भेदभाव कानून (ववववध संशोधन) अध्यादेश 2020
यो अध्यादेश के को बारे मा हो ?
यो अध्यादेशले ववद्यमान चारवटा भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरू, लैंविक भेदभाव अध्यादेश
((एसविओ (SDO)), अपांिता भेदभाव अध्यादेश ((विविओ (DDO)), पाररवाररक वथिवत
भेदभाव अध्यादेश ((एफयसविओ (FSDO)), र जावत भेदभाव अध्यादेश ((आरविओ
(RDO)) अन्तिगतका भेदभाव र दूर्व्गवहारको संरक्षणलार्ग सुदढृ िराउनका लावि संशोधन
िर्यो ।

यो अध्यादेश कवहलेबाट लािू भयो ?
यो अध्यादेश राजपत्रमा प्रकावशत िररएको वमवत 19 जुन 2020 देवि थतनपान सम्बन्धी
प्रावधानहरूको छु ट बाहेक यसका सबै प्रावधानहरू कायागन्वयनमा आयो । थतनपान
सम्बन्धी प्रावधानहरू 12 मवहना पवछ अिागत 19 जुन 2021 देवि लािू हुन्छन् ।

यस अध्यादेश अन्तिगत भएका संशोधनहरू के के हुन् ?
यी संशोधनहरूले लैंविक, अपांिता तिा जातीय भेदभावका सािसािै लैंविक दूर्व्गवहार,
तिा अपांिता तिा जावतका आधारमा हुने वनम्नानुसारका वववभन्न क्षेत्रमा संरक्षण प्रदान
िदगछन् ।

एसविओ (SDO) अन्तिगत थतनपान िराउने मवहलाहरूलार्ग रोजिारका
क्षेत्रहरू; वथतु, सुववधा र सेवाका प्रावधानहरू; वशक्षा; पररसरको र्व्वथिापन र
ववक्री; क्लब; तिा सरकारको कायग (फं िसन) मा प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष भेदभावका
सािै िालीिलौजबाट संरक्षण िने ।
थतनपान भेदभावका प्रावधानहरूले वनम्न पररवथिवतहरूलार्ग समेट्दछ :
-

बच्चालार्ग थतनपान िराउने कायगमा संलग्न भएकी कु नै मवहला;
(आफ्नो) थतनबाट दुध वनकाल्ने कायगमा संलग्न भएकी कु नै मवहला; तिा
बच्चालार्ग आफ्नो दुध वपलाउने, तर भवनएको भेदभावको कायग भएको बेलामा बच्चालार्ग
थतनपान निरार्रहेकी कु नै मवहला ।
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रोजिारीको सम्बन्ध नहुने साझा कायगथिलका सहभािीहरू, जथतो कक
कन्सार्न्मेन्ट वकग र, थवयंसेवक र र्ग न्टनगहरूलार्ग एसविओ (SDO), विविओ (DDO)
तिा आरविओ (RDO) अन्तिगत लैंविक, अपांिता तिा जातीय दूर्व्गवहारबाट
संरक्षण िने ।
थवयंसव
े क – रोजिारदाता वा कमगचारीको क्षमता बाहेक थवयंसेवको कायग िने कु नै र्व्वि ।
र्न्टनग – कु नै अको र्व्विले र्न्टनगवशपमा रािेको कु नै र्व्वि जो उि (अको) र्व्विको
कमगचारीको होर्न ।
कु नै “र्न्टनगवशप” लार्ग कामको कु नै अववध जसलार्ग कु नै ववज्ञ वा शैवक्षक योग्यता पुरा िनग
आवश्यक अववधको रूपमा पररभावित िररएको छ तिा यसमा कु नै प्यूपुलेज; वा प्रायः
र्न्टनगवशपको रूपमा पररभावित िररएको कु नै अरू कामको अववध पदगछ ।

विविओ (DDO) तिा आरविओ (RDO) अन्तिगत सेवाप्रदायकलार्ग
सेवाग्राहीले िने अपांिता तिा जातीय दूर्व्गवहारबाट संरक्षण िने, त्यथतो कायग
हंिकं िमा दताग िररएका हवार्जहाज र पानीजहाजमा हंिकं िभन्दा बावहर घटेको
भएता पवन । (नोटः यो पवहलेको संरक्षणमा िप िररएको संरक्षण हो । एसविओ (SDO),
विविओ (DDO) र आरविओ (RDO) अन्तिगत वथतु, सुववधा र सेवाका सेवाप्रदाताले
सेवाग्राही मावि िने लैंविक, अपांिता तिा जातीय दूर्व्गवहारबाट सदैब संरक्षण वियो । सन्
2014 मा एसविओ (SDO) लार्ग बथतु, सुववधा र सेवाका सेवाप्रदायकहरूलार्ग सेवाग्राहीले
िने लैंविक दूर्व्गवहारबाट, चाहे त्यो कायग हंिकं िमा दताग िररएका हवार्जहाज र
पानीजहाजमा हंिकं ि बावहर भएको भएता पवन, संरक्षण प्रदान िनग िप संशोधन िररएको
वियो ।

