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 2015 د نړیوال خوندیتوب قانون د پیل لپاره انتقالي ترتیبات

 

Dear XXXXX,  

 

زه تاسو ته دغه لیک په هېواد کې د کډوالۍ موقف/ضمني خوندیتوب لپاره ستاسو د اوسني غوښتنلیک په تړاو 

 لیکم. 

 

وقف او ضمني خوندیتوب( لپاره د زه غواړم تاسو ته خبر درکړم چې د نړیوال خوندیتوب )د کډوالۍ م

کال نړیوال  2015غوښتنلیکونو د پلټلو او تعین یا پرېکړې پخاطر او په هېواد کې د پاتې کېدو اجازې لپاره د 

د عدالت او ( ”د پیل تاریخ“)مه 31 کال دسمبر پر  2016کې نوي ترتیبات معرفي شوي چې د خوندیتوب قانون 

 برابرۍ وزیر له خوا پیل شو.

 

کال قانون له مخې، یو نوی واحد طرزالعمل معرفي شوی دی. د دغه طرزالعمل له مخې، یو عارض به  2015 د

ته غوښتنلیک سپاري، هم د کډوالۍ موقف او  ائیرلېنډي تابعیت او د مهاجرت د خدماتو ,د نړیوال خوندیتوب دفتر

 ر د کډوالو د غوښتنلیکونه کمیشنردفتد  (”IPO“)د نړیوال خوندیتوب دفتر هم د ضمني خوندیتوب لپاره. 

(ORAC)  .دفتر ځای نیسي ځکه دا دفتر له منځه وړل شوی دی 

 

کال قانون له مخې د نړیوال خوندیتوب لپاره نوی غوښتنلیک وسپارل شي،  2015کومو حالتونو کې چې د 

IPO رکړل شي که به په یو وخت دا ارزونه کوي چې عارض ته باید د کډوال موقف یا ضمني خوندیتوب و

دواړو په تړاو منفي سپارښتنه وشوه یعنې د رد ځواب ورکړل شو، وزیر به له نورو  نه. که د دغو

طرزالعملي ګامونو یا لیکونو او مکتوبونو پرته، دا پرېکړه کوي چې عارض ته په کوم بل دلیل )د بشر 

ي که نه. په دغه بهیر کې یوه دوستانه او شخصي دالیلو په ګډون( هېواد کې د پاتې کېدو اجازه ورکړل ش

استثنا دا ده چې پر غوښتنلیک د اروپایي ټولنې د ډبلین قوانینو پر بنسټ غور وشي، او په دې صورت کې به 
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لپاره د ضمیمه   (IPO 1)د نړیوال خوندیتوب د عارضینو –یو شمېر مشخص ترتیبات د پلي کېدو وړ وي 

طرزالعملونو کې یو بدلون دی، چې له مخې یې، که وزیر د وګورئ. دا په تېرو  مه برخه10شوي کتابګوټي 

کډوالۍ موقف رداوه،، نو وزیر بیا عارض ته فرصت ورکاوه چې د ضمني خوندیتوب لپاره غوښتنلیک 

  وسپاري او په دې اړه څرګندونه وکړي چې ولې باید د تبعید امر صادر نه شي.

 

 ستاسو د غوښتنلیک حالت 

 ه هغوقالي مادو ته ځای ورکړل شوی چې د کډوالۍ موقف او ضمني خوندیتوب لکال قانون کې انت 2015د 

ي.  ته سپارل شوي و، مخکې له دې چې دغه قانون پیل یا پلی ش ORACغوښتنلیکونو سره تړاو لري چې 

ې د چدفتر ته ولېږل شي د نړیوال خوندیتوب دفتر کال د قانون له مخې به دغه غوښتنلیکونه  2015د 

 ون له مخې پرې غور وشي.هماغه قان

 

 څلومرې برخې( د IPO 12د نړیوال خوندیتوب لپاره ستاسو غوښتنلیک د ضمیمه شوي مالوماتي نوټ )

اره یې پوښلی، په دې معنا چې یوه عارض چې د کډوالۍ موقف لپدوهمې کټګورۍ )د کډوالو اپیلونو( 

