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थप जा�ुहोस् 
कमर्चार� क्ष�तपू�तर् अध्याद�श (Employees’ Compensation 
Ordinance (ECO) को धारा 40 अन्तगर्त, हङकङ कानुनको अध्याय 
282, ECI कानून नी�त (कमन् ल स�हत) अन्तगर्त, कुनै प�न रोजगारदाताले 

कुनै प�न कमर्चार�लाई रोजगारको करार अव�ध वा काम गन� समय, पूणर् 
समय वा आं�शक समय रोजगार, स्थायी वा अस्थायी �स्थ�त बाबुजुद 
रोजगारदाताको दा�यत्वह� समावेश नभए सम्म रोजगार�मा रा�ु�ँदैन ।

स्काफ्फो�ल्डङ उ�ोगको ला�ग कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा 
समबन्धी उपयोगी सुझावह�

सबै रोजगारदाताह�ले कमर्चार�ह�को क्ष�तपू�तर् बीमा 
(Employees’ Compensation Insurance 

(ECI) �लनु पछर् अन्यथा ठूलो समस्याआउने छ ।

हङकङको कानून 

अन्तगर्त
ECI 

 �लनुपदर्छ ।
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गकामको �कृ�त

पूणर्-समय वा आं�शक-समय रोजगार

स्थायी वा अस्थायी �स्थ�त

कायर् समय अव�ध

कमर्चार�को रोजगार सम्झौताको अव�ध

रोजगार� �ददाँसबै रोजगारदाताह�ले कुनै प�न कमर्चार�लाई



02

थप जा�ुहोस्
ECI �लई सुर�क्षत गनर् ECO पालना गनर् असफल �ने रोजगारदाताका ला�ग :

 अ�भयोजनको ला�ग उ�रदायी छ र, दोषी ठहिरएमा, अ�धकतम 

$100,000 जिरवाना र �ई वषर्को ला�ग कैद �नेछ; 

  कमर्चार� क्ष�तपू�तर् सहायता कोष बोडर्लाई कमर्चार� क्ष�तपू�तर् सहायता 
अध्याद�श, हङकङ कानूनको अध्याय 365 को धारा 36A अन्तगर्त 
अ�धभार (थप शुल्क) �तनर् �जम्मेवार �नेछ; र

 य�द उसको/उनको कमर्चार�ले रोजगार�को �ममा र रोजगार�को �ममा 
�घर्टनाबाट घाइते भएमा वा मृत्यु भयो वा ECO अन्तगर्त तो�कएको 
पेशाजन्य रोगबाट पी�डत भएमा कानून (कमन् ल स�हत) अन्तगर्त क्ष�तपू�तर् 
दा�यत्वह� वहन गनर् अझै उ�रदायी �नेछ । 

ECI �लई सुर�क्षत गनर् असफल �नु भनेको एक 
फौजदार� अपराध हो जसकारण जिरवाना �तनुर् पन� र 

कैद �न सक्दछ

सबै रोजगारदाताह� जसले कमर्चार�को ला�ग ECI �लई 
सुर�क्षत गनर् असफल �न्छ भने एक अपराध गर�को ठहिरन्छ र: 

दोषी ठह�रएमा 
अ�धकतम 

$100,000  
ज�रवाना र �ई वषर्को 

जेल सजाय �नेछ 

कमर्चारी 
क्षितपू�तर् सहायता 

कोष बोडर्मा 
अ�धभार ितनुर् 

पन�छ  

घाइते वा काममा 
मृत्यु वा तो�कएको 

पेशाजन्य रोगबाट पीिडत 
कमर्चारीको लािग कानून 
अन्तगर्त कमर्चार�ह�को 

क्ष�तपू�तर् दा�यत्वह� वहन 
गनर् अझै पिन 

उ�रदायी �नेछ



थप जा�ुहोस्

कमर्चार �ह�को ला� ग ECI � लने � नँ�मा दा� यत्वलाई धोका 
� दने र बेवास्ता गन� कुनै प� न उ��श्य � न� अध्याद�शह�को 
उल्ल�न गर�को ठहि रनेछ: 

(i) अपराध अध्याद�श (अध्याय 200):
 जालसाज ी
 झूटा साधनको कब्जा वा �योग
 (न�ल ी, व ा झू ट ो  स ाधनक ो �य ोगक ो क सु रम ा 

