
पानी मा�थ/निजकै 

�नमा�ण काय�को ला�ग सुर�ा माग�दश�क 

पेशागत सुर�ा तथा �वा��य शाखा 
�म �वभाग 

सम�ु� औ�यो�गक सुर�ा शाखा 
सम�ु� �वभाग 



यो मागर्दशर्क �न: शुल्क जार� ग�रएको छ र पशेागत सुर�ा तथा स्वास्थ्य शाखाका कायार्लयहरु, 
श्रम �वभाग वा समदु्र� औ�यो�गक सुर�ा शाखा, समदु्र� �वभागबाट प्राप्त गनर् स�कन्छ । यो श्रम 
�वभागको वेबसाइट http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_8.htm वा समदु्र� 
�वभागको वेबसाइट http://www.mardep.gov.hk/en/publication/home.html बाट प�न 
डाउनलोड गनर् स�कन्छ । 

कायार्लयहरुका ठेगाना र टे�लफोन नम्बरहरु श्रम �वभागको वेबसाइट 
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/osh.htm वा समदु्र� �वभागको वेबसाइट 
http://www.mardep.gov.hk/en/pub_services/ocean/miss.html मा पाउन स�कन्छ । 

यो मागर्दशर्क �व�ापन, समथर्न वा व्यापा�रक प्रयोजनका ला�ग बाहेक स्वतन्त्र रुपमा पुन: उत्पादन 
गनर् स�कन्छ । कृपया “पानी मा�थ/निजकै �नमार्ण कायर्को ला�ग सुर�ा मागर्दशर्क”, श्रम �वभाग र 
समदु्र� �वभागद्वारा प्रका�शत श्रोतको रुपमा िस्वकार गनुर्होला । 

यो मागर्दशर्क श्रम �वभागको पेशागत सुर�ा 
तथा स्वास्थ्य शाखा र समदु्र� �वभागको समदु्र� औ�यो�गक सुर�ा शाखा 
द्वारा सयंुक्त �प तयार ग�रएको हो । 

प�हलो सं�करण 10/2018 
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यो मागर्दशर्कले पानी मा�थ/निजकै �नमार्ण कायर् (हंगकंग वाटसर्मा, पानीमा, पानी 
निजकै वा पानी मा�थ स�हत) कामदारहरुको ला�ग सम्भा�वत खतराहरु भएको ठाउँ 
मा सुर�ाका उपायहरु प्रदान गदर्छ । सबैभन्दा प�हले, रोजगारदाताहरुले यस 
प्रकारको �नमार्ण कायर्को ला�ग, कामको सुर�ा प्रणाल� �वकास गनर्, मुल्यांकनको 
समयमा जो�खमको प�हचान र मलु्यांकनलाई ध्यानमा राखेर एउटा व्यापक जो�खम 
मूल्यांकन �नमार्ण गनुर्पछर् । रोजगारदाताले उनीहरुका कामदारहरुलाई आवश्यक 
सुर�ा जानकार�, �नद�शन, ता�लम र रेखदेख सम्बिन्ध जानकार� प्रदान गनर्को ला�ग 
प�न िजम्मेवार छन ् । साथ,ै �नमार्ण अव�ध भर, पानी मा�थ/निजकको कामको 
ला�ग उठाउने उपकरण/मोबाइल प्लान्ट, लाइफज्याकेटहरु/तै�रने सामाग्रीहरुको 
प्रयोगमा जोड �दनुपछर् । कुन ैप�न व्यिक्त उंचाईबाट खस्नबाट जोगाउन, उपयुक्त 
सुर�ा उपायहरु प�न �वकास र कायार्न्वयन गनुर्पछर् । यसबाहेक, पानी 
मा�थ/निजकको कामको ला�ग आपतकाल�न अवस्थामा कामदारको सुर�ाको ला�ग 
प्रभावकार� उद्धार र आकिस्मक व्यवस्था प�न स्था�पत गनुर्पछर् । 

