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ڈیک يختصش گبئیسخصت پشا یجبَے وان یذِ ثچے کے ثبپ کو دیُُظ کے تحت َوصائیيالصيت آسڈ  

ش نفعیپ  

ٍ جٍ کب ثچہ اط یعے اہم يشد يالصي 4102 42 یء کے الگو ہوَے عے فشوس 4102ُُظ ی( آسڈیًیيالصيت )تشي

ں۔یکے حمذاس ہ یذا ہوا ہے، وِ اط چھٹیب اط کے ثؼذ پیخ پش یتبس  

بٌ کشتب ہے۔ فشاہى کشدِ يؼهويبت صشف یبت کو ثیخصوص یذیکه یک یچھٹ یٍ لبَوَیں کب تؼیانفبظ ي ڈ ػبویہ گبئی

 یہوئ یثُ یوضبحت ک یدفؼبت ک یہے جو لبَوٌ ک ی( واحذ اتھبسٹ22پظ. یُُظ )کیحوانے کے نئے ہے. يالصيت آسڈ

 ہے۔

: ںیہ بةیدعت یيؼهويبت اط نُک پش ثھ یهیذ تفصیڈ اوس اط يوضوع پش يضیہ گبئی  

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm 

یچھٹ یوانذ ثُُے ك  .A 

وانذ ثُُے یدَوں ک 3ے یکے ن یہش ػبنى صچگ یبت/ پبسٹُش کیک حیشش یک يشد يالصو اپُیا یچھٹ یوانذ ثُُے ك  

- ہے اگش وِکب حمذاس  یچھٹ یك  

ذِ ثچے کب وانذیَوصائ 
1
ب اوانذ ثُُے واال ہے؛یہے    .1 

يؼبہذے کے تحت يالصيت پش ہے؛ اوس یک جبسیا  .2 

 . ب ہےیشٍ فشاہى کش دیفکیآجش کو دسکبس َوٹ. 3  

ُبین یچھٹ یوانذ ثُُے ك  

- ہے یُب الصيیيالصو ٌ کو اپُےآجش کو اطالع د    • 

  خ عےیيتولغ تبس یذا ہوَے کیں ہے( ثّچہ پیضشوست َہ یخ کیک تبسیک ٹھیٹھ یک یاط يشحهے پش چھٹ .0

ُے کے اسادِ ؛ اوسین یچھٹ یت کیيبِ لجم اپُے وانذ 3کى اص کى    

. یچھٹ .4
2
خیتبس یچھٹ یُے عے لجم وانذ ثُُے كین   

اصم یالصيں َبکبو سہتب ہے تو وِ یُے يیاطالع د یشگیپ یيبِ ک 3اگش يالصو آجشکو يزکوسِ ثبال    •

. ںیں اپُے اجش کو اطالع دیخ کے ثبسے يیتبس یُے کین یچھٹ یت کیدٌ لجم وانذ 2خ عے کى اص کى یتبس  

1

يبں کے  یوانے ثچے ک ذا ہوَےیے َئے پیکے اعتحمبق کے ن یچھٹ یت کیُُظ کے تحت وانذیيالصو سوصگبس آسڈ 

.ہے یں ہوتیضشوست َہ یکشَے ک یعبتھ شبد  

2

ےیچبہ یجبَ یں اطالع دیي یشگیں نگبتب کہ کتُے پیششط َہ یکوئ یغیلبَوٌ ا  

http://www.labour.gov.hk/eng/news/EAO2014.htm
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کیب ہوا ایطشف عے دعتخط ک یے کہ اعکیں کشتب ہے، تو يالصو کو چبہیدسخواعت یاگشآجش اط طشح ک   • 

ے کہبٌ کشتے ہوئیہ ثیب كشے . یبٌ اپُے اجش کو دے / يہیث یشیتحش -  

يبں کب َبو؛ یثچے ک. 0  

خ؛ اوسیيتولغ/ اصم تبس یذائش کیثچے کے پ  .2 

. ہ کہ وِ اط ثچے کب ثبپ ہےی .3  

بٌ کب ًَوَہیث یشیتحش  

يیں، )يالصو کب َبو( ، اط کے عبتھ یہبں پش ثیبٌ کشتب ہوں کہ يیں )ثچےکی 

يبں کب َبو( کی طشف عے پیذا ہوَے وانے/ پیذا كیے گئے ثچے کب ثبپ 

 ________________ خیيتولغ / اصم* تبس یذائش کیہوں*. ثچے کے پ

.ہے  

 (يالصو کے دعتخط)   .

