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ن االقوا�  ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن (بنی ان��
 ) � سک�م حیث�ت دی�ن تحفظ کو قانوین 

 
 ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت 

فس  
�
ن�شنل پروڻ�کشن ا  )IPO(ان��
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) � سک�م � حوا� �  ن االقوا� تحفظ کو قانوئن حیث�ت دی�ن نینشل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن (بنی ان��
 ا��� پوچھ� جا�ن وا� سواالت 

 ۔ عمو� تفص�الت1س�کشن 

؟  اس1.1   سک�م � نوع�ت ک�ا ��

؟  حکومت1.2   �ن ِاس سک�م کا اعالن کیوں ک�ا ��

 
؟ 2 س�کشن  ۔ کون ِاس سک�م � ل�ی اہل ��

 سکی� ہوں؟ /ِا س سک�م منی شامل ہو�ن � ل�ی کوال�فائئ کس ط�ح کر سکتا منی 2.1 

؟  ک�ا  2.2
�

� خاندان � د�گر افراد کو الگ � درخواست دیین ہو�  م�ی

ائط پر پورا اترتا 2.3 . و�ر د�ی گ�ئ اہل�ت � مع�ار � کچھ �� ی درخواست /منی ا� ۔ تو ک�ا م�ی اترئ� ہوں ل�کن سب پر نہنی
؟ 

�
 کام�اب ر�� �

ن االقوا� تحفظ) کا 2.4 . ن�شنل پروڻ�کشن (بنی ائط پر پورا   ہوں دہندە� موجودە درخواست /منی ان�� اور تمام ��
ا بچہ/اترتا ن�شنل پروڻ�کشن پراسس منی نہنی ک�ا گ�ا۔ ک�ا م�ی � ب�� ہنی جن کا اندراج ان�� � ب�� /اترئ� ہوں ل�کن م�ی م�ی

؟ سک/اس سک�م منی شمول�ت � ل�ی کوال�فائئ کرسکتا  �� ہنی

ن االقوا� تحفظ) کا 2.5 . ن�شنل پروڻ�کشن (بنی ائط پر پورا   ہوں دہندە� موجودە درخواست /منی ان�� اور تمام ��
ا/اترتا ا/اترئ� ہوں ل�کن م�ی ائط پر پورا نہنی اترتا۔ ک�ا م�ی �ک ح�ات ان �� ی �� �ک ح�ات اس سک�م منی /م�ی ی �� م�ی

؟   شمول�ت � ل�ی کوال�فائئ کرسکتا ��

ن االقوا� تحفظ) � ل�ی درخواست گزار ہوں اور ر�است 2.6 . ن�شنل پروڻ�کشن (بنی چ� /ل� چھوڑ چکام/ا�ر منی ان��
 ہوں تو ک�ا منی اب ب� اس � ل�ی اہل ہوں؟ 

ی مل� بدری کا حکم نامہ موجود �� تو ک�ا منی پھر ب� درخواست جمع کرا سکتا 2.7   سکی� ہوں؟ /ا�ر �ن الوقت م�ی

مل� بدر ک�ی جا�ن کا حکم نامہ جاری کر�ن کا ارادە � تحت  3)6(� س�کشن  1999مجھ� ام�گ��شن ا�کٹ  ا�ر 2.8 
ن االقوا� تحفظ) � ل�ی درخواست دی�ن کا  � اہل ہوں؟ /ک�ا گ�ا �� تو ک�ا منی (بنی

ی مل� بدری �  2.9  �ا �� اور م�ی ن�شنل پروڻ�کشن � متعلق درخواست � بار� منی ف�صلہ من�ن ا� ی ان�� ا�ر م�ی
 سکی� ہوں؟ /متعلق حکم نامہ موجود �� تو ک�ا منی درخواست دے سکتا

ن ڈا�ومنڻڈ مائگ��نٹس سک�م2.10 . سکی� /درخواست دے سکتا م � تحتاور اس سک� � ضوابط ک�ا منی النگ ڻرم ا�
 ؟ہوں

 .112 IPAT  � ی اپ�ل ز�ر التوا �� اور �ن الوقت منی لی�� مارک�ٹ ا�کسس پرمشن  پاس � تحت کام کر�ن  )LMAP(م�ی
ن ڈا�ومینڻڈ مائ�گ��نٹس سک�م  �/� اجازت کا ف ا� �نڈ ا� ن�شنل پروڻ�کشن س�� ر��ن  تحت � حامل ہوں۔ منی �ن ان��

جاتا �� اور اس من�ن ف�صلہ � توثیق  IPAT۔ ا�ر � اجازت نامہ � ل�ی ب� درخواست دی ی اپ�ل کا ف�صلہ ا� � پاس م�ی
فس  ن�شنل پروڻ�کشن ا� � وصول ہوا تھا تو ک�ا اس صورت منی َمنی کام کر�ن  )IPO(کرئ� �� جو مجھ� اس � پہ� ان��
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 جب کہ م/کا اجازت نامہ کھو دوں گا
�

ن ڈا�ومینڻڈ مائ�گ��نٹس سک�م  � تحت نی � ف ا� �نڈ ا� ن�شنل پروڻ�کشن س�� ان��
 اپین درخواست پر ف�صلہ � انتظار منی ہوں؟ 

 

 ۔ درخواست کا عمل 3س�کشن 

 سکی� ہوں؟ /منی درخواست کب جمع کرا سکتا 3.1 

 سکی� ہوں؟ /منی درخواست کس ط�ح جمع کرا سکتا 3.2 

؟   3.3 .  ک�ا اس درخواست � ل�ی کوئئ ف�س ��

� درخواست جمع کرا�ن پر ک�ا مجھ� کوئئ منظوری 3.4  ؟ /م�ی
�

 رس�د م� �

 گا؟  3.5 
�

 درخواست پر عمل ہو�ن منی کتنا وقت ل�

 سکی� ہوں؟ /� رابطہ کس ط�ح کرسکتا OIPاپین درخواست � ک�ف�ت معلوم کر�ن � ل�ی منی  3.6.

؟  3.7.  اپین درخواست فارم � حصہ � طور پر مجھ� اپنا ذائ� ای م�ل ا�ڈر�س کب فراہم کرنا ��

 سکی� ہوں؟ /استعمال کر سکتا ک�ا منی درخواست فارم منی ک� اور شخص کا ای م�ل ا�ڈر�س  3.8.

 (تحقیق) � عمل � کیوں گزرنا ہوگا؟  eVettingمجھ�  3.9.

.3.10 eVetting   ؟   کا عمل ک�ا ��

�س �ڻ�فک�ٹ جمع کرا سکتا eVettingک�ا منی   3.11.  سکی� ہوں؟ /� عمل � گزر�ن � بجا�ئ پول�س کلی�ئ

 سکی� ہوں؟ /� درخواست � ک�ف�ت کا پتہ لگا سکتا  eVettingک�ا منی اپین   3.12.

ورت �� کہ منی �ن  3.13. پ کو یہ بتا�ن � �ن اپین درخواست پر، مجرمانہ ر�کارڈ � �شاند� � طور پر، ک�ا مجھ� ا�
؟  ائنی بھگی� ہنی  کون � �ن

� ب�� � عمر  3.14. ورت  18م�ی ، ک�ا ا�� تحقیق � عمل � گزر�ن � ل�ی رضامندی ظاہر کر�ن � �ن سال � کم ��
؟  �� 

ں۔ منی ک�ا کر منی ن�شنل و�ٹنگ بیورو  � طرف � افشا � گیئ تحق�قائ� تفص�الت � متفق نہنی ہو  3.15.
 سکی� ہوں؟ /سکتا

ورت 3.16. ؟  اپ�ن درخواست فارم � حصہ � طور پر مجھ� کون � دستاو�زات جمع کرا�ن � �ن �� 

 سکی� ہوں؟ /� شکل منی �کجا کس ط�ح کر سکتا  FPDمنی اپین دستاو�زات کو ا�ک  3.17.

ن�شنل پروڻ�کشن سک�م  )NGO(ک�ا مجھ� ا�ک وک�ل �ا این �� او   3.18. ر�گولرائ��شن سک�م یونٹ � ل�ی � ذر�� ان��
؟  ورت ��  درخواست دی�ن � �ن

 ۔ درخواست منظور ہوگیئ 4 س�کشن
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؟  4.1. ی درخواست منظور (کام�اب) ہوجائ� �� تو اس صورت منی ک�ا ہوتا ��  م�ی

؟  4سٹ�مپ  4.2.  مجھ� ک�ا کر�ن � اجازت دیتا ��

؟ اجازت نامہ   اس دو سال � 4.3.  � مع�اد مکمل ہو�ن پر مجھ� ک�ا کرنا چاہی�ئ

؟  4.4.
�

ی طرف � اجازت نامہ � تجد�د کرا�ن پر، یہ تجد�د کت�ن عرصہ � ل�ی ہو�  م�ی

؟  4.5 . ائط ُمنسل� ہنی  مجھ� دی گیئ اجازت � ساتھ کون � ��

ا�ر مجھ� ِاس سک�م � تحت اجازت نامہ جاری ہوتا �� اور منی ا� اپ�ن لوکل ام�گ��شن اف� � ہاں رجس�� نہنی  4.6.
؟ /کراتا

�
 کرائ�  تو ک�ا اس � مع�اد ختم ہو�ن پر اس � تجد�د � جا�ئ �

� خاندان � افراد کو ب� اجازت حاصل ہوئ�   4ا�ر مجھ� سٹ�مپ  4.7. ائط پر اجازت دی جائ� �� تو ک�ا م�ی �� �
؟  �� 

ئرلینڈ منی ر�ا�ش � ل�ی اپین ف�م� کو ساتھ ال سکتا 4.8. سکی� /اس سک�م � تحت مجھ� اجازت مل�ن � بعد، ک�ا منی ا�
 ہوں؟ 

؟ /مجھ� ر�است 4.9. ، ک�ا یہ اجازت وا�س � جاسکی� ��  مل� منی ر�ا�ش پذیر ہو�ن � اجازت جاری � گیئ ��

ن االقوا� تحفظ) � ل�ی /ا�ر مجھ� ر�است 4.10. ن�شنل پروڻ�کشن  (بنی مل� منی ر��ن � اجازت جاری � جائ� �� ان��
ی دی گیئ درخواست کا    ک�ا ہوگا؟ م�ی

