वैदशे िक घरे लु कामदार र उनीहरूका रोजगारदाताहरूका लाशग कोशिड –19 तथा
अपाांगता िेदिाव अध्यादेि सम्वन्धी प्राय सोशधने प्रश्नहरू

हांगकां गका वैदशे िक घरे लु कामदार (एफशडडब्लु) हरूले कोशिड –19 को प्रकोप पश्चात् शविेष प्रकारका
चुनौशतहरूको सामना गरररहेका छन्, थप कामको बोझ तथा आराम गने अवशध (रे स्ट शपररयड) को कटौशत
देशि छु ट्टीको ददन (डे–अफ) बाट फकक दा रोजगारदाताले कामवाट शनकाशलददने डरसम्मका चुनौशतहरू ।
समान अवसर आयोग (इओसी) ले यस महामारीको दौरान एफशडडब्लुहरूको असुरशित अवस्थालाइक पशहचान
गरे को छ तथा ललांग िेदिाव अध्यादेि, अपाांगता िेदिाव अध्यादेि, पाररवाररक शस्थशत िेदिाव अध्यादेि
तथा जाशत िेदिाव अध्यादेिको दायरा शित्र पने उजुरीहरू माशथ कायकवाही गनक इओसी तत्पर रहेको छ ।
िेदिाव शवरोधी कानून मूख्यतयााः अपाांगता िेदिाव अध्यादेि (शडशडओ) तथा यसले कोशिड –19 को
सम्बन्धमा एफशडडब्लुहरूलाइक प्रदान गने सांरिणलाइक व्याख्या गनक इओसीले यो प्राय सोशधने प्रश्न उत्तरको सूची
तयार पारे को हो ।
1.

“म आफ्नो छु ट्टीको ददन (रे स्ट डे) मा बाशहर गए । म (काममा) फके पशछ मेरो रोजगारदातालाइक मलाइक
कोरोना िाइरस सांक्रमण िएको शवश्वास लागेको कारणले तत्कालै मलाइक कामवाट शनकाशलयो । कसरी
शडशडओ लागू हुन्छ ?”
नोिल कोरोना िाइरस शडशडओ अन्तगकत अपाांगताको पररिाषा शित्र पदकछ जुन पररिाषामा िरररमा
रोग लाग्न सक्ने वा शवमारी गराउन सक्ने शवषाणूहरू हुनु उल्लेि गररएको छ1 । शडशडओले कु नै पशन व्यशि
माशथ “आरोप लागेको” अथाकत कु नै शवमारी िएको शवश्वास गररएको वा िांका गररएको अवस्थालाइक पशन
समावेि गदकछ ।
यद्यशप शडशडओ अन्तगकत कु नै पशन अपाांगता िएका कामदार उपर िेदिाव गररनु शनम्म अवस्थामा गैर
कानूनी हुदैन (i) उि अपाांगता रोग रोकथाम तथा शनयन्त्रण अध्यादेि अन्तगकत सरूवा रोगको सूशचमा
उल्लेि गररएको (उदाहरणका लाशग कोशिड –19); तथा

(ii) िेदिावपूणक कायक सवकसाधारणको

स्वास््यलाइक जोगाउनका लाशग मुनाशसवरूपमा आवश्यक िएमा2 ।
कु नै कायक “मुनाशसवरूपमा आवश्यक” िएको िनेर शवचार गदाक रोजगारदाताहरूले सरकारले
महामारीको पशछल्लो शवकासक्रमलाइक शनगरानी गरररहेको तथा आवश्यकतानुसार सामाशजक दुरीका
उपायहरूलाइक लागू गरररहेको त्यलाइक ध्यानमा राख्नु पदकछ । अझ िन्नु पदाक, रोजगारदातालाइक छु ट्टीको
ददन (रे स्ट डे) मा एफशडडब्लु बाशहर जााँदा हुने सांक्रमणको जोशिमको बारे मा चासो िएमा
रोजगारदाताले प्रथमताः एफशडडब्लुलाइक बाशहरबाट घर आउनासाथ रोकथामका कदमहरू चाल्न आग्रह
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गने बारे सोंच्न सक्नेछन् (उदाहरणका लाशग हात धुन,े कपडा बदल्ने, नुहाउने आदद) तथा आवश्यक िएमा
(उदाहरणका लाशग लिणहरू देशिएमा) जााँच गराउने िन्ने ।
माशथका कु राहरूलाइक ध्यानमा राख्दा, सवकसाधारणको स्वास््यको सांरिण गने उद्देश्यका लाशग
एफशडडब्लु छु ट्टीका ददन बाशहरबाट घर फकं दा ऊ/उनी नोिल कोरोना िाइरसवाट सांक्रशमत िएको
िनेर िाली धारणा वा अनुमानको कारणले कामवाट शनकाशलने कायक “मुनाशसवरूपमा आवश्यक” नहोला
। यस्तो िएमा उि शनष्कािनले शडशडओको उल्लांघन गनक सक्नेछ ।
2.

