
 

 

 الیکشن کمیشن آف پاکستان

 14فارم 
 [28 (1)]دیکھیے قاعدہ

  پاکستان کی سرکاری مالزمت میں شخص کی طرف سے درخواست
کے  (3)اور (2)کی ذیلی دفعات 27-ی دفعہ ک2017مجریہ ایکٹ ات انتخاب)درخواست دہندہ کا نام………………………… (میں 

 میںجس انتخابی فہرست میں اندراج کی درخواست کرتا  / کرتی ہوں قہ کی اس انتخابی عالتحت  اپنا اور اپنے خاندان کے افراد کے 
 )عہدہ)……………………………………………………………………بطور 

ہونے میں  سرکاری مالزم )محکمہ / آرگنائزیشن)………………………………………………………………………………
 عارضی طور پر رہائش پذیر ہوں۔کی وجہ سے 

 ساتھ رہائش پذیر ہیں ان کے کوائف درج ذیل ہیں۔ میرے اور خاندان کے وہ افراد جو میرے ۔۲
 گھرانہ نمبر     شماریاتی بالک کوڈ ……………………………………انتخابی عالقے کا نام

………...…………… 

 شہر / قصبہ / دیہہ ……………………………… گلی / محلہ ………………… مکان نمبر

تحصیل /  ……………………………………پٹوار سرکل / ٹپے دار سرکل …………………………………………………
 ایجنسی/  ضلع  …………………………………………………………… علقہت

……………………………………………… 

 قومی شناختی کارڈ نمبر

 تاریخ پیدائش

 نام والد / شوہر کا نام
سلسل
ہ 
 دن نمبر

مہی
 سال نہ

 مرد

                                        1 

                                        2 

                                        3 

                                        4 

 خواتین

                                        1 

                                        2 

                                        3 

                                        4 
 

 

غیر   گر دی
..........مسلم  

سکھ   بدھ مت پارسی قادیانی / احمدی  مذہب: مسلمان عیسائی ہندو 

 کریں ()متعلقہ خانہ  کو

 )صرف مسلمانوں کےلئے(حلف نامہ 
ضرت محمد میں حلفیہ اقرا ر کرتا  / کرتی ہوں کہ میں اور میرے خاندان کے تمام افراد جن کے کوائف اوپر درج ہیں خاتم النبیین ح

صلی ہللا علیہ وسلم  کی ختم نبوت پر مکمل اور غیر مشروط طور پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ کہ ہم میں سے کوئی بھی کسی ایسے 
شخص کا پیرو کار نہیں ہے جو حضرت محمد صلی ہللا علیہ وسلم کے بعد اس لفظ کے کسی بھی مفہوم یا کسی بھی تشریح کے لحاظ 

وے دار ہو اور نہ ہم میں سے کوئی ایسے دعوے دار کو پیغمبر یا مذہبی مصلح مانتا ہے۔ نہ ہی ہم میں سے سے پیغمبر ہونے کا دع
 کوئی قادیانی گروپ یا الہوری گروپ سے تعلق رکھتا ہے یا خود کو احمدی کہتا ہے۔

 
 

درخواست دہندہ کا   نشان  تاریخ 
 انگوٹھا

 درخواست دہندہ کے دستخط

   سال مہینہ دن

   
 نوٹ: انگوٹھے کا نشان لگانا الزمی ہے۔

 

 

 الیکشن کمیشن آف پاکستان

 رسید
 گھرانہ نمبر     شماریاتی بالک کوڈ ……………………………………انتخابی عالقے کا نام

…………………… 

ولد / زوجہ / دختر  ……………………………………/ آنسہ  ۃ/ مسما ی(مسم14کوائف نامہ )فارم۔
/ محلہ  یگل ………………………مکان نمبر  ………………………………………………

/  یلتحص …………………………………… یہہشہر / قصبہ / د ……………………………………
 ۔یاسے وصول پا …………………………………… یجنسیضلع  / ا ……………………………………تعلقہ

 

 
 تاریخ …………………………………… ………………………………رجسٹریشن آفیسردستخط 

………………………………… 

 

 اقرار نامہ
 میں اقرار صالح کرتا / کرتی ہوں کہ۔

         

 

         

 



 

 

 کی شہری ہوں۔/یں پاکستان کا م ۔۱

میرا خاوند / میری زوجہ / بیٹا/دخترجن کے کوائف اوپر دئیے گئے ہیں عمومی طور پر میرے ساتھ سکونت پذیر ہے  ۔۲

 ہیں اور پاکستان کا / کے شہری بھی ہیں۔ ان کا اندراج مذکورہ باال انتخابی عالقے کی انتخابی فہرست میں کیا جائے۔/

اور نہ میرے خاندان کے کسی فرد نے کسی اور انتخابی عالقے میں ووٹ درج کروانے کی درخواست  نہ تو میں نے ۔۳

 دی ہے۔ اگر ہمارے نام کسی اور انتخابی عالقےکی انتخابی فہرست میں درج ہوں تو ان کو حذف کر دیا جائے۔

 

درخواست دہندہ کا   نشان  تاریخ 
 انگوٹھا

 درخواست دہندہ کے دستخط

   سال مہینہ دن
   

_______________ 
رابطہ نمبر   

 نوٹ: انگوٹھے کا نشان لگانا الزمی ہے۔
تو وہ مجموعہ تعزیرات کوئی شخص جو جعلی اقرار کرے یا ایسی اطالع دے جسے وہ جانتا ہو یا باور کرتا ہو کہ جھوٹی ہے یا جس کے درست ہونے کا اسے یقین نہ ہو  نوٹ: 

 کے تحت موجب سزا ہو گا۔ 199اور  182کی دفعات XLV-(1860ایکٹ (پاکستان 
 

 رجسٹریشن افسر کے دفتر میں استعمال کے لئے
 

رجسٹریشن افسر کا 

 ……………...…………………………………………………………………………………………………فیصلہ

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

مسترد کرنے کی صورت میں 

 ………………………………………………………………………………………………وجوہاتمختصرا  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
دستخط رجسٹریشن 

 افسر
  تاریخ…………………………………………

 

 


