छ । तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित 
+ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् । 

  
मसँग T गैर आ*वासी ]ाटस छ । यIो अव9थामा म अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

सNु7Oछ, तर अमे�रका नछोड्दै राqो 7Oछ । तपाईं आPनो T vीकृत भइसकेपिछ अमे�रका बािहर 
जानुभयो र तपाईंसँग वैध T िभषा छैन भने तपाईंले (a) िवदेशमा रहेको अमे�रकी क�ोलेटबाट िभषा +ाL 
गनु�भयो भने माX र (b) 90 िदनिभX फिक� नु भयो भने माX तपाईं अमे�रका आउन पाउनु CDछ नX तपाईं 
�ाटसको समायोजनका लािग तपाईं यो� Cन छोड्नु Cने छ । तपाईं गैरकानुनी  पमा 180 भNा बढी 
अमे�रका बिससBुभएको छ भने तपाईं तीन वष* वा दश वष� िनषेधको िनयम छुट गराएर माX अमे�रका 
आउने िभषाको लािग आवेदन िदनु पन* CDछ । s2ै, तपाईंले T �ाटसको लािग आवेदन िदँदा आPनो देश 
फिक� एमा आफूले ठूलो जो6खम बहन गनु� पन* भनेर दाबी गनु�पन* भएकाले तपाईं आPनो गृह देशमा फिक� नु 
भयो भने तपाईंको T �ाटस गुmे स�ावना CDछ । तपाईं य2ो प�र63थितमा CनुCDछ भने कुनै Kाित +ाL, 
अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् । 
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म T गैरआ*वासी ]ाटसको लािग आवेदन िदँदै छु र मेरो आवेदन िवचारािधन छ । यIो अव9थामा म 
अमे�रकाबाट बािह�रएर फे�र आउन सLछु ? 

सामाs अव9थामा सNु7i । तपाईं आPनो T िभषा +ाL नग�रकन अमे�रका छोड्नुभयो भने तपाईं T 
िभषा +ाL गन* आPनो यो�ता गुमाउनु Cने छ । तपाईं बेचिबखनको िशकार Cनुभएको छ भने माX तपाईं 
अपवादको  पमा अमे�रका िछन� पाउनु CDछ । 

 
म �रको, गुआम, युएस भिज@न आइtाu वा नद@रन मा�रयाना आइtाuको या�ा गन@ पाउँछु ? 

सvवतः पाउनु 7Oछ । �रको, गुआम, युएस भिज�न आइ�ाn वा नद�रन मा�रयाना आइ�ाn अमे�रकी 
भूभाग भए पिन यो ठाउँको याXा गन� चाहने गैर‐अमे�रकीह को िवदेशी याXीह  सरह नै जाँच Cन स_छ 
। ( INA § 212(d)(7) र 8 CFR § 235.5. हेनु�होस्) बोड�र संर�ण भ�ार (CBP) ले ती �ेXबाट आएको कुनै 
याXीलाई फे�र अमे�रका िछन� िदने वा निदने भEे कुराको िनण�य गन� एयरपोट�मा “पूव�जाँच” गन� स_छ । 
य2ो जाँच सामाHतया अनौपचा�रक CDछ र य2ो जाँचमा कानुनी +ितिनिध उप63थत नCन स_छ । यो 
जाँचमा CBP का अिधकारीले तपाईंको अIागमन 63थितको बारेमा +: सो¥, तपाईंको पासपोट� जाँ¦ वा 
तपाईंलाई छु§ै कोठामा लगेर सोधपुछ गन� स_छन् । ती �ेXको ¨मण गन* गैरअमे�रकीह लाई 
िवदेशीह को ज2ो पासपोट� र िभषा नचािहने नै भए पिन उनीह लाई अH थु+ै कारणले अमे�रका फे�र 
िछन� निदइन स_छ । ( INA § 212(d)(7) र 22 CFR § c) हेनु�होस्) sसैले, कागजात नभएका वा गैरकानुनी 
�ाटस भएका 567ले यी �ेXको ¨मण गदा� जो6खमको सामना गनु� पन* Cन स_छ । य2ा 567लाई 
आPनो देश िफता� गराउन वा फे�र मेन�ाn अमे�रका िछन� निदइन स_छ । यो �ेXको याXा गनु�अगािड 
कुनै Kाित +ाL, अनुभवी विकलसँग परामश� गनु�होस् ।  

 


