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ضمیمه لمبر ،3د نړیوال خوندیتوب غوښتونکو لپاره د معلوماتو کتاب ګوټی)(IPO 1
د معلوماتو خبرتیا
د وزیر پرېکړې پوري اړوند معلومات چې په (آیرلینډ)دولت کې پاتې کېدو ته اجازه ورکړي یا نه
د نړیوال خوندیتوب د کال  2015قانون د (49 )3مادي پر بنسټ ،چي آیا په پرېکړه کي دغوښتونکی ته (په دی وطن
کي د پاتی کېدلو) اجازه ورکړل کېږي او که نه ،وزیر باید د غوښتونکی کورني او شخصي وضعیت ته هم مالحظه
وکړي ،او د هغه یا د هغې شخصي یا د کورنۍ ژوند حقوق ته درناوی ولری ،چی په هغه کی باید د الندی ورکړلی
شوی نقطې په نظر کې وساتې چې:
(ا) د دولت سره د غوښتونکي د تړاو نوعیت ،که کوم اړیکه له دی دولت سره ولرې،
(ب) بشرینظریات په پام کې ساتل،
(ت) د غوښتونکي خوی او چلند دواړه په دولت کي دننه (چیرې چې اړوند او د ډاډ وړ وي) او بهر د دولت (چید هر
ډول جرمي الزامونو په ګډون اړوند وی)،
(ث) د ملي امنیت او عامه نظم مالحظې ،او
(ج) چې کوم بل عام ښی ګڼیمالحظه وي.
یادښت
په داسې حال کې چې وزیر به په عام ډول په دولت کې د غوښتونکي پر وړاندې د جنایی الزامونو تفصیالتو ته السرسی
ولري ،دا باید په یاد وساتل شي چې غوښتونکي باید د دولت دننه او بهر د هر ډول ثبت شوي جرمي الزامونو په اړه،
وزیر ته معلومات وړاندې کړي.
د نړیوال خوندیتوب دفتر
اګست 2019
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