
 

 ਪੰਨਾ 1 / 3 

 

 

Disponible en français 
 

 
 

 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ 

 
 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੀ ਕੀ ਭਮੂਮਕਾ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਤਸੁੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਧਨ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਓਗੇ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦਣੇ ਦਾ ਵਾਇਦਾ 
ਕਰੋਗੇ ਕਕ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਕਲਆ ਕਵਅਕਤੀ ਕਰਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ (ਕਰਲੀਜ਼ ਆਰਡਰ) ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲਏ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕਰਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ ਕਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੇਸ ਦੀ 
ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਨਰਣਾ ਕਰਨਗੇ ਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼, ਹੋਰਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ, ਕਹਰਾਸਤ ਦਾ 
ਢੁੱ ਕਵਾਂ ਕਵਕਲਪ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਕੇਰ ਓਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ 
ਕੈਨੇਡਾ ਬੌਰਡਰ ਸਰਕਵਕਸਜ਼ ਏਜੰਸੀ (Canada Border Services Agency - CBSA) ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਏ 
ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤ ੇਗਏ ਧਨ ਨ ੰ  ਰੱਖ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਕ ਓਹ ਕਵਅਕਤੀ 
ਕਰਹਾਈ ਦ ੇਹੁਕਮ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਕਰਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਆਪਣੀਆਂ ਕਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਨ ੰ  
ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੰਤ CBSA ਨ ੰ  ਸ ਕਚਤ ਕਰੋ। 
 
ਮਕਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਨੂੁੰ  ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਤੋਂ ਕਹਰਾਸਤ ਸਮੀਕਖਆ ਦ ੇਦੌਰਾਨ ਕਬਆਨ ਦਣੇ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਂਬਰ ਇਹ 
ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰ ਸਕਣ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਯਗੋ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹੇਠਾਂ ਕਦੱਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੁਝ ਕਵਚਾਰਣਯੋਗ ਤੱਥਾਂ ਕਵੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, 
ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਕਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ:  

 ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਗਕਰਕ ਹੋ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਥਾਈ ਕਨਵਾਸੀ ਹੋ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਬਾਂਡ 
ਪਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ)ੋ 

 ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਘੱਟ-ੋਘੱਟ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ 
 ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਮੌਜ ਦ ਹੋ ਅਤ ੇਵਰਤਮਾਨ ਕਵੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਕਵੱਚ ਰਕਹੰਦੇ ਹੋ (ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫਰੌਮੈਂਸ 

ਬਾਂਡ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹ)ੋ 
 ਤੁਸੀਂ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲਏ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਜਾਣਦੇ ਹੋ 
 ਆਪਣੀ ਖ਼ੁਦ ਦੀ ਸਤੰੁਤਰ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹੋ 
 ਆਪਣ ੇਖ਼ੁਦ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ 
 ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲਏ ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ 

 
ਮਕੁੰ ਨੇ ਧਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹ?ੈ 
ਕੋਈ ਖ਼ਾਸ ਰਕਮ ਲੋੜੀਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ; ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਕ ਤੁਸੀਂ ਕਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨਾ 
ਚਾਹੰੁਦੇ ਹੋ। ਅੰਕਤਮ ਰਕਮ ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਸਣੁਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਨਰਧਾਕਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਦੋ ਤਰਹਾਂ ਦ ੇਬਾਂਡ ਹੰੁਦੇ ਹਨ: ਜਮਹਾਂ 
ਰਕਮਾਂ ਅਤੇ ਗਾਰੰਟੀਆ।ਂ 
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ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ?  
ਇਸਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਨਕਦ ਬਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਣੁਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਪੁੱ ਕਛਆ ਜਾਏਗਾ ਕਕ ਪੈਸਾ 
ਕਕੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹ।ੈ ਇਹ ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲਏ ਕਵਅਕਤੀ ਦਾ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਕਹਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਧਨ ਜਮਹਾਂ 
ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਹਰਾਸਤ ਕਵੱਚ ਲਏ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਕਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਮਹਾਂ ਰਕਮ ਦੀਆਂ ਕਵਧੀਆ ਂ
ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ CBSA ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 
 
