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 ئفاظو اور قوقح کے ادرفا عذورم تحت ک امظن کے اجرت قانونی ازکم کم

 اجرت قانونی کم از کم ابتدائی اور ہوگا الگو سے 2011 مئی يکم)"MWO"(آرڈيننس کا رتاج کم از کم
)"28 ("SMWہی يہ بهی کو کارکنوں ذورعم ہے۔ گهنٹہ فی ڈالر SMW طااوس بهی کا ان اور ہے حاصل تحفظ 

 کو کارکنوں ساته کے ذوريوںمع تاہم، ہے۔ استحقاق کا کرنے حاصل اجرت سے حساب کے گهنٹہ فی ڈالر 28
 افراد ورعذم تاکہ ہے کرتا مہيا ظاماتانت مخصوص ليے کے ان MWO ش،درپي کے التمشک ميں زمتالم ممکنہ
 ہوگا، حق کا انتخاب کے ےجائز کے بارآوری نیاپ کو ہے تیہوسک متاثر سے وجہ کی معذوريوں بارآوری کی جن
 کے نرخ اس يا چاہيے ونیہ نہيں کم طرح کسی سے ليول SMW رتاج کی انکہ ليے کے تعين کے بات اس

 ہے۔ مطابق کے بارآوری کی ان جو چاہيے نیہو مطابق

 آجر کہ نہ فرد معذور کرنا استودرخ ليے کے جائزہ بارآوری ليے، کے نےوکر پيشگی کو ورزی خالف کی حقوق
 کہ چاہيے کو وںرجآ کو ان کريں، انتخاب کا لينے نہ جائزہ کا بارآوری جو افراد عذورم ايسے ہے۔ ہوتا اختيار کا
 کريں۔ طابقم کے MWO يا کريں نہ پر کم سے نرخ SMW ادائيگی کو ان

کارطريقہاوراصولليےکےنےکردرخواستکیجائزے

 کے بحالی کی مزدوں جو چاہيے، ہونا الزمی "کارڈ رجسٹريشن کا افراد معذور" مستند ايک پاس کے افراد معذور
 کا انتخاب کے زےئاج افراد معذور تاکہ ہے، جاتا کيا جاری سے جانب کی بيرو ويلفيئر اور رجسٹری سنٹرل ليے
 ليے کے بحالی کی مزدوں فارم درخواست يےل کے " کارڈ رجسٹريشن کا افراد معذور " کرسکيں۔ مالعستا حق اپنا

 ڈسٹرک کے نٹڈيپارم افيئرز ہوم اور اداروں ومتیحک غير متعلقہ سے لیبحا بيرو، ويلفيئر اور رجسٹری سنٹرل
 کيا لوڈ ڈاؤن سے)www.lwb.gov.hk/eng/forms(پيج ہوم کے بيرو ويلفيئر اينڈ ليبر يہ ہے۔ دستياب سے دفاتر
 معذور ۔ جاتی لی نہيں فيس ئیکو ليے کے تجديد راو اءاجر کے " کارڈ رجسٹريشن کا افراد ذورعم " ے۔ہ جاسکتا
 فون بذريعہ سواالت ميں بارے کے التمعم کے فارم رجسٹريشن کے افراد

2810 2810 يا 3859 2810 يا 3861  ہيں۔ جاسکتے کيے پر 3841

 سے کرنے شروع مالزمت دفراا معذور گئے يےک بهرتی نئے بعد، کے ہونے الگو کے MWO کو 2011 مئی يکم
 ہيں۔ کرسکتے اتفاق پر گزرنے سے)"دورانيہ آزمائشی"( پيريڈ شیزمائآ کے مالزمت ساته کے آجروں اپنے قبل
 ڈهالنے کو آپ اپنے ميں ماحول اصلی کے کام پہلے سے کوجائزے افراد معذور مقصد کا دورانيے شیآزمائ اس
 فرد معذور جب تک دن اس يا ہفتے چار دورانيہ شیآزمائ ہے۔ کرنا اہمفر قعمو کا ہونے سيٹل ميں زمتالم اپنی اور

