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ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015  

[ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 70 (10) (ਏ) ਤਖਿਤ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ]  

  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ – ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ   

  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਅਰਜੀਆ ਂਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਇੱਕੋ 

ਇੱਕ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਖਿਣ ਲਈ ਸਵੀਖਕਰਤੀ ਨਾਲ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ  

  

ਇਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੇਵਲ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਖਨਰਦੇਸ਼ ਖਿੱਤ ਿੈ। ਇਿ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਝਾਵ ਨਿੀਂ ਿੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਨੰੂਨੀ ਖਵਆਖਿਆ ਕਰਨਾ  

ਨਿੀਂ ਿੈ। ਇਿ ਨੋਟ ਕੇਵਲ ਉਨਹ ਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱ ਿ ਸ਼ਰੇਣੀਆ ਨੰੂ ਸੰਬੋਖਧਤ ਿੈ ਖਜਿੜੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 

2015 ਦ ੇਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਰਾਿੀਂ ਪ੍ਰਭਾਖਵਤ ਿਨ।  

ਇਿ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਖਵਤ ਿਾਲਤਾਂ ਨੰੂ ਸੰਬੋਖਧਤ ਨਿੀਂ ਿੈ ਖਜੱਥੇ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਲਾਗੂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ। ਜੇਕਰ 

ਤੁਿਾਨੰੂ 2015 ਐਕਟ ਤੇ ਿੋਰ ਖਵਸਖਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦ ੇਪ੍ਰਾਵਧਾਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਿੋਵੇ ਖਜਵੇਂ ਉਿ ਤੁਿਾਡੇ ਕੇਸ ਖਵੱਚ 

ਲਾਗੂ ਿੋ ਸਕਦੇ ਿਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸੁਝਾਵ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ।  
  

  

ਇਸ ਸੂਚਨਾ ਨੋਟ ਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਖਬਨੈਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ (IPO 2) 

ਲਈ ਖਬਨੈਪੱ੍ਤਰ ਲਈ ਵੱਿਰੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ੜਹਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨੱਥੀ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿੈ।  

  

1.         ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ  

1.1  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 (2015 ਐਕਟ) ਨ ੰ  ਖਨਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ (”ਮੰਤਰੀ”) ਦੁਆਰਾ 31 

ਦਸੰਬਰ 2016 ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨੋਟ ਖ ੱਚ, ਇਸ ਨ ੰ  “ਆਰੰਖਿਕ ਖਮਤੀ”  ਜੋਂ ਸੰਦਰਖਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।  

 1.2  ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ, 2015 ਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ 

ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰੜੀਕਰਣ (ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦੀਆਂ ਕੁੱ ਝ ਸਟੇਜਾਂ ਤ)ੇ ਨ ੰ  ਸੰਚਾਖਲਤ 

ਕਰਨ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦ ੇ ੇਰ  ੇਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਰਾਜ (ਆਇਰਲੈਂਡ) ਖ ੱਚ 

ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਸ ੀਖਕਰਤੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ ਕੁੱ ਝ ਕੁ  ੇਰ ੇ  ੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।   
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1.3  ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਥਾਂਨਤਰਣ ਕਰਨ ਖ ੱਚ ਲਾਿ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨ ੰ  ਸਮਝਣ ਖ ੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਹੈ -   

  

• ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਜ਼ ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਦ ੇਦਫ਼ਤਰ (ORAC) ਤੋਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ  

ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਅਰਜੀਆਂ (ORAC) ਅਤੇ   

  

• ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪ੍ੀਲਜ਼ ਖਟਰਖਬਊਨਲ (RAT)  

  

   ਲੋਂ ਕੁੱ ਝ ਕੁ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪ੍ੀਲਜ਼ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  2015 ਐਕਟ ਤਖਹਤ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦ ੇਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਇਖਰਸ਼ 

ਨੈਚੁਰਾਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸਰਖ ਸ ਦ ੇਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ 2016 ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ 

ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ।   
  

1.4 ਉਨਹ ਾਂ ਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇ ਧੇਰੇ ਖ ਸਖਤਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਖਜਨਹ ਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਖ ਅਕਤੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ 

ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (IPO) ਖ ੱਚ ਲਾਿ  ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਾਂ ਨ ੰ  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਖਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਿਈ ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ ਖ ੱਚ ਦਰਸਾਇਆ ਖਿਆ ਹੈ। 

ਇਹ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ ਇਹ  ੀ  ਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਖਬਨੈਕਾਰ  ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਖਧਕਾਰ ਅਤੇ 

ਫਰਜ਼ ਖਕਹੜੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਕੰਮ ਕਰੇਿਾ। ਇਹ ਖਕਤਾਬ ਉਨਹ ਾਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਾਂ ਬਾਰੇ 

 ੀ ਖ ਆਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਖਜਹੜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋੜ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਦ ਜੇ ਆਧਾਰਾਂ ਤ ੇਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ 

ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਸ ੀਖਕਰਤੀ ਦੀ ਖ ਚਾਰ ਤ ੇਲਾਿ  ਹੰੁਦੀ ਹੈ।  
  

1.5 ਅਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਅਰਜੀ ਨ ੰ   ੀ ਨੱਥੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।  

  

1.6 ਇਹ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਖਧਆਨਪ੍ ਰ ਕ ਪ੍ੜਹਨ 

ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਹੱਤ ਖ ੱਚ ਅਤੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਸਲਾਹ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਖਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ 

ਕਰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਖ ੱਚ ਹੋ  ੋਅਤੇ ਇਿ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਿੋਵੋ ਖਕ 2015 ਐਕਟ ਦ ੇਅਸਥਾਈ 

ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੁਿਾਡੇ ਉੱਪ੍ਰ ਖਕਵੇਂ ਲਾਗੂ ਿੁੰ ਦੇ ਿਨ। 

 

2.         ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਦਾ ਉਦੇਸ਼  

2.1  2015 ਐਕਟ ਇੱਕ ਇਕੱਲੀ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਦੀ ਜਾਣ-ਪ੍ਛਾਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਜਹੜਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ 

(ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਅਤੇ ਰਾਜ ਖ ੱਚ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਸ ੀਖਕਰਤੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ 

ਖਨਰੰਤਰ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਖ ੱਚ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਆਧਾਰਾਂ ਨ ੰ  ਯੋਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।   
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2.2  2015 ਐਕਟ ਖ ੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੌਜ ਦ ਹਨ ਖਜਹੜੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕੁੱ ਝ ਕੁ 

ਅਰਜੀਆਂ ਤੇ ਲਾਿ  ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਆਰੰਖਿਕ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਖਤਆਰ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ (ਦੇਿੋ ਸੈਕਸ਼ਨ 4)।  
  

3. 2015 ਐਕਤ ਤਖਿਤ ਅਰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਨੰੂ ਕੌਣ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰੇਗਾ?   

3.1 2015 ਐਕਟ ਦੇ ਤਖਹਤ, ORAC ਨ ੰ  ਸਮਾਪ੍ਤ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ 

ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਖਜੰਮੇ ਾਰੀ ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਸੰਬੰਖਧਤ ਸ ੀਖਕਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਖਲਆਂ ਨ ੰ  ਇਸ 

ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਰਾਹੀਂ ਕ ਰ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ, ਆਰੰਖਿਕ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ 2015 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, 

ਇੱਥੇ ਸਥਾਂਨਤਰਣ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ ਆਇਖਰਸ਼ ਨੈਚੁਰਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਿਰੇਸ਼ਨ ਸਰਖ ਸ (INIS) ਦਾ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ (IPO)।   
  

3.2 2015 ਐਕਟ ਦੇ ਤਖਹਤ, RAT ਨ ੰ   ੀ ਸਮਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ। ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀਆਂ ਦੇ 

ਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਦੇ ਸੁਖਦਰੜੀਕਰਣ ਲਈ ਖਜੰਮੇ ਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਅਤੇ 2015 ਐਕਟ ਦੇ ਪ੍ਰਾ ਧਾਨਾਂ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪ੍ੀਲਜ਼ ਖਟਰਖਬਊਨਲ (IPAT) ਨ ੰ  ਸਥਾਂਨਤਰਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ।   
  

  

4.  ਆਰੰਭਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਫਾਈਨਲ ਨਾ ਿੋਈ ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ 

ਅਰਜੀਆਂ ਲਈ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ  

  

4.1  ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਈਯ  ਡਬਖਲਨ ਅਖਧਖਨਯਮ ਤਖਹਤ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਖਨਪ੍ਟਾਰਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਖਜਸ ਸ ਰਤ ਖ ੱਚ ਕੁੱ ਝ 

ਖ ਕਲਖਪ੍ਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਾਿ  ਦੇ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ (ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਪ੍ੁਸਖਤਕਾ ਦੇ 

ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਨ ੰ  ਦੇਿੋ) ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਐਪ੍ਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ 

ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਲਾਿ  ਹੋਣਿੇ ਅਤੇ ਖਜਹੜੇ ਉਸ ਖਮਤੀ ਤੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੇ ਿਏ ਸਨ।  
  

ਸ਼ਰੇਣੀ 1 – ORAC ਖਵੱਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਰਖਜਆਂ  
  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪ੍ਰ ਉਸ 

ਖਮਤੀ ਤੱਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਐਕਟ, 1996 ਦੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 13 ਤਖਹਤ ORAC ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਖਰਪ੍ੋਰਟ ਖਤਆਰ ਨਹੀਂ 

ਕੀਤੀ ਿਈ ਸੀ (ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਖ ੱਚ, ਇੱਕ ਸੁਝਾ  ਨਹੀਂ ਖਦੱਤਾ ਖਿਆ ਸੀ), ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  2015 ਐਕਟ ਦੇ 

ਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ) ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ  ਜੋਂ ਖਲਆ 

ਜਾਏਿਾ। ਇਹ ਖ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾਂ 

ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਖ ੱਚ ਸਥਾਂਨਾਤਰਣ ਕੀਤਾ 

ਖਿਆ ਹੈ।  
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ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਜਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੱਕਦਾਰ ਹੰੁਦੇ ਨਾ ਲੱਿਦੇ ਹੋ ੋ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖ ਚਾਰ 

ਕਰੇਿਾ ਖਕ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦ ਜੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਬਣੇ ਰਖਹਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਨਹ ਾਂ ਸਾਰੇ 

ਕਾਿਜਾਂ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਹੋ ੇਿਾ ਖਜਨਹ ਾਂ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ ਦਾਿਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ  ਾਸਤੇ 

ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕਨਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਕਹਾ ਜਾਏਿਾ।  

  

ਸ਼ਰੇਣੀ 2 – ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪ੍ੀਲਾਂ  
  

ਜੇਕਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ RAT ਲਈ ਇੱਕ ਅਪ੍ੀਲ ਤ ੇਸੀ ਪ੍ਰ ਉਸ 

ਖਮਤੀ ਤੱਕ RAT ਦੁਆਰਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  2015 ਐਕਟ ਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ 

ਐਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਮਖਝਆ ਜਾਏਿਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਕੇ ਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਾਤਰਤਾ ਤ ੇ

ਖ ਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ IPO ਲਈ ਸਥਾਂਨਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ। ਅਖਜਹੀਆਂ ਸ ਰਤਾਂ ਖ ੱਚ, ORAC ਦੁਆਰਾ ਖਤਆਰ ਕੀਤੇ ਿਏ 

ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਦੀ ਅਰਜੀ ਤ ੇਸੁਝਾ  ਨ ੰ  ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਰਖਹਣਿੇ। ਜੇਕਰ IPO ਸੁਝਾ  ਖਦੰਦਾ ਹੈ ਖਕ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤਾਂ ਮੰਤਰੀ ਤੁਰੰਤ ਖ ਚਾਰ ਕਰੇਿਾ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਦ ਜੇ 

ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕ ੇਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। RAT ਲਈ ਖਪ੍ਛਲੀ ਅਪ੍ੀਲ ਨ ੰ  ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਿਆ 

ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਨ ੇਂ IPAT ਲਈ ਸਥਾਂਨਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 

ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ IPAT ਲਈ IPO ਦ ੇਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਝਾ  ਤ ੇ ੀ ਅਪ੍ੀਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੋਹਾਂ ਅਪ੍ੀਲਾਂ ਨ ੰ  ਇੱਕ ਮੰਖਨਆ 

ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਇਕੱਖਠਆਂ ਸੁਖਣਆ ਜਾਏਿਾ। ਜੇਕਰ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  IPO ਦੁਆਰਾ ਮਨਹ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ 2015 ਐਕਟ ਦ ੇਤਖਹਤ ਤੁਸੀਂ IPAT ਕੋਲ ਬਣੇ ਰਖਹਤ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤ ੇਫੈਸਲੇ ਤ ੇਅਪ੍ੀਲ ਨਹੀਂ 

ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  

  

ਸ਼ਰੇਣੀ 3 – ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ  
  

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਿਕ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਖਦੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ORAC ਨੇ ਉਸ ਖਮਤੀ ਤੱਕ ਇਸ ਦੀ 

ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  2015 ਐਕਟ ਦ ੇਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ 

ਮੰਖਨਆ ਜਾਏਿਾ।  ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਕੇ ਲ ਖਕਸੇ  ੀ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੇ ਖ ਚਾਰ ਲਈ IPO ਕੋਲ 

ਸਥਾਂਨਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੈ। ਅਖਜਹੀ ਸ ਰਤ ਖ ੱਚ, ORAC ਦੁਆਰਾ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀ ਿਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ 

ਅਰਜੀ ਤ ੇਸੁਝਾ  (ਅਪ੍ੀਲ ਤ ੇRAT ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਜੇਕਰ ਲਾਿ  ਹੰੁਦਾ ਹੋ )ੇ ਨ ੰ  ਰੱਖਿਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ ਲਾਿ  ਰਹੇਿਾ।   
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ਦੂਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ  

(i) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਪ੍ਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ORAC ਨੇ ਉਸ ਖਮਤੀ 

ਤੱਕ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨ ੰ  ਸ਼ੁਰ  ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਅਰਜੀ 2015 ਐਕਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਿਾਖ ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ੇਿੀ, ਇਸ 

ਤੱਥ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਖਕ IPO ORAC ਦ ੇਕਾਰਜਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜ ਦ ਕਾਨ ੰ ਨ ਲਾਿ  ਹੋਣਾ ਜਾਰੀ ਰਖਹੰਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ IPO ਪੁ੍ਰਾਣੀਆਂ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਾਂ ਤਖਹਤ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਿੀ।  
  

(ii) ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਰਜੀ ਆਰੰਿਤਾ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ 

ਪ੍ਖਹਲਾਂ RAT ਕੋਲ ਅਪ੍ੀਲ ਤ ੇਹੈ, ਤਾਂ ਅਪ੍ੀਲ ਨ ੰ  IPAT ਕੋਲ ਸਥਾਂਨਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਖਜਹੜਾ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਤੋਂ 

ਮੌਜ ਦ ਕਾਨ ੰ ਨ ਦ ੇਤਖਹਤ ਇਸ ਤ ੇਫੈਸਲਾ ਕਰੇਿਾ।  
  

5.         ਬਣੇ ਰਖਿਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ  

5.1  IPO ਨ ੰ  ਸੁਝਾ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ 2015 ਐਕਟ ਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  ਮਨਹ ਾ ਕੀਤਾ 

ਖਿਆ ਹੈ (ਿਾ ੇਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂ ਕੇ ਲ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ), ਖਫਰ ਇੱਕ 

ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਖਕ ਕੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਖਕਸੇ ਹੋਰ ਆਧਾਰ ਤ ੇਰਾਜ ਖ ੱਚ ਰਖਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  

