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 6 .................................................................................... گواہوں کے بیانات یا حمایت کے خطوط

 .7 ................................................................................................................میڈیکل رپورٹس

 .7 ..................................................................................................... ملک سے معلق معلومات

 6 .......................................................................................................................... ممکنہ نتائج

 .8 .................................................................. کی منظوری۔  مہاجر کی حیثیت  تکسال  5: 1نتیجہ 

 .8 ..............................................کرنے کی منظوریپرتحفظ فراہم  ت کی بنیادانسانی تکسال  5: 2نتیجہ 

 .8 ................................................................. صورت کی منظوری پناہ کی اجازت کی دیگر : 3نتیجہ 

 میناپیلکےحقکےساتھ ہ برطانی - : نامنظور کردیا گیا4نتیجہ
 ................................................................................................................................... 8. 

 اپیلکاکوئیحقنہیںملک بدر کیے جانے کے بعد  سےہبرطانی - - : نامنظور کردیا گیا5نتیجہ
 ................................................................................................................................... 8. 

 اپیلکاحقنہیںنامنظور کردیا گیا :: 6 نتیجہ
 ................................................................................................................................... 8. 

 اپیلیں 
........................................................................................................................................ 7 

 اپیلونمینرازداری
 .................................................................................................................................... 8 

 اپیلکےنتائج 
........................................................................................................................................ 8 

 اپیلکیاجازت: 1نتیجہ
 ................................................................................................................................. 10. 

 ئی اپیلخارجکردیگ :  2نتیجہ
 ................................................................................................................................. 10. 

 درخواستدینایےاپرٹریبونلمیناپیلکیاجازتکےل
 ................................................................................................................................. 10. 

 اپرٹریبونلکیسماعت 
 ................................................................................................................................. 10. 

 دعویکرنانیا 
..................................................................................................................................... 11. 

 وکیلکیتالش
..................................................................................................................................... 12. 

 مزیدمعلومات
...................................................................................................................................... 11 

 

 



3 
 

 

 ا اپنیدرخواستشروعکرن
وزارت داخلہ توقع  

محتاجافرادبرطانیہپہنچنےپرفوریطورپرسیاسیپناہکادعوے ہےکہحقیقیطورپرپناہگزینونکےتحفظکرکھتی
یکرینگے۔تاہم،بہتساریمختلفوجوہاتہوسکتیہینجسکیوجہسےلوگفوریطورپرسیاسیپناہکادعوینہینکرتےہینی 

 رسیاسیپناہکادعوینہینکیاتو،آپکواپنیوجوہاتکیوضاحتکرنیہوگی۔ پرانہینکرسکتےہیں۔اگرآپنےفوریطور
لی کاہوناضروریہےلیکنیادرکھینکہاگرآپسیاسیپناہکے وکیلایکے یکےعملکےدورانآپکیمددکےلیپناہگزین

وزارت  مینتاخیرکرتےہینتو،اسباتکاخطرہہےکہی پیش کرنے دعوے 
  ،لیے کیضرورتنہینہے۔اپنیدرخواستکےاندراجکے ینی کے  تحفظ  ہےکہآپکوپناہگزیسکتیہسوچداخلہ 

 4193 123 0300 کو وزارت داخلہ
  اورآپکےکنبےکےبارےمینآسانسواالتپوچھینگے۔وہکے پرفونکریں۔وہآپ

 Asylumنہینپوچھینگےکہآپسیاسیپناہکادعویکیونکررہےہیں۔وہپتہبھیطلبکرینگےجہانوہآپکویہ

Lunar House, 40 Wellesley Road, Croydon CR9 2BYScreening Unit,    میں
 خطبھیجیں۔ واسطے مالقاتکے یے لانٹرویوکے 

وزارت داخلہ میں  اسکریننگیونٹجاسکتےہیں۔آپکوپہلے اسائلماگرآپبےسہارایابےگھرہینتوآپسیدھے 
 کالکرنےکی

 ضرورتنہینہے۔
 
 

 و اسکریننگانٹروی
 انٹرویو  پہالجومیں سے  آپکےدوانٹرویووزارت داخلہ میں ہونے والے 

وزارت داخلہ  آپکےاسکریننگانٹرویومیں،اسکواسکریننگانٹرویوکہاجاتاہے۔ ہوگا
کہآپکونہیناورآپبرطانیہکیسےپہنچے۔وہآپسےپناہکےدعوےکیوجہاوروجوہات یگآپسےمتعلقسواالتپوچھے 

 بھیکہینگے۔ یے لکومختصرطورپربتانےکے 
 وہآپکےفنگرپرنٹساورآپکیتصویرلینگے۔اسکےبعدوہآپکوایککارڈیادوسرےکاغذاتدینگےجوآپکی 

وزارت داخلہ یہ  سیاسیپناہکادعویکیاہے۔نے  آپ جس کی بنیاد پرورذاتیتفصیالتکیتصدیقکرتےہینا
یکہ  گکیجانچپڑتالکرے ونانریکارڈجاننے کے لیے 

دعویے لکیاآپپہلےبرطانیہمینرہچکےہیں،یاآپکوفنگرپرنٹکیاگیاہےیاکسیدوسرےیورپیملکمینسیاسیپناہکے 
وزارت یکیاہے۔اگرآپکےفنگرپرنٹسیورپیڈیٹابیسمینپائےجاتےہینتو،

