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முதலாளிகள் 1 ஏப்ரல் 2016 முதல் எழுதப்பட்ட
முக்கிய ேவைல விதிமுைறகைளயும் (KETs) மற்றும்
வைகப்படுத்தப்பட்ட ஊதியச் சீட்ைடயும் ெகாடுக்க ேவண்டும்.
இந்தச் சிற்ேறட்டில் நங்கள் பின்வருவனவற்ைறப்
பா க்கலாம்:

KETs முன் வடிவம்

KETs மாதிrகள்
KETs – ஐ ேகாப்பில் ேகாத்து ைவப்பதற்கான
வழிகாட்டி
ஊதியச்சீட்டின் முன் வடிவம்

ஊதிய சீட்டின் மாதிr

KETs - க்கான ேதைவகள்
வைகப்படுத்தப்பட்ட ஊதியச் சீட்டிற்கான
ேதைவகள்
எங்கு ேமற்ெகாண்டு உதவி நாடுவது

முக்கிய ேவைல விதிமுைறகளில்

ெபாருத்தமான அைனத்துப் பகுதிகளும் கட்டாயமானைவ

ெவளியிடப்பட்டது: ேத/மா/வ

ெவளியிடப்பட்டத் ேததியில் அைனத்துத் தகவல்களும் சrயாக இருந்தன

பிrவு D | விடுப்பு மற்றும் மருத்துவச் சலுைககள்

பிrவு A | ேவைலக் குறித்த விவரம்
நிறுவனத்தின் ெபய

விடுப்பு வைககள்

ேவைலயின் ெபய , முக்கியப் பணிகள் மற்றும்
ெபாறுப்புகள்

(குைறந்தபட்சம் 3 மாதங்களாவது பணியில்
இருந்திருந்தால் மட்டுேம ெபாருந்தும்)

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
விடுப்பு:

முழு-ேநர ேவைல

ஊழியrன் ெபய

பகுதி-ேநர ேவைல

ஊழியrன் NRIC / FIN

(முதல் வருட பணிக்கு)

ேவைல காலம்

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
ெவளி ேநாயாளி
மருத்துவவிடுப்பு:

(நிைலயான ேவைலக் கால ஒப்பந்தத்தில் உள்ள
ஊழிய களுக்கு மட்டும்)

ேவைல துவங்கும் நாள்

ேவைலயிடம்

(நிறுவனத்தின் பதிவுெபற்ற முகவrயிலிருந்து
ேவறுபட்டால்)

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
மருத்துவமைன விடுப்பு

பிrவு B | ேவைல ேநரம் மற்றும் ஓய்வு நாட்கள்
ேவைல ேநர விவரங்கள்
உ.தா. :

- துவங்கும் மற்றும் முடிவுறும் ேநரம் (வார நாட்கள் மற்றும்
வார இறுதி

- ெமாத்த ேவைல ேநரம் (இைடேவைள ேநரம் தவி த்து)

( நாைளக் குறிப்பிடவும்)

தகுதிகாண் காலஅளவு:

ஒரு மணி ேநரம்

ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் காலம்

(ஊதியக் காலத்திலிருந்து ேவறு பட்டால் மட்டும்)
ஒரு மணி ேநரம்

தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

ஒவ்ெவாரு ஊதிய காலத்திற்குமான
நிைலயான உதவித்ெதாைக
வைக

உதவித்ெதாைக ($)

ெமாத்த நிைலயான
உதவித்ெதாைக
மற்ற ஊதியம் சம்பந்தப்பட்டக் கூறுகள்

தகுதிகாண் காலம்
துவங்கும் ேததி:

மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
அடிப்பைட ஊதியம் (ஒரு காலக் கட்டத்திற்கு)
(பகுதி ேநர ேவைலயாக இருந்தால் ஒரு மணி
ேநரத்திற்கான ஊதியத்ைதக் குறிப்பிடவும்)
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதிய விகிதம்

(ஒரு நாைளக்கு 8 மணி ேநரத்திற்கு அதிகமாக அல்லது
ஒரு வாரத்திற்கு 44 மணி ேநரங்களுக்கு அதிகமாக
இருந்தால் மட்டும்)

ஒவ்ெவாரு ஊதியக் காலத்திற்குமான
நிைலயான கழிவு
வைக

___ ( நாட்கள்/
மணி ேநரங்கள்)

முதலாளி ெசலுத்திய மருத்துவ
பrேசாதைனக் கட்டணம்

___ ( நாட்கள்/
மணி ேநரங்கள்)

மற்ற மருத்துவச் சலுைககள்

(விருப்பத்துக்குட்பட்டது, குறிப்பிடப்பட ேவண்டும்)

___ ( நாட்கள்/
மணி ேநரங்கள்)

பிrவு E | மற்றைவ

பிrவு C | ஊதியம்
ஊதியக் காலம்

(உ.தா. சம்பளத்துடன் கூடிய ேபறுகால விடுப்பு)

ஊதியத்துடன் கூடிய ஓராண்டுக்கான மருத்துவமைன
அனுமதி என்பதில், ஊதியத்துடன் கூடிய புறேநாயாளி
சுகவன விடுப்பும் உள்ளடங்கும். பகுதி ேநரப்
பணியாள களுக்கான விடுப்பு உrைமகள் அவ களது
பணி ேநரத்தின் அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்படும்.

ஒரு வாரத்தில் ேவைல ெசய்யும் நாட்களின்
எண்ணிக்ைக
வார ஓய்வு நாள்

- இைடேவைள

மற்ற வைக விடுப்புகள்

கழிவுகள் ($)

ெமாத்த நிைலயான
கழிவுகள்
மேசநி பங்களிப்புக்கு ெசலுத்த
ேவண்டியத் ெதாைக

(தற்ேபாது நிலவும் மேசநி பங்களிப்பு விகிதத்திற்கு
உட்பட்டது)

ேவைல நிறுத்துவதற்கான அறிவிப்புக்
காலம்

(இரு தரப்பினrல் யா அறிவிப்பு ெகாடுத்திருந்தாலும்
கால அளவில் மாற்றம் இருக்காது)

தகுதிகாண் காலம்
முடியும் ேததி:

*

தயவுெசய்து ேவைலச் சட்டங்கள், விடுப்புச் சலுைககள் மற்றும KET முன்வடிவத்தின் ெமன் பிரதி ஆகியைவக்
குறித்தக் கூடுதல் விவரங்கைள www.mom.gov.sg என்ற இைணயத்தளத்தில் ெபறவும்

This page is intentionally left blank.
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KETs மாதிrகள்
முக்கிய ேவைல விதிமுைறகளில்
ெபாருத்தமான அைனத்துப் பகுதிகளும் கட்டாயமானைவ

ெவளியிடப்பட்டது:

