
 

 

 

 معاوضہ معاونت فنڈ بورڈ نیمالزم

 اسسٹنس فنڈ بورڈ( شنیكمپنس یزمپالئیا)
 
 

درخواست  یکے تحت معاونت ک ننسیمعاوضہ معاونت آرڈ نیمالزم

 معلومات ںیکے بارے م

 
 

 تعارف

 ایک"( کے تحت قائم ECAO( )"365 .پی)ک ننسیمعاوضہ معاونت آرڈ نیم"(  مالز فنڈ یدمعاوضہ معاونت فنڈ )" نیمالزم
معاوضہ  نیاعانت مالزم یمال یانتظام ہے۔ اس فنڈ ک ریبورڈ"( کے ز یدمعاوضہ معاونت فنڈ بورڈ )" نیمالزم ہی اور ایگ

جب  کسی( کے تحت آجروں کےادا کردہ ٹ411 .پی)ک )ننسیآرڈ زیویانشورنس ل شنینسیکمپ زیمپالئیا ( ننسیآرڈ زیویانشورنس ل
 یجات یکسے   ںیکو محفوظ بناتے ہ )انشورنس کوور شنینسیزکمپیپمالئیا(کے معاوضہ انشورنس کے سرمائے  نیوہ مالزم

 ہے 

 

 تیاہل

وصول کرنے  ہرجانےعام قانون کا  یاکا معاوضہ  ینکے اہل کنبہ کے ممبران، جو مالزم ینمالزم جاں بحق یا ینمالزم یزخم
کے تمام  یطرف سے بحال یک (کرانے واال ادارے یمہب یا)آجر  ذمہ دار ہوتا ہے، متعلقہ آجر  یےجس کے ل یںناکام رہے ہ یںم

 ۔یںکے اہل ہ ینےدرخواست د یےختم کرنے کے بعد ، وہ  فنڈ سےمدد کے ل وطور پر قابل عمل ذرائع ک یاور مال یقانون

 

 اقسام یمعاونت ک

 
 :ںیہ ابیاقسام فنڈ سے دست لیمندرجہ ذ یمعاونت ک

(a) کے لیے نیمالزم اموات کا ای( اور اس سے متعلقہ مفادات کے تحت کام سے متعلقہ زخموں 282 .پی)ک ننسیمعاوضہ آرڈ نیمالزم 
 معاوضہ ؛ادا شدہ   ریغ

(b) ہونے والے اخراجات؛ اور ںیم یکارروائ یقانون ںیکے معاوضے کے دعوے م نیمالزم 

(c) یک )منٹیپ فیلیر (یگیادائ یامداد جو، عام قانون کے ہرجانے شدہ  رادایگئےغ ےیحکم د ںیاموات کے سلسلے م ایزخموں  سےیا 
 ۔ںیقابل ادا ہ ںیصورت م

 

 :قہیکا طر نےیدرخواست د

 
ECAO یک لی، درخواست دہندہ درج ذ ںیصورت م یدرخواست ک یک یگیعدم ادائ یکے معاوضے ک نیکے تحت مالزم 16 دفعہ یک 

 فراہم کرے گا۔ کاپیاں

(a)  حکم؛  ای صلہیعدالت کا فحامل  یك اریہانگ کانگ کے دائرِہ اخت 

(b) کمشنر  ںیکے سلسلے م رہیوغ یگیادائ یرسومات کے اخراجات ک یآخر یمالزم ک جاں بحقاخراجات اور  ی، طب نیکا تع معاوضے
 ؛ اور )ٹسیفکیسرٹ (ٹیفکیکردہ سرٹ یجارطرف سے یک بریبرائے ل

(c) ۔ںیمعاونت کرسکتے ہ ںیم شیتفت یاس ک یکجو بورڈ  زاتیدستاو گرید 

 
ECAO یکشنکے س A 20 یےدرخواست کے ل یک یگیادائ یامداد یںکے تحت بال معاوضہ عام قانون کے ہرجانے کے سلسلے م  ،

  :فراہم کرے گا کاپیاں  یک یلدرخواست دہندہ درج ذ

(a)  اور حکم؛ یا یصلہحامل عدالت کا ف یك یاردائرہ اخت کےہانگ کانگ 

(b) ۔یںمدد دے سکتے ہ یںم یقاتتحق یجو بورڈ کو اس ک یزاتدستاو یگرد 

 