ہےجہانآپنےپہلےپناہکادعویکیاتھایافنگرپرنٹکیاتھ یکرسکت آپکواسملکمینواپسبھیجنےکافیصلہبعدمینداخلہ 
 ا۔ 

اس بات سے  یہضروریہےکہآپ،ترجمانفراہمکرےگامفت میں  عامطورپرٹیلیفونپرآپکووزارت داخلہ
 آپاورترجمانایکدوسرےکواچھیطرحسمجھتےہیں۔کہ ہوںمطمئن 

 کہآپکوحراستمینلیا ی گفیصلہکرے وزارت داخلہآپکئیگھنٹونتکاسکریننگیونٹمینرہسکتےہیں۔اسکےبعد
 جائےیاآپکےدعوےپرکارروائیکےدورانآپکورہاکیاجائے۔اسکاامکاننہینہےکہآپکواسکریننگیونٹمیں 

 نظربندکردیاجائے۔ 
 ’بنیادی‘ سیپناہ،یاسیایاپنکہکیاآپیے چاہکویہبھیپوچھناوزارت داخلہ آپکےاسکریننگانٹرویوکےدوران،

آپکوترجمانکیضرورتہوگی۔آپکااسائلم آیاانٹرویوکوکسیمردیاعورتکےذریعہکروانےکوترجیحدینگےاور
کو وزارت داخلہ کو دینا  انٹرویودوسراانٹرویوہےجوآپ

 )نیچےمالحظہکریں( سیاسیپناہکےدعوےکےبارےمینتفصیلسےباتکرینگے ی اپنہوگاجبآپ
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پر   سرکاری ویب سائٹ سیاسی پناہ کے دعوے کے بارے میں مزید  معلومات کے لیے 

 جائیں۔ 

 

  (PIQ) سوالنامہ یابتدائیمعلومات

مکمل کرنا ہوگا   آپکوجسے ہے تا سکاسکریننگکےانٹرویومینیااسکےبعد،آپکوایکسوالنامہملے کآپ
 اورمقررہ 

 پر وزارت داخلہ کو واپس جمع کرنا ہوگا۔  تاریخ
چا قانونیمشورہملنایے لیہسوالنامہآپکےکیسکےبارےمینتفصیلیسواالتپرمشتملہے،اورآپکومکملکرنےکے 

 ۔ یہآپکےثبوتکاحصہہوگاں کہکیویے ہ
آخری تاریخ  آپکو اس کی وجہ بتانے کے لیے    واپسنہینکرسکتےہیں،توتکآخریتاریخکو اگرآپسوالنامہ 

وقت پر  پسوالنامہواپسنہینکرتےیااگرآچاہیے۔   سےرابطہکرنامیں یا اس سے پہلے وزارت داخلہ 
زارت داخلہ  و مکمل نہ کرسکنے کی وجہ وزارت کا داخلہ کو نہیں بتاتے ہیں تو  

 ۔ہے یکےبارےمینغورکرسکتلینے واپسکوآپکیدرخواست
جس میں مزید وقت   ، دے سکتے ہیںوکیلنہینہےتو،ہمارےقانونیافسرآپکوکچھمشورہکوئی اگرآپکےپاس

 اہل نہیں ہوگے۔ ،لیکنآپکےساتھفارممکملکرنےکے ، شامل ہے  کیسے طلب کرنا ہے 
 فارم کی ایک کاپی بناکر اپنے پاس رکھ لیں۔   مینبھیجنےسےپہلے وزارت داخلہ

 انٹرویو ے لیے کسیاسیپناہ
وزارت  آپکےاسکریننگانٹرویوکےبعد،آپکاسیاسیپناہکاانٹرویوہوگا۔اسانٹرویومینہی

سیاسیپناہکےانٹرویوکیتاریخحاصلکرنے یاپن۔کچھلوگیگآپکےدعوےکیتفصیالتکےبارےمینپوچھے داخلہ
ا  سکتگھنٹےجاریرہکئی کےلےزیادہانتظارنہینکرتےاورکچھکئیمہینونتکانتظارکرتےہیں۔یہانٹرویو

ایک ترجمان کا    وہمفتمیں۔ پہلےہیبتادیںبالیقین وزارت داخلہ کو   ۔اگرآپکوترجمانکیضرورتہوتو،یہہے 
یےاچھا  لکہکیاآپانٹرویودینےکے وزارت داخلہپوچھے گی انٹرویوکےآغازپر،تکرینگے۔بندوبس

یہ کہ  ہےاورضرورت تو نہین کوئیطبیوکآپآیا ،کر رہے ہیں  محسوس
 ۔ ہیںآپاورترجمانایکدوسرےکوسمجھتے 

  کودینےسےپہلےآپکووزارت داخلہثبوتپیشکرناچاہتےہیں۔وئیککہکیاآپیگیہبھیپوچھے وزارت داخلہ 
وزارت داخلہ  ناہوگا۔ ایزیمینترجمہکرانگرکسیبھیثبوتکادیگر زبانوں کے 

آپ کے   آپکےوکیآلپکےانٹرویوکےفورابعدہیدکھا دیں ۔ کودینےسےپہلےآپاپنےوکیلکواپنےثبوت
 نہ بھولیں۔  ثبوتکیکاپیرکھنا ہربھیجنےکامشورہدےسکتےہیں۔اپنےفراہمکردہثبوت کو 

سوال کرے  انٹرویولینےواالآپکےخاندانیاورسماجیپسمنظرکےبارےمیںے وزارت داخلہ کی جانب س
بھیکہےگاکہآپکادعویجنسیرجحانیاصنفیشناختپرمبنیہے۔ا یے ل۔انٹرویولینےواالآپسےیہتصدیقکرنےکے گا

