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 پیشہ ور بہرا پن معاوضہ اسکیم

پیشہ ور بہرا پن معاوضہ اسکیم پیشہ ورانہ بہرا پن 
 م�زمت کی وجہ سے )معاوضہ( آرڈیننس کے تحت تشکیل دی گئی ہے تاکہ

معاوضہ فراہم کیا جاسکے۔شکار افراد کو کے شور سے متاثرہ بہرے پن 

پیشہ ور بہرا پن معاوضہ کے لئے درخواست

اہلیت کا معیار

ہیں؟ کیا شرائط کی کوالیفائ لئے کے معاوضے ◎

الزمت  جو بھی فرد اگر اور ہو کر چکا  ہنگ کانگ میں مخصوص شور شرابے والے کاموں میں 
الزمت کی وجہ سے شور سے وہ معاوضے  سماعت سے محروم ہوہو یا  متاثرہ سماعتاس کی  وہ 

کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔ پیشہ ور بہرا پن ایک پیشہ ور بیماری ہے اور کسی شخص کو 
پیشہ ورانہ اور سماعت سے متعلق دونوں نقصانات کو پورا کرنا کے لئے معاوضے کا حقدار ہونے 

ہے۔ضروری 

وہ مزید معاوضے کے لئے درخواست ہے ال کوئی بھی فرد جس کو پیشہ ور بہرا پن کا معاوضہ 
 دے سکتا ہے اگر وہ کسی مخصوص مدت کے لئے مخصوص شور شرابے پر کام کرتا رہا ہے اور

 ۔میں اضافہ فیصد مستقل نااہلی کیکی مثال کے طور پر سماعت  ،زیادہ نقصان سے دوچار ہے

پہلی بار معاوضہ  .أ

:تقاضے ورانہ پیشہ .1

سال م�زمت یا کم سے  10)ا( ہانگ کانگ میں مخصوص شور کے مقامات پر کم از کم 
اور کام کرنا؛ پیشوں میں 4والے سالوں میں خاص طور پر شور  5کم 

ماہ کے اندر ہانگ کانگ میں  12)ب( معاوضے کے لئے درخواست دینے سے قبل 
۔ ہوکی گئی  ایک مخصوص شور شرابے کے مستقل معاہدے کے تحت م�زمت حاصل

معاہدہ ہے جہاں م�زم نے ایک ہی آجر کے وہ  )ایک مستقل معاہدہ سے مراد م�زمت کا
ہفتوں میں سے ہر  4 ،کسی تاریخ سے قبل ،ہفتوں یا اس سے زیادہ عرصے تک 4لئے 

(گھنٹے کام کیا ہو۔ 18ایک میں کم از کم 
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 :ضروریات کی نقصان کے سماعت .2

 
نیورل  سے کم نہ ہونے والی سنس dB 40ہر کان میں  -نقصان ل وریبائن سماعت سے متعلق )ا(

 جہاں کم سے کم ایک کان کا ایسا نقصان شور کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یا ،سماعت کا نکسان
 

ڈی بی سے کم نہ ہونے والی  40صرف ایک کان میں  - نقصانل ورینمونو  سماعت سے متعلق)ب( 
 جہاں شور کی وجہ سے اس طرح کا نقصان ہوتا ہے۔ ،سنسنیوریل سماعت کا نقصان

 
کلو ہرٹز فریکوئنسی پر آڈیو میٹری کے  3اور  2 ،1کا خاکہ  سماعت کا نکسان نیورلومذکورہ سنسر

 ذریعہ ماپنے والے سماعت کے اوسط نقصان سے حاصل کیا جاتا ہے۔
 

 معاوضہ مزید .ب

 
 :تقاضے ورانہ پیشہ .1

 
الزمت جس  3درخواست کی تاریخ کے بعد کم سے کم  )ا( ہانگ کانگ میں اس کی آخری کی سال 

 میں معاوضہ منظور کیا گیا ہو۔ اور
 

مہینوں کے اندر ہانگ کانگ میں کسی  12)ب( مزید معاوضے کے لئے درخواست دینے سے قبل 
الزمت۔  مخصوص شور شرابے کے مستقل معاہدے کے تحت 

 
 :کا نکسان سماعت ساتھ کے ضروریات کی اہلیت نا مستقل اضافی .2

 
 ؛ اورسماعت کا نکسان نیورلیا مو نیورلبائ )ا( 
 

)ب( مستقل نااہلی کی فیصد تازہ ترین درخواست سے کہیں زیادہ ہے جس کے لئے معاوضہ منظور 
 کیا گیا ہے۔

