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ाकन 
 
रोजगार (संशोधन) अाश (संशोधन अाश) २०१०  रोजगार अाश 
(इओ) मा गरको मु परनहा स प�ु�कामा सामा पमा �ु� गरएको   इओ 
बार ब जानकारको ाग म ाग काशन गरको 'रोजगार अाश एक सं 
नशका' हनुहोा  
 
ो पुका र रोजगार अाश एक सं नशका 
http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_3.htm बाट डानोड गन सनुन  
 
नोट: स प�ु�कामा एका जानकारह सहोगको ाग मा न   काननको 
ााको सप अधकार संशोधन अाश र इओमा रहन  पा ब जानकारको ाग 
म ागको बपज हन सनुन  
 
रोजगार (संशोधन) अाश २०१० :- 
http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2010.htm 
 
रोजगार अाश :- 
http://www.labour.gov.hk/eng/legislat/contentB2.htm  
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संशोधन अाश अग गरएका 
संशाधनहको साराशं 
 
संशोधन अाशको मु  कामारको प सुराको ाग रोजगार अाश 
(ोकएको बुाको बको ाग  ागह हनुहोस ) अनुसार ाा र अ सुधा 
न रोजगाराा म अा र अप रोजगार ा सहजका ोड 
(एमइसएब)  ोक को सजा रकम सम नन ा नसाह गनु हो  
 
एट र एमइसब श ए अनुसारको रकम रोजगाराा बना ासु 
नु प  संशोधन अाश अग जानजान ा बना कुन  कार रोजगाराा म 
अा ोक को रकम १४ न मा नरमा (परश १ को ारह १ र २ हनुहोस ) 
समा बहश न र  रोप मा एमा ३०,००० डर जराना र ३ ब समको 
ज सजा न  
 
ाग न सम 
 
ो संशोधन अाश २ अटोबर २०१० बाट ाग  न र ाग न म  गरएको एट 
र एमइसएबको नमा (स प अाको न नन) ाग न  
(परश १ को ारह ३ हनुहोस ) 
 
(नोट १) अाको न - न, श ा समाधाना म अा अाश अनुसार ा अप 
रोजगार ा सहजका बोड अाश अगको अप रोजगार ा सहजका बोड अनुसार अाको 
न न  
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मु ाधानहमा काश 
 
ो संशोधन अाश अाको न अनुसार संशोधन अाश ोक को 
अधकार संग सबध रकम रोजगाराा नरमा ाग न  
 
१. “ोकएका अधकारह को ाधकार 
 
“ोकएका अधकारह मा ााह र इओ अगको गरकानुन न सा एको ाधानह 
ज ााह, को अमा न �ु�ान, सुक र बा ा, ामो सा �ु�ान, बराम ा, 
बा ा, ाक बा ा र गरकानुन र नाजाज सजा ापको प प  
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२. अाको न अनुसारको रकम ननु अपराध हो 
 
 अा संशोधन अाश एको ोकएको अधकारह (ज ााह, को अमा 
न �ु�ान, सुक र बा ा र सरस �ु�ान ) नोट २ रोजगाराा नुपन न 
न गरमा र रोजगाराा जानजान ा बना कुन कार १४ न  नरमा रोजगाराा 
ो  र  मा एमा ३०,००० डर जराना र ३ को ज सजा न  
 
ना ाधान स न अनुसार न कुन पन रकमको ाग �ु�ान नगरमा ाग न   
�ु�ान काबमा हो न ो  का ा काको कुन ाग नरमा पन ाग न  
 
सहोगको ाग परश १ मा ारहह न   (न एप बाक रहको १४ नको सम 
कसर नकान?) 
 
(नोट २) फरक कार नएसम,  न �ु�ानको ाग नको र ो ोकएको अधकार हो ा 
होइन न कटान गरको न न र �ं�शक ा प पमा कुन ोकएको अधकार सबध न 
ामा ना ोकएको धकार ापको �ु�ान न मानन   
 
(नोट ३)  न �ु�ान न न ोक को न न न एको १४ ना �ु�ान गरसनु प 
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३. संशोधन अाश अनुसार कपोरट अंगको नशकह, 
साारह को गरकाननु ो 
 
 कपोरट अंगह जानजान ा बना कुन  कार न एको रकम १४ न 
नरमा र ो सहम ा नशक ा अ रा को ापराह एको मा 
एमा   ो न र ३०,००० डर सम जराना र ३  ज सजा   
 
 फमको साार जानजान ा बना कुन  कार न एको रकम १४ न  
नरमा र ो सहम ा नशक ा अ रा को ापरबाह एको मा 
एमा   ो न र ३०,००० डर सम जराना र ३ ब ज सजा   
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परश १ 
 
ाहरह 
 
(क) न एको रकम नुपन १४ न कसर पा गान?  
 
