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ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ دﯾﻦے ﮐﯿﻠﺊےﻣﺘﻌﺎرف ﮐﺮائے ﮔﺊے ﻧﺊے ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽں ﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﯽ ﺗﺎ رﯾﺦ 22ﺟﻮن 2020
ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں وﻗﺘﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ )31دﺳﻤﺒﺮ  (2020ﭘﻨﺎﮦ دﯾﻦے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ کے ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے کے ﻗﻮاﻧﯿﻦ
ﺑﺪل ﺟﺎﺋﯽں گے۔16ﺟﻮن 2020ﺗﮏ ﻋﻤﻠﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾﺎ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻣﯽں ﮐﻮﺋﯽ ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﮐﯿﺲ ﺟﻤﻊ
نﮦیں ﮐﯿﺎ ﮔﯿﺎ۔اس ﻟﺊے اس اﻃﻼع ﻧﺎمﮦ ﻣﯽں ﮦم وﮦی ﻟﮏھ رﮨﮯ ﮦیں ﺟﻮ ﻧﺊے ﻗﻮاﻧﯿﻦ سے اﺧﺬ ﮦوں
گے۔اﯾﺲے بﮦت سے ﺳﻮاﻻت ﮦیں ﺟﻦ کے ﺟﻮاﺑﺎت ان ﻧﺊے ﻗﻮاﻧﯿﻦ سے نﮦیں ﻣﻠﯽں گے۔ان
ﺳﻮاﻟﻮں کے ﺟﻮاﺑﺎت ﯾﺎ ﺗﻮ ﻋﻤﻠﯽ ﮐﺎم سے ﻣﻠﯽں گے ﯾﺎ ان ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻣﯽں اﯾﮏ ﺑﺎر پھرﺗﺒﺪﯾﻠﯽ ﮐﺮنے سے
ﻣﻠﯽں گے۔
ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﮐﯿﺴﯽ ﻣﺎﻧﮕﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮨﮯ؟
۔

ﮐﯿﺎ ﻣﯽں ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮦوں اﮔﺮ ﻣﯽں ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد ﮦوں؟1

ﺟﯽ ﮦاں ،آپ اﮔﺮ ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد ﮦیں ﺗﻮ آپ ذﯾﻞ ﻣﯽں ﺑﯿﺎن ﮐﺊے ﮔﺊے ﺻﻮرت ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ
ﺳﮑﺖے ﮦیں۔
۔ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ
۔ مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻟﯿﻦے والے کے ﮐﻢ ﻋﻤﺮ ﺑﭻے ﮦو۔
۔ ﮐﻢ ﻋﻤﺮ مﮦاﺟﺮ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻟﯿﻦے والے کے واﻟﺪﯾﻦ ﯾﺎ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺳﺮﺑﺮاﮦ ﮦو۔
۔ مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻟﯿﻦے والے کے ﺷﻮﮦر ﯾﺎ ﺑﯿﻮی ﮦو۔ ﺑﺸﺮط یﮦ کﮦ ﺷﺎدی ﮦﻧﮕﺮی آنے
سے پﮦلے ﮦوﺋﯽ ﮦو۔

ﯾﺎ
ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮦﻧﮕﺮی آئے ﮦو ں ﯾﻌﻨﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ دﺳﺘﺎوﯾﺰات وﯾﺰﮦ اور ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ رکھتے ﮦو اور آپ
ﮐﯽ آزادی ﭘﺮ ﭘﺎﭘﻨﺪی ﮦو ﯾﺎ آپ ﮐﻮ ﮔﺮﻓﺘﺎر ﮐﺮ ﻟﯿﺎ ﮔﯿﺎ ﮦو ﯾﺎ ﮐﺴﯽ ﺟﺮم ﮐﯽ ﺳﺰا ﮐﺎٹ رﮨﮯ ﮦوں۔ﻣﺜﻼ اﮔﺮ آپ