 فرد معذور دوران، کے دورانيے شیآزمائ اس ہو۔ کم جو دورانيہ ئیکو سے ميں ان ہے، ہوتا لے جائزہ کا بارآوری
 نرخ SMW رتاج کو اوراس ہے، ہوتا مالزم گيا کيا رتیهب سے جانب کی آجر تحت کے کنٹريکٹ کے مالزمت

 سے اختتام کے دورانيے ئشیاآزم آجر اور ردف معذور اگر چاہيے۔ جانی دی نہيں کم طرح کسی سے فيصد 50 ےک
 غير ڈيپارٹمنٹ ليبر تو کريں، درخواست کی توسيع ميں دورانيے شیزمائآ کے زمتالم پر طور مشترکہ قبل
ریئاوکان ڈيپارٹمنٹ ليبر کرم براہ ليے، کے يلتفاص ہے۔ کرسکتا توسيع ميں دورانيے آزمائشی ميں حاالت لیمعمو
2717 پر الئن ہاٹ  کريں۔ کال پر 1771

ہد،عبکےالقطاکےMWOکو2011ئیميکم:نوت دمعذورموجودميںمتمالزسےلےپ فرا  کائزےاجا
خا ت اسکرابن  کےمالزمتاگرمتعلقسےنوعيتکیکاموقتتےکردرخواستکیائزےجاگرہے۔کت
ٹک ئطکیريکٹن لدبتميںشرا فرمعذورتوگئی،کیيںہنیي دا ہا نئشیاآزمراستبرا  کےيےدورا

ئبغيرج ينگے۔ہزا کےزمتالميںمارےبکےنوعيتکیکاموقتکےدرخواستکیئزےاجم،ہات ل
ٹک ئطکیريکٹن يتميںشرا د بد،ارفامعذورتوہے،ئیگکیلیب يت تهکےجرآ،قبلسےاطالقکےلید  سا
ئآ ا ندورشیزم  يں۔ہکرسکتےاقفتاپريےا
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 گزرناسےجائزے


کيا اتفاق ساته کے بارآوری کی افراد ذورعم تحت کے کنٹريکٹ کی مالزمت مقصد کا جائزے کہ سے وجہ اس 

اس ہے، کرنا تعين کا نہيں کہ ہے تاہو متاثر کنٹريکٹ کا مالزمت اس سے وجہ کی معذوری کی اس ياآ کہ جائے 

چاہيے۔ ہونا پر جگہ کی کام اصل کی افراد معذور جائزہ سے وجہ 

 کرسکتا تخابنا کارکا تشخيص کسی ليے کے جائزے فرد ذورعم چاہيے۔ رناک کو کار تشخيص شدہ منظور جائزہ يہ
 يا( ادارے والے کرنے سفارش کی کار تشخيص يا 
)ادارے ذيلی اس يا
( ادارے کی اپنے کو کار تشخيص کسی ہے۔
 ہے۔ جانا ليا جائزہ کا بارآوری کا فرد ورعذم ميں جس چاہيے ہونا نہيں سے )ادارے ذيلی اس

 ليبر افراد معذور ہيں۔ گئی يںد ميں رجسٹر کے کاروں تشخيص منظورشدہ معلومات ميں بارے کے کار يصتشخ
 يں؛ہ کرسکتے تالش اور اؤزرب کو کار يصشخت منظورشدہ پر (www.labour.gov.hk) پيج ہوم کے ڈيپارٹمنٹ

 دوپہر سے 
9 صبح عالوہ کے چهٹيوں پبلک جمعہ سے پير
( اوقات دفتری ميں دفاتر يلذ درج کے ڈيپارٹمنٹ ليبر يا
1
 ہيں۔ کرسکتے براؤز ميں رجسٹروں دستياب )تک 6۔15 شام سے 
2 دوپرہ اور بجے 

