
रोजगार अध्यादशे (EO) र मानक रोजगार सम्झौता अन्तगगत रोजगारदाता र विदशेी 

घरेल ुसहयोगीहरूको दावयत्ि र अविकार र कोरोनाभाइरस रोग ("COVID-19") 

सम्बन्िी अन्य जानकारी 

Q1 : विदेशी घरेलु सहायकका लावग हालको आन्तररक वनयन्रण व्यिस्था के हो? (FDH) नयााँ सम्झौता 

सुरु गनग हङकङ आउने िा आफ्नो मूल स्थानमा छुट्टी छुट्टी पवछ हालको सम्झौता जारी राख्ने योजना 

गदै हुनुहुन्छ?  हङकङ जानका लावग वतनले कस्तो तयारी गनुगपछग?   

A1 : FDHs िैि यारा कागजात र िैि रोजगार वभसा िारण गरेर सामान्य अध्यागमन वनयमहरू पूरा 

गने अिीनमा हङकङमा प्रिेश / पुन: प्रिेश गनग सक्दछ। सरकारले महामारीको विकासलाई ध्यानमा 

राख्द ै समय समयमा हङकङ आउने व्यविहरूका लावग प्रवतबन्िहरू घोषणा गनेछ। निीनतम 

जानकारीको लावग, कृपया इनबाउन्ड यारुहरूका लावग स्िास््य संगरोि व्यिस्थासम्बन्िी विषयगत 

िेबपेज हेनुगहोस् ( www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html )। 

29 वडसेम्बर 2022 देवि, हङकङमा काम गनग आउने FDH हरूले हङकङमा आइपुगेको वमवतमा र 

आइपुगेको ददन 2 मा न्यूवक्लक एवसड परीक्षण गराउनु पने छैन। सरकारले हङकङ आइपुगेको ददन र 

पााँचौं ददन बीचको अिविमा सबै वभरी व्यविहरूलाई दैवनक द्रतु एवन्िजेन परीक्षणहरू (RATs) गनग 

सल्लाह ददन्छ। 

अलग रूपमा, इनबाउन्ड FDHs ले 24 घण्िा वभर RAT सञ्चालन गनग िा पोवलमरेज चेन 

ररयाक्सनमा आिाररत न्यूवक्लक एवसड परीक्षण उडान प्रस्थानको वनिागररत समय भन्दा 48 घण्िा 

वभर गनग आिश्यक छ र हङकङ प्रिेशको लावग नकारात्मक पररणाम प्राप्त गनग आिश्यक छ।  

परीक्षणको नवतजा प्राप्त गरेपवछ, सम्बवन्ित FDHs ले परीक्षणको नवतजा देिाउने तवस्बरहरू िा 

परीक्षण ररपोिग 90 ददनसम्म सरकारी कमगचारीहरूको अनुरोिमा जााँचको लावग प्रस्तुतीकरण को 

लावग राख्नुपछग।  वतनीहरूले स्िास््य विभागको इलेक्रोवनक स्िास््य घोषणा फारम माफग त पवन 

स्िेच्छाले परीक्षणको नवतजा घोषणा गनग सक्छन्। 

Q2 : यदद कुनै रोजगारदाताले आफ्नो FDH लाई इजाजतपर प्राप्त होिल/गेस्िहाउसमा आइपुगेको 

पवहलो 5 ददनसम्म बस्ने व्यिस्था गछग भने, के रोजगारदाताले श्रम आयुिको अनुमवत 

वलनुपछग? 

A2 : मानक रोजगार सम्झौता (SEC) को िण्ड 3 अनुसार, हङकङमा काम गने FDHs ले आफ्नो 

http://www.coronavirus.gov.hk/eng/inbound-travel.html
http://www.chp.gov.hk/hdf/
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रोजगार अिविमा SEC मा वनर्दगष्ट रोजगारदाताको वनिासमा काम गनुगपछग र बस्नु पछग।  

व्यविगत पररिारको अिस्थालाई ध्यानमा राख्दै, श्रम आयुिले रोजगारदाताहरूलाई 

हङकङमा FDHs आइपुगेको ददनदेवि 5 ददनसम्मको अिविसम्म इजाजतपर प्राप्त होिल िा 

गेस्िहाउसहरूमा FDH हरू बस्ने व्यिस्था गनग सैद्धावन्तक स्िीकृवत ददएको छ।  श्रम विभाग 

(LD) मा आिेदन ददन आिश्यक छैन।  यदद रोजगारदाताहरूले FDH लाई इजाजतपर प्राप्त 

होिेल िा गेस्िहाउसहरूमा बस्नको लावग व्यिस्था गरेमा, वतनीहरूले आिास िचग िहन गनुगपछग 

र FDH हरूलाई त्यो अिविको लावग िाना भत्ता उपलब्ि गराउनु पछग।  

इजाजतपर प्राप्त होिल िा गेस्िहाउसहरूको सूची 

www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php माफग त प्राप्त 

गनग सदकन्छ । 

 

 

Q3 :  के एक रोजगारदाताले हङकङमा आइपुगेपवछ आफ्नो FDH को FDH बोर्डगङ हाउसमा बस्न 

वमलाउन सक्छ? 

