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ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ 

ਅਕਸਰ ਪੁੁੱ ਛੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਵਾਲ  

 
 

1. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਕੀ ਹੈ? 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ (“ਫੰਡ”) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ 365) ਦੇ 
ਅਧੀਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ (“ਬੋਰਡ”) ਦੁਆਰਾ ਪਰਬੰਧਤ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਡ ਮੁੁੱ ਖ ਤੌਰ 

'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ ਲਗਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ. 411) ਦੇ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤ ੇਜਾਂਦ ੇਇੁੱਕ ਲਗਾਨ 
ਦੁਆਰਾ ਵਵੁੱ ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਨ ੰ  ਸੁਰੁੱ ਵਖਅਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। 

 

2. ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਕਸ ਕਕਸਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?  
 

ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਯੋਗ ਪਵਰਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮੁਆਵਜਾ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਮੁਆਵਜਾ ਪਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦ ੇ ਵਜਸਦ ੇਲਈ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਸ ਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਵਵੁੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇ ਵਵਵਹਾਰਕ 

ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ (ਜਾਂ ਬੀਮਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ) ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਸਬੰਧਤ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫੰਡ ਵਵਚ ਅਰਜੀ 
ਦੇ ਸਕਦ ੇਹਨ। ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀਆ ਂਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਸ਼੍ਰੇਣੀਆ ਂਉਪਲਬਧ ਹਨ: 

(a) ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦ ੇਆਰਡੀਨੈਂ ਸ (ਕੈਪ.282) ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਹੁੱ ਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁੱ ਟਾਂ ਜਾਂ 
ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ ਲਈ ਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦਾ ਮੁਆਵਜਾ; 

(b) ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਵਵਚ ਹੋਏ ਖਰਚੇ; ਅਤੇ 
(c) ਅਵਜਹੀਆਂ ਸੁੱ ਟਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱਚ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਦੇ ਰ ਪ 

ਵਵੁੱ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਹਨ।  
                 
3. ਕਕਹੜ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਇੁੱ ਕ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?  

 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਧੀਨ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆ ਂ

ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਮੁਆਵਜੇ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਵਹਲੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਹੰੁਦੀ ਹੈ।ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ 
ਮੁਆਵਜੇ / ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਇੁੱਕ ਰਕਮ ਦਾ  ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਕੋਲ 
ਆਪਣੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤ ੇਵਡਫਾਲਟ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਪ ਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਯੋਗ ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਬਨੈਕਾਰ 
ਨ ੰ  ਮਾਲਕ ਦ ੇਵਵਰੁੁੱ ਧ ਦੀਵਾਲੀਆਪਨ / ਵਾਈਵਂਡੰਗ-ਅਪ ਆਰਡਰ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇ ਕੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਵਦੁੱ ਤੀ ਰਕਮ 
ਦੀ ਵਸ ਲੀ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼੍ ਨ ੰ  ਲਾਗ  ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨਹ ਾਂ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀਆਂ 
ਲਈ ਵਜਨਹ ਾਂ ਨੇ ਆਪਣ ੇਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਵਵਰੁੁੱ ਧ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤ ੇ  ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦ ੇਮੁਆਵਜੇ / ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣ ੇਦਾਅਵਵਆ ਂਦੀ 
ਮਾਤਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਵਸ ਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਵਵੁੱ ਤੀ ਤੌਰ 'ਤ ੇਵਵਵਹਾਰਕ ਸਾਧਨਾਂ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 
ਉਨਹ ਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਵਸ ਲੀ ਕਰਨ ਵਵਚ ਅਸਮਰਥ ਹਨ, ਉਹ ਗੈਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਲਈ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਬੇਨਤੀ 
ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 

 
 

4. ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜੀ ਦੇਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਿਕਾਰ ਨ ੰ  ਕਾਇਮ ਰੁੱ ਖਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਜਾਂ ਮਾਲਕ 

ਦੇ ਕਵਰੁੁੱ ਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਇੁੱ ਕ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਕਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣ  ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? 
 

ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਾਂ ਯੋਗ ਵਵਅਕਤੀ ਵਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਵੁੱ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਵਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਜਾਂ ਹਾਈ 

ਕੋਰਟ ਵਵੁੱ ਚ ਇੁੱਕ ਵਰੁੱ ਟ ਦੁਆਰਾ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਵਦਆ ਂਕਾਰਵਾਈ ਸ਼੍ੁਰ  ਕਰਨਗ।ੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ 



 

 

ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਿਾਰਾ 25B(1) ਦੇ ਤਕਹਤ, ਇੁੱ ਕ ਕਵਅਕਤੀ ਜ ੋਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ ੇਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵ ੇਦੇ 
ਸੰਬੰਿ ਕਵੁੱ ਚ ਕਾਰਵਾਈ ਸੁਰ  ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੋਰਡ ਅਤ ੇਬੀਮਾਕਰਤਾ (ਜ ੇਲਾਗ  ਹੁੰ ਦਾ ਹੈ) ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਨੋਕਿਸ ਦੇਵੇਗਾ। 
ਇਹ ਨੋਵਟਸ ਵਜਸ ਤਾਰੀਖ 'ਤ ੇਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਵਰੁੱ ਟ ਕੋਰਟ ਵਵਚ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤੋਂ 30 ਵਦਨਾਂ 
ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਵਵਚ ਰਵਜਸਟਰਡ ਡਾਕ ਦਆੁਰਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਵਅਕਤੀ ਦਆੁਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ 
ਮੁਆਵਜਾ ਅਰਜੀ ਜਾਂ ਵਰੁੱ ਟ ਦੀ ਇਕ ਕਾੁੱਪੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਤਰਹਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਬੋਰਡ ਦਆੁਰਾ ਵਦੁੱ ਤ ੇਫਾਰਮ ਵਵਚ ਵਲਖਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ 
ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਅਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀਆ ਂਕਾਰਵਾਈਆ ਂਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਚ ਵੁੱ ਖਰੇ ਨੋਵਟਸ 
ਬੋਰਡ ਵਵਚ ਪੇਸ਼੍ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਵਅਕਤੀ ਜ ੋਕਾਨ ੰ ਨੀ 30-ਕਦਨਾਂ ਦੀ ਕਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  
ਲੋੜੀਂਦ ੇਨੋਕਿਸਾਂ ਦੀ ਪ ਰਤੀ ਕਰਨ ਕਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਕਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫੰਡ ਤੋਂ ਕਕਸੇ ਸਹਾਇਕ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਨਹੀਂ 
ਹੋਵੇਗਾ। ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 25B (2) ਦੇ ਤਵਹਤ, ਇਹ ਵਸਰਫ ਵਵਸ਼ੇਸ਼ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵਚ ਹੀ 
ਹੰੁਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਬਨੈਕਾਰ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਦੇਕੇ ਵਲਖਤੀ ਤਰੌ 'ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼੍ਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਕ ਵਕਉਂ ਉਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 
ਅਵਧੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਬੋਰਡ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਵਰਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵਫਰ ਬੋਰਡ ਉਕਤ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼੍ਨ 
ਅਵਧੀ ਵਧਾਉਣ ਬਾਰ ੇਵਵਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਅਤ ੇ/ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਲਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਵਵਚ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਵਗਆਨ ਅਤ ੇ

ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆ ਂਸ਼੍ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆ ਂਹਨ। ਵਕਸ ੇਦੇ ਵਹੁੱ ਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਪੇਸ਼੍ ੇਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ ਝ ਬ ਝ ਨਾਲ ਵਵਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕੀ ਵਕਸ ੇਵਕੀਲ ਨ ੰ  ਉਸ ਦੇ ਆਪਣ ੇਖਰਵਚਆ ਂ'ਤ ੇਜਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 
ਸਹਾਇਤਾ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਦੇਸ਼੍ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਹੈ। 

 

5. “ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ” ਕੀ ਹੈ? 
  

