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ਇਹ ਪਰਚਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ. 57) ਦੇ ਮੁੁੱਖ ਪਰਬੰਧਾਾਂ ਨ ੰ  ਸਰਲ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ੁੱਚ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ | 

ਇਹ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀਆਾਂ ਧਾਰਾ ਾਾਂ ਦੀ ਵ ਆਵਖਆ ਕਰਨ ਲਈ  

ਆਪਣੇ ਆਪ ਵ ੁੱਚ ਇਕਮਾਤਰ ਅਵਧਕਾਰ ਹੈ ।|  ੇਰਵ ਆਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਰਤ ਵ ਭਾਗ ਦਆੁਰਾ 

ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਪ ਰਾ ਪਾਠ ਜਾਾਂ "ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ"  ੇਖੋ| 

 

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ 

 ਕੁਝ ਅਪ ਾਦਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਲਈ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 

 ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਭਾ ੇਂ ਪ ਰਾ ਸਮਾਾਂ ਹੋ ੇ ਜਾਾਂ ਪਾਰਟ 

ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਘੰਵਟਆਾਂ ਦੀ ਪਰ ਾਹ ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਦੇ 

ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ ਵਜ ੇਂ ਵਕ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਕਟੌਤੀ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦੇਣਾ ਆਵਦ। 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੋਰ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ| 

 

ਨਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਵ ਚ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 18 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲੇ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  4 ਹਫਵਤਆਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ 

 ੁੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕੋ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਇਕ ਵਨਰੰਤਰ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ| 

 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

 ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਇਕ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵ ਚਾਲੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਬਾਰੇ 

ਇਕ ਵਲਖਤੀ ਜਾਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ| ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਮਆਦ ਜ ੋ

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਆੁਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਨਦਿੱਤੇ ਅਨਿਕਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਬੁਝਾਉਣ ਜਾਾਂ ਘਟਾਉਣ 

ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਰਿੱਖਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਰਿੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ | 

 

ਤਨਖਾਹ 

 ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵਮਹਨਤਾਨੇ, ਕਮਾਈ, ਭੁੱਤੇ (ਯਾਤਰਾ ਭੁੱਤੇ ਅਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭੁੱਤੇ, ਕਵਮਸ਼ਨ 

ਅਤੇ ਓ ਰਟਾਈਮ ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ), ਕੰਮ ਜਾਾਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ੁੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ 

ਯੋਗ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸੇ ਾ ਖਰਚੇ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦ ੇਰ ਪ ਵ ੁੱਚ ਪਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੁੱਥ | ਓ ਰਟਾਈਮ 

ਤਨਖਾਹ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਹੁੱਕਾਾਂ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਵ ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੇ ਇਹ 

ਵਨਰੰਤਰ ਚਵਰੁੱਤਰ ਦੀ ਹੈ ਜਾਾਂ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ਚ ਇਸਦੀ ਮਾਵਸਕ ਔਸਤਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 20% ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ | 

 ਇੁੱਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰਦਾਤਾ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ ਜੋ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ ।ਮਾਲਕ  

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖਤਮ 

ਹੋਣ ਦੇ 7 ਵਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਨਹੀ ਾਂ ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ 

'ਤੇ ਵ ਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | 

 ਜੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਬਣਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ 

ਸਮਾਪਤੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । 
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 ਉਪਰੋਕਤ ਵ  ਸਥਾ ਾਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ  ਾਲੇਮਾਲਕ ਉੁੱਤੇ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ 

ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, ਉਸ ਨ ੰ , (1) ਤਨਖਾਹ ਤੋਂ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ  ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ 

$100,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ; (2) ਜਾਣ-ਬੁੁੱਝ ਕੇ 

ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ ਤੇ $350,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 

ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ; (3) ਜਾਣ-ਬੁੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ 'ਤੇ 

ਵ ਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ' ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹਣ 'ਤੇ $10,000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

 

ਉਪ -ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦੀਆਾਂ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ 

 ਮੁੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉੁੱਤਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉੁੱਤਮ ਨਾਮਜਦ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਪਵਹਲੇ 2 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ 

ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਇਮਾਰਤ ਅਤੇ ਉਸਾਰੀ ਕਾਰਜਾਾਂ ਵ ੁੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ।  

 ਜੇ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ -ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਆੁਰਾ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਲਏ ਗਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮੁੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਮੁੁੱਖ 

ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ -ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੰ  60 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ (ਜਾਾਂ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਆਵਗਆ 90 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ 

 ਧੇਰੇ ਅ ਧੀ ਲਈ) ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਨੋਵਟਸ ਵ ਚ ਹੇਠ ਵਲਖਣਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:  

1. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ;  

2. ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦਾ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪਤਾ;  

3. ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਾ ਦਾ ਪਤਾ;  

4. ਕੰਮ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ੁੱਚ ਤਨਖਾਹਾਾਂ ਬਕਾਇਆ ਹਨ; ਅਤੇ  

5. ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਹ ਅ ਧੀ ਵਜਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੰਬੰਧ ਰੁੱਖਦੇ ਹਨ | 

 ਪਰਮੁੁੱਖ ਠੇਕੇਦਾਰ, ਉੁੱਤਮ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉੁੱਤਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰਾਾਂ ਨ ੰ  ਨੋਵਟਸ ਵਮਲਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਹ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਾਂਝਾ 

ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇਕ ਉੁੱਤਮ ਠੇਕੇਦਾਰ ਜਾਾਂ ਉੁੱਤਮ ਨਾਮਜ਼ਦ ਉਪ-ਠੇਕੇਦਾਰ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  

ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

 

ਆਰਾਮ ਦਾ ਨਦਨ 

 ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਹਰ ਵਮਆਦ ਵ ਚ 1 

ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ | 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਨਾਲ, ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਆਰਾਮ ਦੇ ਦ ਜੇ ਵਦਨ ਲਈ ਇੁੱਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦਾ 

ਵਦਨ ਰੁੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਅਵਜਹੀ ਸਵਥਤੀ ਵ ੁੱਚ, ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਹਲੇ ਬਾਕੀ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ 

ਜਾਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਵਸ ਾਏ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਜਾਾਂ ਪੌਦੇ ਦੇ ਟੁੁੱਟਣ ਜਾਾਂ ਵਕਸੇ ਅਣਵਕਆਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਸਵਥਤੀ ਤੋਂ 

ਇਲਾ ਾ | 

 ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨੌਜ ਾਨਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ ਜੋ ਉਦਯੋਗ ਵ ੁੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, 

ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਸ ੈਇੁੱਛਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

 ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਨਹੀ ਾਂ, ਇਸਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਮਾਲਕ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 
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 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਰਾਮ ਦੇ ਵਦਨ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨ 

ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 

'ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 

 ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਬਾਕੀ ਵਦਨਾਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬ ਰ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $50,000 ਦੇ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 

 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ 

 ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਆਪਣੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਬਾ ਜ ਦ, ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ 12 ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦਾ 

ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ: 

ਜਨ ਰੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ 

ਚੰਦਰ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵਦਨ 

ਚੰਦਰ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਦ ਜਾ ਵਦਨ 

ਚੰਦਰ ਨ ੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਤੀਜਾ ਵਦਨ 

ਵਚੰਗ ਵਮੰਗ ਫੈਸਟੀ ਲ 

ਮਜ਼ਦ ਰ ਵਦ ਸ (1 ਮਈ) 

ਤੁਏਨ ਐਨਜੀ ਫੈਸਟੀ ਲ 

Hong Kong SAR ਸਥਾਪਨਾ ਵਦ ਸ (1 ਜੁਲਾਈ) 

ਚੀਨੀ ਵਮਡ-ਪਤਝੜ ਦੇ ਵਤਉਹਾਰ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਵਦਨ 

ਚੁੰਗ ਯੇਂਗ ਦਾ ਵਤਉਹਾਰ 

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਦ ਸ (1 ਅਕਤ ਬਰ) 

ਚੀਨੀ ਵ ੰਟਰ ਸੌਵਲਸਟਾਈਸ ਫੈਸਟੀ ਲ ਜਾਾਂ ਵਕਰਸਮਸ ਡੇ (ਮਾਲਕ ਦੀ ਚੋਣ 'ਤੇ) 

 

 ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  

ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਬਾਅਦ ਵ ਚ 60 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਦਲ ੀ ਾਂ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਹਾਲਾਾਂਵਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  48 ਘੰਵਟਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਦਾ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਜੇ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਵਹਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਵ ਧਾਵਨਕ ਜਾਾਂ ਵ ਕਲਪਕ 

ਛੁੁੱਟੀ  ਪਵਹਲਾਾਂ ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ  ੀ ਵਦਨ ਬਦਲ ੀ ਾਂ ਛੁੁੱਟੀ  ਜੋਂ ਪਰਬੰਧ 

ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ  ਹੈ | 

 ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ 

 ਾਲਾ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ) 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 

ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਕਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

 ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਨ ੰ  ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਾਂ “ਵ ਕਲਪਕ ਛੁੁੱਟੀ” ਜਾਾਂ “ਬਦਲ ੀ ਾਂ ਛੁੁੱਟੀ” ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਨਾ 

ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਕਸੇ ਵਕਸਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ | ਦ ਜੇ ਸ਼ਬਦਾਾਂ ਵ ਚ, ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦੇ "ਖਰੀਦਣ" ਦੀ ਆਵਗਆ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ | 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਵਜਹੜਾ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ, ਵ ਕਲਪਕ ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਜਾਾਂ ਬਦਲ ੀਆਾਂ 
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ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦੇਣ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ , $50,000 ਦੇ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ 

 

ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ 

 ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਗਾਤਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀ ਵਦੁੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਹੇਠ 

ਵਦੁੱਤੀ ਅ ਧੀ ਦੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ 

ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ | 

 ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ 

 ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਤੁੱਕ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ  ਧਦੀ ਹੈ | 

 ਸਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅ ਧੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ  ਾਲੇ ਵਕਸੇ  ੀ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਜਾਾਂ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਨ ੰ  

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਵਗਵਣਆ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਇਕ ਹੋਰ ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ ਜਾਾਂ 

ਛੁੁੱਟੀ ਵਨਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| 

 ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ 

| (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ) 

 ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵਕ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ 

ਦੀ ਵਮਆਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਤਨਖਾਹ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ| 

 ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਛੁੁੱਟੀ ਇੰਟਾਇਟਲਮੈਂਟ ਦੇ ਵਹੁੱਸੇ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਸ ੀਕਾਰ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ 10 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਹੈ | 

 ਇੁੱਕ ਛੁੁੱਟੀ  ਾਲੇ ਸਾਲ ਵ ੁੱਚ 3 ਪਰ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਰਜੁ਼ਗਾਰ  ਾਲਾ ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ 

ਉਸਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦਰੁਾਚਾਰ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ 

ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ), ਉਹ ਅਨੁਪਾਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ  ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋ ੇਗਾ | 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ 

ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ $50,000 ਦੇ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ ।| 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, 

ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ 

ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। 
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ਨਬਮਾਰੀ ਭਿੱਤਾ 

 ਇੁੱਕ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦਾ ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਪਵਹਲੇ 12 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਪ ਰੇ ਹੋਏ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 2 ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਵਦਨ, ਅਤੇ 

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪ ਰੇ ਮਹੀਨੇ ਲਈ 4 ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਇਕੁੱਠਾ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ |  ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ 120 ਵਦਨ ਇਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ | 

 ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਬਮਾਰੀ ਭੁੱਤੇ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋ ੇਗਾ ਜੇ ਉਸ ਕੋਲ ਉੁੱਵਚਤਵਗਣਤੀ ਵ ਚ ਅਦਾਇਗੀ 

ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਇਕੁੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਵਬਮਾਰ ਛੁੁੱਟੀ ਵਜਹੜੀ ਢਕੁ ੇਂ  ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 

ਦਆੁਰਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪਰਾਪਤ ਹੈ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ 4 ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ |  ਨੋਟ 1 ਵਬਮਾਰੀ ਭੁੱਤੇ ਦੀ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਰੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜ ੇਂ ਵਹੁੱਸਦੇੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ | (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ) 

 ਵਬਮਾਰੀ ਭੁੱਤਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਮ ਤਨਖਾਹ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵ ੁੱਚ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਬਮਾਰੀ ਭੁੱਤਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ 

ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, 

$50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ।, । 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਸਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  

ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ, ਵਸ ਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰੁਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ 

ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵ ੁੱਚ | 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਉਪਰੋਕਤ ਵ  ਸਥਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ 

ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ ਹੋਣ ਤੇ $100,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 

 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮਾਲਕ  ਨ ੰ  ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਗਲਤ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤੀ 

ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਨ ੰ  

ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵ ਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾ ੇ, ਤਾਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ  ਵ ਰੁੁੱਧ “ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ” ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਾ  ੀ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ । ("ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ" ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਾਲਾ ਵਹੁੱਸਾ  ੇਖੋ) 

 

ਜਣੇਪਾ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

 ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਨਰੰਤਰ ਸਮਝੌਤੇ ਤਵਹਤ ਨੌਕਰੀ 

ਕੀਤੀ ਇਕ ਔਰਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਬਾਰੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ 

ਹੈ: 

 
ਨੋਟ1 ਜਦੋਂ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਜਾਾਂਚ,ਜਣੇਪੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦਜਾਾਂ ਗਰਭਪਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 

ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਤੋਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੰੁਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਦਆੁਰਾ 

ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਹ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਵਹੰਦੀ ਹੈ, ਨ ੰ  ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ 

 ਜੋਂ ਵਗਵਣਆ ਜਾ ੇਗਾ (11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ 

ਵ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਾਂਚ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਪਰਮਾਣ ਪੁੱਤਰ  ੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ 

ਸਕਦਾ ਹੈ, ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ) | ਇਨ੍ਾਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਦੇ ਤਵਹਤ, ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ  ਉੁੱਵਚਤ 

ਵਗਣਤੀ ਵ ਚ ਅਦਾਇਗੀ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਲਏ  ਹਨ, ਤਾਾਂ ਹਰ ਵਬਮਾਰੀ ਦੇ ਵਦਨ ਵਬਮਾਰੀ ਭੁੱਤਾ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾ ੇਗਾ | 
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- ਵਨਰੰਤਰ 14 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਅ ਧੀ ਨੋਟ 2 ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ; 

- ਜੇ ਜਣੇਪਾ ਸੰਭਾ ਤ  ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅਗਲੀਵਮਆਦ ਦੇਰੀ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; 

- ਵਬਮਾਰੀ ਜਾਾਂ ਅਪਾਹਜਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਜਾਾਂ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਛੁੁੱਟੀਦੀ  ਾਧ  

ਅ ਧੀ  ੁੱਧ ਤੋਂ  ੁੱਧ 4 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤਕ | 

 

 ਮਾਲਕ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨਾਲ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾ ਤ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 2 

ਤੋਂ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਪਵਹਲਾਾਂ ਸੁ਼ਰ  ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ | 

 ਇੁੱਕ ਕਰਮਚਾਰੀ 14ਨੋਟ3 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਨਰਧਾਰਤ 

ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਸੁ਼ਰ  ਹੋਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਾਂ 40 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਤਵਹਤ 

ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ 

ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੁੱਤਾ ਹੈ | ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਔਸਤਨਵਦਹਾੜੀ ਦੇ ਚੌਥੇ-ਪੰਜ ੇਂ ਵਹੁੱਸਦੇੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ) | ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ 11  ੇਂ ਤੋਂ 14  ੇਂ 

ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ 4 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ $80,000 ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ | 

 ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਆਮ ਤਨਖਾਹ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ| 

 ਮਾਲਕ, ਆਮ ਤਨਖਾਹ  ਾਲੇ ਵਦਨ ਸਾਰੀਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨ ੰ  ਮੁੜ 

ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ ਨੋਟ 4 11  ੇਂ ਤੋਂ 14  ੇਂ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੇ 'ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਅਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ |  ੇਰਵ ਆਾਂ ਲਈ, 

ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵਕਰਤ ਵ ਭਾਗ ਦਆੁਰਾ ਪਰਕਾਸ਼ਤ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 'ਤੇ 

ਸੰਬੰਵਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ  ੇਖੋ | 

 ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਇਸ ਦੀ ਜਰ ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇੁੱਕ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਪੇਸ਼ 

ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਉਸਦੀ ਜਣੇਪੇ  ਦੀ ਸੰਭਾ ਤ ਵਮਤੀ ਦਰਸਾਉਾਂਦਾ ਹੈ | 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਕਸੇ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇਣ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਯੋਗ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ 

ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ 

ਵਜੰਮੇ ਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਜ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ 

ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਹੈ ਵਜਸ ਨੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਗਰਭ ਅ ਸਥਾ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਗੰਭੀਰ  ਦਰੁਾਚਾਰ 

ਕਾਰਨ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਤੋਂ ਵਬਨਾਾਂ | 

 ਉੁੱਪਰ ਵਦੁੱਤੇ ਹਾਲਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, ਮਾਲਕ ਲਈ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਗੁਨਾਹ 

ਹੈ| ਮਾਲਕ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ''ਤੇ, $100,000 ਦੇ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 
 

ਨੋਟ 2 ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੰੁਦਾਹੈ, 10 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ 

ਦੀ ਵਨਰੰਤਰ ਅ ਧੀ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ | 
ਨੋਟ 3 ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਜਨ੍ਾਾਂ ਦਾ ਜਣੇਪਾ  11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, 10 ਹਫਵਤਆਾਂ ਦੀ ਜਣੇਪਾ 

ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹਨ | 
ਨੋਟ 4 ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਤਨਖਾਹ ਸਕੀਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰਬੰਧਕੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ | 
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 ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ, ਮਾਲਕ  ਨ  ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਲਈ ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ 

ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵ ਰੁੁੱਧ “ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ” ਦੇ ਉਪਾ ਾਾਂ ਦਾ ਦਾਅ ਾ  ੀ ਕਰ 

ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਵ ਚ ਦਰਸਾਏ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਵਕਸੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ 

ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ। ("ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ" ਦੇ ਹੇਠਾਾਂ  ਾਲਾ ਵਹੁੱਸਾ  ੇਖੋ) 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਗਰਭ ਤੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਭਾਰੀ, ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਕੰਮ ਨਹੀ ਾਂ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ | 

 ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤਕਾਰਨ ਉਪਰੋਕਤ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ 

ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $50,000 ਦੇ 

ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ  ਹੈ | 

 

