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 2019مئی  1فی گھنڻہ ہے اور یہ ڈالر  37.5ڈبلیو) کی شرح  ایمقانونی کم از کم اجرت (ایس  
مالزم کو قابل ادائیگی کسی  متعلق۔ بنیادی طور پر، کسی اجرت مدت کے 1سے مؤثر ہوگا

میں کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد پر ان کا اوسط نکاال  اجرت مدتاجرتیں، جب 
 ۔بلو کی شرح سے کم نہیں ہونی چاہئیںایس ایم ڈتو جائے، 

اس کتابچہ کا مقصد آسان پیرائے میں کچھ بڑے ایس ایم ڈبلیو تقاضوں کی وضاحت کرنی ہے۔ کم از کم  
کی تشریح اس کی بنیای عبارت پر مبنی ہونی چاہئے۔ اعالمیہ کی مکمل عبارت  )608ہ (کیپشن اجرت اعالمی

 پر اپلوڈ کر دی .legislation.gov.hkewwwویب سائٹ محکمۂ انصاف کے ہانگ کانگ ای لیجسلیشن 
 ہے۔گئی 

 اعالمیہ کا احاطہ 

سبھی مالزمین پر الگو ہے، چاہے وه ماہانہ شرح والے، یومیہ شرح والے، گھنڻہ واری شرح ایس ایم ڈبلیو  
والے، مستقل، اتفاقی، کل وقتی، جز وقتی یا دیگر مالزمین ہوں، اور اس سے قطع نظر کہ انھیں ایک جاری 

ج ذیل صورتیں اس جیسا کہ مالزمت اعالمیہ میں تعین کی گئی ہے، در 2معاہده کے تحت رکھا گیا ہے یا نہیں
 سے مستثنی ہوں گی :

 2ایسے لوگ جن پر مالزمت اعالمیہ الگو نہیں ہوتا ہے 

  ان کی جنس، نسل یا قومیت سے قطع نظر3اندر رہنے والے گھریلو کارکنانکے گھر ، 

  نیز کام کے تجربہ والے طلبہ استثناء طالب علم مالزمت کے  3طلبہزیرتربیت تخصیص کرده
 3دوران

معذور مالزمین پر بھی الگو ہوتا ہے۔ کم از کم اجرت اعالمیہ کے تحت مخصوص انتظام فراہم لیو ایس ایم ڈب 
تشخیص سے گزرنے کو منتخب کرنے کا حق ہو اور تشخیص نتیجہ کی  پیداواریتکیا جاتا ہے تاکہ انھیں 

اصولوں کے تحت قانونی کم از کم اجرت بنیاد پر اجرتیں موصول کریں۔ تفصیالت کے لیے، برائے مہربانی 
 دیکھیں۔رہنما کے لیے پیداواریت تشخیص کا جامع  معذور مالزمین

 کم از کم اجرت کی رقم 

کسی اجرت مدت کے تعلق سے آجر کے ذریعہ کسی مالزم کو قابل ادائیگی اجرتیں کم از کم اجرت کی رقم  
 کا حساب درج ذیل کے اعتبار سے کیا جائے گا: سسے کم نہیں ہوں گی ج

 

کم اجرت کم از اجرت مدت میں مالزم کے ذریعہ کام کیے گئے  = 
  گھنڻوں کی مجموعی تعداد

ایس ایم ڈبلیو 
شرح (یعنی 

ڈالر فی  37.5
مئی  1گھنڻہ 
سے  2019

 مؤثر)
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  کامگھنڻہ واری  

ے گئے گھنڻوں (کسی گھنڻہ کے کسی حصے کام کی اجرت کا حساب لگانے کے مقصد سے، کم از کم 
، مالزمت کے میثاق کے مطابق یا معاہده کے مطابق یا مالزم جبہے وقت شامل ایسا وئی بھی سمیت) میں ک

 پر : ہدایتآجر کی 

  مالزمت کی کسی جگہ پر حاضر ہو، اس سے قطع نظر کہ اسے اس وقت کام فراہم کیا جا رہا ہے یا
 تربیت؛ یا

 الزمت کی جگہ کے درمیان اپنی مالزمت کے تعلق سے سفر کر رہا ہے، اس میں اپنی رہائش اور م
(دونوں سمتوں میں) سفر کرنا شامل نہیں ہے (سوائے مالزمت کی اس جگہ کے جو ہانگ کانگ 

