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 تعارف 
 کچھ آجر عملیاتی ضروریات پوری 

 ”جزوقتی“ مالزمین  ۓلکرنے کے 
 رکھتے ہیں۔ متعدد کنبے بھی گھریلوو کام کاج  

 ۔جزوقتی مقامی گھریلوو مالزم رکھتے ہیں ۓلکے 
  

 مزید تعلیم اور  مثال دوسری جانب، ذاتی وجوہات 
 گھریلو مصروفیات کی وجہ سے کچھ روزگار کے 

 متالشی کم گنڈوں کے لئے ”جز وقتی“ کام کرنے کو  
 ترجیح دیتے ہوں۔ 

 
 ”جز وقتی“ روز گار آجر اور مالزم دونوں کو روزگار 

  کا ایک متبادل ذریعہ بھی پیش کرتا ہے۔ 
 ا س کتابچے سے انکو ”جز وقتی“ روزگار  

 کے بارے میں مفید معلومات فراہم  
 ۔ہوں گی

 
 
 

 محنت قانون کے  
 تحت تحفظ

 بہت سے لوگوں کا خیال ہوسکتا ہے  
 کہ ”جز وقتی“ مالزمین کو محنت  

   ۔قانون کے تحت تحفظ حاصل نہیں ہے
 یہ خیال غلط ہے 

 محنت قانون ”جزوقتی“ اور   ۔درحقیقت،
 کل وقتی روزگار میں کوئی تفریق  

 مالزمین چاہے وه   نہیں کرتا ہے۔
 ان   وقتی،”جز وقتی“ ہوں یا کل 

 کو محنت قانون کے تحت  
 ۔تحفظ حاصل ہے

 
 
 

    اس کتابچے میں
 روزگار،آرڈیننس، کم از کم  

 قانونی اجرت مالزمین معاوضہ  
 اسکیموں    پراویڈینٹ آرڈیننس اور الزمی 

 کے تحت  "جز وقتی" مالزمین   کے  آرڈینس 
 کو  فراہم کرده حقوق اور تحفظات کو پیش  

  کیا گیا ہے۔
 مزید معلومات کے لئے، برائے کرم  

 متعلقہ اشتہار مواد، قانون کے التزامات  
 دیکھیں یا محکمہ محنت یا مینڈیڻری  

 پراویڈیذٹ فنڈ اسکیمز اتھارڻی  
 سے رابطہ کریں۔ 

 
 
 
 



 
 روزگار کے قانون  

 کے تحت تحفظ 
 روزگار کے قانون ہانگ کانگ میں روزگار کے حاالت کا  

 احاطہ کرنے والے قانون کا اہم حصہ ہے۔ اس میں روزگار کے  
 کم از کم معیارات شامل کئے گئے ہیں۔ آجرین اور مالزمین روزگار کی  

 شرائط کو تسلیم کر سکتے ہیں جو آرڈیننس کے مقابلے میں کہیں زیاده موافق ہیں۔  ان
 ہے، مالزمین    1ان مالزمین کے جن پر روزگار آرڈیننس کا اطالق نہیں ہوتا اےؑ  سو

 ) یا پھر متبادل مالزمین ہوں اور  ئلوه کل وقتی یا   ”جز وقتی“ یا اتفاقی(کیڑو چاہے 
 ان کو آرڈی نننس کے تحت مندرجہ ذیل   گھنڻوں کے قطع نظر کے کام کاج کے  ان

 : حقوق اور فوائد حاصل ہوں گے
 مزدوری کی ادائیگی کا تحفظ       •
   مزدوری سے منہا پر پابندی •
   قانونی چھڻیوں کا حق  •
 زچگی تحفظ(سخت، مضرصحت یا نقصان ده کام کی ممانعت)  •
 روزگار تحفظ(بال جواز اور غیر قانونی معطلی)  •
 کے ذریعے مالزمت کی شرائط سے متعلق معلومات کی فراہمی  آجرین •
 یونین مخالف تفریق سے تحفظ، وغیره  •

