वस्तु, सुववधा र सेवाहरूको प्रावधान र अन्य क्षेत्रहरूमा स्तनपानसँग सम्बवन्धत
भेदभाव र दूर्व्व
य हार सम्वन्धी हातेपर्ाय
19 जुन 2021 बाट लागू हुने गरी, हङकङका सबै मवहलालाई ललिंग भेदभाव अध्यादेश
(SDO) अन्तगयत स्तनपान भेदभाव र दूर्व्यवहारबाट सिंरक्षण गररएको छ । सिंरक्षणले रोजगार
र सम्बवन्धत क्षेत्रहरूका साथसाथै अन्य क्षेत्रहरूलाई समेट्छ, जस्तै:






वस्तु, सुववधा र सेवाहरूको प्रावधान
वशक्षा
पररसरको र्व्वस्थापन वा वनयन्त्रण (ववक्री)
क्लबहरूमा सहभावगता
सरकार

स्तनपानको पररभाषा
SDO अन्तगयत, स्तनपान गराउने काययलाई वनम्नानुसार पररभावषत गररन्छ:




आफ्नै बच्चा भए वा नभएतापवन बच्चालाई स्तनपान गराउने काययमा सिंलग्न भएकी कु नै मवहला ।
स्तनबाट दुध वनकाल्ने काययमा सिंलग्न भएको मवहला ।
बच्चालाई आफ्नो स्तनको दूध खुवाउने तर सिंम्ववन्धत भेदभावको कायय हुँदा दूध नखुवाइरहेकी कु नै
मवहला ।

स्तनपान भेदभाव, दूर्व्व
य हार र अत्यार्ार भनेको के हो ?
स्तनपान भेदभाव, दूर्व्यवहार र अत्यार्ार प्रष्ट रूपमा फरक प्रकारका काययहरू हुन् । सक्छन् ।

प्रत्यक्ष भेदभाव – यसको अथय मवहलाले स्तनपान गराइरहेको कारण तुलनात्मक पररवस्थवतहरूमा उक्त
मवहलालाई अको र्व्वक्त (स्तनपान नगराइरहेको मवहला वा पुरूष) भन्दा कम अनुकूलपूणय र्व्वहार गने भन्ने
हो ।
उदाहरण: एमीले आफ्ना साथीहरूसँग रे स्टुरेन्टमा लन्र् गदै वछन् । उनले आफ्ना साथीहरूलाई भेट्न आफ्नो
नवजात वशशु आफू सँगै ल्याएकी वछन् । उनले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउन सुरु गरे पवछ, एकजना वेटर
आएर एमीलाई "म्याडम, तपाईंले रे स्टुरेन्टमा स्तनपान गराउन पाउनुहुन्न । मलाइय माफ गनुयहोला तपाईं
यहाँवाट बावहर जानुपनेछ" भनी बताउँ छन् । यो एमीलाई सेवा प्रदान गनय अस्वीकार गरेर रे स्टुरेन्टद्वारा
स्तनपान गराउन मवहलाववरूद्ध गररएको सम्भाववत गैर-कानूनी प्रत्यक्ष भेदभाव हुनसक्छ ।

अप्रत्यक्ष भेदभाव – यसको अथय स्तनपान गराउने वा नगराउने भन्ने कु रालाई ध्यानमा नराखी, सबै र्व्वक्तहरूमा
कु नै आवश्यकता वा अवस्था (सतय) लागू गने हो, तर:



यसलाई पालना गनय सक्ने स्तनपान नगराउने र्व्वक्तहरूको अनुपातभन्दा स्तनपान गराउने मवहलाको
अनुपात ववशेष रूपमा कम हुने ;
आवश्यकता वा अवस्था न्यायोवर्त नहुने ; र
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त्यो आवश्यकता वा अवस्था स्तनपान गराउने मवहलाले पालना गनय नसक्ने कारण उनीहरूको अवहतमा
हुने भन्ने हो ।

