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"मलाई फरे्कर जान डर लाग्छ"  

आश्रय स्थल, ननष्र्कासन रोक्का, र यातना निरूद्धर्को सनधिपत्रर्को 

ननर्दनेिर्का 
“I’m Afraid to Go Back”  

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

(Nepali) 

 

यो ननर्देनिर्का फ्लोरेधस आप्रिासी तथा आश्रय िरणाथी अनिर्कार पररयोजना (Florence Immigrant & Refugee Rights Project) र्का 

र्कममचारीहरूले तयार पारेर्का तथा अद्यािनिर्क गरेर्का नथए । यसलाई एररजोनार्का आप्रिासी बधर्दीहरूर्को लानग लेनिएर्को नथयो जसले 

आफ्नो ननष्र्कासन र्कायमिाहीमा आफ्नो प्रनतनननित्ि आफैं  गरररहरे्का छन् ।  यो ननर्देनिर्कार्को उदे्दश्य र्कानूनी परामिम प्रर्दान गननम िा र्कानूनी 

परामिमलाई प्रनतस्थापन गननम होइन ।  फ्लोरेधस पररयोजना एर्क गैर-नाफामनिी र्कानूनी सेिा संस्था हो र यसले एररजोनार्का आप्रिासी 

बधर्दीहरूलाई नन:िनल्र्क सेिा प्रर्दान गर्दमछ ।  यो ननर्देनिर्कालाई प्रनतनलनप अनिर्कारद्वारा सनरनित गररएर्को छ तर र्देिभर रहरे्का अभािग्रस्त 

आप्रिासीहरूलाई सहायता गनमर्का लानग व्यापर्क रूपमा आर्दानप्रर्दान र नितरण गनम सकर्कधछ ।  हाम्रा सबै ननर्देनिर्काहरू यस िेिसाइटबाट 

डाउनलोड गनम सकर्कधछ: www.firrp.org ।  यकर्द तपाईं यो ननर्देनिर्कामा भएर्को जानर्कारी तपाईंर्को आफ्नो प्रर्कािनमा प्रयोग गर्दै हुननहुधछ 

भने, रृ्कपया फ्लोरेधस पररयोजनालाई सौजधय कर्दननहोस् । 

http://www.firrp.org/
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1. पररचय: आश्रय स्थल, ननष्र्कासन रोक्का, र यातना निरूद्धर्को सनधिपत्र 

भनरे्का रे्क हुन्? 
(Introduction: What are Asylum, Withholding of Removal, 

and the Convention Against Torture?) 

 
आफ्नो गृह र्दिेमा फर्कम ँर्दा त्यहाँर्को सरर्कारले उनीहरूलाई हानी 

गनम सके्न भएर्काले आफ्नो र्दिे फर्कम न डराउने माननसहरूलाई मद्दत 

गनमर्का लानग संयनक्त राज्यले ननयम र्कानूनहरू बनाएर्को छ । यी 

र्कानूनहरूलाई भननधछ:  

 आश्रय स्थल 

 ननष्र्कासन रोक्का 

 यातना निरूद्धर्को सनधिपत्र, िा छोटर्करीमा "CAT" ।  
 

यी ननर्दनेिर्काहरूले तपाईंलाई यी र्कानूनहरूर्को बारेमा आिारभूत 

जानर्कारी प्रर्दान गनेछन् र तपाईंले आफूलाई र्दिेननर्काला हुनबाट 

र्कसरी जोगाउन सक्नन हुधछ भन्ने र्कन रा  बनझाउनेछन्  । हामी र्कसरी 

आिेर्दन कर्दने र बनलयो मनद्दा तयार पानमर्का लानग तपाईंलाई रे्क-

र्कस्ता प्रमाण आिश्यर्क पछम भन्ने बारेमा पनन र्कन रा गनेछौ ँ।   
 

a. "आश्रय स्थल" भनरे्को रे्क हो? (What is “Asylum?”) 
 

"आश्रय स्थल" भनेर्को तपाईंर्को र्दिेननर्काला प्रकियालाई रोरे्कर सोही र्दिेर्को आश्रय 

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

राज्यर्को स्थायी बानसधर्दा हुन ेमौर्का पनन पाउननहुनेछ । तपाईंल ेआफ्नो आिरे्दनमा आफ्नो 

जीिनसाथी िा बालबच्चाहरूलाई समािेि गननमभयो भने, उनीहरूले पनन आश्रय िरणाथी 

बन्न ेर त्यसपनछ तपाईंर्को माध्यमबाट स्थायी बानसधर्दा हुन ेमौर्का पाउनेछन् । "आश्रय 

स्थल" र्को मनद्दा नजत्नर्का लानग, तपाईं 

आफ्नो मातभृनूममा फर्कम ननभयो भन े

त्यहारँ्को सरर्काल ेतपाईंलाई हानी गने 

र्कनततमा पनन र्दि प्रनतित सतभािना 

रहरे्को र्दिेाउननपछम ।    
  

बायाँपट्टी रहरे्को चाटममा हनेनमहोस् । रातो 

िण्डले "आश्रय स्थल" र्का मनद्दाहरूर्को 

आश्रय 
स्थान, 
हानी हुने
सम्भाव…

आश्रय स्थान, 
हानी नहुने 
सम्भावना, 
90, 90%

आश्रय स्थान

हानी हुने 
सम्भावना

हानी नहुने 
सम्भावना
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लानग आिश्यर्क पने हानीर्को सतभािनालाई जनाउँछ: 10% । अर्को िब्र्दमा भन्ननपर्दाम, 

तपाईंले आफूलाई हानी हुन ेगतभीर सतभािना छ भनेर र्दिेाउन आिश्यर्क हुधछ, तर 

तपाईंले नननित रूपमा त्यसो हुधछ भनेर र्दिेाउन जरूरी छैन ।  
 

"आश्रय स्थल" र्को मनद्दा नजत्नर्का लानग अधय महत्त्िपणूम अननिायमताहरू ननम्न हुन्: 
 

 तपाईंल ेर्दिेाउननपछम कर्क तपाईं आफ्नो 

मातभृनूममा फर्कम ननभयो भने, तपाईंलाई 

एर्कर्दमै गतभीर हानी हुनछे िा हुने नथयो । 

त्यस हानीर्को लानग प्रयोग गररने र्कानूनी 

िब्र्द "अत्याचार" हो । गतभीर हानीमा 

र्कन टनपट, अपहरण, ितर्की कर्दनन, िा माररनन, िा 

पररिारजनहरूलाई त्यस प्रर्कारर्को हानी हुनन 

पर्दमछ ।  तपाईंले त्यस्तो हानीर्को प्रमाण 

जनटाउननपछम । 
 

 सरर्कार आफैं ल ेिा सरर्कारल े

ननयधत्रण गनम नसरे्कर्को िा नचाहरे्को 

माननसहरूल ेतपाईंलाई र्कष्ट कर्दनछेन् भनी 

र्दिेाउननपछम । सरर्कार भनेर्को प्रहरी, सेना, िा आफ्नो र्कामर्को भागर्को रूपमा 

तपाईंलाई र्कष्ट कर्दइरहरे्को र्कन नै पनन अनिर्कारी हो । तपाईंले आफूलाई र्कष्ट 

पनयामइरहरे्का माननसहरूबाट सरर्कारल ेतपाईंलाई सनरिा कर्दन नसरे्कर्को र्कन रा पनन 

र्दिेाउन सक्नन हुधछ । उर्दाहरणर्को लानग, तपाईंले यो र्कन रा र्दिेाउन सक्नन हुधछ कर्क 

आफूलाई र्कष्ट कर्दइरहरे्का माननसहरूर्को बारेमा तपाईंले प्रहरीमा उजनरी गननमभयो 

तर उनीहरूल ेतपाईंलाई मद्दत गनम रे्कही गरेनन् । 
 

 तपाईंल ेर्दिेाउन सक्नन पछम कर्क यी माननसहरूल ेतपाईंर्को जात, िमम, रानियता, 

राजननैतर्क िारणा, िा र्कन नै "नननित सामानजर्क समहू" र्को सर्दस्य भएर्को र्कारणल े

तपाईंलाई र्कष्ट कर्दइरहरे्का छन ्। उर्दाहरणर्को लानग, र्कन नै प्रहरी अनिर्कारीले तपाईं 

मानथ हात उठाएर्को र्कन रा र्दिेाएर पयामप्त हुरँ्दनै । तपाईंले उक्त प्रहरी अनिर्कारीले 

तपाईंर्को जात, िमम, रानियता, राजननैतर्क िारणा, िा र्कन नै "नननित सामानजर्क 

समहू" र्को सर्दस्य भएर्को र्कारणले तपाईंलाई त्यसो गरेर्को हो भनी र्दिेाउन जरूरी 

हुधछ ।  
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एर्क नमनटेर्को लानग गनत र्कम गरौ ँह ैत । तपाईंलाई "नननित 

