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संगिप्त गववरण 

हगंकंगमा परुुष भन्दा महहलाहरू धेरै छन ्। महहला-परुूष अनपुात 

(परुूषको संख्या प्रहत 1,000 महहला) सन ्1986 मा 1,062 हियो जनु 

सन ्2018 सम्ममा 916 मा झर् यो (हिदशेी घरेल ुकामदारलार्इ समािेश 

नगदाइ) । 

केहह दशकहरूमा शैहिक अिसरहरूमा भएको उल्लेख्य हिकाशलार्इ 

मध्यनजर गदाइ, महहलाहरू अझ पहन परुूषहरू भन्दा उनीहरूको आहिइक 

सहभाहगताको सिालमा पछाहि परेका छन ्। ज्यालाको अन्तरमा पहन ठूलो 

असमानता छ र महहलाहरूको शीषइ कायइकारी र पशेेिर (व्यिसाहयक) 

भहूमकाहरूका सािसािै सामाहजक र राजनीहतक िते्रहरूमा प्रहतहनहधत्ि 

न्यनू छ ।  

 

गििा

 

 

 सन ्2018 मा 85.5% परुुष (15 िषइ र सोभन्दा माहि उमेरका) ले माध्यहमक िा सो भन्दा माहिको हशिा 

हाहसल गरेका हिए भन े79.4% महहलाहरूले यो हशिा हाहसल गरेका हिए । 

 हिश्वहिद्यालय अनदुान कहमहिले अनदुान हदएका उच्च हशिा कायइक्रमहरूमा भनाइ हुन ेमहहलाहरूको संख्या 

परुुषहरूको संख्या भन्दा बढी हुने क्रम जारी रह्यो र जनु सन ्2018/19 शैहिक िषइमा 53.2% हियो । 

 धेरै महहला हिद्यािीहरू मानहिकी तिा सामाहजकशास्त्र (71.2%), हशिा (73.8%), स्िास््य (65.7%), 

सामाहजक हिज्ञान (64%) मा भनाइ भएभने धेरैजसो परुुष हिद्यािीहरू हिज्ञान (61.3%) र र्हन्जहनयररङ र 

प्रहिहधका (70.6%) कायइक्रमहरूमा भनाइ भए । 

 

 

रोजगार 

 

 

 सन ्2018 मा महहलाहरूको श्रमशहि सहभाहगता दर (55.1%) परुुषहरूको दर (68.5%) भन्दा कम हियो । 

त्यहत बेला परुुषहरू (921,400) भन्दा आहिइक रूपमा हनहस्क्रय महहलाहरू धेरै (1,606,000) हिए । 

तुलनात्मकरूपमा आहिइक रूपमा हनहस्क्रय महहलाहरू मध्ये, 620,700 गहृणी हिए जिकी आहिइक रूपमा 

हनहस्क्रय परुूषहरूमा 20,700 मात्र ैगहृणी (होममकेर) हिए । 

 सन ्2018 मा कहहलै हििाह नगरेका महहलाकरको श्रम सहभागीता दर (70.3%), जनु जीिनमा कहम्तमा एक 

पिक हििाह गरेका (तर हालको िैिाहहक हस्िहत हििाहहत नहुन पहन सक्ने) महहलाहरूको सहभागीता दर 

(49.3%) भन्दा धरैे नै उच्च हियो । यसको हिपररत जीिनमा कहम्तमा एक पिक हििाह गरेका (तर हालको 

िैिाहहक हस्िहत हििाहहत नहुन पहन सक्ने) परुूषहरूको श्रम सहभागीता दर 68.5% हियो, जसले हििाहहत 

महहलाहरूले हििाह पहछ अस्िार्इ िा स्िार्इ रूपमा श्रम बजार छाि्नपुने प्रिहृतलार्इ प्रहतहिहम्ित गदइछ ।  

 सन ्2018 मा महहलाहरू (हिदशेी घरेलू कामदारहरूलाई छािेर) को  रोजगारीको मध्यस्ि माहसक आम्दानी 

HK$15,500 जनु परुुषहरूको आम्दानी HK$20,000 भन्दा कम हियो । काम गरेका आधाभन्दा िढी 