उदाहरण: कु नै शवपङ सेन्टरको आफ्ना सबै शौर्ालयहरू र बाल स्याहार कक्षलाई तोडफोड हुनबाट वा अनुवर्त
उद्देश्यहरूको लावग प्रयोग हुनबाट रोक्नका लावग हरे क समय बन्द गरे र राख्ने नीवत छ, यद्यवप यस्तो घटना पवहले
कवहल्यै भएको छैन । सुववधाहरू प्रयोग गनय र्ाहने जोकोहीले पवन र्व्वस्थापनको कायायलयमा जानुपछय र
कोठाहरू खोल्नको लावग र्ावी वलनुपछय र प्रयोग गररसके पवछ र्ावी फफताय गनुयपछय । यसले वशशुहरू वलएर
यात्रा गने मवहलालाई र्व्वस्थापन कायायलय शौर्ालय र बाल स्याहार कक्षभन्दा के ही टाढा भएको अवस्थामा
धेरैने असहज गराउँ छ । शौर्ालयहरू र बाल स्याहार कोठा बन्द राख्ने आवश्यकता सबैजनामा लागू भएतापवन
यसले सम्भाववत स्तनपान गराइरहेका मवहलामा अवहतकारी प्रभाव पानय सक्छ र गैर-कानूनी अप्रत्यक्ष
स्तनपानसँग सम्बवन्धत भेदभाव भएको हुन सक्छ ।
स्तनपान दूर्व्यवहार – स्तपान गराउने मवहलामा हुने उत्पीडन दुई प्रकारका हुन्छन् । यो कु नै र्व्वक्तले वनम्न कायय
गरे र स्तनपान गराइरहेको आधारमा कु नै मवहला मावथ दूर्व्यवहार गदाय लागू हुन्छ:




स्तनपान गराइरहेकी मवहला मावथ अवाञ्छनीय र्व्वहार
कु नै र्व्वक्त अवाञ्छनीय र्व्वहारमा सिंलग्न हुने, जुन र्व्वहारको सबै पररवस्थतहरूलाइय वबर्ारगदाय कु नै
उवर्त र्व्वक्तले उक्त व्वयहारद्वारा उक्त मवहला अपमावनत भएको, वहनतावोध महसुस गरेको वा
भएवभत भएको भनी आलिंकन गदयछ ।
प्रवतकू ल वा भयवभत गने वातावरण वसजयना गने
कु नै र्व्वक्तले एक्लै वा अन्य र्व्वक्तहरूसँग वमलेर मवहलाको लावग प्रवतकू ल वा भयवभत गने वातावरण
वसजयना गने कायय ,

यस्ता र्व्वहारमा मवहलालाई वा मवहलाको उपवस्थवतमा मौवखक वा वलवखत रूपमा गररएका रटप्पणीहरू
पदयछन् ।
उदाहरण: जेवनस र उनको श्रीमानले आफ्नो नवजात वशशुलाई रे स्टुरेन्टमा लैजान्छन् । उनीहरू रे स्टुरेन्टको
टेबलमा बस्न साथ, जेवनसले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउन सुरु गर्छयन् । जेनवसले स्तनपान गराइरहदा, दुई
जना वेटरले “कस्तो वघनलाग्दो, कसरी के ही मवहलाले सावयजवनक स्थानमा स्तनपान गराउन र्ाहन्छन् ’ भनेर
कु रा गरररहेको सुवन्छन् । त्यसपवछ, एउटा वेटर जेवनस भएकी ठाँउमा आउँ छ र उनलाई “हाम्रो रे स्टुरेन्टमा अन्य
ग्राहकहरूलाई नराम्रो लाग्ने भएकोले स्तनपान गराउन अनूवर्त हुन्छ” भनेर बताउँ छ । यो र्व्वहारले जेवनसलाई
अपमावनत र वहनताबोध महसुस गराउँ छ र सम्भवतः यसले रे स्टुरेन्टको सेवा प्रयोगकतायको रूपमा जेवनस मावथ
गैर-कानूनी स्तनपान दूर्व्यवहार भएको सम्भावना हुनसक्छ ।

अत्यार्ार – यसको अथय पीवडत र्व्वक्तले वनम्न कु राहरू गरे को वा गने ववर्ार गरे को वा गरे को वा गने ववर्ार
गरे को शिंका गररएको कारणले तुलनात्मक पररवस्थवतहरूमा कु नै र्व्वक्त (भेदभावकताय) ले अको र्व्वक्त (पीवडत
र्व्वक्त) लाई अन्य र्व्वक्तहरूभन्दा कम अनुकूलपूणय र्व्वहार गने भन्ने हो:


भेदभावकताय वा अन्य कु नै र्व्वक्तले SDO अन्तगयत गैर-कानूनी स्तनपान भेदभाव वा दूर्व्यवहार गरे को
भनी आरोप लगाएको;
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SDO अन्तगयत स्तनपान भेदभाव दूर्व्यवहारको लावग भेदभावकताय वा अन्य कु नै र्व्वक्त ववरूद्ध
काययवाहीहरू गरे को;
SDO अन्तगयत स्तनपानसँग सम्बवन्धत भेदभाव वा दूर्व्यवहारको लावग भेदभावकताय वा कु नै अन्य
र्व्वक्त ववरूद्ध कु नै र्व्वक्तद्वारा ल्याइएको काययवाहीहरू (मुद्दा) को सम्बन्धमा प्रमाण वा जानकारी
फदएको; वा
उसको अलावा, भेदभावकताय वा अन्य कु नै र्व्वक्तको सवालमा SDO अन्तगयत स्तनपान भेदभाव वा
दुव्वयवहारका प्रावधानहरू अन्तगयत वा यसको सन्दभयमा कु नै पवन कायय गरे को ।

उदाहरण: जुडी हङकङमा कन्री क्लबको सदस्य हुन् । उनी र उनको श्रीमानले हालैमा धमय छोरा ग्रहण गरे का
वथए र खाना खानको लावग आफ्नो बच्चालाई कन्री क्लबमा वथए । जुडीले आफ्नो बच्चालाई कन्री क्लबमा
स्तनपान गराउन सुरु गरे पवछ, अन्य सदस्यहरूले उजुरी गनय सक्ने भएकाले कु नै कमयर्ारीले उनहाँलाई क्लबमा
स्तनपान गराउन अनुमवत फदइएको छैन भनी बताउछन् । जुडीले आफू लाई स्तनपान गराउन अस्वीकार गरे को
कारण क्लब ववरूद्ध स्तनपान भेदभाव सम्बन्धी उजुरी दायर गर्छयन् । क्लबले भेदभावको समस्यालाई सम्बोधन
नगररकन कयौं हप्तापवछ अनुवर्त उजुरीको कारण जुडीको क्लबको सदस्यता खारेज गररएको छ भनी उल्लेख
गदै पत्र माफय त प्रवतफक्रया जनाउँ छ । यो सम्भाववत प्रत्यक्ष स्तनपान भेदभाव र गैर-कानूनी अत्यार्ार
हुनसक्छ ।

रोजगारदाता र प्रमुख (वप्रवन्सपल) हरूको दावयत्व: रोजगारदाताहरू आफ्ना कमयर्ारीहरूले रोजगारीको
अववधमा कु नै पवन भेदभावकारी काययका गरे मा उनीहरू कानूनी रूपमा वजम्मेवार हुन्छन् , र्ाहे त्यो कायय
रोजगारदाताको जानकारी वा स्वीकृ वत सवहत वा वगेर गररएको भएता पवन । रोजगारदाताले कमयर्ारीलाई
भेदभावपूणय काययहरू गनयबाट रोक्नका लावग उवर्त र्व्वहाररक कदमहरू अपनाएको पुवष्ट गनय सक्दा बाहेकको
अवस्थामा रोजगारदातालाई कमयर्ारीद्वारा गररने भेदभावकारी काययहरूका लावग वजम्मेवार ठहर गररनेछ ।
साथै, प्रमुखको अनुमवत (स्पष्ट अवभर्व्वक्त वा अन्तर्नयवहत जे भएपवन, पवहले वा पवछ जे भएपवन) ले प्रमुखको
एजेन्टको रूपमा र्व्वक्तद्वारा गररएको कु नै पवन काययलाई प्रमुखद्वारा गररने काययको रूपमा र्व्वहार गररनेछ ।
भेदभाव गने वनदेशन र दबाव: कु नै पवन र्व्वक्तले भेदभाव गने वनदेशन फदने वा स्तनपानको आधारमा अको
र्व्वक्तलाई भेदभाव गनय दबाब फदने कायय गैर-कानूनी हुन्छ ।
गैर-कानूनी काययलाई सहायता गने: SDO अन्तगयत स्तनपानसँग सम्बवन्धत गैर-कानूनी कायय गनय अको
र्व्वक्तलाई जानीबुझी सहायता गने र्व्वक्तलाई SDO को उद्देश्यको लावग आफै ले गरेको गैरकानूनी कायय भनेर
मावनने छ ।
वस्तु, सुववधा र सेवाहरूको प्रावधान
SDO अन्तगयत, वस्तु, सुववधा वा सेवाहरूको प्रावधान (पैसा वतरेर वा नवतरी वलने सेवा) सँग सम्बवन्धत कु नै
पवन र्व्वक्तले सवयसाधारण वा सवयसाधारको समूहलाइय सेवा प्रदान गदाय, स्तनपान गराएको कारणले कु नै
मवहलालाई वनम्न कु रा गरे र भेदभाव गरे मा गैर-कानूनी हुन्छ:


उनलाई कु नै पवन वस्तु, सुववधा वा सेवाहरू उपलब्ध गराउन अस्वीकार गने वा जाना-जानी उपलब्ध
गराउन र्ुकेमा; वा
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सवयसाधारण पुरुष सदस्यलाइय जस्तै समान (उस्तै) गुणस्तर, समान (उस्तै) तररका तथा समान (उस्तै)
सतयमा उनलाइय वस्तु, सुववधा वा सेवाहरू उपलब्ध गराउन अस्वीकार गने वा जानी-जानी उपलब्ध
गराउने र्ुकेमा ।

मवहलाले स्तनपान गराइरहेको आधारमा कु नै र्व्वक्तले उनलाई दूर्व्यवहार गनुय पवन गैर-कानूनी हो:



मवहलालाई वस्तु, सुववधा वा सेवाहरू उपलब्ध गराउने वा उपलब्ध गराउने दौरानमा; वा
उनलाई वस्तु, सुववधा वा सेवाहरूको पहुँर् गने दौरानमा वा वस्तु, सुववधा वा सेवाहरू उपलब्ध
गराउँ दा ।

सुववधा र सेवाहरूका उदाहरणहरू









सवयसाधारण र्व्वक्त वा समुदायको कु नै समूललाइय प्रवेश गनय अनुमवत फदइएको कु नै पवन ठाउँ को पहुँर्
वा प्रयोग;
होटल, अवतवथ गृह वा अन्य समान सिंस्थानमा आवास;
बैंफकङ वा बीमाको सुववधाहरू वा अनुदान, ऋण, क्रेवडट वा ववत्तीय सुववधाहरू;
शैवक्षक सुववधाहरू;
मनोरञ्जन, ववहार (ररफक्रएशन) वा जलपानका सुववधाहरू;
यातायात वा यात्राका सुववधाहरू;
कु नै पेशा वा उद्योग (रेड) का सेवाहरू; र
कु नै सरकारी ववभागका वा सरकारद्वारा वा सरकारको दावयत्व वलएर प्रदान गररएका कु नै सेवाहरू

उदाहरण: साराहले आफ्नो छोरीलाई पाकय मा वलएर जावन्छन् । बच्चा अशान्त भएकोले, साराहलाई उनी
भोकाएको जस्तो लाग्छ । त्यसपवछ उनी बेन्र्मा बवस्छन् र पाकय मा आफ्नो छोरीलाई स्तनपान गराउन सुरु
गर्छयन् । पाकय को सुरक्षा अवधकारीले साराहलाई स्तनपान गराएको देख्छन् र उनलाई पाकय मा बालस्याहार
कोठा छ भनी बताउँ छन् । उनले पाकय को खुल्ला सावयजवनक क्षेत्रमा स्तनपान गराउनुभन्दा बालस्याहार कोठा
प्रयोग गनुयपने भयो । साराहले अस्वीकार गर्छयन् र आफू आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउने काययको बीर्मा
भएको भनी भवन्छन् । सुरक्षा अवधकारीले साराहलाई रोक्न वा तुरून्तै पाकय छोड्न भन्छन् । यो सम्भाववत प्रत्यक्ष
स्तनपान भेदभाव हुनसक्छ । त्यहाँ बालस्याहार सुववधा भएता पवन र धेरै मवहलाले यसलाई प्रयोग गनय
रूर्ाएतापवन, स्तनपान गराउने मवहलालाई यो प्रयोग गनय बाध्य बनाइनु हुँदन
ै । स्तनपान गराउने मवहला
बालस्याहार कोठामा भन्दा सावयजवनक स्थलमा स्तनपान गराउने छनोट गनय हकदार हुनुहुन्छ हुन्छन् ।
वस्तु, सुववधा र सेवाहरूका प्रदायकहरूका लागि राम्रा अभ्यासहरू

