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व्यावसाययक बहिरोपन क्षयि पयूि ि योजना 
 

रोजगारीको कारणले िोिल् ाको कारण बहि रोपनबाट पीडिि  व्यक्तििरु ाई क्षयि पयूि ि हिनको लागग 
व्यावसाययक बहि रोपन क्षयि पयूि ि योजना व्यावसाययक बहि रोपन (क्षयि पयूि ि) अध् ाि ेश अन्िग िि  
स् ापना गररएको छ । 

 

व्यावसाययक बहि रोपन क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  
 

योग्यिा को मापि ण्  
 

◎ क्षयि पयूि िको लागग योग्यि ा शिििरू के-के ि ुन ्? 
िं गकंगमा िोककएको िोिल्लामा काम गनि रोजगार पाएको यहि  उसले रोजगारीको क्रममा ि ोिल् ाको कारण 
सुन्ने क्षमि ा गमुाएमा उसले क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  हिन सतछ । पेशागि  बहिर ापन एक पेशागि  रोग 
िो  र व्यक्ति  क्षयि पयूि िको िक िार  ि ुन ुअयि ले पेशागि  र सुन्ने क्षमि ामा क्षयिक ो ि बु ैआवश्यकिािरू परुा 
गनुिपछि । 

पेशागि  बहिर ापनिरूको लागग क्षयि पयूि ि हिइन  ेकुन ैपयन व्यक्तिल े यहि  उ / उनी एक यनक्श्ि ि  अवगि मा 
यनहि िष्ट िोिल् ाको व्यवसायमा काम गनि जारी रि ेमा र स्थायी असक्षमिा को सुन्ने क्षमि ाको थप प्रयिश ि  
गमुाउनपुरेमा थप क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  हिन सतनेछ ।  

A. पहि लो पटक क्षयि पयूि ि 

1. व्यावसाययक आवश्यकिािरू : 
(क) ि ंगकंगमा यनहि िष्ट िोिल् ाको व्यवसायमा कम्ि मा 10 बर्िको रोजगारी वा ववश ेर् गरर िो िल् ा 

ि ुने 4 वटा व्यवसायि रूमा कम्ि ीमा 5 बर्िको रोजगारी; र 

(ख) क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  हि न ुभन्ि  अयि  12 महिन ा भभत्र िं गकंगमा यनहि िष्ट ि ोि ल्ला ि ुने 
पेशामा यनरन् र सम्झिा  अन् गिि  रोजगार प्राप्ि गरेको । (यनरन्िर  सम् ौिा  भनेको रोजगारीको 
सम्झौ ा िो  जिााँ कमिि ारीले सोिी  रोजगारिा िा को लागग 4 ि प्िा  वा बढीको लागग, हिइएको भमयि  
भन्ि  4 ि प्िा व ा बढीको लागग, प्रत्येक 4 ि प्िा मा कम्ि मा 18 ि ण्टा ो लागग काम गरेको 
छ ।) 

2. सुन्ने क्षमि ा गुमाउने आवश्यकिाि रू : 
(क) बबनऔरल सुन्ने क्षमि ा गमुाउने - प्रत्येक कानमा 40 dB भन्िा  कम नि ुने गरर सेन् ोररन्यरुल 

सुन्ने क्षमि ा गमुाउने, जिााँ कम्ि मा एउटा कानमा यस्ि ो गमुाएको क्षमि ा ि ोि ल्लाको कारणले 
ि ुन्छ; वा 

 

(ख) मोनोरल सुन्ने क्षमि ा गमुाउने – एउटा कानमा मात्र 40 dB भन्ि  कम नि ुने गरर सेन्सोररन्यरुल 
सुन्ने क्षमि ा गमुाउने, यस्ि ो गमुाएको क्षमि ा ि ोि ल्लाको कारणले ि ुन्छ । 

मागथ उल्लेखखि  सेन्सोररन्यरुल सुन्ने क्षमि ा 1, 2 र 3 khZ कि तवेन् ी भन् ा मागथ अडिय ोमेट्री द् ारा 
मापन गरेको औसि  सुन्ने क्षमि ा गमुाउनेबाट प्राप्ि  गनि सककन्छ । 
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B. थप क्षयि पयूि ि 

