
(Urdu version)

� � ل�� کو�� �مپ�س�شن  مالزم��
– ا�شور�س �ا نہ ہونا

ا�ک بڑی مش�ل
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 (Employees’ Compensa�on Insurance - ECI)
� � �مپ�س�شن ا�شور�س تمام آجران کو مالزم��

�
حاصل کر�� چاہ�� ورنہ وە بڑی مش�ل م�� پھ�س جائ�� �

 �ا�س � مچان بنا�� � صنعت � حوا� � مالزمین�
�مپ�س�شن ا�شور�س � ل�� مف�د مشور�

�مطابق
� ہانگ �انگ قوان��

� ECI تو انہ��
 حاصل کرنا ہو �

 جب مالزمت 
دے ر�� ہوں

مالزمت � نوع�ت

ل وق�� �ا جزو وق�� مالزمت
�
�

مستقل �ا عار�� حی��ت

�ام � گھنڻوں �ا دورانیہ

مالزم � مالزم�� معاہدے �ا دورانیہ

ناء
س�ث

اال
زم:�

مال

م��د جان��

ا�م�الئز �مپ�س�شن آرڈین�س
� ہانگ �انگ، کو�� ب� آجر� س�کشن  قوان��

 ک� مالزم کو ک� ب� مالزمت م�� بھر�� نہ�� کر� �ا جب تک کہ، مالزم��
ل وق�� �ا جز وق�� مالزمت، مستقل �ا

�
 معاہدے �ا �ام � گھنڻوں � دورانیہ، �

� (�شمول عام قانون)  عار�� حی��ت � قطع نظر، آجر � ذمہ دار�وں �ا قوان��
� تحت احاطہ کر�� � ل��

� تحت، �مطابق �اب 40282

ECI ۔  کو�� �ال�� نافذ نہ � جا��

 (Employee' Compensa�on Ordinance - ECO) 

 ک� ب�تمام آجران
مالزم کو
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�  ا�م�الئ��
 �مپ�س�شن

 اسسڻ�س فنڈ
 بورڈ کو �چارج

ادا کر� �ا

م��د جان��

 � کور � حصول م�� نا�ا� ا�ک مجرمانہ فعل �� 
ا �ا مستوجب �� جو کہ جرمانہ اور ق�د � ��

ECI

 �ا کور حاصل کر�� م�� نا�ام ر�تا �� وەا�ک آجر جو مالزم � ل��
جرم �ا ارت�اب کرتا �� اور

ECI
:

اوار �� کہ اس �� 
 پر ز�ادە � ز�ادە

سال ق�د دی جا�� �ا جرمانہ اور دو

$100000

 اب ب� ذمہ دار ہو �ا کہ
� �  وە ان مالزم��

 �مپ�س�شن � ذمہ دار�اں
� � مطابق اڻھا�� جو  قوان��

 �ام � دوران زخ� ہو
 جائ�� �ا مر جائ�� �ا تج��ز

 کردە پ�شہ ورانہ ب�ماری
م�� مبتال ہوں

� �ابندیوں � تعم�ل م�� نا�ام ر�تا ��کور � حصول � ل�� ا�ک آجر جو ECIECO:

  قانو�� �اروا�� �ا مستوجب �� اور، جرم ثا�ت ہو�� پر، اس پر
ا دی جا سک�� �� �ا جرمانہ عائد ک�ا جا سکتا �� اور دو سال ق�د � ��

$100000 

 ا�م�الئز �مپ�س�شن اسسڻ�س فنڈ بورڈ کو ا�م�الئز �مپ�س�شن اسسڻ�س
� ہانگ �انگ� تحت، �مطابق �اب 36A  365 آرڈین�س � س�کشن  قوان��

؛ اور �چارج ادا کر�� �ا ذمہ دار ��

 اب ب� ذمہ دار �� کہ ا�ر اس � مالزم کو مالزمت � دوران ک� حاد�� م��
 �ا وە مر جا�� �ا

�
 � تحت تج��ز کردە پ�شہ ورانہ ب�ماری م��ECOچوٹ ل�

� � تحت (�شمول  مبتال ہو تو وە اس � �مپ�س�شن � ذمہ دار�وں کو قوان��
عام قانون)برداشت کر�۔
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م��د جان��

ات ہ�� جن پر مقدمہ � غ�� قانو�� تقص��  درج ذ�ل افعال سنگ��
چال�ا جا سکتا ��

 کو�� ب� غلط ا�شور�س �ال�� استعمال نہ ک��ں   یہ ا�ک
� غ�� قانو�� مجرمانہ فعل �� سنگ��

 ا�ک � ز�ادە
 ا�شور�س �ال�سیوں کو

 غلط ثا�ت کر�� � ل��
 ا�ک ا�شور�س �ال�� کو

 دو�ارە پ�ش کر � یہ
ڈھونگ رچانا کہ

 ک� د�گر
 فرد � ا�شور�س

 �ال�� چوری کرنا
 �ا غلط استعمال

کرنا

 ا�شور�س
 �ال�� �

 مندرجات م�� غ��
 قانو�� طور پر

 ترم�م کرنا

 غلط
 ا�شور�س
 �ال�� �ا

 دستاو�ز بنانا

� �ا احاطہ  مالزم��
ک�� ہو�� ��

ECI

دھوکہ د�
( ا 14 سال ق�د �� (دھوکہ د� � جرم � ز�ادە � ز�ادە ��

(�اب 210):تھ�فٹ آرڈین�س

 ECO  ECI تحت � � � ل�� اس � عالوە، ا�ک آجر جو اپ�� مالزم��

(ii)

کرائمز آرڈین�س
جعل سازی

غلط دستاو�ز � مل��ت �ا استعمال
جعل سازی، غلط دستاو�ز  � مل��ت �ا غلط دستاو�ز

(�اب 200): (i)

)
ز�ادە � ز�ادە سال ق�د �� ا   )14� استعمال � ��

، اس � ل�� ز�ادە � ز�ادە جرمانہ 100000$ �� اور  دلوا�� م�� نا�ام ر�تا ��
۔ ا� دو سال ق�د دی جا سک�� ��

� کو دھو�ا دی�� اور           � ذمہ داری � فرار �ا�� �ا ارادە  مالزم��
کرنا درج ذ�ل آرڈین�سوں � خالف ورزی �ا س�ب بن سکتا ��

ECI
:
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 لی�� ڈی�ارڻمنٹ آجران � قانون � تعم�ل کو �قی�� بنا�� �
ل�� سخت نوع�ت � عمل درآمدی  اقدامات کرتا ��

لی�� ڈی�ارڻمنٹ �ا عملہ

 دلوا�� � ل��
 آجران � جانب �
 � تعم�ل کو 

�قی�� بناتا ��

ECI

ECO

 �ا�س � َمچان َبنا�� � �اموں
� اچانک معائ�� کرتا ��

 آجران کو تح��ری درخواست��
 ECI بھ�جتا �� کہ وە درست

 �ال�س�اں اور متعلقہ دستاو�زات
معائ�� � ل�� پ�ش ک��ں

 �ال�سیوں � �ار� م��
 ا�شور�س �مپ�یوں �

استفسارات کرتا ��

ECI
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1

12

2

34

3   آپ � خالف
مقدمہ چال�ا گ�ا ��

 �ام پر حاد�� � ن�ی�� م��
 ECI ا�ک مالزم زخ� ہو گ�ا۔

 تحق�قات � �عد، لی�� ڈی�ارڻمنٹ
 �� �اغ ل�ا�ا کہ زخ� مالزم �ا

 آجر قانو�� تقا�� � طور پر
 دلوا�� م�� نا�ام  مالزم کو

 ر�ا۔ �س، لی�� ڈی�ارڻمنٹ �� آجر
� خالف قانو�� چارە جو�� �۔

 آجر کو مالزم کو
 � خالف ورزی کر��دلوا�� م�� نا�ا� � �اعث

 پر چھ ماە � فوری ق�د �
۔ ا سنا�� گ�� ��

ECI

ECO

انفورسمنٹ ک�س 1

انفورسمنٹ ک�س 2

 �ا�س � َمچان َبنا�� � �ام � جگہ � معائ�� �
  �عد، لی�� ڈی�ارڻمنٹ � عم� �� �ا�س � َمچان َبنا��
 �   �مپ�� کو �اموں � غ�� محفوظ حالت � آ�اە