 سے باہر ہو اور اس کی معمول کی مالزمت کی جگہ نہ ہو)۔

مالزمت کے میثاق کے مطابق یا مالزمت کی جگہ کا مطلب کوئی بھی ایسی جگہ ہے جہاں پر مالزم،  
 ۔ہوپر، کام کرنے یا تربیت حاصل کرنے کے مقصد سے حاضر  ہدایتق یا آجر کی معاہده کے مطاب

کم از کم اجرت اعالمیہ کے عالوه، اگر زیرسوال وقت، مالزمت کے میثاق کے مطابق یا معاہده کے مطابق  
م پر، مالزم کے ذریعہ کام کیے گئے اوقات سمجھا جاتا ہے، تو اس طرح کا وقت کم از ک ہدایتیا آجر کی 

 اجرت کا شمار کرنے میں شامل کیا جانا چاہئے۔

بجے شام تک کام کرتا ہے۔ ایک دن، وه آجر کی  6ایک مالزم مالزمت کے اپنے میثاق کے مطابق : 1مثال  
کام کرتا ہے۔ کم از کم اجرت کا حساب کرنے کے لیے  زائد وقتبجے شام تک  7بجے شام سے  6ہدایت پر 

 ی کام کیا گیا گھنڻہ ہے۔یہ ایک گھنڻے کا زائد وقت بھ

ایک مالزم ہانگ کانگ میں کام کرتا ہے۔ اس کی رہائش کی جگہ اور اس کی کمپنی کے درمیان : 2مثال  
سفر کرنے میں لگنے واال وقت کم از کم اجرت کا حساب کرنے کے حوالہ سے کام کیا گیا گھنڻہ نہیں ہے۔ 

ے مالزم اپنی کمپنی سے سفر کرکے گاہک کے دفتر ایک دن، آجر کی ہدایت پر، دستاویزات پہنچانے کے لی
کے دفتر کے بیچ سفر کرنے میں  ککا سفر کرتا ہے اور پھر اپنی کمپنی واپس آتا ہے۔ اس کی کمپنی اور گاہ

 لگنے واال وقت بھی کم از کم اجرت کا حساب کرنے کے لیے کام کیے گئے گھنڻے ہیں۔

 

 گی اجرتیںکے تعلق سے مالزم کو قابل ادائی اجرت مدت 

ایس ایم ڈبلیو کے لیے اجرتوں کی تعریف مالزمت اعالمیہ میں کی گئی تعریف سے قریبی طور پر ملتی  
 نہ کی گئی ہو، "اجرتوں" سے مرادمالزمت اعالمیہ میں جب تک کسی دوسری طرح سے تخصیص ہے۔ 

زائد وقت کام کرنے  ، کمیشن،سفری االؤنس سمیت االؤنسز، حاضری االؤنسسبھی معاوضے، کمائیاں،  ہیں
یا شمار کیا گیا ہو، پیسے  گیا ہوس حد تک بھی ان کا فیصلہ کیا ، جبخششیں اور سروسکے لیے ادائیگی، 

تعلق سے مالزم  کی شکل میں اظہار کیے جانے کے قابل، کام کیے گئے یا آئنده کیے جانے والے کام کے
 2مخصوص استثناءات کے تابع۔، کو قابل ادائیگی
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، اس لیے ہے جو کام کیے گئے گھنڻے نہیں ہےچونکہ کم از کم اجرت کے حساب سے وه وقت خارج  
مالزم کو کسی بھی ایسے وقت کے لیے کی گئی ادائیگی جو کام کیے گئے گھنڻے نہیں ہیں (مثالً آرام کے 

ائیگی، پدرانہ مادرانہ چھڻی کی اددن کی ادائیگی، چھڻی کے دن کی ادائیگی، ساالنہ چھڻی کی ادائیگی، 
 اجرت مدتچھڻی کی ادائیگی، بیماری کا االؤنس، وغیره) اسے کم از کم اجرت کے حساب کے لیے کسی 

