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 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ 
  

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ 

  
ਭੂਮਿਕਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (“ਫੰਡ”) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ 365) 

(“ECAO”) ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (“ਬੋਰਡ”) ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ 

ਫੰਡ ਮੁੁੱ ਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਲਗਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 411) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਇੁੱਕ 

ਲਗਾਨ ਦੁਆਰਾ ਵਵੁੱ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 
ਯੋਗਤਾ 

ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਵਜਸਦੇ ਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਸ ਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਵਵੁੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਵਵਹਾਰਕ 
ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ। 

 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਂ

ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

(a) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ.282) ਅਤ ੇਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਹੁੱ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁੱਟਾਂ ਜਾਂ 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ; 

(b) ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਵਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ; ਅਤ ੇ

(c) ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੁੱਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ 
ਰ ਪ ਵਵੁੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ।  

 
ਮਿਨੈ-ਪੱਤਰ ਮਕਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ 

ECAO ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਚ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੇਠ 

ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: 
(a) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵੁੱ ਚ ਸਮਰੁੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ; 

(b) ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚੇ ਅਤ ੇਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦੇ ਖਰਵਚਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਵਦ 

ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਲੇਬਰ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ(ਟਾਂ); ਅਤੇ 
(c) ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ECAO ਦੀ ਧਾਰਾ 20 A ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵਵੁੱ ਚ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ: 
 



(a) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵੁੱ ਚ ਸਮਰੁੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ; ਅਤੇ 
(b) ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। 

 

ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਅਵਜਹੀ ਪੁੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼ਚਤ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਵਬਨੈਕਾਰ 

ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਅਤ ੇਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ 
ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਬੋਰਡ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਫੰਡ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸੇ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ 
ਹੁੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਮਾਲਕ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤ ੇਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਵਜਹੀ 
ਪੁੁੱ ਛਵਗੁੱ ਛ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਜ਼ਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੀ ਸੂਚਨਾ 
ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਵਜ਼ਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਵਰੁੱ ਟ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਵਦਆ ਂਕਾਰਵਾਈ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨਗੇ। ECAO ਦੀ ਧਾਰਾ 25B(1) ਦ ੇਤਮਹਤ, 

ਇੱਕ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਰਿਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਿੁਆਵਜ਼ ੇਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦ ੇਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸੰਿੰਧ ਮਵੱਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰ ੂਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਿੋਰਡ 

ਅਤ ੇਿੀਿਾਕਰਤਾ (ਜੇ ਲਾਗ ੂਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਮਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਵਜਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ 
ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਰੁੱ ਟ ਕੋਰਟ ਵਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਵਵਚ ਰਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ 
ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਵਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਵਰੁੱ ਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, 

ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤ ੇਫਾਰਮ ਵਵਚ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ 
ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਚ ਵੁੱ ਖਰੇ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਵਵਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। 
ਕੋਈ ਵੀ ਮਵਅਕਤੀ ਜੋ ਕਾਨੰੂਨੀ 30 ਮਦਨਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਿੋਰਡ ਨੰੂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨੋਮਿਸਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਨ ਮਵੱਚ ਅਸਫਲ 

ਰਮਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਮਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ECAO ਦੀ ਧਾਰਾ 25B(2) ਦੇ ਤਵਹਤ, ਇਹ 

ਵਸਰਫ ਵਵਸ਼ੇ੍ਸ਼੍ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵਚ ਹੀ ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਦੇਕੇ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, 

ਵਕ ਵਕਉਂ ਉਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਰ ਬੋਰਡ 

ਉਕਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 

ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਗਆਨ ਅਤ ੇ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਕਸੇ ਦੇ ਵਹੁੱ ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪੇਸੇ਼ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤ ੇਸ ਝ ਬ ਝ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸੇ ਵਕੀਲ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਰਵਚਆਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। 