“म शवगतमा नोिल कोरोना िाइरसवाट सांक्रशमत िएको शथए तर अशहले मलाइक रिक िैसके को छ । के
मलाइक शनको िैसके पश्चात् मेरो रोजगारदाताले शनकाल्न सक्छन् ?”
शवगतको शवमारी (वा रोग लाग्न सक्ने शवगतको सांक्रमण) शडशडओ3 अन्तगकत अपाांगताको पररिाषा शित्र
पनेहुद
ाँ ा, कु नै पशन रोजगारदाताले एफशडडब्लुलाइक शवगतमा नोिल कोरोना िाइरसबाट सांक्रशमत िएको
कारणले कम अनुकूलपूणक तररकाले व्यवहार (उदाहरणका लाशग कामबाट शनष्कािन गने) गनुक गैरकानूनी
हुन सक्दछ ।

3.

“मेरो रोजगारदाताले म 14 ददने अशनवायक क्वारे शन्टनमा बसेको अवस्थामा मलाइक कामवाट शनकाशलददए
। के यो कानून सम्मत छ ?”
यद्यशप इओसीले लागू गरेको िेदिाव शवरोधी कानून उपयोगी होला नहोला (मुद्दाको शविेष
पररशस्थशतमा िर पने, उदाहरणका लाशग उि शनष्कािन एफशडडब्लुको साशिनै वा अनुमाशनत नोिल
कोरोना िाइरसको सांक्रमणको आधारमा गररएको), श्रम शविागले यदद कु नै कामदारलाइक स्वास््य
अशधकारीले मेशडकल शनगरानी वा क्वारे शन्टनमा राख्नका लाशग आदेि ददएमा रोजगारदाताले रोजगार
अध्यादेि वा अन्य सम्वद्ध रोजगार करार (कन्रयाक्ट) मुताशवक कामदारलाइक शवरामी शबदा उपलब्ध
गराउनु पनेछ िनेर उल्लेि गरे को छ ।
यदद रोजगार अध्यादेि अन्तगकत गत आफ्ना अशधकार र दाशयत्वहरूको बारे मा तपाइंसग
ाँ प्रश्नहरू िएमा
कृ पया श्रम शविाग (लेवर शडपाटमेन्ट) मा 24 घन्टे हटलाइन नां. 2717 1771/ 2157 9537
(एफशडडब्लुहरूका लाशग शविेष हटलाइन नां.) वा इमेलाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त
सम्पकक गनुकहोस् ।

4.

“के रोजगारदाताले मेरो छु ट्टीको ददन मलाइक घरमै वस्ने आदेि ददन सक्छन् ?”
छु ट्टीको ददनको व्यवस्था सम्िवताः इओसीले लागू गरे का िेदिाव शवरोधी अध्यादेिहरूको दायरािन्दा
वाशहर पने िएता पशन इओसी रोजगारदाताहरूलाइक एफशडडब्लुको आवश्यकता र अशधकारहरूको
सवालमा बढी समझदार हुन आग्रह गदकछ, शविेषगरीकन यस्तो करिन समयमा ।
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श्रम शविागले छु ट्टीको ददनको व्यवस्थाको सवालमा दुबै एफशडडब्लु र उनीहरूका रोजगारदाताहरूलाइक
आपसी समझदारी अपनाउन आग्रह गरेको छ । यसले रोजगारदाताहरूलाइक छु ट्टीको ददनमा
एफशडडब्लुलाइक नीजको सहमशत बेगर काम गनकका लाशग बाध्य बनाउनु वा उनीहरूलाइक छु ट्टी ददन चुकेको
िण्डमा रोजगारदाताहरूले रोजगार अध्यादेिको उल्लांघन गरेका हुनेछन् िनेर पशन ध्यानाकषकण
गराएको छ ।
यदद रोजगार अध्यादेि अन्तगकत आफ्ना अशधकार र दाशयत्वहरूको बारे मा तपााँइकसग
ाँ प्रश्नहरू िएमा
कृ पया श्रम शविाग (लेवर शडपाटमेन्ट) मा 24 घन्टे हटलाइन नां. 2717 1771/ 2157 9537
(एफशडडब्लुहरूका लाशग शविेष हटलाइन नां.) वा इमेलाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त
सम्पकक गनुकहोस् ।
5.