خیتبس  

ںیضشوست کے يطبثك حزف کش  * 

ہفتوں 01ششوػبت عے  یخ کیاصم تبس یذائش کیہفتہ پہهے ثچے کے پ 2خ عے یيتولغ تبس یذائش کیثچے کے پ   • 

یچھٹ یدَوں ک 3تًبو  ینے عکتب ہے.يالصو وانذ ثُُے ک یچھٹ یولت وانذ ثُُے ك یثھ یتک کے نئے يالصو کغ   

 . ں نے عكتب ہےیحذِ دَوں يیب ػهیں یثبس ي یک ہیا  

یگیے ادائیکے ن یچھٹ یوانذ ثُُے ك  .B 

تُخواِ کب حمذاس ہے اگش وِ یک یچھٹ یت کیک يشد يالصو وانذیا  

ک يغهغم يؼبہذے کے تحت يالصيت پش یے ایہفتوں كے ن 21کے دٌ کے فوسا پہهے كى اص كى یچھٹ یوانذ ثُُے ك .0

-ب ہے؛ اوسیسکھب گ  

 یيذت پہهے ختى ہو جبت یں )جو ثھیے ہیض فشاہى كش دیدعتبو یم يذت کے اَذس اجش کو ضشوسیاط َے يُذسجہ ر .4

-(ہے  

(i   ) بیُے تک؛ یيہ 04ُے کے پہهے دٌ کے ثؼذ ین یچھٹ یوانذ ثُُے ك  

. (ii   )يبِ کے اَذس 6ہے تو يالصيت ختى ہوَے کے ثؼذ  یيالصيت ختى ہو جبت یاگش اعک  

 یں وانذ ثُُے كیيذت ي یُے کیيہ 04طشف عے  یک يالصو کیششح ا یسوصاَہ تُخواِ ک یک یچھٹ یوانذ ثُُے ك

ں عے چبس حصہ کے ثشاثشسلى ہے. یں يیپبَچو یہ اجشت کیويیاوعط  یگئ یں کًبئیکے پچھهے دَوں ي یچھٹ

کے تُخواِ  یچھٹ یتب ہے تو، وانذ ثُُے كین یچھٹ یے يغهغم وانذ ثُُے كیبدِ دَوں کے نیک عے صیيالصو  ا کیاگشا
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 یگئ یطشف عے کًبئ یں يالصو کیُہ يیيہ 04کے پہهے دٌ عے پچھهے  یچھٹ یششح وانذ ثُُے ك یسوصاَہ ک یک

ُہ یيہ 04ک يالصو کو ی. اگش ایہوگں عے چبس حّصہ کے ثشاثش سلى یں حّصہ يیاوعط اجشت کے پبَچو یسوصاَہ ک

.ب جبئے گبیبد پش کیثُ یب ہے تو اط کب حغبة کتبة کى يذت کیے يالصيت پش سکھب گیعے کى کے ن  

ے يالصو کو آساو کے دٌ، یجظ يذت کے ن (i)ک آجش کو وِ يذت یں، ایہ اجشت کب حغبة کشَے يیويیَوٹ:  اوعط 

 یًبسیوجہ عے ث یچوٹ ک ی، کبو ک یچھٹ ی، وانذ ثُُے ك یچھٹ یک کے دَوں یًبسی، ثی، عبالَہ چھٹیچھٹ یلبَوَ

 یگئ یں کیَہ یگیادائ یب يکًم اجشت کیاجشت  یت اط کیعً یچھٹ یگئ یب آجش کے يؼبہذے کے عبتھ نی یچھٹ یک

يال ب تھب،  کو عبتھ یب گیں فشاہى کیکبو َہ یطشف عے کوئ یُآجش کیں جظ يیػبو کبو کے دَوں ي یثھ یہے، اوس کغ