सामानजर्क समहू भनरे्को रे्क हो?" भन्न ेलानगरहरे्को होला । यो 

तपाईंर्को मातृभूनममा तपाईंर्को समनर्दायलाई व्याख्या गने 

एउटा र्कानूनी िब्र्द हो । यसर्को सर्दस्यहरूमा त्यस्तो र्कन नै र्कन रा 

साझा हुननपछम जसलाई उनीहरूले पररितमन गनम सक्र्दनैन् ।  
 

 तपाईं आफ्नो मातभृनूमर्को र्कन नै अर्को भागमा सरेर्को भएपनन तपाई सनरनित हुनन 

हुने नथएन भनरे तपाईंल ेर्दिेाउननपछम । तपाईंलाई र्कष्ट कर्दन चाहने माननसहरूबाट 

बच्न तपाईं आफ्नो र्दिेमा अर्को ठाउँमा सनम पो सक्नन हुध्यो कर्क भनी धयायािीि 

ज्यूले बनझ्न चाहननहुनेछ । तपाईंले कर्कन बसाइ सनम सक्नन भएन भन्ने र्कारणहरूर्को 

बारेमा सोच्ननहोस्, जसमा त्यसो गर्दाम लाग्न ेिचम, तपाईंर्को पररिार बस्न ेठाउँ, र 

तपाईंले जानगर पाउने ठाउँ जस्ता र्कन राहरू पर्दमछन् । 
 

 तपाईंल ेसयंनक्त राज्यमा प्रििे गरेर्को एर्क िषम नभत्रमा "आश्रय स्थल"र्को लानग 

आिेर्दन कर्दननपछम । तपाईं संयनक्त राज्यमा आइपनगेर्को एर्क िषम नभत्रमा तपाईंले 

त्यसर्को लानग आिेर्दन कर्दन असतभि नथयो भन्न ेर्कन रा तपाईंले र्दिेाउने प्रयास गनम 

सक्नन हुधछ । जस्तै तपाईं नबरामी हुननहुध्यो िा तपाईंर्को मातृभूनमर्को पररनस्थनत 

त्यस बेला पररितमन भएर्को नथयो । 
 

 तपाईंल ेनिगतमा आफूलाई र्दिेननर्काला गररएर्को नथएन भनरे र्दिेाउननपछम । यकर्द 

तपाईंलाई निगतमा र्दिेननर्काला गररएर्को नथयो भने, तपाईंले "आश्रय स्थल" 

पाउनर्का लानग आिेर्दन कर्दन पाउननहुन्न (यार्द राख्ननहोस् कर्क स्िैनच्छर्क प्रस्थान र 

र्दिेननर्काला फरर्क र्कन राहरू हुन)् ।  
 

 तपाईं हहसंापणूम अपरािमा सलंग्न हुननहुन्न भनी र्दिेाउननपछम । रे्कही नननित 

अपरािहरूमा र्दोषी ठहर भएर्को भएमा, "आश्रय स्थल" पाउनर्का लानग तपाईंर्को 

आिेर्दनमा जरटलता उत्पन्न हुन सक्छ िा तपाईंले आिेर्दन कर्दन असतभि 

बनाइकर्दधछ ।  
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b. "ननष्र्कासन रोक्का" भनरे्को रे्क हो? 
(What is “Withholding of Removal?”) 

 

ननष्र्कासन रोक्का भनेर्को पनन "आश्रय स्थल" 

जस्तै हो । यसर्को लानग पनन तपाईंले मानथ 

उनल्लनित पाँच र्कारण मध्ये र्कन नै एर्कले 

गर्दाम, तपाईं आफ्नो मातृभूनममा फर्कम ननभयो 

भने, तपाईंलाई गतभीर हानी हुन ेजोनिम छ 

भनेर र्दिेाउननपछम । तर यसर्को लानग 

तपाईंले र्दिेाउननपने हानी हुन ेजोनिम 

तपाईंले "आश्रय स्थल" पाउनर्का लानग 

र्दिेाउननपने जोनिमभधर्दा िेरै उच्च हुधछ । 

तपाईंले र्दिेाउन सक्नन पछम कर्क तपाईंलाई 

आफ्नो मातृभूनममा "हानी नहुनभेधर्दा हानी हुने सतभािना बढी छ" । यसर्को मतलब  

सरर्कारल ेतपाईंलाई र्कष्ट कर्दने सतभािना र्कनततमा 51% छ ।  
 

 बायाँपट्टी रहरे्को चाटममा हनेनमहोस् । तपाईंल ेधयायािीिलाई रातो भागले प्रनतनननित्ि 

गरेर्को जनत हानी हुन ेजोनिम र्दिेाउन सक्नन पछम । यसर्को रातो भाग "आश्रय स्थल" पाउने 

आिेर्दनर्को लानग भधर्दा िरैे ठूलो छ-- 51% । यसर्को मतलब तपाईंले धयायािीिलाई 

र्दिेाउन सक्नन पछम कर्क तपाईंलाई आफ्नो मातृभूनममा सतभित: हानी हुनछे । 
 

"ननष्र्कासन रोक्का" र्का रे्कही अननिायमताहरू "आश्रय स्थल" र्का जस्तै छन्: 
 

 तपाईंल ेआफ्नो मातभृनूमर्को सरर्कारल ेतपाईंलाई हानी गने जोनिम रहरे्को 

र्दिेाउन सक्नन पछम । यार्द राख्ननहोस्, "ननष्र्कासन रोक्का" र्को लानग तपाईंले "हानी 

नहुनेभधर्दा हानी हुन ेसतभािना बढी रहरे्को", िा हानी हुन े51% सतभािना रहरे्को 

र्दिेाउन सक्नन पछम । 
 

 तपाईंल ेर्दिेाउननपछम कर्क तपाईं आफ्नो मातभृनूममा फर्कम ननभयो भने, तपाईंलाई 

एर्कर्दमै गतभीर हानी हुनछे िा हुने नथयो । त्यस हानीर्को लानग प्रयोग गररने 

र्कानूनी िब्र्द "अत्याचार" हो । गतभीर हानीमा र्कन टनपट, जेलमा हाल्नन, अपहरण 

गननम, ितर्की कर्दनन, िा माररनन, िा पररिारजनहरूलाई त्यस प्रर्कारर्को हानी हुनन 

पर्दमछन् । तपाईंले त्यस्तो हानीर्को प्रमाण जनटाउननपछम । 
 

ननष्कासन 
रोक्का,
हानी 
नहुने …

ननष्कासन 
रोक्का,
हानी हुने 
जोखिम, …

"ननष्कासन रोक्का"

हानी नहुने 
सम्भावना
हानी हुने 
जोखिम
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 तपाईंल ेर्दिेाउन सक्नन पछम कर्क सरर्कारल ेतपाईंर्को जात, िमम, रानियता, राजननैतर्क 

िारणा, िा र्कन नै "नननित सामानजर्क समहू" र्को सर्दस्य भएर्को र्कारणल ेतपाईंलाई 

र्कष्ट कर्दइरहरे्को छ । फेरर पनन, उर्दाहरणर्को लानग, र्कन नै प्रहरी अनिर्कारीले तपाईं 

मानथ हात उठाएर्को र्कन रा र्दिेाएर पयामप्त हुरँ्दनै । तपाईंले उक्त प्रहरी अनिर्कारीले 

तपाईंर्को जात, िमम, रानियता, राजननैतर्क िारणा, िा र्कन नै "नननित सामानजर्क 

समहू" र्को सर्दस्य भएर्को र्कारणले तपाईंलाई त्यसो गरेर्को हो भनी र्दिेाउन जरूरी 

हुधछ ।  
 

यद्यनप, "आश्रय स्थल" र "ननष्र्कासन रोक्का" र्को बीचमा रे्कही ठूला अधतरहरू छन्: 

 

तपाईंल े"ननष्र्कासन रोक्का" र्को माध्यमबाट स्थायी 

बानसधर्दार्को नस्थनत (नग्रन र्काडम) पाउन सक्नन हुन्न । 

"ननष्र्कासन रोक्का" र्को मनद्दा नजत्ननर्को मतलब यनत मात्र हो 

कर्क यन.एस. सरर्कारले तपाईंलाई तपाईंर्को मातृभूनममा 

कफताम पठाउनेछैन । यकर्द तपाईंलाई र्कन नै अर्को र्दिेले 

स्िीर्कानम इच्छनर्क भएमा, ICE ल ेतपाईंलाई त्यहा ँपठाउने 

प्रयास गनेछ।  
 

 तपाईंल ेआफ्नो आिेर्दनर्को माध्यमबाट आफ्नो पररिारर्को लानग पनन "ननष्र्कासन 

रोक्का" प्राप्त गनम आिरे्दन कर्दन सक्नन हुन्न । तपाईंल े"ननष्र्कासन रोक्का" र्को मनद्दा 

नजत्ननभयो भने पनन तपाईंर्को पररिारले सो नस्थनत प्राप्त गनेछैनन् ।  
 

तपाईं सयंनक्त राज्यमा आएर्को एर्क िषमभधर्दा बढी 

भइसरे्कर्को छ भन ेपनन तपाईंले "ननष्र्कासन रोक्का" र्को 

लानग आिरे्दन कर्दन सक्नन हुधछ । यो "आश्रय स्थल" भधर्दा 

फरर्क छ, जसर्को लानग तपाईंले आफू यन.एस. मा प्रिेि 

गरेर्को एर्क िषम नभत्रमा आिेर्दन कर्दननभएर्को नथयो भनी 

र्दिेाउननपछम । 
 
 

 

 तपाईंलाई पनहल ेर्कन न ैसमयमा र्दिेननर्कालार्को आर्दिे कर्दइएर्को नथयो भन ेपनन 

तपाईंल े"ननष्र्कासन रोक्का" र्को लानग आिरे्दन कर्दन सक्नन हुधछ । 
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 र्कनहलरे्काही,ँ तपाईंल ेअपराि गरेर्को इनतहास भए तापनन तपाईंल ेननष्र्कासन 

रोक्कार्को लानग आिेर्दन कर्दन सक्नन हुधछ । एर्कर्दमै गतभीर अपरािमा र्दोषी ठहर 

भएर्को भएमा, यसल ेतपाईंलाई यो आिेर्दन कर्दनबाट रोक्न सक्छ ।  
 

c. "यातना निरूद्धर्को सनधिपत्र", िा "CAT" भनरे्को रे्क हो? 
(What is the “Convention Against Torture,” or “CAT?”) 

