
 بیه االقوامی اداري برائے ہجرت

 پبکستبن -فبرم مہاقرار وبواپسی کبراوہ برائے رضبكب میمہض

  
آئی او ایم سٹبف/پبرٹىر کے لئے : ہش وٍ اًفشادی شخص جو آئی او این کی سضبکبساًہ واپسی کے 

ہے کہ وٍ سضبکبساًہ اقشاس ًبهہ فبسم  پش ضشوسی  اط کے لئےہو  , اهذاد لیٌے کب اہل سلسلہ هیں 

۔  اط پشغوس کشے اوسسوجھےاچھی طشح کو ضویوہ ہزا  هیں شبهل هواددستخط کشًے سے پہلے 

) یب اط اهش کو یقیٌی بٌبئیں کہ هزکوسٍ شد کو فبسم پڑھٌے کی اجبصت دیجئےہ فبشائے هہشببًی هتعلق

,سضبکبساًہ اقشاس اوس  سوجھتب ہو( ٍدسخواست دہٌذجو هتعلقہ  کشوائیں ط صببى هیں تشجوہ ا   کب فبسم

وضبحت کشیں ۔ سے ا  کے ببسے هیں  اط فبسم  سے پہلے واًے دستخط کش  پشًبهہ  فبسم   
 

اط اهش سے ببخبش اوس سضب هٌذ ہوں کہ __________________________هیں  هسوی _

هیشی )ًبفز اعول /صائذ  , جبسی ہذایبت کے  هطببقهیں  5102ًوهبش  کی وصاست خبسجہ پبکستبى 

وصاست خبسجہ پبکستبى سے کشوایب الویعبد (پبسپوسٹ یب شٌبختی کبسڈ  کے ببسے هیں هطلوبہ تصذیق 

اط هقصذ کے حصول کے  (IOMآئی او این )هیشی  وطي هیں واپسی سے پیشتشجبئے گب اوس

هیشے پبط ۔ئش کشیں گےاط سلسلہ هیں شی(کے سبتھ           )        پبکستبى ایوبسی/کوًسلیٹلئے

یشی قوهیت کے ( هیں ه             (پبکستبًی اداسے  دستبویض کی ًہ ہوًے کی صوست هیں ,  کوئی

 هیں تصذیق کشًے کے پببٌذ ہوں گے۔ببسے 
 

پبکستبًی وطي واپسی پش   هیشی  اًہی ہذایبت کے هطببق , کہ هیں اط ببت سے بخوبی آگبٍ ہوں

ببہش جبًے اوس بیشوًی هلک هیں غیش قبًوًی طوس پش  طوس پش قبًوًیپبکستبى سے غیش اداسے هیشی 

ببہش هلک جبًے کے لئے  غیش قبًوًی ۔ اگش هیشاداخل ہوًے کے ببسے هیں تفتیش کش سکتے ہیں 

تو هجھے اًٹی ہیوهي ٹشیفکٌگ  رسائع یب ساستے  کے استعوبل کے ببسے هیں شبهل ہوًب پبیب گیب , 

اگش کوئی غیش قبًوًی طشیقہ کبس سوائی کے لئے بھیج دیب جبئے گب ۔ سشیکل  هیں هضیذ تفیش /کب

 تو هجھے بشی بھی کیب جب سکتب ہے )کش دیب جبئے گب (۔  گیب استعوبل ًہیں کیب

اقشاس کشتب سثبى کے جبًب سے  ابزا ت خود ,اوس اط کے سبتھ سبتھ  اپٌے صیش کفبلت  افشاس, و هیں 

کشتب ہوں جو هجھے یب  هبشاسے ًقصبى  ہش رهہ داسی اوس اطکو ہش  (IOM)ہوں کہ هیں آئی او این 

کی صوست هیں  آشکبسا کشًے ًے یب اقشا ًبهہ کشهزکوسٍ ببال  یکافشاد خبًہ یب بچوں هیشے 

بزا ت خود ,اوس اط کے سبتھ سبتھ  اپٌے صیش کفبلت  افشاس,  هیں ۔ ببلواسطہ یب بال واسطہ پہٌچے 

هزکوسٍ پشوجیکٹ هیں  (IOM)واسثبى کے جبًب سے  اط ببسے هیں بھی سضب هٌذ ہوکہ آئی او این 

هیں واقع ہو جبًے کی صوست هیں ,  ہوًے یب هوت  صخوی  دوساى  یب بعذ  هیں هیشیلیت کے شوو

کسی دوسشی ششکت کشًے والی ایجٌسی یب حکوهت کو کسی بھی  اوس ًہ ہی  (IOM)ًہ آئی او این 

 شا سکتب ہوں۔ ہٹھرهہ طشیقہ سے اط اهش کب 
 

 __________________________:_________________(بتبسیخ /بوقبمدستخط)
 ______________دسخواست دہٌذٍ کی دستخط:__________________________

 ____________________________دستخط)اگش هوکي ہو (_______تشجوبى کی 

 _______________________________آئی اوس این یب ششیک ًوبئٌذٍ کے دستخط:


