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சிங்கப்பூரில் பணிபுரியும் ஓர் ஊழியராக, நீங்கள் வேலை
நியமனச் சட்டத்தின் கீ ழ் வருகிறீர்கள். ஒரு சேவை
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழுள்ள ஊழியர்கள், முதலாளிகள்

ஆகிய�ோரின் உரிமைகளையும் கடமைகளையும் வேலை
நியமனச் சட்டம் எடுத்துக் கூறுகிறது.

நீங்கள் சிங்கப்பூரராக அல்லது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசியாக

இருந்தால், நீங்கள் மத்திய சேம நிதி (மசேநி) பங்களிப்புகளைப்
பெறுவதற்கும் தகுதி பெறுகிறீர்கள்.

வேலை நியமனச்
சட்டத்தின் கீ ழ் நான்
இடம்பெறுகிறேனா?
ஒரு முதலாளியிடம் வேலை
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் பணிபுரியும்
ஒவ்வோர் ஊழியரும் (அவர்களுடைய
குடியுரிமை எதுவாக இருந்தாலும்)
வேலை நியமனச் சட்டத்தின் கீ ழ்
வருவார்கள், பின்வருபவர்கள் தவிர:
• கடல�ோடிகள்
• இல்லப் பணியாளர்கள்
• சட்டபூர்வ மன்றம் மற்றும் அரசாங்க
ஊழியர்கள்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
மாத அடிப்படைச் சம்பளம் $4,500-க்கும் அதிகமாகப் பெறாத த�ொழிலாளர்கள் மற்றும்
$2,600-க்கும் அதிகமாகப் பெறாத (த�ொழிலாளர்கள் அல்லாத) ஊழியர்களுக்கு மட்டுமே
ப�ொருந்தும் வேலை நியமனச் சட்டம் பிரிவு IV-ல் வேலை நேரம், ஓய்வு நாட்கள் மற்றும் பிற
வேலை நிபந்தனைகள் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. பிரிவு IV மேலாளர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும்
ப�ொருந்தாது.
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சேவை ஒப்பந்தத்துக்கும்
சேவைக்கான ஒப்பந்தத்துக்கும்
இடையே உள்ள வேறுபாடுகள்
சேவை ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு முதலாளிக்கும் ஒரு ஊழியருக்கும் இடையேயான ஓர்
உடன்படிக்கை ஆகும்.
சேவைக்கான ஒப்பந்தம் என்பது ஒரு வாடிக்கையாளருக்கும் ஒரு சார்பில்லாத
ஒப்பந்தக்காரருக்கும் இடையேயான ஓர் உடன்படிக்கை ஆகும். அதாவது, ஒரு வேலையை
அல்லது திட்டப்பணியை ஒரு குறிப்பிட்டக் கட்டணத்தில் நிறைவேற்றுவதற்காக சுய-த�ொழில்
புரிபவர் அல்லது விற்பனையாளர் ப�ோன்ற சார்பில்லாத ஒப்பந்தக்காரர்
பணியமர்த்தப்படுகிறார்.
நீங்கள் சேவை ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் இடம்பெறுகிறீர்களா அல்லது சேவைக்கான ஒப்பந்தத்தின்
கீ ழ் இடம்பெறுகிறீர்களா என்பதை நிர்ணயிக்க, பல்வேறு காரணிகளை ஒட்டும�ொத்தமாகக்
கருத்தில் க�ொள்ள வேண்டியிருக்கும். முக்கிய காரணிகளில் இவை உள்ளடங்கும்:
• வேலை வழங்குவது யாருடைய ப�ொறுப்பு?
• கருவிகளையும் சாதனங்களையும் வழங்குவது யார்?
• அந்த வேலை ஒருவரின் ச�ொந்தத் தேவைக்காக செய்யப்படுகிறதா அல்லது முதலாளிக்காக
செய்யப்படுகிறதா?
வேலை ஒப்பந்தத்தை அடையாளம் காண்பதற்குக் கருத்தில்
க�ொள்ளப்படவேண்டிய சில காரணிகளைப் பற்றிய மேல்
விவரங்களுக்கு, மனிதவள அமைச்சின் இணையத்தளத்தைத்
தயவுசெய்து பார்க்கவும்: www.mom.gov.sg
> Employment practices > Contract of service
நீங்கள் ஒரு சேவை ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் பணியாற்றினால்,
உங்களுக்கு முக்கிய வேலை நியமன விதிமுறைகள் (KETs)
மற்றும் பட்டியலிடப்பட்ட சம்பள ரசீதுகள் வழங்கப்பட
வேண்டும்.

