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 ں کے نظام کا خاکہيت پناہ گزيثيں اعتراف حيجاپان م  1.باب

کنونشن برائے پناہ “ں يل ميطور ذجسے س(ت سے متعلق کنونشن يثي حینوں کيں پناہ گزي م1982ں يجاپان م
کہا جائے ” پروٹوکول“ں يل ميجسے سطور ذ(ت سے متعلق پروٹوکول يثي حیں کياور پناہ گز) کہا جائے گا” ںيگز
ں کا نظام قائم يت پناہ گزيثي نفاذ کے مقصد سے اعتراف حی ان دفعات کے داخلی معاہدوں کیکے نفاذ کے ساته ہ) گا
ے درخواست دے يت کے اعتراف کے ليثي حی کیوجيں ہو رفي جو پناہ گزی اجنبی تحت کوئ اس نظام کے۔ا تهايا گيک

 یں کيا جاسکتا ہے اور وہ پناہ گزيم کيت سے تسليثي حیں کي طرف سے پناہ گزیسکتا ہے اور اسے وزارت انصاف ک
 ۔ں مقرر کردہ تحفظ حاصل کرسکتا ہےيں ميبرائے پناہ گز ے کنونشنيت سے اپنے ليثيح

 دفعہ ی کنونشن ک”یوجيرف“ وضاحتیسا کہ اس کيں ہے جيں کا مطلب وہ پناہ گزيں لفظ پناہ گزيت نامے ميدااس ہ
 ی گروہ کی مخصوص سماجیت، کسي شخص جو نسل، مذہب، قومیکوئ:  ہےی گئیں کي م1  دفعہیا پروٹوکول کي 1

ے خوف سے اس ملک سے باہر ہو  بناء پر ظلم کا نشانہ بنائے جانے کی کیے سے وابستگي نظریاسيا سيت يرکن
 وجہ سے ی خوف کیسے کسيا ايں ہے ينے کے قابل نہيے اس ملک سے تحفظ لي ہے اور اپنے لیجس کا وہ شہر

  ۔ں ہےيے آمادہ نہينے کے ليل

ت يثي حیں کي پناہ گزی اجنبین کرنا ہے کہ کوئيش کرنا اور اس کا تعيہ تفتيقہ يں کا طريگز ت پناہيثياعتراف ح
  ۔ں يا نہي کا اہل ہے ے جانےيد
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 ا مراعاتي کو حاصل حقوق ی اجنبیم شدہ کسيت سے تسليثي حیں کيپناہ گز   .2باب 

 ی اجنبیم شدہ کوئيت سے تسليثي حیں کيں جو پناہ گزي ہی جارہیں دي مثالیا مراعات کيں ان حقوق يل ميذ
  ۔حاصل کرنے کا مستحق ہے

 تي رعایں جزوي شرائط  میاقامت کے اجازت نامے ک یدائم .1

ل شرائط ي اجازت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اسے مندرجہ ذیام کي مستقل قی اجنبیم کوئيں مقيجب جاپان م
 ۔ےي چاہیل کرني تکمیک

  ۔اس کا چال چلن اچها ہو 
 ۔ت ہوي صالحی کرنے کیا اپنے اخراجات پوري ہو، امالک ی آمدنیاس کے پاس کاف 

 نہ کر رہا ہو تو اس ی شرط پوری اگر دوسری اجنبیت رکهنے واال کوئيثي حیں کيم پناہ گزيں مقيجاپان م
  ۔ ہےی جاسکتی اجازت دی اقامت کیں دائمياد پر جاپان مي بنیصلے کي فیر قانون کيکو وز

 ں کا اجراءي سفر برائے پناہ گزٔپروانہ .2

ر ملک کا سفر کرنا چاہتا ہو تو اسے ي غیں کسي پناہ گزیم شدہ کوئيت سے تسليثي حیں کيجب پناہ گز
 پروانہ ی اجنبیں رکهنے واال کوئي پروانہ سفر برائے پناہ گز۔ا جاسکتا ہےي کیں جاريپروانہ سفر برائے پناہ گز

ں داخل يسکتا اور جاپان م جاپان سے باہر جا  بار وہ چاہےیت کے اندر جتنيں مقرر کردہ مدت قبولير مسف
 ۔ہوسکتا ہے

 ں مقررہ مختلف حقوقيں ميکنونشن برائے پناہ گز .3

تلف حقوق ں مقرر کردہ مخيں مي کو کنونشن برائے پناہ گزی اجنبیم شدہ کسيت سے تسليثي حیں کيپناہ گز
 جائے یت ديثي حی ہی کیق ملک کے شہريں ہوئے معاہدے کے فريم) ںيکنونشن برائے پناہ گز(ں يکے ضمن م

لفئر االؤنس يشنل پنشن پالن، چائلڈ سپورٹ االؤنس، وي حکومت جاپان ن۔ی جائے گیت ديثي حی کیا عام اجبني یگ
سا کہ ي ہے جی سلوک کرتینوں سے وہيناہ گزں پيت کے ضمن مي اہلیاور اس سے مماثل مراعات پانے والوں ک

 ۔ ہےیوں کے ساته کرتيوہ خود اپنے شہر
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 ں کا ضابطہيت پناہ گزيثياعتراف ح   .  3باب 
  قہ ينے کا طريدرخواست د 1.

