
Nepali 

1 

कर्मचारी क्षतिपूतिम  तिर्ा नभएर्ा – एक ठूलो सर्स्या हुनेछ – 

रोजगारदािाहरु र कर्चामरीहरुका  लातग नोटहरू  

 

P. 1 

 

सिै रोजगारदािाहरूले कर्मचारीहरूको क्षतिपूतिम  िीर्ा (Employees’ 

Compensation Insurance - ECI) तलनु पछम  अन्यथा ठूलो सर्स्या 

आउनेछ  

 

हङकङको कानून अन्तर्गत → सबै रोजर्ारदाताहरूले कुनै पनन कर्गचारीलाई 

रोजर्ारी नददााँ → ECI नलनुपदग छ ।  

 

पर्ागह नर्री:  

✓ कार्को प्रकृनत 

✓ पूर्ग-सर्य र्ा आंनिक -सर्य रोजर्ार 

✓ स्थायी र्ा अस्थायी स्स्थनत 

✓ कायग घण्टाको अर्नि 

✓ कर्गचारीको रोजर्ार सम्झौताको अर्नि 

कर्गचारीको लानर् 
 

थप जानु्नहोस्  
 

कर्गचारी क्षनतपूनतग अध्यादेि (Employees’ Compensation Ordinance - ECO) 
को खण्ड 40 अन्तर्गत, हङकङ कानुनको अध्याय 282, नीनतको कानून (कर्न् ल 

सनहत) अन्तर्गत कुनै पनन रोजर्ारदाताले कुनै पनन कर्गचारीलाई ECI नीनतको 
कायागन्वयन नभए सम्म रोजर्ारको करार अर्नि र्ा कार् र्ने घण्टा, पूर्ग सर्य र्ा 
आंनिक सर्य रोजर्ार, स्थायी र्ा अस्थायी स्स्थनत बाबुजुद रोजर्ारदाताको 
दानयत्वहरू सर्ारे्ि नभए रोजर्ारीर्ा राख्नुहाँदैन । 
 

  



Nepali 

2 

P. 2 

 

ECI तलई सुरतक्षि गनम असफल हुनु भनेको एक फौजदारी अपराध हो 

जसकारण जररवाना तिनुम पने र कैद हुन सक्दछ  

 

रोजगारदािा  जसले  कर्मचारीको लातग ECI तलई सुरतक्षि गनम असफल 

हुन्छ भने एक अपराध गरेको ठहररन्छ र:  

✓ दोषी ठहररएर्ा अनिकतर् $100,000  जररर्ाना र दुई र्षगको जेल सजाय 

हनेछ  

✓ कर्गचारी क्षनतपूनतग सहायता कोष बोर्गर्ा अनिभार नतनेछ   

✓ घाइते र्ा कार्र्ा रृ्तु्य र्ा तोनकएको पेिाजन्य रोर्बाट पीनर्त कर्गचारीको 

लानर् कानून अन्तर्गत कर्गचारीहरूको क्षनतपूनतग दानयत्व र्हन र्नग अझै पनन 

उत्तरदायी हनेछ 

 

थप जानु्नहोस्  

 

ECI नलई सुरनक्षत र्नग ECO पालना र्नग असफल हने रोजर्ारदाताका लानर् : 

 

➢ अनभयोजनको लानर् उत्तरदायी छ र, दोषी ठहररएर्ा, अनिकतर् $100,000 

जररर्ाना र दुई र्षगको लानर् कैद हनेछ;  

➢ कर्गचारी क्षनतपूनतग सहायता कोष बोर्गलाई कर्गचारी क्षनतपूनतग सहायता 

अध्यादेि, हङकङको कानूनको अध्याय 365 को िारा 36A अन्तर्गत 

अनिभार(थप िुल्क)  नतनग नजमे्मर्ार हनेछ; र   

➢ यनद उसको/उनको कर्गचारीले रोजर्ारीको क्रर्र्ा र रोजर्ारीको क्रर्र्ा 

दुघगटनाबाट घाइते भएर्ा र्ा रृ्तु्य भयो र्ा ECO अन्तर्गत तोनकएको पेिाजन्य 

रोर्बाट पीनर्त भएर्ा कानून (कर्न् ल सनहत) अन्तर्गत क्षनतपूनतग 

दानयत्वहरू र्हन र्नग अझै उत्तरदायी हनेछ ।  
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झटूो िीर्ा नीति कतहलै्य प्रयोग नगनुमहोस् यो गम्भीर फौजदारी अपराध हो  

 

तनम्न गम्भीर अपरातधक कायमहरू अतभयोजनको लातग उत्तरदायी हुनेछन्:  

⚫ कर्गचारीहरूको लानर् ECI नलएको  बहाना र्ने उदे्दश्यले  बहनर्ि बीर्ा 

नीनतहरू झटूो बनाउनको लानर् बीर्ा नीनत पुन:उत्पादन र्नुग  

⚫ अको व्यस्िको बीर्ा नीनत चोनुग र्ा दुरुपयोर् र्नुग   

⚫ रै्रकानूनी रूपर्ा बीर्ा नीनतको सार्ग्री पररर्ाजगन र्नुग   

⚫ र्लत बीर्ा नीनत र्ा कार्जात बनाउनु   

 

