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यिद कुनै कामदारलाई कुनै चोटपटक लागेको छ अथवा कामको िसलिसलामा कुनै दुघ�टना  बाट उसको मृ�ू 

भएको छ भने कामदारको �ितपूित� िनयम अनुसार रोजगारदाताले बेहोनु� पद�छ ।

कुनै कामदारलाई चोटपटक ला�े िबि�कै रोजगारदातालाई खबर गनु�पछ�  ।

कुनै रोजगारदाताले कामदातह� दुघ�टनामा परेको खबर १४ िदन िभत्र स� श्रम िवभागलाई िदनुपद�छ (७ िदन 

अनुस�ान वा सोधखोज ग�रन्छ) ।

कुनै कामदार जो काममा घाइते भएको छ या चोटपटक लागेको छ भने अथवा कुनै रोग लागेको छ भने कामदार 

�ितपूित� संस्थामा भ�ुपद�छ जसले �ितपूित� प्रदान गन� र बचाउन सहयोग गद�छ ।

१. घाइते कामदारको िबरामी खच�: घाइते भएको अविधदे�ख िवरामी िवदाको समयमा पिन कामदारलाई 

रोजगारदाताले साधारणतय कामदारको मिहनाको तलवको ४, ५ िक�ा ितनु�पद�छ । भु�ानी साधारणतया भु�ानी 

समयमा नै गनु�पद�छ ।

२. एकमु� �ितपूित�: यिद कुनै कामदार जी�गी भ�र नै अस�म �ने ग�र घाइते भएको छ भने ��ो अबस्थामा उसले 

�तोपूित� पाउँदछ जसमा उसको कामदारको उमेर, उसको मिहना भ�रको तलब र उसको कमाउने आ�ानीलाई 

समेत िहसाब गरेर िदइन्छ (कामदार �ितपूित� भु�ानी ऐन कर के�) । रोजगारदाताले श्रम िवभागले ��कृत गरे 

बमोिजम  २१ िदन िभत्र  एकमु� रकम घाइते कामदारलाई भु�ानी गनु�पद�छ ।

३. औषधी खच�: पया�� मात्रामा घाइते कामदारलाई िनशु:� �पमा औषधी उपचार न�दास� तथा 

घाइतलाई िनको न�ंदा स� रोजगारदाताले औषधी उपचारको लािग कामदारह�को �ितपूित� स��ी 

िनयम अ�ग�त दैिनक अिधकतम दरको अिधनमा । श्रम िवभाग वेबसाइटमा दर पिन उपल� छ 

(www.labour.gov.hk/eng/legislat/content1.htm) ।

चोटपटक लागेका कामदारह� तथा अ� कामदारह�मा �ने िविभ� रोगह�को 
�ितपूित�का लािग रोजगारदाता तथा कामदारह�का िनिम� मह�पूण� सूचनाह�

कामदारह�को �ितपूित� स��ी िनयम, हङकङ कानुनको दफा २८२ अनुसार फुल-टाइम र पाट�टाइमका 

कामदारह�को कामको िसलिसलामा �ने चोटपटक तथा दुघ�टना बाट �ने मृतकका आफ�ाह�ले दखा�� गन� 

पाउनेछन् ।

कामदारह�को �ितपूित� स��ी िनयम

काममा घाईते 

�ितपूित� भु�ानी

रोजगारदाताले कामदारह�को �ितपूित�को लािग िबमा गराउन अिनवाय� छ ितनीह�को कामदारह�को उपचारका 

लािग साधरणतया घाइते कामदारको �ितपूित� (संस्थाको िनयम कानून) अनुसार सबै घाइतेह�को हेरचाह गनु�  

रोजगारदाताको उ�रदािय� �न्छ ।

बीमा अिनवाय�
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कामदार �ितपूित�मा श्रमको लािग दलालको कुनै दािव गन�, वादिववाद गन� र िनण�य गन� अिधकार �दैन । यिद 

रोजगारदाता र कामदारको कुरा िमलेन भने  र श्रम िवभागले  पिन कुनै सहयोग गन� सकेन भने �स मु�ालाई 

िमलाउने काम उ� अदाल�ारा �न्छ ।    

घाइते कामदारले आफ्नो �ितपूित�का लािग दुघ�टना भएको २४ मिहना िभत्र एउटा िनवेदन सिहत दािव गन� 

पाउनेछन् । यसरी कामदारले आफ्नो दुघ�टना भएको िदन दे�ख �ाद १८ मिहना भ�ा बिढ छैन भने सहयोगको 

लािग जितस�ो िछटो स��ीत श्रम िवभागमा स�क�  राख्नपद�छ ।

यिद रोजगारदाताले कामदारह�को �ितपूित� स��ी िनयम को कुनै िनयमह� उ�ंघन गरेमा, श्रम िवभागले पया�� 

प्रमाण जुटाएपिछ यस अिभयोगमा रोजगारदातालाई मु�ा लगाउने िवचार पुराउने छ ।

साधरण सोधपु�: 2717 1771 (“1823” ले स�ालेको)

होमपेज ठेगाना: www.labour.gov.hk

कम�चारी �ितपूित� िडिभजनको काया�लयह�मा ���गत �पमा सोधपुछ गनु�, सा�िभ�क काया�लयह�को 
ठेगानाह�को लािग कृपया श्रम िवभाग वेबसाइटमा जानुहोस् (www.labour.gov.hk/eng/tele/ec.htm) ।

(यो िनद�िशकाले सामा� �पमा कामदारह�को �ितपूित� िनयम (�ाप २८२) को मु� मु� 

कुराह�को बारेमा चचा� गद�छ । यो कुरा िवचारिणय छ िक यो कानूनले �वस्था गरेको कुराह�को 

स��मा यो िनयमनै पुरै आिधका�रक हो ।)

सोधपु�

�ावसाय बचावट
एउटा कामदारले आफू घाइते भइसकेपिछ श्रम िवभागबाट उिचत कागजातह� नबनेस� आफ्नो कामलाई राजीनामा 

िदनु�दैन अथवा आफ्नो �ितपूित�को कुनै टु�ो नलागेस� कामलाई छोड्न �दैन ।

यिद रोजगारदाताले कामदारको घट्ना बारेमा नभनेमा, कुनै बीमा नगरेमा वा
�ितपूित� नितरेमा

घाइते कामदारले तु�� श्रम िवभागमा सूचना गनु�पद�छ ।

�ितपूित�का लािग अदालत�ारा िनधा��रत

फौजदारी अिभयोग


