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1. संरक्षणको अगिकार कसलाई हुन्छ?
यदद तपाई सर्देश फककँ दा िम्भीर घेराबनदी र्ा यातनामा र्ा माररन सकने खतरामा हुनहुुन्छ ्ने 
सरंक्षणको अगिकार तपाई जसततै शरणार्थी आरे्दकलाई ्छ । यदद तपाई सर्देश फककँ दा तपाईको देशको 
सरकारले सरंक्षण ददन सक्छ र्ा तपाईको देशमा तपाईका लागि सरुरक्षत सर्ानको प्रतया्ूतत ्छ ्ने 
सामानयतया तपाईलाई नर्वेमा शरणार्थी सरंक्षणको अगिकार हुदतैन। 
कसलाई सरंक्षणको अगिकार ्छ ्नने तनण्णय ललन अनतरा्णष्ट्रिय सम्भौताहरूमा आिाररत ्छन । जनु 
सम्भौताहरूको नर्वेले पालना िनु्ण पनवे कदिर्द्रता हुन्छ। 

2. मानर्भीयताको आिारमा कसले आर्ासभीय अनुमतत पाउन सक्छ?
यदद तपाईसँि शरणार्थी सरंक्षणको दार्भी िनवे अगिकार ्छतैन ्ने िम्भीर मानर्भीयताको आिारमा र्ा 
नर्वेसँिको वर्शषे समबनिका आिारमा तपाई आर्ासभीय अनमुततको लागि हकदार हुन सक्छ र्ा सकदतैन  
्ननेबारे प्रशासनले आर्शयक मलूयाङकन िनवे्छ । यसलाई मानर्भीयताको आिारमा आर्ासभीय अनुमततको 
योगयता ्तनन्छ । 
यसतो आर्ासभीय अनुमतत पाउनका लागि सामानयतया तपाईसँि मानयताको राहदानभी हुनपु्छ्ण । यदद 
तपाईले प्रशासनसमक्ष राहदानभी पेस िन्ण सकन ु्एन ्ने तपाईको आरे्दन रद्द हुने्छ र्ा सभीलमत 
ककलसमको आर्ासभीय अनमुतत उपलबि िराइने्छ जसले िदॉ तपाईलाई न त सर्ायभी आर्ासभीय अनमुतत र्ा 
पररर्ार सदहतको आप्रर्ासनको अनुमततको अगिकार नतै लमलद्छ । 

3. तपाईको शरणार्थीको आरे्दन कुन देशले देशले हेद्छ्ण? 
नर्वेमा सरंक्षणका लागि आरे्दन ददने जो कोहीको आरे्दनमागर् नर्वेमतै कार्ा्णही हुन्छ ्नने ्छतैन । डष्बलन 
सझंभौता यरुोवपयन देशहरूबभीचको आबद्धता हो जसले शरणार्थीहरूका आरे्दनमागर् डष्बलन सझंभौताको 
दायराल्त्र पनवे कुनतै एउिा देशले मात्र तनरे्दन हेद्छ्ण। 
तनमन कुराका आिारमा डष्बलन संझभौताले समेिेका कुनतै युरोवपयन देशमा तपाईको  
आरे्दनमागर् कार्ा्णही हुनसकने्छ:

• तपाईको औलाका ्छापहरू – (लयापचे) परेको ्छ ्ने 
• तपाईले शरणको आरे्दन ददएको ्छ ्ने 
• तपाईको राहदानभीमा ल्सा अर्र्ा आर्ासभीय अनुमतत ्छ ्ने 
• तपाईको नष्जकको नातदेार ्छ ्ने
तपाईलाई अकको देशमा सर्ानानतरण िनवे र्ा निनवे ्नेर जाचँबझु र तनण्णय िन्ण नर्वेष्जयन प्रशासनलाई 
दईुदेखख ्छ मदहनासमम लाग्छ। 
यदद तपाईलाई र्प जानकारीको आर्शयकता प्छ्ण ्ने NOAS बाि डष्बलन सझंभौताको अलगितै ब्ोसर ललन 
सकनहुुने्छ ।

4. तपाईको शरणको आरे्दन नर्वेमा कसले हे्छ्ण?
नर्वेष्जयन अधयािमन वर््ाि (UDI) नर्वेष्जयन सरकारकतै  एउिा तनकाय हो । वर््ािका कम्णचारीबाि 
तपाईको अनतर्ा्णता्ण ललइने ्छ र तपाई आर्ासभीय अनमुततका लागि योगय हुनहुुन्छ र्ा हुनहुुनन ्नभी 
तनण्णय िररने्छ । UDI ले सबतैका शरणका आरे्दनहरू सार्िानभीपरू््णक जाचेँर UDI कतै  मापदणडका आिारमा 
आरे्दनमागर् आर्शयक कार्ा्णही िनवे्छ।

यो ब्ोसर शरणार्थी आरे्दकहरूका लागि नर्वेष्जयन संसर्ा NOAS 4f/f 
तयार पाररएको हो। 

NOAS शरणार्थीहरूलाई सूचना एर्म ्कानुनभी सहयोि उपलबि िराउने ितैर 
सरकारी मानर्अगिकारर्ादी संसर्ा हो। 

यो ब्ोसरमा नर्वेमा शरण चाहने शरणार्थी आरे्दकहरूका लागि संरक्षण 
समबनिभी महतर्पूण्ण जानकारी समारे्श िररएको ्छ।

यसमा तनमनकुराहरू पढन पाउनु हुने्छ:

• संरक्षणको अगिकार कसलाई हुन्छ?

• मानर्भीयताको आिारमा कसले आर्ासभीय अनुमतत पाउन  
 सक्छ?

• तपाईको शरणको आरे्दन कुन देशले हेद्छ्ण?

• नर्वेमा तपाइँको शरणार्थी आरे्दन पत्र कसले हे्छ्ण? 

• तपाईले संरक्षणका लागि आरे्दन ददनु्यो ्ने के हुन्छ?

• शरणार्थी अनतर्ा्णता्ण समबनिभी लागि महतर्पूण्ण सुझाब

• शरणार्थी आरे्दकको नाताले तपाईको कत्णबय र अगिकार

• िोपनभीयता
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1. संरक्षणको अगिकार कसलाई हुन्छ?
यदद तपाई सर्देश फककँ दा िम्भीर घेराबनदी र्ा यातनामा र्ा माररन सकने खतरामा हुनहुुन्छ ्ने 
सरंक्षणको अगिकार तपाई जसततै शरणार्थी आरे्दकलाई ्छ । यदद तपाई सर्देश फककँ दा तपाईको देशको 
सरकारले सरंक्षण ददन सक्छ र्ा तपाईको देशमा तपाईका लागि सरुरक्षत सर्ानको प्रतया्तूत ्छ ्ने 
सामानयतया तपाईलाई नर्वेमा शरणार्थी सरंक्षणको अगिकार हुदतैन। 
कसलाई सरंक्षणको अगिकार ्छ ्नने तनण्णय ललन अनतरा्णष्ट्रिय सम्भौताहरूमा आिाररत ्छन । जुन 
सम्भौताहरूको नर्वेले पालना िनु्ण पनवे कदिर्द्रता हुन्छ। 

2. मानर्भीयताको आिारमा कसले आर्ासभीय अनुमतत पाउन सक्छ?
यदद तपाईसँि शरणार्थी सरंक्षणको दार्भी िनवे अगिकार ्छतैन ्ने िम्भीर मानर्भीयताको आिारमा र्ा 
नर्वेसँिको वर्शषे समबनिका आिारमा तपाई आर्ासभीय अनमुततको लागि हकदार हुन सक्छ र्ा सकदतैन  
्ननेबारे प्रशासनले आर्शयक मलूयाङकन िनवे्छ । यसलाई मानर्भीयताको आिारमा आर्ासभीय अनमुततको 
योगयता ्तनन्छ । 
यसतो आर्ासभीय अनमुतत पाउनका लागि सामानयतया तपाईसँि मानयताको राहदानभी हुनपु्छ्ण । यदद 
तपाईले प्रशासनसमक्ष राहदानभी पेस िन्ण सकन ु्एन ्ने तपाईको आरे्दन रद्द हुने्छ र्ा सभीलमत 
ककलसमको आर्ासभीय अनमुतत उपलबि िराइने्छ जसले िदॉ तपाईलाई न त सर्ायभी आर्ासभीय अनमुतत र्ा 
पररर्ार सदहतको आप्रर्ासनको अनमुततको अगिकार नतै लमलद्छ । 