पानी मा�थ/निजकै भू�ममा आधा�रत �नमार्ण कायर्लाई मुख्यतः श्रम �वभागद्वारा 
प्रबन्ध ग�रने कारखानाहरु र औध्यो�गक प्र�तबद्धता अध्यादेश (क्याप. ५९), 
पेशागत सुर�ा तथा स्वास्थ्य अध्यादेश (क्याप. ५०९) र �तनीहरुको सहायक 
�नयमहरु द्वारा �नयमन ग�रन्छ । जहाजहरुमा ग�रने समदु्रमा आधा�रत �नमार्ण 
कायर्लाई मलूतः ढुवानी र बन्दगाह �नयन्त्रण अध्यादेश (क्याप. ३१३), व्यापार� 
जहाज ढुवानी (स्थानीय जहाजहरु) अध्यादेश (क्याप. ५४८) र �तनीहरुको सहायक 
�नयमहरुद्वारा समदु्र� �वभागले प्रशासन गदर्छ । रोजगारदाताहरुले कामको ला�ग 
सुर��त प्रणाल� �वकास र लागू गनर् तथा पानीको मा�थ/निजक काम गन� 
कमर्चार�हरुको सुरखाका पयार्प्त उपायहरुका ला�ग यी दईु �वभागहरुद्वारा जार� 
ग�रएको कानून र प्रकाशनहरुको सन्दभर् �लन सक्छन ्। 

प�रचय 
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▲ पानीको मा�थ/निजकै कामको ला�ग योग्य व्यिक्तद्वारा कायर्-�वशेष जो�खम 
मूल्यांकन र आव�धक समी�ा गनुर्पछर् । 

▲ पानीको मा�थ/निजकैको काममा सब ैसम्भा�वत जो�खम(हरु) जस्तै डुब्ने, 
पानीमा मोबाइल प्लान्ट/उपकरण पिल्टने र �स�मत स्थानमा भित्कने 
आ�दको प�हचान गनुर्पछर् , सू�चबद्ध र सम्बोधन ग�रनुपछर् । 

▲ पानीको मा�थ/निजकैको कामको ला�ग �नम्न स�हत तर �स�मत नग�रएको, 
सुर�ा योजना स्था�पत हुनुपछर् : 

 कामको योजना; 

 सुर��त कायर् प्रकृयाहरुको �व�ध/बयान तयार पान�; 

 आपतकाल�न तैयार�, जस्त ै आकिस्मक योजना, उद्धार/�नकास 
व्यवस्थाहरु र अभ्यासहरु । 

▲ पानीको मा�थ/निजकैको कामको ला�ग सुर�ा योजनाको �नय�मत समी�ा 
र, आवश्यकता अनुसार संशोधन गनुर्पछर् । 

▲ सुर��त काम �व�धहरु राम्रर� सुर�ा योजना अनसुार कायार्न्वयन गनुर्पछर् 
। 

▲ सुर��त कायर् �व�धहरुको कायार्न्वयनलाई पयार्प्त अनुगमन र �नर��ण 
ग�रनुपछर् । 

▲ कामदारहरुलाई आवश्यक सुर�ा जानकार�, �नद�शन र ता�लम प्रदान गनुर्पछर् 
। 

कामको सुर��त �णाल� 
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▲ उठाउने उपकरणहरु र उचाल्ने �गयरको प्रयोग भन्दा प�हले र �नय�मत 
अन्तरालमा योग्य �नर��कद्वारा जाँच हुनुपछर् र योग्य व्यिक्तद्वारा 
�नय�मत अन्तरालमा �नर��ण हुनुपछर् । 

▲ उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल प्लान्ट योग्य स�चालकद्वारा स�चा�लत 
हुनुपछर् । 

▲ कुन ैप�न कायर् गनुर् अ�घ जहाजहरुमा उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल प्लान्टको 
संचालकहरुलाई जहाजको मा�लक वा स्वामी/ साइत व्यवस्थापनले िस्वकृत 
गनुर्पछर् । 

▲ उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल प्लान्टको स�चालन कायर् सुपरभाइजर द्वारा 
�नर��ण ग�रनुपछर् । 

▲ जहाजहरुमा उठाउन ेउपकरणहरु कस्नुपछर् र सुर��त त�रकाले अड्काउन ु
पछर् । 

▲ उठाउन े उपकरणहरु/मोबाइल 
�ला�ट खतरनाक �थानहरु ज�त ै
खु�ने ठाउँहरु, पानीको �कनाराहरु 
बाट टाढा रा�ुपछ� । 

उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल �ला�टको सुर��त �योग 
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▲ स�चालन �े�लाई ��ट रुपमा 
�समांकन र तारबास गनु�पछ� । 

