
 

 

 

 ) اسسٹنس فنڈ بورڈ یشنكمپنسایپمالئیز  (معاوضہ معاونت فنڈ بورڈ ینمالزم

 

    یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم

       پوچھے جانے والے سواالتکثرت سے  
 

 
 ؟ہے یاک معاوضہ معاونت فنڈ ینمالزم .1

 

ہے  یاگ یا( کے تحت قائم ک365 .یپ)ک یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینفنڈ"( مالزم یمعاوضہ معاونت فنڈ  )"د ینمالزم

معاوضہ  نیاعانت مالزم یمال یاس فنڈ کانتظام ہے ۔  یربورڈ"( کے ز یمعاوضہ معاونت فنڈ )"د ینمالزم یہاور 

( کے تحت آجروں کےادا کردہ 411 پی)ک )ننسیآرڈ زیویانشورنس ل شنینسیزکمپیپمالئیا( ننسیآرڈ زیویانشورنس ل

کو محفوظ بناتے  )انشورنس کوور شنینسیزکمپیپمالئیا(کے معاوضہ انشورنس کے سرمائے  نیجب وہ مالزم کسیٹ

 ہے  یجات یسے ک ںیہ

 

 

 

 ہے؟ یجاسکت یمدد ل یفنڈ سے کس قسم ک .2
 

وصول کرنے  ہرجانہعام قانون کا  یاکا معاوضہ  ینکے اہل کنبہ کے ممبران، جو مالزم ینجاں بحق مالزم یا ینمالزم یزخم

کے تمام  یطرف سے بحال یک کرانے واال ادارے( یمہب یاآجر  ذمہ دار ہوتا ہے، متعلقہ آجر ) یےجس کے ل یںناکام رہے ہ یںم

کے اہل  ینےدرخواست د یےسےمدد کے ل ختم کرنے کے بعد ، وہ  فنڈ وطور پر قابل عمل ذرائع ک یاور مال یقانون

 :یںہ یاباقسام فنڈ سے دست یلمندرجہ ذ یمعاونت ک.یںہ

 

(a) اموات کا ای( اور اس سے متعلقہ مفادات کے تحت کام سے متعلقہ زخموں 282 پی)ک ننسیمعاوضہ آرڈ نیمالزم 

 ادا شدہ  معاوضہ ؛ ریکا غ نیمالزم

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

(c) منٹیپ فیلیر (یگیادائ ی،  امدادہرجانے  یشدہ عام قانون رادایگئےغ ےیحکم د ںیاموات کے سلسلے م ایزخموں  سےیا( 

 ۔ںیقابل ادا ہ ںیصورت م یک

 

 

 

  ؟درخواست دے سکتا ہے یےمالزم فنڈ سے مدد کے ل یزخم یکا یںکن حاالت م .3

 

کے معاوضے  یناہل افراد مالزم یا ینمالزم یکے تحت زخمہرجانے  یعام قانون یااور /  یننسمعاوضہ آرڈ ینمالزم

رقم  یكے معاوضے / نقصانات ک ینہے ۔  اگر عدالت مالزم یآجروں پر عائد ہوت یذمہ دار یادیبن یک یگیادائ یک

 یکا یےپورا کرنے کے ل  یذمہ دار یآجر کے پاس اپن یکنلہے،  یہے جو آجر کو ادا کرنا پڑت یکرت یصلہف کا ینےد

تو ، درخواست دہندگان کو آجر کے خالف کرتا ، یںنہ یپابند یک یگیہے اور  ادائ یںموجود نہ یسیپال یمہدرست ب

حکم استعمال کرنا  یعدالت یالزم یےکے ل یوصول یپن / پرسماعت کا آرڈر دائر کرکے آجر سے معاوضے ک یوالیہد

کے معاوضے / ہرجانے  ینجنہوں نے اپنے آجروں کے خالف مالزم یےاہل افراد کے ل یا ینمالزم ین زخم۔ ایےچاہ

طور پر قابل وسائل ختم  یاور مال یکے تمام قانون یبحال یکنہے ل یمقدار قائم کرد یاور مال یقانون یکے دعوے ک

رقم کے فنڈ سے  ادا شدہ یرغ یےل کے ، وہ مدد یںناکام ہ یںم یوصول یکرنے کے بعد ان سے ان کے استحقاق ک

