
 

हगंकंगमा अपागंता भदेभाव 

 

 

संक्षिप्त क्षििरण 

जनसंख्या वढुो ह ुँद ैजादाुँ, हगंकंगमा अपांगता भएका व्यक्ति  (PWDs) हरूको संख्या हालका वर्षहरूमा उल्लेख्यरूपमा वकृ्ति भएको छ । समाजमा 

अपांगताको बारे वकृ्ति भएको जानकारीलार्ष मध्यनजर गद-ैगदाष, PWDs सम्वन्धी आम धारणा एक-आयाक्तमक छ, जसले गदाष धरैेजसो माक्तनसले यो 

समहूका व्यक्तिहरूको क्षमता तथा योग्यताहरूलाई वेवास्ता गदषछन ् । जसको पररणामस्वरूप, समाजमा धेरै PWDs लाई सीमान्तीकृत तथा 

अवसरहरूबाट बक्तचित गररएको छ । 

जनस ंक्षयिकीि 

 सन ्2013 मा, हगंकंगमा लगभग 578,600 

वा कुल जनसंख्याको 8.1% जक्तत अपांगता 

भएका व्यक्तिहरू क्तथए । उि आुँकडा सन ्

2007 को संख्याभन्दा 60% उच्ि क्तथयो । 

 बौक्तिक अपांगता भएका व्यक्तिहरूको कुल 

संख्या 71,000 दके्ति 101,000 वा कुल 

जनसंख्याको 1% दके्ति 1.4% को दायरामा 

रहकेो अनमुान गररएको छ  । 

 लगभग 70% PWD हरू 60 वर्ष वा सोभन्दा 

बढी उमरेका क्तथए । 

 अपांगता भएका व्यक्तिहरूमा परुूर् 

(43.2%) भन्दा मक्तहला (56.8%) धेरै क्तथए । 
 

(स्रोत: Special Topics Report no. 62, Persons with Disabilities and Chronic Diseases, Census and Statistics Department) 

आक्षथिक क्षिि कल प 

 आक्तथषक रूपमा सक्तिय PWDs को अनपुात समग्र जनसंख्याको भन्दा एकदमै न्यनू छ । 15 वर्ष वा माक्तथ उमेरका 558,000 PWDs मध्ये 

जम्मा 14.5% आक्तथषकरूपमा सक्तिय क्तथए, जवक्तक 85.5% अथाषत 477,000 जना आक्तथषकरूपमा क्तनक्तस्िय क्तथए । यसको क्तवपररत, कूल 

जनसंख्याको जम्मा 39.5% मात्रै आक्तथषकरूपमा क्तनक्तस्िय क्तथए । काम-गने-सक्न ेउमरेका श्रम वजारमा सहभागी भएका PWDs को बरेोजगारी 

दर सन ्2013 मा 6.7% पगु्यो जनु समग्र जनसंख्याको सोही उमरे समहूको दर (3.7%) भन्दा दोब्बर हो ।  

 काम गने समग्र जनसंख्याको 20.1% सामान्य (न्यनू-दक्ष आवश्यक) पेााहरूमा कायषरत क्तथए भने काम गने PWDs मध्ये  34.0% सामान्य 

पेााहरूमा कायषरत क्तथए । कररव आधा जसो रोजगार भएका PWDs ले प्रक्तत मक्तहना HK$ 10,000 भन्दा कम कमाए । सन ्2013 मा PWDs 

को माक्तसक मध्यस्थ आम्दानी HK$ 9,500 तलुनामा सोही वर्ष कूल रोजगार भएकाहरूको आम्दानी HK$ 13,000 रहकेो क्तथयो ।  

 सन ्2013 मा 43,900 PWDs ले माध्यक्तमक तहभन्दा माक्तथको ाकै्तक्षक योग्यता हाक्तसल गरेका क्तथए । तै पक्तन जम्मा 34.7% मात्र ैरोजगार 

क्तथए ।  

 सन ् 2013 मा, अपांगता भएको व्यक्ति सदस्य भएका घरपररवारको गररबी दर (वाक्तर्षक नगद हस्तक्षेपपक्तछ) 29.5% क्तथयो, जनु आम 

जनसंख्याको भन्दा दोब्बर हो (14.5%) । 
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5 आम प्रक रक  अप ंगत हरू

