வேலை நியமன உரிலமகள் குறித்து அடிக்கடி வகட்கப்படும் வகள்ேிகள்
1.

பாதுகாப்பு

1.1

நான் மசேநி ேட்டம் மற்றும்/அல்லது சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ் பாதுகாக்கப்படுகிசேனா?

2.

சம்பளம்

2.1

நான் எனது நிறுேனத்திலிருந்து ேிலகிேிட்சடன், ஆனாலும் என் முதலாளி என் ேம்பளத்லத

2.2

என் முதலாளி எனது சேலேகலளத் துண்டித்துேிட்டார். என் ேம்பளத்லத நான் எப்சபாது பபே

2.3

என் முதலாளி எனக்கு ஊதியப் பட்டியலல ேழங்குேதில்லல. சமலும், நான் எந்த சேலல நியமன

ேழங்கேில்லல. என் ேம்பளத்லத நான் எவ்ோறு திரும்பப் பபே முடியும்?

சேண்டும்?

ஒப்பந்தத்திலும் லகபயாப்பமிடேில்லல. எனது ஊதியம் குேித்து எனக்கு ோய்ோர்த்லதயாகத் தான்
பதரிேிக்கப்படுகிேது. இது ேட்டேிச ாதமான பேயலா?

2.4

என் முதலாளி எனக்கு ஒவ்போரு மாதமும் தாமதமாகத் தான் ேம்பளம் ேழங்குகிோர் (கடந்த
மாதத்திற்குப்

பிேகு

ஏழு

நாட்களுக்கும்

சமல்),

ஆனால்

பேலுத்திேிடுகிோர். இது ேட்டேிச ாதமான பேயலா?
3.

வேலை வநரங்கள்

3.1

நான்

தற்ேமயம்

தகுதிகாணல்

சேலலோய்ப்பின்

கீ ழ்

மசேநி

இருக்கிசேன்.

-ஐ

என்

குேித்த

சந த்தில்

முதலாளி

எனது

ஒப்பந்தத்தில் உள்ள சேலல சந ங்களுக்கும் சமல் என்லன சேலல பேய்யுமாறு சகட்கிோர்.
மிலகசந ப் பணிக்காக என் முதலாளி எனக்குச் ேம்பளம் ேழங்க சேண்டியது அேேியமா?

3.2

என்

முதலாளி

4.

ஆண்டு ேிடுப்பு

4.1

நான் தகுதிகாணல் சேலலோய்ப்பின் கீ ழ் இருக்கிசேன். எனக்கு ஆண்டு ேிடுப்லபப் பபே உரிலம

4.2

என்னுலடய ஆண்டு ேிடுப்பு உரிலம என்ன? நான் ஆண்டு ேிடுப்லப எடுக்கும் சபாது என் முதலாளி

4.3

ஆண்டு ேிடுப்புக்கான எனது ேிண்ணப்பங்கலள ஏற்பதற்கு என் நிறுேனம் பபரும்பாலும் மறுக்கிேது.

மறுக்கலாமா?

மிலகசந ப்

பணிலயச்

பேய்யுமாறு

என்லனக்

சகட்டுக்பகாண்டுள்ளார்.

நான்

உள்ளதா?

என் ஊதியத்தில் பிடித்தம் பேய்தால், அது ேரியானதா?

நான் பயன்படுத்தாத ேிடுப்லப அடுத்த ஆண்டுக்கான ேிடுப்பில் சேர்ப்பதற்கு அல்லது பணமாகப்

பபறுேதற்கும் கூட என் நிறுேனம் எங்கலள அனுமதிப்பதில்லல, எனசே நான் பபரும்பாலும் எனது
ேிடுப்லபக் லகேிட சேண்டியிருக்கிேது. இது ேட்டேிச ாதமான பேயலா?
5.

வநாய் ேிடுப்பு/ மருத்துேப் பைன்கள்

1

5.1

நான் மருத்துேச் ோன்ேிதழ் ஒன்லேச் ேமர்ப்பித்து, எனக்கு உடல்நிலல ேரியில்லாத கா ணத்தால்
என்னால் பணிக்கு ே

இயலேில்லல என்று என் முதலாளியிடம் தகேல் பதரிேித்சதன். என்

முதலாளி அப்சபாதும் என் ேம்பளத்தில் பிடித்தம் பேய்ய முடியுமா?
5.2

தகுதிகாணல்

சேலலோய்ப்பின்

6.

ஓய்வு தினம்

6.1

என் முதலாளி மாதத்திற்கு இ ண்டு ஓய்வு தினங்கலள மட்டுசம ேழங்குகிோர். ஓய்வு தினங்கள்

சகாரிக்லககளுக்கு உரிலமயுள்ளதா?

ஒரு நிலலயான ோ
தினம்

ஒரு

பபாது

கீ ழ்

இருக்கும்

பணியாளர்களுக்கும்

கூட

மருத்துேக்

நாளில், ஒரு ோ ம் ேிட்டு ஒரு ோ ம் ேழங்கப்படுகிேது. சமலும், ஓய்வு
ேிடுமுலே

ேழங்கப்படுேதில்லல. இது ேரியா?

தினத்தில்

ேந்தால்,

அதற்கான

மாற்று

ஓய்வு

தினம்

6.2

எனது ஓய்வு தினத்தில் என்லன சேலல பேய்யுமாறு என் முதலாளி சேண்டுசகாள் ேிடுக்கிோர்.

7.

பபாது ேிடுமுலற தினம்

7.1

பபாது

8.

பகுதி-வநர வேலை

8.1

நான் ஒரு பகுதி-சந ப் பணியாளர்.

9.

மவசநி சந்தா

9.1

ஒரு

9.2

எனது அடிப்பலடச் ேம்பளத்தின் அடிப்பலடயில் மட்டுசம மசேநி பேலுத்தப்படுகிேதா அல்லது எனது

எனக்கு எவ்ேளவு ஈட்டுத்பதாலக அளிக்கப்பட சேண்டும்?

ேிடுமுலே

தினத்தில்

என்லன

சேலல

பேய்யுமாறு

ேிடுக்கிோர். எனக்கு எவ்ோறு ஈடு பேய்யப்பட சேண்டும்?

என்

முதலாளி

சேண்டுசகாள்

நான் ஒரு பபாது ேிடுமுலே தினத்தில் சேலல பேய்தால்,

கூடுதல் ஊதியத்லதப் பபறுேதற்கு எனக்கு உரிலமயுள்ளதா?

பகுதி-சந ப்

பணியாள ாக,

எனக்கு

மசேநி

ேந்தாக்கள்

பேலுத்தப்பட

சேண்டுமா?

மாதத்திற்கு $500 -க்கும் குலேோக ேருமானம் ஈட்டுகிசேன் என்ோல் என்னாகும்?

த குத்

பதாலககள்

பேலுத்தப்படுகிேதா?

அல்லது

பேலவுத்பதாலககளின்

அடிப்பலடயிலும்

கூட

நான்

மசேநி

10.

வேலையில் இருந்து ேிைகுதல் / நீ க்குதல் அறிேிப்பு

10.1

பணி ேிலகல் அேிேிப்புக் காலம் குேித்து ஒரு பணியாளர் அேிந்திருக்கேில்லல மற்றும் பணி

ேிலகல் அேிேிப்லப ேழங்கத் தேறுகிோர் எனில், பணியாளரின் ேம்பளத்லத முதலாளி பிடித்தம்
பேய்ய முடியுமா அல்லது அேிேிப்புக் காலத்திற்கான இழப்பீட்டுத்பதாலகலயக் சகா

10.2

முடியுமா?

ஒரு பணியாளர் சேலல நியமன ஒப்பந்தத்தில் லகபயாப்பமிட்டிருக்கேில்லல எனில், முதலாளி
தனது இழப்பீட்டுத் பதாலகக்காகப் பணியாளரின் ேம்பளத்லதப் பிடித்தம் பேய்ய முடியுமா மற்றும்
பணியாளரின் சகாரிக்லகலய நிறுத்திலேக்க முடியுமா?
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11.

வேலை நியமன ஒப்பந்தம்

11.1

சேலல நியமன ஒப்பந்தம் லகபயாப்பமான பிேகு, என் முதலாளியால் அதிலுள்ள நிபந்தலனகலள
மாற்ேம் பேய்ய முடியுமா? அல்லது ஏசதனும் திருத்தத்திற்காக இ ண்டு த ப்பினரின்
சதலேப்படுமா?

