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कार्यस्थलमा स्तनपानसगँ सम्बन्धित भदेभाव र दरू्व्यवहार सम्वधिी हातपेर्ाय 

लसुीको कथा 

लुसी 10 जना भधदा कम कमयर्ारीहरू भएको एक सानो कम्पनीका लान्ग क्लकयको रूपमा काम गर्छयन् । उनी 

नानीलार्य जधम ददएर आफ्नो सुत्केरी न्बदा पूरा गरेपन्छ काममा फर्कय र्न् । आफ्नो बच्चालाई स्तनपान गराउन े

आफ्नो न्र्दकत्सको सल्लाह न्लएर, लुसील ेआफ्नो खाजा खाने ब्रेक (न्वश्राम) को अवन्िमा कार्ायलर्को बैठक 

कोठामा दिू एक्सपे्रस (न्नकाल्न) गनयका लान्ग आफ्नो रोजगारदातालाई अनरुोि गररन् । कार्ायलर्को 

समर्ावन्िमा कन्हलेकाँही ग्राहकहरूलाई भेट्नको लान्ग प्रर्ोग गररने बाहेक, िेरैजसो समर् कोठा प्रर्ोग 

गररदनैथ्र्ो । र्द्यन्प, रोजगारदाताले लुसीले कोठा फोहोर बनाउन े र उक्त कोठा बैठक बाहके अधर् 

उद्दशे्र्हरूका लान्ग प्रर्ोग गनय सदकदनै भनी उनको अनरुोि अस्वीकार गछयन् । र्ो लुसीले कोठामा अधर् 

सहकमीहरूलाई खाजा खाएको दखेेको वावजुद भएको हो । लुसीले कार्यस्थलमा दिू एक्सपे्रस गनयको लान्ग 

कोठा फेला पानय नसकेकोल,े उनले आफ्नो बच्चालाई स्तनपान नगराउन ेन्नर्यर् गर्छयन् । 

प्रश्नहरू 

 के मन्हला काममा स्तनबाट दिु एक्सपे्रस (न्नकाल्दा) गदाय स्तनपानससँग सम्बन्धित भेदभाव र 

दरू्व्यवहारबाट सुरन्ित छन् ? 

 के लुसीको रोजगारदाताले उनलाई स्तनबाट दिू एक्सपे्रस (न्नकाल्न) गनयको लान्ग बैठक कोठा प्रर्ोग 

गनय अस्वीकार गरेर उनी मान्थ भेदभाव गदछैन् ? 

19 जनु 2021 बाट लाग ूहुन ेगरी, हङकङका सब ैमन्हलालाई रोजगार र सम्बन्धित िते्रहरू सन्हत, न्वन्भन्न 

िते्रहरूमा ललिंग भदेभाव अध्र्ादशे (SDO) अधतगयत स्तनपानसगँ सम्बन्धित भदेभाव र दरू्व्यवहारबाट सिंरिर् 

गररएको छ । रोजगारदाताल े काननू अधतगयत मन्हला कमयर्ारीलाई न्वन्शष्ट अवस्थाहरूमा स्तनपान 

गरार्रहकेो कारर् कम अनकुुलपरू्य र्व्वहार गनुय वा दरू्व्यवहार गनुय गरै-काननूी हुधछ ।   

स्तनपानको पररभाषा 

SDO अधतगयत, स्तनपान गराउने कार्यलाई न्नम्नानुसार पररभान्षत गररधछ: 

 आफ्नै बच्चा भएतापन्न वा नभएतापन्न बच्चालाई स्तनपान गराउन ेकार्यमा 

सिंलग्न भएकी मन्हला । 

 स्तनबाट दिू एक्सपे्रस (न्नकाल्ने) गने कार्यमा सिंलग्न भएकी मन्हला । 

 बच्चालाई आफ्नो स्तनको दिू खुवाउने तर भेदभावको सम्बन्धित कार्य गररएको समर्मा उक्त कार्य 

नगरेकी मन्हला । 

कसलाई सिंरिर् गररएको छ ? 