अ� धकतम 14 वषर्सम्म कैद सजाय �नेछ)

(ii) अपराध अध्याद�श (अध्याय 210):
 जालझेल
 (ठग ीको कसुरमा अ� धकतम 14 वषर्सम्म कैद सजाय)

थप �पमा, रोजगारदाता आफ्ना कमर्चार �ह�का ला� ग ECI � लन असफल 
�न्छ भने  रोजगारदातालाई ECO अन्तगर्त कारबाह � गनर् ठहर गि रन्छ । 
यसको ला� ग अ� धकतम जि रवाना $100,000 र �ई वषर्सम्मको ला� ग जेल 
सजाय तो� कनेछ । 
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झूटो बीमा नी�तको �योग क�हल्यै नगनुर्होस् 
यो गम्भीर फौजदार� अपराध हो 

�न� गम्भीर अपरा�धक कायर्ह� अ�भयोजनको ला�ग उ�रदायी �नेछन:् 

कमर्चार�ह�को 
ला�ग ECI �लएको 
बहाना गन� उ��श्यले 
झूटो ब��वध बीमा 
नी�तह� बनाउनको 
ला�ग बीमा नी�त 
पुन:उत्पादन गनुर्

गैरकानूनी 
�पमा बीमा 

नी�तको साम�ी 
पिरमाजर्न गनुर्

गलत बीमा नी�त 
वा कागजात 

बनाउनु

अक� ���को 
बीमा नी�त चोनुर् 
वा ��पयोग गनुर् 
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�म �वभागले रोजगारदाताह�ले कानूनको पालना 
गर�को सु�न��त गनर् कडा �वतर्न कदमह� �लन्छ 

�म �वभागका कमर्चार� 

 रोजगारदाताह�लाई वैध 
ECI नी�तह� र सम्ब�न्धत 
कागजातह� �नर�क्षणका 
ला�ग उपलब्ध गनर् �ल�खत 
अनुरोधह�

 ECI नी�तह�को बार� मा 
बीमा कम्पनीसँग सोधपुछ 
गनर् स्काफ्फो�ल्डङ कायर्ह�मा 

आक�स्मक �नर�क्षण

रोजगारदाताह�ले ECI 
�लनका ला�ग ECO को 

अनुपालन गर�को 
सु�न��त गनर् 
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�वतर्न मु�ा  1

�वतर्न मु�ा  2

1

1 2

2

3 4

3तपाई मा�थ अ�भयोग 
लगाइएको छ 

स्काफ्फोिल्डङ कायर्स्थलको िनरीक्षण पिछ, �म 
िवभागका कमर्चारीह�ले बाँसको मचान 
कम्पनीलाई िजम्मेवारी रहकेो कामको असरुिक्षत 
अवस्थाको बारेमा जानकारी �दए।

काम गन� �ममा दघुर्टना �दँा 
एक कमर्चारी घाइते भएका 
िथए ।

अनुसन्धानपिछ �म िवभागले 
घ ा इ ते  क मर् च ा र ी क ो 
र ोजगारदाता ले  वैधा िनक 
�पमा कमर्चारीका लािग ECI 
निलएको पाइयो । त्यसैले, �म 
िवभागले रोजगारदाता िव�� 
मु�ा चलाएको  िथयो ।

कमर्चारीको लािग ECI 
न ि ल ए क ो म ा  E C O 
उ ल् ल ङ् घ न  ग रे क ो म ा 
रोजगारदातालाई तु�न्तै छ 
मिहनाको कैदको सजाय 
सुनाइएको िथयो ।

पिछ, कम्पनीका इन्चाजर्ले प�ा लगायो �क 
कसैले न�ली कागजात �योग गरी कम्पनीको 
बहाना गरी कायर्स्थलमा काम गरेको िथयो ।

घटनाको अनसुन्धानका लािग �हरीलाई जानकारी 
गराइएको िथयो । अन्ततः, एक �ि�लाई 
िगरफ्तार ग�रयो, झूटो कागजात �योग गरेको 
आरोपमा सजाय भयो र 80 घण्टाको सामुदाियक 
सेवा गनर् आदशे �दइयो ।

