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"मलाई फकेर जान डर लाग्ि"  

आश्रय स्थल, छनष्कासन रोक्का, र यातना छवरूद्धको सछधधपत्रको 

छनदछेिका 
“I’m Afraid to Go Back”  

A Guide to Asylum, Withholding of Removal, 
and the Convention Against Torture 

(Nepali) 

 

यो छनदेछिका फ्लोरेधस आप्रवासी तथा आश्रय िरणाथी अछधकार पररयोजना (Florence Immigrant & Refugee Rights Project) का कममचारीहरूले 

तयार पारेका तथा अद्यावछधक गरेका छथए । यसलाई एररजोनाका आप्रवासी बधदीहरूको लाछग लेछिएको छथयो जसल ेआफ्नो छनष्कासन कायमवाहीमा 

आफ्नो प्रछतछनछधत्व आफैं  गरररहकेा िन् ।  यो छनदेछिकाको उद्देश्य कानूनी परामिम प्रदान गननम वा कानूनी परामिमलाई प्रछतस्थापन गननम होइन ।  फ्लोरेधस 

पररयोजना एक गरै-नाफामनिी कानूनी सेवा संस्था हो र यसल ेएररजोनाका आप्रवासी बधदीहरूलाई छन:िनल्क सेवा प्रदान गदमि ।  यो छनदेछिकालाई 

प्रछतछलछप अछधकारद्वारा सनरछित गररएको ि तर दिेभर रहेका अभावग्रस्त आप्रवासीहरूलाई सहायता गनमका लाछग व्यापक रूपमा आदानप्रदान र छवतरण 

गनम सककधि ।  हाम्रा सबै छनदेछिकाहरू यस वेवसाइटबाट डाउनलोड गनम सककधि: www.firrp.org ।  यकद तपाईं यो छनदेछिकामा भएको जानकारी 

तपाईंको आफ्नो प्रकािनमा प्रयोग गदै हुननहुधि भने, कृपया फ्लोरेधस पररयोजनालाई सौजधय कदननहोस् । 

छवषयसूची 

http://www.firrp.org/
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1. पररचय: आश्रय स्थल, छनष्कासन रोक्का, र यातना छवरूद्धको सछधधपत्र 

भनकेा के हुन्? 
(Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, 

and the Convention Against Torture?) 

 
आफ्नो गृह दिेमा फकम ँदा त्यहाँको सरकारले उनीहरूलाई हानी 

गनम सके्न भएकाले आफ्नो दिे फकम न डराउने माछनसहरूलाई मद्दत 

गनमका लाछग संयनक्त राज्यले छनयम कानूनहरू बनाएको ि । यी 

कानूनहरूलाई भछनधि:  

 आश्रय स्थल 

 छनष्कासन रोक्का 

 यातना छवरूद्धको सछधधपत्र, वा िोटकरीमा "CAT" ।  
 

यी छनदछेिकाहरूले तपाईंलाई यी कानूनहरूको बारेमा आधारभूत 

जानकारी प्रदान गनेिन् र तपाईंले आफूलाई दिेछनकाला हुनबाट 

कसरी जोगाउन सक्नन हुधि भन्ने कन रा  बनझाउनेिन्  । हामी कसरी 

आवेदन कदने र बछलयो मनद्दा तयार पानमका लाछग तपाईंलाई के-

कस्ता प्रमाण आवश्यक पिम भन्ने बारेमा पछन कन रा गनेिौ ँ।   
 

a. "आश्रय स्थल" भनकेो के हो? (What is “Asylum?”) 
 

"आश्रय स्थल" भनेको तपाईंको दिेछनकाला प्रकियालाई रोकेर सोही दिेको आश्रय 

स्थलाथी बन्न ेएउटा तररका हो । "आश्रय स्थल" पाउननभयो भने, तपाईंले अधतत: संयनक्त 

राज्यको स्थायी बाछसधदा हुन ेमौका पछन पाउननहुनेि । तपाईंल ेआफ्नो आवदेनमा आफ्नो 

जीवनसाथी वा बालबच्चाहरूलाई समावेि गननमभयो भने, उनीहरूले पछन आश्रय िरणाथी 

बन्न ेर त्यसपछि तपाईंको माध्यमबाट स्थायी बाछसधदा हुन ेमौका पाउनेिन् । "आश्रय 

स्थल" को मनद्दा छजत्नका लाछग, तपाईं 

आफ्नो मातभृछूममा फकम ननभयो भन े

त्यहाकँो सरकाल ेतपाईंलाई हानी गने 

कछततमा पछन दि प्रछतित सतभावना 

रहकेो दिेाउननपिम ।    
  

बायाँपट्टी रहकेो चाटममा हनेनमहोस् । रातो 

िण्डले "आश्रय स्थल" का मनद्दाहरूको 

आश्रय 
स्थान, 
हानी हुने 
सम्भाव… 

आश्रय 
स्थान, 
हानी 
नहुने … 

आश्रय स्थान 

हानी हुने 
सम्भावना 

हानी नहुने 
सम्भावना 
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लाछग आवश्यक पने हानीको सतभावनालाई जनाउँि: 10% । अको िब्दमा भन्ननपदाम, 

तपाईंले आफूलाई हानी हुन ेगतभीर सतभावना ि भनेर दिेाउन आवश्यक हुधि, तर 

तपाईंले छनछित रूपमा त्यसो हुधि भनेर दिेाउन जरूरी िैन ।  
 

"आश्रय स्थल" को मनद्दा छजत्नका लाछग अधय महत्त्वपणूम अछनवायमताहरू छनम्न हुन्: 
 

 तपाईंल ेदिेाउननपिम कक तपाईं आफ्नो 

मातभृछूममा फकम ननभयो भने, तपाईंलाई 

एकदमै गतभीर हानी हुनिे वा हुने छथयो । 

त्यस हानीको लाछग प्रयोग गररने कानूनी 

िब्द "अत्याचार" हो । गतभीर हानीमा 

कन टछपट, अपहरण, धतकी कदनन, वा माररनन, वा 

पररवारजनहरूलाई त्यस प्रकारको हानी हुनन 

पदमि ।  तपाईंले त्यस्तो हानीको प्रमाण 

जनटाउननपिम । 
 

 सरकार आफैं ल ेवा सरकारल े

छनयधत्रण गनम नसकेको वा नचाहकेो 

माछनसहरूल ेतपाईंलाई कष्ट कदनिेन् भनी 

दिेाउननपिम । सरकार भनेको प्रहरी, सेना, वा आफ्नो कामको भागको रूपमा 

तपाईंलाई कष्ट कदइरहकेो कन नै पछन अछधकारी हो । तपाईंले आफूलाई कष्ट 

पनयामइरहकेा माछनसहरूबाट सरकारल ेतपाईंलाई सनरिा कदन नसकेको कन रा पछन 

दिेाउन सक्नन हुधि । उदाहरणको लाछग, तपाईंले यो कन रा दिेाउन सक्नन हुधि कक 

आफूलाई कष्ट कदइरहकेा माछनसहरूको बारेमा तपाईंले प्रहरीमा उजनरी गननमभयो 

तर उनीहरूल ेतपाईंलाई मद्दत गनम केही गरेनन् । 
 

 तपाईंल ेदिेाउन सक्नन पिम कक यी माछनसहरूल ेतपाईंको जात, धमम, राछियता, 

राजनछैतक धारणा, वा कन नै "छनछित सामाछजक समहू" को सदस्य भएको कारणल े

तपाईंलाई कष्ट कदइरहकेा िन ्। उदाहरणको लाछग, कन नै प्रहरी अछधकारीले तपाईं 

माछथ हात उठाएको कन रा दिेाएर पयामप्त हुदँनै । तपाईंले उक्त प्रहरी अछधकारीले 

तपाईंको जात, धमम, राछियता, राजनछैतक धारणा, वा कन नै "छनछित सामाछजक 

समहू" को सदस्य भएको कारणले तपाईंलाई त्यसो गरेको हो भनी दिेाउन जरूरी 

हुधि ।  
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एक छमनटेको लाछग गछत कम गरौ ँह ैत । तपाईंलाई "छनछित 