01/06/2015

ெவளியிடப்பட்டத் ேததியில் அைனத்துத் தகவல்களும் சrயாக
இருந்தன

பிrவு A | ேவைலக் குறித்த விவரம்
நிறுவனத்தின் ெபய

ேவைலயின் ெபய , முக்கியப் பணிகள் மற்றும்
ெபாறுப்புகள்

Fourteen Concepts Pte Ltd

நி வாக உதவியாள – ேகாத்தல், வாடிக்ைகயாள
ேசைவ, அடிப்பைட நி வாக கடைமகள்

ஊழியrன் ெபய

Desiree Loh / ெடசr

முழு-ேநர ேவைல

ேலா

பகுதி-ேநர ேவைல

ஊழியrன் NRIC / FIN

ேவைல காலம்

01/06/2015 – 31/05/2016 (1 வருட ஒப்பந்தம்)

S9576543Z
ேவைல துவங்கும் நாள்

ேவைலயிடம்
(நிறுவனத்தின் பதிவுெபற்ற முகவrயிலிருந்து
ேவறுபட்டால்)

01/06/2015

பிrவு B | ேவைல ேநரம் மற்றும் ஓய்வு நாட்கள்
ேவைல ேநர விவரங்கள்

• திங்கள் – ெவள்ளி: காைல 9 மணி – மாைல 6 மணி,
சனி: காைல 9 மணி – மதியம் 1 மணி

• மதிய உணவு இைடேவைள 1 மணி ேநரம் திங்கள் –
ெவள்ளி வைர மட்டும்

• ெமாத்த ேவைல ெசய்யும் ேநரம் : 8 மணி ேநரம்
(திங்கள் – ெவள்ளி), 4 மணி ேநரம் (சனி)

ஒரு வாரத்தில் ேவைல ெசய்யும் நாட்களின்
எண்ணிக்ைக
ஒரு வாரத்தில் 5.5 நாட்கள்

ஒரு மணி ேநரம்

1 முதல் 31 வைர
தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் காலம்
(ஊதியக் காலத்திலிருந்து ேவறு பட்டால் மட்டும்)
ஒரு மணி ேநரம்

தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

ஒவ்ெவாரு ஊதிய காலத்திற்குமான
நிைலயான உதவித்ெதாைக
வைக

உதவித்ெதாைக ($)
சீருைட

ேபாக்குவரத்து
ெமாத்த நிைலயான
உதவித்ெதாைக

$50.00
$50.00
$100.00

மற்ற ஊதியம் சம்பந்தப்பட்டக் கூறுகள்
உற்பத்தித் திறன் ஊக்கத்ெதாைக
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ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
விடுப்பு:
(முதல் வருட பணிக்கு)
ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
ெவளி ேநாயாளி
மருத்துவவிடுப்பு:
ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
மருத்துவமைன விடுப்பு

14 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

14 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

மற்ற வைக விடுப்புகள்
(உ.தா. சம்பளத்துடன் கூடிய ேபறுகால விடுப்பு)

16 வார மகப்ேபறு விடுப்பு. குழந்ைத சிங்கப்பூ
குடிமகனாக இருந்தால், ஊழிய குழந்ைதயின்
தந்ைதையச் சட்டப்படி மணந்திருந்தால் 16 வாரங்கள்
சம்பளத்துடன் கூடிய மகப்ேபறு விடுப்பு. ஊழிய
குழந்ைதப் பிறப்பதற்கு முன் குைறந்தபட்சம் 90
நாட்களாவது ேவைலப் பா த்திருக்க ேவண்டும்.
முதலாளி ெசலுத்திய மருத்துவ
பrேசாதைனக் கட்டணம்

மற்ற மருத்துவச் சலுைககள்
(விருப்பத்துக்குட்பட்டது, குறிப்பிடப்பட ேவண்டும்)

60 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

ஊதியத்துடன் கூடிய ஓராண்டுக்கான மருத்துவமைன
அனுமதி என்பதில், ஊதியத்துடன் கூடிய புறேநாயாளி
சுகவன விடுப்பும் உள்ளடங்கும். பகுதி ேநரப்
பணியாள களுக்கான விடுப்பு உrைமகள் அவ களது
பணி ேநரத்தின் அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்படும்.

பிrவு E | மற்றைவ

வார ஓய்வு நாள்
( நாைளக் குறிப்பிடவும்)

ஒரு வாரத்தில் 1 நாள் (ஞாயிற்றுக்கிழைம)

பிrவு C | ஊதியம்
ஊதியக் காலம்

பிrவு D | விடுப்பு மற்றும் மருத்துவச் சலுைககள்
விடுப்பு வைககள்
(குைறந்தபட்சம் 3 மாதங்களாவது பணியில்
இருந்திருந்தால் மட்டுேம ெபாருந்தும்)

ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
ஒவ்ெவாரு காலண்ட மாதத்தின் 2 வது நாள்
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
ஒவ்ெவாரு காலண்ட மாதத்தின் 2 வது நாள்
அடிப்பைட ஊதியம் (ஒரு காலக் கட்டத்திற்கு)

தகுதிகாண் காலஅளவு:

1 மாதம்

தகுதிகாண் காலம்
துவங்கும் ேததி:

01/06/2015

தகுதிகாண் காலம் முடியும்
ேததி:

30/06/2015

ேவைல நிறுத்துவதற்கான அறிவிப்புக் காலம்
(இரு தரப்பினrல் யா அறிவிப்பு
ெகாடுத்திருந்தாலும் கால அளவில் மாற்றம்
இருக்காது)

1 மாத அறிவிப்பு அல்லது 1 மாத
அறிவிப்புக்கு பதில் 1 மாத ஊதியம்

* தயவுெசய்து ேவைலச் சட்டங்கள், விடுப்புச் சலுைககள் மற்றும KET முன்வடிவத்தின் ெமன் பிரதி ஆகியைவக் குறித்தக்
கூடுதல் விவரங்கைள www.mom.gov.sg என்ற இைணயத்தளத்தில் ெபறவும்

$2,000.00
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதிய விகிதம்

1.5x ஒரு மணி ேநரத்திற்கான அடிப்பைட

விகிதம் ($15.80)

ஒவ்ெவாரு ஊதியக் காலத்திற்குமான
நிைலயான கழிவு
வைக

கழிவுகள் ($)

CDAC
ெமாத்த நிைலயான
கழிவுகள்

$1.00
$1.00

மேசநி பங்களிப்புக்கு ெசலுத்த ேவண்டியத்
ெதாைக
(தற்ேபாது நிலவும் மேசநி பங்களிப்பு
விகிதத்திற்கு உட்பட்டது)
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KETs மாதிrகள்
முக்கிய ேவைல விதிமுைறகளில்
ெபாருத்தமான அைனத்துப் பகுதிகளும் கட்டாயமானைவ

ெவளியிடப்பட்டது:

15/06/2015

ெவளியிடப்பட்டத் ேததியில் அைனத்துத் தகவல்களும் சrயாக
இருந்தன

பிrவு A | ேவைலக் குறித்த விவரம்
நிறுவனத்தின் ெபய

ேவைலயின் ெபய , முக்கியப் பணிகள் மற்றும்
ெபாறுப்புகள்

XYZ Confectionary Pte Ltd

விற்பைனைய ஊக்குவித்தல் மற்றும்
விற்பைன ஆைணகைள உருவாக்குதல்

ஊழியrன் ெபய

முழு-ேநர ேவைல

பிrவு D | விடுப்பு மற்றும் மருத்துவச் சலுைககள்
விடுப்பு வைககள்
(குைறந்தபட்சம் 3 மாதங்களாவது பணியில்
இருந்திருந்தால் மட்டுேம ெபாருந்தும்)
ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
விடுப்பு:
(முதல் வருட பணிக்கு)

ஊழியrன் NRIC / FIN

ேவைல காலம்

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
ெவளி ேநாயாளி
மருத்துவவிடுப்பு:

ேவைல துவங்கும் நாள்

ேவைலயிடம்

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
மருத்துவமைன விடுப்பு

Roland Ng / ேராலண்ட் அங்

பகுதி-ேநர ேவைல

15/06/2015 – 14/06/2016

S1122345K

Bedok Mall, #02-34m, Singapore 456789

15/06/2015

பிrவு B | ேவைல ேநரம் மற்றும் ஓய்வு நாட்கள்
ேவைல ேநர விவரங்கள்

• திங்கள் – ஞாயிறு: காைல 10 மணி – மாைல 4

மணி அல்லது மாைல 4 மணி – இரவு 10 மணி

• 1 மணி ேநர இைடேவைள
• ெமாத்த ேவைல ெசய்யும் ேநரம்: ஒரு
ேவைல நாளில் 5 மணி ேநரம்

ஒரு வாரத்தில் ேவைல ெசய்யும் நாட்களின்
எண்ணிக்ைக
வாரத்தில் 4 நாட்கள்
வார ஓய்வு நாள்
( நாைளக் குறிப்பிடவும்)
வாரத்தின் ேவைல இல்லாத நாட்கள் அன்று

பிrவு C | ஊதியம்
1 முதல் 31 வைர

ஊதியக் காலம்
ஒரு மணி ேநரம்

தினசr

வாரம் ஒரு முைற

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

மாதாந்திரம்

மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் காலம்
(ஊதியக் காலத்திலிருந்து ேவறு பட்டால் மட்டும்)
ஒரு மணி ேநரம்

தினசr

வாரம் ஒரு முைற

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

மாதாந்திரம்

ஒவ்ெவாரு ஊதிய காலத்திற்குமான
நிைலயான உதவித்ெதாைக
வைக

உதவித்ெதாைக ($)

ெமாத்த நிைலயான
உதவித்ெதாைக
மற்ற ஊதியம் சம்பந்தப்பட்டக் கூறுகள்
விற்பைன பங்கு

6

ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
ஒவ்ெவாரு காலண்ட மாதத்தின் 3வது நாள்
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
ஒவ்ெவாரு காலண்ட மாதத்தின் 3வது நாள்
அடிப்பைட ஊதியம் (ஒரு காலக் கட்டத்திற்கு)

25.5
___ ( நாட்கள்/

மற்ற வைக விடுப்புகள்
(உ.தா. சம்பளத்துடன் கூடிய ேபறுகால விடுப்பு)

ஊழியருக்கான ைகேயட்ைடப் பா க்கவும்

மணி நேரங்கள்)

50.9 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

218.2
___ ( நாட்கள்/

முதலாளி ெசலுத்திய மருத்துவ
பrேசாதைனக் கட்டணம்
மற்ற மருத்துவச் சலுைககள்
(விருப்பத்துக்குட்பட்டது, குறிப்பிடப்பட ேவண்டும்)

மணி நேரங்கள்)

ஊதியத்துடன் கூடிய ஓராண்டுக்கான மருத்துவமைன
அனுமதி என்பதில், ஊதியத்துடன் கூடிய புறேநாயாளி
சுகவன விடுப்பும் உள்ளடங்கும். பகுதி ேநரப்
பணியாள களுக்கான விடுப்பு உrைமகள் அவ களது
பணி ேநரத்தின் அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்படும்.

பிrவு E | மற்றைவ
தகுதிகாண் காலஅளவு:

ெபாருந்தாது

தகுதிகாண் காலம்
துவங்கும் ேததி:

ெபாருந்தாது

தகுதிகாண் காலம் முடியும்
ேததி:

ெபாருந்தாது

ேவைல நிறுத்துவதற்கான அறிவிப்புக் காலம்
(இரு தரப்பினrல் யா அறிவிப்பு
ெகாடுத்திருந்தாலும் கால அளவில் மாற்றம்
இருக்காது)

1 வார அறிவிப்பு அல்லது 1 வார
அறிவிப்புக்கு பதில் 1 வார ஊதியம்

* தயவுெசய்து ேவைலச் சட்டங்கள், விடுப்புச் சலுைககள் மற்றும KET முன்வடிவத்தின் ெமன் பிரதி ஆகியைவக் குறித்தக்
கூடுதல் விவரங்கைள www.mom.gov.sg என்ற இைணயத்தளத்தில் ெபறவும்

$6/மணி ேநரம்
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதிய விகிதம்
1.5x ஒரு மணி ேநரத்திற்கான அடிப்பைட
விகிதம் ($9.00)

ஒவ்ெவாரு ஊதியக் காலத்திற்குமான
நிைலயான கழிவு
வைக

கழிவுகள் ($)

ெமாத்த நிைலயான
கழிவுகள்
மேசநி பங்களிப்புக்கு ெசலுத்த ேவண்டியத்
ெதாைக
(தற்ேபாது நிலவும் மேசநி பங்களிப்பு
விகிதத்திற்கு உட்பட்டது)
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KETs மாதிrகள்
முக்கிய ேவைல விதிமுைறகளில்
ெபாருத்தமான அைனத்துப் பகுதிகளும் கட்டாயமானைவ

ெவளியிடப்பட்டது:

02/01/2015

ெவளியிடப்பட்டத் ேததியில் அைனத்துத் தகவல்களும் சrயாக
இருந்தன

பிrவு A | ேவைலக் குறித்த விவரம்
நிறுவனத்தின் ெபய

ேவைலயின் ெபய , முக்கியப் பணிகள் மற்றும்
ெபாறுப்புகள்

Xing Xing Food Stall

உதவியாள

ஊழியrன் ெபய

Tan Teck Song / டான் ெடக் சாங்

முழு-ேநர ேவைல
பகுதி-ேநர ேவைல
ேவைல காலம்

ேவைல துவங்கும் நாள்

ேவைலயிடம்
(நிறுவனத்தின் பதிவுெபற்ற முகவrயிலிருந்து
ேவறுபட்டால்)

ெபாருந்தாது

01/02/2014

பிrவு B | ேவைல ேநரம் மற்றும் ஓய்வு நாட்கள்
ேவைல ேநர விவரங்கள்

• ெசவ்வாய் – ஞாயிறு: – மாைல 4 - நள்ளிரவு 12
• 1 மணி ேநர இைடேவைள
• ெமாத்த ேவைல ேநரம்: 7 மணி ேநரம்

