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 دمھاجرت دچارو لوى دفتر

 دعدليې وزارت 



 سريزه

د مھاجرت دكنترول او د پناه وړونكو د پيژندني دقانون له مخې  اصلي بڼه مو “دپناه وړونكو د پيژندنې دطرزالعملونو په ھكله الرښود كتاب  ”

كال كې قسما تعديل شوى ، راټوله كړه ،دا ددې لپاره چې د پناه وړونكو د پيژندنې طرزالعملونه د پناه وړونكو د موقف په اړه  ١٩٨١چې په 

تو شوو شيانو او بدلونونو سره خپره شوه  ځكه چې  دموقتي تړون كې د جاپان د ګډون سره سمون پيداكړي.  د ھغې دويمه  بڼه د ځينو ورزيا

مه د ٢٧كال د مى په  ٢٠٠۴د  استوګنې سيستم او د پناه وړونكو د پيژندنې د مشاور سيستم د ورزياتولو په مقصد  يوې اليحې له امله چې 

مه نيټه اعالن شوه ،  د مھاجرت د ٢جون په  كال د ٢٠٠۴مه عادي غونډه كې تصويب شوه او د  ١۵٩پارلمان ياقانون جوړونكې جرګې په 

چې د موقتي پناه وړنې  د  ې وهدا دريمه بڼه ددې لپاره خپره شو كنترول او پناه وړونكو د پيژندنې قانون ٻې قسما  تعديل كړ. ددې سند

ه ای ډول د مھاجرت کنټرول او مھاجر دا مھال ، په يوه وروستي بل پراساس چې په برخ طرزالعملونو لپاره نور اضافي توضيحات برابر كړي .

  سرته رسيدلی و، دا څلورمه نسخه يې خپره شوه. ٢٠١٢ام جوالی ٩پيژندنې قانون اصالح کوي، چې په 

  

  ٢٠١٢اکتوبر 

 د عدليې وزارت ، دمھاجرت دچارو لوى دفتر
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فصل . دجاپان د پناه وړونكو د پيژندنې د سيستم لنډيز  ١  

نكو څرنګه چې د پناه وړونكو د موقف په اړه تړون ( چې لدې وروسته به `` د پناه وړونكي په اړه تړونونو`` په نامه ياديږي ) او د پناه وړو

كال كې عملي بڼه غوره كړه، د پناه  ١٩٨٢) د جاپان لپاره په دموقف په اړه پروتوكول ( چې لدې وروسته به د`` پروتوكول ``  په نامه ياديږي 

 وړونكي د پيژندنې سيستم د جاپان دننه د دغو تړونونو د وړاند وينو د عملي كيدو لپاره جوړشو.

كيدايشي د عدليې  ددې سيستم له مخې ، يو بھرنى پناه وړونكى كوالې شي  د پناه وړونكي په توګه  د پيژندل كيدو لپاره يو غوښتنليك وركړي،

 وزير له خوا د پناه وړونكي په توګه وپيژندل شي ، او ھغه مالتړ چې د پناه وړونكو په تړون كې پيشبيني شوي تر السه كړي .

اه د`` پناه وړونكي`` كليمه دلته دھغه پناه وړونكي په معنا ده چې د پناه وړونكي په اړه تړونونو كې يې يادونه شويده، لكه ھغسې چې د پن

ړو وړونكي په اړه تړونونو په لومړۍ ماده او د پروتوكول په لومړۍ ماده كې يې وړاندوينه شويده: يو شخص چې د نژاد، مذھب ، مليت ، د ځانګ

شي ټولنيزو ډلو يا سياسي عقيدې پر بنسټ داليلو له امله په رښتيا د ځورونې خطر سره مخامخ وي او لدې امله د خپل ھيواد څخه وتلى وي او ن

 كوالى يا نه غواړي چې ددغه ھيواد د ساتنې څخه برخورداره شي. 

نه .د پناه وړونكې د پيژندنې طرزالعمل ددې لپاره دى چې دا معلومه كړي چې آيا يو بھرنى د پناه وړونكي موقف د ترالسه كولو وړتيا لري كه   
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و بھرنى يې ترالسه كواليشي.فصل . ھغه حقونه اوګټې چې د پناه وړونكي په توګه پيژندل شوى ي ٢   

 دا النديني د ھغو حقونو اوګټو مثالونه دي چې د پناه وړونكي په توګه پيژندل شوى بھرنى يې ترالسه كواليشي.

