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स्वास्थ्योपचार (क्षतिपूर्ति) भत्ता अन्तर्गत, "स्वास्थ्योपचार भत्ता" र "स्वास्थ्योपचार खर्चको 
भुक्तानी" रहेका छन्। 	

◇ "बिसेक" भन्नाले	

शरीरका विभिन्न अङ्गहरू तथा बनावट स्वस्थ रहँदाको स्थितिमा पूर्ण रूपले फर्किएको स्थिति मात्र 
नभएर, घाउचोट वा बिमारीको लक्षण स्थिर भएर, चिकित्सा विज्ञान अनुरूप आम तवरमा गरिने 
चिकित्सा उपचार (*1) गरेपनि चिकित्सा उपचारको प्रभाव आशा लाग्दो नदेखिने भएको स्थिति (*2) 
("लक्षण स्थिर रहने" स्थिति) लाई भनिन्छ।  
 
तसर्थ, "घाउचोट वा बिमारीको लक्षण, औषधी चलाउने/ शारीरिक थेरापी लगायतका उपचारद्वारा 
अस्थायी रूपमा निको भएको जस्तो मात्र देखिएको अवस्था" आदि, लक्षणहरू बाँकि नै रहेको 
अवस्था भएपनि, त्यसको प्रभाव आशा लाग्दो नदेखिने भएको भनेर निर्णय गरिने बेलामा भने, श्रमिक 
दुर्घटना बिमामा "बिसेक" (लक्षण स्थिर रहने) भन्ने निर्णय गरी, स्वास्थ्योपचार (क्षतिपूर्ति) 
भत्ता भुक्तानी नहुने व्यवस्था रहेको छ। 	

बिदा (क्षतिपूर्ति) भत्ता  

श्रमिकलाई, काम अथवा काममा आवत-जावत गर्ने क्रममा चोटपटक लाग्ने, बिरामी भएर स्वास्थ्योपचार 
आवश्यक हुने अवस्थामा, उक्त घाउचोट वा बिमारी "बिसेक" *हुँदा सम्मको अवधिभरी, स्वास्थ्योपचार 
क्षतिपूर्ति भत्ता (कार्यस्थलको दुर्घटना भएमा) अथवा स्वास्थ्योपचार भत्ता (काममा आवत-जावत 
गर्दाको दुर्घटना भएमा) भुक्तानी गरिन्छ।  

भत्ताको अन्तर्वस्तु	

● "स्वास्थ्योपचार भत्ता" भनेको, श्रमिक दुर्घटना अस्पताल या तोकिएको चिकित्सा निकाय/ औषधी पसलहरू 
(उपरान्त "तोकिएको चिकित्सा निकाय आदि") बाट, नि:शुल्क उपचार या औषधी उपलब्ध गराउने जिन्सी भत्ताको 
सुविधा हो।  
● "स्वास्थ्योपचार खर्चको भुक्तानी" भनेको, नजिकमा तोकिएको चिकित्सा निकाय नभएको आदि कारणले, 
तोकिएको चिकित्सा निकाय बाहेकको चिकित्सा निकाय या औषधी पसल आदिबाट स्वास्थ्योपचार भत्ता प्राप्त 
गरेको भएमा, उक्त स्वास्थ्योपचारमा लागेको खर्च भुक्तानी गर्ने नगद भत्ता हो। 	

भत्ताको दायरामा पर्ने स्वास्थ्योपचारको परिधि या अवधि भने दुवैमा उही हुनेछ।  
स्वास्थ्योपचार (क्षतिपूर्ति) भत्ता, उपचार खर्च, अस्पताल भर्ना खर्च, स्थानान्तरण खर्च आदि सामान्य 
रूपमा स्वास्थ्योपचारको लागि आवश्यक भत्ताहरू समावेश भएको हुन्छ र, घाउचोट वा बिमारी बिसेक 
(लक्षण स्थिर रहने) हुँदा सम्म प्रदान गरिन्छ। 	

 (*1) "चिकित्सा विज्ञान अनुरूप आम तवरमा गरिने चिकित्सा उपचार" भन्नाले, श्रमिक दुर्घटना 
बिमाको स्वास्थ्योपचारको परिधि (मूलत: स्वास्थ्य बिमामा आधारित) स्वरूप ठहर गरिएको 
चिकित्सा उपचारलाई भनिन्छ। तसर्थ, एक्सपेरिमेन्टल स्टेज अथवा रिसर्च प्रोसेसमा भएको 
जस्तो उपचार विधि भने, यहाँ भनिएको चिकित्सा उपचारमा समावेश गरिँदैन।  

 (*2) "चिकित्सा उपचारको प्रभाव आशा लाग्दो नदेखिने भएको स्थिति" भन्नाले, उक्त घाउचोट वा 
बिमारीको लक्षण निको तथा सुधारको आशा गर्न नसकिने भएको स्थितिलाई बुझिन्छ।  
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घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सन 

कार्य गर्ने क्रममा या काममा आवत-जावत गर्दा लागेको चोटपटक, रोगको स्वास्थ्य भत्ता सुरुवात पश्चात, 18 
महिना पूरा भएको दिन अथवा उक्त दिन पश्चात, तलको शर्त भित्र परेको बखतमा, घाउचोट वा बिमारी क्षतिपूर्ति 
पेन्सन (कार्यस्थलको दुर्घटना भएमा) अथवा घाउचोट वा बिमारी पेन्सन (काममा आवत-जावत गर्दाको दुर्घटना 
भएमा) भुक्तानी गरिने छ।  

(1)  उक्त चोटपटक अथवा रोग निको नभएको हुनुपर्ने 
(2)  उक्त चोटपटक अथवा रोगले निम्त्याएको अपाङ्गताको हद घाउचोट वा बिमारीको श्रेणी तालिका अनुसार 

घाउचोट वा बिमारीको श्रेणी भित्र परेको हुनुपर्ने 

भत्ताको अन्तर्वस्तु	

घाउचोट वा बिमारीको श्रेणी अनुसारको, घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, घाउचोट वा 
बिमारी विशेष भुक्तानी रकम एवम् घाउचोट वा बिमारी विशेष पेन्सन भुक्तानी गरिने छ।  

घाउचोट वा बिमारीको श्रेणी	 घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) 
पेन्सन	

घाउचोट वा बिमारी विशेष 
भुक्तानी रकम (एकमुष्ट 

रकम) 	
घाउचोट वा बिमारी विशेष पेन्सन	

श्रेणी-1 	
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 

313 दिन बराबर	 11 लाख 40 हजार येन 	 आधारभूत दैनिक हिसाब 
राशिको 313 दिन बराबर	

श्रेणी-2 	
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 

277 दिन बराबर	 10 लाख 70 हजार येन 	 आधारभूत दैनिक हिसाब 
राशिको 277 दिन बराबर	

श्रेणी-3 	
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 

245 दिन बराबर	 10 लाख येन 	 आधारभूत दैनिक हिसाब 
राशिको 245 दिन बराबर	

 
घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, माथि उल्लेखित (1), (2)को भुक्तानी दिने निर्णय भएको 
महिना भन्दा पछिल्लो महिनाको भाग देखि भुक्तानी गरी, प्रत्येक वर्ष फेब्रुअरी, अप्रिल, जून, 
अगस्ट, अक्टोबर, डिसेम्बर गरी 6 चरणमा, हरेक चरणमा अगाडिको 2 महिना बराबरको भुक्तानी 
गरिनेछ।  

पेन्सनको भुक्तानी महिना	

* घाउचोट वा बिमारीको श्रेणीको श्रेणी-1 को व्यक्ति अथवा श्रेणी-2 को छाती तथा पेटका 
अङ्गहरू, मानसिक तथा स्नायुको अपाङ्गता भएका व्यक्तिले, वास्तविकतामा केयर गिभिङ् 
प्राप्त गरिरहेका भएमा, केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता प्राप्त गर्न सक्नेछन्। (→P32) 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको भुक्तानी गर्ने वा नगर्ने निर्णय, क्षेत्राधिकार भएको 
श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुखको अख्तियारी अनुसार हुने भएकोले, दाबी प्रक्रिया 
आवश्यक छैन तर, स्वास्थ्योपचार सुरुवात पश्चात 18 महिना पूरा भएपनि घाउचोट वा बिमारी 
निको नभएको बखतमा, त्यस पश्चात 1 महिना भित्रमा "घाउचोट वा बिमारीको स्थिति आदि 
सम्बन्धी निवेदन" (फारम नं.16-2) लाई क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय 
प्रमुख समक्ष पेश गर्नु आवश्यक हुनेछ।  
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अपाङ्गता श्रेणी तालिका 	

