
ORAC SP/03 (REV 1)

د فرعي ژغورنې لپاره د غوښتنو کولو په اړه مهم يادداښت 

 د کډوالۍ د موقعیت لپاره د عارضینو له خوا 

په قضيه کې محاکمه امر  .H.N.vد اروپايي اتحاد د انصاف محکمې په رڼا کې کومه چې د ايچ اين وي  .1

کوي. د انصاف، برابرۍ او د قانوني اصالح وزير، ايرلنډ او عمومي حقوقي وکيل، د اروپايي اتحاد 

( اصالح کړل شوي دي. 2013د  426ره يشم .S.I) 2013 مقررات)فرعي ژغورنه( 

( الندې ورکړل 2015د  137شمېره  .S.I) 2015 مقرراتد اروپايي اتحاد )فرعي ژغورنه( )اصالح(  .2

واقعيت ورکوي: قانوني  ته، کوم چې د محکمې د امر سره سمون لري، شويو ترتيباتو

  د کډوالۍ د  ،غوښتنليک ورکوينوى هر يو تن څوک چې د کډوالۍ د موقعيت لپاره

هم د فرعي ژغورنې لپاره غوښتنليک ورکوي. کې  (ORAC)غوښتنليکونو د کميشنر په دفتر 

  بايد کولى شي چې په  ،د کډوالۍ د موقعيت لپاره غوښتنليک معلق ولري اوسمهالهر يو تن چې

کې د فرعي ژغورنې لپاره غوښتنليک وړاندې کړي،  [ORAC]او آر اى سي 

له خوا د اروپايي اتحاد )د  [ORAC]نې لپاره دا رقم غوښتنليکونه به د او آر اى سي د فرعي ژغور .3

ه چې اصالح شوى وي( سره سم ګ( )څرن2013د  426ره يشم .S.I) 2013، مقرراتوفرعي ژغورنې( د 

لۍ د موقعيت لپاره اتعينولى شي او بايد پلټنې يې ترسره کړل شي په داسې حال کې چې د دغه تن د کډو

ښتنليک د انصاف او برابرۍ د وزير له خوا رد کړل شوى وي. غو

ترالندې څه راځي؟  مقرراتود  2015د  .4

يې:  عارض نوىته د فرعي ژغورنې لپاره  که 

بايد  ،غوښتنليک وړاندې کوي نوىترمخه هر هغه تن چې د کډوالۍ د موقعيت لپاره  مقررات 2015د  

کولى شي چې د فرعي ژغورنې لپاره هم غوښتنليک وړاندې کړي د کوم چې به د کميشنر له خوا پلټنې 

او تعين کيږي په داسې حال کې چې د دغه تن غوښتنليک د انصاف او برابرۍ د وزير له خوا رد کړل 

ي( سره سم او د ه چې اصالح کړل شوې دګ)څرن مقرراتود  2013کميشنر بايد بيا، د شي. په دې اړه، 

څخه وروستو، د غوښتنليک د پلټنې په اړه يو راپور وليکي. کميشنر  ېد مرک عارضفرعي ژغورنې 



 

 

يو داسې تن دى څوک چې د  عارضتوصيه وکړي چې آيا  په دې اړه بايد د انصاف او برابرۍ وزير ته

 فرعي ژغورنې لپاره وړ دى. 

 

 : استي عارضکه چیرې ته د فرعي ژغورنې لپاره پخوانى  
 

بايد  ،د کډوالۍ د موقعيت لپاره غوښتنليک معلق ولري اوسمهالهر يو تن چې ترمخه  مقرراتو 2015د  

د کوم چې به د کميشنر له خوا پلټنې او  کولى شي چې د فرعي ژغورنې لپاره غوښتنليک وړاندې کړي

د وزير له خوا رد کړل شي. تعين کيږي په داسې حال کې چې د دغه تن غوښتنليک د انصاف او برابرۍ 

ه چې اصالح کړل شوې دي( سره سم او د فرعي ګ)څرن مقرراتود  2013په دې اړه، کميشنر بايد بيا، د 

د غوښتنليک د پلټنې په اړه يو راپور وليکي. کميشنر بايد د  هڅخه وروست ېد مرک عارضژغورنې 

يو داسې تن دى څوک چې د فرعي  عارضتوصيه وکړي چې آيا  په دې اړه انصاف او برابرۍ وزير ته

 ژغورنې لپاره وړ دى.

 

 

ورۍ په صورت کې، د فرعي ژغورنې لپاره يو غوښتنليک د او آر ګټد ک کسانوياد کړل شويو پورته د  .5

)فرعي ژغورنه(  3A(1) قاعدهد اروپايي اتحاد د [ SP/04د بشپړ کړل شوې فورمې  [ORAC]اى سي 

د فرعي ژغورنې د اعالميې ترمخه غوښتنليک الح کړل شوې دي( ه چې اصګ)څرن 2013 مقرراتو

 داى شي، يورکړل کد وړاندې کولو له الرې  ]لپاره

 

 ه ګپه شخصي توOffice of the Refugee Applications Commissioner, Timberlay 

House, 79-83 Lower Mount Street, Dublin 2 ، 

 

 يا

 

  د ډاک له الرېORAC Customer Service Centre, Timberlay House, 79-83 

Lower Mount Street, Dublin 2 . 

 

 

د فورمې [ORAC]ته کولى شي چې د او آر اى سي  ،کله چې ته د فرعي ژغورنې لپاره غوښتنه وکړې .6

SP/05 د غوښتنليک په اړه النور م(3ومات د اروپايي اتحاد د قاعدې علA(1)  قاعدې )فرعي ژغورنه(

لپاره( بشپړ کولو سره ال نور  غورنې د اعالميېسچې اصالح کړل شوې وي( د فرعي ژه ګ)څرن 2013

ر ته د ومات کميشنعلالنور م. یورکړل شوي ادرس له يې ورکړ پورتهومات وړاندې کړې او علم

د يادونې په کوم کې چې يې د کډوالۍ هغه ټې څخه د وزير له خوا د يغوښتنليک وړاندې کونې د ن

رېدنې هر وخت يکاري ورځو ت 15ټې څخه وروستو تر د يږلو د نياعالميې رد کړى وي، لموقعيت د 

 داى شي. يورکړل ک

 

 

پاڼه  ر په ويبنته په بشپړ ډول رسايي د کډوالۍ د غوښتنليکو د کميش مقرراتو 2015او  2013د  .7

http://www.ORAC.ie داى شي. يترالسه ک 

 

 

 

 شنر دفتر د کډوالو د غوښتنليکو د کم
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