 

"यातना निरूद्धर्को सनधिपत्र", िा "CAT" मनद्दा नजत्नर्का लानग तपाईंले आफ्नो गृह र्दिेर्को 

सरर्काले तपाईंलाई यातना नकर्दन ेिा नमानेभधर्दा यातना कर्दन ेिा माने सतभािना बढी 

रहरे्को र्दिेाउननपछम । 
 

रे्कही नहसाबले "CAT" र्को मनद्दा "ननष्र्कासन रोक्का" र "आश्रय स्थल" र्को मनद्दा जस्तै छ । 
 

 तपाईंल ेर्दिेाउन सक्नन पछम कर्क तपाईंलाई सरर्कारल ेयातना कर्दनछे िा मानछे, िा 

र्कसलै ेतपाईंलाई यातना कर्दने िा माने प्रयास गरेमा, सरर्कारल ेत्यसलाई बिेास्ता 

गनछे । तपाईंले र्दिेाउननपछम कर्क तपाईंलाई र्कष्ट कर्दने व्यनक्त एर्क सरर्कारी 

अनिर्कारी हुनेछ—प्रहरी, सेनार्को र्कोही व्यनक्त िा सरर्कारी अनिर्कारीर्को रूपमा 

र्काम गने र्कोही व्यनक्त । यकर्द र्कन नै व्यनक्तले तपाईंलाई र्कष्ट कर्दन चाहमेा, सरर्कारल े

त्यो र्कन रालाई बेिास्ता गनेछ भन्ने र्कन रा पनन र्दिेाउन सक्नन हुधछ । 
 

 "ननष्र्कासन रोक्का" जस्तै, तपाईंले यातना कर्दइने 51% सतभािना रहरे्को 

र्दिेाउननपनेछ, अथामत् "नहुनेभधर्दा हुन ेसतभािना बढी रहरे्को" र्दिेाउननपनेछ। 

 

 र्कन नै अपरािमा र्दोषी ठहर भएर्को भएमा, त्यसले तपाईंले "CAT" र्को लानग 

आिेर्दन कर्दन पाउने िा नपाउने र्कन रामा प्रभाि पानम सक्छ । यकर्द तपाईंले गतभीर 

अपराि गरेर्को इनतहास भएमा, तपाईंले "CAT" र्को एउटा मात्र भागर्को लानग 

आिेर्दन कर्दन पाउननहुनेछ, जसलाई "ननष्र्कासन स्थगन" भननधछ ।  
 

"CAT" र्को मनद्दा "आश्रय स्थल" र "ननष्र्कासन रोक्का" र्को मनद्दा भधर्दा रे्कही तररर्काले फरर्क 

छ: 
 

 तपाईंल ेआफूलाई हानी हुने मात्र नभइ यातना पनन कर्दइनछे भनरे र्दिेाउननपनेछ । 

यातनार्को मतलब तपाईंलाई र्कन नै र्कन रा गनम जबजमस्ती गनम िा तपाईं सजाय कर्दनर्का 

लानग र्कसलैे तपाईंलाई भयानर्क माननसर्क िा िारीररर्क पीडा कर्दनेछ ।  
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 "ननष्र्कासन रोक्का" जस्तै, "CAT" र्को मनद्दा 

नजत्नाले तपाईंले स्थायी बानसधर्दार्को नस्थनत 

पाउननहुनेछैन । यो ICE ले तपाईंलाई तपाईंर्को 

मातृभूनममा कफताम पठाउनेछैन भन्ने र्कन रार्को प्रत्याभूनत 

मात्र हो । यकर्द र्कन नै अर्को र्दिेले तपाईंलाई स्िीर्कानम 

चाहधछ भने, ICE ले तपाईंलाई त्यहा ँपठाउने प्रयास 

गनम सके्नछ । साथै, यकर्द तपाईंलाई CAT अधतगमत 

"ननष्र्कासन स्थगन" र्को नस्थनत प्रर्दान गररयो र 

तपाईंलाई र्दिेबाट स्थानाधतरण गननमपने ितम रानियो 

भने, ICE ले तपाईंलाई पनछ स्िर्दिे फर्कामउने प्रयास गनम सके्नछ । 
 

 तपाईंल ेआफ्नो जात, िमम, रानियता, राजननैतर्क िारणा, िा र्कन नै "नननित 

सामानजर्क समहू" र्को सर्दस्य भएर्को र्कारणल ेतपाईंलाई यातना कर्दइनछे भनी 

र्दिेाउन जरूरी हुरँ्दनै । तपाईंले सरर्कारी अनिर्कारीले तपाईंलाई यातना कर्दनेछ 

भनेर प्रमानणत गनम जरूरी हुधछ, तर उक्त व्यनक्तले तपाईंलाई कर्कन यातना कर्दन 

चाहधछ भन्ने र्कन रा तपाईंले र्दिेाउनन पर्दनै । 
 

 

2. मैले "आश्रय स्थल", "ननष्र्कासन रोक्का", िा "यातना निरूद्धर्को सनधिपत्र" 

र्को लानग र्कसरी आिरे्दन कर्दने? 
(How Can I Apply for “Asylum,” “Withholding of Removal,” 
or the “Convention Against Torture?”) 

 

a. तपाईंर्को पनहलो अर्दालती सनननिाई (Your first court hearings) 

 

सिमप्रथम, अध्यागमन अर्दालतर्का मूलभूत र्कन राहरूर्को बारेमा र्कन रा गरौ ँ। यकर्द तपाईंलाई 

अर्दालतर्को बारेमा राम्ररी बनझ्ननभएर्को छैन भने, तपाईं एक्लै हुननहुन्न! अध्यागमन र्कानून 

िर्कीललाई समेत जरटल लाग्छ । अर्दालतमा र्को जानेछ र 

तपाईंर्को पनहलो सनननिाईमा रे्क हुनेछ जानौ ँ।  
 
 

र्कोठार्को अगानडर्को भागमा धयायािीि बस्ननहुनेछ र उहाँल े

तपाईंलाई प्रश्न सोध्ननहुनेछ । उहाँर्को पनहरन बायाँपट्टी 

रहरे्को व्यनक्तर्को जस्तै हुनछे । तपाईंर्को मनद्दार्को फैसला 

धयायािीिल ेगननमहुनेछ, त्यसैल ेतपाईं निष्ट, निनम्र र तयार 
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हुन महत्त्िपूणम छ ।  
 

 एर्क सरर्कारी अनििक्ता । जब तपाईं अर्दालत जाननहुधछ, त्यहा ँICE र्को 

प्रनतनननित्ि गने एर्कजना अनििक्ता हुनेछ । उहाँलाई सरर्कारी अनििक्ता भननधछ 

। उहाँर्को र्काम अध्यागमन र्कानूनहरू लागू गननम हो, जसर्को फलस्िरूप तपाईंलाई 

र्दिेननर्कालार्को आर्दिे कर्दइन सक्छ ।  
 

 एर्कजना र्दोभाषे । तपाईंलाई अंगे्रजी आउँर्दनै भने पनन नचधता नगननमहोस्—त्यहा ँ

व्यनक्तगत रूपमा िा फोन माफम त र्दोभाषे उपलब्ि हुनेछ । तपाईंल ेबस 

अध्यागमनर्को धयायािीि (IJ) लाई आफूलाई अगें्रजीमा बोल्न नआउने िा अंगे्रजी 

नबनझ्ने भएर्काले र्दोभाषे आिश्यर्क छ भनी बताउननहोस् । 
 

जब तपाईं अर्दालत जाननहुधछ, धयायािीिल ेतपाईंलाई अनििक्ता 

िोज्नर्का लानग समय चानहधछ कर्क चाहहरँ्दनै सोध्ननहुनेछ । तर, 

अध्यागमन अर्दालतमा सािमजननर्क प्रनतिार्दी र प्राय: जसो 

स्ितधत्र अनििक्ताहरू छैनन् । त्यसलैे, धयायािीिल ेिास्तिम ै

तपाईंले आफ्नो िचममा अनििक्ता राख्न चाहने सतबधिमा 

सोध्ननहुधछ ।  
 

 

अर्को, धयायािीिल ेतपाईंर्को फाइल हनेनमहुनेछ र तपाईं 

निरूद्धर्का पररितमनहरू तपाईं स्िीर्कार िा अस्िीर्कार गनम 

चाहननहुधछ भनी तपाईंलाई सोध्ननहुधछ । यसर्को मतलब 

धयायािीिल ेजान्न चाहननहुधछ कर्क तपाईंले आफ्ना 

निरूद्ध लगाइएर्का आरोपहरू प्रमानणत गनम सरर्कारलाई 

र्दबाब कर्दन चाहनहुधछ । तपाईंर्को अपराि र्दोषी ठहर 

भएर्को र्कारण तपाईंलाई र्दिे ननर्काला गननमपछम भनेर 

सरर्कारी अनििक्ताल ेभन्ननहुधछ भने, तपाईंर्को निरूद्धमा आरोपहरू उसलाई प्रमानणत गनम 

लगाउनन महत्त्िपूणम र्कर्दम हुनसक्छ ।  
 

तपाईंर्का निरूद्ध लगाइएर्का आरोपहरू र्कसरी अस्िीर्कार गने भन्ने बारे थप जान्न, उक्त 

िीषमर्कमा फ्लोरेधस पररयोजनार्को ननर्दनेिर्का पढ्ननहोस् । "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन 