 
 
 ہے؟ تاریخ آخری کوئی کی دینے درخواست کیا ◎

 
کو پورا کرنے پر کام کر بھی فرد جو اب بھی مخصوص شور شرابے اور پیشہ ورانہ شرائط کوئی 

 رہا ہے وہ کسی بھی وقت معاوضے کے لئے درخواست دے سکتا ہے۔
 

الزمت نہیں رکھتا ہے اسے ایسےوالے  کوئی بھی فرد جو مخصوص شور شرابہ  پیشوں میں 
 ۔ضروری ہےماہ کے اندر درخواست دینی  12پیشوں میں آخری م�زمت سے 
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 پیشے کیا ہیں؟والے  شور شرابہ ◎

 
 - طرح کے مخصوص پیشے ہیں۔ ان میں شامل پیشے ہیں 29پر یہاں 

 
 بنیادی یا پر طور مکمل یا ،پر بلوم یا پر بلوں کے دھات یا پر دھات استعمال کا آلے والے پیسنے والے چلنے سے بجلی .1

 ۔ہوںمال کیے جارہے استع وہ کہ جبکرنا  کام میں ع�قے کے پاس آس کے ٹولز ان پر طور فورییا  پر طور
 بنیادی یا پر طور مکمل یا ،پر بلوم یا پر بلوں کے دھات یا پر دھات استعمال کا ٹولز والے ٹولنے والے چلنے سے بجلی .2

 ۔ہوں جارہے کیے استعمال وہ جب کرنا کام میں ع�قے قریبی کے ٹولز ان پر طور
یا مکمل  ،کاٹنے یا پرسیوسی ٹولوں کا استعمال ،چیسیلنگ ،کنکریٹ یا سنگ مرمر پر بجلی سے چلنے والی ،چٹانوں* .3

 استعمال کیے جارہے ہوں۔جب کہ وہ  کرناطور پر یا بنیادی طور پر ان اوزاروں کے آس پاس کے ع�قے میں کام 
یا ڈراپ ہتھوڑوں کے ذریعہ دھات کی تشکیل )بشمول ڈراپ اسٹیمپنگ( میں لگے ہوئے پ�نٹ )پاور  ڈائبند یا کھلی  .4

 ۔کرناپریس پ�نٹ کو چھوڑ کر( کے قریب یا مکمل طور پر کام 
 میں جس ہے جاتا کیا کام میں شیڈوں یا کمروں پر طور بنیادی یا پر طور مکمل جہاں کام میں مینوفیکچرنگ ٹیکسٹائل .5

ے میں مشینیں مصروف مروڑن کو ریشوں رفتار تیز یا بنوانے کو ریشوں( سمیت معدنیات) قدرتی یا کی بنائی انسانوں
 ۔ہوں

یا بنیادی یا پوری طرح  ،تشکیل دینے یا صفائی کرنے میں مصروف مشینوں کا استعمال ،یا پیچ کو کاٹنےنیل دھات کے  .6
 کام کرنا قریبی ع�قے میں طور پر یا فوری طور پر

یا  ،کرنا دھات کی جمع میں مصروف پ�زما سپرے گنوں کا استعمال یا بنیادی طور پر یا فوری طور پرمکمل طور پر  .7
 کام کرنا؛

 یا اس کے قریبی ع�قے میںاستمعال  مکمل طور پر یا بنیادی طور پر یا فوری طور پرمندرجہ ذیل مشینوں میں سے  .8
خودکار  ،متعدد کراس کٹ مشینیں ،خودکار یا نیم خودکار لیتھز ،چڑھانا والی مشینیں ،: کثیر کٹر مولڈنگ مشینیںکام کرنا

ایج  ،عمودی تک� مولڈنگ مشینیں )تیز رفتار روٹینگ مشینوں سمیت( ،ٹینوننگ مشینیں -ڈبل  ،تشکیل دینے والی مشینیں
گ مشینیں گ مشینیں جس کی بلیڈ چوڑائی  ،بینڈن گ مشینیں۔ملی میٹر سے کم نہ 75بینڈ ساؤن  یں ہوتی ہے اور سرکلر آرین

 آری کا استعمال؛چین والی  .9
تعمیراتی مقامات پر ٹکرانے والے ڈھیر یا دھاتی تختی میں  یا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر نواحی ع�قے میں، * .10

