
A Concise Guide to the Employment of Young Persons (Industry) Regulation (Urdu - Pakistan version)   

 
 
 

 نوجوان افراد (صنعت) كے
ئين كا اطالق كی

ٓ
 ضابطہ ا

 ايك جامع را�نما
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
يژن  ليبر انسپكشن ڈو

 ليبر ڈپارٹمنٹ �انگ كانگ

 

   
 



A Concise Guide to the Employment of Young Persons (Industry) Regulation (Urdu - Pakistan version)   

 

         فہرست مضامين
 صفحہ            

 ۱ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعارف 
يف  نوجوان فرد  ۱ــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكی تعر
 ۱ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ درخواست

 ۲ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ پابندياںمالزمت كی مدت، كام كے گھنٹے اور كام كے دن پر قانونی 
 ۲ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زايد وقت كی مالزمت

رام كے وقفے، 
ٓ
 كام كے مناسب اوقات، كھانے اور ٓا

رام كے دن مقرر كرنے كی اطالع،
ٓ
 ۳ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  اور ا

رام كے وقفے
ٓ
  ۳ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مالزمت كا دورانيہ اور ا

رام كے دن
ٓ
  ۴ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا

 ۴ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نوجوان افراد كا رجسٹر
 ۴ــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خاص اجازت اور استثنا

ير زمين كام   ۵ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ز
بار  ۵ــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  خطرناك كارو

 ۵ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزايد وزن اٹھانا  
 ۵ـــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيٹھنے كی سہولتيں  

 ۶ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــليبر انسپكٹرز كی طاقت  
 ۶ــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجرائم اور جرمانے  

 ۶ـــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوسرے مالزمتی تحفظ  
 ۶ــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتحقيقات اور شكايات  
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 تعارف
ئين كا اطالق، مالزمت كے ضابطہ (

ٓ
) كے تحت بنا ہے، صنعت ميں Cap. 57نوجوان افراد (صنعت) كے ضابطہ ا

 نوجوان افراد كے كام كے گھنٹوں اور عام شرائط كو منظم كرتا ہےـ
ياں سمجھانے اور نوجوان افراد كو صنعت  ميں ان كے قانونی حقوق جو يہ را�نما مالكان كو ان كی قانونی ذإہ دار

صنعت ميں نوجوان افراد كی مالزمت كی عام شرائط كے متعلق ہے جاننے ميں مدد ديتی ہےـ يہ دھيان ميں 
يح كے لئيے بااختيار ر�يں گےـ ئين از خود شرائط كی تشير

ٓ
 ركھنا چا�ئيے كہ صرف قوانين اور ضابطہ ا

 

يف نوجوان فرد  كی تعر
يف مالزمت كے قانون   ۱۸سال كی عمر كو پہنچ چكا ہو مگر  ۱۵ايسا فرد ہے جو كہ " نوجوان فردتحت " كےكی تعر

 سال سے كم عمر ہوـ

 
 درخواست

ئين كا اطالق الگو ہوتا ہے ان تمام نوجوان افراد پر جو كہ صنعتی كاموں ميں 
ٓ
نوجوان افراد (صنعت) كے ضابطہ ا

 مالزم ہوئے، مندرجہ ذيل كے عالوہ:ـ
 

 ميں؛ غيرصنعتی حلقہ(ا) 
(ب) كسی بھی صنعتی كام ميں منشيانہ يا منتظمانہ حيثيت ميں يا اس طرح كے صنعتی كام سے جڑی 

 ہوئی صحت يا سماجی خدمت ميں؛
(ج) صرف صفائی صنعتی كام كی عمارت اور متعلقات كی، پيداوار ميں استعمال ہونے والی مشينری اور 

الت كی صفائی كے عالوہ؛
ٓ
 ا

 ايك ديكھ بھال كرنے والے كی حيثيت سے؛ اور (د) صنعتی كام ميں صرف
 (ہ) كھانے كی تياری، استعمال اور فروخت كے لئے اس عمارت اور متعلقات ميں جہاں وہ تيار كيا گياـ

 
-۱- 
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 مالزمت كی مدت، كام كے گھنٹوں اور كام كے دن پر قانونی پابندياں
 

يادہ عرصہ يادہ سے ز  گھنٹے  ۱۰ ايك دن ميں كام كرنے كا ز
 بجے كے درميان) ۷بجے سے شام  ۷(صرف صبح 

يادہ گھنٹے يادہ سے ز  گھنٹے ۸ ايك دن ميں كام كرنے كے ز
يادہ گھنٹے يادہ سے ز  گھنٹے ۴۸ ايك ہفتے ميں كام كرنے كے ز