रोक्का," र "CAT," र्का लानग ननिेर्दन कर्दन रे्कही अपराि र्दोषी ठहर भएर्का रे्कही प्रर्कारहरूले 

तपाईंर्का लानग असतभि बनाउन सक्छन्, त्यसैले तपाईंर्को अपरानिर्क रेर्कडम बारे र्कन नै र्कन रा 

स्िीर्कार गननम पूिम सतर्कम  हुनन अत्यधतै महत्त्िपूणम हुधछ। 
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b. "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग योग्यता 
(Eligibility for “Asylum,” “Withholding of Removal,” and “CAT”) 

 

यकर्द धयायािीिल ेतपाईं मानथ लगाइएर्का र्कततीमा रे्कही आरोपहरू सही छन् भन्ने ननणमय 

गननमहुधछ भने, त्यसपनछ उहाँले तपाईंलाई रे्क तपाईं आफ्नो मातृभूनम फर्कम न डराउननहुधछ 

भनी तपाईंलाई सोध्ननहुनेछ । तपाईं घर फर्र्कम न डराउननहुधछ भनरे उहालँाई बताउनन 

अत्यधत ैमहत्त्िपणूम हुधछ । यकर्द तपाईंल ेबताउननहुन्न भन,े तपाईंल े"आश्रय स्थल," 

"ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग ननिरे्दन कर्दन ेतपाईंर्को मौर्का गनमाउन सक्नन हुनछे ।  
 

"आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग आिेर्दन कर्दन तपाईंले 

आिश्यर्कताहरू पूरा गने नननित गनम धयायािीिले प्रश्नहरू सोध्ननहुनेछ । अध्यागमन 

धयायािीि (IJ) ल ेI-589 फारामर्को प्रनतनलनप कर्दननहुनेछ, जनन तपाईंले ननिेर्दनर्का लानग 

प्रयोग गननमहुनेछ । "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग ननिेर्दन कर्दन 

तपाईंले सोही फाराम प्रयोग गननमहुनेछ । 
 

यार्द राख्ननहोस्, धयायािीिले तपाईं "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग 

योग्य हुनहुधछ भधर्दमैा यसर्को मतलब तपाईंले आफ्नो मनद्दा नजत्ननभयो भन्न ेहोइन! यसर्को 

मतलब धयायािीिल ेतपाईंले आिारभूत आिश्यर्कताहरू पूरा गननमभएर्को छ र यकर्द तपाईं 

घर फर्कम ननहुधछ भने तपाईंलाई हानी पनग्नेछ भनेर उहाँलाई प्रमाण र्दिेाउन अिसर प्रर्दान 

गनम पयामप्त हुधछ भन्ने सोच्ननहुधछ ।  
 

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

 

तपाईंर्को अनधतम सनननिाई पूिम, "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन 

रोक्का," र "CAT" र्का लानग तपाईंर्को ननिेर्दनर्को थप एर्क 

"मास्टर क्यालेण्डर" सनननिाईमा तपाईं अर्दालतमा कफताम 

आउननहुनेछ । तपाईंले आिेर्दन पूणम रूपमा भनम महत्त्िपूणम 

हुधछ जसर्कारण धयायािीिले यसलाई स्िीर्कार गननमहुनेछ र 

तपाईंर्का सब ैप्रमाण प्रस्तनत गनम तपाईंर्का लानग ननणामयर्क 

सनननिाईर्को तानलर्का बनाउननहुनेछ । तपाईंल ेआफ्नो ननिरे्दन टाइप गनम सक्नन हुधछ िा 

यसलाई र्कलम प्रयोग गरेर भनम सक्नन हुधछ । पनेधसल प्रयोग नगननमहोस्! 
 

यस प्यारे्कटर्को अधत्यमा तपाईंर्को आिेर्दन र्कसरी भने भन्न ेबारे थप निस्तृत िण्ड छ । 

आिेर्दनर्को भागहरू बारेमा तपाईंसँग प्रश्नहरू छन् भने एर्कपटर्क हनेनमहोस ्। तपाईंल े
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आिेर्दन परूा गनम, तीनिटा अनतररक्त प्रनतनलनपहरू बनाउननहोस ्र नतनीहरूलाई तपाईंसगँै 

अर्दालतमा नलएर आउननहोस ्। सक्कली र एउटा प्रनतनलनप धयायािीिलाई जानछे । अर्को 

प्रनत सरर्कारी अनििक्तालाई जानछे र एउटा प्रनत तपाईंल ेआफूसगँ ैराख्ननहुनेछ । यो 

महत्त्िपूणम छ, त्यसलैे ननबसमननहोस्! 
 

तपाईंले आफ्नो ननिेर्दन पल्टाएपनछ, ननणामयर्क सनननिाईर्का लानग धयायािीिले तपाईंलाई 

नमनत तोक्नन हुनेछ । यस सनननिाईमा, तपाईं रै्कर्दीहरूर्को समूह नबना नै उपनस्थत हुननहुनेछ । 

सनननिाई रे्कही घण्टार्को हुनेछ । यो सनननिाई धयायािीि समि तपाईंर्को मनद्दा प्रस्तनत गने 

तपाईंर्को अिसर हुनेछ । 
 
 

3. "आश्रय स्थल", "ननष्र्कासन रोक्का", र "CAT "र्को लानग तपाईंर्को मनद्दा तयार 

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

Removal,” and “CAT.”) 
 

 

"आश्रय स्थल", "ननष्र्कासन रोक्का", र "CAT"र्को लानग 

तपाईंर्को मनद्दा तयार पाननम घर ननमामण गननम जस्तै हो । 

तपाईंलाई सही उपर्करणहरू, राम्रो योजना, र बनलयो 

आिार आिश्यर्क हुनेछ । यो िण्डले तपाईंर्का सब ै

व्यिनस्थत उपर्करणहरू र सामग्रीहरू प्राप्त गनम मद्दत गनेछ 

र योजना ननमामण सनरु गनेछ 

 

 

मरेो उपर्करणपट्टीमा रे्क छ? (What’s in My Toolbox?) 
 

तपाईंर्को "घोषणापत्र" (Your “Declaration”) 
 

तपाईंर्को "घोषणापत्र" बाट नै र्कन रा सनरु गरौं । घोषणापत्र तपाईंर्को नलनित र्कथा हो जसल े

धयायािीिलाई तपाईंर्को आफ्नो रािमा फर्कम न कर्कन डराउननहुधछ भन्ने र्कन रा बताउँछ । 

नलनित घोषणापत्रले तपाईंर्को मातृभूनममा रे्क भएर्को नथयो र तपाईं त्यहा ँफर्र्कम न कर्कन 

डराउननहुधछ भन्ने बारे सतपूणम र्कथा बताउन तपाईंलाई अननमनत कर्दधछ। अर्दालतमा 

धयायािीिल ेतपाईंलाई िेरै प्रश्नहरू सोध्न सक्नन हुनेछ िा तपाईंसँग सब ैर्कन रार्को व्याख्या गने 
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अिसर भएन भन्न ेतपाईंले महसनस गनम सक्नन हुनेछ । घोषणापत्र नबना र्कन नै अिरोि सब ैर्कन रा 

भन्ने तपाईंर्को अिसर हो ।  
 

 मरेो "घोषणापत्र" र्कस्तो हुननपछम? तपाईंले आफ्नो 

घोषणापत्र र्कागजमा हातले लेनिएर्को हुनसक्छ 

िा तपाईंले यसलाई टाइप िा नप्रधट गनम सक्नन हुधछ 

। तपाईं मनद्दा बारे सब ैमहत्त्िपूणम जानर्कारी 

समािेि गनम लामो घोषणापत्रर्को आिश्यर्कता 

हुधछ । यकर्द तपाईं िाली पानाहरू प्रयोग गननमहुधछ 

भने, प्रत्येर्क पृष्ठमा तपाईंर्को नाम, A-नतबर, 

नमनत, र तपाईंर्को हस्तािर राख्ननहोस् । साथै, मानथ भागमा "घोषणापत्र" लेख्ननहोस ्

। तपाईंले यसलाई आफ्नो I-589 आिेर्दनर्को अनधतममा समािेि गननमपछम । 
 

 तपाईंर्को "घोषणापत्र" मा रे्क हुननपछम? 
 