1. व्यावसाययक आवश्यकिािरू : 
(क) उसको / उनको पयछल् ो आवेिन को भमयि  पयछ क्षयि पयूि ि स्वीकृि  भएको ि ंगकंगमा यनहि िष्ट 

िोिल् ा ि ुने पेशामा कम्ि मा 3 बर्िको कुल रोजगार; र 

(ख) थप क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  हि न ुभन्ि  अयि  12 महिन ा भभत्र ि ंगकंगमा यनहि िष्ट िोिल् ा 
ि ुने पेशामा यनरन्ि र सम्झौि ा अन् गिि  रोजगारमा रहि रि ेको । 

 
2. थप स् ायी असक्षमिा  आवश्यकिा िरूको साथमा सुन्ने क्षमि ा गुमाएको  : 
 

(क) बबनऔरल वा मोनोरल सुन्ने क्षमि ा गमुाउने; र 

(ख) स् ायी असक्षमिाक ो प्रयिश ि  क्षयि पयूि ि स्वीकृि  गररएको ि ालको आवेिन  भन्िा ढी छ । 

◎ के त्यिा ाँ आवेिन  हिन  ेअक्न्ि म म् ाि  छ ? 
अझ ैपयन यनहि िष्ट िोिल् ा पेशामा कायिरि  भएका व्यक्ति  र मागथका सिििरू परूा गरी कुन ैपयन समयमा 
क्षयि पयूि िको लागग आवेिन  हिन सतछ । 

यनहि िष्ट िोिल् ा पेशामा कायिरि  भएका व्यक्ति ले यस्ि  पेशामा पयछल् ो पटक रोजगारमा भएको भमयिल े 
12 महिन ा भभत्र आवेिन  हि न ुपनेछ ।  

 
◎ कोलाि ल गने पेशा के के ि ुन?् 

त्यिााँ यनहि िष्ट िोिल् ा पेशाका 29 वटा प्रकारिरू छन ्। यसमा संलग्न व्यवसायिरूमा समावेश छन ्- 
1. ि ाि ुमा वा ि ाि ुको बबलेट वा ब्लुममा बबजुली द् ारा संि ाभलि  वपस् े उपकरणि रूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर 

त्यसको छेउमा िी  उपकरणिरू प्रयोग भइरि ेको बेलामा कायि गने; 
2. ि ाि ुमा वा ि ाि ुको बबलेट वा ब्लुममा बबजुली द् ारा संि ाभलि  ठोतने उपकरणि रूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर 

त्यसको छेउमा िी  उपकरणिरू प्रयोग भइरि ेको बेलामा कायि गने; 
3.* ि ट्टान, कंक्रीट वा माबिलमा बबजुली द् ारा संि ाभलि  वपस् े, यछनो ि लाउने, काट् े वा ठोतने उपकरणिरूको पूणि रूपमा 

प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा िी  उपकरणिरू प्रयोग भइरि ेको बेलामा कायि गने; 
4. प्लान्टको वररपरर (पावर पे्रस प्लान्ट बाि ेक) ि ाि ुलाई पोलेर बन्ि  वा खुला िा इि रू वा वपट् े िथ ौिा िरूले वपटेर आकार 

हिन े (मोिो र लगाउने सहिि ) कायिमा पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा िी  उपकरणिरू प्रयोग भइरि ेको 
बेलामा कायि गने; 

5. कपिा  यनमािणमा काम गने जिा ाँ पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर कोठामा वा छायााँम काम गररन्छ जिा ाँ मानव-यनभमिि  
वा प्राकृयि क (खयनज सहिि ) फाइबरिरू बुन्ने काममा मेभशनिरू संलग्न ि ुन्छन ्वा फाइबरलाई उच्  गयिमा  बेररन्छन;् 

6. ि ाि ुको ककलाकााँट वा स्कू्रलाई काट् , आकार हिन  वा सफा गनि मेभशनको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको 
छेउमा कायि गने; 

7. जमेको ि ाि ुमा प्लाज्मा स् े गनको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
8. यनम्न मध्ये कुनै पयन मेभशनिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने : बि ु -कटर आकार 

