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请远离无证经营的雇佣仲介

jvB‡mÝ bvB, ‡mLvb ‡_‡K P‡j Avmyb
உரிமம் இல்லையென்றால, அகனறு விடவும்

Ask for employment agency’s licence

您应要求雇佣仲介出示营业执照

Kg©ms¯’vb ms¯’vi jvB‡mÝ ‡`Lyb

வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின 
உரிமத்தைக் வகடகவும்

Check against the MOM EA directory

上网查看人力部的雇佣仲介目录进行核对

MOM EA WvB‡i±wi‡Z hvPvB Ki“b

MOM EA ்டரக்டரிெில சரிபறாரக்கவும்

WALK AWAY
NO LICENCE,
WALK AWAY
NO LICENCE,

ALWAYS CHECK IF YOUR EMPLOYMENT AGENCY IS 
LICENSED WITH MOM. 

请务必检查雇佣仲介是否持有�新加坡人力部
颁发的营业执照。

您应要求查看雇佣仲介的登记卡，并登录www.mom.gov.sg/eadirectory，
�查看人力部的雇佣仲介目录进行核对

me©̀ v Avcbvi Kg©ms ’̄vb ms ’̄v MOM ‡_‡K jvB‡mÝ cªvß wK bv ‡`Lyb|
Avcbvi Kg©ms ’̄vb cªwZwbwa‡K Zvi wbeÜb cÎ ‡`Lv‡Z ejyb I  

www.mom.gov.sg/eadirectory ‡Z MOM EA WvB‡i±wi‡Z hvPvB Ki“b

உஙகளது வவ்லைவறாய்ப்பு முக்ம MOM-ெிடமிருந்து உரிமம் 
யபற்றுளளதைறா எனப்தை எப்வபறாதும் சரிபறாரததுக் யகறாளளுஙகள.

உஙகளது வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின பதைிவு அட்ட்ெக் வகடடுப் 
யபற்று அ்தை www.mom.gov.sg/eadirectory என் 

MOM EA ்டரக்டரிெில சரிபறாததுக் யகறாளளவும்.

Ask to see your employment agent’s registration card and check against the 
MOM EA directory at www.mom.gov.sg/eadirectory PENALTY

For engaging an unlicensed agent, 

you may be fined up to $5,000. 

刑罚
如果您使用无证经营的雇佣仲
介，�则可能被处以最高$5,000
的罚款。

Rwigvbv
jvB‡mÝwenxb Kg©ms¯’vb ms¯’vi cwi‡lev 
e¨envi Kivi Rb¨ Avcbvi $5,000 ch©š— 
Rwigvbv n‡Z cv‡i|

தண்டனை
உரிமம் யப்றாதை முக்ம்ெ 
ஏற்பறாடு யசய்வதைற்கறாக, 
உஙகளுக்கு $5,000/- வ்ர 
அபரறாதைம் விதைிக்கப்படலைறாம்.
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Sadh was the Director of Times Supermarket Pte Ltd. He 
engaged Balaguru s/o Amirthalingam, an unlicensed 
employment agent, to submit an Employment Pass for his 
uncle to work as a general manager in his company. Sadh 
paid $6,000 to Bala as agent fees. 

Bala helped Sadh to find manpower once before, when 
Sadh needed to hire an inventory manager.

Throughout Sadh’s transactions with Bala, he had never 
enquired whether Bala possessed a valid EA licence issued 
by the Commissioner for Employment Agencies.

Sadh was charged in court for using the services of an 
unlicensed employment agent, for which he pleaded guilty, 
and was fined as a result. 

mva UvBgm mycvigv‡K©U cªvB‡fU wjwg‡UW Gi WvB‡i±i wQj| Zvi ‡Kv¤úvbx‡Z 
‡Rbv‡ij g¨v‡bRvi wn‡m‡e KvR Ki‡Z Zvi KvKvi Rb¨ Kg©ms¯’vb cvm Rgv w`‡Z 
‡m jvB‡mÝ wenxb G‡R›U evjv¸i“, wcZv-Ag…Zwj½g, ‡K wb‡qvM K‡i| mva G‡R›U 
wd eve` evjv‡K 6,000 Wjvi ‡`q|