ஒப்புக்கொள்ளப்பட்ட விதிமுறைகள்
மற்றும் நிபந்தனைகள் குறித்து
சர்ச்சைகள் ஏற்படுவதைக் குறைக்க,
ஒப்பந்தம் எழுத்துப்பூர்வமாக இருக்க
வேண்டும். எடுத்துக்காட்டாக, KETs பற்றி
விவரங்கள் உள்ளடங்கிய நியமயக்
கடிதம் வழங்கப்பட வேண்டும்.
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1

முக்கிய வேலை
நியமன
விதிமுறைகள் (KETs)

உங்கள் முதலாளி முக்கிய வேலை நியமன
விதிமுறைகளை (KETs) எழுத்து வடிவில் உங்களுக்கு
வழங்க வேண்டும்.
Key
Employment
Terms
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யார்

எப்பொழுது

எந்த

எழுத்து வடிவிலான KETs

எழுத்து வடிவிலான KETs

வடிவில் KETs

விதிமுறைகளை

விதிமுறைகள்

விதிமுறைகளை

பெற வேண்டும்?

வழங்கப்பட வேண்டும்?

வழங்க வேண்டும்?

• 2016 ஏப்ரல் 1ம்
தேதியில் அல்லது
அதற்குப் பிறகு
பணியில் அமர்த்தப்
பட்ட ஊழியர்கள்,
மற்றும் சேவை
ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ்
த�ொடர்ச்சியாக 14
நாட்கள் அல்லது
அதைவிட அதிக
காலத்திற்குப்
பணியில் உள்ள
ஊழியர்கள்.

• வேலைக்குச் சேர்ந்த
முதல் 14
நாட்களுக்குள்

• மென் நகலாக
அல்லது வன் நகலாக
வழங்கலாம்.
• ப�ொதுவான KETs
விதிமுறைகளை
ஊழியருக்கான
கையேட்டில் அல்லது
நிறுவன அக
இணையத்தளத்தில்
வழங்கலாம்.

ப�ொருந்தாதவை தவிர்த்து, பின்வரும் அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்ட கூறுகள் முக்கிய
வேலை நியமன விதிமுறைகளில் (KETs) இடம்பெறவேண்டும்:

வகை

கூறு பற்றிய விளக்கம்

வேலை பற்றிய
விவரங்கள்

1. முதலாளியின் முழுப் பெயர்
2. ஊழியரின் முழுப் பெயர் (அடையாள அட்டை, வேலை
அனுமதிச் சீட்டு அல்லது கடப்பிதழில் உள்ளது ப�ோல்)
3. வேலையின் பதவிப்பெயர், முக்கிய கடமைகள் மற்றும்
ப�ொறுப்புகள்
4. வேலை ஆரம்பமாகும் தேதி
5. வேலை நியமனக் காலம்
(ஊழியர்கள் நிலையான ஒப்பந்த காலத்தில் இருந்தால்)

வேலை நேரம் மற்றும்
ஓய்வு நாட்கள்

6.	கீ ழ்க்கண்டவை ப�ோன்ற வேலை ஏற்பாடுகள்:
 தினசரி வேலை நேரம் (எ.கா. காலை 8.30 மணி முதல்
மாலை 6 மணி வரை)
 ஒரு வாரத்திலுள்ள வேலை நாட்களின் எண்ணிக்கை
(எ.கா. 5)
 ஓய்வு நாள் (எ.கா. ஞாயிற்றுக்கிழமை)

சம்பளம்

7. சம்பளக் காலகட்டம் (எ.கா. 2019 ஜனவரி 1ம்
தேதியிலிருந்து 2019 ஜனவரி 31ம் தேதி வரை
8. அடிப்படைச் சம்பளம்
மணி நேரம், தினசரி அல்லது செய்த ப�ொருட்களின்
அடிப்படையில் இருந்தால், முதலாளிகள் அடிப்படைச்
சம்பள விகிதத்தையும் குறிப்பிட வேண்டும் (எ.கா. ஒரு
மணி நேரத்திற்கு, ஒரு நாளுக்கு அல்லது ஒரு
ப�ொருளுக்கு $X)
9. நிலையான செலவுத் த�ொகைகள்
10. நிலையான பிடித்தங்கள்
11. மிகைநேரச் சம்பளக் காலகட்டம்
(சம்பளக் காலகட்டத்திலிருந்து வேறுபட்டிருப்பின்)
12. மிகைநேரச் சம்பள விகிதம்
13.	கீ ழ்க்கண்டவை ப�ோன்ற மற்ற சம்பளம் த�ொடர்பான
கூறுகள்
 ஊக்கத்தொகை
 சன்மானங்கள்

