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योजगाय कानुन अन्तगगत पऩततृ्व(सुतकेयी) पवदाको रागी सॊक्षऺप्त गाइड

ऩरयचम
27 पेब्रुअयी 2015 भा योजगाय कानुन(सॊशोधन) 2014 अनुसाय , मो ननमभ जायी बएको 
मभनतभा जन्भेका  फच्चा वा त्मसऩनछ फच्चाहरुको जन्भ बएभा मोग्म ऩुरुष कभगचायीहरुरे 
ननमभ फभोजजभ आवश्मक प्रक्रिमा ऩुया गयेभा  ननजराई पऩततृ्व पवदाको यकभ बुक्तानी 
गरयनेछ ।
मो गाइडरे पऩततृ्व बफदाको वैधाननक य प्रभुख सुपवधाहरू सयर रुऩभा व्मवस्था गछग। मो 
सुचना सन्दबगको  रागग भात्र हो। योजगाय कानुन (उऩधाया 57) भा व्मवस्था बएअनुसाय मो  
ननमभको  एकभात्र अगधकाय देह फभोजजभ हुनेछ।  
मो गाइड वा मस पवषमभा अन्म पवस्ततृ जानकायी
http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm भा उऩरब्ध छन।्

A. पऩततृ्व पवदा
देहामको अवस्थाभा ऩुरूष कभगचायीराई उनको जीवनसाथी/साझदेायको हयेक जन्भका रागग 3 
ददनको पऩततृ्व पवदा ददइन्छ, मदद –
1. नमाॉ फच्चाको वुवा1 बएभा वा हुन रागेभा;
2. ननयन्तय सम्झौताभा योजगाय गरययहेको बएभा; य (सम्झौता फभोजजभ ननयन्तय योजगायी
गरययहेको बएभा ; य)
3. योजगायदाताराई चादहने जानकायी ददएभा ।
पऩततृ्व पवदा मरने
• कभगचायीरे उनको योजगायदाताराई जानकायी गयाउनुऩछग –

1. फच्चाको जन्भ हुने अऩेक्षऺत मभनतबन्दा कम्तीभा 3 भदहनाअनघ पऩततृ्व पवदा
मरन कभगचायीरे पवदा मरने मोजनाको फायेभा योजगायदाताराई  जानकायी ददने (मो अवस्थाभा 
पवदा मरन वास्तपवक प्रसुनत हुने  ददन तोक्नुऩदैन); य  

2. पवदा मरनुबन्दा अनघ पऩततृ्व पवदा मरन चाहेको मभनत2।
• मदद कभगचायीरे भागथ उज््खत 3 भदहनाको सभम अगाडड नै योजगायदाताराई
जानकायी गयाउन नसकेभा, पऩततृ्व पवदा मरनुबन्दा कम्तीभा 5 ददनअनघ योजगायदाताराई 
जानकायी गयाउनुऩछग ।
• मदद योजगायदातारे अनुयोध गयेभा, कभगचायीरे योजगायदाताराई हस्ताऺय गयेय ननम्न
कुयाहरू मरखखत रूऩभा उऩरब्ध गयाउनुऩछग –

1 योजगाय अध्मादेशअन्तगगत पऩततृ्व पवदा मरनका रागग जजन्भने फच्चाको आभासॉग पवहे गयेको हुनुऩदैन ।

2 कानूनरे कनत सभमअनघ मस्तो जानकायी ददनुऩछग बनेय उ्रेख गदैन ।

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm
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1. फच्चाको आभाको नाभ;

2. फच्चाको अऩेक्षऺत/वास्तपवक जजन्भने मभनत; य
3. उनी फच्चाको वुवा हुन ्बन्ने प्रभाण

नभूना मरखखत कथन

भ, (कभगचायीको नाभ)  , महाॉ उ्रेख गयेअनुसाय 
जानकायी गयाऊॅछु की भ  (फच्चाको आभाको नाभ)  रे 
जन्भाउन रागेको* फच्चाको वुवा हो । भेयो फच्चाको  
अऩेक्षऺत/वास्तपवक* जजन्भने मभनत __________________

हो ।

(कभगचायीको हस्ताऺय)

मभनत
*उऩमुक्त हुने गयी भेटाउनुहोस ्

• कभगचायीरे फच्चा जजन्भने अऩेक्षऺत मभनतबन्दा 4 साताअनघदेखख फच्चा जन्भेको 10

सातासम्भको फीचभा जुनसुकै सभमभा ऩनन पऩततृ्व पवदा मरन सक्छन ्। कभगचायीरे 3 ददनको 
पऩततृ्व पवदा एकैचोटी वा पयक पयक ददनभा ऩनन मरन सक्छन ्।