3. तपाईको शरणार्थीको आरे्दन कुन देशले देशले हेद्छ्ण? 
नर्वेमा सरंक्षणका लागि आरे्दन ददने जो कोहीको आरे्दनमागर् नर्वेमतै कार्ा्णही हुन्छ ्नने ्छतैन । डष्बलन 
सझंभौता यरुोवपयन देशहरूबभीचको आबद्धता हो जसले शरणार्थीहरूका आरे्दनमागर् डष्बलन सझंभौताको 
दायराल्त्र पनवे कुनतै एउिा देशले मात्र तनरे्दन हेद्छ्ण। 
तनमन कुराका आिारमा डष्बलन संझभौताले समेिेका कुनतै युरोवपयन देशमा तपाईको  
आरे्दनमागर् कार्ा्णही हुनसकने्छ:

• तपाईको औलाका ्छापहरू – (लयापचे) परेको ्छ ्ने 
• तपाईले शरणको आरे्दन ददएको ्छ ्ने 
• तपाईको राहदानभीमा ल्सा अर्र्ा आर्ासभीय अनुमतत ्छ ्ने 
• तपाईको नष्जकको नातदेार ्छ ्ने
तपाईलाई अकको देशमा सर्ानानतरण िनवे र्ा निनवे ्नेर जाचँबझु र तनण्णय िन्ण नर्वेष्जयन प्रशासनलाई 
दईुदेखख ्छ मदहनासमम लाग्छ। 
यदद तपाईलाई र्प जानकारीको आर्शयकता प्छ्ण ्ने NOAS बाि डष्बलन सझंभौताको अलगितै ब्ोसर ललन 
सकनहुुने्छ ।

4. तपाईको शरणको आरे्दन नर्वेमा कसले हे्छ्ण?
नर्वेष्जयन अधयािमन वर््ाि (UDI) नर्वेष्जयन सरकारकतै  एउिा तनकाय हो । वर््ािका कम्णचारीबाि 
तपाईको अनतर्ा्णता्ण ललइने ्छ र तपाई आर्ासभीय अनमुततका लागि योगय हुनहुुन्छ र्ा हुनहुुनन ्नभी 
तनण्णय िररने्छ । UDI ले सबतैका शरणका आरे्दनहरू सार्िानभीपरू््णक जाँचेर UDI कतै  मापदणडका आिारमा 
आरे्दनमागर् आर्शयक कार्ा्णही िनवे्छ।

यो ब्ोसर शरणार्थी आरे्दकहरूका लागि नर्वेष्जयन संसर्ा NOAS 4f/f 
तयार पाररएको हो। 

NOAS शरणार्थीहरूलाई सूचना एर्म ्कानुनभी सहयोि उपलबि िराउने ितैर 
सरकारी मानर्अगिकारर्ादी संसर्ा हो। 

यो ब्ोसरमा नर्वेमा शरण चाहने शरणार्थी आरे्दकहरूका लागि संरक्षण 
समबनिभी महतर्पूण्ण जानकारी समारे्श िररएको ्छ।

यसमा तनमनकुराहरू पढन पाउनु हुने्छ:

• संरक्षणको अगिकार कसलाई हुन्छ?

• मानर्भीयताको आिारमा कसले आर्ासभीय अनुमतत पाउन  
 सक्छ?

• तपाईको शरणको आरे्दन कुन देशले हेद्छ्ण?

• नर्वेमा तपाइँको शरणार्थी आरे्दन पत्र कसले हे्छ्ण? 

• तपाईले संरक्षणका लागि आरे्दन ददनु्यो ्ने के हुन्छ?

• शरणार्थी अनतर्ा्णता्ण समबनिभी लागि महतर्पूण्ण सुझाब

• शरणार्थी आरे्दकको नाताले तपाईको कत्णबय र अगिकार

• िोपनभीयता
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5. तपाईले संरक्षणका लागि आरे्दन ददनु्यो ्ने के हुन्छ?
तपाईले शरणार्थी आरे्दककोरूपमा प्रहरीमा दता्ण िनु्ण प्रने्छ
प्रहरीले तपाईको तष्सबर र लयापचे ललने्छ । उनभीहरूले तपाईको पररचय, तपाई नर्वेमा कसरी ऑउन ु्यो 
्नेर सोधने्छन ्। UDI ले ककन सरंक्षणको लागि आरे्दन ददँदतै हुनहुुन्छ  ्नेर सोधने्छन ्। यदद तपाईसँि 
सार्मा पररचय पत्र ्छ ्ने दता्ण िनवे समयमा तपाईले यभी कािजहरू पेस िनु्णपनवे्छ ।

तपाईलाई प्रतभीक्षा केनद्रमा लगिने्छ
रष्जट्रेिसन ्एपत्छ तपाईलाई प्रतभीक्षा केनद्रमा लगिने्छ । अकको असर्ायभी र्ा सामानय प्रतभीक्षा केनद्रमा जाने 
बयर्सर्ा न्एसमम तपाईले यस ठाउँमा केही ददन बसन ुपनवे्छ । केनद्रमा तपाईले पालन िनु्ण पनवे कत्णबय 
र अगिकारका बारेमा केनद्रका कम्णचारीले र्प जानकारी ददने्छन।्

तपाईलाई (टयुबरकयुलोलससको) क्षयरोिको जाँच िररने्छ
प्रतभीक्षा केनद्रमा बसेको सुरुका ददनहरूमा तपाईलाई टयबुरकयलुोलससको क्षयरोिको जाँच िररने्छ । यो 
सबतैलाई अतनबाय्ण रूपमा लाि ुहुने्छ । यदद तपाईमा उपचार िररहालन ुपनवे िम्भीर प्रकारको रोि  देखखयो 
्ने तपाईले उपचार केनद्रमा खबर िनु्णपनवे्छ ।

NOAS बाि तपाईले जानकारी र आर्शयक तनदवेशन पाउनुहुने्छ
प्रतभीक्षा केनद्रमा बसेको सुरुका ददनहरूमा NOAS बाि आर्शयक जानकारी पाउनुहुने्छ । NOAS नर्वेमा 
शरणग्ाही शरणार्थी अगिकार समबनिभी काम हेनवे मानर्अगिकारर्ादी ितैरसरकारी ससंर्ा हो । प्रतभीक्षा 
केनद्रमा शरणग्ाहीलाई आर्शयक सचूना र तनदवेशन उपलबि िराउन ुNOAS को दातयतर् हो । 
शरणका प्रकरियाबारे तपाईलाई सूचना चलगचत्र देखाइने्छ र NOAS का कम्णचारीसँि ्छलफल िराइने्छ । 
्छलफलको उद्धशेय UDI सँिको अनतर्ा्णता्णका लागि तयार पानु्ण हो । सरंक्षणका लागि तनरे्दन िदा्ण कुनतै 
प्रश ्न सोधनपुरेमा तपाईले ्छलफलको सहयोि ललन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । ्छलफल तपाईले राम्ोसँि बझुने 
्ाषामा हुने्छ ।  

डष्बलन समझभौता अनसुार तपाईलाई अनय कुनतै यरुोवपयन देशमा सानवे सम्ार्ना ्छ ्ने सही सचूना 
पाउनका लागि तपाईले यो कुरा राखन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । 
NOAS का कम्णचारी ले िोपनभीयताको ष्जममेर्ारी बहन िरेको हुन्छ । 

UDI 4f/f तपाईको अनतर्ा्णता्ण ललइने्छ
शरणका लागि ददइने अनतर्ा्णता्ण ् नेको तपाई ले सरंक्षणका लागि ककन आरे्दन िददै हुनहुुन्छ ् नने कुरा बुझाउने 
सबत्ै नदा महतर्पणू्ण अर्सर हो । शरणका लागि अनतर्ा्णता्ण सामानयत िेरतै घणिासमम जारी रहन्छ । आफनो 
अनु्र्का बारेमा र तपाई आफनो देश फकक्ण न ुपरेमा के कुराको डर ्छ ्ननेबारे वर्सततृत रुपमा बताउनुहोस । 
अनतर्ा्णता्णको बेलामा दो्ाष ेउपष्सर्त हुन्छ । दो्ाषलेे िोपनभीयता तर्ा तनट्पक्षता बहन िरेको हुन्छ । के 
्तनँदतै ्छ ्नने कुरा बझुन समसया ्एमा तरुुनततै अनतर्ा्णता्णकारलाई ्ननुहोस ्।
अनतर्ा्णता्णको अनतयमा ऑफुले ्नेका कुराहरूका ऑिारमा लेखखएको एउिा प्रततरे्दनमा तपाईले सही 
िनु्णपनवे्छ । दो्ाषलेे तपाईका लागि तयो प्रततरे्दन पदिददने्छ । प्रततरे्दनमा केही कुरा पररर्त्णन िन्ण मन 
लािेमा सही िनु्णअतघ ्ननुहोस ्। 