सामाछजक समहू भनकेो के हो?" भन्न ेलाछगरहकेो होला । यो 

तपाईंको मातृभूछममा तपाईंको समनदायलाई व्याख्या गने 

एउटा कानूनी िब्द हो । यसको सदस्यहरूमा त्यस्तो कन नै कन रा 

साझा हुननपिम जसलाई उनीहरूले पररवतमन गनम सक्दनैन् ।  
 

 तपाईं आफ्नो मातभृछूमको कन नै अको भागमा सरेको भएपछन तपाई सनरछित हुनन 

हुने छथएन भनरे तपाईंल ेदिेाउननपिम । तपाईंलाई कष्ट कदन चाहने माछनसहरूबाट 

बच्न तपाईं आफ्नो दिेमा अको ठाउँमा सनम पो सक्नन हुध्यो कक भनी धयायाधीि 

ज्यूले बनझ्न चाहननहुनेि । तपाईंले ककन बसाइ सनम सक्नन भएन भन्ने कारणहरूको 

बारेमा सोच्ननहोस्, जसमा त्यसो गदाम लाग्न ेिचम, तपाईंको पररवार बस्न ेठाउँ, र 

तपाईंले जाछगर पाउने ठाउँ जस्ता कन राहरू पदमिन् । 
 

 तपाईंल ेसयंनक्त राज्यमा प्रविे गरेको एक वषम छभत्रमा "आश्रय स्थल"को लाछग 

आवेदन कदननपिम । तपाईं संयनक्त राज्यमा आइपनगेको एक वषम छभत्रमा तपाईंले 

त्यसको लाछग आवेदन कदन असतभव छथयो भन्न ेकन रा तपाईंले दिेाउने प्रयास गनम 

सक्नन हुधि । जस्तै तपाईं छबरामी हुननहुध्यो वा तपाईंको मातृभूछमको पररछस्थछत 

त्यस बेला पररवतमन भएको छथयो । 
 

 तपाईंल ेछवगतमा आफूलाई दिेछनकाला गररएको छथएन भनरे दिेाउननपिम । यकद 

तपाईंलाई छवगतमा दिेछनकाला गररएको छथयो भने, तपाईंले "आश्रय स्थल" 

पाउनका लाछग आवेदन कदन पाउननहुन्न (याद राख्ननहोस् कक स्वैछच्िक प्रस्थान र 

दिेछनकाला फरक कन राहरू हुन)् ।  
 

 तपाईं हहसापणूम अपराधमा सलंग्न हुननहुन्न भनी दिेाउननपिम । केही छनछित 

अपराधहरूमा दोषी ठहर भएको भएमा, "आश्रय स्थल" पाउनका लाछग तपाईंको 

आवेदनमा जरटलता उत्पन्न हुन सक्ि वा तपाईंले आवेदन कदन असतभव 

बनाइकदधि ।  
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b. "छनष्कासन रोक्का" भनकेो के हो? 
(What is “Withholding of Removal?”) 

 

छनष्कासन रोक्का भनेको पछन "आश्रय स्थल" 

जस्तै हो । यसको लाछग पछन तपाईंले माछथ 

उछल्लछित पाँच कारण मध्ये कन नै एकले 

गदाम, तपाईं आफ्नो मातृभूछममा फकम ननभयो 

भने, तपाईंलाई गतभीर हानी हुन ेजोछिम ि 

भनेर दिेाउननपिम । तर यसको लाछग 

तपाईंले दिेाउननपने हानी हुन ेजोछिम 

तपाईंले "आश्रय स्थल" पाउनका लाछग 

दिेाउननपने जोछिमभधदा धेरै उच्च हुधि । 

तपाईंले दिेाउन सक्नन पिम कक तपाईंलाई 

आफ्नो मातृभूछममा "हानी नहुनभेधदा हानी हुने सतभावना बढी ि" । यसको मतलब  

सरकारल ेतपाईंलाई कष्ट कदने सतभावना कछततमा 51% ि ।  
 

 बायाँपट्टी रहकेो चाटममा हनेनमहोस् । तपाईंल ेधयायाधीिलाई रातो भागले प्रछतछनछधत्व 

गरेको जछत हानी हुन ेजोछिम दिेाउन सक्नन पिम । यसको रातो भाग "आश्रय स्थल" पाउने 

आवेदनको लाछग भधदा धरैे ठूलो ि-- 51% । यसको मतलब तपाईंले धयायाधीिलाई 

दिेाउन सक्नन पिम कक तपाईंलाई आफ्नो मातृभूछममा सतभवत: हानी हुनेि । 
 

"छनष्कासन रोक्का" का केही अछनवायमताहरू "आश्रय स्थल" का जस्तै िन्: 
 

 तपाईंल ेआफ्नो मातभृछूमको सरकारल ेतपाईंलाई हानी गने जोछिम रहकेो 

दिेाउन सक्नन पिम । याद राख्ननहोस्, "छनष्कासन रोक्का" को लाछग तपाईंले "हानी 

नहुनेभधदा हानी हुन ेसतभावना बढी रहकेो", वा हानी हुन े51% सतभावना रहकेो 

दिेाउन सक्नन पिम । 
 

 तपाईंल ेदिेाउननपिम कक तपाईं आफ्नो मातभृछूममा फकम ननभयो भने, तपाईंलाई 

एकदमै गतभीर हानी हुनिे वा हुने छथयो । त्यस हानीको लाछग प्रयोग गररने 

कानूनी िब्द "अत्याचार" हो । गतभीर हानीमा कन टछपट, जेलमा हाल्नन, अपहरण 

गननम, धतकी कदनन, वा माररनन, वा पररवारजनहरूलाई त्यस प्रकारको हानी हुनन 

पदमिन् । तपाईंले त्यस्तो हानीको प्रमाण जनटाउननपिम । 
 

ननष्कासन 
रोक्का, 
हानी 
नहुने … 

ननष्कासन 
रोक्का, 
हानी हुने 
जोखिम, … 

"ननष्कासन रोक्का" 

हानी नहुने 
सम्भावना 
हानी हुने 
जोखिम 
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 तपाईंल ेदिेाउन सक्नन पिम कक सरकारल ेतपाईंको जात, धमम, राछियता, राजनछैतक 

धारणा, वा कन नै "छनछित सामाछजक समहू" को सदस्य भएको कारणल ेतपाईंलाई 

कष्ट कदइरहकेो ि । फेरर पछन, उदाहरणको लाछग, कन नै प्रहरी अछधकारीले तपाईं 

माछथ हात उठाएको कन रा दिेाएर पयामप्त हुदँनै । तपाईंले उक्त प्रहरी अछधकारीले 

तपाईंको जात, धमम, राछियता, राजनछैतक धारणा, वा कन नै "छनछित सामाछजक 

समहू" को सदस्य भएको कारणले तपाईंलाई त्यसो गरेको हो भनी दिेाउन जरूरी 

हुधि ।  
 

यद्यछप, "आश्रय स्थल" र "छनष्कासन रोक्का" को बीचमा केही ठूला अधतरहरू िन्: 

 

तपाईंल े"छनष्कासन रोक्का" को माध्यमबाट स्थायी 

बाछसधदाको छस्थछत (छग्रन काडम) पाउन सक्नन हुन्न । 

"छनष्कासन रोक्का" को मनद्दा छजत्ननको मतलब यछत मात्र हो 

कक यन.एस. सरकारले तपाईंलाई तपाईंको मातृभूछममा 

कफताम पठाउनेिैन । यकद तपाईंलाई कन नै अको दिेले 

स्वीकानम इच्िनक भएमा, ICE ल ेतपाईंलाई त्यहा ँपठाउने 

प्रयास गनेि।  
 

 तपाईंल ेआफ्नो आवेदनको माध्यमबाट आफ्नो पररवारको लाछग पछन "छनष्कासन 

रोक्का" प्राप्त गनम आवदेन कदन सक्नन हुन्न । तपाईंल े"छनष्कासन रोक्का" को मनद्दा 

छजत्ननभयो भने पछन तपाईंको पररवारले सो छस्थछत प्राप्त गनेिैनन् ।  
 

तपाईं सयंनक्त राज्यमा आएको एक वषमभधदा बढी 

भइसकेको ि भन ेपछन तपाईंले "छनष्कासन रोक्का" को 

लाछग आवदेन कदन सक्नन हुधि । यो "आश्रय स्थल" भधदा 

फरक ि, जसको लाछग तपाईंले आफू यन.एस. मा प्रवेि 

गरेको एक वषम छभत्रमा आवेदन कदननभएको छथयो भनी 

दिेाउननपिम । 
 
 

 

 तपाईंलाई पछहल ेकन न ैसमयमा दिेछनकालाको आदिे कदइएको छथयो भन ेपछन 

तपाईंल े"छनष्कासन रोक्का" को लाछग आवदेन कदन सक्नन हुधि । 
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 कछहलकेाही,ँ तपाईंल ेअपराध गरेको इछतहास भए तापछन तपाईंल ेछनष्कासन 

रोक्काको लाछग आवेदन कदन सक्नन हुधि । एकदमै गतभीर अपराधमा दोषी ठहर 

भएको भएमा, यसल ेतपाईंलाई यो आवेदन कदनबाट रोक्न सक्ि ।  
 

c. "यातना छवरूद्धको सछधधपत्र", वा "CAT" भनकेो के हो? 
(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 

 

"यातना छवरूद्धको सछधधपत्र", वा "CAT" मनद्दा छजत्नका लाछग तपाईंले आफ्नो गृह दिेको 

सरकाले तपाईंलाई यातना नकदन ेवा नमानेभधदा यातना कदन ेवा माने सतभावना बढी 

रहकेो दिेाउननपिम । 
 

केही छहसाबले "CAT" को मनद्दा "छनष्कासन रोक्का" र "आश्रय स्थल" को मनद्दा जस्तै ि । 
 