▲ य�द अपरेटरले हेन�लाई बाधा हु�छ 
भने एकजना संकेतकता� उपल�ध 
गराइनुपछ� । 

▲ कुन ैप�न उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल �ला�ट वा उठाउने �गयरको सरु��त 
काय�भार भ�दा बढ� लोड ग�रनु हँुदैन । 

▲ उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल �ला�ट र उठाउने �गयरलाई रा�ोसँग उठाउन े
सुर��त त�रकाले रा�खनुपछ� । 

उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल �ला�टको सुर��त �योग 
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कै�फयतहरु: 

मोबाइल प्लान्टका उदाहरणहरु: बुलडोजर, लोडर, एक्सकाभ्याटर, ट्रक, लर�, 
कम्प्याक्टर, डम्पर, गे्रडर, स्�यापर । 

एक योग्य व्यिक्त र योग्य �नर��कको प�रभाषाको ला�ग, �म �वभाग र समदु्र� 
�वभाग द्वारा जार� अभ्यासको �नयमावल� सन्दभर् गनुर्होस ्। 

उठाउने उपकरणहरु/मोबाइल �ला�टको सुर��त �योग 
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लाइफ�याकेटहरु/तै�रने सामा�ीहरुको सुर��त �योग 

▲ पानीमा खस्न सक्ने खतरा भएका कामदारहरुलाई लाइफज्याकेटहरु/तै�रने 
सामाग्रीहरु प्रदान ग�रनुपछर्। 

▲ लाइफज्याकेटहरु/तै�रन े सामाग्रीहरु कायर् अवस्था अनुसार �बएस इएन 
आइएसओ १२४०२-१, २, ३ वा ४, वा अन्य समानान्तर अन्तरार्ि�ट्रय स्तर 
अन�ुपको हुनुपछर् । 

▲ प्रयोग गनुर् अ�घ प्रत्येक लाइफज्याकेटहरुलाई प्रयोगकतार्द्वारा राम्रर� जाचँ 
ग�रनुपछर् । 

�भावकार� रा�य: 
ह�रयो 

मम�तको रेकड� 
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लाइफ�याकेटहरु/तै�रने सामा�ीहरुको सुर��त �योग 

▲ जहाजको �कनारा वा खुला ठाउँमा काम गन� स्थान जहा ँलड्न ेवा बगाउन 
सक्ने उ�चत खतराको अनुमा�नत स्थानहरुमा पयार्प्त लाइफलाइन (कम्तीमा 
३० �मटर) स�हत एउटा जीवनर�क प्रदान गनुर्पछर् र कम्तीमा ५० �मटरको 
अन्तरालमा जीवनर�कहरु उपलब्ध हुनुपछर् ।  उद्धार कायर्मा कुन ैप्रकारको 
�ढलाइ हुनबाट जो�गन, जीवनर�कहरुलाई खाँबोहरुमा कसेर बाँध्नु हँुदैन । 
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लाइफ�याकेटहरु/तै�रने सामा�ीहरुको सुर��त �योग 

▲ व्यिक्त प�ा लगाउन र उद्धार गनर्को ला�ग एउटा सीट� र/वा आफै-सक्र�य 
हुन े प्रकाश (रातीको कामको ला�ग) स�हत लाइफज्याकेटहरु/तै�रन े
सामाग्रीहरु प्रदान ग�रनुपछर् । 

▲ लाइफज्याकेटहरु/तै�रने सामाग्रीहरु आव�धक रुपमा योग्य व्यिक्तद्वारा 
�नर��ण र जाँच ग�रनुपछर् । 

▲ लाइफ�याकेटहरु/तै�रने सामा�ीहरु उ�पादकको �नद�शनहरु बमोिजम रा�ो 
अव�थामा ठ�क त�रकाले रा�ुपछ� । 

▲ सबै फुलाउन �म�न े लाइफ�याकेटहरु आ�धका�रक एजे�टबाट क�तीमा 
वष�को एक पटक स�व��सगं गराउनपुछ� । 
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उंचाईमा काम 

▲ �कनारामा उपय�ुत गाड�-रेल र टो-बोड�हरु जडान ग�रनुपछ� । मा�नसहरु 
उंचाईबाट जमीनको सतहमा वा पानीमा ख�नस�ने खुला ठाउँहरु रा�र� 
छो�नुपछ� । 