يادہ دن يادہ سے ز  دن ۶ ايك ہفتے ميں كام كرنے كے ز
يادہ دورانيہ يادہ سے ز دھے گھنٹے سے كم  ۵ مسلسل كام كا ز

ٓ
گھنٹے اس كے بعد وقفہ جو كے ا

رام كے لئے
ٓ
 نہ ہو كھانے اور ا

 
ايك فرد مالزم ركھا نوٹ: "مالزمت كا عرصہ" يعنی عرصہ، بشمول كھانے اور آرام كے لئيے ديا گيا وقت، جس ميں 

 جا سكتا ہے كسی بھی دنـ
"كام كرنے كے گھنٹے" يعنی وہ گھنٹے جس ميں مالزم ركھے گئے افراد مالك كے فيصلہ پر ہوں، كھانے يا آرام 

 كے لئيے دئيے گئے كسی بھی وقفوں كے عالوہـ
 وقتـ"ہفتہ" يعنی ہفتہ كی رات كی آدھی رات اور اگلے ہفتے كی آدھی رات كا درميان كا 

 مالك اور نوجوان شخص جو كہ مالزم ركھا گيا كے درميان
يادہ ہو  ۴۸يا ايك ہفتہ ميں  ۸معا�دے سے، نوجوان شخص كے كام كرنے كے گھنٹے ايك دن ميں  گھنٹے سے ز

يادہ نہ ہوںـ جبكہ، ايك دن  ۹۶ہفتوں ميں  ۲سكتے �يں، جبكہ نوجوان شخص كے كام كے كل گھنٹے متواتر  سے ز
يادہ دورانيہ  ميں كام كا يادہ سے ز  گھنٹے رہے گاـ ۱۰ز

 

 زايد وقت كی مالزمت
 كوئی بھی مالك صنعتی كام ميں كسی بھی نوجوان شخص كو زائد وقت ميں مالزم نہيں ركھے گاـ

 
-۲- 
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رام كے دنوں كے تعين 
ٓ
رام اور كھانے كے وقفے، اور ا

ٓ
منظورشدہ كام كرنے كے گھنٹوں، ا

 كی اطالع
 

رام كے 
ٓ
ئين كے اطالق كے تحت، منظورشدہ كام كرنے كے گھنٹے، كھانے اور ا

ٓ
نوجوان افراد (صنعت) كے ضابطہ ا

رام كے دنوں كا تعين مالك كی طرف سے ہونا
ٓ
چا�ئيے اس نوجوان شخص كے لئيے جو كہ صنعتی كام  وقفے، اور ا

 ميں مالزم ركھا گيا، اور ايك اطالع ميں بتائے جائيں 'اطالع برائے منظور شدہ كام كے گھنٹے'

يہ اطالع، مالك يا اس كے بااختيار نمائندے سے دستخط شدہ ہو اور ليبر ڈپارٹمنٹ كے ليبر  –) LD 334(فارم 
 اور صنعتی كام كی جگہ پر نماياں طور پر لگايا جانا چا�ئيےـ انسپكٹر كی شہادت ميں ہو،

 

 مالزمت كا عرصہ اور آرام كے وقفے
 

ايك صنعتی كام ميں كام كرنے كا عرصہ اور آرام كرنے كے وقفے دونوں تمام نوجوان مالزمين كے لئيے يكساں 
يری اجازت كےـ  ہونے چا�ئيں، ما سوائے كمشنر فار ليبر كی تحر

 
مالزمت كے عرصہ يا كام كرنے كے عرسہ اور آرام كرنے كے وقفے ميں كوئی تبديلی نہيں كی جائے گی جب تك كہ 

يز شدہ تبديلی پر عمل در آمد كرنے  يری اطالع كمشنر كی خدمت ميں نہ پيش كی جا چكی ہو، تجو پہلے سے تحر
ٹھيك سے مكمل كی جا چكی ہو اور  گھنٹے پہلے اور دوسرا "اطالع برائے منظورشدہ كام كے گھنٹے" ۴۸كے 

ماہ ميں ايك بار سے نہيں كی جانی چا�ئيے، جب تك كہ كمشنر كی طرف  ۳لگائی گئی ہوـ اس طرح كی تبديلی 
يری منظوری نہ ہوئی ہوـ  سے تحر

جيسے كہ اطالع ميں ديكھايا گيا ہے ايك صنعتی كام كی جگہ پر كھانے اور آرام كے وقفے كے دوران كوئی بھی 
 وان شخص كام ميں مصروف نہيں ہو گانوج

