
 

ਸਕਾਟਿਸ਼ COVID-19 ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ  

  

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੰਧਨ ਲਈ   

ਜਾਣਕਾਰੀ  
  

  

1.  ਭੂਟਿਕਾ  
  

1.1  ਆਪਣੇ ਉੱਦੇਸ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਕਾਟਿਸ COVID-19 ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਇਸ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਟਨਯਮ਼ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮਾਮਟਲਆ ਂਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦੀ 
ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  

  

1.2  ਇਹ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਦੁੱਸਦਾ ਹੈ ਟਕ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਟਕਵੇਂ 
ਪਰਾਪਤ ਕਰੇ ੀ ਅਤੇ ਸੂੰ ਭਾਲੇ ੀ।   

  

1.3  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਕੋਲ ਡੇਿਾ ਸ ਰੁੱ ਟਿਆ ਦੇ ਉੱਦੇਸ ਲਈ ਇੁੱਕ ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਨੀਤੀ ਵੀ ਹੈ, ਜੋ 

ਦੁੱਸਦੀ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਟਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਟਕਵੇਂ ਸੂੰਭਾਲੇ ੀ।   

  

1.4  ਇਸ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਦੇ ਜ਼ਮੀਮਾ ਟਵੁੱ ਚ ਇਸ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਟਵੁੱ ਚ ਵਰਤੇ  ਏ  

  

1.4.1 ਸਬਦ਼ਾਂ ਦੀਆ ਂਪਟਰਭਾਸਾਵ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਨਾਲ  

1.4.2 ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਕਨ ੂੰ ਨ ਅਤੇ ਟਨਯਮ਼ਾਂ ਦਾ ਨੋਿ ਸਾਮਲ ਹੈ।  

  

  

http://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
http://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
http://www.covid19inquiry.scot/terms-reference
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2.  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਸਵ-ੈਇੁੱ ਛਤ ਉਤਪਾਦਨ  

  

2.1  ਟਜੁੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ ੇਪਰਧਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਲਈ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਸਵੈਇੁੱ ਛਤ 

ਸਟਹਯੋ  'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੁੱਿਦਾ ਹੈ।  

ਪਰਧਾਨ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਟਨਯਮ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।   

  

2.2  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਤ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  
ਇੁੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਾਂ ਈਮੇਲ ਦ ਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਟਜਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੁੱ ਟਿਆ ਜ਼ਾਂ 
ਟਨਯੂੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਮੂੰ ਟਨਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।   

  

2.3  ਪਰਧਾਨ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹੈ ਟਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆ ਂਟਧਰ਼ਾਂ ਟਜਨਹ ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਤ 

ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ  ਈ ਹੈ, ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਟਵੁੱ ਚ ਪ ਰਾ ਸਟਹਯੋ  ਕਰਨ ੇ। ਕੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਲਈ ਪ ਰੀ ਤਰਹ਼ਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, 

ਜ਼ਾਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਟਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਦੇ 
ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਟਨਯਮ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਟਵੁੱ ਚ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦੀ ਪਰ ਤੀ ਟਵੁੱ ਚ ਦੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ 
ਹੈ।  ਟਧਰ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਕਸ ੇਵੀ ਬੇਨਤੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਟਵਆਪਕ ਟਵਆਟਿਆ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਟਕਸ ੇਵੀ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਰੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਬਨ਼ਾਂ ਟਕਸ ੇਦੇਰੀ ਦੇ ਅਤੇ ਬੇਨਤੀ ਟਵੁੱ ਚ 

ਟਨਰਧਾਰਤ ਸਮ਼ਾਂ ਸੀਮਾਵ਼ਾਂ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਟਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।    

  

2.4  ਟਜੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਟਧਰ ਸਵੈ-ਇੁੱਛਾ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਟਵੁੱ ਚ ਅਯੋ  ਜ਼ਾਂ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ, 