. د دايمې استوګنې د اجازې دشرايطو آسانيدل.١  

ې دوه شرطونه پوره كړي:كله چې جاپان اوسيدونكى يو بھرنى وغواړي ددايمي استوګنې اجازه ترالسه كړي، بايد دا الند  

)  ښه رويه ولري.١(  

) دخپل ژونددپرمخ بيولو لپاره په كافي اندازه عايد، پانګه يا توانايي او قابليت ولري.٢(  

بھرنۍ چې په جاپان كې دپناه وړونكي موقف سره اوسيږي ، كه حتى دويم شرط ھم پوره نكړاې شي، كيدايشي د عدليې وزير په  ¥يو بھرنى 

ه ددايمي استوګنې اجازه وركړل شي.خوښه ورت  

. د عدليې وزير له خوا استثنايي رويه ٢  

ھغې د  ¥يو بھرنى چې د پناه وړونكي په توګه پيژندل شوى وي ، كيدايشي په ھكله يې ځانګړى غور وشي، كله چې د عدليې وزير دھغه 

موجود وي او د شړلو طرزالعمل پيل شوى وي. استوګنې لپاره ځانگړې اجازه وركړي ، حتى كه شړلو يا اخراج داليل يې ھم  

. ھغه راز راز حقونه چې د پناه وړونكي په اړه تړونونو كې يې وړاندوينه شويده.٣  

يو بھرنى چې د پناه وړونكي په توګه پيژندل شوى وي، په اصولو كې دھغو راز راز حقونو په تړاوچې د پناه وړونكي په اړه تړونونو كې يې 

ه لكه دجاپان دتقاعد ملي پالن ، دماشومانو مالي مرستې،دخير ښيګڼې مرستې، كيدايشي ورسره ھغسې رويه وشي لكه چې د وړاندوينه شويد

 ھيواد ديو اصلي اوسيدونكي سره يا يو عادي بھرني سره كيږي او كيدايشي دجاپان د يو تبعه په شان ورسره رويه وشي. 
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العملفصل . د پناه وړونكي موقف د پيژندنې طرز ٣  

. دغوښتنليك طرزالعمل١  

) دغوښتنليك موده ١(  

 داسې كومه وړاندوينه يا پيشبيني نشته چې د پناه وړونكي په توګه د پيژندل كيدو لپاره  د غوښتنليك موده محدوده كړي .

) د غوښتنليك دفتر ٢(  

دپناه وړونكي په توګه دپيژندنې لپاره غوښتنليك، د مھاجرت دسيمه ايز لوى دفتر ،دمھاجرت ناحيوي دفتر ،يا يوې څانګې ددفتر، له 

كې وي.وغيره دحقوقي صالحيت په ساحه پناه غوښتونكي خوامنل كيږي،  چې د   

كالو نه كم وي يا دناروغۍ يا كوم  ١۶كي عمر ددغوښتنليك دسپارلو لپاره بايد غوښتونكى شخصا په خپله حاضروي. كه دغوښتون

بل چاره نه كيدونكي علت له امله شخصا حاضريداې نشي ، غوښتنليك يې د پالر يا مور ، ھمسر، اوالد يا كوم بل خپلوان له خوا 

 وړاندې كيدايشي.

  وګوریلطفاْ د مھاجرت د دفاترو اد د ھغو مربوطه شعبات ليست ددغه الرښود په آخره صفحه کښی 

 

) د غوښتنليك لپاره ضروري اسناد٣(   

نليك د يو غوښتنليك لپاره بايد دا اسناد چمتو شي. يو بھرنى چې د فزيكي ناتوانۍ له امله د غوښتنليك فورمه نشي ډكوالې ،كيدايشي چې د غوښت
 دفورمې له مخې د مھاجرت دچارو يو مفتش ياپلټونكي ته شفاھي ويناوكړي.

 
. د سپارلو اسناد   (i) 

  كاپي      ١ الف.   د پناه وړونكي په توګه دپيژندل كيدو لپاره غوښتنليك ( دغوښتنليك فورمې دغوښتنليك په دفتر كې شته دي) .

ب.   داسې مواد چې وښيي چې د غوښتنليك وركوونكى يو پناه وړونكى دى ( غوښتونكى كوالي شي د يوې ليكلې وينا په سپارلو سره ټينګار 
  كاپي  ١ پناه وړونكى دى ).                       وكړي چې ھغه 

  كاپي ګانې.  ٢ ليكلي وي ).  يې پرشابشپړنوم  غوښتونکيد بايد ټولې ھغه اړتياوې پوره کړي چې الندې لست شوي او ج.  عكس  (  

. )د استوګن  موقف نلري بايد دخپل عكس دري كاپي ګانې وسپاري خو، يو بھرنى چې(  

  (اړتياوې)

  عکس بايد غوښتونکی وپوښي او يوازې غوښتونکی بايد پکې وي. (الف)

  (ب) د عکس ابعاد:

د عکس اصلي برخه، پرته د حاشيې څخه بايد الندې ابعادي ځانګړتياوې ولري. (د غوښتونکي ټول مخ بايد وښيې، د سر پورتنې برخې څخه 

  نيولې (په شمول د ويښتو) تر د زنې پورې.)
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(ج) غوښتونکی بايد په عکس کې مخامخ وګوري، پرته د خولۍ څخه. (پداسې حالت کې چې غوښتونکی ونشي کوالی دا ډول عکسونه د  

 ځينې داليلو لکه طبي يا مذھبي له امله وسپاري نو بايد ليکلي توضيحات [پرته د کوم ځانګړي شکل څخه] د دغه دليل توضيح لپاره وسپاري.)