 
-۳- 
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 آرام كے دن
ديا جانا دن  ۱نوجوان افراد جو كہ ايك صنعتی كام ميں مالزم ركھے گئے �يں كو ايك ہفتے ميں آرام كے لئے 

رام كے دن "نوجوان فرد كے رجسٹر" ميں واضح 
ٓ
رام كا دن �ر نوجوان فرد كے لئے يكساں نہيں، تو ايسے ا

ٓ
چا�ئيےـ اگر ا

 طور پر بيان كئيے جانے چا�ئيےـ آرام كے دن كام سختی سے ممنوع ہےـ
آرام كے دن ميں تبديلی نہيں كی جائے گی جب تك كہ كمشنر فار ليبر كی خدمت ميں "اطالع برائے تبديلی آرام 

) اس طرح كی تبديلی كے ارادے كے لئے، پيش نہ كيا جائے اس پر عمل درآمد ہونے كے LD 339كے دن" (فارم 
يادہ نہي ۱گھنٹے پہلےـ اس طرح كی تبديلی  ۴۸ ں كی جانی چا�ئيے، جب تك كہ كمشنر كی ماہ ميں ايك بار سے ز

يری منظوری نہ ہوئی ہوـ  طرف سے تحر
 

 نوجوان افراد كا رجسٹر

) الزمی تمام نوجوان افراد كے لئيے بنانے چا�ئيے LD 338كسی بھی صنعتی كام ميں "نوجوان افراد كا رجسٹر" (فارم 
) ايك LDF 338اور ليبر كے معائنہ افسر كے تقاضے پر معائنے كے لئيے دستياب ہونے چا�ئيےـ يہ فارم (فارم 

 بائينڈر ميں ركھے جانے چا�ئيےـ
وار آرام كے دن يكساں كے لئيے ہفتہ جبكہ، اگر تمام نوجوان افراد جو ايك صنعتی كام ميں مالزم ركھے گئے �يں 

 �يں تو، ان كا مالك رجسٹر ركھنے سے آزاد ہو گاـ
 

 خاص اجازت اور استثنا
كمشنر فار ليبر كے پاس اختيار ہے كہ خاص اجازت دے يا آزادی دے كسی مالزمت كے ضابطہ آئين كے تحت 

ی ہے ايسی شرائط كے بھی شرائط سے جو كہ كسی بھی صنعتی كام ميں نوجوان افراد كی مالزمت كو منظم كرت
 تحت اور ايسے عرصہ كے لئيے جو كہ وہ سمجھے كہ مناسب ہےـ

سال يا اس سے كم عمر كے نوجوان شخص كو مالزم ركھنے كے لئيے خاص  ۱۶مثال كے طور پر، اگر كوئی مالك 
بجے تك، ايك موزوں كمرہ  ۱۱بجے سے رات  ۷اجازت كی درخواست ديتا ہے شفٹ كے كام كی اسكيم ميں رات 

يری طور پر منظور ہو چكا ہو، الزمی  جس ميں كسی قسم كا كوئی صنعتی كام نہ كيا جاتا ہو اور جو كمشنر سے تحر
 مہيا كيا جائے اور آراستہ كيا جائے نوجوان افراد كے آرام اور كھانے كے لئيے شفٹ كے كام كے دورانـ

 
-۴- 
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ير زمين كام  ز
ير زمين كام، كسی بھی كان يا پتھر كی كان ميں مالزم نہيں ركھے گا يا كسی بھی  كسی بھی نوجوان شخص كو ز

 صنعتی كام ميں جس ميں سرنگ نكالنے كا عمل شامل ہوـ

بارخطرناك   كارو
يف كارخانوں اور  بار كی تعر بار ميں مالزم نہيں ركھے گاـ خطرناك كارو كسی بھی نوجوان شخص كو خطرناك كارو

) كے تحت اس طرح كی جاتی ہے، بشمول بوائلر چپنگ، بنيادی خام مال Cap. 59صنعتی كام كے ضابطہ آئين (
ميگنيز، پارہ يا فاسفورس استعمال ہو؛ ورملين سے شيشے كی تياری، تياری كے عمل جن ميں آرسينگ، سيسہ، 

كی تياری؛ كروميم پليٹنگ؛ سيلولوئيڈ يا ميگنيشيم كی مشينگ يا گرائينڈنگ؛ �ائيڈروكلورك ايسڈ نائيٹرك اور 
 سلفيورك ايسڈ، وغيرہ كی تياریـ