श्रमिक दुर्घटना क्षतिपूर्ति बिमा ऐन कार्यान्वयन नियमावली 
टेबल 1 अपाङ्गता श्रेणी तालिका 	

अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-1	

यी अपाङ्गता रहने 
अवधिभर प्रति वर्ष 
आधारभूत दैनिक 
भत्ता राशिको 313 

दिन बराबर	

1 दुवै आँखा दृष्टिविहीन भएको 
2 चपाउने एवम् बोल्ने संयन्त्र गुमाएको 
3 स्नायु प्रणालीको संयन्त्रमा अथवा 
मानसिक रूपमा उल्लेखनीय अपाङ्गता 
बाँकी रही, हरपल केयर गिभिङ् 
आवश्यक भएको  

4 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, हरदिन केयर 
गिभिङ् आवश्यक भएको 

5 मेटिएको 
6 दुवै हात कुहिनोको जोर्नी वा सो भन्दा 
बढी गुमाएको 

7 दुवै हात पूरै काम नलाग्ने भएको 
8 दुवै गोडा को घुँडाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

9 दुवै गोडा  पूरै काम नलाग्ने भएको	

श्रेणी-2	 समान 277 दिन 
बराबर	

1 एउटा आँखा दृष्टिविहीन भई, अर्को 
आँखाको भिजन 0.02 भन्दा कम 
भएको 

2 दुवै आँखाको भिजन 0.02 भन्दा कम 
भएको 

2-2 स्नायु प्रणालीको संयन्त्रमा अथवा 
मानसिक रूपमा उल्लेखनीय अपाङ्गता 
बाँकी रही, हरदिन केयर गिभिङ् 
आवश्यक भएको 

2-3 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, हरदिन केयर 
गिभिङ् आवश्यक भएको 

3 दुवै हातको हत्केलाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

4 दुवै गोडा को पैँतालाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

श्रेणी-3	 समान 245 दिन 
बराबर	

1 एउटा आँखा दृष्टिविहीन भई, अर्को 
आँखाको भिजन 0.06 भन्दा कम 
भएको 

2 चपाउने अथवा बोल्ने संयन्त्र काम 
नलाग्ने भएको 

3 स्नायु प्रणालीको संयन्त्रमा अथवा 
मानसिक रूपमा उल्लेखनीय अपाङ्गता 
बाँकी रही, जीवनभरी श्रमिकको रूपमा　
काम गर्न नसक्ने भएको  

4 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, जीवनभरी 
श्रमिकको रूपमा काम गर्न नसक्ने 
भएको 

5 दुवै हत्केलाको औँला सबै गुमाएको 

अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-4	 समान 213 दिन 
बराबर	

1 दुवै आँखाको भिजन 0.06 भन्दा कम 
भएको 

2 चपाउने एवम् बोल्ने संयन्त्रमा 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

3 दुवै कानको श्रवण शक्ति पूर्ण रूपले 
गुमाएको 

4 एउटा हातको कुहिनोको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

5 एउटा गोडाको घुँडाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

6 दुवै हत्केलाको औँला सबै काम नलाग्न े
भएको 

7 दुवै खुट्टाको कुर्कुच्चाको जोर्नी वा 
सो भन्दा बढी गुमाएको 

श्रेणी-5	 समान 184 दिन 
बराबर	

1 एउटा आँखा दृष्टिविहीन भई, अर्को 
आँखाको भिजन 0.1 भन्दा कम भएको 

1-2 स्नायु प्रणालीको संयन्त्रमा अथवा 
मानसिक रूपमा उल्लेखनीय अपाङ्गता 
बाँकी रही, विशेषत: हलुका श्रम 
बाहेकको काममा श्रमिकको रूपमा 
काम गर्न नसक्ने भएको 

1-3 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, विशेषत: हलुका 
श्रम बाहेकको काममा श्रमिकको 
रूपमा काम गर्न नसक्ने भएको 

2 एउटा हातको हत्केलाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

3 एउटा गोडाको पैँतालाको जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएको 

4 एउटा हात पूरै काम नलाग्ने भएको 
5 एउटा गोडा पूरै काम नलाग्ने भएको 
6 दुवै खुट्टाको औँला सबै गुमाएको	

श्रेणी-6	 समान 156 दिन 
बराबर	

1 दुवै आँखाको भिजन 0.1 भन्दा कम 
भएको 

2 चपाउने अथवा बोल्ने संयन्त्रमा 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

3 दुवै कानको श्रवण शक्ति, कानको 
नजिकै नभए ठूलै स्वर पनि सुन्न 
नसक्ने हदमा पुगेको 

3-2 एउटा कानको श्रवण शक्ति पूर्ण 
रूपले गुमाई, अर्को कानको श्रवण 
शक्ति 40 सेन्टिमिटर वा सो भन्दा 
बढीको दूरीबाट सामान्य बोलीचालीको 
आवाज सुन्न नसक्ने हदमा पुगेको 

4 मेरुदण्डको उल्लेखनीय रूपमा बनोट 
बिग्रिएको अथवा चलाउन गाह्रो 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

5 एउटा हातको 3 ठूला जोर्नीहरू मध्ये 2 
ओटा जोर्नी काम नलाग्ने भएको 

6 एउटा गोडाको 3 ठूला जोर्नीहरू मध्ये 2 
ओटा जोर्नी काम नलाग्ने भएको 

7 एउटा हत्केलाको 5 औँला अथवा बुढी 
औँला सहित 4 औँला गुमाएको 
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अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-7	 समान 131 दिन 
बराबर	

1 एउटा आँखा दृष्टिविहीन भई, अर्को 
आँखाको भिजन 0.6 भन्दा कम भएको 

2 दुवै कानको श्रवण शक्ति 40 
सेन्टिमिटर वा सो भन्दा बढी दूरीबाट 
सामान्य बोलीचालीको आवाज सुन्न 
नसक्ने हदमा पुगेको 

2-2 एउटा कानको श्रवण शक्ति पूर्ण 
रूपले गुमाई, अर्को कानको श्रवण 
शक्ति 1 मिटर वा सो भन्दा बढी 
दूरीबाट सामान्य बोलीचालीको आवाज 
सुन्न नसक्ने हदमा पुगेको 

3 स्नायु प्रणालीको संयन्त्र अथवा 
मानसिक अपाङ्गता बाँकी रही, हलुका 
श्रम बाहेकको काममा श्रमिकको 
रूपमा काम गर्न नसक्ने भएको 

4 मेटिएको 
5 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा अपाङ्गता बाँकी रही, 
हलुका श्रम बाहेकको काममा 
श्रमिकको रूपमा काम गर्न नसक्ने 
भएको 

6 एउटा हत्केलाको बुढी औँला सहित 3 
औँला अथवा बुढी औँला बाहेकको 4 
औँला गुमाएको 

7 एउटा हत्केलाको 5 औँला अथवा बुढी 
औँला सहित 4 औँला काम नलाग्ने 
भएको 

8 एउटा खुट्टाको कुर्कुच्चाको जोर्नी वा 
सो भन्दा बढी गुमाएको 

9 एउटा हातमा फल्स जोइन्ट बाँकी रही, 
उल्लेखनीय रूपमा चलाउन नसक्ने 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

10 एउटा गोडामा फल्स जोइन्ट बाँकी 
रही, उल्लेखनीय रूपमा चलाउन नसक्ने 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

11 दुवै खुट्टाको औँलाहरू सबै काम 
नलाग्ने भएको 

12 बाहिर देखिने ठाउँमा उल्लेखनीय 
रूपमा कुरूप अवस्था बाँकी रहेको 

13 दुवै पट्टिको अण्डकोष गुमाएको 

अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-8 
आधारभूत दैनिक 
भत्ता राशिको 503 

दिन बराबर	

1 एउटा आँखा दृष्टिविहीन भएको अथवा 
एउटा आँखाको भिजन 0.02 भन्दा कम 
भएको 

2 मेरुदण्ड चलाउन नसक्ने अपाङ्गता 
बाँकी रहेको 

3 एउटा हत्केलाको बुढी औँला सहित 2 
औँला अथवा बुढी औँला बाहेकको 3 
औँला गुमाएको 

4 एउटा हत्केलाको बुढी औँला सहित 3 
औँला अथवा बुढी औँला बाहेक 4 
औँला काम नलाग्ने भएको 

