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कोभिड–19 तथा वदैभेिक घरेल ुकामदार र उनीहरूका रोजगारदाताहरूका 

लाभग अपाांगता िदेिाव अध्यादेि सम्वन्धी प्राय सोभधन ेप्रश्नहरू 

 

हांगकां गका वैदभेिक घरेलु कामदार (एफभडडब्लु) हरूले कोभिड–19 को प्रकोप 

पश्चात् भविेष प्रकारका चुनौभतहरूको सामना गरररहकेा छन्, जस्तो की थप 

कामको बोझ तथा आराम गने अवभध (रेस्ट भपररयड) को कटौभत दभेि छुट्टीको 

ददन (डे–अफ) बाट फकक दा रोजगारदाताले कामवाट भनकाभलददने डरसम्मका   

चुनौभतहरू ।   

समान अवसर आयोग (इओसी) ले यस महामारीको दौरान एफभडडब्लुहरूको 

असुरभित अवस्थालाइक पभहचान गरेको छ तथा ललांग िेदिाव अध्यादिे, 

अपाांगता िेदिाव अध्यादिे, पाररवाररक भस्थभत िेदिाव अध्यादिे तथा 

जाभत िेदिाव अध्यादिेहरुका दायरा भित्र पने उजुरीहरू माभथ कायकवाही 

गनक इओसी तत्पर रहेको छ ।  

िेदिाव भवरोधी कानून मूख्यतयााः अपाांगता िेदिाव अध्यादेि (भडभडओ) 

तथा यसले कोभिड–19 को सम्बन्धमा एफभडडब्लुहरूलाइक प्रदान गने 

सांरिणलाइक व्याख्या गनक इओसीले यो प्राय सोभधने प्रश्न उत्तरको सूची तयार 

पारेको  हो ।  

 

1. “म आफ्नो छुट्टी (रेस्ट डे) को ददन घर पसैा पढाउन/ भनभज फोन गनक 

छोटो समयको लाभग बाभहर गए ँ। म (काममा) फके पभछ मलाइक कोरोना 

िाइरस सांक्रमण िएको भवश्वास लागकेो कारणले मरेो 

रोजगारदातालाइक मलाई तत्काल ै कामवाट भनकाली ददए । कसरी 

भडभडओ लाग ूहुन्छ ?” 

नोिल कोरोना िाइरस भडभडओ अन्तगकत अपाांगताको पररिाषा भित्र 

पदकछ  जुन पररिाषामा िरररमा रोग लाग्न सके्न वा भवमारी गराउन सके्न 

भवषाणूहरू हुनु उल्लेि गररएको छ1 । भडभडओले कुनै पभन व्यभि माभथ 
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“आरोप लागेको” अथाकत कुनै भवमारी िएको भवश्वास गररएको वा िांका 

गररएको अवस्थालाइक पभन समावेि गदकछ ।   

यद्यभप भडभडओ अन्तगकत कुनै पभन अपाांगता िएका कामदार उपर 

िेदिाव गररनु भनम्म अवस्थामा गैर कानूनी हुँदनै (i) उि अपाांगता रोग 

रोकथाम तथा भनयन्त्रण अध्यादिे अन्तगकत सरूवा रोगको सूभचमा 

उल्लेि गररएको िएमा (उदाहरणका लाभग कोभिड–19); तथा (ii) 

िेदिावपूणक कायक सवकसाधारणको स्वास््यलाइक जोगाउनका लाभग  

मुनाभसवरूपमा आवश्यक िएमा2 । 

कुनै कायक “मुनाभसवरूपमा आवश्यक” िएको िनेर भवचार गदाक 

रोजगारदाताहरूले सरकारले महामारीको पभछल्लो भवकसक्रमलाई 

भनगरानी गरररहकेो तथा आवश्कतानुसार सामाभजक दरूीका 

उपायहरूलाई लागू गरररहकेो त्यलाई ध्यानमा राख्नु पदकछ । अझ िन्नु 

पदाक, रोजगारदाताहरूलाई छुट्टीको ददन (रेस्ट डे) मा एफभडडब्लु बाभहर 

जाांदा हुने सांक्रमणको जोभिमको बारेमा चासो िएमा उनीहरूले प्रथमताः 

एफभडडब्लुलाइक बाभहरबाट घर आउनासाथ रोकथामका कदमहरू चाल्न  

आग्रह गने बारे सोंच्न सके्नछन् (उदाहरणका लाभग हात धुने, कपडा 

बदल्ने, नुहाउने आदद) तथा आवश्यक िएमा (उदाहरणका लाभग 

लिणहरू दभेिएमा) जाँच गराउन लगाउने । 

माभथका कुराहरूलाइक ध्यानमा राख्दा, सवकसाधारणको स्वास््यको 

सुरिा गने उदे्दश्यका लाभग एफभडडब्लु छुट्टीका ददन बाभहरबाट घर 

फकंदा ऊ/उनी नोिल कोरोना िाइरसवाट सांक्रभमत िएको िनेर िाली 

धारणा वा अनुमानको िरमा कामवाट भनकाभलददने कायक 

“मुनाभसवरूपमा आवश्यक”  नहोला । यस्तो िएमा उि भनष्कासनले 

भडभडओको उल्लांघन गनक सके्नछ ।  
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2. “म भवगतमा नोिल कोरोना िाइरसवाट सांक्रभमत िएको भथए तर 