مالزم کو قابل ادائیگی اجرتوں (یعنی "قابل ادائیگی اجرتیں") کے حصے کے طور پر ہرگز  متعلقکے 
تا ہے کہ آیا مخصوص رقموں کو یہ اعالمیہ اس کو بھی بیان کرکم از کم اجرت چاہئے۔  شمار نہیں کیا جانا

تعین کرنے کے لیے کہ آیا اجرتیں کم از کم اجرت کے معیار پر پوری اترتی ہیں مخصوص حاالت میں قابل 
 ادائیگی اجرتوں کے طور پر شمار کیا جانا چاہئے۔

فرق کے تعلق سے مالزم کو قابل ادائیگی اجرتیں کم از کم اجرت سے کم ہیں، تو اسے  اجرت مدتاگر  
میثاق کو اس بات کی ادائیگی کیے جانے کا حق حاصل ہے۔ مالزم کے مالزمت اضافی معاوضہ") "یعنی (

والے کے طور پر لیا جانا ضروری ہے کہ مالزم اس اجرت مدت کے تعلق سے اضافی کی ہدایت دینے 
ار کرنے میں دیگر متعلقہ قانون سازی کے تحت استحقاقات کا شممعاوضہ کا حقدار ہے۔ اضافی معاوضہ 

 بھی الگو ہوتا ہے۔ 

نہ تو کم از کم اجرت اعالمیہ نہ ہی مالزمت اعالمیہ میں تجویز ہے کہ کھانوں کے وقفوں اور آرام کے  
دنوں کے لیے ادائیگی کی جانی چاہئے۔ آیا یہ کہ کھانوں کے وقفے اور آرام کے دن ادائیگی والے یا مختلف 

آیا کہ کھانوں  ہیں۔یچ اتفاق کے اعتبار سے مالزمت کے نکات کے بانداز کے ہیں یہ آجروں اور مالزمین 
اجرت کے وقفے کام کیے گئے گھنڻے ہیں اور/یا ادائیگی والے ہیں، آیا آرام کے دن ادائیگی والے ہیں، 

، اجرت کا شمار، کمیشن کا شمار اور ادائیگی کا انتظام، وغیره کم از کم اجرت کے حساب میں متعلقہ مدت
ں ضروری ہو، آجروں اور مالزمین کو قانونی، معقول اور مناسب بنیادوں پر مزدور انتظام ہیں۔ جہا
کی کوشش کرنی چاہئے۔ ت اور صالح و مشوره کے توسط سے مالزمت کے نکات پر اتفاق مواصال

ت اعالمیہ کے مطابق، آجروں کو مالزمین کے مالزمت نکات اور شرائط کو یک طرفہ طور پر نہیں ممالز
چاہئے۔ محمکۂ مزدور آجروں اور مالزمین کو اپنے مسائل حل کرنے اور اتفاق تک پہنچنے میں مدد  بدلنا

کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اگر مالزمین کو شبہہ ہے کہ ان کے مالزمت حقوق میں رخنہ ڈاال گیا ہے، تو 
ل طورپر پیروی وه محکمۂ مزدور سے مدد مانگ سکتے ہیں۔ محکمۂ مزدور اس طرح کے معامالت کی فعا

 کرے گا۔
 

 سے الگو 2019مئی  1 ایس ایم ڈبلیو کی ڈالر 37.5: 3مثال  
 

 فرض کرنا 
 مالزمت میثاق کے مطابق : •

  پر معاوضہ، آرام کے دن اتوار کو ڈالر کی شرح 8,000فی مہینہ 
  گھنڻے کا کھانے کا وقفہ 1گھنڻوں کا کام مزید روزآنہ  8فی دن  –ہفتہ پیر سے 

)، کام کیے گئے گھنڻوں کی اجرت مدتار کے دن سمیت) کے ایک مہینے میں (دنوں (اتو 30 •
 گھنڻے)  8دن  26گھنڻے ہے ( 208مجموعی تعداد 

 بغیر ادائیگی کے کے وقفے اور آرام کے دن ے) کھان1منظرنامہ (

 حساب

)i(  :الر ڈ 7,800اس مہینہ کے لیے کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے مطابق کم از کم اجرت
 ڈالر)  37.5گھنڻے  208(

)ii( ڈالر 8,000: 4اس مہینہ کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں 