   

A3:  श्रम आयुिले FDHs लाई हङकङमा FDHs आइपुगेको ददनदेवि 5 ददनसम्मको अिविसम्म 

इजाजतपर प्राप्त होिल िा गेस्िहाउसहरूमा बस्न सहमवत ददएको छ। तसथग, रोजगारदाताले 

आफ्नो FDH लाई रोजगारदाताको वनिास र इजाजतपर प्राप्त होिेल िा गेस्िहाउसहरू (जस्तै 

FDH बोर्डगङ हाउस िा FDH हरूका साथीहरूको वनिास) बाहेक अन्य ठाउाँ हरूमा बस्न 

वमलाउन सक्दैन।  

 

 

Q4:  यदद FDH COVID-19 बाि सकं्रवमत छ भन े, रोजगारदाताको वजम्मिेारी के हो? के FDH िारेज 

गनग सदकन्छ? 

   

A4:  FDH सम्बन्िी रोजगारी मावमलाहरू ह्यान्डल गदाग, रोजगारदाताहरूल ेEO र SEC अन्तगगत आफ्ना 

दावयत्िहरू र आिश्यकताहरू पालन गनुगपछग । जहााँ EO लागू हुन्छ, यदद FDH लाई रोग लागेको छ 

भने, उसको/उनको वनयोिाले EO र SEC बमोवजम उसलाई/उनको वबरामी वबदा ददनुपछग । EO 

अन्तगगत, वनरन्तर अनुबंि अन्तगगत कायगरत FDH वबरामी भत्ता (FDH को औसत दवैनक ज्यालाको चार-

पााँच भाग बराबरको दर ) को हकदार हुन्छ यदद - 

 

http://www.hadla.gov.hk/en/licensing_matters/hotels/overview.php
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 वबरामी वबदा उपयुि वचदकत्सा प्रमाणपर द्वारा समर्थगत छ 1; 

 वबरामी वबदा लगातार चार ददन भन्दा कम छैन; र 

 FDH ले सशुल्क वबरामी ददनहरूको पयागप्त संख्या जम्मा गरेको छ । 

जहााँ वबरामी FDH ले वबरामी वबदाको अिवि कभर गनगको लावग पयागप्त भुिान गररएको वबरामी 

ददनहरू जम्मा गरेको छैन, LD ले वनयोिालाई दयालु हुन र FDH भुिान गररएको वबरामी वबदा ददन े

बारे विचार गनग अपील गदगछ। 

 

यसबाहके, SEC को िण्ड 9(a) अन्तगगत , FDH वबरामी छ िा रोजगारीको अिविमा व्यविगत 

चोिपिक लागेको अिस्थामा (FDH ले आफ्नो इच्छाले हङकङ छोडकेो अिवि बाहके र उसको लावग 

/उनको आफ्न ैव्यविगत उद्दशे्यहरू), यो रोजगारीबाि उत्पन्न भए तापवन, रोजगारदाताले FDH लाई 

वन:शुल्क वचदकत्सा उपचार उपलब्ि गराउनु पछग । वन:शुल्क वचदकत्सा उपचारमा वचदकत्सकीय परामशग, 

अस्पतालमा ममगत सम्भार र आकवस्मक दााँतको उपचार समािेश छ। FDH ले कुनै पवन दताग गररएको 

वचदकत्सा व्यिसायीले उपलब्ि गराएको वचदकत्सा उपचार स्िीकार गनेछ। 

 

LD ले रोजगारदाताहरूलाई स्मरण गराउाँदछ दक उनीहरूले COVID-19 बाि सम्झौता गरेको FDH 

साँगको रोजगारी सम्झौता िारेज िा अस्िीकार गनुग हुाँदनै । EO अन्तगगत , वनयोिालाई FDH को 

गम्भीर दरुाचारको कारणले गदाग सारांश बिागस्त गरेको अिस्थामा बाहके, उसको भुिान गररएको 

वबरामीको ददनमा FDH को रोजगारीको अनुबंि समाप्त गनग वनषेि गररएको छ । यदद कुन ै

रोजगारदाताल ेसान्दर्भगक EO प्राििानहरू उल्लङ्घन गछग भने, उसले अपराि गछग र अवभयोजन र 

दोषी ठहररएमा, अविकतम $100,000 जररिानाको लावग उत्तरदायी हुन्छ । यदद वतनीहरूले FDH 

हरू संक्रवमत िा वनको भएका छन ्भन े वतनीहरूल े आफ्नो FDH लाई कम अनुकूल व्यिहार गरेमा 

(उदाहरणका लावग वतनीहरूलाई िारेज गरेर) वतनीहरूल ेआफ्नो FDHs साँगको रोजगारी सम्झौतालाई 

अस्िीकार गरेमा , िा असक्षमता भेदभाि अध्यादशेको सम्भावित उल्लङ्घनको सम्भावित उल्लङ्घनको 

बारेमा रोजगारदाताहरूलाई सम्झाइन्छ। COVID-19 बाि । COVID -19 बाि FDH हरू वनको 

भएपवछ , रोजगारदाताहरूलाई वतनीहरूको FDH हरू काम सुरु गनग िा पुनः सुरु गनग र वतनीहरूको 

FDHs साँग सौहादगपूणग रोजगारी सम्बन्ि कायम गनगको लावग सल्लाह ददइन्छ । 

 

प्रासंवगक पे्रस विज्ञवप्त 

24 February 2022 : 

www.fdh.labour.gov.hk/nepali/news_detail.html?year=2022&n_id=236 

                                                   
1 उपयुि वचदकत्सा प्रमाणपरले दताग गररएको वचदकत्सा व्यिसायी, दताग गररएको वचवनयााँ औषवि व्यिसायी िा दताग दन्त वचदकत्सकद्वारा जारी 

गरेको वचदकत्सा प्रमाणपरलाई जनाउाँछ। यसमा कमगचारी कामका लावग अयोग्य भएको ददनको संख्या र वबरामी िा चोिपिकको प्रकृवत वनर्दगष्ट 

गनुगपछग। 

http://www.fdh.labour.gov.hk/nepali/news_detail.html?year=2022&n_id=236
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Q5 :  के FDHs र वतनीहरूका रोजगारदाताहरूलाई COVID-19 महामारीबाि उत्पन्न हुने विशेष 

पररवस्थवतहरूको सामना गनग मद्दत गने सहजीकरण उपायहरू (अिवस्थत रोजगारी सम्झौताहरूको 

िैिता अिवि विस्तार गनग अनुमवत ददने लवचलो व्यिस्थाहरू र FDHहरूलाई वतनीहरूको 

स्थानहरूमा दफतागको स्थगन सवहत? उत्पवत्त) थप विस्तार हुनेछ? 

   

A5 :  FDHs र वतनीहरूका रोजगारदाताहरूलाई COVID-19 महामारीको सामना गनग मद्दत गनग, 

सरकारले 2020 को शुरुिातदेवि नै FDHs र वतनीहरूका रोजगारदाताहरूका लावग 

विद्यमान रोजगारीको िैिता अिवि विस्तार गनग अनुमवत ददने लवचलो व्यिस्था सवहत 

सहजीकरण उपायहरूको श्रृंिला लागू गरेको छ। सम्झौताहरू र FDH हरू वतनीहरूको 

उत्पवत्त स्थानहरूमा दफतागको स्थगन। सरकारले उपायहरूको समीक्षा र समायोजन गनग 

महामारीको विकासको नवजकबाि अनुगमन गरेको छ। हङकङ र प्रमुि FDH पठाउने देशहरू 

बीचको उडानहरू क्रमशः 1 अवप्रल र 7 जुलाईमा स्थान-विशेष र रुि-विशेष उडान वनलम्बन 

संयन्रहरू हिाए पवछ क्रमशः सुचारु भएको कुरालाई ध्यानमा राख्दै, अवनिायग क्वारेन्िाइन 

आिश्यकतालाई हिाइएको छ। सेप्िेम्बर 26 देवि हङकङमा आगमन, साथै वभरी वनयन्रण 

उपायहरू क्रमशः आराम गदै, सरकारले वस्थवतको समीक्षा गरेको छ र 1 मे 2023 देवि मावथ 

उवल्लवित लवचलो व्यिस्थाहरू बन्द गने वनणगय गरेको छ। FDH हरू र वतनीहरूका 

रोजगारदाताहरूलाई सम्बवन्ित व्यिस्थाहरू गनग पयागप्त समय ददनको लावग, 19 वडसेम्बर 

2022 मा घोषणा गररएको वनम्न लवचलो व्यिस्थाहरू 30 अवप्रल 2023 सम्म लागू हुनेछन् । 

सरकारले रोजगारदाता र FDH लाई रोजगारी, अनुबंि निीकरण िा FDH हरूको 

उत्पवत्तस्थलहरूमा फर्कग ने सन्दभगमा छलफल गनग सम्झाउाँछ । 

 

