सम्पूर्ण रोजगारदाताहरूमा

श्रम बिमा गर्ने सन्दर्णमा
"श्रम बिमा" भन्ने शब्दले "श्रम दर्
ण र्ना बिमा" (दर्
ु ट
ु घटना क्षतिपूतिघ बिमा) र "रोजगार बिमा" लाई समावेश गदघ छ।
कृपया यस पर्ाघमा आधाररि रही िपाईँको कायघस्थलमा श्रम बिमा अनर्नवार्ण छ या छै न जााँर् गनह
ुघ ोस ् र तनकटको प्रान्िीय श्रम ववभाग, श्रम
मापदण्ड तनरीक्षण कायाघलय वा सावघजतनक रोजगार सरु क्षा कायाघलय (हे लो वकघ) मा परामशघ ललनह
ु ोस ्।

अनर्नवार्ण रुपमा बिमा गर्नुण पर्ने कार्णस्थलहरु

♦तनम्न कायघस्थलहरू कानन
ु ी रूपमा श्रम बिमा मा सामेल हुनु पदघ छ।（अतनवायघ रुप मा बिमा को लागग तनवेदन पेस गनुघ पने
जस्िो सक
ु ै रोजगार, अस्थायी, फुल टाइम वा पाटघ टाइम जहााँ एक वा सो र्न्दा िढी श्रशमक लाई रोजगारी ददइएको छ, ती कार्णस्थलहरू
कार्णस्थलहरू अनर्नवार्ण रूपमा सामेल हुनु पने छ।
※केही तनजी स्वालमत्व मा सञ्र्ाललि कृवि, वन िथा माछा पालन व्यवसायहरू जसले ५ जना भन्दा कम श्रलमकहरू प्रयोग गदघ छ िी
व्यवसायहरू लाई यस प्रावधान िाट िाहहर राखिएको छ।

※आवश्यक प्रावधान हरू परु ा गरे को िण्डमा अतनवायघ रूपमा सामेल हुनु पने व्यवसायहरू िाहे क अन्य संस्थाहरू पतन श्रम
दर्
घ ना र रोजगार बिमामा सामेल हुन सक्ने छन ्। (वैकल्पपक)
ु ट

"श्रशमक" को पररर्ाषा
"श्रशमक" भनेको उपलब्ध गराइएको श्रमको प्रकारमा ध्यान नहदई व्यवसाय वा कायघस्थलमा श्रम आपतू िघ गने व्यल्क्ि हो, जसलाई मजदरु ी
गरे िापत क्षनतपूनतणको रूपमा आधारर्ूत पाररश्रशमक हदइन्छ।

आंशिक - समर् का श्रशमक (पाटण टाइम, अरुिाइतो, आदद) को िारे मा
"श्रम दर्
घ ना बिमा" आंलशक - समय का श्रलमक सहहि सिै श्रलमकहरू का लागग अतनवायघ छ।
ु ट
यद्यवप "रोजगार बिमा" को हकमा भने केही आधारभि
ू सिघहरू परू ा नगरे का श्रलमकहरू मा लागु हुने छै न ।

※यसिाहे क संस्था को सञ्र्ालक सलमति का सदस्य र सो सदस्यहरू साँग िसोिास गने पाररवाररक सदस्यहरू को हकमा पतन लागु नहुने
सम्भावना रहन्छ।

बिमा िल्
ु क कहााँ प्रर्ोग गररन्छ ?
◆ िपाईँले भक्
घ ना बिमा र रोजगार बिमा को मआ
ु िान गनभ
ुघ एको बिमा वप्रलमयम, श्रम दर्
ु ट
ु ब्जा को लागग तनम्न प्रकारले प्रयोग गररन्छ।
श्रम

दर्
घ ना
ु ट
बिमा

काम (या व्यापार) को लसललसलामा यात्रा गदाघ वा कायघ क्षेत्र मा र्ोटपटक लागेमा साथै, बिरामी परे मा वा मत्ृ यु भएमा,
पीडित व्र्क्तत र पररवार लाई सरु क्षा स्वरूप सहयोग प्रदान गररन्छ।

※ ववत्तीय विघ २०१८ मा कररि ९० हजार व्यल्क्िलाई गर्ककत्सा उपर्ार (क्षतिपूतिघ) प्रदान गररयो भने लगभग २ लाि १० हजार व्यल्क्िलाई
श्रम दर्
घ ना पेन्सन (क्षतिपतू िघ) प्रदान गररयो ।
ु ट

※2018 मा, लगभग 1.6 लाि मातनसहरूलाई नयााँ रोजगारी िोजी सुववधाहरू(िथाकगथि िेरोजगारी भत्ता)प्रदान गरयौं।

रोजगार श्रलमकले आफ्नो जागगर गम
ु ाएमा या विघमान जागगर जारी राख्न कहिनाइ भएमा, साथै रोजगार अवसर को िढावा र
बिमा

जीववका उपाजणर्न साँग सम्िक्न्धत प्रशिक्षर् र्ा शिक्षा शलइरहे को िण्ड मा पतन समथघन प्रदान गदघ छ।

※ ववत्तीय विघ २०१८ मा कररि १० लाि ६० हजार व्यल्क्िलाई "सामान्य रोजगारी िोजी सवु वधा" (िथाकगथि िेरोजगारी भत्ता) प्रदान