ஒப்புதலும்

11.2

ஒரு சேலல நியமன ஒப்பந்தம் இல்லாமல் நான் சேலல பேய்யத் பதாடங்குேது ேட்டேிச ாதமான

11.3

சேலல நியமன ஒப்பந்தத்தில் உள்ள நிபந்தலனகள் சேலல நியமன உரிலமகலள (அதாேது,

பேயலா?

சேலல

நியமனச்

ேட்டம்,

மசேநி

ேட்டம்)

மீ றுகிேது

எனில்,

அந்த

ஒப்பந்தம்

அப்சபாதும்

தக்கலேத்துக்பகாள்ளப்படுகிேதா அல்லது அது முழுேதுமாக பேல்லாததாக ஆகிேிடுமா?
12.

ேருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்பதாலக (AWS) மற்றும் ஊதிய உயர்வு

12.1

முதலாளிகள் தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ேருடாந்த

12.2

எல்லா பணியாளர்களும் ேருடாந்த

ேம்பள நி ப்புத்பதாலகலய, அதாேது 13ேது

மாதச் ேம்பளத்லத ேழங்குேது கட்டாயமானதா/ அேேியமானதா?

ேம்பளம்/ஊதிய உயர்வுகலளப் பபறுேதற்கு உரிலமயுள்ளதா?

3

பாதுகாப்பு
1.1

நான் மவசநி சட்டம் மற்றும்/அல்ைது வேலை நியமனச் சட்டத்தின் கீ ழ்
பாதுகாக்கப்படுகிவறனா?

நீங்கள் ஒரு ேிங்கப்பூ ர் / ேிங்கப்பூர் நி ந்த ோேி (SPR) பணியாளர் எனில், நீங்கள் மசேநி ேட்டத்தின்
கீ ழ்

பாதுகாக்கப்படுகிேீர்கள்.

நீங்கள்

ஒரு

பகுதி-சந /

தற்காலிக/

ஒப்பந்த

அடிப்பலடயில்

பணிபுரிகிேீர்கள் அல்லது உங்களின் தகுதிகாணல் சேலலோய்ப்பின் கீ ழ் இருக்கிேீர்கள் என்ோலும்
கூட இந்தப் பாதுகாப்பு உங்களுக்குப் பபாருந்தும்.

ஒரு முதலாளியுடன் ஒரு சேலே ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் உள்ள ஒவ்போரு பணியாளல யும் (அேர்களது
நாட்டினத்லதப் பபாருட்படுத்தாது) சேலல நியமனச் ேட்டம் பாதுகாக்கிேது. இதில் கீ ழ்க்கண்டேர்கள்
உள்ளடங்க மாட்டார்கள்:

$4,500 -க்கும் சமல் அடிப்பலட மாதச் ேம்பளம் ோங்குகின்ே சமலாளர்கள் மற்றும்

-

நிர்ோகிகள்

கடசலாடிகள்

-

பணிப்பபண்கள்

-

ேட்டமுலேக் கழகமும் அ ோங்கப் பணியாளர்களும்

-

கூடுதலாக, சேலல சந ங்கள், மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியம், ஓய்வு தினங்கள் மற்றும் ஆண்டு

ேிடுப்பு ஆகியேற்லே நிர்ணயம் பேய்கின்ே சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் பகுதி IV ஆனது, $4,500 ஐத் தாண்டாத அடிப்பலட மாதச் ேம்பளங்கலளப் பபறும் சேலலயாட்கள் மற்றும் $2,500 -ஐத்
தாண்டாத

பபாருந்தும்.

அடிப்பலட

மாதச்

ேம்பளங்கலளப்

பபறும்

பணியாளர்களுக்கு

முதன்லமயாகப்

2.

சம்பளம்

2.1

நான் எனது நிறுேனத்திைிருந்து ேிைகிேிட்வடன், ஆனாலும் என் முதைாளி என் சம்பளத்லத
ேழங்கேில்லை. என் சம்பளத்லத நான் எவ்ோறு திரும்பப் பபற முடியும்?

சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ், நீங்கள் சதலேயான அேிேிப்புக் காலத்லத நிலேசேற்ேிருந்தால்

, உங்கள் சேலல நியமனத்தின் இறுதி நாளன்று உங்களின் இறுதி ேம்பளத்லத உங்கள் முதலாளி
உங்களுக்கு

ேழங்கியிருக்க

சேண்டும்.

நீங்கள்

முன்னேிேிப்பின்ேி

அல்லது

சதலேயான

அேிேிப்புக் காலத்லத நிலேசேற்ோமல் சேலலலய ேிட்டு ேிலகியிருந்தால், உங்கள் சேலல
நியமனத்தின் இறுதி நாளில் இருந்து ஏழு நாட்காட்டி தினங்களுக்குள் உங்களுக்கு இறுதிச் ேம்பளம்
ேழங்கப்பட்டிருக்க சேண்டும்.
உங்களுக்கு

அளிக்கப்பட

சேண்டிய

ேம்பளத்

பதாலக

உங்களுக்கு

ேழங்கப்பட்டிருக்கேில்லல

எனில், பின்ேரும் நிபந்தலனகலள நீங்கள் பூர்த்திபேய்தால், ேம்பள நிலுலேகளுக்கான உங்கள்
சகாரிக்லகலய நீங்கள் மனிதேள அலமச்ேிடம் (MOM) தாக்கல் பேய்யலாம்.

(அ) நீங்கள் மாதம் $4,500 -க்கு சமல் ேருமானம் ஈட்டுகின்ே சமலாளர் அல்லது நிர்ோகி பதேிப்
பபாறுப்பில் சேலல பேய்யேில்லல; மற்றும்

(ஆ) நீங்கள் சேலலலய

ேிட்டு ேிலகிய சததியில் இருந்து ஒரு ஆண்டுக்குப் பிேகு

சகாரிக்லக பேய்யேில்லல; மற்றும்

நீங்கள்
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(இ) சகாரிக்லகயானது முன்னேிேிப்புக்குப் பதிலாக ேம்பளம் ோங்குேதற்கானது எனில், நீங்கள்
சேலலலய ேிட்டு ேிலகிய சததியில் இருந்து ஆறு மாதங்களுக்குள் சகாரிக்லகலயத் தாக்கல்
பேய்ய சேண்டும்.

நீங்கள் MOM ஆசலாேலன அதிகாரி ஒருேருடன் ேந்திப்புத் திட்டத்லதச் பேய்துபகாள்ேதற்கு, 6438
5122 என்ே எண்ணில் எங்கள் பதாடர்பு நிலலயத்லதத் பதாடர்புபகாள்ளலாம்.

உங்கள் ேழக்லக நீங்கள் இலணயம்ேழியாகப் பின்ேரும் இலணப்பிலும் புகார் பதரிேிக்கலாம்:
http://www.mom.gov.sg/services-forms/labour-relations/Pages/esol-individual.aspx.
2.2

என் முதைாளி எனது வசலேகலளத் துண்டித்துேிட்டார். என் சம்பளத்லத நான் எப்வபாது பபற
வேண்டும்?
நீங்கள்

தேோன

நடத்லதயின்

அடிப்பலடயில்

சேலல

நீக்கம்

பேய்யப்பட்டிருந்தால்

அல்லது

சேலே ஒப்பந்தம் உங்கள் முதலாளியால் முடிக்கப்பட்டிருந்தால், உங்கள் சேலல நியமனத்தின்

இறுதி நாளன்று உங்களின் இறுதிச் ேம்பளம் ேழங்கப்பட்டிருக்க சேண்டும். இது ோத்தியமில்லல
எனில், சேலல நீக்கம்/முடிவுறுத்தல் பேய்யப்பட்ட சததில் இருந்து மூன்று சேலல நாட்களுக்குள்
ேழங்கப்பட்டிருக்க சேண்டும்.
2.3

என் முதைாளி எனக்கு ஊதியப் பட்டியலை ேழங்குேதில்லை. வமலும், நான் எந்த வேலை
நியமன

ஒப்பந்தத்திலும்

லகபயாப்பமிடேில்லை.