आरविओ (RDO) अन्तिगत आमनािररकलार्ग अनुमान (आशंका)को
आधारमा जावत अिागत कसैलार्ग कु नै जावतको भएको वा कु नै जातीय समूहको सदथय
भएको अनुमानको भरमा िररने प्रत्यक्ष तिा अप्रत्यक्ष जातीय भेदभाव तिा जातीय
दूर्व्गवहारबाट संरक्षण िने ।
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कु नै पवन र्व्विलार्ग प्रत्यक्ष जातीय भेदभाव वा जातीय दूर्व्गवहारबाट
संरक्षण िने, जहााँ उि र्व्विलार्ग उसको सम्वद्ध र्व्वि (एशोवसएट) को आधारमा
कम अनूकूलपूणग र्व्वहार िररएको हुन्छ ।

सम्बद्ध र्व्वि/साझेदार (एशोवसएट) – कु नै र्व्विको पवत वा पत्नी; उि र्व्विसंि कु नै वाथतववक
घरे लु आधारमा बस्ने अको र्व्वि; कु नै र्व्विको नातेदार; कु नै र्व्विको के यरर (रेिदेि िने र्व्वि);
वा कु नै र्व्विसाँि र्व्ापाररक, िेलकू द वा मनोरञ्जनात्मक सम्बन्ध भएको अको कु नै र्व्वि ।
के यरर (रेिदेि िने र्व्वि) – सोसल वेल्फरका िार्रे क्टर (सामावजक कल्याण ववभािका वनदेशक),
सोसल वेल्फर विपाटगमेन्टका कु नै आवधकाररक अवधकारी; तिा आरविओको अनुसूवच 6 मा उल्लेि
िररएको कु नै र्व्वि ।

एसविओ (SDO) तिा आरविओ (RDO) अन्तिगत क्लव वा क्लवको
र्व्वथिापनद्वारा क्लवका सदथय वा सम्भाववत सदथयहरूलार्ग मावि िने लैंविक तिा
अपांिता दूर्व्गवहारबाट संरक्षण िने ।

एसविओ (SDO), एफएसविओ (FSDO) तिा आरविओ (RDO) अन्तिगत
अदालतमा हालेको मुद्दामा अप्रत्यक्ष भेदभावको सवालमा क्षवतपूर्तग प्रदान िनागका
लावि भेदभाव िने मनशाय हुनैपने पूवग शतगको आवश्यकतालार्ग िारे ज िने ।

मैले अध्यादेश अन्तिगत भएका संसोधनहरूको बारे मा अवधक जानकारी कसरी िाहा
पाउन सक्छु ?
अध्यादेशको पूणग वववरण (पाठ) वनम्न ललंकमा पाउन सककन्छः
https://www.gld.gov.hk/egazette/pdf/20202425/es1202024258.pdf

समान अवसर आयोि (र्ओसी) ले पवन संशोधनहरू सम्बन्धी मािगदशगनको श्ृि
ं ला प्रकाशन
िरे को छ, जुन र्ओसीको वेबसाईट www.eoc.org.hk मा उपलब्ध छ ।
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समान अवसर आयोिमा मैले कसरी उजुरी दायर िनग सक्छु ?
चारवटा भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरू अन्तिगत आफू मावि भेदभाव, दूर्व्गवहार वा
िालीिलौज भएको अनुभूवत िने जो कोवहले र्ओसीमा वलवितमा उजुरी दायर िनग सक्नेछन्
तिा र्ओसीमा उजुरी वनम्न मध्यका कु नै एक माध्यमबाट बुझाउनु पने हुन्छः
हुलाक माफग त पत्र

र्ओसीको वेवसार्टमा उपलब्ध अनलार्न फाराम माफग त

फ्याक्स्

र्ओसीको कायागलयमा थवयं िएर

टेवलफोन (सोधपूछका लावि मात्र)
एसएमएस सेवा (सुन्ने वा बोल्ने करठनार् भएका र्व्विहरूले सोधपूछ िनगको लावि मात्र)

भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरूसाँि सम्बवन्धत सोधपुछ : अनलार्न सोधपुछ फाराम
भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरूसाँि सम्बवन्धत उजुरीः अनलार्न उजुरी फाराम
र्ओसीका सेवाहरूसाँि सम्बवन्धत सोधपुछ र उजुरीः अनलार्न फाराम

र्ओसीको सम्पकग ठे िाना
टेवलफोनः

(852) 2511 8211 (सामान्य सोधपुछका लावि मात्र)

फ्याक्स्:

(852) 2511 8142

ठे िानाः

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

र्मेलः

eoc@eoc.org.hk (सामान्य सोधपुछका लावि मात्र)

एसएमएस सेवाः
6972566616538 (सुन्ने करठनार्/बोल्ने समथया भएका र्व्विहरूले
सोधपुछ िनगको लावि मात्र)
(भेदभाव ववरोधी अध्यादेशहरू अन्तिगतका भेदभाव सम्बन्धी सोधपूछ र उजुरीका लावि,
कृ पया मावि उल्लेि िररएका अनलार्न फारामहरू प्रयोि िनुगहोस्)
समान अवसर आयोि
जुलार्ग 2020
नोटः यो पचाग (वलफलेट) सन्दभगको लावि मात्र हो तिा यसलार्ग कानूनी सल्लाहको ववकल्पको रूपमा वलर्नु
हुाँदन
ै ।
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