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بنیادی  57یہ کتابچہ مالزمتی آرڈیننس )کیپ۔   بات   کرتا  یانب  میںکو سادہ لفظوں میں    دفعات( کی  یہ  ہے۔ 

کی   قانون  کہ  نظر رہے  خود    دفعاتپیش  بذات  آرڈیننس  لیے  وضاحت کے  ہے۔ کی  دستاویز  مجاز  واحد 

متن یا لیبر ڈیپارٹمنٹ کی طرف سے شائع کردہ "اے    مکمل  انی آرڈیننس کےلیے، براہ مہربتفصیالت کے  

 آرڈیننس" سے رجوع کریں۔  ایمپالئمنٹکانسائز گائیڈ ٹو دی 

 

 اطالق

  ہے۔  اطالق قابلسے ہٹ کر، مالزمتی آرڈیننس تمام مالزمین کے لیے  مستثناؤںبعض 

 تمام مالزمین، چاہ وقتی ہوںمالزمتی آرڈیننس کے تحت  سے    كام كے اوقاتوقتی اور    جزیا    ے کُل 

کہ   جیسا  تحفظ  مالزمتی  بنیادی  تحت  آرڈیننس کے  نظر،  ادائیگی،  اُجرتقطع  کی  میں سے    اُجرتوں 

 ہیں۔ کٹوتیوں کی حد بندیوں اور قانونی چھٹیوں کی منظوری، وغیرہ کے حق دار

   از  حصول کے مج  ید فوائد کےمز  تو  ہوںاگر مالزمین جاری مالزمتی معاہدے کے تحت بھرتی شدہ

 ہیں۔

 

 جاری معاہدہ 

  ا ہفتوں    4  پاس آجر کے    ی ہ   یک وہ مالزم جو ا ز   ی عرصہ سے مستقل طور    یادہ اس سے 

کرت  مالزمت  ج و ہ   ا پر  ور  ا م س  ،  ہفتے  کم    یں نے  ز  ا ک   18کم  کام  کو    و ہ   یا گھنٹے  ان   ،

تا ہے۔ مستقل مع  ہدے کے تحت مالزم سمجھا جا  ۔ ا

 

 مالزمتی معاہدہ 

 مابین مالزمتی شرائط کے تحت تحریری و زبانی رضامندی  اور مالزم کے  جر معاہدہ آزمتی  ایک مال

کوئی  ہے۔   کی  معاہدے  گئے بھی  مالزمتی  دیے  کو  مالزم  تحت  کے  آرڈیننس  مالزمتی  کہ  جو  شرط 

 حقوق کو ختم کرنے یا ان میں کمی النے کا باعث بنے، کالعدم تصور کی جائے گی۔  

 

 جرتیں ٱ

 بشمول سفری االؤنسز اور حاضری االؤنسز، کمیشن  ز )یاں، االؤنسآمدنیں،  اُجرتتمام  سے مراد    اُجرت

(، ٹپس اور سروس چارجز جو کہ ایک مالزم کو کام کی ادائیگی یا ممکنہ کام  اور اوور ٹائم ادائیگی

زم کی ادائیگی کے عوض دی جائیں، اور ان کو رقم میں تبدیل کرنا ممکن ہو۔ اوور ٹائم ادائیگی کو مال

کیا جانا چاہیے اگر یہ عنصر مستقل ہو یا اس کی ماہانہ اوسط، گزشتہ    آمدن میں شمار  کی وصول شدہ

 سے کم نہ ہو۔  20وں کے ٪اُجرتماہانہ   اوسط  بارہ ماہ سے اسی مدت کے دوران 

   کی اپنے مالزمین  کہ  ہے  گیا  دیا  قرار  ممنوع  لیے  آجر کے  منہا کرے اُجرتایک  رقم  میں سے  وں 

 کے مطابق ایسا کیا جائے۔  تی آرڈیننساس کے کہ مالزمماسوائے 

   دن کے اندر اندر مالزم کو    7وں کی ادائیگی کی مدت یا مالزمت کے خاتمے کے  اُجرتایک آجر کو

ادا کرنا   یبھ سود کی رقم پر اُجرتتنخواہ کی ادائیگی کر دینی چاہیے۔ بصورت دیگر اسے واجب االدا 

 ہو گی۔

   اہ کی مدت کے اندر اندر ادا نہ کی جائیں تو ایک م   1کے بعد    تاریخ کی مدت  یں ادائیگی کیاُجرتاگر

کر سکتا ہے اور نوٹس کی بجائے خاتمہ مالزمت کی رقم وصولی    ورتص  مالزم اپنی مالزمت کو ختم  

 کا مجاز ہے۔  

 کی خالف ورزی کرتا ہے، اسے جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے دفعاتایک آجر جو کہ درج باال 

وں سے رقم اُجرت(  1نے پر، اسے زیادہ سے زیادہ سزا دی جا سکتی ہے جیسا کہ )ہو  ابتاور، جرم ث
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کے    اُجرت(  2سال قید؛ )  1جرمانہ اور    $100,000غیر قانونی طور پر منہا کرنے کی صورت میں  

پر   بغیر کسی ٹھوس جواز کے دانستہ طور  پر  ہونے  ناکامیاُجرت واجب االدا  پر    وں کی ادائیگی میں 

کی واجب االدا رقم پر بغیر کسی ٹھوس وجہ کے سود    اُجرت(  3سال قید؛ )  3انہ اور  رمج  350,000$

 ۔ $ جرمانہ 10,000کی ادائیگی میں ناکامی پر 

 

 کی ادائیگی کی ذمہ داری اُجرتکے مالزمین کو  کنٹریکٹر -سب

 سب سپیرئیر  کنٹریکٹرز،  پرنسپل  متعلقہ  سے  کاموں  تعمیراتی  اور  اکا-بلڈنگ  سپنٹریکٹرز    یرئیر ور 

کے حوالے سے    اُجرتماہ کی ادا نہ کی گئی  2کانٹریکٹرزایک ایسے مالزم کی پہلے -کردہ سب نامزد

 ذمہ دار ہیں جسے سب کانٹریکٹر یا نامزد کردہ سب کانٹریکٹر نے بھرتی کیا ہو۔ 

 بھرتی کردہ مالزم کی نامزد کردہ سب کانٹریکٹر کی طرف سے  یا  یگی  قابل ادائ  اگر سب کانٹریکٹر 

دن کی مدت    60موجود ہو، تو اسے پرنسپل کانٹریکٹر یا مرکزی نامزد کردہ سب کانٹریکٹر کو    جرتاُ 

( ایک تحریری دن کی اضافی مدت کے اندر اندر 90کے دوران )کمشنر برائے لیبر کی منظوری سے 

 و اپنےالزم کچکا ہو۔ منوٹس بھجوانا چاہیے، اس مدت کے بعد جب کہ وہ تنخواہ کی وصولی کا اہل ہو 

 نوٹس میں درج ذیل تفصیالت بیان کرنی چاہئیں۔

 

 ؛ پتہمالزم کا نام اور   ۔  1

 ؛اپنے آجر کا نام اور پتا  ۔  2

 ؛مالزم کی جائے مالزمت کا پتا  ۔  3

 طلب کی جا رہی ہو؛ اور  اُجرتکام کی تفصیالت جس کے عوض   ۔  4

   کی رقم اور اس سے متعلقہ مدت۔ اُجرتواجب االدا   ۔  5

 

 ک  30ی کے  کی وصول  ٹسنو سپیرئیر سبدن  کانٹریکٹرز،  پرنسپل  اندر  سپیرئیر  -ے  اور  کانٹریکٹرز 