UDI को प्रतयुततर पखवेर बसदा तपाईले सामानय प्रतभीक्षा केनद्रमा िई बसनुपनवे्छ
यो प्रतभीक्षा केनद्रको बसाइ तनशलुक हो । तपाई चाहनुहुन्छ ्ने UDI बाि प्रतयतुतर पखकँदा AolQmut 
दहसाबले बसन सकनहुुन्छ तर तयो अर्िभीमा तपाईले कुनतै प्रकारको आगर््णक सहयोि प्रापत िनु्णहुने ्छतैन । 
यदद तपाई अनततै जानहुुने ्यो ्ने प्रतभीक्षा केनद्रलाई खबर िनु्णहोला जसले तपाईको नया ँठेिानाको दता्ण  
िनवे्छ । तपाईको नया ँठेिाना दता्ण हुन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ ककन्ने यसले तपाईसमम खबर पुर ्याउने UDI को 
प्रकतृ यामा सहयोि ि्छ्ण । 

नयाँ जानकारी
अनतर्ा्णता्णपत्छ शरणार्थी आरे्दन समबनिभी महतर्पणू्ण नया ँसचूना k|fKt िनु््ण एमा तरुुनत UDI लाई खबर 
िनु्णहोस ्। पदहले नतै यो जानकारी ककन समारे्श िन्ण सककएन तयसका बारेमा प्रट्ि पानु्णहोस ्। यो कसरी 
िनवे ्ननेबारे केनद्रका कम्णचारीले र्प बयाखया िररददने्छन ्।
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5. तपाईले संरक्षणका लागि आरे्दन ददनु्यो ्ने के हुन्छ?
तपाईले शरणार्थी आरे्दककोरूपमा प्रहरीमा दता्ण िनु्ण प्रने्छ
प्रहरीले तपाईको तष्सबर र लयापचे ललने्छ । उनभीहरूले तपाईको पररचय, तपाई नर्वेमा कसरी ऑउनु ्यो 
्नेर सोधने्छन ्। UDI ले ककन सरंक्षणको लागि आरे्दन ददँदतै हुनहुुन्छ  ्नेर सोधने्छन ्। यदद तपाईसँि 
सार्मा पररचय पत्र ्छ ्ने दता्ण िनवे समयमा तपाईले यभी कािजहरू पेस िनु्णपनवे्छ ।

तपाईलाई प्रतभीक्षा केनद्रमा लगिने्छ
रष्जट्रेिसन ्एपत्छ तपाईलाई प्रतभीक्षा केनद्रमा लगिने्छ । अकको असर्ायभी र्ा सामानय प्रतभीक्षा केनद्रमा जाने 
बयर्सर्ा न्एसमम तपाईले यस ठाउँमा केही ददन बसन ुपनवे्छ । केनद्रमा तपाईले पालन िनु्ण पनवे कत्णबय 
र अगिकारका बारेमा केनद्रका कम्णचारीले र्प जानकारी ददने्छन।्

तपाईलाई (टयुबरकयुलोलससको) क्षयरोिको जाँच िररने्छ
प्रतभीक्षा केनद्रमा बसेको सरुुका ददनहरूमा तपाईलाई टयबुरकयलुोलससको क्षयरोिको जाचँ िररने्छ । यो 
सबतैलाई अतनबाय्ण रूपमा लाि ुहुने्छ । यदद तपाईमा उपचार िररहालन ुपनवे िम्भीर प्रकारको रोि  देखखयो 
्ने तपाईले उपचार केनद्रमा खबर िनु्णपनवे्छ ।

NOAS बाि तपाईले जानकारी र आर्शयक तनदवेशन पाउनुहुने्छ
प्रतभीक्षा केनद्रमा बसेको सरुुका ददनहरूमा NOAS बाि आर्शयक जानकारी पाउनुहुने्छ । NOAS नर्वेमा 
शरणग्ाही शरणार्थी अगिकार समबनिभी काम हेनवे मानर्अगिकारर्ादी ितैरसरकारी ससंर्ा हो । प्रतभीक्षा 
केनद्रमा शरणग्ाहीलाई आर्शयक सचूना र तनदवेशन उपलबि िराउन ुNOAS को दातयतर् हो । 
शरणका प्रकरियाबारे तपाईलाई सूचना चलगचत्र देखाइने्छ र NOAS का कम्णचारीसँि ्छलफल िराइने्छ । 
्छलफलको उद्धशेय UDI सँिको अनतर्ा्णता्णका लागि तयार पानु्ण हो । सरंक्षणका लागि तनरे्दन िदा्ण कुनतै 
प्रश ्न सोधनपुरेमा तपाईले ्छलफलको सहयोि ललन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । ्छलफल तपाईले राम्ोसँि बझुने 
्ाषामा हुने्छ ।  

डष्बलन समझभौता अनसुार तपाईलाई अनय कुनतै यरुोवपयन देशमा सानवे सम्ार्ना ्छ ्ने सही सचूना 
पाउनका लागि तपाईले यो कुरा राखन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । 
NOAS का कम्णचारी ले िोपनभीयताको ष्जममेर्ारी बहन िरेको हुन्छ । 

UDI 4f/f तपाईको अनतर्ा्णता्ण ललइने्छ
शरणका लागि ददइने अनतर्ा्णता्ण ् नेको तपाई ले सरंक्षणका लागि ककन आरे्दन िददै हुनहुुन्छ ् नने कुरा बुझाउने 
सबत्ै नदा महतर्पूण्ण अर्सर हो । शरणका लागि अनतर्ा्णता्ण सामानयत िेरतै घणिासमम जारी रहन्छ । आफनो 
अनु् र्का बारेमा र तपाई आफनो देश फकक्ण न ुपरेमा के कुराको डर ्छ ्ननेबारे वर्सततृत रुपमा बताउनुहोस । 
अनतर्ा्णता्णको बेलामा दो्ाष ेउपष्सर्त हुन्छ । दो्ाषलेे िोपनभीयता तर्ा तनट्पक्षता बहन िरेको हुन्छ । के 
्तनँदतै ्छ ्नने कुरा बझुन समसया ्एमा तरुुनततै अनतर्ा्णता्णकारलाई ्ननुहोस ्।
अनतर्ा्णता्णको अनतयमा ऑफुले ्नेका कुराहरूका ऑिारमा लेखखएको एउिा प्रततरे्दनमा तपाईले सही 
िनु्णपनवे्छ । दो्ाषलेे तपाईका लागि तयो प्रततरे्दन पदिददने्छ । प्रततरे्दनमा केही कुरा पररर्त्णन िन्ण मन 
लािेमा सही िनु्णअतघ ्ननहुोस ्। 

UDI को प्रतयुततर पखवेर बसदा तपाईले सामानय प्रतभीक्षा केनद्रमा िई बसनुपनवे्छ
यो प्रतभीक्षा केनद्रको बसाइ तनशलुक हो । तपाई चाहनुहुन्छ ्ने UDI बाि प्रतयतुतर पखकँदा AolQmut 
दहसाबले बसन सकनहुुन्छ तर तयो अर्िभीमा तपाईले कुनतै प्रकारको आगर््णक सहयोि प्रापत िनु्णहुने ्छतैन । 
यदद तपाई अनततै जानहुुने ्यो ्ने प्रतभीक्षा केनद्रलाई खबर िनु्णहोला जसले तपाईको नया ँठेिानाको दता्ण  
िनवे्छ । तपाईको नया ँठेिाना दता्ण हुन ुमहतर्पणू्ण हुन्छ ककन्ने यसले तपाईसमम खबर पुर ्याउने UDI को 
प्रकतृ यामा सहयोि ि्छ्ण । 

