
   कामको कारणले सङ््करमण भएको अवस्थामा, 

श्रममक दुर्घटना मिमा लाभ-भुक्तानीको दायरामा पनेछ  

कायघस्थलमा नोिल कोरोना भाइरसिाट सङ््करममत हुनुभएका महानुभावहरू समक्ष 

■सङ््करमण मार्घ कामको कारण भनी स्पष्ट भएको अवस्था 

■सङ््करमण मार्घ अज्ञात भएपमन, सङ््करमणको जोमिम उच्च हुने काम*मा संलग्न भएर,  

     सोही कारणले सङ््करमण भएको सम्भाव्यता िमलयो रहेको अवस्था  

  
*(उदाहरण 1) धेरै जना सङ््करमित पमुि भएको श्रि वातावरणिा गररने काि  

  *(उदाहरण 2) ग्राहक आमद सँग नमजमकने या प्रत्यक्ष सम्पकक  राख्न पने अवसर धेरै हुने वातावरणिा गररने काि 

■डाक्टर / नसघ या स्याहार सुसारको काममा संलग्न हुने व्यमक्तहरूको हकमा,  

   काम भन्दा िामहर सङ््करमण भएको स्पष्ट अवस्था भन्दा िाहेक, सैद्धामन्तक रूपमा दायरामा पने  

■मनरन्तर लक्षण देमि नै रहेको (सङ््करममत भएर लक्षण मवद्यमान नै रहेको) भएर, स्वास्थलाभ उपचार आमद 

मलनुपने आवश्यकता रहेको भनेर मान्यता पाएको िण्डमा समेत मिमा लाभ-भुक्तानीको दायरामा पने  

कस्तो अवस्थामा दायरामा पररन्छ त?  

  स्वास््य श्रम तथा कल्याण मन्रालय / प्रान्तीय श्रम ब्युरो / श्रम मानक 

मनरीक्षण कायाघलय 

श्रममक दुर्घटना मिमाका प्रकार  

कािको कारणले सङ््करमित भएका श्रमिक या ितृ्य ुभएको हकिा मनजका पररवार सदस्यले रोजगारी-स्वरूप पर्ाकह नगरी (स्थायी किकचारी, पार्कर्ाईिर आमद 

जस्तोसकैु स्वरूपको रोजगारी भएपमन), मनम्न अनसुारको मर्िा लाभ-भकु्तानी प्राप्त गनक सक्नेछन।्  
साथै, मिमा लाभ-भुक्तानी दािी र्दाघ, श्रममक आफैैँले र्नुघ पदघछ। सङ््करिण िागक अज्ञात आमद कारणले, िागदार्ी पत्रिा कम्पनीले प्रिाणीकरण 

नगररमदएको खण्डिा, पमहला श्रि िानक मनरीक्षण कायाकलयिा परािर्क गनुकहोस।्  

स्वास्थलाभ क्षमतपूमतघ लाभ 

मिदा क्षमतपूमतघ लाभ  

① श्रमिक दरु्कर्नाको लामग तोमकएको मचमकत्सा संस्थािा जँचाएिा, मसद्धान्ततः मनःर्लु्क उपचार गराउन समकन्छ।  

② केही नलागेर श्रमिक दरु्कर्नाको लामग तोमकएको मचमकत्सा संस्थािा र्ाहके अन्यत्र उपचार गराएिा, पमहला उपचार खचक र्ेहोरेर  

 पमछ श्रमिक दरु्कर्ना मर्िाको दार्ी गरेको खण्डिा, आफूले र्ेहोरेको सम्पणूक खचक भकु्तानी मदइनेछ।   

 

स्वास्थलाभको लामग काि मर्दा र्सेर, वेतन प्राप्त नगरेको अवस्थािा लाभ-भकु्तानी प्राप्त गनक समकन्छ।  

■लाभ-भकु्तानी हुने मदन: मर्दा र्सेको चौथौ ँमदन दमेख 

■लाभ-भकु्तानी रकि: मर्दा 1 मदन र्रार्र दमैनक आधारभतू लाभ रामर्को 80% (20% मवरे्ष भकु्तानी समहत)  

 ＊मसद्धान्ततः “दमैनक आधारभूत लाभ रामर्” रोगको लक्षण दमेखएको अमर्ल्लो 3 िमहनाको वेतनलाई क्यालेन्डर मदन सङ््कख्याले भाग गरेको रकि हो।  

 
मृतक पररवार क्षमतपूमतघ लाभ 

कािको कारणले सङ््करिण भएर ितृ्य ुभएका कािदारको पररवारले, ितृक पररवार क्षमतपमूतक पेन्सन,  

ितृक पररवार क्षमतपमूतक उपदान आमद प्राप्त गनक सक्नेछन।्  

 ■सोधपछुका लामग, नमजकैको श्रि ब्युरो / श्रि िानक मनरीक्षण कायाकलयिा ▶ 
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