लवचलोपन व्यिस्थाहरू तल सेि गररएको छ: 

  

विद्यमान सम्झौताहरूको िैिता अिवि विस्तार 

 

30 अवप्रल 2023 मा िा सो भन्दा पवहले म्याद सदकने सबै FDH अनुबंिहरूको लावग, 

रोजगारदाताहरूले वतनीहरूको बावहर जाने FDH हरू साँग अिवस्थत सम्झौताहरूको िैिता 

अिवि बढाउन आिेदन ददन सक्छन्।  त्यस्ता ठेक्काहरूका लावग श्रम आयुिले मानक रोजगार 

सम्झौताको िण्ड 2 मा उल्लेवित रोजगारीको अिवि बढीमा छ मवहनासम्म बढाउन 
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सैद्धावन्तक सहमवत ददएको छ, जुन आिारमा यस्तो वभन्नता दिुै रोजगारदाताले आपसी 

सहमवतमा गरेको छ। र सम्बवन्ित FDHs ।  तथावप, पवहले घोषणा गररएको लचीलापन 

व्यिस्था अन्तगगत पवहले नै विस्तार गररएका सम्झौताहरूको थप विस्तारको लावग आिेदनहरू 

विचार गररने छैन।  यदद कुनै रोजगारदाताले आफ्नो FDH लाई छ मवहनाको विस्ताररत 

अिवि भन्दा बावहर काम गनग जारी राख्न आिश्यक छ भने, रोजगारदाताले अिवस्थत FDH 

साँग सम्झौता निीकरणको लावग आिेदन गने विचार गनुगपछग।  सबै आिेदनहरू 30 अवप्रल 

2023 मा िा अवघ अध्यागमन विभाग (ImmD) मा पुगु्नपछग ।  दढलो सबवमशन स्िीकार 

गररने छैन। 

 

मूल स्थानमा दफतागको स्थवगत 

 

सामान्य पररवस्थवतमा, एउिै रोजगारदातासाँग निीकरण गररएको सम्झौतामा FDH , िा 

अिवस्थत सम्झौताको म्याद सदकएपवछ नयााँ रोजगारदातासाँग नयााँ सम्झौता सुरु गने कारणले, 

उसको मूल स्थानमा फकग न स्थवगत गनग ImmD मा आिेदन ददन सक्छ। हालको वनयोिा िा 

नयााँ वनयोिाको सम्झौताको अिीनमा अिवस्थत सम्झौता समाप्त भएको एक िषग भन्दा बढी 

हुाँदैन।  सान्दर्भगक लवचलोपन व्यिस्था अन्तगगत, यदद कुनै FDH मावथ उवल्लवित एक िषगको 

अिवि वभर आफ्नो मूल स्थानमा फकग न असमथग छ भने, उसले रोजगारदातासाँगको 

सम्झौतामा, सीमाको थप विस्तारको लावग ImmD मा आिेदन ददन सक्छ। उसको/उनको 

सम्झौताको अन्त्य सम्म रहनुहोस् तादक उसले त्यो अिवि वभर मूल स्थानमा फकग न सक्छ।   

 

यदद मावथ उवल्लवित एक िषगको अिवि 30 अवप्रल 2023 मा िा अवघ समाप्त हुन्छ भने, 

FDH ले त्यस्तो आिेदन ImmD मा पेश गनग सक्छ बसाइको विद्यमान सीमा समाप्त हुनु अवघ 

उसको/उनको अन्त्यसम्म बस्ने सीमालाई थप विस्तार गनग। सम्झौता।  सबै अनुप्रयोगहरू 30 

अवप्रल 2023 मा िा अवघ ImmD मा पुगु्न पछग । दढलो सबवमशन स्िीकार गररने छैन।  

सरकारले वनयोिाहरू र FDHहरूलाई स्मरण गराउाँछ दक मावथको लवचलोपन व्यिस्था 

वतनीहरूको बीचमा पारस्पररक रूपमा सहमत हुनुपछग, र FDH हरू आफ्नो मूल स्थानमा 

फर्कग ने आिश्यकता लागू रहन्छ।  रोजगारदाताहरूले आफ्नो FDH हरू बसाइको विस्ताररत 

सीमा वभर आफ्नो मूल स्थानमा फर्कग ने व्यिस्था गनुगपछग।  1 मे 2023 मा िा पवछको म्याद 