ஒரு வாரத்தில் ேவைல ெசய்யும் நாட்களின்
எண்ணிக்ைக
ஒரு வாரத்தில் 6 நாட்கள்
வார ஓய்வு நாள்
( நாைளக் குறிப்பிடவும்)

ஒரு வாரத்தில் 1 நாள் (திங்கட்கிழைம)

பிrவு C | ஊதியம்
ஊதியக் காலம்
ஒரு மணி ேநரம்

ெசவ்வாய்க்கிழைம –
ஞாயிற்றுக்கிழைம
தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் காலம்
(ஊதியக் காலத்திலிருந்து ேவறு பட்டால் மட்டும்)
ெபாருந்தாது
ஒரு மணி ேநரம்

தினசr

இரு வாரங்களுக்கு ஒரு முைற

வாரம் ஒரு முைற
மாதாந்திரம்

ஒவ்ெவாரு ஊதிய காலத்திற்குமான
நிைலயான உதவித்ெதாைக
வைக

உதவித்ெதாைக ($)

ெமாத்த நிைலயான
உதவித்ெதாைக
மற்ற ஊதியம் சம்பந்தப்பட்டக் கூறுகள்

8

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
விடுப்பு:
(முதல் வருட பணிக்கு)
ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
ெவளி ேநாயாளி
மருத்துவவிடுப்பு:

ஊழியrன் NRIC / FIN

S1234567K

பிrவு D | விடுப்பு மற்றும் மருத்துவச் சலுைககள்
விடுப்பு வைககள்
(குைறந்தபட்சம் 3 மாதங்களாவது பணியில்
இருந்திருந்தால் மட்டுேம ெபாருந்தும்)

ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
வாரத்தின் ஒவ்ெவாரு ஞாயிற்றுக்கிழைமயும்
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்படும் ேததி(கள்)
வாரத்தின் ஒவ்ெவாரு ஞாயிற்றுக்கிழைமயும்

அடிப்பைட ஊதியம் (ஒரு காலக் கட்டத்திற்கு)

ஒரு வருடத்திற்கான
ஊதியத்துடன் கூடிய
மருத்துவமைன விடுப்பு

மற்ற வைக விடுப்புகள்
(உ.தா. சம்பளத்துடன் கூடிய ேபறுகால விடுப்பு)

7 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

14 ( நாட்கள்/
___

மணி நேரங்கள்)

___
60 ( நாட்கள்/

முதலாளி ெசலுத்திய மருத்துவ
பrேசாதைனக் கட்டணம்
மற்ற மருத்துவச் சலுைககள்
(விருப்பத்துக்குட்பட்டது, குறிப்பிடப்பட ேவண்டும்)

மணி நேரங்கள்)

ஊதியத்துடன் கூடிய ஓராண்டுக்கான மருத்துவமைன
அனுமதி என்பதில், ஊதியத்துடன் கூடிய புறேநாயாளி
சுகவன விடுப்பும் உள்ளடங்கும். பகுதி ேநரப்
பணியாள களுக்கான விடுப்பு உrைமகள் அவ களது
பணி ேநரத்தின் அடிப்பைடயில் கணக்கிடப்படும்.

பிrவு E | மற்றைவ
தகுதிகாண் காலஅளவு:

ெபாருந்தாது

தகுதிகாண் காலம்
துவங்கும் ேததி:

ெபாருந்தாது

தகுதிகாண் காலம் முடியும்
ேததி:

ெபாருந்தாது

ேவைல நிறுத்துவதற்கான அறிவிப்புக் காலம்
(இரு தரப்பினrல் யா அறிவிப்பு
ெகாடுத்திருந்தாலும் கால அளவில் மாற்றம்
இருக்காது)

1 மாத அறிவிப்பு அல்லது
அறிவிப்புக்குப் பதில் 1 மாத ஊதியம்

* தயவுெசய்து ேவைலச் சட்டங்கள், விடுப்புச் சலுைககள் மற்றும KET முன்வடிவத்தின் ெமன் பிரதி ஆகியைவக் குறித்தக்
கூடுதல் விவரங்கைள www.mom.gov.sg என்ற இைணயத்தளத்தில் ெபறவும்

$10/ஒரு மணி ேநரம்
மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதிய விகிதம்
1.5x ஒரு மணி ேநரத்திற்கான அடிப்பைட
விகிதம் ($15.00)

ஒவ்ெவாரு ஊதியக் காலத்திற்குமான
நிைலயான கழிவு
வைக

கழிவுகள் ($)

ெமாத்த நிைலயான
கழிவுகள்
மேசநி பங்களிப்புக்கு ெசலுத்த ேவண்டியத்
ெதாைக
(தற்ேபாது நிலவும் மேசநி பங்களிப்பு
விகிதத்திற்கு உட்பட்டது)
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KETs-ஐ பூ த்தி
ெசய்வதற்கான
வழிகாட்டி
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KETs-ஐ பூ த்தி ெசய்வதற்கான வழிகாட்டி
«tBYNÊ^T_QÊTIY«_PBR

]TRNG~LyG¢äÊ^IÙMXÙT
]TRNG~LyG{Ê^IIYNÊ6_K{¢{ÊIBTB¶ÊDƬNXBÊ8¯|IK

]LX¯{IMXKÊ6_K{¢~ÊLIYB¶ÊByGXNMXK_T

LƬºÊAÊĦÊ^T_QtÊPY{IÊTTO

இது ஒத்துக்ெகாண்ட ஒப்பந்த ேவைல ேநரத்ைதக்
குறிக்கும். உங்கள் ஊழியrன் ேவைல ேநரம்
ஒரு நாைளக்கு 12 மணி ேநரம் அல்லது ஒரு
வாரத்திற்கு 44 மணி ேநரத்ைதத் தாண்டக் கூடாது.
ஆனால் முைறமாற்று (ஷிஃப்ட்) ேவைல ெசய்யும்
ஊழிய களுக்கு இது வித்தியாசமாக இருக்கக்கூடும்.
ெதாட ந்து 3 வாரங்களில் சராசrயாக 44 மணி
ேநரத்திற்கு மிகாமல் இருக்க ேவண்டும். இந்த
ேவைல ேநரத்தில் சாப்பாடு / டீ, ஓய்வு மற்றும்
மிைக ேநர ேவைல ஆகியைவ அடங்காது.