سب کردہ  کو  -نامزد  مالزم  کو  سب   اُجرتکانٹریکٹرز  سپیرئیر  ہر  وہ  چاہیے۔  دینی  کر  ادائیگی  کی 

ر  آج  کانٹریکٹر یا سپیرئیر نامزد کردہ سب کانٹریکٹر سے درخواست کر سکتے ہیں کہ اور مالزم کے

 ہ اس حوالے سے ذمہ داری کو بانٹ لیں۔ ر سکتے ہیں کتقاضا ک سے

 

 آرام کا دن 

  آرام کے دن کا حقدار ہے۔   1دنوں کے بعد کم سے کم  7بھرتی شدہ مالزم ہر  تحتكے جاری معاہدے 

 اصل آرام کے دن کے عوض کسی اور دن کو متبادل آرام    آجرکی رضامندی کے ساتھ، ایک     مالزم

بدن  د  کے ہونا  معامل  ۔ ایسےا ہے ل سكتسے  قبل اسی ماہ میں اس کا  آرام کے دن سے  ے میں، اصل 

 دن کے اندر اندر یہ متبادل آرام کا دن ملنا ضروری ہے۔  30ضروری ہے یا اس کے 

   کروائے کام  سے  مالزم  کسی  دن  کے  آرام  وہ  کہ  سکتا  کر  نہیں  مجبور  کو  مالزم  کسی  آجر  ایک 

ہو جائے یا کوئی اور غیرمتوقع ہنگامی  قوع پذیرکا عمل وڑ ڑ پھوی کی توماسوائے اس کے کہ مشینر

 صورت حال پیدا ہو جائے۔ 

   ،ضاکارانہ  ، ر  ہوں   یبھرت  میںسال سے کم عمر نوجوان صنعت    18اس کے کہ    سوائےایک مالزم

 طور پر آرام کے دن کام کر سکتے ہیں۔ 

 باہمی اتفاق رائے    کےزمین  ر مالین او آرام کے دن کا معاوضہ ادا کیا جائے یا نہیں، اس کا تعین آجر

 ہے۔ جا سكتا سے کیا 

  ایک آجر جو کہ بغیر کسی ٹھوس جواز کے اپنے مالزمین کو آرام کے دن فراہم کرنے میں ناکام رہتا
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 تک  $50,000اب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جرم کے ثابت ہونے پر، اسے  جو  كو  ٱسہے،  

 جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ 

 آ ا  جر جوایک  پر مجبور کرتا ہے، اسے جواب دہی کا  پنے مالزمین کو  کہ  آرام کے دن کام کرنے 

 ئد کیا جا سکتا ہے۔   کا جرمانہ عا $50,000سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر، اس پر 

 

 قانونی چھٹیاں

   از کا مج حصول  ں کے  قانونی چھٹیو  12سے قطع نظر، درج ذیل    میعادایک مالزم، اپنی سروس کی

 ہے:

ہال دن   جنوری کا پ

پہال دن  قمری سال کا   نئے 

قمری سال کا دوسرا دن   نئے 

تیسرا دن  قمری سال کا   نئے 

 چنگ منگ فیسٹول 

)یکم مئی(  بر ڈے  ی  ل

و  ی  ن نگ فیسٹول ٹ

)یکم جوالئی(  یبلشمنٹ ڈے  ر اسٹ  ہانگ کانگ ایس اے آ

یز وسط خزاں فیسٹول سے اگال دن  ن ئ  چا

فیسٹ  وینگ   ول چنگ ی

ی  )یک شن ن  م اکتوبر( ل ڈے 

یار آجر(  بق اخت )بمطا یا کرسمس ڈے  فیسٹول  ٹر سولسٹس  یز ون ن ئ  چا

 

  دن کے   60قانونی چھٹی کے اگر آجر قانونی چھٹی کے دن مالزم سے کام کا تقاضا کرتا ہے، تو اسے

شگی بل پینٹے قگھ  48اندر یا بعد میں متبادل چھٹی کا انتظام کرنا ہو گا۔ تاہم، اسے مالزم کو کم از کم  

اہیے۔ اگر آجر اور مالزم اس حوالے سے متفق ہو جاتے ہیں، تو قانونی یا متبادل وٹس جاری کرنا چن

 ی فراہم کی جا سکتی ہے۔ چھٹ بالعوضدن قبل یا بعد میں اس کے  30ی کے چھٹ

  ،چھٹی  ایک مالزم جو کہ قانونی چھٹی سے کم ازکم تین ماہ قبل جاری معاہدے کے تحت بھرتی شدہ ہو

دن کی    جرتاُ کی    کے  دن  کے  چھٹی  ہے۔  مجاز  کا  روزانہ    اُجرتوصولی  کی  کی    اُجرتمالزم 

 مجموعی اوسط کے برابر ہوتی ہے۔ )ضمیمہ دیکھیے( 

 ک دن  چھٹی کے  کو  اگلی  مالزم  کردہ  ادا  بعد  چھٹی کے  قانونی  ادائیگی  زیادہ    اُجرتی  دن سے  کے 

 تاخیر سے نہیں ہونی چاہیے۔

 بات سے قطع نظر نہیں، ایک آجر کو اپنے  ے  ھٹی کوئی چکہ ک  اس  یا  دن کی ادائیگی کا حقدار ہے 

ٹی" مالزم کو قانونی چھٹی مرحمت کرنی چاہیے، یا اس حوالے سے "متبادل چھٹی" یا "بالعوض چھ

کرنا   گریز  ادائیگی سے  کی  چھٹی  کو  مالزم  بدلے  چھٹی کے  کو  آجر  ایک  چاہیے۔   کرنا  انتظام  کا 

 زت نہ ہے۔ خریداری" کی اجاکی "  چھٹی میں،  چاہیے۔ دوسرے لفظوں

   ایک آجر جو کہ کسی معقول وجہ کے بغیر مالزم کو قانونی چھٹیاں، متبادل یا بالعوض چھٹیاں فراہم

ادا کرنے سے قاصر رہتا ہے تو اسے جواب دہی    اُجرتہے، یا چھٹی کے دن کی  کرنے میں ناکام رہتا

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔  50,000 اس پرپر،  ہونے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جرم ثابت

 

 قابل ادائیگی ساالنہ چھٹی

   12از ہے کہ مذکورہ  ماہ سے بھرتی شدہ ہو، تو وہ مج  12ایک مالزم جو کہ جاری معاہدے کے تحت  

 ماہ کے اندر قابل ادائیگی ساالنہ چھٹی لے سکے۔ 
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 ایام تک    14  حد  سے لے کر  7  رفتہ   رفتہ   اب سےقابل ادائیگی ساالنہ چھٹی مالزم کی مدت کے حس

 بڑھتی رہتی ہے۔

  تو قانونی چھٹی ساالنہ چھٹی کے دورانیے کی مدت کے دوران آ جاتی ہے  یا  اگر کوئی آرام کا دن 

پر شمار کیا جائے گا اور آجر کو چاہیے کہ مالزم کے لیے کوئی اور اسے سا النہ چھٹی کے طور 

 دے۔  ین کرآرام کا دن یا چھٹی کا دن متع

 چھٹساالن روزانہ  ہ  کا  ادائیگی  کی  روزانہ  اُجرتی  اوسط  کی  نرخ مالزم  کے مجموعے کے    اُجرت ی 

 برابر ہے۔ )ضمیمہ دیکھیے( 

 ادائیگی کے دن سے زیادہ    عامنارمل  گی کر دینی چاہیے تاہم اس میںمالزم کو ساالنہ چھٹی کی  ادائی