 س بايد کومه پس زمينه يا سيوری ونلري.(د) عک           

 (ه) عکس کې انځور بايد واضح اوسي. (په فوکس سره، پرته د داغ، وټ، يا کوم سوري څخه. پرته د سيوري. د مخ کومه برخه بايد په کاليو يا 

ويب پاڼه کې د غوښتنليک عکسونه  ويښتو پټه نه وي. ھيڅ ډول پس زمينه ونلري. د بيلګو او مثالونو لپاره مھرباني وکړئ د مھاجرت دفتر

 وګورئ.)

(ی) عکس بايد د سپارلو څخه تر درې مياشتو پورې دمخه اخيستل شوی وي. (په داسې حال کې چې غوښتونکی ونشي کوالی د توجيه وړ دليل  

 کس وسپاري.له امله دا ډول عکس وسپاري، د بيلګې په توګه د اوږدې مودې لپاره بستر وو، نو بايد خپل اخرنی موجود ع

د. پداسې حال کې چې غوښتونکی د دې وړتيا ونلري چې خپل پاسپورټ يا د اوسيدنې موقف سند وښيې، نو ھغه بايد ليکلی سند وسپاري چې 

 کاپي ١     پکې اوسي ولې د دې وړتيا نلري.                                                                                                

 

.د ښودلو اسناد  (ii) 

  الف. که غوښتونکی د متوسط څخه تر اوږد مھال پورې اقامت ولري نو پاسپورټ او د اوسيدلو کارت.

  ب. د ځانګړي دايمي اوسيدو سند او پاسپورټ که غوښتونکی دا ډول اوسيدونکی وي.

اوږد مھال پورې اقامه نه ھم ځانګړې دايمي اوسيدونکی وي (که ج. پاسپورټ يا د اوسيدو موقف سند، که غوښتونکی نه متوسط څخه تر 

  غوښتونکی په موقتي توګه اوسيږي نو د موقتي اوسيدو سند)

د. که غوښتونکی په جاپان کې په موقتي ښکته کيدو جواز ښکته شوی وي، نو د التوکې غړو ته د ښکته کيدو جواز، د عاجل ښکته کيدو 

 ته کيدو جواز، يا د موقتي مھاجر لپاره د ښکته کيدو جواز او د اړوند جواز سند.جواز، د پريشانۍ له امله د ښک

  . ). د پناه وړونكي موقف ثبوت ۴( 

غوښتونكې  په خپله د  ¥د پناه وړونكي موقف پيژندنه به دھغو موادو پر بنسټ وي چې دغوښتنليك وركوونكي له خوا سپارل شويدي. لدې امله بايد غوښتونكى

پداسې حال کې چې دغه اسناد او  پناه وړونكې ده. ¥شواھدو ، د اړوندو اشخاصو دشھادت وركولو دالرې ثابته كړي چې پناوړونكى دى باوري 

 شواھد (په شمول د اړوند ليکل شوي توضيحاتو) د جاپاني پرته په کومه بله ژبه وي، نو غوښتونکی بايد د ھغې جاپاني ژباړه ھم وسپاري.

 (په ملي متر)
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ه له چې د غوښتونكي له خوا دسپارل شوو اسنادو له مخې كافي ثبوت نشي ترالسه كيداى، د پناه وړونكو د چارو يو پلټونكى به د غوښتونكي سرك              

دمركې دالرې  يا عامه دفترونو او نورو ته دمراجعې دالرې د ھغو فاكتونو په اړه پلټنې وكړي چې غوښتونكي وړاندې كړيدي اوھڅه وكړي 

  ناسبه توګه د پناه وړونكي دموقف پيژندنه وشي.چې په م

  اجازه.  ېاستوګن اوسيدود موقتي .  ٢

كله چې يو بھرنى د استوګن موقف پرته د يو غيرقانوني اوسيدونكي په توګه د پناه وړونكي په توګه د پيژندل كيدو لپاره غوښتنليك وركوي 

ته اجازه وركول كيږي چې په موقتي ډول جاپان كې پاتې شي او د شړلو يا  ھغې ¥ھغې د قانوني موقف د ثبات په خاطر ھغه  ¥، د ھغه 

اخراج طرزالعملونه يې ځنډول كيږي  پدې شرط چې ټاكلي شرايط پوره كړي لكه داچې جاپان ته د ننوتلو نه وروسته د شپږو مياشتو په 

يا په ھغه ورځ چې جاپان كې د استګنې په وخت كې د ھغو موده كې د پناه وړونكي په توګه د پيژندل كيدو په خاطر غوښتنليك وسپاري ( 

شرايطو نه خبرشي چې د ھغو له مخې كيدايشي په پناه وړونكي باندې بدل شي )  يا دداسې يوې سيمې څخه جاپان ته داخل شي چې ھلته 

 دداسې ځورونو امكان سره مخامخ وي چې د پناه وړونكو په تړون كې يې پيشبيني شويده . 

