
वैदेशिक घरेलु कामदार र उनीहरूका रोजगारदाताहरूका लाशग कोशिड –19 तथा अपाांगता िेदिाव 

अध्यादेि सम्वन्धी प्राय सोशधने प्रश्नहरू 

 

हगंकंगका वदैशेिक घरेल ु कामदार (एफशििब्ल)ु हरूले कोशिि –19 को प्रकोप पश्चात ् शविषे प्रकारका 

चनुौशतहरूको सामना गरररहकेा छन,् थप कामको बोझ तथा आराम गने अवशि (रेस्ट शपररयि) को कटौशत दशेि 

छुट्टीको शदन (िे–अफ) बाट फकक दा रोजगारदाताले कामवाट शनकाशलशदने िरसम्मका चनुौशतहरू ।   

समान अवसर आयोग (इओसी) ले यस महामारीको दौरान एफशििब्लहुरूको असरुशित अवस्थालाइक पशहचान 

गरेको छ तथा शलंग िदेिाव अध्यादिे, अपांगता िदेिाव अध्यादिे, पाररवाररक शस्थशत िदेिाव अध्यादिे तथा 

जाशत िदेिाव अध्यादिेको दायरा शित्र पने उजरुीहरू माशथ कायकवाही गनक इओसी तत्पर रहकेो छ ।  

िदेिाव शवरोिी काननू मखू्यतयााः अपांगता िदेिाव अध्यादेि (शिशिओ) तथा यसले कोशिि –19 को सम्बन्िमा 

एफशििब्लहुरूलाइक प्रदान गने संरिणलाइक व्याख्या गनक इओसीले यो प्राय सोशिन ेप्रश्न उत्तरको सचूी तयार पारेको 

हो ।  

1. “म आफ्नो छुट्टीको शदन (रेस्ट डे) मा बाशहर गए । म (काममा) फके पशछ मेरो रोजगारदातालार्इ 

मलार्इ कोरोना िार्रस सांक्रमण िएको शवश्वास लागेको कारणले तत्कालै मलार्इ कामवाट 

शनकाशलयो । कसरी शडशडओ लागू हुन्छ ?” 

नोिल कोरोना िाइरस शिशिओ अन्तगकत अपांगताको पररिाषा शित्र पदकछ  जनु पररिाषामा िरररमा रोग 

लाग्न सक्ने वा शवमारी गराउन सक्ने शवषाणहूरू हुन ुउल्लेि गररएको छ1 । शिशिओले कुनै पशन व्यशि माशथ 

“आरोप लागकेो” अथाकत कुनै शवमारी िएको शवश्वास गररएको वा िकंा गररएको अवस्थालाइक पशन समाविे 

गदकछ ।   

यद्यशप शिशिओ अन्तगकत कुनै पशन अपांगता िएका कामदार उपर िदेिाव गररन ुशनम्म अवस्थामा गरै काननूी 

हुदनै (i) उि अपांगता रोग रोकथाम तथा शनयन्त्रण अध्यादिे अन्तगकत सरूवा रोगको सशूचमा उल्लेि 

गररएको (उदाहरणका लाशग कोशिि –19); तथा  (ii) िेदिावपणूक कायक सवकसािारणको स्वास््यलाइक 

जोगाउनका लाशग  मनुाशसवरूपमा आवश्यक िएमा2 । 

कुनै कायक “मनुाशसवरूपमा आवश्यक” िएको िनेर शवचार गदाक रोजगारदाताहरूले सरकारले महामारीको 

पशछल्लो शवकासक्रमलाइक शनगरानी गरररहकेो तथा आवश्यकतानसुार सामाशजक दरुीका उपायहरूलाइक  लाग ू

गरररहकेो त्यलाइक ध्यानमा राख्न ु पदकछ । अझ िन्न ु पदाक, रोजगारदातालाइक छुट्टीको शदन (रेस्ट िे) मा 

एफशििब्ल ु बाशहर जााँदा हुने संक्रमणको जोशिमको बारेमा चासो िएमा रोजगारदाताले प्रथमताः 

एफशििब्ललुाइक बाशहरबाट घर आउनासाथ रोकथामका कदमहरू चाल्न आग्रह गने बारे सोंच्न सक्नेछन् 
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(उदाहरणका लाशग हात िनुे, कपिा बदल्ने, नहुाउने आशद) तथा आवश्यक िएमा (उदाहरणका लाशग 

लिणहरू दशेिएमा) जााँच गराउने िन्ने । 

माशथका कुराहरूलाइक ध्यानमा राख्दा, सवकसािारणको स्वास््यको संरिण गने उद्दशे्यका लाशग एफशििब्लु 

छुट्टीका शदन बाशहरबाट घर फकंदा ऊ/उनी नोिल कोरोना िाइरसवाट संक्रशमत िएको िनेर िाली िारणा 

वा अनमुानको कारणले कामवाट शनकाशलने कायक “मनुाशसवरूपमा आवश्यक” नहोला । यस्तो िएमा उि 

शनष्कािनले शिशिओको उल्लंघन गनक सक्नेछ ।  

2. “म शवगतमा नोिल कोरोना िार्रसवाट सांक्रशमत िएको शथए तर अशहले मलार्इ शिक िैसकेको 

छ । के मलार्इ शनको िैसके पश्चात ्मेरो रोजगारदाताले शनकाल्न सक्छन ्?” 