हिन े मेभशन, समिल पाने मेभशन, स् ि ाभलि  वा अि ि-स् ि ाभलि  लेथिरू, बि ु िेसो  काट् े मेभसन, स् ि ाभलि  आकार हिन े 
मेभशन, िो िर ो-ककनारा खा ाँिा  काट् े मेभशनिरू, ठािो  ि ुरामा आकार हिन े मेभशनिरू (उच् -स् ीि  राउहटंग मेभशन सहिि ), 
ककनारा मोड् े मेभशनिरू, कम् ीमा 75mm ि ौिा ई भएको ब्लेि सहिि को ब्यान्ि स मेभशनिरू र गोलाकार आरी मेभशनिरू; 

9. ि ेन आरीको प्रयोग; 
10.* यनमािण साइटि रूमा ठोतने थुप्रो वा ि ाि ुको फल्याकि रूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा मेभशनको 

संलग्निा ; 
11.* पूणि वा मुख्य गरर ि र्िण ववस् ोटन संि ालनको नक्जकै काम गने; 
12. भशसाको वपसाईमा संलग्न मेभशनिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा प्रयोग गने; 
13. ि ट्टान वा ढंुगाको रोि ा टुक्र्याउने वा छान्ने कायिमा संलग्न मेभशनिरूसाँ  पूणि रु मा वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम 

गने; 
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14. पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा, प्लाक्स् कको सामग्रीको िा ना बनाउन संलग्न मेभशनिरूको प्रयोग 
गने; 

15. जिा जिरूको कत्ला िटा उनको लागग मेभशन वा िा िे  उपकरणिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा 
काम गने; 

16. आन्िर रक ििन  इक्जजन वा टबािइन वा ि बाबयुति  ईन्ि न बनिर वा जेट इक्न्जनिरूसाँ  पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य 
गरर त्यसको छेउमा काम गने; 

17. कारको ढााँ ा ममिि , वा िा िे  िथ ौिी को प्रयोग गरेर ि ाि ुको वस्ि ुि रू बनाउन पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको 
छेउमा काम गने; 

18. प्लाक्स् कको सामग्रीिरू यनकाल् े काममा संलग्न मेभशनि रूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम 
गने; 

19. कागज कुच्याउने मेभशनिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 

20. पूणि वा मुख्य रूपले ि बाबयुति  भापको प्रयोग गरेर क्ब्लगि गं र ि ाई गने मेभशनको प्रयोग पूणि रुपमा वा मुख्य गरर त्यसको 
छेउमा काम गने; 

21. पूणि वा मुख्य रूपमा शीशाको बोिल को लाइनि रूसाँग पूणि रु मा वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
22. पूणि वा मुख्य रूपमा ि ाि ुको तयान बोि लको लाइनिरूसाँग पूणि रुपमा वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
23. कागज कुच्याउने मेभशनिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा यि नीिरू प्रयोग भइरि ेको भेलामा मुख्य गरर त्यसको छेउमा 

काम गने; 
24 उच्  गयिको वेब-फेि अफसेट वप्रक्न्टंग मेभशनिरूको प्रयोग, वा यिन ीिरूको पूणि रूपमा प्रयोग गने वा यिन ीिरू प्रयोग भइरि ेको 

भेलामा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
25.* बन्ि कु फायररगं संि ालनको पूणि रुपमा वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
26. पूणि वा मुख्य रूपमा ित्काल वरपरको ठाउाँमा काम गनुिि ोस ्जिा ाँ वि  गने उद्देश्यको लागग सुाँगुरि रूलाई बबजुलीको झड् ा 

हिइन े ठाउाँमा पूणि रुपमा वा मुख्य गरर त्यसको छेउमा काम गने; 
27. जुवा अध् ाि ेश (तयाप. 148) को ि ारा 22 (1)(b) अन्िग िि  लाइसेन्स प्राप्ि मि जोंग पालिर भभत्र मिज ोंग खेल् े (मुख्य 