 ،گاڑی چ�نے والی مشینوں کا استعمال
 ۔کرناوں کے فوری قریب میں کام مکمل طور پر یا بنیادی طور پر کھردری دھماکے خیز کارروائی* .11
 یا کام کرنا۔ ،کرنا گ�س پیسنے میں مصروف مشینوں کا استعمال ،یا بنیادی طور پر یا فوری طور پرمکمل طور پر  .12
مکمل طور پر یا بنیادی طور پر چٹانوں یا پتھر کی مجموعی کو کچلنے یا اسکریننگ میں مصروف مشینوں کے قریبی  .13

 ۔کرناع�قے میں کام 
گ میں مصروف مشینوں کا استعمال .14  یا بنیادی طور پر یا فوری طور پریا مکمل طور پر  ،پ�سٹک کے مواد کی گرانولیٹن

 ۔کرناکام  قریبی ع�قے میں
 ۔شامل ہونامکمل طور پر یا بنیادی طور پر مشینوں یا ہینڈ ٹولز کے قریبی ع�قوں میں جہازوں کو نکالنے میں  .15
ر پر اندرونی دہن کے انجنوں یا ٹربائنوں یا پریشرائزڈ ایندھن کو برنرز یا جیٹ انجنوں کے مکمل طور پر یا بنیادی طو .16

 ۔کرناقریب میں کام 
قریب کام نا یا اس کے بنااوزار یا دستی ہتھوڑے سے دھات کے  ،مکمل طور پر یا بنیادی طور پر کار باڈی کی مرمت .17

 ۔کرنا
یا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر قریبی ع�قے  ،مشینوں کا استعمالپ�سٹک کے مواد کو باہر نکالنے میں مصروف  .18

 ۔کرناکام  میں
جب کرنا کام یا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر ان مشینوں کے قریبی ع�قے میں  ،کاغذ کیروگیٹنگ مشینوں کا استعمال .19

 کہ وہ استعمال کی جارہی ہیں۔
قریب میں کا استمعال کرنا یا اس کے مشینوں کا کام کرنے والی  رنگنے دباؤ والی بھاپ کا استعمال کرتے ہوئے بلیچ اور .20

 ۔کرناکام مکمل طور پر یا بنیادی طور پر 
 مکمل طور پر یا بنیادی طور پر شیشے کی بوتلنگالئنوں کے قریبی ع�قے میں کام کرنا؛ .21
 �ئنوں کے قریبی ع�قے میں کام کرنا۔مکمل طور پر یا بنیادی طور پر دھات کے ڈبے سے کیچ کی بوتلیں لگانے والی  .22
کرنا یا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر ان مشینوں کے قریبی ع�قے میں کام  ،کرنا کاغذ فولڈنگ مشینوں کا استعمال .23

 ۔ہوںجب کہ وہ استعمال کی جارہی 
ن مشینوں کے قریبی ع�قے یا مکمل طور پر یا بنیادی طور پر ا ،آفسیٹ پرنٹنگ مشینوں کا استعمالفیڈ تیز رفتار ویب  .24

 ۔ہوںجب کہ وہ استعمال کی جارہی کرنا میں کام 
 آپریشن کے قریب کام کرنافائرنگ بندوق  یا بنیادی طور پر یا فوری طور پرمکمل طور پر * .25
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بجلی کا کو جہاں ذبح کرنے کے مقصد سے خنزیر  کرنامکمل طور پر یا بنیادی طور پر کسی ایسی جگہ کے قریب کام  .26
 ہو۔جھٹکا دیا جاتا 

الئسنس یافتہ1) 22( کے سیکشن 148آرڈیننس )کیپ.  کے  جوا .27 مہجونگ پارلر کے اندر ، کسی ( )بی( کے تحت
 مہجونگ )اہم ڈیوٹی کے طور پر( کھیلنا۔

 یا پیش کرنا )بنیادی فرض کی حیثیت سے(۔ یا کرنا میں مشروبات تیار یک کے ناچنے والے ع�قے کے قریبتھڈسکو .28
 یا چ�نا۔کرنا میں ریکارڈ شدہ میوزک کو بجانے اور براڈکاسٹ کرنے کے لئے سسٹم کو کنٹرول  یکتھکوڈسکسی  .29

 سال کی م�زمت درکار ہوتی ہے 5افراد کے لئے صرف کم سے کم والے  پیشہکے  شور شرابے 4یہ *
 