.گبیسلى کو خبسج کشَب پڑ یگئ یے ادا کیيذت کے ن یغیيالصو کو ا( ii) کش  

ضیے جبَے وانے دعتبویطشف عے فشاہى ك یيالصو ک  

 • پش ٹ جظ پش يالصو کب َبو ثچے کے وانذ کے طوسیفکیذائش كب عشٹیپ یے : ثچے کیذائش کےنیں پیہبَگ کبَگ ي

  دسج

 . ب ہےیب گیک 

یب يالصو کے ثچے کیب گیک یطشف عے جبس یے اط جگہ کے حکبو کیذائش کے : نیپ یہبَگ کبَگ عے ثبہشک   • 

ب، اگش اط جگہ کے حکبو یب ہے )یب گیٹ جظ پش يالصو کب َبو ثچے کے وانذ کے طوس پش دسج کیكیفیذائش كب عشٹیپ   

يؼمول ثجوت  جظ کو ضیگش دعتبوید یکشدِ کوئ یطشف عے جبس یکشتے، تو حکبو ک یں جبسیٹ َہیكیفیعشٹ یذائشیپ

طوس پش کے  

.( ب جب عکتب ہے کہ يالصو اط ثچے کب ثبپ ہےین   

 :َوٹ

ٹ کے ًَوَے يحکًہیكیفیذائش كب عشٹیب  پیب گیک یطشف عے جبس یہبَگ کبَگ عے ثبہش کچھ جگہوں کے حکبو ک  

 . ںیبة ہیت صفحبت پش دعتیو یيحُت ک  

ہے اوس ثچے کے عهغهے یفوت ہو جبتذائش کے ثؼذ یب پیذا ہوتب ہے یاگش ثچہ يشا ہوا پ  

 : ب ہےیب گیک یں جبسیٹ َہیكیفیذائش كب عشٹیپ یں کوئیًیں کوئیي  

. ٹیفکیکم عشٹیڈیک يیے  يالصو کو ایك کے نیتصذ یذائش کیپ یثچے ک
3
ہے یش کشَب ضشوسیپ    • 

3 
طشف عے  یک ب اط جگہ کے حکبویٹ یفکیکم عشٹیڈیک يیے ، يالصو کو ایذائش کے نیہبَگ کبَگ عے ثبہش پ

ب جب عکتب یذائش کے يؼمول ثجوت کے طوس پش نیپ یے جظ کوثچے کیكشَب چبہ بیض يہیگش دعتبوید یکشدِ کوئ یجبس

.ہے  
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. ہے یکشَب ضشوسب یبٌ يہیث یشیک تحشیطشف عے ضشوست ہو تو، يالصو کو اپُب دعتخط کشدِ ا یاگش آجش ک   • 

- بٌ کشتے ہوئے کہیہ ثی  

ذا کئے گئے ثچے کب ثبپ ہے؛ اوسیطشف عے پ یں َبيضد ػوست کیٹ يیفکیکم عشٹیڈیوِ ي     (i) 

(ii ) يُبعت ہو ی، جو ثھیذائش کے ثؼذ وفبت ہو گئیب پیذا ہوا یثچہ يشا ہوا پ  

بٌ کب ًَوَہیث یشیتحش  

يیں، )يالصو کب َبو( ، اط کے عبتھ یہبں پش ثیبٌ دیتب ہوں کہ يیں )ثچے 

کی وانذِ کب َبو جیغب کہ يیڈیکم عشٹیفکیٹ يیں نکھب گیب ہے( کی طشف 

وفبت ہو  ذائشیذا ہوا/ پیہوں. ثچہ يشا ہوا پ گئےثچے کب ثبپ ےیذا كیعے پ

*.یگئ  

 (يالصو کے دعتخط)