எனது

ஊதியம்

குறித்து

ோய்ோர்த்லதயாகத் தான் பதரிேிக்கப்படுகிறது. இது சட்டேிவராதமான பசயைா?

எனக்கு

1 ஏப் ல் 2016 -இல் இருந்து, சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ் பாதுகாக்கப்படும் பணியாளர்களுக்கு,

எல்லா முதலாளிகளும் இனம்ோரியான ஊதியப் பட்டியல்கலள ேழங்க சேண்டியது அேேியமாகும்.



குலேந்தபட்ேம் மாதத்திற்கு ஒருமுலே.



பணியாளருக்கான ஊதியத்துடன் சேர்த்து அல்லது ஊதியம் ேழங்கிய

எப்வபாது

மூன்று சேலல நாட்களுக்குள் ேழங்கப்பட சேண்டும்.



சேலலயில் இருந்து நிறுத்துகின்ே அல்லது சேலலயில் இருந்து

நீக்குகின்ே நிகழ்ேில், நிலுலேயில் உள்ள ேம்பளத்துடன் சேர்த்து ஊதியப்
பட்டியல் ேழங்கப்பட சேண்டியது கட்டாயமாகும்.
ேடிேம்

பமன்நகல் அல்லது அச்சு நகல் (எழுத்துப்படியாக உள்ளேற்லேயும்
சேர்த்துக்பகாள்ளலாம்).

வசர்க்கப்பட வேண்டிய இனங்கள்:
இனம்ோரியான ேம்பளப்பட்டிகளில், பபாருந்துமிடத்தில், கீ ழ்கண்ட இனங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்க
சேண்டியது கட்டாயமாகும்:
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ேலகப்பிரிவு
ேம்பளத் பதாலக
ேிே ங்கள்

அடிப்பலடச்

ேம்பளத் பதாலக

இனத்தின் ேிேரங்கள்
1.

முதலாளிகளின் பபயர்

3.

ஊதியம் ேழங்கப்படும் சததி(கள்)

2.

பணியாளரின் பபயர்

4. அடிப்பலடச் ேம்பளம்

மணிசந , அன்ோட அல்லது எண்ணிக்லக ேிகித ஊதியம் பபறும்

ேிே ங்கள்

பணியாளர்களுக்காக, பின்ேரும் அலனத்லதயும் குேிப்பிடவும்:

அடிப்பலட ேம்பள ேிகிதம், உதா ணமாக, ஒரு மணிசந த்திற்கு

•

$X

சேலல பேய்த மணிசந ங்கள் அல்லது நாட்கள் அல்லது

•

உற்பத்தி பேய்த பபாருட்களின் ஆகபமாத்த எண்ணிக்லக

பேலவுத்பதாலககள்,
கழிப்புத் பதாலககள்

5.

ேம்பளக் காலத்தின் பதாடக்க மற்றும் முடிவுத் சததி

6.

ேம்பளக் காலத்திற்காக ேழங்கப்படும் பேலவுத்பதாலககள்,
அலேயாேன:

•

மற்றும்

மற்ேலே

•

எல்லா நிலலயான பேலவுத்பதாலககள், உதா ணமாக,
சபாக்குே த்து

எல்லா தற்காலிக பேலவுத்பதாலககள், உதா ணமாக,

ஒருமுலே மட்டும் ேழங்கப்படும் ேீருலட பேலவுத்பதாலக

7.

ஒவ்போரு ேம்பளக் காலத்திற்காகவும் ேழங்கப்படும் ஏசதனும் பிே

கூடுதல் பணமளிப்பு, அலேயாேன
•
•
•
8.

ஊக்கத்பதாலககள்

ஓய்வு தின ஊதியம்

பபாது ேிடுமுலே தின ஊதியம்

ஒவ்போரு ேம்பளக் காலத்திற்காகவும் பேய்யப்படும் பிடித்தங்கள்,

அலேயாேன:
•

எல்லா நிலலயான கழிப்புத் பதாலககள் (உதா ணமாக,
பணியாளரின் மசேநி ேந்தா)

•

எல்லா தற்காலிகக் கழிப்புத் பதாலககள் (உதா ணமாக,
ஊதியமில்லா ேிடுப்பு, சேலலக்கு ே ாலம
ஆகியேற்றுக்கான கழிப்புத் பதாலககள்)

மிலகசந ப்

9.

பதாலக ேிே ங்கள்

11. மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியக் காலத்தின் பதாடக்க மற்றும்

பணிக்கான ேம்பளத்

நிக

ேம்பளம்

மிலகசந ப் பணி பேய்த மணிசந ங்கள்

10. மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியம்

முடிவுத் சததி (ேம்பளக் காலத்திலிருந்து சேறுபட்டிருந்தால்)

12.

மாதத்தில் ேழங்கப்படும் நிக

ேம்பளம்
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பதிவேடுகலளப் வபணுதல்
முதலாளிகள் தாங்கள் ேழங்கிய எல்லா ஊதியப் பட்டியல்களின் பதிலேயும் சபணிப் ப ாமரிக்க
சேண்டியது கட்டாயமாகும்.
ேடிேம்

பமன்நகல் அல்லது அச்சு நகல், எழுத்துப்படியாக உள்ளலேயும் சேர்த்து.

எவ்ேளவு



காைத்திற்குப்

தற்வபாலதய பணியாளர்களுக்காக: ேமீ பத்திய இ ண்டு
ஆண்டுகளுக்கு.

வபணிப்



பராமரிக்க

பதிவுகலள, பணியாளர் சேலல நியமனத்திலிருந்து பேளிசயேிய

வேண்டும்?

2.4

முன்னாள் பணியாளர்களுக்காக: கடந்த இ ண்டு ஆண்டுகளுக்கான
பிேகு ஒரு ஆண்டுக்கு லேத்துக்பகாள்ளப்பட சேண்டும்.

என் முதைாளி எனக்கு ஒவ்போரு மாதமும் தாமதமாகத் தான் சம்பளம் ேழங்குகிறார் (கடந்த
மாதத்திற்குப்

பிறகு

ஏழு

நாட்களுக்கும்

வமல்),

ஆனால்

பசலுத்திேிடுகிறார். இது சட்டேிவராதமான பசயைா?

மவசநி

-ஐ

குறித்த

வநரத்தில்

உங்கள் முதலாளி உங்களுக்குச் ேம்பளக் காலத்தின் இறுதிக்குப் பிேகு 7 நாட்களுக்குள் உங்களுக்கு

ேம்பளம் ேழங்க சேண்டியது கட்டாயமாகும். உதா ணமாக, உங்கள் ேம்பளக் காலம் 1 ஜனேரி
முதல் 31 ஜனேரி 2014 ேல

எனில், உங்களின் ஜனேரி மாதச் ேம்பளத்லத 7 பிப் ேரி 2014 -க்குள்

அளிக்க சேண்டியது கட்டாயமாகும். நீங்கள் மிலகசந ப் பணி பேய்திருந்தால், உங்கள் முதலாளி
உங்களின்

மிலகசந ப்

பணிக்கான

ஊதியத்லத

நாட்களுக்குள் அளிக்க சேண்டியது கட்டாயமாகும்.

உங்களின்

ேம்பளக்

காலத்திற்குப்

பிேகு

14
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3.

வேலை வநரங்கள்

($4,500 -ஐத் தாண்டாத அடிப்பலட மாதச் ேம்பளங்கலளப் பபறும் சேலலயாட்கள் மற்றும் $2,500 ஐத்

தாண்டாத

அடிப்பலட

முதன்லமயாகப் பபாருந்தும்.)
3.1

மாதச்

ேம்பளங்கலளப்

பபறும்

பணியாளர்களுக்கு

இந்தப்

பிரிவு

நான் தற்சமயம் தகுதிகாணல் வேலைோய்ப்பின் கீ ழ் இருக்கிவறன். என் முதைாளி எனது
ஒப்பந்தத்தில் உள்ள வேலை வநரங்களுக்கும் வமல் என்லன வேலை பசய்யுமாறு வகட்கிறார்.
மிலகவநரப் பணிக்காக என் முதைாளி எனக்குச் சம்பளம் ேழங்க வேண்டியது அேசியமா?