 ) اس مثال میں، چونکہii) مقابلہ میں (i سے کم نہیں ہے، کم از کم اجرت کے تقاضا کی تکمیل ہو (
 رہی ہے اور آجر کو اضافی معاوضہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔
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 ؛ اور آرام کے دن بغیر ادائیگی کے5ادائیگی کے ساتھ کے وقفے ے) کھان2منظرنامہ (

 حساب

(i)  :ڈالر  7,800اس مہینہ کے لیے کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے مطابق کم از کم اجرت
 ڈالر)  37.5گھنڻے  208(

(ii) 6اس مہینہ کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں: 
 )7ھانے کے وقفے کی ادائیگیڈالر ک 888.9 –ڈالر  8,000ڈالر ( 7,111.1 

 ) اس مثال میں چونکہii(ں ) مقابلہ میi سے کم ہے، تو کم از کم اجرت کے تقاضے کو پورا کرنے (
 –ڈالر  7,800ڈالر ( 688.9ڈالر کی اجرت دینے کے عالوه، آجر کو  8,000کے لیے مالزم کو ماہانہ 

اس طرح سے، مالزم کو  تی ہے۔ڈالر) کے اضافی معاوضہ کی ادائیگی بھی کرنی ہو 7,111.1
 ڈالر) کی ادائیگی کی جانی چاہئے۔ 688.9 +ڈالر  8,000ڈالر ( 8,688.9مجموعی طور پر 

 

 8کے وقفے بغیر ادائیگی کے؛ اور آرام کے دن ادائیگی کے ساتھ ے) کھان3منظرنامہ (

 حساب

(i) ڈالر  7,800ز کم اجرت: اس مہینہ کے لیے کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے مطابق کم ا
 ڈالر)  37.5گھنڻے  208(

 (ii) 6اس مہینہ کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں: 

 )9کی ادائیگیآرام کے دن  1,066.7 – 8,000( ڈالر 6,933.3 

 ) اس مثال میں چونکہiiمقابلہ میں ( )i سے کم ہے، تو کم از کم اجرت کے تقاضے کو پورا کرنے (
 –ڈالر  7,800ڈالر ( 866.7ڈالر کی اجرت دینے کے عالوه، آجر کو  8,000ہانہ کے لیے مالزم کو ما

ڈالر) کے اضافی معاوضہ کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح سے، مالزم کو  6,933.3
 10ڈالر) کی ادائیگی کی جانی چاہئے۔ 866.7 +ڈالر  8,000ڈالر ( 8,866.7مجموعی طور پر 

 دونوں بغیر ادائیگی کے 8اور آرام کے دن 5ےکے وقف ے) کھان4منظر نامہ (

 حساب

(i) ڈالر  7,800: اس مہینہ کے لیے کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے مطابق کم از کم اجرت
 ڈالر)  37.5گھنڻے  208(

 (ii) 6اس مہینہ کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں: 

ڈالر کھانے کے وقفے کی  770.4 – 9ئیگیآرام کے دن کی ادا 1,066.7 – 8,000( ڈالر 6,162.9 
 )11ادائیگی

 ) اس مثال میں چونکہiiمقابلہ میں ( )i سے کم ہے، تو کم از کم اجرت کے تقاضے کو پورا کرنے (
 7,800ڈالر ( 1,637.1ڈالر کی اجرت دینے کے عالوه، آجر کو  8,000کے لیے مالزم کو ماہانہ 

ڈالر) کے اضافی معاوضہ کی ادائیگی بھی کرنی ہوتی ہے۔ اس طرح سے، مالزم کو  6,162.9 –ڈالر 
 ڈالر) کی ادائیگی کی جانی چاہئے 1,637.1 +ڈالر  8,000ڈالر ( 9,637.1مجموعی طور پر 
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 قانون کی خالف ورزی 

ے برابر ہے۔ کم از کم اجرت دینے میں ناکامی مالزمت اعالمیہ کے تحت اجرت شرائط کی خالف ورزی ک 
مالزمت اعالمیہ کے مطابق، اجرتوں کے واجب ہونے پر اگر کوئی آجر جان بوجھ کر یا کسی معقول عذر 
کے بغیر کسی مالزم کو اجرتوں کی ادائیگی کرنے میں ناکام رہتا ہے تو وه مقدمہ چالئے جانے کا سزاوار 

