
Pagdagdag ng mga Piyesta Opisyal 

 

Simula sa 2022, ang Kaarawan ng Buddha ay idaragdag na sa mga Piyesta 

Opisyal sa ilalim ng Ordinansa sa Pagpapagawa. 

 

Matatagpuan ang lista ng mga holiday na naaayon sa batas para sa taong 2022 

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

Kaarawan ng Buddha sa 2022, ang manggagawa ay kailangang mabigyan ng 

pista opisyal ng kanyang tagapagawa sa nasabing araw i.e. 8 Mayo (Linggo). 

Subalit, kung ang araw ng pahinga ng manggagawa ay natapat sa Linggo, 

kailangan siyang mabigyan ng karagdagang araw ng pagliban kinabukasan (i.e. 

9 Mayo) na hindi alternatibong pista opisyal, kahaliling pista opisyal o araw ng 

pahinga. 

 

Simula sa 2024, ang pista opisyal ay patuloy na daragdagan hanggang 17 araw:   

     

Ang iba pang mga naangkop na pribisyon na may kinalaman sa Pista 

Opistal sa ilalim ng Ordinansa ng Paggawa ay hindi magbabago: 

• Lahat ng manggagawa sa ilalim ng Ordinansa ng Paggawa (kabilang na 

ang mga dayuhang kasambahay) ay mayroong mga pista opisyal, anu 

man ang bilang ng kanilang oras ng trabaho at haba ng serbisyo. 

• Kung ang manggagawa ay nagtatrabaho sa ilalim ng patuloy na kontrata 

(i.e. patuloy na nagtatrabaho sa parehong tagapagawa sa loob ng 4 na 

linggo o higit pa, nang may pinakamababa na 18 oras na trinabaho kada 

lingo) sa loob ng hindi bababa sa 3 buwan kasunod ng nakaraang piyesta 

opisyal, ay dapat magkaroon ng karagdagang bayad para sa piyesta 

opisyal. 

Taon Bagong dagdag ng pista opisyal 
Bilang ng Pista 

Opisyal 

Mula 2024 
Unang araw ng lingo pagkatapos ng 

Araw ng Pasko 
14 

Mula 2026 Lunes ng Araw ng Pasko ng Pagkabuhay 15 

Mula 2028 Biyernes Santo 16 

Mula 2030 Sabado de Gloria 17 

https://apac01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.labour.gov.hk%2Feng%2Fnews%2Flatest_holidays2022.htm&data=04%7C01%7C%7Ca9ec2bb67d0b44ad430d08d9ce77a593%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637767835571757367%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=rSfxAFOPNaS0HprhLqfC%2BlI9XkTPZ2Ikc2uOs9QsvnA%3D&reserved=0


• Hindi alintana kung ang manggagawa ay dapat magkaroon ng 

karagdagang bayad para sa piyesta opisyal, ang tagapagawa ay hindi 

dapat magsagawa ng anu mang uri ng kabayaran ng manggagawa kapalit 

ng pagbibigay ng araw ng pagliban sa piyesta opisyal, o ang tinatawag na 

“pagbili ng piyesta opisyal.” 

• Kung ang piyesta opisyal ay nataon sa araw ng pahinga, ang manggagawa 

ay kailangang mabigyan ng araw ng pagliban sa kasunod na araw, na 

hindi piyesta opisyal o isang alternatibong piyesta opisyal o kahaliling 

piyesta opisyal o araw ng pahinga; kung ang tagapagawa ay 

kakailanganin ang manggagawa na magtrabaho sa piyesta opisyal, ang 

tagapagawa ay kailangang magsaayos ng alternatibong araw ng pagliban 

sa mangggawa, o ang tinatawag na “kapalit na piyesta opisyal”. Para sa 

mga detalye, mangyaring sumangguni sa Kabanata 4: Araw ng Pahinga, 

Piyesta Opisyal, at Pagliban sa “Isang Maikling Gabay sa Ordinansa ng 

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

 

 

 

 

Ang maiksing paunawa na ito ay nagtatala ng mga simpleng termino ng mga 

mahahalagang pagbabago sa Ordinansa ng Pagpapatrabaho na naisagawa 

mula sa pag-amyenda ng paksa. Ang Ordinansa ng Pagpapatrabaho ay 

nananatiling tanging otoridad para sa mga probisyon ng batas na 

ipinaliwanag. Ang iba pang impormasyon tungkol sa paksang ito ay 

makikita sa website ng Departamento ng Paggawa sa www.labour.gov.hk. 

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