JY²TK{IY}Ê]LNƫ

^T_QN}Ê]LNƫÖÊ«tBYN~ÊLHBÊM²Ê]LX²~©BÊ

;SYNƬ}Ê]LNƫ
«¸×^JOÊ^T_Q

LIY×^JOÊ^T_Q

^T_QÊBXQ

;SYNƬ} NRIC / FIN

ÒJY_QNXKÊ^T_QtÊBXQÊ?~L|I{IYÊ:RÊ;SYNƫB¶tÊMyÓ

^T_QNG

^T_QÊ¢TuÊJX

ÒJY²TK{IY}ÊLIYº]LPÊ«BTƬNQY¯|¢Ê^T²LyGXÓ

LƬºÊBÊĦÊ^T_QÊ^JOÊM²Ê@ºÊJXyB
?¯ÊTXO{IYÊ^T_QÊ]DÊJXyBR}Ê<zHt_B

^T_QÊ^JOÊTTOuB
:ØIXØÊä
- ¢TuÊM²Ê«º²Ê^JOÊÒTXOÊJXyBÊM²ÊTXOÊ8²IY
- 8_G^T_R

TXOÊ@ºÊJX
ÒÊJX_RtÊPY~LGºÓ

- ]MX{IÊ^T_QÊ^JOÊÒ8_G^T_RÊ^JOÊITƫ{¢Ó

நங்கள் உங்கள் ஊழிய களுக்கு ேவைல நாளின்
இறுதியில் அல்லது வாரம் ஒரு முைற, மாதம்
இரு முைற அல்லது மாதம் ஒரு முைற ஊதியம்
ெகாடுக்கலாம்.

உங்கள் ஊழிய
ஒரு வாரத்தில் 35 மணி
ேநரத்திற்கும் குைறவாக ேவைலப் பா த்தால்,
அவ பகுதி ேநர ஊழியராக கருதப்படுவா .

உங்கள் ஊழிய
ஒரு வாரத்தில் ஒரு நாள்
ஓய்வுக்கு
உrைமப்
ெபற்றவ .
அந்த
நாள்
ஞாயிற்றுக்கிழைமயாகேவா அல்லது முதலாளியால்
நி ணயிக்கப்பட்ட
ேவெறாரு
நாளாகேவா
இருக்கலாம். உங்களுக்கு ஒரு ஓய்வு நாளன்று
உங்கள் ஊழிய
ேவைலச் ெசய்ய ேவண்டியத்
ேதைவயிருந்தால் முதலில் நங்கள் ஊழியrன்
சம்மதத்ைதப் ெபற ேவண்டும். மற்றும் அவ
தினமும் ஒப்பந்தப்படி ெசய்யும் ேவைல ேநரத்தில்
பாதி ேநரத்திற்கு ேமல் ேவைல ெசய்தால் அவருக்கு
நங்கள் இரண்டு நாள் ஊதியம் ெகாடுக்க ேவண்டும்.

LƬºÊCÊĦÊ;IYN
;IYNtÊBXQ
?¯ÊMHÊ^JO

;IYNÊ]BXtB~LÊ^IIYÒBÓÊ
IYKDƬ

TXOÊ?¯Ê«_P

8¯ÊTXOuB¶tÊ?¯Ê«_P

MXIX|IYO

MY_BÊ^JOÊ^T_QtBXKÊ;IYNÊÊ
]BXtB~LÊ^IIYÊÒBÓÊ

உங்கள்
ஊழியrன்
அடிப்பைட
ஊதியத்தில்
அவருைடய உதவித்ெதாைககள் மற்றும் மிைக ேநர
ேவைல ஊதியம் ஆகியைவ அடங்காது.

MY_BÊ^JOÊ^T_QtBXKÊ;IYNÊ]BXtB~LÊBXQ 6~L_GÊ;IYNÊÒ?¯ÊBXQtÊByG{IYÓ
ÒLIYÊ^JOÊ^T_QNXBÊ8¯|IXÊ?¯ÊMHÊ^JO{IYBXKÊ;IYN{_ItÊ
PY~LGºÓ

Ò;IYNtÊBXQ{IYQY¯|¢Ê^T²ÊLyGXÊMyÓ

நங்கள் உங்கள் ஊழிய களுக்கு மாதம் ஒரு முைற
ஊதியம் ெகாடுக்க ேவண்டியக் காலக்கட்டத்திற்கு
பிறகு 7 நாட்களுக்குள் ஊதியத்ைதக் ெகாடுத்து
விட ேவண்டும். ேமலும் நங்கள் மிைக ேநர
ேவைலக்கான ஊதியத்ைத, மிைக ேநர ஊதியம்
ெகாடுக்க ேவண்டியக் காலக்கட்டத்திற்கு பிறகு
14 நாட்களுக்குள் ஊதியத்ைதக் ெகாடுத்து விட
ேவண்டும்.

?¯ÊMHÊ^JO

IYKDƬ

TXOÊ?¯Ê«_P

8¯ÊTXOuB¶tÊ?¯Ê«_P

?]TX¯Ê;IYNÊBXQ{IYMXKÊJY_QNXKÊ:IT{]IX_B
T_B

MY_BÊ^JOÊ^T_QtBXKÊ;IYNÊTBYIÊ
Ò?¯ÊJX_RtÊ8ÊMHÊ^JO{IYÊ6IYBMXBÊ6Q¢Ê?¯ÊTXO{IYÊ44Ê
MHÊ^JOuB¶tÊ6IYBMXBÊ8¯|IXÊMyÓÊ

MXIX|IYO

?]TX¯Ê;IYNtÊBXQ{IYMXKÊJY_QNXKÊBSYº
T_B

:IT{]IX_B ($)

]MX{IÊJY_QNXKÊÊ
BSYºBÊ

]MX{IÊJY_QNXKÊ
:IT{]IX_B

MPÊ;IYNÊDL|I~LyGtÊ²B

அடிப்பைடச் சம்பளம் மற்றும் மிைக ேநர ேவைல
ஊதியம்
அன்றி
ஊக்கத்ெதாைககள்,
உதவித்
ெதாைககள்,
பங்குகள்,
ஊக்குவிப்பு
ஊதியம்
(ேபானஸ்) ஆகியைவ மேசநி பங்களிப்புக்கு
உட்பட்டது.

ÒI^LX¢ÊJYQºÊM^DJYÊLuBR~©ÊTBYI{IYÊ:yLyG¢Ó

T~©ÊT_BB

MPÊT_BÊT~©B

Ò_P|ILyDÊ3ÊMXIuBRXT¢ÊLHNÊ8¯|IY¯|IXÊMy^MÊ Ò:ØIXØÊDLR{¢G}ÊNÊ^L²BXQÊT~©Ó
]LX¯|¢ÓÊ

?¯ÊT¯G{IYBXKÊ;IYN{¢G}Ê
NÊT~©äÊÊ

___ ÒÊJXGcBRcÙ
MHYÊJ^OCcBRcÓ

?¯ÊT¯G{IYBXKÊ;IYN{¢G}Ê
NÊ]TRÊ^JXNXRÊM¯{¢TT~©äÊ

___ ÒÊJXGcBRcÙ

?¯ÊT¯G{IYBXKÊ;IYN{¢G}Ê
NÊM¯{¢TM_KÊT~©

___ ÒÊJXGcBRcÙ

MHYÊJ^OCcBRcÓ

MHYÊJ^OCcBRcÓ

;IYN{¢G}ÊNÊ@OXztBXKÊM¯{¢TM_KÊ6§MIYÊ<}LIYÖÊ;IYN{¢G}Ê
NÊ©P^JXNXRÊBT KÊT~©Ê:RGuØÊLIYÊ^JO~ÊLHNXRƫB¶tBXKÊT~©Ê
:Ƭ_MBÊ6TƫBR¢ÊLHÊ^JO{IY}Ê6~L_GNÊBHtBYG~LØ