تر هغې  ود، د پیل له نېټې وړاندې، خوپر وړاندې اپیل درل RATغوښتنلیک سپارلی او تر دې مخکې یې د 

کال  2015په اړه پرېکړه نه ده کړې، او، په همدې ترتیب، باور وي چې دغه شخص د  RATنېټې یې 

مکنه په مته لېږل شوی چې  IPOقانون له مخې نړیوال خوندیتوب لپاره غوښتنلیک سپارلی. ستاسو فایل 

ه د ستاسو د کډوالۍ غوښتنلیک په اړ پرې غور وشي.ډول یوازې ستاسو د ضمني خوندیتوب حق په تړاو 

ORAC  له خوا شوې سپارښتنه به ساتل کېږي او د پلي کېدو وړ به وي. کهIPO سپارښتنه وکړي چې 

اجازه  کېدو تاسو ته باید ضمني خوندیتوب در نه کړل شي، نو بیا به وزیر پرېکړه کوي چې هېواد کې د پاتې

دې شوی( ته د کډوالۍ موقف د ردېدو پر وړاندې اپیل وکړئ )ال له وړان IPATدرکړل شي که نه. که تاسو 

دل اورې یا د ضمني خوندیتوب ردېدو پر ضد اپیل وکړئ، دواړه اپیلونه به یو ګڼل کېږي او په یوځای به

 کېږي. 

 

ادو انتقالي م دکال قانون  2015دا چې ستاسو د کډوالۍ موقف او/یا ضمني خوندیتوب پر غوښتنلیک به د 

تاسو و، خارئ. له مخې غور کېږي، تاسو اړتیا نه لرئ چې د نړیوال خوندیتوب لپاره بل غوښتنلیک وسپ

د نړیوال رې اړوندو برخو ډکولو له ال )IPO 2(د نړیوال خوندیتوب غوښتنلیک پوښتنلیک اړ یاست چې 

 ته اضافي مالومات وسپارئ.خوندیتوب دفتر 

 

 

 اسناد  د مالومات نوټ او نور ضمیمه شوي

ترتیبات  انتقالي –مالوماتو نوټ “کال قانون د انتقالي مادو د  اغېزو ځینې نور تفصیل د  2015د 

(IPO 12)” ستل په نامه سند کې ذکر شوي دي. دغه لیک باید د مالوماتو له نوټ سره یوځای ولو

 شي. 
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 الندې اسناد ضمیمه شوي دي:

 

  انتقالي ترتیبات  –د مالوماتو نوټ(IPO 12). 

 

  د نړیوال خوندیتوب د عارضینو لپاره مالوماتي کتابوګوټی(IPO 1)او ، 

 

 د نړیوال خوندیتوب د غوښتنلیک پوښتنلیک(IPO 2) . 

 

 

 تاسو باید د نړیوال خوندیتوب پوښتنلیک کومې برخې ډکې کړئ؟

 ې ده.( ډکولو لپاره الندې الرښونه وړاندې شوIPO 2د نړیوال خوندیتوب غوښتنلیک د پوښتنلیک )

 

 ډکې کړئ ( ټولې برخېIPO 2تاسو باید د نړیوال خوندیتوب غوښتنلیک د ضمیمي شوي پوښتنلیک )

 پوښتنې(. 63bاو  63aپرته له هغې برخې چې د کډوالۍ موقف پورې تړاو لري )

 

دا  دا سپارښتنه وکړي چې ستاسو د نړیوال خوندیتوب غوښتنلیک باید رد شي، نو بیا به IPOکه 

 ه.   ي چې تاسو ته پر کوم بل دلیل په هېواد کې د پاتې کېدو اجازه درکړل شي که نپرېکړه کېږ

 

ر نور وزیکال قانون له پیلېدو سره، طرزالعملونه بدل شوي دي.  2015مهمه ده په یاد ولرئ چې د 

دو اتې کېتاسو ته لیک نه استوي چې بلنه درکړي تاسو استدالل وکړئ چې ولې بباید په هېواد کې د پ

یک سپارښتنه وکړي چې ستاسو د نړیوال خوندیتوب غوښتنل IPOپر ځای یې، که  اجازه درکړل شي.