1. स्तनपान सम्वन्धी वलवखत नीवत ववकास गने
स्तनपान बारे वलवखत सिंस्थाको नीवत ववकास गनुयहोस्, जसले स्तनपान गराउनमा सहायता गनय र स्तनपान
मैत्री वातावरण वसजयना गनय सिंस्थाको प्रवतबद्धतालाइय उल्लेख गने ।

2. स्तनपान गराउनका लावग उपयुक्त सुववधाहरू उपलब्ध गराउने
गोप्य ठाउँ मा स्तनपान गराउन र्ाहने आमाहरूको लावग पररसरहरूमा थप गोपनीयता भएका ठाउँ हरू
पवहर्ान गनुह
य ोस् र उपयुक्त सुववधाहरू उपलब्ध गराउनुहोस् ।
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3. कमयर्ारीलाई प्रवशक्षणको र्व्वस्था वमलाउने
प्रत्येक कमयर्ारीसँग स्तनपान मैत्री वातावरण उपलब्ध गराउने सिंस्थाका नीवत र अभ्यासहरूको बारे मा
कु राकानी गनुयहोस् । कमयर्ारीहरू नीवतसँग पररवर्त भएका, स्तनपान गराउने स्थान र सुववधाहरूको
बारे मा ज्ञान पाएका र स्तनपानका सामान्य पररदृश्यहरू र्व्वस्थापन गनय योग्य भएका छन् भनी सुवनवित
गनुयहोस् ।

4. स्तनपान गराउने नीवत र उपायहरूको प्रर्ार गने
स्तनपान गराउने आमाहरूलाई आवश्यक पदाय सुववधाहरू फे ला पानय र प्रयोग गनयको लावग सक्षम बनाउन
स्तनपान गराउने मैत्रीपूणय उपायहरू र सुववधाहरू बारे सिंस्थाको वेबसाइट वा सामावजक वमवडया पृष्ठ
जस्ता माध्यमबाट प्रर्ार गनुह
य ोस् ।

बालस्याहार र स्तनपान सुववधाहरू स्थापना गने
SDO ले स्तनपान गराउने मवहलालाई उपलब्ध गराउनु पने सुववधाहरूका प्रकारहरू वनधायरण गदैन । तथावप,
सरकारले बच्चाहरूको स्याहार गने र स्तनपान गराउने आमाहरूका लावग बालस्याहार र दुग्धपान गराउने
कोठाहरू र्व्वसावयक भवनहरूमा उपलब्ध गराउनुपछय भनी वसफाररस गछय ।
भवन ववभाग (वबलल्डिंग वडपाटयमेन्ट) ले उपलब्ध गराउनुपने बालस्याहार कोठाहरूको सङ्खख्या भवनहरूको
फकवसम, वनवासी र आगन्तुकको आवश्यकतामा आधाररत हुनुपछय र प्रत्येक भवनमा कम्तीमा पवन एउटा कोठा
हुनुपछय भनी सुझाव फदएर, र्व्ावसावयक भवनहरूमा बालस्याहार र दुग्धपान गराउने कोठाहरूको प्रावधानसँग
सम्बवन्धत ववशेष वनदेशन1 वनमायण गरे को छ।
मागयवनदेशनले स्थान, कोठाको आकार र लेआउट, सामान्य वडजाइन आवश्यकताहरूका साथसाथै ती
कोठाहरूको सञ्चालन र ममयत-सम्भारको बारे मा वसफाररसहरू पवन उपलब्ध गराउँ छ । वस्तु, सुववधा र
सेवाहरूका प्रदायकहरूलाई बालस्याहार र दुग्धपान सुववधाहरू स्थापना गनुयअवघ भवनको ववभागको
मागयवनदेशनलाइय सन्दभयको रूपमा वलन सुझाव फदइन्छ। कु नै पवन अवस्थामा, स्वच्छताका कारणहरूले
स्तनपानको लावग शौर्ालय र बाथरूमहरू कवहल्यै उपयुक्त सुववधाहरू हुँदन
ै न् ।
अन्य क्षेत्रहरूमा स्तनपानसँग सम्बवन्धत भेदभाव र दूर्व्व
य हार