ਤ਼ਾਂ ਟਜੂੰ ਨੀ ਜਲਦੀ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋ ਸਕ ੇਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਟਲਿਤੀ ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਪ ਰੀ 
ਟਵਆਟਿਆ ਟਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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3.  ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਲਾਜ਼ਿੀ ਉਤਪਾਦਨ  

  

3.1  ਟਜੁੱ ਥੇ ਕੋਈ ਟਧਰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਟਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ 

ਰਟਹੂੰਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਾਂ ਟਜੁੱ ਥੇ ਪਰਧਾਨ ਓਦ਼ਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ,  

ਪਰਧਾਨ 2005 ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਲਈ ਪਰਧਾਨ ਦੀਆ ਂਸਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।  

  

3.2  ਟਜੁੱ ਥੇ ਪਰਧਾਨ ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਟਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਮੂੰ  ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਉਸ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਤਟਹਤ ਇੁੱਕ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜੇ ੀ 
ਟਜਸ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰੁੱ ਟਿਆ ਜ਼ਾਂ ਟਨਯੂੰਤਰਣ ਹੋਣਾ ਮੂੰ ਟਨਆ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ।   

  

3.3  ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਲਈ ਟਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਨੋਟਿਸ ਟਵੁੱ ਚ ਟਨਰਧਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਨ ੂੰ  ਉਸ ਸਮ਼ਾਂ-ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੂੰਦਰ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ੀ ਜੋ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ 
ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 2005 ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 35 ਦੇ ਤਟਹਤ, 

ਨੋਟਿਸ ਦ ਆਰਾ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਬਨ਼ਾਂ ਟਕਸ ੇਵਾਜਬ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅਸਫਲ 

ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਟਜਆਂ ਨ ੂੰ  ਵੀ ਦਰਸਾਏ ਾ।  

  

 4.  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਕਵੇਂ ਟਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ  

  

4.1  ਟਜੁੱ ਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਾਂ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦ ਆਰਾ ਮੂੰ ੀ  ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ 

ਟਵੁੱ ਚ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜ਼ਾਂਦਾ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਟਜਸ ਪਾਰਿੀ ਲਈ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੋਟਧਤ 

ਕੀਤਾ ਟ ਆ ਹੈ, ਉਸ ਨ ੂੰ  ਸਾਰੀ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਟਵਆਪਕ, ਪ ਰੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤੀ 
ਨਾਲ ਿੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  
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4.2  ਇੁੱਕ ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 

ਹਰ ਤਰਹ਼ਾਂ ਨਾਲ ਟਧਆਨ ਰੁੱ ਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਕ ਇਹ ਇਸਦੇ ਅਸਲੀ ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ 

ਸ ਰੁੱ ਟਿਅਤ ਹੈ।  

  

4.3  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਟਦੁੱ ਤੀ  ਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਸਲ ਰ ਪ, ਜ਼ਾਂ ਜੇ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਂ 
ਉਟਚਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਉਪਲਬਧ ਕਾਪੀ ਟਵੁੱ ਚ, ਬਰਕਰਾਰ ਅਤੇ ਟਬਨ਼ਾਂ ਸੋਧੇ 
ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।  ਉਤਪਾਦਨ ਟਵੁੱ ਚ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਟਕ ਸ ਧਾਰ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।    

  

4.4  ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੁੱਕ ਵਸਤ  ਸ ਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ 

ਵਾਲੀ ਟਧਰ ਜ਼ਾਂ ਟਵਅਕਤੀ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ ਦ ਆਰਾ ਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਦਸਤਿਤ ਕੀਤੇ 
ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।    

  

4.5  ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਲੈਕਿਰਾਟਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ 
ਤੁੱਕ ਟਕ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦ ਆਰਾ ਬੇਨਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜ਼ਾਂਦੀ ਹੈ।  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਇੁੱਕ 

ਆਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਸਮੀਟਿਆ ਪਰਣਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ੀ ਅਤੇ 
ਇਲੈਕਿਰਾਟਨਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਲ ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ Microsoft Word, Microsoft Excel, MSG ਈਮੇਲ 

ਫਾਈਲ਼ਾਂ/PST ਈਮੇਲ ਕੂੰਿੇਨਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਸੂੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ਾਂ ਦੇ 
ਪਰਦਾਤਾਵ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਿ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