نے ﮐﻮﺋﯽ ﺟﺮم ﮐﯿﺎ ﮦو اور اُﺳﮑﯽ وجﮦ سے آپ ﺟﯿﻞ ﻣﯽں ﮦوں ﯾﺎ آپ ﮐﯽ بے دﺧﻠﯽ ﮐﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﮦوں
اور آپ اﺳﯽ وجﮦ سے اﯾﻠﯿﻦ آﻓﺲ ﮐﯽ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﯽں ﮦوں،ﺗﻮ اس ﮐﺎ ﻣﻄﻠﺐ ﮨﮯ کﮦ آپ ﮐﯽ ذاﺗﯽ آزادی ﭘﺮ
ﭘﺎﺑﻨﺪی ﻟﮕﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮦیں۔
ﮐﺲ ﻃﺮح ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺖےﯾﺎ ﺳﮑﺘﯽ ﮦوں؟
ﭘﻨﺎﮦ دﯾﻦے کے ﺗﻤﺎم درﺧﻮاﺳﺖ اﭘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯽں ﺗﺤﺮﯾﺮی اور ﺗﻘﺮﯾﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ دﻓﺘﺮی اوﻗﺎت ﻣﯽں
مﮦاﺟﺮﯾﻦ کے دﻓﺘﺮ ﻣﯽں دے ﺳﮑﺖے ﮦیں۔مﮦاﺟﺮﯾﻦ کے ادارے ﮐﺎ ﻧﺎم ﮨﮯ۔ﺧﺎرﺟﯽ ﻟﻮﮔﻮں کے ﻟﺊے
ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ادارﮦ،مﮦاﺟﺮﯾﻦ کے ﻟﺊے ادارﮦ،ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے ﮐﺎ ﺑﺮاﻧﭻ،ﭘﺖﮦ  1117ﺑﺪاﭘﺴﺖ ﺑﻮداﻓﻮﮐﯽ روڈ 60
،ﮦون ﻻپ اﯾﺖ
۔ ﮐﯿﺎ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں اﮔﺮ ﻣﯽں ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﻣﻮﺟﻮد نﮦیں ﮦوں؟2
ﺟﯽ ﮦاں ،ﻟﯿﮑﻦ پﮦلے آپ ﮐﻮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ اﯾﮏ ﻓﺎرم ُﭘﺮ ﮐﺮکے ﺗﺤﺮﯾﺮی ﻃﻮر ﭘﺮ ﯾﻮﮐﺮﯾﻦ ﯾﺎ ﺑﻠﮕﺮیڈ
ﺳﺮﺑﯽﮦ ﻣﯽں ﮦﻧﮕﺮی کے ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﻣﯽں ﺟﻤﻊ ﮐﺮاﻧﺎ ﮦوﮔﺎ۔ﺟﺲ ﻣﯽں آپ نے یﮦ ﺑﯿﺎن ﮐﺮﻧﺎ ﮦو ﮔﺎ
کﮦ آپ ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں۔ یﮦ ﭘﻨﺎﮦ ﻟﯿﻦے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے کے
ادارے ﻣﯽں بھﯾﺠﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯاور یﮦ ادارﮦ آپ ﮐﻮ ﺳﻔﺮ ﮐﺮنے ﮐﯽ اﺟﺎزت دﯾﺘﺎ ﮨﮯ۔ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں داﺧﻞ
ﮦونے کے ﺑﻌﺪآپ ﮦﻧﮕﺮی کے ﭘﻨﺎﮦ ﻟﯿﻦے والے ادارے کے دﻓﺘﺮ ﺟﺎﺋﯽں گے جﮦاں ﭘﺮ آپ ﮐﻮ پھر سے
ﭘﻨﺎﮦ کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے ﮦوں ﮔﯽ۔
ﮐﯿﺲے آپ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺖے ﮦیں؟
ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے سے پﮦلے اور ﮦﻧﮕﺮی ﺳﻔﺮ سے پﮦلے آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺗﺤﺮﯾﺮی
درﺧﻮاﺳﺖ اور ﻓﺎرم ُﭘﺮ ﮐﺮکے دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮنے کے ﺑﻌﺪ ﯾﻮ ﮐﺮاﺋﻦ ﯾﺎ ﺳﺮﺑﯿﺎ ﻣﯽں ﮦﻧﮕﺮی کے ﺳﻔﺎرت
ﺧﺎنے ﻣﯽں ﺟﻤﻊ ﮐﺮاﻧﺎ ﮦوﮔﺎ۔
ﮦﻧﮕﺮﯾﻦ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ ﮐﯿﻮ ،ﯾﻮﮐﺮاﺋﻦhttps//kijev.mfa.gov/hu.hun
ﮦﻧﮕﺮی ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ ﺑﯿﻠﮕﺮیڈ ﺳﺮﺑﯽﮦhttps//belgrad.mfa.gov.hu/hun.