د کردی گیئ 5 س�کشن  ۔ درخواست مس��

؟  5.1. د کردی جائ� �� تو اس صورت منی ک�ا ہوتا �� ی درخواست مس��  ا�ر م�ی

د ک�ی جا�ن � ف�صلہ � خالف اپ�ل کرتا 5.2. کرئ� ہوں تو اپ�ل � درخواست � ل�ی مجھ� /ا�ر منی درخواست � مس��
؟ 

�
 کون � دستاو�زات منسل� کرئن ہوں �

ی اپ�ل کام�اب نہنی ہوئ� تو اس صورت منی ک�ا ہوگا؟  5.3.  ا�ر م�ی

د تصور ک�ا جاتا �� تو اس صورت منی  5.4. ی درخواست کو مس�� ن االقوا� تحفظ کا ا�ر م�ی ی درخواست برا�ئ بنی م�ی
 ک�ا ہوگا؟ 

 ۔ اضا�ن معلومات 6 س�کشن

، ک�ا منی ر�گولرائ��شن سک�م � ل�ی درخواست دی�ن /مجھ� ر�است 6.1. ا ہوئئ �� مل� منی فوجداری ُجرم منی �ن
 � اہل ہوں؟ /کا

سماعت کا انتظار مقدمہ � عدالی� مجھ� پر فوجداری جرم � حوا� � فرِد جرم عائد کر دی گیئ �� اور منی  6.2.
ی درخواست پر ہوگا؟ /کرر�ا  ر� ہوں۔ ک�ا اس کا اثر م�ی
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 ۔ عمو� تفص�الت 1س�کشن 
 

؟ اس 1.1   سک�م � نوع�ت ک�ا ��

محدود وقت � یہ سک�م ان لوگوں کو ر�ا�ش � اجازت دی�ن � ل�ی وضع � گیئ �� جو �ن الوقت دو سال �ا اس � زائد عرصہ 
ئرلینڈ منی ر�ا�ش پذیر ہنی اور �ل�ی حفاظی� سسڻم  ، ا� ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  ط��ل عرصہ � منی ہنی � تحت عار�ن  2015ان��

۔  (TRC)ر�ا��� اجازت نامہ � ساتھ ر�ا�ش پذیر ہنی اور ان � پاس عار�ن ر�ا��� �ڻ�فک�ٹ  �� 
 

؟ 1.2   حکومت �ن اس سک�م (منص��ہ) کا اعالن کیوں ک�ا ��

یہ پروگرام حکومت � طرف � وعدە �� جس � تحت ط��ل عرصہ � بغ�ی دستاو�زات ر��ن وا� لوگوں اور ان � ز�ر کفالت 
 افراد (� ر�ا�ش) کو قانوئن حیث�ت دی�ن � ل�ی تجاو�ز کو سام�ن النا تھا جس کا مقصد: 

، حکومت � �شک�ل � ت افراد � ل�ی ن�ئ راس�� پ�دا کرنا "ط��ل عرصہ � بغ�ی دستاو�زات ر�ا�ش پذیر لوگوں اور ان � ز�ر کفال
کہ سفری  18بعد  ن اور مش�� ماە � اندرانہنی قانوئن حیث�ت دی�ن � ل�ی مخصوص کسوئ� پر پورا اترنا اور ا�سا کر�� ہو�ئ یورئ� یوننی

 � حوا� � وعدوں (ذمہ دار�وں) کو ذہن منی رکھنا۔" (Common Travel Area)عالقہ 
 

 یہ ف�صلہ ک�ا گ�ا کہ ڈائ��کٹ پروو�ژن � حوا� � کیتھ��ن ڈے ر�ورٹنت
�
دو سال  تا�ہ  تج��ز کو ز�ر� غور ال�ا جا�ئ  منی دی گیئ  �جتا

�نڈ  �ا اس � زائد عرصہ � ِسنگل پروس�جر  ، پروڻ�کشن ایپل�کنٹ س�� پر موجود افراد کو ر�ا��� اجازت نامہ فراہم پر غور ک�ا جا�ئ
۔  سک�م وضع کر�  اس دستاو�ز کو غ�ی دستاو�زی سک�م منی شامل ک�ا جا�ئ

 

؟ 2س�کشن   ۔ کون ِاس سک�م �ل�ی اہل ��
 

 سکی� ہوں؟ /ِا س سک�م منی شامل ہو�ن � ل�ی کوال�فایئ کس ط�ح کر سکتا منی  2.1

پ کو ذ�ل منی دی گیئ  ائط پر پورا اترنا چاہی�ئ اس سک�م � تحت کوال�فائئ کر�ن � ل�ی ا�  تمام ��

ن�شنل پروڻ�کشن) � موجودە درخ • ن االقوا� تحفظ (ان�� ۔ موجودە درخواست دہندە � مراد ا�سا بنی واست دہندە بننی
ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  فس منی  15� س�کشن  2015فرد �� جو (ان�� ن�شنل پروڻ�کشن ا� � تحت) ذائ� طور پر ان��

نم�� اور تار�ــــخ اجراء کا حامل عار�ن ر�ا��� کارڈ جاری ک�ا گ�ا  اور جس � درخواست �  IDپ�ش ہوا اور ا� ا�ک 
ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  نز یونٹ � طرف �  � تحت) 47� س�کشن  2015متعلق اب� تک (ان�� � �ل ڈ�س�ی منسڻ�ی

 حت� ف�صلہ جاری نہنی ک�ا گ�ا۔ 
ن�شنل پروڻ�کش 2سک�م � اجراء �  • ن�شنل پروڻ�کشن ۔ ن پراسس منی شامل ہوںسال قبل ان�� درخواست برا�ئ ان��

ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  وع ہوئ� �� جب درخواست دہندە (ان�� � س�کشن  2015� پراسس � تار�ــــخ اس دن � ��
فس منی پ�ش ہوتا ��  15 ن�شنل پروڻ�کشن ا� نم�� اور تار�ــــخ اجراء کا حامل  IDاور ا� ا�ک  �تحت) ذائ� حیث�ت منی ان��

ن�شنل پروڻ�کشن  پ سک�م � اجراء � تار�ــــخ پر ان�� ۔ ا�ر ا� سال �  2پراسس منی عار�ن ر�ا��� کارڈ جاری ک�ا جاتا ��
۔ 

�
پ درخواست دہندە � طور پر کوال�فائئ نہنی ک��ں �  کم عرصہ � موجود ہنی تو ا�

ن االقوا� تحفظ � درخواست � عرصہ � د • پ بنی ، جو کہ ر�است منی �سلسل � ساتھ ر�ا�ش پذیر ر�� ہنی وران ا�
ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  ۔ ر�ا�ش � �سلسل منی وقفہ � اجازت �� جس   (a)(3)16� س�کشن  2015ان�� ط �� �� �

، � ل�ی ر�است � غ�ی حا�ن ر��ن کو  60کا مقصد مخت� وقت جس � ز�ادە � ز�ادە حد  ا شمار نہ ک�ا جاندن ��
۔  �� 

ک و قالخا �ھچا                 ۔ ںوہ �لام � رادر

؟  2.2
�

� خاندان � د�گر افراد کو الگ � درخواست دیین ہو�  ک�ا م�ی

ن االقوا� تحفظ � موجودە درخواست گزار ہنی  ائط پر ُپورا اتر�� ہنی انہنی سک�م �  �� ہاں۔ وە تمام افراد جو بنی اور د�گر تمام ��
۔ تحت عل�حدە طو   ر پر درخواست دیین چاہی�ئ
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ائط پر پورا اترتا 2.3 ی درخواست /منی او�ر د�ی گ�ئ اہل�ت � مع�ار � کچھ �� ۔ تو ک�ا م�ی اتری� ہوں ل�کن سب پر نہنی
)؟ 

�
 (منظور ہوجا�ئ �

�
 کام�اب ر�� �

ائط پر پورا اتر�� ہوں۔  پ تمام �� وری �� کہ ا� ۔ اس سک�م � ل�ی کوال�فائئ کر�ن �ل�ی �ن  �� نہنی

 

ن نی م 2.4 ن (ب کشن�پروڻ شنل�ان�� ائط پر پورا اترتا/اتری�  تحفظ) کا/� االقوا� نی  موجودە درخواست گزار ہوں  اور تمام ��
ن نی ب�� ہ ��ی م کن�ہوں ل ب�� اس  ��ی بچہ/م ا �ی م ا �۔ کا �گ  ا �ک  نی نہ نی پراسس م کشن�پروڻ شنل�جن کا اندراج ان��

 ؟نی کرسکتا/سک�� ہ  فایئ �کوال  �ی � ل ت�شمول نی م م�سک

ن االقوا� تحفظ � ل�ی درخواست ا�� ک� ب� ب�� (بچوں) � ل�ی جمع کرائئ جائن چاہی�ئ جنہوں �ن پہ� یہ  ۔ بنی �� نہنی
ن�شنل پروڻ�کشن ا�کٹ  ۔ یہ درخواستنی ان�� ۔  2015درخواست جمع نہنی کرائئ

�
 � تحت عمل منی الئئ جائنی �

 

ن نی م 2.5 ن (ب کشن�پروڻ شنل�ان�� ائط پر پورا  تحفظ) کا/� االقوا� نی موجودە درخواست دہندە ہوں  اور تمام ��
ائط پر پورا نہ ات�ح ک���  ی�ی م/ ا �ی م کن�ہوں ل اترتا/اتری�   نی م م�اس سک ات�ح ک���  ی�ی م/ ا �ی م ا �اترتا۔ ک نی ان ��

؟  فایئ �کوال  �ی � ل ت�شمول  کرسکتا ��

۔  ۔ تمام درخواست انفرادی حیث�ت منی دی جائ� ہنی ائط پر پورا نہنی اترتا�� نہنی �ک ح�ات مذکورە باال تمام �� اترئ� تو /ا�ر ��
۔ /وە اس سک�م � ل�ی کوال�فائئ نہنی کرتا  کرئ�

 

ن نی ا�ر م 2.6 ن (ب کشن�پروڻ شنل�ان�� ہوں  مل� چھوڑ چکا/چ�/ است�درخواست گزار ہوں اور ر  �ی تحفظ) � ل االقوا� نی
 اہل ہوں؟ �ی اس � ل اب ب� نی م ا �تو ک