B. पऩततृ्व पवदाको बुक्तानी
मदद देहामको अवस्था बएभा ऩुरूष कभगचायीराई तरवी पऩततृ्व पवदा ददइन्छ  –
1. पऩततृ्व पवदा भाग गनुग अनघ  कम्तीभा 40 साताको ननयन्तय सम्झौताअन्तगगत काभ
गरययहेको; य 
2. देहामको सभमसीभामबत्र (जुन ऩदहरे ऩुया हुन्छ) योजगायदाताराई चादहने कागजात
उऩरब्ध गयाएको –
 (i) पऩततृ्व पवदा मरएको ऩदहरो ददनको 12 भदहना मबत्र; वा
 (ii) वा उनरे योजगायफाट पवश्राभ मरएभा, योजगायफाट पवश्राभ मरएको 6 भदहनामबत्र ।.
पऩततृ्व पवदाको दैननक दय पऩततृ्व पवदा मरने ददनबन्दा अगाडडको 12 भदहने अवधीभा 
कभाएको सयदय दैननक ऩारयश्रमभकको ८०%  हुनेछ । मदद कभगचायीरे ननममभत रूऩभा एक 
ददनबन्दा धेयै पवदा मरएभा ऩदहरे पवदा मरएको ददनबन्दा अगाडडको 12 भदहने अवधीभा 
कभाएको सयदय दैननक ऩारयश्रमभकको ८०% हुनेछ । मदद कभगचायीरे 12 भदहनाबन्दा कभ 
सभम काभ गयेको बएभा, दहसाव छोटो अवधीको आधायभा गरयनेछ ।
नोट:  सयदय दैननक ऩारयश्रमभकको दहसाव गदाग, योजगायदातारे ननम्न कुयाराई छोड्नुऩछग 
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(i) पवश्राभ (अवकाश) ददन, वैधाननक पवदा, वापषगक पवदा, पवयाभी पवदा, पऩततृ्व पवदा, काभसॉग 
सम्वजन्धत चोटऩटकको कायण मरएको पवयाभी पवदा वा योजगायदातासॉगको सहभनतभा मरएको 
पवदा, य योजगायदाताद्वाया कभगचायीराई काभ उऩरब्ध नगयाइएको अन्म साभान्म काभ गने 
ददनसदहत कभगचायीरे उनको ऩारयश्रमभक वा ऩुया ऩारयश्रमभक नऩाएको अवधीको दहसाव; सॉग ै
(ii) मस्तो अवधीका रागग कभगचायीराई बुक्तानी गरयएको दहसाव ।

कभगचायीरे उऩरब्ध गयाउनुऩने कागजात
„हङकङभा जन्भेकाका रागग: फच्चाको जन्भ दताग प्रभाणऩत्र जसभा फच्चाको वुवाको रूऩभा 
कभगचायीको नाभ उ्रेख गरयएको हुन्छ ।

• हङकङफादहय जन्भेकाका रागग: कागजात जायी गने स्थानका अगधकायीहरूरे जायी गयेको
जन्भ दताग प्रभाणऩत्र जसभा फच्चाको वुवाको रूऩभा कभगचायीको नाभ उ्रेख गरयएको हुन्छ 
(वा, कागजात जायी गने स्थानका अगधकायीहरूरे जन्भ दताग प्रभाणऩत्र जायी गदैनन ्बने,
कभगचायी फच्चाको वुवा हो बन्ने प्रभाण देखाउन सक्ने अन्म कुनै सयकायी ननकामका 
अगधकायीहरुरे जायी गयेको अन्म कुनै कागजात) ।

नोट:  हङकङफादहयको केही स्थानका अगधकायीहरूरे जायी गयेका जन्भ दताग प्रभाणऩत्रका 
नभूनाहरू थऩ पवबागको वेबऩेजभा उऩरब्ध छन।्

मदद फच्चा भतृ जन्भेभा वा जजन्भएऩनछ भयेभा य फच्चाको रागग कुनै जन्भ दताग प्रभाणऩत्र 
जायी नगरयएभा:
• कभगचायीरे फच्चा जजन्भएको भेडडकर प्रभाणऩत्र3 उत्ऩादन गनुगऩछग ।
• मदद योजगायदातारे अनुयोध गयेभा, कभगचायीरे योजगायदाताराई हस्ताऺय गयेय ननम्न
कुयाहरू मरखखत रूऩभा उऩरब्ध गयाउनुऩछग –

(i) उनी भेडडकर प्रभाणऩत्रभा नाभ उ््ख गयेको भदहरारे जन्भाएको फच्चाको 
वुवा हुन;् य

(ii) उऩमुक्तताअनुसाय फच्चा भतृ जजन्भएको वा जन्भेय भयेको ।

3 हङकङफादहयको जन्भका रागग, कभगचायीरे भेडडकर प्रभाणऩत्र वा स्थानीम अगधकायीहरूरे जायी गयेको अन्म कुनै 
कागजात ऩेश गनुगऩछग जसराई फच्चा जजन्भएको प्रभाणको रूऩभा मरन सक्रकन्छ ।
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नभूना मरखखत कथन