 و۔ گئی ہتاخیر نہیں ہونی چاہیے جس دن سے ساالنہ چھٹی لی  

 ایام سے متجاوز ہو۔  10اس چھٹی کے بدلے میں رقم قبول کر سکتا ہے جو کہ  زم اپنیایک مال 

 ماہ    12ماہ سے زائد مگر    3یں  ایسا مالزم جس کی مدت مالزمت کسی بھی ساالنہ چھٹی کے سال م

بداخال وہ سنجیدہ نوعیت کی  ہو جائے )ماسوائے اس کے کہ  ہو اور اس کی مالزمت ختم  قی سے کم 

وہ پہلے سے طے کردہ ساالنہ قابل ادائیگی چھٹی کی وصولی کا    برطرف ہوا ہو(،   فوری  باعث  کے

 مجاز ہو گا۔ 

 بغیر کسی معقول وجہ کے رہتا   ایک آجر جو کہ ایک مالزم کو  ناکام  میں  فراہم کرنے  ساالنہ چھٹی 

انہ $ کا جرم50,000  ہے، اسے جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر، اس پر

 کیا جا سکتا ہے۔  عائد

   ایک آجر جو کہ اپنے مالزم کو ساالنہ چھٹی کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے، اسے جواب دہی کا

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔  50,000تا ہے اور جرم ثابت ہونے پر، اس پر سامنا کرنا پڑ سک

 

 بیماری االؤنس

 ماہ کے دوران ہر تکمیل    12ہو، مالزمت کے پہلے    ی شدہبھرت  ے تحتہدے ک وہ مالزم جو جاری معا

ے بعد مالزمت کے ہر کا حقدار ہے، اور اس ک   یوںچھٹ  یک   بیماریقابل ادائیگی    2شدہ مہینے میں  

 کی وصولی کا مجاز ہے۔  یوںچھٹ  یک  بیماریقابل ادائیگی  4تکمیل شدہ  مہینے میں 

 حقد کا  االؤنس  بیماری  مالزم  ہےایک  ادائی  اس کےاگر    ار  قابل  بڑی    یوںچھٹ  یک  بیماریگی  پاس  کی 

ی شامل ہوں گی جس کے لیے اس نے مسلسل  مقدار جمع ہو جائے اور ان میں وہ بیماری رخصتیں بھ

ہو گا۔    4 موزوں طبی سرٹیفکیٹ لف کیا  زائد کا  ی نرخ اُجرتبیماری االؤنس کا روزانہ   1نوٹایام سے 

 برابر ہے۔ )ضمیمہ دیکھیے(پانچ حصے کے ر بٹا چا کے تجراُ مالزم کی اوسط روزانہ 

  تاخیر سے ادا نہیں کرنا چاہیے۔  مالزم کو بیماری االؤنس نارمل قابل ادائیگی دن سے زیادہ 

   ایک آجر جو کہ مالزم کو کسی معقول وجہ کے بغیر بیماری االؤنس دینے میں ناکام رہتا ہے، اسے

$ جرمانہ عائد کیا جا 50,000ہونے پر، اس پر  بت  جرم ثا، اور  جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے

 سکتا ہے۔

 

 
خلوت گز  یکا  جب 1نوٹ اسقاِط حمل کے باعث    یامعالجہ،    یطب  ینیحاملہ مالزمہ حمل کے معائنہ جات، بعد از 

صورت موجود    یثبُوت ک   یفکیٹ سرٹ  ی طب  یک کے حوالے سے ا  یضر حا  یر حاضر ہو اور غ   یر کام سے غ

  رشما  یںم  یماریب  ےائربرخصت    یہو، وہ اس ک   یحاضر رہ   یردن سے جب وہ غ   یسےا  یبھ  یہو، تو کس

ما بعد اس کے حمل سے متعلق   یاکو   2020دسمبر  11معائنہ ہے جو کہ   ی مالزمہ کا طب یک ا  یہہوں گے )

طب   یاگ  یاک تو، مالزمہ  حاضر  یفکیٹسرٹ  یہو  ا  ی کر سکت   یشپ  یبھ   یفکیٹکا سرٹ  یکے عالوہ،    یسیہے(۔ 

ادائ  یں،م  حالصورت   قابل  ب  یگیاگر مالزمہ نے  برائے  ا  یارمیرخصت  م  یکاف  کی  یامکے  جمع    یںتعداد 

 جائے گا۔  یااالؤنس د یماریب  یگیپر قابل ادائ یومکے  یماری ہر ب ہرہو تو،  ی کر ل یآور
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 مالزمین کے لیے مالزمتی تحفظ 

 لیے ممنوع ہے کہ وہ کسی مالزم کا مالزمتی معاہدہ اس کی بیماری کی رخصت کے    ایک آجر کے

کہ   اس کے  ماسوائے  دے،  کر  ختم  ک  ایسےدن  برتاؤ  اخالقی  غیر  نوعیت کے  سنجیدہ  ے مالزم کے 

 یں کیا جائے۔رفی کی صورتوں مبرطفوری  باعث

 اسے جواب دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا    ف ورزی کرتا ہے، کی خال  اتدفعمذکورہ باال  کوئی آجر جو کہ

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ 100,000ہے، اور جرم ثابت ہونے پر، اس پر 

 آجر کے لیے ضروری ہے کہ مالزمت کے خا دن کے   7د  بعدن كے    تمے کےاس کے ساتھ ساتھ، 

تمہ مالزمت اندر اندر اس کی رخصت بیماری کے دوران غلط برطرفی کے صورت میں مالزم کو خا

ادا کرے۔ رقم  حوالے سے  کیے    کے  برطرف  کر  ہٹ  وجہ سے  موزوں  مذکورہ  میں  آرڈیننس  مالزم 

 ائر کرعوٰی دچارہ جوئی کے لیے د اپنے آجر كے خالفجانے کے خالف "مالزمتی تحفظ" کے تحت 

 نیچے مالحظہ فرمائیں( جزہے۔ )"مالزمتی تحفظ" کا  تاسک

 

 

 زچگی کے دوران حفاظت 

  معاہدے کے تحت بھرتی شدہ اپنی زچگی رخصت کے آغاز سے فوری قبل    جاری اتون مالزمخایک

 اور اپنے آجر کو حمل سے متعلق مطلع کرنے کے فوری بعد، اس امر کی مجاز ہے کہ 

 تزچگی رخص  مسلسل ہفتے کی 2نوٹ  14 -

چھ - برابر  تعداد کے  دنوں کی  تاخیر کے  تو  ہوتی ہے،  بعد  تاریخ کے  ٹی دی  اگر زچگی متوقع 

 جائے گی 

بیماری کے باعث یا حمل یا زچگی کے باعث ہونے والی معذوری کے باعث اضافی چھٹی جو  -

 ہفتوں سے زائد نہ ہو گی 4کہ 

   اپنی  قبل  ہفتے    4سے    2سے  یخ  قع تارکی متواپنے آجر کی رضامندی کے ساتھ، خاتون مالزم زچگی

 شروع کروا سکتی ہے۔ کی چھٹی زچگی رخصت

 قابل ادائیگی زچگی رخصت کی حق دار ہے اگر اس کو شیڈول شدہ  3نوٹ  14  ایک مالزمہ ہفتوں کی 

قبل ایک ایسے   فوری  ہو کہ    جاریزچگی رخصت کے آغاز سے  بھرتی کر لیا گیا  معاہدہ کے تحت 