 
 ہفتوں تک مالزم   4روزگار آرڈیننس کے تحت، اس مالزم کو جس کو ایک ہی آجر نے لگا تار 

 ”مسلسل کنڻریکٹ“   گھنڻے کام کیا ہو، 18رکھا ہو اور جس نے ہر ہفتے کم از کم  
 گا۔ وه مالزم جس کو ”مسلسل کنڻریکٹ“ کے   جاےؑ کے تحت مالزم تسلیم کیا 

 تحت مالزم ر کھا گیا ہو اور جو روز گار آرڈیننس میں درج شرائط پر پورا اترتا 
 ہو، پچھلے پیراگراف میں درج حقوق اور فوائد کے عالوه، 

 مستحق ہو گا:  کامندرجہ ذیل درج حقوق اور فوائد  
 آرام کے دن •
 قانونی چھڻیوں کے دوران تنخواه  •
 تنخواه کے ساتھ سات ساالنہ چھڻیاں  •
 بیماری بھتہ  •
 زچگی تحفظ (زچگی کے لئے چھڻیاں، زچگی کے لیے چھڻیوں کے  •

 دوران تنخواه، حاملہ مالزم کے لئے مالزمت سے معطلی کا تحفظ)
 ولدیت کی چھڻی  •
 علیحدگی پر ادائیگی  •
 طویل مالزمت کے کئے ادائیگی  •
 مالزمت کا تحفظ وغیره  •

 روزگار آرڈیننس کے تحت مالزمین کو حاصل حقوق اورفوائد کے بارے میں مزید  
 عہ ”روزگار آرڈیننس   مطبوکرم محکمہ محنت کا  اےؑ  بر معلومات کے لئے،

  (اے کنسائزگائیڈڈودی ایمپالئمنٹ آرڈیننس) کے لیے مختصر رہنماء
 مختصر رہنما   کیلیےروزگار کے قانون کے تحت ولدیت کی چھڻی 

 ۔دیگر متعلقہ مطبوعات دیکھیں اورکتابچہ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 وه شخص جس پر روزگار   1

 قانون الگو نہیں ہوتا: 
 وه شخض جو خاندان کا ایک رکن ہو اور آجر کے   •

 ساتھ ہی رہتا ہو۔
 روزگار کے وه آجر جسے ہانگ کانگ آرڈیننس کے باہر  •

 لیے معاہدے میں واضع کیا گیا ہے۔ 
 وه شخص مرچنٹ (بحری مسافر) شپنگ سے آرڈیننس کے تحت کسی •

 گروه کے معاہدے کے مطابق تعینات ہو یا پھر اس سمندری جہاز 
 پر سوار ہے جو کہ ہانگ کانگ میں رجسڻرڈ نہیں ہے۔ 

 آرڈیننسوه امیدوار جس کا امیدواری کا معاہده امیدواری  •
 کے تحت رجسڻرڈ ہے، روزگار آرڈیننس کے کچھ 

 پرویژن کے عالوه۔
 
 
 

 سے    "کل وقتی"
 مالزمت میں  " جز وقتی"

 تبدیلی سے متعلق نکات
 جب تک مالزم کی رضامندی نہ ہو یا آجر کے پاس 

 نہ وہو، اس کے آجر کو اس کی مالزمت    2قابل جواز وجہ ئ کو
 ورنہ،  کرنا چاہیے۔کو کل وقتی سے ”جز وقتی“ نہیں 

 گا کہ وه اپنے آجر کے  جاےؑ مالزم کو یہ حق حاصل ہو 
 خالف، روزگار آرڈیننس کے تحت روزگار شرائط کو بال 

 جواز تبدیل کرنے کے لئے تدارک کا دعوی کر سکے۔ 
 اکر کسی مالزم سے ”جز وقتی“ مالزمت کی تبدیلی کے 

 مالزمت  نیؑ تو وه احتیاط کے ساتھ لئے کہا جاتا ہے  
 اس سے متعلق مضمرات  ،ےکے شرائط پر غور کر 