शवगतको शवमारी (वा रोग लाग्न सक्ने शवगतको संक्रमण) शिशिओ3 अन्तगकत अपांगताको पररिाषा शित्र 

पनेहुाँदा, कुनै पशन रोजगारदाताले एफशििब्ललुाइक शवगतमा नोिल कोरोना िाइरसबाट संक्रशमत िएको 

कारणले कम अनकूुलपणूक तररकाले व्यवहार (उदाहरणका लाशग कामबाट शनष्कािन गने) गनुक गरैकाननूी 

हुन सक्दछ । 

3. “मेरो रोजगारदाताले म 14 शदने अशनवायइ क्वारेशन्टनमा बसेको अवस्थामा मलार्इ कामवाट 

शनकाशलशदए । के यो कानून सम्मत छ ?” 

यद्यशप इओसीले लाग ूगरेको िदेिाव शवरोिी काननू उपयोगी होला नहोला (मदु्दाको शविषे पररशस्थशतमा 

िर पने, उदाहरणका लाशग उि शनष्कािन एफशििब्लकुो साशच्चनै वा अनुमाशनत नोिल कोरोना िाइरसको 

संक्रमणको आिारमा गररएको), श्रम शविागले यशद कुनै कामदारलाइक स्वास््य अशिकारीले मशेिकल 

शनगरानी वा क्वारेशन्टनमा राख्नका लाशग आदेि शदएमा रोजगारदाताले रोजगार अध्यादिे वा अन्य सम्वद्ध 

रोजगार करार (कन्रयाक्ट) मतुाशवक कामदारलाइक शवरामी शबदा उपलब्ि गराउन ुपनेछ िनेर उल्लेि गरेको 

छ ।  

यशद रोजगार अध्यादिे अन्तगकत गत आफ्ना अशिकार र दाशयत्वहरूको बारेमा तपाइसंाँग प्रश्नहरू िएमा 

कृपया श्रम शविाग (लेवर शिपाटमने्ट) मा 24 घन्टे हटलाइन नं. 2717 1771/ 2157 9537 

(एफशििब्लहुरूका लाशग शविेष हटलाइन नं.) वा इमलेाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त सम्पकक  

गनुकहोस ्। 

 

4. “के रोजगारदाताले मेरो छुट्टीको शदन मलार्इ घरमै वस्ने आदेि शदन सक्छन ्?” 

छुट्टीको शदनको व्यवस्था सम्िवताः इओसीले लाग ूगरेका िदेिाव शवरोिी अध्यादेिहरूको दायरािन्दा 

वाशहर पने िएता पशन इओसी रोजगारदाताहरूलाइक एफशििब्लकुो आवश्यकता र अशिकारहरूको 

सवालमा बढी समझदार हुन आग्रह गदकछ, शविषेगरीकन यस्तो कशिन समयमा ।  
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श्रम शविागले  छुट्टीको शदनको व्यवस्थाको सवालमा दबैु एफशििब्ल ुर उनीहरूका रोजगारदाताहरूलाइक 

आपसी समझदारी  अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसले रोजगारदाताहरूलाइक छुट्टीको शदनमा एफशििब्ललुाइक 

नीजको सहमशत बेगर काम गनकका लाशग बाध्य बनाउन ु वा उनीहरूलाइक छुट्टी शदन चकेुको िण्िमा 

रोजगारदाताहरूले रोजगार अध्यादिेको उल्लंघन गरेका हुनेछन ्िनेर पशन ध्यानाकषकण गराएको छ ।  

यशद रोजगार अध्यादिे अन्तगकत आफ्ना अशिकार र दाशयत्वहरूको बारेमा तपााँइकसाँग प्रश्नहरू िएमा कृपया 

श्रम शविाग (लेवर शिपाटमने्ट)  मा 24 घन्टे हटलाइन नं. 2717 1771/ 2157 9537 (एफशििब्लहुरूका 

लाशग शविेष हटलाइन नं.) वा इमलेाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त सम्पकक  गनुकहोस ्। 

 

5. “म  िर्इरै हांगकां ग आर्पुगें र सरकारद्वारा मलार्इ अशनवायइ रूपमा घरमै क्वारेशन्टनमा बस्नको 

लाशग आदेि शदर्यो । मेरो रोजगारदाताले के गनुइ पदइछ ?” 