نہ  توں سےہف  40جس کی مدت   نوٹس فراہم کر داور اس نے حمل    ہو   کم  بابت  پر  کی  یا ہو اور آجر 

لینے کے حوالے سے اپنے ارادے کو واضح کر دیا ہو۔ زچگی رخصت کی ادائیگی کا   زچگی رخصت

روزانہ کا نرخ مالزمہ کی اوسط روزانہ اجرتوں کے پانچ میں سے چوتھائی حصے کے مساوی ہے 

ہفتہ کی زچگی رخصت کی ادائیگی -4زچگی رخصت کی  کی  ں ہفتہوی14ا ویں ت11)ضمیمہ دیکھیں(۔ 

 ی الگو ہے۔ $ کی حدبند80,000پر 

  زچگی رخصت مالزم کی نارمل قابل ادائیگی دن کو ادا کی جانی چاہیے۔ 

  آجران، نارمل ادائیگی کے دن پر تمام زچگی رخصت کی ادائیگی کے بعد، حکومت سے باز ادائیگی
ویں زچگی ہفتوں کی قابل ادائیگی زچگی 14ویں تا  11کہ    وجں  کتے ہیت کر سکے لیے درخواس 4نوٹ

متعل یہ ایمپالئمنٹ آرڈیننس کے تحت ادا کی جاتی ہے۔ تفصیالت کے  رخصت سے  اور  ہوتی ہے  ق 

 
ہفتوں کی مسلسل مدت  10یا ما قبل واقع ہوتی ہے، وہ  2020دسمبر  11زمین جن کی خلوت گزینی  اہل مال  2نوٹ

 کے لیے زچگی رخصت پانے کی اہل ہیں۔ 
قابل   یک  یزچگ  یہفتوں ک  10ہےوہ  یسے قبل واقع ہوت  2020دسمبر  11  ینیخلوت گز  یجن ک  ین زمالم لہا  3نوٹ

 ۔یںحق دار ہ ی رخصت کے پانے ک  یگیادائ
 برائے زچگی رخصت کی باز ادائیگی حکومت کی انتظامی سکیم ہے۔  اسکیمادائیگی   4نوٹ
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کی شائع شدہ زچگی رخصت کی ادائیگی کی سکیم کی باز ادائیگی    پارٹمنٹیڈلیے، براہ مہربانی لیبر 

 کریں۔  جوعت سے رمعلومامیں موجود متعلقہ 

   طبی کو  خاتون  تو مالزم  تقاضا کرے،  آجر  کی     یٹسرٹیفیکاگر  زچگی  میں  گا  جس  ہو  کرنا  پیش 

 متوقع تاریخ کا ذکر ہو گا۔

  ایک آجر جو کہ حاملہ خاتون کو زچگی رخصت ادا کرنے میں ناکام رہے گا یا اہل حاملہ مالزم خاتون

رنا پڑ سکتا ہے، اور دہی کا سامنا ک  واباسے ج  گا، توکو زچگی رخصت کے لیے ادائیگی نہ کرے  

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ 50,000نے پر، اس پر جرم ثابت ہو

 

 مالزم کے لیے مالزمتی تحفظ 

   ایک آجر کے لیے ممنوع ہے کہ وہ حاملہ مالزم خاتون کا جاری معاہدہ مالزمت ختم کر دے جس نے

کے    وائے ان معامالت کے کہ جب اسیا ہو، ماسجمع کرا د   یکیٹسرٹیفآجر کے پاس حاملہ ہونے کا  

 سنجیدہ غیر اخالقی برتاؤ کے باعث اسے فوری برطرف کیا گیا ہو۔

   درج باال صورت حال سے ہٹ کر، ایک آجر کے لیے یہ ایک مجرمانہ عمل ہو گا کہ اگر وہ حاملہ

پڑ سکتا ہے، نا  منا کرکا سا  مالزم خاتون کو برطرف کر دے۔ ایسی صورت میں آجر کو جواب دہی

 انہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ $ کا جرم100,000اس پر  اور

   اس کے ساتھ ساتھ، آجر سے تقاضا کیا جاتا ہے کہ غلط برطرفی پر حاملہ مالزم خاتون کو مالزمت

اندر اندر خاتمہ مالزمت کے حوالے سے ادائیگی کرے۔ مالزم    7کے خاتمے کے دن سے   دن کے 

ف "مالزمتی تحفظ" ر برطرف کیے جانے کے خالزوں وجہ سے ہٹ کمو مذکورہس میں خاتون آرڈینن

چارہ جوئی کے لیے دعوٰی دائر کر سکتی ہے۔ )"مالزمتی تحفظ" کا    اپنے آجر كے خالف  کے تحت

 نیچے مالحظہ فرمائیں(  جز

 کوئی آجر حاملہ مالزمہ کو بھاری، خطرناک یا ضرر رساں کام نہیں سونپ سکتا۔ 

   بندی نہیں کرتا ہے تو اسے جواب کے درج باال تقاضاجات کی پاول وجہ  کسی معقر  جو بغی ایک آجر

$ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا 50,000دہی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور جرم ثابت ہونے پر، اس پر  

 ہے۔  

 

 پدری چھٹی

ی کے  چھٹپدری  دن کی 5ن 5 نوٹایک مرد مالزم اپنے شریِک حیات/ساتھی کے ساتھ ہرزچگی کے موقع پر

   –ہے اگر وہ  حق دارحصول کا 

 ہو یا باپ بننے واال ہو؛  6 نوٹکا باپ  بچےنوزائیدہ  .1

 جاری معاہدے کے تحت مالزم ہو؛ اور .2

 چکا ہو۔ اطالع دےآجر کو ضروری  .3

 

 
سے قبل پیدا ہو ہو تو اس   2019جنوری  18ر گ م دعکو یا اس کے ب  2015فروری  27اگر اہل مالزم کا بچہ   5نوٹ

 ایام پر مشتمل ہوتے ہیں  3کی زوج/شریک حیات کی ہر زچگی کے لیے پدری رخصت کے دن 

 
مالزمتی معاہدے کے تحت مالزم کے لیے ضروری نہیں ہے کہ پدری رخصت کے حصول کے لیے وہ   6نوٹ

 نوزائیدہ بچے کی ماں سے رشتہء ازدواج میں منسلک ہو۔ 
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 پدری چھٹی کا حصول 

 اطالع فراہم کرے ــ  ضروری اس بابت مالزم کو چاہیے کہ اپنے آجر کو 

ماہ قبل پدری چھٹی لینے کے بارے میں اپنے    3  سے کم از کم  پیدائشی تاریخ  متوقعبچے کی   .1

ارادے کو ظاہر کرے )اس موقع پر چھٹی کی حتمی تاریخ سے آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں  

 ہوتی ہے(؛ اور

 -7  نوٹچھٹی لینے سے قبل پدری چھٹی کی تاریخ سے آگاہ کرے .2

 

   اکام رہتا ہے، تو اسے چاہیے  شگی نوٹس دینے میں نباال پی  کورہ ماہ قبل مذ  3اگر مالزم اپنے آجر کو

 دن قبل پدری چھٹی کے بارے میں آجر کو مطلع کر دے۔  5کہ وہ متوقع تاریخ سے کم از کم 

 

   اگر آجر ایسی درخواست کرے، تو مالزم کو اپنے آجر کو اپنا دستخط شدہ تحریری بیان پیش کرنا ہو

 ا ــ مذکور ہو گ گا جس میں درج ذیل

 

