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بیناالقوامی تحفظ ( )IPO 1کے درخواست دہندگان کے معلوماتی کتابچہ کا شمولیت نمبر 3
معلوماتی نوٹس
منسٹر کے فیصلہ کے متعلق معلومات آیا کہ ریاست (آئیرلینڈ) میں رھنے کی اجازت ھے یا نہیں
بینالقوامی تحفظ کے ایکٹ  2015کے سیکشن ( 49 )3کے تحت ،درخواست دہندہ کو (ریاست میں رہنے کی)
اجازت کا فیصلہ کرتے وقت ،منسٹر کو امیدوار کے خاندان اور اس کے ذاتی حاالت کو مد نظر رکھنا ھوگا اور اس
عورت یا مرد کے اس کے اپنی ذاتی اور خاندانی زندگی کے احترام کا حق ،ان وجہ سے۔
(الف) درخواست دہندہ کی ریاست سے تعلق کی نوعیت ،اگر کوئی ہے تو،
(ب) انسانی تحفظات،
(ج) درخواست دہندہ کا کردار اور طرز عمل ،ریاست کے اندر اور باہر (جہاں متعلقہ اور قابل اطالق ہو) بشمول
کسی بھی مجرمانہ سزا کے،
(د) قومی سالمتی اور عوامی نظم و نسق پر غور و فکر اور،
(ر) مشترکہ بھالئی کے بارے میں کوئی اور تحفظات
نوٹ
جب کہ عام طور پر منسٹر کو ریاست میں درخواست دہندہ گان کے خالف درج مجرمانہ سزاؤں کی تفصیالت تک
رسائی حاصل ہے ،لیکن یہ بات بھی نوٹ کی جانی چاہیے کہ درخواست دہندگان ریاست کے اندر اور باہر ان کے
خالف درج کسی بھی مجرمانہ سزاؤں کے سلسلے میں منسٹر کو معلومات فراہم کریں۔

بیناالقوامی تحفظاتی دفتر
اگست 2019

Urdu