अभहल ेमलाइक रिक िसैकेको छ । के मलाइक भनको िसैके पश्चात ्मरेो 

रोजगारदाताल ेभनकाल्न सक्छन ्?” 

भवगतको भवमारी (वा रोग लाग्न सके्न भवगतको सांक्रमण) भडभडओ 3 

अन्तगकत अपाांगताको पररिाषा भित्र पनेहुँदा, कुनै पभन रोजगारदाताले 

एफभडडब्लुलाइक भवगतमा नोिल कोरोना िाइरसबाट सांक्रभमत िएको 

कारणले कम अनुकूलपूणक तररकाले व्यवहार (उदाहरणका लाभग 

कामबाट भनष्कासन गने) गनुक गैरकानूनी हुन सक्दछ । 

 

3. “कोभिड–19 जाँचको नभतजा पोजेरटि िएको कारणल े  मरेो 

रोजगारदाताल े मलाई  िख्िरै कामबाट भनकाभल ददए । के यो 

भडभडओको उल्लांघन हो ?” 

कुनै पभन रोजगारदाता जसले कुनै कामदारलाई कोभिड–19 बाट 

सांक्रभमत िएको कारणले कामबाट भनकालेमा भडभडओ अन्तगकत भनज 

अपाांगता िेदिावको लाभग उत्तरदायी हुनुपने हुनसक्छ । यद्यभप माभथ 

उल्लेि गररएनुसार भडभडओ अन्तगकत कुनै पभन अपाांगता िएको कामदार 

भवरुद्ध िेदिाव गनुक गैरकानूनी हुदँनै यददाः (i) अपाांगता जस्तो दक 

कोभिड–19 को हकमा रोग रोकथाम तथा भनयन्त्रण अध्यादिे अन्तगकत 

सांक्रामक रोगको सूभचमा उल्लेि गररएमा; तथा (ii) िेदिावपूणक कायक 

आम नागररकको स्वास््यको सुरिाको लाभग न्यायोभचतरूपमा 

आवश्यक िएमा4 । 

मुद्दाको हकमा माभथ िभनएको वचाउमा रोजगारदाताहरू भनिकर हुन 

सके्नछन् तर भनष्कासन (वा सांबभन्धत िदेिावपणूक कायक) वास्तवमै आम 

नागररकको स्वास््यको सरुिाको उदे्दश्यको लाभग न्यायोभचतरूपमा 

आवश्यक िएको िनरे  प्रमाण जटुाउने िार रोजगारदातामा भनभहत 

रहन्छ िन्न ेकुरालाई ध्यान ददनुपन ेहुन्छ । 
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गैरकानूनी िेदिाव हुन नददनका लाभग रोजगारदाताहरूलाई वस्तुपरक 