कुल जनसंख्याको प्रक्ततात



क्षिि  

 अपांगता भएका व्यक्तिहरूको ाैक्तक्षक योग्यता आम 

जनसंख्याको भन्दा उल्लेिनीय रूपमा न्यनू क्तथयो । 

 बौक्तिक अपांगता भएका व्यक्तिहरू गणना नगने होभने  

37.1% PWDs ले जम्मा प्राथक्तमक क्ताक्षा हाक्तसल गरेको क्तथए, 

जवकी 18.5% आम जनसंख्याले उि क्ताक्षा हाक्तसल गरेका 

क्तथए । एक-िौथाई PWDs  क्तवद्यालय नगएका वा पूवष-

प्राथक्तमक क्ताक्षा हाक्तसल  गरेका क्तथए ।  

 जम्मा 7.6% PWDs ले माध्यक्तमक भन्दा माक्तथल्लो तहको 

क्ताक्षा हाक्तसल गरेको तलुनामा आम जनसंख्याको 25% ले 

उच्िक्ताक्षा (क्तवश्वक्तवद्यालय तहको) हाक्तसल गरेका क्तथए ।   

 
 

क नूनम  संरिण - अप ंगत  भेदभ ि अध्ि देि (DDO) 

सन ्1996 मा अपांगता भदेभाव अध्यादाे लाग ूगररएको क्तथयो जसले जनतालार्ष अपांगताको आधारमा ह ने भदेभाव, दवू्यषवहार तथा गालीगलौजबाट संरक्षण 

गदषछ । वर्ैंसम्म क्तनरन्तररूपमा EOC ले हनेे उजरुीहरूको ठूलो क्तहस्सा DDO अन्तषगत प्राप्त ह ने उजरुीहरूले ओगट्ने गदषथे । सन ्2018 मा EOC ले DDO 

अन्तषगत 677 उजरुीहरू हरेेको क्तथयो, जसको 56% (378 मदु्दाहरू) रोजगारसुँग सम्वक्तन्धत क्तथए ।  

PWDs को सरुक्षालाई सदुृढ बनाउनको लाक्तग, भदेभाव सम्बन्धी काननूको समीक्षामा DDO लाई संाोधन गनष EOC ले सरकारलाई क्तसफाररस गरेको क्तथयो 

। क्तसफाररसहरू क्तनम्न बमोक्तजम छन्:  

1. काननूले समावेा गने क्षेत्रहरूमा,  PWDs का लाक्तग उपयिु अनकूुलता उपलब्ध गराउन ुपने कानूनी आवश्यकता बनार्न ुपने; 

2. सहायता जनावर  साथमा भएका व्यक्तिहरूलाई भदेभावबाट संरक्षण गररनुपने । 

 

भदेभाव कानूनको समीक्षाको जानकारीका लाक्तगिः http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/inforcenter/dlr/default.aspx 

 

सरक रले तथि ंक  संकलन गद ि PWD ल ई क्षनम्न नुस र पररभ क्षित गर्ि: 

 6 महहना वा सोभन्दा बढी समयावहिसम्म शरीररक अगंहरू चलाउनमा अवरोि भएको, दहृि सम्बन्िी करिनाइ भएको, 

सुनाइइमा करिनाइ भएको र बोलाइइमा  समस्या भएको भनी स्वयं पहहचान गने कुन ैव्यहि; 

 मानहसक अस्वस्तता/मनोदशा असन्तलुन, अरिजम, हवशेष अध्ययन सम्बन्िी समस्याहरू र ध्यान केहन्ित गनइमा समस्या  

हुने/िरैे चकचके हुने समस्या  भएको भनी दक्ष स्वास््य अहिकारीद्वारा पहहचान गररएका कुन ैव्यहि । 

 

अप ंगत   भेदभ ि अध्ि देि (DDO) अन्तगित अप ंगत को पररभ ि म  क्षनम्न सम िेि हुन सक्र्न:् 

 पूर्इ वा आंहशक रूपमा व्यहिको शारीररक वा मानहसक कायइहरूको क्षहत हुनु; 

 व्यहिको शरीरको कुनै अंगको  पूर्इ वा आंहशक रूपमा क्षहत हुन;ु 

 रोग वा हबमारी हनम््याउने हजवार्ुहरू (जस्त ैHIV)को उपहस्तहत हुन;ु 

 व्यहिको शरीरको कुनै अंगमा  खराबी, हवकृहत, वा हवरूपता हुनु; वा  

 असन्तलुन, हबमारी वा रोग जसले व्यहिका वास्तहवकताको बोि, मनोभावनाहरू वा हनर्इयशहिलाइइ  प्रभाहवत गदइछ वा 

जसले गदाइ अशान्त व्यवहार हुने र हसकाइइ करिनाइइ (असक्षमता)  हुने गदइछ । 

 
 
स्रोत:  

 Hong Kong Poverty Situation Report on Disability  2013 

 Special Topics no.62, Persons with Disabilities and Chronic Diseases (2014), Census and Statistics Department 
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