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पररचय 

यो पुतततकाले  संतक्षप्त रुपर्ा प्राण घातक मुद्दाहरूको क्षततपूर्तमसंि सम्बतधित कर्मचारीहरूको क्षततपूर्तम 

अध्यादशे ( ECO) को रु्ख्य प्राििान छोटकरीर्ा व्याख्या िदमछ । यो बुझ्नु जरुरी छ कक व्याख्या िररएका 

प्राििानको एकल अधिकार ECO संि र्ात्रै रहनेछ । 

 

I. ECO उपयकु्त र क्षततपरू्तमको प्रकारहरु  

 

यदद कुनै कर्मचारीको रोजिारको क्रर्र्ा दघुमटना (िा तनिामररत व्यािसातयक रोि) को कारणले रृ्त्यु भएर्ा, 

ECO अन्तगगत रोजिारदाता तनम्नको लाति उत्तरदायी हुनेछ(i)उनको पररिारका सदतयहरूलाई मृत्यु भए 

बापत क्षततपूर्तम ततनम उत्तरदायी हुनेछ ।; र ii) साथ,ै उक्त रोजिारदाता रृ्तक कर्मचारीको अधत्येति तथा 

तचककत्सा सेिा खचमहरूको लाति पतन उत्तरदायी हुनेछ । 

(i) र्ृत्यकुो कारण क्षततपरू्तम  

योग्य पररवारका सदस्यहरू  

रृ्त्युको कारण क्षततपूर्तम  ECO र्ा व्यितथा िरे बर्ोतजर् मृतक कर्मचारीका योग्य पाररिाररक 

सदतयलाई प्रदान  िररनेछ (कृपया तिततृत जानकारीको लाति “अनुसूतच” हनेुमहोस्) । ECO अधतिमत, 

रृ्तक कर्मचारीको "पररिारका सदतयहरू" (रितको नात, िा काननूी रुपर्ा र्ाधयता प्राप्त 

िर्मपुत्र/िर्मपुत्री हो: 

 पतत-पत्नी या सँिै बस्ने व्यतक्त ("सँिै बस्ने व्यतक्त" भन्नाले दघुमटनाको सर्यर्ा रृ्तक कर्मचारीसँि पतत िा 

पत्नीको रूपर्ा संिै बसेको व्यतक्त हो);  

 बच्चा;  

 आर्ाबाबु िा हजुरबा-हजुरआर्ा; वा 

 नाती-नाततनी, सौतनेी आर्ाबाब,ु सौतेनी छोराछोरी, भाई,बतहनी, सासू, ससुरा, जिाँई, बुहारी, दिेार, 

नधद, आफ्नै रित को नाता को भाई/ बतहनी को बच्चाहरु, सौतेनी भाईबतहनी, र्ध्ये जो कोई दघुमटना 

हुनुभधदा 24 र्तहना अतघ रृ्तक कर्मचारीसंि एउटै घरर्ा बसी  रहेका । 

 

  र्तृ्य ुबापत प्राप्त हुन ेपाउन ेक्षततपरू्तम कसरी िणना गररन्छ? 

 
र्तृक कर्मचारीको  उमरे क्षततपरू्तम रकर् 

40 वर्ग रु्तन 84 र्तहनाको आय 

अथिा धयूनतर् क्षततपूर्तम*, र्ध्ये 

जुन रकर् उच्च हुन आउछ। 
40 दतेख 56 वर्ग सम्र् 60 र्तहनाको आय 

56 वर्ग िा र्ातथ 36 र्तहनाको आय 
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*15 अतप्रल 2021 र्ा िा सो भधदा पछाडी भएका दघुमटनाहरूका लाति :  

(a) र्ृत्युको कारण क्षततपूर्तमको लाधग तहसाि गनग तोदकएको अतिकतर् र्ातसक कर्ाइ : $35,600; र  

(b) र्ृत्युको कारण धयुनतर् क्षततपूर्तम रकर् : $473,610  

 

26 अतप्रल 2019 र 14 अतप्रल 2021 बीचका तर्ततर्ा  भएका  दघुमटनाहरूका लाति : 

(a) र्ृत्युको कारण क्षततपूर्तम तहसाि गनग तोदकएको अतिकतर् र्ातसक कर्ाइ: $30,530, र 

(b) र्ृत्युको कारण धयुनतर् क्षततपूर्तम रकर् : $ 440,200 

 