  مدت ینے  کيدرخواست د )1(
 ۔ مدت کو محدود کرےی کے درخواست کںيت پناہ گزيثيں جو اعتراف حي شق نہی کوئیسيا

 ت کا دفتري قبولیدرخواست ک )2(

 یليا اس کے ذي دفتر مہاجرت ی مجلس مہاجرت، ضلعی درخواست عالقائیں کيت پناہ گزيثياعتراف ح
 ۔وںہ آتے رہي وغں درخواست دہندہ کا مقام رہائشيار مي ہے جس کے دائرہ اختی جاتیں قبول کيدفتر م

 تاہم اگر درخواست ۔ طور پر حاضر ہوگای درخواست دہندہ ذاتی غرض سے کوئینے کيدرخواست د
ں ي طور پر حاضر نہیر سبب سے ذاتي اور ناگزیا کسي یماريا بي سال سے کم ہے 16 عمر یدہندہ ک

ف سے  طریگر رشتے دار کي دیا کسي، بچے یويب/ا والدہ،  شوہري والد یک/ہوسکتا تو درخواست اس کے
  ۔ ہےی جاسکتیاس کے نام سے د

ے ي کے لی جانکاریک اب درخواستوںيں دستي دفترمہاجرت می مجلس مہاجرت اورضلعیعالقائ             
                                                 ۔ںي صفہ کامطالعہ کریت نامہ کےآخرياس ہدا

 زاتي دستاویے ضرورينے کے ليدرخواست د )3(

ا ي چوٹ ی جو کسی اجنبی کوئ۔ںياہئے جانے چيار کيزات تيل دستاويے مندرجہ ذي درخواست کے لیکس
ں سکتا ہو درخواست فارم بهرنے کے بجائے ي وجہ سے درخواست فارم کو بهر نہی کی معذوریجسمان
 ۔ان دے سکتا ہےي بیں زبانيش کار کو ان معامالت مينوں کے تفتيا پناہ گزيشن انسپکٹر يگري امیکس

(i) زاتيداخل کرنے والے دستاو  
  .a    ی کاپ1           )اب ہےينٹر پر دستکأو(ں يت پناہ گزيثياعتراف حدرخواست برائے  

.b  شامل ہے یسا درخواست نامہ بهيا(ں ہے يہ ظاہر کرنے واال مواد کہ درخواست دہندہ پناہ گزي 
  ی کاپ1            )۔ت رکهتا ہويثي حیں کيد کرے کہ پناہ گزيکہ درخواست دہندہ تاک

  .c   اںي کاپ2          )ہو اور پشت پر اپنا نام درج ہول شرائط کے مطابق يدرج ذ(ر يتصو  
  )ئںياں چاہي کاپ3نے والے کو ي اجازت نہ لیام کيں قيجاپان م(          
  )شرائط(    
      (a)ں آتا ہوي دوسرا نہیں درخواست دہندہ کے سوا کوئير مي تصو  

(b)سائزیر کي تصو   
ت سر يز بال سم سائیچہرہ ک(ے ي ہونا چاہیل سائز کيکونے کے حصے کے سوا درج ذ  

 )سے لے کر جبڑے تک
 

 

  
 (c)یا طبي یمذہب( ہو ی گئیکهتے ہوئے کهنچوائي طرف دیر اور سامنے کي پہنے بغیٹوپ 

 یحيں اس وجہ پر مشتمل تشري صورت میر داخل نہ کر پانے کي تصویسيوجوہات سے ا
  )۔ےيجيداخل ک)  کے کاغذ پری مرضیاپن (زيدستاو

(d)۔ں ہوي نہ)ہياور سا( پس منظر یں کوئير مي تصو  
(e) ا بال سے آنکه، يہ نہ ہو، کپڑے ي نہ ہو، چہرے پر سایمبہم نہ ہو، گند (۔ر ہويصاف تصو

 ورويشن بيگريے اميل کے لي تفص۔ پس منظر نہ ہویرہ چهپا ہوا نہ ہو اور کوئيناک، منہ وغ
  )۔ےيجير کے نمونوں کے حوالے کيں تصويب سائٹ مي ویک
 (f) ں يں، مثًال ہسپتال مي صورت میکس (۔ ہوی گئینے کے اندر کهنچوائي مہ3داخل کرنے کے
 معقول وجہ ہو یر داخل نہ کر پانے کي تصوی گئینے کے اندر کهنچوائي مہ3ر عالج ہے، يز