 ۔ یںدرخواست دے سکتے ہ

 

 

 

Urdu Version 



 

 

 یاکے معاوضے  ینمالزم، آجر کے خالف  یےکے اپنے حق کے تحفظ کے ل ینےدرخواست د یےفنڈ سے مدد کے ل .4
 یے؟سے آگاہ ہونا چاہ یزمالزم کو کس چ یزخم یککرتے وقت ا یہرجانے کا دعو

 

 یںکورٹ م یہائ یاعدالت  یضلع یاکے معاوضے اور /  ینمالزم یںاہل افراد ڈسٹرکٹ کورٹ م یا ینمالزم یزخم

 یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزمگے۔  یںشروع کر یکارروائ یہرجانے کے دعوے ک یعہکے ذر درخواسِت سماعت

 ںیم ےکے دعوے کے سلسل ہرجانے یاکے معاوضے  ینکے تحت ، جو شخص مالزم B(1)25 یکشنکے س

۔ کا نوٹس دے گا ی)اگر قابل اطالق ہے( کو کارروائ کرانے واال ادارے یمہبکا آغاز کرتا ہے  وہ بورڈ اور  یکارروائ

درخواسِت  یںعدالت م یادرخواست  یمالزمت کے معاوضے ک  یعہاس نوٹس کو بورڈ کو رجسٹرڈ پوسٹ کے ذر

 ینطرف سے متع یجائے گا۔ اس طرح کے نوٹس بورڈ ک یاک یشدن کے اندر پ 30کے  یختار یدائر کرنے ک سماعت

 یںگے ، جس پر شخص کے دستخط ہوں گے اور ساتھ م یںجائ یےک یشپ یںصورت م یریفارم پر تحر یککردہ ا

کے معاوضے  ین۔ مالزمیموجود ہو گ یبھ یکاپ یکا یک درخواسِت سماعت یادرخواست  یکے معاوضے ک ینمالزم

۔ یضرورت ہوگ یکرنے ک یشپ یںنوٹس بورڈ م الگالگ  یںکے سلسلے م یکارروائ یک ہرجانےاور  یکارروائ یک

ناکام ہوجاتا ہے  یںکرنے م یشبورڈ کو مطلوبہ نوٹس )نوٹسز( پ یںمدت م یدن ک 30 یشخص جو قانون یبھ یکوئ

کے  یننسآرڈ کے کے معاوضے ینمالزم ہوگا۔ یںکا حقدار نہ یگیادائ یرقم  ک یامداد یطرح ک یبھ یوہ فنڈ سے کس

درخواست دہندہ بورڈ کو  یہوتا ہے جب کوئ یہ یںحاالت م یمعمول یرصرف غ یہکے تحت ،  B(2)25 یکشنس

وجہ سے وہ مقرر کردہ  مدت کے دوران بورڈ  یجن ک یںوجوہات ہ یاچھ یسیکہ ا سکے طور پر مطمئن کر یریتحر

 میںمدت  یک یفکیشن، تب بورڈ اس نوٹیرہا/ رہ ناکام یںم ینےد یا یدے سکتا/ سکت یںنہ کا نوٹس یکارروائ یںم

 کرنے  پر غور کرسکتا ہے۔ یعتوس

 

علم  یقانون یکیتکن یںالنے م یںعمل م یکارروائ یکا یںعدالت م یےہرجانے کے ل یاکے معاوضے اور /  ینمالزم

سے مشورہ  ور یشہپ یکو قانون یداردعو یک، ا یےاپنے مفاد کو بچانے کے ل. کار شامل ہوسکتا ہے یقہطر یاور عدالت

 امداد یقانون یاسے اپنے اخراجات پر  یلوک یکس یاکہ آ یےسے غور کرنا چاہ ی، اور سمجھدار یےچاہ ینال

 ہے ۔ یضرور یناد یتہدا یعےکے ذر) یڈا یگلل (

 

 

 ہے؟ یا" ک) یمنٹپ یلیفر (یگیادائ ی"امداد .5
  

اس  یےرقم سے نوازا ہے اور فنڈ سے مدد کے ل یکا یمالزم جس کو عدالت نے عام قانون کے ہرجانے ک یزخم یکا