थप जानु्नहोस्  
 

कर्गचारीहरूको लानर् ECI नलने ननउर्ा  दानयत्वलाई िोका नदने र बेर्ास्ता र्ने 
कुनै पनन इरादाले ननम्न अध्यादेिहरूको उल्लङ्घन र्रेको ठहररनेछ:  
(i) अपराि अध्यादेि (अध्याय 200): 
➢ जालसाजी 
➢ झटूा सािनको कब्जा र्ा प्रयोर् 

 ((नक्कली, र्ा झटूो सािनको प्रयोर्को कसुरर्ा अनिकतर् 14 र्षगसम्म 
कैद हनेछ)  

(ii) अपराि अध्यादेि (अध्याय 210): 
जालझेल (ठर्ीको कसुरर्ा अनिकतर् 14 र्षग कैद सजाय)  

 
थप रूपर्ा, आफ्ना कर्गचारीहरूका लानर् ECI नलन असफल हन्छ भने  
रोजर्ारदातालाई ECO अन्तर्गत कारबाही र्नग ठहर र्ररन्छ। । यसको लानर् 
अनिकतर् जररर्ाना $100,000 र दुई र्षगको लानर् जेल सजाय तोनकनेछ । 
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श्रर् तवभागले रोजगारदािाहरूले कानूनको पालना गरेको सुतनतिि गनम कडा 

प्रविमन कदर्हरु  तलन्छ  

 

श्रर् नर्भार्का कर्गचारी   

 

        

 

➔ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ कायगस्थलको  ननरीक्षर्  ➢ रोजर्ारदाताहरूलाई रै्ि ECI 

नीनतहरू र ननरीक्षर्का लानर् 

सम्बस्ित कार्जातहरू उपलब्ध 

र्नग नलस्खत अनुरोिहरू 

➢ ECI नीनतहरूको बारेर्ा बीर्ा 

कम्पनीसाँर् सोिपुछ  

रोजर्ारदाताहरुले ECI नलई ECO को अनुपालन र्रेको सुनननित र्नग 
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प्रविमन रु्द्दा 1 

 

⚫ स्काफ्फोस्िङ कायगस्थलको ननरीक्षर् पनछ, श्रर् नर्भार्का कर्गचारीले झुटो 

ECI नीनतको िंकास्पद केस पत्ता लर्ाए ।  

⚫ श्रर् नर्भार्ले घटनालाई अनुसिानका लानर् प्रहरीलाई पठाएको छ ।  

⚫ अन्तत, व्यस्िलाई झुटो कार्जात  प्रयोर् र्रेको आरोपर्ा नर्रफ्तार र्ररयो, र 

120 घण्टाको सारु्दानयक सेर्ा आदेिको सजाय सुनाइयो ।  

 

प्रविमन रु्द्दा 2 

 

⚫ कार् र्ने क्रर्र्ा दुघगटना हाँदा एक कर्गचारी घाइते भएका नथए । 

⚫ अनुसिानपनछ श्रर् नर्भार्ले घाइते कर्गचारीको रोजर्ारदाताले रै्िाननक 

रूपर्ा कर्गचारीका लानर् ECI ननलएको पाइयो । त्यसैले श्रर् नर्भार्ले 

रोजर्ारदातानर्रुद्ध रु्द्दा चलाएको नथयो । 

⚫ कर्गचारीको लानर् ECI ननलएकोर्ा ECO उल्लङ्घन र्रेकोर्ा रोजर्ारदातालाई 

तुरुनै्त छ र्नहनाको कैदको सजाय सुनाइएको नथयो । 

 

*र्ानथको जानकारी र्ास्तनर्क केसहरूर्ा आिाररत छ र सन्दभगको लानर् र्ात्र हो । 
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प्रविमन रु्द्दा 3 

 

⚫ र्र्गत कायगकताग कार् र्ने क्रर्र्ा उचाइबाट खसे र उसलाई िेरै चोटपटक 

लाग्यो । 

⚫ श्रर् नर्भार्ले छाननबन र्यो र पत्ता लर्ायो नक उसको रोजर्ारदाताले ECO को 

आर्श्यकता अनुसार ECI ननलएको थाहा भयो । 

⚫ कानुन बर्ोनजर् रोजर्ारदाताले पनन उसलाई आर्निक भुिानी र्रेको नथएन 

। 

⚫ रोजर्ारदातालाई कारबाही र्ररयो र 18 र्नहनाको लानर् ननलम्बन र्री दुई 

र्नहनाको जेल सजाय सुनाईयो र कुल $ 42,000 जररर्ाना र्ररयो । 

 