  ۔ےيجير داخل کر لي تصویتو نئے سے نئ
.dزي وجہ پر مشتمل دستاویق نامہ نہ دکها پانے والے کو اس کي اجازت کا تصدیام کيا قيٹ  پاسپور  

ٹري میمل  
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  ی کاپ1                                                                   
  زاتي  دکهانے والے دستاو2

  .aڈنٹ کارڈيذيافتہ فرد کو پاسپورٹ اور ري اجازت یام کيل مدت کے قي اور طوی وسط  
  .b اجازت نامہیام کا خصوصيفتہ فرد کو پاسپورٹ اور مستقل قاي اجازت ی خصوصیام کيمستقل ق   

.cافتہ ي اجازت ی خصوصیام کيافتہ فرد اور مستقل قي اجازت یام کيل مدت کے قي اور طوی وسط
  ن کارڈيليفرد کے سوا فرد کو پاسپورٹ اور ا

  ) کا اجازت نامہی رہائی شدہ کو عارضی رہائیعارض(    
.dیا عارضي وجہ سے نزول ی نزول، خطرے کیکے نزول، ہنگام نزول، جہاز کے عملے ی عارض 

 پناہ کے غرض سے نزول فرد کو اس نزول کا اجازت نامہ
 ں کا ثبوتيت پناہ گزيثيح )4(

ا جائے ياد پر کي بنیے گئے مواد کي طرف سے داخل کیں کا اعتراف درخواست دہندہ کيت پناہ گزيثيح
اں يہ ثابت کرے کہ  وہ نماي کہ وہ ی جائے گیہ توقع کي یدرخواست دہندہ سے ہ یے خود کسي اس ل۔گا

ا ہو يا گيار کيں تي زبان میر ملکي اور وہ مواد غ۔ں ہےياد پر پناہ گزي بنیق کي تصدیا متعلقہ افراد کيثبوتوں 
 ۔ےيجيش کي ساته پیں ترجمہ بهي زبان میتو اس کا جاپان

ن نہ ہوسکے تو امور ي ثبوتوں کا تعیے مواد سے کافيے گيخل ک طرف سے دایاگر درخواست دہندہ ک
رہ ي دفاتر سے مشورہ وغیا سرکاريو کرکے يک انٹرويش کار درخواست دہندہ سے اي تفتیں کا کوئيپناہ گز
 کوشش کرے گا کہ پناہ یق کرے گا اور اس کي تحقیان کردہ حقائق کيعے درخواست دہندہ کے بيکے ذر

  ۔ا جاسکےيزوں طور پر اعتراف کت کا مويثي حیں کيگز
 

  اجازتی اقامت کیعارض 2.
ت کو يثي حیر اندراج شدہ باشندہ اپنے قانوني مثًال غی اجنبیت نہ رکهنے واال کوئيت اہليثي حی اقامتیاگر قانون

 اجازت یام کيں قي درخواست دے تو اسے جاپان میں کيت پناہ گزيثي غرض سے اعتراف حیمستحکم کرنے ک
 یکہ وہ بعض شرائط  کي ہے بشرطی جاتی موقوف کردی کارروائی ہے اور اسے جالوطن کرنے کی جاتیديد

ں اترنے کے بعد سے ي درخواست اس کے جاپان میں کيت پناہ گزيثيہ کہ اعتراف حي مثًال یکرت/ ل کرتايتکم
ں بنا يں پناہ گزي کہ وہ حاالت جن کے سلسلے مقت سے آگاہ ہوا ہويا اس دن جب وہ اس حقي(چهہ ماہ کے اندر 

 ہو یہوئ/ سے عالقے سے داخل ہوايں ايا وہ جاپان مي) دا ہوئےي کے دوران پی موجودگیں اس کيہوں، جاپان م
 ۔ا ہےيا گيں کيناں مین کنونشن برائے امور پناہ گزيجہاں اسے ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہو جن کا تع

 جائے ی درخواست دی اجازت کی اقامت کی طور پر الگ سے عارضیضاف اں ہے کہ ي نہیہ ضروري
ے گئے ي طرف سے داخل کیں کے درخواست دہندہ کيت پناہ گزيثيصلہ اعتراف حيونکہ اجازت سے متعلق فيک

 ۔ شامل ہوتا ہےیں بهيت پناہ گزيثيں درخواست فارم برائے اعتراف حيا جاتا ہے جن مياد پر کي بنیزات کيدستاو
 ام ياد پر قي بنی اجازت کی اقامت کیعارض  (1)