 :شور شرابے کی مثالیں مخصوص ◎

 
ڈرائیوروں یا راک کرشنگ مشینوں کا پائل  ،ڈرلنگ نیومیٹک میں کانوں یا مقامات تعمیراتی -

 استعمال۔
 مشینوں کا استعمال۔والی  ٹیکسٹائل فیکٹریوں میں کتائی یا بنے -
 دھاتی کام کرنے والی فیکٹریوں میں پاور پریس یا لیتھ کا استعمال۔ -
وٹینگ مشینوں کا راسرکلر شیئرنگ مشینیں یا تیز رفتار  ،النگ مشینیں ،کارپینٹری میں لیتھ -

 ۔استعمال
 پ��ک فیکٹریوں می پالسٹک گرانولیٹ مشینوں کا استعمال۔ -

 
 درخواست کے طریقہ کار

 
 دیں؟ کیسے درخواست ◎

 
بورڈ میں جمع کروانا اکپشنل ڈیفنس کمپنشیشن چاہئے اور اسے بھرنا دعویدار کو درخواست فارم 

 چاہئے۔
 
 کرے؟ فراہم معلومات کیا کو بورڈ دعویدار ◎

 
الوہ کو شور شرابے سے متعلق اپنے پیشوں میں سے ہر ایک کے  دعویدار ،ذاتی تفصی�ت کے 

یالت بارے میں مندرجہ ذیل  :۔چاہئےفراہم کرنا  تف
 

 رابطے کا پتہ اور ٹیلیفون نمبر۔ ،آجر کا نام .1
 کمائی اور شور والے اوزار/ مشینوں کے استعمال سے متعلق تصیالت۔ اور ،پوسٹ ،روزگار .2
الزمت میں دعویدار کی دو ساتھی کارکنوں کے رابطے  .3 کے پتے اور ٹیلیفون نمبر جو متعلقہ 

 شمولیت کے بارے میں تصیالت جانتے ہیں۔
 
 کرے؟ فراہم معلومات کیوں میں بارے کے کارکنوں ساتھی اپنے دعویدار ◎

 
بورڈ کو اپنی م�زمت کی  ،دعویدار کی م�زمت کی تاریخ کی توثیق کرنے کے لئے

تفصی�ت کو واضح کرنے کے لئے اپنے ساتھی کارکنوں سے رابطہ کرنے کی 
 ضرورت ہوسکتی ہے۔
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 ؟کرنا ضروری ہے فراہم ثبوت دستاویزی کو دعویدار وقت کرواتے جمع درخواست کیا ◎

 
شور  دستاویزی ثبوت کو پیش کرنے کی پوری کوشش کرنی چاہئے جو ایسےدعویدار کو کسی بھی 

 :الزمت کو ثابت کرسکے۔ کچھ مثالیں یہ ہیںسے متعلق پیشوں میں اس کی سابقہ 
 

الزمت .1 عہدے اور آمدنی کی مدت کی  ،آجروں کے ذریعہ جاری کردہ خطوط جو دعویدار کی 
 تصدیق کرتے ہیں۔

 معاہدے؛ کے الزمت .2
 نوٹیفکیشن؛ میں بارے کے گنتی کی ادائیگی کی منسوخی یا ادائیگی علیحدگی .3
 آجروں کے ذریعہ تنخواہ لینے والے ٹیکس گوشوارے۔ .4
 یا دستاویزات۔ متعلق سے شراکت کی فنڈ پروویڈنٹ �زمی .5
 وغیرہ۔ ،رسیدیں کی اجرت .6

 
کو درخواست کی تاریخ سے قبل مخصوص شور شرابے والے  دعویدار ،مزید برآں

ماہ کی م�زمت کے سلسلے میں اسے / اس کی حاصل  12پیشوں میں اس کی آخری 
 کردہ آمدنی کے دستاویزی ثبوت بھی فراہم کرنا چاہئے۔

 
 
 گا؟ کرے کیسے کارروائی پر درخواست لئے کے معاوضے بورڈ ◎

 
بورڈ پہلے م�زمت کی توثیق کرے گا۔ دعویدار کے آجروں اور  ،ہونے کے بعد موصولدرخواست 

الزمت کی تفصی�ت کی تصدیق کے لئے رابطہ کیا جائے گا۔  ساتھی کارکنوں سے دعویدار کی 
 

سماعت کا جائزہ لینے دعویدار کو اترنے والے بورڈ پیشہ ورانہ تقاضوں کو پورا  ،تصدیق کے بعد
بورڈ کے ذریعہ اہتمام سے سماعت کے ٹیسٹ اور طبی معائنہ ۔ دعویدار کو آگاہ کرے گاکے لئے 