 ږي. وره کېله ځنډه غباید رد شي، نو په هېواد کې به مو د پاتې کېدو اجازې په اړه سمالسي او پرته 

 

وندې ( د اړIPO 2ځکه نو، دا تاسو پورې اړه لري چې د نړیوال خوندیتوب غوښتنلیک د پوښتنلیک )

اتې پاید د ببرخې په ډکولو او په لیکلې بڼه داسې دالیل وړاندې کړئ چې ولې تاسو فکر کوئ هېواد کې 

ل ړاو ډوحالت، هېواد سره ستاسو د ت د مثال په ډول، ستاسو کورنی او شخصي کېدو اجازه درکړل شي.

ول په ټسایل، یا بڼه، ستاسو شخصیت یا کرکټر او رویه هم په هېواد کې دننه هم بهر، او بشر دوستانه م

ال دې تړاو په ممکنه ډول اړوندې مسلې دي. د اړوندو مسلو د بشپړو توضیحاتو لپاره، د نړیو

 (. IPO 1رئ )خوندیتوب عارضینو لپاره مالوماتي کتابګوټی وګو

 

کې  د  ته )د وزیر په استازیتوب( د خپل شخصي یا کورني وضعیت په باره IPOتاسو اړ یاست چې په دې اړه 

 ضعیت(واد کې روان وهر راز اړونده بدلون په تړاو )لکه ستاسو کورنی یا شخصي حالت یا ستاسو په اصلي هې

 خبر ورکړئ. 

 

 زه باید اوس څه وکړم؟

( ډک کړ، تاسو یې باید د ضمیمه شوي IPO 2یوال خوندیتوب د غوښتنلیک پوښتنلیک )کله چې تاسو د نړ

وړیا پوسټ پاکټ کې، سره له نورو اضافي مالوماتو او اسنادو چې تاسو غواړئ غور پرې وشي او تر دې 



4 

 

 ، که ممکنه وي، نويته نه دي سپارلي، موږ ته ولېږئ. پوښتنلیک باید موږ ته واستول ش ORACمخکې مو 

 کاري ورځو کې دننه.  20د دغه لیک له صادرېدو وروسته په 

 

ه دې چې تاسو ته اضافي مالومات وسپاري، وروسته ل IPOچې  غواړيکه تاسو او/یا ستاسو قانوني استازی 

 هو کې دنناوونی په دووپورته یاد شوي مالومات وسپارل، نو دغه کار باید ژرترژره وکړئ، که کولی یې شئ، 

 کې له ټاکل شوې نېټې وړاندې.ستاسو د مر

 

 مرکه

ال خوندیتوب به له تاسو سره په اړیکه کې وي چې د نړیو IPOستاسو د بشپړ پوښتنلیک له السته راتلو وروسته، 

ړې، نو ته راومرکې نېټه مو وټاکي. دا چې تاسو ال له وړاندې د خپل کډوالۍ موقف غوښتنلیک په اړه پرېکړه الس

 IPOې لوی شمېر غوښتنلیکونو ته په پام سره چضمني خوندیتوب موضوع شامله وي.  په مرکه کې به یوازې د

 پرې باید غور وکړي، ستاسو د مرکې نېټه ښایي تر څو میاشتو و نه ټاکل شي.

 

 په هېواد کې استوګنه

چې  (TRC) تصدیق استوګنې موقتي دحالت نه بدلېږي. د استوګنې موقتي سند  ېپه هېواد کې به ستاسو د استوګن

ند منل مې برخې له مخې د استوګنې موقتي س17کال قانون د  2015ال له وړاندې تاسو ته درکړل شوی، به د 

ي وړه نه کېږي او تر هغو به د اعتبار او تمدیدېدو وړ وي چې ستاسو د نړیوال خوندیتوب پر غوښتنلیک پرېک

 شوي. 