ک�ا کہ جس � ل�� وە ذمہ دار ت�۔

 �عد ازاں، انچارج فرد کو معلوم ہوا کہ ک� فرد ��
 �مپ�� � جانب � ا�ک غلط دستاو�ز ظاہر کر �
 یہ تاثر د�ا تھا کہ وە �مپ�� � جانب � �ام کر ر�ا ��

اور �ام � جگہ / جا�� مالزمت پر �ام ک�ا۔

 ک�س کو تفت�ش � ل�� پول�س کو ر�ورٹ کر د�ا گ�ا۔
 آخر�ار، ا�ک فرد کو گرفتار کر ل�ا گ�ا، اور اس پر غلط
 دستاو�زات استعمال کر�� �ا الزام عائد ک�ا گ�ا اور ا�
۔ ا دی گ�� 80 گھنڻوں � �میون�� �وس آرڈر � ��

 تاہم، �مپ�� � انچارج فرد �� �شاند� � کہ ان
 �اموں کو �مپ�� � طرف � � انجام نہ�� د�ا

گ�ا تھا۔

۔ ِمثالوں م�� �مپ�یوں � نام فر�� ل�� ہ�� ل�� گ�� ہ�� اور �ف حوالہ �    مذکورە �اال اصل ک��� � 
۔ ہ�� اور کو�� مماثلت  م�مل طور پر اتفاقیہ ��

*
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ECIپر �  �ف مالزم��
ال�و ہوتا ��

آپ آ�اە ر��� کہ

 کو اپ�� طور پر
 حادثا�� ا�شور�س �
 �ال�سیوں � مناسب
 کور�ــــج لی�� پر غور

کرنا ہو �ا

 ڻھ�ک�دار �ا
 آزاد پ�شہ

 افراد

" اور "آزاد پ�شہ افراد" � درم�ان فرق ک��ں" � مالزم��
حث�ت  کو غلط سمجھنا پ��شا�� �ا �اعث بن سکتا �� 

 ا�ک مالزم جس کو شبہ ہو کہ اس �
 آجر ��        نہ�� دلوا�� �� �ا  اس �

�اس درست        �ال�� نہ�� ��
 آجر �        � �ار� م�� تفص�الت

طلب کر سکتا ��
 ا� جلد از جلد لی�� ڈی�ارڻمنٹ کو

ر�ورٹ کر�� چاہ��
ش�ای�� ہاٹ الئن: 2200 2815

ECI
ECI

ECI
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م��د جان��
،  ا�ک مالزم اور ا�ک ڻھ�ک�دار �ا آزاد پ�شہ فرد م�� امت�از کر�� ہو��

۔ عام �ل�دی عوامل وری ��  تمام متعلقہ عوامل کو پ�ش نظر رکھنا ��
م�� شامل ہ��

ول، �ام �ا وقت اور ط��قہ �ام � ط��قہ �ار پر کن��
�ام � ساز و سامان، اوزار اور آالت  � مل��ت اور فراہ�

 آ�ا وە فرد اپ�� ا�اؤنٹ پر �مایہ �اری اور انتظا� ذمہ دار�وں �
ساتھ �ارو�ار کر ر�ا ��

 آ�ا وە فرد �ام م�� معاونت � ل�� مدد�اروں � خدمات حاصل کر��آ�ا اس فرد کو مناسب ط���� � آجر � تنظ�م �ا حصہ سمجھا جاتا ��
� ل�� آزاد ��

 �ارو�ار پر ما� خطر� (مثً� نفع �ا کو�� ام�ان �ا نقصان �ا خطرە) �ا
  اثر برداشت کر سکتا ہو

ا�شور�س اور ڻ�کس م�� ذمہ دار�اں
متعلقہ تجارت �ا پ��� �ا روای�� ڈھانچہ اور طرز عمل

د�گر عوامل جنہ�� عدالت متعلقہ سمجھ�� ہو

 اس � پہ� کہ کو�� مالزم اپ�� حی��ت کو ک� ڻھ�ک�دار �ا آزاد پ�شہ
 فرد م�� ت�د�ل کر�� پر غور کر�، ا� احت�اط � اس م�� شامل فوائد
، �شمول مالزمت � حقوق اور فوائد  اور نقصانات �ا جائزە لینا چاہ��

۔ جن � �اعث وە ا�� ت�د�� � محروم ہو سکتا ��

 ا�ر ب��ادی طور پر آجر اور مالزم �ا رشتہ موجود ہو تو،
 ا�رچہ �ارکن کو ڻھ�ک�دار �ا آزاد پ�شہ کہا جاتا ہو، �ا
 معاہدە م�� ا� آزاد پ�شہ فرد � طور پر لی�ل ک�ا گ�ا
 ہو، آجر   کو اب ب� متعلقہ قانون سازی � تحت
ورت �� کہ وە اس � اپ�� ذمہ دار�اں پوری کر�� � ��

 �ارکن کو سا�قہ طور پر قانو�� فوائد � ادائ��
 کر� جس پر غلط طور پر آزاد پ�شہ فرد �ا لی�ل

 ل�ا�ا گ�ا ہو۔ م��د برآں، آجر  متعلقہ قانون
 سازی � تحت مجرمانہ طور پر ذمہ دار ہو

۔ سکتا ��

 چونکہ ہر معام� م�� اصل حاالت مختلف
، اس ل�� تنازعہ � صورت م�� حت�  ہو�� ہ��

۔
�

�ــــح عدالت کر� � ���

:
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ECI
 ا�ک تح��ری معاہدە �� جو
 آجر اور ا�شور�س �مپ�� �

� ہوتا �� ماب��

�ال�� 

ECI
 �ام � متعلقہ چوڻوں اور اموات �
� کو �مپ�س�شن  صورت م�� مالزم��

 � ل�� آجران � خطرە
�

 � ادائ��
کو برداشت کرنا ��

�ا مقصد

 خطر� کو برداشت کر�� � ل��        � مناسب کور�ــــج
حاصل ک��ں

ECI
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م��د جان��

کور جو کہ ا�ک آجر وصول �اتا �� ECI

ECI

کور جو کہ 
 ا�ک آجر �
 طرف �
ل�ا جاتا ��

� � تعداد کہ  مالزم��
 جن � ل�� �ال�� نافذ

العمل ��
ا�شور�س کور � رقم

�� وقوعہ

ECI

�ک�� وصول �اتا �� کور جو کہ پر�س�ل �ان��
ا�� �ام انجام �ک�� �� کو�� تعم��  جہاں ا�ک پر�س�ل �ان��

ا اڻھا�ا ہو، وە مرد�عورت رقم � عوض �  دی�� �ا ب��
� � تحت  ا�شور�س �ال�� � سکتا �� جو کہ قوان��

� � �م نہ ہو �ع�� کہ �� وقوعہ تا�ہ  200$ مل��
 اس مرد�عورت � ذمہ داری اور اس مرد�عورت

ز) � ذمہ داری پر �ک�� (�ان�� �ک��  سب-�ان��
مح�ط ہو (�شمول �امن الء)۔

�ک�� اور اس  �اموں � پر�س�ل �ان��
ز) �ک�� (�ان�� �ک��  مرد�عورت � سب-�ان��

 کو اس سلس� م�� اپ�� ذمہ دار�وں کو
تح��ری طور پر واضح کرنا چاہ��

� متجاوز نہ��  ��
� � �م نہ��  �� مل�� 200$100

� � �م نہ��  �� مل��
$200

� متجاوز �� 200
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� حوا� � غلط معلومات فراہم کرنا �د� م�� بھاری
ہرجا�� �ا بوجھ ڈال سکتا ��

ECI

� � ل��       وصول �ائ�� اس �  مالزم��
ق�ل کہ �ام �ا آغاز ہو

آجران � ل�� نو�س

 � حوا� � �اروا�� ک� مجاز ا�شور�س �مپ�� �ا ال�س�س

ECI

ECI
�افتہ ا�شور�س وس�� ادار� � کروائ��

وصول �ا�� وقت ا�شور�س �مپ�� کو ECI
درست معلومات فراہم کرنا �اد رکھ��

 اس �ات کو �قی�� بنا�� �
 ل�� کہ ا�شور�س �ال��
 قانون � تحت آجر �

 ذمہ داری کو م�مل طور پر
پورا کر سک�� ہو

 �ال�� � م�عاد � مدت �
ائط دوران مالزمت � ��

� � �ل  مثال � طور پر مالزم��
 تعداد، اصل آمدن�اں، پ��� اور

متعلقہ تفص�الت

� � تنخواە �  مثً� مالزم��
 ر��ارڈز / الز� پراو�ڈنٹ فنڈ

��یوشن س�یڻمن�س / ڻ�کس  کن��
نز اور ا�اؤن�نگ ر��ارڈز ر���

دستاو�زی ثبوت
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 � مدت، �ا حد م�عاد � خاتمہ  �ا ا�شور�س 
 �ال�� � خاتمہ � وقت، ا�ک آجر � ل�� یہ

وری �� کرنا ��
ر�ورٹ ک��ں در�ار معلومات ا�شور�س �مپ�� کو؛ اور

 ا�شور�س �ال�� � م�عاد ختم ہو�� � تار�ــــخ پر متوجہ
 ہوں اور تحفظ � کھو�� اور قانون � خالف ورزی �

 تجد�د کر�� � حوا� �
�

 �چاؤ � ل�� اس � پ�ش�
۔ اقدام اڻھائ�� جب کہ یہ ا�ک �ار ختم ہو جا��

� حصول اور اس � موثرالعمل ہو�� � م�عاد ECI

 �ال�� ا�ک تح��ری معاہدە �� جو آجر اور ا�شور�س �مپ�� � 
۔       �ا ب��ادی مقصد �ام � متعلقہ چوڻوں اور اموات  درم�ان ک�ا جاتا ��

 � حوا� � آجران � خطر� کو
�

� � معاو�� � ادائ��  � ل�� مالزم��
۔ �ان�نا ��

ECI
ECI

� اور ال�س�س �افتہ ا�شور�س وس��  مجاز ا�شور�س �مپ�� � مندرج��
 اداروں تک ا�شور�س اتھار��                                          � و�ب سائٹ

۔ � ذر�� رسا�� حاصل � جا سک�� ��

� حصول � وقت، آجر کو چاہ�� کہ
 احت�اط � ا�شور�س �ال�� � تفص�الت �ا معائنہ  کر� ، اور

 حق��� معلومات اور �ال�� وصول کنندە � ذا�� دستخط پرو�وزل
فارم پر فراہم ک��ں؛ اور

 احت�اط � ا�شور�س �ال�� � مندرجات �ا مطالعہ ک��ں تا�ہ اس �
۔ کور�ــــج کو سمجھ سک��

� � تعداد،  مالزمت � حاالت م�� ک� نما�اں ت�د�� (مثً� مالزم��
، �ام � جگہ، پ��� �ا  عہدوں  � تفص�الت) � صورت  اصل �ما��

۔ ، آجر کو جلد از جلد ا�شور�س �مپ�� کو مطلع کرنا چاہ�� م��

 آجر ا�شور�س �مپ�� (�ا ا�شور�س وس�� اداروں) � براە راست
 پوچھ سکتا �� ا�ر وە غ�� �قی�� �ا ش�ار �� کہ آ�ا معلومات � ک�

، �ا ائط � �ار� م�� ECI خاص ح� کو ظاہر کرنا ��  �ا �ال�� � ��
 �ال�� لی�� ECI کو�� سوال ہو، ج�� معلومات / دستاو�زات جو کہ
 / تجد�د کر�� � ل�� ا�شور�س �مپ�� (�ا ا�شور�س وس�� اداروں) کو

۔ جمع کرانا چاہ��

 �ال�� لی�� / تجد�د کر�� � وقت درست تفص�الت � ECI ا�ر آجر
 ساتھ ڻھوس حقائق � اطالع دی�� م�� نا�ام ر�تا �� تو، یہ �ال�� �

 تحت آجر کو ا�شور�س کنندە � طرف � پہ� � ادا � گ�� رقم �
۔  وصو� � ل�� قانو�� �ارروا��  �ا موقعہ دے سکتا �� سکتا ��

ECI:

(Insurance Authority) 
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آ����شنل س�ف�� اینڈ ہ�لتھ

