
दलाली क्रियाकलापहरुबाट सचेत रहनुहोस् 
 
समय समयमा, यस विभागको कममचारी क्षविपूविम प्रभाग र अस्पिाल बाहिर सािधानीपूिमक 
ररकभरी व्यािसाय दािी गने मावनसहरु हुन्छन् । "ररकभरी एजेन्टिरु " भवननेले िेरहबचार गरेझै 

व्यविार देखाई च्याम्पर्टी (मुद्दासँग सम्बन्धित नभएको व्यन्धि भएर पहन आहथिक सियोग गरर 

पहि मुद्दा सफल भएको खण्डमा क्षहतपूहतिको बाँडफाँड गने अवैध सम्झौता) जस्ता कायमहरू 
मार्म ि व्यक्तिगि चोटपटकका विकार व्यक्तिलाई भुिान योग्य क्षविपूविम प्रदान गनम सक्दछ, 
क्षविपूविममा उनीहरूको अवधकार र चासोलाई जोक्तिममा पादमछ।    
 
िङकङको कानुन अन्तगमि, जो व्यक्ति िेरहबचार गरेझै व्यविार देखाई मुद्दासँग सम्बन्धित 

नभएको व्यन्धि भएर पहन आहथिक सियोग गरर पहि मुद्दा सफल भएको खण्डमा क्षहतपूहतिको 

बाँडफाँड गने अवैध सम्झौता जस्ता अपराध गछम  र ती व्यन्धि लाई जररिाना र साि िर्मसम्म 
जेल सजाय हुन्छ। 
 
सम्झाई बुझाई विश्वास गनि बाध्य बनाई, " ररकभरी एजेन्ट" ले कायम सम्बक्तिि िा टर ावर्क 
दुर्मटनाको विकार हुनेहरूसँग सम्झौिा गनम सक्छ, जस अन्तगमि " ररकभरी एजेन्ट" ले 
पीवििको दािीहरु कोर् गनेछ (जसै्त पीवििको मुद्दामा िचम भुिान) बदलामा क्षविपूविमको एक 
अंिहलने सम्झौता गदिि । िपाई यस्ता दलाली वियाकलापबाट सचेि रहनुहोला र, यवद 
आिश्यक पछम  भने, उपयुि सल्लाह िा प्रविवनवधत्व िोज्नुहोस्, िा सरकारी विभागबाट जसै्त 
कानूनी सहायिा विभाग, श्रम विभाग र समाज कल्याण विभाग, िा िङकङको कानून 
समाजको सहायिा वलनुहोस्।  
 
साधारण रूपमा, कानुनी प्रविवनवधत्वले वपवििलाई यो दािी उवचि छ वक छैन भनेर सल्लाह 
वदन्छन्, सम्भाविि मुद्दा लागि िचम, र कानुनी िुल्क र वििरण शुल्क कवि छ भनेर जानकारी 
वदन्छ ।  कानुनी िुल्किरु प्राय: प्रदान गररएको व्यािसावयक सेिाको आयतनमा आधाररि हुन्छ 
(जसै्त प्रहत र्ण्टाको आधारमा) र दािी जवटलिाको स्तर सवहि विवभन्न कारकहरूमा वनभमर 
गदमछ । िङकङमा कानूनी व्यिसायीहरूले प्रासंवगक कानून र पेिेिर आचरण कोिमा 

वनयमन हुन्छन्, र दािीकिामको क्षविपूविम भागबण्डा गनम वनरे्ध गररएको छ।    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
दलाली वियाकलाप विभाग र अस्पिालले किा रूपमा वनरे्वधि गररएको छ। िपाईको रूची 
रक्षा गनमको लावग, यवद " ररकभरी एजेन्ट" पुग्यो भने" :   
 
 दलाली वियाकलाप गनेलाई जिार् नवदनुहोस्, र िपाईको चोटपटकको केि बारेमा 
छलर्ल नगनुमहोस् िा िपाईको व्यक्तिगि जानकारी दुरुपयोग हुन् नवदन िपाईको व्यक्तिगि  
वििरण प्रकट नगनुमहोस् ।     
  कुनै पवन कागजाि हस्ताक्षर नगनुमहोस्, िा िपाईंले पवछ अप्रत्याविि कानूनी 
पररणामहरू र वित्तीय दावयत्वहरूको सामना गनम सकु्नहुन्छ ।     
 सवजलै प्रचार गने जसै्त " नवजिेसम्म, कुनै िुल्क लागै्दन", " िुल्क वबना" , "जोक्तिम मुि 
ग्यारेन्टी" र "ठूलो क्षविपूविम" जस्तामा विश्वास नगनुमहोस् ।     
  यवद िपाईंपवछ उनीहरूका सेिाहरूबाट बावहररनुभयो भने “ररकभरी एजेन्टहरू” लाई 
पयामप्त क्षविपूविम र ह्यान्डल िुल्क विनम वजमे्मिार हुन सकु्नहुन्छ त्यसैले "ररकभरी एजेन्ट" को 
सेिा स्वीकार गरेर विनीहरूलाई नपठाउनुहोस्। 
 
यवद िपाईलाई उत्पीविि भएको महसुस गनुमभयो भने सहायिाको लावग िुरुनै्त प्रहरीलाई सम्पकम  गनुमहोस्।  
 
श्रम विभाग  
 