 
 یسمجھ یضرور ےیکرنے كے ل صلہیف کیپوچھ گچھ کرے گا جو ا یپر ، بورڈ اس طرح ک یوصول یدرخواست ک کیا

مطلوبہ معلومات  یسیا ںیمدد کرے اور بورڈ كو مقررہ مدت م ی۔ ہر درخواست دہندہ کا فرض ہے کہ وہ بورڈ ک ںیہ یجات
کا حقدار  یگیادائ یقسم ک یکہ درخواست دہندہ فنڈ سے کس ہےکرسکتا  صلہیف ہیناکام ہونے پر ، بورڈ  ںیفراہم کرے ۔ اس م

 یاس طرح ک  یدوسرے افراد سے بھ یادارے اور درخواست سے وابستہ کس والےکرانے  مہیہوگا۔  ، بورڈ  آجر ، ب ںینہ
 سمجھے ۔ یمعلومات حاصل کرسکتا ہے جسے بورڈ ضرور ایپوچھ گچھ 

Urdu version  

 



 

 

 

 شنیفکیکا نوٹ یکارروائ

درخواسِت  ںیکورٹ م یہائ ایعدالت  یضلع ایکے معاوضے اور /  نیمالزم ںیکورٹ م یضلعاہل افراد  ای نیمالزم یزخم
کے  (ECAO) ننسیمعاوضہ معاونت آرڈ نیمالزم گے۔ ںیشروع کر یکارروائ یہرجانے کے دعوے ک عہیسماعت کے ذر

کا آغاز  یکارروائ ںیہرجانے کے دعوے کے سلسلے م ایکے معاوضے  نیکے تحت ، جو شخص مالزم B(1)25 کشنیس
اس نوٹس کو بورڈ کو   کا نوٹس دے گا۔ یکرانے واال ادارے )اگر قابل اطالق ہے( کو کارروائ مہیکرتا ہے  وہ بورڈ اور ب
کے  یختار یدائر کرنے ک درخواسِت سماعت یںعدالت م یادرخواست  یمالزمت کے معاوضے ک  یعہرجسٹرڈ پوسٹ کے ذر

 یںصورت م یریفارم پر تحر یککردہ ا ینطرف سے متع یکے نوٹس بورڈ ک جائے گا۔ اس طرح یاک یشدن کے اندر پ 30
درخواسِت  یادرخواست  یکے معاوضے ک ینمالزم یںگے ، جس پر شخص کے دستخط ہوں گے اور ساتھ م یںجائ یےک یشپ

 یںکے سلسلے م یکارروائ یک ہرجانےاور  یکارروائ یکے معاوضے ک ین۔ مالزمیموجود ہو گ یبھ یکاپ یکا یک سماعت
بورڈ کو مطلوبہ  یںمدت م یدن ک 30 یشخص جو قانون یبھ یکوئ ۔یضرورت ہوگ یکرنے ک یشپ یںنوٹس بورڈ م الگالگ 

 ہوگا۔ یںکا حقدار نہ یگیادائ یرقم  ک یامداد یطرح ک یبھ یناکام ہوجاتا ہے وہ فنڈ سے کس یںکرنے م یشپ( نوٹسز)نوٹس 
درخواست دہندہ بورڈ کو  یہوتا ہے جب کوئ یہ یںحاالت م یمعمول یرصرف غ یہکے تحت ، B(2) 25 یکشنکے س یننسآرڈ
 یںوجہ سے وہ مقرر کردہ  مدت کے دوران بورڈ م یجن ک یںوجوہات ہ یاچھ یسیکہ ا سکے طور پر مطمئن کر یریتحر

کرنے  پر  یعتوس میںمدت  یک یفکیشن، تب بورڈ اس نوٹیرہ/ ناکام رہا یںم ینےد یا یسکت/ دے سکتا یںنہ کا نوٹس یکارروائ
 غور کرسکتا ہے۔

 
علم اور  یقانون یکیتکن ںیالنے م ںیعمل م یکارروائ کیا ںیعدالت م ےیہرجانے کے ل ایکے معاوضے اور /  نیمالزم
،  ےیچاہ نایور سے مشورہ ل شہیپ یکو قانون داریدعو کی، ا ےیکار شامل ہوسکتا ہے .اپنے مفاد کو بچانے کے ل قہیطر یعدالت

 تیہدا عےیکے ذر) ڈیا گلیل (امداد یقانون ایسے اپنے اخراجات پر  لیوک یکس ایکہ آ ےیسے غور کرنا چاہ یاور سمجھدار
 ہے ۔ یضرور ناید
 