कि िव्यको रूपमा); 
28. डिस् ोथेकको नााँ  क्षमा वा त्यसको छेउमा पेय पिा थििरू (मुख्य कि िव्यको रूपमा) िय ारी गने वा सेवा प्रिा न गने; वा 
29. डिस् ोथेकमा रेकि ि गररएका संगीि  बजाउने र प्रसारण गनि यनयन्त्रण गने प्रणाली वा अपरेहटंग भसस्टम । 

 * यी 4 वटा िो िल् ाका पेशािरूको लागग 5 बर्िको रोजगार मात्र आवश्यक छ । 

◎ यनहि िष्ट िो िल्लाका पेशािरूको उिाि रणि रू : 
- न्यमेुहटक डिल िरू, थुप्रो िाइभ रिरू वा यनमािण साइटिरू वा खानीिरूमा ि ट्टान-टुक्र्याउने मेभशनिरूको प्रयोग; 
- कपिा  कारखानामा काट्  ेवा बनु्ने मेभसनिरूको प्रयोग; 
- ि ाि कुो काम गने कारखानािरूमा पावर पे्रस वा लेथको प्रयोग; 
- लेथ, समि ल गने मेभशन, गोलाकार आरा मेभशन वा भसकमी काममा उच् -गयि को राउहटगं मेभशनको प्रयोग;  
- प्लाक्टक कारखानािरूमा प्लाक्टको िान ा बनाउने मेभशनिरूको प्रयोग । 

 

आवेि न गने प्रकक्रयाि रू 
◎ कसरी आवेिन  गने? 

िाव ीकिािले एउटा आवेिन  फारम भरेर त्यसलाई व्यवसाययक बहिर ापन क्षयि पयूि ि बोि िमा बझुाउनपुछि । 

◎ िाव ीकिा िले बोि िलाई कुन सिू ना प्रिा न गनुिपछि ? 
व्यक्तिग ि  वववरण बाि ेक, िाव ीकिािले िोिल् ा व्यवसायमा उसको / उनको अयि ल् ो रोजगारीको बारेमा 
यनम्नानसुार वववरणिरू प्रिान  गनुिपछि : 
1. रोजगारिािा को नाम, सम् कि ठेगाना र टेभलफोन नम् र; 
2. रोजगारीको भमयि , पि , आम्िान ी र िोिल् ाका उपकरणिरू / मेभशनिरूको प्रयोगस ाँग सम् क्न् ि  वववरण; 

र 
3. सम् क्न्ि ि  रोजगारमा िाव ीकिािको संलग्नि ाको बारेमा जानकार ि ईुजना सि कमीिरूको सम् कि ठेगाना 

र टेभलफोन नम् रिरू । 
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◎ िाव ीकिा िले ककन आफ्ना सि कमीिरूको बारेमा जानकारी प्रिान  गनुिपछि ? 
िाव ीकिािको रोजगार ईयििा सको प्रमाणीकरण गिाि, बोि िले उसको रोजगारको वववरण स् ष्ट पानि उसको / 
उनको सिक मीिरु ाई सम् कि गनुिपने ि ुनसतछ । 

◎ िाव ीकिा िले आवेिन  पेश गिा ि कागजाि  प्रमाण पेश गनुिपछि? 
िाव ीकिािले सकेसम्म उसको / उनको पेशाको िोिल् ा व्यवसायमा पकु्ष्ट गनि सतने कुन ैकागजाि  प्रमाणिरू 
पेश गनि यथासतिो  कोभशश गनुिपछि । केिी  उि ािर णिरूमा : 
1. रोजगारिािा ले िाव ीकिािको रोजगारको अवगि , पि  र आम्िान ीको अवगि  प्रमाखणि  गरेर जारी गरेको पत्र; 
2. रोजगारका सम्झिािरू; 
3. सेवा अन्त्यको भुति ानी वा समाप्िी को भुति ानीको गणना गररएको जानकारी; 
4. रोजगारिािा िरूद् ारा पेश गररएको िल ब कर कफिाि; 
5. अयनवायि प्रोभभिेन्  फण्िम ा उपयतुि  योगिान  सम् क्न्  कागजाििरू; वा 
6. ज्याला रभसि िरू, आहि  

