
कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा कोष बोर्म 

 

           कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा अध्यादेश अन्िर्मि सहयोर्का लातर्  
                                   आवेदन बारे जानकारी 
 
 पररचय 

कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा कोष ("द फण्र्") कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा अध्यादशे (क्याप. 365) (“ECAO”) अन्िर्मि 

स्थातपि छ र कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा कोष बोर्म ("द बोर्म") द्वारा प्रशातसि छ । यो कोष रु्ख्यिया कर्मचारीहरूको 

क्षतिपूर्िम बीर्ा लेवीस अध्यादशे (क्याप. 411) अन्िर्मि रोजर्ारदािाहरूद्वारा भुक्तान र्ररएको कर भुक्तानी प्राप्त तवतिय 

सहयोर् बाट र्ररन्छ जब उनीहरूल ेकार्दारहरूको क्षतिपूर्िम बीर्ा सुरक्षा सर्ावेश भएको सुतनतिि र्छमन् । 

 

योग्यिा 

घाइिे कार्दारहरु वा रृ्िक कर्मचारीहरुका योग्य पररवारका सदस्यहरु जसले कार्दारहरुको क्षतिपूर्िम वा कर्न 

ल(सार्ान्य कानून) अन्िर्मि क्षतिपूर्िम प्राप्त र्नम असर्थम छन् र जसर्ा सम्बतन्िि रोजर्ारदािा (वा बीर्ाकिाम)द्वारा सब ै

कानूनी िथा आर्थमक रुपर्ा पुन: प्रातप्तको सम्भव र्ाध्यर्हरु सर्ाप्त भएपतछ, यस कोषबाट सहयोर् प्राप्त र्नम आवेदनको 

लातर् योग्य हुन्छन्। 

 

सहायिाका प्रकारहरु 

तनम्न प्रकारहरूका सहायिा कोषबाट उपलब्ि छन्: 

(a) भुक्तान प्राप्त नभएका कर्मचारीहरूका लातर् कर्मचारी क्षतिपूर्िम अध्यादशे (क्याप. 282) र सम्बतन्िि चासोको 

तवषयहरु अन्िर्मि कार् सम्बन्िी चोटपटकहरु वा रृ्त्यु हुुँदा क्षतिपूर्िम; 

(b) कार्दारहरूको क्षतिपूर्िम दावी  र्नम कानूनी कायमवाहीहरुर्ा र्ररएको खचम; र 

(c) त्यस्िा चोटपटकहरु वा रृ्त्युको कारण क्षतिपूर्िमहरु भुक्तान नभएको सार्ान्य कानून क्षतिपूर्िम अन्िर्मि, राहि 

भुक्तानहरु ददईन्छ । 

 कसरी आवदेन ददन े

कर्मचारी क्षतिपूर्िम सहायिा अध्यादशे (ECAO) को िारा 16 अन्िर्मि बेिलबी कार्दारहरूको क्षतिपूर्िमको आवेदनको 

लातर्, आवेदकले तनम्न कार्जािका प्रतितलतपहरु प्रदान र्नुमपनेछ: 

(a) हङकङको सक्षर् क्षेत्रातिकार तभत्रको अदालिको फैसला वा आदशे; 

(b) रृ्िक कर्मचारीको अन्त्येतिको प्रतिपूर्िम खचम, क्षतिपूर्िम रू्लयाांकन, तचदकत्सा खचम सम्बन्िर्ा श्रर् आयुक्तले जारी 

र्रेको प्रर्ाणपत्र (हरू); र 

(c) अन्य कार्जािहरू जसल ेबोर्मलाई यसको अनुसन्िानर्ा र्द्दि र्दमछ । 

 

ECAO को अध्यादशेको िारा 20A अन्िर्मि भुक्तान र्ररएको सार्ान्य काननू क्षतिको सम्बन्िर्ा राहि भुक्तानीका लातर् 

आवेदन ददन आवेदकले तनम्न कार्जािका प्रतितलतपहरु प्रदान र्नुम पनेछ: 
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(a) हङकङको सक्षर् क्षेत्रातिकार अदालिको फैसला वा आदशे; र 

(b) अन्य कार्जािहरू जसल ेबोर्मलाई यसको अनुसन्िानर्ा र्द्दि र्दमछ । 

 

तनवेदन प्राप्त भएपतछ, बोर्मले आवश्यक ठान े रु्िातबक सोिपुछहरु र्नेछ । प्रत्येक आवेदकको बोर्मलाई सहयोर् र्नुम र 