5 एउटा गोडा 5 सेन्टिमिटर वा सो भन्दा 
बढी छोटो भएको 

6 एउटा हातको 3 ठूला जोर्नीहरू मध्ये 1 
ओटा जोर्नी काम नलाग्ने भएको 

7 एउटा गोडाको 3 ठूला जोर्नीहरू मध्ये 1 
ओटा जोर्नी काम नलाग्ने भएको 

8 एउटा हातमा फल्स जोइन्ट बाँकी 
रहेको 

9 एउटा गोडामा फल्स जोइन्ट बाँकी 
रहेको 

10 एउटा खुट्टाको औँला सबै गुमाएको	

श्रेणी-9 
समान 391 दिन 

बराबर	

1 दुवै आँखाको भिजन 0.6 भन्दा कम 
भएको 

2 एउटा आँखाको भिजन 0.06 भन्दा कम 
भएको 

3 दुवै आँखामा आधा अन्धोपन, दृष्टि 
साँघुरो हुने अथवा फरक देखिने 
समस्या बाँकी रहेको 

4 दुवै आँखाको ढक्कनमा उल्लेखनीय 
रूपमा क्षति बाँकी रहेको 

5 नाकमा क्षति पुगेर, त्यसको 
संयन्त्रमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

6 चपाउने एवम् बोल्ने संयन्त्रमा 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

6-2 दुवै कानको श्रवण शक्ति 1 मिटर 
वा सो भन्दा बढी दूरीबाट सामान्य 
बोलीचालीको आवाज सुन्न नसक्ने 
हदमा पुगेको 

6-3 एउटा कानको श्रवण शक्ति कानको 
नजिकै नभए ठूलै स्वर भएपनि सुन्न 
नसक्ने हदमा पुगी, अर्को कानको 
श्रवण शक्ति 1 मिटर वा सो भन्दा 
बढी दूरीबाट सामान्य बोलीचालीको 
आवाज सुन्न मुश्किल हुने हदमा 
पुगेको 

7 एउटा कानको श्रवण शक्ति पूर्ण 
रूपले गुमाएको 

7-2 स्नायु प्रणालीको संयन्त्र अथवा 
मानसिक अपाङ्गता बाँकी रही, गर्न 
पाउने श्रमलाई एउटा हदमा सीमित 
पारेको 

7-3 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा अपाङ्गता बाँकी रही, गर्न 
पाउने श्रमलाई एउटा हदमा सीमित 
पारेको 

8 एउटा हत्केलाको बुढी औँला अथवा 
बुढी औँला बाहेकको 2 औँला गुमाएको 

9 एउटा हत्केलाको बुढी औँला सहित 2 
औँला अथवा बुढी औँला बाहेक 3 
औँला काम नलाग्ने भएको	
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अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

10 एउटा खुट्टाको बुढी औँला सहित 2 
वा सो भन्दा बढी औँला गुमाएको 

11 एउटा खुट्टाको औँलाहरू सबै काम 
नलाग्ने भएको 

11-2 बाहिर देखिने ठाउँमा अत्यन्त कुरूप 
अवस्था बाँकी रहेको  

12 यौनाङ्गमा उल्लेखनीय रूपमा 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

श्रेणी-10 
समान 302 दिन 

बराबर	

1 एउटा आँखाको भिजन 0.1 भन्दा कम 
भएको 

1-2 सिधा अगाडिको दृश्य दोहोरो देखिने 
समस्या बाँकी रहेको 

2 चपाउने अथवा बोल्ने संयन्त्रमा 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

3 चौध ओटा वा सो भन्दा बढी दाँत प्रति 
डेन्टल प्रोस्तेथिस गरेको 

3-2 दुवै कानको श्रवण शक्ति 1 मिटर 
वा सो भन्दा बढी दूरीबाट सामान्य 
बोलीचालीको आवाज सुन्न मुश्किल 
हुने हदमा पुगेको 

4 एउटा कानको श्रवण शक्ति कानको 
नजिकै नभए, ठूलै स्वर पनि सुन्न 
नसक्ने हदमा पुगेको 

5 मेटिएको 
6 एउटा हत्केलाको बुढी औँला अथवा 
बुढी औँला बाहेकको 2 औँला काम 
नलाग्ने भएको 

7 एउटा गोडा 3 सेन्टिमिटर वा सो भन्दा 
बढी छोटो भएको 

8 एउटा खुट्टाको बुढी औँला अथवा अन्य 
4 औँला गुमाएको 

9 एउटा हातको 3 ठूला जोर्नी मध्ये 
एउटा जोर्नीमा काम गर्न नसक्ने गरी 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

10 एउटा गोडाको 3 ठूला जोर्नी मध्ये 
एउटा जोर्नीमा काम गर्न नसक्ने गरी 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको	

अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-11 
समान 223 दिन 

बराबर	

1 दुवै आँखाको नानीमा उल्लेखनीय रूपमा 
फोकस मिलाउन नसक्ने अपाङ्गता 
अथवा चलाउन नसक्ने अपाङ्गता 
बाँकी रहेको 

2 दुवै आँखाको ढक्कनमा उल्लेखनीय 
रूपमा चलाउन नसक्ने अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

3 एउटा आँखाको ढक्कनमा उल्लेखनीय 
रूपमा क्षति बाँकी रहेको 

3-2 दश ओटा वा सो भन्दा बढी दाँत 
प्रति डेन्टल प्रोस्तेथिस गरेको 

3-3 दुवै कानको श्रवण शक्ति 1 मिटर 
वा सो भन्दा बढी दूरीबाट सानो आवाज 
सुन्न नसक्ने हदमा पुगेको 

4 एउटा कानको श्रवण शक्ति 40 
सेन्टिमिटर वा सो भन्दा बढी दूरीबाट 
सामान्य बोलीचालीको आवाज सुन्न 
नसक्ने हदमा पुगेको 

5 मेरुदण्डको बनोट बिग्रिएको 
6 एउटा हत्केलाको चोरी औँला, माझी 
औँला अथवा साँहिली औँला गुमाएको 

7 मेटिएको 
8 एउटा खुट्टाको बुढी औँला सहित 2 वा 
सो भन्दा बढी औँला काम नलाग्ने 
भएको 

9 छाती तथा पेटका अङ्गहरूले काम 
नगर्ने अपाङ्गता बाँकी रही, श्रम 
कार्यान्वयनमा पर्याप्त हदमा 
व्यवधान रहेको 

श्रेणी-12 
समान 156 दिन 

बराबर	

1 एउटा आँखाको नानीले उल्लेखनीय 
रूपमा फोकस मिलाउन नसक्ने 
अपाङ्गता अथवा चलाउन नसक्ने 
अपाङ्गता बाँकी रहेको 

2 एउटा आँखाको ढक्कनमा उल्लेखनीय 
रूपमा चलाउन नसक्ने अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

3 सात ओटा वा सो भन्दा बढी दाँत प्रति 
डेन्टल प्रोस्तेथिस गरेको 

4 एउटा कानको बाहिर निस्केको भागमा 
धेरै क्षति भएको 

5 क्लाभिकुला (काँधको अगाडि पट्टिको 
हाड), स्टर्नम (छातीको हाड), कोस्टा 
(करङको), सोल्डर ब्लेड(काँधको 
पछाडि पट्टिको फराकिलो हाड) अथवा 
पेल्भिस (पुट्ठाको हाड) उल्लेखनीय 
रूपमा बनोट बिग्रिएको 

6 एउटा हातको 3 ठूला जोर्नी मध्ये 
एउटा जोर्नीमा काम गर्न नसक्ने गरी 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

7 एउटा गोडाको 3 ठूला जोर्नी मध्ये 
एउटा जोर्नीमा काम गर्न नसक्ने गरी 
उल्लेखनीय रूपमा अपाङ्गता बाँकी 
रहेको 

8 हातखुट्टाको लामो हड्डीको बनोट 
बिग्रिएको 

8-2 एउटा हत्केलाको कान्छी औँला 
गुमाएको 

9 एउटा हत्केलाको चोरी औँला, माझी 
औँला अथवा साहिँली औँला काम 
नलाग्ने भएको 
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अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

10 एउटा खुट्टाको चोरी औँला गुमाएको, 
चोरी औँला सहित 2 ओटा औँला 
गुमाएको अथवा माझी औँला बाहेकको 
3 ओटा औँला गुमाएको 