तर, कम्पनीका इन्चाजर्ले सो काम कम्पनीले 
नगरेको बताए ।

* मािथको जानकारी वास्तिवक केसह�मा आधा�रत छ र सन्दभर्को लािग मा� हो । द�ृान्तमा 
रहकेा कम्पनीह�को नाम काल्पिनक हो र कुनै पिन समानता पूणर्तया संयोग हो ।
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"कमर्चार�" र "स्व-रोजगार ���ह�" बीचको 
�भ�तालाई गलत तिरकाले बुझ्दा समस्या 

�नम्त्याउन सक्छ 

तपाई सचेत 
�नुपछर् �क 

ECI कमर्चार�ह�लाई 
मा� लागू �न्छ

���गत �घर्टना 
बीमा नी�तह�ले 
पयार्� �पमा समेट�को 
बीमा आफैले �लने 
�वचार गनुर्पछर् ।

ठ�क� दार वा 
स्व- रोजगार 
���ह�ले

आफ्नो/उनको रोजगारदाताले ECI 
�नकालेको छैन वा वैधा�नक �पमा ECI 
नी�त छैन भनी शंका लागेमा कमर्चार�ले

 र ोजग ारद ात ाब ाट  EC I  ब ा रे 
िववरणह� सो� सक्छ 

 जित सक्दो िछटो �म िवभागलाई 
�रपोटर् गनुर्पछर् 

उजुर� हटलाइन: 2815 2200
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कमर्चार� र ठ� क� दार वा स्व-रोजगार ��� बीचको �भ�ता जा�, सबै 
सान्द�भर्क कारकह�लाई ध्यानमा रा�ुपछर्। सामान्य मुख्य कारकह� 
समावेश छन:्

 कायर् ���या, काम गन� समय र �व�धमा�थ �नयन्�ण
 कायर्साधान, उपकरण र साम�ीको स्वा�मत्व र �ावधान
 ���ले आफ्नो नाममा लगानी र �वस्थापनको �जम्मेवार�ह� �लएर 

�ापार गिररह�को छ �क छैन
 ���लाई �नयो�ाको संगठनको �हस्सा उ�चत �पमा मा�नन्छ वा 

मा�नन्दैन
 एक ���ले काममा सहयोग गनर् सहयोगीह� भनार् गनर् स्वतन्� छ �क छैन
 �वसायमा �व�ीय जो�खम उठाउने (जस्तै लाभको कुनै सम्भावना वा 

हा�नको जो�खम �लने)
 बीमा र करको �जम्मेवार�
 सम्ब�न्धत �ापार वा पेशाको परम्परागत संरचना र अभ्यासह�
 अदालतले सान्द�भर्क मा�े अन्य कारकह�

कुनै कमर्चार�ले ठ�क� दार वा स्व- रोजगार ���ले आफ्नो �स्थ�त पिरवतर्न 
गन� �वचार गनुर् अ�घ, उसले/उनले यस्तो पिरवतर्नमा गमुाउन स��  रोजगार� 
अ�धकार र फाइदाह� स�हत यसमा संल� फाइदा र बेफाइदाह� 
सावधानीपूवर्क मूल्या�न गनुर्पछर्।  

य�द संके्षपमा रोजगारदाता-कमर्चार� सम्बन्ध अव�स्थत छ 
भने, कामदारलाई ठ�क� दार वा स्व-रोजगार ��� भ�नए 
प�न, वा सम्झौतामा स्व-रोजगार ���को �पमा लेबल 
गिरएको छ भने रोजगारदाताले जनु कमर्चार�लाई स्वयं 
कायर्रत ���लाई झूटो �पमा लेबल गिरएको �म�त 
द��ख अझै प�न सम्ब�न्धत कानून अन्तगर्त आफ्नो 
�जम्मेवार� पूरा गनर् आवश्यक छ । यसबाह�क, 
र ोजगारद ात ा  � ा सं �गक कानून  अन्तगर्त 
आपरा�धक �पमा उ�रदायी �न सक्छ।

�त्येक मु�ामा वास्त�वक पिर�स्थ�त फरक 
भएकाले, �ववादको अवस्थामा अ�न्तम �नणर्य 
अदालतले गन�छ ।

थप जा�ुहोस्
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जो�खम वहन गनर् ECI को पयार्� कभर�ज �लनुहोस्