ਇੁੱਕ ਜਖਮੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਸਨ ੰ  ਅਦਾਲਤ ਦੁਆਰਾ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼੍ੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਫੰਡ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ 
ਲਈ ਆਪਣੀ ਅਰਜੀ ਵਵੁੱ ਚ ਸਫਲ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਉਸਨ ੰ  ਬਦਲੇ ਵਵੁੱ ਚ "ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ" ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ 
ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਵਵਚ ਵਦੁੱ ਤ ੇਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਰਕਮ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵਚ ਕਾਰਵਾਈਆਂ 
ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਵਜਹੇ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਅਤ ੇਖਰਵਚਆ ਂ'ਤੇ ਕੋਈ ਵਵਆਜ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਜੁੱ ਥੇ ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ 
ਦੀ ਰਕਮ $6 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦੀ, ਇਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਇਕਮੁਸ਼੍ਤ ਰਕਮ ਵਵਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਇਹ 
$6 ਵਮਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼੍ੁਰ ਆਤ ਵਵਚ $6 ਵਮਲੀਅਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਫਰ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਮੇਂ 
ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂ $40,000 ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਵੁੱ ਧ ਹੈ, (ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਅਪਾਵਹਜ ਜਾਂ ਅਧਰੰਗ ਤੋਂ 
ਪੀੜਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਆੁਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੁੱ ਕ "ਗੰਭੀਰ ਰ ਪ ਨਾਲ ਜਖਮੀ ਸਬੰਧਤ ਯੋਗ 
ਵਵਅਕਤੀ" ਵਜੋਂ ਜਾਵਣਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨ ੰ  $40,000 ਦਾ ਵਾਧ  ਭੁਗਤਾਨ ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਾਵਸਕ ਭੁਗਤਾਨ(ਵਾਧ )), ਦ ੇਵਹਸਾਬ ਨਾਲ 
ਮਹੀਨੇਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦ ਤੁੱ ਕ ਅਦਾਲਤੀ ਫਸੈਲੇ ਦੀ ਕੁੁੱ ਲ ਰਕਮ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।  

 
 

6. ਕਬਨੈ-ਪੁੱ ਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ ਕਕਹੜ ੇਹਨ? 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 16 ਦ ੇਅਧੀਨ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੇ ਮੁਆਵਜੇ ਦੀ ਅਰਜੀ 
ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ:   

(a) ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਵਵੁੱ ਚ ਸਮਰੁੱਥ ਅਵਧਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਾਂ ਹੁਕਮ;   

(b) ਮੁਆਵਜਾ ਮੁਲਾਂਕਣ, ਡਾਕਟਰੀ ਖਰਚ ੇਅਤੇ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦ ੇਅੰਤਮ ਸੰਸਕਾਰ ਦ ੇਖਰਵਚਆ ਂਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਵਦ 

ਦ ੇਸਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਲੇਬਰ ਕਵਮਸ਼੍ਨਰ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤ ੇਗਏ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ(ਟਾਂ); ਅਤ ੇ

(c) ਹੋਰ ਦਸਤਾਵੇਜ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਵਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦ ੇਹਨ। 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 20A ਦੇ ਤਵਹਤ ਗੈਰ-ਭੁਗਤਾਨ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ 
ਰਾਹਤ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਅਰਜੀ ਲਈ, ਵਬਨੈਕਾਰ ਹੇਠ ਵਲਖੀਆ ਂਕਾਪੀਆ ਂਪਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ  



 

 

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

 

7. ਇੁੱ ਕ ਅਰਜੀ ਜਮਹਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਕਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੈ? 

 

ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਬੋਰਡ ਅਵਜਹੀ ਪੁੁੱ ਛਵਗੁੱਛ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਵਨਸ਼੍ਚਤ ਕਰਨਾ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਰ 

ਵਬਨੈਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫਰਜ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਬੋਰਡ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦ ੇਅੰਦਰ ਅਵਜਹੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਦਾਨ ਕਰੇ। ਇਸ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਹੋਣ ਤੇ, ਬੋਰਡ ਇਹ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਵਬਨੈਕਾਰ ਫੰਡ ਵਵਚੋਂ ਵਕਸ ੇ