 خاص حاالت

نافذ العمل  ںیاہل افراد کے سلسلے م ایکرنے والے مالزم  یعو  آجر کے خالف معاوضے کا د یکس یسیپال یکوئ یک مہیجہاں ب
 ےیاجازت کے ل یکرنے ک یجار یکارروائ یاہل افراد بورڈ کو نوٹس پر ، بورڈ کے خالف دعوے ک ایہے ، مالزم  ںینہ

 اس کا آجر ہو جہاں: ہی ای۔ گوںیدرخواست دے سکتے ہ ںیعدالت م
(a)  سکتا ہے۔ ںیہو، مل نہ یہوگئ ینشاندہ ی، اگر اس ک ایہے  یجاسکت یک ںیشناخت نہ یآجر ک 

(b)  ہے۔ واالیآجر د 

(c)   ای۔ ہے  ایگ ایسے منسوخ کر درجسٹر  ای، ختم  لی، تحل ںیصورت م یک یکمپن ای ہے ایفوت ہو گآجر 

(d) ۔ یجاسکت یک ںینہ یوجہ سے آجر کے خالف کارروائ یبھ یکس 
 

 )شنیسبروگ(ُمتبادل 

 

)اس کے حوالے سے اِنسداد  یہے ، اس کے تمام حقوق اور حقدار یگئ یک یگیدرخواست دہندہ کو فنڈ سے ادائ کیجہاں ا
آجر  ہی ونکہی۔ بورڈ اس طرح کے اقدامات کرسکتا ہے کںیگئے ہ ئےیمنتقل اور سونپ د کوحد تک( بورڈ  یرقم ک یک یگیادائ
 مناسب سمجھا جاتا ہے۔ ےیکے ل یوصول یرقم ک یگئ یفنڈ سے ادا ک ےکرانے واال ادارے( س مہیب ای ای)

 

 نانیسے عدم اطم صلےیبورڈ کے  ف

 
ہے وہ بورڈ کے  ںیسے مطمئن نہ صلےیفبورڈ کے  ںیدرخواست کے سلسلے م ےیلکے  یگیدرخواست دہندہ جو ادائ کیا

 کا آغازکرسکتا ہے۔ یکارروائ یعدالت عےیخالف  درخواسِت سماعت کے ذر

 

 جرائم
کرتا /  شیپ کارڈیر ای زیدستاو یکوئ ایہے  یتی/ د تاید انیب یکوئ ںیشخص جو بورڈ کو معلومات فراہم کرنے م یبھ یکوئ
 یضرورت ک ی، کس ریمعقول عذر کے بغ ایہے؛  یہے جس کو وہ جھوٹا جانتا/ جانت یاعالن کرتا/کرت سایا یکوئ ایہے  یکرت
جرم  کیہے وہ ا یناکام ہوجاتا/ جات ںیم نےیکا جواب د قاتیتحق یبھ یکس یالجانے و یک عہیبورڈ کے ذر ایکرنے  ،  لیتعم

پابند ہے۔ یسزا کا/ک یک دیہے اور جرمانے اور ق یکا ارتکاب کرتا/ کرت



 

 

 

 پوچھ گچھ 
 

ECAO  ہے یجاسکت یپرک لیسے، ذ ٹیریٹیکار سے متعلق پوچھ گچھ بورڈ کے سکر قہیکے طر نےیدرخواست د ےیکے ل معاونت ای: 

 

 

 

 

 

 

 نوٹ کرنے کے نکات

 
۔ ںیہ اریواحد اخت ےیدفعات کے ل یک نیقوان ننسیہے ، آرڈ ایگ ایکو بروکارال اطیہر احت ںیم یاریت ینوٹ ک یاگرچہ اس معلومات

سسٹم              شنیقانون انفارم یآف جسٹس) کے دو لسان پارٹمنٹیکا پورا متن محکمہ انصاف ( ڈ ننسیآرڈ

(http://www.elegislation.gov.hk پر اپ )ہے۔ ایگ ایکرد لوڈ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
ver.2019 

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

اور وان چا روڈ کے راستے  ٹی، رسل اسٹر  ںیسے باہر نکل A  َخُروج    شنیکاز وے بے اسٹ(

 ) ںیطرف چل یک نیٹن لک ل

 5684 2116 : یلیفونٹ

 0310 2109 :یکسف

 contact@ecafb.org.hk :یلم یا

 http://www.ecafb.org.hk : یجہوم پ
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