 तपाईंल ेदिेाउन सक्नन पिम कक तपाईंलाई सरकारल ेयातना कदनिे वा मानिे, वा 

कसलै ेतपाईंलाई यातना कदने वा माने प्रयास गरेमा, सरकारल ेत्यसलाई बवेास्ता 

गनिे । तपाईंले दिेाउननपिम कक तपाईंलाई कष्ट कदने व्यछक्त एक सरकारी 

अछधकारी हुनेि—प्रहरी, सेनाको कोही व्यछक्त वा सरकारी अछधकारीको रूपमा 

काम गने कोही व्यछक्त । यकद कन नै व्यछक्तले तपाईंलाई कष्ट कदन चाहमेा, सरकारल े

त्यो कन रालाई बेवास्ता गनेि भन्ने कन रा पछन दिेाउन सक्नन हुधि । 
 

 "छनष्कासन रोक्का" जस्तै, तपाईंले यातना कदइने 51% सतभावना रहकेो 

दिेाउननपनेि, अथामत् "नहुनेभधदा हुन ेसतभावना बढी रहकेो" दिेाउननपनेि। 
 

 कन नै अपराधमा दोषी ठहर भएको भएमा, त्यसले तपाईंले "CAT" को लाछग 

आवेदन कदन पाउने वा नपाउने कन रामा प्रभाव पानम सक्ि । यकद तपाईंले गतभीर 

अपराध गरेको इछतहास भएमा, तपाईंले "CAT" को एउटा मात्र भागको लाछग 

आवेदन कदन पाउननहुनेि, जसलाई "छनष्कासन स्थगन" भछनधि ।  
 

"CAT" को मनद्दा "आश्रय स्थल" र "छनष्कासन रोक्का" को मनद्दा भधदा केही तररकाले फरक 

ि: 
 

 तपाईंल ेआफूलाई हानी हुने मात्र नभइ यातना पछन कदइनिे भनरे दिेाउननपनेि । 

यातनाको मतलब तपाईंलाई कन नै कन रा गनम जबजमस्ती गनम वा तपाईं सजाय कदनका 

लाछग कसलैे तपाईंलाई भयानक मानछसक वा िारीररक पीडा कदनेि ।  
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 "छनष्कासन रोक्का" जस्तै, "CAT" को मनद्दा 

छजत्नाले तपाईंले स्थायी बाछसधदाको छस्थछत 

पाउननहुनेिैन । यो ICE ले तपाईंलाई तपाईंको 

मातृभूछममा कफताम पठाउनेिैन भन्ने कन राको प्रत्याभूछत 

मात्र हो । यकद कन नै अको दिेले तपाईंलाई स्वीकानम 

चाहधि भने, ICE ले तपाईंलाई त्यहा ँपठाउने प्रयास 

गनम सके्नि । साथै, यकद तपाईंलाई CAT अधतगमत 

"छनष्कासन स्थगन" को छस्थछत प्रदान गररयो र 

तपाईंलाई दिेबाट स्थानाधतरण गननमपने ितम राछियो 

भने, ICE ले तपाईंलाई पछि स्वदिे फकामउने प्रयास गनम सके्नि । 
 

 तपाईंल ेआफ्नो जात, धमम, राछियता, राजनछैतक धारणा, वा कन नै "छनछित 

सामाछजक समहू" को सदस्य भएको कारणल ेतपाईंलाई यातना कदइनिे भनी 

दिेाउन जरूरी हुदँनै । तपाईंले सरकारी अछधकारीले तपाईंलाई यातना कदनेि 

भनेर प्रमाछणत गनम जरूरी हुधि, तर उक्त व्यछक्तले तपाईंलाई ककन यातना कदन 

चाहधि भन्ने कन रा तपाईंले दिेाउनन पदनै । 
 

 

2. मैले "आश्रय स्थल", "छनष्कासन रोक्का", वा "यातना छवरूद्धको सछधधपत्र" 

को लाछग कसरी आवदेन कदने? 
(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” 
or the “Convention Against Torture?”) 

 

a. तपाईंको पछहलो अदालती सनननवाई (Your first court hearings) 

 

सवमप्रथम, अध्यागमन अदालतका मूलभूत कन राहरूको बारेमा कन रा गरौ ँ। यकद तपाईंलाई 

अदालतको बारेमा राम्ररी बनझ्ननभएको िैन भने, तपाईं एक्लै हुननहुन्न! अध्यागमन कानून 

वकीललाई समेत जरटल लाग्ि । अदालतमा को जानेि र 

तपाईंको पछहलो सनननवाईमा के हुनेि जानौ ँ।  
 
 

कोठाको अगाछडको भागमा धयायाधीि बस्ननहुनेि र उहाँल े

तपाईंलाई प्रश्न सोध्ननहुनेि । उहाँको पछहरन बायाँपट्टी 

रहकेो व्यछक्तको जस्तै हुनिे । तपाईंको मनद्दाको फैसला 

धयायाधीिल ेगननमहुनेि, त्यसैल ेतपाईं छिष्ट, छवनम्र र तयार 
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हुन महत्त्वपूणम ि ।  
 

 एक सरकारी अछधवक्ता । जब तपाईं अदालत जाननहुधि, त्यहा ँICE को 

प्रछतछनछधत्व गने एकजना अछधवक्ता हुनेि । उहाँलाई सरकारी अछधवक्ता भछनधि 

। उहाँको काम अध्यागमन कानूनहरू लागू गननम हो, जसको फलस्वरूप तपाईंलाई 

दिेछनकालाको आदिे कदइन सक्ि ।  
 

 एकजना दोभाषे । तपाईंलाई अंगे्रजी आउँदनै भने पछन छचधता नगननमहोस्—त्यहा ँ

व्यछक्तगत रूपमा वा फोन माफम त दोभाषे उपलब्ध हुनेि । तपाईंल ेबस 

अध्यागमनको धयायाधीि (IJ) लाई आफूलाई अगें्रजीमा बोल्न नआउने वा अंगे्रजी 

नबनझ्ने भएकाले दोभाषे आवश्यक ि भनी बताउननहोस् । 
 

जब तपाईं अदालत जाननहुधि, धयायाधीिल ेतपाईंलाई अछधवक्ता 

िोज्नका लाछग समय चाछहधि कक चाहहदनै सोध्ननहुनेि । तर, 

अध्यागमन अदालतमा सावमजछनक प्रछतवादी र प्राय: जसो 

स्वतधत्र अछधवक्ताहरू िैनन् । त्यसलैे, धयायाधीिल ेवास्तवम ै

तपाईंले आफ्नो िचममा अछधवक्ता राख्न चाहने सतबधधमा 

सोध्ननहुधि ।  
 

 

अको, धयायाधीिल ेतपाईंको फाइल हनेनमहुनेि र तपाईं 

छवरूद्धका पररवतमनहरू तपाईं स्वीकार वा अस्वीकार गनम 

चाहननहुधि भनी तपाईंलाई सोध्ननहुधि । यसको मतलब 

धयायाधीिल ेजान्न चाहननहुधि कक तपाईंले आफ्ना 

छवरूद्ध लगाइएका आरोपहरू प्रमाछणत गनम सरकारलाई 

दबाब कदन चाहनहुधि । तपाईंको अपराध दोषी ठहर 

भएको कारण तपाईंलाई दिे छनकाला गननमपिम भनेर 

सरकारी अछधवक्ताल ेभन्ननहुधि भने, तपाईंको छवरूद्धमा आरोपहरू उसलाई प्रमाछणत गनम 

लगाउनन महत्त्वपूणम कदम हुनसक्ि ।  
 

तपाईंका छवरूद्ध लगाइएका आरोपहरू कसरी अस्वीकार गने भन्ने बारे थप जान्न, उक्त 

िीषमकमा फ्लोरेधस पररयोजनाको छनदछेिका पढ्ननहोस् । "आश्रय स्थल," "छनष्कासन 

रोक्का," र "CAT," का लाछग छनवेदन कदन केही अपराध दोषी ठहर भएका केही प्रकारहरूले 

तपाईंका लाछग असतभव बनाउन सक्िन्, त्यसैले तपाईंको अपराछधक रेकडम बारे कन नै कन रा 

स्वीकार गननम पूवम सतकम  हुनन अत्यधतै महत्त्वपूणम हुधि। 
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b. "आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग योग्यता 
(Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 

 

यकद धयायाधीिल ेतपाईं माछथ लगाइएका कततीमा केही आरोपहरू सही िन् भन्ने छनणमय 

गननमहुधि भने, त्यसपछि उहाँले तपाईंलाई के तपाईं आफ्नो मातृभूछम फकम न डराउननहुधि 

भनी तपाईंलाई सोध्ननहुनेि । तपाईं घर फर्ककन डराउननहुधि भनरे उहालँाई बताउनन 

अत्यधत ैमहत्त्वपणूम हुधि । यकद तपाईंल ेबताउननहुन्न भन,े तपाईंल े"आश्रय स्थल," 

"छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग छनवदेन कदन ेतपाईंको मौका गनमाउन सक्नन हुनिे ।  
 

"आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग आवेदन कदन तपाईंले 

आवश्यकताहरू पूरा गने छनछित गनम धयायाधीिले प्रश्नहरू सोध्ननहुनेि । अध्यागमन 

धयायाधीि (IJ) ल ेI-589 फारामको प्रछतछलछप कदननहुनेि, जनन तपाईंले छनवेदनका लाछग 

प्रयोग गननमहुनेि । "आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग छनवेदन कदन 

तपाईंले सोही फाराम प्रयोग गननमहुनेि । 
 

याद राख्ननहोस्, धयायाधीिले तपाईं "आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग 

योग्य हुनहुधि भधदमैा यसको मतलब तपाईंले आफ्नो मनद्दा छजत्ननभयो भन्न ेहोइन! यसको 

मतलब धयायाधीिल ेतपाईंले आधारभूत आवश्यकताहरू पूरा गननमभएको ि र यकद तपाईं 

घर फकम ननहुधि भने तपाईंलाई हानी पनग्नेि भनेर उहाँलाई प्रमाण दिेाउन अवसर प्रदान 

गनम पयामप्त हुधि भन्ने सोच्ननहुधि ।  
 

c. आवदेन भने र बनझाउन े(Filling out and turning in the application) 

 

तपाईंको अछधतम सनननवाई पूवम, "आश्रय स्थल," "छनष्कासन 

रोक्का," र "CAT" का लाछग तपाईंको छनवेदनको थप एक 

"मास्टर क्यालेण्डर" सनननवाईमा तपाईं अदालतमा कफताम 

आउननहुनेि । तपाईंले आवेदन पूणम रूपमा भनम महत्त्वपूणम 

हुधि जसकारण धयायाधीिले यसलाई स्वीकार गननमहुनेि र 

तपाईंका सब ैप्रमाण प्रस्तनत गनम तपाईंका लाछग छनणामयक 

सनननवाईको ताछलका बनाउननहुनेि । तपाईंल ेआफ्नो छनवदेन टाइप गनम सक्नन हुधि वा 

यसलाई कलम प्रयोग गरेर भनम सक्नन हुधि । पछेधसल प्रयोग नगननमहोस्! 
 

यस प्याकेटको अधत्यमा तपाईंको आवेदन कसरी भने भन्न ेबारे थप छवस्तृत िण्ड ि । 

आवेदनको भागहरू बारेमा तपाईंसँग प्रश्नहरू िन् भने एकपटक हनेनमहोस ्। तपाईंल े
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आवेदन परूा गनम, तीनवटा अछतररक्त प्रछतछलछपहरू बनाउननहोस ्र छतनीहरूलाई तपाईंसगँै 

अदालतमा छलएर आउननहोस ्। सक्कली र एउटा प्रछतछलछप धयायाधीिलाई जानिे । अको 

प्रछत सरकारी अछधवक्तालाई जानिे र एउटा प्रछत तपाईंल ेआफूसगँ ैराख्ननहुनेि । यो 

महत्त्वपूणम ि, त्यसलैे नछबसमननहोस्! 
 

तपाईंले आफ्नो छनवेदन पल्टाएपछि, छनणामयक सनननवाईका लाछग धयायाधीिले तपाईंलाई 

छमछत तोक्नन हुनेि । यस सनननवाईमा, तपाईं कैदीहरूको समूह छबना नै उपछस्थत हुननहुनेि । 

सनननवाई केही घण्टाको हुनेि । यो सनननवाई धयायाधीि समि तपाईंको मनद्दा प्रस्तनत गने 

तपाईंको अवसर हुनेि । 
 
 

3. "आश्रय स्थल", "छनष्कासन रोक्का", र "CAT "को लाछग तपाईंको मनद्दा तयार 

पान े
(Building Your Case for “Asylum,” “Withholding of 

Removal,” and “CAT.”) 
 

 

"आश्रय स्थल", "छनष्कासन रोक्का", र "CAT"को लाछग 

तपाईंको मनद्दा तयार पाननम घर छनमामण गननम जस्तै हो । 

तपाईंलाई सही उपकरणहरू, राम्रो योजना, र बछलयो 

आधार आवश्यक हुनेि । यो िण्डले तपाईंका सब ै

व्यवछस्थत उपकरणहरू र सामग्रीहरू प्राप्त गनम मद्दत गनेि 

र योजना छनमामण सनरु गनेि 

 

 

मरेो उपकरणपट्टीमा के ि? (What’s in My Toolbox?) 
 

तपाईंको "घोषणापत्र" (Your “Declaration”) 
 

तपाईंको "घोषणापत्र" बाट नै कन रा सनरु गरौं । घोषणापत्र तपाईंको छलछित कथा हो जसल े

धयायाधीिलाई तपाईंको आफ्नो रािमा फकम न ककन डराउननहुधि भन्ने कन रा बताउँि । 

छलछित घोषणापत्रले तपाईंको मातृभूछममा के भएको छथयो र तपाईं त्यहा ँफर्ककन ककन 

डराउननहुधि भन्ने बारे सतपूणम कथा बताउन तपाईंलाई अननमछत कदधि। अदालतमा 

धयायाधीिल ेतपाईंलाई धेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्नन हुनेि वा तपाईंसँग सब ैकन राको व्याख्या गने 
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अवसर भएन भन्न ेतपाईंले महसनस गनम सक्नन हुनेि । घोषणापत्र छबना कन नै अवरोध सब ैकन रा 

भन्ने तपाईंको अवसर हो ।  
 

 मरेो "घोषणापत्र" कस्तो हुननपिम? तपाईंले आफ्नो 

घोषणापत्र कागजमा हातले लेछिएको हुनसक्ि 

वा तपाईंले यसलाई टाइप वा छप्रधट गनम सक्नन हुधि 

। तपाईं मनद्दा बारे सब ैमहत्त्वपूणम जानकारी 

समावेि गनम लामो घोषणापत्रको आवश्यकता 

हुधि । यकद तपाईं िाली पानाहरू प्रयोग गननमहुधि 

भने, प्रत्येक पृष्ठमा तपाईंको नाम, A-नतबर, 

छमछत, र तपाईंको हस्तािर राख्ननहोस् । साथै, माछथ भागमा "घोषणापत्र" लेख्ननहोस ्

। तपाईंले यसलाई आफ्नो I-589 आवेदनको अछधतममा समावेि गननमपिम । 
 

 तपाईंको "घोषणापत्र" मा के हुननपिम? 
 

 सत्य । तपाईंको घोषणापत्रमा राख्ननपने सबभैधदा महत्त्वपूणम कन रा सत्यता हो । 

यकद तपाईं घोषणापत्रमा झूटो लखे्ननहुधि भने, धयायाधीिल ेयो झूटो हो भन्न े

थाहा पाउन सक्नन हुनेि र तपाईंको छनवेदनलाई अस्वीकार गननमहुनेि। यकद 

तपाईं कन नै छववरण याद गनम सक्नन हुन्न भने, "मरेो स्मरणमा आएसतम," वा "यो 

कररब... भएको छथयो" जस्ता वाक्यांिहरू प्रयोग गननमहोस् । 
 

 तपाईंले "आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग तपाईंले 

मनद्दाककन छजत्ननपिम भन्न ेकारणहरू । तपाईंको काम भनेको तपाईं आफ्नो 

मातृभूछममा फर्ककन ककन डराउननहुधि र "आश्रय स्थल" "छनष्कासन रोक्का," र 

"CAT" का लाछग उनले तपाईंको छनवेदन ककन प्रदान गननमपिम भनेर 

धयायाधीिलाई बनझाउनन हो । तपाईंल ेआफ्नो घोषणापत्र लखे्न सनरु गननम अछघ 

प्रत्येक मनद्दा प्रकारका आवश्यकताहरू बारे सोच्ननहोस्! याद राख्ननहोस्, तपाईंले 

आफ्ना छवचारलाई सनछनयोछजत गनम यस प्याकेटको अछधतममा रहकेो "तपाईंको 

दावीबारे सोचाइ" नामक कायमपाना सधैं प्रयोग गनम सक्नन हुधि । 
 

 जछत सक्दो छवस्तृत जानकारी । धयायाधीिल ेतपाईंलाई हुन सके्न कन न घटना 

बारे तपाईं डराउननभएको ि भन्न ेबारेमा बनझ्न आवश्यक हुधि । वणमनात्मक 

िब्दहरू प्रयोग गने प्रयास गननमहोस ्। धयायाधीिलाई तपाईंको बारेमा केही 

थाहा िैन र हुनसक्ि कक उहा ँतपाईंको रािमा कछहल्य ैजाननभएको िैन । 

तपाईंले आफ्नो जीवनको महत्त्वपूणम घटना वणमन गदाम - उदाहरणका लाछग, 
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तपाईंलाई धतकाइएको, जेल पठाइएको, यातना कदइएको वा चोट पनयामएको वा 