11 एउटा खुट्टाको बुढी औँला अथवा 
अन्य 4 ओटा औँला काम नलाग्ने 
भएको 

12 प्राइभेट पार्टमा कडा खालको 
न्यूरोलोजिकल लक्षण बाँकी रहेको 

13 मेटिएको 
14 बाहिर देखिने ठाउँमा कुरूप अवस्था 
बाँकी रहेको	

श्रेणी-13 
समान 101 दिन 

बराबर	

1 एउटा आँखाको भिजन 0.6 भएको 
2 एउटा आँखामा आधा अन्धोपन, दृष्टि 
साँघुरो हुने अथवा फरक देखिने 
समस्या बाँकी रहेको 

2-2 अगाडि हेर्दा भन्दा बाहेक दोहोरो 
दृश्य देखिने भएको 

3 दुवै आँखाको ढक्कनको केही भागमा 
क्षति पुगेको अथवा परेला झरेको 

3-2 पाँच ओटा वा सो भन्दा बढी दाँत 
प्रति डेन्टल प्रोस्तेथिस गरेको 

3-3 छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
संयन्त्रमा अपाङ्गता बाँकी रहेको 

4 एउटा हत्केलाको कान्छी औँला काम 
नलाग्ने भएको 

5 एउटा हत्केलाको बुढी औँलाको हाड 
केही भाग गुमाएको 

6 मेटिएको 
7 मेटिएको 
8 एउटा गोडा 1 सेन्टिमिटर वा सो भन्दा 
बढी छोटो भएको 

9 एउटा खुट्टाको माझी औँला भन्दा 
तलको 1 अथवा 2 ओटा औँला गुमेको 

10 एउटा खुट्टाको चोरी औँला काम 
नलाग्ने भएको, चोरी औँला सहित 2 
ओटा औँला काम नलाग्ने भएको अथवा 
माझी औँला भन्दा तलको 3 ओटा 
औँला काम नलाग्ने भएको 

अपाङ्गता 
श्रेणी	

भत्ताको 
अन्तर्वस्तु	 शारीरिक अपाङ्गता	

श्रेणी-14 
समान 56 दिन 
बराबर	

1 एउटा आँखाको ढक्कनको केही भागमा 
क्षति पुगेको अथवा परेला बाँकी 
नरहेको देखिने 

2 तीन ओटा वा सो भन्दा बढी दाँतमा 
डेन्टल प्रोस्तेथिस गरेको 

2-2 एउटा कानको श्रवण शक्ति 1 मिटर 
वा सो भन्दा बढी दूरीबाट सानो आवाज 
सुन्न नसक्ने हदमा पुगेको 

3 हातको देखिने सतहमा हत्केला जत्रो 
आकारमा कुरूप दाग बाँकी रहेको 

4 खुट्टाको देखिने सतहमा हत्केला जत्रो 
आकारमा कुरूप दाग बाँकी रहेको 

5 मेटिएको 
6 एउटा हत्केलाको बुढी औँला बाहेकको 
औँलाको हाड केही गुमाएको 

7 एउटा हत्केलाको बुढी औँला बाहेकको 
औँलाको जोर्नीहरू मुठी पार्न र 
तन्काउन नसक्ने भएको 

8 एउटा खुट्टाको माझी औँला भन्दा 
तलको 1 अथवा 2 ओटा औँला काम 
नलाग्ने भएको 

9 प्राइभेट पार्टमा न्यूरोलोजिकल 
लक्षण बाँकी रहेको 

10 मेटिएको	

कैफियत	

1 भिजन मापन, विश्वव्यापी रूपमा प्रयोग गरिने भिजुअल एक्युटि टेस्ट चार्ट द्वारा हुने। रिफ्र्याक्सन समस्या 
भएकाको लागि सही हुने भिजन मापन गर्ने।  

2 हातको औँला गुमाएको भन्नाले, बुढी औँलाको लागि जोर्नी र अन्यको औँलाको लागि माथिल्लो जोर्नी वा सो 
भन्दा बढी गुमाएकोलाई भनिने।  

3 हातको औँला काम नलाग्ने भएको भन्नाले, औँलाको माथिल्लो जोर्नीको आधि भाग वा सो भन्दा बढी गुमाई 
अथवा औँलाको बीचको जोर्नी अथवा माथिल्लो जोर्नी (बुढी औँला भए बीचको जोर्नी) उल्लेखनीय रूपमा 
चलाउन नसक्ने अपाङ्गता बाँकी रहेकोलाई भनिने।  

4 खुट्टाको औँला गुमाएको भन्नाले, सबै गुमाएकोलाई भनिने।  
5 खुट्टाको औँला काम नलाग्ने भएको भन्नाले, बुढी औँलाको माथिल्लो जोर्नीको आधि भाग वा सो भन्दा बढी, 
अन्यको औँलाको हकमा बीचको जोर्नी वा सो भन्दा बढी गुमाएको अथवा औँलाको तल्लो जोर्नी अथवा 
माथिल्लो जोर्नी (बढी औँलामा तल्लो जोर्नी)मा उल्लेखनीय रूपमा चलाउन नसक्ने अपाङ्गता बाँकी रहेकोलाई 
भनिने।  
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अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम 	

1 पटकको लागि मात्र, अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ। 	

भत्ताको अन्तर्वस्तु	

अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकमको राशि, अपाङ्गता श्रेणी अनुसार निर्धारण गरिएको एक निश्चित राशि मध्ये 
बाट चाहेको विकल्प चयन गर्न सकिन्छ।  
अग्रिम रूपमा एकमुष्ट रकम भुक्तानी भएमा, अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, हरेक महिनाको राशि (1 वर्ष पूरा 
भएपछिको भागमा वर्षमा 5 प्रतिशतको साधारण ब्याज दरले कटाएको राशि)को कुल राशि, अग्रिम भुक्तानी 
एकमुष्ट रकम बराबर नपुग्दा सम्मको अवधिमा, भुक्तानी रोक्का गरिने छ। 	

अपाङ्गता 
श्रेणी	 अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकमको राशि	

श्रेणी-1 
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 800 दिन बराबर, 1,000 दिन बराबर, 1,200 
दिन बराबर, 1,340 दिन बराबर 

श्रेणी-2 
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 800 दिन बराबर, 1,000 दिन बराबर, 1,190 
दिन बराबर 

श्रेणी-3 
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 800 दिन बराबर, 1,000 दिन बराबर, 1,050 
दिन बराबर 

श्रेणी-4 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 800 दिन बराबर, 920 दिन बराबर 

श्रेणी-5 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 790 दिन बराबर 

श्रेणी-6 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 600 दिन बराबर, 670 दिन बराबर 

श्रेणी-7 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 560 दिन बराबर	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

सिद्धान्तत: अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) भत्ताको दाबी सँगसँगै, "अपाङ्गता क्षतिपूर्ति पेन्सन, अपाङ्गता 
पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम दाबीपत्र" (पेन्सन आवेदन फारम नं. 10) लाई, क्षेत्राधिकार भएको 
श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुहोला।  
तथापि, पेन्सनको भुक्तानी निर्णयको नोटिस आएको दिनको भोलिपल्ट देखि, 1 वर्ष भित्र भएमा, 
अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन प्राप्त गरी सकेपछि पनि दाबी गर्न सकिन्छ। यस अवस्थामा, हरेक 
अपाङ्गता श्रेणीले समेट्ने अधिकतम सीमा रकमबाट, पहिल्यै भुक्तानी गरिएको पेन्सनको राशि घटाउँदा 
आउने राशिको परिधि भित्र रहेर दाबी गर्नुपर्ने हुनजान्छ।  

हदम्याद 

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम, घाउचोट वा बिमारी निको भएको दिनको 
भोलिपल्ट देखि गनेर 2 वर्ष बितेमा, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुनाले कृपया ध्यान 
पुऱ्याउनुहोस्। 	



23	

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकम 	

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्तिको मृत्यु भएको बखतमा, पहिल्यै 
भुक्तानी गरिएको अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन र अग्रिम भुक्तानी गरिएको अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) 
पेन्सनको एकमुष्ट रकमको कुल राशि, अपाङ्गता श्रेणी अनुसार निर्धारण गरिएको एक निश्चित राशि भन्दा 
कम भएको खण्डमा भने, पीडित परिवार प्रति, अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकम 
भुक्तानी गरिन्छ। 	