 کا جائزه لے بشمول یہ کہ نئی مالزمت روزگار 
 آرڈیننس کے تحت مسلسل کنڈریکٹ“ 

 کے زمرے میں آتی ہے 
 ۔ یا نہیں

  
 
 ابل جواز وجوہات ق 2

 مالزم کا چال چلن •
 اپنے کام کو انجام دینے کے لئے مالزم کی  •

 صالحیت یا تعلیم 
 کام کے لئے فالتو ہونے یا دیگر حقیقی ضروریات  •
 (یعنی کسی مالزم کو اپنی اصل  قانونی ضروریات •

 حیثیت میں یا اس کی مالزمت کی شرائط میں اصل شر 
 ائط کے ساتھ مالزمت جاری رکھنے کی اجازت دینا 

 ۔غیر قانونی ہے)
 کوئی دیگر اہم وجوہات۔  •
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  2717  1771ہاٹ الئن:  

 )مال کر استعمال کریں 1823ہاٹ الئن  (

 پوچھ تاچھ 
 حکمہٴ محنت م
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  2717  1771ہاٹ الئن:  

 )مال کر استعمال کریں 1823ہاٹ الئن  (

 پوچھ تاچھ 
 محکمہٴ محنت 

 
 کم از کم مزدوری 

 آرڈینس کے تحت تحفظ 
 ۔ قانونی اجرت(ایس ایم ڈبلیو) کو فی گھنڻہ شرح میں ظاہر کیا جاتا ہےکم از کم 

 مختصر ا مزدوری کی کسی مدت سے متعلق قابل ادا مزدوریاں،جب مزدوری کی مدت 
 ایس ایم ڈبلیو شرح سے کم نہیں ہونا چاہے۔گئے گھنڻوں کی کل تعداد کی اوسط نکالی جائے  کیے میں کام 

 وار شرح، روزانہ شرح، ہفتھ ،شرح پر ہوں مالزمین پر ہوتا ہے چاہے وه ماہانہ ایس ایم ڈبلیو کا اطالق تمام 
 ہوں یا پھر مستقل، اتفاقی، کل وقتی، ”جزوقتی“   پرشرح  فی گھنڻھ شرح، مخصو مں کام ختم کر نے کی 

 یا دیگر مالزمین ہوں، قطع نظر اس کے کہ ان کو روز گار آرڈیننس میں درج مسلسل 
 مالزم رکھا گیا ہو یا نہ رکھا گیا ہو۔ اس میں مندرجہ ذیل استثنی ہیں: کنڻریکٹ پر 

 3وه افراد جن پر روزگار آرڈیننس کا اطالق نہیں ہوتا ہے  •
 صذف ذسل یا قومیت سے قطع نظر ساتھ رہنے والے گھریلو مالزمین    •
 طلباء   لئےکیطلباء روزگار میں مستثنی مدت کے دوران مخصوص زیر نگران بشمول کام کے تجربہ   •

 ۔ انڈرنس یا ورک ایکسپیریئنس طلباء
ایس ایم ڈبلیو کا اطالق معذرو مالزمین اور صحت مند مالزمین پر ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ معذور مالزمین کے مزدوری تحفظ  

 اور
 کم ازکم  ان کے لیے مالزمت کے مواقع کی فراہمی کے درمیان قابل جواز توازن برقرار رکھنے کے لئے،

 کہ   لۓیہ طے کرنے کے  ۔تاکہ معذور افراد، ۔مزدوری آرڈیننس کے تحت خصوصی انتظامات کئے جاتے ہیں
 ان کو ایس ایم ڈبلیو سے کم یا ان کی پیداواریت کے برابر ادائیگی نہیں کی جانا چاہیے، پیداواریت سے متعلق  

 ، لۓکنے کے کچھ آجرین کے ذریعے، غلط استعمال کو روتخمینے کا انتخاب کر سکیں۔ 
   تخمینے کی تنسیخ کا حق آجرین کے بجائے ان معذور افراد کو دیا گیا ہے۔ 