«IQXRÊ]D´{IYNÊM¯{¢TÊLƬ^DXI_KtÊ
ByGH

^T_QÊJY²{¢TIBXKÊ6PYT~©tÊBXQ
MXPÊ8¯tBX¢Ó

IIYBXzÊBXQÊ«Ê
^IIYäÊ

* INº]D¢Ê^T_QvÊDyGuBRÖÊT~©vÊD´_BBÊM²MÊKETÊ«}TT{IY}Ê]M}ÊLOIYÊ7BYN_TtÊPY{ItÊIÊTTOuB_RÊ
www.mom.gov.sgÊ<}PÊ8_HN{IR{IYÊ]LPÊº
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ஊழிய
3 மாதங்களுக்கு ேமல் ேவைலப்
பா த்திருந்தால் நங்கள் அவருைடய மருத்துவ
ஆேலாசைனக் கட்டணத்ைதச் ெசலுத்த ேவண்டும்.

ÒT¯~L{¢tyLyG¢ÖÊPY~LG~LGÊ^TzÓ

Ò8¯ÊIO~LKƬÊNXƫÊ6PYT~©Ê]BX{IY¯|IX´ÊBXQÊ6RTÊ
IIYBXzÊBXQÊ¢TuÊ
^IIYäÊ

உங்கள் ஊழியrன் ஊதியத்திலிருந்து நிைலயான
அல்லது ஒரு முைறப் பிடித்தமாக 50% அதிகமாக
பிடித்தம் ெசய்யக் கூடாது.

MPÊM¯{¢TvÊD´_BBÊ

LƬºÊEÊĦÊMP_T
IIYBXzÊBXQ6RºäÊ

உங்கள் ஊழிய
ஒப்பந்த ேவைல ேநரத்ைதக்
காட்டிலும்
அதிக
ேநரம்
ேவைல
ெசய்தால்
அவருக்கு மிைக ேநர ேவைலக்கான ஊதியம்
ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும். குைறந்தபட்சம் 1.5 x ஒரு
மணி ேநரத்திற்கான அடிப்பைட விகிதம். உங்கள்
ஊழிய கள் ஒரு நாளில் 12 மணி ேநரத்திற்கு ேமல்
அல்லது ஒரு மாதத்தில் 72 மணி ேநரத்திற்கு ேமல்
மிைக ேநர ேவைல பா க்க அனுமதியில்ைல.

M^DJYÊLuBR~©tÊ]D´{IÊ^TzN{Ê]IX_BÊ

LƬºÊDÊĦÊT~©ÊM²ÊM¯{¢TvÊD´_BBÊ

Ò¯GÊLHt«IÊTÓ

முழு ேநர மற்றும் பகுதி ேநர ேவைல பா க்கும் இரு
வைக ஊழிய களுக்குமான ேவைலச் சட்டம் (EA)
சட்டப்பூ வ விடுப்பு உrைமகள் மற்றும் குழந்ைத
ேமம்பாட்டு இைண ேசமிப்பு சட்டம் (CDCA)
மற்றும் குடும்பம் சம்பந்தப்பட்ட விடுப்பு உrைமகள்
குறித்துத் ெதrந்து ெகாள்ள www.mom.gov.sg
என்ற இைணயத்தளத்ைதப் பா க்கவும்.

BSYºB ($)

நங்கேளா அல்லது உங்கள் ஊழியேரா ஒருவருக்கு
ஒருவ
அறிவிப்புக் ெகாடுத்து விட்டு ேவைல
ஒப்பந்தத்ைத ரத்து ெசய்து ெகாள்ளலாம். உங்கள்
இருவருக்கும் அறிவிப்பு காலம் ஒேர மாதிrயாக
இருக்க ேவண்டும். ஒருேவைள அறிவிப்புக் கால
நி ணயிக்கப்படாதிருந்தால்,
ேவைல
சட்டத்தில்
(EA) உள்ள முன்னிருப்புக் அறிவிப்புக் காலம்
ெபாருந்தும். நங்கேளா அல்லது உங்கள் ஊழியேரா
அறிவிப்புக்
காலத்திற்கு
பதில்
ஊதியத்ைத
ெகாடுத்திடலாம்.
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KETs-ற்கான ேதைவகள்

முதலாளிகள் அவ களுைடய
ஊழிய களுக்கு ஒரு KETs
பிரதிைய அளிக்க ேவண்டும்
யாருக்கு இது ெகாடுக்கப்பட ேவண்டும்
• 1 ஏப்ரல் 2016 அன்று அல்லது அதற்கு பிறகு புதிதாக
பணியில் அம த்தப்படுபவ கள்.

• * ேவைலச் சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படுகிறவ கள்; மற்றும்
• ெதாட ந்து 14 நாட்களுக்கு அல்லது அதற்கு ேமல்
ேவைலயில் இருப்பவ கள்.

KETs-ற்கான
ேதைவகள்

எப்ேபாது ெகாடுக்க ேவண்டும்
• ேவைல துவங்கியதிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள்
வடிவம்
• ெமன் அல்லது வன் பிரதி
• ெபாதுவான முக்கிய ேவைல விதிமுைறகள் (உ.தா.

ஒரு
குழுவாக
இருக்கக்கூடிய
ஊழிய களுக்குப்
ெபாருந்தக்கூடிய
விடுப்புக்
ெகாள்ைக)
ஊழிய
ைகேயட்டில்
அல்லது
நிறுவனத்தின்
கணினி
உள்ளிைணயத்தில் ெகாடுக்கப்படலாம்.

* ெபாதுக் ெகாள்ைகயின்படி, ஒருேவைள உங்கள் ஊழிய

$4,500 / மாதம் வைர

வருமானம் ஈட்டினால், ேமலும் அவ
வட்டுப் பணியாளராக,
ஊழியராக
அல்லது
மாலுமியாக
இல்லாதிருந்தால்,
அவ
பாதுகாக்கப்படும் சாத்தியம் இருக்கிறது.

ெபாதுத்துைற
இதன்
கீ ழ்
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KETs-ல், கீ ேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள வைககளில்
ெபாருந்தாதைவ தவிர, மற்றைவ இதில்
உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க ேவண்டும்
உதாரணத்திற்கு, ஊழிய ஒருவ PME ஆக இருந்து,
அவருக்கு மிைக ேநர ஊதியம் ெபாருந்தாது என்றால்
அவருக்கு அளிக்கப்படும் KETs-ல் #11 - #12 –ஐ ேச க்கத்
ேதைவயில்ைல.