तररकाले जोभिमहरूलाई सम्वभन्धत घरेलु कामदारको कामको 

भजम्मेवारीहरूको आधारमा मूल्याांकन गनकका लाभग तथा कुनै व्यवहाररक 

भवकल्प त छैन िनी राम्ररी ध्यान ददनका लाभग जोडदाररूपमा 

प्रोत्साभहत गररन्छ । 

लेवर भडपाटमेन्ट (श्रम भविाग) ले पभन रोजगारदाताहरूलाई उनीहरूले 

कोभिड–19 बाट सांक्रभमत िएका भवदिेी घरेलु कामदारलाई कामवाट 

नभनकाल्न वा रोजगार करार (इम््लोइमेन्ट कन्रयाक्ट) बदर नगनकका 

लाभग ध्यानाकषकण गराएको छ । रोजगार अध्यादिे अन्तगकत पारीश्रभमक 

सभहतको भवरामी भवदा (पेड भसक भलि) भलएको कुनै पभन घरेलु 

कामदारहरूलाई गम्िीर िराव आचरणको कारणले तत्कालै कामवाट 

भनकाल्ने (समरी भडभस्मसल) बाहके अन्य अवस्थामा रोजगारको करार 

िारेज गनक भनषेध गररएको  छ । यदद कुनै रोजगारदाताले श्रम 

अध्यादिेको सम्वभन्धत प्रावधानहरूको उल्लांघन गरेमा भनजले कसुर 

गरेको हुनेछ र भनजलाई कानूनी कारवाइ हुनसके्नछ, तथा कसुर प्रमाभणत 

िएमा अभधकत्तम $100,000 सम्म जररमाना हुनेछ ।  

यदद रोजगार अध्यादिे अन्तगकत आफ्ना अभधकार र दाभयत्वहरूको 

बारेमा तपाईंसँग प्रश्न िएमा कृपया 24 घन्टे हटलाइन नां. 2717 1771 

/ 2157 9537 (घरेलु कामदारहरूका लाभग स्थाभपत भविेष हटलाइन 

नां.) वा इमेलाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त श्रम भविाग 

(लेवर भडपाटमेन्ट) मा सम्पकक  गनुकहोस् । 

 

4. “म मरेो नया ँकन्रायक्टमा काम िरुू गनक / हालको कन्रायक्ट अन्तगकत 

पुनाः काम  थाल्नका लाभग हांगकां ग आउन ै लागकेो छु । मैल े र मरेो 

रोजगारदाताल ेके के गनुक पदकछ ?” 

श्रम भविागले प्रकािन गरेको गाइडमा उल्लेि गरेनुसार तपाईंले हांगकां ग 

जाने हवाइजहाजमा चढ्नका लाभग कोभिड भवरुद्ध पूणक िोप लगाएको 

हुनुपनेछ तथा भनम्न कागजातहरू पेि गनुक पनेछाः  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202011/03/P2020110300468.htm
mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
https://www.fdh.labour.gov.hk/res/pdf/obligations_and_rights_of_employers_and_fdhs_en.pdf
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 मान्यताप्राप्त िोप काडक (प्रमाणपत्र); 

 हवाइजहाजको भनधाकररत उडान समयिन्दा 48 घण्टा भित्रको 

PCR (पोभलमेरेस चेन ररयाक्सन) – न्यूभक्लक एभसड टेस्टमा 

आधाररत कोभिड–19 नेगेरटि परीिणको प्रमाण; र 

 तोदकएको क्वारेभन्टन फ्याभसभलरट (भडक्यूएफ) वा तोदकएको 

क्वारेभन्टन होटेल (भडक्यूएच) मा कोिा बुक गरेको प्रमाण 

(कन्फम्मेसन लेटर) । 

यसको अभतररि, हांगकां ग भविेष प्रिासभनक िेत्र ( हांगकां ग एसएआर) 

सरकारले 22 फेब्रुवरी 2022 मा जारी गरेको प्रेि भवज्ञभप्त अनुसार 1 

माचक 2022 बाट लागू हुने गरी हांगकां गमा काम गनक आउने सवै घरेलु 

कामदारहरूले 14  ददन अभनवायक क्वारेभन्टनमा कुनै भडक्यूएफ वा 

भडक्यूएचमा वस्नु पनेछ । 6 वटा परीिणहरू क्वारेभन्टनको दौरानमा 

गररने छन् । 

क्वारेभन्टन सदकए पभछ, 7 ददनको लाभग स्वाः भनगरानीमा वस्नुको 

साथसाथै तपाईंले अभनवायक परीिण सूचनालाई पालना गरी हांगकां ग 

आएको 16 औं र 19 औं ददनमा अभनवायक परीिण गनुकपनेछ । 19 औं 

ददनमा गनुकपने परीिण सामूदाभयक परीिण केन्रमा गररनुपनेछ ।  

तपाईंले 7-ददने स्वाः भनगरानी आफ्नो रोजगारदाताको भनवासमा गनक 

सकु्नहुनेछ । हांगकां ग एसएआर सरकारले रोजगारदाताहरूलाई घरेलु 

कामदारहरूका लाभग इजाजत प्राप्त होटल वा गेष्टहाउसमा वस्ने व्यवस्था 

भमलाउनका लाभग अनुमभत ददएको छ तर त्यो होटल वा गेष्टहाउस 

भडक्यूएफ वा भडक्यूएचको रूपमा सांचालन िएको हुनुहुदँनै । 

श्रम भविागले रोजगारदाताहरूलाई आफ्ना घरेलु कामदारहरूको 

न्यूदकल्क एभसड टेस्टको िुल्क व्यहोनक तथा अभनवायक क्वारेभन्टन तथा स्वाः 

भनगरानीको दौरानमा उनीहरूलाई आवास िचक तथा िाना ित्ता 

उपलब्ध गराउने सभहत स्टान्डडक इम््लोइमेन्ट कन्रायक्टका 

दाभयत्वहरूको पालना गनक स्मरण गराएको छ ।  

https://www.info.gov.hk/gia/general/202202/22/P2022022200204.htm?fontSize=3
https://gia.info.gov.hk/general/202202/22/P2022022200203_387844_1_1645498103032.pdf
https://www.coronavirus.gov.hk/eng/designated-hotel.html
https://www.communitytest.gov.hk/en/
https://www.hadla.gov.hk/en/hotels/List_of_licensed_hotels_and_guesthouses.html
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घरेलु कामदारको आवास व्यवस्थाहरू सांिवताः इओसीले कायाकन्वयन 