कसैल ेतपाईंलाई डरको महसनस गराएको समय - तपाईंलाई धयायाधीिलाई 

तपाईंले दिेेका, भोगेका र सननेका कन राहरूको महसनस गराउने, दशृ्यछचत्र आउने, 

आफैं ले भोगेजस्तै हुन,े र सनन्ने बनाउन चाहनहुधि । 
 

यस छनदछेिकाको अधत्यमा, तपाईंले आफ्नो घोषणापत्र तयारीमा तपाईंलाई मद्दत हुन े

सानो कायमपाना फेला पाननमहुनेि । तपाईंको िमताले भ्याएसतम यसको प्रयास गननमहोस्, 

त्यसपछि आफ्नो घोषणापत्र लेख्न ेप्रयास गननमहोस ्।  
 

 समथमन गने प्रमाण 
 

तपाईंले आफ्नो छनेवेदन र घोषणापत्रमा भन्ननभएको कन रा सत्य ि भनी धयायाधीिलाई 

दिेाउनका लाछग अधय प्रमाण संकलन गनम अत्यधतै महत्त्वपूणम हुधि । "आश्रय स्थल," 

"छनष्कासन रोक्का," र "CAT" का लाछग अननरोध गने प्रत्येक व्यछक्तको मनद्दा फरक हुधि, 

त्यसैले तपाईंल ेिोछजरहननभएको प्रमाण तपाईंको आफ्नो मनद्दामा भर पिम ।  
 

यकद तपाईं जेलमा हुननहुधि र कागजातहरू अको 

रािमा िन् भने प्रमाण जनटाउन तपाईंलाई वास्तवमा 

नै करठन हुधि भन्ने हामीलाई थाहा ि । तपाईंका 

लाछग कागजातहरू ल्याइकदनका लाछग छवश्वसनीय 

साथी वा पररवार सदस्यलाई अननरोध गननमहोस ्। उक्त 

व्यछक्तलाई प्रमाणको प्रछतछलछपहरू तपाईंलाई 

पत्राचार गनम र वास्तछवक प्रछत उनीसगँ ैराख्न अननरोध 

गननमहोस ्।  
 

तपाईंले "आश्रय स्थल", "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" 

का लाछग आवेदन कदने चाहकेो छनणमय गरेलगतै जछतसक्दो छिटो योजना बनाउने र प्रमाण 

जनटाउन सनरु गनम पछन महत्त्वपूणम हुधि । यसरी, तपाईंसँग आवश्यक सब ैकागजातहरू फेला 

पानमका लाछग पयामप्त समय हुनेि । 
 

तल कागजातहरूका केही उदाहरण िन् ,जनन सहयोगी हुनसक्िन् । याद राख्ननहोस्, 

तपाईंले जनटाउने  प्रमाण ककछसमहरू तपाईंको व्यछक्तगत मनद्दामा भर पिमन् ।  
 

 पनछलस ररपोटमहरू (यकद तपाईंले पनछलसलाई कन नै घटना बारे ररपोटम गननमभएको 

छथयो भने) 
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 मछेडकल रेकडमहरू (यकद तपाईं घाइते हुननभएको र कन नै अस्पताल वा छक्लछनकमा 

उपचार गराउननभएको छथयो भने) 

 जधम वा मतृ्यन प्रमाणपत्रहरू (यकद तपाईंको पररवारको कन नै व्यछक्तलाई तपाईंलाई 

डराउन कदने व्यछक्तले हत्या गरेको छथयो भने) 

 तपाईं आफ्नो राि फर्ककन ककन डराउनन हुधि भनी तपाईंको दावीमा तपाईंलाई 

समथमन गनम सके्न व्यछक्तहरूबाट प्राप्त पत्रहरू । तपाईंको पररवारको कन नै व्यछक्तल े

तपाईंलाई धतकाउने वा छपट्न ेव्यछक्तलाई दखे्ननभएको छथयो? यकद दखे्ननभएको छथयो 

भने, त्यस व्यछक्तबाट प्राप्त पत्रले तपाईंको दावी प्रमाछणत गनम तपाईंलाई मद्दत 

छमल्नेि । 

 फोटोहरू जसले तपाईंको कथा प्रमाछणत गनम मद्दत गिमन् (उदाहरणका लाछग, 

हत्या भएका व्यछक्तहरूको साथमा तपाईंका तस्वीरहरू, वा तपाईंलाई ितरामा 

पारेका समूह वा गछतछवछधहरूमा तपाईं सहभागी भएका तस्वीरहरू)। याद 

राख्ननहोस ्तस्वीरमा भएका व्यछक्तहरू को हुन ्भनी तपाईंले प्रमाछणत गनम 

तपाईंलाई आवश्यक हुनिे ।  

 तपाईंको रािमा फर्ककन तपाईंलाई डर महसनस गराउने मनद्दाहरू, वा तपाईंले 

छचनेका व्यछक्त माछथ घटेको घटनाहरू बारे पत्रपछत्रकाका लिेहरू 

 राछिय तथा अधतरामछिय मानव अछधकार संगठनहरू (जस्तै मानव अछधकार वाच 

वा एमनेस्टी इधटरनेसनल) बाट प्राप्त प्रछतवदेनहरू 
 

याद राख्ननहोस्, तपाईंले पिे गननमभएका सब ैकागजातहरू अंगे्रजीमा हुननपिम । यकद तपाईंले 

अधय कन नै भाषामा कागजातहरू प्राप्त गननमहुधि भने, तपाईंले छतनीहरूको अननवाद गनम 

सक्नन हुधि । तपाईंको अननवादलाई वास्तछवक पत्रसगैँ राख्ननहोस् र यस प्याकेटको अधत्यमा 

"अननवादको प्रमाणपत्र" को हस्तािर गररएको प्रछतछलछप सलंग्न गननमहोस ्।  
 

तपाईंले आफ्ना सब ैप्रमाण एकसाथ प्राप्त गरेपछि, तपाईंको सब ैप्रमाणको अछधतम पृष्ठमा 

यस प्याकेटको अधत्यमा "सेवा प्रमाणपत्र" को हस्तािर र छमछत उल्लेि गररएको 

प्रछतछलछपलाई सलंग्न गननमहोस् । त्यसपछि तपाईंका सब ैप्रमाणको दनई प्रछत बनाउननहोस् ।  
 

छनवेदनको जस्तै, सक्कल प्रछत धयायाधीि, एउटा प्रछत सरकारी 

अछधवक्तालाई जानेि र एउटा प्रछत तपाईंले आफूसँगै 

राख्ननहुनेि । यकद तपाईं आफ्नो छनणामयक अदालती छमछत पूवम 

कागजातहरू अदालतमा पठाउन चाहननहुधि भने, तपाईंको 

नाम र A-नतबरलाई कभर पानाको िीषम भागमा राख्ननहोस ्। 

त्यसपछि प्याकेटहरूलाई िाममा हाल्ननहोस ्। एउटामा 
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"अध्यागमन धयायाधीिलाई" र अकोमा "ICE मनद्दालाई" लेछिएको हुननपिम । छहरासतका 

कममचारीले ती िामहरू डछेलभर गरेको वा अदालत र ICE मा डछेलभर गनमका लाछग 

छहरासत केधरको पत्रमञ्जूषामा रािेको छनछित गनम उनीहरूलाई सोध्ननहोस् । 
 

4. बयान कदनका लाछग तयारी गन े
(Preparing Your Testimony) 

 

तपाईंको छनणामयक सनननवाईमा, तपाईं आफ्नो 

मातृभूछममा फर्ककन ककन डराउननहुधि र तपाईं 

संयनक्त राज्यमा बस्ननपिम भनी तपाईं ककन सोच्ननहुधि 

भन्ने बारे सब ैकन रा धयायाधीिलाई बताउने अवसर 

तपाईंलाई प्रदान गररनेि । तपाईंको सनननवाई 

अछघका हप्तामा तपाईंको बयानको अभ्यास गनम 

महत्त्वपूणम हुधि जसकारण तपाईंले आफ्नो मनद्दा 

छजत्न सक्नन हुधि! तपाईं आफ्नो बयानको अभ्यास 

गरररहदँा यी सनझावहरूलाई ध्यानमा राख्ननहोस्: 
 