 ۔ ہے ی جاتی طور پر موقوف کردی عارضی کارروائی کی جال وطنی اجازت ملتے ہی اقامت کیعارض
ا ي مدت کے خاتمے یام کي قیام کرسکتا ہے جب تک کہ عارضيں قي طور پر جاپان می قانونی اجنبیکوئ
 ۔ مدت ختم نہ ہوجائےیگر وجوہ اجازت کيد

  اجازتیري تحری اقامت کیعارض  (2)
  یام کي قیں عارضي ہے جسے جاپان می جاتی کی کو جاری اجازت اس اجنبیري تحری اقامت کیعارض

شہ اپنے يز کو ہمي مدت کے دوران اس دستاوی اسے اجازت ک۔ ہوی طرف سے ملیر انصاف کياجازت وز
 ۔ساته رکهتا ہوگا

 ع يں توسي مدت اور مدت می اقامت کیعارض  (3)
  ہےیماہ ہوت 6 مدت ی اقامت کی طور پر عارضیاصول
 ی جاتی درخواست اس کے خاتمے سے دس روز پہلے سے اصول کیع کيں توسي مدت می اقامت کیعارض

 ۔ںياب ہيدفتر سے دست یلي دفتر مہاجرت اور ذی مجلس مہاجرت، ضلعیک عالقائيہے اور درخواست فارم ہر  ا
  شرائطی اجازت کی اقامت کیعارض  (4)

وں کا ي اجازت پانے والے شخص کے مقام رہائش اور اس کے سرگرمی اقامت کیں عارضيجاپان م
 یوں کے تعلق سے اسے مختلف شرائط کي سرگرمیں اپني جاپان م-وں سے مشروطيسلسلے بعض پابند

ہ امور يش کا يہ کہ تفتي اور ی ممنوع ہوگیے روز گار سے وابستگيہ کہ اس کے لي مثال یوگ ہی کرنیپابند
ے يں تعاون کے ليوں مي کارروائیں کے اعتراف کيت پناہ گزيثي درخواست پر اعتراف حینوں کيپناہ گز

 ۔ مخصوص مقام پر حاضر رہےی ہوگا کہ وہ کسیے ضرورياس کے ل
 یا منسوخي ی واپسی اجازت کیک اقامت یعارض  (5)

 ہے، اگر یکرت/  کرتای خالف ورزی اجازت پانے واال مقررہ شرائط کی اقامت کیں عارضياگر جاپان م
 اگر وہ ۔ ہےیکرت/زات داخل کرتاي دستاوی سے اعلیمانيے بے ايم کرانے کے ليں تسليوہ خود کو پناہ گز

ا ي اجازت کو واپس لی اقامت کی عارض۔ںيرح کے ملتے جلتے ہ طی ہے اور اسیتيد/ تايان ديجهوٹا ب
 ۔جاسکتا ہے
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 ق نامے کا اجراءيں کے تصديت پناہ گزيثي ح  3.
 طرف سے یک ا جاتا ہے جسے وزارت قانوني کی کو جاریسے اجنبي ایق نامہ کسيکا تصد ںيت پناہ گزيثيح

 انتظامات کا مطالبہ کرتے ہوئے یت مختلف حفاظتيثي حین کي پناہ گز۔ا ہويگا يم کيت سے تسليثي حیں کيپناہ گز
 ۔ ہےیسکت/ ش کرسکتايق نامہ پيہ تصديت کو ثابت کرنے کے يثي اس حیں اپنيپناہ گز

 ت سے متعلق اجازتيثي حیاقامت  4.
ا ہو تو يت نہ حاصل کر پايثي حی اقامتیانون تک قی اگر ابهی اجنبیم شدہ کوئيت سے تسليثي حیں کيپناہ گز

کہ وہ بعض ي ہے بشرطی جاتیت اسے ديثي حی باشندے کیت مثًال مخصوص توطنيثي حی اقامتی مساویکوئ
ت پناہ يثيں اترنے سے چهہ ماہ کے اندر اعتراف حيہ کہ اس کے جاپان مي  ہو مثًالیکرت/ل کرتاي تکمیشرائط ک

 یوجي وضاحت رفی ہو جہاں اسے ان مظالم کا سامنا کرنا پڑا ہو جن کیہوئ/ہوا ی گئی درخواست داخل کیں کيگز
  ۔ ہوی گئیں کيکنونشن م

 ینے کي اجازت دیام کيں قي کو جاپان می اجنبی ہو تو اگر کسی گئی کیل نہ بهي تکمیہاں تک کہ اگر ان شرائط کي
نے سے ي مہ3سے ي اور و۔ ہےی جاسکتید اجازت یام کيں قي طور پر جاپان میمخصوص وجوہ ہوں تو اسے استثنائ

 ۔ا جائے گاي کیجار (Zairyu card)ڈنت کارڈ يذير ہو جائے تو ريام پزيں قيے جاپان ميزائد مدت کے ل
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 لي اپیاعتراض ک  .4باب 
 ل داخل کرنے کے ضابطےياپ یاعتراض ک  1.