ی جس کا ز�ادە � ز�ادە دورانیہ  پ ر�است � ا�ک غ�ی تصدیق شدە غ�ی حا�ن پ کو اجازت �� کہ ا� ، کرسک��  60�� ہاں۔ ا� ِدن ��
۔  فس � طرف � ہنی ن�شنل پروڻ�کشن ا� ) � پہ� ان��  (ا� چھوڑ�ن

�
پ � روان� ) جو ا�

�
ی (عدم موجود� ا�� ر�است � غ�ی حا�ن

پ � ، ا� ۔ منظور � جا چ� ��
�

 درخواست پر اثر انداز نہنی ہو�

 

 ہوں؟ درخواست جمع کرا سکتا/سکی�  پھر ب� نی م ا �کا حکم نامہ موجود �� تو ک  یمل� بدر  ی�ی الوقت م ا�ر �ن   2.7

پ اس سک�م � ل�ی درخواست جمع نہنی کراسک�� کیوں کہ  پ � مل� بدری کا حکم نامہ موجود �� تو ا� ۔ ا�ر �ن الوقت ا� �� نہنی
ن ڈا�و مینڻڈ  ف النگ ڻرم ا� پ ڈپارڻنمنٹس ر�گولرائ��شن ا� ۔ ا� ن�شنل پروڻ�کشن � موجودە درخواست دہندە نہنی ر�� پ ان�� اب ا�

: مائ�گ��نٹس سک�م منی شامل ہ ۔ اس سک�م � متعلق تفص�ل درج ذ�ل و�ب سائٹ پر دست�اب ہنی  و�ن � اہل ہوسک�� ہنی

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/ 

 

 ا �گ  ا �کر�ن کا ارادە ک  یجا�ن کا حکم نامہ جار  �ی � تحت مل� بدر ک (6)3 کشن�� س 1999 کٹ�ا شن�گ� �ا�ر مجھ� ام 2.8
ن (ب نی م ا ��� تو ک  اہل ہوں؟ کا/�  �ن یدرخواست د �ی تحفظ) � ل االقوا� نی

۔  پ کو ام�گ��شن ا�کٹ �� نہنی � تحت مل� بدر ک�ی جا�ن کا حکم نامہ جاری کر�ن کا ارادە ک�ا گ�ا  (6)3� س�کشن  1999ا�ر ا�
ن�شنل پروڻ�کشن � موجودە درخواست دہندە نہنی  پ ان�� �� تو اس سک�م � ل�ی درخواست دی�ن � اہل نہنی ہنی کیوں کہ اب ا�

۔ ٓ ن ڈا�و مینڻڈ مائ�گ��نٹس سک�م ا� ر�� ف النگ ڻرم ا� ۔ اس سک�م پ ڈپارڻنمنٹس ر�گولرائ��شن ا� منی شامل ہو�ن � اہل ہوسک�� ہنی
 :  � متعلق تفص�ل درج ذ�ل و�ب سائٹ پر دست�اب ہنی

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/ 

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
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ن ی�ی ا�ر م 2.9   من�ن  صلہ�ف نی � متعلق درخواست � بار� م کشن�پروڻ شنل�ان��
�
� متعلق  یمل� بدر  ی�ی �� اور م ا �ا

 ہوں؟ درخواست دے سکتا/سکی�  نی م ا �حکم نامہ موجود �� تو ک

�ا �� اور ان � بار� منی مل� ا��  ن�شنل پروڻ�کشن � ل�ی دی گیئ درخواست پر من�ن ف�صلہ ا� درخواست دہندگان جن � ان��
۔  بدری � متعلق فعال حکم نامہ موجود ��  ائط پر پورا نہنی اتر�� ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م � ��  وە ان��

ن ا�ر ا�� درخواست دہندگان ذ�ل منی دی گیئ و  ف النگ ڻرم ا� ائط پر پورا اتر�� ہنی تو وە ر�گولرائ��شن ا� �ب سائٹ پر موجود ��
۔  ڈا�و مینڻڈ مائ�گ��نٹس سک�م منی شامل ہو�ن � اہل ہوسک�� ہنی

/scheme-migrant-undocumented-term-long-of-https://www.irishimmigration.ie/regularisation 
 

ن  ف النگ ڻرم ا� ن�شنل پروڻ�کشن � عمل منی �ف ہو�ن واال وقت دستاو�زی تصور ک�ا جاتا �� اور ا� ر�گولرائ��شن ا� ان��
 ڈا�ومنڻڈ مائ�گ��شن سک�م شمار نہنی ک�ا جاسکتا۔ 

ن یونٹ � طرف � جاری ک�ی جا�ن وا� غ�ی دست � �ئل ڈ�س�ی غاز منسڻ�ی ) او�زی ر�ا�ش � تار�ــــخ کا ا� مین�شن لی�� ن کنندە خط (ڈی�� تعنی
ن�شنل پروڻ�کشن � عمل � بار� منی من�ن ف�صلہ � وضاحت � گیئ ہو۔  � ہوتا �� جس پر ان��

ائط پر پورا نہنی  اتر�� �ا وە جن � خالف ُمل� بدری کا فعال حکم نامہ موجود �� ا�� درخواست دہندگان جو �ا تو سک�م � ��
ی ا�شن یونٹ کو درخ ISDوە  � تحت مل� بدری  (11)3(ترم�م شدە) � س�کشن  1999واست دے کر ام�گ��شن ا�کٹ � ر�پی��

س � منسو�ن � استدعا کرسک�� ہنی خاص طور پر ا�� صورت حال منی ج ب اس حکم نامہ � جاری � حکم نامہ منی ترم�م �ا ا�
چ� ہو۔   ہو�ن � بعد حاالت و واقعات منی تبد�� ا�

ف  پ درج ذ�ل پر ای م�ل کر� ر�گولرائ��شن ا� بغ�ی دستاو�زات مہاج��ن � ل�ی بن�ادی سک�م � متعلق م��د معلومات � ل�ی ا�
 : ن ڈا�ومینڻڈ مائ�گ��نٹس سک�م � رابطہ کرسک�� ہنی   النگ ڻرم ا�

undocumentedhelp@justice.ie 
 

ف  نی م ا �ک 2.10
�
ن ڈا�ومنڻڈ مائگ� ر�گولرائ��شن ا

�
� تحت درخواست دے  م�اور اس سک م�سک نٹس�النگ ڻرم ا

 ہوں؟ سکتا/سکی� 

ن االقوا� تحفظ) � درخواست  ن�شنل پروڻ�کشن (بنی ۔ ان�� دہنگان کو الز� طور پر ِاس سک�م � تحت درخواست دیین �� نہنی
ن االقوا� تحفظ � درخواست دہندگان � طرف � ا�� درخواستنی  ۔ بنی ن ڈا�ومینڻڈ  چاہی�ئ ف النگ ڻرم ا� جو ر�گولرائ��شن ا�

۔ 
�

 مائ�گ��نٹس سک�م � تحت دی جائ� ہنی وە اہل نہنی ہوں �

 

2.11 IPAT پرمشن ( کسس�ا ٹ�مارک �� یل نی الوقت م التوا �� اور �ن  ر �ز  ل�اپ ی�ی �  پاس مLMAP� تحت کام کر�ن � ( 
ن نی حامل ہوں۔ م اجازت کا/� ن ڈا�وم نڈ �س��  کشن�پروڻ شنل��ن ان��

�
ف ا

�
� تحت ر��ن �   م�سک نٹس�گ� �مائ نڻڈ یا

جاتا �� اور اس من�ن  صلہ�کا ف  ل�اپ ی�ی م س� پا IPAT۔ ا�ر یدرخواست د ب� �ی اجازت نامہ � ل
�
 قیتوث �  صلہ�ف ا

ن کری�  فس ( کشن�پروڻ شنل��� جو مجھ� اس � پہ� ان��
�
کام   نی مَ  نی اس صورت م ا �) � وصول ہوا تھا تو کIPOا

 
�

ن نی جب کہ م کر�ن کا اجازت نامہ کھو دوں گا/� ن ڈا�وم نڈ �س��  کشن�پروڻ شنل�ان��
�
ف ا

�
�   م�سک نٹس�گ� �مائ نڻڈ یا

 ہوں؟ نی � انتظار م صلہ�درخواست پر ف تحت اپین 

فس  ن�شنل پروڻ�کشن ا� پ � درخواست برا�ئ تحفظ کو نمڻا�ن وا� ان�� س  (IPO)ا� پ �  IPOڻ�م ا�  جو ا�
�

ڻ�م � مشاورت کر� �
�نڈ  ن�شنل پروڻ�کشن س�� ن ڈا�ومینڻڈ مائ�گ��نٹ سک�م � ان�� پ ا� س درخواست کو نمڻا ر� �� جس منی ا� � تحت ر��ن �  ا�

کا مقصد یہ �قیین بنانا �� کہ تمام ف�ص�  ۔ ا�سا کر�ن ۔ اجازت � استدعا کرر�� ہنی اس  IPOہر ممکن حد تک جلدی ک�ی جا�� ہنی

https://www.irishimmigration.ie/regularisation-of-long-term-undocumented-migrant-scheme/
mailto:undocumentedhelp@justice.ie
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� مقام تک رسائئ � حوا� � کوئئ نقصان بات کو �قیین بنا�ن � کوشش کر� گا کہ جہاں ممکن ہو، درخواست دہندگان کو کام 
 نہ ہو۔ 

 

 ۔ درخواست کا عمل 3�کشن س
 

 ہوں؟ درخواست کب جمع کرا سکتا/سکی�  منی  3.1

ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م � ل�ی درخواستوں � وصو� کا عمل  • ب�� �  10 کو صبح  2020فروری  7ان��
وع ہوگا۔  �� 

فس • ن�شنل پروڻ�کشن ا� ممکنہ طور پر اہل درخواست دہندگان  �شاند� ک�ی گ�ئ  سک�م � متعارف ہو�ن � پہ� ان��
�اە کر� گا۔ کو تح  ��ری طور پر سک�م � بار� منی ا�

ن�شنل پروڻ�کشن آفس � طرف � ممکنہ اہل درخواست دہندە � طور پر شناخت  • ا�ر آپ کو ان��
نہنی ک�ا گ�ا اور آپ کو ان � طرف � کویئ تح��ر موصول نہنی ہویئ ل�کن آپ سمجھ�� ہنی کہ آپ 

ائط پر پورا اتر�� ہنی تو پھر آپ درخواست جمع کراسک�� ہنی تا�ہ آپ کو ز�ر غور ال�ا اہ ل�ت � ��
۔  جا�ئ

(مذکورە س�کشن  • تر�� ہنی
�
ائط پر پورا ا وری �� کہ  1ا�ر آپ سک�م � اہل�ت � �� مالحظة ک��ں) تو �ن

۔ 11:59تک رات  2022ا�ست  7آپ   ب�� � پہ� درخواست جمع کرائنی

ن�شنل پروڻ�کشن آفس ک� ب� صورت برا�ئ مہ�  • �این نوٹ فرمائنی کہ ان تار�خون � عالوە ان��
 درخواست قبول نہنی کر� گا۔

 

 سکی� ہوں؟/منی درخواست کس ط�ح جمع کرا سکتا23. 
۔ک� اور ای  IPRSU@ipo.gov.ieطور پر �ف اور �ف  الز�درخواست  • پر جمع کرائئ جائن چاہینئ

 م�ل پتہ پر ارسال � گیئ درخواست کو ز�ر غور نہنی ال�ا جا�ئ گا۔
۔ درخواست  www.ipo.gov.ie/whatsnewشکل منی  PDFقابل ترم�مدرخواست فارم  • پر دست�اب ��

ە درخواست کو اپین کمپیوڻرز ل�پ ڻاپ �ا آالت منی محفوظ رکھنا چاہئ�ی اور دہنہ گان کو چاہی�ئ کہ مکمل شد
۔ IPRSU@ipo.gov.ieا� د�گر دستاو�زات � ہمراە   پر ای م�ل منی منسل� کرنا چاہی�ئ

� شکل منی   PDFقابل ترم�م الزم �� کہ آپ اپین درخواست بذر�عہ ای م�ل جمع کرائنی جس منی مکمل شدە  •
۔ وری دستاو�زات منسل� ہوئن چاہینئ  اور اس � ساتھ ساتھ د�گر �ن

) 2022ا�ست  7اور  2022فروری  7آپ  • ۔ (تار�خنی ب� شامل ہنی  � درم�ان درخواست جمع کراو سک�� ہنی
• IPO  کر� گا۔  قبول نہنی بذر�عہ ڈا� وصول ہو�ن وا� درخواستوں کو 

• IPO  کر� گا جو او�ر دی گیئ ای م�ل ا�ڈر�س � عالوە   عمل نہنی نامکمل درخواستوں �ا ا�� درخواستوں پر
۔  ک� اور ط��قہ کار � ذر�� ارسال � گئنی

 

 

؟33.   ک�ا اس درخواست � ل�ی کویئ ف�س ��
۔ ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م � درخواست � ل�ی کوئئ ف�س نہنی ��  ان��

� درخواست جمع کرا�ن پر ک�ا مجھ� کویئ منظوری43.  ؟/م�ی
�

 رس�د م� �

 
۔ 

�
 �� ہاں! آپ � درخوا�ت منظور ہو�ن پہ آپ کو تصد��� ای م�ل وصول ہو�

mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
http://www.ipo.gov.ie/whatsnew
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 گا؟53. 
�

 درخواست پر عمل ہو�ن منی کتنا وقت ل�

 

 اور سک�م � ل�ئ 
�

 IPOدرخواست پر عمل کر�ن کا وقت مختلف ہوسکتا �� جس کا انحصار درخواستوں � پ�چ�د�
۔   کو موصول ہو�ن وا� درخواستوں � تعداد پر ��

 

 سکی� ہوں؟/� رابطہ کس ط�ح کرسکتا IPOاپین درخواست � ک�ف�ت معلوم کر�ن � ل�ی منی  ? 3.6

 
ن ک�ا �لی�ئ  IPOا�رآپ  • ورت ہوتو یہ چ�ی � �ف اس صورت منی رابطہ ک��ں جب ا�سا کر�ن � �ن

۔ اس � نتی�� منی 
�

� پاس درخواستوں پر عمل کر�ن �لئ�ی ز�ادە �  IPOبہت ز�ادە معاون ثابت ہو�
 ز�ادە وقت ہوگا۔

۔ IPRSU@ipo.gov.ieآپ اپ�ن سواالت  •  پر ای م�ل کر سک�� ہنی

 برا�ئ مہ��ائن (ای م�ل منی ) اپنا نام، حوالہ نم�� اور رابطہ � تفص�الت شامل ک��ں۔ •

۔مثال � طور پر ای م�ل   IPOالزم �� کہ آپ صورت حال منی آ�ن وا� تبد�� � بار� منی  • کو آ�اە رکھنی
�ا گھر � پتہ � تبد��۔ ا�ر آپ اپنا گھر کا ہتہ تبد�ل کر�� ہنی تو الز� �� کہ آپ اس بار� منی فوری طور 

 کو آ�اە ک��ں کیونکہ آپ � درخواست � متعلق ف�صلہ کا خط ا� پ�� پر ارسال ک�اجا�ئ گا۔  IPOپر 

 

؟اپین درخواست فارم � حص ? 3.7  ہ � طور پر مجھ� اپنا ذای� ای م�ل ا�ڈر�س کب فراہم کرنا ��

 
۔ درخواست � متعلق امور بذر�عہ ای م�ل ارسال ک�ی جائنی  وری �� تمام درخواست دہنہ گان � ل�ی ذائ� ای م�ل �ن

۔
�

� 

عمل � تکم�ل �لئ�ی آپ کو الز� طور پر ذائ� ای م�ل ا�ڈر�س جمع کرانا  evettingعالوە از�ں درخواست � 

تا�ہ   فارم ارسال کرس�۔ evettingآپ کو  IPOچاہی�ئ

� درخواست ہم ک�   (evetting)معلومات � حفاظت (ڈیڻا پروڻ�کشن) � متعلق قانون سازی � تحت ہم 
۔   ت��� ف��ق کو ارسال نہنی کر سک��

۔ا�ر آپ �ن درخواست جمع درخواست پر ع مل � دوران آپ ک� ب� وقت ای م�ل ا�ڈر�س تبد�ل کر سک�� ہنی
پر ہمنی ای م�ل کر� اس تبد��  IPRSU@ipo.gov.ieہوجا�ن � بعد ای م�ل ا�ڈر�س تبد�ل ک�ا �� تو آپ کو 

 ئن اس ای م�ل منی اپنا نام ، حوالہ نم�� اور رابطہ � تفص�الت شامل ک��ں۔� بار� منی آ�اە کرنا ہوگا۔ براە مہ��ا

IPO   کو بذر�عہ ای م�ل اپین درخواست جمع کرا�ن � پہ� آپ درخواست فارم پر اپناای م�ل ا�ڈر�س تبد�ل کرسکنی
۔

�
� 

۔آپ � طرف � درخواست فارم جمع کرا�ئ جا�ن � بعد آپ اس � ک� ب� مواد کو تبد�ل 
�

 نہنی کرسکنی �

 سکی� ہوں؟/ک�ا منی درخواست فارم منی ک� اور شخص کا ای م�ل ا�ڈر�س استعمال کر سکتا ? 3.8

 

mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
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۔ یہ ای م�ل  16 سال � زائد عمر � تمام درخواست دہند گان � ل�ی اپنا ذائ� ای م�ل ا�ڈر�س جمع کرانا الزم ��
۔ ا�ڈر�س آپ کو درخواست � متعلق ای م�لز ارسال کر�ن �  سال � کم عمر درخواست  16لی�ئ استعمال ک�اجاتا ��

۔  دہندگان اپ�ن ��رست /والدین کا ای م�ل ا�ڈر�س استعمال کرسک�� ہنی

کے لیے  eVetting(تحقیق) کے عمل سے گزرنا ہوگا۔  eVettingسال سے زائد عمر کے تمام درخواست دہندگان کو  16
دعوت نامہ صرف درخواست دہنگان کے ذاتی ای میل ایڈریس پر ارسال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ ذاتی ای میل ایڈریس جمع نہیں 

کے لیے دعوت نامہ ارسال نہیں کرسکیں گے، اور آپ کی درخواست پر عمل کرنے سے قاصر  eVettingکراتے تو ہم آپ کو 
 رد کیا جاسکتا ہے۔ ہوں گے، اور آپ کی درخواست کو مست

ضروری ہے کہ آپ درخواست کے ساتھ فراہم کیے گئے ای میل تک باقاعدگی سے رسائی حاصل کریں۔ آپ کو اپنے سپام 
 فولڈر کو بھی باقاعدگی سے چیک کرنا چاہیئے۔ 

 

 (تحقیق) � عمل � کیوں گزرنا ہوگا؟ eVettingمجھ�  ? 3.9

 
اہلیت کا معیار جو انڻرنیشنل پروڻیکشن ریگولرائزیشن سکیم کے تحت (رہائش) کی اجازت حاصل کرنے کے لیے پورا کرنا 

 ضروری ہے، وه یہ ہے کہ آپ اچھے کردار کے حامل ہوں اور مجرمانہ سرگرمی میں ملوث نہ رہے ہوں۔ 

کے عمل سے  eVettingدرخواست دہندگان کو سال سے زائد عمر کے تمام  16درخواست کے عمل کے حصہ کے طور پر، 
 گزرنا ہوگا۔ 

Vetting  (تحقیق) سے مراد وه عمل ہے جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کہیں آپ مجرمانہ ریکارڈ کے حامل تو نہیں ہیں۔ یہ عمل
 ایک آن الئن فارم کے ذریعے انجا م دیا جاتا ہے جس کی تفصیالت آپ کو ارسال کی جائیں گی۔ 

eVetting  (تحقیق) کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ آئرلینڈ یا دوسرے کسی ملک میں آپ سے متعلق ایسا کوئی
مجرمانہ ریکارڈ موجود نہیں ہے جسے افشا کیا جائے، یا آئرلینڈ یا کسی دوسرے ملک میں مجرمانہ ریکارڈ کی معلومات سے 

 ے مطابق بیان۔ متعلق بیان، یا پھر جو بھی صورت حال ہوگی اس ک

 