प्रत्र्ान्शत र न्वद्यमान कमयर्ारीहरूसन्हत सब ैकमयर्ारीहरू (वैदने्शक घरेलू कामदारहरू सन्हत) लाई काननू 

अधतगयत स्तनपानसँग सम्बन्धित भेदभाव र दरू्व्यवहारबाट सिंरिर् गररएको छ । र्सको साथै, काननूले न्नम्न 

र्व्न्क्तहरूलार्य सिंरिर् गछय: 

 ठेकेदार र सह-ठेकेदारहरू 

 कन्मशन एजेधटहरू 

 साझेदारी गरेका साझेदारहरू (त्र्स्तो फमय जहाँ छ जना भधदा कम साझेदारहरू हुदँनैन्) 
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 र्व्ाररस्टर, न्शष्र् र कुनै पन्न र्व्ाररस्टर च्र्ाम्बरका भाडावालहरू 

 रोजगार न्नकार्हरूका सेवा प्रर्ोगकतायहरू 

 स्तनपान दरू्व्यवहारको सम्बधिमा साझा कार्यस्थलहरूमा कार्यरत तोदकएका र्व्न्क्तहरू 

स्तनपानसम्बधिी भदेभाव, दरू्व्यवहार र अत्र्ार्ार भनकेो के हो ? 

कार्यस्थलमा स्तनपानसँग सम्बन्धित भेदभाव, दरू्व्यवहार र अत्र्ार्ार स्पष्ट  प्रकारका आर्रर्हरू हुन ्। 

प्रत्र्ि भदेभाव – र्सको अथय स्तनपान गरार्रहकेो कारर् तुलनात्मक पररन्स्थन्तहरूमा उक्त कमयर्ारीलाई 

अको कमयर्ारी (स्तनपान नगरार्रहकेो मन्हला कमयर्ारी वा पुरूष कमयर्ारी) भधदा कम अनुकूलपूर्य र्व्वहार 

गने भने्न हो । 

उदाहरर्: लुसीको मान्थ उल्लेख गररएको अनुभव स्तनपानको आिारमा प्रत्र्ि भेदभाव हो । र्ो 

रोजगारदाताले अधर् कमयर्ारीहरूलाई अरू उद्दशे्र्कहरूको लान्ग बैठक कोठा प्रर्ोग गने अनुमन्त ददने तर 

लुसीलाई (स्तनबाट) दिू एक्सपे्रस (न्नकाल्न) गनयको लान्ग प्रर्ोग गने अनुमन्त नददन ेकारर्ले भएको हो र 

पररर्ाम स्वरूप रोजगारदाताले तुलनात्मक पररन्स्थन्तहरूमा उनलाई अधर् र्व्न्क्तहरूलाई भधदा कम 

अनुकूलपूर्य र्व्वहार गछयन् । 

  

अप्रत्र्ि भदेभाव – र्सको अथय स्तनपान गराउन े वा नगराउने भने्न कुरालाई ध्र्ानमा नराखी, सब ै

कमयर्ारीहरूमा कुन ैआवश्र्कता वा अवस्था (सतय) लागू गने भने्न हो, तर: 

 र्सलाई पालना गनय सके्न स्तनपान नगराउने कमयर्ारीहरूको अनुपातभधदा स्तनपान गराउन े

कमयर्ारीहरूको अनुपात न्वशेष रूपमा कम हुधछ; 

 आवश्र्कता वा सतय धर्ार्ोन्र्त हुदँनै; र 

 आवश्र्कता वा सतय  स्तनपान गराउने कमयर्ारील े पालना गनय नसके्न कारर्ल े गदाय उनीहरूको 

अन्हतमा हुधछ । 

उदाहरर्: नेधसीले एक-घण्टाको लधर् ब्रेक सन्हत न्बहान 9 बजेदने्ख बेलुकी 6 बजेसम्म हाप्ताको पाँर् ददन 

प्र्ाकेन्जङ कम्पनीको लान्ग काम गर्छयन् । प्रत्र्ेक ददन काम गने अवन्िमा, उनले आफ्नो छ मन्हनाको बच्चाको 

लान्ग स्तनको दिू एक्सपे्रस गनय – एक पटक न्बहानमा र एक पटक ददउँसोमा – दईु पटक 20-न्मनेटको न्वश्राम 

न्लन्धछन् । हालै कम्पनीले प्रन्त ददन कम्तीमा आठ घण्टासम्म सबै कमयर्ारीहरूले काम गनय आवश्र्क हुन े

अधर्था उनीहरूले आफ्नो कार्यसम्पादनसँग सम्बन्धित वार्षयक लाभािंश (वोनस) गुमाउनेछन् भने्न नीन्त लागू 

गरेको छ ।  

र्सको अथय नेधसीले स्तनपान ब्रेकहरू न्लन सके्न छैनन् वा उनले ती ब्रेकका लान्ग न्लर्एको समर् पूरा गनय 

ओभरटार्म काम गनुयपनेछ, अधर्था उनले आफ्नो लाभािंश गुमाउनु पनेछ । नेधसी र अधर् स्तनपान गराउन े

कमयर्ारीहरूमा अन्हतकारी प्रभाव पाने कम्पनीको नीन्तको आवश्र्कता कम्पनीले प्रमान्र्त गनय नसक्दासम्म 

सम्भवतः गैरकानूनी अप्रत्र्ि स्तनपान भेदभाव हुन सक्छ । 

स्तनपान दरू्व्यवहार – स्तपान गराउने मन्हला मान्थ दईु प्रकारका दरू्व्यवहार हुनसक्छन् । र्ो कुन ैर्व्न्क्तल े

न्नम्न कार्य गरेर स्तनपान गरार्रहकेो आिारमा कुन ैमन्हलालार्य दरू्व्यवहार गदाय लागू हुधछ: 

 स्तनपान गरार्रहकेी मन्हलासँग अवाञ्छनीर् र्व्वहार 
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कोन्ह र्व्न्क्त कुनै अवाञ्छनीर् र्व्वहारमा सिंलग्न हुने, जुन र्व्वहारका सबै पररन्स्थतहरूलार्य उन्र्त 

र्व्न्क्त (ररजनेबल पसयन) ले न्वर्ार गदाय, उक्त र्व्वहारद्वारा कुनै मन्हला  अपमान्नत भएको, 

न्हनतावोि महसुस गरेको  वा भएन्भत भएको भनी आलिंकन गदयछ । 

 प्रन्तकूल वा भर्न्भत गने वातावरर् न्सजयना गने 

मन्हलाको लान्ग प्रन्तकूल वा भर्न्भत गन े वातावरर् न्सजयना गने र्व्वहारमा एक्लै वा अधर् 

र्व्न्क्तहरूसँग न्मलेर सिंलग्न हुने र्व्न्क्त । 

 

र्स्ता र्व्वहारमा मन्हलालाई वा उनको उपन्स्थन्तमा मौन्खक वा न्लन्खतमा गररन े रटप्पर्ी पदयछन् । 

उदाहरर्:  हङकङको कुनै प्रान्वन्िक कम्पनीले आफ्ना कमयर्ारीका लान्ग उत्कृष्ट पररवार मैत्री सुन्विाहरू 

छन् भनी सुन्नन्ित गनय स्तनपान गराउने मन्हला कमयर्ारीहरूका लान्ग आफ्नो कार्ायलर्मा नर्सयङ कि 

स्थापना गनय गर्रहकेो छ भने्न न्नर्यर् गछय । कम्पनीले र्ोजनाहरूको बारेमा कमयर्ारी बैठकमा घोषर्ा       

गदयछ । बैठकमा िेरै पुरूष कमयर्ारीहरूल ेकिलाई कार्ायलर्मा रहकेा “भैंसीहरू” का लान्ग “भैंसी दहुुने कि” 

भनेर भनु्नपछय भनी कोठाको पछान्ड मजाक गरररहकेा हुधछन् । स्तनपान गराउन े मन्हला कमयर्ारील े

रटप्पर्ीहरू सुन्धछन् र न्त रटप्पर्ीहरूवाट एकदमै अपमान्नत र आिर्य महसुस गर्छयन् । र्ो सम्भवतः प्रन्तकूल 

वातावारर् न्सजयना गरेर स्तनपान गराउने मन्हला कमयर्ारी मान्थ गररएको गरै-कानूनी दरू्व्यवहार हुन     

सक्छ । 

 

अत्र्ार्ार – र्सको अथय सम्बन्धित कमयर्ारीले न्नम्न कुराहरू गरेको वा गने न्वर्ार गरेको वा गरेको वा गन े

न्वर्ार गरेको शिंका गररएको कारर् तुलनात्मक पररन्स्थन्तहरूमा उक्त कमयर्ारी (शोन्षत र्व्न्क्त) लाई अधर् 

कमयर्ारीहरूभधदा कम अनुकूलपूर्य  र्व्वहार गने भने्न हो: 

 रोजगारदाता (भेदभावकताय) वा अधर् कुनै र्व्न्क्तले SDO अधतगयत स्तनपान भेदभाव वा दरू्व्यवहार 