 ل کنندہي اپیض کاعترا (1)

 یں کيت پناہ گزيثيل داخل کرسکتا ہے جسے اعتراف حير انصاف کے پاس اپي وزیسا اجنبي ایکوئ
ے جانے کے بعد يم کيں تسليا جسے پناہ گزيا ہو يا گيم نہ کيں تسليدرخواست دے چکنے کے باوجود پناہ گز

  ۔ا ہويا گيں کے اعتراف کو منسوخ کرديت پناہ گزيثياس کے ح
  مدتیل داخل کرنے کي اپیاعتراض ک (2)

 کے اطالع نامے ی منسوخیں کيت پناہ گزيثيا حيں سے انکار يت پناہ گزيثي حی کیل اجنبي اپیکوئ
ر حاالت مثًال ي ناگزی تاہم، اگر کوئ۔ےي چاہیل داخل کرني اپی سے سات دن کے اندر اپنیابي وصولیک

 ۔سکتا ہے ل داخل کري اپی دن گذر جانے کے بعد به7ں تو وہ يسا کرنے سے روکيے ا آفت اسیقدرت

 ل داخل کرنے کا دفتري اپیاعتراض ک (3)

 یل عالقائي اپیں ہوتا ہے کوئيت کے اعتراف سے متعلق درخواست ميثي حیں کيسا کہ پناہ گزيج
ل يں اپيار مي ہے جس کے دائرہ اختیسکت  جایں داخل کي م دفتریليا اس ذيمجلس مہاجرت، ضلع دفتر 

 ۔رہ آتے ہوںيکنندہ مقام رہائش وغ

 داخل یعے ارسال کرکے بهيغذات ڈاک کے ذر  کایا ضروريعے ي دوسرے شخص کے ذریل کسي اپیکوئ
 ۔ ہےیسکت  جایک

  اعتراض ابيدست ںيم دفترمہاجرت  یاورضلع مہاجرت مجلس یعالقائ 
            ۔ںيصفہ کامطالعہ کر  یت نامہ کےآخريے اس ہداي کے لی جانکاریدرخواستوں ک یل کي اپیک

 زاتي دستاویرے ضرويل داخل کرنے کے لي اپیاعتراض ک   (4)

  : ہےیا جانا ضروريزات کا داخل کيل دستاويمندرجہ ذ

  یکاپ  1 ل فارمياپ 
 

 ناںیہ امور پناہ گزيران برائے تصفيظام مش  ن .2

ناں یہ امور پناہ گزيران تصفيصلہ کرتے ہوئے مشيلوں پر في ہے کہ داخل کردہ اپیے ضروريکے ل ر قانونيوز
 ہے اور اس کا تقرر یت کا ہونا ضروري شخصی درجہ کیٰناں اعلیہ امور پناہ گزيران تصفي مش۔ رائے سنےیک

صلہ يلوں پر اپنا في اپی گئیں سے ہوتا ہے جو داخل کين مي ماہری معامالت کے علمین االقواميا بي امور یقانون
ک ہو ياست کنندہ کے اظہار رائے کے موقع پر شرنوں کو درخويہ امور پناہ گزيران تصفي اور مش۔ںيکر سکتے ہ

 ۔ا جاتا ہےيکر اس سے پوچه گچه کرنے کا حق د
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 صلہيا فيا گي طرف سے کیک ر قانونيوز   .3

ت کو يثي حیں کي پناہ گزیل معقول ہے اور وہ اس کي اپی کی اجنبیصلہ کرے کہ کسيہ في ر قانونياگر وز
 ۔ا جائے گاي کردیق نامہ اسے جاريتصدں کا يت پناہ گزيثيتا ہے تو حيم کرليتسل

ت ي شہرینہ توطنيل کرتا ہے تو معي تکمی بعض شرائط کیم شدہ اجنبيت سے تسليثي حیں کياگر پناہ گز
 ۔ ہےی اجازت مل جاتیں رہنے کي ہے اور اسے جاپان می جاتیت اسے ديثي حی اقامتیسيج

 ی جاسکتی اجازت دی استثنائیں رہنے کياپان م کو جی اجبنی کسی ہو تو بهیل نہ ہوتي تکمیاگر ان شرائط ک
  ۔ا جاتا ہوي سبب پای خاصی اجازت کا کوئیام کيں اس کے قيہے، اگر جاپان م

 Zairyu) ڈنٹ کارڈ يذينے سے زائد ہو جائے تو اس درخواست کنندہ کو ري مہ3 مدت یام کيں قياور جاپان م
card) ۔ا جائے گاي کیجار 
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  ںي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ   .5 باب 

 ملک سے باہر جانا چاہے تو اسے وزارت ی اجنبیم شدہ کوئيت سے تسليثي حیں کيم پناہ گزيں مقيجب جاپان م
 ۔ا جاسکتا ہےي کیں جاري سفر برائے پناہ گز طرف سے پروانٔہیقانون ک

 ال دفتردرخواست قبول کرنے وا   1.