(ii) अन्त्योधि र धिदकत्सा सवेा खिगहरू 

रोजिार दाताले र्ृतक कर्मचारीहरूको कुनै पतन व्यतक्त जसल ेअन्त्योधि र धिदकत्सा सेवाको खिग गदगछ 

उसलाई सो खिगको प्रततपूर्तम भुक्तान िनेछ  । अन्त्योधि र धिदकत्सा सेवा खचमको अतिकतर् प्रततपरू्तम 

रकर् :  

 15 अतप्रल 2021र्ा िा सो भधदा पधछ  भएको दघुमटनाहरूका लाति : $92,670 

 26 अतप्रल 2019 र 14 अतप्रल 2021 बीचका कुनै तर्ततर्ा भएको दघुमटनाहरूका लाति : 

$87,330  

 

I.  प्राण घातक क्षततपरू्तम दािीको लाति तनिामरण  

(i) श्रर् आयुक्तद्वारा तनिामरण िररन े

    उपयकु्तता 

प्राण घातक मुद्दा  रोजगारदाताको तलतखत सहर्ततको पत्रमा र श्रर् आयुक्त(आयुक्त) द्वारा 

तनिामरणको लाति दावीकतागको तनिेदनर्ा, आयुक्तले यकद उसको तनिामरणर्ा उसको दािी उपयुक्त छ 

भन्ने तिचार िरी, रृ्त्युको कारण क्षततपूर्तम र / िा अन्त्योधि र धिदकत्सा खिगहरूको भुक्तान िनम योग्य, 

र सो क्षततपूर्तम कसलाई प्रदान िररनेछ भतन तनिामरण िनेछन । 

आवदेन पेश गन ेअवधि 

 

रृ्त्युको कारण क्षततपूर्तम : कर्मचारीको रृ्त्यु भएको तर्तत दतेख 6 मधहना धभत्र 

 

अधत्येति िा तचककत्सा सेिार्ा भएको खचमको प्रधतपूर्तग: 

 

कर्मचारी को दाहसंतकार/ शव गाडेको 30 ददन धभत्र िा 

आयुक्तले रोजिारदाताबाट सहर्तत प्राप्त िरेको सर्य 

र्ध्ये जून पतछल्लो हुन्छ । 
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धनिागरण तथा प्रमाणपत्रको जारी  

रृ्त्यु र / िा अन्त्योधि र धिदकत्सा सेवा खचमहरुको दावीलाई तनिामरण िररसकेपतछ, आयुक्तले प्रर्ाणपत्र 

सब ैदावीकतामहरु र रोजिारदातालाई जारी िनेछन जसर्ा क्षततपूर्तम रकर् तथा क्षततपूर्तम पाउन योग्य 

व्यतक्तहरुको नार् उल्लेख िररएको हुधछ । 

रोजिारदाता िा दावीकतामले आयुक्त द्वारा िररएको तनणमयर्ा आपतत्त जनाउन सक्छ। यततो अितथार्ा, 

आयुक्तल ेआफ्नो तनणमयको सर्ीक्षा िरेर एउटा नयाँ सर्ीक्षा प्रर्ाणपत्र जारी िनेछ । िैकतल्पक रूपर्ा , 

कुनै पतन पक्षले आयुक्तले िरेको तनणमय तिरुद्धको दािी तिरोिको लाति तजल्ला अदालतर्ा अतपल िनम 

सक्छ। 

अन्तररम भकु्तान 

रृ्त्युको कारण क्षततपूर्तम तिचारातिन रहकेो अितथार्ा, रृ्त्युको क्षततपूर्तम आयुक्तद्वारा तनिामरण िनुमपने भएर्ा 

रृ्तक कर्मचारीको पतत या पत्नीले (सँिै बस्ने साथी बाहके) आयुक्तलाइम अधतररर् भुक्तानको लाति तनिेदन कदन 

सके्नछ । यततो आिेदन प्राप्त हुदँा आयुक्तले आफ्नो तनणमयको तििरणहरू कदने प्रर्ाणपत्र जारी िनेछ ।  

रृ्तक कर्मचारीको पतत या पत्नीलाई रोजिारदाताबाट अन्तररम भुक्तानी प्राप्त हुनेछ । प्रथर् तथा अधय र्ातसक 

भुक्तनी रृ्तक कर्मचारीको आयको 50% को दर र्ा प्रदान िररने छ । अधतररर् भुक्तानी रृ्त्युको कारण प्रदान 

िररने कुल क्षततपुर्तम रकर्को 45% भधदा बढी हुनेछैन । यो अन्तररम भुक्तानीको रकर्, रृ्तक कर्मचारीको पतत 