1

முதலாளியின் முழு ெபய

2

ஊழியrன் முழு ெபய

3

ேவைலயின் ெபய , முக்கிய
கடைமகள் மற்றும் ெபாறுப்புகள்

4
5

நிைலயான உதவித்ெதாைககள்

நிைலயான பிடித்தங்கள்

11

மிைக ேநர ஊதியக் காலம்
(#7-லிருந்து வித்தியாசப்பட்டால்)

ஒவ்ெவாரு சம்பள காலத்திற்கும்

ஒவ்ெவாரு சம்பள காலத்திற்கும்

ேவைல துவங்கிய ேததி
ேவைலயின் கால அளவு

(ஒருேவைள ஊழிய நிலயான –
காலவைர ெகாண்ட ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ்
ேவைல பா த்தால்)

6

9
10

ேவைல ஏற்பாடுகள்

• தினசr

ேவைல ேநரம் (உ.தா. காைல

12
13

14

வாரத்தில் ேவைல நாட்களின்
எண்ணிக்ைக (உ.தா.ஆறு); மற்றும்

• ஓய்வு

நாள் (உ.தா. சனிக்கிழைம)

15

20

அடிப்பைட சம்பளம்

ஒரு மணி ேநரத்திற்கு, தினசr அல்லது
உற்பத்திக்ேகற்ப ஊதியம் வழங்கப்படும்
ஊழிய கள் (பீஸ்-ேரட்டட்), முதலாளிகள்
அடிப்பைட சம்பள விகிதத்ைதக் குறிப்பிட
ேவண்டும் (உ.தா. ஒரு மணி ேநரத்திற்கு,
ஒரு நாளுக்கு, அல்லது உற்பத்திக்கு $10)

விடுப்பு

மற்ற மருத்துவ சலுைககள்

(உ.தா. காப்பீடு, மருத்துவ / பல்மருத்துவ
பயன்கள்)

சம்பள காலம்

(எந்த ேவைல காலத்திற்குrய சம்பளம்)

8

மற்ற ஊதியம் சா ந்த கூறுகள்

(உ.தா. ஆண்டு விடுப்பு, ெவளி ேநாயாளி
மருத்துவ விடுப்பு, மருத்துவமைண
விடுப்பு, மகப்ேபறு விடுப்பு, பிள்ைளப்
பராமrப்பு விடுப்பு)

8.30 மணி – மாைல 6 மணி);

• ஒரு

7

மிைக ேநர ஊதிய விகிதம்

(உ.தா. ஊக்குவிப்புச் சம்பளம்,
ஊக்கத்ெதாைககள்)

16

தகுதி காண் காலம்

17

அறிவிப்புக் காலம்

வைகப்படுத்தப்பட்ட

ஊதியச்சீட்டுகளுக்கானத்
ேதைவகள்
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வைகப்படுத்தப்பட்ட ஊதியச்சீட்டுகளுக்கானத் ேதைவகள்

முதலாளிகள் *ேவைலச் சட்டத்தால் பாதுகாக்கப்படும்
அைனத்து ஊழிய களுக்கும் வைகப்படுத்தப்பட்ட
ஊதியச்சீட்டுகைள வழங்க ேவண்டும்
எப்ேபாது ெகாடுக்க ேவண்டும்

•
•
•

குைறந்தது மாதம் ஒருமுைற

•

ேவைல
முடிவுற்றால்/
நக்கப்பட்டால்,
ெகாடுக்கப்பட
ேவண்டிய நிலுைவத் ெதாைகேயாடு ேச த்து ஊதியச்சீட்ைட
வழங்கிடவும்

ஊழியருக்கு வழங்கும் ஊதியத்ேதாடு ேச த்துக் ெகாடுக்கவும்
ேச த்து
ெகாடுக்க
முடியாவிட்டால்,
ஊதியம்
ெகாடுத்ததிலிருந்து மூன்று ேவைல நாட்களுக்குள் ெகாடுத்து
விட ேவண்டும்

வடிவம்

•
•

ஊதியச்சீட்டுகளில் கீ ேழ ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள
வைககளில் ஏதாவது ெபாருந்தாது இருந்தால்
ஒழிய, மற்றைவ இதில் உள்ளடக்கப்பட்டிருக்க
ேவண்டும்,
உதாரணத்திற்கு, ஊழிய ஒருவ PME ஆக இருந்து, அவருக்கு
மிைக ேநர ஊதிய ஊதியச்சீட்டு ெபாருந்தாது என்றால்
அவருக்கு அளிக்கப்படும் ஊதியச்சீட்டில் #9 - #11 –ஐ ேச க்கத்
ேதைவயில்ைல. ெதாகுக்கப்ெபற்ற ஊதியச்சீட்டுகளுக்கு,
ஒவ்ெவாரு ஊதியச்சீட்டிலும், ஆகக் கைடசியாக ெகாடுத்த
ஊதியச்சீட்டு வைர, ெகாடுக்கப்பட்ட அைனத்து ஊதியங்கள்
குறித்த விவரமும் இருக்க ேவண்டும்.
1

முதலாளியின் முழு ெபய

2

ஊழியrன் முழு ெபய

3

ெமன் அல்லது வன் பிரதி

ெகாடுத்த அைனத்து ஊதியச்சீட்டிற்கும் முதலாளி

4

சான்று ைவத்திருக்க ேவண்டும்.

•

(அ) அடிப்பைட ஊதிய விகிதம் (உ.தா.
ஒரு மணி ேநரத்திற்கு $X)

ெமன் அல்லது வன் பிரதி

(ஆ) ஒவ்ெவாரு ஊதிய காலக்
கட்டத்திலும் ேவைலப் பா த்த
ெமாத்த மணி ேநரத்தின்
எண்ணிக்ைக அல்லது ேவைலப்
பா த்த நாட்கள், உற்பத்தி ெசய்த
ெபாருட்களின் அளவு

ைவத்திருக்கப்பட ேவண்டிய கால அளவு

•
•

ேவைலப்
பா த்துக்ெகாண்டிருக்கும்
கைடசி இரண்டு வருடங்களின் சீட்டு

ஊழிய களுக்கு:
5

முந்ைதய ஊழிய களுக்கு: கைடசி இரண்டு வருடங்களின் சீட்டு,
அவற்ைற ஊழிய நிறுவனத்திலிருந்து ெவளிேயறியதிலிருந்து
ஒரு வருடம் வைர ைவத்திருக்க ேவண்டும்

6

ஊதியக் காலம் துவங்கும்
மற்றும் முடியும் ேததி
ஊதியக் காலத்தின்ேபாது
ெகாடுக்கப்படும்
ஊக்கத்ெதாைககள்

• அைனத்து
* ெபாதுக் ெகாள்ைகயின்படி, ஒருேவைள உங்கள் ஊழிய

$4,500 / மாதம் வைர

வருமானம் ஈட்டினால், ேமலும் அவ
வட்டுப் பணியாளராக,
ஊழியராக
அல்லது
மாலுமியாக
இல்லாதிருந்தால்,
அவ
பாதுகாக்கப்படும் சாத்தியம் இருக்கிறது.
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8