वशक्षा
ववश्वववद्यालय र र्व्ावसावयक प्रवशक्षण सिंस्था वा कलेजहरू सवहत शैवक्षक सिंस्थाहरूले स्तनपान गराउने
मवहलालाई वनम्न कु रामा भेदभाव गने कायय गैर-कानूनी हुन्छ:



1

मवहलालाई ववद्याथीको रूपमा भनाय गनय उनलाई प्रस्ताव गररएका सतयहरूमा: वा
सिंस्थानमा ववद्याथीको रूपमा नीजको भनायको आवेदनलाई नकारेर वा जाना-जानी नवलएर;

आवधकाररक र्व्वक्त, पञ्जीकृ त स्टकर्रल इवन्जवनयर र पञ्जीकृ त वजयोटेफक्नकल इन्जीवनयर, र्व्वसावयक भवनहरूका वालस्याहार
कक्ष तथा दूग्धपान कक्षको प्रावधान सम्वन्धी अभ्यास नोट, ADV-32, नोभेम्वर 2018 मा सिंशोवधत ।
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स्तनपान गराउने मवहला ववद्याथी भएको सिंस्थामा, सिंस्थाले मवहलालाई भेदभाव गनुय गैर-कानूनी हो:



यसले कु नै लाभ, सुववधा वा सेवाहरूमा उनलाई पहुँर् गनय फदने तररकामा वा उनलाई उक्त सुववधा
तथा सेवाहरूमा पहुँर् गनयबाट अस्वीकार गरे र वा जाना-जानी पहुँर् गनय नफदएर; वा
उनलाई सिंस्थानबाट वनकालेर वा उनलाई अन्य कु नै हावन गरे र ।

वनम्न अवस्थाहरूमा मवहलाले स्तनपान गराइरहेका आधारमा शैवक्षक सिंस्थानले दूर्व्यवहार गनुय पवन गैर-कानूनी
हुन्छ:





सिंस्थानको ववद्याथी हुन खोवजरहेको वा ववद्याथी भएको मवहलालाई दूर्व्यवहार गने शैवक्षक सिंस्थानको
वजम्मेवार वनकाय;
सिंस्थानको ववद्याथी हुन खोवजरहेको वा ववद्याथी भएको मवहलालाई दूर्व्यवहार गने शैवक्षक सिंस्थानको
कमयर्ारी-सदस्य
सिंस्थानको ववद्याथी हुन खोवजरहहेको वा ववद्याथी भएको मवहलालाई दूर्व्यवहार गने शैवक्षक
सिंस्थानको ववद्याथी; वा
सिंस्थानको वजम्मेवार वनकाय (सदस्य) भएकी मवहलालाई दूर्व्यवहार गने शैवक्षक सिंस्थानको ववद्याथी
हुन खोवजरहेको वा ववद्याथी भएको र्व्वक्त ।

पररसरहरूको र्व्वस्थापन र वनयन्त्रण
हङकङमा पररसरहरूको सम्बन्धिंमा कु नै र्व्वक्तसँग वनयन्त्रण गने शवक्त (वबक्री गने, भाडामा फदने, ठे कामा फदने
वा उप-ठे कामा फदने) भएको अवस्थामा स्तनपान गराउने मवहलाववरूद्ध भेदभाव गने कायय गैर-कानूनी हुन्छ:




उसले उनलाई ती पररसरहरू प्रस्ताव गरे का सतयहरू;
ती पररसरहरूका लावग उनको आवेदन अस्वीकार गरेर; वा
उक्त वववरणका पररसरहरू आवश्यकता भएका र्व्वक्तहरूको तुलना उनलाइय गररने र्व्वहारमा ।

