
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀਆ ਂਵ ੁੱ ਚ  ਾਧਾ 
 
2022 ਦੀ ਸ਼ ਰ ਆਤ ਤੋਂ, ਬ ੁੱ ਧ ਦਾ ਜਨਮਵਦਨ ਰੋਜਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇੁੱ ਕ ਨ ੀਂ ਸ਼ਾਮਲ 
ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਹੋ ੇਗੀ. 
 
2022 ਲਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀਆਂ ਦੀ ਸ ਚੀ ਇੁੱ ਥੇ ਹੈ 
https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm 2022 ਵ ੁੱ ਚ ਬ ੁੱ ਧ ਦੇ 
ਜਨਮਵਦਨ ਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵ ੁੱ ਚ, ਇੁੱ ਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ ਉਸ ਵਦਨ ਮਤਲਬ 8 
ਮਈ (ਇਤ ਾਰ) ਦੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈI ਪਰ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਆਰਾਮ ਦਾ 
ਵਦਨ ਇਤ ਾਰ ਨ ੂੰ  ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ ਵਦਨ (ਮਤਲਬ 9 ਮਈ) ਦੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀਤੀ ਜਾਣੀ 
ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਇੁੱ ਕ ਵ ਕਲਵਪਕ ਛ ੁੱ ਟੀ, ਬਦਲ ੀਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਨਾ ਹੋ Iੇ  
 
2024 ਤੋਂ ਸ਼ ਰ  ਕਰਕੇ, ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਵਟਆਂ ਨ ੂੰ  ਹੋਲੇ-ਹੋਲੇ 17 ਵਦਨਾਂ ਤੁੱ ਕ  ਧਾ ਵਦੁੱ ਤਾ ਜਾ ੇਗਾ: 
 

ਸਾਲ   ਨ ੀਂ ਜਵੋੜਆ ਂਗਈਆ ਂਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀਆ ਂ 
ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀਆ ਂਦੀ 

ਵਗਣਤੀ  
2024 ਤੋਂ ਵਕਿਸਵਮਸ ਡੇ ਦੇ ਬਾਦ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਹਫਤੇ ਦਾ ਵਦਨ  14 

2026 ਤੋਂ ਇਸਟਰ ਸੋਮ ਾਰ  15 

2028 ਤੋਂ ਗ ਡ ਫਿਾਇਡ ੇ 16 

2030 ਤੋਂ  ਗ ਡ ਫਿਾਇਡ ੇਤੋਂ ਅਗਲਾ ਵਦਨ  17 

 
ਰਜੋਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਵਟਆ ਂਦੇ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧ ਵ ੁੱ ਚ ਹੋਰ ਸੂੰ ਬੂੰ ਧਤ ਵ  ਸਥਾ ਾਂ ਵ ੁੱ ਚ 
ਕੋਈ ਬਦਲਾ  ਨਹੀਂ ਹੋਣਗ:ੇ  

• ਰੋਜਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ (ਘਰੇਲ  ਸਹਾਇਕਾਂ ਸਮੇਤ) ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ 
ਛ ੁੱ ਵਟਆਂ ਦੇ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਭਾ ੇਂ ਹਰ ਹਫਤੇ ਉਨਹ ਾਂ ਦੇ ਕੂੰ ਮ ਦੇ ਘੂੰ ਟੇਆਂ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਅਤੇ 
ਸੇ ਾ ਦੀ ਵਮਆਦ ਕ ਝ ਭੀ ਹੋ Iੇ  

• ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਵਕਸ ੇਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਤੋਂ ਤ ਰੂੰ ਤ ਪਵਹਲਾਂ ਘੁੱ ਟੋਂ ਘੁੱ ਟ 3 ਮਹੀਵਨਆਂ 
ਲਈ ਇੁੱਕ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮ ੇ(ਮਤਲਬ ਇੁੱਕ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦ ਆਰਾ 4 ਹਫਵਤਆਂ ਜਾਂ 

https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htm


ਇਸ ਤੋਂ  ੁੱ ਧ ਲਈ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਘੁੱ ਟੋਂ ਘੁੱ ਟ 18 ਘੂੰਟ ੇਕੂੰ ਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਨਯ ਕਤ 
ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ) ਦੇ ਅਧੀਨ ਵਨਯ ਕਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 
ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਹੈI   

• ਭਾ ੇਂ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁੱ ਕਦਾਰ ਹੈ, ਵਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਛ ੁੱ ਟੀ 
ਦੇਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਕੋਈ ਭੀ ਭ ਗਤਾਨ ਨਾਂ ਅਖੋਤੀ “ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ” ਨਹੀਂ 
ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀI  

• ਜੇ ਕੋਈ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਇੁੱ ਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੂੰ  ਅਗਲੇ 
ਵਦਨ ਦੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਵਦੁੱ ਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵਜਹੜੀ ਇੁੱ ਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਵ ਕਲਵਪਕ ਛ ੁੱ ਟੀ 
ਜਾਂ ਬਦਲ ੀਂ ਛ ੁੱ ਟੀ ਜਾਂ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਨਾ ਹੋ ;ੇ ਜੇ ਵਕਸੇ ਮਾਲਕ ਨ ੂੰ  ਆਪਣ ੇਕਰਮਚਾਰੀ 
ਤੋਂ ਇੁੱ ਕ ਕਾਨ ੂੰ ਨੀ ਛ ੁੱ ਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਕੂੰ ਮ ਕਰ ਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੂੰ ਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 
ਲਈ ਇੁੱਕ “ਵ ਕਲਵਪਕ ਛ ੁੱ ਟੀ”, ਜਾਂ ਅਖੌਤੀ “ਬਦਲੀ ਛ ੁੱ ਟੀ” ਦੀ ਵ  ਸਥਾ ਕਰੇਗਾI  ੇਰ ੇ 
ਲਈ ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਚੈਪਟਰ 4  ੇਖ:ੋ “ਰੋਜਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਦੀ ਇੁੱ ਕ ਸੂੰ ਖੇਪ ਗਾਈਡ” 
ਵ ੁੱ ਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ, ਹੋਲੀਡੇ ਅਤੇ ਛ ੁੱ ਟੀI   
www.labour.gov.hk/eng/public/wcp/ConciseGuide/04.pdf 

 
 
 
 
 

ਇਹ ਸੂੰ ਖਪੇ ਨੋਟ ਵ ਸ਼ਾ ਸਧੋ ਦ ਆਰਾ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਵ ੁੱ ਚ ਕੀਤ ੇਗਏ  ੁੱ ਡ ੇਬਦਲਾ ਾਂ ਨ ੂੰ  
ਸਧਾਰਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵ ੁੱ ਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹIੈ ਰ ਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂ ਸ ਸਮਝਾਏ ਗਏ ਕਾਨ ੂੰ ਨ ਦੇ ਉਪਬੂੰ ਧਾਂ 
ਲਈ ਇਕਮਾਤਰ ਅਵਧਕਾਰ ਹIੈ ਇਸ ਵ ਸ਼ ੇ ਤ ੇ  ਧੇਰੀ ਜਾਣਕਾਈ ਲੇਬਰ ਵਡਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ 
 ੈਬਸਾਈਟ www.labour.gov.hk ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹIੈ 
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