
ن   پیارے گھریلو   ۔۔۔مالزمي 

وں کا پابند ہ   ن ن درج ذیل چی  :گھریلو مالزمي 

نجام ۔ مالزمتی معاہدہ مي  ےط ہوئے کاموں کو انجام دینا، اور ا1

ن دین مي  ایمانداری کا خاص خی ال دیہ مي  نیک نیتی اور لي 

رکھنا۔

طوں ےک مطابق آجر یک ہدایات2 اور ۔ معاہدہ مي  ےط کردہ شر

۔ احکامات بجا الئي 

 حفاظت ۔ آجر اور ان ےک کنبہ ےک افراد یک رقم، جائیداد اور راز یک3

کریں۔

ام کریں۔4 ، رسم و رواج اور ملک یک روایات کا احیی ن ۔ قواني 

 ےک دوشوں کا کام کرئن 5
ی

 یا بغی  ادائیگ
ی

 ےس خود کو باز ۔ مع ادائیگ

۔ رکھي 



محترم گھریلو مالزم 

68کےےےو یسٹک ےےےر   کمےےے     ٹمےےے  2015آپ 

کےو ٹاےقمآ آ ے  کےو  ک ےو 15کو آ رککے  

اس   قئکےےداد کےےا ت قرےے  کےے  و اس  ا  کےےو
 از افشق  ہ ک  و کو  قم د ہکں۔



گھریلو مالزممحترم

کےو 68کو گھ کلس  کم  قےق س   ٹمے  2015

اس  ٹعکق ی  سزگق  ٹعقہدے کےا 13آ رکک  

گھ کلس ٹےززم کےا -1شآ ششم کق  ک اگ اف 

ذٹےےہ دا کےےقں  کےےو ٹاےےقمآ آپ کےےس ٹ   ےےہ کےےقم 

  ا  ےےقم دکےے و کےےا  ق ےےدا ی ک  ےےا  ےےقہئو  اس

  آ   اس  ا  کو خق دا  کو اف اد کا ہداکق

   عٹے  ک  ےق  ےقہئو اس  ا   ے  ٹکٹے  اےس  

 ےے  عٹےےے  د آٹےےد ک  ےےےق  ےےقہئو  مشےےے اککہ ا  

ہےےےداکق  کےےےو   ےےےقذ  ےےےو گھ کلےےےس ٹےےےززم کےےےا 

  ت قر  خا ے ٹکں  ہ  ڑے کق ا  کو سقےق
کس   صق   ہ  ہ  و۔



گھریلو مالزممحترم

ٹعکےےق ی  سزگےےق  ٹعقہےےدے کےےا شےےآ ششےےم کےےو 

کےےو ٹاےےقمآ آپ کےےس ٹلےے  کےےو 1 ک اگےے اف 

قےےسا ک     ےےم س  سار اس   ساکےےق  کےےق ات ےے ام 

ک  ق  قہئو۔



پیارے آجر اور گھریلو مالزم

یں فریقین کے درمیاان پیادا ناووے واتاے توازاااس ال  ل الے ما

جااارض اااواے  کااے اریرااک اہااارق کااردق  ریقااک کااار کااے م اااے  

  کااو توازااااس کااے ت اا یے کااے تاامے گھریلااو مالزمااین کاا  ےھرتاا

2015ریگوتیٹ کروے کے محکمے کے دامرق اختیار مایں نایں   
.68ک  ومےر 