விடுப்பு மற்றும்
மருத்துவ
அனுகூலங்கள்

14.	விடுப்பின் வகைகள்:
 வருடாந்திர விடுப்பு
 வெளிந�ோயாளி விடுப்பு
 உள்நோயாளி விடுப்பு
 மகப்பேறு விடுப்பு
 குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு
15.	கீ ழ்க்கண்டவை ப�ோன்ற பிற மருத்துவ அனுகூலங்கள்:
 காப்புறுதி
 மருத்துவ / பல்மருத்துவ சலுகைகள்

மற்றவை

16. நன்னடத்தைக் கண்காணிப்பு காலகட்டம்
17. முன்னறிவிப்பு காலகட்டம்
18. (விருப்பப்படியானது) வேலை இடம்
 வேலை செய்யும் இடம் முதலாளியின்
முகவரியிலிருந்து மாறுபட்டிருந்தால் அதைக்
குறிப்பிடவும். இது விருப்பப்படியானதாக இருந்தாலும்,
நீங்கள் இவ்விவரத்தைக் குறிப்பிட வலியுறுத்தப்படுகிறது.
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வேலை
நேரம்

உங்களுடைய ஒப்பந்தப்படியான வேலை நேரங்கள்
(இடைவேளை மற்றும் மிகைநேரம் தவிர்த்து)
நாள�ொன்றுக்கு 8 மணி நேரத்திற்கு அல்லது வாரத்தில்
44 மணி நேரத்திற்கு மேல் இருக்கக் கூடாது.
வேலை
நேரம்

காலை மணி 9.00
முதல் மாலை மணி
6.00 வரை

மதிய
உணவு
இடை
வேளை
1 மணி
நேரம்

ஒரு நாளில்
வேலை
செய்த நேரம்

ஒரு வாரத்தில்
வேலை செய்த
நேரம்

8 மணி நேரம்

8 x 5.5 = 44 மணி நேரம்

நாள�ொன்றுக்கு 8 மணி நேரம் அல்லது
வாரத்திற்கு 44 மணி நேரத்திற்கு மேல் நீ ங்கள்
வேலை செய்தால், உபரியான வேலை நேரம்
மிகைநேரமாகக் கருதப்படும். உங்கள்
முதலாளி உங்களை மிகைநேர வேலை
செய்யச் ச�ொன்னால், மிகைநேரச் சம்பளமாக
ஒரு மணி நேரத்திற்கு அடிப்படை
சம்பளத்தின் 1.5 மடங்கு சம்பளம்
தரவேண்டும்.
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(வாரம் 5.5 நாள் என்ற
கணிப்பின்படி)

மிகைநேரச் சம்பளக் கணக்கீடும்
அதை வழங்கும் முறையும்
நீ ங்கள் மாதச் சம்பளத்திற்கு வேலை செய்தால்,
உங்களின் ஒரு மணி நேர அடிப்படைச் சம்பளம்
இவ்வாறு கணக்கிடப்படும்:

ஓர் ஆண்டின்
ம�ொத்த அடிப்படைச்
சம்பளம்
ஓர் ஆண்டில்
வேலை செய்த
ம�ொத்த மணி நேரம்

=

ஓராண்டின் 12 மாதங்கள் x
மாத அடிப்படைச் சம்பளம்
ஓராண்டின் 52 வாரங்கள் x
வாரத்துக்கு 44 மணி நேரம்

உதாரணமாக, மாதத்திற்கு $1,200 சம்பாதிக்கும் ஊழியரின் ஒரு
மணி நேர அடிப்படைச் சம்பள விகிதம்;

12 x $1,200
52 x 44

= $6.30 (அருகாமையில் உள்ள காசு மதிப்பு)

ஊழியர் செய்யும் ஒவ்வொரு மணி நேர மிகைநேர வேலைக்கான
சம்பளம் இவ்வாறு கணக்கிடப்படும்:

$6.30 x 1.5 (மிகை நேர வதம்)
ீ
= $9.50 (அருகாமையில் உள்ள காசு மதிப்பு)
மிகைநேரம் உட்பட, நீங்கள் ஒரு நாளில் 12 மணி நேரத்திற்கு கூடுதலாக வேலை செய்யக்
கூடாது (இடைவேளை நேரங்கள் தவிர்த்து) உங்களது மிகைநேரம் மாதத்திற்கு 72
மணிநேரத்திற்கு கூடுதலாக இருக்கக்கூடாது.
உங்கள் மிகைநேரச் சம்பளத்தைக் கணக்கிடுவதற்கு, தயவுசெய்து மனிதவள அமைச்சின்
இணையத்தளத்தைப் பார்க்கவும்:
www.mom.gov.sg > Employment practices > Salary > Calculate overtime pay
உங்களுக்குத் தெரியுமா?
வேலை நியமனச்சட்டத்தின் கீ ழ் இடம்பெறும் வேலை நேரம். மிகைநேரச் சம்பளம் த�ொடர்பான
விதிமுறைகள், மாத அடிப்படை சம்பளம் $4,500க்கு மேற்போகாத த�ொழிலாளர்களுக்கும், $2,600க்கு
மேற்போகாத த�ொழிலாளர் அல்லாதவர்களுக்கும் மட்டுமே ப�ொருந்தும். இந்த விதிமுறைகள்
மேலாளர்களுக்கும் நிர்வாகிகளுக்கும் ப�ொருந்தாது.
நீங்கள் மாறுநேரத் த�ொழிலாளியாக (Shift Worker) இருந்தால், தயவு செய்து மனிதவள அமைச்சின்
இணையத்தளத்தைப் பார்க்கவும்.
www.mom.gov.sg > Employment practices > Hours of work, overtime and rest day
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சம்பளம் வழங்கும்
முறை

உங்களுக்கான சம்பளமும் மிகைநேரச் சம்பளமும்
மாதத்திற்குக் குறைந்தபட்சம் ஒருமுறை, பின்வரும்
காலக்கெடுவுக்குள் வழங்கப்பட வேண்டும்.
உதாரணம்

சம்பள வழங்கீட்டுக்கான
காலக்கெடு

(சம்பளக் காலகட்டம்:
2019 ஜனவரி 1லிருந்து 2019 ஜனவரி 2019 வரை

சம்பளம்

சம்பளக் காலகட்டம்
முடிந்து 7 நாட்களுக்குள்

சம்பளம்
2019 பிப்ரவரி 7 தேதிக்குள்
வழங்கப்படவேண்டும்

மிகைநேரச்
சம்பளம்

சம்பளக் காலகட்டம்
முடிந்து 14 நாட்களுக்குள்

மிகைநேரச் சம்பளம்
2019 பிப்ரவரி 14 தேதிக்குள்
வழங்கப்படவேண்டும்

4

கூறுகளுடன் கூடிய
சம்பளச் சீட்டுகள்

உங்கள் முதலாளி கூறுகளுடன் கூடிய சம்பள சீட்டை
உங்களுக்கு வழங்க வேண்டும்.
எப்போது

வடிவம்
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•

சம்பளம் தரும்போது அல்லது சம்பளம் வழங்கி 3 வேலை
நாட்களுக்குள் சம்பளச் சீட்டுகள் தரப்பட வேண்டும்.

•

வேலைநீக்கம் செய்யப்பட்டால் அல்லது வேலையின் கடைசி
நாளன்று சம்பள மீ தம், சம்பளச் சீட்டோடு வழங்கப்பட
வேண்டும்.

•

மென் நகல் அல்லது அச்சிடப்பட்ட வடிவில்.

குறிப்பிட வேண்டிய கூறுகள்
ப�ொருந்தாதவை தவிர்த்து, கீ ழுள்ள அட்டவணையில் பட்டியலிடப்பட்டுள்ள கூறுகள் சம்பள ரசீதில்
இடம்பெறவேண்டும். உதாரணமாக, மிகைநேரச் சம்பளம் உங்களுக்குப் ப�ொருந்தாது என்றால், உங்களின்
சம்பள ரசீதில் கூறுகள் 9 முதல் 11 வரை இடம்பெற வேண்டியதில்லை. மாதம் ஒரு முறைக்கும் மேல் சம்பளம்
வழங்கப்பட்டால், முதலாளிகள் ஒருங்கிணைந்த சம்பள ரசீதை வழங்கலாம். ஆகக்கடைசி சம்பள ரசீதுக்குப்
பிறகு வழங்கப்பட்ட அனைத்து த�ொகைகளும் ஒருங்கிணைந்த சம்பள ரசீதில் இடம்பெறவேண்டும்.

வகை

கூறு பற்றிய விவரங்கள்

சம்பள விவரங்கள்

1. முதலாளியின் முழுப் பெயர்
2. ஊழியரின் முழுப் பெயர் (அடையாள அட்டை, வேலை
அனுமதிச் சீட்டு அல்லது கடப்பிதழில் உள்ளது ப�ோல்)
3. சம்பளம் வழங்கிய தேதி (அல்லது தேதிகள், சம்பள ரசீது
பற்பல சம்பளங்களை ஒருங்கிணைத்து குறிப்பிடுவதாக
இருந்தால்)
4. அடிப்படைச் சம்பளம்
மணி நேரம், தினசரி அல்லது செய்த ப�ொருட்களின்
அடிப்படையில் சம்பளம் வழங்கப்பட்டால், கீ ழுள்ள
அனைத்தையும் குறிப்பிடவேண்டும்:
 அடிப்படைச் சம்பள விகிதம் (எ.கா. ஒரு மணி
நேரத்திற்கு, ஒரு நாளுக்கு அல்லது ஒரு வேலைக்கு $X)
 வேலை செய்துள்ள ம�ொத்த மணி நேரம், நாட்கள்
அல்லது உருவாக்கிய ப�ொருட்கள்
5. சம்பளக் காலகட்டம் த�ொடங்கும் மற்றும் முடிவடையும்
தேதிகள் (எ.கா. 2019 ஜனவரி 1லிருந்து 2019 ஜனவரி 31
வரை.)

செலவுத்தொகைகள்,
பிடித்தங்கள் மற்றும்
இதரவை

6. ஒவ்வொரு சம்பளக் காலகட்டத்திலும் வழங்கப்பட்ட
பின்வருவன ப�ோன்ற செலவுத்தொகைகள்:
 நிலையான செலவுத் த�ொகைகள் (எ.கா
ப�ோக்குவரத்து
 அவ்வப்போது தரப்படும் செலவுத்தொகைகள் (எ.கா.
ஒரு தடவை வழங்கப்படும் சீருடை
செலவுத்தொகை)
7. ஒவ்வொரு சம்பளக் காலகட்டத்திலும் பின்வருவன
ப�ோன்ற வேறு ஏதேனும் கூடுதல் த�ொகை:
 ஊக்கத்தொகை
 ஓய்வு நாள் சம்பளம்
 ப�ொது விடுமுறை நாள் சம்பளம்
8. ஒவ்வொரு சம்பளக் காலகட்டத்திலும் செய்யப்பட்ட
பின்வருவன ப�ோன்ற பிடித்தங்கள்:
 அனைத்து நிலையான பிடித்தங்கள் (எ.கா. ஊழியரின்
மசேநி சந்தா)
 அவ்வப்போது செய்யப்படும் அனைத்து பிடித்தங்கள்
(எ.கா. சம்பளமில்லா விடுப்புக்கான பிடித்தங்கள்,
வேலைக்கு வராத விடுப்புக்கான பிடித்தங்கள்)

மிகைநேரச் சம்பள
விவரங்கள்

9. வேலை செய்த மிகை நேரங்கள்
10. மிகைநேரச் சம்பளம்
11. மிகைநேரச் சம்பள காலகட்டம் த�ொடங்கும் மற்றும்
முடிவடையும் தேதிகள் (சம்பளக் காலகட்டத்திலிருந்து
வேறுபட்டிருப்பின்)

நிகரச் சம்பளம்

12.	வழங்கப்பட்ட ம�ொத்த நிகரச் சம்பளம்
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மசேநி
பங்களிப்புகள்

நீங்கள் ஒரு சிங்கப்பூரராகவ�ோ/ சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசியாகவ�ோ
(SPR) இருக்கும் ஊழியராக இருந்தால், நீங்கள் மாதம் $50க்கு
அதிகமாகச் சம்பளம் பெற்றால் உங்களுடைய முதலாளி
உங்களுக்காக மசேநி பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும்.
இது நீங்கள் பகுதி நேரமாகவ�ோ / தற்காலிகமாகவ�ோ /
ஒப்பந்தவேலையில�ோ அல்லது உங்களுடைய திறன் காணும்
காலத்தில�ோ வேலை செய்யும் ப�ோது கூடப் ப�ொருந்தும்.