नयाँ जानकारी
अनतर्ा्णता्णपत्छ शरणार्थी आरे्दन समबनिभी महतर्पणू्ण नया ँसचूना k|fKt िनु््ण एमा तरुुनत UDI लाई खबर 
िनु्णहोस ्। पदहले नतै यो जानकारी ककन समारे्श िन्ण सककएन तयसका बारेमा प्रट्ि पानु्णहोस ्। यो कसरी 
िनवे ्ननेबारे केनद्रका कम्णचारीले र्प बयाखया िररददने्छन ्।
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तपाईले UDI बाि आउने प्रतयुततर पख्णनुहुने्छ
UDI ले शरणार्थी आरे्दनमागर् आर्शयक कार्ा्णही िन्ण केही xKtfb]lv र्ष्णददन्नदा बिी समय ललन सक्छ । 
तपाईले ददएको सचूना सही ्छ कक ्छतैन ्नने ्छानबबन िन्ण UDI ले लामो समय लिाउन सक्छ । यो 
ककनपतन हुनसक्छ ्ने UDI ले तपाईको देशको पररष्सर्तत ्छानबबन िरररहेको ्छ र्ा UDI बाि  
पखवेर बसने मातनसहरू िेरतै ्छन ्।

तपाईले UDI बाि प्रतयुततर पाउनुहुने्छ: आर्ासभीय अनुमतत र्ा असर्भीकार

आर्ासभीय अनुमतत
यदद तपाईले आर्ासभीय अनमुतत k|fKt िनु््ण यो ्ने सर्ानभीय निरपाललकामा बसो-बासको प्रबनि k|fKt 
िनु्णहुने्छ । तपाईले यसबारे वर्सततृत जानकारी प्रतभीक्षा केनद्रमा k|fKt िनु्णहुने्छ ।

असर्भीकार
तपाईको तनरे्दनको तनण्णय असर्भीकार ्एमा तपाईसँि अवपल िनवे अगिकार ्छ । पुनरारे्दनसमबनिभी 
सहयोिका लागि तपाईले तनशलुक र्ककल, लसलमत समय, सामानयतया 5 घणिाको र्ककल पाउनहुुने्छ । 
तपाईले तभीन हपताल्त्र अवपल  िनु्णपनवे्छ । अवपल आरे्दनमागर्को प्रकतृ या चललरहदा प्राय:तपाई नर्वेमा बसन 
पाउनुहुन्छ तर UDI लाई तपाईको तनरे्दन आिारहीन ्छ ्नने लािेमा यो अनमुतत पाउनहुुनन । 

नर्वेष्जयन अधयािमन पुनरारे्दन पररषद्  (UNE) 
UNE ले तपाईको पनुरारे्दन मागर् वर्चार िनवे्छ । UNE ले ्छलफलका लागि र्ा अततररकत जानकारी 
ललनका लागि तपाईलाई बोलाउन सकने्छ ।  

यदद तपाईको तनरे्दन असर्भीकतृ त ्एमा आफनो देश फक्ण नु तपाईको कतरय्ण हुने्छ
प्रहरीले तोकेको मयादल्त्र, सामानयतया दईु हपताल्त्रमा तपाईले अतनर्ाय्ण रुपमा सर्देश फकक्ण सकनपुनवे्छ । 
यदद यो मयाद नाघेमा तपाईले नर्वेमा बसने काननुभी अगिकार पाउनहुुने्छतैन ।
यदद तपाईले अष्नतम असर्भीकतृ तत प्रापत िनु््ण यो ्ने अर्ा्णत UNE ले UDI को असर्भीकतृ ततलाई सदर u¥of 
्ने तपाईले कक त सर्इच्छाले अनतरा्णष्ट्रिय ऑप्रर्ास सिंठन (IOM) सँि सर्तैच्छाले फक्ण न सकनहुुन्छ र्ा 
प्रहरीको तनरीक्षाणामा जबज्णसतभी देशबादहर तनकाललने्छ (जबज्णसतभी कफता्ण)। 

IOM सँि सर्तैष्च्छक कफता्ण
तपाईको सर्देश कफता्णका लागि नर्वेष्जयन सरकारले रयर्सर्ा िनवे्छ । यहाँ सर्तैष्च्छक कफता्ण ्नेको  नर्वेको 
सर्तैष्च्छक कफतथी काय्णरिम (VARP) सिं तपाई सह्ािभी ्ई ऑफनो देश फकनु्ण हो । 

VARP ्नेको UDI र IOM लमलेर िरेको को एउिा सहकाय्ण हो जसले तपाईको सर्देश कफतथीको रयर्सर्ापन 
ि्छ्ण । जर् तपाई सरे्च्छाले ऑफनो देश फक्ण न ु्यो ्ने लािेको खच्ण  नर्वेष्जयन सरकारले रयहोरने ्छ । 

सबतै नर्वेका वर्ना अनुमतत आर्ासभीयले सर्तैष्च्छक कफता्णका लागि तनरे्दन िन्ण सकने्छन ्। तपाईको शरणार्थी 
आरे्दन को तनण्णय असर्भीकतृ त ्यो ्ने तपाईसँि नर्वे ्छाडने लसलमत अर्गि हुन्छ । यदद तपाई सर्तैच्छाले 
फकक्ण न चाहनुहुन्छ ्ने तपाईले शरणार्थी आरे्दन असर्भीकतृ त हुनासार् IOM लाई तनरे्दन पठाउनपु्छ्ण । 
तपाईको तनरे्दन सर्भीकतृ त ्यो ्ने IOM ले तपाईलाई तनदवेलशत िनवे्छ र यात्रा-कािजात र दिकि बकुकङमा 

मद्धत िनवे्छ । IOM सँि यात्रा िन्णका लागि तपाईसँि तपाईको देशको प्रशासनले जारी िरेको  
(Valid passport) मानयताको राहदानभी र्ा अनय यात्रा-कािजात हुनपु्छ्ण । यदद तपाईसँि मानयताको 
राहदानभी र्ा यात्रा-कािजात ्छतैन ्ने IOM ले यभी कािजात प्रापत िन्ण तपाईको नष्जकको दतूार्ास / 
कनसलेुि माफ्ण त तनरे्दन ददन सहयोि िनवे्छ । तपाई चाहानुहुन्छ ्ने यात्राको दभौरानमा र सर्देश 
आइपगुदासमम IOM ले सहयोि िनवे्छ । 

IOM, UDI को क्षते्रभीय काया्णलय, र्ा प्रतभीक्षा केनद्रबाि सर्तैष्च्छक कफता्णका बारेमा वर्सततृत जानकारी र 
तनरे्दन फारम ्न्ण सहयोि k|fKt िन्ण सकनहुुने्छ ।

जबज्णसतभी कफता्ण 
यदद अष्नतम असर्भीकतृ ततपत्छ पतन तपाई आपनो देशमा सरे्च्छाले फक्ण नु् एन ्ने तपाईको समयार्गि 
लसवद्धएपत्छ तपाईलाई प्रहरीकोतनरीक्षणमा जबज्णष्सत देश तनकाला िनवे्छ ।

प्रहरीको तनरीक्षणमा फकककँ दा लागने खच्ण तपाई आफतै ले ततनु्णप्छ्ण । यदद तपाईले उडान दिकिको खच्ण ततन्ण 
सकनु् एन ्ने सरकारले तपाईका लागि खच्ण हाललददने्छ तर लािेको खच्ण तपाईले पुन ततनु्ण पनवे्छ । 
प्रहरीको तनरीक्षणमा फकककँ दा लािेको खच्ण तपाईले ततनु्ण ्एन ्ने पत्छका लमततमा तपाईलाई नर्वे र अनय 
यरुोवपएन देशका लागि ल्सा र प्ररे्शाज्ा पाउनमा रोक लिाइन्छ। 
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तपाईले UDI बाि आउने प्रतयुततर पख्णनुहुने्छ
UDI ले शरणार्थी आरे्दनमागर् आर्शयक कार्ा्णही िन्ण केही xKtfb]lv र्ष्णददन्नदा बिी समय ललन सक्छ । 
तपाईले ददएको सचूना सही ्छ कक ्छतैन ्नने ्छानबबन िन्ण UDI ले लामो समय लिाउन सक्छ । यो 
ककनपतन हुनसक्छ ्ने UDI ले तपाईको देशको पररष्सर्तत ्छानबबन िरररहेको ्छ र्ा UDI बाि  
पखवेर बसने मातनसहरू िेरतै ्छन ्।