*र्ानथको र्ास्तनर्क केसहरूर्ा आिाररत छ र सन्दभगको लानर् र्ात्र हो। 
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"कर्मचारी" र "स्व-रोजगार व्यक्तिहरू" िीचको तभन्निालाई गलि िररकाले 

िुझ्दा सर्स्या तनम्त्याउन सक्छ  

 

तपाई सचेत हनुपछग  नक  

 

ECI कर्गचारीहरूलाई र्ात्र लारू् हन्छ 

 

ठेकेदार वा स्व- रोजगार व्यक्तिहरूले  व्यस्िर्त दुघगटना बीर्ा नीनतहरूले 

पयागप्त रुपर्ा सरे्टेको बीर्ा आफैले नलने नर्चार र्नुगपछग  

 

आफ्नो/उनको ननयोिाले ECI तनकालेको छैन र्ा वैध ECI नीति छैन भनी 

शंका लागेर्ा कर्मचारीले   

➢ रोजर्ारदाताबाट ECI बारे नर्र्रर्हरू सोध्न सक्छ  

➢ जनत सक्दो नछटो श्रर् नर्भार्लाई ररपोटग र्नुगपछग   

उजुरी  हटलाइन: 2815 2200 
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थप जानु्नहोस्   

 

कर्गचारी र ठेकेदार र्ा स्व-रोजर्ार व्यस्ि बीचको नभन्नता जान्न, सबै सान्दनभगक 

कारकहरूलाई ध्यानर्ा राख्नुपछग । सार्ान्य रु्ख्य कारकहरू सर्ारे्ि छन्:  

➢ कायग प्रनक्रया, कार् र्ने सर्य र नर्निर्ानथ ननयन्त्रर् 

➢ कायग सािान, उपकरर् र सार्ग्रीको स्वानर्त्व र प्रार्िान 

➢ व्यस्िले आफ्नो नार्र्ा लर्ानी र व्यर्स्थापनको नजमे्मर्ारीहरू नलएर 

व्यापार र्रररहेको छ नक छैन 

➢ व्यस्िलाई ननयोिाको संर्ठनको नहस्सा उनचत रूपर्ा र्ाननन्छ र्ा 

र्ानननै्दन 

➢ एक व्यस्िले कार्र्ा सहयोर् र्नग सहयोर्ीहरू भनाग र्नग स्वतन्त्र छ नक छैन 

➢ व्यर्सायर्ा नर्त्तीय जोस्खर् उठाउने (जसै्त लाभको कुनै सम्भार्ना र्ा 

हाननको जोस्खर् नलने) 

➢ बीर्ा र करको नजमे्मर्ारी 

➢ सम्बस्ित व्यापार र्ा पेिाको परम्परार्त संरचना र अभ्यासहरू 

➢ अदालतले सान्दनभगक र्ाने्न अन्य कारकहरू 

कुनै कर्गचारीले ठेकेदार र्ा स्व- रोजर्ार व्यस्िले आफ्नो स्स्थनत पररर्तगन र्ने 

नर्चार र्नुग अनघ, उसले/उनले यस्तो पररर्तगनर्ा रु्र्ाउन सके्न रोजर्ारी अनिकार 

र फाइदाहरू सनहत यसर्ा संलग्न फाइदा र बेफाइदाहरू सार्िानीपूर्गक 

रू्ल्याङ्कन र्नुगपछग  ।   

 

यनद संके्षपर्ा कार्दार- रोजर्ारदाता सम्बि अर्स्स्थत छ भने, कार्दारलाई 

ठेकेदार र्ा स्व- रोजर्ार व्यस्ि भननए पनन, र्ा सम्झौतार्ा स्व-रोजर्ार व्यस्िको 

रूपर्ा लेबल र्ररएको छ भने रोजर्ारदाताले जुन कर्गचारीलाई स्वयं कायगरत 

व्यस्िलाई झटूो रूपर्ा लेबल र्ररएको नर्नत देस्ख अझै पनन सम्बस्ित कानून 

अन्तर्गत आफ्नो नजमे्मर्ारी पूरा र्नग आर्श्यक छ । यसबाहेक, रोजर्ारदाता 

प्रासंनर्क कानून अन्तर्गत आपरानिक रूपर्ा उत्तरदायी हन सक्छ। 

 

प्रते्यक रु्द्दार्ा र्ास्तनर्क पररस्स्थनत फरक भएकाले, नर्र्ादको अर्स्थार्ा अस्न्तर् 

ननर्गय अदालतले र्नेछ । 
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जोक्तिर् वहन गनम ECI को पयामप्त कभरेज तलनुहोस्  

 

ECI नीति ननयोिा र बीर्ा कम्पनी बीच र्ररएको नलस्खत सम्झौता हो 

 