गरेको छ भनी आरोप लगाएको; 

 SDO अधतगयत स्तनपान भेदभाव वा दरू्व्यवहारका लान्ग भेदभावकताय वा अधर् कुन ैर्व्न्क्त न्वरूद्ध 

कार्यवाहीहरू गरेको; 

 SDO अधतगयत स्तनपान भेदभाव वा दरू्व्यवहारका लान्ग भेदभावकताय वा कुनै अधर् र्व्न्क्त न्वरूद्ध 

अको कमयर्ारी वा कुनै पन्न र्व्न्क्तद्वारा हान्लएको मुद्दा (कार्यवाही) हरूको सम्बधिमा प्रमार् वा 

जानकारी ददएको; वा 

 र्सको अलावा, भेदभावकताय वा अधर् कुनै र्व्न्क्तको सम्बधिमा SDO अधतगयत स्तनपान भेदभाव वा 

दरू्व्यवहारका प्राविानहरू अधतगयत वा र्सको सधदभयमा कुनै पन्न कार्य गरेको । 

उदाहरर्: बारबरा हङकङमा रहकेो कुन ैखुद्रा कम्पनीको लान्ग लेखापालको रूपमा रोजगारमा न्छन् । सुत्केरी 

न्बदापन्छ काममा फर्कय दा, उनले कामको समर्मा आफ्नो बच्चाको लान्ग स्तनको दिू एक्सपे्रस गनयका लान्ग 

दईु पटक 20-न्मनेटको न्वश्राम (बे्रक) हरू न्लने अनुरोि गर्छयन् । सुपररवेिकले उनको अनुरोिलार्य "स्तनपान 

गराउने मन्हलाले अधर् सबै जनाले जस्तै समान समर् काम गनुयपछय वा उहाँहरूले काम छोड्नुपछय र घरमा 

बस्नुपछय" भधद ैअस्वीकार गछयन् । बारबराल ेर्सलाई स्तनपानसँग सम्बन्धित प्रत्र्ि वा अप्रत्र्ि भेदभाव 

मान्धछन् र सुपररवेिक न्वरूद्ध रोजगारदाता तथा समान अवसर आर्ोगमा उजुरी दार्र गर्छयन् । उनले उजरुी 

दार्र गरेपन्छ, उजुरी गरेको कारर्ले उनलाई तुरूधतै कामबाट न्नकान्लर्ो । र्ो सम्भान्वत गैर-काननूी 

अत्र्ार्ार हो ।   
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भदेभाव र दरू्व्यवहारका कार्यहरू 

रोजगारीमा स्तनपान भेदभाव वा दरू्व्यवहार प्रत्र्ान्शत वा न्वद्यामान कमयर्ारीहरूसँग उत्पन्न हुन सके्न 

आवस्थाहरू न्नम्न हुन्: 

 जान्गरको लान्ग न्नर्ुक्त नगररने वा प्रस्तावमा कम अनुकूल सतयहरू राख्ने । 

 बढुवा वा प्रन्शिर्का अवसरहरूमा समावेश नगराउने । 

 घटुवा वा कम अनुकूलपूर्य सरूवा गने । 

 स्तनपान गराउन वा स्तनबाट दिू एक्सपे्रस गनयका लान्ग उपर्ुक्त सुन्विाहरू उपलब्ि गराउन 

अस्वीकृत गने । 

 स्तनबाट दिू एक्सपे्रस गनय वा स्तनपान गराउने सम्बधिमा दरू्व्यवहार गन े। 

 लन्र्लो कार्य अवन्ि वा आिंन्शक समर् जस्ता काम गने अवस्थाहरू पररवतयन गने अनरुोिहरू 

अस्वीकृत गने । 

 अधर् कमयर्ारीहरूको भधदा कम तलब बढाउने वा कम बोनस ददन ेवा तलबमा पन्न कटौती गने । 

 न्वद्यमान भून्मकामा स्वास्थ्र् जोन्खम छ भने, अस्थार्ी वकैन्ल्पक भून्मका उपलब्ि गराउन 

अस्वीकृत गररने । 

 कामवाट न्नकान्लन ेवा कुन ैअधर् नोक्सानीको अिीनमा राख्ने । 

 

रोजगारदाता र प्रमखुहरूको दान्र्त्व: रोजगारदाताहरू आफ्ना कमयर्ारीहरूले उनीहरूको जानकारी वा 