▲ उंचाईमा काम गन�को ला�ग उपयु�त गाड�-रेल र टो-बोड�हरुको साथ,ै उपयु�त 
काम गन� �लेटफम�हरु �दान गनु�पछ� । काम गन� �लेटफम�मा सुर��त 
पहँुचको मा�यम र �नकास �दान गनु�पछ� । 

▲ जहाँ काम गन�को ला�ग उपयु�त गाड�-रेल र टो-बोड�हरुको साथ,ै उपयु�त 
काम गन� �लेटफम�हरुका साथ ै कामको ला�ग सुर��त �थान �दान 
अ�यवहा�रक हु�छ, �य�तो ठाउँमा �नर�तर र �भावकार� सुर�ा लंगर 
�णाल� स�हत सुर�ा पेट� �दान ग�रनुपछ� । 
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पहँुच र �नकासका सुर��त मा�यमहरु 

▲ एउटा जहाज र �न�न बीच पहँुच र �नकासका सुर��त मा�यमहरु �दान 
गनु�पछ� : 

(अ) अक� जहाज; 

(आ) �कनारा; 

(इ) भू�म/ पानी मा�थको काय��थल । 

▲ सबै पहँुच र �नकासका माध्यमहरुमा  प्रभावकार� प्रकाश प्रदान गनुर्पछर् । 

▲ पहँुच र �नकासका माध्यमहरु बाधामुक्त र, यथासक्दो व्यवहा�रक हुनुपछर् , 
�चप्लने, ठो�कने वा लड्न े सम्भावना भएका कुन ै प�न वस्तुबाट मकु्त 
हुनुपछर् । 
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पहँुच र �नकासका सुर��त मा�यमहरु 

▲ जहाजको पहँुचको ला�ग व�रप�र 
एउटा तै�रने वस्तु स�हत ३० 
मीटर लामो जीवनर�क सुर�ा 
लाइन उपलब्ध हुनुपछर् , र उक्त 
ठाउँको �कनारा संगै ५० �मटर 
भन्दा कम दरु�को अन्तरालमा 
हुनुपछर् । उद्धार कायर्मा कुन ै
प्रकारको �ढलाइ हुनबाट जो�गन, 
जीवनर�कहरुलाई खाँबोहरुमा 
कसेर बाँध्न ुहँुदैन । 

▲ जमीनबाट जहाजस�म, वा यसको �वप�रत वाहनहरुको पहँुचको ला�ग  
�दान ग�रएको या��प पया��त ब�लयो हुनुपछ� । 

▲ उपयुक्त छुट्टै व्यवस्था प्रदान नग�रदंा वाहन ला�ग प्रयोग हुन े यार्म्प 
मा�नसहरुको पैदलबाटोको रुपमा प्रयोग गनुर् हँुदैन । 
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उद्धार तथा आपतकाल�न व्यव�थाह� 

▲ आपतकाल�न िस्थ�तको सामना गनर् उपयुक्त �मता भएका उद्धार/�नकासी 
टोल� (प्राथ�मक उपचारकतार् स�हत) गठन गनुर्पछर् । 

▲ उपयुक्त उद्धार प्रकृया तुरुन्त लागू गनर् उद्धार टोल�लाई आपतकाल�न 
अवस्थाको तत्काल जानकार� गराउनुपछर् । 

▲ गम्भीरखाले आपतकाल�न अवस्थाहरुमा सहायताको ला�ग   सावर्ज�नक 
आपतकाल�न �नकायहरु जस्तो: दमकल सेवा �वभाग र/वा प्रहर�लाई तुरुन्त ै
जानकार� गराउनुपछर् । 

▲ आपतकाल�न अवस्थामा तत्काल प्रयोगको ला�ग पयार्प्त उद्धार/�नकासी 
डुङ्गा(हरु) तयार� अवस्थामा रा�पुछर् । 
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उद्धार तथा आपतकाल�न व्यव�थाह� 

▲ आपतकाल�न अवस्थामा प्रयोगको ला�ग पयार्प्त स्टे्रचर(हरु), पोट�बल 
पुन:जीवन उपकरण र प्राथ�मक उपचार सु�वधाहरु स�हत स�हत उद्धारका 
सु�वधाहरु प्रदान ग�रनुको साथ ै सहज पहुचको ला�ग तयार� अवस्थामा 
रा�खनुपछर् । 