 یں کيت پناہ گزيثي ہے جو اعتراف حی درخواست قبول کرنے واال دفتر وہیں کي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ
 طور پر حاضر ہوکر ی درخواست کنندہ کو ذاتیاصوًال کس) (2).3.1ں بابيکهيد(درخواست قبول کرتا ہے 

 یا دوسرے رشتے دار کيوہر، بچے ا شي یويا والدہ، بيکن درخواست اس کے والد يے لي چاہینيدرخواست د
 یا وہ ہماري سال سے کم ہو  16 عمریکہ درخواست دہندہ کي ہے بشرطی جاسکتیطرف سے اس کے نام سے د

ن کارڈ يليا ايجنٹ کو پاسپورٹ يں اس اي اس صورت م۔ طور پر حاضر نہ ہوسکتا ہویر اسباس سے ذاتيا ناگزي
ت يثي حیجنت کيرہ کا مواد دکهانا ہو گا جس سے ايٹ وغيکيفيٹ، رہائش کے سرٹيکيفيدائش کے سرٹيرہ، پيوغ

 -ثابت ہو سکے

 زاتي دستاویضرور   2.

 زاتيے جانے والے دستاويداخل ک  (1)

.a درخواست فارم درخواست قبول کرنے والے دفتر سے ( درخواست یں کي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ
 ی کاپ 1 )۔اب ہےيدست

.b 5(ر يتصو  5ر جو درخواست ي تصوی، دهڑ تک کی، کهلے سر، پورے چہرے کیٹر کي مینٹي س
 پشت پر درخواست دہندہ کا ی ہو اور جس کی گئیے جانے کے دن سے چه ماہ پہلے کهنچوائيداخل ک

  اںي کاپ 2 )۔دائش درج ہوںيخ پينام اور تار

.c ںي صورت میونے ک ہیپہلے جار(ں ي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ(  

.d ں اس ي صورت میں داخل نہ کر پانے کيکن دفتر ميا ہے لي ہو گیں جاريپروانًہ سفر برائے پناہ گز
  ی کاپ1   ز يوجہ پر مشتمل دستاو

.e  ں اس وجہ پر مشتمل ي صورت میق نامہ دکها نہ سکنے کي اجازت کا تصدیام کيا قيپاسپورٹ
 ی کاپ1   زيدستاو

  زاتيلے دستاودکهائے جانے وا  (2)

.a  ںيت پناہ گزيثيق نامہ حيتصد  

.b  سفر حکومت جاپان کا پروانٔہ(افتہ فرد کو پاسپورٹ ي اجازت یام کيل مدت کے قي اور طویوسط 
  ڈنٹ کارڈيذياور ر) ں کے سوايبرائے پناہ گز

.c  ہ اجازت نامیام کا خصوصيا مستقل قيافتہ فرد کو پاسپورٹ ي اجازت یام کا خصوصيمستقل ق  

.d    افتہ فرد ي اجازت یام کا خصوصيافتہ فرد اور مستقل قي اجازت یام کيل مدت کے قي اور طویوسط
  ق نامہي اجازت کا تصدیام کيا قيکے سوا فرد کو پاسپورٹ 

ڈنٹ کارڈ اور پاسپورٹ يذي ریں چونکہ کبهي صورت مینے کي طرف سے درخواست دیجنٹ کيا) نوٹ(
جنٹ کے نام کے عالوہ يار کر کے اس پر ايز کا نقل تيکو اس دستاوجنٹ يے ايدکهانا ہوتا ہے، اس ل

ر درخواست ہے، درخواست کے دوران اس نقل کو ي طرف سے زیجنٹ کيہ لکه کر کہ اب اي
 ۔ےيجيدرخواست دہندہ کو د

 

  مدتیت کي قبولیں کي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ  3.

