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சேவை ஒப்்பந்்தம் கீழ் ஒரு 
மு்தலாளியிடம் ்பணிபுரியும் ஒவசைார் 
ஊழியரும் (அைர்களுவடய குடியுரிவை 
எதுைாக இருந்்தாலும்) சைவல நியைனச் 
ேட்டத்்தின் கீழ் இடம்்ப்பறுைார்கள், 
்பின்ைரு்பைர்கள் ்தைிர:  

• கடசலாடிகள் 
• இல்லப் ்பணியாளர்கள் 
• ஆவண்ப்பற்்ற அவைப்புகள் ைற்றும் 

அரோங்க ஊழியர்கள்

வேலை நியமனச் சட்்டத்்தில் வேலை வநரம், ஓய்வு நாட்்கள், பிற வேலை நிபந்்தலன்கள் 
ஆ்கியலே குறிப்பி்டப்பட்டுள்்ள பிரிவு IV, மா்த அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம் $4,500-க்கும் அ்தி்கமா்கப் 
பபறா்த ப்தாழிைா்ளர்்களுக்கும், $2,600-க்கும் அ்தி்கமா்கப் பபறா்த ப்தாழிைா்ளர்்கள் அல்ைா்த 
ஊழியர்்களுக்குக்கும் மட்டுவம பபாருந்தும். பிரிவு IV வமைா்ளர்்களுக்கும் நிர்ோ்கி்களுக்கும் 
பபாருந்்தாது. 

வேலை நியமனச் சட்்டத்்தின்்ககீழ் யாபரல்ைாம் இ்டம்பபறு்கிறார்்கள் என்பது பற்றிய வமல் 
ேிேரங்்களுக்கு, மனி்தே்ள அலமச்சின் இலையத்்த்ளத்ல்தத் ்தயவுபசய்து பார்க்்கவும்  
www.mom.gov.sg > Employment practices > Employment Act > Who is covered

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

வேலை நியமனச் சட்்டம், ஒரு வசலே ஒப்பந்்தம் ்ககீழ் உள்்ள 
ஊழியர்்கள், மு்தைா்ளி்கள் ஆ்கிவயாரின் உரிலம்கல்ளயும் 
்க்டலம்கல்ளயும் எடுத்துக் கூறு்கிறது. 

நீங்்கள் சிங்்கப்பூர் ஊழியரரா்க அல்ைது சிங்்கப்பூர் நிரந்்தரோசி 
ஊழியரரா்க இருந்்தால், மத்்திய வசம நி்தி (மவசநி) 
பங்்க்ளிப்பு்கல்ளப் பபறுே்தற்கும் ்தகு்தி பபறு்கிறரீ்்கள். 

நான் சைவல நியைனச் 
ேட்டத்்தின் கீழ் 
இடம்்ப்பறுகிச்றனா?

https://www.google.com/search?q=www.mom.gov.sg+%3E+Employment+practices+%3E+Employment+Act+%3E+Who+is+covered&rlz=1C5CHFA_enSG833SG833&oq=www.mom.gov.sg+%3E+Employment+practices+%3E+Employment+Act+%3E+Who+is+covered&aqs=chrome.0.69i59.1210j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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• வேலை ேழங்குேது யாருல்டய பபாறுப்பு? 
• ்கருேி்கல்ளயும் சா்தனங்்கல்ளயும் ேழங்குேது யார்?
• அந்்த வேலை ஒருேரின் பசாந்்தத் வ்தலேக்்கா்கச் 
பசய்யப்படு்கிற்தா அல்ைது மு்தைா்ளிக்்கா்கச் பசய்யப்படு்கிற்தா?

சேவை ஒப்்பந்்தம் என்பது ஒரு மு்தைா்ளிக்கும் ஓர் ஊழியருக்கும் இல்டவயயான ஓர் 
உ்டன்படிக்ல்க ஆகும். சேவைக்கான ஒப்்பந்்தம் என்பது ஒரு ோடிக்ல்கயா்ளருக்கும், ஒரு 
வேலைலய அல்ைது ்திட்்டப்பைிலயக் குறிப்பிட்்ட ்கட்்டைத்்திற்கு நிலறவேற்றுே்தற்்கா்க 
அமர்த்்தப்படும் சுயப்தாழில் புரிபேர் அல்ைது ேிற்பலனயா்ளர் வபான்ற சுவயச்லச 
ஒப்பந்்தக்்காரருக்கும் இல்டவயயான ஓர் உ்டன்படிக்ல்க ஆகும். இத்்தல்கவயார் வேலை 
நியமனச் சட்்டத்்தின் ்ககீழ் இ்டம்பபற மாட்்டார்்கள்.    

நீங்்கள் வசலே ஒப்பந்்தத்்தின் ்ககீழ் இ்டம்பபறு்கிறரீ்்க்ளா அல்ைது வசலேக்்கான ஒப்பந்்தத்்தின் 
்ககீழ் இ்டம்பபறு்கிறரீ்்க்ளா என்பல்த நிர்ையிக்்க, பல்வேறு ்காரைி்கல்ள ஒட்டுபமாத்்தமா்கக் 
்கருத்்தில் ப்காள்்ள வேண்டியிருக்கும். முக்்கிய ்காரைி்க்ளில் இலே உள்்ள்டங்கும்:

நீங்்கள் வசலே ஒப்பந்்தத்்தின் ்ககீழ் வேலைக்குச் 
வசர்க்்கப்பட்டிருந்்தால், முக்்கிய வேலை நியமன 
ேி்திமுலற்களும் (KETs) பட்டியைி்டப்பட்்ட சம்ப்ள ரசகீது்களும் 
உங்்களுக்கு ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும்.  

்கருத்்தில் ப்காள்்ளப்ப்டவேண்டிய ்காரைி்கல்ளப் பற்றிய வமல் 
ேிேரங்்களுக்கு, மனி்தே்ள அலமச்சின் இலையத்்த்ளத்ல்தத் 
்தயவுபசய்து பார்க்்கவும்: www.mom.gov.sg
> Employment practices > Contract of service 

சேவை ஒப்்பந்்தத்துக்கும் 
சேவைக்கான ஒப்்பந்்தத்துக்கும் 
இவடசய உள்ள சைறு்பாடுகள்  

ஒப்புக்்பகாள்ளப்்பட்ட ைி்திமுவ்றகள் ைற்றும் 

நி்பந்்தவனகள் கு்றித்து ேர்ச்வேகள் ஏற்்படுைவ்தக் 

குவ்றக்க, சேவை ஒப்்பந்்தம் எழுத்துப்பூர்ைைாக 

இருக்க சைண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, KETs ்பற்்றிய 

ைிைரங்கள் உள்ளடங்கிய நியைனக் கடி்தம் 

ைழங்கப்்பட சைண்டும். 