میں شرکت کرنی چاہئے تاکہ معلوم کیا جاسکے کہ آیا وہ سماعت سے محروم ہونے کی ضروریات 
 کو پورا کرتا ہے یا نہیں۔

 
بورڈ اسے  ،اس بات کی تصدیق کے بعد کہ دعویدار معاوضے کی ضروریات کو پورا کر چکا ہے

ا سرٹیفکیٹ جاری کرے گا۔ یہ سند پیشہ ور بہرا پن اور قابل ادائیگی معاوضہ معاوضے کے عزم ک
کی رقم کے نتیجے میں مستقل نااہلی کی فیصد بتائے گی۔ اگر مدعی معاوضے کی رقم سے اتفاق 
کرتا ہے تو بورڈ اس کے مطابق ادائیگی اسے جاری کرے گا۔ ادائیگی موصول ہونے کے بعد 

 ر اعتراض کرنے کا حق کھو دے گا۔دعویدار معاوضے کی رقم پ
 

وہ  ،بورڈ یہ طے کرتا ہے کہ دعویدار معاوضے کا حقدار نہیں ہے تو ،کسی بھی مرحلے پر ،اگر
 اسے/اس سے انکار کا نوٹس جاری کرے گا۔ نوٹس میں انکار کی وجوہات بیان کی جائیں گی۔
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 ے کیا کرنا چاہئے؟اگر کوئی دعویدار بورڈ کے فیصلے سے مطمئن نہیں ہوتا ہے تو اس ◎

 
 14 کی شروعات سے سرٹیفکیٹ کی تاریخہونے کے  طے انکار کی نوٹس یا معاوضہ ،دعویدار

اپنے فیصلے پر  بورڈ سے تحریری درخواست بھیج کر اپنی وجوہات بتاتے ہوئے کے اندر دنوں
بورڈ درخواست کا جائزہ لے  ،۔ درخواست موصول ہونے پرکرسکتا ہےگزارش کی کرنے  نظرثانی

 گا اور دعویدار کو تحریری طور پر اس کے بارے میں آگاہ کرے گا۔
 
 
 ہوتا ہے تو اسے کیا کرنا چاہئے؟ نہیں مطمئن سے نتائج کے جائزے دعویدار ایک کیا ◎

 
ایک دعویدار جو بورڈ کے ذریعہ کئے گئے جائزے کے نتائج سے مطمئن نہیں ہے وہ ڈسٹرکٹ 

ماہ کے اندر اپیل دائر کی جانی  6اپیل کرسکتا ہے۔ بورڈ کے جائزے کے عزم سے کورٹ میں 
 جب تک کہ ضلعی عدالت وقت کی حد میں توسیع کرنے پر راضی نہ ہو۔ ،چاہئے

 
 
 ہے؟ سکتا دے درخواست دوبارہ وہ تو ہےکر دی مسترد  درخواستکی نے کسی دعویدار  بورڈ اگر ◎

 
سماعت کے نقصان کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکامی کی وجہ سے ایک دعویدار جس کی 

پچھلی درخواست اپنی گر وہ تو  کو یا اس کے بعد مسترد کردی گئی ہے  1998مارچ  6درخواست 
کسی مخصوص شور شرابے سے متعلق تک  سال 2ہانگ کانگ میں کم سے کم  کے بعدتاریخ  کی

 دوبارہ درخواست دے سکتا ہے۔ وہ  توالزمت کر چکا ہو 
 

الزمت کی ضروریات کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کی وجہ سے انکار کر  اگر کسی دعویدار کو 
وہ خود کو بھی تو وہ کسی بھی وقت بورڈ میں دوبارہ درخواست دے سکتا ہے جب  ،ہو دیا گیا

ایسے اس کے رطیکہ درخواستبش ،ہو مطمئنالزمت کی ضروریات کو پورا کرنے کے بارے میں 
 ۔ہوکے اندر ہی دی گئی ماہ  12تاریخ سے کرنے کی  الزمتآخری بار پیشوں میں 

 
 