۔ ﮦﻧﮕﺮی ﻣﯽں ﮦوں ﻟﯿﮑﻦ ﻧﺊے ﻗﻮاﻧﯿﻦ کے ﻣﻄﺎﺑﻖ ﭘﻨﺎﮦ نﮦیں ﻣﺎﻧﮓ ﺳﮑﺘﺎ ﯾﺎ ﺳﮑﺘﯽ؟3
ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے کے ﻟﺊے ﮐﯿﺲے درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮا ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں؟

اس ﺑﺎر ے ﻣﯽں ﻧﺊے ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻗﻄﻌﯽ ﻃﻮر ﭘﺮ ﮐﻮﺋﯽ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت یﮦ وﺿﺎﺣﺖ نﮦیں رکھﺗﺎ ،اس ﻟﺊے ﮦﻣﺎرﮦ
ﻣﺸﻮرﮦ یﮦ ﮨﮯ کﮦ آپ ﭘﻨﺎﮦ اتھارٹی ادارﮦ ﯾﺎ ﺧﺎرﺟﯽ ﻣﻤﻠﮑﺘﯽ ادارﮦ
.Budapest,Budafoki ut 60ﯾﺎ ﮦﻧﮕﺮی ﮦﯾﻠﺴﻨﮑﯽ ﮐﻤﯽٹی ﯾﺎ ﺑﻮرڈ سے رﺟﻮع ﮐﺮیں۔1117
helsinki@helsinki.hu,+361 321 4323
۔ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﻣﯽں ﮐﯿﺎ ﻃﺮﯾﻖﮦ ﮐﺎر ﮦوﮔﺎ؟4
آپ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﻣﯽں اﭘﻨﯽ ﻣﻮﺟﻮدﮔﯽ ﻣﯽں ﻓﺎرم ُﭘﺮ ﮐﺮکے اور دﺳﺘﺨﻂ ﮐﺮکے ﺧﻮد ﺟﻤﻊ ﮐﺮاﺋﯽں گے۔
اﮔﺮ آپ ﮐﯽ ﺑﯿﻮی ﯾﺎ ﺑﺞے بھی ﮦو ﺗﻮ اﯾﮏ ﮦی درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮی ﭘﺮﻓﺎرمﮦ ُﭘﺮ ﮐﺮﻧﺎ ﮐﺎﻓﯽ ﮨﮯ۔آپ ﮐﻮ اﭘﻨﺎ
راﺑﻂﮦ ﻧﻤﺒﺮ بھی دﯾﻨﺎ ﮦوﮔﺎ۔ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ ﻣﯽں آپ ﮐﯽ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﻟﯽ ﺟﺎئےﮔﯽ۔
آپ ﮐﻮ اﭘﻦے دﺳﺘﺎوﯾﺰات دﯾﮏھانے ﮦوں گے ﻣﺸﻼ ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ،ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﮐﺎرڈ ﯾﺎ پھر دوﺳﺮے دﺳﺘﺎوﯾﺰات
ﯾﻌﻨﯽ اﭘﻨﯽ ﭘﯿﺪاﺋﯿﺶ ﺳﺮٹﯾﻔﯿﮑﯽٹ ﯾﺎ ﺑﭽﻮں کے ﭘﯿﺪاﺋﺶ ﺳﺮٹﯾﻔﯿﯿﮑﯽٹ۔اﮔﺮ آپ کے ﭘﺎس ﻣﻨﺪرجﮦ ﺑﺎﻻ
دﺳﺘﺎوﯾﺰات ﻣﻮﺟﻮد نﮦیں،ﺗﻮ آپ ﮐﻮﺋﯽ بھی اﯾﺴﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات دﯾﮏھا ﺳﮑﺖے ﮦیں ﺟﺲ سے آپ ﮐﯽ
ﺷﻨﺎﺧﺖ ﻇﺎﮦر ﮦو ﺟﺎئے۔آپ کےان دﺳﺘﺎوﯾﺰات سےﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﻣﯽں ﻓﻮٹوں ﮐﺎﭘﯽ ﻟﯽ ﺟﺎئے ﮔﯽ۔