भत्ताको अन्तर्वस्तु	

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकम भनेको, अपाङ्गता श्रेणी अनुसार निर्धारण गरिएको 
राशिबाट, पहिल्यै भुक्तानी गरिएको अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकमको कुल राशि 
घटाएर आएको राशि हो।  
अपाङ्गता विशेष पेन्सनमा पनि, अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सनमा जस्तै, कटाएको एकमुष्ट रकमको प्रणाली 
रहेको छ। 	

अपाङ्गता 
श्रेणी	

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको 
एकमुष्ट रकम	 अपाङ्गता विशेष पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकम 	

श्रेणी-1 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,340 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,340 दिन बराबर 

श्रेणी-2 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,190 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,190 दिन बराबर 

श्रेणी-3 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,050 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,050 दिन बराबर 

श्रेणी-4 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 920 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 920 दिन बराबर 

श्रेणी-5 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 790 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 790 दिन बराबर 

श्रेणी-6 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 670 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 670 दिन बराबर 

श्रेणी-7 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 560 दिन बराबर आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 560 दिन बराबर 

●अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने पीडित 
परिवार	
अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकमको भुक्तानी प्राप्त गर्न सक्ने पीडित परिवार, 
तलको (1) अथवा (2) मा भनिएको पीडित परिवार हुन् र, भुक्तानी प्राप्त गर्नुपर्ने क्रम, तलको (1), 
(2) को क्रम［पीडित परिवार मध्येबाट, क्रमश: (1), (2) मा भनिएको क्रम］मा हुनुपर्ने छ।  
 
 (1) श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत उक्त व्यक्ति सँग एउटै घरपरिवार अन्तर्गत रहेको पति / पत्नी 
［विवाह दर्ता नगरेको तर, तथ्यगत रूपमा वैवाहिक सम्बन्धमा भएको व्यक्ति समेत। (2) को हकमा 
पनि उही］, छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमा एवम् दाजुभाइ दिदीबहिनी  

 (2) (1) मा नपर्ने पति / पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी 	
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दाबीको प्रक्रिया 

क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष अपाङ्गता क्षतिपूर्ति पेन्सन 
कटाएको एकमुष्ट रकम तथा अपाङ्गता पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकम भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं. 
37-2) पेश गर्नुहोला। दाबीपत्रमा भने, तलको कागजात सङ्लग्न गर्नुहोला। 	

यस्तो बेलामा 	 सङ्लग्न कागजात 	

सङ्लग्न गर्नैपर्ने कागजात	

कोसेकि (पारिवारीक दर्ता)को विस्तृत प्रतिलिपि वा 
सङ्क्षिप्त प्रतिलिपि लगायतका, दाबी गर्ने व्यक्ति 
र मृत्यु भएको श्रमिक बीचको पारिवारीक 
सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात 	

मृत श्रमिक सँगको विवाह दर्ता नभएको तर तथ्यगत 
रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखिने परिस्थिति भएमा 	 उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात 	

मृत श्रमिकको आय द्वारा जीवन निर्वाह गरी रहेको 
भएमा	 उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात	

●पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजपत्र	

*यस बाहेक पनि कागजात पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ। 	

हदम्याद 

अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन कटाएको एकमुष्ट रकमको लागि, प्रभावित श्रमिकको मृत्यु भएको 
भोलिपल्ट देखि 5 वर्ष बित्यो भने, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया ध्यान 
पुऱ्याउनुहोस्। 	
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पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ता  
काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता)  

कार्य गर्ने क्रममा अथवा काममा आवत-जावत गर्दाको कारणले श्रमिकको मृत्यु भएको बखतमा, 
निजको पीडित परिवार  
प्रति, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ता भुक्तानी गरिन्छ।  
साथै, काजक्रिया गर्ने व्यक्तिका लागि काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता) भुक्तानी गरिन्छ।  

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ता अन्तर्गत, "पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन" र "पीडित परिवार 
(क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकम" गरी 2 प्रकार रहेका छन्।  

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुने भनेका, श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत निजको 
आयद्वारा जीवन निर्वाह गरीरहेका पति / पत्नी, छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमा, दाजुभाइ दिदीबहिनी 
हुन् तर, श्रीमती बाहेकको पीडित परिवारको हकमा भने, श्रमिकको मृत्युको हुँदाको बखत एक निश्चित अवस्थाका 
वृद्ध अथवा नाबालिग भएको अथवा एक निश्चित अपाङ्गता भएको हुनु आवश्यक छ।  

प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति	

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन	
पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, प्राप्ती योग्यता भएको पीडित परिवार (प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति) 
मध्ये प्रथम प्राथमिकताको व्यक्ति (प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति) प्रति भुक्तानी गरिन्छ। 	

प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति हुने क्रम तलको अनुसार हुन्छ। 	

* एक निश्चित अपाङ्गता भन्नाले, अपाङ्गता श्रेणीको श्रेणी-5 वा सो भन्दा माथिको शारीरिक अपाङ्गतालाई भनिन्छ।  
* पति / पत्नी भएमा, विवाह दर्ता नगरेको भएपनि, तथ्यगत रूपमा वैवाहिक सम्बन्धमा रहेको परिस्थिति भएको 
व्यक्तिलाई पनि समावेश गरिन्छ। साथै, श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत, गर्भमा रहेका छोराछोरी, जन्मेको समय देखि 
प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुनेछन्।  

* प्रथम प्राथमिकताको व्यक्तिको मृत्यु या पुनर्विवाह आदि भएर प्राप्ती अधिकार गुमेमा, निज भन्दा तलको क्रमको 
व्यक्ति नै प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति हुनेछ।  

* ⑦～⑩ को 55 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 60 वर्ष भन्दा मुनिको श्रीमान, बाबुआमा, हजुर बुवाआमा, दाजुभाइ 
दिदीबहिनी, प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति हुन गएपनि, 60 वर्ष नहुन्जेल सम्म पेन्सनको भुक्तानी रोक्का गरिने छ। 	

पुनश्च, "श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत, श्रमिकको आयद्वारा जीवन निर्वाह गरी रहेको" भन्नाले, पूरै अथवा प्रमुख 
रूपमा श्रमिकको आयद्वारा नै जीवन निर्वाह गरिएको हुनु पर्छ भन्ने नभएर, श्रमिकको आयद्वारा जीवन निर्वाहको 
केही भाग धानेको भए पुग्ने, तथाकथित "तोमोखासेगि (साझा कमाइ)"को अवस्था पनि यसमा समावेश गरिने छ।  

① श्रीमती अथवा 60 वर्ष वा सो भन्दा माथिको वा एक निश्चित अपाङ्गता भएका श्रीमान 
② 18 वर्ष पुगेको दिन भन्दा पछिको सबभन्दा पहिलो मार्च 31 सम्मको बीचका वा एक निश्चित अपाङ्गता भएका 
छोराछोरी 

③ 60 वर्ष वा सो भन्दा माथिका वा एक निश्चित अपाङ्गता भएका बाबुआमा 
④ 18 वर्ष पुगेको दिन भन्दा पछिको सबभन्दा पहिलो मार्च 31 सम्मको बीचका वा एक निश्चित अपाङ्गता भएका 
नातिनातिना  

⑤ 60 वर्ष वा सो भन्दा माथिका वा एक निश्चित अपाङ्गता भएका हजुर बुवाआमा 
⑥ 18 वर्ष पुगेको दिन भन्दा पछिको सबभन्दा पहिलो मार्च 31 सम्मको बीचका वा 60 वर्ष वा सो भन्दा बढी अथवा 
एक निश्चित अपाङ्गता भएका दाजुभाइ दिदीबहिनी  

⑦ 55 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 60 वर्ष भन्दा मुनिका श्रीमान 
⑧ 55 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 60 वर्ष भन्दा मुनिका बाबुआमा 
⑨ 55 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 60 वर्ष भन्दा मुनिका हजुर बुवाआमा 
⑩ 55 वर्ष वा सो भन्दा माथि, 60 वर्ष भन्दा मुनिका दाजुभाइ दिदीबहिनी  
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भत्ताको अन्तर्वस्तु	
पीडित परिवारको सङ्ख्या अनुसार, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, पीडित परिवार विशेष भुक्तानी रकम, पीडित परिवार विशेष 
पेन्सन भुक्तानी गरिन्छ। पुनश्च, प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति 2 जना वा सो भन्दा बढी रहेको बखतमा, उक्त राशिलाई बराबर भाग 
लगाएको राशि नै प्रत्येक व्यक्तिले प्राप्त गर्ने राशि हुने छ। 	

