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Sherai ya Ulinzi wa Kimataifa, 2015 – Ubainishaji kuhusu makataa ya kurejesha Ombi 

la Hojaji ya Ulinzi wa Kimataifa (IPO 2) – TAFADHALI BOFYA KIUNGO NA 

USOME 

 

Sheria ya Ulinzi wa Kimataifa, 2015 ilianzishwa mnamo tarehe 31 Desemba 2016 na inatoa 

fursa ya uanzishaji wa utaratibu mmoja unaowezesha sehemu zote za kuomba ulinzi wa 

kimataifa (hali ya wakimbizi na ulinzi wa kampuni tanzu) na ruhusa ya kusalia katika Jimbo 

kwa sababu nyinginezo kuchunguzwa na kuamuliwa katika mchakato mmoja.  

 

Imebainika kwenye Ofisi ya Ulinzi wa Kimataifa kuwa kuna kuhusu makataa ya kurejesha 

Ombi la Hojaji ya Ulinzi wa Kimataifa (IPO 2) ambao umetumwa kwa watuma maombi 

walioathiriwa na vipengee vya mpito katika Sheria wiki za hivi majuzi. Ofisi hii tayari 

imewatumia watuma maombi barua na washauri wao wa kisheria kuwafahamisha kwamba 

Ombi la Hojaji ya Ulinzi wa Kimataifa (IPO 2) Inapaswa kurudishwa "ikiwezekana, bila 

kupitisha siku 20 za kufanya kazi kutoka tarehe ya barua ya ombi".  

 

Ili kuepuka shaka, watuma maombi na washauri wao wa kisheria wanapaswa 

kufahamu kwamba tarehe hii ya kurejesha ni makataa ya usimamizi ili kuanzisha 

uchakataji wa maombi ya utaratibu mmoja haraka iwezekanavyo. Mabadiliko 

yanatolewa na Ofisi ya Ulinzi wa Kimataifa ikiwa wakati wa ziada unahitajika kwa ajili 

ya kukamilisha Hojaji na kwa kupokea ushauri wa kisheria ikiwa unahitajika.  

 

Watuma maombi pia wameshauriwa kwamba ikiwa wao au washauri wao wa kisheria 

watahitaji kutoa maelezo ya ziada kwa Ofisi ya Ulinzi wa Kimataifa baada ya kuwasilisha 

Hojaji ya Ulinzi wa Kimataifa, pia wanaweza kufanya hivyo, bila kupitisha wiki mbili kabla 

ya tarehe ya mahojiano yao yaliyoratibiwa. Muda huu utawezesha tafsiri ya nyaraka 

ikihitajika na kuhakikisha kwamba mhojaji wa IPO ana karatasi zote na kuzingatiwa mapema 

kabla ya tarehe ya mahojiano. 

 

Ofisi ya Ulinzi wa Kimataifa inatumaini kwamba Ilani hii ya Maelezo inawapa watuma 

maombi ufafanuzi muhimu.  

 

Ikiwa una maswali yoyote tafadhali wasiliana na Kituo chetu cha Huduma kwa Wateja kwa 

barua pepe: info@ipo.gov.ie au simu: (01) 6028008 

 

 