 بچے کی ماں کا نام؛  .1

 بچے کی پیدائش کی متوقع/اصل تاریخ؛ اور .2

 یہ کہ وہ بچے کا والد ہے۔  .3

 

 
 چاہیے۔   جانا کیا  پیش جلد   قدر کس  کو  نامے اطالع  اس  کہ نہیں قدغن یہ میں قانون  7وٹن
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   پیدائش سے تاریخ  یا    4مالزم بچے کی متوقع  لے سکتا ہے  پدری چھٹی  بھی وقت  کسی  قبل  ہفتے 

  5مالزم    کتا ہے۔لے س  یھٹچ  میں  ورانیےہفتے کے د 8نوٹ 14بچے کی پیدائش کی اصل تاریخ سے  

   ۔بھی لے سکتا ہے  الگ الگ دنوں میںیا  میںیک بارا چھٹ یپدری  دن کی

 

ئیگی  دا  پدری چھٹی کی ا

  ایک مرد مالزم پدری چھٹی کے لیے رقم وصول کرنے کا مجاز ہے اگر وہ ــ 

  صے سے جاری معاہدہہفتے سے زائد عر 40پدری چھٹی کے دن کے حساب سے  .1

 رتی شدہ ہو؛ اوربھحت ت کے تمالزم

درج ذیل مدت کے دوران آجر کو ضروری دستاویز فراہم کر چکا ہو )ان میں سے جو   .2

 ہو جائے( ــ  ختم بھی مدت پہلے 

 (i)  ماہ کے بعد؛ یا  12پدری چھٹی کے پہلے دن سے 

(ii)  ر۔کے اند ماہ   6ے خاتمے کے اگر وہ مالزمت چھوڑ دے، تو اس صورت میں مالزمت ک 

 

 پدری چھٹی لینے کے وقت سے مالزم کی طرف سے  چھٹی  ی  پدر ماہ کے    12کا روزانہ کا نرخ 

 ہ دیکھیے( مکے چار بٹا پانچ کے برابر ہے۔ )ضمی اُجرتعرصے میں کمائی گئی اوسط روزانہ 

 

ہم کرے گا  فرا ویز جو کہ مالزم   دستا

نام بچے کے    مالزم کاں  جس می   کیٹیفیسرٹچے کا پیدائشی  ب  ہانگ کانگ میں پیدائش کی صورت میں:

 کیا گیا ہو۔  درجوالد کے طور پر 

 
ہفتوں کی مدت تک محیط ہے جس کا   10اتا ہے تو، یہ سے قبل پیدا ہو ج 2020دسمبر  11اگر بچہ   8نوٹ

 آغاز بچے کی پیدائش کی اصل تاریخ سے ہو گا۔ 

 بیان کا تحریری نمونہ 

 

نام  )    میں   کا  دیتا ہوں    (مالزم  بیان  میں  ،  /پیدا  وہ   ادپی  کہ  والے  نے 

دیا جنم  نے  خاتون  اس  کو  جس  ہوں  باپ  کا  بچے  نام(  (  شدہ٭  کا  ماں  کی  بچے 

 .                     تاریخ پیدائش ہے اصل/بچے کی متوقع

 

دستخط(                                      کے     )مالزم 

 تاریخ                       

 

 جیسے مناسب ہو ٭حذف کیا جائے  

 جائے اگر مناسب ہو   اکی ف٭حذ 
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متعلقہ خطے کے مجاز اداروں کی طرف سے جاری کردہ    ہانگ کانگ سے باہر پیدائش کی صورت میں:

نام     سرٹیفیکیٹ  پیدائشی والد ک  بچےجس میں مالزم کا  )یا،  کے  ہو  پر درج  اس خطے کے   اگرے طور 

یں کرتے ہیں، تو مجاز اداروں کی جانب سے کوئی اور جاری ی نہارج   یکیٹسرٹیف  مجاز ادارے پیدائشی

 کردہ دستاویز جو کہ معقول انداز میں ثابت کر سکے کہ مالزم ہی بچے کا والد ہے(۔  

 

اد نوٹ: مجاز  میں  خطوں  بعض  باہر  سے  کانگ  پیدائشی ہانگ  کردہ  جاری  سے  طرف  کی  اروں 

 پر دستیاب ہیں۔کیٹس کے نمونہ جات لیبر ڈیپارٹمنٹ کے ویب صفحات یفٹیسر

 

جاری نہ ہوا ہو تو  سرٹیفیکیٹ اگر بچہ مردہ پیدا ہو یا پیدائش کے بعد مر جائے اور اس بچے کا پیدائشی

 اس صورت حال میں: 

   طبی ایسا  کو  تصدیق   9نوٹ   سرٹیفیکیٹمالزم  کی  پیدائش  کی  بچے  کہ  جو  ہے  ضروری  کرنا  پیش 

 رے۔ ک

 

   تو مالزم بیان پیش کرنا چاہیے جس میں درج ذیل  کو  اگر آجر طلب کرے،  اپنا دستخط شدہ تحریری 

 مذکور ہو ــ

 

 ؛ اورہےوالد وہ میں درج نام کی خاتون کے بچے کا جس   سرٹیفیکیٹطبی   .1

 ہوا یا پیدائش کے بعد مر گیا؛ ان میں سے جو مناسب ہو۔   بچہ مردہ پیدا .2

 

 
کی  9نوٹ ہونے  پیدائشی  کے  باہر  سے  کانگ  کی    تورص  ہانگ  اداروں  مجاز  کے  خطے  متعلقہ  کو  مالزم  میں، 

عقول انداز  یا کوئی اور دستاویز پیش کرنا ضروری ہے جس کو م  سرٹیفیکیٹطرف سے جاری کردہ طبی  

 میں بچے کی پیدائش کے ثبوت کے طور پر قبول کیا جا سکے۔ 
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یہء وقت  ن ئیگی کا دورا دا  پدری چھٹی کی ا

اسے  • کو  آجر  تو  ہو،  چکا  کر  فراہم  دستاویز  مطلوبہ  کو  آجر  قبل  لینے سے  چھٹی  پدری  مالزم  اگر 

 پدری چھٹی کی ادائیگی کر دینی چاہیے ــ 

 ملنی ہو؛ یا  اُجرتن سے زیادہ تاخیر سے نہیں جب کہ اسے اپنی اگلی پدری چھٹی کے بعد اس د  .1

 دنوں کے اندر۔  7گر مالزم کی مالزمت ختم ہو جائے، تو مالزمت کے خاتمے کے ا .2

 

پدری  • آجر کو  تو  فراہم کر دیتا ہے،  کو مطلوبہ دستاویز  بعد آجر  پدری چھٹی لینے کے  اگر مالزم 

 ـ چھٹی کی ادائیگی کر دینی چاہیے ـ 

 اُجرتاپنی اگلی    ےدستاویز کی فراہمی کے بعد اس دن سے زائد تاخیر سے نہیں کہ جب اس  .1

 ملنی ہو؛ یا 

 دنوں کے اندر۔  7اگر مالزم کی مالزمت ختم ہو جائے، تو مالزمت کے خاتمے کے  .2

سے  جو اہل مالزم کو پدری چھٹی یا پدری چھٹی کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ا  آجرایک   •

پر، ا  یكاروائ  یعدالت ہونے  ثابت  پڑ سکتا ہے، اور جرم  کرنا  $ کا جرمانہ  50,000پر  سکا سامنا 

 عائد کیا جا سکتا ہے۔ 

 

 تحریری بیان کا نمونہ 

 