पीडित परिवार 
सङ्ख्या	 पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन	

पीडित परिवार विशेष 
भुक्तानी रकम (एकमुष्ट 

रकम)  
पीडित परिवार विशेष पेन्सन 

1 जना	

आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 153 दिन बराबर 
(तथापि, 55 वर्ष वा सो भन्दा माथिको श्रीमती अथवा 
एक निश्चित अपाङ्गता स्थितिको श्रीमती भएमा 
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 175 दिन बराबर)  

30 लाख येन	

आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 153 दिन बराबर 
(तथापि, 55 वर्ष वा सो भन्दा माथिको श्रीमती अथवा 
एक निश्चित अपाङ्गता स्थितिको श्रीमती भएमा 
आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 175 दिन बराबर) 	

2 जना	 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 201 दिन बराबर	 आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 201 दिन बराबर	

3 जना	 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 223 दिन बराबर	 आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 223 दिन बराबर	

4 जना वा सो 
भन्दा बढी 	 आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 245 दिन बराबर	 आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 245 दिन बराबर	

●पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने 
आवश्यक कागजात 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष, पीडित परिवार क्षतिपूर्ति पेन्सन भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं. 
12) अथवा पीडित परिवार पेन्सन भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं.16-8) पेश गर्नुहोला।  
पुनश्च, विशेष भुक्तानी रकमको भुक्तानी आवेदन, सिद्धान्तत: पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ताको दाबी सँगसँगै गर्नुपर्ने व्यवस्था 
गरिएको छ। फारम, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ता कै प्रयोग गर्नुहोला।  

※पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात *यस बाहेक पनि कागजात पेश 
गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्नेछ। 	

हदम्याद 

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, प्रभावित व्यक्तिको मृत्यु भएको दिनको भोलिपल्ट देखि गनेर 5 
वर्ष बित्यो भने, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया ध्यान पुऱ्याउनुहोस्। 	

यस्तो बेलामा	 सङ्लग्न कागजात	

सङ्लग्न गर्नैपर्ने कागजात 

डेथ सर्टिफिकेट, डेड बडि एक्जामिनेसन रिपोर्ट, शव जाँच मुचुल्का 
अथवा ती तथ्यहरू उल्लेखित प्रमाणपत्र आदि, श्रमिकको मृत्युको तथ्य 
एवम् मृत्युको मिति प्रमाणित गर्न सकिने कागजात  

कोसेकि (पारिवारीक दर्ता)को विस्तृत प्रतिलिपि वा सङ्क्षिप्त प्रतिलिपि 
लगायत, दाबी गर्ने व्यक्ति एवम् अन्य प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति र मृत श्रमिक 
सँगको पारिवारीक सम्बन्ध प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात  

दाबी गर्ने व्यक्ति एवम् अन्य प्राप्त गर्न योग्य व्यक्तिले मृत श्रमिकको 
आयद्वारा जीवन निर्वाह गरेको कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात  

अनिवार्य सङ्लग्न गर्नुपर्ने कागजात दाबी गर्ने व्यक्ति अथवा अन्य प्राप्त गर्न योग्य 
व्यक्ति, मृत श्रमिकसँग विवाह दर्ता नगरेको तर, तथ्यगत रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध रहेको 
देखिने परिस्थिति भएको व्यक्ति हुँदा	

उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात	

दाबी गर्ने व्यक्ति एवम् अन्य प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति मध्ये एक निश्चित अपाङ्गता 
स्थितिमा भएको कारणले प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुँदा	

स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट लगायत श्रमिकको मृत्यु भएको समय देखि बाट निरन्तर 
उक्त अपाङ्गताको स्थिति रहेको कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात  

प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति मध्ये, दाबी गर्ने व्यक्तिसँग एउटै घरपरिवार अन्तर्गत रहेको 
व्यक्ति हुँदा	 उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात 

श्रीमती अपाङ्गताको स्थितिमा भएमा	
स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट लगायत, श्रमिकको मृत्यु भएको समय भन्दा पछि 
अपाङ्गताको स्थिति आएको कुरा एवम् उक्त अपाङ्गताको स्थिति उत्पन्न भएको 
अथवा उक्त परिस्थिति हटेको समयलाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात  

उही कारणद्वारा, पीडित परिवार कर्मचारी पेन्सन, पीडित परिवार आधारभूत पेन्सन, विधवा 
पेन्सन आदि भुक्तानी गरिने भएमा	 भुक्तानी राशिलाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात 	
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पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकम 	

 (1) पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकम भुक्तानी गरिने अवस्था	

तलका मध्ये कुनै एक अवस्थामा भुक्तानी गरिने छ।  
① श्रमिकको मृत्यु हुँदाको समयमा, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन प्राप्त गर्ने पीडित परिवार नभएमा 
② पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्राप्ती अधिकार भएका व्यक्तिहरू मध्ये अन्तिम क्रममा रहेको व्यक्ति समेत गरी सबैले 
अधिकार गुमाएको बखतमा, प्राप्ती अधिकार रहेका पीडित परिवारको सबै सदस्य प्रति भुक्तानी गरिएको पेन्सन एवम् पीडित 
परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम (P29)को कुल राशि, आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,000 दिन 
बराबर नपुगेमा	

भत्ताको अन्तर्वस्तु	

 (2) प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति 	
पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकमको प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति, तलको मध्ये सबभन्दा 
अगाडिको क्रममा रहेको व्यक्ति (②③को हकमा, छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमाको 
क्रम)बाट, सोही क्रमको व्यक्ति 2 जना वा सो भन्दा बढी भएमा, सम्पूर्ण सदस्य प्राप्ती अधिकार भएको 
व्यक्ति हुनेछन्। 	

① पति / पत्नी  
② श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत निजको आयद्वारा जीवन निर्वाह गरिरहेका छोराछोरी, बाबुआमा, 
नातिनातिना, हजुर बुवाआमा 
③ अन्य छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमा 
④ दाजुभाइ दिदीबहिनी 	

माथि उल्लेखित (1) को ①को अवस्था	
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,000 दिन बराबर भुक्तानी गरिन्छ।  
साथै, पीडित परिवार विशेष भुक्तानी रकम स्वरूप 30 लाख येन भुक्तानी गरिनुको साथसाथै, पीडित 
परिवार विशेष एकमुष्ट रकम स्वरूप आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,000 दिन बराबर भुक्तानी 
गरिन्छ। 	

माथि उल्लेखित (1)को ②को अवस्था	
आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 1,000 दिन बराबरबाट, पहिल्यै भुक्तानी गरिएको पीडित परिवार 
(क्षतिपूर्ति) पेन्सन आदिको कुल राशि घटाएर आएको राशि भुक्तानी गरिन्छ।  
पीडित परिवारको प्राप्ती अधिकार भएका सम्पूर्ण सदस्य प्रति भुक्तानी गरिएको पीडित परिवार विशेष 
पेन्सनको कुल राशि, आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,000 दिन बराबर नपुगेको बखतमा, पीडित परिवार 
विशेष एकमुष्ट रकम स्वरूप आधारभूत दैनिक हिसाब राशिको 1,000 दिन बराबर र त्यसको कुल राशिको 
कटाएर आएको राशि भुक्तानी गरिन्छ। (पीडित परिवार विशेष भुक्तानी रकम भुक्तानी हुँदैन) 	
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दाबी गर्ने प्रक्रिया	

क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष, पीडित परिवार क्षतिपूर्ति एकमुष्ट 
रकम भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं. 15) अथवा पीडित परिवार एकमुष्ट रकम भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं.
16-9) पेश गर्नुहोला।  
पुनश्च, विशेष भुक्तानी रकमको भुक्तानी आवेदन, सिद्धान्तत: पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट 
रकमको दाबी सँगसँगै गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। फारम, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकम कै 
प्रयोग गर्नुहोला। 	

यस्तो बेलामा	 सङ्लग्न कागजात 

मृत श्रमिकसँग विवाह दर्ता नगरेको तर तथ्यगत रूपमा 
वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखिने परिस्थिति भएको व्यक्ति 
हुँदा	

उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात 

मृत श्रमिकको आयद्वारा जीवन निर्वाह गरिरहेको व्यक्ति 
भएमा	

उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात तथ्य प्रमाणित 
गर्ने कागजात 	