वप्रशमर्म र्त
ु तार्नी कसले गदणछ?
♦श्रम बिमा वप्रलमयम श्रलमकहरूलाई भक्
घ ना
ु िानी गररने कुल पाररश्रलमक िाट वप्रलमयम दर मा आधाररि रही हहसाि गररन्छ। ( श्र म दर्
ु ट
बिमा दर + रोजगार बिमा दर)
श्रम बिमा अन्िगघि "औद्र्ोगगक दर्
ण र्ना क्षनतपनू तण बिमा" को सम्पर्
ू ण रकम व्र्वसार्ी द्वारा र्त
ु तार्न गररन्छ र्र्ने "रोजगार
ु ट
बिमा" व्र्वसार्ी र श्रशमक दव
ु तार्न गररन्छ।
ु ै शमली र्त
※श्रम बिमा वप्रलमयम, रोजगार को प्रकारमा तनभघर गदघछ, श्रम दर्
घ ना बिमा दर र रोजगार बिमा दर प्रत्येक प्रकारको पेसा अनुसार
ु ट
तनधाघरण गररएको छ।

र्दद रोजगारदाताले बिमाको िेवास्ता गरेमा के हुन्छ ?
１. ववगतको बिमा वप्रशमर्म र्त
ु तार्नी सङ्कलर्न को अलावा, अनतररतत िल्
ु क पनर्न सङ्कलर्न गररर्नेछ ।
श्रम बिमाको आवेदन नगरे का रोजगारदािाहरू लाई सरकारले पहहला आवेदन गराउन को लागी कदम र्ापनेछ र त्यस पतछ श्रम
２.
बिमा वप्रलमयमको रकम तनधाघरण गदघ छ।

त्यस िेला, भक्
ु िानी गनघ िाकी ववगिको बिमा वप्रलमयम र साथै अतिररक्ि शप
ु क पतन सङ्कलन गररनेछ। यहद भक्
ु िानी गनघ
भएको िण्ड मा र्ल अर्ल सम्पवत्त जफि गररनेछ।

２. र्दद कुर्नै कार्ण सम्िक्न्धत दर्
ण र्ना र्टे मा, औद्र्ोगगक दर्ण
ू ण वा आंशिक रकम सङ्कलर्न गररर्नेछ।
ु ट
ु टर्ना क्षनतपनू तण लार् को सम्पर्
रोजगारदािाले जानाजानी वा लापरिाहीपव
घ श्रम दर्
घ ना बिमाको आवेदन नगरे मा र िथाकगथि अवगधमा भएको दर्
घ नाको
ू क
ु ट
ु ट
श्रम दर्
घ ना बिमा लाभ ललएमा, श्रम मापदण्ड कानन
ु को प्रावधान अन्िगघि रही रोजगारदािा िाट बिमा रकमको सम्पण
ू घ वा आंलशक
ु ट
लाभ भक्
ु िानी सङ्कलन गररनेछ।

３. रोजगार समथणर्न अन्तगणत को अर्नद
ु ार्न प्रदार्न गररर्ने छै र्न।
बिमा वप्रलमयम भुक्िानी िकाया रहे को अवस्थामा रोजगारसाँग सम्िल्न्धि अनद
ु ानहरू प्राप्ि गनघ सककने छै न। उदाहरणका लागग
"रोजगार समायोजन अनद
ु ान" (जुन अनद
ु ान अन्िगघि रोजगारदािा लाई श्रलमक को काम िरकरार रािी बिदा िस्ने सुववधा को
गदघ छ) र "ववशेि रोजगारी ववकास अनुदान" (िुजुगघ वा अशक्ििा भएका कारण रोजगारी पाउन कहिनाइ भएका व्यल्क्िहरूलाई

रोजगार हदने रोजगारदािाले पाउने अनद
ु ान)।

श्रम बिमा आवेदर्न प्रक्रिर्ा कहााँ गर्नण सक्रकन्छ ?
आवेदन प्रकिया, श्रम मानक तनरीक्षण कायाघलय वा कुनै पतन सावघजतनक रोजगार सरु क्षा
( हे लो वकघ) मा गनघ सककन्छ। आवेदन प्रकिया परु ा नगरे का रोजगारदािाहरूले सकेसम्म र्ााँडो
मानक तनरीक्षण कायाघलय वा कुनै पतन सावघजतनक रोजगार सरु क्षा कायाघलय (हे लो वकघ) मा
गनह
ुघ ोला।

िैंक ट्रान्सफर माफणत पनर्न श्रम बिमा वप्रशमर्म र्त
ु तार्न सम्र्व छ।
●श्रम बिमा वप्रलमयम वा सामान्य योगदानहरू िैङ्क ट्रान्सफर माफघि भक्
ु िान गनघ सककन्छ।
●िैंक ट्रान्सफर प्रयोग गनघका लागग कृपया िािा नम्िर, आहद सहहि आवेदन फारम भनह
ुघ ोस ् र िािा भएको ववत्तीय संस्थाको
काउन्टरमा िझ
ु ाउनुहोस ्।

●ववस्िि
ुघ ोस ्।
ृ जानकारीका लागग कृपया स्वास््य, श्रम िथा कपयाण मन्त्रालयको होम पेज हेनह

स्वास््र्, श्रम तथा कल्र्ार् मन्रालर्・प्रान्तीर् श्रम ब्र्रु ो・श्रम मार्नक नर्नरीक्षर् कार्ाणलर्・सावणजनर्नक
रोजगार सरु क्षा कार्ाणलर्।
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