 ڈيوژن کا اجرت زکما کم قانونی

 ڈيوژن پليسمنٹ سيليکٹيو

1/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong 

Hong Kong office: 	 G/F, East Wing, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, HK 
Kowloon office: 	 G/F, Ngau Tau Kok Government Offices, 21 On Wah Street, 

Ngau Tau Kok, Kowloon 

New Territories office: 	 2/F, Tsuen Wan Government Offices, 38 Sai Lau Kok Road, 
Tsuen Wan, New Territories 

 ئیکو اگر ہو۔ کيا طے پر طور باہمی نے کار تشخيص اور آجر فرد، معذور جو چاہيے جانا کيا دن يسےا جائزہ يہ
 ئشیاآزم جائزہ پر طور لیاصو تو کريں، تخابان کا گزرنے سے دوراينے شیآزمائ مطابق کے 
MWO فرد ذورعم

 چاہيے۔ جانا کيا دوران کے نيےدورا

 کسی والے آنے ليے کے جائزے يا کار يصشخت کو آجر يا فرد معذور گی۔ بهرے حکومت فيس کی کاروں يصتشخ
 چاہيے۔ کرنی نہيں ادائيگی کو فرد اور

معيارکاکاروںيصتشخمنظورشدہ


 :يںہ شامل کيٹيگرياں کی افراد ذيل درج ميں کاروں تشخيص منظورشدہ
 

 

شعبے اپنے کا جن کارکن جیسما رشدہٹسجر /سٹفزيوتهيراپ رجسٹرشدہ/معالج ورانہ پيشہ رجسٹرشدہ
 خدمات قہلعمت سے مالزمت کی افراد معذور يا ہمیافر کی بحالی ورانہ پيشہ دوران کے سالوں سات گزشتہ
 چاہيے ناہو نہيں تجربہ کم سے سال تين ميں
 خدمات متعلقہ سے زمتالم کی افراد ذورعم يا ہمیافر کی لیبحا ورانہ پيشہ دوران کے سالوں دس گزشتہ
 سے ليبرڈيپارٹمنٹ جو پريکٹيشنر کے بحالی ورانہ پيشہ والے نےرکه نہ تجربہ کم سے سال پانچ ميں ميں
 سے سفارش کی اداروں شدہ تسليم اور ہوں؛ رہے کرتے يا کررہے کام ليے کے اداروں شدہ تسليم

 ہوں بنيں کار تشخيص منظورشدہ

 کو يتترب والی جانی دی سے جانب کی ڈيپارٹمنٹ رليب کو افراد اہل تمام ليے کے بننے کار تشخيص شدہ منظور
 ہے۔ ہوتا کرنا مکمل ميں انداز بخش اطمينان
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 اصولبنيادیکےجائزے

 کے ان تحت کے شرائط متعلقہ کی MWO کو آجر اور ردف معذور کو ارک تشخيص قبل، سے کرنے شروع جائزہ
 فرد ذورعم حق کا کرنے خواسترد کی جائزہ کہ يہ خاص، بطور چاہيے۔ نیکر حتوضا کی داريوں مہذ اور حقوق
 ارک تشخيص يہ چاہيے۔ رہنا غيرجانبدار اور روضیمع دوران کے جائزے کو کار تشخيص کا۔ آجر کہ نہ ہے کا
 چاہيے۔ ہونا نہيں ٹکراؤ يںم مفادات کے اس اور داريوں ذمہ کی اس وقت ليتے جائزہ کہ ہے زمیال ليے کے

 کارطريقہکےجائزے

 جيسا( افراد ديگر والے جهنےسم کو کام تو ہو سبمنا اگر اور فرد معذور کوآجر، کار تشخيص دوران، کے جائزے
 نیکر ٹهیکا معلومات تفصيلی لقعتم سے کام کے فرد معذور )ہوں کرتے امک کا طرح سیا جو مالزمين کے آجر کہ

