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रोजगारदाताह� र कमचार्रीह�का लािग नोटह�

कमर्चार� क्ष�तपू�तर् 
�बमा नभएमा – एक 

ठूलो समस्या �नेछ 

(Nepali version)
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कमर्चार� क्ष�तपू�तर् अध्याद�श (Employees’ Compensation 
Ordinance - ECO) को खण्ड 40 अन्तगर्त, हङकङ कानुनको अध्याय 
282, नी�तको कानून (कमन् ल स�हत) अन्तगर्त कुनै प�न रोजगारदाताले कुनै 
प�न कमर्चार�लाई ECI नी�तको कायार्न्वयन नभए सम्म रोजगारको करार 
अव�ध वा काम गन� घण्टा, पूणर् समय वा आं�शक समय रोजगार, स्थायी वा 
अस्थायी �स्थ�त बाबुजुद रोजगारदाताको दा�यत्वह� समावेश नभए 
रोजगार�मा रा�ु�ँदैन ।

सबै रोजगारदाताह�ले कुनै प�न कमर्चार�लाई
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कामको �कृ�त

पूणर्-समय वा आं�शक -समय रोजगार

स्थायी वा अस्थायी �स्थ�त

कायर् घण्टाको अव�ध

कमर्चार�को रोजगार सम्झौताको अव�ध

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

�लनु पछर् अन्यथा ठूलो समस्या आउनेछ

थप जा�ुहोस्

हङकङको कानून 

अन्तगर्त
ECI 

�लनुपदर्छ ।

रोजगार� �ददाँ
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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, हङकङको 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 । 

थप जा�ुहोस्

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

रोजगारदाता  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 

ितन�छ 
घाइते वा काममा मृत्यु 
वा तो�कएको पेशाजन्य 

रोगबाट पीिडत 
कमर्चारीको लािग कानून 
अन्तगर्त कमर्चार�ह�को 
क्ष�तपू�तर् दा�यत्व वहन 

गनर् अझै पिन उ�रदायी 
�नेछ
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�न� गम्भीर अपरा�धक कायर्ह� अ�भयोजनको ला�ग उ�रदायी �नेछन:् 

थप जा�ुहोस्

कमर्चार�ह�को ला�ग ECI �लने �नउमा  दा�यत्वलाई धोका �दने र बेवास्ता 
गन� कुनै प�न इरादाले �न� अध्याद�शह�को उल्ल�न गर�को ठहिरनेछ:

(i) अपराध अध्याद�श (अध्याय 200):
   जालसाजी
   झूटा साधनको कब्जा वा �योग

(न�ली, वा झूटो साधनको �योगको कसुरमा अ�धकतम 14 
वषर्सम्म कैद �नेछ) 

(ii) अपराध अध्याद�श (अध्याय 210):
   जालझेल
  (ठगीको कसुरमा अ�धकतम 14 वषर् कैद सजाय) 

थप �पमा, आफ्ना कमर्चार�ह�का ला�ग ECI �लन असफल �न्छ भने  
रोजगारदातालाई ECO अन्तगर्त कारबाह� गनर् ठहर गिरन्छ। । यसको ला�ग 
अ�धकतम जिरवाना $100,000 र �ई वषर्को ला�ग जेल सजाय तो�कनेछ ।

झूटो बीमा नी�त क�हल्यै �योग नगनुर्होस् यो 
गम्भीर फौजदार� अपराध हो

कमर्चार�ह�को 
ला�ग ECI �लएको  
बहाना गन� उ��श्यले  

ब��वध बीमा नी�तह� 
झूटो 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



�म �वभागले रोजगारदाताह�ले कानूनको पालना गर�को 
सु�न��त गनर् कडा �वतर्न कदमह�  �लन्छ 

04

�म �वभागका कमर्चार� 

 रोजगारदाताह�लाई वैध ECI 
नी�तह� र �नर�क्षणका ला�ग 
स म् ब � न् ध त  क ा ग ज ा त ह � 
उ प ल ब् ध  ग नर्  � ल � ख त 
अनुरोधह�

 ECI नी�तह�को बार�मा बीमा 
कम्पनीसँग सोधपुछ ें

 कायर्स्थलको  �नर�क्षण 

रोजगारदाताह�ले ECI 
�लई ECO को अनुपालन 

गर�को सु�न��त गनर् 
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प्रवर्तन मुद्दा 1