آپ ﮐﯽ ﻟﮏھی ﮔﺌﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺎمﮦ اور آﭘﮑﯽ دی ﮔﺌﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات کے ﮐﺎﭘﯿﺰ ﮐﻮ ﮦﻧﮕﺮی ادارﮦ
ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ بھﯾﺠﺎ ﺟﺎﺗﺎ ﮨﮯ۔اﮔﺮ ادارﮦ مﮦاﺟﺮﯾﻦ آپ کے ﺳﺎتھ انٹروﯾﻮ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦﺗﺎ ﮦوﯾﺎ آپ ﮐﺎ
ﺑﯿﺎن ﻟﯿﻨﺎ ﭼﺎﮦﺗﺎ ﮦو ﺗﻮ اس ﺑﺎرے ﻣﯽں آپ ﮐﻮ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے سے اﻃﻼع دی ﺟﺎئے ﮔﯽ۔آپ کے دئے ﮔﺊے
راﺑﻂﮦ ﻧﻤﺒﺮﭘﺮ آپ ﮐﻮ انٹروﯾﻮ کے ﻟﺊے پھر ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے ﺟﺎﻧﺎ پڑے ﮔﺎ۔آپ ﮐﯽ انٹروﯾﻮ ﻓﻮن ﭘﺮ ﯾﺎآن
ﻻﺋﻦ ویڈﯾﻮ ﮐﺎل ﭘﺮ ﻟﯽ ﺟﺎﺋﯽ ﮔﯽ۔ﻓﻮن ﮐﺎل ﮐﺎ اﻧﺘﻈﺎم ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ ﯾﺎ ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﮐﺮے ﮔﺎاور
ﺿﺮورت پڑنے ﭘﺮ ﺗﺮﺟﻤﺎن ُﺑﻼﻧﺎبھی اُن ﮐﺎ ﮐﺎم ﮨﮯ۔
ﮐﯿﺎ ﮐﯿﺲ ﮐﺎ ﮐﻮﺋﯽ ﻓﯿﺲ ﮨﮯ؟
نﮦیں ،یﮦ ﮐﯿﺲ ﮐﯽ ﮐﺎرواﺋﯽ ﻣﻔﺖ ﮨﮯ۔
ﮐﯿﺎ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ آپ کے درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺎمے ﮐﻮ ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے سے اﻧﮑﺎر ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ؟
نﮦیں،اﮔﺮ آپ نے ﻓﺎرم ُﭘﺮ ﮐﯿﺎ ﮦو اور اُس ﭘﺮ دﺳﺘﺤﻂ ﻣﻮﺟﻮد ﮦو۔
۔ ﮦﻧﮕﺮی ﮐﺐ ﺳﻔﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں ﯾﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮦوں؟5
اﮔﺮ ﮦﻧﮕﯿﺮﯾﻦ ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ سے آپ ﮐﻮ اﺟﺎزت ﻣﻞ ﮔﺌﯽ ﮦو کﮦ آپ ﮦﻧﮕﺮی ﺟﺎ ﺳﮑﺖے ﮨﮯ ﺗﻮ اپ
ﮐﻮ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے سے اﻃﻼع دے دی ﺟﺎئے ﮔﯽ۔ﮦو ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ کﮦ آپ کﮦ آپ ادارﮦ مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﮦﻧﮕﺮی آنے
ﮐﯽ اﺟﺎزت دے ﻟﯿﮑﻦ اﯾﺲے ﮐﻮﺋﯽ دﺳﺘﺎوﯾﺰات نﮦیں ان کے ﭘﺎس ﺟﻮ ﺳﻔﺮ کے ﻟﺊے ﺿﺮوری ﮦو
)ﮦﻧﮕﺮی آنے کے ﻟﺊے ﭘﺎﺳﭙﻮرٹ ﮐﺎ ﮦوﻧﺎ ﮦﻣﯿﺶﮦ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ۔ اس کے ﺳﺎتھ ﺳﺎتھ آپ وﯾﺰﮦ کے ﺑﻐﯿﺮ

ﮦﻧﮕﺮی نﮦیں آ ﺳﮑﺖےﮦو ،وﯾﺰﮦ ﯾﺎ رﯾﺰیڈنٹ ﭘﺮمٹ ﮐﺎ ﮦوﻧﺎ ﻻزﻣﯽ ﮨﮯ(۔اس وﻗﺖ ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنﮦ آپ
کے ﺳﻔﺮ کے ﻟﺊے اﯾﮏ ﺧﺎص دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺑﻨﺎئے ﮔﯽ۔ﺳﻔﺎرت ﺧﺎنے کے اﻃﻼع دﯾﻦے سے 15دن کے اﻧﺪر
اﻧﺪر آپ ﮐﻮ یﮦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ ﺳﻔﺎرت سے وﺻﻮل ﮐﺮﻧﯽ پڑی ﮔﯽ۔یﮦ دﺳﺘﺎوﯾﺰ  30دن ﺗﮏ اﺳﺘﻌﻤﺎل کے ﻗﺎﺑﻞ
ﮨﮯ۔ﺟﺲ کے ذرﯾﻊے آپ اﯾﮏ ﺑﺎر ﮦﻧﮕﺮی ﺳﻔﺮ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮨﮯ،ﯾﻌﻨﯽ ﺑﺎر ﺑﺎر ﺳﻔﺮ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اﺳﺘﻌﻤﺎل
نﮦیں ﮐﯽ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﯽ۔
۔ درﺧﻮاﺳﺖ ﯾﺎ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻧﺎمﮦ ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے کے ﺑﻌﺪ ﮦﻧﮕﺮی آنے ﮐﯽ ﺟﺎزت ﻣﻞ ﮔﺌﯽ ﮨﮯ۔ﺟﺐ یﮦاں6
پﮦﻧﭽﻮں ﺗﻮ ﻣﺞﮬﮯ ﮐﯿﺎ ﮐﺮﻧﺎ ﭼﺎﮦیے؟
ﺑﺎرڈر ﭘﺮ آپ ﮐﻮ ﺳﺮﺣﺪی ﭘﻮﻟﯿﺲ ﮐﻮ ﺑﺘﺎﻧﺎ ﮨﮯ کﮦ آپ ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ ﭼﺎﮦتے ﮨﮯ۔ﺳﺮﺣﺪی ﭘﻮﻟﯿﺲ آپ ﮐﻮ 24
گھنٹوں کے اﻧﺪر ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﺗﮏ پﮦﻧﭽﺎ دیں گے۔ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ آپ کے ﭘﻨﺎﮦ
ﻣﺎﻧﮕﻦے کے ﮐﯿﺲ ﮐﻮ ﺿﺒﻂ ﮐﺮ ے ﮔﺎ۔یﮦ کﮦ ﮦﻧﮕﯿﺮﯾﻦ ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ نے آپ ﮐﻮ ﮦﻧﮕﺮی ﺳﻔﺮ
ﮐﺮنے ﮐﯽ اور یﮦاں ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے ﮐﯽ اﺟﺎزت دی ۔اﺳﮑﺎ ﮦرﮔﺰ یﮦ ﻣﻄﻠﺐ نﮦیں کﮦ آپ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻦ
ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ ﻣﻞ ﺟﺎئے ﮔﯽ۔اس ﺗﻤﺎم ﮐﺎرواﺋﯽ کے آﺧﺮ ﻣﯽں ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﮐﺌﯽ ﻃﺮح کے
ﻓﯿﺼﻞے ﮐﺮ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔
آپ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ ﮔﺰﯾﻦ کے ﻃﻮر ﭘﺮ ﻣﺎن ﮐﺮ آپ ﮐﻮ ﭘﻨﺎﮦ دے دی ﺟﺎئے ﮔﯽ ﯾﺎ ﭘﺎﻧﭻ ﺳﺎلﮦ ﻗﺒﻮﻟﯽ دی ﺟﺎئے
ﮔﯽ۔دوﻧﻮں ﺣﻘﻮق اﯾﮏ ﮦی ﺟﯿﺲے ﮨﮯاور آپ ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮ رد بھی ﮐﯿﺎ ﺟﺎ ﺳﮑﺘﺎ ﮨﮯ۔اﮔﺮ آپ کے
ﺧﯿﺎل ﻣﯽں ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ نے ﺻﺤﯿﺢ ﻓﯿﺼﻞﮦ نﮦیں ﮐﯿﺎ ﺗﻮ آپ اس ﻓﯿﺼﻞے کے ﺧﻼف ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﯽں اﭘﯿﻞ ﮐﺮ ﺳﮑﺖے ﮨﮯں۔
اس ﺗﻤﺎم ﮐﺎرواﺋﯽ کے دوران آپ ﮐﻮ ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ کے ﺳﺎتھ ﺗﻌﺎون ﮐﺮﻧﺎ ﮦو ﮔﺎ۔
۔ درﺧﻮاﺳﺖ ﺟﻤﻊ ﮐﺮانے کے ﺑﻌﺪ ﻣﺞﮬﮯ ﮦﻧﮕﺮی آنے ﮐﯽ اﺟﺎزت ﻣﻞ ﭼﮑﯽ ﮨﮯ،ﺟﯿﺎں ﭘﺮ ﻣﯽں نے ﭘﻨﺎﮦ7
ﻣﺎﻧﮕﯽ ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ سے۔اس کے ﺑﻌﺪ ﮐﯿﺎ ﮦوﮔﺎﻣﯿﺮے ﺳﺎتھ؟
ﺟﺐ آپ ﮐﻮ ﺑﺎرڈر سے ادارﮦ ﺑﺮائے مﮦاﺟﺮﯾﻦ ﻻﯾﺎ ﮔﯿﺎجﮦاں ﭘﺮ آپ نے پھر سے یﮦ ﺑﺘﺎﯾﺎ کﮦ آپ ﭘﻨﺎﮦ
ﻣﺎﻧﮕﻨﺎ ﭼﺎﮦتے ﮦیں ۔آپ ﮐﻮ اﯾﮏ ﺑﻨﺪ ﺟﮏﮦ ﭘﺮ زﯾﺎدﮦ سے زﯾﺎدﮦ  4ﮦﻓﺖے ﺗﮏ رکھا ﺟﺎئے ﮔﺎ۔یﮦ
ﺟﮓﮦ مﮦاﺟﺮﯾﻦ کے ﻟﺊے ﺑﻨﺎﺋﯽ ﮔﺌﯽ ﮦو ﮔﯽ۔ﺟﺲ سے آپ ان  4ﮦﻓﺘﻮں ﻣﯽں نﮦیں ﻧﮑﻞ ﺳﮑﺖے ۔آپ
کے ﭘﻨﺎﮦ ﻣﺎﻧﮕﻦے ﮐﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﻮ ﮦﻧﮕﺮی آنے کے ﺑﻌﺪ ﺗﻤﺎم مﮦاﺟﺮت کے ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﮐﯽ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮦﯾﻦڈل ﮐﯿﺎ
ﺟﺎئے ﮔﺎ۔

ﻗﻮاﻧﯿﻦ

۔5)233۔ (28ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮائے اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﮐﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻮ ﺧﻄﺮے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﻌﻨﯽ2020