गरेको िेदिाव भवरोधी अध्यादिेहरूको दायरा िन्दा वाभहर पने िएता 

पभन इओसी रोजगारदाताहरूलाई घरेलु कामदारहरूको आवश्यकता र 

अभधकारहरूको सवालमा बढी समझदार हुन आग्रह गदकछ, 

भविेषगरीकन यस्तो करिनको घभडमा ।  

यदद रोजगार अध्यादिे अन्तगकत आफ्ना अभधकार र दाभयत्वहरूको 

बारेमा तपाईंसँग प्रश्न िएमा कृपया 24 घन्टे हटलाइन नां. 2717 1771 

/ 2157 9537 (घरेलु कामदारहरूका लाभग स्थाभपत भविेष हटलाइन 

नां.) वा इमेलाः fdh-enquiry@labour.gov.hk माफक त श्रम भविाग 

(लेवर भडपाटमेन्ट) मा सम्पकक  गनुकहोस् । 

5. “मैल ेइओसीमा कसरी उजरुी दायर गनक सक्छु ?” 

कानूनले इओसीमा दायर गररने उजुरीहरू भलभित रूपमा गनक आवश्यक 

बनाउँछ । तपाईंले आफ्नो उजुरी इओसीमा स्वयां गएर, हुलाक, फ्याक्स् 

वा अनलाइन उजुरी फाराम माफक त दायर गनक सकु्न      हुनेछ । भवस्तृत 

जानकारी भनम्नानुसार छाः   

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

Hang, Hong Kong 
फ्याक्स्: 2106 2324 

अनलाइन फारामाः 

 www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/compl
aint.aspx 

 

आफ्नो उजुरी लेख्नलाइक समस्या िएमा वा सम्वद्ध प्रदक्रयाहरूको बारेमा 

प्रश्नहरू िएमा तपाईंलाइक इओसीको हटलाइन नां. 2511 8211 मा 

सम्पकक  गनकको लाभग स्वागत छ । अनुरोध गरेको िण्डमा इओसीले सांिव 

िएसम्म तपाईंलाइक दोिाषे सेवा पभन उपलब्ध गराउन सके्नछ ।  

6. “यदद मैल ेइओसीमा उजरुी दायर गरे िन ेमरेो रोजगारदाताल ेमलाइक 

कामवाट भनकाभलददन ेछन ्िनी म भचभन्तत छु ।” 

mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/complaint.aspx
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भडभडओ अन्तगकत पीभडत बनाउने दक्रयाद्वारा िेदिाव गने कायकलाइक 

भनषेध गररएको छ5 । रोजगारदाताले आफू भबरूद्ध कामदारले इओसीमा 

उजुरी दायर गरेकै कारणले कामदार माभथ अत्याचार गनुक गैरकानूनी 

हुन्छ, उदाहरणका लाभग कामदार माभथ कम अनुकूलपूणक व्यवहार गनुक 

(जस्तो की कामदारलाइक कामवाट भनकाल्ने कायक गनुक) ।  

 

7. “मरेो रोजगारदाताले मलाइक कामवाट भनकाभलददए पभछ ‘दइुक–हप्त े

भनयम’ को कारणल ेइओसीमा उजरुी दायर गनक मलाइक अफ्िर् यारो हुनछे 

। मलैे के गनक सक्छु ? ” 

आफ्ना सम्पकक  भववरणहरू, जस्तो की तपाईंको िेगाना, टेभलफोन नां. वा 

इमेल एड्रेस उपलब्ध गराउन सक्दासम्म तपाईंले आफू हांगकां ग िन्दा 

बाभहर िएको अवस्थामा पभन िेदिाव भवरोधी अध्यादेिहरू अन्तगकत 

इओसीमा उजुरी दायर गनक सकु्नहुनेछ । यसको भवकल्पमा िेदिाव 

भवरोधी अध्यादिेहरू अन्तगकत तपाईंले आभधकाररक रूपमा कुनै 

प्रभतभनभध माफक त उजुरी दायर गराउन सकु्नहुनेछ । यद्यभप तपाईं  पीभडत 

ब्यभि िएको नाताले आफ्नो आरोपलाइक पुभष्ट गने जानकारी (प्रमाण) 

प्रदान गने मुख्य भजम्मेवारी तपाईंकै हुनेछ ।  

 

 

 

 

समान अवसर आयोग 

April 2022 
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