स्तनपान गराउने मवहला ववरूद्ध पररसरको वनयन्त्रणका लावग इजाजतपत्र वा सहमवत रोक्का गरे र उनीहरू
ववरूद्ध भेदभाव गनुय घरधनी वा अन्य र्व्वक्तको लावग पवन गैर-कानूनी हुन्छ, जहाँ वनयन्त्रणको लावग घरधनी
वा अन्य र्व्वक्तको इजाजतपत्र वा सहमवत आवश्यक पछय (उदाहरणको लावग बहालवाला वा उप-ठे क्काको
वनयुवक्त) ।
वनम्न कु राहरू पवन पररसहरूको सम्बन्धमा गैर-कानूनी हुन्छन्:





कु नै पररसर वनयन्त्रण गने शवक्त भएका र्व्वक्तहरूको हकमा, मवहलालाई कु नै पररसरहरू उपलब्ध
गराउन प्रस्ताव वा उपलब्ध गराउने दौरानमा स्तनपान गराइरहेको आधारमा मवहलालाई दूर्व्यवहार
गनुय;
पररसर र्व्वस्थापन गने र्व्वक्तले पररसरमा रहेर स्तनपान गराइरहेका आधारमा कु नै मवहलालाई
दूर्व्यवहार गनुय; वा
फकरायदारीको सम्बन्धमा, अनुमवतपत्र वा मन्जुरी आवश्यक पने पररसरहरूको वनयन्त्रणका लावग
अनुमवतपत्र वा मञ्जुरी खोवजरहेको कु नै मवहलालाइय स्तनपान गराइरहेको कारणले घरधनी वा अन्य
कु नै र्व्वक्तले दूर्व्यवहार गनुय ।
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क्लबहरूमा सहभावगता
क्लब, क्लबको र्व्वस्थापन सवमवत वा क्लबको र्व्वस्थापन सवमवतको कु नै सदस्यले स्तनपान गराइरहेको
प्रत्यावशत मवहला सदस्य ववरूद्ध भेदभाव गनुय गैर-कानूनी हो :
 सदस्यताका लावग उनको आवेदन अस्वीकार गरे र वा वलन असफल भएर; वा
 क्लब उनको सदस्यता वलनका लावग तयार हुने सतय वा अवस्थाहरूमा ।
ववद्यमान सदस्यहरूको सम्बन्धमा, क्लबको सदस्य भएको स्तनपान गराउने कु नै मवहला ववरूद्ध क्लब, क्लबको
र्व्वस्थापन सवमवत वा क्लबको र्व्वस्थापन सवमवत सदस्यले भेदभाव गनुय गैरकानूनी हो:
 उनलाई प्रदान गररएका सदस्यताका सतयहरू वा अवस्थाहरू;
 ववशेष श्रेणी वा सदस्यताको प्रकारको लावग उनको आवेदन अस्वीकार गरेर वा वलन असफल भएर;
 क्लबद्वारा उपलब्ध गराइएका कु नै पवन लाभ, सेवा वा सुववधामा उनको पहुँर्लाई अस्वीकार गरे र वा
सीवमत गरे र;
 उनलाई सदस्यताबाट ववञ्चत गराएर वा फरक सतयहरू राखेर ; वा
 उनलाई अन्य कु नै हावन गरेर
क्लब, क्लबको र्व्वस्थापन समीवत वा क्लबको र्व्वस्थापन समीवतको सदस्यले लावग स्तनपान गराइरहेको
आधारमा क्लबको सदस्य भएको वा सदस्य हुन आवेदन फदएकी कु नै मवहलालाई दूर्व्यवहार गनुय पवन गैर-कानूनी
हुन्छ ।

सरकार
सरकारले स्तनपान गराउने मवहलालाई आफ्नो कायय वा शवक्तहरूको प्रयोगको सम्पादन र वस्तु, सुववधा वा
सेवाहरू वा वशक्षा उपलब्ध गराउँ दा भेदभाव गनुय गैरकानूनी हो ।
स्तनपान मैत्री वातावरण वसजयना गने
गनय हुने कु राहरू