mv‡ai GKRb Bb‡f›Uwi g¨v‡bRvi wb‡qvM Kivi cª‡qvRb n‡j evjv Zv‡K Avevi 
Rbkw³ Lyu‡R ‡c‡Z mvnvh¨ K‡i|

evjvi m‡½ mva Gi mg¯— ‡jb‡`‡bi mgq, wZwb KL‡bv evjvi Kv‡Q Kg©ms¯’vb 
G‡RwÝi Kwgkbvi Øviv Rvwi Kiv ‰ea BG jvB‡mÝ i‡q‡Q wKbv wRÁvmv K‡ibwb|

mva Gi wei“‡× jvB‡mÝ wenxb G‡R›U Gi cwi‡lev e¨env‡ii Rb¨ Av`vj‡Z 
Awf‡hvM Avbv nq, Ges ‡m ‡`vl ¯^xKvi K‡i, Gi d‡j Zv‡K Rwigvbv Kiv nq| 

Sadh在担任Times Supermarket Pte Ltd董事期间，曾让一间
无执照劳务代理Balaguru s/o Amirthalingam帮其叔叔申请
一份担任该公司总经理的就业准证。Sadh为此向Bala支付了
$6,000新元的仲介费。

随后，当Sadh需要聘请一名存货经理时，他再次通过Bala找
到了合适的人选。

在和Bala交易期间，Sadh从未问过Bala是否持有由雇佣代理
总监(Commissioner for Employment Agencies)颁发的有效雇
佣仲介(EA)执照。

Sadh�后来被指控使用无牌照雇佣仲介所提供的服务，他对此
表示认罪，并被处以罚款。

்டம்ஸ் சூப்பரமறாரக்யகட பி்ரயவட லைிமியடட நிறுவனததைின 
இெக்குநர சறாத. தைனனு்டெ மறாமறா தைனது நிறுவனததைில தை்லை்ம 
வமலைறாளரறாக வவ்லை யசய்வதைற்கறாக வவ்லை அனுமதைி அட்டக்கு 
விண்ணப்பம் யசய்ெ, உரிமம் இலலைறாதை வவ்லை நிெமன முகவரறான 
பறாலைகுரு தை/யப அமிரதைலைிஙகம் எனபவ்ர அமரததைினறார. முக்வ 
கடட்ணமறாக பறாலைறாவுக்கு $6,000 யகறாடுததைறார சறாத.

சரக்கு இருப்பு வமலைறாளர ஒருவர சறாததுக்குத வதை்வப்படடவபறாது, 
அந்தை வவ்லைக்கு ஆள வதைட மறுபடியும் சறாததுக்கு உதைவினறார பறாலைறா. 

பறாலைறாவுடன பரிவரததை்ன யசய்தைவபறாது, வவ்லை நிெமன 
முக்வகளின ஆ்்ணெறாளர வழஙகிெ யசலலுபடிெறாகும் வவ்லை 
நிெமன உரிமம் பறாலைறாவிடம் இருக்கி் தைறா என சறாத ஒருவபறாதும் 
வகடட ி்ெவில்லை. 

உரிமம் இலலைறாதை வவ்லை நிெமன முகவரின வச்வக்ளப் 
பெனபடுததைிெதைறாக சறாத மீது நீதைிமன்ததைில குற்்ம் சறாடடப்படடது. 
குற்்த்தை ஒப்புக்யகறாணட அவருக்கு அபரறாதைம் விதைிக்கப்படடது.

It is illegal to use the 
services of an unlicensed 
employment agency. 

请勿使用无证经营的雇佣
仲介，因为此举属于违法
行为。

jvB‡mÝwenxb Kg©ms¯’vb 
ms¯’vi cwi‡lev e¨envi 
Kiv ‡eAvBwb|

உரிமம் யப்றாதை 
வவ்லைவறாய்ப்பு முக்மெின 
வச்வக்ளப் பெனபடுததுவது 
சடடவிவரறாதைமறானது.

Sadh使用无执照仲介服务

mva Gi jvB‡mÝ wenxb G‡R›U 
சறாததைின உரிமம் இலலைறாதை முகவர

UNLICENSED AGENT
SADH’SSADH’S
UNLICENSED AGENT
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