 کم از کم مزدوری آرڈیننس اور معذور افراد کے لئے خصوصی  
 انتظامات کے بارے میں تفصیالت کے لئے برائے کرم، 

 کرده متعلقہ شائع محکمؑہ محنت کے ذریعے 
 ۔ پرچے اور کتابچے مالحظہ کریں

 
 
 
  
 وه امیدوار جس کا امیدواری 3

 کا معاہده امیدواری آرڈیننس کے 
 تحت رجسڻرڈ ہے، جب کہ روزگار

 آرڈیننس کے کچھ مخصوص پرویژن 
 صرف رجسڻرڈ امیدواروں پر ہی الگو

 ہوتے ہیں، ایس ایم ڈبلیو کا اطالق 
 کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ 

 
 
 
 

 مالزمین کو معاوضے کے قانون کے تحت تحفظ 
 مالزمین کو معاوضے کے قانون کے تحت کوئی بھی 

 آجر کسی بھی مالزم کو اس وقت تک مالزمت نہیں دے سکتا 
 تاکہ قانون کے تحت   جب تک کہ بیمہ پالیسی کا نفاذ نہ کیا گیا ہو

 اور کام کے مقام پر چوٹ پہنچتے کے لیے عام قانون دونوں  



 ۔قطع نظر اس کے کہ  کے تحت ذمہ داریوں کا احاطہ کیا جاسکے
 مالزمت کے معاہدے کی طوالت یا کام کے گھنڻوں کی تعداد بھی ہو یا وه  

 یا عارضی مالزمت ہو۔ مستقل کل وقتی یا ”جزوقتی“ 
 آجرین کے لیے الزم ہے کہ وه مالزمین کو معاوضے کے قانون کے تحت، 

 سے  حادثےمالزمت کے دوران یا کام کے وقت مالزم کو ہونے والے 
 (سنگین حادثے کی صورت  ےمطلع کردن کے اندر محنت کمشنر کو  14

 ۔اور ان مالزمین کو معاوضہ ادا کرئےدن کے اندر)  7میں  
 وقتا فوقتا  سکتا ہے: معاوضے کے لیے قانون کے تحت اہم نکات میں شامل ہو مالزمین کو 

 معذوری کے لیے  ادائیگیاں، طبی اخراجات اور مستقل معذوری جزوی
 معاوضہ وغیره، اگر کوئی مالزم مالزمت کے دوران، یا کام کے 

 وقت، حادثے سے ہالک ہو جاتا ہے تو آجر کو مہلوک مالزم کے اہل گھریلو 
 یے کافراد کو موت معاوضہ ادا کرنا ہو گا اور آخری رسومات پر 

 گئے معقول اخراجات اور طبی اخراجات کو اس شخص 
 کو واپس کرنا ہو گا جس نے یہ اخراجات

 اڻھائے ہوں۔
 
 
 

 مالزمین  
 معاوضے کے قانون  

 سے متعلق اہم التزامات 
 کی معلومات کے لیے برائے   

 کرام محکمہ محنت کا شائع کرده  
 کتابچہ مالزمین کو معاوضے  

 ننس کا رہنما (اے   کے آرڈی
 کنسائزگانیڈ ڈو دی ایمپالئیز  

 )  ڈیننس ی ڈکمپنسیشن آر
 مالحطہ کر یں۔ 

 
 
 
 

 مینڈیڻری پرووی ڈینٹ فنڈ  
 کے تحت تحفظننس  یآرڈاسکیمس 

 کے تحت، کوئی بھی آجر جس   ننس آرڈی مینڈیڻری پرووڈینٹ فنڈ اسکیمس 
 سال سے کم عمر   65سال یا اس سے زیاده لیکن  18نے کسی مالزم کو جو  