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਬੋਰਡ ਮਾਲਕ, ਬੀਮਾਕਰਤਾ ਅਤੇ ਵਬਨੈ-ਪੁੱਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵਕਸ ੇਹੋਰ 

ਵਵਅਕਤੀ ਤੋਂ ਅਵਜਹੀ ਪੁੁੱ ਛਵਗੁੱਛ ਜਾਂ ਅਵਜਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬੋਰਡ ਜਰ ਰੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। 
 
 

8. ਕਕਹੜ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?  
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(1) ਦ ੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣ ੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂ ਲਈ, 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਆਪਣੀਆ ਂ ਵਜੰਮੇਵਾਰੀਆ ਂਪ ਰੀਆ ਂਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸੁੱ ਟਾਂ ਲੁੱ ਗਣ ਲਈ ਆਮ ਕਾਨ ੰ ਨ ਅਨੁਸਾਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀਆ ਂਲੈਣਾ ਜਰ ਰੀ ਹੈ। ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਇਸਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਵਵੁੱ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ 
ਹੈ, ਉਹ ਇੁੱਕ ਜੁਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤ ੇਵੁੱ ਧ ਤੋਂ ਵੁੱ ਧ $100,000 ਦਾ ਜਰੁਮਾਨਾ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜਾ ਦ ੇ
ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੰੁਦਾ ਹੈ।     

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 36A ਦੇ ਤਵਹਤ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ 
ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਫੰਡ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਮਾਲਕ 
ਨ ੰ  ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ (“ਵਡਮਾਂਡ ਨੋਵਟਸ”) ਦੇਵੇਗਾ, ਵਜਸ ਵਵੁੱ ਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ, ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਅਤੇ ਉਹ ਅਵਧੀ 
ਵਜਸ ਦ ੇਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰੇਗਾ, ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਵੇਗਾ। 

 
 

9. ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਿਾਰਾ 40 (1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ 

ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਕਕੰਨੀ ਹੈ? 
 

ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੇ ਬੀਮਾ ਪਰੀਮੀਅਮ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ 
ਲਗਾਨ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਲਗਾਨ ਨਾਲੋਂ ਵਤੰਨ ਗੁਣਾ ਹੈ। 
 

ਵਜੁੱ ਥੇ ਵਕਸ ੇਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤ ੇਬੋਰਡ 

ਦੁਆਰਾ ਪਵਹਲੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਵਡਮਾਂਡ ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਤੋਂ 24 ਮਹੀਵਨਆ ਂਦੇ ਅੰਦਰ, ਵਫਰ ਧਾਰਾ 40(1) (“ਦ ਜੀ ਉਲੰਘਣਾ”) 

ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਦ ਜੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਵੁੱ ਚ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ 
ਗਣਨਾ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਦੋ ਗੁਣਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਵੇਂ ਵਕ ਇਹ ਪਵਹਲਾ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ (ਭਾਵ, ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਲੇਵੀ x 3 ਗੁਣਾ x 2 

ਗੁਣਾ)। 
 

ਵਵਸ਼੍ੇਸ਼੍ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਵੁੱ ਚ, ਮਾਲਕਾਂ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਅਨੁਸ ਚੀ 4 ਵਵੁੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਤੇ 
ਇੁੱਕ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ: 

 

ਸ਼ਰੇਣੀ ਇੁੱਕ 

ਬੋਰਡ ਇੁੱਕ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦੁਆਰਾ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਇੁੱਕ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ 
ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਾਲਕ ਲੋੜੀਦੀਆ ਂਜਰ ਰਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ 
ਕਰਨ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੋਰਡ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਵਚ ਅਸਮਰੁੱਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  
ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 36A (3)(a) ਦ ੇਅਨੁਸਾਰ $10,000 ਦੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ 'ਤੇ 



 

 

ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ; ਅਤ ੇ
 
ਸ਼ਰੇਣੀ ਦ ਜੀ 
ਵਜੁੱ ਥੇ ਇਕ ਮਾਲਕ ਵਜਸ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆ ਂਦੀ ਮੁਆਵਜਾ ਬੀਮਾ ਪਾਲਸੀ ਲੈਣ ਵਵਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਵਵਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ 
ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 40(1) ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕ ੇਆਖਰਕਾਰ ਬੀਮਾ ਪਾਵਲਸੀ ਲੈ ਕੇ ਉਲੰਘਣਾ ਨ ੰ  ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਲਈ ਧਾਰਾ 40(1) ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, (ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਬੰਦ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਵਕਸ ੇਵੀ ਰੁਜਗਾਰ ਵਵਚ 

ਵਕਸ ੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਵਦ), ਮਾਲਕ ਦੁਆਰਾ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 36A (3)(b) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ $ 5,000 ਦੀ ਵਨਰਧਾਰਤ ਰਕਮ ਹੈ। 
 
 

10. ਸਮੀਕਖਆ ਲਈ ਅਰਜੀ ਕਕਵੇਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਯੋਗ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਕਵਰੁੁੱ ਿ ਅਪੀਲ ਕਕਵੇਂ ਦਰਜ ਕਰਨੀ ਹੈ? 
 

ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦਆੁਰਾ ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਵਡਮਾਂਡ ਨੋਵਟਸ ਵਵੁੱ ਚ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅਵਧੀ ਦ ੇਅੰਦਰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਜਾਂ 
ਸਰਚਾਰਜ ਲਗਾਉਣ ਦ ੇਅਧਾਰ ਦੀ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਬੋਰਡ ਬੇਨਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਮੀਵਖਆ ਕਰੇਗਾ 
ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਸਮੀਵਖਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦੀ ਸ ਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੁੱਕ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ। ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਸਮੀਵਖਆ 

ਬਾਰ ੇਬੋਰਡ ਦੁਆਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼੍ਟ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ ਉਹ ਵਜਲਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਵਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
 
 

11. ਕਕਹੜ ੇਹਾਲਾਤਾਂ ਕਵੁੱ ਚ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਛੋਿ ਕਦੁੱ ਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਰਕਮ ਨ ੰ  
ਘਿਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? 

 

ਬੋਰਡ ਨ ੰ  ਸਰਚਾਰਜ ਦ ੇ ਵਕਸ ੇਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਮੁਆਫ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਸਦੀ ਰਕਮ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਅਵਧਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦ ਤੁੱ ਕ 
ਦੋਸ਼੍ੀ ਠਵਹਰਾਇਆ ਮਾਲਕ ਵਸੁੱ ਧ ਦੋਸ਼ ਨ ੰ  ਬਦਲਣ ਵਵਚ ਅਦਾਲਤ ਨ ੰ  ਯਕੀਨ ਵਦਵਾਉਣ ਦ ੇਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੰੁਦਾ, ਉਦੋਂ 
ਤੁੱ ਕ ਉਹ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 36A ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫੰਡ ਬੋਰਡ 
ਨ ੰ  ਸਰਚਾਰਜ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਜੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। 

 
 

12. ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਕੁੱ ਥੋਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? 
 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੁਆਵਜਾ ਸਹਾਇਤਾ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁੁੱ ਛ-ਵਗੁੱ ਛ ਬੋਰਡ ਦ ੇਸਕੁੱ ਤਰੇਤ ਨ ੰ  ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ: 
 

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

(MTR ਕਾਜਵ ੇਬੇ ਸਟੇਸਨ ਐਗਵਜਟ A, ਰਸਲ ਸਟਰੀਟ ਅਤੇ ਵਾਨ ਚਾਈ ਰੋਡ ਦੁਆਰਾ ਹੰੁਦੇ ਹੋਏ 

ਵਤਨ ਲੋਕ ਲੇਨ ਤੁੱ ਕ 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 

ਕੀਤ ੇਗਏ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀਆ ਂਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ। ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਾਠ ਵਨਆ ਂਵਵਭਾਗ ਦ ੇਦੋਭਾਸ਼੍ੀ ਕਾਨ ੰ ਨਾਂ ਦੀ 
ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਰਣਾਲੀ (http://www.elegislation.gov.hk) 'ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਵਦੁੱ ਤਾ ਵਗਆ ਹੈ। 
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