ECI को उदे्दश्य कर्गचारीलाई कार्को नसलनसलार्ा चोटपटक लारे्र्ा र रृ्तु्य 

भएर्ा कर्गचारीहरूको क्षनतपूनतग भुिान र्ने रोजगारदािाहरुको जोक्तिर् र्हन 

र्नुग हो । 
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थप जानु्नहोस् 

  
रोजगरादािाद्वारा ECI नलएको  
 

 नीति लागू भएको 
सम्बन्धर्ा 

कर्मचारीहरूको सङ््खया 

प्रति घटना िीर्ा कवरको 
रातश 

रोजर्रादाताद्वारा 
नलएको ECI 

200 भन्दा बढी नभएको 
$100 नर्नलयन भन्दा कर् 

नभएको 

200 भन्दा बढी 
$200 नर्नलयन भन्दा कर् 

नभएको 

 

प्ररु्ि ठेकेदार द्वारा नलइएको ECI  

  
 

➢ प्ररु्ख ठेकेदारले कुनै पनन ननर्ागर् कायग र्नग नलएको खण्डर्ा, कानून अन्तर्गत 

(कर्न ल सनहत) उसले आफ्नो र उसको उप-ठेकेदार (हरू) को दानयत्व 

ढाक्न प्रनत घटना $ 200 तर्तलयन भन्दा र्ातथको रकर्को बीर्ा नीनत नलन 

सक्छ । 

➢ कार्का प्ररु्ख ठेकेदार र नतनका उप-ठेकेदार (हरू) ले यस सम्बिर्ा 

आफ्नो दानयत्व स्पष्ट रूपर्ा नलस्खत रूपर्ा पररभानषत र्नुगपछग  । 
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तु्रतटपूणम गलि ECI जानकारी प्रदान गरेर्ा भारी क्षतिपूतिमको िोझ तनम्त्याउँछ 
 

रोजर्ारदाताको लानर् सुझार् 

➢ कार् सुरु हनु अनघ कर्मचारीहरूको लातग ECI नलनुहोस् 

➢ ECI को लातग आतधकाररक िीर्ा कम्पनी वा इजाजिपत्र प्राप्त िीर्ा 

र्ध्यस्थ र्ाफम ि प्रतिया गनुमहोस् 

 

ECI तलँदा िीर्ा कम्पनीलाई सही जानकारी उपलब्ध गराउन नतिसमनुहोस्   

नीतिको वैधिा अवतधर्ा 

रोजगारीका अवस्थाहरू 
➢ उदाहरर् कर्गचारीहरूको कुल 

सङ्ख्या, र्ास्तनर्क आय, पेिा र 
सान्दनभगक नर्र्रर्हरू 

कागजाि प्रर्ाण  

➢ उदाहरर् कर्गचारीको तलब 
अनभलेख/ अननर्ायग संचय कोष 
योर्दान नर्र्रर्/कर भुिान र 
लेखा अनभलेख   

िीर्ा नीतिले कानून अन्तगमि रोजगारदािाको दातयत्वलाई पूणम रूपर्ा 

सर्ावेश गनम सक्छ भनी सुतनतिि गनम   

 

*यतद रोजगारदािाहरूसँग कुनै पेशागि सुरक्षा र स्वास्थ्य सुधारका 

उपायहरू स्थानर्ा छन् भने, उनीहरूले िीर्ा कम्पनीहरूलाई ररपोटम 

गनुमपछम  तकनभने यसले उनीहरूलाई सम्बक्तन्धि जोक्तिर् रू्ल्याङ्कन गनम र 

अन्डरराइतटङ्ख (सुधार र संशोधन) को लातग तवचारर्ा र्द्दि गनम सक्छ । 
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ECI तलँदा र िीर्ा नीतिको वैधिा अवतध, वा म्याद वा सर्ाक्तप्तको सर्यर्ा, 

रोजगारदािाले अतनवायम रूपर्ा 

➢ बीर्ा कम्पनीलाई आवश्यक जानकारी ररपोटग र्नुगहोस्; र 

➢ बीर्ा नीनतको म्याद सनकने नर्नतर्ा ध्यान नदनुहोस् र एक पटक यो सर्ाप्त 

भएपतछ हुने सुरक्षाको क्षति र कानूनको उल्लङ्घनिाट िच्न यसलाई 

अतिर् नवीकरण र्नुगहोस्। 

 

  

थप  जानु्नहोस्   

 

➢ ECI नीनत रोजर्ारदाता र बीर्ा कम्पनी बीच र्ररएको नलस्खत सम्झौता हो । 

ECI को रु्ख्य उदे्दश्य कार्-सम्बस्ित चोटपटक र रृ्तु्यको लानर् 

कर्गचारीहरूको क्षनतपूनतग भुिान र्ने रोजर्ारदाताको जोस्खर्लाई साझा र्नुग 

हो ।  

➢ अनिकृत बीर्ा कम्पनीहरू र इजाजतपत्र प्राप्त बीर्ा र्ध्यस्थहरूको दतागहरू 

बीर्ा प्रानिकरर्को रे्बसाइटबाट पहाँच र्नग सनकन्छ । 

➢ ECI नलाँदा , रोजर्ारदाता ले: 