यसबाि ेक, िाव ीकिािले उसको आवेिन को भमयि  भन्ि  पहिल े यनहि िष्ट िोिल् ाको पेशामा उसको / उनको 
पयछल् ो 12 महिन ाको रोजगारको आम्िान ीको कागजी प्रमाण पयन प्रिान  गनुिपनेछ । 

◎ बोि िले कसरी क्षयि पयूि िको लागग आवेिन लाई प्रकक्रया गछि ? 
बोि िले आवेिन  प्राप्ि  गरेपयछ, यसले सबभैन्ि  पहिल े रोजगार प्रमाणीकरण गनेछ । िाव ीकिािको रोजगार 
वववरण प्रमाखणि  गनिको लागग ि ावीकि ािको रोजगारिाि ा र सिक मीिरूलाई सम् कि गररनेछ । 

प्रमाणीकरण गरेपयछ, बोि िले व्यावसाययक आवश्यकिािरू परूा गनि सुन्ने क्षमिाक ो आंकलन गराउनको लागग 
िाव ीकिािलाई सूगि ि  गनेछ । िाव ीकि ािले सुन्ने क्षमिा  गमुाउने आवश्यकिा िरू परूा गछि कक गि ैन भनेर पत्िा  
लगाउनको लागग बोि िले व्यवस् ा भमलाएको सुन्ने क्षमि ाको जा ाँि  र गि ककत्सा जााँि मा भाग भलनपुछि । 

िाव ीकिािले क्षयि पयूि िको आवश्यकि ा परूा गरेको पकु्ष्ट गरेपयछ बोि िले उस / उनलाई क्षयि पयूि िको यनि ािरणको 
प्रमाणपत्र जारी गनेछ । प्रमाणपत्रले व्यवसाययक बहिर ापन र क्षयि पयूि ि योग्य भुति ानीको पररणामबाट आएको 
स् ायी असक्षमिाक ो प्रयिश ि  उल्लेख गनेछ । यहि  िाव ीकिाि क्षयि पयूि ि गने रकममा सिम ि  भएमा, बोि िले 
सोिी  अनसुार उसलाई भुति ानी जारी गनेछ । िाव ीकिािले भुति ानी प्राप्ि  गररसकेपयछ क्षयि पयूि िको रकममा 
आपक्त्ि  गने अगि कार गमुाउनेछ । 

यहि  कुन ैपयन ि रणमा, बोि िले एक िाव ीकिाि क्षयि पयूि िको िक िार  नभएको यनि ािरण गरेमा, यसले उसलाई 
/ उनलाई अस् ीकारको सूि ना जारी गनेछ । अस् ीकारका कारणिरू सिू नामा उल्लेख गररनेछ । 

◎ यहि  िाव ीकिा ि बोि िको यनणियबाट सन्ि षु्ट नभएमा, उसले / उनले के गनुिपछि ? 
िाव ीकिािले अस् ीकारको सूि ना वा क्षयि पयूि ि यनि ािरण प्रमाणपत्र शुरुवाि को भमयि ले 14 भभत्र आफ्नो कारणिरू  
उल्लेख गरर बोि िलाई आफ्नो यनणियको समीक्षा गनिका लागग बोि िलाई भलखखि  अनरुोि  पठाउन सतनेछ । 
अनरुोि  प्राप्ि  भएपयछ, बोि िले आवेिन  समीक्षा गनेछ र िाव ीकिािलाई भलखखि मा पररणामको जानकारी 
गराउनेछ । 

◎ यहि  िाव ीकिा ि अझ ैपयन समीक्षाको पररणामबाट सन्ि षु्ट नभएमा उ / उनले के गछि ? 