کرنا  کسطرحمخاطبکو آپ یہ پوچھنا چاہیے کہ كو  نٹرویولینےوالے 
،مثالکےطورپرآپکونساناماستعمالکرناچاہتےہیں،اورآپاپنےجنسیرجحان،صنفیشناختیاجنسیخصو چاہیے 

الفاظاستعمالکرناچاہتےہیں۔وہآپسےپوچھینگےکہآپکواپنےآبائیملکمینک ے سکونیے صیاتکوبیانکرنےکےل
اگرآپن ۔ سچیزکاخوفہے۔وہآپسےسواالتپوچھینگےکہآپکواپنےجنسیرجحانیاصنفیشناختکاادراککیسےہوا؟

کہآپایکدوسرےسےالگہینتو،آپسےیہسواال نیخصوصیاتکیبنیادپرسیاسیپناہکادعویکیاہے،یعنیچوےاپنیجنس
والی جسمانی  مردوں اور عورتوں میں پائے جانے  تپوچھےجاسکتےہینکہآپکویہکیسےمعلومہواکہ

سے متعلق  آپکیذاتیتاریخسواالت    آپکیجنسیخصوصیاتمختلفہیں۔یہخصوصیات سے 
کسیایسیچی محسوسکرتےہیں۔وہآپسے ساکیارےمینکیاسوچتےہیناور۔وہآپسےپوچھسکتےہینکہآپاپنےبہیں

بوقت   یاآپ کے ساتھ پیش آیا ہو  زکیوضاحتکرنےکوکہینگےجوآپکےآبائیملکمیں
وزارت داخلہ  ۔یک حیات  سے متعلق ہوشریاموجودہضرورتسابقہ
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نا  کہ نہینیےہرگز لآپسےجنسیحرکتونکیوضاحتکرنےکے کو
 تلفہونگے۔ سواالتآپکےکیسکےحاالتکےمطابقمخ چاہیے۔

 انٹرویوکےاختتامپر،آپکواضافیمعلوماتدینےکاموقعملےگا۔آپسےیہبھیپوچھاجائےگاکہکیاآپکےپاس 
 کےعالوہبرطانیہمینرہنےکیکوئیاوروجہہے۔ لی وجوہات واانٹرویومینزیربحثآنے 

 نہینآتا میں  سکتےہیں۔اگرآپکوکوئیسوالسمجھ بتا  اگرآپکواپنےانٹرویوکےدورانوقفےکیضرورتہوتو،آپ
 یہ بتا دینا تو،اندازہلگانےکےبجائے نہ ہون۔اگرآپکوکوئیتاریخیادیگرتفصیالتیادبتانا چاہیے ہےتوآپکویہ

وزارت  جوجائین بچکہایسیغلطیانکرنےکےخطرےسے تابہترہے 
 کویہسوچنےپرمجبورکردےکہآپسچداخلہ
 (۔ 'اکہاجاتاہے اپنیساکھکونقصانپہنچان' جسکو( ہیںبول رہے نہین

اسے کرنے   ہے،لیکنآپپیشگیدرخواستدےکریکرتعامطورپرانٹرویوزکوریکارڈوزارت داخلہ
 ۔ تےہیںسکیقینیبناکو

   پرریکارڈنگعامطورپرآپکوانٹرویورومچھوڑنےسےپہلےہیکارڈانٹرویوکاتحریریریکارڈاورمیموری
 دیجاتیہے۔ دے 

یہ   کو وزارت داخلہسمینآپکہاجاسکتاہےجیے لآپکےانٹرویومیں،آپسےایکایسافارممکملکرنےکے 
ڈاکٹروں سے آپ کے  دیتے ہیں کہ آپ کے    "رضامندی" یا، اجازت

سکتی  کرمیڈیکلریکارڈکیدرخواست 
اپنیرضامندیدینےکیضرورتنہینہے۔رضامندیسےانکارکرنےسے یے ل ۔اگرآپنہینچاہتےہینتوآپکواسکے ہے 

س ۔رضامندیکےفارمپردستخطکرنےسےپہلےاپنےوکیلیے چاہآپکیدرخواستکےفیصلےپراثراندازنہینہونا 
 ے مشورہ کرلینا بہتر ہے ۔  

 

 ثبوت 
یے پیش کرتے  لحمایتکے ے دعوٰی کیاپنکووزارت داخلہ جوآپہے ثبوتہر وہ چیز 

بشموآلپجوکہتےہیں۔انٹرویوکےریکارڈ،بیانات،دستاویزات،خط،رپورٹیں،دوسرےگواہونکےبیانات ہیں،
 سبثبوتہیں۔ ؛  یہ 

ملک میں ستائے جانے کا خوف کیوں ہے ۔وزارت  آپکوتفصیلسےبتانےکیضرورتہےکہآپکواپنے 
وں کو مسترد کردیتی ہے ، کیوں کہ  دعوسیاسیپناہکے افراد کی +LGBTQI بہتسے داخلہ   

نسوانی ہم جنس پرست،مرد انہ ہم جنس پرست، مخنث،ہم جنس پسنداور   وہنہینمانتےکہدرخواستدہندہ
اپنے جنسی رجحان، جنسی شناخت یا جنسی خصوصیات کے بارے میں   لہذادو جنسیہ ہے۔ 

