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  تعاُرف

معاوضہ ایکٹ )ای سی او( کی موت کے معاوضے سے متعلق کلیدی   نیمالزممیں  کتابچےاس 

خود  رہنا چاہئے کہ دفعات کی وضاحت کے لئے ای سی اودفعات کی وضاحت کی گئی ہے۔ یہ معلوم 

 مختار ہے۔

I.  اقسام یاو کا اطالق اور معاوضے ک یس یا 

 ںیم جےینتپیشہ ورانہ بیماری( کے  مجوزہاگر کسی مالزم کی مالزمت کے دوران کسی حادثہ )یا 

کا ذمہ ادا کرنے  معاوضہ موت کاکو  نیہ لواحقیبق اسکےآجر  )کے تحت i ای سی او تو ،موت ہوجاتی ہے

 ۔کے اخراجات کے لیے ذمہ دار ہوگا اور طبی خدمات کفینوتزتجہیمالزم کی  متوفّی ii) ، دار ہوگا

 

 (i) موت کا معاوضہ 

 رکھنے والے خاندان کے افراد تیاہل
 التیتفص)براہ کرم ۔ جائے گا ایک میتقس ںیمالزم کے اہل کنبہ کے افراد م یمتوفطے شدہ  ںیاو م یس یموت کا معاوضہ ا

رشتے  یممبران" )خواہ خون یمالزم کے "خاندان یمتوف ،کے تحتاو  یس یا(۔ ںیرجوع کر طرف یکے لئے "فہرست" ک

                                                                                                                   :(شدہ میتسل عہیقانون کے ذر ای

" یعني وہ شخص جو حادثے کے وقت متعلقہ مالزم کے ساتھ  یساتھ کی)"شر یساتھ کیشر ای اتیح کیشر

                                                                                            سے رہ رہا تھا(؛ تیثیح یشوہر ک ای یویب یمالزم ک

 بچہ؛                                                                                                                                                           

 ؛                                                                                                                   یدادا داد ای نیوالد                         

 ،ای ی، سگا بھائ، نندی، بہنوئ، داماد، بہو سسربہن، ساس،  ،ی، بھائبچہ الیسوت ن،یوالد لےیسوت پوتے 

 کیخاندان کے ا یماہ سے اس 24بہن، جو حادثے کے فورا بعد سے  ،یبھائ الیبہن کا بچہ ، سوت یسگ

 ۔تھا فرد کے طور پر مالزم کے ساتھ رہ رہا

             

 ؟موت کے معاوضے کا حساب کس طرح کیا جاتا ہے
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

   

 معاوضے کی رقم متوفّی مالزم کی عمر

  یآمدنماہ کی   84 سال سے کم  40
 ، *یا کم سے کم معاوضے کی رقم

 جو زیادہ ہو۔
 

 یآمدنماہ کی   60 کم سے 56تک   40 

 یآمدنماہ کی   36 یا زیادہ  56

  ہو اس کے بعد ہوا ایکو  2021 لیاپر 15حادثہ جو: 

(a) موت کے معاوضے کے حساب سے  یماہانہ آمدن ادہیسے ز ادہیز

 اور  35,600$ :مشروط ہے

(b) 473,610$ موت کا کم سے کم معاوضہ : 

 پیش آیا ہو: حادثہکے درمیان کسی بھی تاریخ پر  2021اپریل  14اور  2019اپریل،  26

(a) موت کے معاوضے کے حساب سے مشروط  یماہانہ آمدن ادہیسے ز ادہیز

 اور  30,530$:ہے

(b) 440,200$ : موت کا کم سے کم معاوضہ 
 



• 
 
 
 
 

(ii)  تجہیزوتکفین اور طبی خدمات کے اخراجات 

 سےیا یکس عہیآجر کے ذر یگیادائ یمعقول اخراجات ک تجہیزوتکفین اور طبی خدمات کے یمالزم ک یمتوف

 کے اخراجات تجہیزوتکفین اور طبی خدمات کےہوں۔  ےیجس نے اخراجات ادا ک یجائے گ یشخص کو ادا ک
 :یرقم واپس ادہیسے ز ادہیز لئے

 92,670$ :لئےیآنے والے حادثات ک شیاس کے بعد پ ایکو  2021 لیاپر •15                                   

 26  ،87,330$: لئےیآنے والے حادثات ککے درمیان کسی بھی تاریخ پر  2021اپریل  14اور  2019اپریل 

 

. 