امدادی ادائیگی عدالت کی ۔  یجائے گ یرقم د یامداد یکاسے ا یںہے ، اس کے بدلے م  یرہ یابدرخواست کام یک

سے ہونے  یکارروائ یںکے سلسلے م ہرجانے اسورا یہوگ یںنہ یادہسے ز طرف سے دیئے گئے ہرجانے کی کل رقم

رقم  یک یگیادائ ی۔  جہاں امداد ک یکرے گ یںاور اخراجات پر آنے والے سود کا احاطہ نہہرجانےوالے اس طرح کے 

ہے  یادہسے ز ڈالر ینمل 6  یہ۔  اگر  یجائے گ یادا ک یکمشترقم   یہے ، وہاں پور یکرت یںڈالر سے تجاوز نہ ینمل 6

 یک یماہانہ آمدن یاور اس کے بعد حادثے کے وقت مالزم ک یجائے گ یک یگیادائ یک ڈالر ینمل 6ر پر طو ئیابتداتو ، 

مالزم  یسےا یک)ا .یگ یںجائ یک یگیاںہو، کے حساب سے ماہانہ ادائ یادہز یسے جو بھ یںم ڈالر40,000 /  یاشرح 

مبتال ہے اور اس کا  یںدونوں باُزووں اور دونوں ٹَانگوں کے فالج م یاکے دھڑ کے فالج  یچےجو ن یںصورت م یک

ہے ،  یاگ یاک ینمتعلقہ اہل فرد" کے طور پرتع یطور پر زخم یدکے تحت "شد یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم

 یعہہے( ، جب تک عدالت کے ذر یجات یمختص ک یگی( ماہانہ ادائفی)اضا یک 40,000 ماہانہ رقم کے طور پر یاضاف

 ۔ یہو جات یںکل رقم ادا نہ یگئے ہرجانے ک یئےد

 

 ہے؟ یضرورت ہوت یک یزاتکن دستاو یےکے ل ینےدرخواست د .6
 

درخواست  یکے معاوضے ک ینمالزم ادا شدہ یرغکے تحت  16 یکشنکے س یننسكے معاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم

  :نقول فراہم کرے گا یک یل، درخواست دہندہ درج ذیےکے ل
(a)   حکم؛ یا یصلہحامل عدالت کا ف یك یارکے دائرِہ اختہانگ کانگ  

(b)  کے   رسومات یآخر یکمالزم  جاں بحقاخراجات اور  ی،طبینطرف سے معاوضے کا تع یک یبرکمشنر برائے ل

 ؛ اور یرہوغ یفکیٹکردہ سرٹ یجار یںکے سلسلے م یرہوغ یگیادائ یک اخراجات 

(c)  ۔یںہ ےمدد دے سکت یںم یقاتتحق یجو بورڈ کو اس ک یزاتدستاو یگرد 

 

 یںکے تحت عام قانون کے ہرجانے کے سلسلے م A 20کے  یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم یکشنکے س یننسآرڈ

  :نقول فراہم کرے گا یک یل، درخواست دہندہ درج ذ یےدرخواست کے ل یک یگیادائ یامداد ادا شدہ  یرغ

(a)  اور حکم؛ یا یصلہحامل عدالت کا ف یك یاردائرہ اختکے ہانگ کانگ 

(b) یںہ سکتےمدد دے  یںم یقاتتحق یجو بورڈ کو اس ک یزاتدستاو یگرد 

 

 



 

 

 ؟ہے  یکرنا ضرور یرویپ یدرخواست جمع کروانے کے بعد کس عمل ک .7
 

 یضرور یےکرنے كے ل یصلہف یکپوچھ گچھ کرے گا جو ا یپر ، بورڈ اس طرح ک یوصول یدرخواست ک یکا

 یسیا یںمدد کرے اور بورڈ كو مقررہ مدت م ی۔ ہر درخواست دہندہ کا فرض ہے کہ وہ بورڈ ک یںہ یجات یسمجھ

 یکرسکتا ہے کہ درخواست دہندہ فنڈ سے کس یصلہف یہناکام ہونے پر ، بورڈ  یںمطلوبہ معلومات فراہم کرے ۔ اس م

اور درخواست سے وابستہ  کرانے واال ادارے یمہبجر ، ہوگا۔ اس کے عالوہ ، بورڈ  آ یںکا حقدار نہ یگیادائ یقسم ک