  اسکامطلبیہنہینکہجنسیتعلقاتکےبارےمینباتکریں۔ ے تیاررہناضروریہیے لباتکرنےکے 
دوسری کسی بھی زبان   کون۔، آپ ہیں بن گئے  یسے کاس طرح   آپ آپایکشخصکیحیثیتسے بلکہ،گے 

 انگریزی میں کیا ہوا ترجمہ آپ کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔    پیشہورانہمیں لکھے ہوئے ثبوتوں کا  
 ں۔ ہییہوسکتبھیی قسمینذیلمینثبوتکیاہمقسمینہینلیکندوسر

 ذاتیگواہکابیان ےکآپ
آپ پر ماضی میں ہوئے   آپکےبیانمیں .ہونا چاہیے ۔ا بیان  ککےتجربات+LGBTQIآپکےبیانمیں

ہونی   کسیبھیطرحکےظلموستمکیتفصیالتبھی 
یہ وضاحت لکھنی  ہوتو،آپکوضرورت  ۔اگریںہشاملہوسکتیتاسمینآپکےتعلقاتکےبارےمینتفصیالہیے۔چا

آپ   ضرورتہےکہبھی  نہینکیا۔آپکویہبیانکرنےکیکیونآپنےپہلےسیاسیپناہکادعویچاہیے کہ 
 آپپرظلمکیاجائےگا۔ مانتے ہیں کہ  کیوںیہ   اورآپڈر رہے ہین ملکواپسجانےسےکیوںااپن

  اسکیتیاریمینآپکیمددکریں۔عامطورپر،آپ یے کہ کوچاہیلاہمٹکڑاہے،اورآپکےوکیک آپکےثبوتکاایانآپکاب 
کرنی چاہیے جو اپنے  سے  مالزمتسی ک اپنی تعلیماورکو اپنے بیان کی شروعات  اپنے خاندان،

آپ کو برطانیہ کے سفر کی کچھ تفصیالت پیش کرنی چاہیے۔  کہیں اور آپ نے کی ہو۔ ملک یا 
انھیں اسی   اسکےبعدآپکواپنےمعاملےسےمتعلقکسیبھیتجربےیاواقعاتکیوضاحتکرنےکیضرورتہے۔

ترتیب سے بیان کریں جس طرح وہ پیش آئے ہیں، اس وجہ کو بیان کرتے ہوئے اسے مکمل کریں  



6 
 

نے اپنا ملک چھوڑنے کا فیصلہ کیا ۔   ، جس کی وجہ سے آپ 
توآپکواسکیوضاحتکرنےکیضرورتہ،اگرآپکوماضیمینستایاگیاتھا،یاظلموستمسےبچنےمینکامیابرہےہیں

 ے۔
یا کیا چیز ہے   آخرمینآپکویہبتانےکیضرورتہوگیکہآپواپسجانےسےکیونخوفزدہہیناورکونہے 

 ڈرتےہو۔ آپجسسے 

 

 وط کےبیاناتیامعاونخطونگواہ 
وطان باتوں  کےخطیک حیاتشراورموجودہیاسابقہخاندان کےبیاناتیادوستوں،وں گواہ

کے بارے میں   صنفیشناخت،صنفیاظہاریاجنسیخصوصیات،آپاپنیجنسیرجحانجو  تائیدکرسکتےہیں،کی
شخص  ۔ہرایک ) اس کی تائید کرسکتے ہیں( ،آپکےساتھجوکچھہواہے ضرورت ہو تواور،اگرکہتے ہیں 

 کے پاس ایسے بیانات نہیں ہوں گے ، یا ضرورت نہیں ہوگی۔ 
کواپناپوراناماورپتہفراہمک ونگواہونکےبیاناتیاخطوطپردستخطکرنےاورتاریخلکھنےکیضرورتہے۔گواہ

ے شناخت نامہ  اورانکیے چاہرنا
وہسبسےپہلےجانتےہیں،اوریہقیاسن یےجوچاہصرفاسباتپرتبصرہکرناھینان۔ یے ایککاپیبھیمنسلککرنیچاہکی

بھیج دیا جائے، تو کیا خطرہ درپیش   ملکواپس ااپنکو   کہاگرآپیے چاہہینکرنا 
 آپ اس کا لفافہ ضرور رکھیں۔۔اگرکوئیگواہبیرونملکسےخطبھیجتاہےتو،ہوگا

 میڈیکلرپورٹس 
ورہی ہے ،  طبی کیفیت کی وجہ سے آپ کو تکلیف ہمثالکےطورپر، اگرآپپراپنےآبائیملکمینحملہہوایا 

 تھا۔ وسکتی ہے جہاں آپ کا عالج ہوا اہم ہ  رپورٹکی اسپتالاس کسیڈاکٹریاتو 

 ملکسےمتعلقمعلومات
یے کیا  للوگونکے وا لے  + LGBTQI ظاہرہوتاہےکہآپکےآبائیملکمیںیہ  سے ن جمعلوماتایسی

یہ بتانے میں مفید ہوسکتے ہیں کہ یہاں  ،جیسےانسانیحقوقکیرپورٹیناورپریسآرٹیکلز، صورتحالہے 
یے کہ  چاہ کووزارت داخلہ نقصانکاخطرہہے۔

کنٹریپالیسیا ہرملکمینکیاہورہاہےاسکےبارےمینمعلوماتتکرسائیحاصلکریناوربہتسےممالککےبارےمین
ان کی   کہیگاورفیصلہکرے یگملکیمعلوماتکاتجزیہکرے وزارت داخلہ ہیں۔موجود ورمعلوماتینوٹس

