हगं कंगका परिवािहरू

संक्षिप्त क्षवविण
हगं कंगका परिवािहरूको संिचनामा ववगतका के ही दशकहरूमा उल्लेखनीय परिवततनहरू भएका छन,् श्रमबजािमा
मवहलाहरूको बढ्दो सहभावगताजस्ता वववभन्न जनसावं ययकीय ि सामावजक-आवथतक कािकतत्त्वहरूद्वािा वनदेवशत
गरिए अनुसाि सबैभन्दा उल्लेखनीय रूपमा मल
ू परिवाि (लाग्ने स्वास्नी ि आवश्रत वालबच्चा) हरूको संययामा वृवि
हुनु । सामान्यतयााः कायतस्थलमा परिवाि मैत्री िोजगाि नीवत तथा अभ्यासहरू (FFEPs) नभएकोले गदात, कामदाि
(कमतचािी) हरूलाई काम ि पारिवारिक जीवनको बीचमा सन्तल
ु न हावसल गनत कविनाइ भएको छ ।
2.589M घरपररवारहरू*

जनगणना तथा तथ्याङ्क विभागका अनुसार पाररिाररक घरपररिार भनेको एकसाथ बसोबास गने र जीिनयापनका अत्यािश्यक कुराहरूका लावग साझा प्रािनान ोजोहो
गने व्यविहरूको समहू हो । एक्लै बस्ने व्यविलाई पवन घरपररिार मावनन्छ । संयि
ु राष्ट्र सघं को अनसु ार पररिार भनेको रगत, नममसन्तान ग्रहण िा वििाहमार्म त कुनै
तोवकएको तहअनुसार सम्बन्नमा बावनएका घरका सदस्यहरू हुन् ।
* सन् 2019 को पवहलो चौमावसकको तथयांक

लघु तथा धेिै मल
ू
परिवािहरू

न्यनू क्षववाह ि प्रजनन् दि

धेिै सम्बन्ध क्षवच्छे द तथा
एकल अक्षििावकहरू

 औसत घिपरिवािको आकाि (साइज) सन् 1971 को 4.5 बाट सन् 2011 मा 2.9 मा घट्यो ि सन् 2018 मा अझ
2.8 मा घट्यो ।
 सन् 1986 मा 16% िहेको 6 जना सदस्य भएका घिपरिवािहरूको अनपु ात सन् 2019 को पवहलो चौमावसक
सम्ममा 3.3% मा घट्यो । आफ्नै घिपरिवाि बनाउने ि कम बच्चा जन्माउने वा बच्चानै नजन्माउने धेिै वववावहत
जोडीहरूको प्राथवमकता (िोजाइ) लाई इवं कत गदै एक दम्पती समाबेश भएको घिपरिवािहरूको संययामा मात्रै
वृवि भयो ।
 सन् 2016 मा एक्लो जीवनयापन गने व्यविको संयया मवहलामा 243,475 तथा परू
ु षमा 215,540 वथयो, जनु
सन् 2001 को तल
ु नामा पुरूष ि मवहलामा क्रमशाः 91.7% ि 33.0% वृवि वथयो ।
 मवहला परू
ु ष दबु ैमा वववाह वढलो गने ि वववाहनै नगने परिपाटी (प्रचलन) छ । सन् 1981 ि सन् 2018 को बीचमा,
परुु षको लावग पवहलो वववाहको मध्यस्थ उमेि 28 बाट 31.5 मा वृवि भयो, ि त्यस्तैगिी मवहलाको 25.3 बाट
29.7 मा वृवि भयो ।
 सन् 1986 ि सन् 2018 को वीचमा, 15 वषत वा मावथ उमेिका कवहल्यै वववाह नगिे का व्यविहरूको संयया
मवहलामा 59.7% ि परू
ु षमा 11.7% वृवि भयो ।
 सन् 1986 मा 49.8% िहेको समग्र प्रजनन् दि सन् 2016 सम्ममा 32.2% मा घट्यो । यद्यवप, बढी उमेि समूह
(35-39) का मवहलाहरूको प्रजनन् दिको साधािणतया बढ्दो क्रम देवखयो – सन् 1986 मा 26.9% िहेको दि सन्
2018 मा 52% पग्ु यो – यसले वववाह गने ि बच्चा जन्माउने काम वढलो गने गिे को कुिालाइत संकेत गदतछ । सन्
1986 मा 26.6 वषत िहेको मवहलाको पवहलो बच्चा जन्माउने मध्यस्थ उमेि सन् 2018 मा 31.8 पग्ु यो ।
 सन् 1986 मा कानूनीरूपमा अनमु वत प्रदान गरिएका सम्बन्ध ववच्छे दको संयया 4,257 बाट उल्लेययरूपमा वढेि
सन् 2018 मा 20,321 पग्ु यो ।
 परिणाम स्वरूप, एकल अवभभावकहरूको संयया सन् 2001 बाट सन् 2016 सम्म आइपग्ु दा 61,431 बाट वृवि
भएि 73,428 पग्ु यो । ववशेषगिी, एकल आमाहरूको संयया लगभग 20% ले वृवि भयो भने एकल बावहु रूको
संयया 18.8% ले वृवि भयो । धेिैजसो एकल अवभभावकहरू आफ्ना बालबावलकाहरूसँग बस्दथे ।