3.10 eVetting ؟    کا عمل ک�ا ��

 : 1مرحلہ 

پ � عمر  پ کو  16ا�ر ا� پ � درخواست � حوا� � ہماری طرف � کوئئ ف�صلہ ک�ی جا�ن � پہ� ا� سال � زائد ��  تو ا�
IPO   � طرف �eVetting   ۔ اس پ � ل�ی یہ عمل مکمل کرنا الزم �� � درخواست مکمل کر�ن کا دعوت نامہ موصول ہوگا۔ ا�

پ اچھ� کردار � حامل ہوں اور ک� مجرمانہ �گر� منی ملوث نہ ہوں۔ ط یہ �� کہ ا� �� � Vetting  (تحقیق) کا عمل
فس � طرف � 

�
ن�شنل پروڻ�کشن ا � کرا�ا جا�ئ گا۔ درخواست  Garda Siochana National Vetting Bureauان��

۔ Garda Vetting Bureauدہندگان کو براە راست    � رابطہ نہنی کرنا چاہی�ئ

پ کو درج ذ�ل معلومات فراہم کر�ن کا کہا جا�ئ گا۔   ا�

پ کا نام •  ا�

 تار�ــــخ پ�دا�ش  •

 ای م�ل ا�ڈر�س اور رابطہ نم��  •

 موجودە پتہ •

An Garda Siochana  �Garda National Vetting Bureau   ن�شنل کو یہ اخت�ار دینا کہ وە محکمہ انصاف � ان��
پ � متعلق) /پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م یونٹ کو وە سٹیڻمنٹ ئرلینڈ �ا ک� دو�� مل� منی (ا� ب�ان پ�ش کر� کہ ا�
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پ � متعلق) مجرمانہ ر�کارڈ �  ئرلینڈ �ا ک� دو�� مل� منی (ا� ، �ا یہ ب�ان کہ ا� مجرمانہ ر�کارڈ � کوئئ معلومات نہنی ہنی
، �ا جو ب� صورت حال ہو اس � مطابق جواب۔   معلومات موجود ہنی

 : 2مرحلہ 

پ کا دستخط شدە دعوئ� فارم بذر�عہ ای م�ل موصول ہوگا (مر   IPRSUجب   پ کو: 1حلہ کو ا�  ) تو ا�

• National Vetting Bureau   ن الئن  جس منی ا�
�

(تحقیق) �  Vetting� طرف � ا�ک ای م�ل موصول ہو�
۔ 

�
 درخواست فارم � براە راست ِلنک موجود ہو�

• Vetting  ن الئن درخواست فارم کو مکمل کر�ن اور جمع کرا�ن � ل�ی ۔  30� ا�
�

 دن ہوں �

ئرلین • پ کو شما� ا� ، کا پوسٹ کوڈ (ا� پ ر�ا�ش پذیر ر�� ز) کا اندراج کرنا ہوگا۔   6ڈ � ک� پتہ جہاں ا�  ک��ک��

 
�

پ کو درج ذ�ل معلومات فراہم کرئن ہوں �  ا�

 پ�دا�ش � وقت رکھا گ�ا نام •

 جا�ئ پ�دا�ش •

 پاسپورٹ نم��  •

 والدە کا خاندائن نام •

پ ر�ا�ش پذیر ر��  •  پ�دا�ش � بعد وە تمام پتہ جات جہاں ا�

پ جا�ن جا�� ہوں کوئئ  •  دو�� نام جن � ذر�� ا�

ئرلینڈ �ا ک� دو�� مل�) منی سنائئ گئنی  • پ کو (ا� اؤں � تفص�الت جو ا� ن �ن  ا�

پ � طرف � ان تفص�الت � حوا� � اطمینان  پ کو یہ موقع حاصل ہوگا کہ اپین درج � گیئ معلومات پر نظرثائن ک��ں۔ ا� ا�
پ  ۔ (تحقیق Vettingہو�ن پر ا�  ) � مکمل درخواست جمع کراسک�� ہنی

 : 3مرحلہ 

پ � مکمل  ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م یونٹ � طرف � ل�ا جا�ئ گا۔  ا�ر  Vettingا� درخواست کا جائزە ان��
۔ بصورت د�گر، یہ درخواست 

�
پ کو وا�س کردی جا�ئ �  National Vettingدرخواست � حوا� � کوئئ مسائل ہو�ئ تو یہ ا�

Bureau   ۔
�

 کو بھیج دی جا�ئ �

ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن   National Vetting Bureauتحقیق � نتی�� منی حاصل ہو�ن وا� انکشافات  � طرف � ان��
پ � درخواست � متعلق ف�صلہ کر�� ہو�ئ ان انکشافات کو ب� ز�ر غور ال�ا جا�ئ   اور ا�

�
  گا۔ سک�م یونٹ کو فراہم ک�ی جائنی �

E-Vetting   کا انعقادGarda Siochana National Vetting Bureau   ۔  The National Vetting� طرف � ک�ا جاتا ��
Bureau  دراصلGarda Siochana  ۔  کا حصہ ��

�س �ڻ�فک�ٹ جمع کرا سکتا eVettingک�ا منی  ? 3.11  سکی� ہوں؟/� عمل � گزر�ن � بجا�ئ پول�س کلی�ئ

 
کی طرف سے تحقیق کا عمل پولیس   Gardaجی نہیں۔ آپ متبادل کے طور پر پولیس کلیئرنس فارم جمع نہیں کرا سکتے۔ 

کی طرف سے تحقیق کے نتائج آئرلینڈ میں ان لوگوں کو فراہم کیے جاتے ہیں  Gardaسرڻیفکیٹ حاصل کرنے جیسا نہیں ہے۔ 
 کی بنا پر ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ جنہیں کئی وجوہات

 ?ہوں؟ کا پتہ لگا سکتا/سکی�   ت�ف�ک  درخواست � �  eVetting اپین  نی م ا �ک 3.12
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� ک�ف�ت � بار� منی معلومات حاصل   eVettingپ ہماری طرف � بھ��� گیئ ای م�ل منی دی گیئ لنک پر کِل� کر� اپین ا� 
پ کو  ۔ اس حوا� � پ�ش رفت � بار� منی جان�ن � ل�ی ا�  پر کل� کرنا ہوگا۔ ”Track Application“کرسک�� ہنی

 

ورت �� کہ منی �ن  3.13 پ کو یہ بتا�ن � �ن
�
اپین درخواست پر، مجرمانہ ر�کارڈ � �شاند� � طور پر، ک�ا مجھ� ا

ائنی بھگ ؟کون � �ن  ?ی� ہنی

 
کے مطابق آپ کے لیے  8کے سیکشن  2016جی ہاں۔ کریمینل جسڻس (پوری کی گئی سزائیں اور مخصوص انکشافات) ایکٹ 

الزم ہے کہ ریاست میں رہنے کی اجازت کے حصول کی خاطر درخواست دیتے ہوئے ان سزاؤں کے بارے میں بتائیں جو آپ 
 موجود ہے:  نے پوری کیں۔ یہ ایکٹ درج ذیل ویب سائٹ پر

www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html 

پ ان ڈا�و مینڻڈ سک�م اور  اؤں � بار� منی  vettingالزم �� کہ ا� (تحقیق) � درخواست دونوں منی اپین پوری � گیئ �ن
�ئ اور کتنا /تفص�الت فراہم ک��ں۔ ہم تمام تنازعات ا� جرائم � بار� منی جاننا چاہ�� ہنی قطع نظر اس � کہ وە کہاں پ�ش 

پ اپین درخ ۔ ا� ائنی ب� شامل ہنی ۔ اس منی پوری � گیئ �ن واست � حصہ � طور پر اپین تمام عرصہ پہ� وق�ع پذیر ہو�ئ
۔  اؤں � مکمل تفص�الت فراہم کر�ن � ذمہ دار ہنی  �ن

 

� ب�� � عمر  ? 3.14 � تحقیق � عمل � گزر�ن � ل�ی رضامندی ظاہر کر�ن �  18م�ی
�
، ک�ا ا سال � کم ��

؟ ورت ��  �ن

 
، کو  16ہر وە درخواست دہندە جس � عمر  ۔ وە ب�� جن � عمر  eVettingسال � زائد �� اور  16� عمل � گزرنا چاہی�ئ

، � ل�ی ا�ک رضامندی فارم پر دستخط کرنا الزم �� ج� ان � والدین �ا ��رست � جانب � جمع  18 سال � درم�ان ��
۔ والدین ن ڈا�ومینڻڈ سک�م یونٹ � طرف � فراہم ک�ا جا�ئ گا۔ /کرا�ا جانا چاہی�ئ  ��رست کو یہ فارم ا�

 

منی ن�شنل و�ٹنگ بیورو  � طرف � افشا � گیئ تحق�قای� تفص�الت � متفق نہنی ہوں۔ منی ک�ا کر  3.15
 ?سکی� ہوں؟/سکتا

 
پ متفق کیوں  �اە کرسک�� ہنی کہ ا� پ ہمنی ا� پ تحقیق � نتی�� منی ہو�ن وا� انکشافات � تفص�الت � متفق نہنی ہنی تو ا� ا�ر ا�

پ � ل�ی اس  ۔ ہم ا� پ کو نہنی ہنی ۔ ا�
�

 اور ان حصہ  IPRSU@ipo.gov.ieمعام� پر نظرثائن ک��ں �
�

پر ہمنی ای م�ل کرئن ہو�
پ � سواالت اور وضاحتوں کو  ۔ ہم ا� پ متفق نہنی ہنی �اە کرنا ہوگا جن � ا�  Nationalجات � بار� منی تفص�ل � ا�

Vetting Bureau   ۔
�

 کو ارسال اور انہنی نظرثائن � درخواست ک��ں �

 

؟ جمع کرا�ن � زات�دستاو  اپ�ن درخواست فارم � حصہ � طور پر مجھ� کون � 3.16 ورت ��  ?�ن
 

 
ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م � ل�ی اپین اہل�ت کو ثابت کر�ن � ل�ی درخواست دہندگان کو اہم تفص�الت فراہم  ان��

۔ درخواست دہندگان کو اپنا 
�

۔   TRCکرئن ہوں �
�

 کارڈ نم�� فراہم کرنا اور درخواست � تار�ــــخ � تصدیق کرئن ہو�

 