प्रवर्तन मुद्दा 2

* मािथको जानकारी वास्तिवक केसह�मा आधा�रत छ र सन्दभर्को लािग मा� हो ।

2 31

2 31

स्काफ्फोिल्डङ कायर्स्थलको 
ि न र ी क्ष ण  प ि छ ,  � म 
िवभागका कमर्चारीले झुटो  
ECI नीितको शकंास्पद केस 
प�ा लगाए । 

काम गन� �ममा दुघर्टना 
�ँदा 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 रोजगारदातािव�� 
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 ।

अन्तत,  �ि�लाई झुटो 
कागजात  �योग गरेको 
आरोपमा िगरफ्तार ग�रयो, 
र 120 घण्टाको सामुदाियक 
से व ा  आ दे श क ो  स ज ा य 
सुनाइयो 

�म िवभागले घटनालाई 
अ नु स न् ध ा न क ा  ल ा ि ग 
�हरीलाई पठाएको छ ।

XX  स्काफ्फो�ल्डङ कम्पनी
�हर� चौक�

तपाई मा�थ 
अ�भयोग 
लगाइएको छ 
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प्रवर्तन मुद्दा 3

* मािथको वास्तिवक केसह�मा आधा�रत छ र सन्दभर्को लािग मा� हो।

1

3

2

4

ममर्त कायर्कतार् काम गन� �ममा उचाइबाट 
खसे र उसलाई धेरै चोटपटक लाग्यो ।

कानुन बमोिजम रोजगारदाताले पिन 
उसलाई आविधक भु�ानी गरेको िथएन ।

�म िवभागले छानिबन गय� र प�ा 
लगायो �क उसको रोजगारदाताले ECO 
को आवश्यकता अनुसार ECI निलएको 
थाहा भयो ।

रोजगारदातालाई कारबाही ग�रयो र 18 
मिहनाको लािग िनलम्बन गरी  दुई 
मिहनाको जेल सजाय सुनाईयो र कुल $ 
42,000 ज�रवाना ग�रयो ।



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

तपाई सचेत 
�नुपछर् �क 

कमर्चार�ह�लाई 
मा� लागू �न्छ

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

आ फ् न ो / उ न क ो  ि न य ो � ा ले  E C I 
�नकालेको छैन वा वैध 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 गनुर्पछर्र�
उजुर�  हटलाइन: 2815 2200

ठ�क� दार वा 
स्व- रोजगार 
���ह�ले
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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
 कायर् साधान, 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 गुमाउन 
स��  रोजगार� अ�धकार र फाइदाह� स�हत यसमा संल� फाइदा र 
बेफाइदाह� सावधानीपूवर्क मूल्या�न गनुर्पछर् ।  

य�द संके्षपमा कामदार- रोजगारदाता 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 जुन 
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, रोजगारदाता 
�ा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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ECI नी�त

ECI को उ��श्य

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

क मर् च ा र � ल ा ई  क ा म क ो 
�सल�सलामा चोटपटक लागेमा र 
मृत्यु  भएमा कमर्चार�ह�को 
क्ष � त पू � तर्  भु � ा न  ग न� 
रोजगारदाताह�को जो�खम वहन 
गनुर् हो ।

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

�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 
उ प - ठ� क� द ा र  ( ह � )  ले  य स 
सम्बन्धमा आफ्नो दा�यत्व स्प� 
�पमा �ल�खत �पमा पिरभा�षत 
गनुर्पछर् ।

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 
कभर कामदार 
�नयो�ा�ारा 
�नका�लएको

��त घटना बीमा 
कवरको रा�श

रोजगरादाता�ारा ECI �लएको 
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* य�द रोजगारदाताह�सँग कुनै पेशागत सुरक्षा र 
स्वास्थ्य सुधारका उपायह� स्थानमा छन् भने, 
उनीह�ले बीमा कम्पनीह�लाई �रपोटर् गनुर्पछर् �कनभने 
यसले उनीह�लाई सम्बिन्धत जोिखम मूल्याङ्कन गनर् 
र अन्डरराइ�टङ (सुधार र संशोधन) को लािग 
िवचारमा म�त गनर् सक्छ ।

�ु�टपूणर् गलत ECI जानकार� �दान गर�मा 
भार� क्ष�तपू�तर्को बोझ �नम्त्याउँछ

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

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

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

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 
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थप  जा�ुहोस् 