ECI नी�त

ECI को उ��श्य

�नयो�ा र बीमा कम्पनी 
बीच गिरएको �ल�खत 

सम्झौता हो

कमर्चार�लाई कामको �सल�सलामा 
चोटपटक लागेमा र मृत्यु भएमा 
कमर्चार�ह�को क्ष�तपू�तर् भु�ान 
गनर्  रोजगारदाताह�को जो�खम 

वहन गनुर् हो ।
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थप जा�ुहोस्

200 भन्दा बढी  
नभएको

$100 िमिलयन 
भन्दा कम नभएको

$200 िमिलयन 
भन्दा कम नभएको200 भन्दा बढी

नी�त लागू भएको 
सम्बन्धमा 

कमर्चार�ह�को सङ्ख्या

रोजगरादाता�ारा 
�लएको ECI

��त घटना बीमाले 
समेट्ने रकम 

रोजगरादाता�ारा ECI �लएको 

�मुख ठ�क� दार�ारा �लइएको ECI

 �मुख ठ�क� दारले कुनै प�न �नमार्ण कायर् गनर् 
�लएको खण्डमा, कानून अन्तगर्त (कमन ल 
स�हत) उसले आफ्नो र उसको उप-ठ�क� दार 
(ह�) को दा�यत्व ढा�  ��त घटना $200 
�म�लयन भन्दा मा�थको  रकमको बीमा 
नी�त �लन सक्छ।

 कामका �मुख ठ� क� दार र �तनका 
उप-ठ�क� दार (ह�) ले यस सम्बन्धमा 
आफ्नो दा�यत्व स्प� �पमा �ल�खत 
�पमा पिरभा�षत गनुर्पछर्।



�ु�टपूणर् गलत ECI जानकार� �दान 
गर�मा भार� क्ष�तपू�तर्को बोझ �नम्त्याउँछ 
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रोजगारदाताको 
ला�ग सुझाव

 काम सु� �नु अिघ 
 कमर्चार�ह�को ला�ग ECI �लनुहोस्

 ECI को ला�ग आ�धकािरक बीमा कम्पनी वा इजाजतप� �ा� 
बीमा मध्यस्थ माफर् त ���या गनुर्होस्

ECI �लँदा बीमा कम्पनीलाई सह� जानकार� उपलब्ध गराउन 
न�बसर्नुहोस् 

बीमा नी�तले कानून अन्तगर्त 
रोजगारदाताको दा�यत्वलाई 
पूणर् �पमा कभर गनर् सक्छ 
भनी सु�न��त गनर्

न ी � त क ो  वै ध त ा  अ व � ध म ा 
रोजगार�का अवस्थाह�
 उदाहरण कमर्चारीह�को कुल 

सङ्ख्या, वास्तिवक आय, पेशा 
र सान्द�भर्क िववरणह�

कागजात �माण 
 उदाहरण कमर्चारीको तलब 

अिभलेख / अिनवायर् संचय 
कोष योगदान िववरण/कर 
भु�ान र लेखा अिभलेख  



थप जा�ुहोस्
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ECI �लँदा र बीमा नी�तको वैधता अव�ध, वा म्याद वा 
समा��को समयमा, रोजगारदाताले अ�नवायर् �पमा 

 बीमा कम्पनीलाई आवश्यक जानकार� 
�रपोटर् गनुर्होस्; र

 बीमा नी�तको म्याद स�कने िमितमा ध्यान 
�दनुहोस् र एक पटक यो समा� भएपिछ 
सुरक्षाको क्ष�त र कानूनको उल्ल�नबाट 
बच्न यसलाई अ��म नवीकरण गनुर्होस् ।

 ECI नी�त �नयो�ा र बीमा कम्पनी बीच गिरएको �ल�खत सम्झौता 
हो। ECI को मुख्य उ��श्य काम-सम्ब�न्धत चोटपटक र मृत्युको 
ला�ग कमर्चार�ह�को क्ष�तप�ूतर् भ�ुान गन� कामदारह�को जो�खम 
साझा गनुर् हो । 

 ECI  �लँदा ,  रोजगारदाता ल:े
 बीमा नी�तको �ववरणह� सावधानीपूवर्क जाँच गनुर्होस्, र 