کسی الوں کی قید کا سزاوار ہے۔ جہاں ڈالر کے جرمانہ اور تین س 350,000ہے، اور سزایابی ہوجانے پر، 
باڈی کارپوریٹ کے ذریعہ کسی اجرت سے متعلق جرم کا ارتکاب کسی ڈائریکڻر، منیجر، سکریڻری یا باڈی 

ان کی طرف  یا کارپوریٹ کے اسی طرح کے دیگر افسران کی رضامندی یا چشم پوشی سے کیا جانا،
اس طرح کا شخص اس طرح کے  ثابت ہو جائے، جا سکنے والی الپروائی کی وجہ سے ہونا منسوب کی

 جرم کا مجرم ہو گا اور، سزایابی ہوجانے پر، اسی سزادہی کا سزاوار ہو گا۔

 کوئی میثاق نہیںاداره سے باہر  

مالزمت کے میثاق کی کوئی شرط جس کا مقصد کم از کم اجرت اعالمیہ کے ذریعہ مالزم کو عطا کیے  
 و ختم کرنا یا کم کرنا ہو وه کالعدم ہو گی۔گئے کسی حق، فائده یا تحفظ ک

 آجر مالزم کے ذریعہ کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کا ریکارڈ رکھے گا 

مالزمت اعالمیہ کے تحت آجر کے ذریعہ رکھے گئے اجرت اور مالزمت ریکارڈز میں ایک اجرت مدت 
سی گھنڻہ کے حصہ سمیت) شامل ہو گی میں مالزم کے ذریعہ کام کئے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد (ک

 اگر :

 اور؛ ایس ایم ڈبلیو مالزم پر الگو ہوتا ہے •

 ۔12ڈالر سے کم ہیں 15,300اس اجرت مدت کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں فی مہینہ  •

ڈالر کی مالیاتی حد  15,300اس لیے، جب کسی اجرت مدت کے تعلق سے قابل ادائیگی اجرتیں فی مہینہ  
آجر کے لیے ضروری ہے کہ اس اجرت مدت میں مالزم کے ذریعہ کام کیے گئے  تو، 12سے کم ہوں

گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے ریکارڈ رکھے۔ آجر مالزم کو کم از کم اجرت سے کم ہر گز ادائیگی نہیں کر 
 سکتا ہے، قطع نظر اس کے کہ کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے ریکارڈ کو رکھا جانا ہے یا

 نہیں۔

آجروں کو مالزمین کے ذریعہ کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کے ریکارڈ رکھنے کی ضرورت  
کے لیے اجرتوں کی تعریف کم  )12ڈالر 15,300سے آجروں کو مستثنی کرنے میں ماہانہ مالیاتی حد (یعنی 

کی جانے والی ادائیگی  مالزم کو کسی ایسے وقت کے لیےاز کم اجرت اعالمیہ میں تعریف جیسی ہی ہے۔ 
 یساالنہ چھڻ یگی،ادائ یکے دن ک یچھڻ یگی،ادائ ی(مثالً آرام کے دن ک ےہ یںگئے گھنڻے نہ یےجو کام ک

کسی ) اسے یرهوغ نس،کا االؤ یماریب یگی،ادائ یک یپدرانہ چھڻ یگی،ادائ یک یمادرانہ چھڻ یگی،ادائ یک
شمار نہیں کیا جانا چاہئے۔ اس کے طور پر  اجرتوں کے حصے یگیکے تعلق سے قابل ادائ اجرت مدت

یہ تعین کرنے کے لیے کہ آیا کسی مالزم کو قابل ادائیگی اجرتیں ماہانہ مالیاتی حد سے کم نہیں ہیں، لیے، 
ان ادائیگیوں کو، جہاں الگو ہوں، شامل نہیں کیا جانا چاہئے۔

رنے اور غیرضروری تنازعات سے بچنے آجروں اور مالزمین کو اپنے متعلقہ حقوق اور فوائد کا تحفظ ک 
میں مدد کرنے کے لیے حاضری، کام کیے گئے گھنڻوں، وغیره کے مناسب ریکارڈ رکھنے چاہئیں۔
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 :اطالع