 کی معلومات فصيلیت ئیگ کی ٹهیکا لقمتع سے کام ۔)کے ارک طريقہ اور زماتالو نوعيت، کی کام بشمول( چاہيے
 عوامل موزوں ليے کے کرنے ملشا ميں جائزے ہوئے کرتے استعال تجربہ ورانہ پيشہ اپنا کا کار تشخيص پر، بناء
 کرنا غور ميں بارے کے زماتلوا ديگر ارکرد ليے کے کرنے کام اور معيار اور ارمقد کی کام رفتار، کہ جيسا
 لينے جائزہ کا ليول کے بارآوری کی فرد ذورومعک کار تشخيص سے، حوالے کے عوامل کردہ منتخب چاہيے۔
 تمام کار، تشخيص اگر ہے۔ کرنا مشاہدہ اور تجزيہ کا ڈيٹا دگیررککا کے ملواع باال مندرجہ کہ جيسا ئعذرا مختلف
 ریوپ وجوہات کسی دن کے جائزے بارآوری کی فرد ذورعم کہ ہے کرتا خيال پر، بناء کی شہادتوں اور حقائق يامہ

 کا بارآوری کی فرد معذور کار تشخيص تو کيا، متاثر طور منفی کو يتصالح کی کرنے کام ساته کے صالحيت
 ہے۔ سکتا بڑها پر طور ناسبم ليول

 نتيجہکاجائزے

 سرٹيفيکيٹ کا جائزہ کو آجر کے اس اور فرد ذورعم کو کار تشخيص بعد فوری کے ہونے مکمل کے جائزے
 جب ہے ہوتا کملم وقت اس جائزہ ہو۔ درج ليول کا باوری کی فرد معذور ميں جس چاہيے دينا )"يفيکيٹسرٹ"(

 کام اسی ليے کے آجر اسی کا ردف معذور بعد، کے ہونے مکمل جائزہ ہے۔ کرتا دستخط پر سرٹيفيکيٹ کار تشخيص
 چاہيے۔ ناگز نہيں سے جائزوں مزيد ليے کے

 شیآزمائ ليے کے مالزم معذور يا ہو ياگ کيا مکمل دوران کے دورانيے شیائآزم زہئاج جب ميں صورت ايسی
 بعد کے دستخط توثيقی پر سرٹيفيکيٹ سے نبجا کی آجر اور مالزم معذور تو ہو، نہ ضروری گزرنا سے دورانيے

 يساج :چاہيے انیج دی نہيں رتاج کم بهی طرح سیک کے ليول کے بارآوری درج ميں سرٹيفيکيٹ کو مالزم ذورعم
 :کہ

ازکم کم کا مالزم معذور بعد کے  جائزہ
ک ليول اجرت  ا

= 
درج ميں سرٹيفيکيٹ  جائزہ

کا  ليول بارآوری
×

SMW نرخ 
(  28 گهنٹہ  فی ڈالر ) 

 جانب کی آجر اور فرد ذورعم ہے، گيا کيا مکمل پر اختتام کے دورانيے شیآزمائ جائزہ جہاں ميں صورت ايسی
 کم سے کم بقاطم کے يولل کے بارآوری درج ميں سرٹيفيکيٹ بعد، کے تخطوںدس توثيقی پر سرٹيفيکيٹ سے
 ہوا۔ ختم دورانيہ ئشیازمآ جب ہوگی الگو سے قتو اس اجرت

 ليول کے بارآوری کردہ يصتشخ درج ميں سرٹيفيکيٹ بهی، بعد کے زےئاج کہ چاہيے جانا کيا نوٹ کو بات اس
 "کارڈ رجسٹريشن کا افراد معذور" مستند کو مالزم معذور ليے کے ےہون مستند کو اجرت کم از کم مطابق کے
 يدجدت ہو ممکن جلدی ناجت کی ہو ئیہوگ ختم تاريخ آخری کی جس "کارڈ رجسٹريشن کا افراد معذور" چاہيے۔ رکهنا
 SMW کو مالزم اپنے کو آجر تو ہے ہوجاتا مستند غير "کارڈ رجسٹريشن کا معذورافراد" جب وگرنہ چاہيے؛ کرانا
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 کو دونوں زممال اور آجر سے، وجہ اس چاہيے۔ کرنی نہيں ادا اجرت کم سے نرخ
 ے۔چاہي دينا دهيان پو تاريخ آخری کی "کارڈ