▲ उद्धार / �नकासी प्रकृयाहरु स�हत, आपतकाल�न प्रकृया �नरुपण ग�र सुर�ा 
योजनामा �नय�मत समी�ा गनुर्पछर् , तर प्र�तकूल मौसम (समदु्र� आँधी, 
मेघगजर्न, भार� बषार्त र आँधीबेहर�, आ�द), आगलागी, घाइत ेकामदारमा 
मात्र �स�मत छैन । बोडर्मा एउटा आपतकाल�न सम्पकर्  सू�च (आन्त�रक र 
बाह्य) प्रद�शर्त हुनुपछर् । 
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उद्धार तथा आपतकाल�न व्यव�थाह� 

▲ अ� भागमा काम गन� कामदारहरु र परव�ेक कम�चार� बीच आपतकाल�न 
अव�थामा �न�न स�हत �भावकार� संचार �णाल� �था�पत गनु�पछ� : 

• पया��त संचार उपकरणको �ावधान; 

• सा�द�भ�क �कृयाहरु को �नरुपण; 

• पय�वे�कहरु/कामदारहरु सँग स�बि�धत आव�यक जानकार�को �ावधान 
। 
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उद्धार तथा आपतकाल�न व्यव�थाह� 

▲ हङकङ वेधशालाबाट वा अ�य �व�वसनीय �ोतहरुबा|ट (अनौठो �थान/ि�थ�त 
सँग स�बि�धत कुन ै �व�श�ट त�यांक/पूवा�नुमान स�हत) ��तकूल मौसम 
स�बि�ध आव�यक जानकार� गनु�पछ� र समयमै/�भावकार� रुपमा 
कम�चार�/कामदारहरुसंग मौसमको स�भा�वत �भाव बारे कुराकानी ग�रनुपछ� 
। 

▲ पानी मा�थ/निजकैको काय��थल निजकै ��तकूल मौसम, आ�दबाट 
�नकासको ला�ग आ�य�थल �दान गनु�पछ� । 

▲ ��तकूल मौसममा समयमै �नकासी �कृया शु� गनु�पछ� । 
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सुर�ा ता�लम 

▲ कामदारहरु जमीनमा आधा�रत �नमार्ण कायर्को ला�ग आधारभूत सुर�ा 
ता�लम र/वा जहाजमा काग� ह्याण्ड�लगंको ला�ग समुद्रमा समुद्र� �नमार्ण 
कायर्को आधारभूत ता�लम �लन अ�नवायर् छ । 

▲ कामदारले असामान्य मौसमका साथै, पानी मा�थ/निजक वा जहाजमा काम 
गदार् सम्भा�वत खतराहरु सम्बिन्ध उनीहरुको सुर�ा जनचेतना वदृ्�ध/कायम 
रा�को ला�ग काम �व�श�ट सुर�ा ता�लम र �नय�मत �रफे्रशर ता�लम 
प्रदान गनुर्पछर् । 

▲ लाइफज्याकेटहरुको प्रयोग तथा जाचँ गन� प्र�क्रया, र पानीमा खसकेो 
व्यिक्तको उद्धार प्र�क्रयाबारे उनीहरुलाई �व�श�ट सुर�ा ता�लम प्रदान 
ग�रनुपछर् । 

▲ पय�वे�कहरु/कामदारहरुलाई पानी मा�थ/निजक वा जहाजमा कामसँग 
स�बि�धत, �नय�मत अ�यास सचंालनका साथै आपतकाल�न र �नकासी 
�कृया स�बि�ध ता�लम �दान ग�रनुपछ� । 
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सुर�ा ता�लम 

▲ उद्धार / आपतकाल�न टोल�संग सम्बिन्धत सबै सदस्यहरुलाई उद्धार 
प्र�क्रया र उद्धार उपकरणको प्रयोग सम्बिन्ध �व�श�ट सुर�ा ता�लम प्रदान 
गनुर्पछर् । 

▲ पानी मा�थ/निजकै/जहाजमा काममा संलग्न कामदारहरुलाई आवश्यक सुर�ा 
जानकार� आकिस्मक व्यवस्थाहरु (जस्तै पोट�बल सुर�ा काडर्हरु जार� गन�) 
प्रदान गनुर्पछर् 