बोर्मले आवश्यक भए बर्ोतजर् िोदकएको अविीर्ा त्यस्िा जानकारी प्रदान र्नुम किमव्य हो । सो र्नम असफल भएको 

खण्र्र्ा, बोर्मले एक आवेदक कोषबाट कुन ैपतन भुक्तानीको हकदार हुन ेछैन भने्न तनिामरण र्नम सक्दछ। थप रूपर्ा, बोर्मले 

रोजर्ारदािा, बीर्ाकिाम र आवेदनसुँर् सम्बतन्िि भएका कुनै पतन व्यतक्तहरुबाट बोर्मले आवश्यक पने सोही अनुसार 

त्यस्िा सोिपुछहरु पतन र्नम सक्दछ वा जानकारी तलन सक्दछ । 
 

प्रदियाको सचूना 

 

घाइिे कार्दारहरु वा योग्य व्यतक्तहरुले तजलला अदालिर्ा कार्दारहरूको क्षतिपूर्िम र/ वा तजलला अदालि वा उच्च 

अदालिर्ा हानी नोक्सानको तलतखि आदशेपत्र(ररट) र्ाफम ि दावी र्री कायमवाही शुरू र्नुमपने हुन्छ । कर्मचारीहरुको 

क्षतिपरू्िम सहायिा अध्यादशेको िारा (ECAO) 25B(1)अन्िर्मि, कर्मचारीहरुको क्षतिपरू्िम वा हानीहरुको दावी को 

सम्बन्िर्ा कायमवाही शरुू र्न े व्यतक्तल े बोर्म र बीर्ा र्न े व्यतक्त (यदद लार् ू भएर्ा) र्ा कारवाहीको सचूना ददनछे।  

सूचना बोर्मर्ा हुलाक द्वारा 30 ददन भन्दा अर्ातर् कार्दारहरूको क्षतिपूर्िम आवेदन वा तलतखि आदशेपत्र(ररट) 

अदालिर्ा पेश र्रेको तर्ति पतछ प्रस्िुि र्ररनेछ । त्यस्िो सूचना बोर्मले िोकेको फारर्र्ा तलतखि रूपर्ा, व्यतक्तले 

हस्िाक्षर र्रेर र कर्मचारीहरुको क्षतिपूर्िम आवेदन वा तलतखि आदशेपत्र(ररट)को प्रति सतहि पेश र्ररनेछ। 

कर्मचारीहरूको क्षतिपूर्िम कायमवाहीहरु र हानी नोक्सानको कायमवाहीहरुको सम्बन्िर्ा छुटै्ट सूचनाहरू बोर्मर्ा प्रस्िुि र्नुम 

आवश्यक छ । कुन ैपतन व्यतक्तल ेविैातनक 30 ददन तभत्र बोर्मर्ा आवश्यक सचूना (हरू) सवेा पेश र्नम असफल हुन्छ भन े

सो व्यतक्त कोषबाट कुन ै पतन सहायिा भकु्तानको हकदार हुनछैेन । ECAOको अध्यादशेको िारा 25B(2) अन्िर्मि, 

अपवादात्र्क पररतस्थतिर्ा र्ात्र जब आवेदकले बोर्मलाई तलतखि रूपर्ा त्यहाुँ/ उसले िोदकएको अवति तभत्र बोर्मलाई 

सूतचि र्नम असर्थम भएको ठोस कारणहरू प्रदान र्री बोर्मलाई सन्िुि र्रेको खण्र्र्ा र्ात्र बोर्मले उक्त सूचना अवति 

तवस्िार र्नम तवचार र्नम सक्दछ। 
 

कार्दारहरूको क्षतिपूर्िम र/ वा अदालिर्ा इनार्को लातर् प्रदिया र्दाम तवतशि कानूनी ज्ञान र न्यातयक प्रदियाहरू 

सार्ेल हुन सक्छन ्। आफुलाई हानी नोक्सानीबाट सरुतक्षि र्नम, दावीकिामल ेदक्ष काननूी व्यतक्तबाट सललाह तलनुपदमछ, र 

आफ्न ै खचमर्ा वकीलको तनदशेन तलन वा सरकारी कानूनी सहायिा र्ाफम ि तनदशेन तलन ु उतचि हुन्छ वा हुुँदनै भनी 

तवचार र्नम आवश्यक छ । 

 
तवशषे पररतस्थतिहरुर्ा 

जहाुँ रोजर्ारदािा तवरुद्द क्षतिपूर्िम दावी र्नम कर्मचारी वा योग्य व्यतक्तहरुको सम्बन्िर्ा बीर्ाको कुन ैनीति लार्ू र्ररएको 