 یز جتنيت کے دوران حامل دستاوي مدت قبول۔ ہےیہوتک سال ي مدت ایت کي قبولیں کي سفر پناہ گزٔپروانہ
ں ي  سفر برائے پناہ گزٔ تاہم، پروانہ۔ں داخل ہوسکتا ہےيے، جاپان سے باہر جا سکتا ہے، اور اس ملک ميبار چاہ

ں کہ ين ہو مثًال اس صورت ميمع"  مجاز شدہ مدتیں داخلے کيجاپان م"ت سے قطع نظر اگر ي مدت قبولیک
ں ي ہے کہ جاپان میے ضروري سفر کے لٔک سال سے کم ہو تو حامل پروانہيہ حصہ ايام کا بقيقں مدت يجاپان م
 مجاز شدہ مدت یں داخلے  کي جاپان م۔ں داخل ہوجائےي مدت کے خاتمے سے پہلے وہ جاپان میداخلے ک
 برائے پناہ  سفرٔ پروانہ۔ ہےی گئیں دکهائي م2ے بند يں کے پہلے صفحے کے لي سفر برائے پناہ گزٔپروانہ
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 مجاز شدہ یں داخلے کي بنائے کہ اس کے جاپان مینيقي ہے کہ وہ ی جاتیہ توقع کيشہ يں کے حامل سے ہميگز
  ۔ں اسے معاملہ نہ ہويت مي مدت قبولیں کي سفر برائے پناہ گزٔں اور پروانہيا ہے اور اس مدت ميمدت ک

 سيف  4.

ں ير ملک مي غی کس۔ی جائے گیس وصول کي فیک الزمي ہونے پر ایں کے جاري سفر برائے پناہ گزپروانٔہ
ں ي میں رائج کرنسيس اس ملک ميے مطلوبہ فيع کے ليں توسيت مي مدت قبولیں کي سفر برائے پناہ گزپروانٔہ

 ۔ی جائے گیوصول ک
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   اجازتیے اترنے کي پناہ کے لیعارض .6باب 

وں ي طرف سے جہازوں اور کشتیکٹر کيشن انسپيگري اجازت امی ک(Disembarkation)ے ے اترني پناہ کے لیعارض
سے عالقوں سے فرار يہ سمجهتا ہو کہ وہ ايکٹر يشن انسپيگري ہے جب امی جاتیرہ پر سوار افراد کو اس وقت ديوغ

ا يوضاحت شدہ اسباب ں ي کنونشن میوجيا مشکل رفي کو خطرہ ی آزادیا جسماني، جسم ی زندگیں جہاں ان کيہوئے ہ
 اور اس ینا معقول بات ہوگي اجازت دی طور پر اترنے کیں عارضيہ کہ انهيگر اسباب سے الحق ہے اور ي دیکس
 اقدام کے طور پر ی ہنگامیک قومي غرض سے ایفراہم کرنے ک)  پناہیعالقائ(تحفظ " جو ی اجازت ہوگیسيہ ايے يل

 ۔" ہےی گئیمنظور ک

 درخواست  .1

 اداہل افر (1)

  افرادی جہاز پر سوار اجنبیا ہوائيجہاز 

  درخواستۂقيطر (2)

 ی پر واقع عالقائی طور پورٹ آف انٹری غرض سے درخواست کنندہ کو شخصینے کيدرخواست د
ا وہ ي سال سے کم ہے 16 عمر ی تاہم، اگر درخواست کنندہ ک۔ےيں حاضر ہونا چاہيورو ميشن بيگريام
 طور پر حاضر نہ ہو سکتا ہو تو درخواست درخواست یباب سے شخصر اسيگر ناگزي دیا کسي یماريب

 ی طرف سے اس کے نام سے دیگر رشتے دار کي دیا کسي، یٹيب/ٹايشوہر، ب/یويا ماں، بيکنندہ کے باپ 
 ۔ ہےیجاسکت

 زي دستاویے ضروريدرخواست کے ل  .2

 ںيے جانے ہيزات جو داخل کيدستاو (1)

a. جسے عام طور پر (کارڈز يشن رين ڈس امبارکيلياE/Dجہاز کے یہ کارڈ ہوائي ۔ کارڈ کہا جاتا ہے 
شن انسپکشن بوته دونوں جگہوں يگريا اميئر الئن کاؤنٹر ي ای اڈے پر کسیا جاسکتا ہے، ہوائياندر د

 ی کاپ1 )۔اب ہےيسے دست

b.  قائق، ت سے متعلق حيثياب؛ حيورو سے دستيشن بيگريجنل امي پر واقع ریپورٹ آف انٹر(اقرارنامہ
 ی کاپ1 )ںيے جانے چاہئيان کيرہ بينے کے اسباب وغيدرخواست د

c. اںي کاپ2 ) ہویاگر کوئ(ر يتصو 

d. ی کاپ1 ) ہویاگر کوئ( کا جواز ثابت کرنے واال مواد یپناہ طلب 

 ںيزات جو دکهانے ہيدستاو (2)

a. ہویاگر کوئ(زات سفر يگر دستاويپاسپورٹ اور د ( 

b. ہویاگر کوئ(زات ي دستاوشناخت ظاہر کرنے والے ( 

 ق نامے کا اجراءيے تصدي اجازت کے لی پناہ کیعارض  .3

ق نامہ ي اجازت کا تصدی پناہ کی ہے تو عارضی جاتی اجازت دیے اترنے کي پناہ کے لیاگر معائنہ کرنے پر عارض
 ی کا امکان کی سرگرم شرائط مثًالیشن کيام، رہائش، ڈس امبارکيں مدِت قيق نامے مي اس تصد۔ا جاتا ہےي کیجار