तपाईले UDI बाि प्रतयुततर पाउनुहुने्छ: आर्ासभीय अनुमतत र्ा असर्भीकार

आर्ासभीय अनुमतत
यदद तपाईले आर्ासभीय अनुमतत k|fKt िनु््ण यो ्ने सर्ानभीय निरपाललकामा बसो-बासको प्रबनि k|fKt 
िनु्णहुने्छ । तपाईले यसबारे वर्सततृत जानकारी प्रतभीक्षा केनद्रमा k|fKt िनु्णहुने्छ ।

असर्भीकार
तपाईको तनरे्दनको तनण्णय असर्भीकार ्एमा तपाईसँि अवपल िनवे अगिकार ्छ । पुनरारे्दनसमबनिभी 
सहयोिका लागि तपाईले तनशलुक र्ककल, लसलमत समय, सामानयतया 5 घणिाको र्ककल पाउनहुुने्छ । 
तपाईले तभीन हपताल्त्र अवपल  िनु्णपनवे्छ । अवपल आरे्दनमागर्को प्रकतृ या चललरहदा प्राय:तपाई नर्वेमा बसन 
पाउनहुुन्छ तर UDI लाई तपाईको तनरे्दन आिारहीन ्छ ्नने लािेमा यो अनमुतत पाउनहुुनन । 

नर्वेष्जयन अधयािमन पुनरारे्दन पररषद्  (UNE) 
UNE ले तपाईको पुनरारे्दन मागर् वर्चार िनवे्छ । UNE ले ्छलफलका लागि र्ा अततररकत जानकारी 
ललनका लागि तपाईलाई बोलाउन सकने्छ ।  

यदद तपाईको तनरे्दन असर्भीकतृ त ्एमा आफनो देश फक्ण नु तपाईको कतरय्ण हुने्छ
प्रहरीले तोकेको मयादल्त्र, सामानयतया दईु हपताल्त्रमा तपाईले अतनर्ाय्ण रुपमा सर्देश फकक्ण सकनपुनवे्छ । 
यदद यो मयाद नाघेमा तपाईले नर्वेमा बसने काननुभी अगिकार पाउनहुुने्छतैन ।
यदद तपाईले अष्नतम असर्भीकतृ तत प्रापत िनु््ण यो ्ने अर्ा्णत UNE ले UDI को असर्भीकतृ ततलाई सदर u¥of 
्ने तपाईले कक त सर्इच्छाले अनतरा्णष्ट्रिय ऑप्रर्ास सिंठन (IOM) सँि सर्तैच्छाले फक्ण न सकनहुुन्छ र्ा 
प्रहरीको तनरीक्षाणामा जबज्णसतभी देशबादहर तनकाललने्छ (जबज्णसतभी कफता्ण)। 

IOM सँि सर्तैष्च्छक कफता्ण
तपाईको सर्देश कफता्णका लागि नर्वेष्जयन सरकारले रयर्सर्ा िनवे्छ । यहा ँसर्तैष्च्छक कफता्ण ्नेको  नर्वेको 
सर्तैष्च्छक कफतथी काय्णरिम (VARP) सिं तपाई सह्ािभी ्ई ऑफनो देश फकनु्ण हो । 

VARP ्नेको UDI र IOM लमलेर िरेको को एउिा सहकाय्ण हो जसले तपाईको सर्देश कफतथीको रयर्सर्ापन 
ि्छ्ण । जर् तपाई सरे्च्छाले ऑफनो देश फक्ण न ु्यो ्ने लािेको खच्ण  नर्वेष्जयन सरकारले रयहोरने ्छ । 

सबतै नर्वेका वर्ना अनुमतत आर्ासभीयले सर्तैष्च्छक कफता्णका लागि तनरे्दन िन्ण सकने्छन ्। तपाईको शरणार्थी 
आरे्दन को तनण्णय असर्भीकतृ त ्यो ्ने तपाईसँि नर्वे ्छाडने लसलमत अर्गि हुन्छ । यदद तपाई सर्तैच्छाले 
फकक्ण न चाहनहुुन्छ ्ने तपाईले शरणार्थी आरे्दन असर्भीकतृ त हुनासार् IOM लाई तनरे्दन पठाउनुप्छ्ण । 
तपाईको तनरे्दन सर्भीकतृ त ्यो ्ने IOM ले तपाईलाई तनदवेलशत िनवे्छ र यात्रा-कािजात र दिकि बकुकङमा 

मद्धत िनवे्छ । IOM सँि यात्रा िन्णका लागि तपाईसँि तपाईको देशको प्रशासनले जारी िरेको  
(Valid passport) मानयताको राहदानभी र्ा अनय यात्रा-कािजात हुनपु्छ्ण । यदद तपाईसँि मानयताको 
राहदानभी र्ा यात्रा-कािजात ्छतैन ्ने IOM ले यभी कािजात प्रापत िन्ण तपाईको नष्जकको दतूार्ास / 
कनसलेुि माफ्ण त तनरे्दन ददन सहयोि िनवे्छ । तपाई चाहानुहुन्छ ्ने यात्राको दभौरानमा र सर्देश 
आइपगुदासमम IOM ले सहयोि िनवे्छ । 

IOM, UDI को क्षते्रभीय काया्णलय, र्ा प्रतभीक्षा केनद्रबाि सर्तैष्च्छक कफता्णका बारेमा वर्सततृत जानकारी र 
तनरे्दन फारम ्न्ण सहयोि k|fKt िन्ण सकनहुुने्छ ।

जबज्णसतभी कफता्ण 
यदद अष्नतम असर्भीकतृ ततपत्छ पतन तपाई आपनो देशमा सरे्च्छाले फक्ण नु् एन ्ने तपाईको समयार्गि 
लसवद्धएपत्छ तपाईलाई प्रहरीकोतनरीक्षणमा जबज्णष्सत देश तनकाला िनवे्छ ।

प्रहरीको तनरीक्षणमा फकककँ दा लागने खच्ण तपाई आफतै ले ततनु्णप्छ्ण । यदद तपाईले उडान दिकिको खच्ण ततन्ण 
सकनु् एन ्ने सरकारले तपाईका लागि खच्ण हाललददने्छ तर लािेको खच्ण तपाईले पुन ततनु्ण पनवे्छ । 
प्रहरीको तनरीक्षणमा फकककँ दा लािेको खच्ण तपाईले ततनु्ण ्एन ्ने पत्छका लमततमा तपाईलाई नर्वे र अनय 
यरुोवपएन देशका लागि ल्सा र प्ररे्शाज्ा पाउनमा रोक लिाइन्छ। 
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यदद तपाईले अपरािजनय काम िनु््ण यो ्ने
यदद तपाईले अपरािजनय काम िनु््ण यो ्ने तपाईको शरणार्थी आरे्दनमागर् तरुुनत कार्ा्णही हुने्छ यसको 
मतलब तपाईलाई नर्वे ्छाडन तरुुनत आदेश ददइने्छ । कुनतै ितैर काननुभी कामिनु्ण ्यो ्ने नर्वेबाि तनकाललनु 
हुने्छ जसको मतलब यसपत्छ तपाई पनु नर्वेमा र्ा िेरतैजसो यरुोवपयन देशमा प्ररे्श पाउन सकनहुुनन। 

6. शरणार्थी अनतर्ा्णता्णका लागि महतर्पूण्ण सुझाबहरू
• तपाईले सर्देश ककन ्छोडनु्यो र सर्देश फककँ दा के हुन्छ ्नने डर लाग्छ ? यसका बारेमा   
 वर्सततृत रुपमा प्रट्ि पानु्णहोस।् 
• तपाईले ्ोिेको, अनु्र् िरेको कुरा र फकक्ण नुपयको ्ने तपाईलाई के हुनसक्छ ्ननेबारे प्रकाश   
 पानु्णहोस।् 
• सं्र् ्एसमम तिसर् हुनुहोस।्
• आफूसँि 18 र्ष्ण मुतनका बालबाललका ्छन ््ने उनभीहरुको अर्सर्ा र अनु्र्बारे ्ननुहोस। 
• केही कुरा बुझनु्एन ्ने अनतर्ा्णता्णकारसँि तयसको रयाखया िररमागनुहोस।्
• शरणार्थी आरे्दनसँि सानदल््णक र महतर्पूण्ण कािज तपाईसँि ्छ ्ने अनतर्ा्णता्णमा सँितै   
 लयाउनुहोला।
• साँचो साँचो ्ननुहोस ्। यदद तपाईले ्नेको कुरा सही तनष्कलएन ्ने पररणामसर्रूप तपाईको   
 शरणार्थी आरे्दन खारेज हुनसक्छ । यो ष्सर्तभीमा तपाई नर्वेबाि तनकाललन सकनुहुने्छ, जसको   
 पररणाम तपाईले पुनः नर्वेमा र्ा िेरतै जसतो  युरोवपयन देशहरुमा प्ररे्श पाउनु हुने्छतैन।