ஆம், உங்கள் முதலாளி உங்களின் ஒப்பந்தத்தில் குேிப்பிடப்பட்டிருக்கும் சேலல சந ங்களுக்கு
சமல் உங்கலள சேலல பேய்யமாறு சகட்டுக்பகாண்டுள்ளதால், நீங்கள் உங்களின் அடிப்பலட
மணிசந

ஊதியத்தில் குலேந்தபட்ேம் 1.5 மடங்குகள் ேிகிதத்தில் மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியம்

அல்லது

பகுதி-சந ம்,

பபறுேதற்கு உரிலம பபற்றுள்ள ீர்கள். நீங்கள் தகுதிகாணல் சேலல நியமனத்தில் இருக்கிேீர்கசளா
நாட்கூலி

அல்லது

தற்காலிக

அடிப்பலடயில்

சேலல

பேய்கிேீர்கசளா,

உங்களின் சேலல நியமன நிலலலம எதுோக இருந்தாலும் இது பபாருந்தும்.
கூடுதலாக,

உங்களின்

ஒப்பந்தத்தில்

குேிப்பிடப்பட்டிருக்கும்

சேலல

சந ங்கள்

(ஓய்வு

சந ம்

முடியாது.

இதில்

தேிர்த்து) ஒரு நாளில் 8 மணிசந ங்களுக்கு சமல் அல்லது ஒரு ோ த்தில் 44 மணிசந ங்களுக்கு
சமல் இருக்கக் கூடாது.
நீங்கள்

ஒரு

மிலகசந ப்

நாளுக்கு

பணியும்
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மணிசந ங்களுக்கு

உள்ளடங்கும்.

நீங்கள்

மிலகசந ப் பணிலயச் பேய்ய முடியாது.
3.2

சமல்

ஒரு

பணி

பேய்யக்

மாதத்திற்கு

72

சகட்க

மணிசந ங்களுக்கு

சமல்

என் முதைாளி மிலகவநரப் பணிலயச் பசய்யுமாறு என்லனக் வகட்டுக்பகாண்டுள்ளார். நான்
மறுக்கைாமா?
ஆம்,

நீங்கள்

மறுக்கலாம்.

முதலாளியுடன்

ோத்தியப்படும்

ஒத்துலழப்பதற்குப்

சேலளயில்

பணியாளர்கள்

மிலகசந ப் பணி பேய்ேலதக் கட்டாயமாக்க கூடாது.
உங்கள்

ஒப்பந்தத்தில்

குேிப்பிடப்பட்டிருக்கும்

மிலகசந ப்

பணி

ஊக்குேிக்கப்படுகின்ேனர்

சேலல

சந ங்களானது,

பேய்ேதன்

என்ோலும்

ஒரு

மூலம்
கூட,

நாளில்

8

மணிசந ங்களுக்கு சமல் அல்லது ஒரு ோ த்தில் 44 மணிசந ங்களுக்கு சமல் இருக்கக் கூடாது.
இந்த

மணிசந ங்கலளத்

தாண்டும்

எந்த

சேலலயும்

சமலும், இதற்கு உங்களின் அடிப்பலட மணிசந
ஊதியம் ேழங்கப்பட சேண்டும்.
4.

மிலகசந ப்

பணியாகக்

கருதப்படுகிேது.

ஊதியத்தில் இருந்து 1.5 மடங்குகள் ேிகிதத்தில்

ஆண்டு ேிடுப்பு

($4,500 -ஐத் தாண்டாத அடிப்பலட மாதச் ேம்பளங்கலளப் பபறும் சேலலயாட்கள் மற்றும் $2,500 ஐத்

தாண்டாத

அடிப்பலட

முதன்லமயாகப் பபாருந்தும்.)
4.1

மாதச்

ேம்பளங்கலளப்

பபறும்

பணியாளர்களுக்கு

இந்தப்

பிரிவு

நான் தகுதிகாணல் வேலைோய்ப்பின் கீ ழ் இருக்கிவறன். எனக்கு ஆண்டு ேிடுப்லபப் பபற
உரிலம உள்ளதா?

8

உங்களின் முதலாளியுடன் நீங்கள் குலேந்தது மூன்று மாதங்கள் சேலல பேய்திருந்தால் (நீங்கள்
தகுதிகாணல்

சேலல

நியமனத்தில்

இருக்கிேீர்களா

அல்லது

உறுதிபேய்யப்பட்ட

சேலல

நியமனத்தில் இருக்கிேீர்களா என்பலதப் பபாருட்படுத்தாமல்), நீங்கள் குலேந்தபட்ேம் ஏழு நாட்கள்
ஊதியத்துடன் கூடிய ஆண்டு ேிடுப்லபப் பபறுேதற்கு உரிலம பபற்றுள்ள ீர்கள். நீங்கள் சேலல
பேய்த ஆண்டுகளின் எண்ணிக்லகயுடன் உங்களின் உரிலமயும் அதிகரிக்கும்.

4.2

என்னுலடய ஆண்டு ேிடுப்பு உரிலம என்ன? நான் ஆண்டு ேிடுப்லப எடுக்கும் வபாது என்
முதைாளி என் ஊதியத்தில் பிடித்தம் பசய்தால், அது சரியானதா?

சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ், குலேந்தபட்ே ஊதியத்துடனான ஆண்டு ேிடுப்பு உரிலம கீ சழ
ேல யறுக்கப்பட்டுள்ளது

ேிடுப்பு தினங்களின்

வேலை பசய்த ஆண்டுகள்

எண்ணிக்லக

1ேது

7

2ேது

8

3ேது

9

4ேது

10

5ேது

11

6ேது

12

7

ேது

13

8ேது மற்றும் அதற்குப்பிேகு

14

உங்கள் முதலாளி சமற்கண்ட குலேந்தபட்ே ஊதியத்லதக் காட்டிலும் அதிக ஊதியத்துடனான
ஆண்டு ேிடுப்லப உங்களுக்கு ேழங்கலாம். பணியாளர்கள் ஆண்டு ேிடுப்லபப் பபறுேதற்கு உரிலம
பபற்ேிருந்தால், முதலாளிகள் அேர்களின் ஊதியத்தில் பிடித்தம் பேய்யக் கூடாது.
4.3

ஆண்டு ேிடுப்புக்கான எனது ேிண்ணப்பங்கலள ஏற்பதற்கு என் நிறுேனம் பபரும்பாலும்

மறுக்கிறது. நான் பயன்படுத்தாத ேிடுப்லப அடுத்த ஆண்டுக்கான ேிடுப்பில் வசர்ப்பதற்கு

அல்ைது பணமாகப் பபறுேதற்கும் கூட என் நிறுேனம் எங்கலள அனுமதிப்பதில்லை, எனவே

நான் பபரும்பாலும் எனது ேிடுப்லபக் லகேிட வேண்டியிருக்கிறது. இது சட்டேிவராதமான
பசயைா?

பணியாளர்களின் ஆண்டு ேிடுப்பு ேிண்ணப்பத்லத ஏற்றுக்பகாள்ேது முதலாளியின் தனிப்பட்ட
ேிருப்பமாகும்.

சதலேக்குக்

குலேோன

மனிதேளம்

அல்லது

சேலலப்பளு

அதிகமுள்ள

காலத்தின் சபாது ேிடுப்பு ேிண்ணப்பம் பேய்யப்படுேது ஆகியேற்ேின் கா ணமாக ஒரு ேிடுப்பு
ேிண்ணப்பத்லத
என்பசத

இதன்

பணியாளர்களின்

ஏற்றுக்பகாள்ளாமல்

பபாருளாகும்.

இருப்பதற்கு

எனினும்,

ேிருப்பத்லதக்

ஒரு

முதலாளிகள்

கருத்தில்

முதலாளியால்

ேிடுப்புக்கு

எடுத்துக்பகாள்ள

சதர்வுபேய்ய

ஒப்புதல்

சேண்டும்

முடியும்

அளிக்கும்

மற்றும்

அனுமதிக்கும் சேலளயில் ேிடுப்பு ேிண்ணப்பங்கலள ஏற்றுக்பகாள்ள சேண்டும்.

சபாது

சூழ்நிலல
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5.