رہے   ڈرآپ جسسے ے،سنگینہونےکاخطرہہحال واقعی  صورتآپکےملککیسوچ کے مطابق 
 + LGBTQI ہینکہآپکےملکمیںتے کرثبوتپیشیے ل کے تقویت دعوےکیاس  ۔تاہم،اگرآپاپنے ہو

 ۔ مددکرےگامینیہآپکےکیسیں، تو  ہافرادستایاجاتے 

 ممکنہ نتائج 

  یں۔ اس میکرے گ یصلہپر آپ کے دعوے پر ف یاد بن یاور شواہد ک یوزآپ کے انٹرو  وزارت داخلہ 

ہوتا ہے تو ، آپ   یںموصول نہ یصلہ فپروقت معقول ۔ اگر آپ کو  یںلگ سکتے ہ  ے  ینمہ یا کچھ دن 

 کرسکتا ہے۔  یلنجکو چ یرتاخ ی ک وزارت داخلہ یلکا وک

 ۔ یںہ  ہوسکتے  ’نتائج‘ یصلےیا ممکنہ فچھ 

 کی منظوری مہاجر کی حیثیت  تکسال  5: 1تیجہ  

جاوردعوےکےمستحقہونگے پڑھنے اگرآپکومہاجرکیحیثیتملجاتیہےتو،آپبرطانیہمیناسیطرحکامکرنے،
 ۔ مستحق ہیں برطانیہکےشہریس طرح  
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قیام کے  پر،اگرآپکوابھیبھیظلموستمکاخطرہہےتوآپغیرمستقلسال مکمل ہونے پانچ
پنے قیام کے اآپکوسے پہلے  کیمیعادختمہونے یپناہگزیناس کے لیے درخواستدےسکتےہیں۔لیے 
 درخواستدینےکیضرورتہے۔لیے 

 رنے کی منظوری حفظ فراہم کیت کی بنیاد پر تانسان  یے سال کے ل 5:  2 یجہ نت
لوگوں پر شاذ و نادر  +LGBTQIپناہ کے دعوے کرنے والے   یہطرح ہے۔   ی ک یثیتحکی   مہاجر  یہ
 الگو ہوتا ہے۔  یہ

 ۔ میں مہاجرین کی حیثیت اور انسانیت کی بنیاد پر تحفظ کے مابین فرق کے بارے میں پڑھیں رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ
 صورت کی منظوری دیگرپناہ کی اجازت کی :  3نتیجہ 

 "ہٹ کرقواعدسے " برطانیہمینرہنےیا  )یے لعامطورپرڈھائیسالکے ( آپکوایکمحدودوقتوزارت داخلہ 
ہی ہوتا   بہتکم ایسا    ‘‘ اجازت دے سکتی ہے۔صوابدیدیپناہ کی اجازت کے لیے  ’’

ایسے  مینہیناورکے ریلیشن شپ  ہےلیکنمناسبہوسکتاہے،مثالکےطورپر،اگرآپبرطانویشہری
یے  لویزاکے لیے  کے پاس جانے کے  آپاپنےساتھیجس کی وجہ سے  غیرمعمولیحاالتہینکہ 

صوابدیدی  آپکوبھی   پربنا اپنےآبائیوطنواپسنہینجاسکتےہیں۔دوسریوجوہاتکی یے لدرخواستدینےکے 
 اجازت دی جاسکتی ہے۔ 

 میں اپیل کے حق کے ساتھ ہ برطا نی - : نامنظور کردیا گیا4نتیجہ 
 تو،عامطورپرآپکواپیلکاحقحاصلہوگا۔مزیدمعلوماتکے مسترد کردیتی ہے آپکیدرخواستوزارت داخلہ اگر
 دیکھیں۔  ‘اپیلیں ’لئے 

 اپیلکاحقنہیں ملک بدر کرنے کے بعد برطانیہسے - : نامنظور کردیا گیا 5نتیجہ 
یہ ہے کہ وہ یہ  ہے۔اسکامطلب یدیتقرار 'بےبنیاد .صریحا' بعضاوقاتپناہکےدعوونکووزارت داخلہ 

مانتے ہیں کہ  
وزارت سیاسیپناہکادعویکامیابنہینہوگا،اوربرطانیہکےاندرسےبھیاپیلکاحقنہینہوگا۔ایساتبہوسکتاہےجب

وزارت داخلہ  معامالتمیں،بہت ہی شاذہے۔آپ کے لیے پر امن  یقینہوکہآپکااصلملک یہ  کو داخلہ
 + LGBTQI اگروہیہسمجھتےہینکہیہانتہائیناقابلیقینہےکہوہشخص یگکسیدعوےکیتصدیقکرے 

 ےدرخواستدےسکتےہیں۔ لیکیمددسےعدالتیجائزےکے وکیلہے۔آپکسی

 یں کا حق نہ  یلاپ - نامنظور کردیا گیا:  6 یجہ نت
کو مسترد کردیتی   کے تمام حق یلکے خالف اپکی درخواست  پناہ ین کچھ معامالت م وزارت داخلہ 

موقع موجود تھا۔ آپ   یلیا اپ   یپچھل یے وضاحت کرنے کے ل یپناہ کے دعوے ک کہں یوکہے ،
 ۔ یںدرخواست دے سکتے ہیے جائزے کے ل  یمدد سے عدالت یک لیوکیکس
 

 رائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ میں عدالتی جائزوں کے بارے میں مزید پڑھیں

