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भ्यानकुभर रिजस्ट्र� 

 

�ब्र�टश कोलिम्बयाको सव�च्च अदालतमा 
�नम्नका बीचमा:  

 
Prakash Basyal, लेखक Gortifacion Cajes, Edlyn Tesorero र Bishnu Khadkaवाद�हरू 
र 

Mac’ s Convenience Stores Inc, Overseas Immigration Services Inc., Overseas Career and Consulting 
Services Ltd., and Trident Immigration Services Ltd.प्र�तवाद�हरू 

"वगर् प्र�क्रयाहरूको ऐन अन्तगर्त ल्याइएको" 

अप्ट-आउट फाराम 
 

म, नाम:_______________________________________     

ठेगाना:  _______________________________________   
 

यस वगर् कायर्वाह�मा सहभागी हुन चाहन्न। 
 

यस वगर्को कायर्वा�हरूलाई �नम्न वगर्को तफर् बाट ल्याइएकोछ भन्ने कुरा म 

बुझ्दछु: 
 

�डसेम्बर 11, 2009  दे�खअदालतद्वारा सेट ग�रएको अप्ट-आउट/अप्ट-इन �म�तसम्म 
�डसेम्बर 11, 2009 मा वा सोभन्दा प�छ Overseas Immigration Services Inc., 
Overseas Career and Consulting Services Ltd. (“Overseas”) र/वा Trident 
Immigration Services Ltd. लाई भुक्तानीहरू गरेका र त्यसप�छ, उहाँहरूले स्वीकार 
गरेको प्रस्ताव (“वगर्”), क्यानाडाको अस्थायी वैदे�शक कामदार कायर्क्रम अन्तगर्त 
�ब्र�टश कोलिम्बया, अल्बटार्, नथर्वेस्ट �ते्रहरू र सास्काचेवान (“पिश्चम क्यानाडा) मा 
Mac’s Covenience Stores मा रोजगार�को प्रस्ताव गद� रोजगार� करारहरू उपलब्ध 
गराइएका व्यिक्तहरू;  

 

 

अदालतले एउटा उप-वगर्लाई �नम्न भनेर प�न प्रमा�णत गरेको �थयो: 
 

अ�हले �ब्र�टश कोलिम्बयामा बसोबास नग�ररहेका वगर् सदस्यहरू। 
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अदालतले अक� उप-वगर्लाई �नम्न भनेर प्रमा�णत गरेको �थयो: 
�डसेम्बर 11, 2009 दे�ख अदालतद्वारा सेट ग�रएको अप्ट-आउट/अप्ट-इन �म�तसम्म वा सोभन्दा 
प�छ Overseas Immigration Services Inc., Overseas Career and Consulting Services 
Ltd. र/वा Trident Immigration Services मा भुक्तानीहरू गरेका सबै व्यिक्तहरू र जुन 

त्यसप�छ: 
 

i) क्यानाडाको अस्थायी �वदेशी कामदार कायर्क्रमअन्तगर्त पिश्चमी क्यानाडामा 
काम गनर्का ला�ग Mac's Convenience Stores सँगको रोजगार�को 
बाध्यकार� करारहरूमा प्रवेश गरेका छन;् 

 

ii) उक्त रोजगार� �लनका ला�ग क्यानाडामा  प्रवेश गनर् मान्य कायर् अनुम�त र 
(आवश्यक हँुदा) यात्रा �भसाहरू प्राप्त गरेका छन;् 

iii) मान्य रूपमा क्यानाडा प्रवेश गरेका �थए र कामका ला�ग उपलब्ध भएको भनेर 
वा Overseas लाई �रपोटर् गरेका �थए, र 

iv) Mac's द्वारा कुनै प�न काम नै �दइएको �थएन वा रोजगार� करारमा उल्ले�खत 

मात्रामा काम उपलब्ध गराइएको �थएन वा उक्त रोजगार� करारहरू बमोिजम 

यात्रासँग सम्बिन्धत खचर्हरू भुक्तानी गनर्का ला�ग Mac's वचनबद्ध भएको 
अवस्थामा Mac काती खचर्हरू भुक्तानी गनर् असफल भएको�थए । 

म बा�हर �नस्कन्छु र यो फाराम पूरा गछुर्  भने, म वगर्को कायर्वाह�मा सहभागी हुने छैन, वगर्को 
कायर्वाह�बाट विञ्चत गनर् सहम�त जनाउँछु र अनुकूल भएताप�न वा नभएताप�न न�तजाद्वारा बा�धने छैन 

भन्ने कुरा म बुझ्दछु।  
 

म मुद्दा �व�शष्ट अव�ध�भत्र  सुरु ग�रनुपछर्  वा यसलाई कानुनी रूपमा रोक 

लगाइने छ भन्ने कुरा बुझ्छु। वगर् कायर्वाह�बाट बा�ह�रने रोजेर, मैले यस 

मुद्दामा �ववादमा रहेका मा�मलाहरूका ला�ग प्र�तवाद�हरूको �वरुद्धमा 
मसँग भएको हुन सक्ने कुनै प�न दाबी र मेरो सम्भा�वत दाबीसँग सम्बिन्धत 

कुनै प�न सीमा अव�धको बारेमा कानुनी सल्लाह प्राप्त गनर्का ला�ग मैले पूरा 
िजम्मेवार� �लन्छु।  

 
 

 

�म�त  
 

हस्ता�र 
 

 

सा�ी 

अ�प्रल 2, 2002 भन्दा �ढला नगर� �नम्नलाई पत्राचार वा ड�ेलभर गनुर्होस:् 
Koskie Glavin Gordon 
1650-409 Granville Street 
Vancouver, BC V6C 1 T2 

फोन:  604-734-8001 
फ्याक्स:  604.734.8004 

 

वेबसाइट: 



www.koskieglavin.com 
Allevato Quail Roy 

1943 East Hastings St 
Vancouver, BC V5L 1 T5 

फोन:  604-424-8631 
फ्याक्स: 604.424.8632 
वेबसाइट: www.aqrlaw.ca
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