एफशििब्लहुरूको बस्ने व्यवस्था सम्िवताः इओसीले लाग ू गरेका िदेिाव शवरोिी अध्यादिेहरूको 

दायरािन्दा बाशहर पनेहुाँदा, इओसी रोजगारदाताहरूलाइक एफशििब्लकुो आवश्यकता र अशिकारहरूको 

सवालमा बढी समझदार हुन आग्रह गदकछ, शविषेगरीकन यस्तो कशिन समयमा ।  

श्रम शविागले रोजगारदाताहरू तथा रोजगार एजने्सीहरूलाइक हगंकंग आउने एफशििब्लहुरूले घरमै 

क्वारेशन्टनमा बस्ने आदिेलाइक पालना गनकका लाशग आवश्यक व्यवस्थाहरू शमलाउन आग्रह गरेको छ । 

शविागले एफशििब्लहुरू आफ्ना रोजगारदाताहरूको घरमा बस्नपुने िनेर िाशनएको हुन्छ िनरे पशन उल्लेि 

गरेको छ । यशद रोजगारदाताले शनजको घरमा निइ अको िााँउमा सो एफशििब्ललुाइक राख्ने व्यवस्था गने 

इच्छा गरेमा सम्वशन्ित रोजगार एजने्सीसाँग पशहलेनै व्यवस्था शमलाउन ुपनेछ ।   

यशद रोजगार अध्यादिे अन्तगकत आफ्ना अशिकार र दाशयत्वहरूको बारेमा तपााँइकसाँग प्रश्नहरू िएमा कृपया 

श्रम शविाग (लेवर शिपाटमने्ट) मा 24 घन्टे हटलाइन नं. 2717 1771/ 2157 9537 (एफशििब्लहुरूका 

लाशग शविेष हटलाइन नं.) वा इमलेाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त सम्पकक  गनुकहोस ्। 

 

6. “मैले र्ओसीमा कसरी उजुरी दायर गनइ सक्छु ?” 

काननूले इओसीमा दायर गररने उजरुीहरू शलशित रूपमा गनक आवश्यक बनाउाँछ । तपााँईले आफ्नो उजरुी 

इओसीमा गएर, हुलाक, फ्याक्स ्वा अनलाइन उजरुी फाराम माफक त दायर गनक सक्न ुहुनेछ । शवस्ततृ जानकारी 

शनम्नानसुार छाः   

 

िेगाना:  16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong 

फ्याक्स:्  2106 2324 

अनलाइन फारामाः   www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx 
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आफ्नो उजरुी लेख्नलाइक समस्या िएमा वा सम्वद्ध प्रशक्रयाहरूको बारेमा प्रश्नहरू िएमा तपााँइकलाइक 

इओसीको हटलाइन नं. 2511 8211 मा सम्पकक  गनकको लाशग स्वागत छ । अनरुोि गरेको िण्िमा इओसीले 

तपााँइकलाइक दोिाष ेसेवा पशन उपलब्ि गराउन सक्नेछ ।  

 

7. “यशद मैले र्ओसीमा उजुरी दायर गरे िने मेरो रोजगारदाताले मलार्इ कामवाट शनकाशलशदने छन ्

िनी म शिशन्तत छु ” 

शिशिओ अन्तगकत पीशित बनाउने शक्रयाद्वारा िदेिाव गने कायकलाइक शनषिे गररएको छ4 । रोजगारदाताले 

आफू शबरूद्ध कामदारले इओसीमा उजरुी दायर गरेकै कारणले कामदार माशथ अत्याचार गनुक गैरकाननूी हुन्छ, 

उदाहरणका लाशग कामदार माशथ कम अनकूुलपणूक व्यवहार गनुक (जस्तो की कामदारलाइक कामवाट शनकाल्ने 

कायक गनुक) ।   

 

8. “मेरो रोजगारदाताले मलार्इ कामवाट शनकाशलशदए पशछ ‘दुर्इ–हपे्त शनयम’को  कारणले र्ओसीमा 

उजुरी दायर गनइ मलार्इ अफ्िर् यारो हुनेछ । मैले के गनइ सक्छु ? ” 

आफ्ना सम्पकक  शववरणहरू, जस्तो की तपााँइकको िेगाना, टेशलफोन नं. वा इमेल ए्ेस उपलब्ि गराउन 

सक्दासम्म तपााँइकले आफू हगंकंगदशेि बाशहर िएको अवस्थामा पशन िदेिाव शवरोिी अध्यादिेहरू अन्तगकत 

इओसीमा उजरुी दायर गनक सक्नहुुनेछ । यसको शवकल्पमा िेदिाव शवरोिी अध्यादिेहरू अन्तगकत तपााँइकले 

आशिकाररक रूपमा कुनै प्रशतशनशि माफक त उजरुी दायर गराउन सक्नहुुनेछ । यद्यशप तपााँइक  काननूी हकवाट 

वशचचत गररएको व्यशि (पीशित) िएको नाताले आफ्नो आरोपलाइक पशुि गने जानकारी (प्रमाण) प्रदान गने 

मखु्य शजम्मवेारी तपााँइककै हुनेछ ।  

 

 

समान अवसर आयोग 

म े2020 

                                                           
4 दफा 7 