 سمجھے ۔ یبورڈ ضرور سےجمعلومات حاصل کرسکتا ہے  یا پوچھ گچھ یاس طرح ک  یدوسرے افراد سے بھ یکس

 

 

  ہے؟ یضرورت ہوت یادا کرنے ک )زائد رقم (آجر کو فنڈ بورڈ كو سرچارج یکا یںکن حاالت م .8

 

 یک یناور  اپنے تمام مالزم یننس( کے مطابق ، تمام آجروں کو آرڈ1) 40 یکشنکے س یننسمعاوضہ آرڈ ینمالزم

 یک ینمالزم یےکو پورا کرنے کے ل یوںذمہ دار یہونےوالے مشترکہ قانون کے تحت اپن یخاطرکام پر زخم

ناکام ہوجاتا ہے وہ  یںم یلتعم یآجر جو اس ک یساا یکاہے۔  یضرورت ہوت ینکلوانے ک یسیاںپال یمہب یمعاوضے ک

کا حق دار ہو سکتا سزا  یک یدقکے لیے جرمانے اور دو سال  ڈالر 100,000 ، یادہسے ز یادہزوہ جرم کرتا ہے اور 

  ۔ ہے

 

 یخالف ورز یآجر جو مذکورہ باال جرم ک یساا یککے تحت ، ا A 36یکشنکے س یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم

 یریتحر یکضہ امداد فنڈ بورڈ کو سرچارج ادا کرنے کا ذمہ دار ہے ۔ بورڈ آجر كو امعاو ینمالزم یکرتا ہے ، وہ بھ

کے اندر جس مدت  یکوجوہات اور اس  یرقم ، اس ک یسرچارج ک یںکرے گا ، جس م یشنوٹس"( پ یمانڈنوٹس )"ڈ

 ۔ یجائے گ یصالح د یکرے گا ک یگیآجر انچارج کو ادائ

 

 

طرف سے ادا كردہ  یکرنے والے آجر ك یخالف ورز یک 40( 1) یکشنکے س یننسكے معاوضہ آرڈ ینمالزم .9
 ؟ہے یرقم کتن یسرچارج ک

 

 شنینسیزکمپیپمالئیا(یننسآرڈ یویزل ینسمعاوضہ انشور یک ینرقم مالزم یسرچارج ک قابل اداطرف سے  یآجر ک یکس

 گنا ہے ۔ ینكے ت یگیکے ادائ یمیمپر ینسکے تحت ادا کردہ انشور  )ننسیآرڈ زیویانشورنس ل

 

جانب  یہے اور ، بورڈ ک یک یخالف ورز یک  (1)40 یکشنکے س یننسمعاوضہ آرڈ ینآجر نے مالزم یجہاں کس

 ی)"دوسر  (1)40ماہ کے اندر ، پھر دفعہ  24جانے كے  یےد ینوٹس ک یمانڈڈ یےکے ل یسے پہلے خالف ورز

 یک یگیطرف سے  ادائ یآجر ك یںکے سلسلے م یخالف ورز  یہے ، دوسر  یک یخالف ورز ی"( کیخالف ورز

،  یسےہے )ج یخالف ورز یپہل یہکہ  یاگو یرقم  اس حساب سے سرچارج کے دو گنا ہو گ یسرچارج ک یجانے وال

 (۔ گنا 2xگنا  3x یویل یگیقابل ادائ

 

کے مطابق مقررہ رقم كا سرچارج  4 یڈولکے ش یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ین،آجروں كو مالزم یںحاالت م خصوصی

 ادا کرنا ہوگا:

 

 یکزمرہ ا

استدعا كر  یےمعلومات فراہم کرنے كے لمقررہ مدت کے اندر  یکآجر کو ا یکس یعہنوٹس کے ذر یریتحر یکبورڈ ا

 کر سكے ۔ اگر آجر ینرقم کا تع یسرچارج ک قابل اداطرف سے  یسکتا ہے جو بورڈ کو قابل بناتا ہے کہ وہ آجر ك

 یںمعلومات حاصل کرنے م یضرور یںصورت م یناکام رہتا ہے اور بورڈ دوسر یںکرنے م یلتعم یک مطلوبات