ده چې په اضافي توګه د موقتي استوګنې اجازې ترالسه كولو غوښتنه وشي ځكه چې د اجازې وركولو قضاوت د پناه وړونكي ضروري ن

 په توګه د پيژندل كيدو لپاره د غوښتنليك د فورمي په ګډون  د ھغو اسنادو له مخې كيږي چې دپناه غوښتونكي له خوا سپارل شوي وي . 

جازې پر بنسټ اوسيدل .)  د موقتي استوګنې د ا ١(    

د موقتي استوګنې اجازې سره ،د شړلو يا اخراج طرزالعملونه په موقتي توګه ځنډيږي. يو بھرنى كوالې شي تر ھغو پورې په 

قانوني توګه په  جاپان كې پاتې شي چې داجازې موده يې  د موقتي استوګنې د مودې د پاې ته رسيدلو يا نورو داليلو له امله ختمه 

 شي .

) د موقتي استوګنې ليكلې اجازه  ٢(    

د موقتي استوګنې ليكلې اجازه ھغه بھرني ته وركول كيږي چې  د عدليې وزٻر ورته په جاپان كې د موقتي استوګنې اجازه وركړې 

 وي . ھغه بايد تل ددغې اجازې په موده كې دا سند له ځانه سره ولري . 

  اوږدول.  )  دموقتي استوګنې موده او ددغې مودې ٣(  

. مياشتى ده شپږپه اصولو كې ، د موقتي استوګنې موده   

او د  دموقتي استوګنې د مودې داوږدولو لپاره غوښتنليك بايد د ټاكلې مودې د پوره كيدو څخه لس ورځې مخكې ترالسه شي ،

.واسطه ويشل شويپه دفترونو ھر سيمه ايز دفتر ، دمھاجرت ناحيوي دفتر او د څانګو  غوښنليګ فورمې د مھاجرت  

)  د موقتي استوګنې لپاره د اجازې شرايط. ۴(    

دھغه شخص لپاره چې ورته اجازه وركول شوې چې په موقتي توګه جاپان كې و اوسيږي د استوګنې سيمه او د فعاليتونو ساحه 

بايد يولړ شرايط مراعات كړي ، محدوده ده. په جاپان كې د فعاليتونو په اړه بايد وويل شي چې  دموقتي اجازې درلودونكى شخص 

مثال د كار كولو حق نلري ، كه د پناه وړونكو د چارو پلټونكى غوښتنه وكړي ھغه بايد په ټاكلي وخت او نيټه باندې حاضر شي او د 

 پناه وړونكي د پيژندنې طرزالعملونو سره ھمكاري وكړي.

)  د موقتي استوګنې د اجازې فسخ كيدل ۵(    
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جازه كيدايشي فسخ شي  كه يو شخص چې په جاپان كې ورته د موقتي استوګنې اجازه وركړل شوي وي اړونده دموقتي استوګنې ا

په غير قانوني ډول د پيژندل كيدو په خاطر جعلي اسناد وړاندې كړي ، كه  شرايط تر پښو الندې كړي ، كه د پناه وړونكي په توګه

 دروغ ووايي او داسې نورو ورته كارونه وكړي.

پناه وړونكي موقف د تصديقنامې صادرول .. د٣  

د پناه وړونكي موقف تصديقنامه ھغه بھرني ته صادريږي چې دعدليې وزير له خوا دپناه وړونكي په توګه پيژندل شوى وي. د يو 

پناه  پناه وړونكي په توګه د رازراز ساتندويه اقداماتوڅخه د ګټې اخيستنې د ھڅو په وخت كې پناه وړونكى كوالى شي دخپل

 وړونكي موقف د ثبوت لپاره دا تصديقنامه وړاندې كړي.