महहलाहरू अहिसको सहायता कामदार, साधारणा पेशाका कामदार िा सेिा र हबक्री कामदारका रूपमा 

कायइरत हिए जिकी िढी अनपुातमा कायइगत परुूषहरू म्यानेजर, प्रशासक, हिज्ञ िा सह-हिज्ञका रूपमा कायइरत 

हिए । 

 
 
 

हङकङको जनसखं्या  (2018 को अन्त्यमा)

महहला

4,040,700

(54.2%)

परुूष 3,410,300

(45.8%)



कानूनी दस्तावेज  

संयिु राष्ट्र संघको महहलाहिरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाि उन्मलून गने सम्बन्धी महासहन्ध सन ्1996 मा 

हगंकंगमा हिस्तार गररएको हियो ।  

सोही िषइ, सन ्1995 मा पाररत  गररएको गलंग  भेदभाव अध्यादेि  (SDO) हगंकंगमा लाग ूभएको यो 

अध्यादशेले परुुष िा महहला दबैुलाई हलंग, िैिाहहक हस्िहत र गभाइिस्िाको आधारमा रोजगारी; हशिा; र 

िस्तु,  सेिा र सहुिधाहरूको प्रािधान  सहहतका सातििा सािइजहनक िेत्रहरूमा भेदभाि गनइ प्रहतबन्ध     गदइछ  । यसले परुुष िा महहला दबैु माहि 

यौन दवू्यइिहार गनइ पहन प्रहतबन्ध गदइछ ।  

 

समान अिसर आयोग (Equal Opportunities Commission) (EOC) ले सन ्2018 मा 403 वटा उजुरीहरू SDO अन्तगइत हरेेको (ह्याण्िल 

गरेको) हियो । यस मध्ये अहधकांश (80%) रोजगारको िेत्रसँग सम्बहन्धत  हिए र धेरैजसो उजरुीहरू   गभाावस्था भेदभाव र यौन दूर्वयावहारसगँ 

सम्बगन्तित हिए । काननूले परुुष र महहला दबैुलाई संरिण गन ेभएतापहन, अहधकांश यौन दवू्यइिहारका उजरुीहरू महहलाद्वारा दायर गररएको हियो । 

 

5 मा 1 

जना आमाले गभाावस्थाको अवगि, सु् केरी  गवदा 

तथा/वा सु् केरी गवदाबाट काममा फकेको पगहलो वर्ा 

गभत्रमा भेदभावको अनुभव गरेको बताएका हिए । 

मात्र  17% 

रोजगारदाताहरूले कायइस्िलमा पररिार-मैत्री उपायहरू  

कायाइन्ियन गरेको बताए । 

 

 

स्रोतः“Study on Pregnancy Discrimination and Negative Perceptions 

Faced by Pregnant Women and Working Mothers in Small and 

Medium Enterprises”  by the  EOC, May 2016  

सबैजनालाई सुरगित र भेदभाव-मुक्त  कायास्थल गदऔ ं 

EOC ले भेदभाि सम्बन्धी काननूको समीिा अन्तगइत हनम्न कुरा संशोधन  गनइ हसिाररस गरेको छ जसले गदाइ  महहलाहरूले अझ बढी  सरुिाको 

अनभुहूत  गनइ सक्नछेन ्।  ती संशोधनहरूमा हनम्न कुराहरू पदइछन:् 

 सतु्केरी हिदापहछ महहलाहरूलाई पहहले कै आफ्नो काम (रोजगारी)को  पदमा िकइ ने काननूी अहधकार  ल्याउनपुन े।  

 स्तनपान, बच्चाको लाहग दधु हनकाल्ने कायइ समतेका आधारमा हुने प्रत्यि र अप्रत्यि भेदभािलाई प्रहतबन्ध लगाउन ेस्पष्ट  प्रािधान ल्याउनपुन े। 

 

भेदभाि सम्बन्धी काननूको समीिाको बारेमा जानकारी:  http://www.eoc.org.hk/eoc/graphicsfolder/inforcenter/dlr/default.aspx 
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