
 قانونی تعطیالت میں اضافہ

 

سے آغاز کرتے ہوئے، ایمپالئمنٹ آرڈیننس کے تحت بدھا کی سالگرہ ایک نئی اضافہ  2022سن 

 .شدہ قانونی تعطیل ہو گی

 

 2022کی سرکاری تعطیالت کی فہرست

 https://www.labour.gov.hk/eng/news/latest_holidays2022.htmپر موجود ہے

طرف سے اس دن  یمالزم کو اس کے آجر ک یں،سالگرہ کے تناظر م یبدھا ک یںم 2022سن 

۔ تاہم، اگر مالزم کے آرام کا دن اتوار کو یےچاہ یجان ید یلتعط ی)اتوار( کو قانون یمئ 8 یعنی

ہے،  یںنہ یلجو کہ متبادل تعط یے،چاہ ینید یل( کو تعطیمئ 9 یعنیآ جائے تو، اسے اگلے دن )

 ہے۔ یںآرام کا دن نہ یا یلادل بدل تعط

 

دنوں تک مزید بڑھایا  17سے آغاز کرتے ہوئے، قانونی تعطیالت کو مرحلہ وار  2024سن 

 :جائے گا

     

قانونی 

تعطیالت کی 

 تعداد

 سال نئی اضافہ شدہ قانونی تعطیل

 سے 2024 کرسمس کے دن کے بعد ہفتے کا پہال دن 14

 سے 2026 ایسٹر منڈے 15

 سے2028 گڈ فرائیڈے 16

 سے 2030 دنگڈ فرائیڈے کا اگال  17

 

ایمپالئمنٹ آرڈیننس کے تحت قانونی تعطیالت سے وابستہ دیگر متعلقہ شرائط ناقابل تبدیلی 

 تصور ہوں گی:

ایمپالئمنٹ آرڈیننس کے تحت تمام مالزمین )بشمول گھریلو مالزمین( قانونی تعطیالت  •

کا کے حقدار ہوں گے، قطع نظر اس کے کہ ان کے فی ہفتہ اوقات کار اور مالزمت 

 دورانیہ کیا ہے۔

 )یعنی کہ ایک ہی آجر کے پاس کے تحت مالزم ہو اگر کوئی مالزم جو کہ مسلسل معاہدہ •

گھنٹے کام کیا  18ہفتوں یا زائد سے مالزم ہو، جس میں کم از کم ہر ہفتے میں  4 مسلسل

ماہ سے کم نہ ہو تو اگر اس کے فوری بعد قانونی تعطیل آئے تو، وہ تعطیل  3ہو( جو کہ 

 کے لیے ادائیگی کا حقدار ہے۔ 

اس سے قطع نظر کہ آیا کوئی مالزم قانونی تعطیل کے لیے اجرت کا حقدار ہے، کسی  •

آجر کو مالزم کو تعطیل کے عوض کسی قسم کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے، یا جسے 

 آؤٹ" کہا جاتا ہے۔-"ہالیڈے بائیعرف عام میں 

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


اگر کوئی قانونی تعطیل آرام کے دن آ جاتی ہے تو، مالزم کو اگلے دن کے لیے تعطیل  •

تعطیل یا آرام کا دن  ادل بدلدی جانی چاہیے کہ جس دن قانونی تعطیل یا متبادل تعطیل یا 

تو، آجر کو نہ ہو؛ اگر کوئی آجر قانونی تعطیل کے دن مالزم سے کام کا تقاضا کرے 

"ری پلیس  ہ عرف عام میںک جو یامالزم کے لیے متبادل تعطیل کا انتظام کرنا ہو گا، 

" کے نام سے معروف ہے۔ تفصیالت کے لیے، براہ مہربانی "ایمپالئمنٹ ہالیڈےمنٹ 

: آرام کے ایام، تعطیالت اور رخصت سے 4آرڈیننس کی ایک جامع رہنما" میں باب 

 رجوع کریں۔

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

 

 

 

 یک یعےکے ذر یمترم یموضوعات یںم یننسآرڈ یمپالئمنٹا یںمختصر نوٹ سادہ لفظوں م یہ

ی توضیح کے دفعات ک یقانون ک یننسآرڈ یمپالئمنٹکرتا ہے۔ ا یانکو ب یلیوںتبد یاںنما یگئ

اس موضوع پر مزید معلومات لیبر ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ  ہے۔ یواحد اتھارٹ حوالے سے

www.labour.gov.hk ۔پر دستیاب ہے 

 

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

