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 عام ےیکے ل یوصول ی(  ک (ECمعاوضے یک نیکے تحت مالزم ننسیمعاوضہ آرڈ نیمالزم

 قانون کے تحت معاوضہ )ہرجانہ( عام ایکار اور /  قہیطر
 

 
 عدالت میں آجر کے خالف دعو  ی کرنا

 

ایک زخمی مالزم /  متوفی مالزم کے اہل 

    خانہ کے رکن )اراكین( مالزم کے خالف

EC اور / یا ہرجانے کا دعٰوی کرنے کے  

 .لیے عدالت میں کارروائی کا آغاز کرتا ہے
نوٹ

 

معاوضہ معاونت فنڈ  نیمالزم ےیکے ل یگیفنڈ سے ادائ

 بورڈ )دی بورڈ( کو درخواست دینا

 

 

 

جاتا  ایسنا صلہیف عہیکو عدالت کے ذر آجر

ECہے کہ وہ  خاص  کیا یہرجانے ک ایاور / 

 رقم ادا کرنے كا ذمہ دار ہے
 

 
 

 كے پاس اسکیا آجر مقررہ رقم ادا کرتا ہے یا 

 انشورینس  ECواجبات کی ادائیگی کے لیے  

پالیسی ہے؟ کی ایک معقول  

 ہاں

 زخمی مالزم / متوفی مالزم کے اہل خانہ کا )کے(

 آجر کے خالف عدالت کے حکم کا اطالق کرتا ہے رکن

نہیں       لیکن وہ مقررہ رقم کی وصولی میں ناکام ہے ۔          

  

 
 

 معاملہ طے پا گیا

 

 

 

 آجر کے خالف عدالت کےادائیگی میں طے شدہ 

 ذریعہ دیوالیہ پن / کاروبار بند کرنے کا حکم جاری

 کیا جاتا ہے۔

 درخواست عہیبورڈ کے ذر)

 (یپر کارروائ

مالزم کے اہل خانہ کا یمالزم / متوف یزخم   

 ۔ںیدرخواست جمع کراتے ہ ںی)کے( ممبر بورڈ م 
 

 
 

 

 کرتا ہے اور درخواست قیتصد یبورڈ درخواست ک   

 ۔طور پر آگاہ کرتا ہے یریگزار کو نتائج سے تحر   
 

 

 
 

یگیہے تو ، بورڈ ادائ یاگر درخواست منظور ہوجات   

  ۔کا انتظام کرتا ہے 
 

دن کے  30کے  خیتار یکرنے ک شیپ تیشکا ںیعدالت م ایدرخواست  یہے کہ وہ معاوضے ک یکو الزم نیمالزم کے لواحق یمالزم / متوف یزخم :نوٹ

معاملہ دركار ہو ، فنڈ کے مفادات کے  سایپوچھ گچھ کر سکے ج ی، تاکہ بورڈ ضرور ںیکر شیکا نوٹس پ یكاروائ یطور پر بورڈ کو قانون یریاندر تحر
 یقانون یاوضے ککے مع نی۔ مالزمںیدرخواست د ںیجلد از جلد عدالت م ےیکے طور پر شامل ہونے کے ل قیفر ںیم یكاروائ یقانون ےیکے ل فظتح

مدت کے انر بورڈ کو  یدن ک  30شخص   جو  یبھ ی۔ كوئ ےیجانا چاہ ایک شیپ ینوٹسز کو الگ سے الزم ےیل یكاروائ یقانون یاور ہرجانے ك یكاروائ

 ۔ہوگا ںیکا حقدار نہ یگیادائ یقسم ک یبھ یناکام ہوتا ہے وہ فنڈ سے کس ںیم جنےینوٹس بھ لوبہمط