وﺑﺎ ﮐﯽ رﮐﺎوٹ کے ﻟﺊے ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن وﺑﺎ کے ﻧﺘﺎ ﺋﺞ
سے ﺗﺤﻔﻆ،ﮦﻧﮕﺮی کے شﮦرﯾﻮں ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور زﻧﺪﮔﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎنے کے ﻟﺊے ﺻﺎدر ﺷﺪﮦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮ
کﮦ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺻﺎدر ﮦو ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
۔ (2020ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن ﺑﺮائے اﻧﺴﺎﻧﯽ زﻧﺪﮔﯽ اور ﺟﺎﺋﯿﺪاد ﮐﯽ ﺗﺤﻔﻆ ﮐﻮ ﺧﻄﺮے ﮐﺎ ﺳﺒﺐ ﯾﻌﻨﯽ وﺑﺎ ﮐﯽ(15
رﮐﺎوٹ کے ﻟﺊے ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﻗﺎﻧﻮن وﺑﺎ کے ﻧﺘﺎ ﺋﺞ
سے ﺗﺤﻔﻆ،ﮦﻧﮕﺮی کے شﮦرﯾﻮں ﮐﯽ ﺻﺤﺖ اور زﻧﺪﮔﯿﻮں ﮐﻮ ﺑﭽﺎنے کے ﻟﺊے ﺻﺎدر ﺷﺪﮦ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﻮ
کﮦ ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﺻﺎدر ﮦو ﭼﮑﺎ ﮨﮯ۔
۔5)233۔(26ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎن2020
۔6)2020۔ (17ﭘﻨﺎﮦ کے ﻟﺊے درﺧﻮاﺳﺖ ﭘﯿﺶ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے وزارت داﺧﻞﮦ ﮐﺎ ﺻﺎدر ﺷﺪﮦ ﻓﺮﻣﺎن۔16
ﺳﺎل 58ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﮐﻮ ﻣﻨﺴﻮخ ﮐﺮنے کے ﻟﺊے اور وﺑﺎ کے روک تھام کے ﻟﺊے2020
ﺻﺤﯿﺢ اﻧﺘﻈﺎم ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن
ﺳﺎل 80ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮائے ﭘﻨﺎﮦﻧﺪﮔﯽ 2007
۔9)2007۔ (9ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻓﺮﻣﺎن ﻻﮔﻮ ﮐﺮنے ﮐﺎ ﻗﺎﻧﻮن301
ﺳﺎل 80ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮائے ﭘﻨﺎﮦﻧﺪﮔﯽ 2007
۔11)40۔ (3ﮦﻧﮕﺎﻣﯽ ﺻﻮرت ﺣﺎل ﮐﻮ اﻋﻼن ﮐﺮنے کے ﻟﺊے ﺑﻨﺎﯾﺎ ﮔﯿﺎ ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ ﻓﺮﻣﺎن2020