मदहला शरणार्थी
परुुष्नदा मदहलामागर् फरक ककलसमका उतपभीडन हुन सक्छन ्। यभी कुरा, वर्शषे िरी परुुषसिं, ्नन िाह्ो 
हुन्छ । तपाईले चाहनुहुन्छ ्ने NAOS का मदहला कम्णचारीसँि कुरा िन्ण सकनहुुने्छ । तपाई यसो िन्ण 
चाहनुहुन्छ ्ने सचूना कफलम हेररसकेपत्छ सकेसमम त्छिो NAOS लाई सझुाब ददनुहोला। 
UDI सँि हुने अनतर्ा्णता्णको लागि तपाईले मदहला अनतर्ा्णता्णकार र मदहला दो्ाषकेो बयर्सर्ा लमलाउन 
्नभी अनरुोि िन्ण सकनहुुने्छ । NOAS सँिको ्छलफलका रिममा तपाईले यो कुरा ्नन सकनहुुन्छ।

तपाईले 18 र्ष्ण मुतनका बालबाललका आफूसँि लयाउनु्एको ्छ?
शरणार्थी अर्सर्ा पतता लिाउनका लागि बालबाललकाको अर्सर्ा बु् न ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । UDI 
ले बालबाललकाले शरण पाउने 5'§ आिार ्छ कक ्छतैन ्नेर हे्छ्ण र बालबाललकाले आफनो जभीर्नको 
अर्सर्ालाई कसरी हेरेका रहे्छन ््नेर जानन चाहन्छ। तपाईले शरणका लागि अनतर्ा्णता्णका बेलामा UDI 
लाई यसबारे ्नन ुमहतर्पणू्ण हुने्छ। 

UDI ले सातर्ष्ण मागर्का बालबाललकाको अनतर्ा्णता्ण ललने्छ । बालबाललकाले आफनो अनु् र् आफनतै शबदमा 
्नन पाउन ुमहतर्पणू्ण कुरा हो । कदहलेकाही ँबालबाललकाले ठूला मान्ेछ ्नदा बिी समसया ्ोिेका 
अनु्र् िद्छ्णन । बालबाललकाले आफैँ  नचाहेसमम UDI ले उनभीहरुको अनतर्ा्णता्ण ललने्छतैन।  

7. शरणार्थीरूपमा तपाईको कत्णबय र अगिकार
तपाईको पररचयबारे सहयोि पुरय्ा्णउनु तपाईको कत्णबय हुने्छ
नर्वेष्जयन प्रशासनले तपाई को हो ्नेर गचननु जरुरी ्छ । तयसतैले तपाईले आफनो पररचय खलुने कािजात 
पेस िनु्ण महतर्पणू्ण हुने्छ । यदद तपाई सर्देशको प्रशासनबाि पभीडडत हुनु् एको ्छ ्ने नर्वेष्जयन 
प्रशासनले तपाईलाई तयसतो प्रशासनसँि समपक्ण  िरी आर्शयक कािजात मिाउन बाधय पादतैन्ण।

नर्वेष्जयन प्रशासनलाई तपाईको पररचयमागर् शङका लािेमा तपाईलाई तनमन जोखखम हुनसक्छ:
• वर्शर्ास योगय हुनुहुनन।
• आर्सभीय सुवर्िा पाउन सकने अर्सर नयून हुने्छ।
• तपाईले अनय अर्सर्ामा पाउने अगिकार नपाउने हुन्छ
• सभीलमत आर्ासभीय अनुमतत पाउने

सतय वर्र्रण ददनु तपाईको दातयतर् हो
तपाईले शरणार्थीको रुपमा ककन सरंक्षणको लागि आरे्दन िददै हुनहुुन्छ ्नने कुरा प्रट्ि पानु्णपनवे्छ। 
तयसकारण तपाईले आफूसँि ्एका आर्शयक कािजातहरु प्रसततु िरी सकदो सहयोि िनु्णपनवे्छ। 
सरंक्षणका लागि तनरे्दन िनु्णअतघ तपाईले जनुसकतै  कुरा (अरू र्ाि) सनुनु ्एको ्ए तापतन शरणार्थीको  
आरे्दनमा तपाईले नर्वेष्जयन सरकारलाई आफनो सही सही पतृट्ठ्लूमको रयाखया िनु्ण महतर्पणू्ण हुन्छ । िलत 
वर्र्रण ददनु  ्नेको सजायको ्ोिभी हुन ुहो । यसले िदा्ण देश तनकालाको कार्ा्णहीसमम हुन सकने्छ।

शरणार्थी आरे्दनकोअर्गिमा तपाईलाई काम िनवे अगिकार हुन सकने्छ 
यदद तपाईको तनरे्दन डष्बलन समझतैता अनति्णत परेको ्छतैन र आफनो पररचयको प्रट्ि कािजात पेश िनु्ण 
्यो ्ने शरणार्थी आरे्दनको कार्ा्णही ्इरहेको बेलामा तपाईले काम िनवे अनमुतत पाउन सकनहुहुने्छ। 
कामको अनमुतत ६ मदहनाको लागि मानय हुने्छ तर नर्भीकरण हुन सकने्छ।
 
तपाईलाई सर्ास्थय उपचार को अगिकार हुने्छ
शरणार्थी आरे्दनको प्रकरिया चललरहेको समयमा तपाईसँि आर्शयकताअनुसार सर्ास्थय उपचार पाउने अगिकार 
हुने्छ । बाह् र्ष्ण ् नदा मतुनका बालबाललकाको सर्ास्थय उपचार तनःशलुक हुन्छ । सामानयतया नर्वेमा सबतैले 
सर्ास्थय उपचारका लागि ऑफनतै ् ािमा पनवे खच्ण रयहोरन ुपनवे हुन्छ । यदद तपाईलाई मनोवर्ज्को आर्शयकता ्छ 
्ने तयसको खच्णको लागि UDI मा तनरे्दन ददन सकन ुहुन्छ ।र्प जानकारीका लागि प्रततक्षा केनद्रका कम्णचारीसँि 
समपक्ण  राखनहुोस ्। तपाईलाई कुनतै िम्भीर सर्ास्थय  समसया ्छ ् ने UDI लाई जानकारी ददन ुहोला।   

तपाईले शरणार्थी आरे्दन कफता्ण ललन सकनुहुने्छ 
कुनतै पतन समयमा तपाईले शरणार्थी आरे्दन कफता्ण ललन सकनहुुने्छ । जसले िदा्ण सर्देश फक्ण न सहयोि 
मागदतै IOM मा तपाईलाई तनरे्दन ददन सं् ब हुने्छ। 

8. िोपनभीयता
प्रहरी, UDI, UNE, दो्ाष,े र्कील, सर्ास्थय र NOAS सबतैको िोपनभीयताको कत्णरय हो । यो ्नेको तपाईको 
तनरे्दनबारेको वर्र्रण तपाईको देशको प्रशासनलाई ददन पाउने्छतैनन ्। तपाईको तनरे्दनसँि समबनि न्एका 
रयष्कतलाई तपाईले के ्न ्नु् यो ्नेर ्नन पाउने्छतैनन ्। िोपनभीयता कायम िनवे कत्णरय ्ङि िनु्ण  
सजायको ्ोिभी हुन ुहो । तयसतैले संरक्षण ककन चादहयो ्नेर बतृहतमा बयाखया िन्णलाई कुनतै डर मानन ुपददैन।
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यदद तपाईले अपरािजनय काम िनु््ण यो ्ने
यदद तपाईले अपरािजनय काम िनु््ण यो ्ने तपाईको शरणार्थी आरे्दनमागर् तरुुनत कार्ा्णही हुने्छ यसको 
मतलब तपाईलाई नर्वे ्छाडन तुरुनत आदेश ददइने्छ । कुनतै ितैर काननुभी कामिनु्ण ्यो ्ने नर्वेबाि तनकाललनु 
हुने्छ जसको मतलब यसपत्छ तपाई पनु नर्वेमा र्ा िेरतैजसो यरुोवपयन देशमा प्ररे्श पाउन सकनहुुनन। 