सदकएको मावथ उवल्लवित एक िषगको अिवि भएका FDH हरूका लावग, वतनीहरूको मूल 

स्थानमा फर्कग ने अिवि थवपने छैन । 
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थप रूपमा, सरकारले FDH हरू र सम्भावित FDH रोजगारदाताहरूलाई सरकारको 

प्रचवलत FDH नीवत अनुसार, FDH ले रोजगार सम्झौता पूरा गरेपवछ िा सम्झौता समाप्त 

भएको वमवतबाि दईु हप्ता वभर हङकङ छोड्नु पछग भनेर सम्झाउाँछ। पवहले।  ImmD (मूल 

वनयोिाको स्थानान्तरण, बसाइाँ सराइ, मृत्यु िा आर्थगक कारणले गदाग िा FDH दरुुपयोग िा 

शोषण भएको प्रमाण छ भन्ने कारणले गदाग सम्झौताको समयपूिग समावप्त सवहत), ImmD 

द्वारा उवचत मावनएको असािारण पररवस्थवतहरूको लावग बचत गनुगहोस्। हङकङमा दईु 

िषगको अनुबंि अिवि वभर रोजगारदाता पररितगनको लावग FDH सामान्यतया स्िीकृत हुने 

छैन।  नयााँ रोजगारदाता पाउन चाहने FDH ले हङकङ छोडेर ImmD मा नयााँ रोजगार 

वभसा आिेदन पेश गनुगपछग। 

 

FDH वभसा आिेदनहरूमा सोिपुछको लावग, कृपया ImmD लाई सम्पकग  गनुगहोस् सोिपुछ 

हिलाइन 2824 6111 मा कल गरेर िा enquiry@immd.gov.hk मा इमेल पठाएर । 

 

प्रासंवगक प्रेस विज्ञवप्त 

19 वडसेम्बर 2022 : 

www.fdh.labour.gov.hk/nepali/news_detail.html?fromPage=news&year=

2022&n_id=261 

 

 

Q6:  र वतनीहरूका रोजगारदाताहरूल ेरोजगारीका विषयमा थप सोिपुछहरू भएमा कसरी सहायता वलन 

सक्छन?् 

   

A6:  एलडीको FDH पोिगल (www.fdh.labour.gov.hk/nepali/home.html) मा रोजगार अविकार र 

FDH हरू र रोजगारदाताहरूको फाइदाहरू र अन्य सान्दर्भगक मावमलाहरूमा जानकारी र प्रकाशनहरू 

समािेश छन्। जानकारी वचवनयााँ, अंग्रेजी, तागालोग, बहासा इन्डोनेवसया, थाई, वहन्दी, ससहंला, 

बंगाली, नेपाली, उदूग, म्यानमार भाषा र िमेरमा उपलब्ि छ। 

  

FDHs र रोजगारदाताहरूले वनमोवनया र श्वासप्रश्वासको संक्रमणको रोकथामका लावग स्िास््य 

सल्लाहको लावग "COVID-19 विषयगत िेबसाइि" (www.coronavirus.gov.hk/eng/) ब्राउज गनग 

सक्छन्। िेबसाइिमा वचवनयााँ, अङ्ग्रेजी, तागालोग, बहासा इन्डोनेवसया, थाई, वहन्दी, ससंहली, बंगाली, 

नेपाली र उदूग भाषामा सूचनाहरू छन्। 

  

mailto:enquiry@immd.gov.hk
http://www.fdh.labour.gov.hk/nepali/news_detail.html?fromPage=news&year=2022&n_id=261
http://www.fdh.labour.gov.hk/nepali/news_detail.html?fromPage=news&year=2022&n_id=261
http://www.fdh.labour.gov.hk/nepali/home.html
http://www.coronavirus.gov.hk/eng/
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यदद FDH र वतनीहरूका रोजगारदाताहरूसाँग रोजगारीका विषयमा सोिपुछ छ भने, वतनीहरूल े

समर्पगत FDH इमेल िाता (fdh-enquiry@labour.gov.hk) र FDH पोिगल मा रहकेो अनलाइन 

फारम माफग त LD को सहायता वलन सक्छन ्

(www.fdh.labour.gov.hk/nepali/contact_us.html)। 

 

 

 

 

श्रम विभाग 

31 जनिरी 2023 

mailto:fdh-enquiry@labour.gov.hk
www.fdh.labour.gov.hk/nepali/contact_us.html