 तयारी अवस्थामा रहननहोस ्। तपाईंको आफ्नो मातृभूछममा फर्ककन ककन 

डराउननहुधि भन्ने छविेष कारणहरूको सूची बनाउननहोस् । "मलाई लाग्ि कक कोही 

मलाई चोट पनर्याउनेि" वा "म फर्ककन चाहन्न" जस्ता कन राहरू नभन्ननहोस् । 

धयायाधीिलाई तपाईंले छवगतमा भोगेका चोट र तपाईं डराउने चोटहरूका 

उदाहरणहरू कदननहोस ्। तपाईंले सके्न जछत सब ैउनलाई बताउननहोस् । कछहलेकाहीं 

आफ्ना छनताधत व्यछक्तगत अननभवहरू बारे अपररछचत व्यछक्तहरूसँग कन रा गनम 

करठन हुधि । यद्यछप, धयायाधीिले तपाईंको मनद्दा बारे जछत सक्दो धेरै थाहा पाउन 

महत्त्वपूणम हुधि---यस बारेमा कन रा गनम डरलाग्दो, लज्जास्पद, वा पीडादायी 

भएतापछन ।  

 

 मनदेछि बोल्ननहोस ्। धयायाधीिहरूल ेप्रत्येक कदन 

सयौं माधिेलाई भटे्िन् । तपाईंले इमाधदारीका साथ बोलेर 

आफ्नो बयानलाई उत्कृष्ट बनाउन सक्नन हुधि । तपाईंको आफ्नो 

मातृभूछममा कन न कन रादछेि डराउनन हुधि त्यसका उदाहरण 

बारे सोच्ननहोस ्। तपाईंल ेती उदाहरणहरू साथी वा पररवार 

सदस्यलाई सननाएर अभ्यास गननमहोस् वा तपाईंले नछबर्ससनका लाछग छतनीहरूलाई 

कागजको टनिामा लखे्ननहोस् । यकद तपाईं अदालतमा हतास वा भावनक हुननभयो भने 
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छचधता नछलननहोस् - यस्तो प्राय: माछनसलाई हुधि । यकद तपाईंलाई आराम गनम 

आवश्यक भएमा, धयायाधीिलाई भन्ननहोस ्। 
 

 इमाधदार हुननहोस ्। तपाईंको काम भनेको तपाईंल ेधयायाधीिलाई तपाईंको 

जीवनका पररछस्थछतहरू बारे बताउनन हो । यकद तपाईंका अपराध दोषी ठहर 

भएका छथए र धयायाधीिले त्यस बारेमा तपाईंलाई सोध्ननहुधि भने, के भएको छथयो 

उनलाई बताउननहोस् । झटूो बोल्नाले मनद्दा झन् जरटल बधि, र धयायाधीि र 

सरकारी अछधवक्तासँग तपाईं झूट बोल्द ैहुननहुधि भनी थाहा पाउने धरैे तररकाहरू 

िन् । यकद तपाईं NA वा AA जस्ता सनधार किाहरूमा जाननभएको छथयो भने, 

त्यस बारे धयायाधीिलाई बताउननहोस् । साथै तपाईं भछवष्यमा कन नै पछन 

आपराछधक समस्याबाट कसरी टाढा हुननहुनेि भन्न ेबारे धयायाधीिलाई 

बताउननहोस् ।  
 

 तपाईंको पररवारका सदस्यहरू वा अको सािीलाई अदालतमा तपाईंको पिमा 

बयान कदन अननरोध गननमहोस ्। तपाईंलाई आफ्न ैमातृभूछममा चोट 

पनग्नेि भनेर सोच्ने तपाईंको पररवारको सदस्य हुननहुधि, वा तपाईंको 

मनद्दामा तपाईंको समथमन गने अको सािी हुननहुधि भने, उक्त 

व्यछक्तलाई अदालतमा बयान कदन अननरोध गननमहोस्। उनले 

अदालतमा तपाईंको मातृभूछममा तपाईंलाई चोट पनग्नेि भनी ककन 

सोछच्िन् भन्न ेबारेमा उनले धयायाधीिलाई बताउने बारेमा छनछित 

हुननहोस् । तपाईंको बयान जस्तै, तपाईंको सािीले धयायाधीिलाई तपाईंलाई 

आफ्नो मातृभूछममा कसरी र ककन चोट पनग्नेि भन्ने सतबधधमा छविेष उदाहरणहरू 

कदने बारेमा छनछित हुननहोस् ।  

 

 धयायाधीिका प्रश्नहरूको जवाफ कदननहोस ्। धयायाधीिल ेतपाईंसँग केही छवछिष्ट 

प्रश्नहरू सोध्न सक्नन हुनेि । धयायाधीिको प्रश्न सनन्ननहोस् र तपाईंले सक्दो जवाफ कदने 

प्रयास गननमहोस् । याद राख्ननहोस्, धयायाधीि बोल्दा उहाँलाई सतमान गननमहोस् । 

धयायाधीिलाई "माननीय", "श्रीमती", वा "श्रीमान्" भनेर सतबोधन गननमहोस् । 

 

5. प्रमाणलाई तौलने: धयायाधीिको फैसला 
(Weighing the Evidence: The Judge’s Decision) 

 

केही अवस्थाहरूमा, धयायाधीिल ेतपाईंको सनननवाईको 

अधत्यमा उहाँको अछधतम छनणमय सननाउननहुनेि । उहाँले 
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तपाईंको मनद्दालाई ककन स्वीकृत वा अस्वीकार गननमभयो भन्न ेबारेमा तपाईंलाई 

बताउननहुनेि । यकद धयायाधीिल ेतपाईंको मनद्दा अस्वीकार गननमहुधि र तपाईं उक्त छनणमय 

प्रछत अपील गनम चाहननहुधि भने, तपाईंल ेधयायाधीिलाई तपाईं अपील गनम चाहननहुधि 

भनरे भन्न आवश्यक हुधि । उहालँ ेतपाईंलाई केही कागजी कायम कदननहुधि जसलाई 30 

कदनछभत्रमा अध्यागमन अपील पररषद ्मा पत्राचार गनम आवश्यक ि । अपील दताम गनम, 

तपाईंल ेआफ्नो मनद्दा अपील बारे फ्लोरेधस पररयोजना छनदछेिका हनेम सक्नन हुधि । 
 

धरैे "आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" मनद्दाहरूमा, तपाईंको छनणामयक सनननवाई 

पिात् धयायाधीिल ेतपाईंलाई छलछित छनणमय लखे्न पठाउनन हुनेि । यकद यस्तो हो भने, 

सनननवाईका केही हप्तापछि सनधार केधरले पत्राचार माफम त पठाएको छनणमय स्वरूप तपाईंले 

यसलाई प्राप्त गननमपिम । छनणमयले धयायाधीिल ेतपाईंको मनद्दा ककन स्वीकृत वा अस्वीकार 

गननमभयो भन्ने कारणहरू व्याख्या गनेि ।  

 

6. अछधतम छवचार (Final Thoughts) 

 
"आश्रय स्थल," "छनष्कासन रोक्का," र "CAT" मनद्दाहरू जरटल हुधिन् । तपाईंको मनद्दालाई 

धयायाधीि समि प्रस्तनत गदाम हतास वा डराएको महसनस गननम सामाधय हो, छविेषगरर यकद 

तपाईं आफू माछथ घटेका वा घट्न सके्न डरलाग्दा घटनाहरू बारे उहाँलाई 

बताइरहननभएको ि भने । हामीले माछथ िलफल गरे अननरूप, तपाईंको मनद्दामा 

सहायताका लाछग छिटै्ट प्रमाण जनटाउन सनरु गननमहोस् । तपाईंको मातृभूछममा प्रमाण 

जनटाउन मद्दतका लाछग तपाईंको पररवार तथा साथीहरूलाई अननरोध गननमहोस् । मनद्दाका 

लाछग कानूनी आवश्यकताहरू बारे ध्यानपूवमक सोच्ननहोस् । तपाईंल ेबयानको अभ्यास 

गननमहोस् र सोच्न सतभव भए जछत सब ैप्रमाण धयायाधीिलाई कदननहोस् । हामी तपाईंको 

मनद्दाको लाछग तपाईंलाई िनभकामना कदन चाहधिौं! 
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पररछिष्ट 1. आफ्नो आवदेन भन े
(Appendix 1. Filling Out Your Application) 

 

यी तपाईंको I-589 छनवेदन र G-325A मा ध्यान कदननपने केही प्रश्नहरू हुन:् 
 

I-589 
 

भाग A (Part A) 

 

सयंनक्त राज्यको पत्राचार ठेगाना (Mailing address in the United States) 

 यकद तपाईं हाल सनधारमा हुननहुधि भने, तपाईंको पत्राचार ठेगानाका लाछग, 

सनधार केधरको ठेगाना प्रयोग गननमहोस् ।  
 

राछियता प्रस्तनत गननमहोस ्(Present nationality) 

 प्राय: तपाईंको राछियता र नागररकता समान हुधिन्, तर यकद तपाईं आफ्नो 

लाछग यो सत्य होइन भन्ननहुधि भने, तपाईंले यस बारेमा छनवेदनमा स्पष्ट रूपमा 

उल्लिे गननमपिम ।  
 

जधमको आधारमा राछियता र नागररकता  

(Nationality and citizenship at birth) 

 यकद तपाईं अको रािमा स्थायी रूपमा बसाइ सननमभयो र त्यहाँको नागररकता 

प्राप्त गननमभयो भने, जधमको आधारमा तपाईंको राछियता तपाईंको हालको 

राछियतासँग फरक हुन सक्ि ।  
 

तपाईंको सासं्कृछतक वा जातीय समहू 
(Your Ethnic or Tribal Group) 

 तपाईं आफ्नो मातृभूछममा कन नै छविेष सांस्कृछतक समूहसँग संबद्ध हुननहुधि? 