 1اگر  جاتی ہے۔ ڈالر فی گھنڻہ کی 37.5کر  بڑھاے ڈالر س 34.5شرح کی سے مؤثر، ایس ایم ڈبلیو  2019 1مئی    1
کسی اجرت مدت کے اندر پڑتی ہے، تو اس اجرت مدت کے لیے کم از کم اجرت شمار کرنے میں فی  2019مئی 

کو یا اس  2019مئی  1ڈالر کی ایس ایم ڈبلیو شرح کسی بھی ایسے گھنڻے پر الگو ہوتی ہے جس میں  37.5گھنڻہ 
 ۔کے بعد کام کیا گیا ہو

 دیکھیں۔ رہنمامیہ کا ایک جامع مالزمت اعالبرائے مہربانی  2

 کے لیے کم از کم اجرت اعالمیہ دیکھیں۔وضاحت برائے مہربانی  3

) (کھانوں کے وقفے اور آرام کے دن بغیر ادائیگی کے) کے تحت مالزم اس 1چونکہ اس مثال کے منظرنامہ ( 4
اس کی قابل ادائیگی اجرت کا  ، اس لیےھنڻے نہیں ہےوقت کے لیے ادائیگی کا مستحق نہیں ہے جو کام کیے گ

 حساب کرنے میں اس کے معاوضے سے کسی کڻوتی کی ضرورت نہیں ہے۔

کھانوں کے وقفے چاہے ادائیگی والے ہوں یا اس سے مختلف انداز کے، کھانے کے وقفے کی ادائیگی کا شمار    5
تاہم، اگر کسی مالزم کے کھانے کرنے کا طریقہ آجروں اور مالزمین کے درمیان اتفاق کرده مالزمت نکات ہیں۔ 

کم از کم اجرت اعالمیہ کے تحت کام کیے گئے گھنڻوں کے حاالت کے تحت بھی آتے ہیں (برائے کے وقفے 
سیکشن دیکھیں)، تو اس طرح کے وقت کو کم از کم اجرت کو شمار کرنے  "کام کیے گئے گھنڻے"مہربانی اوپر 

 میں شامل کیا جانا چاہئے۔

گئے  یےجو کام ک یگیادائ یگئ یککسی مالزم کو کسی ایسے وقت کے لیے ت اعالمیہ کے مطابق، کم از کم اجر  6
 چاہئے۔ شمار نہیں کیا جاناکے حصے کے طور پر ہرگز قابل ادائیگی اجرتوں اسے  ےہ یںگھنڻے نہ

یگی کا شمار کھانوں کے وقفے چاہے ادائیگی والے ہوں یا اس سے مختلف انداز کے، کھانے کے وقفے کی ادائ  7
ده مالزمت نکات ہیں۔ اس مثال میں، یہ فرض کیا جاتا اور مالزمین کے درمیان اتفاق کر کرنے کا طریقہ آجروں

وقفے  کے (کھانے) 2کاروباری دنوں سمیت)۔ منظرنامہ ( 26آرام کے دن اور  4دن ہیں ( 30ہے کہ مہینے میں 
اس مہینہ کے تعلق سے کھانے کے وقفے کی ادائیگی  ادائیگی کے ساتھ؛ اور آرام کے دن بغیر ادائیگی کے)،

متعلقہ مہینے میں کھانے کے وقفے)۔ اگر   26گھنڻے  9 ÷دن  26 ÷ 8,000ڈالر ہو گی (یعنی  888.9
کاروباری دنوں کی تعداد اور آجروں اور مالزموں کے بیچ حسب اتفاق اس کا شمار اس مثال سے مختلف ہے، تو 

قریب ترین عدد لف ہو سکتی ہے۔ توضیحی مقصد کے لیے، اس مثال میں اعداد کھانے کے وقفے کی رقم مخت
 صحیح عدد بنا دیے گئے ہیں۔

آرام کے دن چاہے ادائیگی والے ہوں یا اس سے مختلف انداز کے، آرام کے دن کی ادائیگی کا شمار کرنے کا  8
 طریقہ آجروں اور مالزمین کے درمیان اتفاق کرده مالزمت نکات ہیں۔

دن کی ادائیگی کا شمار کرنے کا آرام کے دن چاہے ادائیگی والے ہوں یا اس سے مختلف انداز کے، آرام کے    9
اس مثال میں، یہ فرض کیا جاتا ہے کہ  طریقہ آجروں اور مالزمین کے درمیان اتفاق کرده مالزمت نکات ہیں۔