पानी मा�थ/निजकै कामको ला�ग सुर�ा संकेतहरु 
१. कायर्स्थलमा पहँुच र �नकासीका सुर��त मा�यमहरु प्रदान गनुर्होस ्।  
२. अग्लो स्थानहरुमा कामको ला�ग �कनारामा गाडर्-रेलहरु र टो-बोडर्हरु जडान गनुर्होस ्। 
३. य�द अग्लो स्थानहरुमा कामको ला�ग �कनारामा गाडर्-रेलहरु जडान गनर् स�कंदैन भने 

झनर्बाट रोक्ने सुर�ा उपकरणहरु लगाउनुहोस ्। 
४. लाइफज्याकेट लगाउने र प्रत्येक पल्ट प्रयोग गनुर्भन्दा अ�घ यसलाई राम्रर� जाँच 

गनुर्होस ्। 
५. काम गदार् सुर�ा हेलमेट लगाउनुहोस ्। 
६. ग्याँस वेिल्डंग र ज्वालाले काट्ने काम, कंक्र�ट तोडने काम, आ�दको ला�ग उपयकु्त 

सुर�ा च�मा लगाउनुहोस ्। 
७. पैदलयात्रीहरु र प्लान्ट सान�/वाहन चलाउने बीच उ�चत �वभाजन सु�नि�चत गनुर्होस ्र 

तो�कएको �हडं्ने बाटो प्रयोग गनुर्होस ्। 
८. मा�थ उल्ले�खत सुर�ा उपायहरुमा कुन ैकमी दे�खएमा तुरुन्तै तपाईको पयर्वे�कलाई 

प्र�तवेदन गनुर्होस ्। 

आपतकाल�न तयार� 
१. आपतकाल�न अवस्थामा उद्धार र सहयोग व्यवस्था शुरुवात गनर् तल �दइएको  

आपतकाल�न सम्पकर्  व्यिक्तलाई तुरुन्तै सम्पकर्  गनुर्होस ्।  
२. ज�त सक्दो चाँडो सुर��त ठाउँमा �नकास गनुर्होस ्र प्र�तकूल मौसम �नकासी व्यवस्था 

ला�ग तल �दइएको आपतकाल�न सम्पकर्  व्यिक्तलाई सम्पकर्  गनुर्होस ्। 

आपतकाल�न सम्पकर्  क �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
आपतकाल�न सम्पकर्  ख �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
उद्धार डुगंा क �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
उद्धार डुगंा ख �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
प्राथ�मक उपचारकतार् १ �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
प्राथ�मक उपचारकतार् २ �ी XXX / सु�ी XXX XXXX-XXXX 
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सोधपुछह� 

य�द तपा�लाई यो मागर्दशर्कको बारेमा वा पेशागत सुर�ा र स्वास्�य सम्बिन्ध 
अन्य �वषयहरुको बारेमा कुन ैप�न िज�ासा छ भने, श्रम �वभागको पेशागत 
सुर�ा र स्वास्�य शाखा र समदु्र� �वभागको समुद्र� औध्यो�गक सुर�ा शाखामा 
तपसील बमोिजम सम्पकर्  गनुर्होस ्: 

�म �वभागको पेशागत सुर�ा र �वा��य शाखा 

टे�लफोन : २५५९ २२९७ (कायार्लय समय प�छ स्वतः रेक�ड र्ङ हुन)े 

फ्याक्स : २९१५ १४१० 

ई-मेल : enquiry@labour.gov.hk 

सम�ु� �वभागको सम�ु� औ�यो�गक सुर�ा धारा 

टे�लफोन : २८५२ ४४७७ 

फ्याक्स : २५४३ ७३०९ 

ई-मेल : mdenquiry@mardep.gov.hk 

श्रम �वभाग/समुद्र� �वभागद्वारा प्रस्ता�वत सेवाहरु बारे जानकार� �लन र प्रमुख 
श्रम/समदु्र� कानून सम्बिन्ध जानकार�: http://www.labour.gov.hk वा 
http://www.mardep.gov.hk को होमपेजमा प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ । 

उजुर�हरु: 
य�द तपा�सँग पानी मा�थ/निजक असुर��त �नमार्ण कायर् सम्बिन्ध 
कुनै उजुर�हरु छन ्भने, कृपया श्रम �वभागको पेशागत सुर�ा र स्वास्थ्य 
उजुर� हटलाइन २५४२ २१७२ वा समुद्र� �वभागको हटलाइन २५४२ ३७११ 
मा फोन गनुर्होस ् । सब ै उजुर�हरु अत्यन्त गोप्यताका साथ प्रकृया 
ग�रनेछ । 
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