  

4.6  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਟਵੁੱ ਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ ਕਰਨ ਟਵੁੱ ਚ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪਰਦਾਤਾਵ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਬਟਮਸਨ ਪਰਣਾਲੀ ਟਵੁੱ ਚ ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਟਨਰਦੇਸ 

ਟਦੁੱ ਤੇ ਜਾਣ ੇ।  ਹਦਾਇਤ਼ਾਂ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਮਾਪਦੂੰਡ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ੀਆ ਂਜੋ ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ਾਂ 
ਨ ੂੰ  ਅੁੱਪਲੋਡ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਟਹਲ਼ਾਂ ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ।  
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4.7  ਟਜੁੱ ਥੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦ ਆਰਾ ਟਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਦੇ 
ਦਾਇਰੇ ਟਵੁੱ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਟਜੁੱ ਥੇ ਸੂੰ ਭਵ ਹੋਵ ੇਇਸਨ ੂੰ  ਟਡਜੀਿਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 
ਹੈ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਹ ਪੂੰ ਨਾ ਪੀਡੀਐਫ ਫਾਰਮੈਿ ਟਵੁੱ ਚ, ਅਤੇ ਇਲੈਕਿਰਾਟਨਕ ਰ ਪ 

ਟਵੁੱ ਚ ਟਦੁੱ ਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਮ ੁੱ ਿ ਤੌਰ 'ਤੇ ਿੈਕਸਿ ਆਧਾਟਰਤ 

ਹੈ, ਤ਼ਾਂ ਇਸ ਨ ੂੰ  ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਟਚੁੱ ਿੇ ਰੂੰ  ਟਵੁੱ ਚ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 
ਟਸਰਫ਼ ਰੂੰ  ਟਵੁੱ ਚ ਹੀ ਸਕੈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਟਜੁੱ ਥੇ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ 
ਵੈਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਲਈ ਮਹੁੱਤਵਪ ਰਨ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ।  ਕਾਲੇ ਅਤੇ ਟਚੁੱ ਿੇ ਅਤੇ ਰੂੰ ੀਨ 

ਦਸਤਾਵੇਜ਼਼ਾਂ ਲਈ ਸਕੈਟਨੂੰ   ਸੈਟਿੂੰ ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  300 dpi (ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਅਨ ਸਾਰ ਪਰਤੀ ਇੂੰਚ 

ਡਾਿਜ਼ ਦੀ ਟ ਣਤੀ) 'ਤੇ ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ 

ਪਰਦਾਤਾ ਟਕਸ ੇਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸਕੈਨ ਜ਼ਾਂ ਟਡਜੀਿਾਈਜ਼ਡ ਕਾਪੀਆਂ ਟਤਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ 

ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤ਼ਾਂ ਉਹਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਟਵਕਲਪਕ ਫਾਰਮੈਿ਼ਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ 

ਨਾਲ ਸੂੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

  

  

5.  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦ ਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਖ ਲਾਸਾ ਅਤ ੇਵਰਤੋਂ  
  

5.1  ਜ਼ਾਂਚ ਦਾ ਉੱਦੇਸ ਵੁੱਧ ਤੋਂ ਵੁੱਧ ਸੂੰਭਵ ਪਾਰਦਰਸੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਟਦੁੱ ਤੀ  ਈ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਾ ੀਦਾਰ਼ਾਂ,  ਵਾਹ਼ਾਂ, ਸ ਣਵਾਈ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਲੋਕ਼ਾਂ ਅਤੇ ਟਵਆਪਕ ਜਨਤਾ 
ਲਈ, 2005 ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਟਹਤ ਅਤੇ ਿ ਲਾਸ ੇ'ਤੇ ਟਕਸ ੇਵੀ ਪਾਬੂੰਦੀ ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੋ ਧਾਰਾ 19 ਅਤੇ 20 ਦੇ ਅਧੀਨ ਲ ਾਈ 

ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।   

     

6. ਜ਼ਿੀਿਾ  
  

6.1  ਪਟਰਭਾਸਾਵ਼ਾਂ  
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6.1.1 ਇਸ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਟਵੁੱ ਚ:  

  

‘2005 ਐਕਿ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇਨਕ ਆਇਰੀਜ਼ ਐਕਿ 2005.  

