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 پيشہ ورانہ بيماريوں اور كام كے ضرر كے معاوضہ پر مالزمين اور مالكان كے ليے
   اہم معلومات

مالزمين كے معاوضہ كا قانون

 بيماری كی چهڻی كے معاوضہ كی ادائيگی: كام پر زخمی ہونے كی بيماری كی چهڻی كے عرصہ كے
 دوران، مالزم بيماری كی چهڻی كے معاوضہ كا اہل ہوگا مالزم كی عام معاوضہ كمائی كی شرح 4/5 پر

    عام معاوضہ كے دنوں پر قابل ادائيگی ہوگا ۔

كام پر ضرر
 اگر ايك مالزم كام پر ضرر برداشت كرتا ہے يا مر جاتا ہے اس حادثہ كے نتيجے ميں جو كہ اس كی مالزمت
 سے پيدا ہوا اور اس كے دوران ہوا، اس كا مالك عام طور پر معاوضہ كی ادائيگی كا ذمہ دار ہوگا          كے

تحت ۔
ECO   

 زخمی مالزم كو حادثہ كی اطالع جلد از جلد مالك كو كرنی چاہيے ۔

 مالزمين كے معاوضہ كا قانون           ، ہانگ كانگ كے قوانين كا باب 282 ، تمام كل وقتی اور جزو وقتی
 ہانگ كانگ كے مالزمين پر الگو ہوتا ہے ضرر يا اموات كے لحاظ سے جبكہ كام پر ہوں يا بيان كرده پيشہ

ورانہ بيماريوں سے ۔

(ECO)

 مالك كو كسی بهی كام كے حادثہ كی اطالع حادثہ كے بعد 14 روز (7 دن جان ليوا كيسوں كے ليے) كے
اندر الزمی ليبر ڈيپارڻمنٹ كو كرنی چاہيے ۔

ECOايك مالزم جو كہ پيشہ ورانہ بيماريوں سے پيدا ہونے والی معذوری سے متاثر ہوتا ہے جو كہ         ميں 
بيان كی گئی ہيں اسی طرح كے معاوضہ اور تحفظ كا اہل ہوگا ۔

زر تالفی كی ادائيگياں

 يك مشت معاوضہ: اگر زخمی مالزم حادثہ كے نتيجہ ميں مستقل معذوری سے متاثر ہوتا ہے وه يك مشت
 معاوضہ كا اہل ہوگا جسكا حساب لگايا گيا ہے مالزم كی عمر، ماہانہ كمائی اور كمائی كی صالحيت كے
 مستقل خساره كے لحاظ سے (جيسے كہ تعين كيا گيا قانونی مالزمين كے معاوضہ كے تعين كا بورڈ ہے)۔
 مالك كو 21 روز كے اندر الزمی ليبر ڈيپارڻمنٹ كی طرف سے تصديق شده معاوضہ كی رقم كی ادائيگی

     مالزم كو كرنی ہوگی ۔

 مالكان كے ليے الزماً اس بات كی ضرورت ہے كہ مالزمين كے معاوضہ كا انشورنس نكاليں اپنی ذمہدارياں
پوری كرنے كے ليے قانون كے تحت (عام قانون پر اپنے) مالزمين كے كام پر زخمی ہونے كے لحاظ سے ۔

ECO

الزمی انشورنس

.1

.2

 طبی اخراجات: جب تك كہ زخمی مالزم كو مناسب اور مفت عالج مہيا نہ كيا جاچكا ہو، مالك مالزم كے3.
 كام پر زخمی ہونے كے طبی عالج كے اخراجات كی ادائيگی كا ذمہ دار ہوگا ،      کے تحت بيان کرده
دستياب ہے بهی  پر  سائٹ  ويب  کی  ڈيپارڻمنٹ  ليبر  منحصر۔ شرح  پر  زياده شرح  زياده سے  کی   روزانہ 

(www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm)     ۔
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مالزم كو فوری طور پر ليبر ڈپارڻمنٹ كو مطلع كرنا چاہيے ۔

 اس صورت ميں كہ ايك مالك حادثہ كی اطالع دينے ميں ناكام رہتا ہے، انشورنس نكالنے ميں
 ناكام رہتا ہے يا معاوضہ ادا كرنے ميں ناكام رہتا ہے

 ايك مالك اپنے ضرر رسيده مالزم كی مالزمت كا كونڻريكٹ ختم نہيں كرے گا جب تك كہ متعلقہ تصديق نامہ
جاری نہ كرديا گيا ہو، ليبر ڈپارڻمنٹ كی طرف سے يا معاوضہ كا دعوی مالك كے ساته طے كيا جا چكا ہو ۔

مالزمتی تحفظ

ECOاگر ايك مالك دانستہ طور پر          كی شرائط كی خالف ورزی كرتا ہے تو ليبر ڈپارڻمنٹ مالزم كے قانونی 
 كاروائی ميں گواه بننے كی اجازت حاصل كرنے كے بعد مالك كے خالف قانونی كاروائی كيے جانے پر غور

كرے گا ۔

مجرمانہ قانونی كاروائی

تحقيقات
”1823“)عمومی تحقيقات: 1771 2717  (زير تصرف

: www.labour.gov.hkہوم پيج

  تحقيقات از خود ڈسڻركٹ آفس آف امپالئيز كمپنسيشن ڈويژن سے كريں، متعلقہ دفاتر کے پتے کے لئے، براه
   کرم ليبر ڈيپارڻمنٹ کی ويب سائٹ مالحظہ کر يں (www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm) ۔

(

)
(CAP-282)

دعوی جس كا تعين عدالت كی طرف سے كيا جائے گا
 ليبر ڈيپارڻمنٹ كو اختيار نہيں ديتا كہ وه تنازع شده دعوں پر فيصلہ ديں ۔ اگر مالزم اور مالك اپنا تناز ع ليبر

ڈيپارڻمنٹ كی مدد سے حل نہ كرسكيں تو دعوی كا تعين كورٹ نے كرنا ہوگا ۔ 

 مالزمين كے معاوضہ كے دعوی كے ليے كورٹ كو درخواست حادثہ كی تاريخ سے      ماه كے اندر مل
 جانی چاہيے ۔ جبكہ متعلقہ مالزم كو چاہيے كہ مدد كے ليے جتنی جلدی ممكن ہو ليبر ڈيپارڻمنٹ سے رابطہ

كريں اگر كيس حادثہ كی تاريخ سے 18 مہينے كے آخر تك حل نہيں ہوسكتا تو ۔

24

يہ رہنما ساده طريقے سے مرتب كرتی ہے مالزمين كے معاوضہ كے ضابطہ قانون  كی شرائط كو
  ۔ يہ نوٹ كيا جانا چاہيے كہ ضابطہ قانون كو ازخود صرف وضاحت كرده قانون

 كی شرائط كا اختيار رہے گا ۔