 सत्य । तपाईंर्को घोषणापत्रमा राख्ननपने सबभैधर्दा महत्त्िपूणम र्कन रा सत्यता हो । 

यकर्द तपाईं घोषणापत्रमा झूटो लखे्ननहुधछ भने, धयायािीिल ेयो झूटो हो भन्न े

थाहा पाउन सक्नन हुनेछ र तपाईंर्को ननिेर्दनलाई अस्िीर्कार गननमहुनेछ। यकर्द 

तपाईं र्कन नै नििरण यार्द गनम सक्नन हुन्न भने, "मरेो स्मरणमा आएसतम," िा "यो 

र्कररब... भएर्को नथयो" जस्ता िाक्यांिहरू प्रयोग गननमहोस् । 
 

 तपाईंले "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग तपाईंले 

मनद्दाकर्कन नजत्ननपछम भन्न ेर्कारणहरू । तपाईंर्को र्काम भनेर्को तपाईं आफ्नो 

मातृभूनममा फर्र्कम न कर्कन डराउननहुधछ र "आश्रय स्थल" "ननष्र्कासन रोक्का," र 

"CAT" र्का लानग उनले तपाईंर्को ननिेर्दन कर्कन प्रर्दान गननमपछम भनेर 

धयायािीिलाई बनझाउनन हो । तपाईंल ेआफ्नो घोषणापत्र लखे्न सनरु गननम अनघ 

प्रत्येर्क मनद्दा प्रर्कारर्का आिश्यर्कताहरू बारे सोच्ननहोस्! यार्द राख्ननहोस्, तपाईंले 

आफ्ना निचारलाई सनननयोनजत गनम यस प्यारे्कटर्को अनधतममा रहरे्को "तपाईंर्को 

र्दािीबारे सोचाइ" नामर्क र्कायमपाना सिैं प्रयोग गनम सक्नन हुधछ । 
 

 जनत सक्र्दो निस्तृत जानर्कारी । धयायािीिल ेतपाईंलाई हुन सके्न र्कन न घटना 

बारे तपाईं डराउननभएर्को छ भन्न ेबारेमा बनझ्न आिश्यर्क हुधछ । िणमनात्मर्क 

िब्र्दहरू प्रयोग गने प्रयास गननमहोस ्। धयायािीिलाई तपाईंर्को बारेमा रे्कही 

थाहा छैन र हुनसक्छ कर्क उहा ँतपाईंर्को रािमा र्कनहल्य ैजाननभएर्को छैन । 

तपाईंले आफ्नो जीिनर्को महत्त्िपूणम घटना िणमन गर्दाम - उर्दाहरणर्का लानग, 
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तपाईंलाई ितर्काइएर्को, जेल पठाइएर्को, यातना कर्दइएर्को िा चोट पनयामएर्को िा 

र्कसैल ेतपाईंलाई डरर्को महसनस गराएर्को समय - तपाईंलाई धयायािीिलाई 

तपाईंले र्दिेेर्का, भोगेर्का र सननेर्का र्कन राहरूर्को महसनस गराउने, र्दशृ्यनचत्र आउने, 

आफैं ले भोगेजस्तै हुन,े र सनन्ने बनाउन चाहनहुधछ । 
 

यस ननर्दनेिर्कार्को अधत्यमा, तपाईंले आफ्नो घोषणापत्र तयारीमा तपाईंलाई मद्दत हुन े

सानो र्कायमपाना फेला पाननमहुनेछ । तपाईंर्को िमताले भ्याएसतम यसर्को प्रयास गननमहोस्, 

त्यसपनछ आफ्नो घोषणापत्र लेख्न ेप्रयास गननमहोस ्।  
 

 समथमन गने प्रमाण 
 

तपाईंले आफ्नो ननेिेर्दन र घोषणापत्रमा भन्ननभएर्को र्कन रा सत्य छ भनी धयायािीिलाई 

र्दिेाउनर्का लानग अधय प्रमाण संर्कलन गनम अत्यधतै महत्त्िपूणम हुधछ । "आश्रय स्थल," 

"ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" र्का लानग अननरोि गने प्रत्येर्क व्यनक्तर्को मनद्दा फरर्क हुधछ, 

त्यसैले तपाईंल ेिोनजरहननभएर्को प्रमाण तपाईंर्को आफ्नो मनद्दामा भर पछम ।  
 

यकर्द तपाईं जेलमा हुननहुधछ र र्कागजातहरू अर्को 

रािमा छन् भने प्रमाण जनटाउन तपाईंलाई िास्तिमा 

नै र्करठन हुधछ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तपाईंर्का 

लानग र्कागजातहरू ल्याइकर्दनर्का लानग निश्वसनीय 

साथी िा पररिार सर्दस्यलाई अननरोि गननमहोस ्। उक्त 

व्यनक्तलाई प्रमाणर्को प्रनतनलनपहरू तपाईंलाई 

पत्राचार गनम र िास्तनिर्क प्रनत उनीसगँ ैराख्न अननरोि 

गननमहोस ्।  
 

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

र्का लानग आिेर्दन कर्दने चाहरे्को ननणमय गरेलगतै जनतसक्र्दो नछटो योजना बनाउने र प्रमाण 

जनटाउन सनरु गनम पनन महत्त्िपूणम हुधछ । यसरी, तपाईंसँग आिश्यर्क सब ैर्कागजातहरू फेला 

पानमर्का लानग पयामप्त समय हुनेछ । 
 

तल र्कागजातहरूर्का रे्कही उर्दाहरण छन् ,जनन सहयोगी हुनसक्छन् । यार्द राख्ननहोस्, 

तपाईंले जनटाउने  प्रमाण कर्कनसमहरू तपाईंर्को व्यनक्तगत मनद्दामा भर पछमन् ।  
 

 पननलस ररपोटमहरू (यकर्द तपाईंले पननलसलाई र्कन नै घटना बारे ररपोटम गननमभएर्को 

नथयो भने) 
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 मनेडर्कल रेर्कडमहरू (यकर्द तपाईं घाइते हुननभएर्को र र्कन नै अस्पताल िा नक्लननर्कमा 

उपचार गराउननभएर्को नथयो भने) 

 जधम िा मतृ्यन प्रमाणपत्रहरू (यकर्द तपाईंर्को पररिारर्को र्कन नै व्यनक्तलाई तपाईंलाई 

डराउन कर्दने व्यनक्तले हत्या गरेर्को नथयो भने) 

 तपाईं आफ्नो राि फर्र्कम न कर्कन डराउनन हुधछ भनी तपाईंर्को र्दािीमा तपाईंलाई 

समथमन गनम सके्न व्यनक्तहरूबाट प्राप्त पत्रहरू । तपाईंर्को पररिारर्को र्कन नै व्यनक्तल े

तपाईंलाई ितर्काउने िा नपट्न ेव्यनक्तलाई र्दखे्ननभएर्को नथयो? यकर्द र्दखे्ननभएर्को नथयो 

भने, त्यस व्यनक्तबाट प्राप्त पत्रले तपाईंर्को र्दािी प्रमानणत गनम तपाईंलाई मद्दत 

नमल्नेछ । 

 फोटोहरू जसले तपाईंर्को र्कथा प्रमानणत गनम मद्दत गछमन् (उर्दाहरणर्का लानग, 

हत्या भएर्का व्यनक्तहरूर्को साथमा तपाईंर्का तस्िीरहरू, िा तपाईंलाई ितरामा 

पारेर्का समूह िा गनतनिनिहरूमा तपाईं सहभागी भएर्का तस्िीरहरू)। यार्द 

राख्ननहोस ्तस्िीरमा भएर्का व्यनक्तहरू र्को हुन ्भनी तपाईंले प्रमानणत गनम 

तपाईंलाई आिश्यर्क हुनछे ।  

 तपाईंर्को रािमा फर्र्कम न तपाईंलाई डर महसनस गराउने मनद्दाहरू, िा तपाईंले 

नचनेर्का व्यनक्त मानथ घटेर्को घटनाहरू बारे पत्रपनत्रर्कार्का लिेहरू 

 रानिय तथा अधतरामनिय मानि अनिर्कार संगठनहरू (जस्तै मानि अनिर्कार िाच 

िा एमनेस्टी इधटरनेसनल) बाट प्राप्त प्रनतिरे्दनहरू 
 

यार्द राख्ननहोस्, तपाईंले पिे गननमभएर्का सब ैर्कागजातहरू अंगे्रजीमा हुननपछम । यकर्द तपाईंले 

अधय र्कन नै भाषामा र्कागजातहरू प्राप्त गननमहुधछ भने, तपाईंले नतनीहरूर्को अननिार्द गनम 

सक्नन हुधछ । तपाईंर्को अननिार्दलाई िास्तनिर्क पत्रसगैँ राख्ननहोस् र यस प्यारे्कटर्को अधत्यमा 

"अननिार्दर्को प्रमाणपत्र" र्को हस्तािर गररएर्को प्रनतनलनप सलंग्न गननमहोस ्।  
 

तपाईंले आफ्ना सब ैप्रमाण एर्कसाथ प्राप्त गरेपनछ, तपाईंर्को सब ैप्रमाणर्को अनधतम पृष्ठमा 

यस प्यारे्कटर्को अधत्यमा "सेिा प्रमाणपत्र" र्को हस्तािर र नमनत उल्लेि गररएर्को 

प्रनतनलनपलाई सलंग्न गननमहोस् । त्यसपनछ तपाईंर्का सब ैप्रमाणर्को र्दनई प्रनत बनाउननहोस् ।  
 

ननिेर्दनर्को जस्तै, सक्कल प्रनत धयायािीि, एउटा प्रनत सरर्कारी 

अनििक्तालाई जानेछ र एउटा प्रनत तपाईंले आफूसँगै 

राख्ननहुनेछ । यकर्द तपाईं आफ्नो ननणामयर्क अर्दालती नमनत पूिम 

र्कागजातहरू अर्दालतमा पठाउन चाहननहुधछ भने, तपाईंर्को 

नाम र A-नतबरलाई र्कभर पानार्को िीषम भागमा राख्ननहोस ्। 

त्यसपनछ प्यारे्कटहरूलाई िाममा हाल्ननहोस ्। एउटामा 
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"अध्यागमन धयायािीिलाई" र अर्कोमा "ICE मनद्दालाई" लेनिएर्को हुननपछम । नहरासतर्का 

र्कममचारीले ती िामहरू डनेलभर गरेर्को िा अर्दालत र ICE मा डनेलभर गनमर्का लानग 

नहरासत रे्कधरर्को पत्रमञ्जूषामा रािेर्को नननित गनम उनीहरूलाई सोध्ननहोस् । 
 

4. बयान कर्दनर्का लानग तयारी गन े
(Preparing Your Testimony) 

 