ز � جانچ یہ تصدیق محکمہ اطفال، مساوات، معذوری، ہ  اور نوجوانان � طرف � ر�ا��� مرا�ز � ہفتہ وار رجس��
�

ہن� م ا�
۔ 

�
۔ درخواست دہندگان کو ذ�ل منی ب�ان � گیئ دستاو�زات ب� فراہم کرئن ہوں �

�
 کر� � جا�ئ �

http://www.irishstatutebook.ie/eli/2016/act/4/section/8/enacted/en/html
mailto:IPRSU@ipo.gov.ie
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خواست � عمل � وە درخواست دہندگان جو ڈائ��کٹ پروو�ژن منی ر�ا�ش پذیر نہنی ر�� انہنی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وە در 
۔   دوران �سلسل � ساتھ ر�است منی ر�ا�ش پذیر ر��

۔ 
�

اس سک�م منی �سلسل � ساتھ ر�ا�ش پذیر ر��ن کو ثابت کر�ن � غرض � درج ذ�ل دستاو�زات � فہرست قبول � جا�ئ �
: /یہ فہرست ط��ل  پ��شان کن نہنی ��

 اور نوجوانا •
�

ہن� ن�شنل پروڻ�کشن) � ل�ی محکمہ اطفال، مساوات، معذوری، ہم ا� ن االقوا� تحفظ (ان�� ن  � بنی
 ر�ا��� خدمات � دستاو�زات؛

 سما�� تحفظ � سٹیڻمنٹس؛  •

ن�ٹ فراہم کنندە/کیبل ئ� وی/گ�س/ڻ�� فون/یوڻ�لی� بلز (�عین بج� •  م��ائل فون ِبلز)؛ /ان��

• Residential Tenancies Borad  منی اندراج 

 ؛ �ا مساوی P60 / P45 / P21s /مالزمت � تفص�الت کا خالصہ •

؛  • ئرلینڈ منی جونی�ئ �ڻ�فک�ٹ اور لیونگ �ڻ�فک�ٹ کا امتحان د�ا ��  ثبوت کہ درخواست دہندە �ن ا�

ی � تصدیق  • ئرلینڈ منی واقع ک� سکول � پر�سپل � طرف � خط جو پچھ� پانچ سال � دوران سکول حا�ن ا�
 کر�؛ 

ن /بلڈنگ سوسائی� /بینک • تفص�الت /� طرف � گوشوار� �ا د�گر خط و کتابت (�شمول وە گوشوار�  ک��ڈٹ یونینئ
)۔ /جو مل� � اندر �گر� � بار� منی ہوں)۔ (سڻور کارڈز  کیڻاال� کمپنیوں � گوشوار� قابل قبول نہنی ہنی

ہولت درخواست دہندە اور ک� ت��� ف��ق � درم�ان رقوم � منتق� جو مل� منی رقم � منتق� � ک� س •
، � ثبوت؛  ن � ذر�� ہوئئ ن یوننی  ج�سا کہ و�س��

ئرلینڈ منی ک� ڈا���  •  ہسپتال � طرف � خط؛ /ا�

ئرلینڈ منی جاری ہوا؛  19بچوں � ل�ی و�کسینینشن پاسپورٹ �ا کووڈ۔ •  و�کسینینشن کارڈ جو ا�

ئرلینڈ � ک� ادار� مثال � طور پر حکومی� محکمہ جات؛  • ؛ CAOانتخائ� کارڈز؛ /را�ئ دہندگان؛ رجس�� برا�ئ HSEا�
An Garda Siochanaن�� ہسپتال؛ /؛ �کاریRTB ڻ��ننگ ا�جن�؛ /�ا درجہ سوم کا کالج؛ س�کنڈری سکول

NCT  ر�ور�س �ا �اد دہان�اں؛An Postا/ن�شنل گورنمنٹ ہ�لتھ سک��ننگ پروگرام(ز) اور ;ئ� وی ال�سنس  ؛� 

 شور�س کمپین � خط و کتابت (�ف گھر �ا کار � ا�شور�س پال��) فعال ا�شور�س پال�� � متعلق ک� ا� •

ہمسائیوں � خطوط کو ر�است منی ر�ا�ش پذیر ر��ن � ثبوت � طور پر قبول نہنی ک�ا جا�ئ گا۔ اس /نوٹ: �ف دوستوں
۔  ط�ح � دستاو�زات کو �ف معاونی� دستاو�زات �  طور پر جمع کرا�ا جانا چاہی�ئ

 

 سکی� ہوں؟/� شکل منی �کجا کس ط�ح کر سکتا  PDFمنی اپین دستاو�زات کو ا�ک  3.17 
 

�شن  Use File>New Documentسادە ت��ن ط��قہ    ”Combine Files into a Single PDF“�� جس � بعد ا�

 فائل لسٹ با�س کھ� گا

پ ا�ک  پ  PDFان تمام فائلز کو گھس�ٹ کر اندر � جائنی جنہنی ا� ۔ ا� فائلز �ا ڻ�کسٹ،  PDFفائل منی ضم کرنا چاہ�� ہنی
۔  اج کو فہرست منی شامل کرسک�� ہنی ن  تصاو�ر، ورڈ، ا�کسل �ا پاور�وائنٹ دستاو�زات � ک� ب� ام��

 :  برا�ئ مہ��ائن درج ذ�ل ِلنک مالحظہ فرمائنی

  https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html <   

 

https://www.adobe.com/ie/acrobat/online/merge-pdf.html
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ن�شنل پروڻ�کشن سک�م ر�گولرائ��شن سک�م یونٹ � ل�ی  )NGO(ک�ا مجھ� ا�ک وک�ل �ا این �� او 3.18  � ذر�� ان��
ورت  ؟درخواست دی�ن � �ن �� 

 
 کے ذریعے درخواست جمع کرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔  NGOکسی وکیل یا 

تمام درخواستیں ترتیب وار (اپنی باری پر) عمل میں الئی جاتی ہیں، قطع نظر اس سے کہ آپ نے درخواست خود جمع کرائی تھی یا وکیل یا 
NGO  نے آپ کی طرف سے جمع کرائی۔ 

کے ذریعے درخواست جمع کرانے کا فیصلہ کرتے ہیں تو آپ کے قانونی نمائنده کو مختار نامہ (لیڻر آف اتھارڻی)  NGOاگر آپ وکیل یا 
منسلک کرنا ہوگا۔ اس مختار نامہ پر درخواست دہنده کے دستخط موجود ہونے چاہیئں جو انہیں یہ اختیار دیں کہ وه آپ کی طرف سے 

سرپرست /ھ خط و کتابت کریں۔ اگر کسی نابالغ بچے کی درخواست پیش کی جا چکی ہے تو والدینکے سات IPOدرخواست جمع  کرائیں اور 
 بچے کی طرف سے اس مختارنامہ پر دستخط کرسکتے ہیں۔ 

 

 : درخواست منظور ہوگیئ 4س�کشن 
 

؟14.  ی درخواست منظور (کام�اب) ہوجای� �� تو اس صورت منی ک�ا ہوتا ��  م�ی

 
پ کو  • پ � درخواست کام�اب ہوجائ� �� تو ا� � طرف � ف�صلہ کا خط بذر�عہ ڈا� موصول ہوگا۔ اس   IPOا�ر ا�

پ کو سٹ�مپ   سال (ر�ا�ش پذیر) ر��ن کا اجازت نامہ جاری ک�ا جا�ئ گا۔  2� بن�اد پر   4منی ا�
(   (یہ خط انتہائئ اہم �� اس ل�ی برا�ئ مہ��ائن ا� ک� محفوظ جگہ پر رکھنی

پ � عمر  • ) � ل�ی د�ی گ�ئ اجازت نامہ کا اندراج کرا�ن � ل�ی مقا�  16ا�ر ا� پ کو (ر�ا�ش پذیر ہو�ن سال � زائد �� تو ا�
پ � ل�ی قانوئن طور پر الزم �� ۔  فس جانا ہوگا۔ برا�ئ مہ��ائن نوٹ فرمائنی کہ اجازت نامہ کا اندراج کرانا ا�  ام�گ��شن ا�

پ ڈبلن شہ��ا ڈب • پ کو اجازت نامہ � اندراج � ل�ی ا�ر ا�  Burgh Quayلن کاؤنی� منی ر�ا�ش پذیر ہنی تو ا�
Registrations Office  ئرلینڈ منی ر�ا�ش پذیز ہو�ن کا اجازت نامہ) وصول کرنا ئرش ر���ڈ�س پرمٹ (ا� جانا ہوگا اور ا�

 ہوگا۔ 
پ اپوائنڻمنٹ حاص کر�ن �ل�ی  •  منی رجس�� ہوں  Burgh Quayالزم �� کہ ا�
پ کو مقا�  • پ ڈبلن شہر �ا ڈبلن کاؤنی� � عالوە مل� � ک� ب� حصہ منی ر�ا�ش پذیر ہنی تو ا�  Gardaا�ر ا�

Registration Office  منی اندراج کرانا ہوگا۔ 
پ درج ذ�ل ِلنک پر  • :   Garda Registration Officesا�  � فہرست مالحظہ کرسک�� ہنی
ئرش حکومت � منظور اندراج کرا�� وقت ال • پ کو (درخواست �) منظوری کا خط اور درست پاسپورٹ �ا ا� زم �� کہ ا�

پ � شناخت اور قوم�ت �   جو ا�
�

شدە ک� محکمہ � جاری کردە کوئئ ا�� مساوی دستاو�ز اپ�ن ہمراە الئن ہو�
پ کو �س� بخش توجیح پ پ ا�سا کر�ن � قا� ہنی تو ا� ۔ ا�ر اس سک�م � تصدیق کر�۔ تاہم ا�ر ا�

�
�ش کرئن ہو�

پ کو سٹ�مپ  پ � درخواست کام�اب ہوجائ� �� تو ا� ائط � تحت ام�گ��شن � اجازت دے دی   4تحت ا� �� �
پ �  اندراج � انکار کرسکتا ۔ ان دستاو�زات کو پ�ش کر�ن منی نا�ا� � صورت منی ام�گ��شن اف� ا�

�
سکی� /جا�ئ �

۔  �� 
 

؟  مجھ� ک�ا  4سٹ�مپ 24.   کر�ن � اجازت دیتا ��
  

پ � سٹ�مپ  پ کو:  4ا�  � تحت حاصل اجازت نامہ ا�

مالزمت � اجازت نامہ � بغ�ی ا�ک شعبہ منی کام کر�ن � قابل بنا�ئ گا، جس پر متعلقہ پ�شہ ورانہ اور د�گر اداروں  •
ائط کا اطالق ہوگا۔  �� � 

وع کر�ن � اجازت؛ اور  •  کارو�ار قائم اور ��
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 حکومی� اداروں �ا ا�جنسیوں � طرف � ک�ی گ�ئ ف�صلہ � مطابق ر�اسی� فنڈز (رقوم) اور خدمات تک رسائئ  •

ائط � متعلق م��د معلومات � ل�ی ا�پ  4سٹ�مپ  :  � عمو� ��  درج ذ�ل لنک مالحظہ کرسک�� ہنی

https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-
registering/immigration-permission-stamps/ 

 

؟اس دو سال � اجازت نامہ � مع�اد مکمل ہو�ن پر 34.   مجھ� ک�ا کرنا چاہی�ئ

 

پ  فس � رابطہ کرنا ہوگا۔ ا� پ کو ِاس � تجد�د � ل�ی مقا� ام�گ��شن ا� دو سال � اس اجازت نامہ � ختم ہو�ن � قبل ا�
 :  www.irishimmigration.ie� اجازت نامہ � تجد�د � حوا� � معلومات درج ذ�ل و�ب سائٹ پر دست�اب ہنی

 

؟44. 
�

ی طرف � اجازت نامہ � تجد�د کرا�ن پر، یہ تجد�د کت�ن عرصہ � ل�ی ہو�  م�ی

 
ائط �  پ ان �� ۔ ا�ر ا� ائط منسل� ہوئ� ہنی پ کو منظوری کا خط جاری ک�ا جاتا ��  تو اس خط � ساتھ بہت � �� جب ا�

پ اجازت نامہ � سٹ�مپ  ۔   4خالف ورزی نہنی کر�� تو ا�
�

ن سالوں � ل�ی تجد�د حاصل ک��ں � ائط پر م��د تنی �� � 

پ کو منظوری کا ا پ وە خط محفوظ جگہ پر اجازت نامہ � تجد�د � ل�ی ا� وری �� کہ ا� صل خط پ�ش کرنا ہوگا اس ل�ی �ن
۔   رکھنی

 

؟54.  ائط ُمنسل� ہنی  مجھ� دی گیئ اجازت � ساتھ کون � ��

 

ائط � تحت ر�است منی ر��ن کا اجازت نامہ   4اس سک�م � تحت تمام کام�اب درخواست دہندگان کو سٹ�مپ  • �� �
۔   Gardaiپ جاری ک�ا جا�ئ گا۔ الزم �� کہ ا�  ئرلینڈ � پول�س) �ا ام�گ��شن اداروں � شد�د توجہ مبذول نہ کرائنی  (ا�

پ کو  •  �سلسل � ساتھ ر�است منی ر�ا�ش پذیر ر�نا چاہی�ئ ا�

پ کا تعلق دار �� �ا  • پ کو جاری ک�ا گ�ا اجازت نامہ ک� دو�� شخص  جو ا� پ اس بات کو �سل�م کر�� ہنی کہ ا� ا�
، کو ر�است منی ر��ن کا کوئئ حق تف��ض نہنی کرتا۔   نہنی ��

پ کو اس عار�ن اجازت نامہ � پور� دورانیہ منی ر�است منی ق�ام کرنا ہ وگا۔ �سلسل � مسلسل ر�ا�ش کا مطلب یہ �� کہ ا�
 : پ کو درج ذ�ل دورانیہ � ل�ی ر�است � باہر جا�ن � اجازت دیی� ��  ساتھ ر�ا�ش ا�

 چڻھ�اں  •

 خاندان منی غ�ی معمو� حاالت  •

ورت ہو  • پ کو ر�است � باہر جا�ن � �ن  ر�است � اندر مالزمت �ا کارو�ار � متعلق اپ�ن امور جن منی ا�

 

تحت اجازت نامہ جاری ہوتا �� اور منی ا� اپ�ن لوکل ام�گ��شن اف� � ہاں رجس�� نہنی ا�ر مجھ� ِاس سک�م �   64. 
؟/کراتا

�
 کرای�  تو ک�ا اس � مع�اد ختم ہو�ن پر اس � تجد�د � جا�ئ �

 

https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
https://www.irishimmigration.ie/registering-your-immigration-permission/information-on-registering/immigration-permission-stamps/
http://www.irishimmigration.ie/
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ئرش ام�گ��شن � متعلق قانون سازی � تحت ر�است منی موجود  ۔ ا� وں کو لوگ EEAسال � زائد عمر � تمام غ�ی  16�� نہنی
 اپ�ن اجازت نامہ کا اندراج مقا� ام�گ��شن دف�� منی کرانا ہوگا۔ 

 اپ�ن اجازت نامہ کا اندراج نہ کروانا جرم ��  •

مد ہوگا • پ کا اندراج دو سال � ل�ی کارا�  ا�

۔  16 • وری نہنی فس منی اندراج کرانا �ن کا سال � زائد عمر   16سال � کم عمر بچوں کا �ن الوقت مقا� ام�گ��شن ا�
فس منی جا کر ر�است منی اپنا پہال اندراج مکمل کرنا ہوگا۔ اندراج � ل�ی   مقا� ام�گ��شن ا�

�
ہوجا�ن پر انہنی الزما

۔  وری �� کہ وە اپنا منظوری کا خط اپ�ن ہمراە الئنی  �ن

 

� خاندان � افراد کو ب� اجازت  4ا�ر مجھ� سٹ�مپ 74.  ائط پر اجازت دی جای� �� تو ک�ا م�ی ؟ � ��  حاصل ہوی� ��

 

پ � اہل خانہ:   ا�ر ا�

؛ اور • ائط پر پورا نہنی اتر��  اس سک�م � او�ر ب�ان کردە ��

 اس سک�م � ل�ی اپ�ن نام � ا�ک الگ درخواست جمع کرا�� ہنی  •

۔ 
�

 تو انہنی اس سک�م � تحت ر�است منی ر��ن � اجازت نہنی دی جا�ئ �

پ  پ � د�گر ا�� اہل خانہ ر�است منی ر�ا�ش پذیر ہنی جو اس سک�م � تحت درخواست جمع کرا�ن � اہل نہنی تھ� تو ا� ا�ر ا�
کو ام�گ��شن �و�ن ِڈلیوری کو تح��ری طور مطلع کر� اپ�ن ان اہل خانہ کو اپ�ن ساتھ ر�ا�ش پذیر رکھ�ن � اجازت حاصل 

۔ رابطہ � متعلقہ تفص : �الت کرسک�� ہنی  درج ذ�ل و�ب سائٹ پر دست�اب ہنی

www.irishimmigration.ie 

 

ئرلینڈ منی ر�ا�ش � ل�ی اپین ف�م� کو ساتھ ال سکتا84. 
�
سکی� /اس سک�م � تحت مجھ� اجازت مل�ن � بعد، ک�ا منی ا

  ہوں؟
 

پ � اہل خانہ کو  پیہ سک�م ا� پ � ساتھ ر��ن کا حق فراہم نہنی کرئ� تاہم ا�ر ا� اس سک�م � تحت ر�ا�ش کا  ر�است منی ا�
پ    Non EEA Family Reunificationاجازت نامہ حاصل کر�ن � بعد اپ�ن اہل خانہ کو اپ�ن ساتھ رکھنا چاہ�� ہنی تو ا�

۔   پال�� � تحت اس � اہل ہوسک�� ہنی

: پال�� دستاو�ز درج ذ�ل و�  ب سائٹ پر دست�اب ��

https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-
Irish-Nationals.pdf  

 

؟/مجھ� ر�است 4.9 ، ک�ا یہ اجازت وا�س � جاسکی� ��  مل� منی ر�ا�ش پذیر ہو�ن � اجازت جاری � گیئ ��

 

پ کو ر�است منی ر��ن � حوا� � یہ اجازت نامہ ان تحق�قات � نتی�� منی جاری ک�ا جاتا ��  یہ نوٹ کرنا انتہائئ الزم �� کہ ا�
ا نہنی  پ کو ک� جرم � پاداش منی �ن ، اور یہ کہ ا� ن پر عمل ک�ا �� �ا نہنی پ �ن ر�است �ا د�گر عالقہ جات � قواننی �ا ا� کہ ا�

پ ۔   سنائئ گیئ اور ا�  ک� مجرمانہ �گر� منی ملوث نہنی ر��

http://www.irishimmigration.ie/
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
https://www.irishimmigration.ie/wp-content/uploads/2021/04/Non-EEA-De-Facto-Partners-of-Irish-Nationals.pdf
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پ � فراہم کردە معلومات درست نہنی  پ کو ر�است � ر�ا��� اجازت نامہ جاری کر�ن وا� وز�ر کو معلوم ہوتا �� کہ ا� ا�ر ا�
پ � حیث�ت پر نظرثائن کرسکتا ۔ ا�ر ا�سا /سکی� اور اجازت نامہ منس�خ کرسکتا/تھنی تو وە ر�است منی ا� ہوتا �� تو  سکی� ��

پ کو مل� بدر کر�ن � تج��ز دے سکتا ۔ /وز�ر ا�  سکی� ��

پ کا اجازت نامہ  ، معلومات � ان اقسام منی � �� جن � نتی�� منی وز�ر ا� معلومات � ذ�ل فہرست جو کہ ز�ادە ط��ل نہنی ��
۔ /منس�خ کرسکتا  سکی� ��

پ �ن اجازت نامہ � • ائط � تعم�ل نہنی �؛ معلومات جن � یہ ظاہر ہوتا ہو کہ ا� �� 

پ � کردار �ا رو�ہ � متعلق ہوں (چا�� وە اجازت نامہ جاری ک�ی جا�ن � پہ� �ا بعد � ہوں)  • معلومات جو ا�
ا�ائ� � متعلق ہوں۔  پ � �ن  �شمول وە معلومات جو مجرمانہ �گرمیوں منی ا�

