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औठंाछापहरू
र Eurodac
नियमि (EU) िम्बर 603/2013 को धारा 29 (3) अिुरूप तसे्ो-
राष्ट्रका जिता वा सदसय राजयमा गैरकािूिी रूपमा ्बसदै आएका 
राजयववहीि वयक्तहरूका लागग जािकारी 
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तपाईं डब्लिन राज्य 1)मा गैरकानूनी रूपमा बस्ै हुनुहुन्छ भने, अधिकारीहरूलेि तपाईंका 
औठंा्छापहरू ललिएर ‘Eurodac’ औठंा्छाप डाटाबेसमा फरवाड्ड गन्ड सक्छन।् ्यसको एकमात्र 
उद्ेश्य भनेको तपाईंलेि पहहलेि न ैआश्र्य-स्थलिको लिाधग आवे्न ह्नुभएको ्छ वा ्ैछन भनी 
ननिा्डरण गनु्ड हो। तपाईंको औठंा्छाप डाटालिाई Eurodac डाटाबेसमा भणडार गररने्ैछन तर 
तपाईंलेि पहहलेि न ैअकको राष्ट्रमा आश्र्य-स्थलिको लिाधग आवे्न ह्नुभएको ्छ भने, तपाईंलिाई 
सो राष्ट्रमा फफता्ड पठाउन सफकन्छ।

अन्य कुराहरूका बीचमा, तपाईंलेि आफना औलंिाहरूमा जानाजान क्षनत पुर््याएका कारणलेि ग्ा्ड 
तपाईंका औठंा्छापहरू खराब गुणसतरका ्छन ्भने, तपाईंका औठंा्छापहरू फेरर ललिइने्छ।

Eurodac eu-LISA भननने ्यूरोपप्यन ्युनन्यन एजेनसीदवारा सञचाललित ्छ। तपाईंका 
डाटालिाई कानूनदवारा ननिा्डररत प्र्योजनहरूको लिाधग मात्र प्र्योग गररन सक्छ। Eurodac 
केनद्ी्य प्रणालिीलेि मात्र तपाईंको डाटा प्रापत ग्छ्ड। तपाईंलेि भपवष््यमा अकको डब्लिन राज्यमा 
आश्र्य-स्थलिको लिाधग आवे्न ह्नुहुन्छ भने, Eurodac लिाई फरवाड्ड गन्डको लिाधग तपाईंका 
औठंा्छापहरू पनन ललिइने्छन।् Eurodac मा भणडार गररएका डाटालिाई डब्लिन राज्यहरूसँग 
समबबनित नभएका अन्य राज्य वा संस्थाहरूमा आ्ान-प्र्ान गररने्ैछन।

 1) समपूर्ण यूरोवपयि युनियि (अकसट्रया, ्ेबक्जयम, ्बु्गेररया, क्ोशिया, साइप्रस, चेक गरतन्त्र, 
डिेमाक्ण , इस्ोनिया, फिि्याणड, फ्ान्स, जम्णिी, ग्ीस, हङगेरी, आयर्याणड, इ्ाली, 
लाक्भिया, शलथुआनिया, ल्जम्बग्ण, मा््ा, िेदर्याण्डस, पो्याणड, पोचु्णगल, रोमानिया, 
सलोभिाफकया, सलोभेिनिया, सपेि, सवीडिे, संयु्त अगधराजय) र डक्लि नियमिमा “सम्बद्ध” 
चार व्ा राष्ट्रहरू (िववे, आइस्याणड, सवीटजर्याणड र शलस्ेिस्ेि) सँग सरोकार राखछ।
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हाम्ा अगधकारीहरूलाई तपाईंले अकको राजयमा 
आश्रय-सथलको लागग आवेदि ददिुभिएको 
छ र सो आवेदिको जाँच गि्णको लागग अकको 
राजय कजममेवार हुिस्छ भिन्िे िंका लागेमा, 
उिीहरूले तपाईंलाई यसपनछका प्रफक्या र 
यसले तपाईं र तपाईंका अगधकारहरूलाई कसरी 
प्रभिाव पाछ्ण  भिन्िे्बारे ववसततृत जािकारीहरू 
उपल्ध गराउिुहुिेछ।
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डक्लि काय्णववगधमा गइरहेका आश्रय खोजिे वयक्तहरूका लागग 
नियमिको धारा 4 (EU) िम्बर 604/2013 अिुसारको जािकारी

‘म डक्लि काय्णववगधमा छु 
– ्यसको अथ्ण के हो?’
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