स्वीकृन्तमा गरे वा नगरे तापन्न कमयर्ारीको रोजगारीको अवन्िमा गररएको कुनै पन्न भेदभावपूर्य कार्यको 

लान्ग कानूनी रूपमा न्जम्मेवार हुधछन् । कमयर्ारीलाई उक्त कार्यहरू गनयबाट रोक्नका लान्ग उन्र्त र्व्वहाररक 

कदमहरू अपनाएको पुन्ष्ट गनयसक्दा बाहके रोजगारदातालाई कमयर्ारीद्वारा गररने भदेभावपूर्य कार्यहरूका 

लान्ग न्जम्मेवार ठान्ननेछ । 

साथै, प्रमुखको अनुमन्त (स्पष्ट वा अधतर्नयन्हत भएपन्न, र पन्हला वा पन्छ भएतापन्न) ले प्रमुखको एजेधटको 

रूपमा र्व्न्क्तद्वारा गररएको कुनै पन्न कार्यलाई प्रमुखद्वारा गररएको कार्यको रूपमा र्व्वहार गररनेछ ।  

भदेभाव गन े न्नदशेनहरू र दबाव: र्व्न्क्तलाई भेदभाव गने न्नदशेनहरू ददन ेवा स्तनपानको िेत्रमा अको 

र्व्न्क्तलाई भेदभाव गनय दवाब ददने कार्य गैर-कानूनी हुधछ । 

गरैकाननूी कार्यहरूलाई सहार्ता गन:े SDO अधतगयत स्तनपानसँग सम्बन्धित गैर-कानूनी कार्य गनय अको 

र्व्न्क्तलाई जानीबुझी सहार्ता गन ेर्व्न्क्तलाई आफँैल ेगैर-कानूनी कार्य गरेको रूपमा SDO को उद्दशे्र्को 

लान्ग कार्यवाही गररनेछ ।  
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स्तनपान भदेभाव र दरू्व्यवहार रोक्न रोजगारदाताहरूका लान्ग राम्रा अभ्र्ासहरू 

रोजगारदाताहरूले स्तनपान गराउने र अधर् कमयर्ारीहरूसँग राम्रो सञ्चार सुन्नन्ित गनुयपछय । उनीहरूल े

स्तनपान गराउने कमयर्ारीहरूको प्रन्तबद्धता, र्ोग्र्ता वा प्रभावकाररता बारे कुनै िारर्ाहरू बनाउन ु      

हुदँनै । साथै, रोजगारदाताहरू आफ्ना सिंस्थाहरू र स्तनपान गराउने कमयर्ारीहरू दबुैका अन्िकार र 

उत्तरदान्र्त्वहरूको बारेमा सर्ेत हुनुपछय र उनीहरूल ेSDO र रोजगार अध्र्ादशेका प्राविानहरू पालना  

गरेका छन् भनी सुन्नन्ित गनुयपछय । 

 

स्तनपान उत्पादकत्वको बािक होर्न । र्सल ेवास्तवमा सीप भएका कमयर्ारीलाई कम्पनीम ैरान्खराख्न मद्दत 

गनय सक्छ । अधतरायन्िर् श्रम सिंगठन (ILO) अनसुार, अनसुधिानल ेमन्हलाहरूल ेकाममा स्तनपान गराउन/दिू 

एक्सप्रसे गनय सकेमा, लामो अवन्िसम्म जान्गरमा बस्न ेसम्भावना बढी हुधछ भनी दखेाउँछ । कमयर्ारीहरूको 

माझमा स्तनपान गराउन े कमयर्ारीलाई समथयन गनयमा रोजगारदाताहरूका लान्ग र्समा आवश्र्क पन े

कमयर्ारीको समर् र सिंरर्ना दवुकैा न्हसावल ेसीन्मत खर्यहरू समावशे हुधछन् । 

 

भदेभाव र दरू्व्यवहार रोकथाम गनयका लान्ग रोजगारदाताहरूल ेन्लन सके्न कदमहरू 

1. न्लन्खत नीन्त न्वकास गन े

सम्पूर्य कमयर्ारी सदस्र्हरूको परामशयमा स्तनपान बारे न्लन्खत नीन्त न्वकास र कार्ायधवर्न गने । 

नीन्तले न्नम्न कुरा समावेश गनुयपछय: 