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 नीितको म्याद स�कने िमितमा ध्यान 
�दनुहोस् र एक पटक यो समा� भएप�छ �ने 
सुरक्षाको क्ष�त र कानूनको उल्ल�नबाट 
बच्न यसलाई अ��म नवीकरण गनुर्होस्।

 ECI नी�त रोजगारदाता 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�तपू�तर् भु�ान गन�  रोजगारदाताको  जो�खमलाई  
साझा गनुर् हो । 

 ECI  �लँदा , रोजगारदाता ल:े

 बीमा नी�तको �ववरणह� सावधानीपवूर्क जाँच गनुर्होस्, र वास्त�वक 
जानकार� र �स्ताव फारममा नी�त धारकको ���गत हस्ताक्षर 
�दान गनुर्होस;् र

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

 रोजगार�को अवस्था (जस्तै कमर्चार�को सङ्ख्या, वास्त�वक आम्दानी, 

काम गन� ठाउँ, पशेा वा पदको �ववरण) मा कुन ैमहत्वपणूर् पिरवतर्न भएमा 
रोजगारदाताले ज�तसक्दो चाँडो बीमा कम्पनीलाई जानकार� �दनुपछर् ।

 रोजगारदाताले बीमा कम्पनी (वा बीमा मध्यस्थ) लाई कुनै �वशेष 
जानकार� खुलासा गन� �क नगन� भ�े बार� �न��त नभएमा वा ECI वा 
नी�त सतर्ह�, जस्तै जानकार�/कागजातह� �लन ेबार� कुनै ��ह� भएमा 
�त्यक्ष सो� सक्छन्। ECI नी�त �लने/न�वकरणको ला�ग बीमा कम्पनी 
(वा बीमा मध्यस्थ) लाई पेश गिरएको छ।

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

 अ�धकृत बीमा कम्पनीह� र इजाजतप� �ा� बीमा मध्यस्थह�को 
दतार्ह� बीमा �ा�धकरणको वेबसाइटबाट प�ँच गनर् स�कन्छ ।



दघुर्टनाको 
पुनरावृि� रो�को लािग 

काम सम्बन्धी घटनाह�का 
कारणह�लाई सम्बोधन गनर् 

सुधार उपायह� बनाउने 
जस्ता सुरक्षा �वस्थापन 

�णाली स्थापना र 
कायार्न्वयन 
गनुर्होस् ।
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थप जा�ुहोस्

ECI मा ���मयम छुटको लाभ उठाउन पेशाजन्य 
सुरक्षा र स्वास्थ्य (Occupational Safety and 

Health - OSH) उपायह� लागू गनुर्होस्  

रोजगारदाताहरूले OSH सुधारका उपायहरू लागू गर्न सक्छन् 

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

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

पेशागत सुरक्षा र स्वास्थ्य पिरषद् (Occupational Safety and Health Council - 
OSHC), �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 छजसमा 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 ।

OSH स्टार िरसाइ�क्लंग इन्टर�ाइज - िरसाइ�क्लंग उ�ोग सुरक्षा र स्वास्थ्य वृ�� 
योजना (OSH Star Recycling Enterprise – Recycling Industry 
Safety and Health Enhancement Scheme)

OSHC ले रा�ो िरसाइ�क्लंग कायर् सुरक्षा मापदण्ड र उ�ोगमा �दगो �वकासलाई �व�र्न गनर् 
"OSH स्टार िरसाइ�क्लंग इन्टर�ाइज - िरसाइ�क्लंग उ�ोग सुरक्षा र स्वास्थ्य सुधार योजना" 
सु� गर�को छ। यसले योजना अन्तगर्त OSH स्टार �ा� गर�का रोजगारदाता ह�लाई 
िरसाइ�क्लंग कोषबाट ECI ���मयम छूटह� (2 वषर्सम्म) �दान गदर्छ। छूटह� वा�षर्क ECI 
���मयमको 60% सम्म �न सक्छ, ��त वषर् अ�धकतम $70,000 सम्म �नसक्छ ।

य�द �तनीह� यी योजनाह�मा सामेल �न चाहन्छन् भने रोजगारदाताह�ले OSHC 
(ट��ल: 2739 9377/इमेल: oshc@oshc.org.hk) मा सम्पकर्  गनर् सक्छन् ।