مقررہ  یڈالر ک 10،000کے مطابق  36A(3)(a) یکشنکے س یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزمناکام رہے تو ، آجر 

 رقم پر بورڈ کو سرچارج ادا کرنے کا پابند ہے ؛ اور

 

 زمرہ دو

دفعہ  یک یننسمعاوضہ آرڈ ینمالزم یںم یناکام یںم ینےکو انجام د یسیپال یمہبمعاوضہ  یک ینمالزم آجر یکا جہاں

کرنے  یلتعم یک (1)40یکشنس وجہ سے ہے جو آخر کار یکرتا ہے ، ان خاص وجوہات ک یخالف ورز یک (1)40

مثال کے طور پر (بنتا ہےکے خاتمے کا سبب بننے  ی۔  خالف ورز نکلوانا یسیانشورنس پال ہے یںضرورت نہ یک

( ، آجر یرہہے ، وغ یںضرورت نہ یمالزم کو مالزمت پر ركھنے ک یکس یںمالزمت م یکا خاتمہ ، اب کس یشنآپر

 36A(3)(b) یکشنسکے  یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم رقم یجانے والے سرچارج ک یےطرف سے ادا ك یك

 .مقرر ہے ڈالر  5،000 کے مطابق 

 

 



 

 

 ؟یںکس طرح درخواست د یےدرج کرنے كے ل یلرقم کے خالف اپ یسرچارج کقابل ادا  یا یےکے ل ینظِرثان .10

 

کردہ مدت کے اندر بورڈ سے درخواست کرسکتا ہے کہ  ینمتع یںنوٹس م یمانڈڈ یعہنوٹس کے ذر یریآجر تحر یکا

 کرے  ینظِرثان۔ بورڈ درخواست کے مطابق  جائے یک یپر نظِرثان یادوںبن یسرچارج لگانے ک  یارقم  یسرچارج ک

آجر  یساا یجائے گا۔ کوئ یاکے نتائج سے آگاہ ک  ینظِرثان یںکرے گا جس م ینوٹس جار یریتحر یکگا اور آجر کو ا

  کرسکتا ہے۔ یلاپ یںکورٹ م یضلعہوتا ہے وہ  یںسے مطمئن نہ یصلےپر بورڈ کے ف ینظِرثانجو 

 

 

 

جاسکتا  یارقم کو کم ک یسرچارج ک یاجاسکتا ہے  یاد ی  سے استثن یگیادائ یآجر کو سرچارج ک یکا یںم کن حاالت .11
 ؟ہے

 

رقم کو کم کرے۔ جب تک  یاس ک یاکو معاف کرے  یگیادائ یبھ یکس یہے کہ وہ سرچارج ک یںنہ یاربورڈ کو اخت

 ینہوجاتا ہے ، تو وہ مالزم یںقائل کرنے کے قابل نہ یےعدالت کو اس سزا کو ختم کرنے کے ل آجر یافتہسزا 

طور پر ذمہ  یقانون یےادا کرنے کے ل چارجکے مطابق فنڈ بورڈ کو سر 36A یکشنکے س یننسمعاوضہ معاونت آرڈ

 دار ہے۔

 

 

 ؟معلومات کہاں سے حاصل کرسکتا ہوں یدمز یںم .12

 
 :، پرہے یجاسکت یک سے یٹیریٹسے متعلق پوچھ گچھ بورڈ کے سکر یننسمعاوضہ معاونت آرڈ ینمالزم

 

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

(MTR Causeway Bay Station Exit A, walk to Tin Lok Lane via Russell 

Street and Wan Chai Road) 

 5684 2116 : یلیفونٹ

 0310 2109 :یکسف

 contact@ecafb.org.hk :یلم یا

 http://www.ecafb.org.hk : یجہوم پ

 
 

 نوٹ کرنے کے نکات
 

 یاراختواحد  یےدفعات کے ل یک ینقوان یننسہے ، آرڈ یاگ یاکو بروکارال یاطہر احت یںم یاریت ینوٹ ک یاگرچہ اس معلومات
               سسٹم یشنقانون انفارم یکے دو لسان )ف جسٹسآ یپارٹمنٹڈ (کا پورا متن محکمہ انصاف یننس۔ آرڈیںہ

 (http://www.elegislation.gov.hk)  ہے۔ یاگ یاپر اپ لوڈ کرد 
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