5.2  ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤ ਪ੍ ਰਣ ਹੈ ਖਕ ਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਾਂ ਨ ੰ  ਬਦਖਲਆ ਖਿਆ ਹੈ ਖਜੱਥੇ 2015 ਐਕਟ ਲਾਿ  ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਖਕਉਂਖਕ 

ਮੰਤਰੀ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੇ੍ਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਖਲਿੇਿਾ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਰਾਜ ਖ ੱਚ ਰਖਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਕਉਂ 

ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾ ਜ ਦ, ਇਸ ਤੇ IPO ਦੁਆਰਾ ਖ ਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ ਖਕ ਕੀ ਇਹ ਸੁਝਾ  ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  ਅਸ ੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਖ ੱਚ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ 

ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਿਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਾਿਜਾਤ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ ੇਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।  
  

5.3  ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਅਖਜਹਾ ਹੋ ੇ ਖਜਸ ਨ ੰ  2015 ਐਕਟ ਦ ੇਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਅਰਜੀ 

 ਜੋਂ ਖ ਚਾਰ ਲਈ IPO ਕੋਲ ਸਥਾਂਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਖਿਆ ਹੋ ,ੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਨਹ ਾਂ ਖਕਸੇ  ੀ ਕਾਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਖਲਿਤੀ ਰੂਪ੍ ਖਵੱਚ 

ਸਥਾਖਪ੍ਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਖਕ ਤੁਸੀ ਖਕਉਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਖਕ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ 

ਅਰਜੀ ਦ ੇਢੁਕ ੇਂ ਿਾਿ ਖ ੱਚ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਖਰ ਾਰ ਅਤੇ 

ਘਰੇਲ  ਹਾਲਾਤ, ਰਾਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਬੰਧ ਦੀ ਪ੍ਰਖਕਰਤੀ, ਰਾਜ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡਾ ਚਖਰੱਤਰ ਅਤੇ ਆਚਰਣ ਅਤੇ 

ਮਨੱੁਿੀ ਖ ਚਾਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਿਾਖ ਤ ਢੁਕ ੇਂ ਮਾਮਲੇ ਹਨ। ਢੁਕ ੇਂ ਮਾਮਖਲਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਪ੍ ਰਣ ਖ ਆਖਿਆ ਲਈ, ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕੇ 

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ (IPO 1) ਲਈ ਖਬਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸ ਚਨਾ ਪੁ੍ਸਖਤਕਾ ਦੇਿੋ।  
  

5.4  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀਆਂ ਪ੍ਰਸਖਥਤੀਆਂ ਖ ੱਚ ਖਕਸੇ  ੀ ਬਦਲਾ  ਬਾਰੇ IPO (ਮੰਤਰੀ ਦ ੇਆਧਾਰ ਤ)ੇ ਨ ੰ  ਸ ਖਚਤ ਕਰਦੇ ਰਖਹਣਾ 

ਚਹੀਦਾ ਹੈ ਖਜਹੜੀਆਂ ਢੁਕ ੀਆਂ ਹੋਣ (ਉਦਾਹਰਣ  ਜੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮ ਲ ਦੇਸ਼ ਖ ੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਖਰ ਾਰ ਜਾਂ ਘਰੇਲ  ਪ੍ਰਸਖਥਤੀਆਂ ਜਾਂ 

ਹਾਲਾਤ)।   
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6. ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਰਾਿੀਂ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਮੈਨੰੂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਿੋਰ 

ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ?  