✓ बीर्ा नीनतको नर्र्रर्हरू सार्िानीपूर्गक जााँच र्नुगहोस्, र र्ास्तनर्क 

जानकारी र प्रस्तार् फारर्र्ा नीनत िारकको व्यस्िर्त हस्ताक्षर प्रदान 

र्नुगहोस्; र 

✓ बीर्ा नीनतको कभरेज(सर्ारे्ि) बुझ्नको लानर् यसको सार्ग्रीहरू 

ध्यानपूर्गक पढ्नुहोस् । 

➢ रोजर्ारीको अर्स्था (जसै्त कर्गचारीको सङ्ख्या, र्ास्तनर्क आम्दानी, कार् 

र्ने ठाउाँ , पेिा र्ा पदको नर्र्रर्) र्ा कुनै र्हत्वपूर्ग पररर्तगन भएर्ा 

रोजर्ारदाताले जनतसक्दो चााँर्ो बीर्ा कम्पनीलाई जानकारी नदनुपछग  । 

➢ रोजर्ारदाताले बीर्ा कम्पनी (र्ा बीर्ा र्ध्यस्थ) लाई कुनै नर्िेष जानकारी 

खुलासा र्ने नक नर्ने भने्न बारे नननित नभएर्ा र्ा ECI र्ा नीनत सतगहरू, 

जसै्त जानकारी/कार्जातहरू नलने बारे कुनै प्रश्नहरू भएर्ा प्रत्यक्ष सोध्न 

सक्छन्। ECI नीनत नलने/ननर्करर्को लानर् बीर्ा कम्पनी (र्ा बीर्ा र्ध्यस्थ) 

लाई पेि र्ररएको छ।  

➢ यनद रोजर्ारदाताले ECI नीनत नलने/ननर्करर् र्दाग सही नर्र्रर्हरू 

सनहतको र्सु्तर्त तथ्यहरू ररपोटग र्नग असफल भएर्ा, यसले 

रोजर्ारदातालाई बीर्ाकतागले नीनत अन्तर्गत कुनै पनन दार्ीको क्षनतपूनतगको 

लानर् पनहले भुिान र्ररसकेको रकर्को पुन: प्राप्त र्नग बीर्ाकतागद्वारा 

कानुनी कारबाही र्ने  बाटो खुल्न सक्छ । 
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ECI र्ा तप्रतर्यर् छुटको लाभ उठाउन पेशाजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य 

(Occupational Safety and Health -  OSH) उपायहरू लागू गनुमहोस्   

 

रोजगारदािाहरूले OSH सुधारका उपायहरू लागू गनम सक्छन्  

⚫ सुरतक्षि  र्ापदण्डहरू पूरा गने पयामप्त र उपयुि उपकरण र सम्बस्ित 

सुनर्िाहरू प्राप्त र्नुगहोस् 

⚫ कर्गचारीहरूलाई नर्नभन्न उपकरर् र सुनर्िाहरू प्रदान र्नुगहोस् र नतनीहरूको 

उतचि प्रयोग भएको सुतनतिि गनुमहोस् 

⚫ उतचि र्र्मिसम्भारको  सुनननित र्नुगहोस् 

⚫ कर्गचारीहरूलाई कायग सुरक्षाको सम्बिर्ा जानकारी, तनदेशन, प्रतशक्षण र 

सुपररवेक्षण प्रदान र्नुगहोस् 

⚫ दुघगटनाको पुनरारृ्नत्त रोक्नको लानर् कार् सम्बिी घटनाहरुका कारर्हरूलाई 

सम्बोिन र्नग सुधार उपायहरू बनाउने जस्ता सुरक्षा व्यर्स्थापन प्रर्ाली 

स्थापना र कायागन्वयन र्नुगहोस् । 

 

िीर्ा कम्पनीहरूले तप्रतर्यर्र्ा तवशेष प्रस्तावहरू प्रदान गने तवचार गनम 

सक्छन्!  
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OSH स्टार इन्टरप्राइज -– र्र्मि गने, र्र्मिसम्भार र्र्मि, पररविमन र थप 

(RMAA) सुरक्षा र्ान्यिा योजना (OSH Star Enterprise- Repair, 

Maintenance, Alteration and Addition (RMAA) Safety Accreditation 

Scheme) 

पेिार्त सुरक्षा र स्वास्थ्य पररषद् (The Occupational Safety and Health 

Council - OSHC), श्रर् नर्भार्साँर्को सहकायगर्ा, बीर्ा के्षत्रलाई सुरक्षा-सचेत 

RMAA र्ानलक/ठेकेदारहरू पनहचान र्नग र्द्दत र्नगको लानर् "OSH स्टार 

इन्टरप्राइज - RMAA सुरक्षा र्ान्यता योजना" सुरु र्रेको छजसर्ा योग्य 

उद्यर्हरुलाई कर्गचारी क्षनतपूनतग बीर्ा अर्निष्ट योजना अन्तर्गत ECI प्राप्त र्नग 

अनुकूल नप्रनर्यर् दर उपलब्ध र्नग र्द्दत पुयागएको छ । नप्रनर्यर् छुटहरू 50% 

सम्म उच्च हन सक्छ । 

 

