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 حلف نامے کے لئے نمونہ 

پیپر پر مندرجہ ذیل مواد تیار کریں(  ٹامشاہ  دشنر سےتصدیق شاوتھ کمروپے کے  010)  

کرتا ہوں تصدیق   پختہ طور پر    اس حلف نامے کی  -

______________________ولد_______ساکن_______ میں      

کریں . اپنی شکایت کے مندرجات کا ذکر 1  

لزامات درست ہیں  باال ا  ہ مندرج کہ ہوں   اقرار کرتا  وش و حواسہ  میئ میں بقا. 2  

. . اس سلسلے میں کوئی اپیل ، یا کوئی اور کارروائی کسی بھی عدالت کے سامنے  3

 شکایت کا موضوع زیر التوا نہیں ہے 

ہے اور یہ شکایت ہراساں کرنے   جواز قابل معقول  ہے اور  الزام مل ہرشاشکایت میں  .4

اؤ ڈالنے کے ارادے سے  دب  ے اوپرپارٹی ک ی شکایت   ا ، بدنام کرنے ، شرمندہ کرنے ی 

ہے  یئکی گنہیں    

ہے تو ، پھر  .میں پوری طرح سے سمجھتا ہوں کہ اگر میری شکایت غلط ثابت ہوئی 5

کا ادا کرنے   (روپے تک ہو سکتا ہے  )جو کہ دو الکھ کردہ جرمانہ   دئ عامیں اتھارٹی کے 

ہوں گا پابند   

. میں اتھارٹی کو اپنے پتے اور رابطے کی تفصیالت سے آگاہ کرنے کا عہد کرتا ہوں  6

اور میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ میں اتھارٹی کے ذریعہ طے شدہ تاریخوں پر باقاعدگی سے  

کہ اگر میں کسی  سماعتوں میں شرکت کروں گا اور پوری طرح سے یہ سمجھتا ہوں  

مناسب وجہ کے بغیر اس میں شرکت کرنے میں ناکام رہا ہوں یا جان بوجھ کر تاخیر  

ہوں گا   کروں گا۔ تب میں اتھارٹی کے ذریعہ دیئے گئے اخراجات ادا کرنے کا ذمہ دار

کا اختیار  رکھتی  ےنقانون کے مطابق شکایت کا فیصلہ کر  منظم کردہاور یہ کہ اتھارٹی 

 ہے 

درج نہیں کی ہے اور نہ ہی یہی  شکایت   یئ کوو  اتھارٹی ک . میں نے اسی موضوع پر 7

  سیکپہلے  ہیناپر زیر التوا ہے اور اس  موضوع  پاس کسی بھی اتھارٹی کے  معاملہ 

فورم نے فیصلہ نہیں کیا ہے  عدالت/  

 