  

‘2007 ਟਨਯਮ਼ਾਂ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਦ ਇਨਕ ਆਇਰੀਜ਼ (ਸਕਾਿਲੈਂਡ) ਟਨਯਮ 2007.  

  

‘ਪਰਧਾਨ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਾਂਚ ਦੇ ਪਰਧਾਨ।  

  

  ‘ਜਾਣਕਾਰੀ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਟਕਸ ੇਵੀ ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ ਟਰਕਾਰਡ ਕੀਤੀ  ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ, 
ਅਤੇ ਟਕਸ ੇਵੀ ਸੁੱਕ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਾਧਾਰਨਤਾ ਦੇ ਪੁੱਿਪਾਤ ਤੋਂ ਟਬਨ਼ਾਂ: (1) 

ਕੋਈ ਵੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ; ਅਤੇ (2) ਟਜੁੱ ਥੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ 

ਜ਼ਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਹ ੂੰ ਦਾ ਹੈ ਜੋ ਟਕ ਸਪਸ਼ਿ ਪੜਹਨਯੋ  ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ 

ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਇੁੱਕ ਕਾਪੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜ਼ਾਂ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਪੜਹੇ ਜਾਣ 

ਲਈ ਓਦ਼ਾਂ ਸਪਸ਼ਿ ਪੜਹਨਯੋ  ਰ ਪ ਟਵੁੱ ਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ  ਈ ਹੈ।  

  

  ‘ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ’ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਕਾਟਿਸ COVID-19 ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ  

  

6.2  ਟਵਧਾਨ ਅਤੇ ਟਨਯਮ  

  

6.2.1 ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ 2005 ਐਕਿ ਅਧੀਨ ਟਨਰਧਾਰਤ ਇੁੱਕ ਕਨ ੂੰ ਨੀ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਹੈ। ਨਤੀਜ ੇ

ਵਜੋਂ, ਇਸ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆ ਂਜ਼ਾਂਚ਼ਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜ਼ਾਂ ਨਾਲ 

ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆ ਂਟਵਧਾਨਕ ਸਕਤੀਆਂ ਹਨ।  

  

6.2.2 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2005 ਐਕਿ ਦੀ ਧਾਰਾ 41 ਦੇ ਤਟਹਤ ਬਣਾਏ  ਏ 2007 ਦੇ 
ਟਨਯਮ, ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸੂੰਬੂੰ ਧਤ ਪਰਾਵਧਾਨ ਬਣਾਉਂਦ ੇਹਨ।  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ssi/2007/560/contents/made?view=plain
https://www.legislation.gov.uk/ssi/2007/560/contents/made?view=plain
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6.2.3 2005 ਐਕਿ ਅਤੇ 2007 ਟਨਯਮ  ਦੇ ਕ ਝ ਮ ੁੱ ਿ ਪਰਾਵਧਾਨ਼ਾਂ ਦਾ ਸੂੰਿੇਪ ਸਾਰ ਹੇਠ਼ਾਂ 
ਟਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਟ ਆ ਹੈ।  ਸਾਰ਼ਾਂਸ ਸੂੰਪ ਰਨ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਦੇ ਪ ਰ ੇ ਲਈ 

ਪਰਾਵਧਾਨ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਿ ਦ ਦੇਟਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।  

  

2005 ਐਕਿ  

  

6.2.4 ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਟਹਤ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਦੀ ਪਰਟਕਟਰਆ ਅਤੇ ਸੂੰਚਾਲਨ ਅਟਜਹੇ ਹਨ ਟਜਵੇਂ ਟਕ 

ਪਰਧਾਨ ਟਨਰਦੇਟਸਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।  

  

6.2.5 ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਟਹਤ ਪਰਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਅਟਜਹੇ ਕਦਮ ਚ ੁੱ ਕਣ ੇਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪਰਧਾਨ ਇਹ 

ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਜ਼ਬ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਟਕ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਲਈ 

ਮ ਹੁੱਈਆ ਕੀਤੀ  ਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਦੇਿਣ ਦੇ ਯੋ  ਹ ੂੰ ਦੇ ਹਨ।  

  

6.2.6 ਹੋਰ ਚੀਜ਼਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਧਾਰਾਵ਼ਾਂ 19 ਅਤੇ 20, ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਟਦੁੱ ਤੀ  ਈ ਟਕਸੇ ਵੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਿ ਲਾਸ ੇਜ਼ਾਂ ਪਰਕਾਸਨ 'ਤੇ ਪਾਬੂੰਦੀਆਂ ਲ ਾਉਣ ਦਾ ਪਰਬੂੰ ਧ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

  

6.2.7 ਧਾਰਾ 21 ਪਰਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਪ ੁੱ ਛ-ਟ ੁੱ ਛ ਨ ੂੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਮ ਹੁੱਈਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਟਜਹੀ ਅਵਧੀ 
ਦੇ ਅੂੰਦਰ, ਜੋ ਪਰਧਾਨ ਨ ੂੰ  ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਦ ਆਰਾ ਟਕਸ ੇਟਵਅਕਤੀ ਦੀ ਲੋੜ 

ਲਈ ਅਟਧਕਾਰਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।  

  

6.2.8 ਧਾਰਾ 22 ਧਾਰਾ 21 ਦੀਆਂ ਛੋਿ਼ਾਂ ਨ ੂੰ  ਸ ਚੀਬੁੱ ਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤ਼ਾਂ ਜੋ ਕ ਝ ਟਵਸੇਸ ਅਟਧਕਾਰ 

ਪਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਧਾਰਾ 21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਟਤਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੁੱ ਟਿਆ 

ਜਾ ਸਕ।ੇ  

  

https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/12/contents
https://www.legislation.gov.uk/ssi/2007/560/contents/made?view=plain
https://www.legislation.gov.uk/ssi/2007/560/contents/made?view=plain
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6.2.9 ਧਾਰਾ 35 ਦੁੱਸਦੀ ਹੈ ਟਕ ਟਕਸੇ ਟਵਅਕਤੀ ਲਈ ਟਬਨ਼ਾਂ ਟਕਸ ੇਵਾਜ਼ਬ ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਅਟਜਹਾ 
ਕ ਝ ਵੀ ਕਰਨ ਟਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣਾ ਇੁੱਕ ਅਪਰਾਟਧਕ ਅਪਰਾਧ ਹੈ ਜੋ ਉਨਹ ਼ਾਂ ਲਈ ਧਾਰਾ 
21 ਦੇ ਅਧੀਨ ਨੋਟਿਸ ਦ ਆਰਾ ਕਰਨਾ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ।  

  

2007 ਟਨਯਿ  

  

6.2.10 ਪਰਧਾਨ ਕੋਲ ਟਨਯਮ 8 ਦੇ ਤਟਹਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਾਵਧਾਨ ਦੇ ਸੂੰਬੂੰ ਧ ਟਵੁੱ ਚ ਟਕਸ ੇਵੀ 
ਟਵਅਕਤੀ ਨ ੂੰ  ਟਲਿਤੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਭੇਜਣ ਦੀਆ ਂਤਾਕਤ਼ਾਂ ਹ ੂੰ ਦੀਆਂ ਹਨ।  

  

6.3  ਸੂੰਸਕਰਣ ਟਨਯੂੰਤਰਣ  

  

  ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਪਰਾਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਬੂੰ ਧਨ ਲਈ ਪਰੋਿੋਕੋਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਸੂੰਸਕਰਣ ਹੈ।  
ਇਸ ਨ ੂੰ  8 ਜ ਲਾਈ 2022 ਨ ੂੰ  ਮਨਜ਼ ਰੀ ਟਦੁੱ ਤੀ  ਈ ਸੀ ਅਤੇ ਪਰਧਾਨ ਦੇ ਅਟਧਕਾਰ 

ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਟ ਆ ਹੈ।    

    

  

ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ।  