 कार्यस्थलमा स्तनपानलार्य समथयन गने रोजगारदाताको िारर्ा र स्तनपान गराउन े

कमयर्ारीहरून्वरूद्ध हुने कुनै पन्न भेदभाव वा दरू्व्यवहारलाई सहन गररनेछैन भने्न कुरा; 

 स्तनपान गराउन े वा स्तनबाट दिू न्नकाल्न े अनुरोिहरू गन े वा त्र्स्ता अनुरोिहरूलार्य हने े

प्रदिर्ाका लान्ग कार्यन्वन्िहरू; 

 कार्य अवस्थाहरूमा समार्ोजका अनुरोिहरूलाई कसरी न्लर्नेछ र कस्ता प्रकारका समार्ोजनहरू 

न्वर्ार गनय सदकधछ र गररधछ भने्न कुरा; 

 कार्य अवस्थाहरूमा हुने पररवतयनहरूले कसरी कमयर्ारीहरूको तलवमान वा सम्बन्धित 

सुन्विाहरूमा प्रभाव पानेछ वा पानेछैन भने्न कुरा; र 

 स्तनपान गराउने वा स्तनबाट दिु एक्सपे्रस गने कमयर्ारीहरूको लान्ग उपलब्ि गरार्न े    

सुन्विाहरू । 

2. कमयर्ारीसगँ नीन्त बारे कुराकानी गन े 

सबै दजाय र स्तरहरूका कमयर्ारीहरूलाई नीन्त बारे प्रर्ारप्रसार गनुयहोस् र नीन्त कार्ायधवर्न गनयका 

लान्ग न्जम्मेवार र्व्न्क्तलाई प्रन्शिर् उपलब्ि गराउनुहोस् । 

3. स्तनपान गराउन ेकमयर्ारीका लान्ग उपर्कु्त सनु्विाहरू उपलब्ि गराउन े

स्तनपान गराउन वा स्तनबाट दिू एक्सपे्रस गनय कमयर्ारीलाई सहज बनाउनका लान्ग गोप्र् कोठा, अठेस 

लगाएर बस्न न्मल्ने कुसी, टेबल र दिज जस्ता उपर्कु्त सुन्विाहरूको न्वर्ार गनुयहोस् र र्व्वस्था 

न्मलाउनुहोस ् । उक्त सुन्विाहरू स्थापना गनयको लान्ग उपलब्ि नहुन े वा सम्भव नहुन े अवस्थामा, 
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कमयर्ारीलाई नन्जकैको सामुदान्र्क स्तनपान सुन्विाहरूमा जान अनुमन्त ददन े जस्ता कुनै पन्न 

वैकन्ल्पक र्व्वस्थाहरूको न्वर्ार गनुयहोस् ।  

4. कार्य अवस्थाहरू समार्ोजन गन ेअनरुोिहरूलाई साविानीपवूयक न्वर्ार गन े 

रोजगारदाताहरूल ेअन्तररक्त ब्रेक (न्वश्राम) हरू न्लने वा स्तनबाट दिू एक्सपे्रस गनयका लान्ग न्वद्यमान 

ब्रेकहरू न्वस्तार गने, कामको सुरु र समाप्त हुने समर् पररवतयन गन,े पूर्य समर्दने्ख आिंन्शक समर्मा 

फेरबदली (न्स्वर्) गने वा कमयर्ारी र न्तनका  बच्चाको स्वास्थ्र् जोन्खममा भएमा अस्थार्ी वैकन्ल्पक 

भून्मका अपनाउने जस्ता काम गने अवस्थाहरू समार्ोजन गनयका लान्ग कमयर्ारीहरूको अनुरोिहरूलाई 

ध्र्ानपूवयक न्वर्ार गनुयपछय । 

 

प्रश्न र जवाफहरू 

प्रश्न:  कमयर्ारीहरूलाई प्रत्र्के कार्य ददनमा कन्त पटक दगू्िपान ब्रकेहरू ददनपुछय ? 

उत्तर: SDO ले दगु्िपान न्वश्रामहरूको सिंख्र्ा दकटान गदनै । स्वास्थ्र् न्वभागका मागयन्नदशेनहरू अनसुार, 

रोजगारदाताहरूलाई कूल आठ घण्टाको कार्य ददनमा दईु  पटक 30-न्मनेटको स्तनपान न्वश्रामहरू वा 

कूल एक घण्टा अनुमन्त ददने न्वर्ार गनय न्सफाररस गररएको छ ।  

 

प्रश्न:  के दगू्िपान ब्रकेहरूलाई कार्य समर्मा समावेश गररनपुछय र सोही अनसुार प्राररश्रन्मक ददर्नपुछय ? 