வநாய் ேிடுப்பு/ மருத்துேப் பைன்கள்

5.1

நான்

மருத்துேச்

சான்றிதழ்

ஒன்லறச்

சமர்ப்பித்து,

எனக்கு

உடல்நிலை

சரியில்ைாத

காரணத்தால் என்னால் பணிக்கு ேர இயைேில்லை என்று என் முதைாளியிடம் தகேல்
பதரிேித்வதன். என் முதைாளி அப்வபாதும் என் சம்பளத்தில் பிடித்தம் பசய்ய முடியுமா?

நீங்கள் பின்ேரும் தகுதி ேிதிகலளப் பூர்த்திபேய்தால், நீங்கள் ஊதியத்துடன் கூடிய சநாய் ேிடுப்பு
எடுப்பதற்கும்,

பபற்றுள்ள ீர்கள்:

மருத்துேக்

கலந்தாசலாேலனக்

கட்டணங்கலளக்

சகாருேதற்கும்

உரிலம

i.

உங்கள் முதலாளியுடன் குலேந்தபட்ேம் மூன்று மாதங்களுக்குப் பணியாற்ேியுள்ள ீர்கள்;

ii.

நீங்கள் சேலலக்கு ே ாதது குேித்து உங்கள் முதலாளிக்கு 48 மணிசந ங்களுக்குள்

iii.

மற்றும்

தகேல் பதரிேித்தீர்கள் அல்லது தகேல் பதரிேிக்க முயற்ேி பேய்தீர்கள்; மற்றும்
சநாய்

ேிடுப்பு

மருத்துே ால்

உங்கள்

நிறுேனத்தின்

(அங்கீ கரிக்கப்பட்ட

பபாது

மருத்துே ால்
மருத்துே

மருத்துேர்கள் உள்பட) ோன்ேளிக்கப்பட்டது

அல்லது

ஒரு

நிறுேனங்களில்

அ ோங்க

இருக்கும்

ஒரு தனியார் மருத்துேரிடமிருந்து அல்லது ஒரு பா ம்பரிய ேீன மருத்துேத் (TCM) பதாழில்
நடத்துநரிடமிருந்தும்

பபேப்படும்

மருத்துேச்

ேிருப்புரிலமலயயும் உங்கள் முதலாளி பபற்றுள்ளார்.

ோன்ேிதழ்கலள

ஏற்றுக்பகாள்ேதற்கான

நீங்கள் பபறுேதற்கு உரிலமயுள்ள ஊதியத்துடன் கூடிய சநாய் ேிடுப்பு தினங்களின் எண்ணிக்லக
கீ சழ ேழங்கப்பட்டுள்ளது:

நிலறவுபசய்த வேலை

ஊதியத்துடன் கூடிய

ஊதியத்துடன் கூடிய

மாதங்களின்

பேளிவநாயாளி வநாய்

மருத்துேமலன அனுமதி

(தினங்கள்)

உரிலம (தினங்கள்)

3 மாதங்கள்

5

15

4 மாதங்கள்

5 + 3 = 8

15 + 15 = 30

5 மாதங்கள்

8 + 3 = 11

30 + 15 = 45

>6 மாதங்கள்

11 + 3 = 14

45 + 15 = 60

எண்ணிக்லக

ேிடுப்பு உரிலம

ேிடுப்பு
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5.2

தகுதிகாணல்

வேலைோய்ப்பின்

கீ ழ்

இருக்கும்

வகாரிக்லககளுக்கு உரிலமயுள்ளதா?

பணியாளர்களுக்கும்

கூட

மருத்துேக்

ஒரு பணியாளர் குலேந்தபட்ேம் மூன்று மாதங்களுக்கு சேலல பேய்திருந்தால், அேர் தகுதிகாணல்
சேலல

கட்டணம்

நியமனத்தின்
சபான்ே

கீ ழ்

சேலல

மருத்துேப்

பேய்திருந்தாலும்,

பரிசோதலனக்

ேட்டப்படியான கடப்பாட்லடக் பகாண்டிருக்கிோர்.
கட்டணங்கள்

ஒப்பந்தத்தில்

சபான்ே

அல்லது

பிே

லகபயாப்பமிடப்பட்டிருக்கும்

மருத்துேச்

நிறுேனம்

அேருக்கான

கட்டணத்லத

மருத்துேக்

கலந்தாய்வுக்

ஏற்றுக்பகாள்ேதற்கு

முதலாளி

மருந்து, ேிகிச்லே அல்லது மருத்துே அலேக்

பேலவுகளுக்காக,

மற்றும்

உடன்படிக்லகயில்

அதன்

பணியாளரின்

சேலல

பதாழிற்ேங்கத்திற்கு

அளிக்கப்பட

நியமன

இலடசய

சேண்டுபமன்று

குேிப்பிடப்பட்டிருக்கும் மருத்துேப் பலன்களின் அடிப்பலடயில் முதலாளி அத்தலகய பேலவுகலள
ஏற்றுக்பகாள்ேதற்குக் கடப்பாட்லடக் பகாண்டிருக்கிோர்.
6.

ஓய்வு தினம்

($4,500 -ஐத் தாண்டாத அடிப்பலட மாதச் ேம்பளங்கலளப் பபறும் சேலலயாட்கள் மற்றும் $2,500 ஐத்

தாண்டாத

அடிப்பலட

என்

முதைாளி

மாதத்திற்கு

முதன்லமயாகப் பபாருந்தும்.)
6.1

மாதச்

ேம்பளங்கலளப்

இரண்டு

ஓய்வு

பபறும்

தினங்கலள

பணியாளர்களுக்கு

மட்டுவம

இந்தப்

பிரிவு

ேழங்குகிறார்.

ஓய்வு

தினங்கள் ஒரு நிலையான ோர நாளில், ஒரு ோரம் ேிட்டு ஒரு ோரம் ேழங்கப்படுகிறது.
வமலும், ஓய்வு தினம் ஒரு பபாது ேிடுமுலற தினத்தில் ேந்தால், அதற்கான மாற்று ஓய்வு
தினம் ேழங்கப்படுேதில்லை. இது சரியா?

சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ், பணியாளர்கள் ஒவ்போரு ோ மும் ஒரு ஓய்வு தினத்லத
ஊதியமின்ேி பபறுேதற்கு உரிலம பபற்றுள்ளனர். ஓய்வு தினமானது, ஞாயிற்றுக்கிழலமயாகசோ
அல்லது ோ த்தின் ஏசதனும் பிே தினமாகசோ இருக்கலாம். பணிமுலேயில் சேலல பேய்யும்

பணியாளர்களுக்காக, ஒரு ஓய்வு தினமாக ஒரு முழு தினத்லத ேழங்குேதற்குச் ோத்தியமில்லல
எனில், ஓய்வு தினமானது ஒரு பதாடர்ச்ேியான 30 மணிசந க் காலமாக இருக்கலாம். ஒரு ஓய்வு
தினம் பபாது ேிடுமுலே தினத்தன்று ேந்தால், அடுத்த சேலல தினமானது ஊதியத்துடனான ஒரு
மாற்று ேிடுமுலே தினமாக இருக்கும்.
6.2

எனது

ஓய்வு

தினத்லத

என்லன

வேலை

பசய்யுமாறு

என்

முதைாளி

ேிடுக்கிறார். எனக்கு எவ்ேளவு ஈட்டுத்பதாலக அளிக்கப்பட வேண்டும்?

வேண்டுவகாள்

அடுத்தடுத்த பணிமுலேகளில் பதாடர்ந்து சேலல பேய்யசேண்டியது சேலலயின் இயல்பு என்பது
சபான்ே

ேிதிேிலக்களிக்கப்படும் சூழ்நிலலகளின் கீ ழ் தேி , ஒரு ஓய்வு தினத்தன்று தனது

பணியாளர்கலள

சேலல

பேய்யுமாறு

ஒரு

முதலாளியால்

ஏற்பாட்டிற்குப் பணியாளர்களின் உடன்படிக்லகலயக் சகா

கட்டாயப்படுத்த

முடியாது.

சேண்டியது அேேியமாகும்.