उ�चत 
ममर्तसम्भारक
ो  सुिनि�त 

गनुर्होस्

कमर्चारीह�लाई 
िविभ� उपकरण र 
सुिवधाह� �दान 

गनुर्होस् र 
ितनीह�को उ�चत 

�योग भएको 
सु�न��त गनुर्होस्

कमर्चारीह�लाई 
कायर् सुरक्षाको 

सम्बन्धमा जानकार�, 
�नद�शन, ��शक्षण र 
सुपिरवेक्षण �दान 

गनुर्होस्

सुर�क्षत  
मापदण्डह� पूरा 

गन� पयार्� र उपयु� 
उपकरण र 
सम्बिन्धत 

सुिवधाह� �ा� 
गनुर्होस्
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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/ इमेल: 
administrator@ecirsb.com.hk) मा सम्पकर्  गनर् सक्छन् ।

हङकङको बीमा उ�ोगले कमर्चार� क्ष�तपू�तर् बीमा अव�श� 
योजनालाई ECI �लन क�ठनाई भएका कामदारह�लाई म�त गनर् 

अ�न्तम उपायको �पमा बजारमा राखेको छ ।

ECI �नकाल्न क�ठनाइ भए क�  गन�?

कामदारह�ले ECI 
�ा� गनर् सक्षम छन् 
भनी सु�न��त गनर्
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ECI नी�त जाँच गदार्, सबै कमर्चार�ह� नी�तले समेट�का छन् भ�न 
सु�न��त गनुर्होस् र �न� �ववरणह�मा ध्यान �दनुहोस्

बीमा नी�त कसर� जाँच गन�बार� �स�ुहोस् ECI बार� 
चलाक �नुहोस्

नी�तको �कारलाई ECI मा तो�कएको �नुपछर्

बीमा कम्पनीको नाम

बीमा नी�तको वैधता अव�ध

कामको �कृ�त र/वा �ापार

समे�टएका कायर् क्षे�ह�/स्थानह� (य�द लागू भएमा)

कमर्चार�ह�को वास्त�वक आय

बीमा गिरएका कमर्चार�ह�को सङ्ख्या

समावेश गिरएका पेशाह� 

समावेश नगिरएको 

वार�न्ट�



िनद�शक 2 HK$967,200.00
�बन्धक 2 HK$561,600.00
सहायक 1 HK$249,600.00
�ापार साझेदार 1 HK$400,000.00 
(गैर-म्यानुअल कायर्ह�) 
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XX इन्सुर�न्स कम्पनी �ल�मट�ड
तािलका

नी�त नम्बर:

�म�त

: CBDDAS/18/1
: 15 जनवरी 2021

इन्सुर�न्स �कार : कमर्चारी क्षितपू�तर् इन्सुरेन्स

इन्सुर�न्स गर�को नाम : XX इन्सुर�न्स कम्पनी �ल�मट�ड

इन्सुर�न्सको अव�ध : 1 फे�ुअरी 2021 दिेख 31 जनवरी 2022

�वसाय : �ेिडङ

रोजगार�को स्थान

दा�यत्वको सीमा

बीमा गिरएका 
कमर्चार�ह�

अवस्था र वार�न्ट�

: 1) 21ताला, ECI भवन, हङकङ
 2) हङकङ िभ�को जुनै पिन स्थानह�

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

1) असाधारण मौसम क्लज
2) खाना र खाजा समय क्लज

XX बीमा कम्पनी िलिमटेड
को लािग र तफर् बाट

: कमर्चा�रय� का िववरण कमर्चाय� क� संख्या पगार सूची

* ECI नीित तािलका सन्दभर्को लािग मा� हो। कुन ैपिन 
समानता पूणर्तया संयोग हो ।
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 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;

 ECI नी�तह� वा नी�त सतर्ह� �लने बार� कुनै प�न सोधपुछको ला�ग 
कृपया आफ्नो बीमा कम्पनीह� (वा बीमा मध्यस्थह�) लाई �त्यक्ष 
परामशर् गनुर्होस;्

 य�द यो �नमार्ण कायर्सँग सम्ब�न्धत छ भन,े 

 बीमा नी�तमा बी�मत कम्पनीको नाम काम गन� कामको जस्तै 
�नुपछर् (य�द होइन भन,े �ई कम्पनीह� बीचको सम्बन्ध क�  हो र 

काम गन� कम्पनीका कमर्चार�ह� समावेश छन् �क छैनन्); 