उत्तर: स्वास्थ्र् न्वभागको मागयन्नदशेनहरूले स्तनपान न्वश्रामलाई कार्य समर्को रूपमा गर्ना गनय र सोही 

अनुसार पाररश्रन्मक ददन न्सफाररस गछय र ती न्वश्रामहरूको लान्ग तलव कटौती गनुयहुदनै भनरे 

न्सफाररश गदयछन ् । कमयर्ारीहरूलाई दिू एक्सपे्रस गने समर् पूर्तय (शोिभरना) गनय पन्न अपेिा    

गररँदनै । रोजगारदाताहरूलार्य कार्ायधवर्न गनुयअन्घ प्रबधिहरूको बारेमा कमयर्ारीहरूसँग छलफल गनय 

र सहमत हुन न्सफाररस गररधछ ।  

 

प्रश्न:  कमयर्ारीहरूलाई कन्त लामो समर्सम्म दगू्िपान न्वश्रामहरू न्लन ेअनमुन्त ददनपुछय? कमयर्ारील े

एक वषयभधदा लामो समर्सम्म स्तनपान गरार्रहकेी न्छन ्भन,े के रोजगारदाताल ेउनका न्वश्रामहरू 

छोटो गराउन ेवा न्वश्रामहरू ददन बधद गनय सक्छन ्? 

उत्तर: SDO ले मन्हलालाई स्तनपानसम्बधिी भेदभावबाट कन्हलेसम्म सिंरन्ित गने भनी समर् सीमा 

तोकेको छैन । हुर्कय ँद ैजाँदा बालबान्लकाको दनै्नक दिू न्पउने पररमार् र स्तनपानको सिंख्र्ा घट्द ैजान े

भएता पन्न, प्रत्र्ेक आमाहरूले आफ्नो बच्चालाई कन्त लामो समर्सम्म स्तनपान गराउने भने्न न्नर्यर् 

गने कुरा उनीहरूमा भर पछय । रोजगारदाताहरूले अवस्थाको न्वशेष पररन्स्थन्तहरूको आिारमा 

स्तनपान गराउने वा स्तनपान गराउन जारी राख्ने प्रत्र्ेक अनुरोिलाई लन्र्लो तररकाले न्वर्ार     

गनुयपछय ।  
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प्रश्न: मलै े सीन्मत स्रोतहरूल े सानो फमय र्लाएको छु। कार्ायलर्मा कमयर्ारीहरूका लान्ग स्तनबाट दिु 

न्नकाल्नको लान्ग गोप्र् ठाउँ उपलब्ि छैन। र्सको अथय मलै ेकाननू उल्लङ्घन गरेको र स्तनपान भदेभाव 

गरेको छु भन्न ेहुधछ ?  

उत्तर: केही कम्पनीहरू वा न्वशेषगरी, साना कम्पनीहरूसँग कमयर्ारीहरूलाई स्तनपान र स्तनबाट दिू 

एक्सपे्रस गनयका लान्ग उपर्ुक्त स्थान र सुन्विाहरू उपलब्ि गराउन सिंसािनहरू नहुन सक्छन् भने्न कुरा 

बुन्झधछ । र्ी पररन्स्थन्तहरूमा, रोजगारदाताहरूले स्तनपान गराउने कमयर्ारीहरूलाई स्तनबाट दिू 

एक्सपे्रस गनयका लान्ग नन्जकैको समुदान्र्क बाल स्र्ाहार सुन्विाहरूमा जान वा सम्बन्धित कमयर्ारी 

नन्जकै बन्स्छन् भने, बच्चालाई स्तनपान गराउन घर जाने अनुमन्त ददने जस्ता वैकन्ल्पक र्व्वस्थाहरूको 

न्वर्ार गनय सके्नछन् । रोजगारदाताहरू शौर्ालर् वा बाथरूमहरू कन्हल्र्ै पन्न स्वच्छता (सरसफार्य) 

का कारर्हरूल ेगदाय उपर्ुक्त सुन्विाहरू हुदँनैन ्भने्न बारे पन्न सर्ेत हुनुपछय । रोजगारदाताका लान्ग  

प्रबधिहरूको बारेमा  कमयर्ारीहरूसँग छलफल गनय र सहमत हुन एकदमै महत्त्वपूर्य हुधछ ।  

 

प्रश्न: के स्तनपान गराउन ेकमयर्ारील ेन्नन्ित भनू्मका वा कतयर्व्हरू गनय अस्वीकार गनय सक्छन ्? 