बोि िले गरेको समीक्षाको निीज ाबाट सन्ि षु्ट नभएको िाव ीकिािले क्जल् ा अिाल िम ा अपील गनि सतछ । क्जल् ा 
अिाल ि ले समयावगि  ववस्िा  गनि सिम ि  नगरेसम् , बोि िले समीक्षाको यनि ािरण गरेको भमयि ले 6 महिन ा 
भभत्र पेश गनुि पनेछ । 



पषृ्ठ 5 

◎ यहि  िा वीकिा िको आवेि न बोि िले अस् ीकार गरेमा के उसले / उनले फेरर आवेि न गनि सतछ ?
सुन्ने क्षमि ा गुमाएको आवश्यकि ािरू परुा गनि असफल भएको कारणले 6 माि ि 1998 मा वा त्यसपयछ आवेिन
अक्स् कार गररएका िाव ीकिािले यहि  यहि  ऊ ि ंगकंगमा कुन ैयनहि िष्ट िोिल् ा पेशामा कम्ि मा लगािा र 2
बर्िको लागग कायिरि  भएमा उसको पहिल ो आवेिन को भमयि  पयछ पनु: आवेिन  हिन सतछ ।

यहि  िाव ीकिािलाई रोजगारीका आवश्यकिा िरू परूा गनि असफल भएको कारणले अस् ीकार गररएमा, उसले
/ उनले आफू रोजगार आवश्यकि ािरू परूा गने ठानेमा, उ / उनी पयछल् ो पटक यस्ि  पेशामा काम गरेको
भमयि ले 12 महिन ा भभत्र कुन ैपयन समयमा बोि िमा पनु: आवेिन  हिन सतछ ।

◎ के िाव ीकिा िले आफ्नो आवेिन  कफिा ि भलन सतछ ?
िाव ीकिािले बोि ि द् ारा आयोक्ज  सनु्ने क्षमिाक ो जा ाँि  भलन ुअयि  कुन ैपयन समयमा कफिाि भलन सतछ ।
िाव ीकिाि बोि िले आयोक् ि गरेको कुन ैसुन्ने क्षमिाक ो जााँ मा सिभ ागी भइसकेपयछ उसले / उनले आवेिन
कफिाि भलने अनरुोि  गरे पयन बोि िलाई उसको / उनको यनवेिन मा यनि ािरण गने अगि कार प्राप्ि  ि ुन्छ ।

क्षयि पूयि िको गणना 
◎ क्षयि पयूि िको रकम कसरी िोककन्छ ?

िाव ीकिािलाई भुति ानी योग्य क्षयि पयूि िको रकम आवेिन को समयमा उसको उमेर, माभसक आम्िान ी र स् ायी
असक्षमिाक ो प्रयिश ि  / स् ायी असक्षमिाक ो अयिरर ति  प्रयिश ि को आि ारमा यनम्नानसुार यनि ािररि  गररन्  :

उमेर क्षयि पूयि िको रकम 
40 बर्ि भन्ि  कम 96 महिन ाको आम्िान ी स् ायी असक्षमिाक ो % (पहिल ो पटकको क्षयि पयूि ि) 
40 ि ेखख 56 बर्ि भन्िा कम 72 महिन ाको आम्िान ी X वा 
56 बर्ि वा मागथ 48 महिन ाको आम्िान ी स् ायी असक्षमिाक ो अयिरर ति  % (थप क्षयि पयूि ि) 

◎ कसर� मा�सक आम्दानीको मात्रा तो�कन्छ?
व्यावसा�यक ब�हरापन (��तपू�तर्) अध्यादेश अनुसार, मा�सक आम्दानी भनेको हंगकंगमा दावीकतार्ले आवेदन
गरेको �म�त भन्दा प�हले �न�दर्ष्ट होहल्लाको पेशामा उसको / उनको प�छल्लो 12 म�हनाको रोजगारमा उसले
/ उनले प्राप्त गरेको औसत मा�सक आम्दानी हो । य�द दावीकतार्ले उसको / उनको आम्दानीको कागजी
प्रमाण प्रदान गनर् नसकेमा वा प्रदान ग�रएको प्रमाणलाई बोडर्ले स्वीकार नगरेमा, ��तपू�तर्को गणना जनगणना
र तथ्यांक �वभाग द्वारा प्रका�शत हंगकंगको कुल रोजगार जनसंख्याको मध्यस्थ रोजगार आम्दानीको
आधारमा ��तपू�तर्को गणना ग�रनेछ । कुनै प�न अवस्थामा, ��तपू�तर्को रकम गणना गन� उद्देश्यको ला�ग
अ�धकतम �समाको रकम 36,550 डलर रहनेछ ।