 دن تک کے لیے مالزم رکھا گیا چاہے وه   60کا ہو، تحریری یا زبانی معاہده پر  
 مینڈیڻر کل وقتی ہو یا جزوقتی اور چاہے اس کے ہفتہ وار کام کے گھنڻے کچھ بھی ہوں، 

 اندراج کرنا ہو گا اور اس میں اس کا حصہ  ی پرووڈینٹ فنڈ(ایم پی ایف) کے تحت اس کا 
 ڈالنا ہوگا۔

 کی   ان مالزمین کے لیے جو”جاری معاہدے“ کے تحت مالزمین نہیں ہیں، ساتھ ہی ساتھ ان 
   احاطھدنوں سے کم نہ ہو تو ایم پی ایف کا نظام پھر بھی ان کا  60مالزمت کی مدت  

 کرتی ہے۔
 دن سے زیاده کے اصول کا   60پر    ”اتفاقی مالزمین“ ایم پی ایف سسڻم کے تحت  

 دن   60اطالق نہیں ہوتا ہے یعنی کیڻرنگ انڈسڻری یا کنسڻرکشن انڈسڻری میں  
 بنیاد پر رکھے گئے قلیل ملتی    تک کی مدت کے لیے یا روزانہ کی

 مالزمین۔   اگر کوئی اتفاقی مالزم ایک دن کے لیے ہی مالزم کیوں نہ 
 رکھا گیا ہو، اس کے آجر کوپھر بھی اس کا ایم پی ایف اسکیم کے لیے  

 اندراج کرنا اور اس میں اس کاحصہ ڈالنا الزمی ہے۔ 
 



 
 

لیے برائے کرم”ایم پی ایف رائڻس آف پارٹ ڻائم ایمپالئز“ اور ایم پی ایف  ایم پی ایف سسڻم کے بارے میں مزید معلومات کے 
انڈسڻری اسکیمیں مالحظہ کریں جن کو مینڈیڻری پروری ڈینٹ فنڈ اسکیمز اتھارڻی نے شائع کیا ہے اور جن کو اتھارڻی کی  

 ویب سائٹ سے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ 
 
 
 

 گڈ پیوپل  
 مینجمنٹ پریکڻسز 

 کل وقتی اور جز وقتی مالزمین کمپنی کا بیش   •
 قیمتی اثاثہ ہوتے ہیں گڈ پیوپل انتظامیہ پریکڻسز  

 لگن اور پیداواریت میں   سے مالزمین کے حوصلے، 
 اضافہ ہوتا ہے۔ 

 قانونی التزامات کی تکمیل کے عالوه آجر کو گڈ ایمپالئمنٹ   •
 پریکڻسز پر عمل کرنے کا مشوره دیا جاتا ہے تاکہ”جز  

 وقتی“ مالزمین کی بہود کا دھیان رکھا جا سکے۔ 
 غیر مناسب انسانی و سائل کی انتظامیہ پالیسوں اور پریکڻسز    •

 سے زیاده ڻرن اوور، غیر ضروری مزدور تنازعات  
 عملیاتی الگت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔   کےیہاں تک اور 

 آخر میں، آجر کو مبتالء ہو گا 
 اگر آجر اپنے ”جز وقتی“ مالزمین کی  •

 ضروریات کا خیال رکھیں گے تو مالزمین بھی 
ُ یقین  اس کے بدلے میں کمپنی کو بہتر  ا

 کارکردگی دیں گے۔
 
 
 بھرتی 
 حاالنکہ مالزمت کنڻریکٹ تحریری یا   •

 زبانی کیا جا سکتا ہے جہاں تک ممکن ہو آجرین  
   مالزمین کے ساتھ تحریری معاہده کو اپنے”جزوقتی“ 

 چاہیے۔ اس سے مزدور تنازعات سے بچنے میں مدد ملے   کرنا
 (مالزمت کے لیے تحریری معاہده لکھنے کے بارے میں معلومات کے   گی

 مہ محنت کے شائع کرده کتابچے ”یوزنگ رڈن ایمپالئمنٹ  لیے برائے کم محک
   ۔کنڻریکٹ اور پراپر کیپنگ آف ویج اینڈ ایمپالئمنٹ ریکارڈ“ مالحطہ فرمائیں