 
ਮਵਸੇਸ ਹਾਲਾਤ 

ਵਜੁੱ ਥੇ ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਬੀਮਾ ਦੀ ਕੋਈ 

ਨੀਤੀ ਲਾਗ  ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਨੋਵਟਸ ਉੱਤੇ, ਬੋਰਡ ਵਿਲਾਫ਼ ਦਾਅਵ ੇਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਕਰਨ 

ਦੀ ਆਵਗਆ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਵਜੁੱ ਥੇ ਇਹ ਉਸਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ,: 
(a) ਮਾਲਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਾਂ ਜੇ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੁੱ ਵਭਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ; 
(b) ਮਾਲਕ ਵਦਵਾਲ਼ੀਆ ਹੈ; 

(c) ਮਾਲਕ ਮਰ ਵਗਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਕਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਵਚ, ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰਵਜਸਟਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ 

ਹੋ ਗਈ ਹੈ; ਜਾਂ 



(d) ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ 
 

ਅਧੀਨਗੀ  

ਵਜੁੱ ਥੇ ਇੁੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਵਵੁੱ ਚੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁੱਕ ਅਤ ੇਉਪਾਅ ਉਸ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰਾਂ (ਉਸ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ 
ਰਕਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਤਕ) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਟਰਾਂਸਫਰ ਅਤ ੇਅਵਧਕਾਰਤ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤ ੇਗਏ ਹਨ। ਬੋਰਡ ਅਵਜਹੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 

ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕਉਂਵਕ ਇਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਏ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ) ਤੋਂ ਮੁੜ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨਾ 
ਉਵਚਤ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 

 
ਿੋਰਡ ਦ ੇਮਨਰਧਾਰਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸਿੀ 

ਇੁੱਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਜੋ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਨਰਧਾਰਣ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਖਲਾਫ਼ 

ਇੁੱਕ ਵਰੁੱ ਟ ਦੁਆਰਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁ਼ਰ  ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
ਅਪਰਾਧ 

ਕੋਈ ਵੀ ਵਵਅਕਤੀ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਵਬਆਨ ਵਦੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਾਂ ਵਰਕਾਰਡ ਵਤਆਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ; ਜਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ, ਵਕਸੇ ਵੀ ਮੰਗ ਦੀ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਕਸੇ ਵੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਅਪਰਾਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇ

ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤ ੇਕੈਦ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

ਪੁੱ ਛ-ਮਗੱਛ 
 

ECAO ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਵਬਨੈ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਵਕਰਆ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਪੁੁੱ ਛ-ਵਗੁੱ ਛ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੁੱਤਰੇਤ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 
 

ਪਤਾ: 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, Hong Kong 

(MTR ਕਾਜ਼ਵੇ ਬੇ ਸਟੇਸਨ ਐਗਵਜ਼ਟ A, ਰਸਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤ ੇਵਾਨ ਚਾਈ ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦ ੇ

ਹੋਏ ਵਤਨ ਲੋਕ ਲੇਨ ਤੁੱਕ ਜਾਓ) 
ਟੈਲੀ  : 2116 5684 

ਫੈਕਸ : 2109 0310 

ਈਮੇਲ : contact@ecafb.org.hk 

ਹੋਮਪੇਜ : http://www.ecafb.org.hk 
 
 

ਨੋਿ ਕਰਨ ਲਈ ਪੁਆਇੰਿ 

ਹਾਲਾਂਵਕ ਇਸ ਸ ਚਨਾ ਨੋਟ ਨ ੰ  ਵਤਆਰ ਕਰਨ ਵਵਚ ਹਰ ਇਕ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸਾਂ ਵਵਚ ਵਰਣਨ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਾਠ ਵਨਆਂ ਵਵਭਾਗ ਦੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ ‘ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। (http://www.elegislation.gov.hk) 

 

 

 
ver.2019 

mailto:contact@ecafb.org.hk
http://www.ecafb.org.hk/