پ �ن وز�ر �ا ر� •  اسی� اداروں کو غلط �ا گمراە کن معلومات فراہم کنی معلومات جو اس بات � �شاند� کرئ� ہوں کہ ا�

 

ن االقوا� تحفظ) � ل�ی /ا�ر مجھ� ر�است 4.10 ن�شنل پروڻ�کشن  (بنی مل� منی ر��ن � اجازت جاری � جای� �� ان��
ی دی گیئ درخواست کا ک�ا ہوگا؟  م�ی

 

ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م  � ت حت درخواست منظور ہوجائ� �� وە اپین مر�ن وە درخواست دہندگان جن � ان��
ن�شنل پروڻ�کشن  ۔ وە درخواست دہندگان جو ان�� ن�شنل پروڻ�کشن ر�گولرائ��شن سک�م � نکل�ن کا انتخا ب کرسک�� ہنی � ان��

ن�شنل پروڻ�ک ن االقوا� تحفظ (ان�� شن) � ل�ی عمل ر�گولرائ��شن سک�م  � نکل�ن کا انتخاب نہنی کر��  ان � درخواستوں پر بنی
مد ک�اجا�ئ گا۔    درا�

 

 

د ہوجای� �� 5س�کشن   : درخواست مس��
 

؟15.  د کردی جای� �� تو اس صورت منی ک�ا ہوتا �� ی درخواست مس��  ا�ر م�ی

 

• IPO  د کیوں � گیئ پ � درخواست مس�� پ کو خط جاری کر� وضاحت کر� گا کہ ا�  ا�

ن کارو�اری دنوں � اندر اس ف�صلہ � خالف  • د ہو�ن � تصدیق کر�ن وا� خط � جاری ہو�ن تنی پ درخواست مس�� ا�
 اپ�ل کرسک�� ہنی 

پ یہ اپ�ل بذر�عہ درج ذ�ل پتہ پر ارسال ک��ں:  •  /user/loginhttps://inisonline.jahs.ieالزم �� کہ ا�

پ کو براە راست ان وج��ات کا حوالہ دینا چاہی�ئ جن � بن�اد پر  • د �  IPOا� پ � درخواست مس��  �ن ا�

پ  • پ کو ب�ان کرنا چاہی�ئ کہ ا� د کر�ن � ف�صلہ � متفق کیوں نہنی ہنی   IPOا�  � طرف � درخواست مس��

پ � درخواست منی موجود ا�پ • � ب�انات � ثبوت � طور پر دستاو�زات منسل� ہوئن  اپ�ل � ل�ی جمع کرائئ گیئ ا�
۔   چاہینئ

 
 

د ک�ی جا�ن � ف�صلہ � خالف اپ�ل کرتا25.  کری� ہوں تو اپ�ل � درخواست � ل�ی مجھ� /ا�ر منی درخواست � مس��
؟

�
 کون � دستاو�زات منسل� کرین ہوں �

 

https://inisonline.jahs.ie/user/login
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د ہو�ن � خط منی وە وج��ات ب�ان   ۔ اپ�ل � ا� پ � درخواست مس�� د ہوئئ پ � درخواست مس��  جن � بنا پر ا�
�

� گیئ ہوں �
د ہو�ن � وج��ات کا ازالہ ک��ں ۔ پ � اصل درخواست � مس�� پ � وە دستاو�زات فراہم کر�ن کا کہا جاتا �� جو ا�  فارم منی ا�

۔  پ اس سک�م � اہل کیوں ہنی پ اضا�ن دستاو�زات منسل� کر� یہ وضاحت کرسک�� ہنی کہ ا� پ � اپ�ل � درخواست منی ا�  ا�

۔   برا�ئ مہ��ائن وە دستاو�زات جمع نہ کرائنی جو پہ� � ہمار� پاس موجود ہنی

 

ی اپ�ل کام�اب نہنی ہوی� تو اس صورت منی ک�ا ہوگا؟35.   ا�ر م�ی

 
پ � درخواست پھر ب� کام�ابا�ر اپ�ل   پ � درخواست م��د /کا جائزە لی�ن � بعد ا� منظور نہنی ہوئ� تو اس سک�م � تحت ا�

۔ 
�

 ز�ر غور نہنی الئئ جا�ئ �

 
د تصور ک�ا جاتا �� تو اس صورت منی 5.4  ی درخواست کو مس�� ن االقوا� تحفظ کا ک�ا ا�ر م�ی ی درخواست برا�ئ بنی م�ی

 ہوگا؟

ا�� درخواست دہندگان جن � درخواستنی ف�صلہ � ابتدائئ مرحلہ پر �ا اپ�ل � بعد کام�اب نہنی ہوتنی ان � درخواستوں کو 
IP گا۔ ن�شنل پروڻ�کشن) � ل�ی عمل منی ال�ا جا�ئ    (ان��

 

 ۔ اضا�ن سواالت 6س�کشن 
 

، ک�ا منی /مجھ� ر�است 6.1  ا ہویئ �� � /ر�گولرائ��شن سک�م � ل�ی درخواست دی�ن کامل� منی فوجداری ُجرم منی �ن
 اہل ہوں؟

 
پ اچھ� کردار اور رو�ہ � حامل ہوں  وری �� کہ ا�  اس سک�م � تحت اہل ہو�ن � ل�ی �ن

IPO ا عوا� پال�� � متضاد ہو، � بار� منی معامالت کو ز�ر /ف�صلہ کر�� ہو�ئ مجرمانہ نوع�ت � رو�ہ جو مفاد عامہ اور�
۔   غور ال�ئ گا اور اس بن�اد پر ک� ب� متعلقہ درخواست دہندە کو ر�ا��� اجازت نامہ جاری کر�ن � انکار کرسکتا ��

، کا مقصد درخواست دہندگان کو فائدە پہنچانا �� اور  کو ک� فرد �   IPOاس منی یہ سک�م جو کہ وز�ر � دائرە اخت�ار منی ��
۔   ر�ا�ش � ل�ی انضبا� حقوق کو ز�ر غور ال�ن � ل�ی مجبور نہنی کرئ�

۔ عالوە از�ں،   IPOیہ  ط پر پورا اترتا �� �ا نہنی �ا ا�ک درخواست دہندە اس �� � طرف � یہ �شاند� کر�ن کا معاملہ �� کہ ا�
 ال�ا جا�ئ گا۔ درخواست دہندە � متعلق تمام معلومات کو ز�ر غور 

ا�رچہ ہر ا�ک درخواست کو اس � انفرادی حیث�ت � مطابق ز�رغور ال�ا جا�ئ گا تاہم ی� توقع � جائ� �� کہ جرائم � مد منی 
۔ 

�
د ہو�ن � وجہ نہنی بننی � ائنی ک� درخواست � مس��  سنائئ گیئ معمو� �ن

،  � گیئ قانوین چار  پ اپین درخواست منی
�
وری �� کہ ا اؤں � مکمل تفص�الت فراہم ک��ں۔ �ن ە جویئ �ا سنایئ جا�ن وا� �ن

۔  د ک�ا جاسکتا �� د �ا د�ا گ�ا اجازت نامہ مس�� پ � درخواست مس��
�
 ا�سا کر�ن منی نا�ا� � صورت منی ا

 

انتظار مقدمہ � عدالی� سماعت کا مجھ� پر فوجداری جرم � حوا� � فرِد جرم عائد کر دی گیئ �� اور منی 6.2 
ی درخواست پر ہوگا؟/کرر�ا  ر� ہوں۔ ک�ا اس کا اثر م�ی

 
پ اچھ� کردار اور رو�ہ � حامل ہوں  وری �� کہ ا�  اس سک�م � تحت اہل ہو�ن � ل�ی �ن
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IPO ا عوا� پال�� � متضاد ہو، � بار� منی معامالت کو ز�ر /ف�صلہ کر�� ہو�ئ مجرمانہ نوع�ت � رو�ہ جو مفاد عامہ اور�
۔   غور ال�ئ گا اور اس بن�اد پر ک� ب� متعلقہ درخواست دہندە کو ر�ا��� اجازت نامہ جاری کر�ن � انکار کرسکتا ��

، کا مقصد درخواست دہندگان کو فائدە پہنچانا �� اور  کو ک� فرد �   IPOاس منی یہ سک�م جو کہ وز�ر � دائرە اخت�ار منی ��
۔   ر�ا�ش � ل�ی انضبا� حقوق کو ز�ر غور ال�ن � ل�ی مجبور نہنی کرئ�

۔ عالوە از�ں،   IPOیہ  ط پر پورا اترتا �� �ا نہنی �ا ا�ک درخواست دہندە اس �� � طرف � یہ �شاند� کر�ن کا معاملہ �� کہ ا�
 ال�ا جا�ئ گا۔ درخواست دہندە � متعلق تمام معلومات کو ز�ر غور 

، فوجداری قانون �  ا�رچہ یہ �سل�م ک�ا جاتا �� کہ ک� درخواست گزار � خالف ز�ر التوا فرِد جرم موجود ہو�ن � صورت منی
۔ یہ بات نوٹ کرئن  مطابق، تب تک �� قصور تصور ک�ا جاتا �� جب تک کہ جرم بغ�ی ک� شک و شبہ � ثابت نہ ہوجا�ئ

کردار اور رو�ہ کو ز�ر غور ال�ن کا تعلق �� تو اس سک�م � تحت جمع کرائئ گیئ درخواستوں پر ک�   چاہی�ئ کہ جہاں تک اچھ�
 ق�اس، مع�ار �ا بار� ثبوت کا اطالق نہنی ہوتا۔ 

ا�رچہ ہر ا�ک درخواست کو اس � انفرادی حیث�ت � مطابق ز�رغور ال�ا جا�ئ گا تاہم ی� توقع � جائ� �� کہ جرائم � مد منی 
۔ س

�
د ہو�ن � وجہ نہنی بننی � ائنی ک� درخواست � مس��  نائئ گیئ معمو� �ن

اؤں � مکمل تفص�الت فراہم ک��ں۔  ،  � گیئ قانوین چارە جویئ �ا سنایئ جا�ن وا� �ن پ اپین درخواست منی
�
وری �� کہ ا �ن

د �ا د�ا گ�ا اجازت نا پ � درخواست مس��
�
۔ ا�سا کر�ن منی نا�ا� � صورت منی ا د ک�ا جاسکتا ��  مہ مس��
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