 

 il.  نیدعوے کا تع لئےیککے معاوضے  موت 

(I)  نیکے ذریعے  تع بریلکمشنر برائے 

      یریاطالق پذ

اس  )کمشنر ( کے ذریعے بریلکمشنر برائے موت کی صورت میں آجر سے تحریری منظوری ملنے اور 

 معاوضے کا دعوٰی اس کے لئے موزوں ہےکے    موتاگر اس کی رائے میں  پر فیصلے کی درخواست کرنے پر

ایسے معاوضے کی   اور وہ افراد جنہیں  کے اخراجاتخدمات طبی  اور  اور/ یا تجہیز وتکفین رقم   معاوضے کیکمشنر  تو

 سکتا ہے ۔ کا تعیّن کر  ہو گی  ادائیگی

 مدت یدرخواست ک

ماہ کے  6سے  خیتار یموت ک یمالزم ک :موت کا معاوضہ

 ۔ چیب

 طبی خدمات اور کفینو ت زتجہی

 یتالفکے اخراجات کی 
 30کے دن سے  نی/ تدف آخری رسوم یمالزم ک

کمشنر  لیے کے نیّ تعجس دن  ای چیبدن کے 

؛ وصول کرتا ہے یرضامند یریتحر  یآجر ک

 ۔ہے ںیبعد م یجو بھ

 

 کرنا یجار ٹسیفکیاور سرٹ نیتع

 کمشنر پر نیکے اخراجات کے معاوضے کے دعوے کے تع خدمات یاور طب کفینو ت زتجہی ایموت اور / 
کو  اہل افراد اوررقم  یاالدا معاوضے ک واجب ،کرے گا یجار ٹیفکیسرٹ کیاور آجر کو ا داروںیتمام دعو

 ۔یگ جائے یادا ک

۔ پر اعتراض کرسکتا ہے نیتعگئے  ےیک عہیکمشنر کے ذر  کیا یسے کوئ  ںیم داریدعو ایآجر 
 ٹیفکیکا سرٹ یکرے گا اور نظرثان یپر نظرثان صلےی، کمشنر اپنے فکا نوٹس موصول ہونے پر اعتراض

کے خالف ڈسٹرکٹ  صلےیکمشنر کے ف والےکرنے  یٰ دعو قیفر یبھ یکوئ، طور پر. متبادل کرے گا یجار
 کرسکتا ہے۔ لیاپ ںیکورٹ م

 

  ادائیگی عبوری

رہنے  ھسات) اتیح کیشر کامالزم  یمتوفتو  کرتا ہے نیاگر کمشنر موت کے معاوضے کے دعوے کا تع

کرنے کے لئے کمشنر  نیتع یک یگیادائ یکے منتظر عبور نی( موت کے معاوضے کے تعواال/والی شامل نہیں
 التیتفص یک صلےی، کمشنر اپنے فدرخواست موصول ہونے پر یاس طرح ک ۔ہے سکتاکو درخواست دے 

 .کرے گا یجار ٹیفکیسرٹ کیکے ساتھ ا

ماہانہ  یمالزم ک یمتوف .گی ئیںادا کی جاکو  اتیح کیشر یمالزم ک یمتوف یگیادائ یعبور عہیآجر کے ذر

موت کے معاوضے  ںیم وںیگیادائ یعبورکل  ؛شامل ہے یگیماہانہ ادائ ںیاور بعد م یگیادائ یشرح پر ابتدائ ی٪ ک50کے  یآمدن

موت کے  یکو ادا ہونے وال یویب اںیکل رقم م یک یگیادائ یموصولہ عبور۔ یگں ہو ںینہ ادہیسے ز ٪ 45کل رقم سے  یک

 ۔یہوگ یمعاوضے سے کٹوت

 



 

 (ii) نیتعکے ذریعے  عدالت 

حقائق پر تنازعات کو طے  اینکات  یقانون نیکے ماب یآجر اور مدع ںیموت کے معاملے م یکمشنر کس

 یآجر موت کے معاوضے کا دعو ای، جب تنازعات حل نہ ہوں ںیصورت م یسیا ۔ہے ںیکرنے کا مجاز نہ