"
 رجسٹريشن کا افراد معذور

 مکمل جائزہ کو مالزم معذور کرسکيں، نہ دستخط پر سرٹيفيکيٹ آجر يا معذورمالزم جہاں ميں صورت بهی کسی
 چاہيے۔ رنیک نہيں ادائيگی کم طرح بهی کسی سے نرخ 
SMW کو دن پہلے سے بعد کے ہونے

 یضعار پہلے سے اطالق کے اجرت ازکم کم پر طور قانونی نے جنہوں کرنا فراہم خدمات کو افراد معذور ايسے
 ہے کيا انتخاب کا انتظام

 اور ہيں ےکررہ مالزمت سے پہلے جو افراد ذورعم ايسے قبل، سے اطالق کے MWO کو 2011 مئی يکم
SMW گهنٹہ فی ڈالر 28( نرخ(
 بلق سے 
2011 مئی يکم ساته کے آجر اپنے وہ ہيں کررہے حاصل اجرت کم سے 
 انتخاب کا لينے جائزہ کرکے دستخط اور مکمل پر طور مشترکہ کو فارم آپشن کردہ مختص کے ڈيپارٹمنٹ ليبر

 جائزہ ہيں۔ کرسکتے درخواست ليے کے جائزے قبل سے اطالق کے SMW کو 2011 ئیم يکم اور ہيں کرسکتے
 پاس کے اس اور ہو کررہا کام ساته کے جرآ اسی مالزم کہ تک جب ہے نہيں محدود مدت کوئی يےل کے لينے
 رتجا تحت کے کنٹريکٹ جودہمو کو الزموںم ايسے قبل، سے جائزہ ہو۔ 
"رڈاک رجسٹريشن کا افراد ذورعم" مستند
 اگر ايڈجسمنٹ، کی نرخ 
SMW پر طور رضیاع اگر چاہيے۔ جانی دی نہيں اجرت کم طرح بهی سیک سے ليول
 معذور بهی بعد کے 
2011 مئی يکم کہ چاہيے جانی کی نوٹ بات يہ چاہيے۔ ہونا پر ان اطالق کا اس تو ہو، ئیکو

 مستند ايک ليے کے ہونے مستند کے آپشن اس پاس کے مالزمين

 ںاانکوائري

"
 چاہيے۔ ہونا 
"کارڈ رجسٹريشن کا افراد ذورعم

 چاہيے۔ جانی کی مطابق کے تنم لیاص کے اس تشريح کی )608 باب(MWO کہ چاہيے جانی کی نوٹ بات يہ
MWO
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:چاہيے جانی کی ايڈريس کو ڈيپارٹمنٹ ليبر ائرياںانکو مزيد ذريعے کے چينلز باال مندرجہ ہے۔ گيا ياک لوڈ اپ پر 

الئن-24 ہاٹ ٹيليفون کی  گهنٹے
نمبر  17712717: ٹيليفون

ہے1823( جاتا کيا انتظام سے جانب کی سنٹر  )کال

ميل  ای
enquiry@labour.gov.hk 

نہ آپکو( ممکن يہ اگر جائيگا۔ ديا جواب اسکا اور پراسس اندر کے کار ايام پانچ کو انکوائری کی
گا۔ جائے بهيجا جواب عارضی ايک ليے کے دينے اطالع آپکو تو  ) ہو،

نمبر فيکس  47053101: فيکس

 ڈاک
 imum Wage DivisionMin Statutory:ايڈريس

1/F, Harbour Building, 38 Pier Road, Central, Hong Kong 
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