छैन भन,े बोर्मर्ा सूचना ददएर, कर्मचारी वा योग्य व्यतक्तहरुले बोर्म तवरुद्ध प्रदियाहरू सुरु र्नम अदालिद्वारा स्वीकृि 

आदशेको लातर् आवेदन र्नम सके्नछन,् जस्ि ैर्ानौं यो उसको/ उनको रोजर्ारदािा हो जहाुँ : 

(a) रोजर्ारदािाको पतहचान र्नम सदकदनै वा यदद पतहचान र्ररयो भन ेफेला पानम सदकन्दनै; 

(b) रोजर्ारदािा ऋण तिनम नसके्न छ; 

(c) रोजर्ारदािाको रृ्त्यु भईसकेको छ वा कम्पनीको र्ार्लार्ा, तवघटन भएको छ, घाइिे छ वा रतजस्टरबाट 

तनकातलएको छ; वा 

(d) रोजर्ारदािालाई कुन ैपतन कारण वश कायमवाहीको सेवा ददन सदकदनै । 

 
 



 
सब्रोर्सेन (काननूी हकको सन्दभमर्ा एक व्यतक्तको सट्टार्ा दखेा पन ेअको व्यतक्त) 

जहाुँ एक आवेदकलाई कोषबाट भुक्तानी र्ररएको छ, उसको/ उनको सब ै अतिकारहरू र उपचारहरू उसको/ उनको      

हकको अनुसार (त्यो भुक्तानीको रकर्को हदसम्र्) बोर्मर्ा हस्िान्िरण र तनतहि छ । बोर्मले त्यस्िा कायमहरू र्नम सक्दछ 

दकनदक यो कोषबाट र्ररएको भुक्तानीको प्रश्नर्ा रोजर्ारदािा (वा बीर्ाकिाम) बाट पुन: प्रातप्त र्नम उतचि दतेखन्छ। 

 बोर्मको तनिामरणसुँर् असन्ितुि 

एक आवेदक जो उसको/उनको आवेदनको सम्बन्िर्ा भकु्तानीको लातर् बोर्मको तनणमयसुँर् असन्िुि छ भन ेआवेदकले बोर्म 

तवरुद्ध आदशेपत्र(ररट) र्ाफम ि अदालिको कायमवाही शुरू र्नम सके्नछ । 

 

अपरािहरु 

जो कुनै व्यतक्तले जानीबुझी वा ठोस/ स्वीकायम कारण तबना बोर्मलाई जानकारी प्रदान र्दाम कुन ै बयान र्दमछ वा कुन ै

कार्जाि वा रेकर्म उत्पादन र्दमछ वा कुन ै घोषणा र्दमछ भन;े वा जानीबुझी, कुन ै पतन आवश्यकिाको अनुपालन र्नम 

असफल हुन्छ, वा बोर्मले र्रेको कुनै पतन अनुसन्िानको जवाफ ददन असफल हुन्छ भने एउटा अपराि र्रेको ठहर हुन्छ र 

जररवाना र जेल सजाय भोग्न ुपदमछ । 

 

सोिपुछहरु 

 

ECAO सम्बन्िी सोिपुछहरु वा आवेदन प्रदिया सम्बन्िी सहयोर्को लातर् तजज्ञासा बोर्मको सतचवालयर्ा र्नम 

सदकन्छ:  

 

 

 
ठेर्ाना : 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, Hong Kong (MTR 

कजवे बे स्टेशन एतग्जट A , रसल स्रीट र वान चाई रोर् हुुँदै तिन् लोक् लेन िफम  तहड्नुहोस्।) 

टेतलफोन : 2116 5684 

फ्याक्स : 2109 0310 

ईरे्ल : contact@ecafb.org.hk 

होर्पेज : http://www.ecafb.org.hk 
 

 

ध्यान ददन ुपन ेबुुँदाहरु 

यो जानकारी नोटको ियार र्नम प्रत्येक बुुँदाहरुलाई ध्यानर्ा राखेको छ, काननूको प्राविान व्याख्या र्नम एक र्ात्र 

अतिकार अध्यादशेहरूर्ा रहन्छ । अध्यादशेको पूणम पाठ न्याय तवभार्को दोभाषे कानून सूचना प्रणालीर्ा अपलोर् 

र्ररएको छ (http://www.elegislation.gov.hk)। 
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