कु नै पवन समय र ठाउँ मा स्तनपान गराउन छनोट गने आमाको स्वतन्त्रतालाई सम्मान गने ।
सुरक्षा सरोकार वा मागय अवरोध नभएसम्म स्तनपान गराइरहेकी आमालाई बाधा नपुर्याउने ।
स्तनपान गराउँ दा थप गोपनीयता र्ाहने आमालाई उपयुक्त स्थान उपलब्ध गराउने ।
अन्य ग्राहक वा सेवा प्रयोगकतायहरूलाई स्तनपान गराउने आमा र बच्चाहरूका आवश्यकताहरू बारे
र्व्ाख्या गने ।

गनय नहुने कु राहरू
 स्तनपान गराइरहेकी आमालाई स्तनपान गराउन रोक्न, ढाकछोप गनय वा पररसर छोड्न जान अनुरोध
गने ।
 आमालाई पररसरको बालस्याहार कोठामा जानुपछय भनी कर गने ।
 आमाहरूलाई आफ्ना बच्चाहरूलाई शौर्ालयमा स्तनपान गराउन भन्ने ।
स्तनपान मैत्री वातावरण स्थापना गने बारे मा स्रोतसामग्रीहरू:




रोजगार र सम्बवन्धत क्षेत्रहरूमा स्तनपान गराउने बारे मा मागयदशयन, EOC
वस्तु, सुववधा र सेवाहरूको प्रावधानमा स्तनपान गराउने बारे मा मागयदशयन, EOC
स्तनपान मैत्रीणय पररसर स्थापना गने बारे मा मागयदशयन, स्वास््य ववभाग
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आवधकाररक र्व्वक्तहरू, पवञ्जकृ त सिंरर्नात्मक इवन्जवनयरहरू र पवञ्जकृ त भूप्रावववधक इवन्जवनयरहरू,
र्व्ावसावयक भवनहरूमा बालस्याहार कोठाहरू र स्तनपान गराउने कक्ष तथा दूग्धपान कक्षको
प्रावधान सम्वन्धी अभ्यास नोट, ADV-32, भवन ववभाग

तपाईंलाई स्तनपानसँग सम्बवन्धत भेवाभाव वा दूर्व्व
य हार भएमा तपाईंले के गनय सक्नुहुन्छ ?
मावथ उवल्लवखत गररएका क्षेत्रहरूमा स्तनपानको कारणले कसैले आफू मावथ भेदभाव वा दूर्व्यवहार गररएको
छ भनी महसुस गरे मा EOC मा वलवखत उजुरी दायर गनय र वनम्न च्यानलहरूमध्ये एउटा माफय त EOC मा
उजुरी पेश गनय सक्नेछन् :

हुलाकद्वारा पठाइने पत्र

EOC वेबसाइटमा उपलब्ध अनलाइन फाराम

फ्याक्स

EOC कायायलयमा र्व्वक्तगत रूपमा गएर

भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरूसँग सम्बवन्धत सोधपूछ: अन-लाइन अनुसन्धान फाराम
भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरूसँग सम्बवन्धत उजुरी: अन-लाइन उजुरी फाराम
EOC का सेवाहरूसँग सम्बवन्धत सोधपूछ र उजुरी: अन-लाइन फाराम

थप जानकारीका लावग, कृ पया सम्पकय गनुह
य ोस्:
समान अवसर आयोग
)Equal Opportunities Commission(
टेवलफोन:
फ्याक्सः
ठे गानाः
इमेलः
SMS सेवा:

(852) 2511 8211 (साधारण सोधपूछका लावग मात्र)
(852) 2511 8142
16/F, 41 Heung Yip Road, Wong Chuk Hang, Hong Kong
eoc@eoc.org.hk (साधारण सोधपूछका लावग मात्र)
6972566616538 (सुन्ने/बोल्ने समस्याहरू भएका र्व्वक्तहरूद्धारा सोधपूछको लावग मात्र)

(भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरू अन्तगयत भेदभाव सम्बन्धी सोधपूछ र उजुरीहरूको लावग, कृ पया मावथ
उल्लेवखत अनलाइन फारामहरू प्रयोग गनुयहोस् ।)

अवप्रल 2021
नोट : यो हातेपर्ाय (वलफलेट) सन्दभय समाग्रीको लावग मात्र हो र यसलाइय कानूनी सल्लाहको ववकल्पको रूपमा वलइनु
हुँदैन ।
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