. د استوګن موقف په اړه اجازه.۴  

كله چې يو بھرنى د پناه وړونكي په توګه پيژندل شوى وي خو د استوګن موقف  يې ال نه وي ترالسه كړې ، د يو ثابت كورني استوګن په  

ځينې ټاكلي مقتضيات پوره كړي لكه داچې جاپان ته د ننوتلو نه وروسته د توګه ورته  د استوګن موقف وركول كيږي پدې شرط چې 

شپږو مياشتو په موده كې د پناه اخيستلو لپاره غوښتنليك وسپاري يا جاپان ته دداسې يوې سيمې څخه را غلى وي چې ھلته د ھغسې 

 ځورونو د خطر سره مخامخ وي چې پناه وړونكو په تړون كې يې يادونه شويده،

ھغې  ¥كه دا مقتضيات ھم پوره نشي ،كيدايشي يو بھرني ته په جاپان كې د اوسيدو اجازه وركړل شي كله چې په جاپان كې د ھغه حتى 

 استوګنې ته د اجازې وركولو لپاره كوم خاص دليل موجود وي.

ا ډول استوګنې پايلې په حيث ھغې ته د پداسې حال کې چې د يوه غوښتونکي د اوسيدنې دوره په جاپان کې د درې مياشتو څخه زياتيږي، د د

  استوګنې کارت ورکول کيږي.
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فصل . اپيل ( مرافعه غوښتنه ). ۴  

. داعتراض كولو طرزالعملونه.١  

.)  اپيل كونكى ١(  

ي په توګه يو بھرنى چې د پناه وړونكي موقف دپيژندنې لپاره دغوښتنليك سره سره د پناه وړونكي په توګه ندى پيژندل شوى،يا دپناه وړونك

 دپيژندل كيدو وروسته يې دپناه وړونكي موقف پيژندنه بيرته فسخ شويده ، كوالى شي د عدليې وزير ته اپيل وكړي.

)  د اپيل كولو موده.٢(  

شي. اپيل بايد دھغې نيټې نه چې بھرني ته، دپناه وړونكي موقف د رديدلو يا فسخ كيدلو اطالعيه رسيږي ، د اوه  ورځو په ترڅ ْك وړاندې  

ورځو  ٧خو ، كه داسې كوم شرايط موجود وي چې مخنيوى يې نشي كيداې لكه يو طبيعي مصيبت ، ھغه كوالې شي حتى د 

 دتيريدو نه  وروسته ھم  خپل  اعتراض وړاندې كړي.

)  د اپيل كولو دفتر.٣(  

دفتر كې وشي، لكه ھغسې چې د پناه اپيل ، كيداى شي د مھاجرت په يو سيمه ايز لوى دفتر ،ناحيوي دفتر يا ديوې څانګې په 

 وړونكي موقف د پيژندنې لپاره غوښتنليك وركول كيږي.

 اپيل ، كيداى شي د يو نماينده دالرې يا دپوستې دالرې دضروري اسنادو په ليږلو سره وشي.

  ی وګوریلطفاْ د اعتراض د وړاندی کولو د دفاترو او د ھغو مربوطه شعبات ليست ددغه الرښود په آخره صفحه کښ

 

ناد.ضروري اس ) د اپيل كولو لپاره۴(   

 داالندې اسناد بايد وسپارل شي:
 كاپي ١             الف.  د اپيل فورمه     

. دپناه وړونكو په اړه دقضايي فيصلې دمشاورينو سيستم.٢  

و د پيژندلو دچارو مشاورينو نظريې د عدليې وزير ته الزمه ده چې د وړاندې شوو اعتراضونو په ھكله د فيصلو لپاره د پناه وړونك

څوک چې د  وغواړي.  دپناه وړونكو د پيژندلو دچارو مشاورين  دحقوقي مسايلو علمي متخصصينو يا د نړيوالو چارو متخصصينو څخه

د د پناه وړونکي  ټاكل كيږي چې كوالې شي د وړاندې شوو اعتراضونو په ھكله منصفانه قضاوت وكړي. احترام وړ شخصيت ولري

دې صالحيت ھم لري چې د اپيل کونکي غوښتونکي په واسطه وړاندې شوې اندونو اعالميې پورې اړوند پيژندلو چارو مشاورين د 

 پروسيژرو کې شتون ولري او د ھغې څخه پوښتنې وکړي.

. دعدليې وزير له خوا فيصله.٣  

ھغې اعتراض  ¥صادريږي چې دعدليې وزير فيصله وكړي چې د ھغه دپناه وړونكي په توګه دپيژندلو تصديقنامه ھغه وخت يو بھرني ته 

 معقول دى او د پناه وړونكي په توګه يې وپيژني.