ஒவ்ெவாரு ஊதியக்
காலத்திற்குமான அடிப்பைட
சம்பளம்

ெபாதுத்துைற
இதன்
கீ ழ்

நிைலயான
உதவித்ெதாைககள் (உ.தா.
ேபாக்குவரத்து)

ஒவ்ெவாரு ஊதியக்
காலத்திலும் ெசய்யப்படும்
பிடித்தங்களான,

• அைனத்து

நிைலயான பிடித்தங்கள்
(உ.தா. ஊழியrன் மேசநி
பங்களிப்புகள்)

ஒரு மணி ேநரத்துக்கு, தினசr
அல்லது உற்பத்திக்ேகற்ப ஊதியம்
வழங்கப்படும் ஊழிய கள் (பீஸ்ேரட்டட்), பின்வருவன அைனத்ைதயும்
குறிப்பிடவும்:

வடிவம்

ஒவ்ெவாரு ஊதியக் காலத்தின்
ேபாது ெகாடுக்கப்படும்
கூடுதல் ெதாைக:

• ேபானஸ்கள்
• ஓய்வு நாள் ஊதியம்
• ெபாது விடுமுைற ஊதியம்

ஊதியம் ெகாடுக்கப்படும் ேததி

(ஊதியச்சீட்டில் ஒன்றுக்கு ேமற்பட்ட
ஊதியங்கள் ெதாகுக்கப்ெபற்று
இருந்தால், அந்தத் ேததிகள்
அைனத்தும்)

மனிதவள அைமச்சு ேகட்கும்ேபாது ெகாடுக்க ேவண்டும்

7

• அைனத்து

தற்காலிகப் பிடித்தங்கள்
(உ.தா. ஊதியமற்ற விடுப்பு,
ேவைலக்கு வராமல் இருப்பதற்கான
பிடித்தங்கள்)

9
10

ேவைல பா த்த மிைக
ேநரத்தின் எண்ணிக்ைக
மிைக ேநர ஊதியம்

ஒவ்ெவாரு மிைக ேநர ஊதியக்
காலத்திற்கும்

11

மிைக ேநர ஊதியக் காலம்
துவங்கும் முடிவுறும் ேததி
(#5-லிருந்து ேவறு பட்டால்)

12

குறிப்பிட்ட மாதத்தில்
ெகாடுக்கப்பட்ட ெமாத்த
ஊதியம்

• அைனத்துத்

தற்காலிக
உதவித்ெதாைககள் (உ.தா. ஒரு
முைற மட்டும் அளிக்கப்படும்
சீருைடக்கான உதவித்ெதாைக)

23

ேமற்ெகாண்டு எங்கு உதவிப் ெபறுவது

ேமற்ெகாண்டு உதவித் ேதைவப்படும் முதலாளிகள் சிங்கப்பூ
ேதசிய முதலாளிகள் சம்ேமளனத்ைத (65) 6290 7692 என்ற
உடனடி ெதாைல ேபசி எண்ணில் ெதாட பு ெகாள்ளலாம். ேமலும்
அவ கள் அடுத்தப்பக்கத்தில் ெகாடுக்கப்பட்டுள்ள ஏதாவது ஒரு
SME நிைலயங்களில் வ த்தக ஆேலாசக கைள அணுகலாம்.

SME CENTRE@SMF
2985 Jalan Bukit Merah, Singapore 159457

(65) 6826 3020

query@smecentre-smf.sg

SME CENTRE@NorthWest
North West Community Development Council, Woodlands Civic Centre
900 South Woodlands Drive, #04-07, Singapore 730900

SME CENTRE@ASME

(65) 6248 5518

northwest@smecentre-smf.sg

167 Jalan Bukit Merah, Tower 4 #03-13, Singapore 150167

(65) 6513 0388

enquiries@smecentre-asme.sg

North East Community Development Council, NTUC Income Tampines Junction,
300 Tampines Ave 5, #06-01, Singapore 529653

(65) 6424 4000

SME CENTRE@SCCCI
47 Hill Street #09-00, Singapore 179365

(65) 6337 8381

SME CENTRE@NorthEast

northeast@smecentre-asme.sg

SME CENTRE@Central
enquiry@smecentre-sccci.sg

Central Singapore Community Development Council, HDB Hub Bizthree
490 Lorong 6 Toa Payoh, #07-11, Singapore 310490

(65) 6715 7580

SME CENTRE@SICCI
SICCI Building, 31 Stanley Street, Singapore 068740

(65) 6508 0147

sme@smecentre-sicci.sg

SME CENTRE@SouthEast
South East Community Development Council, Singapore Post Centre,
10 Eunos Road 8, #12-01, Singapore 408600

(65) 6243 8753

SME CENTRE@SMCCI
(65) 6293 3822

southeast@smecentre-asme.sg

SME CENTRE@SouthWest

15 Jalan Pinang, Singapore 199147

24

central@smecentre-sccci.sg

South West Community Development Council, The JTC Summit
8 Jurong Town Hall Road, #03-11 Singapore 609434

gadvisory@smecentre-smcci.sg

(65) 6316 1616

southwest@smecentre-smf.sg
25

ேமற்ெகாண்டு எங்கு உதவிப் ெபறுவது

SME CENTRE@Ang

Mo Kio

Ang Mo Kio Community Centre
#03-03, 795 Ang Mo Kio Avenue 1, Singapore 569976

(65) 6337 8381

enquiry@smecentre-sccci.sg

SME CENTRE@Changi-Simei
Changi Simei Community Club
10 Simei Street 2, Singapore 529915

(65) 6513 0388

changisimei@smecentre-asme.sg

இந்த வழிகாட்டியில் உள்ள அைனத்துத் தகவல்களும் 31 டிசம்ப 2016 அன்று படி சrயாக இருந்தது.
இருப்பினும் இவ்வழிகாட்டி ஒரு முழு சட்ட அறிக்ைக அல்ல. ஒரு குறிப்பிட்ட விஷயத்தின் மற்ற
சட்டத் ேதைவகைள இது உள்ளடக்காது ேபாகக்கூடும். இதிலுள்ள தகவல்கள் முதலாளி மற்றும்
ெதாழிலாளிகளுக்கான ெபாது விதிமுைறகளாக மட்டுேம எழுதப்பட்டுள்ளன. இைவ ஒரு குறிப்பிட்ட

சூழலுக்கு ெபாருந்தாது ேபாகக்கூடும். குறிப்பிட்ட சட்ட ஆேலாசைனக்கு நங்கள் சட்ட வல்லுந களின்
உதவிையேய நாட ேவண்டும். இதிலுள்ள தகவல்கள் அைனத்தும் சrயாகவும் நாளிதுவைர இருப்பைதயும்
உறுதி ெசய்ய ேபாதிய முயற்சிகள் ேமற்ெகாண்ட ேபாதிலும், இதில் தவேறதும் இல்ைல என்ேறா எதுவும்
விடுப்பட்டுப்ேபாகவில்ைல என்ேறா உத்தரவாதம் அளிக்க முடியாது.