خیتبس  

ںیضشوست کے يطبثك حزف کش * 

حذ یک ے ولتیکے ن یگیادائ یک یچھٹ یت کیونذ   

ک يالصو َے اط دٌ عے لجم جظ دٌ وانذ ثُُےیاگش ا • 

ہےب یکشد ض آجش کو فشاہىیدعتبو یہے، ضشوس یگئ ین  یچھٹ یك  

تُخواِ ادا کشَب ہوگب یک یچھٹ یتو آجش کو اعے وانذ ثُُے ك -   

بیہے؛  یجبت یاجشت ادا ک یکے دٌ کے ثؼذ اعے اگه  یچھٹ یں جظ دٌ وِ وانذ ثُُے كیاط دٌ کے ثؼذ َہ .0  

. دٌ کے اَذس 2ہے تو، يالصيت ختى ہوَے کے ثؼذ  یيالصيت ختى ہو گئ یاگش يالصو ک .4  

تیض فشاہى کشتب ہے تو، آجش کو اعے وانذیُے کے ثؼذ آجش کو دسکبس دعتبوین  یچھٹ یک يالصو وانذ ثُُے كیاگش ا   • 

تُخواِ ادا کشَب ہوگب یک یچھٹ یک -  

بیہے؛  یجبت یک اجشت ادا یاگه یض فشاہى کشَے کے ثؼذ اط کیں جظ دٌ دعتبویاط دٌ کے ثؼذ َہ .0  

. دَوں کے اَذس 2ض فشاہى کشَے کے ثؼذ یہے تو، دعتبو یيالصيت ختى ہو گئ یاگش يالصو ک .4  

ںیجشائى اوس عضائ  .C 

ں َبکبو سہتب ہے تو وِیتُخواِ ادا کشَے ي یک یچھٹ یت کیب وانذی  یچھٹ یک آجش جو اہم يالصو کو وانذ ثُُے كیا

.$  کے جشيبَہ  کب ريہ داس ہے210111پش  یبثیآجشاعتغبثہ کب   اوس عضا  
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گش َکبتیَوٹ کشَےوانےد  .D 

وں پش ػًم کشَے کب یريہ داس ی(کے تحت اپ286ُپ. یُُظ )کی( آسڈیغیویٹب )پشائیڈ یٍ کوراتیآجشوں اوس يالصي

صذ کے کے يم یب دػوی یيُظوس یتُخواِ ک یک یچھٹ یت کیاوس وانذ  یچھٹ یب جبتب ہے  کہ وانذ ثُُے كیيشوسِ د

ٍ یں.  آجشوں کو اپُے يالصيیں ريہ داس سہیٹب کب اَکشبف اوس اعتؼًبل يیڈ یوانذِ کے رات ینئے يالصو کے ثچے ک

بد دالَے یحبصم کشَے کے نئے اٌ کو  یسضبيُذ یٹب کے اَکشبف عے پہهےاٌ کیڈ یوانذِ کے رات یعے ثچے ک

کًشُش کے  یغیویے پشائیٹب کے نیڈ یٍ راتیيالصيٍ اوس یں، آجشیصوست ي یں. عواالت کیخواہش کش عکتے ہ یک

.ںیدفتش عے سجوع کشعکتے ہ  

 یيذت کوشبيم کشتے ہوئے ہش يالصو ک یيالصيت ک یُوں کے دوساٌ ہش يالصو کیيہ 04ہش آجش کو ہش ولت گزشتہ 

يذت   یك یچھٹ یں وانذ ثُُے كیكبسڈ يیے. خبص طوس پش ، سیخ سکھُب چبہیتبس یکبسڈ کیاجشت اوس يالصيت کے س

شبيم  یالت كو الصيیتفص یوں كیگیادائ یگئ یے كیثًغ اٌ يذتوں كے ن  یالت جو كہ يالصو َے نیتفص ی)يذتوں( ك

.ے، اگش لبثم اطالق ہویكشَب چبہ  
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مبتیتحم  

ںیيال کش اعتؼًبل کش 0843)ہبٹ الئٍ  42020220ہبٹ الئٍ:   

: جیت عبئٹ ہوو پیو  

http://www.labour.gov.hk 

ں۔یکش یطوس پش اَکوائش یں راتیژٌ کے دفبتش يیشُض ڈویهیجش سیجش کے نیيحکًہ ن  

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/
http://www.labour.gov.hk/eng/tele/lr1.htm