بیان دیتا ہوں کہ میں اس بچے کا والد ہوں جس کو ،      (  ناممالزم کا  )    میں،  

سرٹیف نام( ی)طبی  کا  والدہ  کی  بچے  مندرج  میں  پیدا    کیٹ  مردہ  بچہ  دیا۔  جنم  نے 

 ہوا/پیدائش کے بعد مر گیا٭۔ 

 

 

    )مالزم کے دستخط(                                        

 تاریخ                    

     

 ٭حذف کیا جائے جیسے مناسب ہو 

 ٭حذف کیا جائے اگر مناسب ہو 
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قابل غور نکات   دیگر 

 

آجرین اور مالزمین کو ہدایت کی جاتی ہے کہ پدری چھٹی اور پدری چھٹی کی ادائیگی کے حصول اور 

والدہ کی  ڈیٹا کے    دعوٰی کے لیے مالزم کے بچے  اور استعمال کے لیے    افشا کیے جانےکے شخصی 

)پرائیو ڈیٹا  )کیپ۔  یسشخصی  آرڈیننس  داریوں  486(  ذمہ  اپنی  تحت  رکھی( کے  خیال  اپنے  کا  آجرین  ں۔ 

مالزمین کو یاددہانی کروا سکتے ہیں کہ وہ بچے کی ماں کا شخصی ڈیٹا ظاہر کرنے سے پہلے اس سے  

کی صورت میں، آجرین اور مالزمین شخصی ڈیٹا کے لے متعین کردہ    سواالتاجازت نامہ حاصل کریں۔  

 مشنر کے دفتر سے رجوع کر سکتے ہیں۔ک پرائیویسی

 

کا   مالزم  ہر  وقت  ہر  کو  آجر  کا    12ہر  عرصے  کے  رکھنا   اُجرتماہ  ریکارڈ  کا  تاریخ  مالزمتی  اور 

کارڈ میں مالزم کی طرف ضروری ہے جس میں وہ مالزم رہا ہو۔ دیگر ریکارڈز کے ساتھ ساتھ، اس ری

بارگی    ایکہونا ضروری ہے جو کہ مالزم نے    لسے لی گئی پدری چھٹی کے دورانیہ/دورانیے کا شام

بھی   ہونا  مندرج  کا  تفصیالت  کی  ادائیگیوں  گئی  کی  دوران  دورانیہ)دورانیے( کے  اس  میں  اس  اور  لیں 

 ضروری ہو، اگر الگو ہو۔  
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 یگیادائ یسال كے اختتام ك

   مالزماگر ایک  تو  ہے،  دیتا  اجازت  کی  ادائیگی  پر  آخر  کے  سال  معاہدہ  مالزمتی  کے  ا  ایک  س 

ادائیگی کے دوران مالزم  عرصہحصول کا اہل ہے اگر وہ ایک جاری معاہدے کے تحت اس سارے 

 رہا ہو۔

   رقم کا مجموعہ ہے۔    ختصممالزمتی معاہدے میں    ادائیگی رقمسال کے آخر پر کی جانے والی قابل

 ضمیمہ دیکھیے() وں کا اوسط شمار ہو گی۔اُجرت، تو یہ مالزم کی ماہانہ گئ ہو یمختص نہ ك یہاگر 

  ایک مالزم سال کے آخر میں حسب شرح ادائیگی کا اہل ہے اگر وہ جاری معاہدے کے تحت عرصہ

ائشی  ماہ کی آزم 3ماہ سے زائد عرصہ کے لیے مالزم رہا ہو )ماسوائے پہلے   3ادائیگی کے دوران 

 مدت کے( اور: 

 ؛ یا وہکے بعد مالزمت جاری رکھے ہوئے   اختتامادائیگی کے دورانیے کے  -

آجر کی طرف سے برطرف کر دیا گیا ہو )ماسوائے ان کیسز میں کہ جن میں مالزم کے سنجیدہ  -

 نوعیت کے غیر اخالقی کردار کے باعث اسے فوری برطرف کیا گیا ہو(۔

 وقت ادائیگی 

 قت ادائیگیو شرط برائے مالزمت 

دیا   کر  تعین  میں  معاہدے  کا مالزمتی  ادائیگی  وقت 

 گیا ہے

 متعین وقت 

ت ادائیگی کا مالزمتی معاہدے میں تعین نہیں کیا  قو

 گیا ہے

یا اس دن کے  مدت ادائیگی کا آخری دن 

 دن کے اندر 7بعد 

مالزمتی   خاتمے    معاہدہاگر  کے  مدت  کی  ادائیگی 

مالزم   اور  جائے  ہو  ختم  قبل  پر  سے  سال  خاتمہ 

 ی گا / گوصولی کا مجاز ہو ی كحسب شرح ادائیگی 

و جائے یا اس دن  ہ  وہ دن جب معاہدہ ختم

 دن کے اندر  7کے بعد 

کی ادائیگی آجر کے منافع کی سال كے اختتام  اگر  

 نسبت سے شمار کی جائے 

جائے یا    ووہ دن جب منافع جات کا تعین ہ

 دن کے اندر  7اس دن کے بعد 

 ر جو جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے اہل مالزم کو سال کے آخر میں ادائیگی ایک آج  

کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور، جرم ثابت ہونے پر، اس پر   یكاروائ  یعدالتیں ناکام رہتا ہے، اسے  م

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔ 50,000

 

 مالزمتی معاہدے کا خاتمہ 

  مالزمتی معاہدوں کے خاتمے سے قبل ایک دوسرے کو ضروری نوٹس یا نوٹس  كوآجرین یا مالزمین

دینی چاہیے۔ نوٹس کی مدت یا نوٹس کے عوض قابل ادائیگی رقم کی شرائط    رککے عوض ادائیگی  

 یوں ہیں: 

نوٹس کے عوض   نوٹس کی مدت  شرط  مالزمتی
 ادائیگی 

آزمائشی  
مدت کے  

 دوران

آزمائشی مدت کے پہلے ماہ کے  
 اندر

 درکار نہیں  رکار نہیں د

آزمائشی  
مدت کے  
پہلے ماہ  
 کے بعد 

جہاں معاہدہ نوٹس 
ت کی  دمکی درکار 
 اجازت دے 

معاہدے کے  
دن   7مطابق، مگر 
 سے کم نہیں

مدت نوٹس جو کہ  
میں  ہفتوںیا  دنوں

 ظاہر کیا جائے: 
اوسط روزانہ ”=

 دن سے کم نہیں 7جہاں معاہدہ نوٹس 
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کی درکار مدت کی  
 اجازت نہ دے 

نوٹس کی  x ”اُجرت
مدت میں دنوں کی 

تعداد جس میں  
پر   یں عام طوراُجرت

مالزم کو ادا کی  
)ضمیمہ   “جاتی ہیں
 دیکھیے(

 
 

مدت نوٹس جس کو  
میں ظاہر   مہینوں

 جائے:  اکی
اوسط ماہانہ  ”=

نوٹس کی  x ”اُجرت
مدت میں مذکورہ 
 “مہینوں کی تعداد

 )ضمیمہ دیکھیے( 

جاری 
٭  معاہدے

کے لیے  
یں  جس م

آزمائشی  
نہ ہو  مدت 

کے  اس یا /
 بعد

جہاں معاہدہ نوٹس کی درکار مدت  
 کی اجازت دے 

ے کے  دہمعا
دن   7مطابق، مگر 
 سے کم نہیں

جہاں معاہدہ نوٹس کی درکار مدت  
 کی اجازت نہ دے 

 سے کم نہیںماہ  1

ٹس کی مدت غیر جاری معاہدے کے لیے جس میں آزمائشی مدت نہ ہو/ یا آزمائشی مدت کے بعد، نو *