उदाहरणका लाछग, इरानका माछनस एछिररयन (Assyrian) वा ग्वाटेमालाका 

माछनस किके (Quiche) हुन सक्िन् ।  
 

तपाईंको धमम (Your religion) 

 तपाईं कन नै धममलाई पछ्याउननहुधि? यकद पछ्याउननहुधि भने, तपाईंको धार्समक 

पछहचान बारे प्रश्नहरू सोध्न ेबाकसमा यसलाई सूचीकृत गननमहोस्। यस प्रश्नले 

तपाईंलाई तपाईंको मनख्य धमम (जस्तै यहूदी, इसाई, बौद्ध, इस्लाम, इत्याकद) र 
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तपाईं संबद्ध भएको धममको कन नै छविेष छहस्सा (जस्तै अथोडक्स, वा कछप्टक 

इसाई) दनबैबारे सोध्ि ।  
 

छनष्कासन प्रकियाहरू (Removal proceedings) 

 तपाईं हाल दिे छनकाला प्रकियाहरूमा हुननहुधि, जसलाई छनष्कासन 

प्रकियाहरू पछन भछनधि । हो भन्ने बाकस जाँच्ननहोस् । यकद तपाईं यसभधदा 

पछहले पछन दिे छनकाला प्रकियामा हुननहुध्यो भने, त्यस बारे उल्लेि गननमहोस् ।  
 

तपाईंको आफ्नो रािबाट भएको हालको प्रस्थान र सयंनक्त राज्यमा प्रविे 
(Your most recent departure from your country and entry into 
the U.S) 

 यकद तपाईं छबना अननमछत वा गैर-कानूनी रूपमा प्रवेि गननमभएको हो भने, 

"छनरीिण भएन" लखे्ननहोस् र "I-94 संख्या" मागेको ठाउँमा "लागू हुदँनै" 

राख्ननहोस ्। तपाईंले अधय रािहरूको भ्रमण गरेर सयंनक्त राज्यमा प्रवेि गदामका 

अधय सब ैसमयको सूची बनाउन पछन आवश्यक हुधि । यकद तपाईं वास्तछवक 

छमछत याद गनम सक्नन हुन्न भने, तपाईं छनछित हुननहुन्न भनी धयायाधीिलाई 

दिामउन "लगभग" राख्ननहोस् ।  
 

तपाईंको सबभैधदा राम्रोसगँकन न भाषा बोल्ननहुधि  

(Which language you speak best) 

 यकद तपाईं धेरै भाषाहरू बोल्ननहुधि भने, तपाईंले सबैभधदा राम्रोसँग कन न भाषा 

बोल्ननहुधि र बनझ्ननहुधि उल्लिे गननमहोस ्। यकद तपाईं आफ्नो भाषाको छविेष 

बोली बोल्ननहुधि भने, त्यो पछन नोट गननमहोस् । यकद तपाईं धयायाधीिसँग 

अंगे्रजीमा 100% सहज रूपमा बोल्ननहुधि भने मात्र अंगे्रजी उल्लिे गननमहोस ्।  
 

अछभभावकको ठेगाना (Parents’ location) 

 यकद तपाईंको एक वा दनबै जना अछभभावकको मृत्यन भइसकेको ि भने पछन, 

तपाईंले उहाँलाई उल्लेि गननमपिम । "ठेगाना" भागमा, "मृत्यन भएको" लखे्ननहोस् 

।  
 

भाग B (Part B) 

 

जीवनसाथी र बच्चाहरूको नाम (Spouse and children’s names) 

 तपाईं छववाछहत हुननहुधि र/वा तपाईंका बच्चाहरू िन् भने मात्र यो भाग 

भननमहोस ्। यकद तपाईंका सब ैबच्चाहरूका लाछग फाराममा पयामप्त कोठा िैन 
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भने, तपाईंले छनवेदनको पिाछड भागको "पूरक फाराम A" वा तपाईंको नाम, 

A नतबर, र हस्तािर सछहतको िाली कागजको टनिा प्रयोग गनम सक्नन हुधि । 
 

 यकद तपाईकँो जीवनसाथी उनीहरूसँग पछहले दछेि नै कानूनी प्रछतष्ठा (जस्तै 

उनीहरू संयनक्त राज्यका वाछसधदा वा कानूनी रूपमा स्थायी छनवासीहरू) 

भएको कारणले आवेदनमा समावेि गररदनै भने, "अधय कारणहरू" मा छचह्न 

लगाउननहोस् र बाकसमा स्पछष्टकरण कदननहोस् ।  
 

भाग C (Part C) 

यो तपाईंको आवेदनको महत्त्वपूणम भाग हो । यस भागलाई भननम भधदा पछहले, 

तपाईं यस प्याकेटको "आफ्नो दावीको बारेमा सोच्ननहोस्" भन्न ेसेक्सनमा तपाईं 

स्वयंले लिेेको प्रश्नहरूको उत्तर हनेम चाहन सक्नन हुधि । यसको साथै, बयानको 

रूपमा तपाईं आफ्नो कथा गोप्य रूपमा लखे्न चाहन सक्नन हुधि । 
 

यकद तपाईंले गोप्य बयान लखे्ननहुधि भने, संछिप्त सारािंका साथ भाग C मा भएका 

प्रश्नहरूको उत्तर कदननहोस ्र "कृपया बयान हनेनमहोस"् भछन लखे्ननहोस् जसमाफम त 

बयानको रूपमा धयायाधीि तपाईंको सतपूणम कथाको बारेमा थाहा पाउननहुधि । 
 

फर्ककने डर (Fear of Return) 

 तपाईं आफ्नो दिे फकेर जान ककन डराउननहुधि भन्ननहोस् । यकद तपाईं 

आफ्नो जात, धमम, राछियता, राजनीछतक अछभप्राय वा सामाछजक समहूको 

कारणले डराउननहुधि भने भन्न याद राख्ननहोस् ।  
 

तपाईंको दिे तथा यनएसमा छगरफ्तार  

(Arrests in your home country and the US) 

 तपाईंलाई आफ्नो दिेमा भएका समस्या (तपाईंले भोग्नन भएको दनव्यमवहार 

वा गाली), का साथै यनएसमा घटेका कन नै अपराछधक इछतहास दनबै 

समस्याहरूको बारेमा तपाईंले समावेि गननमपदमि ।  
 

घर फकम नका लाछग तपाईंको डर (Your fear of return) 

 तपाईं कन न कन रामा डराउननहुधि तथा यकद तपाईं आफ्नो दिे फकम ननहुधि भने 

तपाईंलाई के हुनेि भन्ननहोस् ।  
 

अधय दिेमा कानूनी प्रछतष्ठा (Legal status in another country) 
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 यकद तपाईंले अधय दिेमा स्थायी िरणाथी प्रछतष्ठा प्राप्त गननमभएको ि भने, 

तपाईंले यहाँ सूछचत गननमपदमि ।  
 

भाग D (Part D) 

 यी प्रश्नहरूले "आश्रय स्थल", "छनष्कासनबाट रोक्न", तथा "CAT" का लाछग 

तपाईंको योग्यताको बारेमा जानकारी माग्दिन् । छतनीहरू सबैको पूणम रूपमा 

उत्तर कदननहोस ्।  
 

भाग E (Part E) 

 यो तपाईंले लिेेको सब ैकन राहरू सत्य र सही ि भनेर हस्तािर तथा प्रछतज्ञा गने 

ठाउँ हो ।  ध्यान कदननहोस्, यकद तपाईं आवेदनमा झूटो लखे्ननहुधि भने, तपाईं दिे 

छनकालाका लाछग कन नै पछन सहायताको योग्य हुननहुने िैन ।  
 

भाग F (Part F) 

 यकद अधय कन नै व्यछक्तल ेतपाईंलाई यो आवेदन पूरा गनममा मद्दत गरेको ि भने मात्र 

यो भाग भननमहोस ्।  
 

भाग G (Part G) 