 ۔ ہےی ہوتی گئیوضاحت ک
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  ے کا خاکہ خدمات کے خالصی گئیے انجام ديں کے ليت پناہ گزيثياعتراف ح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آمدی کیں اجنبيجاپان م

 ںیت پناہ گزيثيدرخواست برائے اعتراف ح

 )درخواست(

 معقول

ت پناہ يثي حٔق نامہیتصد
 کا اجراءںیگز

ر معقوليغ  

 وجہ سے ی اسباب کیناکاف
  کا اطالع نامہینامنظور

 رہي مجلس مہاجرت وغیعالقائ

 اںيش کار پناہ گزنيتفت

 
 ر قانونیوز

  )مجلس مہاجرت، وزارت انصاف(

  یارسالگ

منظور نا منظور

ت پناہ يثيق نامہ  حیتصد
ں کا اجراءیگز

اجازت

 اور ی نامنظوریں کیت پناہ گزيثيح
 اس کے اسباب کا اطالع نامہ

 اعتراض

  درخواستیل داخل کرنے کير قانون کے پاس اپیوز

ران برائے ينظام مشش کشي پیآراء ک
ںی  امور پناہ گزٔہيتصف  
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 ）م کے دفترين تسليپناہ گز（

 ورويشن بيگريجنل اميساپورو ر ژني ڈوٹسياسٹ

 ورويشن بيگريجنل امي ریندائيس ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل اميو ريٹوک ژني ڈویوجيرف

 شن آفس يگريئر پورٹ ڈسٹرکٹ اميتا اينار کشنيشن سيڈ منسٹريانسپکشن ا

 شن آفس  يگريدا ائرپورٹ  ڈسڑکٹ اميہان کشنيشن سيڈ منسٹريانسپکشن ا

 شن آفسيگريوکو ہاما ڈسٹرکٹ امي ژنيڈنس ڈوينڈ پرماننٹ رزيپالئنمنٹ اميا

 ورويشن بيگريجنل اميا ريناگو ژنيڈنس ڈويزيپرماننث ر

شن  آفسيگريئر پورٹ اميچو بو اد   کشنيشن سيڈ منسٹريانسپکشن ا  

 ورويشن بيگريجنل امياوسا کا ر ژنيڈنس ڈوينڈ پرماننٹ رزيمپالئنمنٹ ايا

 شن آفسيگريئر پورٹ ڈسٹرکٹ امي ایکنسائ کشنيس شنيڈمنسٹريسپکشن اان
 شن  آفسيگريکوبے ڈسٹرکٹ ام ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل اميما ريرو شيہ ژنيٹس ڈوينڈ اسٹي ایانٹر

 ورويشن بيگريجنل اميٹاکاماٹسور ژنيٹس ڈوياسٹ

 ووريشن بيگريجنل اميفوکواوکا ر ژنيٹس ڈوينڈ اسٹي ایانٹر

ژنيٹس ڈوياسٹ ورويشن بيگريناہا ڈسٹرکٹ ام  

  

（  （ داخل کرنے کا دفترلي اپی کاعتراض

 ورويشن بيگريجنل اميساپورو ر ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل امي ریندائيس ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل اميو ريٹوک ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

 شن آفس يگريرٹ ڈسٹرکٹ امئر پويتا اينار ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

 شن آفسيگريدا ائرپورٹ  ڈسڑکٹ اميہان کشنيس شنيڈمنسٹرينسپکشن ا

 شن آفسيگريوکو ہاما ڈسٹرکٹ امي ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

 ورويشن بيگريجنل اميا ريناگو ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

شن  آفسيگريئر پورٹ اميچو بو اد   کشنيس شنيڈمنسٹرينسپکشن ا  

 ورويشن بيگريجنل امياوسا کا ر ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

 شن آفسيگريئر پورٹ ڈسٹرکٹ امي ایکنسائ کشنيس شنيڈمنسٹرينسپکشن ا
 شن  آفسيگريکوبے ڈسٹرکٹ ام ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل اميما ريرو شيہ ژنيشن ڈوي کیڈ جوڈيا

 ورويشن بيگريجنل اميٹاکاماٹسور ژنيٹس ڈوياسٹ

 ورويشن بيگريجنل اميفوکواوکا ر ژنيشن ڈوي کیڈڈ جويا

ژنيٹس ڈوياسٹ ورويشن بيگريناہا ڈسٹرکٹ ام  

 

 

 

 