  

6.1  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਉੱਪ੍ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਖ ੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ ਖ ੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੰਤਰੀ ਕੋਲ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਨ ੀਂ ਅਰਜੀ ਖਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਪ੍ਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  

ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2)  ਲਈ ਅਰਜੀ ਦ ੇਢੁਕ ੇਂ ਿਾਿਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰਨ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 

7 ਖ ੱਚ ਖਦੱਤੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
  

7.        ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨੰੂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰਨਾ  

7.1  ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਜੀ ਉੱਪ੍ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਖ ੱਚ ਸਥਾਖਪ੍ਤ ਸ਼ਰੇਣੀਆਂ 1, 2 ਜਾਂ 3 ਤਖਹਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ 

ਅਰਜੀ ਸਮਖਝਆ ਖਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਹੇਠਾਂ ਖਦੱਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਲਈ ਅਰਜੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

  

  ਸ਼ਰੇਣੀ 1 ਕੇਸ (ਬਣੇ ਰਖਿਣ ਲਈ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬਾ, ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਖਕਰਤੀ)  

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਪੂ੍ਰਾ ਕਰੋ।  

  

ਸ਼ਰੇਣੀ 2 ਕੇਸ (ਬਣੇ ਰਖਿਣ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਖਕਰਤੀ)  

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਾ ਕਰੋ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ 63ਏ ਅਤੇ 

63ਬੀ)।   
  

ਸ਼ਰੇਣੀ 3 ਕੇਸ (ਬਣੇ ਰਖਿਣ ਲਈ ਸਿਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਵੀਖਕਰਤੀ)  

ਖਕਰਪ੍ਾ ਕਰਕ ੇਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਰੁਤਬੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਸੈਕਸ਼ਨ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਨਾ ਕਰੋ (ਪ੍ਰਸ਼ਨ 63ਏ ਅਤੇ 

63ਬੀ)।   
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7.2  ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣ ੇਅਰਜੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਖ ੱਚ ਖਲਿਤੀ ਰੂਪ੍ ਖਵੱਚ ਕੋਈ  ੀ  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ 

ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦ ੇਅਖਧਕਾਰੀ  ੀ ਹੋ ਖਜਸ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ ਉਖਚੱਤ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ੋ। ਤੁਹਾਨ ੰ  ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ ਉਹ ਕੋਈ  ੀ 

ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਹੀ ਦਾਿਲ ਕਰ ਚੁੱ ਕ ੇਹੋ ੋ ਖਕਉਂਖਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ 

ਫਾਇਲ ਖ ੱਚ ਹੋਣਿੇ।  

  

7.3  ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸਮਰਥਨ ਖ ੱਚ ਉਸ ਖਕਸੇ  ੀ  ਾਧ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਖਜਸ ਤ ੇ

ਤੁਸੀਂ ਖਨਰਿਰ ਕਰਦੇ ਹੋ  ੋਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਅਤੇ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ (ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋ )ੇ ਅਰਜੀ 

 ਾਪ੍ਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਸੰਿ  ਹੋ ੇ, ਕ ਖਰੰਿ ਪੱ੍ਤਰ ਦੀ ਖਮਤੀ ਤੋਂ 20 ਕੰਮਕਾਜੀ ਖਦਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਖਜਸ ਨ ੰ  ਤੁਸੀਂ 

ਇੱਥੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਫਰੀਪੋ੍ਸਟ ਖਲਫਾਫੇ ਖ ੱਚ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੋਟ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕੀਤਾ ਹੈ   

Transitional Cases Section,  

International Protection Office,  

Irish Naturalisation and Immigration Service,  

79 - 83 Lower Mount Street,  

Dublin 2,   

D02 ND99  

      

7.4  ਜੇਕਰ ਤੁਿਾਨੰੂ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੁਿਾਡੇ ਕਾਨੰੂਨੀ ਸਲਾਿਕਾਰ ਨੰੂ ਉੱਪ੍ਰ ਪੈ੍ਰਾ 7.3 ਖਵੱਚ ਖਦੱਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ ਦਾਿਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਪੂ੍ਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੰੂ IPO ਕੋਲ ਮੁਿੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਿੁੰ ਦੀ ਿੈ, ਤਾਂ ਤੁਿਾਨੰੂ ਖਜੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਿੋਵੇ ਅਖਜਿਾ 

ਕਰਨਾ ਚਾਿੀਦਾ ਿੈ ਅਤੇ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਖਜਿਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋ੍ਜੀਸ਼ਨ ਖਵੱਚ ਿੁੰ ਦੇ ਿੋ, ਆਪ੍ਣੀ ਖਨਰਧਾਖਰਤ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ 

ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਦ ੋਿਫ਼ਤੇ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅੰਦਰ। ਇਿ ਟਾਈਮਸਕੇਲ ਦਸਤਾਵੇਜਾਂ ਦ ੇਅਨੁਵਾਦ ਦੀ ਸੁਖਵਧਾ ਦੇਵੇਗੀ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਿੋਵੇ 

ਅਤੇ ਸੁਖਨਸ਼ਖਚਤ ਕਰਦੀ ਿੈ ਖਕ IPO ਇੰਟਰਖਵਊਰ ਕੋਲ ਤੁਿਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪ੍ਲਬਧ ਿਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਖਵਊ ਤੇ 

ਖਮਤੀ ਤੇ ਪ੍ਖਿਲਾਂ ਿੀ ਖਵਚਾਰ ਕੀਤਾ ਖਗਆ ਿੈ।  

  

8. ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਤਖਿਤ ਮੇਰੀ ਇੰਟਰਖਵਊ ਕਦੋਂ ਲਈ ਜਾਏਗੀ?  

8.1 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾ ਲੀ (IPO 2) ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਅਤ ੇਸੈਕਸ਼ਨ 7 ਅਨੁਸਾਰ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਖਕਸੇ 

 ੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰਾ ਕਰ ਖਲਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨ ੰ   ਾਪ੍ਸ ਕਰ ਖਦੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਤੁਹਾਡੀ 

ਇੰਟਰਖ ਊ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਬਾਰੇ ਉਖਚਤ ਸਮੇਂ ਤ ੇਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪ੍ਰਕ ਖ ੱਚ ਰਹੇਿਾ ਜੇਕਰ ਲੋੜ ਹੋ ।ੇ IPO ਦੁਆਰਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 

ਅਰਜੀਆਂ ਤ ੇਪ੍ਰਖਕਖਰਆ ਕਰਨ ਦ ੇਕਾਰਣ ਕਈ ਮਹੀਖਨਆਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਨ ੰ  ਤੈਅ ਨਹੀਂ  ੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

  

8.2 ਇੱਕ ਮੁਲਾਕਾਤ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਲਈ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਖਸੱਖਧਆਂ ਜਾਂ ਅਖਸੱਖਧਆਂ ਸੰਪ੍ਰਕ ਕਰਨ 
ਦੀ ਲੋੜ ਨਿੀਂ ਹੰੁਦੀ।  
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9. IPAT ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੀ ਅਪ੍ੀਲ ਨੰੂ ਕਦੋਂ ਸੁਖਣਆ ਜਾਏਗਾ?  

9.1 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀ ਅਪ੍ੀਲ ਹੋ  ੇਖਜਸ ਬਾਰੇ ਆਰੰਿਕ ਖਮਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਖਹਲਾਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ 

ਖਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਪ੍ਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 4 ਖ ੱਚ ਦਰਸਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਇਲ ਨ ੰ  ਸਥਾਂਨਤਖਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।  
  

9.2 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਕਾਇਆ ਸਹਾਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਪ੍ੀਲ ਹੋ ੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਨ ੰ  IPAT ਦੁਆਰਾ ਸੁਖਣਆ ਜਾਏਿਾ ਅਤੇ 

ਤੁਹਾਨ ੰ  IPAT ਦੁਆਰਾ ਸੁਣ ਾਈ ਖਮਤੀ ਬਾਰੇ ਸ ਖਚਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਿਾ।  
  

10.       ਿੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ  

10.1  ਇਸ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਦੀ ਸਮੱਿਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਕੋਈ  ੀ ਇਨਕੁਆਰੀ ਖਲਿਤੀ ਰੂਪ੍ ਖਵੱਚ ਇਸ ਨ ੰ  ਸੰਦਰਖਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

Customer Service Centre, International Protection Office, Irish Naturalisation and Immigration Service, 