ਵਲਦੀਅਤ ਛੁਿੱਟੀ 

ਇੁੱਕ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਨ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ ਦੇ ਹਰੇਕ ਜਣੇਪੇ ਲਈ5 ਨੋਟ 5 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ 

 ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਲਈ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇ - 

1. ਉਹ ਨ ੇਂ ਜੰਮੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ ਨੋਟ 6 ਜਾਾਂ ਵਪਤਾ ਬਣਨ  ਾਲਾ ਹੈ; 

2. ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ ਕੰਮ ਕਰ ਵਰਹਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

3. ਉਸਨੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਦੁੱਤਾ ਹੈ| 

 

 ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਲਓ 

 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਉਸਦੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ – 

1. ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਸੰਭਾਵ ਤ ਵਮਤੀ ਤੋਂ ਘੁੱਟੋ ਘੁੱਟ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਵਹਲਾਾਂ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦਾ 

ਉਸਦਾ ਇਰਾਦਾ (ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਜ਼ਰ ਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ); ਅਤੇ  

2. ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਸਦੇ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਨੋਟ 7 

 ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਪਰੋਕਤ 3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦਾ ਪੇਸ਼ਗੀ ਨੋਵਟਸ ਦੇਣ ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ 

ਹੈ, ਤਾਾਂ ਉਸਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 5 ਵਦਨ ਪਵਹਲਾਾਂ ਉਸ ਦੀ  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ 

ਬਾਰੇ ਸ ਵਚਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | 

 ਜੇ ਮਾਲਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਇਕ ਵਲਖਤੀ 

ਵਬਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਵਜਸ' ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੋਣ– 

1. ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ;  

2. ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ / ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ; ਅਤੇ 

3. ਵਕ ਉਹ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ। 

 
ਨੋਟ5  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਦੀ ਵਗਣਤੀ ਇੁੱਕ ਯੋਗ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਸਾਥੀ / ਸਾਥੀ ਦੀ ਹਰ ਕੋਠੜੀ 

ਲਈ 3 ਵਦਨ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਬੁੱਚੇ 'ਤੇ ਜ ਫਰ ਰੀ 2015 27 ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ 18 ਜਨ ਰੀ 

ਨ ੰ  ਅੁੱਗੇ 2019 | 
ਨੋਟ6 ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਧੀਨ ਪੈਟਰਨਟੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਨ ੇਂ ਜਨਮੇ ਬੁੱਚੇ 

ਦੀ ਮਾਾਂ ਨਾਲ ਵ ਆਹ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਹੈ | 
ਨੋਟ7 ਕਾਨ ੰ ਨ ਇਹ ਨਹੀ ਾਂ ਵਨਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਅਵਜਹੀ ਨੋਟੀਵਫਕੇਸ਼ਨ ਵਕ ੇਂ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾ ੇ | 
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 ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਸੰਭਾ ਤ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 4 ਤੋਂ 14 ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ ਵਕਸੇ  ੀ ਸਮੇਂ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨੋਟ8 ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੀ ਅਸਲ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ 

ਹਫ਼ਤੇ ਸੁ਼ਰ  ਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਜਾਾਂ  ੁੱਖਰੇ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਚ ਸਾਰੇ 5 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ  ਲਦੀਅਤ 

ਛੁੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

 

 ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਲਈ ਭੁਗਤਾਨ 

 ਇੁੱਕ ਮਰਦ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਹੁੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜੇ – 

1.  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਾਂ 40 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕੀਤਾ 

ਵਗਆ ਹੈ; ਅਤੇ 

2. ਹੇਠ ਵਦੁੱਤੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ (ਜੋ  ੀ ਵਮਆਦ 

ਪਵਹਲਾਾਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ) – 

(i) ਲਈ ਗਈ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਬਾਅਦ; ਜਾਾਂ 

(ii) ਜੇ ਉਸਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ  6 ਮਹੀਵਨਆਾਂ 

ਦੇ ਅੰਦਰ| 

 

  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਰ, ਇਕ  ਲਦੀਅਤਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ 

12-ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵ ਚ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਸਤਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਨਖਾਹ ਦੇ 

ਚੋਥੇ-ਪੰਜ ੇਂ ਵਹੁੱਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ| (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ)  

 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਨਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਈ: ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵਜਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਚੇ ਦੇ 

ਵਪਤਾ  ਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

 

ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲਈ: ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ 

 
ਨੋਟ8   ਜੇ ਬੁੱਚਾ 11 ਦਸੰਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 

ਇਹ 10 ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ ਤਕ ਦਾ ਹੈ | 

ਨਮ ਨਾ ਨਲਖਤੀ ਨਬਆਨ 

 

  ਮੈ,    (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ)   , ਦੁੱਸਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਕ ਮੈਂ ਜਣੇਪੇ / 

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਬੁੱਚ ੇਦਾ ਵਪਤਾ ਹਾਾਂ * ਨਾਲ    (ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ)  .  

ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ / ਅਸਲ * ਤਰੀਕ 

ਹੈ                      . 

 

             (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)    

            ਤਾਰੀਖ਼ 

* ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਓ 
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ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਜਸ 'ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਬੁੱਚੇ ਦੇ ਵਪਤਾ  ਜੋਂ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਜਾਾਂ, ਜੇ 

ਸਥਾਨ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਤਾਾਂ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ 

ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਵਜਸ ਨ ੰ  ਸਬ ਤ  ਜੋਂ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ)| 

 

ਨੋਟ: ਹਾਾਂਗ ਕਾਾਂਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਥਾ ਾਾਂ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਨਮ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ 

ਦੇ ਨਮ ਨੇ ਵਕਰਤ ਵ ਭਾਗ ਦੇ  ੈਬ ਪੇਜਾਾਂ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹਨ| 

 

ਜੇ ਬਿੱਚਾ ਮੋਇਆ ਜੰਨਮਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿੱਚ ੇਦੇ ਸੰਬੰਿ ਨਵਚ ਕੋਈ 

ਜਨਮ ਸਰਟੀਨਿਕੇਟ ਜਾਰੀ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਨਗਆ:  

 ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨ ੰ  ਤਸਦੀਕ ਕਰਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜ਼ਰ ਰ ਵਤਆਰ 

ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨੋਟ9 | 

 

 ਜੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਹੋ ੇ, ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦਆੁਰਾ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ 

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਦੰਦੇ ਹੋਏ ਇੁੱਕ ਵਲਖਤੀ ਵਬਆਨ  ੀ ਦੇਣਾ ਪ ੇਗਾ ਵਕ– 

 

1. ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਵ ੁੱਚ ਦਰਜ ਔਰਤਦਆੁਰਾ ਜਨਮੇ ਬੁੱਚੇ ਦਾ ਵਪਤਾ ਹੈ; ਅਤੇ 

2. ਬੁੱਚਾ ਮੋਇਆ ਜੰਵਮਆ ਹੈ ਜਾਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ  ੀ ਉਵਚਤ ਹੈ |  

 

 ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ਸਮਾਾਂ ਸੀਮਾ 

 ਜੇ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ  ਲਦੀਅਤਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਦੇ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ 

ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਨ ੰ   ਲਦੀਅਤਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ – 

 

1. ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਾਂ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨ ੰ   ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ 

ਆਗਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

 
ਨੋਟ9 Hong Kong ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲਈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਜਗ੍ਾ ਦੇ ਅਵਧਕਾਰੀਆਾਂ 

ਦਆੁਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਡਾਕਟਰੀ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ 

ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਜਣੇਪੇ ਦੇ ਸਬ ਤ  ਜੋਂ ਉਵਚਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਵਲਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ | 

ਨਮ ਨਾ ਨਲਖਤੀ ਨਬਆਨ 

 

  ਮੈ,    (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਨਾਮ)   , ਦੁੱਸਦਾ ਹਾਾਂ ਵਕ ਵਕ ਮੈਂ ਜਣੇਪੇ / 

ਸਪੁਰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ  ਾਲੇ ਬੁੱਚ ੇਦਾ ਵਪਤਾ ਹਾਾਂ * ਨਾਲ    (ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਮਾਾਂ ਦਾ ਨਾਮ)  .  

ਬੁੱਚ ੇਦੀ ਸਪੁਰਦਗੀ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ / ਅਸਲ * ਤਰੀਕ 

ਹੈ                      . 

 

             (ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਦਸਤਖਤ)    

            ਤਾਰੀਖ਼ 

* ਉਵਚਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਓ 
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2. ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਵਦਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਬੰਦ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ | 

 ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਲੋੜੀ ਾਂਦਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ 

ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਉਸ ਨ ੰ   ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਪ ੇਗੀ – 

 

1. ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀ ਾਂ, ਵਜਸ ਵਦਨ ਉਸ ਨ ੰ  ਅਗਲਾ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਮੁਹੁੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ 

ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

2. ਜੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਦਸਤਾ ੇਜ਼ ਪਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ 

ਅੰਦਰ | 

 ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ   ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਜਾਾਂ  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵ ਚ 

ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ 

$50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 

 

ਨੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਵਬੰਦ  

 ਮਾਲਕਾਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਸਲਾਹ ਵਦੁੱਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਵ ਅਕਤੀਗਤ ਡੇਟਾ (ਗੋਪਨੀਯਤਾ) 

ਆਰਡੀਨੈਂਸ (ਕੈਪ. 486) ਦੇ ਤਵਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੁੱਚੇ ਦੀ ਮਾਾਂ ਦੇ ਵਨੁੱ ਜੀ ਡਾਟੇ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ 

ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਜਾਾਂ  ਲਦੀਅਤ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰੀ ਦਾ 

ਪਾਲਣ ਕਰਨ। ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਵਨੁੱ ਜੀ ਡੇਟਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਬੁੱਚੇ ਦੀ 

ਮਾਾਂ ਦੀ ਸਵਹਮਤੀ ਲੈਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ | ਪੁੁੱਛਵਗੁੱਛ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵ ੁੱਚ, ਮਾਲਕ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਨੁੱ ਜੀ ਡੇਟਾ ਲਈ ਪਰਾਈ ੇਸੀ ਕਵਮਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ| 

 

ਹਰ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਪਛਲੇ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਰੇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਵਤਹਾਸ ਬਾਰੇ ਵਰਕਾਰਡ ਰਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ| ਹੋਰਨਾਾਂ ਵ ੁੱਚ, ਵਰਕਾਰਡ ਵ ੁੱਚ  ਲਦੀਅਤ 

ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ  ੇਰ ੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵ ੁੱਚ 

ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਦੇ  ੇਰਵ ਆਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਏ ਹਨ, ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ| 
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ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ  

 ਜੇ ਇਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਹੁੱਕਦਾਰਾਾਂ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ 

ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੇ ਉਸ ਨ ੰ  ਪ ਰੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਤਵਹਤ 

ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਾਂ ਇਸ ਲਈ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | 

 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਰਕਮ ਉਹ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵਕ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ਚ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਇਹ ਵਨਰਵਦਸ਼ਟ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ 

ਔਸਤਨਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਕਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | (ਅੰਵਤਕਾ  ੇਖੋ) 

 ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜੋ ਪਰੋ ਰਤਾ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਲ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਵਕਸੇ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਵਮਆਦ ਵ ਚ 3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦਾ 

ਵਰਹਾ ਹੋ ੇ (ਪਵਹਲੇ 3 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੀ ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ) ਅਤੇ: 

- ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੁੱਖਦਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

- ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ (ਵਸ ਾਏ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਦਰੁਾਚਾਰ ਕਾਰਨ 

ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਵਲਆਾਂ ਵ ੁੱਚ) | 

 ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ੁੱਚ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਵਮਤੀ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ਚ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਸਮਾਾਂ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਵਦਨ ਜਾਾਂ ਉਸ 

ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਜੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ 

ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦਾ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਵ ਚ ਯੋਗਤਾ 

ਪਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ 

ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਵਕਸੇ  ੀ 

ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਹ ਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ 

ਉਹ ਵਦਨ ਜਦੋਂ ਮੁਨਾਵਫਆਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਉਸ ਵਦਨ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣਬੁੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ  ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਯੋਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਾਲ ਦੀ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾਚਲਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ। 

 

 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

 ਮਾਲਕ ਜਾਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਇਕ ਦ ਜੇ ਨ ੰ  ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ 