بھرنۍ ځينې ټكلي مقتضيات پوره كړي، د ثابت كورني استوګن په توګه ورته د استوګن  ¥كه دپناه وړونكي په توګه پيژندل شوى بھرنى 

ه وركول كيږي چې جاپان كې ژوند وكړي.ھغې ته اجاز ¥موقف وركول كيږي او ھغه   
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ھغې ته د استوګنې داجازې لپاره ځانګړى دليل موجود وي ، كيداى  ¥حتى كه دامقتضيات پوره ھم نكړي ، كه چيرې په جاپان كې ھغه 

بھرنۍ ته اجازه وركړل شي چې په جاپان كې ژوند وكړي. ¥شي په استثنايي توګه بھرني   

تونکي د اوسيدنې دوره په جاپان کې د درې مياشتو څخه زياتيږي، د دا ډول استوګنې پايلې په حيث ھغې ته پداسې حال کې چې د يوه غوښ

 د استوګنې کارت ورکول کيږي.
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دسفر سند.فصل . د پناه وړونكي  ۵  

عدليې وزارت څخه د كله چې يو بھرنى په جاپان كې اوسيږي او د پناه وړونكي موقف لري، كه وغواړي له ھيواده ووځي ، كوالى شي د 

 پناه وړونكي دسفر سند ترالسه كړي.

. دغوښتنليك دفتر.١  

د پناه وړونكي دسفر سند دصادرولو لپاره دغوښتنليك دفتر، ھماغه دفتر دى چې دپناه وړونكي موقف دپيژندنې لپاره دغوښتنليك وركولو 

ه شخصا دغوښتنليك وركولو لپاره حاضر شي. خو كه ) وګورۍ). په اصل كې بايد غوښتونكى په خپل٢. (١. ٣فصل  ٣لپاره دى.( 

كالو نه كم وي يا دناروغۍ يا نورو چاره نه كيدونكو داليلو له امله نشي كوالى شخصا په خپله حاضر شي ،كيداى  ١۶دغوښتونكي عمر د

وښتنليك وسپاري.ھغې د پالر يا مور ،ھمسر، اوالد يا كوم بل خپلوان پوسيله دغوښتونكي په استازيتوب ، غ ¥شي دھغه   

اھد  پدې حالت کې، نماينده بايد د ھغې پاسپورټ، د استوګنې کارت، د زيږيدو سند، د ھغې د استوګنې سند يوه کاپي يا نور داسې پروما فاسي شو

  وښيې، چې د ھغې وکالت کول تاييد کړي.

ري اسناد.. ضرو٢  

.د سپارلو اسناد   (١) 

  كاپي   ١  )  لخوا ورکول شويدفتر د غوښتنليکالف. د پناه وړونكي دسفر دسند لپاره غوښتنليك ( د غوښتنليك فورمې 

سانتي متره ، سر لوڅى ، بشپړ مخ ، چې عكس يې د غوښتنليك د سپارلو نه   ددوو مياشتو په ترڅ كې اخيستل شوى وي  x۵ ۵ب.  عكس  (  

  كاپي ګانې. ٢.  زيږيدلو نيټه ليكلي وي )او ترشا يې د شخص بشپړنوم او د

 ج. د پناه وړونکي د سفر سند (په ھغه حالت کې چې غوښتونکي ته دمخه دغه سند ورکړل شوی وي)

د. پداسې حالت کې چې غوښتونکی دمخه د پناه وړونکي سفر سند ولري خو د سپارلو وړ نه اوسي نو داسې سند بايد چمتو کړي چې د دغې 

 کاپي.  ١                 دلو دليل پکې اوسي.                                                                                                           وړتيا نه درلو

چې د دغې وړتيا نه  ه. پداسې حالت کې چې غوښتونکی پاسپورټ يا د استوګنې د موقف سند د ښودلو وړ نه اوسي نو داسې سند بايد چمتو کړي

 کاپي. ١                                    درلودلو دليل پکې اوسي.                                                                                                       

  

  .د ښودلو اسناد) ٢(

د پناه وړلو موقف سند يا تصديق.الف.    

ه غوښتونکی د متوسط څخه تر اوږد مھال پورې په جاپان کې استوګنه ولري نو پاسپورټ (پرته د جاپان دولت په واسطه ورکړل شوي د ب. ک       

 پناه وړونکي د سفر سند څخه) او د استوګنې کارت

 ج. که غوښتونکی ځانګړې دايمي استوګنه ولري نو د ځانګړې دايمي استوګنې سند او پاسپورټ

 غوښتونکی نه د متوسط څخه تر اوږد مھال پورې اقامه او نه ھم ځانګړې دايمي استوګنه ولري نو د استوګنې موقف سند او پاسپورټ.د. که 
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(يادونه) په ھغه حالت کې چې يو نماينده غوښتنه سرته رسوي، که په غوښتنه کې اړتيا وي چې د غوښتونکي پاسپورټ يا د استوګنې موقف  

ايد سند وښودل شي، نو نماينده بايد ھغه کاپي او پرھغوی ليکل وکړي ترڅو څرګند شي چې نماينده غوښتنه کوي او د ھغې نوم ھم. بيا نماينده ب