79-83 Lower Mount Street, Dublin 2 ਜਾਂ info@ipo.gov.ie ਤ।ੇ  
  

10.2  ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ 2015 ਅਤੇ ਨੱਥੀ ਕੀਤੇ ਿਏ ਖ ਧਾਨਕ ਉਪ੍ਕਰਣਾਂ ਨ ੰ  ਪ੍ ਰੀ ਤਰਹਾਂ ਨਾਲ www.ipo.gov.ie 

ਤ ੇਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।  
  

10.3  ਇਹ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਉੱਪ੍ਰ ਖਦੱਤੇ ਿਏ ਈ ਮੇਲ ਪ੍ਤੇ ਤ ੇਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਿਾਸ਼ਾ ਾਂ ਖ ੱਚ  ੀ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹੈ।  
  

10.4  ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰੱੁਖਿਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਖਧਤ ਜਾਂ ਬਣੇ ਰਖਹਣ ਲਈ ਸ ੀਖਕਰਤੀ  ਾਸਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਸਹਾਇਤਾ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਸੇ ਾ ਾਂ  ੀ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਖ ਕਲਖਪ੍ਕ ਤੌਰ ਤ,ੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ੍ਣੇ ਿਰਚ ੇਤ ੇਇੱਕ ਖਨਿੱਜੀ 

ਸਾਖਲਸਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।   
  

10.5  ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪ੍ਣੀ ਅਰਜੀ ਦ ੇਸੰਬੰਧ ਖ ੱਚ ਸ਼ਰਣਾਰਥੀਆਂ ਲਈ ਯ ਨਾਇਖਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਹਾਈ 

ਕਖਮਸ਼ਨਰ ਨਾਲ  ੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ ਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।  
  

10.6     ਇਸ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਖ ੱਚ ਦਰਸਾਈਆਂ ਿਈਆਂ ਸੰਸਥਾ ਾਂ ਲਈ ਸੰਪ੍ਰਕ  ੇਰ ੇ ਅੰਖਤਕਾ 1 ਖ ੱਚ ਉਪ੍ਲਬਧ ਹਨ।  

  

  

ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਔਖਫਸ ਆਇਖਰਸ਼ 

ਨੈਚੁਰਾਲਾਇਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਸਰਖਵਸ 
ਜਨਵਰੀ 2017  
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ਅੰਖਤਕਾ 1 

                                                ਕੁੱ ਝ ਸੰਪ੍ਰਕ  ੇਰ ੇ 

International Protection Office 
Irish Naturalisation and Immigration Service,  
79-83 Lower Mount Street,  
Dublin 2. D02 ND99  
ਟੈਲੀਫੋਨ: 01 6028000  
ਫੈਕਸ: 01 602 8122  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.ipo.gov.ie  
ਈਮੇਲ: info@ipo.gov.ie  

 

International Protection Appeals Tribunal  

6/7 Hanover Street,   

Dublin 2. D02 W320  

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01 474 8400  

ਲੋ-ਕਾਲ: 1890 210 458  

ਫੈਕਸ: 01 474 8410  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.protectionappeals.ie  
ਈਮੇਲ: info@protectionappeals.ie  

  
Legal Aid Board   

Legal Aid Board Law Centre - Smithfield,   

48/49 North Brunswick Street,   

Georges Lane,   

Dublin 7. D07 PE0C ਟ ੈ
ਲੀਫੋਨ:  01 646 9600.  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.legalaidboard.ie  

ਈਮੇਲ: lawcentresmithfield@legalaidboard.ie  

 

International Organisation for Migration  
116 Lower Baggot Street,  
Dublin 2. D02 R252  

ਫਰੀਫੋਨ: 1800 406 406  

ਟੈਲੀਫੋਨ: +353 1 676 0655  

 ੈਬਸਾਈਟ: www.ireland.iom.int  
ਈਮੇਲ:  iomdublin@iom.int  

   
United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) 

102 Pembroke Road,   

Ballsbridge,   

Dublin 4. D04 E7N6  

ਟੈਲੀਫੋਨ: 01 6314510   

ਈਮੇਲ: iredu@unchr.org  
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