இந்த

சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ், ேழங்கப்பட சேண்டிய பதாலகயானது பணியின் கால
அளேின் அடிப்பலடயிலும், அந்த சேண்டுசகாள் பணியாளரிடமிருந்து ேந்ததா அல்லது
முதலாளியிடமிருந்து ேந்ததா என்பதன் அடிப்பலடயிலும் அலமகிேது.
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பணியின் காை அளவு
ஒப்பந்தத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்
அன்றாட

வநரங்களில்

வேலை

பாதிக்கு

வமல் இருக்கக்கூடாது

பாதிக்கு
ஆனால்

வமல்,

ஒப்பந்தத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கு

ம் அன்றாட வேலை
வநரங்களுக்கு

இருக்கக்கூடாது
தனது போந்த

சேண்டுசகாளின்படி

அல

நாள் ேம்பளம்

வமல்

ஒரு நாள் ேம்பளம்

ஓய்வு தினத்தில்

ஒப்பந்தத்தில்

குறிப்பிடப்பட்டிருக்கும்
அன்றாட

வேலை

வநரங்களுக்கும்
அதிகமாக

a) ஒரு

நாள்

ேம்பளம்;

மற்றும்
b)

சேலலபேய்கின்ே

மிலகசந ப்
பணிக்கான

பணியாளர்

ஊதியம்

குலேந்தபட்ேம்
1.5

=

மடங்குகள்

அடிப்பலடயில்
மணிசந

ஊதியம்

x

ஒப்பந்தத்தில்

குேிப்பிடப்பட்டி

ருக்கும் சேலல
சந ங்கலளத்
தாண்டிய

மணிசந ங்களி

ன் எண்ணிக்லக
முதலாளியின்

சேண்டுசகாளுக்கு

ஒரு நாள் ேம்பளம்

இணங்க ஓய்வு

இ ண்டு நாள்
ேம்பளம்

தினத்தில்

சேலலபேய்கின்ே
பணியாளர்

a) இ ண்டு

நாள்

ேம்பளம்;

மற்றும்

b) மிலகசந ப்

பணிக்கான ஊதியம் =
குலேந்தபட்ேம்
மடங்குகள்

1.5

அடிப்பலடயில்
மணிசந

ஊதியம்

ஒப்பந்தத்தில்

x

குேிப்பிடப்பட்டிருக்கு
ம்

சந ங்கலளத்

சேலல

தாண்டிய

மணிசந ங்களின்
எண்ணிக்லக

7.

பபாது ேிடுமுலற தினம்

7.1

பபாது ேிடுமுலற தினத்தில் என்லன வேலை பசய்யுமாறு என் முதைாளி வேண்டுவகாள்
ேிடுக்கிறார். எனக்கு எவ்ோறு ஈடு பசய்யப்பட வேண்டும்?
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பணியாளர்கள்

ஒரு

ஆண்டுக்கு

11

ஊதியத்துடன்

கூடிய

பபாது

ேிடுமுலே

தினங்கலளப்

பபறுேதற்கு உரிலம பபற்றுள்ளனர். ஒரு பணியாளர் பபாது ேிடுமுலே தினத்தன்று சேலல
பேய்கிோர்

எனில்,

அேருக்கு

அந்த

நாளுக்கான

ஆகபமாத்த

ஊதியத்துடன்

அடிப்பலட ஊதியமும் கூடுதலாக ேழங்கப்பட சேண்டும்.
ஒரு

ேிடுமுலே

தினம்

ஓய்வு

தினத்தன்று

ேந்தாலும்

கூட,

அடுத்த

ஊதியத்துடனான ஒரு மாற்று ேிடுமுலே தினமாக இருக்கும்.

ஒரு

நாளுக்கான

சேலல

தினமானது

பணியாளர்கள் பபாது ேிடுமுலே தினத்திற்கு ஒரு நாளுக்கு முன்னர் அல்லது பின்னர் ஒப்புதலின்ேி
அல்லது சபாதுமான கா ணமின்ேி கண்டிப்பாக ேிடுப்பு எடுக்கக் கூடாது.

8.

பகுதி வநர வேலை நியமனம்

8.1

நான் ஒரு பகுதி வநரப் பணியாளர். நான் ஒரு பபாது ேிடுமுலற தினத்தில் வேலை பசய்தால்,
கூடுதல் ஊதியத்லதப் பபறுேதற்கு எனக்கு உரிலமயுள்ளதா?

உங்களின் சேலல சந ங்களானது ஒரு ோ த்திற்கு 35 மணிசந ங்களுக்கும் குலேவு என்று உங்கள்
ஒப்பந்தத்தில்

குேிப்பிடப்பட்டிருந்தால்,

நீங்கள்

ஒரு

பகுதி-சந ப்

பணியாள ாகக்

கருதப்படுேர்கள்.
ீ
இச்ேட்டத்தின்கீ ழ், பகுதி சந ப் பணியாளரின் சேலல நியமனப் பலன்கலள முழுசந ப் பணியாளர் சேலல பேய்யும் மணிசந ங்களுக்கு ஏற்ப ேரிேம ேதப்படியாக
ீ
ேழங்குேதற்கு

முதலாளிகள் அனுமதிக்கப்படுகின்ேனர். பணியாளரின் பபாது ேிடுமுலே தின உரிலமயானது, ஒரு
முழு-சந ப்
ேதத்தில்
ீ

பணியாளருக்கு

ஒப்பாக,

அலமக்கப்பட்டுள்ளது.

சேலல

பகுதி

உரிலமலயக் கணக்கிடுேதற்கான சூத்தி ம்:
பகுதி

சந ப்

பேய்த

சந ப்

மணிசந ங்களின்

பணியாளருக்கான

அடிப்பலடயில்

பபாது

ேிடுமுலே

ேரிேம

தின

பணியாளர்

ஓர் ஆண்டுக்கு சேலல
பேய்யும்
மணிசந ங்களின்

ேரிேமமான

எண்ணிக்லக

காலத்லதக்

--------------------------அசதசபான்ே ஒரு முழுசந ப்

பணியாளர்

ஆண்டுக்கு

x

ஓர்

சேலேக்

பணியாளரின்

அசத

பகாண்டிருக்கும்

அசத சபான்ே ஒரு முழு-சந ப்
ேிடுமுலே

சேலல

பணிச்

பபாது

சபான்ே

பணியாளர்
x

முழு-சந ப்

ஒரு

சேலல

நாளில்

பேய்யும்

மணிசந ங்களின்

தினங்களின்

எண்ணிக்லக

எண்ணிக்லக

பேய்யும்
மணிசந ங்களின்
எண்ணிக்லக

தான் சேலல பேய்கின்ே அல்லது சேலல பேய்யாத தினத்தில் ஒரு பபாது ேிடுமுலே தினம்
ேருகிேதா

ேிடுமுலே

இல்லலயா
தின

பபற்ேிருக்கிோர்.

என்பலதப்

ஊதியத்லதப்

பணியாளர்

ஒரு

பபாருட்படுத்தாது,

பபறுேதற்கு
பபாது

ஒரு

ேிடுமுலே

ேரிேம

பகுதி

ேதப்படி
ீ

தினத்தில்

சந ப்

அலமக்கப்பட்ட
பணியாளர்

சேலல

பேய்கிோர்

பபாது

உரிலம
எனில்,

அேருக்கு ேிடுமுலே தின ஊதியத்திற்கும் கூடுதலாக, அேர் சேலலபேய்த மணிசந ங்களுக்கும்
ஊதியம் ேழங்கப்படும்.
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பகுதி சந

சேலல நியமனம் குேித்த சமலும் தகேல்கலள, இந்த இலணப்பில் கண்டேியலாம்:

http://www.mom.gov.sg/employment-practices/part-time-employment/Pages/default.aspx

9.

மவசநி சந்தா

9.1

ஒரு பகுதி வநரப் பணியாளராக, எனக்கு மவசநி சந்தாக்கள் பசலுத்தப்பட வேண்டுமா? நான்
மாதத்திற்கு $500 -க்கும் குலறோக ேருமானம் ஈட்டுகிவறன் என்றால் என்னாகும்?
மசேநி

ேட்டத்தின்

கீ ழ்,

ஒரு

மாதத்திற்கு

$50

-க்கு

சமல்

ேருமானம்

ஈட்டுகின்ே

எல்லா

ேிங்கப்பூ ர்/ேிங்கப்பூர் நி ந்த ோேி பணியாளர்களுக்கும் மசேநி பேலுத்தப்பட சேண்டும். நீங்கள் ஒரு

பகுதி சந / தற்காலிக/ ஒப்பந்த அடிப்பலடயில் பணிபுரிகிேீர்கள் அல்லது உங்களின் தகுதிகாணல்
சேலலோய்ப்பின் கீ ழ் இருக்கிேீர்கள் என்ோலும் கூட இது உங்களுக்குப் பபாருந்தும். நீங்கள் ஒரு
மாதத்திற்கு $500 -க்கும் குலேோக ேருமான ஈட்டுகிேீர்கள் எனில், நீங்கள் மசேநியின் பணியாளர்
பங்லக

நீங்கள்

ேழங்க

சேண்டியதில்லல.