 اپیلیں 
کا حق   یلہے تو ، عام طور پر آپ کو اپ مسترد کردیتی درخواست  یآپ ک وزارت داخلہ  اگر 

کو آپ کو بھیجے گئے نامنظوری کے لیٹر کی   فارم یلاپ  ے طور پر اپن یحاصل ہوگا۔ آپ کو الزم
  )ابتدائی درجہ کی خصوصی عدالت(  یبونلٹرائرفرسٹ ٹ دن کے اندر اندر  14تاریخ سے 

 یے۔ چاہ   یجنا( کو بھیمبرچ  سائلما  ینڈا  یگریشن)ام
عدالت ہے۔   انونی قجائے گا ، جو  یاک یعہکے جج کے ذر یبونلٹر  ائرفرسٹ ٹ یصلہکا ف یلاپ  یآپ ک
  ییارت  ے کیس کیہوئے اپن یتے ہے۔ آپ کو ان وجوہات کا جواب داوپر  سے  وزارت داخلہ  جج 
 ۔ تھا  یانے آپ کے دعوے کو مسترد کرد یے جن کی  وجہ سے وزارت داخلہ چاہ  یکرن
  کے نمائندے اور جج   وزارت داخلہ اور گے  حاضر ہوں یںعدالت مآپ کہ  سے یہی توقع ہے آپ 
۔ آپ کے پاس موجود  ‘ پیش کریں گے سے متعلق سواالت کے جوابات دے کر ‘ثبوت  یسپنے ککوا

مدعا علیہ  ‘ وزارت داخلہہوں گے اور  ’ مدعی‘ ۔ آپ یے ہونا چاہ یکشر  یںاس م  یگواہوں کو بھ
 ہوگی۔ 
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میں اپیل کرنے کے بارے میں   اپر ٹریبونلاور   فرسٹ ٹائرٹریبونلرائٹ ٹو ریمین ٹول کٹ میں 
سے بھی   سرکاری ویب سائٹکو دیکھیں۔ آپ  اپیلوں سے متعلق معلومات  ویڈیو مزید پڑھیں یا اس

 حاصل کرسکتے ہیں۔ 
 

 اپیلونمینرازداری 
عام آدمی   یبھ ی اور کوئ ہوتی ہیں    یعوام یلیںاپ  یںعدالتوں م یگر د یبونلزیا ٹر  یںم یہ برطان

  یگردن د  یاسجو  یہو گ  یعہذرجج کے   یکسماعت ا یک یل اپ  ی۔ آپ ک  شریک ہوسکتا ہے 

 ۔ یںسن سکتے ہآپ کے کیس کو  ی اور دوسرے لوگ بھ ریں گے سماعت ک ی ک یلوںاپ

  یعوام یک ا میں تفصیلی وجوہات ہوتی ہیں( یصلہف یری )تحر  فیصلہکا  یلاپ   یبھ یکس

۔فرسٹ ٹائر ٹریبونل  کے نام ہوں گے میں مدعی اور مندرج گواہوں  ہے اور اس   یزدستاو

ام طور پر شائع ہوتے  کے فیصلے ع یبونلاپر ٹرالبتہ   فیصلے شاید ہی عام ہوتے ہیں۔کے 

 ۔ یںہ

کو ضرور بتانا   یبونلجائے تو آپ کو ٹر  یاچاہتے کہ آپ کا نام عام ک  یںاگر آپ نہ

اس کے بارے میں معلوم کرنا  ہو تو آپ کو  یجتے فارم بھ یلکو اپ یبونلآپ ٹر جب یے۔چاہ

 چاہیے۔  

 : کو کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں یونل آپ ٹرب جنھیں  ین ہ یزیںدو چ  ایسی 

، یا اگر مضبوط وجہ ہو تو  استعمال کرے  نام کا پہال حرف جگہ ی اپنے نام کاپیل میں   .1

۔ آپ کو اور وزارت داخلہ کو بھیجی گئی کاپیوں میں نام  کردے فیصلہ سے تمام ناموں حذف 

باقی  رہیں گے، البتہ عوامی ریکارڈ کی کاپی ، یا عدالت کے سماعتی کمرے کے باہر  

 نام نہیں ہوں گے۔   یںفہرست م یپر مقدمات ک یوارد

،  ایسے کمرے میں سماعت کرے پرائیویٹ طور پر مضبوط وجہ ہے تو ، ی بہت ہ یاگر کوئ .2

 جہاں کسی کو آنے کی اجازت نہ ہو۔  

  درخواستوں سے اتفاق  ی کآپ  وہ گا کہ  طور پر بتائے  یری آپ کو تحرسماعت سے پہلے یونلیٹر

  کے عملے کو   یبونلسے پہلے ، ٹرسماعت شروع ہونے ۔ سماعت کے دن ، یںکرتے ہ

 ہے۔  یا گ یا کا حکم دبے نامی سماعت یاسماعت  ی معلوم ہو کہ نجضرور

 کے نتائج  یلاپ

 ۔ یںہ  ہوسکتے  کے دو ممکنہ نتائج یبونلٹرائرفرسٹ ٹ

 اجازت   یک یل: اپ1 یجہ نت

اگرآپ   اسکامطلبہےکہآپجیتگئےہیں۔
وزارت داخلہ  ، تومختلفبنیادونپراپنیاپیلجیتجاتےہیںجیسے نجیاورخاندانیزندگیاپنیبرطانیہمین