 ورکړي چې غوښتونکي ته ھم کاپيانې ورسي، کله چې د غوښتنې پروسه په وده کې وي. اجازه

.  د پناه وړونكي دسفر دسند دعتبار موده .٣  

 د پناه وړونكي دسفر سند ديو كال لپاره اعتبار لري. د اعتبار په موده كې د سند درلودونكى كوالى شي ھر

رته داخل شي.خو دپناه وړونكي دسفر دسند داعتبار په نظركېڅومره ځلي چې وغواړي له جاپان څخه ووځي يا و  

نيولو نه پرته كله چې جاپان ته دداخليدو مجازه موده ټاكل شوې وي او په جاپان كې ومجازې استوګنې موده له   

جاپان ته داخل شي. جاپان ته  يو كال نه كمه وي، دسند درلودونكى بايد مخكې لدې نه چې جاپان ته يې دداخليدو مجازه موده پاې ته ورسيږي، 

چې دداخليدو مجازه موده د پناه وړونكي دسفر دسند په دويمه ماده كې ښودل شويده. دپناه وړونكي دسفر دسند درلودونكي څخه تل داھيله كيږي 

نكړيجاپان ته دداخليدو مجازه موده باندې ځان ډاډه كړي او دپناه وړونكي دسفر دسند د اعتبار مودې سره يې غلطه   

. فيس .۴  

دپناه وړونكي دسفر دسند دصادريدو په وخت كې يو ضروري فيس غوښتل كيږي. په يو بھرني ھيواد كې د پناه وړونكي دسفر دسند د اعتبار 

 مودې داوږدولو لپاره ، ضروري فيس ددغه ھيواد دپيسو له مخې محاسبه كيږي.
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كې د ښكته كيدو اجازهفصل . دموقتي پناه وړنې لپاره ھيواد  ۶  

و دموقتي پناه وړنې لپاره ھيواد كې د ښكته كيدو اجازه د مھاجرت دچارو د مفتش له خوا ھغو پرديو ته وركول كيږي چې په بيړيو اونوروشيان

بدن ، يا  كې سواره وي . كله چې د مھاجرت د چارو مفتش  پدې باور شي چې ھغوى دداسې سيمو څخه تښتيدلي  چې ھلته د ھغوى ژوند ،

فزيكي آزادي د ھغو داليلو له مخې چې د پناه وړونكو په تړون كې مشخص شوي يا دغسې نورو داليلو له مخې په خطركې وي  او دا معقوله 

 دملي بيړني اقدام په  توګه د ھغوى د حفاظت لپاره  اجازه وركړل شي  “وي چې ھغوى ته د موقتي ښكته كيدو اجازه وركړل شي ، اوپدې ډول 

  ”( منطقوي پناه وركول )

  .غوښتنليك  ١ 

  ) مستحق كسان ١(

  ھغه پرديان چې په بيړيو يا الوتكو كې سپاره وي 

  ) د غوښتنليك وركولو طريقه ٢(

دعريضې يا غوښتنليك وركولو لپاره بايد ،د غوښتنليك وركونكى شخصا په دخولي بندر كې د مھاجرت دچارو سيمه ايز دفتر ته حاضر 

كالو نه كم وي اويا د ناروغي يا كوم بل چاره نه كيدونكي دليل له مخې شخصا حاضريداى  ١۶كه  دغوښتنليك وركونكي عمر د شي . خو ، 

نشي ، نو كيدايشي چې غوښتنليك  دھغه  يا ھغې د پالر يا مور ، ښځې يا ميړه ، اوالد يا كوم بل خپلوان له خوا د ھغه په استازيتوب 

  وړاندې شي .

  يك لپاره ضروري اسناد . د غوښتنل٢

   د سپارلو اسناد)  ١( 

كارت په نامه ياديږي ، دا كارت كيدايشي په الوتكه كې  E/Dالف .  ھيواد كې د پرديو د ښكته كيدو د ثبتولو كارت ( په عمومي توګه د 

ھم ترالسه كيدايشي .)                                                 وويشل شي او په ھوايي ډګر كې د ھوايي شركتونو د نمايندګيو يا د مھاجرينو د معاينې د غرفې څخه

  كاپي  ١

، د موقف په اړه موضوعات ، د غوښتنليك وركولو  په واسطه توضيع شويسيمه ايز دفتر ب . اعالميه ( په دخولي بندر كې د مھاجرت د 

  كاپي  ١داليل او نور داسې شيان بايد په ھغې كې  وليكل شي .)                           