ڈالر  1,066.7ی کی ادائیگ آرام کے دن آرام کے دن سمیت)۔ اس مہینہ کے تعلق سے 4دن ہیں ( 30مہینے میں 
یا متعلقہ مہینے میں آرام کے دنوں دنوں کی تعداد  کیلنڈرآرام کے دن) ہو گی۔ اگر   4دن  30 ÷ 8,000(یعنی 

آرام اس مثال سے مختلف ہے، تو موں کے بیچ حسب اتفاق اس کے شمار کا طریقہ آجروں اور مالزکی تعداد یا 
 قم مختلف ہو سکتی ہے۔کے دنوں کی ادائیگی کی ر

کیلنڈر دنوں کی تعداد یا متعلقہ مہینے میں آرام کے دنوں کی تعداد یا آجروں اور مالزموں کے بیچ حسب اتفاق اگر  10
اس کے شمار کا طریقہ اس مثال سے مختلف ہے، تو آرام کے دنوں کی ادائیگی کی رقم مختلف ہو سکتی ہے۔ 

  8ڈالر فی گھنڻہ  37.5ی ادائیگی کے لیے اتفاق کرده شمار کا طریقہ مثال کے طور پر، اگر آرام کے دنوں ک
ڈالر فی  37.5ڈالر (یعنی  1,200آرام کے دنوں کی ادائیگی  4آرام کے دن ہے، تو اس مہینہ میں   4گھنڻے 
ی کاروبار 27آرام کے دن اور  4دن ہوں ( 31آرام کے دن) ہو گی۔ اگر اس مہینہ میں   4گھنڻے   8گھنڻہ 

دنوں سمیت)، تو اس مہینہ کے لیے کام کیے گئے گھنڻوں کی مجموعی تعداد کی بنیاد پر کم از کم اجرت کی رقم 
 9,300ڈالر)۔ اس طرح سے، مالزم کو مجموعی طورپر   37.5گھنڻے   8دن  27ڈالر ہو گی (یعنی  8,100
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 ڈالر) ادا کیا جانا چاہئے۔ 1,200 +ڈالر  8,100ڈالر (یعنی 

نوں کے وقفے چاہے ادائیگی والے ہوں یا اس سے مختلف انداز کے، کھانے کے وقفے کی ادائیگی کا شمار کھا  11
ده مالزمت نکات ہیں۔ اس مثال میں، یہ فرض کیا جاتا اور مالزمین کے درمیان اتفاق کر کرنے کا طریقہ آجروں

) (کھانے کے وقفے 4)۔ منظرنامہ (کاروباری دنوں سمیت 26آرام کے دن اور  4دن ہیں ( 30ہے کہ مہینے میں 
اس مہینہ کے تعلق سے کھانے کے وقفے کی ادائیگی  کے لیے، اور آرام کے دن دونوں ادائیگی کے ساتھ)،

کیلنڈر دنوں کی تعداد یا اگر کھانے کے وقفے)۔   26گھنڻے  9 ÷دن  30 ÷ 8,000ڈالر ہو گی (یعنی  770.4
د یا آجروں اور مالزموں کے بیچ حسب اتفاق اس کے شمار کا طریقہ متعلقہ مہینے میں آرام کے دنوں کی تعدا

۔ توضیحی مقصد کے اس مثال سے مختلف ہے، تو کھانے کے وقفے کی ادائیگی کی رقم مختلف ہو سکتی ہے
 لیے، اس مثال میں اعداد قریب ترین عدد صحیح بنا دیے گئے ہیں۔

 ڈالر فی مہینہ کی جاتی ہے۔ 15,300ے بڑھا کر الر سڈ 14,100سے مؤثر، مالیاتی حد  2019 1مئی   12
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Kowloon 

Kowloon East UGF, Trade and Industry Tower, 
3 Concorde Road, Kowloon. 
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30 Luen Wan Street, Mong Kok, Kowloon. 
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388 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon.  

New Territories 

Tsuen Wan 5/F, Tsuen Wan Government Offices, 
38 Sai Lau Kok Road, Tsuen Wan, New Territories. 

Kwai Chung 6/F, Kwai Hing Government Offices, 
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