 ہے؟ سکتا لے واپس درخواست اپنی دعویدار کوئی کیا ◎

 
سے قبل دعویدار کسی بھی وقت دستبردار ہوسکتا ہے۔ اہتمام کی جانچ کے بورڈ کے ذریعہ سماعت 

یا میڈیکل معائنہ کرایا ہے  سماعت کا نکسانایک بار جب کسی دعویدار نے بورڈ کے ذریعہ کوئی 
کرے چاہے وہ درخواست واپس لینے کی فیصلہ  بورڈ کو اختیار ہے کہ وہ اس کی درخواست پر ،تو

 کرے۔گزارش کی کیوں نہ 
  



Page 7 

معاوضے کی گنتی

ہے؟ ہوتا طرح کس تعین کا رقم کی معاوضے ◎

ماہانہ آمدنی اور  ،اس کی عمر درخواست کے وقت ،کسی دعویدار کو معاوضے کی ادائیگی کی رقم
 مستقل نااہلی کی فیصد / مستقل نااہلی کی اضافی فیصد کے مطابق طے کی جاتی ہے۔

 معاوضے کی رقم عمر
معاوضہ( بارمستقل نااہلی کا٪ )پہلی  کمائیماہ کی  96سال سے کم 40

یاX ماہ کی کمائی 72کے درمیان 56سے 40

مستقل نااہلی کا اضافی٪ )مزید معاوضہ( ماہ کی کمائی 48یا اس سے اوپر 56

ماہانہ آمدنی کی رقم کا تعین کس طرح ہوتا ہے؟ ◎

گا؟ جائےمانا  ثبوتکا  آمدنیکو  دستاویزات کن ◎

ہیں۔دی گیی ذیل میں آمدنی سے متعلق دستاویزی ثبوت کی کچھ مثالیں 

آجروں کے ذریعہ جاری کردہ خطوط جن میں دعویدار کے والے، دعویدار کو موصول ہونے  .1
الزمت کےوالے کاموں مہینوں میں مخصوص شور  12ذریعہ پچھلے  بدلے  کرنے کے میں 

۔ہوآمدنی کی تصدیق ہوتی 
 ؛ریٹرن آجروں کے ذریعہ داخل کردہ تنخواہ ٹیکس .2
 اجرت ریکارڈ کی کتابیں؛ .3
پروویڈنٹ فنڈ میں شراکت کی دستاویزات۔ اور�زمی  .4
 وغیرہ۔ ،الزمت کے معاہدے .5

پیشہ ور بہرا پن (معاوضہ) آرڈیننس کے مطابق، ماہانہ آمدنی کا مطلب دعویدار کی طرف سے 
درخواست کی تاریخ سے قبل ہانگ کانگ میں مخصوص شور مابغہ میں اس کی آخری 12 ماه کی 
مالزمت میں حاصل کرده اوسط ماہانہ آمدنی ہے۔ اگر دعویدار اپنی کمائی کے بارے میں دستاویزی 
ثبوت فراہم نہیں کرسکتا ہے یا بورڈ کے ذریعہ فراہم کرده ثبوتوں کو قبول نہیں کیا گیا ہے تو، اس 
معاوضے کا حساب مردم شماری اور شماریات کے ذریعہ شائع کرده ہانگ کانگ کی کل مالزمت 
والے افراد کی درمیانی مالزمت کی کمائی کے مطابق طے کیا جائے گا۔ شعبہ. دونوں صورتوں 
میں، زیاده سے زیاده حد36 ، 550کی معاوضہ ہے تاکہ معاوضے کی رقم کا حساب کتاب کیا 

جاسکے۔ 

بورڈ اوپر کی طرح ماہانہ آمدنی کا تعین کرے گا، اور کم سے کم اجرت آرڈیننس کے تحت متعلقہ 
دفعات کو بھی مدنظر رکھے گا۔ 
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مستقل نااہلی کی فیصد کیسے طے کی جاتی ہے؟ ◎

دعویدار کے ذریعہ مستقل نااہلی کی فیصد کا تعین مندرجہ ذیل ٹیبل کے حوالے سے کیا جاتا ہے۔

بورڈ کے ذریعہ طے شدہ مطابق اوسطا 

فریکوئینسی میں کلو ہرٹز  3،  2،  1

 (dBسماعت )

بہتر کان کے لئے

مستقل نااہلی کی 
فیصد

بورڈ کے ذریعہ طے شدہ 

 3،  2،  1مطابق اوسطا 
کلو ہرٹز فریکوئینسی میں 
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