
वैधानिक निदाको िृद्धि 

 

2022 बाट शुरू हुंदै, बुद्धको जन्मददन रोजगार अध्यादेश अन्तगगतको एक नयााँ थदिएको 

वैधादनक दबदा हनेछ । 

 

2022 को वैधादनक दबदाहरूको 

सूची https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm मा छ। 2022 

मा बुद्धको जन्मददनको सन्दर्गमा, कमगचारीलाई उसको रोजगारदाताले त्यस ददन अथागत् 

8 मे (आइतबार) मा एक वैधादनक दबदा ददनु िदगछ। तर यदद कमगचारीको दवश्राम दबदा 

आइतवारमा िछग  र्ने, उसलाई र्ोदलिल्टको ददन (जसै्त 9 मे) वैकल्पिक छुट्टी, प्रदतस्थािन 

दबदा वा दवश्राम दबदा निने ददनमा एक ददन दबदा ददइनुिछग ।  

 

2024 बाट शुरू हाँदै वैधादनक दबदाहरु लाई क्रमशः  17 ददन सम्म बढाइनेछ: 

     

बर्ग नयााँ थदिएको वैधादनक दबदा 
वैधादनक दबदाको 

सुंख्या 

2024 बाट दक्रसमसको ददन िदछको एक हप्ता 14 

2026 बाट इस्टर सोमबार 15 

2028 बाट राम्रो शुक्रवार (गुड फ्राइडे) 16 

2030 बाट राम्रो शुक्रवारको र्ोदलिल्ट 17 

 

रोजगार अध्यादेश अन्तगगत वैधानिक निदाहरुको सम्बन्धमा अन्य सान्दनभगक 

प्रावधािहरु अपररवनतगत रहिेछि्: 

• रोजगार अध्यादेश अन्तगगत (घरेलु सहयोगीहरु सदहत) सबै कमगचारीहरु वैधादनक 

दबदाको हकदार हनेछन्, चाहे हप्तामा काम गने घण्टाको सुंख्या र सेवाको लम्बाइ 

जस्तो सुकै होस्। 

• यदद एक कमगचारी एक दनरन्तर अनुबुंध अन्तगगत कायगरत छ (जसै्त एकै दनयोक्ता 

द्वारा लगातार 4 हप्ता वा बढीको लागी, कम्तीमा 18 घण्टा प्रते्यक हप्तामा काम 

गरीएको छ) र्ने एक वैधादनक छुट्टी र्न्दा िदहलेको 3 मदहनाको छुट्टी 

तलब/ज्याला को हकदार हन्छ। 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labour.gov.hk%2Feng%2Fnews%2Flatest_holidays2022.htm&data=04%7C01%7C%7C52dd64c8361f454c22ad08d9ce726884%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637767813091043249%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=W9LmHxBZ9WHpKL5J0V616I5msi2KR5d7C4%2BEfPEiiIU%3D&reserved=0


• चाहे कमगचारी वैधादनक छुट्टी वेतनको हकदार होस् या नहोस्, रोजगारदाताले 

छुट्टी, वा तथाकदथत "छुट्टी खररद" को सट्टामा कमगचारीलाई कुनै प्रकारको 

रु्क्तानी गनग िाइने छैन। 

• यदद एक वैधादनक छुट्टीको ददनमा दवश्राम ददन िछग  र्ने, वैधादनक छुट्टी वा 

वैकल्पिक छुट्टी वा प्रदतस्थादित छुट्टी वा दवश्राम ददन निने र्ोदलिल्टको एक दबदा 

ददईनु िछग ; यदद एक रोजगारदाताले कमगचारीलाई वैधादनक दबदामा काम गराउन 

आवश्यक छ र्ने, रोजगारदाताले कमगचारीलाई वैकल्पिक छुट्टी, वा तथाकदथत 

"प्रदतस्थािन दबदा" को व्यवस्था गनुग िनेछ। दववरण को लागी, कृिया अध्याय 4 

लाई सन्दर्ग गनुगहोस्: दवश्राम ददनहरु, छुदट्टहरु र "रोजगार अध्यादेश को लागी 

एक सुंदिप्त मागगदशगक"। 

www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf 

 

 

 

 

यस सुंदिप्त नोटमा दवर्य सुंशोधनद्वारा गररएको रोजगार अध्यादेशमा र्एका प्रमुख 

िररवतगनहरू सरल शब्दहरूमा सेट गररएको छ। कानूनका प्रावधानहरूको एकमात्र 

अदधकार रोजगार अध्यादेशमा रहन्छ। यस दवर्यमा थि जानकारी श्रम दवर्ागको 

वेबसाइट www.labour.gov.hk मा उिलब्ध छ। 

http://www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf