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/contract-of-service
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/contract-of-service
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முக்கிய சைவல 
நியைன 
ைி்திமுவ்றகள் (KETs)

உங்்கள் மு்தைா்ளி முக்்கிய வேலை நியமன 
ேி்திமுலற்கல்ள (KETs) எழுத்து ேடிேில் உங்்களுக்கு 
ேழங்்க வேண்டும். 

எழுத்து ேடிேிைான KETs 

ேி்திமுலற்கல்ளப் பபற 

வேண்டும்?

எழுத்து ேடிேிைான KETs 

ேி்திமுலற்கள் 

ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும்?

ேடிேில் KETs 

ேி்திமுலற்கல்ள ேழங்்க 

வேண்டும்?

யார் எப்ச்பாது எந்்த

• 1 ஏப்ரல் 2016 
ச்த்தியில் 
அல்லது அ்தற்குப் 
்பி்றகு ்பணியில் 
அைர்த்்தப்்பட்டு, 
்ப்தாடர்ச்ேியாக 14 
நாட்கள் அல்லது 
அவ்தைிட அ்திக 
காலத்்திற்குப் 
பைியில் உள்்ள 
ஊழியர்்கள்

• வேலைக்குச் 
வசர்ந்்த மு்தல் 
நாளுக்குப் பிறகு 
14 நாட்்களுக்குள் 

• பமன் ந்கைா்க 
அல்ைது 
அச்சி்டப்பட்்ட 
ந்கைா்க ேழங்்கைாம்

• பபாதுோன KETs 
ேி்திமுலற்கல்ள 
ஊழியருக்்கான 
ல்கவயட்டில் 
அல்ைது 
நிறுேன அ்க 
இலையத்்த்ளத்்தில் 
ேழங்்கைாம்

1
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உங்்கள் மு்தைா்ளி பின்ேரும் கூறு்கல்ள (அட்்டேலையில் பட்டியைி்டப்பட்டுள்்ளலே) 
உங்்க்ளது முக்்கிய வேலை நியமன ேி்திமுலற்க்ளில் (KETs) உள்்ள்டக்்க வேண்டும்:

ைவக கூறு ்பற்்றிய ைிளக்கம் 

சைவல ்பற்்றிய 
ைிைரங்கள்

1. மு்தைா்ளியின் முழுப் பபயர்

2. ஊழியரின் முழுப் பபயர் (அல்டயா்ள அட்ல்ட, வேலை அனும்திச் 
சகீட்டு அல்ைது ்க்டப்பி்தழில் உள்்ளது வபால்)  

3. வேலையின் ப்தேிப்பபயர், முக்்கிய ்க்டலம்கள் மற்றும் பபாறுப்பு்கள்

4. வேலை ஆரம்பமாகும் வ்த்தி

5. வேலை நியமனக் ்காைம் (நீங்்கள் ஒப்பந்்தப்படி ஒரு குறிப்பிட்்ட 
்காைத்்திற்கு வேலைக்குச் வசர்க்்கப்பட்டிருந்்தால்)

சைவல சநரம் 
ைற்றும் ஓய்வு நாள்

6. வேலை ஏற்பாடு்கள்:

• அன்றா்ட வேலை வநரம் (எ.்கா. ்காலை 9 மைி மு்தல் 
மாலை 6 மைி ேலர. ம்திய உைவுக்்கான ஒரு மைி வநர 
இல்டவேல்ள வநரம் இ்தில் உள்்ள்டங்கும்)

• ஒரு ோரத்்தில் வேலை பசய்யும் நாட்்க்ளின் எண்ைிக்ல்க 
(எ.்கா. 5)

• ஓய்வு நாள் (எ.்கா. ஞாயிற்றுக்்கிழலம)

ேம்்பளம் 7. சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் (எ.்கா. 1 ஜனேரி 2022 வ்த்தியிைிருந்து 31 ஜனேரி 
2022 வ்த்தி ேலர)                    

8. அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம்   
மைி வநரம், நாட்கூைி அல்ைது பசய்யும் பபாருட்்க்ளின் 
அடிப்பல்டயில் சம்ப்ளம் பபறும் ஊழியர்்களுக்கு, மு்தைா்ளி்கள் 
அடிப்பல்டச் சம்ப்ள ேி்கி்தத்ல்தயும் குறிப்பி்ட வேண்டும் (எ.்கா. ஒரு 
மைி வநரத்்திற்கு, ஒரு நாளுக்கு அல்ைது ஒரு பபாருளுக்கு $X)

9. நிலையான பசைவுத் ப்தால்க்கள் 

10. நிலையான பிடித்்தங்்கள் 

11. மில்கவநரச் சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் (சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டத்்திைிருந்து 
வேறுபட்டிருந்்தால்)

12. மில்கவநரச் சம்ப்ள ேி்கி்தம் 

13. சம்ப்ளம் ப்தா்டர்பான மற்ற கூறு்கள்

• ஊக்்கத்ப்தால்க்கள்

• சன்மானங்்கள்

ைிடுப்பு ைற்றும் 
ைருத்துை 
அனுகூலங்கள்

14. ேிடுப்பின் ேல்க்கள்:

• ேரு்டாந்்தர ேிடுப்பு

• பே்ளிவநாயா்ளி ேிடுப்பு

• உள்வநாயா்ளி ேிடுப்பு

• ம்கப்வபறு ேிடுப்பு

• ்தந்ல்தயருக்்கான ேிடுப்பு

• குழந்ல்த பராமரிப்பு ேிடுப்பு 

15. மற்ற மருத்துே அனுகூைங்்கள்:

• ்காப்புறு்தி 

• மருத்துே / பல்மருத்துேச் சலுல்க்கள் 

ைற்்றவை 16. நன்ன்டத்ல்தக் ்கண்்காைிப்பு ்காை்கட்்டம்

17. முன்னறிேிப்பு ்காை்கட்்டம்

18. (ேிருப்பப்படியானது) வேலை பசய்யும் இ்டம் 

• வேலை பசய்யும் இ்டம் மு்தைா்ளியின் மு்கேரியிைிருந்து 
மாறுபட்டிருந்்தால் அல்தக் குறிப்பி்டவும். இது 
ேிருப்பப்படியான்தா்க இருந்்தாலும், மு்தைா்ளி்கள் இந்்த 
ேிேரத்ல்தக் குறிப்பி்ட ேைியுறுத்்தப்படு்கிறது.



63

2 சைவல 
சநரம் 

உங்்களுல்டய ஒப்பந்்தப்படியான வேலை வநரம் 
(இல்டவேல்ள மற்றும் மில்கவநரம் ்தேிர்த்து) 
நாப்ளான்றுக்கு 8 மைி வநரத்்திற்கு அல்ைது ோரத்்தில் 
44 மைி வநரத்்திற்கு வமல் இருக்்கக் கூ்டாது.

சைவல 
சநரம்

ை்திய 
உணவு
இவட
சைவள 

ஒரு நாளில் 
சைவல 
்பேய்்த சநரம்

ஒரு ைாரத்்தில் 
சைவல ்பேய்்த 
சநரம் 
(ைாரம் 5.5 நாள் சைவல 
என்்ற கணிப்்பின்்படி) 

்காலை 9 
மைியிைிருந்து 
மாலை 6 மைி ேலர

1 மைி 
வநரம் 8 மைி வநரம் 8 x 5.5 = 44 மைி வநரம்

நீங்கள் நா்பளான்றுக்கு 8 ைணி சநரத்்திற்குசைல் 
அல்லது ஒரு ைாரத்்தில் 44 ைணி சநரத்்திற்கு சைல் 
சைவல ்பேய்்தால், கூடு்தலான சைவல சநரம் 
ைிவகசநரைாகக் கரு்தப்்படும். உங்கள் மு்தலாளி 
உங்கவள ைிவகசநர சைவல ்பேய்யச் ்போன்னால், 
ைிவகசநரச் ேம்்பளைாக ஒரு ைணி சநரத்்திற்கு 
அடிப்்பவடச் ேம்்பளத்்தின் 1.5 ைடங்கு ேம்்பளம் 
்தரசைண்டும். 
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ைிவகசநரச் ேம்்பளக் கணக்கீடும் 
அவ்த ைழங்கும் முவ்றயும்

நீங்கள் ைா்தச் ேம்்பளத்்திற்கு சைவல ்பேய்்தால், 
உங்களின் ஒரு ைணி சநர அடிப்்பவடச் ேம்்பளம் 

இவைாறு கணக்கிடப்்படும்:

ஓர் ஆண்டின் 
்பைாத்்த அடிப்்பவடச் 

ேம்்பளம்
ஓர் ஆண்டின் 12 ைா்தங்கள் 

ஓர் ஆண்டின் 52 ைாரங்கள் 

ைா்த அடிப்்பவடச் ேம்்பளம் 

ைாரத்துக்கு 44 ைணி சநரம் 
ஓர் ஆண்டில்

சைவல ்பேய்யும்
்பைாத்்த ைணி சநரம்

எடுத்துக்்காட்்டா்க, உங்்கள் மா்தச் சம்ப்ளம் $1,200 என்றால், ஒரு 
மைி வநரத்்திற்்கான அடிப்பல்டச் சம்ப்ள ேி்கி்தம்: 

நீங்்கள் மில்கவநர வேலை பசய்யும் ஒவபோரு மைி வநரத்்திற்கும், 
உங்்க்ளது மில்கவநரச் சம்ப்ளம் இவோறு ்கைக்்கி்டப்படும்:

மில்கவநரம் உட்ப்ட, நீங்்கள் ஒரு நா்ளில் 12 மைி வநரத்்திற்கு வமல் (இல்டவேல்ள 
வநரங்்கல்ளச் வசர்க்்காமல்) வேலை பசய்யக் கூ்டாது. உங்்க்ளது மில்கவநரம் மா்தத்்திற்கு 
72 மைி வநரத்்திற்கு வமல் இருக்்கக் கூ்டாது. 

உங்்க்ளது மில்கவநரச் சம்ப்ளத்ல்தக் ்கைக்்கிடுே்தற்கு, ்தயவுபசய்து மனி்தே்ள அலமச்சின் 
இலையத்்த்ளத்ல்தப் பார்க்்கவும்: 
www.mom.gov.sg > Employment practices > Salary > Calculate overtime pay

*மில்கவநர ேி்கி்தம் = அடிப்பல்ட மைிவநரச் சம்ப்ள ேி்கி்தத்்தின் 1.5 ம்டங்கு சம்ப்ளம்

(அருகாவையில் உள்ள காசு ை்திப்பு) 

(*ைிவகசநர ைிகி்தம்) (அருகாவையில் உள்ள காசு ை்திப்பு) 

வேலை நியமனச் சட்்டத்்தின் ்ககீழ் இ்டம்பபறும் வேலை வநரம், மில்கவநரச் சம்ப்ளம் 
ப்தா்டர்பான ேி்திமுலற்கள், மா்த அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம் $4,500-க்கு வமற்வபா்கா்த 
ப்தாழிைா்ளர்்களுக்கும், $2,600-க்கு வமற்வபா்கா்த ப்தாழிைா்ளர் அல்ைா்தேர்்களுக்கும் மட்டுவம 
பபாருந்தும். இந்்த ேி்திமுலற்கள் வமைா்ளர்்களுக்கும் நிர்ோ்கி்களுக்கும் பபாருந்்தாது. 

நீங்்கள் மாறுவநரத் ப்தாழிைா்ளியா்க (Shift Worker) இருந்்தால், ்தயவுபசய்து மனி்தே்ள 
அலமச்சின் இலையத்்த்ளத்ல்தப் பார்க்்கவும்: 
www.mom.gov.sg > Employment practices > Hours of work, overtime and rest day

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

12 x $1,200
52 x 44

$6.30

$6.30 = S9.501.5

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/salary/calculate-overtime-pay
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/hours-of-work-overtime-and-rest-days


65

ேம்்பள ைழங்கீட்டுக்கான 
காலக்்பகடு

எடுத்துக்காட்டு 
(ேம்்பளக் காலகட்டம்: 1 ஜனைரி 2022 
மு்தல் 31 ஜனைரி 2022)

சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் 
முடிேல்டந்து 7 நாட்்களுக்குள்ேம்்பளம்

சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் 
முடிேல்டந்து 14 நாட்்களுக்குள்

சம்ப்ளம் 7 பிப்ரேரி 2022 
வ்த்திக்குள் ேழங்்கப்ப்ட 
வேண்டும்

மில்கவநரச் சம்ப்ளம் 14 பிப்ரேரி 
2022 வ்த்திக்குள் ேழங்்கப்ப்ட 
வேண்டும்

ைிவகசநரச் 
ேம்்பளம்

இந்்தச் சூழ்நிவலயில் உங்களது கவடேி ேம்்பளம் ைழங்கப்்பட 
சைண்டிய காலகட்டம்

நீங்்கள் வேலையிைிருந்து 
ேிை்கி, வ்தலேயான 
முன்னறிேிப்பு ்காை்கட்்டத்ல்த 
நிலறவேற்று்கிறரீ்்கள்

வேலை நியமனத்்தின் ்கல்டசி நாள்.

நீங்்கள் முன்னறிேிப்பு 
்தராமல், முன்னறிேிப்பு 
்காை்கட்்டத்ல்த நிலறவேற்றாமல் 
வேலையிைிருந்து ேிைகு்கிறரீ்்கள்

வேலை நியமனத்்தின் ்கல்டசி நா்ளிைிருந்து 7 
நாட்்களுக்குள்.

முலறவ்க்டான ந்டத்ல்தயின் 
்காரைமா்க நீங்்கள் வேலை 
நியமனத்்திைிருந்து நீக்்கப்பட்டீர்்கள்

வேலை நியமனத்்தின் ்கல்டசி நாள். 
இது சாத்்தியமில்ைாேிட்்டால், வேலைநீக்்கம் 
பசய்யப்பட்்ட வ்த்தியிைிருந்து 3 வேலை நாட்்களுக்குள்.

உங்்கள் மு்தைா்ளி வேலை 
ஒப்பந்்தத்ல்த ரத்து பசய்்கிறார்

வேலை நியமனத்்தின் ்கல்டசி நாள். 
இது சாத்்தியமில்ைாேிட்்டால், வேலை ஒப்பந்்தம் ரத்து 
பசய்யப்பட்்ட வ்த்தியிைிருந்து 3 வேலை நாட்்களுக்குள்.

3 ேம்்பளம் ைழங்கும் 
முவ்ற

உங்்களுக்்கான சம்ப்ளமும் மில்கவநரச் சம்ப்ளமும் 
மா்தத்்திற்குக் குலறந்்தபட்சம் ஒரு முலற, பின்ேரும் 
்காைக்ப்கடுவுக்குள் ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும்:

வேலை நியமனம் முடிவுக்கு ேரும்வபாது, ்கல்டசி 
சம்ப்ளம் ேழங்்கப்ப்ட வேண்டிய ்காை்கட்்டம் பின்ேரும் 
சூழ்நிலை்கல்ளப் பபாறுத்து மாறுப்டைாம்:
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4 கூறுகளுடன் கூடிய 
ேம்்பளச் ேடீ்டுகள் 

உங்்கள் மு்தைா்ளி கூறு்களு்டன் கூடிய சம்ப்ளச் சகீட்ல்ட 
உங்்களுக்கு ேழங்்க வேண்டும். 

எப்ச்பாது 

ைடிைம்

• சம்ப்ளம் ்தரும்வபாது அல்ைது சம்ப்ளம் ேழங்்கி 3 வேலை 
நாட்்களுக்குள் சம்ப்ளச் சகீட்டு்கள் ்தரப்ப்ட வேண்டும்.

• வேலைநீக்்கம் பசய்யப்பட்்டால், சம்ப்ள பாக்்கியு்டன் சம்ப்ளச் 
சகீட்டு ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும். 

• பமன் ந்கல் அல்ைது அச்சி்டப்பட்்ட ந்கல்
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ைவக கூறு ்பற்்றிய ைிைரங்கள் 

ேம்்பள ைிைரங்கள்

்பேலவுத்்ப்தாவககள், 
்பிடித்்தங்கள் ைற்றும் 
இ்தரவை

ைிவகசநரச் ேம்்பள 
ைிைரங்கள்

நிகரச் ேம்்பளம்

1. மு்தைா்ளியின் முழுப் பபயர் 

2. ஊழியரின் முழுப் பபயர் (அல்டயா்ள அட்ல்ட, வேலை அனும்திச் 
சகீட்டு அல்ைது ்க்டப்பி்தழில் உள்்ளது வபால்)

3. சம்ப்ளம் ேழங்்கிய வ்த்தி (அல்ைது வ்த்தி்கள், சம்ப்ளச் சகீட்டில் 
பற்பை சம்ப்ளங்்கள் ஒருங்்கிலைக்்கப்பட்டிருந்்தால்)

• சம்ப்ளம்

• மில்கவநரச் சம்ப்ளம்  

4. அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம் 
மைி வநரம், நாட்கூைி அல்ைது பசய்யும் பபாருட்்க்ளின் 
அடிப்பல்டயில் சம்ப்ளம் பபறும் ஊழியர்்களுக்கு, பின்ேரும் 
அலனத்ல்தயும் குறிப்பி்ட வேண்டும்:

• அடிப்பல்டச் சம்ப்ள ேி்கி்தம் 
(எ.்கா. ஒரு மைி வநரத்்திற்கு, ஒரு நாளுக்கு  
அல்ைது ஒரு வேலைக்கு $X)

• வேலை பசய்துள்்ள பமாத்்த மைி வநரம், நாட்்கள் 
அல்ைது பசய்்த பபாருட்்கள் 

5. சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் ப்தா்டங்கும் மற்றும் முடிேல்டயும் வ்த்தி்கள் 
(எ.்கா. 1 ஜனேரி 2022 வ்த்தியிைிருந்து 31 ஜனேரி 2022 வ்த்தி ேலர)

6. ஒவபோரு சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டத்்திலும் ேழங்்கப்பட்்ட பின்ேருேன 
வபான்ற பசைவுத்ப்தால்க்கள்:

• நிலையான பசைவுத் ப்தால்க்கள் அலனத்தும்  
(எ.்கா. வபாக்குேரத்து)

• அவேப்வபாது ்தரப்படும் பசைவுத்ப்தால்க்கள் 
அலனத்தும் (எ.்கா. ஒரு ்த்டலே ேழங்்கப்படும் சகீருல்ட 
பசைவுத்ப்தால்க)

7. ஒவபோரு சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டத்்திலும் ேழங்்கப்பட்்ட பின்ேருேன 
வபான்ற வேறு ஏவ்தனும் கூடு்தல் ப்தால்க:

• ஊக்்கத்ப்தால்க்கள் 

• ஓய்வு நாள் சம்ப்ளம் 

• பபாது ேிடுமுலற நாள் சம்ப்ளம்

8. ஒவபோரு சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டத்்திலும் பசய்யப்பட்்ட பின்ேருேன 
வபான்ற பிடித்்தங்்கள்: 

• நிலையான பிடித்்தங்்கள் அலனத்தும் (எ.்கா. ஊழியரின் மவசநி 
சந்்தா)  

• அவேப்வபாது பசய்யப்படும் பிடித்்தங்்கள் அலனத்தும் (எ.்கா. 
சம்ப்ளமில்ைா்த ேிடுப்புக்்கான பிடித்்தங்்கள், வேலைக்கு ேரா்த 
ேிடுப்புக்்கான பிடித்்தங்்கள்) 

9. வேலை பசய்்த மில்கவநரம்

10. மில்கவநரச் சம்ப்ளம்  

11. மில்கவநரச் சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டம் ப்தா்டங்கும் மற்றும் 
முடிேல்டயும் வ்த்தி்கள் (சம்ப்ளக் ்காை்கட்்டத்்திைிருந்து 
வேறுபட்டிருந்்தால்) 

12. ேழங்்கப்பட்்ட பமாத்்த நி்கரச் சம்ப்ளம்

உங்்கள் மு்தைா்ளி பின்ேரும் கூறு்கல்ள (அட்்டேலையில் பட்டியைி்டப்பட்டுள்்ளலே) 
உங்்க்ளது கூறு்களு்டன் கூடிய சம்ப்ளச் சகீட்டில் குறிப்பி்ட வேண்டும். மா்தத்்தில் ஒரு 
முலறக்கு வமல் சம்ப்ளம் ேழங்்கப்பட்்டால், மு்தைா்ளி்கள் ஒருங்்கிலைந்்த சம்ப்ளச் 
சகீட்ல்ட ேழங்்கைாம். ஆ்கக் ்கல்டசி சம்ப்ளச் சகீட்டுக்குப் பிறகு ேழங்்கப்பட்்ட அலனத்து 
ப்தால்க்களும் ஒருங்்கிலைந்்த சம்ப்ளச் சகீட்டில் இ்டம்பபற வேண்டும்.  

கு்றிப்்பிட சைண்டிய கூறுகள் 
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5 ைசேநி 
ேந்்தாக்கள்

நீங்்கள் மா்தத்்திற்கு $50-க்கு வமல் சம்ப்ளம் பபறும் 
சிங்்கப்பூர் ஊழியரரா்க அல்ைது சிங்்கப்பூர் நிரந்்தரோசி 
ஊழியரரா்க இருந்்தால், உங்கள் மு்தலாளி 
உங்களுக்காக ைசேநி ேந்்தாக்கவளச் ்பேலுத்்த 
சைண்டும். நீங்்கள் பகு்திவநரமா்க / ்தற்்காைி்கமா்க 
/ ஒப்பந்்த அடிப்பல்டயில் அல்ைது நன்ன்டத்ல்த 
்கண்்காைிப்பில் இருக்கும் ்காை்கட்்டத்்தில் வேலை 
பசய்யும் வபாதுகூ்ட இது பபாருந்தும். 

மு்தலாளிகள் ஒவ்பைாரு ைா்தமும் 

மு்தலாளி ைற்றும் ஊழியரின் ைசேநி 

ேந்்தாவைச் ்பேலுத்்த சைண்டும். 

நீங்கள் ைா்தத்்திற்கு $500-க்கு சைல் 

ேம்்பா்தித்்தால், உங்களுவடய ைசேநி 

ேந்்தாவை உங்களது ேம்்பளத்்தில் இருந்து 

மு்தலாளி கழித்துக்்பகாள்ள முடியும். 

மவசநி சந்்தா பசலுத்்தப்ப்டவேண்டிய பேவவேறு ஊழியர் 
பிரிவு்கள் பற்றி வமலும் ப்தரிந்துப்காள்்ள cpf.gov.sg/employer/
employer-obligations/who-should-receive-cpf-contributions 
இலையத்்த்ளத்ல்த நாடுங்்கள்

http://cpf.gov.sg/employer/employer-obligations/who-should-receive-cpf-contributions
http://cpf.gov.sg/employer/employer-obligations/who-should-receive-cpf-contributions
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எைற்றுக்கு ைசேநி  
்பேலுத்்தப்்படசைண்டும்
ப்காடுக்்கப்ப்டவேண்டிய சம்ப்ளங்்களுக்கு உங்்க்ளது மு்தைா்ளி மவசநி சந்்தா 
பசலுத்்தவேண்டும். ்ககீழ்க்்காணும் அட்்டேலையில் மவசநி சந்்தாக்்கள் பசலுத்்த வேண்டிய, 
பசலுத்்த வேண்்டா்த பல்வேறு ேல்கயான ேழங்்ககீடு்கள் இ்டம்பபற்றுள்்ளன:

• உங்்க்ளது சம்ப்ளம் $50-க்கு அ்த ி்கமா்கவும் $500-க்குக் குலறோ்கவும் இருந்்தால், 
உங்்கள் பங்குக்கு நீங்்கள் மவசந ி சந்்தா பசலுத்்த வேண்டிய்த ில்லை. உங்்களுல்டய 
மவசந ி பங்்க்ள ிப்பு முழுேல்தயும் உங்்கள் மு்தைா்ள ி பசலுத்துோர்.

• நாள்்காட்டி மா்தத்்த ின் ்கல்டச ி நாளுக்குள் உங்்களுல்டய மவசந ி சந்்தா 
பசலுத்்தப்ப்டவேண்டும்.

• நீங்்கள் ்தகு்த ி பபற்றால், நீங்்கள் பசலுத்தும் மவசந ி சந்்தா மூைம், வேலைநைன் 
துலை ேருமானம் (WIS) பபறைாம். வமல்ே ிேரங்்களுக்கு cpf.gov.sg/wis 
இலையத்்த்ளத்ல்த நாடுங்்கள். 

• மவசந ி சந்்தாக்்கள் முழு பேள்்ள ியா்கக் ்கைக்்க ி்டப்படும்.  

ைசேநி ்பேலுத்்த சைண்டியவை: 
ேம்்பளங்கள்

அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம்

மில்கவநரச் சம்ப்ளம் 

ஊக்்கத்ப்தால்க 
(எ.்கா. பசயைாற்றலுக்்கான ஊக்்கத்ப்தால்க)

பசைவுத்ப்தால்க்கள் 
(எ.்கா. உைவுக்்கான பசைவுத்ப்தால்க) 

்தரகு்கள் 
(எ.்கா. ேிற்பலனத் ்தரகு்கள்) 

பராக்்க சன்மானங்்கள் 
(எ.்கா. உற்பத்்தித்்திறன் சன்மானம்) 

ைசேநி ்பேலுத்்த சைண்டா்தவை: 
ேம்்பளைாகக் கரு்தப்்படா்த 

ைழங்கீடுகள் 

வேலை நீக்்கச் சலுல்க்கள்: 

வேலை நீக்்கத்்த ிற்்கா்கத் ்தரப்படும் இழப்பபீடு 

(எ.்கா. ஆட்குலறப்பு சலுல்க்கள்)   

பசைவு ஈடு: 

அ்தி்காரத்துேப் பைி்களுக்்கா்க மு்தைா்ளி்க்ளின் 

சார்பில் பசய்யப்பட்்ட பசைவு்கள் 

(எ.்கா. அலுேை்க எழுதுபபாருட்்கள் 

ோங்கு்தல்)

இ்தற்கு ஈ்டா்கத் ்தரப்படும் ப்தால்க 

பசைலேேி்ட அ்தி்கமா்க இருக்்கக்கூ்டாது 

பபாரு்ளா்கத் ்தரப்படும் அனுகூைம்: 

ஊழியருக்குத் ்தரப்படும் பராக்்கம் அல்ைா்த 

அனுகூைம் அல்ைது அன்ப்ளிப்பு 

(எ.்கா. நிலனவு ல்கக்்கடி்காரம்) 

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

மவசந ி பங்குக்கு பசலுத்்தப்ப்டவேண்டிய பேவவேறு ேல்கயான ேழங்்ககீடு்கள் பற்ற ிய 
வமல்ேிேரங்்கல்ள cpf.gov.sg/paymentattractcpf இலையத்்த்ளத்்தில் ்காைைாம்.

உங்்க்ளது மு்தைா்ள ி்கள் உங்்களுக்்கா்க எவே்ளவு மவசந ி சந்்தாக்்கல்ளச் பசலுத்்த 
வேண்டும் என்பல்தக் ்கைக்்க ி்ட, cpf.gov.sg/member/tools-and-services/calculators/cpf-
contribution-calculator இலையத்்த்ளத்்த ில் உள்்ள மவசந ி சந்்தாக்்கள் ்கைக்குப்பபாற ிலயப் 
பயன்படுத்துங்்கள்.

http://cpf.gov.sg/wis
http://cpf.gov.sg/paymentattractcpf
http://cpf.gov.sg/member/tools-and-services/calculators/cpf-contribution-calculator
http://cpf.gov.sg/member/tools-and-services/calculators/cpf-contribution-calculator
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நீங்்கள் ஒவ்பைாரு ைாரமும் ேம்்பளம் 
இல்லா்த ஓர் ஓய்வு நாள் ்தகு்தி 
பபறு்கிறரீ்்கள். உங்்களுல்டய ஓய்வு நா்ளில் 
நீங்்கள் வேலை பசய்்தால், ்ககீழ்க்்கண்்ட 
ேி்திமுலற்க்ளின்படி உங்்களுக்குச் சம்ப்ளம் 
ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும்:

ஓய்வு 
நாள் 

நீங்கள் சைவல 
்பேய்்தால்

உங்களது 
ைழக்கைான 
அன்்றாட 
சைவல 
சநரத்்தில் ்பா்தி 
சநரம் ைவர 

உங்களது 
ைழக்கைான 
அன்்றாட 
சைவல 
சநரத்்தில் 
்பா்திக்கு சைல்

உங்களது 
ைழக்கைான 
அன்்றாட 
சைவல 
சநரத்்திற்கு 
சைல்

1 நாள் 
சம்ப்ளம்

அலர நாள் 
சம்ப்ளம்

1 நாள் 
சம்ப்ளம்

2 நாள் 
சம்ப்ளம்

2 நாள் சம்ப்ளம் 
+ 
மில்கவநரச் 
சம்ப்ளம்

1 நாள் சம்ப்ளம்
+ 
மில்கவநரச் 
சம்ப்ளம்

6

வேலை நியமனச் சட்்டத்்தின் ்ககீழ் இ்டம்பபறும் ஓய்வு நாள் ப்தா்டர்பான ேி்திமுலற்கள், 
மா்த அடிப்பல்டச் சம்ப்ளம் $4,500-க்கு வமற்வபா்கா்த ப்தாழிைா்ளர்்களுக்கும், $2,600-
க்கு வமற்வபா்கா்த ப்தாழிைா்ளர் அல்ைா்தேர்்களுக்கும் மட்டுவம பபாருந்தும். இந்்த 
ேி்திமுலற்கள் வமைா்ளர்்களுக்கும் நிர்ோ்கி்களுக்கும் பபாருந்்தாது. 

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

உங்கள் 
மு்தலாளியின் 
சைண்டுசகாளின் 
ச்பரில்

உங்களது 
்போந்்த 
சைண்டுசகாளின் 
ச்பரில்
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்ப்பாது ைிடுமுவ்றகள், 
ைருத்துை ைிடுப்புகள், 
ைருடாந்்திர ைிடுப்புகள் 

்ப்பாது ைிடுமுவ்றகள் 

்ப்பாது ைிடுமுவ்ற நாளில் சைவல ்பேய்்த்தற்கான 
ேம்்பளத்வ்த நான் எப்்படி கணக்கிடுைது? 

நீங்்கள் ஓர் ஆண்டிற்கு ேம்்பளத்துடன் கூடிய 11 ்ப்பாது 
ை ிடுமுவ்ற நாட்கள் பபற உரிலமயுல்டயேர். பபாது 
ே ிடுமுலற நா்ள ில் நீங்்கள் வேலை பசய்்தால், உங்்கள் 
மு்தைா்ள ி உங்்களுக்குக் கூடு்தைா்க ஒரு நாள் சம்ப்ளம் அல்ைது 
அ்தற்குப் ப்த ிைா்க ஒரு நாள் ே ிடுப்பு ேழங்்க வேண்டும். 

இந்்தச் சூழ்ந ிலை்க்ள ில், பபாது ே ிடுமுலற நா்ள ில் வேலை 
பசய்்த்தற்்கான உங்்களுல்டய சம்ப்ளம்:

நீங்கள் ்பின்ைரும் 
நாளில் ைரும் ்ப்பாது 
ைிடுமுவ்ற நாளன்று 
சைவல ்பேய்்தால்

்பின்ைரு்பைற்வ்றப் ்ப்பறுை்தற்கு உங்களுக்கு 
உரிவையுள்ளது

வேலை நாள்

• அந்்த ேிடுமுலற நாளுக்கு பமாத்்த சம்ப்ள 
ேி்கி்தத்்திைான சம்ப்ளம் 

• அடிப்்பவடச் ேம்்பள ைிகி்தத்்தில் கூடு்தைா்க ஒரு நாள் 
சம்ப்ளம் 

• நீங்்கள் ேழக்்கமான வேலை வநரத்்திற்குவமல் வேலை 
பசய்்தால் ைிவகசநரச் ேம்்பளம்

வேலை நாள் அல்ைா்த 
ஒரு நாள் (எ.்கா. 
ோரத்்தில் 5-நாள் வேலை 
பசய்யும் ஊழியர்்களுக்கு 
சனிக்்கிழலம)

• சனிக்்கிழலம வேலை பசய்்த கூடு்தல் வநரத்்திற்கு 
ைிவகசநரச் ேம்்பளம் 

• ்பைாத்்த ேம்்பள ைிகி்தத்்தில் கூடு்தைா்க ஒரு நாள் 
சம்ப்ளம் அல்ைது பபாது ேிடுமுலறக்்கா்க வேபறாரு 
நா்ளில் ேிடுப்பு

ஓய்வு நாள்

• ஓய்வு நாளில் பசய்்த வேலைக்குச் சம்ப்ளம் 

• நீங்்கள் ேழக்்கமான வேலை வநரத்்திற்குவமல் வேலை 
பசய்்தால் ைிவகசநரச் ேம்்பளம்

அடுத்்த வேலை நாள் சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய ேிடுமுலற 
நா்ளா்க இருக்கும்.

7
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நீங்்கள் வேலை ந ியமனச் சட்்டத்்த ின் ப ிரிவு IV-க்குக் ்ககீழ் ேராே ிட்்டால், பபாது 
ே ிடுமுலற நா்ள ில் வேலை பசய்்த்தற்கு ஈ்டா்க உங்்கள் மு்தைா்ள ி உங்்களுக்கு வநர 
ே ிடுப்பும் ேழங்்கைாம். பரஸ்பர இைக்்கப்படியான மை ி வநரத்்த ிற்கு வநர ே ிடுப்பு 
ேழங்்கப்ப்ட வேண்டும். வநர ே ிடுப்ப ின் மை ி வநரம் குற ித்து பரஸ்பர இைக்்கம் 
இல்லை என்றால், உங்்கள் மு்தைா்ள ி ்ககீழ்க்்கண்்ட ஏ்தாேப்தாரு முடிலே எடுக்்கைாம்: 

கூடு்தலாக ஒரு நாள் 

ேம்்பளம் ்பகாடுக்கலாம்

்ப்பாது ைிடுமுவ்ற நாளில் 
4 ைணி சநரம் அல்லது 
அ்தற்கும் குவ்றைாக 
சைவல ்பேய்்த்தற்கு, ஒரு 
சைவல நாளன்று 4 ைணி 
சநரம் ைிடுப்பு ைழங்கலாம்

்ப்பாது ைிடுமுவ்ற நாளில் 
4 ைணி சநரத்்திற்கும் 
அ்திகைாக சைவல 
்பேய்்த்தற்கு, ஒரு முழு 
சைவல நாவள ைிடுப்்பாக 
ைழங்கலாம் 

பபாது ேிடுமுலற சார்ந்்த உங்்க்ளின் உரிலம்கல்ளப் பற்றி வமல்ேிேரம் அறிய, மனி்தே்ள 
அலமச்சின் இலையத்்த்ளத்ல்தத் ்தயவுபசய்து பார்க்்கவும்:   
www.mom.gov.sg > Employment practices > Public holidays: entitlement and pay

சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய 11 பபாது ேிடுமுலற நாட்்கள் புத்்தாண்டு ்தினம், சகீனப் புத்்தாண்டு 
(இரு நாட்்கள்), புனி்த பேள்்ளி, ப்தாழிைா்ளர் ்தினம், ேிசா்க ்தினம், வ்தசிய ்தினம், 
வநான்புப் பபருநாள், ஹஜ்ஜஜுப் பபருநாள், ்ீதபாே்ளி, ்கிறிஸ்மஸ் ்தினம் ஆ்கியனோகும். 
மற்ற அரசாங்்கப் பபாது ேிடுமுலற நாட்்கள் பற்றி அறிய மனி்தே்ள அலமச்சின் 
இலையத்்த்ளத்ல்த நாடுங்்கள்:
www.mom.gov.sg > Employment practices > Public holidays

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays-entitlement-and-pay
https://www.mom.gov.sg/employment-practices/public-holidays


73

உங்்களுக்்கான சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய மருத்துே ே ிடுப்பு, உள்வநாயா்ள ி ே ிடுப்பு 
ஆ்க ியேற்ற ின் எண்ை ிக்ல்க, உங்்க்ளது வசலேக் ்காைத்ல்தச் சார்ந்்தது: 

நீங்்கள் சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய மருத்துே ே ிடுப்பும் உள்வநாயா்ள ி ே ிடுப்பும் பபற: 

• மருத்துேமலனயில் உள்வநாயா்ளியா்க அல்ைது ப்கல்வநர அறுலே சி்கிச்லசக்்கா்கத் 
்தங்்க லேக்்கப்பட்டிருக்்க வேண்டும்

• ஏ்தாேவ்தார் எழுத்துபூர்ேமான சட்்டத்்தின்்ககீழ் ்தனிலமப்படுத்்தப்பட்டிருக்்க வேண்டும்

• அங்்ககீ்கரிக்்கப்பட்்ட மருத்துேமலனயில் வநாயா்ளி்கல்ள அனும்திக்்கத் ்தகு்தியுல்டய 
ஒரு மருத்துேரால் சான்ற்ளிக்்கப்பட்டிருக்்க வேண்டும். வ்தசிய நிபுைத்துே 
மருத்துே நிலையங்்கள், அலசேியக்்க அறுலே சி்கிச்லச நிலையங்்கள் 
ஆ்கியேற்லறச் வசர்ந்்த மருத்துேர்்களும் இ்தில் உள்்ள்டங்குேர் 

ேம்்பளத்துடன் கூடிய உள்சநாயாளி ைிடுப்புக்குத் ்தகு்தி ்ப்ப்ற, நீங்கள்:

• வேலை பசய்ய முடியா்த நிலையில் இருப்ப்தா்க மருத்துேப் ப்திவுச் சட்்டம் 
அல்ைது பல் மருத்துேப் ப்திவுச் சட்்டத்்தின் ்ககீழ் ப்திவு பசய்்திருக்கும் ஒரு 
மருத்துேர் சான்ற்ளித்்திருக்்க வேண்டும்

ேம்்பளத்துடன் கூடிய ைருத்துை ைிடுப்புக்குத் ்தகு்தி ்ப்ப்ற, நீங்கள்: 

சேவை ்பேய்து
முடித்துள்ள ைா்தங்களின்

எண்ணிக்வக

ேம்்பளத்துடன் கூடிய 
ைருத்துை ைிடுப்பு

(நாட்கள்)

ேம்்பளத்துடன் கூடிய 
உள்சநாயாளி ைிடுப்பு 

(நாட்கள்) 

3 ைா்தங்கள்

4 ைா்தங்கள்

5 ைா்தங்கள்

6 ைா்தங்கள் ைற்றும் 
அ்தற்குப் ்பி்றகு

5

8

11

14

15

30

45

60

வ்தசிய நிபுைத்துே மருத்துே நிலையங்்கள், அலசேியக்்க அறுலே சி்கிச்லச நிலையங்்கள் 
ஆ்கியேற்றின் பட்டியல் மனி்தே்ள அலமச்சின் இலையத்்த்ளத்்தில் ்கில்டக்கும்: 
www.mom.gov.sg > Employment practices > Leave > Sick leave > Eligibility and entitlement

உங்களுக்குத் ்ப்தரியுைா?