 طے شدہ دورانیے کے لیے ہو گی۔ 

 کو مالزمت کے خاتمے کی ادائیگی کرنا ہو گی جو   معاہدے کے خاتمے کے بعد، ایک آجر کو مالزم

وں، نوٹس کے عوض ادائیگیوں )اگر الگو ہو(، ساالنہ چھٹی کی  اُجرتکہ عام طور پر بقایا واجب االدا  

سروس ادائیگی یا علیحدگی کی تنخواہ )اگر الگو ہو( پر  ادائیگی، سال کے خاتمے پر ادائیگی، النگ  

ادائی دیگر  اور  ہیں  ہوتی  ماسوائے  گمشتمل  ہیں۔  جاتی  کی  تحت  کے  معاہدے  مالزمتی  کہ  جو  یاں 

دنوں کے   7بعد    کے  یخ تار  یكعلیحدگی کی تنخواہ کے، تمام خاتمہ مالزمت ادائیگیاں خاتمہ مالزمت  

تنخو کی  علیحدگی  گی۔  جائیں  کی  وصولی کے  اندر  کی  نوٹس  کو  آجر  لیے،  کے  اندر    2اہ  ماہ کے 

کی طرف سے علیحدگی کی تنخواہ کی وصولی کا دعوٰی کیا گیا ہو  ادائیگی کرنا ہو گی جس میں مالزم

 گا۔  

  ادا کرے    سودوں پر  اُجرتایک آجر کے لیے ضروری ہے کہ مالزم کی طرف بننے والی واجب االدا

وں کی  اُجرتدن بعد یا معاہدے کی میعاد گزرنے کے بعد    7کی تاریخ کے    اگر وہ مالزمت کے خاتمے

 ہے۔   اادائیگی میں ناکام رہت

  ایک آجر جو جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے اہل مالزم کو مالزمت کے خاتمے پر

  یعدالت ے ہونے والی ادائیگیوں کو ادا کرنے میں ناکام رہتا ہے جب کہ وہ واجب االدا ہوں، تو اس 

انہ عائد کیا  م$ کا جر 350,000کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور، جرم ثابت ہونے پر، اس پر  یكاروائ

 سال کی قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے۔  3جا سکتا ہے اور 

 

 النگ سروس ادائیگی 

   تحت معاہدے کے  جاری  کہ  جو  النگ    5ایک مالزم  وہ  ہو  کیا  بھرتی  لیے  مدت کے  زائد  سال سے 

 وس ادائیگی کی وصولی کا اہل ہے اگر:سر

نوعیت کی غیر اخالقی حرکات کے    ہاسے برطرف کیا گیا ہو )ماسوائے مسلسل کوتاہی یا سنجید -

 باعث فوری برطرفی کی صورتوں میں( 

اس کا طے شدہ مخصوص مدت کا مالزمتی معاہدہ ختم ہو جائے اور اسے از سر نو تشکیل نہ  -

 دیا جائے؛

 وفات پا جائے؛  وہ مالزمت کے دوران -

رجسٹرڈ   - یا  پریکٹیشنز  طبی  رجسٹرڈ  سے  چائینیزاسے  وساطت  کی  پریکٹیشنر  ایک    میڈیسن 
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جاری کیا جائے، جس میں اس بات کی تصدیق کی جائے کہ وہ    سرٹیفیکیٹمخصوص فارم پر  

 موجودہ مالزمت کے لیے مستقل طور پر ناموزوں ہے؛ یا 

 زیادہ ہو جائے اور طویل عمری کے باعث مستعفی ہو جائے۔  برس یا اس سے 65اس کی عمر  -

 دن کے اندر کر دینی   7مے کی تاریخ کے  تمالزم کو النگ سروس ادائیگی مالزمتی معاہدے کے خا

چاہیے، ماسوائے اس کے کہ فوت ہو جانے والے مالزم کے بینیفشریوں کو ادائیگی کے لیے مجوزہ 

 طریقہ کار اپنایا جائے۔ 

   جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے مالزم کو النگ سروس ادائیگی میں ناکام ایک آجر جو

$ 350,000کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور، جرم ثابت ہونے پر، اس پر  یائوكار یعدالترہتا ہے، اسے 

 سال قید کی سزا دی جا سکتی ہے۔  3کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے اور اسے 

 ھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے فوت شدہ مالزم کے بینفشریوں کو النگ  ایک آجر جو جان بوج

ناکام رہتا ہے،   ثابت    یكاروائ  یعدالتسے  اسروس ادائیگی میں  پڑ سکتا ہے اور، جرم  کا سامنا کرنا 

 $ کا جرمانہ عائد کیا جا سکتا ہے۔  50,000ہونے پر، اس پر 

 

 علیحدگی کی تنخواہ 

 ماہ سے زائد مدت سے بھرتی شدہ ہو، وہ علیحدگی کی   24ہدے کے تحت ایک مالزم جو کہ جاری معا

 تنخواہ کا حق دار ہے اگر: 

 ی کے باعث برطرف کیا گیا ہو؛ہاسے مسلسل کوتا -

اس کا طے شدہ مخصوص مدت کا مالزمتی معاہدہ ختم ہو جائے اور اس کی مسلسل کوتاہی کے  -

 باعث تجدید نہ کی جائے؛ یا 

 اسے ختم کر دیا جائے۔   -

 تنخواہ کی  علیحدگی  کو  مالزم  لیے    ادا  آجر  ادائیگی کے  اس  کی طرف سے  کہ مالزم  جو  گا  کرے 

 ماہ کے اندر اندر ادا کی جا ئے گی۔  2حریری نوٹس کی وصولی کے بعد تدعوٰی کیے جانے پر 

   ایک آجر جو جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے مالزم کو علیحدگی کی تنخواہ میں ناکام

$  50,000کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور، جرم ثابت ہونے پر، اس پر  یكاروائ یعدالتہے، اسے  رہتا

 کیا جا سکتا ہے۔  دکا جرمانہ عائ

 

 النگ سروس ادائیگی اور علیحدگی کی تنخواہ کا طریقہء شمار

 

ندی   نہ درجہ ب ہا ما

 مالزم 

 سروس کے قابل شمار سال  x#  (x 3/2)آخری مکمل ماہ کی اجرتیں٭ 

فی کام   نہ یا  روزا

ینے والے   معاوضہ ل

 مالزم 

بھی     ُجرت دنوں کی    18)کوئی سے  پنے  ا   عام   30یں٭ جو کہ ا

بل شمار    xیام میں سے مالزم منتخب کرے گا(#  ا ورکنگ   قا

 مالزمتی سال 

ماہ    12ایک مالزم یہ انتخاب بھی کر سکتا ہے کہ مالزمتی معاہدے کے خاتمے کے فوری بعد اپنی   ٭ 

کو استعمال کر لے۔ )جب مالزم کا مالزمتی معاہدہ اگر نوٹس کی بجائے   اُجرتمار کردہ  کی اوسط ش

تم ہوا ہو تو، مالزم انتخاب کر سکتا ہے کہ نوٹس کی بجائے نقد ادائیگی کی  خنقد ادائیگی کے ذریعے  

 ۔ ماہ کی اوسط شمار کردہ تنخواہ کو استعمال کر سکے۔(  12تاریخ کے فوری بعد 
)جیسا کہ  22,500م کو  مجموعی رق  #     ۔ےیچاہسے متجاوز نہیں ہونا   2/3$( کے $15,000 
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 مالزمتی تحفظ 