श्रमिकको मृत्यु हुँदाको बखत, पीडित परिवार क्षतिपूर्ति 
पेन्सन प्राप्त गर्न सक्ने पीडित परिवार नभएमा	

(अ) डेथ सर्टिफिकेट, डेड बडि एक्जामिनेसन रिपोर्ट, शव 
जाँच मुचुल्का अथवा ती तथ्यहरू उल्लेखित प्रमाणपत्र 
आदि, श्रमिकको मृत्युको तथ्य एवम् मृत्युको मिति 
प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात  

(आ) कोसेकि (पारिवारीक दर्ता)को विस्तृत प्रतिलिपि वा 
सङ्क्षिप्त प्रतिलिपि लगायत, दाबी गर्ने व्यक्ति र 
मृत्यु भएको श्रमिक बीचको पारिवारीक सम्बन्धलाई 
प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात 	

पीडित परिवार क्षतिपूर्ति पेन्सनको प्राप्ती अधिकार भएका 
व्यक्तिहरू मध्ये, अन्तिम क्रममा रहेको व्यक्ति समेत गरी 
सबैले अधिकार गुमाएको बखतमा, पीडित परिवारको प्राप्ती 
अधिकार रहेका सबै सदस्य प्रति भुक्तानी गरिएको पेन्सन 
एवम् पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी 
एकमुष्ट रकमको कुल राशि, आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 
1,000 दिन बराबर नपुगेमा 

माथि उल्लेखित (आ)को कागजात 	

हदम्याद 

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) एकमुष्ट रकम, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको अवस्थामा जस्तै 
प्रभावित व्यक्तिको मृत्यु भएको दिनको भोलिपल्ट देखि गनेर 5 वर्ष बित्यो भने, हदम्यादको कारणले 
दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया ध्यान पुऱ्याउनुहोस्। 	

●पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात 	

*यस बाहेक पनि कागजात पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ।	
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पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम 	

1 पटकको लागि मात्र, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्न सकिन्छ।  
साथै, उमेर नपुगेको कारणले पेन्सनको भुक्तानी रोक्का गरिएको व्यक्तिले पनि अग्रिम भुक्तानी प्राप्त गर्न 
सक्ने छ। 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया 

अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकमको राशि, आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 200 दिन बराबर, 400 दिन बराबर, 
600 दिन बराबर, 800 दिन बराबर र 1,000 दिन बराबर मध्येबाट, चाहेको राशि चयन गर्न सकिन्छ।  
पुनश्च, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट रकम भुक्तानी भएमा, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन, हरेक महिनाको 
राशि (1 वर्ष पूरा भएपछिको भागमा वर्षमा 5 प्रतिशतको साधारण ब्याज दरले कटाएको राशि)को कुल 
राशि, अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम बराबर नपुग्दा सम्मको अवधिमा, भुक्तानी रोक्का गरिने छ।	

भत्ताको अन्तर्वस्तु 

सिद्धान्तत: पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको दाबी सँगसँगै, पीडित परिवार क्षतिपूर्ति पेन्सन, पीडित 
परिवार पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम दाबीपत्र (पेन्सन आवेदन फारम नं.1)लाई, क्षेत्राधिकार 
भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष पेश गर्नुहोला।  
तथापि, पेन्सनको भुक्तानी निर्णयको नोटिस आएको दिनको भोलिपल्ट देखि, एक वर्ष भित्र भएमा, पीडित 
परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन प्राप्त गरे पश्चात पनि दाबी गर्न सकिने छ। यस अवस्थामा, आधारभूत दैनिक 
भत्ता राशिको 1,000 दिन बराबरको राशिबाट, पहिल्यै भुक्तानी गरिएको पेन्सनको कुल राशि घटाएर 
आएको राशिको परिधि भित्र रहेर दाबी गर्नुपर्ने हुनजान्छ। 	

हदम्याद 

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अग्रिम भुक्तानी एकमुष्ट रकम, प्रभावित श्रमिकको मृत्यु भएको 
दिनको भोलिपल्ट देखि 2 वर्ष बित्यो भने, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया ध्यान 
पुऱ्याउनुहोस्। 	
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पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्ति 
परिवर्तन हुने बखत (प्रापक परिवर्तन) 	

पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्राप्ती अधिकार भएको व्यक्तिले, तलका कारणहरूबाट 
पेन्सन प्राप्त गर्न नसक्ने भएको बखतमा, तलको क्रमका पीडित परिवारले पेन्सनको भुक्तानी 
प्राप्त गर्नेछन्। 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

 (1) मृत्यु भएको बखत 
 (2) विवाहित (विवाह दर्ता नगरेको तर, तथ्यगत रूपमा वैवाहिक सम्बन्ध रहेको देखिने परिस्थिति भएको 

अवस्था समेत) भएको बखत 
 (3) सिधा रगतको सम्बन्ध अथवा सिधा वैवाहिक सम्बन्ध बाहेकको व्यक्तिको धर्मपुत्र/पुत्री (दर्ता 

नगरेको तर, तथ्य हेर्दा बच्चा एडप्ट गरेर बनेको सम्बन्ध जस्तो देखिने परिस्थिति भएको अवस्था 
समेत) भएको बखत 

 (4) नाता तोडेर, मृत्यु भएको श्रमिक सँगको आफन्त सम्बन्ध समाप्त भएको बखत 
 (5) छोराछोरी, नातिनातिना, दाजुभाइ दिदीबहिनीको हकमा, 18 वर्ष पुगेको दिन भन्दा पछिको सबभन्दा 

पहिलो मार्च 31 समाप्त भएको बखत (श्रमिकको मृत्युको समय देखि निरन्तर एक निश्चित 
अपाङ्गताको स्थितिमा रहेको बखत बाहेक)  

 (6) एक निश्चित अपाङ्गताको स्थितिमा रहेका श्रीमान, छोराछोरी, बाबुआमा, नातिनातिना, हजुर बुवाआमा, 
दाजुभाइ दिदीबहिनीको हकमा, उक्त परिस्थिति हटेको बखत 

यस्तो बेलामा	 सङ्लग्न कागजात 

सङ्लग्न गर्नैपर्ने कागजात	

कोसेकि (पारिवारीक दर्ता)को विस्तृत प्रतिलिपि वा 
सङ्क्षिप्त प्रतिलिपि लगायत, दाबी गर्ने व्यक्ति एवम् 
दाबी गर्ने व्यक्तिसँग एउटै घर परिवार अन्तर्गत रहेको 
अन्य प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति र मृत श्रमिक बीचको 
पारिवारीक सम्बन्धलाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात 	

दाबी गर्ने व्यक्ति एवम् दाबी गर्ने व्यक्तिसँग एउटै घर 
परिवार अन्तर्गत रहेको बाहेकको प्राप्त गर्न योग्य 
व्यक्तिहरू मध्ये एक निश्चित अपाङ्गताको स्थितिमा 
भएको कारणले प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति हुनजाने 
व्यक्ति भएको बखत 

स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट लगायत श्रमिकको मृत्यु भएको 
समय देखि बाट निरन्तर उक्त अपाङ्गताको स्थिति रहेको 
कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्ने कागजात	

प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति मध्ये, दाबी गर्ने व्यक्तिसँग 
एउटै घरपरिवार अन्तर्गत रहेको व्यक्ति हुँदा उक्त तथ्यलाई प्रमाणित गर्ने कागजात	

●पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजात	

*यस बाहेक पनि कागजात पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ।	

क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष पीडित परिवार क्षतिपूर्ति 
पेन्सन, पीडित परिवार पेन्सन प्रापक परिवर्तन आदि दाबीपत्र (फारम नं. 13) पेश गर्नुहोला।  
पीडित परिवार विशेष पेन्सनको भुक्तानी आवेदन, सिद्धान्तत: प्रापक परिवर्तनको दाबी सँगसँगै 
गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।  
फारम, प्रापक परिवर्तन आदि दाबीपत्र कै प्रयोग गर्नुहोला। 	
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काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता)	

काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता)को भुक्तानी दायरामा पर्ने व्यक्ति, अनिवार्य रूपमा पीडित 
परिवार नै हुन्छन् भन्ने जरूरी छैन तर, सामान्यतया काजक्रिया गर्नको लागि लायक पीडित परिवार 
यसभित्र पर्दछन्।  
पुनश्च, काजक्रिया गरिदिने पीडित परिवार नभएर, कम्पनी द्वारा नै मृत श्रमिकको काजक्रिया 
भएको खण्डमा, काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता), उक्त कम्पनी प्रति भुक्तानी गरिन्छ। 	