तपाईंर्को ननणामयर्क सनननिाईमा, तपाईं आफ्नो 

मातृभूनममा फर्र्कम न कर्कन डराउननहुधछ र तपाईं 

संयनक्त राज्यमा बस्ननपछम भनी तपाईं कर्कन सोच्ननहुधछ 

भन्ने बारे सब ैर्कन रा धयायािीिलाई बताउने अिसर 

तपाईंलाई प्रर्दान गररनेछ । तपाईंर्को सनननिाई 

अनघर्का हप्तामा तपाईंर्को बयानर्को अभ्यास गनम 

महत्त्िपूणम हुधछ जसर्कारण तपाईंले आफ्नो मनद्दा 

नजत्न सक्नन हुधछ! तपाईं आफ्नो बयानर्को अभ्यास 

गरररहरँ्दा यी सनझािहरूलाई ध्यानमा राख्ननहोस्: 
 

 तयारी अिस्थामा रहननहोस ्। तपाईंर्को आफ्नो मातृभूनममा फर्र्कम न कर्कन 

डराउननहुधछ भन्ने नििेष र्कारणहरूर्को सूची बनाउननहोस् । "मलाई लाग्छ कर्क र्कोही 

मलाई चोट पनर्याउनेछ" िा "म फर्र्कम न चाहन्न" जस्ता र्कन राहरू नभन्ननहोस् । 

धयायािीिलाई तपाईंले निगतमा भोगेर्का चोट र तपाईं डराउने चोटहरूर्का 

उर्दाहरणहरू कर्दननहोस ्। तपाईंले सके्न जनत सब ैउनलाई बताउननहोस् । र्कनहलेर्काहीं 

आफ्ना ननताधत व्यनक्तगत अननभिहरू बारे अपररनचत व्यनक्तहरूसँग र्कन रा गनम 

र्करठन हुधछ । यद्यनप, धयायािीिले तपाईंर्को मनद्दा बारे जनत सक्र्दो िेरै थाहा पाउन 

महत्त्िपूणम हुधछ---यस बारेमा र्कन रा गनम डरलाग्र्दो, लज्जास्पर्द, िा पीडार्दायी 

भएतापनन ।  

 

 मनर्देनि बोल्ननहोस ्। धयायािीिहरूल ेप्रत्येर्क कर्दन 

सयौं माधछेलाई भटे्छन् । तपाईंले इमाधर्दारीर्का साथ बोलेर 

आफ्नो बयानलाई उत्रृ्कष्ट बनाउन सक्नन हुधछ । तपाईंर्को आफ्नो 

मातृभूनममा र्कन न र्कन रार्दनेि डराउनन हुधछ त्यसर्का उर्दाहरण 

बारे सोच्ननहोस ्। तपाईंल ेती उर्दाहरणहरू साथी िा पररिार 

सर्दस्यलाई सननाएर अभ्यास गननमहोस् िा तपाईंले ननबर्समनर्का लानग नतनीहरूलाई 

र्कागजर्को टनिामा लखे्ननहोस् । यकर्द तपाईं अर्दालतमा हतास िा भािनर्क हुननभयो भने 
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नचधता ननलननहोस् - यस्तो प्राय: माननसलाई हुधछ । यकर्द तपाईंलाई आराम गनम 

आिश्यर्क भएमा, धयायािीिलाई भन्ननहोस ्। 
 

 इमाधर्दार हुननहोस ्। तपाईंर्को र्काम भनेर्को तपाईंल ेधयायािीिलाई तपाईंर्को 

जीिनर्का पररनस्थनतहरू बारे बताउनन हो । यकर्द तपाईंर्का अपराि र्दोषी ठहर 

भएर्का नथए र धयायािीिले त्यस बारेमा तपाईंलाई सोध्ननहुधछ भने, रे्क भएर्को नथयो 

उनलाई बताउननहोस् । झटूो बोल्नाले मनद्दा झन् जरटल बधछ, र धयायािीि र 

सरर्कारी अनििक्तासँग तपाईं झूट बोल्र्द ैहुननहुधछ भनी थाहा पाउने िरैे तररर्काहरू 

छन् । यकर्द तपाईं NA िा AA जस्ता सनिार र्किाहरूमा जाननभएर्को नथयो भने, 

त्यस बारे धयायािीिलाई बताउननहोस् । साथै तपाईं भनिष्यमा र्कन नै पनन 

आपरानिर्क समस्याबाट र्कसरी टाढा हुननहुनेछ भन्न ेबारे धयायािीिलाई 

बताउननहोस् ।  
 

 तपाईंर्को पररिारर्का सर्दस्यहरू िा अर्को सािीलाई अर्दालतमा तपाईंर्को पिमा 

बयान कर्दन अननरोि गननमहोस ्। तपाईंलाई आफ्न ैमातृभूनममा चोट 

पनग्नेछ भनेर सोच्ने तपाईंर्को पररिारर्को सर्दस्य हुननहुधछ, िा तपाईंर्को 

मनद्दामा तपाईंर्को समथमन गने अर्को सािी हुननहुधछ भने, उक्त 

व्यनक्तलाई अर्दालतमा बयान कर्दन अननरोि गननमहोस्। उनले 

अर्दालतमा तपाईंर्को मातृभूनममा तपाईंलाई चोट पनग्नेछ भनी कर्कन 

सोनच्छन् भन्न ेबारेमा उनले धयायािीिलाई बताउने बारेमा नननित 

हुननहोस् । तपाईंर्को बयान जस्तै, तपाईंर्को सािीले धयायािीिलाई तपाईंलाई 

आफ्नो मातृभूनममा र्कसरी र कर्कन चोट पनग्नेछ भन्ने सतबधिमा नििेष उर्दाहरणहरू 

कर्दने बारेमा नननित हुननहोस् ।  

 

 धयायािीिर्का प्रश्नहरूर्को जिाफ कर्दननहोस ्। धयायािीिल ेतपाईंसँग रे्कही निनिष्ट 

प्रश्नहरू सोध्न सक्नन हुनेछ । धयायािीिर्को प्रश्न सनन्ननहोस् र तपाईंले सक्र्दो जिाफ कर्दने 

प्रयास गननमहोस् । यार्द राख्ननहोस्, धयायािीि बोल्र्दा उहाँलाई सतमान गननमहोस् । 

धयायािीिलाई "माननीय", "श्रीमती", िा "श्रीमान्" भनेर सतबोिन गननमहोस् । 

 

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

 

रे्कही अिस्थाहरूमा, धयायािीिल ेतपाईंर्को सनननिाईर्को 

अधत्यमा उहाँर्को अनधतम ननणमय सननाउननहुनेछ । उहाँले 
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तपाईंर्को मनद्दालाई कर्कन स्िीरृ्कत िा अस्िीर्कार गननमभयो भन्न ेबारेमा तपाईंलाई 

बताउननहुनेछ । यकर्द धयायािीिल ेतपाईंर्को मनद्दा अस्िीर्कार गननमहुधछ र तपाईं उक्त ननणमय 

प्रनत अपील गनम चाहननहुधछ भने, तपाईंल ेधयायािीिलाई तपाईं अपील गनम चाहननहुधछ 

भनरे भन्न आिश्यर्क हुधछ । उहालँ ेतपाईंलाई रे्कही र्कागजी र्कायम कर्दननहुधछ जसलाई 30 

कर्दननभत्रमा अध्यागमन अपील पररषर्द ्मा पत्राचार गनम आिश्यर्क छ । अपील र्दताम गनम, 

तपाईंल ेआफ्नो मनद्दा अपील बारे फ्लोरेधस पररयोजना ननर्दनेिर्का हनेम सक्नन हुधछ । 
 

िरैे "आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" मनद्दाहरूमा, तपाईंर्को ननणामयर्क सनननिाई 

पिात् धयायािीिल ेतपाईंलाई नलनित ननणमय लखे्न पठाउनन हुनेछ । यकर्द यस्तो हो भने, 

सनननिाईर्का रे्कही हप्तापनछ सनिार रे्कधरले पत्राचार माफम त पठाएर्को ननणमय स्िरूप तपाईंले 

यसलाई प्राप्त गननमपछम । ननणमयले धयायािीिल ेतपाईंर्को मनद्दा कर्कन स्िीरृ्कत िा अस्िीर्कार 

गननमभयो भन्ने र्कारणहरू व्याख्या गनेछ ।  

 

6. अनधतम निचार (Final Thoughts) 

 
"आश्रय स्थल," "ननष्र्कासन रोक्का," र "CAT" मनद्दाहरू जरटल हुधछन् । तपाईंर्को मनद्दालाई 

धयायािीि समि प्रस्तनत गर्दाम हतास िा डराएर्को महसनस गननम सामाधय हो, नििेषगरर यकर्द 

तपाईं आफू मानथ घटेर्का िा घट्न सके्न डरलाग्र्दा घटनाहरू बारे उहाँलाई 

बताइरहननभएर्को छ भने । हामीले मानथ छलफल गरे अननरूप, तपाईंर्को मनद्दामा 

सहायतार्का लानग नछटै्ट प्रमाण जनटाउन सनरु गननमहोस् । तपाईंर्को मातृभूनममा प्रमाण 

जनटाउन मद्दतर्का लानग तपाईंर्को पररिार तथा साथीहरूलाई अननरोि गननमहोस् । मनद्दार्का 

लानग र्कानूनी आिश्यर्कताहरू बारे ध्यानपूिमर्क सोच्ननहोस् । तपाईंल ेबयानर्को अभ्यास 

गननमहोस् र सोच्न सतभि भए जनत सब ैप्रमाण धयायािीिलाई कर्दननहोस् । हामी तपाईंर्को 

मनद्दार्को लानग तपाईंलाई िनभर्कामना कर्दन चाहधछौं! 
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पररनिष्ट 1. आफ्नो आिरे्दन भन े
(Appendix 1. Filling Out Your Application) 