 زايد وزن اٹھانا
ے كی اجازت نہيں دی جائے گی، جو ايك صنعتی كام ميں مالزم ركھے جانے والے نوجوان شخص كو زايد وزن اٹھان

كہ غيرموزوں طور پر بھاری ہو گا، ان كی عمر اور جسمانی نشونما كا لحاظ كرتے ہوئےـ ايك نوجوان شخص جس كی 
 كلو گرام سے زايد وزن اٹھانے كی اجازت نہيں دی جائے گیـ ۱۸سال سے كم ہو كو  ۱۶عمر 

 بيٹھنے كی سہوليتں
كام كھڑے ہو كر كرتے �يں كو بيٹھنے كی مناسب سہولتيں الزمی مہيا كی جائيں تاكہ نوجوان افراد كے لئيے جو كہ 

 مالزمت كے دوران آرام كے موقع كا فائدہ اٹھا سكيںـ
 
 
 
 
 
 

-۵- 
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 انسپيكٹرز كی طاقت ليبر
كے تحت ليبر انسپكٹرز كے پاس يہ اختيار ہے كہ صنعتی جگہ كا تمام  ۷۲) 1مالزمت كے قانون كے سيكشن (

يں، اس بات كی يقين د�انی كے لئيے كی تمام نوجوان افراد جو كہ اس جگہ  موزوں اوقات، دن اور رات ميں دورہ كر
رام كے دن نوجوان افراد (صنعت) كے مالزم ركھے گئے �يں كام كرنے كے گھنٹوں ، ٓ 

ٓ
رام اور كھانے كےوقفے، اور ا

ئين كا اطالق كے مطابق �يںـ وہ مالزمت كے قانون كے سيكشن 
ٓ
) كے تحت بااختيار �يں cاور b) (1 (۷۲ )(ضابطہ ا

ئين كی شرائط پوری ہو
ٓ
يں جو كہ اس چيز كی يقين د�انی كے لئيے ضروری ہو كہ ضابطہ ا رہی �يں،  كہ ايسی جانچ كر

ئين سے جڑے ہوئے كوئی كاغذات پيش كرنے كو كہيں يا كوئی بھی ايسی چيز ضبط كر ليں جو كہ 
ٓ
اور ضابطہ ا

ئين كی خالف ورزی كے جرم كا ثبوت ظا�ر ہو سكتا ہےـ كوئی بھی شخص جو ليبر انسپكٹرز كی شرائط 
ٓ
ضابطہ ا

ورا اترنے ميں ناكام ر�ا تو وہ ايك جرم كا مرتكب ہوتا ) كے تحت پر پcاور b) (1 (۷۲ )مالزمت كے قانون كے سيكشن (
يادہ  يادہ سے ز  جرمانے اور ايك قيد كا جوابدہ ہو گاـ $ ۱۰۰،۰۰۰ہے اور وہ ز

 

 جرائم اور جرمانے
ئين كا اطالق كی خالف ورزی كرے گا تو ايك جرم كا مرتكب كوئی بھی شخص جو 

ٓ
بچوں كی مالزمت كے ضابطہ ا
يادہ  يادہ سے ز  كے جرمانہ كا جوابدہ ہو گاـ $ ۵۰،۰۰۰سے  $ ۱۰،۰۰۰ہو جائے گا ، اور مجرم ثابت ہونے پر ز

 
  

 دوسرے مالزمتی تحفظ
 الگو ہوتی �يںـمالزمت كے قانون كے تحت شرائط جہاں مناسب ہوں بچہ مالزم پر 

 

 تحقيقات اور شكايات
ئين كا اطالق كے متعلق تحقيقات 

ٓ
يں ( ۲۷۱۷۱۷۷۱ہوٹ الئن نوجوان افراد (صنعت) كے ضابطہ ا "ہوٹ الئن پر كر

يعے يا ليبر ڈپارٹمنٹ كے ہوم پيجہے)، سيٹيزنس ايزی لنك " سے ديكھی جا سكتی  ۱۸۲۳  كے زر

http://www.labour.gov.hk پرـ 

يژن ۲۸۱۵گھنٹے كی شكايات كی ہوٹ الئن  ۲۴شكايات  ۲۲۰۰ ف ليبر انسپكشن ڈو
ٓ
 پر كی جا سكتی �يں يا �يڈ كواٹر ا

بر بلڈنگ، پيئر۱۷، ليبر ڈپارٹمنٹ /كو روڈ، سنٹرل �انگ كانگ كو بھيجی جا سكتی �يںـ تمام شكايات كو  ۳۸ �ار

 نہايت رازداری كے ساتھ ديكھا جائے گاـ

-۶- 
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