 � اقدامات کو نافذ ک��ں تا�ہ        پر پ��م�م ڈس�اؤن�س �
 لطف اندوز ہوا جا س�

 (Occupa�onal Safety and Health - OSH)
ECI

ی � اقدامات کو نافذ کر سک�� ہ�� OSHآجر          � بہ��

 مناسب اور �ا��
 مقدار م�� ساز و

 سامان اور متعلقہ
 سہول�ات حاصل �

 جائ�� جو حفاظ��
 مع�ارات پر پورا

ات��ں

 عملہ کو مختلف
 آالت اور سہول�ات

 فراہم � جائ�� اور ان �ا
بنا�ا جا�� مناسب استعمال �قی��

 عم� کو �ام پر
 تحفظ � متعلق
فراہم � جا�� ت���ت اور نگرا�� معلومات، ہدا�ت،

 س�ف�� من�جمنٹ
 سسڻم وضع اور نافذ ک�ا

، ج�سا کہ  جانا چاہ��
،  حادثات � اعادە � �چ��
 �ام � متعلقہ ہال�توں �

 اس�اب � ن�ڻ�� � ل��
ی � اقدامات � تدب�� ک�ا جا�� بہ��

 مناسب
جا�� �قی�� بنا�� د�کھ بھال

 متعلقہ ہال�توں � اس�اب
ی � اقدامات � تدب�� ک�ا جا�� � ن�ڻ�� � ل�� بہ��

م��د جان��
�رائز – مرمت، د�کھ بھال، ت�د�� اور اضافہ س�ف�� ا�ک��ڈا�شن سک�م سڻار ان��

پ�شہ ورانہ حفاظت اور صحت   آ����شنل س�ف�� اینڈ ہ�لتھ کو�سل
 �� لی�� ڈی�ارڻمنٹ � تعاون �، ا�شور�س س�ک�� کو ان تحفظ � 

ز � شناخت م�� معاونت فراہم �ک��  متعلق متفکر               مال�ان��ان��
�رائز - س�ف�� ا�ک��ڈا�شن سک�م "کر�� � غرض � "          سڻار ان��

�رائزز کو پ��م�م ر�ٹ فراہم کر�� پر غور ک�ا     �ا آغاز ک�ا �� تا�ہ اہل ان��
� �مپ�س�شن ا�شور�س ر���ڈیول سک�م � جا س� جب وە ا�م�الئ��

 تحت        �ا حصول کر ر�� ہوں۔ یہ پ��م�م ڈس�اؤن�س          تک � 
۔  حد تک �لند ہو سک�� ہ��

(OSH Star Enterprise - Repair, Maintenance, Altera�on and 
Addi�on (RMAA) Safety Accredita�on Scheme)

OSH

)،

RMAA
OSH

50٪ ECI
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م��د جان��

ی ��  ان آجران � معاونت �  ل��  ہانگ �انگ م�� ا�شور�س انڈس��
 ا�م�الئز �مپ�س�شن ا�شور�س ر���ڈیول سک�م کو �طور آخری حل پ�ش کر

د�ا �� کہ جنہ��        � حصول م�� مش�الت �ا سامنا ��

 تا�ہ اس �ات کو �قی�� بنا�ا
 جا�� کہ آجران        �

حصول � قا�ل ر���
ECI

ECI

ECIا�ر        � حصول م�� مش�الت پ�ش آئ�� تو ک�ا کرنا ہو �ا؟

 � حصول م�� دشواری �ا سامنا کر�� وا� آجران ا�م�الئز �مپ�س�شن ا�شور�س 
۔ ر���ڈیول سک�م بیورو لمیڻڈ (ڻ�ل�فون: 9316 2591) پر را�طہ کر سک�� ہ��

ECI
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 �ال�� �ا جائزە لی�� وقت، اس �ات کو �قی�� بنائ�� کہ �ال�� 

 ا�شور�س �ال�� �ا جائزە لی�� �ا ط��قہ س�کھ��       � متعلق
ہوش�ار ر���

ECI

� �ا احاطہ ک�ا گ�ا ہو اور مندرجہ ذ�ل  � طرف � تمام مالزم��
تفص�الت پر توجہ دی جا��

ECI

� طور پر ب�ان � جا�� چاہ�� ECI �ال�� � قسم

 آ�ا ا�شور�س شدە �مپ�� �ا نام �اموں � انجام د� پر مامور � ساتھ مماثل ��
� تعلق ک�ا �� اور آ�ا  �مپ�� � �اموں کو �  (ا�ر نہ�� تو، دو �مپ�یوں � ماب��

� �ا احاطہ ک�ا گ�ا �� (انجام دی�� وا� مالزم��

ا�شور�س �ال�� � موثر العمل مدت

 �ام �ا دورانیہ ا�شور�س �ال�� � موثر العمل م�عاد � مدت � اندر ہونا چاہ��

�ام � نوع�ت

(�ام � جگہ�� /احاطہ شدە مقامات (ا�ر قا�ل اطالق ہو

� � اصل آمدن�اں مالزم��

� � تعداد ا�شور�س شدە مالزم��

جن پ�شوں �ا احاطہ ک�ا گ�ا ہو

مس�ث��ات

�ک ہو تو ،ا�ر �ا�س � مچان بنا��  � تجارت م�� ��
 �طور

�
ا�شور�س �ال�� م�� �ام � نوع�ت عام طور پر ُپر ہو �

 �ا�س � مچان بنا�� �ا �ام



SA
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ا�شور�س �مپ�� لمیڻڈ ABC
ا�شور�س �ا تصدیق نامہ

 : CBDDAS/17/1حوالہ

� �مپ�س�شن ا�شور�س ا�م�الئ��

س�ف�� سک�فولڈنگ �مپ�� لمپ�ڻڈ

تار�ــــخ

ا�شور�س � قسم

ا�شور�س شدە نام

ا�شور�س � مدت

�ارو�ار

جا�� مالزمت

ذمہ داری � حد

 ا�شور�س شدە
� مالزم��

ائط  اور ضمانت ��

�ا�س � مچان بنا��  �ا �ام

 ک� ا�ک واقعہ � �اعث �ا اس � پ�دا شدە ک� ا�ک
� �ل�م �ا �ل�مز � سلس� � تناظر م��                مل��

س�ف�� ب�لٹ وارن�� (زائد از 30 ف�ٹ) – مچان �ا�س ورکر � ل�� قا�ل اطالق
ا�� جگہ  اس�ثناء برا�� تعم��

�
اجر�� ادائ�� � � تفص�ل مالزم��

 �ا�س � مچان بنا�� �ا 
�ارکن/ ڈرائیور

سنڈری ورکر
ڈرائیور

ا�ت دار �ارو�اری ��
(نان-مینوئل ورکس)

� � تعداد مالزم��

ہانگ �انگ � اندر کہ�� ب�

 :  

:  

:  

(1 :  
(2 :  

(1 :  
(2 :  

اس�ثناء برا�� س�نکشن (3 :  
ا�شورش شدە �ا اصول (4 :  

 :  

 :  

�لڈنگ، ہانگ �انگ  ECI, 20/F

HK$967,200.00

HK$561,600.00
HK$249,600.00
HK$400,000.00

2

2
1
1

*ECI �ال�� نمونہ محض 
ل�� �� حوالہ � 

ا�شور�س �مپ�� لمیڻڈ  ABC
 برا�� اور منجانب

اس امر � تصدیق � جا�� �� کہ درج ذ�ل ا�شور�س کو
۔ ا�شور�س �مپ�� لمیڻڈ � ساتھ نافذ ک�ا گ�ا �� ABC

 : 28 نوم�� 2019

نوم�� 2019 تا 28 نوم�� 2020  29 : 

HK$100

ائط اور ضوا�ط �مطابق مع�اری �ال��  ر�مارکس �� 
برا��          ا�شور�س �مپ�� لمیڻڈ

:  
ABC
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م��د جان��

 آجران کو متعلقہ ا�شور�س �ال�سیوں � طرف � فراہم کردە کور�ــــج اور
ائط پر ، اور اس � ساتھ ان �� وری ��  تحفظ � دائرە �ار پر توجہ دینا ��

ورت �� جو کہ ا�شور�س �مپ�یوں � طرف � م�سل�  توجہ دی�� � ��
؛ ہو�� ہ��

 مال�ان�پراپر�� مینجمنٹ �مپ�یوں کو درست        �ال�سیوں � ساتھ
ز/ �ا�س � مچان بنا�� � �مپ�یوں � خدمات �ا استعمال کرنا �ک��  �ان��

وع کر�� � پہ�، مال�ان�پراپر�� مینجمنٹ ۔ �ام ��  چاہ��
ز اور �ا�س � مچان بنا�� �  �مپ�یوں �ک��  �مپ��اں �ان��

 � درخواست کر سک�� ہ�� کہ وە درست        اور تھرڈ
 �ار��  ا�شور�س �ال�س�اں پ�ش ک��ں تا�ہ حاد�� �

 صورت م�� �مپ�س�شن � رقم  کو قا�ل
 برداشت سطح پر ال�� � ل�� �م � �م

 ک�ا جا س�؛ اور

ECI

ECI

ECI � ائط  �ال�س�اں لی�� �ا �ال�� ��
 متعلق ک� ب� ط�ح � استفسارات

، براە مہ��ا�� اپ�� ا�شور�س  � ل��
 �مپ�یوں (�ا ا�شور�س ثال��  اداروں) �

براە راست مشاورت ک��ں۔
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 لی�� ڈی�ارڻمنٹ
و�ب سائٹ

انکوائری ہاٹ الئن:  1771 2717 ("1823" � ز�ر ت�ف

 آجران � قانو��        تقاضا جات  � عدم تعم�ل � اطالع دی�� � ل��
ش�ای�� ہاٹ الئن: 2200 2815

غ�� محفوظ ط��قوں � اطالع دی�� � ل��          ش�ا�ت � ہاٹ الئن
2542 2172 : *
 ا�شور�س اتھار��

 و�ب سائٹ
ڻ�� فون: 9983 3899

دی ہانگ �انگ ف�ڈر�شن آف ا�شوررز
 (The Hong Kong Federa�on of Insurers)

و�ب سائٹ
ڻ�� فون : 1868 2520

� �مپ�س�شن ا�شور�س ر���ڈیول سک�م بیورو لمیڻڈ                                         دی ا�م�الئ��
 (The Employees’ Compensa�on Insurance Residual Scheme 

Bureau Limited)
و�ب سائٹ

ڻ�� فون : 9316 2591

 آ����شنل س�ف�� اینڈ ہ�لتھ کو�سل
(Occupa�onal Safety and Health Council)

و�ب سائٹ
ڻ�� فون : 9377 2739

(Labour Department)

(Insurance Authority)

www.labour.gov.hk : 

www.ia.org.hk : 

www.hkfi.org.hk : 

www.ecirsb.com.hk : 

www.oshc.org.hk : 

ECI

� � کہ طور پر ت�ار کردە کتا�چہ "مالزم��  اور لی�� ڈی�ارڻمنٹ � طرف � مش��
" � رج�ع ک��ں۔  �مپ�س�شن ا�شور�س � حصول � متعلق م��د جان��

 عامة الناس غ�� محفوظ         �گرمیوں � ر�ورٹ         ش�ای�� فارم ُپر کر � ب� 
                                                                                                کر سک�� ہ�� جو کہ لی�� ڈی�ارڻمنٹ  � و�ب سائٹ �ا

، براە مہ��ا�� ا�شور�س اتھار��  ECI � حصول � متعلق م��د معلومات � ل��

OSH OSH *

GovHK (h�ps://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/)

(

OSH

استفسارات�ر�ورڻ��
ائط � �ار� م�� ک� ب� ط�ح  براە مہ��ا��       �ال�س�اں لی�� �ا �ال�� � ��
 � استفسارات � ل�� براِە راست اپ�� ا�شور�س �مپ�یوں (�ا ا�شور�س وس��

، براە  اداروں) � رج�ع ک��ں۔ اس �مفلٹ � مواد � متعلق استفسارات � ل��
 مہ��ا�� م��د معلومات � غرض � ذ�ل م�� درج متعلقہ مح�مہ

جات�ادار�(اداروں) � را�طہ ک��ں۔

ECI

۔ پر دس��اب ��
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