 میں روزگار سے متعلق حقوق اور فوائد کے کم از کم   ننس آرڈیروزگار  •
 معیارات دیے گئے ہیں، بہترین موزوں امیدواروں کو راغب کرنے کے لیے  

 بہتر اور زیاده مسابقتی روزگار شرائط پیش کرتے ہیں۔ بہت سے آجر 
 کچھ کمپنیوں کے محکمہ انسانی و سائل، ”جز وقتی“ مالزمین کو بھرتی کرنے    •

 کر دیتے  کے اختیارات برانچ مینجروں یا فرنٹ الئن سپر وائزروں کو تفویض 
 ان حاالت میں کمپنیوں کو مشوره دیا جاتا ہے کہ و ه ان مینجروں   ہیں۔
 ”جزوقتی“ مالزمین کی  سپر وائزروں کے مالحظہ کے لیے  اور

 بھرتی اور ان کے بندوبست کے لیے واضع رہنماء خطوط مرتب کریں۔
 آجرین کو اس کا/ کی صذف، معذوری، کنبہ کی حیثیت،عمر، قومیت،  •

 نسل،مذہب ازدواجی حیثیت، حمل،یا صذفی ذوعیت کی بنیاد پر  
 کوئی تفریق نہیں برتنی چاہیے آجرین کو بھرتی کے  

 طریقہ کار پر عمل کرنا چاہیے اور    اضح ایک و
 بھرتی و مالزمت کے لیے واضع رہنما  

 خطوط مرتب کرنا چاہیے۔



 
 پوچھ تاچھ 

 مینڈیڻری پرووی ڻینٹ 
 اتھارڻی فنڈ اسکیمز 

 : www.mpfa.org.hkسائٹ ویب
 : 0102 2918ہاٹ الئن 

 
 
 

 تربیت و ترقی 
 محنت منڈی میں تیزی سے رونماء ہوتی   •

 ہوئی تبدیلیوں کے پس منظر میں ”جز وقتی“ مالزمین  
 کو اپنے ہم عصر کل وقت مالزمین کی طرح کام  

 میں درپیش چیلنجوں سے نپڻنے کے لیے ضروری مہارت  
 سے خود کو آراستہ کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں جہاں  

 اور  تک ممکن ہو، آجرین تمام مالزمین سے یکساں برتاؤ کریں 
   ۔ان کو مناسب تربیتی مواقع فراہم کریں

 اگر کوئی فرد”جز وقتی“ مالزمت اختیار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب   •
 آجرین کو اپنے  ہے۔  ہے کہ وه نئی چیلنجوں کو قبول کرتا نہیں 

   ”جزوقتی“ مالزمین کو ترقی کے مناسب مواقع فراہم کرنا چاہیے
 ۔تاکہ وه اپنی پیداواریت اور حوصلے میں اضافہ کر سکیں

 ”جز وقتی“ مالزمین کی بھرتی کے وقت آجر کو کمپنی کو عملیاتی   •
 مالزمین کے کام کے   کو اس چاہیے۔ضرورتیات پر دھیان دینا 

 گھنڻوں پر پابندی نہیں لگانا چاہیے۔ یا دیگر ذرائع کے ذریعے تاکہ وه  
   ۔محنت قانون کے تحت ذمہ داریوں سے نہ بچ سکیں

 آجر کو اس کمپنی  اگر مزید کل وقتی مالزمین کی ضرورت ہو تو  •
 میں اس نوعیت کے فرائض کی انجام دہی کے لیے   ”جز وقتی“  

 اس سے نہ صرف بھرتی   مالزمین کو ترجیح دینا چاہیے۔
 اور تربیتی الگت کو کم کرنے میں مدد ملے گی بلکہ  

 اس سے آجر کو موزوں ترین افراد کو بھرتی  
 کرنے میں مدد ملے گی۔

 
 