 فراہم کرنی چاہیے۔ ، یااجازت کی کوئی دوسری شکل کوآپکومہاجرکادرجہیاانسانیتحفظ 
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  ی اجازت ک  یک یلکے خالف اپفیصلے کے  یبونلٹرائرکے پاس فرسٹ ٹ وزارت داخلہ تاہم ، 
  یک ی غلط یکہ جج نے قانون ک یںدن کا وقت ہے اگر وہ سمجھتے ہ14یے کے ل ینے درخواست د

کو   یبونلاپر ٹر  یسہے تو ، آپ کا ک یاجازت مل جات  یکرنے ک یلکو اپ  وزارت داخلہ ہے۔ اگر 
 جائے گا۔  یجا بھ

 ی جائے خارج کرد یل: اپ2 یجہ نت
 ۔ یںکا مطلب ہے کہ آپ ہار گئے ہ اس

 ینا درخواست د یے اجازت کے ل یک یلاپ  یںم یبونلاپر ٹر

درخواست دے    یاجازت ک یک یلاپ  یںم یبونلکے خالف اپر ٹرفیصلے کے  یبونلٹر  ائرٹ  فرسٹ آپ

  یہ کا مطلب  ’یغلط یہے۔ ‘قانون ک  یک یغلط یقانون ک ہے کہ جج نے  یقیناگر آپ کو   یںسکتے ہ

ہے اور   یہوئ یغلط یںاس م  یاثبوت پر غور ک یایا ہے کہ جج نے جس طرح سے قانون کا اطالق ک 

 سکتے تھے۔ اجازت دے   یک یلاپ  ی آپ ک  وہکرتے  تو ،  یںنہ ی غلط ہاگر و

۔  یہوگ  یجنیھبطور پر درخواست  یریآپ کو تحر  کےاندردن  14جانے کے  یجے بھ فیصلہ آپ کو 

ہے۔   یہوسکت یاب درخواست کام یے اجازت کے ل یک یلاپ  یا آپ کو مشورہ دے گا کہ آ یل آپ کا وک

 ۔ یے چاہ یجنیدرخواست بھ یاپن یے اجازت کے ل  یکرنے ک یلاپ یںم یبونلٹرائرآپ کو فرسٹ ٹ

  یبونلبراہ راست اپر ٹرتو ، آپ   کو مسترد کردے اجازت  یکرنے ک یلاپ  یبونل ٹر ائراگر فرسٹ ٹ

  یتو ، آپ کس کردے  انکارسے دینے   اجازت  یبھ  یبونل۔ اگر اپر ٹریںدرخواست دے سکتے ہ  یںم

 ۔ یںدرخواست دے سکتے ہ یے جائزے کے ل ی مدد سے عدالت یک یلوک

 سماعت  یبونلاپر ٹر

سماعت   یںم یبونلہے تو ، اپر ٹر یتا اجازت د  یکرنے ک یلآپ کو اپ یبونلاپر ٹر  یاائرفرسٹ ٹ اگر

 ۔ یہوگ

  ینے قانون ک  یبونلٹر  ائرکرے گا کہ فرسٹ ٹیہ طے  پہلے  یبونلسماعت کے موقع پر ، اپر ٹر

ہے تو ، وہ دو   یہوئ یغلط یںکو معلوم ہوتا ہے کہ قانون م یبونلہے۔ اگر اپر ٹر ی ک تو نہیں یغلط

 گے:  یںکام کر یکسے ا یںم

  یعہ جج کے ذر ، جس پر دوسرے گے   یںد یجکو بھ  یبونلٹر فرسٹ ٹائروہ اس معاملے کو  .1

 یا ۔ ی دوبارہ سماعت ہوگ

عام طور پر   یہ تو ،  یا ک یصلہ نے دوبارہ ف یبونلگے۔ اگر اپر ٹر یںکریصلہف خود دوبارہ  وہ  .2

آپ   ہ تو و کرتا ہے یصلہ دوبارہ ف یبونلجائے گا۔ اگر اپر ٹر  یاسماعت کے بعد ک  دوسری یکس

 ۔ بھی کرسکتا ہے  خارج    یادے سکتا ہے   بھی  اجازت ی ک یلاپ وک

  یصلے کے ف یبونلٹرائرکہ فرسٹ ٹ س نتیجے پر پہنچ سکتا ہے یبونالمتبادل کے طور پر ، اپر ٹر

 ۔ ی جائے گ  یخارج کرد یلاپ  یاور آپ ک ی تھ یہوئ یںنہ  یغلط ی کوئ یقانون ک یںم

  یہے اور آپ ک یچیدہ پ  یکنیہہے ، ل  یجاسکت ی ک یلاپ  یںکورٹ م یلپر اپ یصلوںکے ف یبونلٹر اپر

 ۔یضرورت ہوگ ی ک یلوک یآپ کو کس   یے مدد کے ل
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 کرنا  پیش  ی دعونیا

تو ، ممکن ہے کہ وہ   یںکرسکتے ہ  یںنہ یلاپ   یدہے اور آپ مز ی جات  یخارج کرد یلاپ  ی آپ ک اگر

 عمل ہے۔  یچیدہپ  یکا  یکنیہ ل یںکر ‘یٰ دعو نیا ’ یے کے لحاصل کرنے  پناہ  

 یلوگوں ک +LGBTQIیںملک م  یاگر آپ کے آبائ ینیا حاصل کرسکتے ہ  اگر آپ نئے شواہد

کرنے   یش ۔ اپنے نئے شواہد پیںکر سکتے ہ  یٰ دعو  یان  یکہے تو آپ اآئی یلیتبد یکوئ یںصورتحال م