(ारह १)  न एको रकम एकमु नुपन  न 
 
 रोजगाराा रोजगार संा अनुसार संा र गन १ महनाको सुना नुको सा 
कामारा १ महनाको ाा ७,०० डर न मजर   र प स  रकम 
न इकार ग न  
 
कामार रोजगारााको पमा म ागको म सबध डजनमा सुनाको कमको 
कार ७०० डरको ा ग�ु�  स प पन समा समाधान एन  स प कामार 
रोजगारााको पमा सुनाको कमको कार ा अप रोजगार ा सहजका बोड  
(एमइसएब) मा ग  एमइसएब कामारको पमा नोबर , २०१० मा न र फ सा 
ग�ु�  रोजगारााा ७,०० डर १ नोबर २०१० मा �ु�ान गन श इ  
 
 
 

नोबर २०१०  
 सो म बु ब श ु श 
 १ २ ३ ४  ६ 

७   १० ११ १२ १३ 
१४ १ १६ १७ १ १ २० 
२१ २२ २३ २४ २ २६ २७ 
२ २ ३० १ ड २ ३ ४ 

 
 
 

 प १४ न सम (१६  २ नोबर, २०१०) मा रोजगाराा जानजान ा बना  
कुन कार �ु�ान नगरमा अपराध ह न जना  
 
रोजगाराा जस जानजान ा ना कुन  कार फ सा एको ७,०० डर ोक को सम १  
नोर २०१० को प १४ न (१६  २१ ोशर, २०१०)  नरपा अपराध गरको ह र  
ो   प ो मा एमा ३०,००० डर सम जराना र ३  ज सजा   
  

ुानको अंम 
म 

�ु�ान नगन ा ा �ु�ाम 
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(ारह २) जब फ सा एको रकम काबमा नुपन  
 
एटा कामार रोजगारााको पमा म अा (एट)मा १२००० डर कमशनको ा 
ग   प ३ नाबर २०१० मा एको सुनुाइमा सहममा पुन र रोजगाराा 
कामारा ा रकम ३ कामा न मजर   एट समाधान संा सर गर सोह 
न फ सा ग�ु�  फ सा एको रकम  म मा नुप  
 

काको संा म �ु�ान 
पहो १७ नोबर २०१० ४,००० डर 
ोो १७ डसबर २०१० ४,००० डर 
ो १७ जनर २०११ ४,००० डर 

 
 रोजगाराा पहो र ोो का मा गर ,००० डर सममा न �ु�ान ग ो र 
ो का ापको ४,००० डर ३१ जनर, २०११ (ो का पको प १४  
न सम) सम न सक न न रोजगाराा अपराध गरको  र ोको ाग   
 

जनर २०११  
 सो म ं बु ब श ु श 
      १ 
२ ३ ४  ६ ७  
 १० ११ १२ १३ १४ १ 
१६ १७ १ १ २० २१ २२ 
२३ २४ २ २६ २७ २ २ 
३० ३१ १ ड २ ३ ४  

 
 

 ो का ुा गन पन पाको प १४ न सम (१  ३१ जनर, २०११) 
ा  जानजान ा बना कुन  कार रकम �ु�ान नगन रोजगाराा ो   
 
रोजगाराा जान जान ा ना कुन  कार ४,००० डर ो का नु पन म १७  
जनर २०११  प १४ न  पन नरमा अपराधको ो   मा एमा ३०००० सम  
जराना र ३  ज सजा   
  

ो का 

ुानको अंम 

म 

ुान नगन ा ा ुकम 
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() संशोधन अाशको ाग म कसर नकान ? 
 
(ारह ३) संशोधन अाशको काान 
 
एक कामार म अामा रोजगारााको पमा ामो अध सा ापको �ु�ान 
३,००० डर ा ग ो र सको पमा ३ नोबर २०१० मा स फ सा पाो  
रोजगारााा ामो अध सा ाप ३,००० डर १७ नोबर २०१०  न श 
इो  
म अाको ो फ सा संशोधन अाश जार म (२ अटोबर, २०१०) ा प 
एको स म�ु�ामा संशोधन अाश ाग    
 
 

 २०१०   
 सो म ं बु ब श ु श 

२४ अ. २ २६ २७ २ २ ३० 
३१ १नो. २ ३ ४  ६ 
७   १० ११ १२ १३ 
१४ १ १६ १७ १ १ २० 

 
 
 
 
रोजगाराा जानजान ा बना कुन �ं� कार फ सा एको ३,००० डर ोक को म 
(१७ नोबर २०१०)  प १४ ना पन नरमा अपराधको ो  र मा एमा 
३०,००० सम जराना र ३  ज सजा   
 
नोट: 
२ अटोबर २०१० अगाड अा गरको फ सामा संशोधन अाश ाग नए पन 
रोजगाराा रोजगार अाश अग अपराध (ज ाा ा ामो अध सा को �ु�ान 
नन) गरको  मा एमा म ाग ो करार गन स  

ुानको म 

ुानको औम म 

संशोधन अाश 
ाग एको म 
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परश १ 
सोधप�ु�ह 
म ाग होमपज: www.labour.gov.hk 
२४ घट सोधप�ु� हटाइन: २७१७ १७७१ 
(हटाइन “१२३ क सटर ारा न) 
म ागको म सबध डजनका कााह : 
 
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm 
 
ो पुका http://www.labour.gov.hk/eng/public/content2_3.htm ाट डानोड गन सक 
 
Labour Department 
 
7/2011 