6. शरणार्थी अनतर्ा्णता्णका लागि महतर्पूण्ण सुझाबहरू
• तपाईले सर्देश ककन ्छोडनु्यो र सर्देश फककँ दा के हुन्छ ्नने डर लाग्छ ? यसका बारेमा   
 वर्सततृत रुपमा प्रट्ि पानु्णहोस।् 
• तपाईले ्ोिेको, अनु्र् िरेको कुरा र फकक्ण नुपयको ्ने तपाईलाई के हुनसक्छ ्ननेबारे प्रकाश   
 पानु्णहोस।् 
• सं्र् ्एसमम तिसर् हुनुहोस।्
• आफूसँि 18 र्ष्ण मुतनका बालबाललका ्छन ््ने उनभीहरुको अर्सर्ा र अनु्र्बारे ्ननुहोस। 
• केही कुरा बुझनु्एन ्ने अनतर्ा्णता्णकारसँि तयसको रयाखया िररमागनुहोस।्
• शरणार्थी आरे्दनसँि सानदल््णक र महतर्पूण्ण कािज तपाईसँि ्छ ्ने अनतर्ा्णता्णमा सँितै   
 लयाउनुहोला।
• साँचो साँचो ्ननुहोस ्। यदद तपाईले ्नेको कुरा सही तनष्कलएन ्ने पररणामसर्रूप तपाईको   
 शरणार्थी आरे्दन खारेज हुनसक्छ । यो ष्सर्तभीमा तपाई नर्वेबाि तनकाललन सकनुहुने्छ, जसको   
 पररणाम तपाईले पुनः नर्वेमा र्ा िेरतै जसतो  युरोवपयन देशहरुमा प्ररे्श पाउनु हुने्छतैन।

मदहला शरणार्थी
परुुष्नदा मदहलामागर् फरक ककलसमका उतपभीडन हुन सक्छन ्। यभी कुरा, वर्शषे िरी परुुषसिं, ्नन िाह्ो 
हुन्छ । तपाईले चाहनुहुन्छ ्ने NAOS का मदहला कम्णचारीसँि कुरा िन्ण सकनहुुने्छ । तपाई यसो िन्ण 
चाहनहुुन्छ ्ने सचूना कफलम हेररसकेपत्छ सकेसमम त्छिो NAOS लाई सझुाब ददनुहोला। 
UDI सँि हुने अनतर्ा्णता्णको लागि तपाईले मदहला अनतर्ा्णता्णकार र मदहला दो्ाषकेो बयर्सर्ा लमलाउन 
्नभी अनरुोि िन्ण सकनहुुने्छ । NOAS सँिको ्छलफलका रिममा तपाईले यो कुरा ्नन सकनहुुन्छ।

तपाईले 18 र्ष्ण मुतनका बालबाललका आफूसँि लयाउनु्एको ्छ?
शरणार्थी अर्सर्ा पतता लिाउनका लागि बालबाललकाको अर्सर्ा बु् न ुमहतर्पणू्ण हुन्छ । UDI 
ले बालबाललकाले शरण पाउने 5'§ आिार ्छ कक ्छतैन ्नेर हे्छ्ण र बालबाललकाले आफनो जभीर्नको 
अर्सर्ालाई कसरी हेरेका रहे्छन ््नेर जानन चाहन्छ। तपाईले शरणका लागि अनतर्ा्णता्णका बेलामा UDI 
लाई यसबारे ्ननु महतर्पणू्ण हुने्छ। 

UDI ले सातर्ष्ण मागर्का बालबाललकाको अनतर्ा्णता्ण ललने्छ । बालबाललकाले आफनो अनु् र् आफनतै शबदमा 
्नन पाउनु महतर्पणू्ण कुरा हो । कदहलेकाही ँबालबाललकाले ठूला मान्ेछ ्नदा बिी समसया ्ोिेका 
अनु् र् िद्छ्णन । बालबाललकाले आफैँ  नचाहेसमम UDI ले उनभीहरुको अनतर्ा्णता्ण ललने्छतैन।  

7. शरणार्थीरूपमा तपाईको कत्णबय र अगिकार
तपाईको पररचयबारे सहयोि पुरय्ा्णउनु तपाईको कत्णबय हुने्छ
नर्वेष्जयन प्रशासनले तपाई को हो ्नेर गचनन ुजरुरी ्छ । तयसतैले तपाईले आफनो पररचय खलुने कािजात 
पेस िनु्ण महतर्पूण्ण हुने्छ । यदद तपाई सर्देशको प्रशासनबाि पभीडडत हुनु् एको ्छ ्ने नर्वेष्जयन 
प्रशासनले तपाईलाई तयसतो प्रशासनसँि समपक्ण  िरी आर्शयक कािजात मिाउन बाधय पादतैन्ण।

नर्वेष्जयन प्रशासनलाई तपाईको पररचयमागर् शङका लािेमा तपाईलाई तनमन जोखखम हुनसक्छ:
• वर्शर्ास योगय हुनुहुनन।
• आर्सभीय सुवर्िा पाउन सकने अर्सर नयून हुने्छ।
• तपाईले अनय अर्सर्ामा पाउने अगिकार नपाउने हुन्छ
• सभीलमत आर्ासभीय अनुमतत पाउने

सतय वर्र्रण ददनु तपाईको दातयतर् हो
तपाईले शरणार्थीको रुपमा ककन सरंक्षणको लागि आरे्दन िददै हुनहुुन्छ ्नने कुरा प्रट्ि पानु्णपनवे्छ। 
तयसकारण तपाईले आफूसँि ्एका आर्शयक कािजातहरु प्रसततु िरी सकदो सहयोि िनु्णपनवे्छ। 
सरंक्षणका लागि तनरे्दन िनु्णअतघ तपाईले जनुसकतै  कुरा (अरू र्ाि) सनुन ु्एको ्ए तापतन शरणार्थीको  
आरे्दनमा तपाईले नर्वेष्जयन सरकारलाई आफनो सही सही पतृट्ठ्लूमको रयाखया िनु्ण महतर्पणू्ण हुन्छ । िलत 
वर्र्रण ददनु  ्नेको सजायको ्ोिभी हुन ुहो । यसले िदा्ण देश तनकालाको कार्ा्णहीसमम हुन सकने्छ।

शरणार्थी आरे्दनकोअर्गिमा तपाईलाई काम िनवे अगिकार हुन सकने्छ 
यदद तपाईको तनरे्दन डष्बलन समझतैता अनति्णत परेको ्छतैन र आफनो पररचयको प्रट्ि कािजात पेश िनु्ण 
्यो ्ने शरणार्थी आरे्दनको कार्ा्णही ्इरहेको बेलामा तपाईले काम िनवे अनमुतत पाउन सकनहुहुने्छ। 
कामको अनमुतत ६ मदहनाको लागि मानय हुने्छ तर नर्भीकरण हुन सकने्छ।
 
तपाईलाई सर्ास्थय उपचार को अगिकार हुने्छ
शरणार्थी आरे्दनको प्रकरिया चललरहेको समयमा तपाईसँि आर्शयकताअनसुार सर्ास्थय उपचार पाउने अगिकार 
हुने्छ । बाह् र्ष्ण ् नदा मतुनका बालबाललकाको सर्ास्थय उपचार तनःशलुक हुन्छ । सामानयतया नर्वेमा सबतैले 
सर्ास्थय उपचारका लागि ऑफनतै ् ािमा पनवे खच्ण रयहोरन ुपनवे हुन्छ । यदद तपाईलाई मनोवर्ज्को आर्शयकता ्छ 
्ने तयसको खच्णको लागि UDI मा तनरे्दन ददन सकन ुहुन्छ ।र्प जानकारीका लागि प्रततक्षा केनद्रका कम्णचारीसँि 
समपक्ण  राखनहुोस ्। तपाईलाई कुनतै िम्भीर सर्ास्थय  समसया ्छ ् ने UDI लाई जानकारी ददनु होला।   