اس  یٰ کہ دعو  کرتا  ہے کہ الیخ ہیکمشنر  اگر ،رکھتا ہو ںیکرنے پر اتفاق نہ نیکرنے کے لئے کمشنر کا تع

رہتا  رایاو کے تحت اپنے دعوے پر عمل پ یس یا یاب بھ یمدع اگر ،ہے ںیموزوں نہ لئے کے نیتعکے 

 کرنا ہوگا۔ شیپ ںیعدالت م یضلع یماہ کے اندر اپنا دعو 24موت کے  یکو  مالزم ک دعوےدار تو، ہے

  :ںیکر سکتے ہ ہی داری، دعودائر کرنے کے لئے یاپنا دعو ںیعدالت م یضلع

(a)  ای؛ ںیامداد کو درخواست جمع کروائ یامداد کے حصول کے لئے قانون یقانون 

(b)   ای؛ ںیجمع کروائ ںیعدالت م یبراہ راست ضلع یاپنا دعو 
(c)    ںیلنمائندگی کے لیے کسی وکیل کی مدد  یاپن. 

 

امداد کے لئے  یکو قانون داروںیدعو او( یس فیمحکمہ برائے  فیٹل کیسز آفس )ا درخواست موصول ہونے پر

 ای امداد یقانون محکمہ برائے پر بیبالترت ںیدائر کرنے کے لئے انھ یبراہ راست اپنا دعو ای نےیدرخواست د

 مدد کرے گا۔ ںیم جنےیبھ ںیعدالت م یمقام

 

 

Ill.  ؟ںید سےیکے لئے درخواست ک نیتع عہیکمشنر کے ذر 

 ویاو کے ساتھ انٹرو یس فیکو ا داروںیوالے دعو نےیکے لئے درخواست د نیتعمعاوضے کے  موت کے عہیکمشنر کے ذر

 ۔النا ہوگا اپنے ساتھ  زاتیدستاو لیدرج ذ ںیم ویانٹرو ڈولیش اور، یہوگ یکرن یکے لئے تقرر

(a)    ؛کارڈ یاپنا شناخت 

(b)   ؛کارڈ یمالزم کا شناخت یمتوف 

(c)   راو؛ کے جسم کو جالنے /دفنانے والی اتھارٹی کے  آرڈر کا سرٹیفیکیٹ متوفّیموت کا سرٹیفیکٹ یا 

(d)  داریدعو راو زیمتعلقہ دستاو یکرنے وال قیتصد یتعلقات ک نیکے ماب یمتوف ، 

 ۔ثبوت یرہائش ای ٹیفکیکا سرٹ دائشی، پنامہمثال کے طور پر نکاح        

 

 

  کے لئے درخواست نیتعاور  جو  ںیجو ہانگ کانگ سے باہر رہتے ہ داریوہ دعو
 یکس وہ ںیاو سے رابطہ کرنے سے قاصر ہ یس فیطور پر ا یکے لئے  شخص نےید

 یک زاتیدستاو لیذاور مندرجہ  ںیدے سکتے ہ اریطرف سے درخواست جمع کروانے کا اخت ینمائندے کو اپن

 ضرورت ہے:

 
 

(a) ؛کارڈ اور پاسپورٹ ی۔ شناختیکاپ کیا یک زاتیدستاو یکے شناخت داروںیمثال کے طور پر دعو 

(b) ۔ اور زاتیدستاو متعلقہ یکرنے وال قیتصد یتعلقات ک نیکے مابمالزم  یمتوف/  ٹیفکیسرٹ 
(c) تحت کے او یس یجانب سے ا یک داروںیکرتا ہے جو دعو ینشاندہ یشخص ک سےیا یجو کس یپاور آف اٹارن 

 ۔مجاز ہے کا نےیمعاوضہ ل کاموت 

یا  ی)دستاویزات چین زیدستاو تو  ںیگئے ہ ےیک ںینہ یجار عہیاداروں کے ذر یحکومت / سرکار زاتیدستاواگر 
 عہیعوام کے ذر ینوٹر ایحکام  یکرنے والے مقام یضرورت نہیں( جار یکوئ یزبان میں ہوں تو ترجمے ک یانگریز