 यस भागलाई धयायाधीिको अगाछड पूरा गररने ि । 
 

G-325A 
 

 यकद तपाईं यस भधदा पछहले छववाछहत हुननहुन्न भने, लागू हुदँनै उल्लिे गननमहोस ्

 िनरूदछेि अधतसतमका तपाईंका ठेगानाहरू सूछचत गननमहोस् । यकद तपाईं हाल 

छहरासतमा हुननहुधि भने, छहरासत केधरको ठेगाना प्रयोग गननमहोस् । 

 यकद तपाईंलाई केही ठाउँहरूमा बसकेो कन रा ठ्याकै्क याद िैन भने, तपाईं अननमान 

गद ैहुननहुधि भनेर दिेाउनका लाछग “apprx” वा “+/-“ संछिप्त रूप प्रयोग 

गननमहोस् 

 िनरू दछेि अधतसतमका तपाईंका पछिल्ला कामहरूको सूची बनाउननहोस् 

 स्थायी छनवासी हुनका लाछग फाराम एउटा आवेदनका साथ भररएको ि भनेर 

दिेाउन बाकस जाँच्ननहोस्  
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पररछिष्ट 2: आफ्नो दाबीको बारेमा छवचार गन े
Appendix 2: Thinking About Your Claim 

 

मलै ेयातनाको छवरूद्ध आश्रय स्थल, छनष्कासन रोक्का, वा छनयमको माग गनामको 

कारणहरू: 
(The Reasons Why I am Seeking Asylum, Withholding, or 
Convention Against Torture:) 
 

मैले आफ्नो दिे ककन िाड?े 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

कसलाई दिेेर म डराउँिन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

म उनीहरूलाई दिेेर ककन डराउँिन? उनीहरू ककन म र म जस्तै अधय व्यछक्तहरूलाई हानी 

पनयामउन चाहधिन्? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

यकद म फर्ककएर गए भने उनीहरूले मलाईं के गनेिन् भन्ने लाग्ि ? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

म फर्ककएको कन रा उनीहरूले थाहा पाउनेिन् भनेर म कसरी सोच्न सक्िन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________



Translated into Nepali in January 2016 
This translation was prepared by the Vera Institute  

for the EOIR Legal Orientation Program  © FIRRP-मे 2013 मा पछिल्लो अद्यावछधक गररएको 

24 

___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

अछहले उनीहरूले कसलाई धतकाइरहकेा वा दनव्यमवहार गदिैन्? के उनीहरू पछन (जाछत, 

धमम, राछिया आकदमा) म जस्तै माछनस हुन?् म यो कन रा कसरी थाहा पाउन सक्िन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छवगतका मरेा अननभवहरू (My experiences in the past) 

धयायाधीि समि आफ्नो कथाको बारेमा स्पछष्टकरण कदने सब ैभधदा प्रभावकारी तररका 

तपाईंसँग के-के भएको छथयो उदाहरणहरू कदननहोस् । तपाईंको दावीसँग सतबछधधत 

तपाईंका छविेष अननभवहरूको बारेमा सोच्ननहोस्, जस्तै: छविेष व्यछक्त वा व्यछक्तहरूको 

समूहद्वारा तपाईं माछथ आिमण भएको वा तपाईंलाई डराएको छनधामररत समय । यकद 

तपाईंसँग यस्ता पीडाहरू सतबधधी धरैे अननभवहरू िन् भने, सब ैभधदा नराम्रो एउटाको 

बारेमा सोच्ननहोस्, वा एउटा त्यस्तो अननभव जसको बारेमा तपाईंलाई धयायाधीिले थाहा 

पाउननपिम भन्ने लाग्ि । अब, छवस्तृत जानकारीका साथ धयायाधीिका प्रश्नहरूको जवाफ 

कदन तपाईंलाई मद्दत गनम तपाईंको अछघल्ला अननभवहरू बारे आफैं ल ेआफैं लाई छनम्न 

प्रश्नहरू सोध्ननहोस्: 
 

अननभव 1:  
 

छमछत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई के भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो कसले गयो? (उदाहरणका लाछग, सरकार, पनछलस, छवरोहीहरू, धार्समक 

समूहहरू, इत्याकद) तपाईंले छतनीहरूको पछहचान कसरी गननमहुधि? 
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले तपाईंलाई ककन धतकाएका वा दनव्यमवहार गरेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले तपाईंलाई धतकाउँदा वा चोट पनयामउँदा के भनेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले छविेष गरर तपाईंलाई नै लछित गरेका छथए भनेर तपाईंल ेकसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छनम्न पाँच मध्ये कन न कारणका लाछग छतनीहरूले तपाईंलाई लछित गरेका छथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जाछत   /   धमम   /   राछियता   /   सामाछजक समहू   /   

राजनैछतक छवचार 

तपाईंले कसरी थाहा पाउननभयो? 

_____________________________________________________________________________ 
 

यकद कोही भएमा, छतनीहरूल ेअरू कसलाई धतकाएका वा दनव्यमवहार गरेका छथए? 

____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 

अननभव 2:  
 

छमछत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई के भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो कसले गयो? (उदाहरणका लाछग, सरकार, पनछलस, छवरोहीहरू, धार्समक 

समूहहरू, इत्याकद) तपाईंले छतनीहरूको पछहचान कसरी गननमहुधि? 
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले तपाईंलाई ककन धतकाएका वा दनव्यमवहार गरेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले तपाईंलाई धतकाउँदा वा चोट पनयामउँदा के भनेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले छविेष गरर तपाईंलाई नै लछित गरेका छथए भनेर तपाईंल ेकसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छनम्न पाँच मध्ये कन न कारणका लाछग छतनीहरूले तपाईंलाई लछित गरेका छथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जाछत   /   धमम   /   राछियता   /   सामाछजक समहू   /   

राजनैछतक छवचार 

तपाईंले कसरी थाहा पाउननभयो? 

____________________________________________________________________________ 
 

अननभव 3:  
 

छमछत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई के भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो कसले गयो? (उदाहरणका लाछग, सरकार, पनछलस, छवरोहीहरू, धार्समक 

समूहहरू, इत्याकद) तपाईंले छतनीहरूको पछहचान कसरी गननमहुधि? 
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले तपाईंलाई ककन धतकाएका वा दनव्यमवहार गरेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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छतनीहरूले तपाईंलाई धतकाउँदा वा चोट पनयामउँदा के भनेका छथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छतनीहरूले छविेष गरर तपाईंलाई नै लछित गरेका छथए भनेर तपाईंल ेकसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

छनम्न पाँच मध्ये कन न कारणका लाछग छतनीहरूले तपाईंलाई लछित गरेका छथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जाछत   /   धमम   /   राछियता   /   सामाछजक समहू   /   

राजनैछतक छवचार 

तपाईंले कसरी थाहा पाउननभयो? 

_____________________________________________________________________________ 
 

यकद कोही भएमा, छतनीहरूल ेअरू कसलाई धतकाएका वा दनव्यमवहार गरेका छथए? 

____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
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पररछिष्ट 3. सवेाको प्रमाणपत्र 
(Appendix 3. Certificate of Service) 

 
 

यकद तपाईंल ेICE अछधवक्ता र अदालतमा धयायाधीिलाई कागजातहरू कदननहुनिे भन े

छनम्न प्रमाणपत्र प्रयोग गननमहोस ्। 
 

म, ________________________(यहाँ तपाईंको नाम लेख्ननहोस्), यस माफम त प्रमाछणत गदमिन  

कक मैले यस कागजातको एउटा प्रछतछलछप छनम्न छमछतमा ICE मनद्दाको प्रछतछनछधलाई 

हातैमा कदएको िन  । 
 

हस्तािर:  
 

छमछत: 
 

यकद तपाईंल ेसनननवाई पछहल ेनै ICE अछधवक्ता र धयायाधीिलाई कागजातहरू पत्राचार 

गननमहुनिे भन ेछनम्न प्रमाणपत्र प्रयोग गननमहोस ्। 
 

म, ________________________(यहाँ तपाईंको नाम लेख्ननहोस्), यस माफम त प्रमाछणत गदमिन  

कक मैले यस कागजातको एउटा प्रछतछलछप छनम्न छमछतमा 

_________________________________ (तपाईं बछसरहननभएको सनधार केधरको 

ICE कायामलयका लाछग ठेगाना उल्लेि गनमहुोस्) ICE मनद्दाको प्रछतछनछधलाई पठाएको 

पत्रमा रािकेो िन  । 
 

हस्तािर:  
 

छमछत: 
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पररछिष्ट 4. अननवादको नमनूा प्रमाणपत्र 
Appendix 4. Sample Certificate of Translation 

 

 

म, ________________________(अननवादकको नाम), प्रमाछणत गदमिन  कक म यस 

कागजातलाई यसको वास्तछवक भाषाबाट अंगे्रजीमा अननवाद गनम दि िन  र मेरो दिता 

अननसार यो अननवाद साँचो र सही ि । 
 

अननवादकको हस्तािर  

छमछत 
 
 
 
 
 