 

यी केही प्रश्नहरू तपाईंको I-589 अनुप्रयोगमा छवचार गननका लाछग हुन:् 

 

I-589 
 

भाग A (Part A) 

 

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

 यकर्द तपाईं हाल सनिारमा हुननहुधछ भने, तपाईंर्को पत्राचार ठेगानार्का लानग, 

सनिार रे्कधरर्को ठेगाना प्रयोग गननमहोस् ।  
 

रानियता प्रस्तनत गननमहोस ्(Present nationality) 

 प्राय: तपाईंर्को रानियता र नागररर्कता समान हुधछन्, तर यकर्द तपाईं आफ्नो 

लानग यो सत्य होइन भन्ननहुधछ भने, तपाईंले यस बारेमा ननिेर्दनमा स्पष्ट रूपमा 

उल्लिे गननमपछम ।  
 

जधमर्को आिारमा रानियता र नागररर्कता  

(Nationality and citizenship at birth) 

 यकर्द तपाईं अर्को रािमा स्थायी रूपमा बसाइ सननमभयो र त्यहाँर्को नागररर्कता 

प्राप्त गननमभयो भने, जधमर्को आिारमा तपाईंर्को रानियता तपाईंर्को हालर्को 

रानियतासँग फरर्क हुन सक्छ ।  
 

तपाईंर्को सासं्रृ्कनतर्क िा जातीय समहू 
(Your Ethnic or Tribal Group) 

 तपाईं आफ्नो मातृभूनममा र्कन नै नििेष सांस्रृ्कनतर्क समूहसँग संबद्ध हुननहुधछ? 

उर्दाहरणर्का लानग, इरानर्का माननस एनिररयन (Assyrian) िा ग्िाटेमालार्का 

माननस किरे्क (Quiche) हुन सक्छन् ।  
 

तपाईंर्को िमम (Your religion) 

 तपाईं र्कन नै िममलाई पछ्याउननहुधछ? यकर्द पछ्याउननहुधछ भने, तपाईंर्को िार्ममर्क 

पनहचान बारे प्रश्नहरू सोध्न ेबार्कसमा यसलाई सूचीरृ्कत गननमहोस्। यस प्रश्नले 

तपाईंलाई तपाईंर्को मनख्य िमम (जस्तै यहूर्दी, इसाई, बौद्ध, इस्लाम, इत्याकर्द) र 
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तपाईं संबद्ध भएर्को िममर्को र्कन नै नििेष नहस्सा (जस्तै अथोडक्स, िा र्कनप्टर्क 

इसाई) र्दनबैबारे सोध्छ ।  
 

ननष्र्कासन प्रकियाहरू (Removal proceedings) 

 तपाईं हाल र्दिे ननर्काला प्रकियाहरूमा हुननहुधछ, जसलाई ननष्र्कासन 

प्रकियाहरू पनन भननधछ । हो भन्ने बार्कस जाँच्ननहोस् । यकर्द तपाईं यसभधर्दा 

पनहले पनन र्दिे ननर्काला प्रकियामा हुननहुध्यो भने, त्यस बारे उल्लेि गननमहोस् ।  
 

तपाईंर्को आफ्नो रािबाट भएर्को हालर्को प्रस्थान र सयंनक्त राज्यमा प्रििे 
(Your most recent departure from your country and entry into 
the U.S) 

 यकर्द तपाईं नबना अननमनत िा गैर-र्कानूनी रूपमा प्रिेि गननमभएर्को हो भने, 

"ननरीिण भएन" लखे्ननहोस् र "I-94 संख्या" मागेर्को ठाउँमा "लागू हुरँ्दनै" 

राख्ननहोस ्। तपाईंले अधय रािहरूर्को भ्रमण गरेर सयंनक्त राज्यमा प्रिेि गर्दामर्का 

अधय सब ैसमयर्को सूची बनाउन पनन आिश्यर्क हुधछ । यकर्द तपाईं िास्तनिर्क 

नमनत यार्द गनम सक्नन हुन्न भने, तपाईं नननित हुननहुन्न भनी धयायािीिलाई 

र्दिामउन "लगभग" राख्ननहोस् ।  
 

तपाईंर्को सबभैधर्दा राम्रोसगँर्कन न भाषा बोल्ननहुधछ  

(Which language you speak best) 

 यकर्द तपाईं िेरै भाषाहरू बोल्ननहुधछ भने, तपाईंले सबैभधर्दा राम्रोसँग र्कन न भाषा 

बोल्ननहुधछ र बनझ्ननहुधछ उल्लिे गननमहोस ्। यकर्द तपाईं आफ्नो भाषार्को नििेष 

बोली बोल्ननहुधछ भने, त्यो पनन नोट गननमहोस् । यकर्द तपाईं धयायािीिसँग 

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

अनभभािर्कर्को ठेगाना (Parents’ location) 

 यकर्द तपाईंर्को एर्क िा र्दनबै जना अनभभािर्कर्को मृत्यन भइसरे्कर्को छ भने पनन, 

तपाईंले उहाँलाई उल्लेि गननमपछम । "ठेगाना" भागमा, "मृत्यन भएर्को" लखे्ननहोस् 

।  
 

भाग B (Part B) 

 

जीिनसाथी र बच्चाहरूर्को नाम (Spouse and children’s names) 

 तपाईं नििानहत हुननहुधछ र/िा तपाईंर्का बच्चाहरू छन् भने मात्र यो भाग 

भननमहोस ्। यकर्द तपाईंर्का सब ैबच्चाहरूर्का लानग फाराममा पयामप्त र्कोठा छैन 
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भने, तपाईंले ननिेर्दनर्को पछानड भागर्को "पूरर्क फाराम A" िा तपाईंर्को नाम, 

A नतबर, र हस्तािर सनहतर्को िाली र्कागजर्को टनिा प्रयोग गनम सक्नन हुधछ । 
 

 यकर्द तपाईरँ्को जीिनसाथी उनीहरूसँग पनहले र्दनेि नै र्कानूनी प्रनतष्ठा (जस्तै 

उनीहरू संयनक्त राज्यर्का िानसधर्दा िा र्कानूनी रूपमा स्थायी ननिासीहरू) 

भएर्को र्कारणले आिेर्दनमा समािेि गररर्दनै भने, "अधय र्कारणहरू" मा नचह्न 

लगाउननहोस् र बार्कसमा स्पनष्टर्करण कर्दननहोस् ।  
 

भाग C (Part C) 

यो तपाईंर्को आिेर्दनर्को महत्त्िपूणम भाग हो । यस भागलाई भननम भधर्दा पनहले, 

तपाईं यस प्यारे्कटर्को "आफ्नो र्दािीर्को बारेमा सोच्ननहोस्" भन्न ेसेक्सनमा तपाईं 

स्ियंले लिेेर्को प्रश्नहरूर्को उत्तर हनेम चाहन सक्नन हुधछ । यसर्को साथै, बयानर्को 

रूपमा तपाईं आफ्नो र्कथा गोप्य रूपमा लखे्न चाहन सक्नन हुधछ । 
 

यकर्द तपाईंले गोप्य बयान लखे्ननहुधछ भने, संनिप्त सारािंर्का साथ भाग C मा भएर्का 

प्रश्नहरूर्को उत्तर कर्दननहोस ्र "रृ्कपया बयान हनेनमहोस"् भनन लखे्ननहोस् जसमाफम त 

बयानर्को रूपमा धयायािीि तपाईंर्को सतपूणम र्कथार्को बारेमा थाहा पाउननहुधछ । 
 

फर्र्कम ने डर (Fear of Return) 

 तपाईं आफ्नो र्दिे फरे्कर जान कर्कन डराउननहुधछ भन्ननहोस् । यकर्द तपाईं 

आफ्नो जात, िमम, रानियता, राजनीनतर्क अनभप्राय िा सामानजर्क समहूर्को 

र्कारणले डराउननहुधछ भने भन्न यार्द राख्ननहोस् ।  
 

तपाईंर्को र्दिे तथा यनएसमा नगरफ्तार  

(Arrests in your home country and the US) 

 तपाईंलाई आफ्नो र्दिेमा भएर्का समस्या (तपाईंले भोग्नन भएर्को र्दनव्यमिहार 

िा गाली), र्का साथै यनएसमा घटेर्का र्कन नै अपरानिर्क इनतहास र्दनबै 

समस्याहरूर्को बारेमा तपाईंले समािेि गननमपर्दमछ ।  
 

घर फर्कम नर्का लानग तपाईंर्को डर (Your fear of return) 

 तपाईं र्कन न र्कन रामा डराउननहुधछ तथा यकर्द तपाईं आफ्नो र्दिे फर्कम ननहुधछ भने 

तपाईंलाई रे्क हुनेछ भन्ननहोस् ।  
 

अधय र्दिेमा र्कानूनी प्रनतष्ठा (Legal status in another country) 
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 यकर्द तपाईंले अधय र्दिेमा स्थायी िरणाथी प्रनतष्ठा प्राप्त गननमभएर्को छ भने, 

तपाईंले यहाँ सूनचत गननमपर्दमछ ।  
 

भाग D (Part D) 

 यी प्रश्नहरूले "आश्रय स्थल", "ननष्र्कासनबाट रोक्न", तथा "CAT" र्का लानग 

तपाईंर्को योग्यतार्को बारेमा जानर्कारी माग्र्दछन् । नतनीहरू सबैर्को पूणम रूपमा 

उत्तर कर्दननहोस ्।  
 

भाग E (Part E) 

