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 یادښت )نوټ( معلوماتي کوونکو لپارهدرخواست  خوندیتوب نړیوال د
 تابعیت خوندیتوب(د )د مهاجرت حالت او 

 لیې پبمصو م کال د۲۰۱۵ دنړیوال خوندیتوب لپاره  د
 

 ،ګرانه درخواست کوونکیه
 .کوم خوندیتوب اوسني درخواست ته مراجعهد زه ستا د مهاجرت حالت او تابعیت 

 
دو ېاو په هیواد کې د پاتې ک ( خوندیتوب تابعیتد او حالت )مهاجرت حالت خوندیتوب نړیوال ته د دادی چې تاسې 

نړیوال خوندیتوب م ۲۰۱۵د  خبر درکړم چې د معرفي نویو قرارونو له پاره د تصمیم پلټنو او درخواستونو د د

 په واسطه وزیرد او مساوات  لتېعدا د او مرستیال دد صدارت ټاکله شوې ده چې ( قانونم ۲۰۱۵ )دلپاره د قانون 

 مې څخه پیلیږي.۳۱ م کال د ډیسمبر له ۲۰۱۶ د به

او د درخواستونو  به له منځه ځي (ORAC) کمشنر دفتر د درخواستونو د ومهاجر د مصوبې الندې تر کالم  ۲۰۱۵د 

 نړیوال دفترنوي د خوندیتوب  یوخدمتونو سره مهاجرت او د  منلو د د تابعیت آیرلینډ دبه  مسؤولیتد پلټنو له پاره 

(IPO) مهاجرو د درخواستونو د .کېږي لېږدول ته  ( محکمهRAT به د ) کمې محخوندیتوب درخواستونو نړیوال

 ږي.کې په واسطه تعویض

( د مهاجرت حالت iکار لري ) وا چې له دغو حاالتو سره سر ،انتقالي مقررو لرونکی دهد  قانونم  کال ۲۰۱۵د 

 پاتېته ( ORAC ) دفتر کمشنرد  د درخواستونو مهاجرینو دسره چې  درخواستونو هغو خوندیتوب له او د تابعیت

مهاجرو د  څخه پخوا دله پیل  مصوبېد م  کال ۲۰۱۵د غوښتنلیکونه چې  هغه درخواستونه او (ii) شوي وي او

  ي.سره پاتې و (RATمحکمې )  درخواستونو

کال په  ۲۰۱۷د  مونږالندې  غوښتنو د کال مصوبې د انتقالي مقرروم  ۲۰۱۵د اړینه وي تر هغه ځایه چې 
به ستاسې په موجوده  ونهې نوي طرزالعملمصوب دم  کال ۲۰۱۵د چې به تاسې سره په تماس شو جنوري کې 

هم وپوښتل شئ به په دغه وخت کې تاسې   .او که نه دو او اجرا وړ ويېپلي ک درخواست او غوښتنې باندې د
 يپه یاد ولر معلومات چمتو کړئ. نور اوله پاره اضافي  مرستې طرزالعمل سره د د د درخواست خپل دچې تاسې 

 کوم اقدام وکړئ.تاسې ضرورت نه لرئ چې  ېدلورله مونږ څخه څه وانه تاسې تر هغې چې 
  

 IPOزمونږ )الرښوونې په توګه  د همغه وخت کې  له مخې مهربانيد بدلوئ خپله پته په هغه حالت کې چې تاسې 

/ORAC)  تماس ونیسئ د مراجعینو له دفتر سره په الندې پته: 

ORAC/IPO, 79/83 Lower Mount Street, Dublin 2. 
 .کېږيقانوني استاځو له پاره کاپي  د دغه یادونه

 
 رت خدمتونهجاو مها منلود  آیرلینډ د تابعیت د

 ۲۰۱۶ډیسمبر 

 
معنی نه ورکوي، د  تعبیرقانوني  دمصوبې  م  کال د نړیوال خوندیتوب د۲۰۱۵د  دغه معلوماتو کاپي،

ORAC   په ویب پاڼې(www.orac.ie) ر ژبو ېشمډېر ف الندې، په یشرا د نړیوال خوندیتوب دفتر تر کی

 .موجودیت لري کې شتون او
 