ਗਾਰੁੰ ਟੀ ਕੀ ਹ ੁੰ ਦੀ ਹੈ? 
ਇਸਨ ੰ  ਆਮ ਤੌਰ ਤ ੇਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਬਾਂਡ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਜਾਕਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਓਹ ਕਵਅਕਤੀ ਆਪਣ ੇਕਰਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ 
ਦੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨ ੰ  ਉਸ ਧਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ 
ਕੀਤਾ ਹੋ। CBSA ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਮਲੁਾਂਕਣ ਕਰੇਗੀ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, 
ਤੁਸੀਂ ਕਕੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ, ਉਹ ਉਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਾਲੇ ਸਬ ਤ ਤੇ ਕਨਰਭਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ 
ਆਪਣੀਆਂ ਮੌਜ ਦਾ ਸੰਪਤੀਆ ਂਨ ੰ  ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦ ੇਹੋ, ਕਜਵੇਂ ਘਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ, ਜਾਂ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 
ਦਾ ਸਬ ਤ। ਜਕੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਈੋ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਸੰਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਰਫੌਰਮੈਂਸ ਬਾਂਡ ਪਰਸਤੁਤ ਕਰਨ ਦ ੇ
ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹ ੋਸਕਦ।ੇ 
 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਮੇਰੀਆਂ ਮਜ਼ੁੰ ਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਦੋਂ ਖ਼ਤਮ ਹਣੋਗੀਆਂ? 
ਹਰ ਮਾਮਲਾ ਵੱਖ ਹੁੰ ਦਾ ਹ;ੈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤੈਅ ਕਮਆਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ 
ਕਵਅਕਤੀ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਕਜ਼ੰਮਵੇਾਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਕਲਆ ਂਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ 
ਜਾਂਦਾ। ਕਕਸ ੇਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਕੇਵਲ ਕੁਝ ਹਫ਼ਕਤਆਂ ਕਵੱਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, 
ਪਰੰਤ  ਇਸ ਕਵੱਚ ਸਾਲ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਖੀਰ ਕਵੱਚ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਤਦ ਹੀ ਵਾਪਸ ਕਮਲਣਗੇ, ਜੇਕਰ 
ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਰਹਾਈ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆ ਂਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਜਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਕਰ 
ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਓਹ ਕਵਅਕਤੀ ਕਰਹਾਈ ਦ ੇਹੁਕਮ ਦੀ ਕਕਸੇ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਨ ਜਾਣ 
ਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜਮਹਾਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਅਤ/ੇਜਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 
 
ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਮਕਸੇ ਸ਼ਰਤ ਨੂੁੰ  ਬਦਲਣਾ ਚਾਹਾਂ ਜਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਖ਼ ਦ ਨੂੁੰ  ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 
ਪਵੇਗਾ? 
ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਕ ਤਸੁੀਂ ਉਸ ਕਵਅਕਤੀ ਦੇ ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਮਾਮਕਲਆਂ ਦਾ ਕਨਪਟਾਰਾ ਹਣੋ ਤੱਕ 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਬਣੇ ਰਹੋਗੇ। ਕਵਰਲਾ ਮਾਮਕਲਆ ਂਕਵੱਚ, ਕਜਵੇਂ ਕਕਸੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦਾ ਪਰਸਤਾਵ ਹੋਣ ਤੇ, 
ਤੁਹਾਨ ੰ  ਮੈਂਬਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਹਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਵਰਲਾ ਮਾਮਕਲਆਂ ਕਵੱਚ, ਕਜਥੇ ਤੁਸੀਂ 
ਹੁਣ ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤ ੇਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੰੁਦੇ, ਤੁਹਾਨ ੰ  ਇੰਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਕਡਵੀਜ਼ਨ ਰਕਜਸਟਰੀ (Immigration 
Division Registry) ਨ ੰ  ਕਲਖਤ ਕਵੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ CBSA ਨ ੰ  ਅਤੇ 
ਸਬੰਕਧਤ ਕਵਅਕਤੀ ਨ ੰ  ਭੇਜਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹ ੈਕਕ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ ਰ 
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ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਦ-ੇਕਦਾਈ ਂਇਕ ਨਵੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਬਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦ ੇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਮਨਜ਼ ਰ 
ਜਾਂ ਅਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 
 
ਜ਼ਮਾਨਤਦਾਰਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਵਸੀਲੇ 
ਕਹਰਾਸਤ ਸਮੀਕਖਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਕਕਰਪਾ ਕਰਕੇ IRB ਦੀ ਵਬੈਸਾਈਟ ਤ ੇ
http://www.irb-cisr.gc.ca/Eng/detention/Pages/detention.aspx ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਕਡਟੈਂਸ਼ਨ ਰੀਕਵਊ 
ਹੀਅਕਰੰਗਸ (Detention Review Hearings) ਪੈਂਫਲੇਟ ਨ ੰ  ਦੇਖੋ। 
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