OSH स्टार ररसाइक्तलंग इन्टरप्राइज - ररसाइक्तलंग उद्योग सुरक्षा र स्वास्थ्य 

वृक्ति योजना (OSH Star Recycling Enterprise – Recycling Industry 

Safety and Health Enhancement Scheme) 

OSHC ले राम्रो ररसाइस्लंर् कायग सुरक्षा र्ापदण्ड र उद्योर्र्ा नदर्ो नर्कासलाई 

प्रर्द्धगन र्नग "OSH स्टार ररसाइस्लंर् इन्टरप्राइज - ररसाइस्लंर् उद्योर् सुरक्षा र 

स्वास्थ्य सुिार योजना" सुरु र्रेको छ। यसले योजना अन्तर्गत OSH स्टार प्राप्त 

र्रेका रोजर्ारदाता हरूलाई ररसाइस्लंर् कोषबाट ECI नप्रनर्यर् छूटहरू (2 

र्षगसम्म) प्रदान र्दगछ। छूटहरू र्ानषगक ECI नप्रनर्यर्को 60% सम्म हन सक्छ, 

प्रनत र्षग अनिकतर् $70,000 सम्म हनसक्छ । 

 

यनद नतनीहरू यी योजनाहरूर्ा सारे्ल हन चाहन्छन् भने रोजर्ारदाताहरूले 

OSHC (टेनल: 2739 9377/इरे्ल: oshc@oshc.org.hk) र्ा सम्पकग  र्नग सक्छन् । 
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ECI तनकाल्न कतठनाइ भए के गने?  

 

हङ्खकङ्खको िीर्ा उद्योगले कर्मचारी क्षतिपूतिम िीर्ा अवतशष्ट योजनालाई ECI 

तलन कतठनाई भएका कार्दारहरूलाई र्द्दि गनम अक्तन्तर् उपायको रूपर्ा 

िजारर्ा रािेको छ । 

कार्दारहरूले ECI प्राप्त गनम सक्षर् छन् भनी सुतनतिि गनम 

 

थप जानु्नहोस्  

 

ECI नलन कनठनाइ भएका रोजर्ारदाताहरूले कर्गचारी क्षनतपूनतग बीर्ा अर्निष्ट 

योजना बू्यरो नलनर्टेर् (टेनल: 2591 9316/ इरे्ल: 

administrator@ecirsb.com.hk) र्ा सम्पकग  र्नग सक्छन् । 
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िीर्ा नीति कसरी जाँच गनेिारे तसकु्नहोस् ECI िारे चलाक हुनुहोस् 

 

ECI नीति जाँच गदाम, सिै कर्मचारीहरू नीतिले सरे्टेका छन् भतन सुतनतिि 

गनुमहोस् र तनम्न तववरणहरूर्ा ध्यान तदनुहोस् 

 

⚫ नीनतको प्रकारलाई ECI र्ा तोनकएको हनुपछग  

⚫ बीर्ा कम्पनीको नार् 

⚫ बीर्ा नीनतको रै्िता अर्नि 

⚫ कार्को प्रकृनत र/र्ा व्यापार 

⚫ सरे्नटएका कायग के्षत्रहरू/स्थानहरू (यनद लारू् भएर्ा) 

⚫ कर्गचारीहरूको र्ास्तनर्क आय 

⚫ बीर्ा र्ररएका कर्गचारीहरूको सङ्ख्या 

⚫ सर्ारे्ि र्ररएका पेिाहरू  

⚫ सर्ारे्ि नर्ररएको  

⚫ र्ारेन्टी 
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XX इनु्सरेन्स कम्पनी तलतर्टेड  

िातलका 

नीति नम्बर  :  CBDDAS/18/1 

तर्ति  :  15 जनर्री  2021 

इनु्सरेन्स प्रकार :  कर्गचारी क्षनतपूनतग  इनु्सरेन्स  

इनु्सरेन्स गरेको नार्: :  XX इनु्सरेन्स कम्पनी तलतर्टेड  

इनु्सरेन्सको अवतध :  1 फेबु्रअरी  2021 दे स्ख  31 जनर्री  2022 

व्यवसाय  :  टर े नर्ङ  

रोजगारीको स्थान  :  1)  21िाला, ECI  भवन, हङ्खकङ्ख  

2) हङकङ नभत्रको जुनै  पनन स्थानहरु

दातयत्वको सीर्ा  :  कुनै दार्ी र्ा एउटा घटनाको पररर्ार्स्वरूप र्ा उत्पन्न हने 

दार्ीहरूको शंृ्रखलाको सम्बिर्ा HK$100  नर्नलयन  

िीर्ा गररएका 

कर्मचारीहरू  

:  कर्गचारीहरूको 

नर्र्रर्  

कर्गचारी 

सङ् ख्या  
ज्याला  रोल  

ननदेिक  2 HK$967,200.00  

प्रबिक  2 HK$561,600.00  

सहायक  1 HK$249,600.00  

व्यापार साझेदार 

(रै्र-म्यानुअल 

कायगहरू)   

