
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  �ा� श्रम तथा क�ाण म�ालय / प्रा�ीय श्रम �ुरो / श्रम मानक िनरी�ण काया�लय  

सन् 2004 जुलाई भ�ा पिछ भु�ानी पाएको श्रिमक दुघ�टना 
िबमाको लाभ रकममा, थप लाभ रकम पाउने स�ावना रहेको छ। 
 �ा� श्रम तथा क�ाण म�ालयको "मािसक श्रम त�ा� सव��ण" मा सबै सूचा�को सव��ण गनु�पन�मा, केही मात्र 
अलग िनकालेर सव��ण गरेको कारण, त�ा� उपर पा�रश्रिमक रािश कम दे�खन आएको रहेछ।  
 यसको प�रणाम, यस सव��णको औसत तलब रािशको उतारचढावलाई आधार मानेर �ाइड-रेटह�को िहसाब 
िनकाल्ने ग�रएको श्रिमक दुघ�टना िबमाको लाभ रकम रािशमा असर पन� गएको छ।   
 सन् 2004 भ�ा पिछ थप लाभ रकम आव�क पन� समयाविध स� पछािड फक� र थप लाभ रकम िदइरहेका छौ।ँ  
 यहाँह�मा पन� गएको असुिवधा प्रित स�दय �मा याचना गद�छौ।ँ  

श्रिमक दुघ�टना िबमाको लाभ रकम प्रा� गरेका ���ह� एवम् िनज मृतकका प�रवारजन सबैमा 

     * सन् 2004 जुलाई भ�ा पिछ लाभ रकम प्रा� गरेको ��� भएपिन, समयाविध या लाभ 
रकम आधारभूत दैिनक भ�ा रािश अनुसार थप लाभ रकमको दायरामा नपन� पिन �नसक्छ।  

*आउँदा िदनमा प्रिक्रया गदा� उपयोगी �न स�े �नाले, यी कागजातह� नफाली सुरि�त राख्नुहोस्।  
  भु�ानी िनधा�रण सूचना / खातामा भु�ानी सूचना, पे�न प्रमाणपत्र, घटबढ िनधा�रण सूचनापत्र 

सन् 2004 जुलाई भ�ा पिछ  

यी लाभ रकम प्रा� गरेका महानुभाव  

थप लाभ रकमको दायरामा  

पन� स�ु�नेछ 

 ◆ घाउचोट वा िबमारी (�ितपूित�) पे�न, घाउचोट वा िबमारी िवशेष पे�न  

 ◆ अपा�ता (�ितपूित� ) पे�न, अपा�ता िवशेष पे�न  

 ◆ मृतक प�रवार (�ितपूित�) पे�न, मृतक प�रवार िवशेष पे�न, मृतक प�रवार िवशेष एकमु� रकम  

 ◆ काम-िबदा (�ितपूित�) लाभ रकम, काम-िबदा िवशेष भु�ानी रकम आिद  

○थप लाभ रकमको लािग काम गन� सिचवालयको काय� अव�स्थित स��मा, �ा� श्रम तथा क�ाण म�ालयको वेबसाइट इ�ािदमा प्रकािशत गन� ग�रएको छ।  

○पुनः िहसाब गदा�, प्रा� गरेको रािशमा कुनै बदलाव नआउने भयो भने, ��ा ���लाई थप लाभ रकमको सूचना पे्रषण ग�रने छैन।  

सूचना िदन सु� �ने 
समयाविध  

भु�ानी सु� �ने 
 समयाविध  
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(2019/3 अनुसार) 

भिव�को भाग  (2019 साल अिप्रल/मे मिहना दे�ख पुनः िहसाब गरेको रािश)  2019/4  2019/6 दे�ख 

िवगतको भाग  

कम�चारी पे�न सँग भु�ानी समायोजन आिद आव�क 
नपन� ��� 2019/5 दे�ख 2019/6 दे�ख 

कम�चारी पे�न सँग भु�ानी समायोजन आिद आव�क 
पन� ��� 2019/9 दे�ख 2019/10 दे�ख 

िवगतमा प्रा� गरेका ���  2019/9 दे�ख 2019/10 दे�ख 

सूचना िदन सु� �ने 
समयाविध 

भु�ानी सु� �ने 
 समयाविध 
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(2019/3 अनुसार) 

भिव�को भाग (2019/4 मा काम-िबदा बसेको भु�ानी-मागको भागदे�ख पुनः 
िहसाब गरेको रािश )  - 2019/5 दे�ख 