काम तथा पारिवारिक सन्तुलन
मात्र

17% िोजगािदाताहरूले पारिवाि-मैत्री िोजगाि नीक्षतहरूको कायाान्वयन गिेका क्षथए

1

काम गने समय (अवक्षध) – UBS Price and Earning Report (मल्ू य तथा आम्दानी रिपोटत) 2015 मा सवेक्षण गरिएका 71 वटा शहिमध्ये हगं कंगमा
ववश्वकै सबैभन्दा लामो काम गने समय (घण्टा) (प्रवत वषत 2,606 घण्टा) छ । 107 िाष्ट्र/क्षेत्रहरू मध्ये 101 वटाले कुनै न कुनै वकवसमका वैधावनक काम गने
समय सीमा वनधातिण गिे का तथा ती मध्ये 41% िाष्ट्र/क्षेत्रहरूले प्रवत हप्ता 40-घण्टाको काम गने समय वनधातिण गिे को भएता पवन, आजको वमवतसम्म हगं कंगमा
मानक (काम गने समय सम्वन्धी मापदण्ड) वा अवधकतम काम गने समय वनधातिण गने कुनै पवन वैधावनक प्रावधान छै न (स्रोत: अन्तरामवष्ट्रय श्रम संगठन
ोInternational Labour Organization ILO) ।
प्रसक्षू त तथा प्रसक्षू त स्याहाि क्षबदा – हगं कंगमा हाल वैधावनक प्रसवू त वबदा 10 हप्ताको मात्रै छ । सन् 2018 मा हगं कंग सिकािले ILO द्वािा वनधातिण
गरिएको 14 हप्ताको अववधसँग वमलान गनतको लावग वैधावनक प्रसवू त वबदा 10 हप्ता वाट 14 हप्तासम्म वढाउनका लावग प्रस्ताव गिे को वथयो । वैधावनक प्रसवू त
स्याहाि वबदाको हकमा, जेनेवरि 2019 बाट लागू हुनेगिी यसलाइत 3 वदनबाट बढाएि 5 वदन बनाइएको छ ।

कामदारहरूले भनेका कुरा...

15%

जावगिका आवेदकहरूले पारिवारिक वस्थवतको आधािमा भेदभाव गरिएको आिोप
लगाए 2

22%

कमतचािीहरूलाई गभातवस्था, प्रसवू त वबदाको अववधमा ि/वा बच्चालाई जन्म वदएि
काममा फवकत एको पवहलो वषतको अववधमा भेदभावपणू त व्यवहाि गरिएको 1

20%

काम गने आमाहरूले आफ्ना बालबावलकाहरूको स्याहाि गनतका लावग वबदा वलन
आवेदन वदन कविनाइहरू सामना गनतपु िे को 1

करिव 48% कामदािहरू बच्चा
ि/वा जेष्ठ नागरिकसँग वसेका वथए
¹ Study on Pregnancy Discrimination and Negative Perceptions faced by Pregnant Women and Working Mothers in Small and
Medium Enterprises, Equal Opportunities Commission, 2016
2 Study on Family Discrimination in the Workplace in Hong Kong, Equal Opportunities Commission, 2018

कानूनी सिं िण
पारिवारिक क्षस्थक्षत िेदिाव अध्यादेश (FSDO) सन् 1997 मा लागू गरिएको वथयो । यसले कुनै पवन व्यवि वा संस्थाले पारिवारिक वस्थवतको आधािमा
कुनै व्यवि, परुु ष वा मवहला उपि भेदभाव गने कायतलाई गैि-कानूनी बनाउँछ । ‘पारिवारिक वस्थवत’ भनेको कुनै पवन व्यविमा वनवहत िहेको नवजकको
पारिवारिक सदस्य, जस्तै िगतको नाता, वववाह, धमतसन्तान वा वैवावहक सम्वन्धले नाता जोवडएको व्यवि, को स्याहािको दावयत्व हुन्छ भन्ने हो ।
EOC ले भेदभाव सम्बन्धी काननू को समीक्षा अन्तगतत वनम्न कुिाहरू वसफारिस गिे को छ:
 SDO अन्तगतत मवहलाको हकमा प्रसवू त वबदापवछ आफ्नो साववकको कामको पदमै फकत नका लावग वैधावनक अवधकाि उल्लेख गनत ।
 पवहलेका वववाहबाट ि हालको ि पवहलेको कानूनी-वववाह ववना एकसाथ बसेका मावनसहरूवाट वसजतना भएका वववभन्न सम्बन्धहरूबाट हालको
FSDO अन्तगतत पारिवारिक सदस्यहरूको हेिचाहसँग सम्बवन्धत सिु क्षाको ववस्तािमा अनसु न्धान ि सावतजवनक पिामशत सञ्चालन गनत
भेदभाव सम्बन्धी काननू को समीक्षाको बािे मा जान्नको लावग: aspx.default/dlr/inforcenter/graphicsfolder/eoc/hk.org.eoc.www//:http
स्रोत: Census and Statistics Department, HKSAR (जनगणना र तथ्याङ्क ववभाग, हंगकं ग ववशेष प्रशासवनक क्षेत्र):





Quarterly Report on General Household Survey (Jan-Mar 2019)
2017 Year-end Population & 2016 Population By-census
"Women and Men in Hong Kong - Key Statistics" (2019 Edition)
Hong Kong 2011 Population Census Thematic Report: Single Parents
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