   میں اپنے آجر کے خالف مالزمتی تحفظ کے لیے چارہ جوئی کا دعٰوی    رتوص ایک مالزم درج ذیل

 کر سکتا ہے:

تحت   - معاہدے کے  جاری  کو  )مالزم  برطرفی  معقول  لیے    24غیر  کے  زائد عرصے  ماہ سے 

 ؛  ھرتی ہونا چاہیے(ب

تبدیلی )مالزم کو جاری معاہدے کے تحت مالزم  - مالزمتی معاہدے کی شرائط میں غیر معقول 

 ؛  (یےہاہونا چ

 ۔ غیر معقول اور غیر قانونی برطرفی -

   اگر ایک آجر اپنے مالزم کو برطرف کر دیتا ہے اور درج ذیل جائز وجوہات کے عالوہ مالزم کی

 تو برطرفی یا تبدیلی شرائط کو غیر معقول تصور کیا جاتا ہے: شرائط میں تبدیلی کرتا ہے، 

 مالزم کا برتاؤ؛  -

 ؛م کی صالحیت یا قابلیتزالم اپنے کام کے سرانجام دینے کے لیے -

 مسلسل کوتاہی یا کاروبار کے لیے درکار اصل عملی تقاضا جات؛ -

 قانونی ضروریات؛  -

 دیگر ٹھوس وجوہات۔  -

   میں ازسرنو بحالی، ازسرنو شمولیت، مالزمت کے خاتمے کے  مالزمتی تحفظ کے لیے چارہ جوئیوں

رف غیر معقول اور غیر قانونی ص ی  گیوقت ادائیگیاں اور حق معاوضہ شامل ہے )قابل معاوضہ ادائ

 کی صورت میں الگو ہو گی(۔ یبرطرف

وع  سے رج  10  كے بابمزید تفصیالت کے لیے، براہ مہربانی "جامع گائیڈ برائے مالزمتی آرڈیننس"   *

 کریں

 

 رلیبر ٹریبیونل یا مائنر ایمپالئمنٹ کلیمز ایجوڈیکیشن بورڈ کی طرف سے ایوارڈ کی ادائیگی میں ناکامی پ

 جواب دہی   فوجداریین کی رآج

 

   ایک آجر جو جان بوجھ کر اور بغیر کسی معقول توجیہ کے قابل ادائیگی رقم کی تاریخ ادائیگی کے

کا سامنا کرنا پڑ سکتا    یكاروائ  یعدالتمیں ناکام رہتا ہے، اسے  دن کے اندر ایوارڈ٭ کی ادائیگی    14

سال قید    3عائد کیا جا سکتا ہے اور اسے    ہانمر$ کا ج350,000ہے اور، جرم ثابت ہونے پر، اس پر  

  کی سزا دی جا سکتی ہے۔

 

  کو یا اس کے بعد نافذ العمل تصور ہوں گی۔  2010اکتوبر  29شرائط 

 

سے رجوع  13 بابکی ایک جامع گائیڈ" کے  آرڈیننس، براہ مہربانی "مالزمتی ے لی٭ مزید ٖتفصیالت کے 

 کریں
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 ضمیمہ 

 

   ماہانہ  اوسط یا  بیماری یں  ترجاُ   روزانہ  ادائیگی،  کی  چھٹی  ساالنہ  ادائیگی،  کی  چھٹی  کہ  جو 

اور  ادائیگی  عوض  ادائیگی، نوٹس کے  پدری چھٹی کی  ادائیگی،  االؤنس، زچگی چھٹی کی 

  اوسط   سامنے آتی ہیں، اوسط  آخر میں کی جانے والی ادائیگی کو شمار کرتے ہوئے  سال کے

ہیں جو کہ مالزم درج ذیل متعین تاریخوں کے   یرتک  وں کی طرف اشارہاُجرتروزانہ یا ماہانہ  

میں کماتا ہے۔ اگر کوئی مالزم   10 نوٹماہ  12بعد   ماہ سے کم مدت کے لیے    12کے عرصے 

 و یہ شمار کم دورانیے کی مدت کی بنیاد پر ہو گا۔ بھرتی کیا جاتا ہے، ت

 

ں  یا نونی چھٹ یام(  قا )ا ریخیں  چھٹی کے یوم  متعین تا

چھٹی کی  

ئیگی  دا  ا

نونی چھٹی کا دن  وم ی   1  قا

ہال دن  مسلسل دن سے زیادہ   1 یوں کا پ نونی چھٹ  قا

ساالنہ چھٹی  

ئیگی  دا  کی ا

وم   1  ساالنہ چھٹی کا دن  ی

یوم سے زیادہ   1 ال  مسلسل  ہال دن سا  نہ چھٹی کا پ

نہ لی   تمے پر  مالزمت کے خا

یام(  )ا یوم والی چھٹیوں کے   جانے 

ہدے کے خاتمے کی   معا

 تاریخ 

ال  یماری ا وم   1 نس ؤ ب یماری کا دن  ی  ب

پہال دن  مسلسل دن سے زیادہ   1 یماری کا   ب

زچگی کی  

چھٹی کی  

ئیگی  دا  ا

ہال دن  مسلسل دن سے زیادہ   1  زچگی کی چھٹی کا پ

کی  پدری چھٹی  

ئیگی  دا  ا

وم   1  پدری چھٹی کا دن  ی

ہال دن  مسلسل دن سے زیادہ   1  پدری چھٹی کا پ

نوٹس کے  

ئیگی  دا  عوض ا

خاتمے   ےک تموہ دن جب مالز -

 11نوٹ کا نوٹس دیا جائے 

  یسال كے اختتام ك 

 12  نوٹ ادائیگی

ئیگی کا مقرر دن  - دا  ا

 

   ا جائے:  وں کے شمار کے دوران، ان کو شمار سے خارج کر دیاُجرتاوسط(i)  دورانیے    اس

وں کی ادائیگی نہ کی گئی ہو، بشمول آرام  اُجرتوں یا مکمل  اُجرتکہ جن میں مالزم کو اس کی  

انونی چھٹی کا دن، ساالنہ چھٹی، بیماری کی چھٹی کا دن، زچگی چھٹی، پدری چھٹی،  ق،  ندکا  

ھ کیے جانے والے  یا آجر کے سات کی چھٹی کام کے دوران چوٹوں کے باعث بیماری رخصت

بھی عام کام کا دن جس میں آجر کی جانب سے مالزم   معاہدے کے مطابق چھٹی، اور کوئی 

ان تمام دورانیوں کے لیے مالزم کو ادا    (ii)س کے ساتھ ساتھ ار واسے کام نہ کروایا جائے؛  

 کی گئی مجموعی رقم۔ 

 
نوٹ

 ماہ" ہے۔   یلنڈرماہ" سے مراد "ک " 10 
نوٹ

 "وہ دن جب کہ معاہدہ مالزمت ختم ہو گا" کو اپنا جائے گا۔ ں،ی مصورت  یجانے ک   یےنوٹس د 11 
نوٹ

 ہو گا۔   یاگ یاذکر نہ ک یںاہدے مسال کے خاتمے پررقم کا مع یںاس صورت حال پر منطبق ہو گا جس م 12 



18 

   

 

 

 2717 1771انکوائری ہاٹ الئن: 

 سے ہینڈل کیا جاتا ہے( " 1823)اس ہاٹ الئن کو "

 

 www.labour.gov.hk: ہہوم پیج کا پت

 

 

 

 2020دسمبر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.labour.gov.hk/