या पत्नीले पाउने कुल क्षततपूर्तम रकर्बाट करटन ेछ । 

(ii)धयायालय द्वारा तनिामरण 

 आयुक्तलाई कानुनको पररति िा रोजिारदाता र  दावीकतामको प्राण घातक मुद्दाहरुमा आदशे िनम अधिकार 

छैन । तििाद सर्िान नभएको हकर्ा, िा प्राण घातक क्षततपूर्तमको दावीको तनिामरणको लाति रोजिारदाताल े

सहर्तत नकदएर्ा, िा उसको तनिामरणको लाति दािी आयुक्तले  उपयुक्त नभएको ठानेर्ा, यकद दावीकतामल े

अझै ECOअन्तगगत दावी राख्न चाहरे्ा, दािेदारहरुल ेकर्मचारीको रृ्त्युको तर्तत दतेख 24 र्तहना तभत्र जिल्ला 

अदालतर्ा दावी पेश िनुम पनेछ। तजल्ला अदालतर्ा उनीहरुको दावी दताम िने उद्दशे्यको लाति, दावीकतामले :  

(a) कानूनी सहायताका लाति कानूनी सहायता तिभािलाइम आिेदन कदन सके्नछ; 

(b) तजल्ला अदालतलाई सीिा आिेदन कदन सके्नछ; र  

(c) आफ्नो प्रतततनतित्िको लाति िकील संलग्न िनम सके्नछ,  

     

 LD को प्राण घातक मुद्दाहरुको कायामलय ( FCO)ले, अनरुोिर्ा, क्रर्श कानूनी सहायता तिभाि िा तजल्ला 

अदालतर्ा कानूनी सहायता िा ततनीहरुको प्रत्यक्ष दताम िनम  दावीकतामलाई तसफाररस िरर  र्द्दत िनम 

सके्नछन ।  

 

II. आयकु्तर्ाफम त क्षततपरू्तमको लाति आिदेन कसरी िन?े   

आयुक्त र्ाफम त प्राण घातक क्षततपूर्तमको तनिारणको आिेदन  िनम इच्छा िने दावीकतामहरुले  FCOसिं 

अधतिामताको लाति तसफाररस तलनुपनेछ र ततनीहरु संि तनिामररत िररएको अधतिामताको लाति दहेायका 

कािजातहरु ल्याउनुपनेछ : 
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(a) आफ्नो पररचयपत्र (Identity Card); 

(b) रृ्तक कर्मचारीको पररचयपत्र; 

(c) रृ्त्युको प्रर्ाणपत्र िा  शव गाड्ने / दाहसंतकारको आतिकाररक आदशेको प्रर्ाणपत्र; र 

(d) रृ्तक कर्मचारीसँि तनिदेक व्यतक्तको सम्बधि प्रर्ातणत िने कािजात, जततै तििाह दताग, जधर् दताग    

िा वासस्थानको प्रर्ाणपत्र। 

हङकङ बातहर बस्न ेदावीकतामहरुजसल ेप्रत्यक्ष रूपमा FCO लाई धनरुपणको लाधग आवदेन 

ददन सक्दनै्न भन,े ततनीहरुले आफ्नो पक्षर्ा तनिेदन कदन प्रतततनति तोक्न सके्नछन र दहेायको कािजात 

प्रदान िनुमपनेछ :   

(a) दावीकतामहरुको पतहचान खुलाउन ेकािजातको प्रतततलतप (जततै: पररचय पत्र, राहदानी); 

(b) रृ्तककमगिारी र दावीकतागहरूको बीिको सम्बधि प्रर्ातणत िने प्रमाणपत्र/कािजात; र 

(c) हक दाबीको तफममा ECO अधतिमतको प्राण घातक क्षततपूर्तम जारी िनम आतिकाररक िकीलको 

आतिकाररक पत्र । 

यकद HKSAR सरकार/ सािमजतनक संतथानले कािजातहरु जारी गरेको हनै भने, कािजातहरु ( र यकद 

त्यसको धिधनयााँ िा अंगे्रजी अनुिाद छैन भने त्यसको अंगे्रजी अनुिाद ) तथानीय अधिकारीहरु िा नोटरी 

पतललकबाट प्रर्ातणत हुनु पदमछ र  चीनको परराष्ट्र र्धत्रालयको कधसुलर तिभािको अतिकारीबाट (रु्ख्यभूधम 

चीनका अतिकाररद्वारा जारी िररएका कािजातहरुको लाति )अथिा तिदशेर्ा रहकेो धिधनयााँ कधसुलर बाट 