“म हांगकां ग आउन लागेको छु तथा मैले 14 ददने अशनवायक क्वारे शन्टनमा वस्नुपने िन्ने कु रा सुनक
े ो शथएाँ ।
म र मेरो रोजगारदाताले के गनुक पदकछ ?”
एफशडडब्लुहरूको बस्ने व्यवस्था सम्िवताः इओसीले लागू गरे का िेदिाव शवरोधी अध्यादेिहरूको
दायरािन्दा बाशहर पनेहुद
ाँ ा, इओसी रोजगारदाताहरूलाइक एफशडडब्लुको आवश्यकता र अशधकारहरूको
सवालमा बढी समझदार हुन आग्रह गदकछ, शविेषगरीकन यस्तो करिन समयमा ।
हांगकां ग शविेष प्रिासशनक िेत्र (एचके एसएआर) सरकारले 18 जुलाइक 2020 मा जारी गरेको प्रेस
शवज्ञशि

(https://www.info.gov.hk/gia/general/202007/18/P2020071800480.htm )

अनुसार, हांगकां गको लाशग हवाइजहाजमा चड्ने ददन, यदद तपााँइक बांगलादेि, िारत, इन्डोनेशिया, नेपाल,
दफशलशपन्स् वा दशिण अदिकामा वसेको 14 ददने अवशध शित्र परे मा, चेकइन गनुकिन्दा पशहले तपााँइकले
शनम्न कागजातहरू हवाइजहाजका कमकचारीलाइक जहाजमा वोलडांग गनकका लाशग पेि गनुकपने छाः
-

हांगकां गको कु नै होटलमा तपााँइक हांगकां गमा आइपुग्ने ददन देशि 14 ददनिन्दा कम नहुने गरी कोिा
वुककां ग गरे को अांग्रेजी वा चाइशनज कन्फमेिन;

-

तपााँइकको नाम, आइडेशन्टटी काडक वा राहदानी (पासपोटक) नां तथा देहायका सूचनाहरूाः (a) तपााँइकले
कोशिड–19 को न्यूशक्लक एशसड जााँच गनुकिएको जसको नमूना उल्लेशित हवाइजहाजको प्रस्थान
गने शनधाकररत उडान समयको 72 घण्टाको अवशधमा शलइएको िुलाउने; (b) नमूनामा गररएको
पररिण कोशिड–19 को न्यूशक्लक एशसड जााँच िएको िुलाउने; तथा (c) कोशिड–19 को
पररिणको नशतजा नेगेरटि िएको िुलाउने कु नै प्रयोगिाला वा स्वास््य शनकायले अांग्रेजी वा
चाइशनजमा जारी गरे को पत्र वा प्रमाणपत्र;

-

तपााँइकको नाम, आइडेशन्टटी काडक वा राहदानी (पासपोटक) नां उल्लेि गररएको कु नै प्रयोगिाला वा
स्वास््य शनकायले जारी गरेको सक्कली ररपोटक; तथा

-

उि प्रयोगिाला वा स्वास््य शनकाय अवशस्थत देिको सरकारसाँग सम्बद्ध शनकायले उि
प्रयोगिाला वा स्वास््य शनकाय सरकारद्वारा मान्यता प्राि वा प्रमाशणत िएको िुलाउने अांगेजी
वा चाइशनज िाषामा जारी गरे को पत्र ।