तपाईले शरणार्थी आरे्दन कफता्ण ललन सकनुहुने्छ 
कुनतै पतन समयमा तपाईले शरणार्थी आरे्दन कफता्ण ललन सकनहुुने्छ । जसले िदा्ण सर्देश फक्ण न सहयोि 
मागदतै IOM मा तपाईलाई तनरे्दन ददन सं् ब हुने्छ। 

8. िोपनभीयता
प्रहरी, UDI, UNE, दो्ाष,े र्कील, सर्ास्थय र NOAS सबतैको िोपनभीयताको कत्णरय हो । यो ्नेको तपाईको 
तनरे्दनबारेको वर्र्रण तपाईको देशको प्रशासनलाई ददन पाउने्छतैनन ्। तपाईको तनरे्दनसँि समबनि न्एका 
रयष्कतलाई तपाईले के ्न ्नु् यो ्नेर ्नन पाउने्छतैनन ्। िोपनभीयता कायम िनवे कत्णरय ्ङि िनु्ण  
सजायको ्ोिभी हुन ुहो । तयसतैले सरंक्षण ककन चादहयो ्नेर बतृहतमा बयाखया िन्णलाई कुनतै डर मानन ुपददैन।
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ठेिाना

बतैदेलशक प्रहरी शाखा (Politiets utlendingsenhet)
प्रहरीले ्रखरतै आएका शरणार्थी आरे्दनको दता्ण िद्ण्छ ।
प्रहरीले नर्वेमा एक पिक शरणार्थी आरे्दन असर्भीकार ्इसकेपत्छ सरे्च्छाले नर्वे 
न्छोडनेहरूलाई कफता्ण पठाउने काम समेत िद्ण्छ।

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8102 Dep., NO-0032 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Christian Krohgs gate 32, 0186 ओसलो
िेललफोन: +47 22 34 24 00, फयाकस: +47 22 34 24 80
इमेल: pu@politiet.no 

नर्वेष्जयन अधयािमन वर््ाि (UDI) 
एउिा सरकारी तनकाय हो जसको कत्णरयअनति्णत शरणार्थी आरे्दन, पररर्ार 
पुनलम्णलन , ल्सा र नािररकता जसता काय्ण प्छ्णन ्। प्रतभीक्षा केनद्र हेनवे ष्जममेर्ारी 
पतन UDI कतै  हो।

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8108 Dep., NO-0032 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
िेललफोन: +47 23 35 15 00, फयाकस: +47 23 35 15 01
रे््साइि: www.udi.no, इमेल: ots@udi.no

अनतरा्णष्ट्रिय आप्रर्ास संिठन (IOM)
Zj}lR5s कफतथी समबनिभी जानकारीका लागि

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8927 Youngstorget NO-0028 ओशलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Storgata 10a, 2nd floor, 0155 ओसलो 
िेललफोन: +47 23 10 53 20, फयाकस: +47 23 10 53 21
इमेल: osloreturn@iom.int
 
खुलने समय: हापता्रर: 10:00 – 15:00, सपताहानत: बनद 

नर्वेष्जयन अधयािमन पुनरारे्दन पररषद् (Utlendingsnemnda – UNE)
एउिा अि्ण नयातयक प्रशासतनक अङि हो जसले UDI  असर्भीकतृ त तनरे्दनहरूका  
पुनरारे्दनसँि समबष्नित काम िद्ण्छ। 

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8165 Dep., NO-0034 ओसलो, नर्वे 
्ेटने सर्ान: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
िेललफोन: +47 21 08 50 00, फयाकस: +47 21 08 50 01 
रे््साइि: www.une.no, इमेल: postmottak@une.no

नर्वेष्जयन रेडरिस (Norges Røde Kors)
को खोजखबर सेर्ाले , लडाइँ र प्राकतृ ततक प्रकोपबाि ्ुछदटिएका पररर्ारका 
सदसयसंि पुनलम्णलन िराउने काममा सहयोि ि्छ्ण।
रेडरिसले तपाईको बारेको वर्र्रण UDI र्ा अनयलाई जानकारी दददंतैन। 
यो सेर्ा तन: शुलक हो।

पत्राचार ठेिाना: Postboks  1 Grønland, NO-0133 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
िेललफोन: +47 22 05 40 00
रे््साइि: www.rodekors.no, इमेल: tracing@redcross.no
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बतैदेलशक प्रहरी शाखा (Politiets utlendingsenhet)
प्रहरीले ्रखरतै आएका शरणार्थी आरे्दनको दता्ण िद्ण्छ ।
प्रहरीले नर्वेमा एक पिक शरणार्थी आरे्दन असर्भीकार ्इसकेपत्छ सरे्च्छाले नर्वे 
न्छोडनेहरूलाई कफता्ण पठाउने काम समेत िद्ण्छ।

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8102 Dep., NO-0032 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Christian Krohgs gate 32, 0186 ओसलो
िेललफोन: +47 22 34 24 00, फयाकस: +47 22 34 24 80
इमेल: pu@politiet.no 

नर्वेष्जयन अधयािमन वर््ाि (UDI) 
एउिा सरकारी तनकाय हो जसको कत्णरयअनति्णत शरणार्थी आरे्दन, पररर्ार 
पुनलम्णलन , ल्सा र नािररकता जसता काय्ण प्छ्णन ्। प्रतभीक्षा केनद्र हेनवे ष्जममेर्ारी 
पतन UDI कतै  हो।

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8108 Dep., NO-0032 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Hausmannsgt. 21, 0182 Oslo
िेललफोन: +47 23 35 15 00, फयाकस: +47 23 35 15 01
रे््साइि: www.udi.no, इमेल: ots@udi.no

अनतरा्णष्ट्रिय आप्रर्ास संिठन (IOM)
Zj}lR5s कफतथी समबनिभी जानकारीका लागि

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8927 Youngstorget NO-0028 ओशलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Storgata 10a, 2nd floor, 0155 ओसलो 
िेललफोन: +47 23 10 53 20, फयाकस: +47 23 10 53 21
इमेल: osloreturn@iom.int
 
खुलने समय: हापता्रर: 10:00 – 15:00, सपताहानत: बनद 

नर्वेष्जयन अधयािमन पुनरारे्दन पररषद् (Utlendingsnemnda – UNE)
एउिा अि्ण नयातयक प्रशासतनक अङि हो जसले UDI  असर्भीकतृ त तनरे्दनहरूका  
पुनरारे्दनसँि समबष्नित काम िद्ण्छ। 

पत्राचार ठेिाना: Postboks पोट्िबकस 8165 Dep., NO-0034 ओसलो, नर्वे 
्ेटने सर्ान: Stenersgt. 1B/C, 0050 Oslo 
िेललफोन: +47 21 08 50 00, फयाकस: +47 21 08 50 01 
रे््साइि: www.une.no, इमेल: postmottak@une.no

नर्वेष्जयन रेडरिस (Norges Røde Kors)
को खोजखबर सेर्ाले , लडाइँ र प्राकतृ ततक प्रकोपबाि ्ुछदटिएका पररर्ारका 
सदसयसंि पुनलम्णलन िराउने काममा सहयोि ि्छ्ण।
रेडरिसले तपाईको बारेको वर्र्रण UDI र्ा अनयलाई जानकारी दददंतैन। 
यो सेर्ा तन: शुलक हो।

पत्राचार ठेिाना: Postboks  1 Grønland, NO-0133 ओसलो, नर्वे
्ेटने सर्ान: Hausmannsgt. 7, 0186 Oslo
िेललफोन: +47 22 05 40 00
रे््साइि: www.rodekors.no, इमेल: tracing@redcross.no



Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS)
पत्राचार ठेिाना: Torggata 22, 0183 Oslo 

्ेटने सर्ान: Postboks 8893 Youngstotget., 0028 Oslo 
िेललफोन: +47 22 36 56 60, फयाकस: +47 22 36 56 61 
रे््साइि: www.noas.org, इमेल: noas@noas.org

NOAS शरणार्थीहरूलाई सूचना एर्म ्कानुनभी सहयोि उपलबि िराउने ितैर सरकारी 
मानर्अगिकारर्ादी संसर्ा हो। 

यो ब्ोसरमा नर्वेमा शरण चाहने शरणार्थी आरे्दकहरूका लागि संरक्षण समबनिभी 
महतर्पूण्ण जानकारी समारे्श िररएको ्छ।