 

 قانوني مشوره

تاسو حق  میمه شویو اسنادو په اړه قانوني مشوره السته راوړئ.تاسو ته سپارښتنه کېږي چې د دغه لیک او ض

کړئ.  قانوني مرستو بورډ له خدمتونو هم ګټه پورتهلرئ چې له یوه وکیل سره مشوره وکړئ او کولی شئ د 

(LAB) ونو ي خدمتد قانوني مرستو بورډ یو خپلواکه اداره ده چې په ایرلنډ کې هغو کسانو ته محرمانه قانون

یاوړي پبه ستاسو د غوښتنلیک د  LABغوښتتنلیک سپارلی وي. یې کوي چې د نړیوال خوندیتوب لپاره  وړاندې

الوماتو د اړیکو شمېرې او تفصیل په ضمیمه شوي د م LABد . درکړيکولو لپاره قانوني مرستې او مشورې 

 ( کې ذکر شوي دي. IPO 12نوټ )

 

 السته راوړلی شئ. تاسو په خپل لګښت د یوه شخصي وکیل خدمتونه هم 

 

ستازي هر نوني اکه تر اوسه مو ال نه وي کړي، تاسو باید د خپل قانوني استازي په اړه مالومات او، که وي، د قا

 ته وسپارئ.  د نړیوال خوندیتوب دفترراز بدلون په اړه مالومات ژرترژره 

 

UNHCR )یو ان اچ سی آر( 

د اړیکې ې څخه هم د مشورو السته راوړلو حق لرئ، چ کمیشنري يعال ملتونو ملګرو د لپاره کډوالو دتاسو له 

 ( کې ورکړل شوي دي. IPO 12شمېرې او تفصیل یې په ضمیمه شوي د مالوماتو نوټ )
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 پخپله خوښه ستنېدل

لی شئ وګه کوکه تاسو نه غواړئ چې د نړیوال خوندیتوب لپاره خپل غوښتنلیک ته دوام ورکړئ، تاسو په ازادنه ت

 ړیوالن کډوالۍ دي هېواد ته پخپله خوښه د ستنېدو غوراوی وکاروئ. په دې اړ مشورې او مرستې له خپل اصل

تو نوټ اړیکو شمېرې او تفصیل یې په ضمیمه شوي د مالومادفتره السته راوړلی شئ چئ د  (IOM) سازمان

(IPO 12.کې ورکړل شوي دي ) 

 

 ستاسو د غوښتنلیک نوې شمېره

 دمئ چې نۍ شمېره به نور نه کارول کېږي. تاسو به د خپل غوښتنلیک نوې شمېره وموستاسو د غوښتنلیک پخوا

 سره پیلېږي. ستاسو شخصي شمېره نه بدلېږي.  IPPAدغه لیک په سر کې له 

 

 ستاسو پته یا ادرس

خبر  دفتر ته د نړیوال خوندیتوب دفترد ي ډول لپه لیککه تاسو خپل ادرس یا ځای بدل کړ، تاسو باید ژرترژره 

ې نوورکړئ، وروسته له دې چې نوي ځای ته والړئ. لطفا په یاد وساتئ چې لیک باید امضا کړئ او خپله 

 اړونده شمېره په کې ولیکئ. 

 

 پوښتنې

ې ادارې ه الندکه د نړیوال خوندیتوب لپاره د خپل غوښتنلیک یا دغه لیک په اړه کومه پوښتنه لرئ، تاسو باید ل

 (:ذکر کړئوې اړونده شمېره باید خپله نسره اړیکه ونیسئ )

 
 

Customer Service Centre 

International Protection Office 

Irish Naturalisation and Immigration Service 

79 - 83 Lower Mount Street 

Dublin 2, D02 ND99 

01 6028008: Telephone 

Email: ieinfo@ipo.gov.   

 
 

 د دغه لیک متن او ضمیمې قانوني استازو ته کاپي کېږي.

 

 

 د نړیوال خوندیتوب دفتر

 ائیرلېنډي تابعیت او د مهاجرت د خدماتو 

Date 

mailto:info@ipo.gov.ie