 यो तपाईंले लिेेर्को सब ैर्कन राहरू सत्य र सही छ भनेर हस्तािर तथा प्रनतज्ञा गने 

ठाउँ हो ।  ध्यान कर्दननहोस्, यकर्द तपाईं आिेर्दनमा झूटो लखे्ननहुधछ भने, तपाईं र्दिे 

ननर्कालार्का लानग र्कन नै पनन सहायतार्को योग्य हुननहुने छैन ।  
 

भाग F (Part F) 

 यकर्द अधय र्कन नै व्यनक्तल ेतपाईंलाई यो आिेर्दन पूरा गनममा मद्दत गरेर्को छ भने मात्र 

यो भाग भननमहोस ्।  
 

भाग G (Part G) 

 यस भागलाई धयायािीिर्को अगानड पूरा गररने छ । 
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पररनिष्ट 2: आफ्नो र्दाबीर्को बारेमा निचार गन े
Appendix 2: Thinking About Your Claim 

 

मलै ेयातनार्को निरूद्ध आश्रय स्थल, ननष्र्कासन रोक्का, िा ननयमर्को माग गनामर्को 

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

मैले आफ्नो र्दिे कर्कन छाड?े 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

र्कसलाई र्दिेेर म डराउँछन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

म उनीहरूलाई र्दिेेर कर्कन डराउँछन? उनीहरू कर्कन म र म जस्तै अधय व्यनक्तहरूलाई हानी 

पनयामउन चाहधछन्? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

यकर्द म फर्र्कम एर गए भने उनीहरूले मलाईं रे्क गनेछन् भन्ने लाग्छ ? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

म फर्र्कम एर्को र्कन रा उनीहरूले थाहा पाउनेछन् भनेर म र्कसरी सोच्न सक्छन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

अनहले उनीहरूले र्कसलाई ितर्काइरहरे्का िा र्दनव्यमिहार गर्दछैन्? रे्क उनीहरू पनन (जानत, 

िमम, रानिया आकर्दमा) म जस्तै माननस हुन?् म यो र्कन रा र्कसरी थाहा पाउन सक्छन? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

निगतर्का मरेा अननभिहरू (My experiences in the past) 

धयायािीि समि आफ्नो र्कथार्को बारेमा स्पनष्टर्करण कर्दने सब ैभधर्दा प्रभािर्कारी तररर्का 

तपाईंसँग रे्क-रे्क भएर्को नथयो उर्दाहरणहरू कर्दननहोस् । तपाईंर्को र्दािीसँग सतबनधित 

तपाईंर्का नििेष अननभिहरूर्को बारेमा सोच्ननहोस्, जस्तै: नििेष व्यनक्त िा व्यनक्तहरूर्को 

समूहद्वारा तपाईं मानथ आिमण भएर्को िा तपाईंलाई डराएर्को ननिामररत समय । यकर्द 

तपाईंसँग यस्ता पीडाहरू सतबधिी िरैे अननभिहरू छन् भने, सब ैभधर्दा नराम्रो एउटार्को 

बारेमा सोच्ननहोस्, िा एउटा त्यस्तो अननभि जसर्को बारेमा तपाईंलाई धयायािीिले थाहा 

पाउननपछम भन्ने लाग्छ । अब, निस्तृत जानर्कारीर्का साथ धयायािीिर्का प्रश्नहरूर्को जिाफ 

कर्दन तपाईंलाई मद्दत गनम तपाईंर्को अनघल्ला अननभिहरू बारे आफैं ल ेआफैं लाई ननम्न 

प्रश्नहरू सोध्ननहोस्: 
 

अननभि 1:  
 

नमनत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई रे्क भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो र्कसले गयो? (उर्दाहरणर्का लानग, सरर्कार, पननलस, निरोहीहरू, िार्ममर्क 

समूहहरू, इत्याकर्द) तपाईंले नतनीहरूर्को पनहचान र्कसरी गननमहुधछ? 
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले तपाईंलाई कर्कन ितर्काएर्का िा र्दनव्यमिहार गरेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले तपाईंलाई ितर्काउँर्दा िा चोट पनयामउँर्दा रे्क भनेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले नििेष गरर तपाईंलाई नै लनित गरेर्का नथए भनेर तपाईंल ेर्कसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

ननम्न पाँच मध्ये र्कन न र्कारणर्का लानग नतनीहरूले तपाईंलाई लनित गरेर्का नथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जानत   /   िमम   /   रानियता   /   सामानजर्क समहू   /   

राजनैनतर्क निचार 

तपाईंले र्कसरी थाहा पाउननभयो? 

_____________________________________________________________________________ 
 

यकर्द र्कोही भएमा, नतनीहरूल ेअरू र्कसलाई ितर्काएर्का िा र्दनव्यमिहार गरेर्का नथए? 

____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
 

अननभि 2:  
 

नमनत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई रे्क भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो र्कसले गयो? (उर्दाहरणर्का लानग, सरर्कार, पननलस, निरोहीहरू, िार्ममर्क 

समूहहरू, इत्याकर्द) तपाईंले नतनीहरूर्को पनहचान र्कसरी गननमहुधछ? 
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले तपाईंलाई कर्कन ितर्काएर्का िा र्दनव्यमिहार गरेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले तपाईंलाई ितर्काउँर्दा िा चोट पनयामउँर्दा रे्क भनेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले नििेष गरर तपाईंलाई नै लनित गरेर्का नथए भनेर तपाईंल ेर्कसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

ननम्न पाँच मध्ये र्कन न र्कारणर्का लानग नतनीहरूले तपाईंलाई लनित गरेर्का नथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जानत   /   िमम   /   रानियता   /   सामानजर्क समहू   /   

राजनैनतर्क निचार 

तपाईंले र्कसरी थाहा पाउननभयो? 

____________________________________________________________________________ 
 

अननभि 3:  
 

नमनत: _______________ ठाउँ:______________________________________________________ 
 

तपाईंलाई रे्क भयो? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________  
 

तपाईंलाई यस्तो र्कसले गयो? (उर्दाहरणर्का लानग, सरर्कार, पननलस, निरोहीहरू, िार्ममर्क 

समूहहरू, इत्याकर्द) तपाईंले नतनीहरूर्को पनहचान र्कसरी गननमहुधछ? 
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले तपाईंलाई कर्कन ितर्काएर्का िा र्दनव्यमिहार गरेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
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नतनीहरूले तपाईंलाई ितर्काउँर्दा िा चोट पनयामउँर्दा रे्क भनेर्का नथए? 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

नतनीहरूले नििेष गरर तपाईंलाई नै लनित गरेर्का नथए भनेर तपाईंल ेर्कसरी थाहा 

पाउननभयो?__________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

ननम्न पाँच मध्ये र्कन न र्कारणर्का लानग नतनीहरूले तपाईंलाई लनित गरेर्का नथए? लागू 

हुनेमा गोलो घेरा लगाउननहोस्: जानत   /   िमम   /   रानियता   /   सामानजर्क समहू   /   

राजनैनतर्क निचार 

तपाईंले र्कसरी थाहा पाउननभयो? 

_____________________________________________________________________________ 
 

यकर्द र्कोही भएमा, नतनीहरूल ेअरू र्कसलाई ितर्काएर्का िा र्दनव्यमिहार गरेर्का नथए? 

____________________________________________________________________  
___________________________________________________________________________________ 
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पररनिष्ट 3. सिेार्को प्रमाणपत्र 
(Appendix 3. Certificate of Service) 

 
 

यकर्द तपाईंल ेICE अनििक्ता र अर्दालतमा धयायािीिलाई र्कागजातहरू कर्दननहुनछे भन े

ननम्न प्रमाणपत्र प्रयोग गननमहोस ्। 
 

म, ________________________(यहाँ तपाईंर्को नाम लेख्ननहोस्), यस माफम त प्रमानणत गर्दमछन  

कर्क मैले यस र्कागजातर्को एउटा प्रनतनलनप ननम्न नमनतमा ICE मनद्दार्को प्रनतनननिलाई 

हातैमा कर्दएर्को छन  । 
 

हस्तािर:  
 

नमनत: 
 

यकर्द तपाईंल ेसनननिाई पनहल ेनै ICE अनििक्ता र धयायािीिलाई र्कागजातहरू पत्राचार 

गननमहुनछे भन ेननम्न प्रमाणपत्र प्रयोग गननमहोस ्। 
 

म, ________________________(यहाँ तपाईंर्को नाम लेख्ननहोस्), यस माफम त प्रमानणत गर्दमछन  

कर्क मैले यस र्कागजातर्को एउटा प्रनतनलनप ननम्न नमनतमा 

_________________________________ (तपाईं बनसरहननभएर्को सनिार रे्कधरर्को 

ICE र्कायामलयर्का लानग ठेगाना उल्लेि गनमहुोस्) ICE मनद्दार्को प्रनतनननिलाई पठाएर्को 

पत्रमा रािरे्को छन  । 
 

हस्तािर:  
 

नमनत: 
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पररनिष्ट 4. अननिार्दर्को नमनूा प्रमाणपत्र 
Appendix 4. Sample Certificate of Translation 

 

 

म, ________________________(अननिार्दर्कर्को नाम), प्रमानणत गर्दमछन  कर्क म यस 

र्कागजातलाई यसर्को िास्तनिर्क भाषाबाट अंगे्रजीमा अननिार्द गनम र्दि छन  र मेरो र्दिता 

अननसार यो अननिार्द साँचो र सही छ । 
 

अननिार्दर्कर्को हस्तािर  

नमनत 
 
 
 
 
 