वास्त�वक जानकार� र �स्ताव फारममा नी�त धारकको 
���गत हस्ताक्षर �दान गनुर्होस;् र

 बीमा नी�तको कभर�ज बुझ्नको ला�ग यसको साम�ीह� 
ध्यानपूवर्क पढ्नुहोस् ।

 रोजगार�को अवस्था (जस्तै कमर्चार�को सङ्ख्या, वास्त�वक 
आम्दानी, काम गन� ठाउँ, पेशा वा पदको �ववरण) मा कुनै 
महत्वपूणर् पिरवतर्न भएमा रोजगारदाताले ज�तसक्दो चाँडो बीमा 
कम्पनीलाई जानकार� �दनुपछर्।

 �नयो�ाले बीमा कम्पनी (वा बीमा मध्यस्थ) लाई जानकार�को 
�वशेष अंश खुलासा गन� वा नगन� बार� �न��त नभएमा वा ECI 
वा नी�तका सतर्ह�, जस्तै पशे गनुर्पन� जानकार�/कागजातह� �लने 
बार�  कुनै ��ह� भएमा �त्यक्ष सो� सक्छन्। ECI नी�त 
�लन/न�वकरण गनर् बीमा कम्पनी (वा बीमा मध्यस्थकतार्) लाई हो।

 य�द रोजगारदाताले ECI नी�त �लने/न�वकरण गदार् सह� 
�ववरणह� स�हतको वस्तुगत तथ्यह� िरपोटर् गनर् असफल भएमा, 
यसले रोजगारदातालाई बीमाकतार्ले कुनै प�न दावीको क्ष�तप�ूतर्को 
ला�ग प�हले  भु�ान गिरसक� को   रकम पुन:  �ा� गनर् 
बीमाकतार्�ारा कानुनी कारबाह� गनर् बाटो खुल्नसक्छ ।

 अ�धकृत बीमा  कम्पनीह� र  इजाजतप� �ा� बीमा 
मध्यस्थह�को दतार्ह� बीमा �ा�धकरणको वेबसाइटमा प�ँच गनर् 
स�कन्छ।
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ECI मा ���मयम छुटको आनन्द �लनको ला�ग 
�ावसा�यक सुरक्षा र स्वास्थ्य (Occupational 

Safety and Health[OSH]) उपायह� लागू गनुर्होस्

पुनरावृ�� रो�को 
लािग सुरिक्षत 

�वस्थापन �णाली 
स्थापना गनुर्होस्, जस्तै 

काममा चोटपटक र मृत्युको 
कारणलाई सम्बोधन गनर् 

सुधार उपायह� 
बनाउने।

थपजा�ुहोस् 
OSH स्टार इन्टर�ाइज – ममर्त गन�, ममर्त सम्भार, पिरवतर्न 
र थप (RMAA) सुरक्षा मान्यता योजना (OSH Star 
Enterprise - Repair, Maintenance, Alteration 
and Addition – RMAA Safety Accreditation 

Scheme)

पशेागत सुरक्षा र स्वास्थ्य पिरषद् (The Occupational 
Safety and Health Council), �म �वभागसँगको 
सहकायर्मा, बीमा के्ष�लाई सुरक्षा-सचेत RMAA 
मा�लक/ठ�क� दारह� प�हचान गनर् म�त गनर्को ला�ग "OSH 

स्टार इन्टर�ाइज - RMAA सुरक्षा मान्यता योजना" सु� 
गर�को छ जसमा योग्य उ�मह�लाई कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा 

अव�श� योजना अन्तगर्त ECI �ा� गनर् अनुकूल ���मयम दर 
उपलब्ध गनर् म�त पुयार्एको छ। ���मयम छुटह� 50% सम्म 

उ� �न सक्छ ।

बीमा कम्पनीह�ले 
���मयममा �वशेष �स्तावह� 
�दान गन� �वचार गनर् सक्छन!् 

रोजगारदाताह�ले OSH सुधारका उपायह� लागू गनर् सक्छन् 

सुर�क्षत 
मापदण्डह� पूरा 

गन� पयार्� र 
उपयु� उपकरण 

र सुिवधाह� 
�ा� गनुर्होस्

कमर्चारीह�ल
ाई काम सुरक्षा 
ता�लम �दान 

गनुर्होस्

कमर्चारीह�लाई 
िविभ� उपकरण र 
सुिवधाह� �दान 

गनुर्होस् र 
ितनीह�को उ�चत 
�योग सु�न��त 

गनुर्होस्

उ�चत 
ममर्तसम्भारक
ो  सुिनि�त 

गनुर्होस्
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ECI �नकाल्न क�ठनाइ भए क�  गन�? 

थप जा�ुहोस्

ECI �लन क�ठनाइ भएका रोजगारदाताह�ले कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा 
अव�श� योजना ब्यूरो �ल�मट�ड (ट��ल: 2591 9316) मा सम्पकर्  गनर् 
सक्छन्।

हङकङको बीमा उ�ोगले कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा अव�श� 
योजनालाई ECI बा�हर �नकाल्न क�ठनाइ भएका 

रोजगारदाताह�लाई म�त गनर् अ�न्तम उपायको �पमा 
बजारमा राखेको छ।

रोजगारदाताह�ले 
ECI �ा� गनर् सक्षम 

छन् भनी सु�न��त गनर्



स्काफ्फो�ल्डङ कायर्
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बीमा नी�त कसर� जाँच गन� यस बार� 
�स�ुहोस् ECI बार� स्माटर् �नुहोस्

ECI नी�त जाँच गदार्, सु�न��त गनुर्होस् �क सबै कमर्चार�ह�लाई 
नी�तले समेट�का छन् गर�को छ र �न� �ववरणह�मा ध्यान �दनुहोस्

य�द स्काफ्फो�ल्डङ �शल्पमा संल� �नु�न्छ भन,े
बीमा नी�तमा कायर् �कृ�त सामान्यतयास्काफ्फो�ल्डङ 

कायर् भ�न भिरनेछ

नी�तको �कारलाई ECI उल्ले�खत �नुपछर्

�बमा गिरएको कम्पनीको नाम काम गन� कम्पनीको नाम एउटै छ वा छैन (य�द छैन 
भने, �ई कम्पनीबीचको सम्बन्ध क�  छ र काम गन� कम्पनीका कमर्चार�ह�को कायर्के्ष� 
कभर छन् �क छैन)

बीमा नी�तको वैधता अव�ध

कायर् अव�ध बीमा नी�तको वैधता अव�ध �भ� पनुर् पछर्

काम �कृ�त 

कायर् क्षे�/समावेश गिरएका स्थानह� (य�द लागू भएमा)

कमर्चार�ह�को वास्त�वक आय

बीमा गिरएका कमर्चार�ह�को सङ्ख्या

समावेश गिरएका स्थानह�

समावेश नभएका
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ABC इन्सुर�न्स कम्पनी �ल�मट�ड
बीमाको पुि�करण

स्काफ्फोिल्डङ कामदार/ �ाइभर 2 HK$967,200.00
िविभ� कामदार 2 HK$561,600.00
�ाइभर 1 HK$249,600.00
�ापार साझेदार 1 HK$400,000.00
(नन् -म्यानुअल कायर्ह� अथार्त पेशागत तथा कायर्लयको काम)

सन्दभर् नं

�म�त

: CBDDAS/17/1
: 28 नवंबर 2019

इन्सुर�न्स �कार : कमर्चारी क्षितपू�तर् इन्सुरेन्स

इन्सुर�न्स गर�को नाम : सेफ्ट� स्काफ्फो�ल्डङ कम्पनी �ल�मट�ड

इन्सुर�न्सको अव�ध : 29 नोभेम्बर 2019 दिेख 28 नोभेम्बर 2020

�वसाय : स्काफ्फोिल्डङ काम

रोजगार�को स्थान

दा�यत्वको सीमा

बीमा गिरएका 
कमर्चार�ह�

सतर् र वार�न्ट�

: 1) 20/F, ECI भवन, हङकङ
 2) हङकङ िभ� जहाँ पिन

: कुनै दावी वा एउटा घटनाको प�रणामस्व�प वा उत्प� 
�ने दावीह�को �ृंखलाको सम्बन्धमा HK$100 िमिलयन

1) सेफ्टी बेल्ट वारेन्टी (30 �फटभन्दा मािथ) - स्काफ्फोिल्डङ कामदारलाई लागू
2) �नमार्ण स्थल बा�हर समावेश न�ने
3) स्वीकृित बािहर समावेश न�ने
4) बीमा ि�िन्सपल 

�टप्पणीह� ABC बीमा कम्पनी िलिमटेड मानक नीित अनुसार 
िनयम र सतर्ह�

ABC इन्स्योरेन्स कम्पनी िलिमटेडको
लािग र तफर् बाट

: कमर्चारीह�को िववरण कमर्चारी सङ्ख्या ज्याला रोल

* ECI नीित तािलका सन्दभर्को लािग मा� हो

यो �मािणत ग�रन्छ �क ABC बीमा कम्पनी िलिमटेडसँग िन� 
बीमा �भावकारी भएको छ
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थप जा�ुहोस् 

 रोजगारदाताह�ले सम्ब�न्धत बीमा नी�तह�ले समे�टएको र सुरक्षाको 
दायरा, साथै बीमा कम्पनीह�ले सम्भा�वत �पमा संल� �न स��  
सतर्ह�मा ध्यान �दनुपछर्;

 मा�लक/सम्प�� �वस्थापन कम्पनीह�ले मान्य ECI नी�तह� भएका 
ठ�क� दारह�/  स्काफ्फो�ल्डङह�को सेवाह� �योग गनुर्पछर्। काम सु� �नु 
अ�घ, मा�लक/सम्प�� �वस्थापन कम्पनीह�ले 
मान्य ECI र ते�ो-पक्ष बीमा नी�तह� उत्पादन 
ग नर्  ठ� क� द ा र ह �  र   स् क ा फ् फ ो � ल् ड ङ 
कम्पनीह�ह�लाई अनुरोध गनर् सक्छन् ता�क 
�घर्टनाको अवस्थामा वहन �ने 
क्ष �तपू � तर्क ो  रकम  कम गनर् 
स�कन्छ।

 कुनै प�न ECI नी�तह� वा नी�त 
सतर्ह� �लने बार�  सोधपुछको 
ल ा � ग  कृ प य ा  आ फ् न ो  ब ी म ा 
कम्पनीह� (वा बीमा मध्यस्थह�) 
मा �त्यक्ष परामशर् �लनुहोस्
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सोधपुछ / िरपोटर्ह�
ECI �लदाँ नी�तह� वा नी�त सतर्ह� बार� कुनै प�न सोधपुछको ला�ग कृपया 
आफ्नो बीमा कम्पनीह� (वा बीमा मध्यस्थह�)मा �त्यक्ष परामशर् �लनुहोस् 
। यस पचार्का साम�ीह�को बार�मा सोधपुछ, थप जानकार�को ला�ग कृपया 
तल �दइएको सूचीब� सम्ब�न्धत �वभाग/संस्था (ह�) मा सम्पकर्  गनुर्होस्।

�म �वभाग (Labour Department) 
वेबसाइट: www.labour.gov.hk
सोधपुछ हटलाइन: 2717 1771 ( “1823” �ारा �ान्डल गिरएको)

रोजगारदाताले वैधा�नक ECI आवश्यकताह�को पालना नगर�को िरपोटर् 
गनर् उजुर� हटलाइन: 2815 2200
असुर�क्षत अभ्यासह� िरपोटर् गनर् OSH उजुर� हटलाइन *: 2542 2172 

इन्सुर�न्स �ा�धकरण (Insurance Authority)
वेबसाइट: www.ia.org.hk 
ट��लफोन: 3899 9983

हङकङ बीमाकतार्ह�को महासंघ 
(The Hong Kong Federation of Insurers)
वेबसाइट: www.hkfi.org.hk
फ़ोन: 2520 1868

कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा अव�श� योजना ब्यूरो �ल�मट�ड 
(The Employees’ Compensation Insurance Residual 
Scheme Bureau Limited)
वेबसाइट: www.ecirsb.com.hk
ट��लफोन: 2591 9316

�ावसा�यक सुरक्षा र स्वास्थ्य पिरषद 
(Occupational Safety and Health Council)
वेबसाइट: www.oshc.org.hk
ट��लफोन: 2739 9377

ECI �लने बार�  थप जानकार�को ला�ग, कृपया बीमा �ा�धकरण र �म 
�वभाग�ारा तयार गिरएको "कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा �लने बार�  थप 
जानकार�" पु�स्तका ह�नुर्होस् । 

* सवर्साधारणले �म िवभागको वेबसाइट वा GovHK 
 (https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/) मा उपलब्ध 

OSH उजुरी फारम भरेर पिन असुरिक्षत OSH अभ्यासह� �रपोटर् 
गनर् सक्छन्। 
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