भ, (कभगचायीको नाभ)      , महाॉ उ्रेख गयेअनुसाय 
घोषणा गछुग की भ (भेडडकर प्रभाणऩत्रभा उ्रेख बएअनुसायको 
फच्चाको आभाको नाभ)   रे जन्भाएको फच्चाको वुवा हुॉ । भेयो 
फच्चा भतृ जन्भेको/जन्भेऩनछ भयेको हो *।

(कभगचायीको नाभ)

मभनत
*उऩमुक्त हुने गयी भेटाउनुहोस ्

पऩततृ्व पवदाको बुक्तानीका रागग सभम मसभा
• मदद कभगचायीरे पऩततृ्व पवदा मरनुअनघ योजगायदाताराई चादहने कागजात उऩरब्ध
गयाएभा, योजगायदातारे उनराई पऩततृ्व पवदा बुक्तानी –

1. पऩततृ्व पवदा मरएऩनछ उनरे ऩारयश्रमभक प्राप्त गने ददनबन्दा ऩछाडड नहुने
गयी; वा

2. मदद कभगचायीरे योजगायफाट अवकाश मरएभा, योजगायफाट पवश्राभ मरएको 7

ददनमबत्र ।
• मदद कभगचायीरे पऩततृ्व पवदा मरएऩनछ चादहने कागजात उऩरब्ध गयाएभा,
योजगायदातारे उनराई पऩततृ्व पवदा बुक्तानी –

1. कागजात उऩरब्ध गयाएऩनछ उनरे ऩारयश्रमभक प्राप्त गने ददनबन्दा ऩछाडड
नहुने गयी; वा

2. मदद कभगचायीरे योजगायफाट अवकाश मरएभा, कागजात फुझाएको 7 ददनमबत्र ।

C. अऩयाध य सजाम
कभगचायीराई पऩततृ्व पवदा वा मोग्म कभगचायीराई तरवी पऩततृ्व पवदा नददने योजगायदाता 
सजामको बागगदाय हुन्छ, बफदा नददएको प्रभाखणत बएभा हॊगकॊ ग डरय 50,000 को जरयवाना 
हुन सक्छ । 
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D. ध्मान ददनुऩने अन्म फुॉदाहरू
योजगायदाता य कभगचायीहरूराई पऩततृ्व पवदा वा तरवी पऩततृ्व पवदा प्रदान गने वा दावी गने 
य बफदा ददने प्रमोजनका रागग योजगायदाताको फच्चाको य आभाको व्मजक्तगत अमबरेख  
खरुाई य प्रमोगफाये उनीहरूको दानमत्व व्मजक्तगत अमबरेख  (गोऩनीमता) अध्मादेश (क्माऩ. 
486) अन्तगगत हेनगका रागग स्राह ददइन्छ । योजगायदाताहरूरे उनीहरूको कभगचायीहरूराई 
व्मजक्तगत अमबरेख   खरुासा गनुगअनघ फच्चाको आभाको जस्वकृनत मरन सम्झाउन सक्छन ्। 
थऩ केही प्रश्न बएभा, योजगायदाता य कभगचायीहरूरे व्मजक्तगत अमबरेखका रागग गोऩनीमता 
आमुक्तको कामागरमसॉग ऩयाभशग गनग सक्छन ्। 
हयेक योजगायदातारे जुनसुकै सभमभा ऩनन हयेक कभगचायीको अनघ्रो 12 भदहनाको अवधीको 
योजगायको ऩारयश्रमभक य योजगाय गयेको अफगधको  येकडग याख्नुऩछग । साथ,ै उऩमुक्त बएभा,
येकडगभा कभगचायीरे मरएको पऩततृ्व पवदाको अवधी(हरू) सदहत मस्ता अवधी(हरू) को 
बुक्तानीको पववयण ऩनन सभावेश गनुगऩछग ।

थऩ जानकायीको रागी
हटराइन: २७१७१७७१ (मो  हटराइन “१८२३” ननमजन्त्रत छ)
गहृऩषृ्ठ ठेगाना: http://www.labour.gov.hk

कृऩमा जानकायीको रागग श्रभ पवबागभा यहेको  श्रभ सॊग सम्फजन्धत बफबागको कामागरमका 
व्मजक्त सॊग सम्ऩकग  याखनु होरा।: http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

Please note that according to the Employment (Amendment) (No. 3) Ordinance 2018, 
male employees with child born on or after 18 January 2019 are entitled to 5 
days’paternity leave for each confinement of their spouse/partner if they fulfil 
other requirements as stipulated in law.  If his child is born on or after 27 February 
2015 but before 18 January 2019, the number of paternity leave days is 3 days.

http://www.labour.gov.hk/
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