 زاتیکردہ دستاو یجار عہیحکام کے ذر ںیم نیچ نڈیل نیم) ہیانتظام کاؤنسلروزارت خارجہ کے  ینیچ اور شدہ ہو قیتصد
کردہ  یجار عہیشدہ ہو )دوسرے ممالک کے ذر قیتصد عہیاہلکار کے ذر کاؤنسلر ینیملک چ رونیب ایکے لئے( 

 ۔کے لئے( زاتیدستاو

 

 

 
کرنا چاہئے؟ ایکو ک آجر  IV۔ 

 

ہے کہ کسی بھی حادثے کا نوٹس جس کے نتیجے میں مہلک معاملے میں مالزم کی موت واقع ہوتی  کی  زیتجو ای سی او نے

موت کے  بال لحاظ ،دن بعد کمشنر کو دیا جائے گا 7آجر کے ذریعہ حادثے کے  اے( 2/ 2مقرر کردہ فارم )فارم ہے اس کا 



میں ناکام  کے بغیر، کسی حادثے کا نوٹس فراہم کرنے عذرکوئی ایسا آجر جو معقول  ۔کی ذمہ داری ہو گیمعاوضے کی ادائیگی 

 50،000ہے اور جرم ثابت ہونے پر زیادہ سے زیادہ $  کرتاوہ جرم کرتا ہے  یا کمشنر کو کوئی غلط معلومات فراہم  ہوجاتا ہے

 جرمانہ ہوسکتا ہے۔

 

کے لئے  نیکے تع یدعو وہ تو  کرتا ہے ںیپر اعتراض نہ یذمہ دار یاو کے تحت مہلک معاوضہ ادا کرنے ک یس یاگر آجر ا

سے  ںیم نیقیفر اگر ،پرکرنے  یجار ٹیفکیمتعلقہ سرٹ عہیکے ذر کمشنر؛ ہے دے سکتا یطور پر رضامند یریکمشنر کو تحر

و  زادائیگی یا تجہیمطابق معاوضے کی کے  ٹیفکیہے کہ وہ سرٹ ی، آجر کو الزمہے تو ںینہ لیاپ ایاعتراض  یکو کوئ یکس

۔ کرےکےاخراجات کی ادائیگی خدمات  اور طبی تکفین  

 

، ناکام ہوجاتا ہے ، اسے ریمعقول عذر کے بغ ںیکرنے م یگیکے مطابق ادائ ٹ یا تجدیدی سرٹیفیکیٹیسرٹیفیکآجر  سایا کیا

یگادا کرنا ہو یبھ سیف یرقم کے عالوہ اضاف یک یگیطے شدہ معاوضہ / ادائ ںیم ٹ یا تجدیدی سرٹیفیکیٹیسرٹیفیک  ۔ 

 

V؟ںیمعلومات کہاں سے حاصل کر دیمز ۔ 

 

کیسز آفس                فاٹال  

 ایمپالئیز کمپنسیشن ڈویژن           

پارٹمنٹیڈ بریل            

          6/F,Harbour Building  

          38 Pier Road, Central, 

Hong Kong 

 ٹیلي فون:    3994 2852         

 4166 2854فیکس: 

دستیاب ہے یکے ہوم پیج پر بھ پارٹمنٹیڈ بریلاس کتابچے کا مواد  ) 

http://www.labour.gov.hk( 

  

پارٹمنٹیڈ بریل  

04/21 
 

تقسیم یموت کے لیے معاوضے ک:  ڈولیش  
 

میتقس یمعاوضے ک افراد  خانہمعاوضے کے لیے اہل    

 والی                                        ساتھ رہنے واال/ صرف شریِک حیات/ .1 فی صد 100والی کو  شریِک حیات/ساتھ رہنے واال/