முழுேதுமாக ஏற்றுக்பகாள்ோர்.
9.2

உங்களின்

மசேநி

ேந்தாலே

உங்கள்

முதலாளி

எனது அடிப்பலடச் சம்பளத்தின் அடிப்பலடயில் மட்டுவம மவசநி பசலுத்தப்படுகிறதா அல்ைது
எனது தரகுத் பதாலககள் அல்ைது

பசைவுத்பதாலககளின் அடிப்பலடயிலும்

பசலுத்தப்படுகிறதா?
அடிப்பலடச்

ேம்பளத்லதத்

தேி ,

த குத்

பதாலககள்,

கூட மவசநி

பேலவுத்பதாலககள்,

ப ாக்க

ஊக்குேிப்புகள்/ேிருதுகள், மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியம் மற்றும் ஊக்கத்பதாலககளுக்காகவும்
மசேநி ேந்தா பேலுத்தப்பட சேண்டும்.

10.

வேலையில் இருந்து ேிைகுதல் / நீ க்குதல் அறிேிப்பு

10.1

பணி ேிைகல் அறிேிப்புக் காைம் குறித்து ஒரு பணியாளர் அறிந்திருக்கேில்லை மற்றும் பணி
ேிைகல் அறிேிப்லப ேழங்கத் தேறுகிறார் எனில், பணியாளரின் சம்பளத்லத முதைாளி

பிடித்தம் பசய்ய முடியுமா அல்ைது அறிேிப்புக் காைத்திற்கான ஈட்டுத்பதாலகலயக் வகார
முடியுமா?

சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ், சேலல நியமன ஒப்பந்தத்திற்கான எந்தத் த ப்பினரும் மற்ே

த ப்புக்கு பபாருத்தமான அேிக்லகலய ேழங்குேதன் மூலம் அல்லது முன்னேிேிப்புக் கடிதத்திற்குப்
பதிலாக

ேம்பளத்லத

அேிேிப்புக்

ேழங்குேதன்

காலமானது,

சேலே

மூலம்

ஒப்பந்தத்லத

ஒப்பந்தத்தில்

முடிவுக்குக்

கூேப்பட்டிருப்பதற்கு

பகாண்டுே

இணங்க

முடியும்.

அல்லது

இரு

த ப்பினர்களுக்கு இலடசய ப ஸ்ப ம் ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டோறு இருக்க சேண்டும். பபாருத்தமான
அேிக்லகலய பணியாளர் ேழங்கத் தேேினால், பணியாளரின் ேம்பளத்லத முதலாளி பிடித்தம்

பேய்யலாம் அல்லது அேிேிப்புக் காலத்திற்கான ஈட்டுத்பதாலகலயக் சகா லாம். ஒப்பந்தத்லத

முன்கூட்டிசய முேித்துக்பகாள்ேதற்கான பண இழப்பீட்டுக்குரிய நிபந்தலனயானது, ஒரு தனியார்
ஒப்பந்தம்

ோர்ந்த

உடன்படிக்லகயாகும்

கட்டுப்படுத்தப்படேில்லல.
அதிகா

மற்றும்

இது

சேலல

நியமனச்

ேட்டத்தால்

ேிேில் நீதிமன்ேம் அத்தலகய ேிேகா ங்கலள முடிவுபேய்ேதில்

எல்லலலயக் பகாண்டிருக்கும்.

நீங்கள்

ேழக்கேிஞரிடம் ஆசலாேிக்க ேிரும்பலாம்.

இந்த

ேிேகா ம்

பதாடர்பாக

ஒரு
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அத்தலகய காலம் முன்னதாக ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டிருக்காத சபாது மட்டுசம கீ சழ
ேல யறுக்கப்பட்டுள்ளலே பபாருந்தும்:

வேலை பசய்த ஆண்டு

அறிேிப்புக் காைம்

26 ோ ங்களுக்கும் குலேோக

1 நாள்

26 ோ ங்கள் முதல் 2

1 ோ ம்

ஆண்டுகளுக்குக் குலேோக
2 ஆண்டுகள் முதல் 5

2 ோ ங்கள்

5 ஆண்டுகள் மற்றும் அதற்கு

4 ோ ங்கள்

ஆண்டுகளுக்குக் குலேோக
அதிகமாக

10.2

முதைாளி ஒரு வேலை நியமன ஒப்பந்தத்தில் லகபயாப்பமிட்டிருக்கேில்லை எனில், முதைாளி
தனது இழப்பீட்டுத் பதாலகக்காகப் பணியாளரின் சம்பளத்லதப் பிடித்தம் பசய்ய முடியுமா/
பணியாளரின் வகாரிக்லகலய நிறுத்திலேக்க முடியுமா?

ஒரு சேலே ஒப்பந்தம் எழுத்துேடிேிசலா அல்லது ோய்ோர்த்தலகயாசோ இருக்கலாம். சேலே
ஒப்பந்தத்தில் கூேப்பட்டுள்ளோறு அல்லது இரு த ப்பினருக்கும் இலடசய ப ஸ்ப
ஒப்புக்பகாள்ளப்பட்டோறு

பபாருத்தமான

அேிக்லகலய

பணியாளர்

அடிப்பலடயில்

ேழங்கத்

தேேினால்,

பணியாளரின் ேம்பளத்லத முதலாளி பிடித்தம் பேய்யலாம் அல்லது அேிேிப்புக் காலத்தில் உள்ள
பற்ோக்குலேக்காக ஈட்டுத்பதாலகலயக் சகா லாம்.

11.

வேலை நியமன ஒப்பந்தம்

11.1

வேலை

நியமன

ஒப்பந்தம்

லகபயாப்பமான

பிறகு,

என்

முதைாளியால்

அதிலுள்ள

நிபந்தலனகலள மாற்றம் பசய்ய முடியுமா? அல்ைது ஏவதனும் திருத்தத்திற்காக இரண்டு
தரப்பினரின் ஒப்பதலும் வதலேப்படுமா?
சேலல

நியமனத்தின்

பதாடக்கத்தில்

பணியாளரும் கட்டுப்படுகின்ேனர்.
மாற்ேப்படசோ

கூடாது.

லகபயாப்பமிட்ட

சேலே

ஒப்பந்தத்திற்கு

முதலாளியும்

இந்த ஒப்பந்தம் இருத ப்பினரின் ஒப்புதலின்ேி திருத்தப்படசோ,

சேலல

நியமன

ஒப்பந்தத்தில்

குேிப்பிடப்பட்டுள்ளோறு

சேலல

நியமனத்தின் ேிதிமுலேகள் மற்றும் நிபந்தலனகலளத் திருத்துேதற்கு முதலாளி ேிரும்பினால்,
அலே பாதிக்கப்படும் பணியாளர்கள் அல்லது அேர்களின் பதாழிற்ேங்கத்துடன் ேிோதிக்கப்பட
சேண்டியத்

சதலேயிருக்கும்.

பணியாளர்கள்

அந்த

மாற்ேங்கலள

ஏற்றுக்பகாள்ளேில்லல

என்ோல், தங்கள் மறுப்புகலள சந டியாக முதலாளியிடம் பதரிேிக்க சேண்டும்.
இறுதியாக,

சேலல

எட்டப்படேில்லல

நியமன

என்ோல்,

ஒப்பந்தத்திற்கான

இருத ப்பில்

எந்தத்

மாற்ேங்கள்
த ப்பும்

குேித்து

உடன்படிக்லக

பபாருத்தமான

அேிேிப்பு

எதுவும்

அல்லது

முன்னேிேிப்புக் கடிதத்திற்குப் பதிலாக ேம்பளத்லத ேழங்குேதன் மூலம் சேலே ஒப்பந்தத்லத
முேித்துக்

பகாள்ளலாம்.