श्रम शविागले घरे लु कामदारको न्यूशक्लक एशसड जााँचको िचक रोजगारदाताले व्यहोनुकपने तथा स्याडडक
रोजगार करार अन्तगकत आफ्ना दाशयत्वहरू, अशनवायक क्वारे शन्टनका दौरान वस्ने िचक व्यहोनुकपने तथा
िाना ित्ता उपलब्ध गराउनुपने दाशयत्व समेतलाइक पालना गनक रोजगारदाताहरूलाइक स्मरण पशन
गराएको छ ।
यदद रोजगार अध्यादेि अन्तगकत आफ्ना अशधकार र दाशयत्वहरूको बारे मा तपााँइकसग
ाँ प्रश्नहरू िएमा
कृ पया श्रम शविाग (लेवर शडपाटमेन्ट) मा 24 घन्टे हटलाइन नां. 2717 1771/ 2157 9537
(एफशडडब्लुहरूका लाशग शविेष हटलाइन नां.) वा इमेलाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त
सम्पकक गनुकहोस् ।
6.

“मैले इओसीमा कसरी उजुरी दायर गनक सक्छु ?”
कानूनले इओसीमा दायर गररने उजुरीहरू शलशित रूपमा गनक आवश्यक बनाउाँ छ । तपााँईले आफ्नो उजुरी
इओसीमा गएर, हुलाक, फ्याक्स् वा अनलाइन उजुरी फाराम माफक त दायर गनक सक्नु हुनेछ । शवस्तृत
जानकारी शनम्नानुसार छाः
िे गाना:

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

फ्याक्स्:

2106 2324

अनलाइन फारामाः

www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx

आफ्नो उजुरी लेख्नलाइक समस्या िएमा वा सम्वद्ध प्रदक्रयाहरूको बारे मा प्रश्नहरू िएमा तपााँइकलाइक
इओसीको हटलाइन नां. 2511 8211 मा सम्पकक गनकको लाशग स्वागत छ । अनुरोध गरे को िण्डमा
इओसीले तपााँइकलाइक दोिाषे सेवा पशन उपलब्ध गराउन सक्नेछ ।
7.

“यदद मैले इओसीमा उजुरी दायर गरे िने मेरो रोजगारदाताले मलाइक कामवाट शनकाशलददने छन् िनी
म शचशन्तत छु ”
शडशडओ अन्तगकत पीशडत बनाउने दक्रयाद्वारा िेदिाव गने कायकलाइक शनषेध गररएको छ4 । रोजगारदाताले
आफू शबरूद्ध कामदारले इओसीमा उजुरी दायर गरे कै कारणले कामदार माशथ अत्याचार गनुक गैरकानूनी
हुन्छ, उदाहरणका लाशग कामदार माशथ कम अनुकूलपूणक व्यवहार गनुक (जस्तो की कामदारलाइक कामवाट
शनकाल्ने कायक गनुक) ।
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8.

“मेरो रोजगारदाताले मलाइक कामवाट शनकाशलददए पशछ ‘दुइक–हिे शनयम’को कारणले इओसीमा उजुरी
दायर गनक मलाइक अफ्िर्यारो हुनेछ । मैले के गनक सक्छु ? ”
आफ्ना सम्पकक शववरणहरू, जस्तो की तपााँइकको िे गाना, टेशलफोन नां. वा इमेल ए्ेस उपलब्ध गराउन
सक्दासम्म तपााँइकले आफू हांगकां गदेशि बाशहर िएको अवस्थामा पशन िेदिाव शवरोधी अध्यादेिहरू
अन्तगकत इओसीमा उजुरी दायर गनक सक्नुहुनेछ । यसको शवकल्पमा िेदिाव शवरोधी अध्यादेिहरू
अन्तगकत तपााँइकले आशधकाररक रूपमा कु नै प्रशतशनशध माफक त उजुरी दायर गराउन सक्नुहुनेछ । यद्यशप
तपााँइक कानूनी हकवाट वशित गररएको व्यशि (पीशडत) िएको नाताले आफ्नो आरोपलाइक पुशि गने
जानकारी (प्रमाण) प्रदान गने मुख्य शजम्मेवारी तपााँइककै हुनेछ ।
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