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

 मा�लक/सम्प��(�ोपट�) �वस्थापन कम्पनीह�ले मान्य ECI 
नी�तह� भएका ठ� क� दारह�/कम्पनीह�को सेवाह� �योग 
गनुर्पछर् । काम सु� �नु अ�घ, मा�लक/सम्प�� �वस्थापन 

कम्पनीह�ले मान्य ECI र ते�ो-पक्ष बीमा नी�तह� 
उपलब्ध गनर् ठ�क� दारह�/कम्पनीह�लाई अनुरोध गनर् 
सक्छन् ता�क �घर्टनाको अवस्थामा 
वहन �ने क्ष�तपू�तर्को रकम 
कम गनर् स�कन्छ। 

थप जा�ुहोस् 
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थप जा�ुहोस् 

�म �वभागले काममा चोटपटक लागेका वा �नधार्िरत पेशाजन्य रोगह�बाट 
पी�डत भएका कमर्चार�लाई ECO अन्तगर्त क्ष�तपू�तर् �ा� गनर् सहायता गछर् । 

कमर्चार�ह�को क्ष�तपू�तर् (Employees’ 
Compensation - EC) �ववादह� मु�ा दायर वा 

मध्यस्थता माफर् त समाधान गन�? 

�ववादको अवस्थामा �म �वभागले 
रोजगारदाता र 

कमर्चार�लाई EC 
�ववादह� समाधान 
गनर् म�त गनर् सक्छ 

य�द रोजगारदाता र 
कमर्चार� बीच कुनै 

सम्झौतामा पु� नसक� मा, 
मु�ालाई अदालत �ारा 

�नधार्रण गिरनेछ। 

EC �ववादह� �ान्डल गनर् समय लाग्छ, जस्तै �ासं�गक जानकार� र मे�डकल 
िरपोटर्ह� स�लन, आ�द, ���गत मा�मलाको पिर�स्थ�तमा �नभर्र गदर्छ। 

ECO ले �म �वभागलाई EC मा�मला वा EC मा�मलाबाट/सम्ब�न्धत 
मु�ाह�मा �नणर्य गन� अ�धकार �दँदैन। त्यसैल,े य�द �म �वभागको सहयोगमा 
रोजगारदाता र कमर्चार� बीच कुनै �मल्ने/समन्वय सम्झौतामा प�ु नसक� मा, EC 
�ववाद अदालतले �नधार्रण गन�छ।

ECO ���याह� सु� गर�प�छ, य�द रोजगारदाता र कमर्चार�ले सो EC 
�ववादह� समाधान गनर् वैक�ल्पक �ववाद समाधानको माध्यम अपनाउन 
चाहन्छन् भने, उनीह�ले �ववाद समाधान गनर् समय र कानुनी लागतह�को 
बचत गनर् मध्यस्थताको ला�ग �यास गनर् सक्छन्, तसथर् अदालतको ���याबाट 
उत्प� �ने मुकदमेबाजी जो�खमह�बाट बच्न सक्छ । �ववादमा �नणर्य नगर�, 
पशेेवर मध्यस्थकतार्ह�ले �ववादमा रह�का मु�ाह�को प�हचान गनर्, �वकल्पह� 
खोज्न, एकअकार्सँग कुराकानी गनर् र �ववादको समाधानको सम्बन्धमा सम्झौता 
गनर् �वै पक्षह�लाई सहयोग गन�छन्। यसबाह�क, मध्यस्थता एक गोप्य ���या 
हो र मध्यस्थता स�मा गिरएका संवादका  सबै जानकार�ह� सहम�त वा 
कानून�ारा आवश्यक नभएसम्म कुनै प�न ते�ो पक्षलाई खुलासा गिरने छैन।

मध्यस्थताको बार�मा थप जा�को ला�ग, कृपया न्याय �वभागको वेबसाइटमा 
रह�को वेबपेज "कानूनी र �ववाद समाधान सेवाह�" मा जानुहोस:्
 (www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html)।



सोधपुछ / िरपोटर्ह�
ECI �लदाँ नी�तह� वा नी�त सतर्ह� बार� कुनै प�न सोधपुछको ला�ग कृपया 
आफ्नो बीमा कम्पनीह� (वा बीमा मध्यस्थह�) सँग �त्यक्ष परामशर् �लनुहोस् 
। यस पचार्का साम�ीह� बार� 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
ट��लफोन: 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

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

ECI �लन े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। 

यस पचार्को जानकार� छपाईको समयमा मान्य रहनेछ
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