இல்லலபயனில்,

நீங்கள்

சேலல

நியமனத்தின்

நிபந்தலனகலள ஏற்றுக்பகாள்ள சேண்டிய கட்டாயத்திற்கு உள்ளாகலாம்.
11.2

ஒரு

வேலை

நியமன

ஒப்பந்தம்

சட்டேிவராதமான பசயைா?

இல்ைாமல்

நான்

வேலை

பசய்யத்

திருத்தப்பட்ட

பதாடங்குேது
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1 ஏப் ல் 2016 -இல் இருந்து, சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ் பாதுகாக்கப்படும் பணியாளர்களுக்கு,
எல்லா முதலாளிகளும் முக்கிய சேலல நியமன நிபந்தலனகலள (KETகள்) எழுத்துப்பூர்ேமாக
ேழங்க சேண்டியது அேேியமாகும்.




எழுத்துேடிேிலான KETகலள யார் பபே சேண்டும்?


14 நாட்கள் அல்லது அதற்கு சமலாக சேலல பேய்த எல்லா பணியாளர்களும்



1 ஏப் ல் 2016 அன்று/அதற்குப் பிேகு பணியமர்த்தப்பட்டுள்ள எல்லா பணியாளர்களும்

எப்சபாது எழுத்துேடிேிலான KETகள் ேழங்கப்பட சேண்டும்?




சேலல நியமனம் பதாடங்கியதில் இருந்து 14 நாட்களுக்குள்

எழுத்துேடிேிலான KETகலள எந்த ேடிேத்தில் ேழங்க சேண்டும்?


பமன்நகல் அல்லது அச்சு நகலில் ேழங்கலாம்



சேலல நியமனம் பதாடர்பான பபாதுோன முக்கிய நிபந்தலனகலள சேலல நியமன
ஒப்பந்தங்கள், பணியாளர் லகசயடு அல்லது நிறுேனத்தின் இண்ட் ாபநட்டில்
ேழங்கலாம்

KETகளில், பபாருந்துமிடத்தில், கீ ழ்கண்ட இனங்கள் சேர்க்கப்பட்டிருக்க சேண்டியது கட்டாயமாகும்:
ேலகப்பிரிவு

இனத்தின் ேிேரங்கள்

சேலல

1.

முதலாளியின் முழுப் பபயர்

ேிே ங்கள்

3.

சேலலயின் தலலப்பு, முக்கியக் கடலமகள் மற்றும்

நியமனத்தின்

2.

4.
5.
சேலல சந ங்கள்
மற்றும் ஓய்வு

6.

தினங்கள்
ேம்பளம்

பணியாளரின் முழுப் பபயர்
பபாறுப்புகள்

சேலல நியமனம் பதாடங்கிய சததி

சேலல நியமனத்தின் கால அளவு (பணியாளர்கள் நிலலயானகாலத்திற்கான ஒப்பந்தத்தில் இருந்தால்)

சேலல பேய்ேதற்கான ஏற்பாடுகள் (அன்ோட சேலல

சந ங்கள், ஒரு ோ த்திற்கான சேலல நாட்களின் எண்ணிக்லக,
ஓய்வு தினம்)

7.

ேம்பளக் காலம் (ேம்பளம் ேழங்கும் சததி)

9.

நிலலயான பேலவுத்பதாலககள் (ஒரு ேம்பளக் காலத்திற்கு)

8.

அடிப்பலடச் ேம்பளம்

10. நிலலயான கழிப்புத் பதாலககள் (ஒரு ேம்பளக் காலத்திற்கு)
11. மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதியக் காலம் (ேம்பளக்
காலத்திலிருந்து சேறுபட்டிருந்தால்)

12. மிலகசந ப் பணிக்கான ஊதிய ேிகிதம் (பபாருந்தினால்)
13. ேம்பளம் பதாடர்பான பிே கூறுகள் (எ.கா., ஊக்கத்பதாலககள்,
ஊக்குேிப்புகள்)
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ேிடுப்பு மற்றும்
மருத்துேப்
பலன்கள்

15. பிே மருத்துேப் பலன்கள் (எ.கா., காப்புறுதி,
மருத்துே/பல்மருத்துேப் பலன்கள்)

மற்ேலே

11.3

14. ேிடுப்புக்கான உரிலமகள்

16. தகுதிகாணல் சேலல நியமனக் காலம்
17. அேிேிப்புக் காலம்

வேலை நியமன ஒப்பந்தத்தில் உள்ள நிபந்தலனகள் வேலை நியமன உரிலமகலள (அதாேது,
வேலை நியமனச் சட்டம், மவசநி சட்டம்) மீ றுகிறது எனில், அந்த ஒப்பந்தம் அப்வபாதும்
தக்கலேத்துக்பகாள்ளப்படுகிறதா அல்ைது அது முழுேதுமாக பசல்ைாததாக ஆகிேிடுமா?

ஏசதனும் சேலல நியமன நிபந்தலனகள் சேலல நியமனச் ேட்டம் மற்றும் மசேநி ேட்டத்தில்
ேழங்கப்பட்டிருக்கும்

பதாடர்புலடய

நிபந்தலனகலளக்

காட்டிலும்

குலேோன

ோதகத்லதக்

பகாண்டிருந்தால், அந்த சேலல நியமன ஒப்பந்தம் ேட்டேிச ாதமாகும், பேற்ோனதாகும் மற்றும்

பேல்லாததாகும். இந்த இ ண்டு ேட்டங்களிலும் ேழங்கப்பட்டிருக்கும் நிபந்தலனகளானது, குலேந்த
ோதகமான எந்த ஒப்பந்தம் ோர்ந்த நிபந்தலனலயயும் மிஞ்ேி நிற்கும்.

கீ வழ ேழங்கப்பட்டுள்ள இனங்களானது, முதைாளி மற்றும் பணியாளருக்கு இலடயிைான ஒப்பந்தம்
சார்ந்த உடன்படிக்லககள் என்பதால், இலே வேலை நியமனச் சட்டத்தின் கீ ழ் பாதுகாக்கப்படுகின்றன:
12.

ேருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்பதாலக (AWS) மற்றும் ஊதிய உயர்வு

12.1

முதைாளிகள் தங்கள் பணியாளர்களுக்கு ேருடாந்தர சம்பள நிரப்புத்பதாலகலய, அதாேது
13ேது மாதச் சம்பளத்லத ேழங்குேது கட்டாயமானதா/ அேசியமானதா?

AWS (பபாதுோக 13ேது மாத ஊதியம் என்று அேியப்படுகிேது) என்பது சேலல நியமனச் ேட்டத்தின்
கீ ழ் கட்டாயம் ேழங்கப்பட சேண்டிய பதாலக அல்ல. AWS அளிக்க சேண்டுபமன்று சேலல நியமன

ஒப்பந்தம் அல்லது பணியாளர் லகசயட்டில் ேழங்கப்பட்டிருந்தால் மட்டுசம அது முதலாளியின்
ஒப்பந்தம் ோர்ந்த கடப்பாடாக இருக்கும்.

இல்லலபயனில், AWS பணமளிப்பானது சப ப் சபச்சுக்கும்,

முதலாளி மற்றும் பணியாளருக்கு இலடயிலான ப ஸ்ப

உடன்படிக்லகக்கும் உட்பட்டதாகும். இது

இது

சப ப்

குேித்து ஒப்பந்தத்தில் எதுவும் குேிப்பிடப்பட்டிருக்கேில்லல அல்லது பதளிோக இல்லல எனில்,
பணியாளருக்கும்

உட்பட்டதாகும்.
12.2

முதலாளிக்கும்

இலடயிலான

சபச்சு/ப ஸ்ப

உடன்படிக்லகக்கு

எல்ைா பணியாளர்களும் ேருடாந்தர சம்பளம்/ ஊதியம்/ ஊதிய உயர்வுகலளப் பபறுேதற்கு
உரிலமயுள்ளதா?

ேருடாந்த ச் ேம்பளம்/ ஊதியம்/ ஊதிய உயர்வு என்பது சேலல நியமனச் ேட்டத்தின் கீ ழ் ஒரு
சதலேப்பாடு

அல்ல

சபச்சு/ப ஸ்ப

உடன்படிக்லகக்கு உட்பட்டதாகும்.

மற்றும்

இது

பணியாளருக்கும்

முதலாளிக்கும்

இலடயிலான

சப ப்
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