 صرف بّچہ )بّچے( .2 فی صد 100بّچہ )بّچوں( کو 

 دادی -صرف والدین / دادا .3 فی صد 100دادی کو -والد ین / دادا

 فی صد 50رہنےواال/ والی کو ساتھ  شریِک حیات/
 فی صد 50بّچہ )بّچوں( کو 

ساتھ رہنےواال/ والی اور بچہ  صرف شریِک حیات/ .4
 )بچے(                       

 فی صد 80شریِک حیات/ ساتھ رہنےواال/ والی کو
 فی صد 20دادی کو-والد ین /دادا

۔ صرف شریِک حیات/ ساتھ رہنےواال/ والی 5

 اوروالدین/

 دادی -دادا

 فی صد 45والی کو  شریِک حیات/ساتھ رہنےواال/

 فی صد 45بّچہ)بّچوں( کو 

 فی صد  10دادی کو-دادا والد ین /
 خاندان کے دیگرافراد معاوضے کے حق دار نہیں ہیں۔

والی  ساتھ رہنےواال/ ۔ صرف شریِک حیات/6

 بّچہ)بّچے( اور  

دادی )چاہے افراِد خانہ میں سے کوئی -والدین/ دادا   

 دیگر اہل ہیں 
 یا نہیں(   

 فی صد 80 بّچہ )بّچوں( کو
 فی صد 20 دادی کو-والدین/دادا 

 یداد-دادا صرف بّچہ )بّچے( اور والدین/   .۔7

میں کوئی  جن کا۔ صرف خاندان کے دیگر فرد/افراد 8 فی صد 100 خاندان کے دیگر افراد کو
 یا  شریِک حیات / ساتھ رہنے واال/والی، بّچہ )بّچے( 

 دادی نہ ہوں -دادا   والدین /

 فی صد  95والی کو شریِک حیات/ساتھ رہنے واال/
 فی صد 5 دیگر افراد خانہ کو

والی اور دیگر  ساتھ رہنے واال/ ۔ صرف شریِک حیات/9
 افراِد خانہ

 ۔ صرف بّچہ )بّچے( اور خاندان کے دوسرے افراد10 فی صد  95 بّچہ )بّچوں( کو

http://www.labour.gov.hk/
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 فی صد 5خاندان کے دیگر افراد کو 
 فی صد  95 دادی کو-والدین / دادا

 فی صد 5 خاندان کے دیگر افراد کو

دادی اور خاندان کے دیگر -۔ صرف والد ین / دادا11
 افراد

 فی صد                                                                         50 واال/ والی کو شریِک حیات/ساتھ رہنے
  فی صد 45 بّچہ )بّچوں( کو

           فی صد   5 خاندان کے دیگر افراد کو 

والی، بّچہ  ساتھ رہنے واال/ ۔ صرف شریِک حیات/12
 )بّچے( اورخاندان کے دیگر افراد

 فی صد                                                                                          75 حیات/ساتھ رہنے واال/والی کوشریِک 

  فی صد                                                                                                      20 دادی کو-والدین/ دادا
 فی صد 5 خاندان کے دیگر افراد کو

والدین/     ۔ صرف شریِک حیات/ساتھ رہنے واال/والی/ 13

 دادی اور  -دادا
 خاندان کے دیگر افراد

 فی صد 75 بّچہ )بّچوں( کو

 فی صد 20 دادی کو-والد ین / دادا
 فی صد 5 خاندان کے دیگر افراد کو

دادی اور خاندان -۔ صرف بّچہ )بّچے(، / والدین/ دادا14

 کے دیگر افراد                                                                      
 

 
 

یجائے گ یبرابر بانٹ د انیرقم دونوں کے درم ی، تو معاوضے کںیاہل فرد ہ ادہیسے ز کیا ںیزمرے م یہ کیاگر ا: 1نوٹ   
 ۔یجائے گ یک میتقس ںیم لیرقم مندرجہ ذ یک یگیادائ ی، مقتول کے اہل خانہ کو معاوضے کتو ںیزندہ ہ یاور دادا داد نیمالزم کے والد متوفی، اگر تاہم

صد یف 70والدین کو   
صد یف 30کو  ینان -نا نا ،یداد-دادا  

 
 ،یسسر، داماد، بہو، ساال، دیور، سال -بہن، ساس یاوالد، بھائ ی، سوتیلےوالدین، سوتیلی۔ نانا ۔ نان،یداد -دادا ں،یخاندان کے دیگر افراد جن م:  2 نوٹ

بطور ایک  ںیگھر م یستک ا 24حادثہ ہونےسے  یبہن شامل ہوں گے، ان میں سے  جو بھ یلیسوت اور یاوالد، سوتیلے بھائ ییا بہن ک یبھائ ینند، حقیق
۔رہویِد خانہ مالزم کے ساتھ رہائش پذفرد/افرا        



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 