दाबीको अन्तर्वस्तु	

काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता)को राशि, 315,000 येनमा आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 30 
दिन बराबर थप गरेको राशि हुने छ।  
यस राशि, आधारभूत दैनिक भत्ता राशिको 60 दिन बराबर नपुगेको खण्डमा, आधारभूत दैनिक भत्ता 
राशिको 60 दिन बराबर नै भुक्तानी राशि हुने छ। 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

हदम्याद 

काजक्रिया खर्च (काजक्रिया भत्ता), प्रभावित श्रमिकको मृत्यु भएको दिनको भोलिपल्ट देखि 2 वर्ष 
बित्यो भने, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया ध्यान पुऱ्याउनुहोस्। 	

क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय प्रमुख समक्ष, काजक्रिया खर्च दाबीपत्र 
(फारम नं.16) अथवा काजक्रिया भत्ता दाबीपत्र (फारम नं.16-10) पेश गर्नुहोला। 	

●दाबीको क्रममा आवश्यक सङ्लग्न कागजात  
डेथ सर्टिफिकेट, डेड बडि एक्जामिनेसन रिपोर्ट, शव जाँच मुचुल्का  अथवा ती तथ्यहरू उल्लेखित 
प्रमाणपत्र लगायतका, प्रभावित श्रमिकको मृत्युको तथ्य, मृत्युको मिति प्रमाणित गर्न सक्ने 
कागजात।  
तथापि, पीडित परिवार (क्षतिपूर्ति) भत्ताको दाबीपत्र पेश गर्ने बखतमा सङ्लग्न गरेको भएमा, 
आवश्यक छैन। 	



32	

केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता  
अपाङ्गता (क्षतिपूर्ति) पेन्सन अथवा घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको श्रेणी-1 का 
व्यक्ति सबै र, श्रेणी-2 का मानसिक तथा स्नायु अपाङ्गता / छाती तथा पेटका अङ्गहरूको 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिले, वास्तविकतामा केयर गिभिङ् सेवा प्राप्त गरिरहेको भएमा, केयर गिभिङ् 
क्षतिपूर्ति भत्ता (कार्यस्थलको दुर्घटना भएमा) अथवा केयर गिभिङ् भत्ता (काममा आवत-जावत 
गर्दाको दुर्घटना भएमा) भुक्तानी गरिन्छ।  

भुक्तानीको शर्त 	

1 एक निश्चित अपाङ्गताको स्थिति भित्र पर्नुपर्ने	
केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता, अपाङ्गताको स्थिति अनुसार हरपल र हरदिन केयर गिभिङ् आवश्यक 
हुने स्थिति भनेर दुई ओटामा वर्गीकरण गरिन्छ। हरपल अथवा हरदिन केयर गिभिङ् आवश्यक हुने 
अपाङ्गताको स्थिति, तलका अनुसार छन्। 	

त्यस भित्र पर्ने व्यक्तिको ठोस अपाङ्गताको स्थिति  

हरपल केयर गिभिङ्	

① मानसिक तथा स्नायु अपाङ्गता / छाती तथा पेटका अङ्गहरूमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, हरपल केयर गिभिङ् आवश्यक हुने स्थिति 
भित्र पर्ने व्यक्ति (अपाङ्गता श्रेणीको श्रेणी-1 को नं. 3,4, 
घाउचोट वा बिमारी श्रेणी श्रेणी-1 को नं. 1,2)  
・दुवै आँखा दृष्टिविहीन हुनुको साथसाथै, अपाङ्गता अथवा 
घाउचोट वा बिमारी श्रेणीको श्रेणी-1, श्रेणी-2 को 
अपाङ्गता भएका व्यक्ति 

② 
・दुवै हात एवम् दुवै गोडा गुमाएको अथवा प्रयोगहीन स्थितिमा 
रहेको व्यक्ति  

आदि ① मा दिइएकै हदको केयर गिभिङ् आवश्यक हुने स्थिति 
भएको व्यक्ति 

हरदिन केयर गिभिङ्	

① मानसिक तथा स्नायु अपाङ्गता / छाती तथा पेटका अङ्गहरूमा 
अपाङ्गता बाँकी रही, हरदिन केयर गिभिङ् आवश्यक हुने स्थिति भित्र 
पर्ने व्यक्ति (अपाङ्गता श्रेणीको श्रेणी-2 को 2-2, 2-3, घाउचोट 
वा बिमारी श्रेणीको श्रेणी-2 को नं. 1,2)  
② अपाङ्गता श्रेणीको श्रेणी-1 अथवा घाउचोट वा बिमारी श्रेणीको 
श्रेणी-1 भित्र पर्ने व्यक्ति भई, हरपल केयर गिभिङ् आवश्यक हुने 
स्थितिमा नरहेका व्यक्ति	

2 वास्तविकतामा केयर गिभिङ् प्राप्त गरिरहेको हुनुपर्ने	
निजी कम्पनीको सशुल्क केयर गिभिङ् सर्भिस या आफन्त, साथी, चिनजानका मानिसबाट, 
वास्तविकतामा केयर गिभिङ् प्राप्त गरिरहेको हुनु आवश्यक 	

3 अस्पताल अथवा स्वास्थ केन्द्रमा भर्ना भएको हुन नहुने	

4 वृद्ध स्वास्थ्य गृह, अपाङ्ग सेवा गृह (दैनिक जीवनयापनमा केयर गिभिङ् प्राप्त गरिरहेको 
अवस्थामा मात्र), विशेष वृद्ध हेरविचार गृह, आणविक बम पीडित विशेष हेरविचार गृहमा 
भर्ना नभएको	

यी सुविधास्थलमा भर्ना भएको अवस्थामा, पर्याप्त सर्भिस प्रदान भइरहेको भन्ने सोचिने हुँदा, भुक्तानी 
दायरामा नपर्ने हुनजान्छ। 	
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यस्तो बेलामा त्यस भित्र पर्ने व्यक्तिको ठोस अपाङ्गताको स्थिति 

सङ्लग्न गर्नैपर्ने कागजात	 चिकित्सक अथवा दन्त चिकित्सकको स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट 	

केयर गिभिङ् खर्च गरेको अवस्था	 खर्च गरेर केयर गिभिङ् प्राप्त गरेको दिन सङ्ख्या एवम् खर्चको 
राशि प्रमाणित गर्ने कागजात 	

दाबी गर्ने प्रक्रिया	

केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता दाबी गर्ने बखतमा, क्षेत्राधिकार भएको श्रम मानक निरीक्षण कार्यालय 
प्रमुख समक्ष, केयर गिभिङ् क्षतिपूर्ति भत्ता, केयर गिभिङ् भत्ता भुक्तानी दाबीपत्र (फारम नं.16-2-2) 
पेश गर्नुहोला। 	
●पेश गर्दा सङ्लग्न गर्नुपर्ने आवश्यक कागजपत्र	

*यस बाहेक पनि कागजात पेश गर्नुपर्ने हुनसक्छ।	

घाउचोट वा बिमारी (क्षतिपूर्ति) पेन्सनको प्रापक व्यक्ति एवम् अपाङ्गता श्रेणीको श्रेणी-1 को नं. 3,4 
अथवा श्रेणी-2 को 2-2, 2-3 भित्र पर्ने व्यक्तिको लागि, स्वास्थ्य जाँच रिपोर्ट सङ्लग्न गर्नुपर्ने 
आवश्यकता रहने छैन।  
साथै, लगातार दोस्रो पटक भन्दा पछि केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता दाबी गर्ने बखतमा पनि, स्वास्थ्य 
जाँच रिपोर्ट आवश्यक पर्ने छैन।  
केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ताको दाबी गर्दा, एक महिनाको एकाइमा गर्ने हो तर 3 महिना बराबर एकैपटक 
दाबी गरेपनि समस्या हुने छैन। 	

हदम्याद 

केयर गिभिङ् (क्षतिपूर्ति) भत्ता दाबी गर्दा, केयर गिभिङ् सेवा प्राप्त गरेको महिना भन्दा अर्को 
महिनाको 1 तारिख देखि गनेर 2 वर्ष बित्यो भने, हदम्यादको कारणले दाबी अधिकार नरहने हुँदा कृपया 
ध्यान पुऱ्याउनुहोस्। 	


