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जातीय समानताको बढावाको नननतत 

नवद्यमान र योजनाबद्ध उपायहरू 

कममचारी क्षनतपरू्तम सहायता कोष बोर्म  

(एत्लोइ कतपने्सशेन अनसस्टेन्स फण्र् बोर्म) 

कममचारी क्षनतपूर्तम सहायता अध्यादशे (क्याप 365 ) (“द ECAO”) अन्तर्मत कममचारी 

क्षनतपूर्तम सहायता कोष बोर्म (द बोर्म) को स्थापना 1 जुलाई 1991 मा भएको नथयो । यसल े

ECAO अन्तर्मत स्थानपत कममचारी क्षनतपूर्तम सहायता कोष (“द कोष”)को व्यवस्थापन र्दमछ 

र कममचारीहरुको क्षनतपरू्तम र राहत भुक्तानको लानर् योग्य व्यनक्तहरुको अनिकार संरक्षणको 

लानर् कममचारी क्षनतपूर्तमको सहायता योजना र्दमछ ।  

सतबनन्ित सेवाहरु  घाइते कामदारहरु वा मृतक कममचारीहरुका योग्य पररवारका

सदस्यहरु जसल े कामदारहरुको क्षनतपूर्तम  वा कमन ल क्षनतपूर्तम

प्राप्त र्नम असमथम छन् जसमा सतबनन्ित रोजर्ारदाता(वा

बीमाकताम)द्वारा सब ै कानूनी तथा आर्थमक रुपमा पुन: प्रानप्तको

सतभव माध्यमहरु पूणम र्रेपनछ, यस कोषबाट सहयोर् प्राप्त र्नम

आवेदनको लानर् योग्य हुन्छ ।

नवद्यमान 

उपायहरू 

 बोर्मले नचननयााँ र अंगे्रजीमा सेवाहरु प्रदान र्दमछ ।

 अल्पसखं्यक जातीय बानसन्दाहरुको लानर् आवश्यक र उपयकु्त

भएमा अल्पसखं्यक जातीयहरुको केन्र (सेन्टर फर हाममनी एण्र्

एन्हनै्स्मेन्ट अफ एनननक माईनोरेटी रेनसर्ने्श)् माफम त दोभाषे

सेवाको व्यवस्था र्ररनेछ ।

भावी कायमको 

मूल्यांकन  

 नवनवि जातीहरुको व्यनक्तहरुलाई सेवा आवश्यकताहरुको आंकलन

र्नमको लानर् बोर्मल ेसेवा प्रयोर् सतबन्िी नववरण र तनयाङकहरु

(रै्र-व्यनक्तर्त नववरण)को संकलन र्दमछ ।

नलइएका/ नलनुपने 

थप उपायहरु 

 “कममचारी क्षनतपूर्तम सहायता अध्यादशे अन्तर्मत सहयोर्का लानर्

आवेदनको बारेमा जानकारी" र "कममचारी क्षनतपूर्तम सहायता



अध्यादशेको बारेमा प्राय: सोनिन े प्रश्न"को पचामहरु नवनवि 

जातीहरुका ननम्न नवनभन्न आठ वटा भाषाहरूमा (इन्र्ोनेनशयन, 

नेपाली, उदूम, पन्जाबी, तार्ालोर्, थाई, नहन्दी र नभयतनामी) 

अनलाइन उपलब्ि र्नमको साथ ैकायामलयमा प्रकानशत प्रनतनलनपहरु  

प्रदान र्ररन्छ । 

 सो उपायहरुको ननरन्तर सुिारका लानर् ननयनमत रुपमा समीक्षा

र्ररन्छ ।

जातीय समानताको बढावाको नननतत नवद्यमान तथा योजनाबद्ध उपायहरु बारे सोिपुछ र्नम, 

कृपया बोर्मको प्रशासन र नवत्त अनिकारीलाई ननम्न माध्यमहरू माफम त सतपकम  र्नुमहोस् -   

टेनलफोन नं. : 2116 5684 

फ्याक्स नं. : 2109 0310 

ईमेल : contact@ecafb.org.hk 

पत्राचार ठेर्ाना : 33/F, Morrison Plaza, 9 Morrison Hill Road, Wanchai, 

Hong Kong  

कममचारी क्षनतपरू्तम सहायता कोष बोर्म 
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