ਬਦਲੇ ਨੋਵਟਸ ਜਾਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਜਾਾਂ ਲੋੜੀ ਾਂਦੇ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 

ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਹ ਹਨ: 
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ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸਨਿਤੀ ਨੋਨਟਸ ਦੀ 

ਲੰਬਾਈ 

ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 

ਭੁਗਤਾਨ 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ 

ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ 

ਦੌਰਾਨ 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 

ਅੰਦਰ 

ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ ਲੋੜ ਨਹੀ ਾਂ 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਦੇ 

ਪਵਹਲੇ 

ਮਹੀਨੇ ਦੇ 

ਬਾਅਦ 

ਵਜੁੱਥੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਲੰਬਾਈ ਲਈ 

ਪਰਬੰਧ ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ 7 

ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਨਹੀ ਾਂ 

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਵਦਨਾਾਂ ਜਾਾਂ ਹਫ਼ਵਤਆਾਂ 

ਵ ੁੱਚ ਪਰਗਟ ਕੀਤੀ 

ਗਈ: 

=”ਔਸਤ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 

ਤਨਖਾਹ” x “ਨੋਵਟਸ ਦੀ 

ਵਮਆਦ ਦੇ ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ 

ਵਗਣਤੀ ਵਜਸ ਲਈ 

ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਤਨਖਾਹ 

ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਭੁਗਤਾਨ 

ਯੋਗ ਹੋ ੇਗੀ” (ਅੰਵਤਕਾ 

 ੇਖ)ੋ 

 

 

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਵਮਆਦ 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ੁੱਚ ਪਰਗਟ 

ਕੀਤੀ ਗਈ: 

=”ਔਸਤ ਮਾਵਸਕ 

ਤਨਖਾਹ” x “ਨੋਵਟਸ ਦੀ 

ਵਮਆਦ ਵ ੁੱਚ 

ਵਨਰਧਾਰਤ ਮਹੀਵਨਆਾਂ 

ਦੀ ਵਗਣਤੀ” (ਅੰਵਤਕਾ 

 ੇਖ)ੋ 

 

ਵਜੁੱਥੇ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ 

ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ 

ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ 

ਨਹੀ ਾਂ ਕਰਦਾ 

7 ਵਦਨ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਨਹੀ ਾਂ 

ਨਨਰੰਤਰ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਲਈ * ਨਹੀ ਾਂ 

ਦੇ ਨਾਲ / 

ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ 

ਅਵਿੀ ਦੇ 

ਬਾਅਦ 

ਵਜੁੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੋਵਟਸ ਦੀ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਈ ਪਰਬੰਧ 

ਕਰਦਾ ਹੈ 

ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ 

ਅਨੁਸਾਰ, ਪਰ 7 

ਵਦਨਾਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਨਹੀ ਾਂ 

ਵਜੁੱਥੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨੋਵਟਸ ਦੀ 

ਲੋੜੀ ਾਂਦੀ ਲੰਬਾਈ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕਰਦਾ 

1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਘੁੱਟ 

ਨਹੀ ਾਂ 

* ਪਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵ ੁੱਚ / ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਾ-ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਲਈ, ਨੋਵਟਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ 

ਸਵਹਮਤ ਅ ਧੀ ਹੋ ੇਗੀ | 

 ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ, ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਸਮਾਪਤੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ 

ਵਜਸ ਵ ਚ ਆਮ ਤੌਰ' ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਨਖਾਹ, ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ), 

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ , ਲੰਮੀ ਸੇ ਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਜਾਾਂ ਵ ਖੰਡਨ 

ਅਦਾਇਗੀ (ਜੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀ ਹੈ) ਅਤੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਰ ਭੁਗਤਾਨ | ਵ ਖੰਡਨ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨ ੰ  ਛੁੱਡ ਕੇ, ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ 

ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | ਵ ਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ, ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਇੁੱਕ ਨੋਵਟਸ ਪਰਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ 2 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦੇ ੇਗਾ, ਜੋ ਵਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੋਂ ਵ ਖੰਡਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ 
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ਲਈ ਦਾਅ ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ | 

 ਇਕ ਮਾਲਕ ਨ ੰ  ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵ ਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ 

ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਜਾਾਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਵਮਆਦ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 

ਅੰਦਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ | 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀਆਾਂ ਅਦਾਇਗੀਆਾਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ 

ਠਵਹਰਾਉਣ' ਤੇ, $350,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ  |  

 

ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੰਮੀ ਸੇ ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯੋਗ 

ਹੈ ਜੇ: 

- ਉਹ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ (ਵਸ ਾਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਾਂ ਦੇਗੰਭੀਰ ਦਰੁਾਚਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ 

ਬੇਲੋੜੀ ਜਾਾਂ ਸੰਖੇਪ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ); 

- ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅ ਧੀ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਨ ੀਨੀਕਰਣ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ 

ਹੈ; 

- ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਮਰ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 

- ਉਸ ਨ ੰ  ਇਕ ਰਵਜਸਟਰਡ ਮੈਡੀਕਲ ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਜਾਾਂ ਰਵਜਸਟਰਡ ਚੀਨੀ ਦ ਾਈ 

ਪਰੈਕਟੀਸ਼ਨਰ ਦਆੁਰਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਫਾਰਮ ਵ ਚ ਇਕ ਸਰਟੀਵਫਕੇਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਵਗਆ ਹੈ, 

ਵਜਸ ਨਾਲ ਇਹ ਤਸਦੀਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਦਾ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਪੁੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਯੋਗ 

ਹੈ; ਜਾਾਂ 

- ਉਹ 65 ਜਾਾਂ ਇਸ ਤੋਂ  ੁੱਧ ਉਮਰ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬੁਢਾਪ ੇਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਵਦੰਦਾ ਹੈ । 

 ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ ਤੋਂ 7 ਵਦਨਾਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲੰਮੀ 

ਸੇ ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਵਸ ਾਏ ਵਕਸੇ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ 

ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵ ੁੱਚ | 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣ ਬੁੁੱਝ ਕ ੇ ਅਤੇ ਉਵਚਤ  ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਲੰਮੀ ਸੇ ਾ 

ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ $350,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 

ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ । 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਵਜਹੜਾ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਵਮਰਤਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਾਂ ਨ ੰ  ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ 

ਲਈ ਸੇ ਾ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ 

ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣ ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ | 

 

ਵ ਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ 

 24 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਨ  ਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 

ਵ ਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨਾਾਂ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਜੇ: 

- ਉਸਨ ੰ  ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਖਾਰਜ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ; 

- ਉਸਦਾ ਵਨਰਧਾਰਤ ਅ ਧੀ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਬੇਲੋੜਾ ਹੋਣਦੇ ਕਾਰਨ ਨ ੀਨੀਕਰਣ 

ਕੀਤੇ ਵਬਨਾਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ; ਜਾਾਂ 

- ਬੰਦ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ ਹੈ| 
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 ਮਾਲਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਵਜਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਦਾਅ ਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਲਖਤੀ ਨੋਵਟਸ ਵਮਲਣ 'ਤੇ 2 

ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਵਪਹਲਾਾਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵ ਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰੇਗਾ | 

 ਇਕ ਮਾਲਕ ਜੋ ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ  ਕਾਰਨ ਵਕਸੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵ ਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ 

ਵ ਚ ਅਸਫਲ ਰਵਹੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵ ਰੁੁੱਧ ਮੁਕੁੱਦਮਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 

'ਤੇ $50,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਵਜ਼ੰਮੇ ਾਰ ਹੈ| 

 

ਲੰਬੀ ਸੇਵਾ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਨਵਖੰਡਨ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ 

 

ਮਾਵਸਕ ਦਰਜੇ ਦਾ 

ਕਰਮਚਾਰੀ 

(ਵਪਛਲੇ ਪ ਰੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ * x 2/3) # x ਸੇ ਾ ਦੇ  ਰਣਨਯੋਗ ਸਾਲ 

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਾਂ ਅੰਸ਼ਕ ਦਰਜੇ 

ਦਾ ਕਰਮਚਾਰੀ 

(ਕੋਈ 18 ਵਦਨਾਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ * ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਉਸਦੇ ਵਪਛਲੇ 30 ਆਮ 

ਕੰਮਕਾਜੀ ਵਦਨਾਾਂ ਵ ਚੋਂ ਚਵੁਣਆ ਵਗਆ ਹੈ) # x ਸੇ ਾ ਦੇ  ਰਣਨਯੋਗ ਸਾਲ 

*  ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਹਸਾਬ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪਵਹਲਾਾਂ, 

12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ੁੱਚ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨ ਤਨਖਾਹ ਦੀ  ਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ | (ਵਜਥੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਵਦੁੱਤਾ 

ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਔਸਤਨਤਨਖਾਹ ਦੀ  ਰਤੋਂ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਵ ਚ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਤਾਰੀਖ 

ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵਜਸ ਤੋਂ ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਾਂਦੀ ਹੈ |) 
#  ਰਕਮ $22,500 ਦੇ 2/3 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਨਹੀ ਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ (ਅਰਥਾਤ $15,000)।   

 

ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੁਰਿੱਨਖਆ 

 ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਸਵਥਤੀਆਾਂ ਅਧੀਨ ਇਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਵ ਰੁੁੱਧ ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਦੇ 

ਉਪਾ ਾਾਂ ਲਈ ਦਾਅ ਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ: 

- ਗੈਰ  ਾਜਬ ਬਰਖਾਸਤਗੀ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਨਰੰਤਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ 24 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ 

ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀ 'ਤੇ ਰੁੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); 

- ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਦੀ ਗੈਰ  ਾਜਬ ਪਵਰ ਰਤਨ (ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਵਨਰੰਤਰ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਅਧੀਨ ਵਨਯੰਤਵਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ); 

- ਗੈਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ | 

 ਜੇ ਇੁੱਕ ਮਾਲਕ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਰਜੁ਼ਗਾਰ 

ਦੀਆਾਂ ਸ਼ਰਤਾਾਂ ਨ ੰ  ਹੇਠ ਵਲਖਤ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨਾਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾ ਾ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਜਾਾਂ 

ਪਵਰ ਰਤਨ ਨ ੰ  ਗੈਰ  ਾਜਬ ਮੰਵਨਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ: 

- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਵ ਹਾਰ; 

- ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਾਂ ਯੋਗਤਾ; 

- ਵਰਡੰਡੈਂਸੀ ਜਾਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਾਂ ਹੋਰ ਅਸਲ ਸੰਚਾਲਨ ਜ਼ਰ ਰਤਾਾਂ; 

- ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਲੋੜ; 

- ਹੋਰ ਠੋਸ ਕਾਰਨ | 

 ਰਜੁ਼ਗਾਰ ਸੁਰੁੱਵਖਆ ਦੇ ਉਪਾਅ ਵ ੁੱਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲੀ, ਦਬੁਾਰਾ ਸ਼ਮ ਲੀਅਤ, ਟਰਮੀਨਲ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ 

ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ (ਮੁਆ ਜ਼ਾ ਵਸਰਫ ਗੈਰ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰਕਾਨ ੰ ਨੀ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 

ਵ ੁੱਚ ਲਾਗ  ਹੁੰਦਾ ਹੈ) | 
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*   ੇਰਵ ਆਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ” ਦੇ ਚੈਪਟਰ 10 ਦਾ 

ਹ ਾਲਾ ਲਓ | 

 

ਲੇਬਰ ਨਟਰਨਬਨਲ ਜਾਾਂ ਨਾਬਾਲਗ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਐਡਜ ਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਵਿੱਚ ਅਸਿਲ ਰਨਹਣ ਨਵਿੱਚ ਮਾਲਕ ਦੀ ਅਪਰਾਨਿਕ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰੀ 

 

 ਉਹ ਮਾਲਕ ਜੋ ਜਾਣਬੁੁੱਝ ਕੇ ਅਤੇ ਉਵਚਤ ਕਾਰਨ  ਵਬਨਾਾਂ ਵਕਸੇ ਐ ਾਰਡ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵ ੁੱਚ 

ਅਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ * ਵਜਸ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ 14 ਵਦਨਾਾਂ ਬਾਅਦ 

ਮੁਕੁੱਦਮਾਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਵਹਰਾਉਣ 'ਤੇ  , $350,000 ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ 3 

ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਲਈ ਨਜੰ਼ਮੇਵਾਰ ਹੈ | 

 ਇਹ ਵ  ਸਥਾ ਾਾਂ 29 ਅਕਤ ਬਰ 2010 ਨ ੰ  ਜਾਾਂ ਇਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਦੁੱਤੇ ਪੁਰਸਕਾਰਾਾਂ ਤੇ ਲਾਗ  ਹੁੰਦੀਆਾਂ 

ਹਨ | 

 

*   ੇਰਵ ਆਾਂ ਲਈ, ਵਕਰਪਾ ਕਰਕੇ “ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਇਕ ਸੰਖੇਪ ਗਾਈਡ” ਦੇ 13  ੇਂ 

ਅਵਧਆਇ ਦਾ ਹ ਾਲਾ ਲਓ | 
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ਅੰਵਤਕਾ 

 

 ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨਬਮਾਰੀ ਭਿੱਤਾ, ਜਣੇਪਾ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, 

ਜਣੇਪਾ ਛੁਿੱਟੀ ਦੀ ਤਨਖਾਹ, ਨੋਵਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭੁਗਤਾਨ ਅਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ 

ਵ ਚ ਔਸਤਨਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਾਂ ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਵ ਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਆੁਰਾ ਪਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਾਾਂ 

ਮਾਵਸਕ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 12-ਮਹੀਨੇ ਨੋਟ10 ਹੇਠ ਵਲਖੀਆਾਂ ਤਾਰੀਖਾਾਂ ਤੋਂ ਪਵਹਲਾਾਂ ਦੀ 

ਵਮਆਦ | ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ 12 ਮਹੀਵਨਆਾਂ ਤੋਂ ਘੁੱਟ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਾਂ ਗਣਨਾ ਛੋਟੀ 

ਅ ਧੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ | 

 

ਕਾਨ ੰ ਨੀ 

ਇੰਟਾਈਟਲਮੈਂਟ

ਸ 

ਛੁਿੱਟੀ ਦਾ ਨਦਨ ਨਨਰਿਾਰਤ ਤਾਰੀਖ 

ਛੁਿੱਟੀਆਾਂ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ 

1 ਵਦਨ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਵਦਨ ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀਆਾਂ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ 

ਸਾਲਾਨਾ ਛੁਿੱਟੀ 

ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ 

1 ਵਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਵਦਨ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਪਵਹਲਾ ਵਦਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ 'ਤੇ 

ਅਣਚਾਹੇ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਦੀ ਵਮਤੀ 

ਨਬਮਾਰੀ ਭਿੱਤਾ 1 ਵਦਨ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਵਦਨ ਪਵਹਲਾ ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਜਣੇਪਾ ਛੁਿੱਟੀ 

ਤਨਖਾਹ 

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਵਦਨ ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ 

 ਵਲਦੀਅਤ  

ਛੁਿੱਟੀ ਤਨਖਾਹ 

1 ਵਦਨ ਜਨਮ ਵਦਨ ਛੁੁੱਟੀ ਦਾ ਵਦਨ 

ਲਗਾਤਾਰ 1 ਤੋਂ  ੁੱਧ ਵਦਨ  ਲਦੀਅਤ  ਛੁੁੱਟੀ ਦੇ ਪਵਹਲੇ ਵਦਨ 

ਨੋਨਟਸ ਦੇ ਬਦਲੇ 

ਭੁਗਤਾਨ 

- ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਨ ੰ  ਖਤਮ 

ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਵਟਸ ਵਦੁੱਤਾ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ ਨੋਟ11 

ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਦਾ 

ਭੁਗਤਾਨ ਨੋਟ12  

- ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਵਦਨ 

 

• ਔਸਤ ਤਨਖਾਹ ਗਣਨਾ ਵ ੁੱਚ, ਇਸਨ ੰ   ੁੱਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: (i) ਉਹ ਅ ਧੀ ਵਜਸ ਲਈ ਵਕਸੇ 

ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਾਂ ਪ ਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ, ਵਜ ੇਂ ਵਕ 

ਆਰਾਮ ਦਾ ਵਦਨ, ਕਾਨ ੰ ਨੀ ਛੁੁੱਟੀ, ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੁੱਟੀ, ਵਬਮਾਰੀ ਦਾ ਵਦਨ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ, ਜਣੇਪਾ ਛੁੁੱਟੀ, 

ਕੰਮ ਦੀਆਾਂ ਸੁੱਟਾਾਂ ਕਾਰਨ ਵਬਮਾਰ ਛੁੁੱਟੀ ਜਾਾਂ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਲਈ ਗਈ ਛੁੁੱਟੀ ਮਾਲਕ, ਅਤੇ ਕੋਈ  ੀ 

ਕੰਮ ਦਾ ਆਮ ਵਦਨ ਵਜਸ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦਆੁਰਾ ਕੰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੁੱਈਆ ਨਹੀ ਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਾਂਦਾ; ਦੇ ਨਾਲ 

 
ਨੋਟ10 “ਮਹੀਨਾ” ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ “ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ”। 
ਨੋਟ11  ਜੇ ਕੋਈ ਨੋਵਟਸ ਨਹੀ ਾਂ ਵਦੁੱਤਾ ਵਗਆ, ਤਾਾਂ "ਵਜਸ ਵਦਨ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ ਖ਼ਤਮ ਹੰੁਦਾ ਹੈ" ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ੇਗਾ | 
ਨੋਟ12 ਸਵਥਤੀ ਲਈ ਲਾਗ  ਵਜਸ ਵ ਚ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵ ਚ ਸਾਲ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਅੰਤ ਦੀ ਰਕਮ ਵਨਰਧਾਰਤ ਨਹੀ ਾਂ 

ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ | 



18 

ਵਮਲ ਕੇ (ii) ਅਵਜਹੀਆਾਂ ਵਮਆਦਾਾਂ ਲਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨ ੰ  ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਰਕਮ | 

 

ਹੌਟਲਾਈਨ ਪੁਿੱਛਨਗਿੱਛ: 2717 1771 

(ਹੌਟਲਾਈਨ ਨ ੰ  "1823" ਦਆੁਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਾਂਦਾ ਹੈ) 

 

ਹੋਮਪੇਜ ਪਤਾ: www.labour.gov.hk 
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