(अधय राष्ट्रहरुद्वारा जारी िररएका कािजातहरुको लाति )प्रर्ातणत भएको हुनु पदमछ। 

 

IV. उक्त रोजिारदाताल ेके िनुमपदमछ? 

ECOल े कर्मचारीको रृ्त्य ु पतछ क्षततपूर्तम ततनुमपने िा नपने जुनसुकै अितथार्ा रोजिारदाताल े श्रर् 

आयुक्तलाइम दघुमटनाको 7 कदन तभत्रर्ा तनिामररत फारर् (फारर् 2 / 2A) पेश िरेर कुनै पतन प्राण घातक 

दघुमटनाको सूचना कदनुपछम । उतचत कारण तबना, दघुमटनाको सूचना कदन असफल भएर्ा िा कुनै पतन झूटा 

जानकारी कदएर्ा, एउटा  अपराि र्ातननेछ र प्रर्ातणत भएर्ा अतिकतर् $ 50,000 जररिाना हुन सक्छ । 

ECOअधतिमत उक्त प्राण घातक दघुमटनाको क्षततपूर्तम ततनम रोजिारदातालाई कुनै आपतत्त छैन भन,े 

आयुक्तलाई दातब तनिामरण िनम तलतखत रुपर्ा सहर्तत कदन सक्दछन । आयुक्तद्वारा जारी िररएका सम्भातित 

प्रर्ाणपत्रहरूर्ा यकद कुनै पतन पक्षलाई कुनै आपतत्त छैन िा कुनै अतपल िररएन भने आयुक्त द्वारा जारी 

प्रर्ाणपत्रहरूको आिारर्ा रोजिारदाताले अधत्येति र तचककत्सा सेिा खचमहरूको प्रधतपूर्तग कदनुपदमछ। 

 

उतचत कारण तबना, रोजिारदाताले जारी प्रर्ाणपत्र / सर्ीक्षा प्रर्ाणपत्र अनुसार भुक्तानी िनम असफल 

भएर्ा उक्त क्षततपूर्तम रातश िाहके प्रर्ाणपत्र / सर्ीक्षा प्रर्ाणपत्र र्ा उल्लेख िरे बर्ोतजर् थप रकर् 

ततनुम पछम। यस्तो अितथार्ा रोजिारदाताले एक अपराि िरेको र्ातननेछ र प्रर्ातणत भएर्ा अतिकतर् 

$ 100,000 सम्र् ततनुम पन ेहुनसक्छ।  
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 V.अधय जानकारी कहाबँाट प्राप्त िन े? 

फेटल केसेस कायामलय 

कर्मचारी क्षततपूर्तम र्हाशाखा 

श्रर् तिभाि 

6 / एफ, हाबमर तबलल्डिं 

38 तपयर रोड, सेन्रल 

हिंकंि 

           टेतलफोन: 2852 3994 

      फ्याक्स: 2854 4166 

  

 

 

 

(यो पुतततकाको सार्ग्रीहरू श्रर् तिभािको िृहपृष्ठ http://www.labour.gov.hkर्ा सरे्त उपललि छ) 

 श्रर् तिभाि 

04/21  

http://www.labour.gov.hk/
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तातलका: र्ृत्यकुो लाति क्षततपरू्तमको तितरण 

क्षततपरू्तमको लाति पररिारका योग्य सदतयहरु क्षततपरू्तमको तितरण 

1. पतत या पत्नी/सँि ैबस्ने साथीलाई र्ात्र 100% पतत या पत्नीलाई/ सँिै बस्ने साथीलाई 

2. छोराछोरी(हरु) लाई र्ात्र 100% छोराछोरी(हरुलाई) 

3. आर्ाबाबु(लाई)/हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) लाई 

र्ात्र 

100% आर्ाबाबु(लाई) / हजरुबा-हजुरआर्ा(हरुलाई) 

4. पतत या पत्नी र्ात्र/ सँि ैबस्न ेसाथी र छोराछोरी(हरु) 

लाई र्ात्र 

50% पतत या पत्नीलाई/ सँिै बस्ने साथीलाई 

50% छोराछोरी(हरुलाई) 

5. पतत या पत्नी / सँि ैबस्ने साथीलाई र अतभभािक 

(हरू)/ हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) लाई र्ात्र 

80% पतत या पत्नी / सँिै बस्न ेसाथीलाई  

20% अतभभािक (हरू) / हजुरबा-हजुरआर्ा(हरुलाई)र्ात्र  

6. पतत या पत्नी / सँि ैबस्ने साथी, आफ्ना 

छोराछोरी(हरु) अतन अतभभािक (हरू) / 

हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) लाई र्ात्र 

(पररिारको कुन ैपतन अधय सदतयहरू योग्य भए िा 

नभएको जुनसुकै अितथार्ा) 

45% पतत या पत्नी / सँिै बस्न ेसाथीलाई 

45% आफ्ना छोराछोरी(हरु) लाई 

10% अतभभािक (हरू) / हजरुबा-हजुरआर्ा(हरु) लाई 

पररिारका अधय सदतय (हरू) / क्षततपूर्तमको हकदार हुाँदनैन् 

7. छोराछोरी(हरुलाई) र आर्ाबाबु(हरुलाई) / 

हजुरबा हजरुआर्ा(हरु) लाई र्ात्र 

80% छोराछोरी(हरुलाई) 

20% आर्ाबाबु(हरुलाई) / हजुरबा हजुरआर्ा(हरु) लाई 

8. पतत या पत्नी / सँि ैबस्ने साथी, आफ्ना 

छोराछोरी(हरु) र अतभभािक (हरू) / 

हजुरबा- हजुरआर्ा (हरु) कोतह पतन तजतित नभएको 

अितथार्ा पररिारको अधय सदतय (हरू) लाइम र्ात्र 

100% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई 

9. पतत या पत्नी / सँिै बस्ने साथी र  पररिारको अधय 

सदतय (हरू) लाइम र्ात्र 

95% पतत या पत्नी / सँिै बस्न ेसाथी लाई 

5% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई 

10. छोराछोरी(हरु) र पररिारको अधय सदतय (हरू) 

लाइम र्ात्र 

95% छोराछोरी(हरु) लाई 

5% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई 

11. अतभभािक (हरू) / हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) र 

पररिारको अधय सदतय (हरू) लाइम र्ात्र 

95% अतभभािक (हरू) / हजरुबा-हजुरआर्ा(हरु) लाई 

5% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई 

12. पतत या पत्नी / सँिै बस्ने साथी, छोराछोरी(हरु) र 

पररिारको अधय सदतय (हरू) लाइम र्ात्र 

50% पतत या पत्नी / सँिै बस्न ेसाथीलाई 

45% छोराछोरी(हरु) लाई  

5% पररिारको अधय सदतय (हरू)लाई 

13.  पतत या पत्नी / सँिै बस्ने साथी, अतभभािक(हरू)/ 

हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) र पररिारको अधय सदतय 

(हरू) लाई र्ात्र 

75% पतत या पत्नी / सँिै बस्न ेसाथीलाई 

20% अतभभािक (हरू) / हजरुबा-हजुरआर्ा(हरु) लाई 

5% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई  
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14. छोराछोरी(हरु), अतभभािक (हरू) / 

हजुरबा- हजुरआर्ा(हरु) र पररिारको अधय सदतय 

(हरू) लाई र्ात्र 

75% आफ्ना छोराछोरी(हरु), लाई 

20% अतभभािक (हरू) / हजरुबा-हजुरआर्ा(हरु) लाई 

5% पररिारको अधय सदतय (हरू) लाई  

नोट 1: एउटै श्रेणीर्ा एक भधदा बकढ योग्य व्यतक्तहरु छन् भने, क्षततपूर्तमको रकर् ततनीहरू र्ाझर्ा सर्ान रुपले बातडनेछ। 

तथातप, र्ृतक कर्मचारीको दिैु आर्ाबाबु(हरू) र हजुरबा हजुरआर्ा(हरू), तजतित छन भने क्षततपूर्तम रकर् 

तनम्नानुसार तिभातजत िररन ेछ:  

         70% आर्ाबाबु(हरू) लाई 

  30% हजुरबा हजुरआर्ा(हरू) लाई 

नोट 2: पररिारका अधय सदतय (हरू) र्ा नाती- नाततनी, सौतेनी आर्ाबाबु,सौतेनी छोराछोरी, भाई,बतहनी, सासू, ससुरा, 

जिाँई, बुहारी, देिर, नधद, आफ्नै रितको नाताको भाई/ बतहनीको बच्चाहरु सौतेनी भाई बतहनी, र्ध्ये जो कोई 

दघुमटना हुनुभधदा 24 र्तहना अतघ सम्र् र्ृतक कर्मचारीसंि एउटै घरर्ा बसोबास गद ैआएका । 

 