  ھ۔ کچلینی ہوگی  یےاپوائنٹمنٹ  شرکت کے ل  یںمکے فردر سب میشن یونٹ یورپول آپ کو لیے کے ل

  ینیاہ  یںآپ حراست م ۔ کہ یسے ، ج یجائے گ  ی ک یںتوقع نہ یجانے ک یورپول، آپ سے ل یںحاالت م

 ۔ یںکرسکتے ہ  یںوجہ سے سفر نہ  یک یشانی پر  یطب

 ۔ یںپڑھ سکتے ہ یںکرنے کے عمل کے بارے م نیا دعوٰی پیشسائٹ پر   یب و یآپ سرکار

 کی تالش یلوک

درج افراد سے رابطہ   پر  سائٹ یبو یک  یج ی آئ  یج یل ا یوکے ، آپ  یے ڈھونڈنے کے ل وکیل

ایسے  وکیل ہیں جس کی فیس آپ کو ادا کرنی ہوگی اور کچھ ایسے    ، جس کے پاس یںکرسکتے ہ

 ہوتی ہے ۔  یعہامداد کے ذر  یقانونوکیل ہیں جن کی فیس کی ادائیگی 

امداد کے مستحق   ی ہے تو ، آپ قانون یںرقم نہ یاتن   یے کے لکی فیس دینے یلاگر آپ کے پاس وک

تجربہ   کافی  ان کے پاس   کہں یوک یںبہت اچھے ہوسکتے ہ  یلامداد کے وک ی۔ قانونیںہوسکتے ہ 

 ہوتا ہے۔ 

 : یامداد ادا کرے گ  قانونی

 کی فیس  یلآپ کے وکیے کرنے کے ل  یارپناہ کے دعوے کو ت  آپ کی •

 کی فیس  ور ترجمان یشہ پ  یکایے  شرکت کے ل  یںماپوائنٹمینٹ کے ساتھ  یلآپ کے وک •

 کی فیس  ترجمہ ے ثبوت ک •

 رپورٹس ی ک ین ملک کے ماہر یڈیکلیا اگر ضرورت ہو تو م •

 والے آپ کے وکیل کی فیس کرنے  یارت  یلاپ  یآپ ک •

 ٹریبونل کی سماعت میں آپ کی نمائندگی کرنے کے لیے آپ کے وکیل یا بیرسٹر کی فیس  •

پناہ کے   یعہ امداد عام طور پر آپ کے ذر ی قانونجب تک آپ حرات میں ہیں، تب تک 

پناہ کے    یاسیسیاپنے ساتھ اپنے ،یا فون کرنے  وزارت داخلہ کو لیے دعوے کے اندراج کے 

پر   یلوںاپ ان یپناہ ک  یاسی س  یہی ادائیگی نہیں کرتی ۔ ک یلوک ی کسیے شرکت کے ل  یںم یوانٹرو

 ہے۔  یںہونے کا امکان نہ یابکام ی جن کے کرسکت یںنہ  یادائیگی کام ک

  ی کوئسے تبادلہ کی اجازت تبھی دے گی جب کہ یلوک ی امداد یقانون  ے نئ  یامداد کس  یقانون

 مضبوط وجہ ہو۔ 

  یلامداد کے وک  یاور آپ کو قانون  یںہ  کیے گئے  نظربند یعہ کے ذر وزارت داخلہاگر آپ 

یے آپ کا اندراج  کے ل کارروائی یکہ قانون  یںآفس سے کہ یلفیئرضرورت ہے تو ، و یک

 کرے۔ 
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کے ساتھ سخت   یلاپنے وک  یے کے ل یاریت  یک یس کہ آپ اپنے ک یںبنائ یقینی اس بات کو 

۔ اگر آپ  یے تو سواالت پوچھیںکرنا چاہ کچھ اور   ۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہگے  یںمحنت کر

ہم  کرم   ئے ۔ برایںہ  کرسکتے تو ، ہم مدد  یںہ  مطمئن نہیںگئے کام سے  یے پر ک کیسے اپنے 

 ۔ یںسے رابطہ کر

ضرورت   یک یکا  سے ج  یںہ یںنہدستیاب  یلوککئی  مداد کے ا ی قانون یے کے ل شخص ہر 

تالش    یلمدد کرسکتا ہے جو خود وک یبعض اوقات ان لوگوں ک  یج ی آئ  یج یل ا یوکے ہے۔ 

 ۔ یںکرسکتے ہ  یںنہ

  یبو ی ک یجنسیامداد ا ی قانوناور  یںامداد حاصل کرسکتے ہ  یقانونآپ   یاکہ ک  یںکر یکچ

 ۔ یںسکتے ہ  یکھ د کے بارے میں   وکال یامداد ی قانونیدپر مز  سائٹ

 

 معلومات  یدمز

 فہرست  یک یلوںوکی کے ج  یآئ  یج  یلکے ا یو •

 یکھیںدکو سائٹ  یب و یک یجنسیا  یڈا  یگلتو ل مل سکتی ہے  امداد   یقانونکواگر آپ  •

 طلب کرنے والے لوگوں کے لیے سرکاری معلومات    پناہ  یاسی س •

 ہدایات  رہنما  یے اور اسائلم سسٹم کے ل   یگریشنکے ام یوٹول کٹ:  یمینرائٹ ٹو ر •
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