 (केही भाग अिप्रलको समेत)  

िवगतको भाग 

कम�चारी पे�न सँग भु�ानी समायोजन आिद आव�क 
नपन� ��� 2019/6 दे�ख 2019/7 दे�ख 

कम�चारी पे�न सँग भु�ानी समायोजन आिद आव�क 
पन� ��� 2019/7 दे�ख 2019/8 दे�ख 

िवगतमा प्रा� गरेका ��� 2019/8 दे�ख 2019/9 दे�ख 

िवगतमा प्रा� गरेका ��� भएर  
िस�म उपर काम गराउन अझै समय ला�े ��� 2019/11 दे�ख 2019/12 दे�ख 

*1 हाल बसोबास ग�ररहेको ठेगाना थाहा पाउन सिकएको ���को क्रममा  

*2 आव�क पन� मूल ��� पिहचान गरेपिछ क्रिमक �पमा 

*1 *2 

*1 *2 

* "भु�ानी समायोजन” भ�ाले, श्रम दुघ�टना पे�न र कम�चारी पे�न (अपा�ता वा मृतक प�रवार 
पे�न) म�े दुवैको भु�ानी िलने बखतमा अथवा काममा आवत-जावत गदा�को दुघ�टना भएको 
बखतमा, सवारी साधन हजा�ना िबमाबाट पाएको �ितपूित� रािश र भु�ानी रािश बीच समायोजन ग�रने 
�नसक्छ।  

○तलको समयतािलका अनुसार, पुनः िहसाब िनकालेर उ� रकमले भु�ानी िदने या लाभ रकम थ�े काय� अिघ बढाएका छौ।ँ  



तलको 'सोधपुछ �ेशल फोन नं.'मा स�ाह तथा प्र� िलई रा�खएको छ।  
कुनै दुिबधा भएमा पिहला स�क�  गनु�होला।  

श्रिमक दुघ�टना िबमाको लाभ रकम प्रा� गनु� भएका महानुभावह�मा 

◆ क�ा खालका लाभ रकम, थप लाभ रकमको दायरामा पद�छ? 
◆ किहले दे�ख प्रदान ग�रएको लाभ रकम दायरा िभत्र पद�छ? 
◆ नाम या ठेगाना प�रवत�न भएको छ के गन�....                       

  जापान भर जताबाट पिन िनःशु�   
 कल गन� सिकने छ 

 "थप लाभ रकम स��ी 'सोधपुछ �ेशल फोन नं.'”  
स्थापना ग�रएको छ 

य�ा दुिबधाह�को  
उ�र िदनेछौ ँ

सन् 2004 जुलाई भ�ा पिछ भु�ानी पाएको श्रिमक दुघ�टना 
िबमाको लाभ रकममा, थप लाभ रकम पाउने स�ावना रहेको छ। 

खुल्ने समय: काया�लय खुल्ने िदन 8:30 - 20:00 
शिन, आइत वा रातो िबदाको िदन: 8:30 - 17:15 
केही समय स�को लािग, थप लाभ रकम 'सोधपुछ �ेशल फोन नं.'मा परामश� 
ग�रस�ु पन� �ाद तो�े छैनौ।ँ  

�ेशल फोन नं. को 
लािग यता ☞ 

  �ा� श्रम तथा क�ाण म�ालय / प्रा�ीय श्रम �ुरो / श्रम मानक िनरी�ण काया�लय 

✓ िवदेशी भाषामा टेिलफोन परामश� गन� िमल्ने काउ�रको लािग यता 

भाषा खु�ा रहने बार खु�ा रहने समय फोन नं. 

अङ्गे्रजी भाषा 

सोम दे�ख शुक्र 

िबहानको 10 बजे दे�ख 
अपरा� 3 बजे स� 

(12 बजे दे�ख 1 बजेको 
समय बाहेक)  

0570-001701 

िचिनयाँ भाषा 0570-001702 

पुत�गाली भाषा 0570-001703 

�ेनी भाषा 0570-001704 

तागालोग भाषा म�ल, बुध, िबही, शुक्र 0570-001705 

िभयतनामी भाषा सोम दे�ख शुक्र 0570-001706 

बम�ली भाषा (�ानमार) सोम, बुध 0570-001707 

नेपाली भाषा म�ल, िबही 0570-001708 

 0120-952-824 *जापानी भाषामा मात्र सेवा प्रदान 

* यसमा कल महसुल ला�ेछ 
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