उत्तर: न्वद्यमान (रोजगार) पदको मूलभूत प्रकृन्तमा स्तनपान गराउने कमयर्ारी वा उनको बच्चामा आर्ोन 

उत्पन्न गनय आवश्र्क शन्क्त पर्ायप्त मात्रामा भएको न्वदकरर् जस्ता सम्भान्वत स्वास्थ्र् जोन्खमहरू 

समावेश भएमा रोजगारदाताले स्तनपान गराउने अवन्िमा सम्बन्धित कमयर्ारीको लान्ग अस्थार्ी 

वैकन्ल्पक भून्मकाहरू न्वर्ार गनय आवश्र्क हुन सक्छ ।   

   

स्तनपान मतै्री कार्यस्थल स्थापना गन ेबारेमा स्रोतसमाग्रीहरू: 

 रोजगार र सम्बन्धित िेत्रहरूमा स्तनपान गराउने बारेमा न्नदशेन, EOC 

 वस्तु, सुन्विा र सेवाहरूको प्राविानमा स्तनपान गराउन ेबारेमा न्नदशेन, EOC 

 रोजगारदाताका लान्ग स्तनपान मैत्री कार्यस्थल स्थापना गने बारे मागयदशयन, स्वास्थ्र् न्वभाग 

 रोजगारदाताका लान्ग स्तनपानलाई कामसँग जोड्ने मागयदशयन, स्वास्थ्र् न्वभाग 

 

तपाईं मान्थ काममा स्तनपानसगँ सम्बन्धित भेदभाव वा दरू्व्यवहार भएमा तपाईंल ेके गनय सकु्नहुधछ ? 

कार्यस्थलमा स्तनपानको कारर्ले भेदभाव वा दरू्व्यवहार गररएको छ भने्न  महससु गरेको  जो कोन्हले EOC 

मा न्लन्खत उजुरी दार्र गनय र न्नम्न च्र्ानलहरुमध्र्े कुनै एउटा माफय त EOC मा उजरुी पेश गनय सक्छन् :   

  हुलाक माफय त पत्र  EOC वेबसार्टको अनलार्न फाराम 

 फ्र्ाक्स    EOC कार्ायलर्मा र्व्न्क्तगत रूपमा गएर  

 

भेदभाव न्वरोिी अध्र्ादशेहरूसँग सम्बन्धित सोिपूछ : अन-लार्न अनुसधिान फाराम 

भेदभाव न्वरोिी अध्र्ादशेहरूसँग सम्बन्धित उजुरी: अन-लार्न उजुरी फाराम 

EOC का सेवाहरूसँग सम्बन्धित सोिपूछ र उजुरी: अन-लार्न फाराम 

 

 

https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/30031.html
https://www.fhs.gov.hk/english/breastfeeding/20038.html
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/enquiries.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
https://www.eoc.org.hk/eoc/GraphicsFolder/ContactUsOnlineForm.aspx
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थप जानकारीका लान्ग, कृपर्ा सम्पकय  गनुयहोस्: 

समान अवसर आर्ोग 

)Equal Opportunities Commission( 

टेन्लफोन:    (852) 2511 8211 (सािारर् सोिपूछका लान्ग मात्र)  

फ्र्ाक्सः    (852) 2511 8142   

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

र्मेलः     eoc@eoc.org.hk (सािारर् सोिपूछका लान्ग मात्र)  

SMS सेवा:  6972566616538 (सुने्न/बोल्ने समस्र्ाहरू भएका र्व्न्क्तहरूद्धारा 

अनुसधिानको लान्ग मात्र)   

(भेदभाव न्वरोिी अध्र्ादशेहरू अधतगयत भेदभावको बारेमा अनुसाधिान र उजुरीहरूका लान्ग, कृपर्ा 

मान्थका अनलार्न फारामहरू प्रर्ोग गनुयहोस्।)  

 

 

 

 

अन्प्रल 2021 

नोट : र्ो पर्ाय (न्लफलेट) सधदभय समाग्रीको लान्ग मात्र हो र र्सलार्य कानूनी सल्लाहको न्वकल्पको रूपमा न्लर्नु 

हुदँैन । 

 