ைருத்துை ைிடுப்பு 

• நீங்்கள் குவ்றந்்தது 3 ைா்தங்கள் உங்கள் மு்தலாளியிடம் வேலை பசய்்திருக்்க 
வேண்டும்; அவ்தாடு

• உங்்கள் ேிடுப்லபப் பற்றி 48 ைணி சநரத்்திற்குள் உங்கள் மு்தலாளியிடம் ்தகைல் 
்ப்தரிைித்்திருக்க சைண்டும் அல்லது ்தகைல் ்ப்தரிைிக்க முயற்ேி ்பேய்்திருக்க 
சைண்டும்.

https://www.mom.gov.sg/employment-practices/leave/sick-leave/eligibility-and-entitlement
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ைருடாந்்திர ைிடுப்பு 

நீங்்கள் உங்்க்ளது மு்தைா்ளியி்டம் குவ்றந்்த்பட்ேம் 3 ைா்தங்கள் 
வேலை பசய்்திருந்்தால், சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய ேரு்டாந்்திர 
ேிடுப்புக்கு உரிலம பபறுேரீ்்கள். உங்்களுக்்கான ேரு்டாந்்திர 
ேிடுப்பு ்ககீழ்க்்காணும் எண்ைிக்ல்கலயேி்டக் குலறோ்க 
இருக்்கக் கூ்டாது: 

நீங்்கள் குலறந்்தது 3 மா்தங்்கள், ஆனால் ஓர் ஆண்டுக்கும் குலறோ்க வேலை 
பசய்்திருந்்தால், உங்்க்ளது ேரு்டாந்்திர ேிடுப்பு நீங்்கள் வேலை பசய்துள்்ள முழு 
ைா்தங்களின் அடிப்பல்டயில் ்கைக்்கி்டப்படும். இது உங்்க்ளின் நன்ன்டத்ல்த ்கண்்காைிப்பு 
்காைத்்தின்வபாதும் பபாருந்தும். 

மற்றும் அ்தற்கு வமல்

்ப்தாடர்ச்ேியாக சேவை 
்பேய்்த ஆண்டுகள்

ைருடாந்்திர ைிடுப்பு 
நாட்கள்

எடுத்துக்்காட்்டா்க, நீங்்கள் 6 மா்தங்்கள் வேலை பசய்்திருந்்தால், உங்்களுக்்கான ேரு்டாந்்திர ேிடுப்பு:

6 முழுைா்தச் 
சேவை

ஓர் ஆண்டின் 

12 ைா்தங்கள்  

7 நாட்கள்   
(மு்தல் ஆண்டின் உரிலம) 

4 நாட்கள்    
(அரு்காலமயிலுள்்ள 

எண்ைிக்ல்க) 
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நான் ்பகு்திசநர ஊழியராக 
இருந்்தால் எவைாறு கணக்கிடுைது?
நீங்்கள் ஒரு வசலே ஒப்பந்்தத்்தின் ்ககீழ் ோரத்்திற்கு 35 மைி 
வநரத்்திற்கும் குலறோ்க வேலை பசய்்தால், பகு்திவநர 
ஊழியரா்கக் ்கரு்தப்படுேரீ்்கள். 

நீங்்களும் சம்ப்ளத்து்டன் கூடிய பபாது ேிடுமுலற நாட்்கள், மருத்துே ேிடுப்பு, ேரு்டாந்்திர 

ேிடுப்பு, குழந்ல்தப் பராமரிப்பு ேிடுப்பு ஆ்கிய வேலை அனுகூைங்்களுக்கு உரிலம 

பபறு்கிறரீ்்கள். எனினும், உங்்களுல்டய வேலை அனுகூைங்்கள் உங்கவள ஒத்்த முழுசநர 

ஊழியர் சைவல ்பேய்்த ைணி சநரத்்தின்்படி கணக்கிடப்்படும். 

ஒரு முழுசநர 
ஊழியருக்கு உரிய 

சைவல அனுகூலங்கள்

ஓர் ஒத்்த முழுசநர 
ஊழியர் ஒரு நாளில் 

சைவல ்பேய்யும் 
்பைாத்்த சநரம்

ஒரு ்பகு்திசநர ஊழியர் 
ஓர் ஆண்டில் சைவல 

்பேய்யும் ்பைாத்்த சைவல 
சநரத்்தின் எண்ணிக்வக

ஓர் ஒத்்த முழுசநர 
ஊழியர் ஓர் ஆண்டில் 

சைவல ்பேய்யும் ்பைாத்்த 
சைவல சநரத்்தின் 

எண்ணிக்வக

ஒரு 
ைாரத்்தில் 
22 ைணி 

சநர சைவல 

44 ைணி சநரம்

11 நாட்கள்
4 ைணி சநரம்

11 ்ப்பாது ைிடுமுவ்ற 
நாட்களுக்கு 44 

ைணி சநரத்்திற்கான 
ேம்்பளம்ஒரு 

ைாரத்்தில் 
44 ைணி 

சநர சைவல 

11 ்ப்பாது 
ைிடுமுவ்ற 
நாட்கள்

8 ைணி 
சநரம்

ஓர் 
ஆண்டின் 

52 
ைாரங்கள் 

எடுத்துக்்காட்்டா்க, நீங்்கள் ோரத்்தில் 22 மைி வநரம் வேலை பசய்யும் பகு்திவநர ஊழியரா்க இருந்்தால், 

நீங்்கள் உரிலம பபறும் பபாது ேிடுமுலற நாட்்க்ளின் எண்ைிக்ல்க இவோறு ்கைக்்கி்டப்படும்:

எனவே, ஒவபோரு பபாது ேிடுமுலற நாளுக்கும், 

உங்்களுக்கு ேழங்்கப்ப்ட வேண்டியது:

ஓர் 
ஆண்டின் 

52 
ைாரங்கள் 
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உங்்களுல்டய வேலை உரிலம்கல்ளப் பற்றி வமலும் அறிய,  
www.mom.gov.sg/workright 

என்ற இலையத்்த்ளத்ல்த நாடுங்்கள்

உ்தைி ச்தவையா?
வேலை உரிலம வநரடித் ப்தாலைவபசி எண் 

1800-221-9922
அலழக்்கவும் அல்ைது 

MOM_LRWD@mom.gov.sg 
என்ற மு்கேரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்

அவனத்துத் ்தகைல்களும் ைிகவும் இரகேியைாக வைத்்திருக்கப்்படும். 

http://www.mom.gov.sg/workright
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