1 HK$400,000.00 

अवस्था र वारेन्टी  :  1) असािारर्  र्ौसर्  लज  

2) खाना र खाजा सर्य लज

XX  बीर्ा कम्पनी नलनर्टेर्  

को लानर् र तफग बाट  

*ECI नीनत तानलका सन्दभगको लानर् र्ात्र हो। कुनै पनन सर्ानता पूर्गतया संयोर् हो ।
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थप जानु्नहोस् 

➢ रोजर्ारदाताहरूले सम्बस्ित बीर्ा नीनतहरूले सरे्नटएको र सुरक्षाको
दायरा, साथै बीर्ा कम्पनीहरूले सम्भानर्त रूपर्ा संलग्न हन सके्न
सतगहरूर्ा ध्यान नदनुपछग ;

➢ ECI नीनतहरू र्ा नीनत सतगहरू नलने बारे कुनै पनन सोिपुछको लानर् कृपया
आफ्नो बीर्ा कम्पनीहरू (र्ा बीर्ा र्ध्यस्थहरू) लाई प्रत्यक्ष परार्िग
र्नुगहोस्;

➢ यनद यो ननर्ागर् कायगसाँर् सम्बस्ित छ भने,
✓ बीर्ा नीनतर्ा बीनर्त कम्पनीको नार् कार् र्ने कार्को जसै्त हनुपछग

(यनद होइन भने, दुई कम्पनीहरू बीचको सम्बि के हो र कार् र्ने
कम्पनीका कर्गचारीहरू सर्ारे्ि छन् नक छैनन्);

✓ कायग अर्नि बीर्ा नीनतको रै्िता अर्नि नभत्र पनुग पछग ; र

✓ र्ानलक/सम्पनत्त(प्रोपटी) व्यर्स्थापन कम्पनीहरूले र्ान्य ECI नीनतहरू
भएका ठेकेदारहरू/कम्पनीहरूको सेर्ाहरू प्रयोर् र्नुगपछग । कार् सुरु
हनु अनघ, र्ानलक/सम्पनत्त व्यर्स्थापन कम्पनीहरूले र्ान्य ECI र
तेस्रो-पक्ष बीर्ा नीनतहरू उपलब्ध र्नग ठेकेदारहरू/कम्पनीहरूलाई
अनुरोि र्नग सक्छन् तानक दुघगटनाको अर्स्थार्ा र्हन हने क्षनतपूनतगको
रकर् कर् र्नग सनकन्छ।
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कर्मचारीहरूको क्षतिपूतिम (Employees’ Compensation - EC) तववादहरू 

रु्द्दा दायर वा र्ध्यस्थिा र्ाफम ि सर्ाधान गने?  

श्रर् नर्भार्ले कार्र्ा चोटपटक लारे्का र्ा ननिागररत पेिाजन्य रोर्हरूबाट पीनर्त 

भएका कर्गचारीलाई ECO अन्तर्गत क्षनतपूनतग प्राप्त र्नग सहायता र्छग  ।  

 

 

 

नर्र्ादको अर्स्थार्ा  

 

 

 

श्रर् नर्भार्ले रोजर्ारदाता र कर्गचारीलाई EC नर्र्ादहरू सर्ािान र्नग र्द्दत र्नग 

सक्छ  

 

 

 

यनद रोजर्ारदाता र कर्गचारी बीच कुनै सम्झौतार्ा पुग्न नसकेर्ा, रु्द्दालाई अदालत 

द्वारा ननिागरर् र्ररनेछ।  

  



Nepali 

20 

थप जानु्नहोस्  

 

EC नर्र्ादहरू ह्यान्डल र्नग सर्य लाग्छ, जसै्त प्रासंनर्क जानकारी र रे्नर्कल 

ररपोटगहरू सङ्कलन, आनद, व्यस्िर्त र्ानर्लाको पररस्स्थनतर्ा ननभगर र्दगछ। 

ECO ले श्रर् नर्भार्लाई EC र्ानर्ला र्ा EC र्ानर्लाबाट/सम्बस्ित रु्द्दाहरूर्ा 

ननर्गय र्ने अनिकार नदाँ दैन। त्यसैले, यनद श्रर् नर्भार्को सहयोर्र्ा रोजर्ारदाता 

र कर्गचारी बीच कुनै नर्ल्ने/सर्न्वय सम्झौतार्ा पुग्न नसकेर्ा, EC नर्र्ाद 

अदालतले ननिागरर् र्नेछ। 

 