  كاپي  ٢ج. عكسونه  ( كه موجود وي )                                                           

  كاپي  ١برحقه ښيي ( كه موجود وي )                د . ھغه شيان چې پناه وړنه سمه او 
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    د ښودلو اسناد) ٢(

  الف . پاسپورت او د سفر نور اسناد ( كه موجود وي )

  ب . د ھويت د ښودلو اسناد ( كه موجود وي ) 

  ولصادر   وركولنامې . د موقتي پناه وړنې لپاره د اجازت ٣

وړنې لپاره د ښكته كيدو اجازه وركړل شي ، د موقتي پناه وړنې لپاره يوه اجازه نامه يا تصديقنامه كه ، د تفتيش په ترڅ كې د موقتي پناه 

  وركول كيږي. دا اجازه نامه د اوسيدو او استوګنې موده او د ښكته كيدو شرايط لكه د فعاليت څرنګوالى ټاكي .
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لپاره شته دي ېموقف دپيژندن ړونكيد پناه و ېدھغوخدمتونو توضيح چ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  بھرنى

 د پناه وړونكي موقف د پيژندنې لپاره غوښتنليك

 (غوښتنليك )

معقول

 دپناه وړونكي موقف د تصديقنامې صدور

نامعقول

 دناكافي داليلو له امله د رديدلو خبرتيا

 د مھاجرت سيمه ايز لو دفتر  اونور

 دپناه وړونكو پلټونكى

 
  دعدليې وزير

 )دمھاجرت لوى دفتر ،د عدليې وزارت(

    ( ليږل   ) 

 رد 
تاييد

دپناه وړونكي موقف د تصديقنامې صدور

 منل

 دپناه وړونكي موقف د رديدلو خبرتيا او دھغې داليل

اعتراض

 عدليې وزارت  ته داپيل كولو لپاره غوښتنليك

 دنظرياتو وړاندې كول

پناه وړونكو دپيژندنې مشاور د 
 سيستم
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)مربوطه دفاتر دغوښتنليک(د مھاجرت        

د موقف څانګه  سپورو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

د موقف څانګه د سينداى دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر

ددايمي استوګنې او پناه وړونكو څانګه  د توكيو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

هد تفتيش اداري څانګ رھوايي ډګړ دمھاجرت ناحيوي دفت د د ناريتا

   دھانيدا د ھوايی ډګر دمھاجرت دفتر   هد تفتيش اداري څانګ

دكارموندلو اودايمي استوګنې څانګه د يوكو ھوما دمھاجرت ناحيوي دفتر

د دايمي استوګنې د تفتيش څانګه  د ناګويا دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

تفتيش  اداري څانګه د  چوبو دھوايي  ډګر د مھاجرت ناحيوي دفتر د  

دكارموندلو اودايمي استوګنې څانګه  د اوسا كا دمھاجرت سيمه ايز لو دفتر 

د تفتيش  اداري څانګه دمھاجرت ناحيوي دفتردكانسايي ھوايي ډګر 

دموقف څانګه  دكوبې دمھاجرت ناحيوي دفتر 

دداخليدو اوموقف څانګه  د ھيروشيما دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

د موقف څانګه تاكا ماتسو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر

دداخليدو اوموقف څانګه  د فوكوواكا دمھاجرت سيه ايز لوى دفتر 

د موقف څانګه د ناھا دمھاجرت ناحيوي دفتر   

 

 (د اپيل كولو دفتر)

د موقف څانګه سوپورو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

د موقف څانګه د سينداى دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر

دقضايي فيصلې څانګه  د توكيو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

دقضايي فيصلې څانګه  دفت د ناريتا ھوايي ډګړ دمھاجرت ناحيوي
د الوتكې د راښكته كيدودمقرراتوڅخه دسرغړونو په ھكله دقضايي 

 فيصلې څانګه
    دھانيدا د ھوايی ډګر دمھاجرت دفتر

دقضايي فيصلې څانګه د يوكو ھوما دمھاجرت ناحيوي دفتر

دقضايي فيصلې څانګه  د ناګويا دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

د الوتكې د راښكته كيدودمقرراتوڅخه دسرغړونو په ھكله دقضايي  
 فيصلې څانګه  

د چوبو دھوايي  ډګر د مھاجرت ناحيوي دفتر   

دقضايي فيصلې څانګه  د اوسا كا دمھاجرت سيمه ايز لو دفتر 

د الوتكې د راښكته كيدودمقرراتوڅخه دسرغړونو په ھكله دقضايي 
فيصلې څانګه

دكانسايي ھوايي ډګر دمھاجرت ناحيوي دفتر

د موقف څانګ  دكوبې دمھاجرت ناحيوي دفتر 

دقضايي فيصلې څانګه  د ھيروشيما دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر 

د موقف څانګه تاكا ماتسو دمھاجرت سيمه ايز لوى دفتر

دقضايي فيصلې څانګه  د فوكوواكا دمھاجرت سيه ايز لوى دفتر 

موقف څانګهد  د ناھا دمھاجرت ناحيوي دفتر   

 

 