बोडर्ले मा�सक आम्दानी मा�थ उल्लेख गरे झ� तोक्नेछ, र न्यूनतम ज्याला अध्यादेश अन्तगर्तका सम्बिन्धत
प्रावधानहरूलाई प�न ध्यानमा रा�खनेछ ।

◎ कुन कागजातहरू आयमा प्रमाणको रूपमा �लइनेछ?
तल आम्दानीका कागजी प्रमाणहरूका केह� उदाहरणहरू छन ्:
1. �न�दर्ष्ट होहल्ला हुने पेशामा रोजगारदाताहरूले दावीकतार्ले प्राप्त गन� आम्दानी प्रमा�णत गरेर प�छल्लो

12 म�हनाको रोजगारको ला�ग जार� गरेको �चठ�हरू;
2. रोजगारदाताहरू द्वारा दायर ग�रएको तलब कर �फतार्;
3. ज्याला रेकडर् पुस्तकहरु;
4. अ�नवायर् प्रो�भडने्ट फण्डमा योगदानका कागजातहरू; र
5. रोजगारको सम्झौता, आ�द
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◎ स्थायी असक्षमिा को प्रयि शि  कसरी यनि ािरण गररन्छ ?
िाव ीकिािले भोगेका स् ायी असक्षमिा को प्रयिश ि  यनम्  िाभलका बमोक्जम यनि ािरण गररन्छ :

औसि  सनु्ने क्षमि ामा
स्थायी क्षयि (dB) 1, 2, 3 kHz

कितवेन्सीमा
असक्षमि ाको बोि िले यनि ािरण गरे झैँ 

प्रयिशि

औसि
सनु्ने क्षमि ामा क्षयि
(dB) at 1, 2, 3 kHz 

कितवेन्सीमा बोि िले यनि ािरण 

गरे झैँ

राम्रो कानको लागग 

40 dB भन्िा िल

40 िेखख
 45 dB भन्िा िल 

45 िेखख
 50 dB भन्िा िल

50 िेखख
 55 dB भन्िा िल

55 िेखख
 60 dB भन्िा िल

60 िेखख
 65 dB भन्िा िल

65 िेखख
 70 dB भन्िा िल

70 िेखख
 75 dB भन्िा िल

75 िेखख
 80 dB भन्िा िल

80 िेखख
 85 dB भन्िा िल

85 िेखख
 90 dB भन्िा िल

90 dB भन्िा मागथ 

ख
राब क

ानक
ो लागग 

% % % % % % % % % % % %
40 ि ेखख 45 dB भन्िा  िल 0.5 1 
45 ि ेखख 50 dB भन्िा  िल 1 2 5 

50 ि ेखख 55 dB भन्िा  िल 1.5 3 6 10 

55 ि ेखख 60 dB भन्िा  िल 2 4 7 11 15 
60 ि ेखख 65 dB भन्िा  िल 2.5 5 8 12 16 20 
65 ि ेखख 70 dB भन्िा  िल 3 6 9 13 17 21 25 

70 ि ेखख 75 dB भन्िा  िल 3.5 7 10 14 18 22 26 30 
75 ि ेखख 80 dB भन्िा  िल 4 8 11 15 19 23 27 31 35 
80 ि ेखख 85 dB भन्िा  िल 4.5 9 13 17 21 25 29 33 37 43 
85 ि ेखख 90 dB भन्िा  िल
90 dB भन्िा  मागथ 

5.5 11 14 18 22 26 30 34 38 45 51 

6.5 13 16 20 24 28 32 36 40 46 53 60 

सोि पछु 
यहि  िप ाईं ाई थप जानकारी ि ाहिएमा कृपया पेशागि  बहिर ापन क्षयि पयूि ि बोि िलाई सम् कि गनुिि ोस ्। 

ठेगाना : Office A-B, Billion Plaza II 

10 Cheung Yue Street 
Cheung Sha Wan 
Kowloon 

टेभल. : 2723 1288 / 2723 1928 
फ्यातस : 2581 4698 
इमेल : contact@odcb.org.hk 
वेबसाइट : http://www.odcb.org.hk 

(  04/ 2 3 ) 

http://www.odcb.org.hk/