ECO प्रनक्रयाहरू सुरु र्रेपनछ, यनद रोजर्ारदाता र कर्गचारीले सो EC 

नर्र्ादहरू सर्ािान र्नग रै्कस्िक नर्र्ाद सर्ािानको र्ाध्यर् अपनाउन 

चाहन्छन् भने, उनीहरूले नर्र्ाद सर्ािान र्नग सर्य र कानुनी लार्तहरूको 

बचत र्नग र्ध्यस्थताको लानर् प्रयास र्नग सक्छन्, तसथग अदालतको प्रनक्रयाबाट 

उत्पन्न हने रु्कदरे्बाजी जोस्खर्हरूबाट बच्न सक्छ । नर्र्ादर्ा ननर्गय नर्री, 

पेिेर्र र्ध्यस्थकतागहरूले नर्र्ादर्ा रहेका रु्द्दाहरूको पनहचान र्नग, नर्किहरू 

खोज्न, एकअकागसाँर् कुराकानी र्नग र नर्र्ादको सर्ािानको सम्बिर्ा सम्झौता 

र्नग दुरै् पक्षहरूलाई सहयोर् र्नेछन्। यसबाहेक, र्ध्यस्थता एक र्ोप्य प्रनक्रया हो 

र र्ध्यस्थता सत्रर्ा र्ररएका संर्ादका  सबै जानकारीहरू सहर्नत र्ा कानूनद्वारा 

आर्श्यक नभएसम्म कुनै पनन तेस्रो पक्षलाई खुलासा र्ररने छैन। 

 

र्ध्यस्थताको बारेर्ा थप जान्नको लानर्, कृपया न्याय नर्भार्को रे्बसाइटर्ा रहेको 

रे्बपेज "कानूनी र नर्र्ाद सर्ािान सेर्ाहरू" र्ा जानुहोस्: 

(www.doj.gov.hk/en/legal_dispute/mediation.html)। 
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सोधपुछ / ररपोटमहरू 

 

ECI नलदााँ नीनतहरू र्ा नीनत सतगहरू बारे कुनै पनन सोिपुछको लानर् कृपया 

आफ्नो बीर्ा कम्पनीहरू (र्ा बीर्ा र्ध्यस्थहरू) साँर् प्रत्यक्ष परार्िग नलनुहोस् । यस 

पचागका सार्ग्रीहरू बारे सोिपुछ, थप जानकारीको लानर् कृपया तल नदइएको 

सूचीबद्ध सम्बस्ित नर्भार्/संस्था(हरू) र्ा सम्पकग  र्नुगहोस् ।  

 

श्रर् तवभाग (Labour Department) 

रे्बसाइट: www.labour.gov.hk 

सोिपुछ हटलाइन: 2717 1771 ( “1823” द्वारा ह्यान्डल र्ररएको) 

 

रोजगारदािाले वैधातनक ECI आवश्यकिाहरूको पालना नगरेको ररपोटम गनम उजुरी 

हटलाइन: 2815 2200 

असुरतक्षि अभ्यासहरू ररपोटम गनम OSH उजुरी हटलाइन *: 2542 2172  

 

इनु्सरेन्स प्रातधकरण (Insurance Authority) 

रे्बसाइट: www.ia.org.hk  

टेनलफोन: 3899 9983 

 

हङ्खकङ्ख िीर्ाकिामहरूको र्हासंघ (The Hong Kong Federation of Insurers) 

रे्बसाइट: www.hkfi.org.hk 

टेनलफोन: 2520 1868 

 

कर्मचारी क्षतिपूतिम िीर्ा अवतशष्ट योजना बू्यरो तलतर्टेड (The Employees’ 

Compensation Insurance Residual Scheme Bureau Limited) 

रे्बसाइट: www.ecirsb.com.hk 

टेनलफोन: 2591 9316 

 

पेशाजन्य सुरक्षा र स्वास्थ्य पररषद (Occupational Safety and Health Council) 

रे्बसाइट: www.oshc.org.hk 

टेनलफोन: 2739 9377 

 

ECI तलने िारे थप जानकारीको लातग, कृपया िीर्ा प्रातधकरण र श्रर् तवभागद्वारा ियार 

गररएको "कर्मचारी क्षतिपूतिम िीर्ा तलने िारे थप जानकारी" पुक्तस्तका हेनुमहोस् ।  

* सर्गसािारर्ले श्रर् नर्भार्को रे्बसाइट र्ा GovHK  

(https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/) र्ा उपलब्ध OSH उजुरी फारर् भरेर पनन 

असुरनक्षत OSH अभ्यासहरू ररपोटग र्नग सक्छन्।  

  

https://eform.one.gov.hk/form/ld0001/en/


Nepali 

22 

Back cover  

 

यस पचागको जानकारी छपाईको सर्यर्ा र्ान्य रहनेछ 

© 2021 श्रर् नर्भार्, HKSAR सरकार पुरानो र्ास्टरको 

छनर्हरू Old Master Q © 2021 OMQ ZMEDIA LTD  

जून 2021 

(Nepali version) 