முதலாளிகள் ஒவ்வொரு மாதமும்
முதலாளி மற்றும் ஊழியரின் மசேநி
சந்தாவைச் செலுத்த வேண்டும்.
நீ ங்கள் மாதம் $500-க்கும் கூடுதலாக
சம்பாதித்தால், உங்களிடமிருந்து
ஊழியருக்கான மசேநி சந்தாவை உங்கள்
சம்பளத்தில் இருந்து முதலாளி கழித்துக்
க�ொள்ள முடியும்.
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கீ ழ்க்கண்ட வகை ஊழியர்களுக்கு மசேநி சந்தாவிலிருந்து விலக்கு
அளிக்கப்பட்டுள்ளது:
1.

சிலவகையான மாணவ ஊழியர்கள், நீங்கள் யாருக்கு மசேநி சந்தா செலுத்த வேண்டும் எனும்
விவரத்தை “Students” எனும் தலைப்பின் கீ ழ் www.cpf.gov.sg/Assets/employers/Documents/

WhoDoYouNeedToPayCPFFor.pdf இணையதளத்தில் தெரிந்து க�ொள்ளவும்.
2.

EP வேலை அனுமதி, எஸ் பாஸ் எனும் சிறப்பு வேலை அனுமதி, இதர வேலை அனுமதி
அல்லது வேலை அனுமதிச்சீட்டில் உள்ள வெளிநாட்டவர்கள்.

3.

ஒவ்வொரு வாரத்திலும் 14 மணி நேரத்துக்கு மிகாமல் வட்டு
ீ
வேலை செய்யும் வட்டுப்
ீ
பணியாளர்கள்.

4.

ஐக்கிய நாட்டு நிறுவனத்தில் அல்லது சிங்கப்பூரில் உள்ள ஐக்கிய நாட்டு நிறுவன அமைப்பில்
அல்லது நிலையத்தில் வேலை செய்பவர்கள்.

5.

கீ ழ்க்காணும் சூழலில் பணியில் உள்ள சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள கடல�ோடிகள் –
a. சுவடன்
ீ
நாட்டுக் கடல�ோடிகளுக்குப் ப�ொருந்தும் விதிமுறைகளின்கீழ் சுவடன்
ீ
நாட்டுக்
கப்பல்களில் பணிபுரிபவர்கள்;
b. நார்வே நாட்டுக் கடல�ோடிகளுக்குப் ப�ொருந்தும் விதிமுறைகளின் கீ ழ் நார்வே நாட்டுக்
கப்பல்களில் பணிபுரிபவர்கள்; அல்லது
c.	டேனிஷ் கப்பல் உரிமையாளர்கள் சங்கமும் டென்மார்கில் உள்ள கடல�ோடிகள் ஊழியர்
சங்கமும் செய்துள்ள ஒப்பந்த விதிமுறைகளின்கீழ் டென்மார்க்கின் East Asiatic Co. Ltd
நிறுவனத்தில் பணிபுரிபவர்கள்.

6.

சிங்கப்பூருக்கு வெளியே ஏற்பட்ட ஒரு சேவை ஒப்பந்தம் அல்லது பிற ஒப்பந்தத்தின் கீ ழ் General
Conference Corporation of Seventh Day Adventists –ல் பணிபுரியும் சிங்கப்பூரில் குடியிருக்காத
ஊழியர்கள்.

கீ ழ்க்கண்ட வகை ஊழியர்களுக்கு மசேநி சந்தா செலுத்தத்
தேவையில்லை:
1.

வெளிநாட்டில் வேலை செய்யும் ஊழியர்கள்

2.

சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசத் தகுதியுள்ள கடல் படகுச் சார்ந்த ஊழியர்கள்

3.

சிங்கப்பூருக்கு வெளியே ஏற்பட்ட சேவை ஒப்பந்தம் அல்லது பிற ஒப்பந்தத்தின்கீழ் பணிபுரியும்
சிங்கப்பூர் குடியுரிமையுள்ள கடல் படகுச் சார்ந்த ஊழியர்கள்

என்னுடைய மசேநி பங்களிப்பு விகிதங்கள் எவ்வாறு தீர்மானிக்கப்படுகின்றன?
உங்களுடைய மசேநி பங்களிப்பு விகிதங்கள் மூன்று காரணிகளின் அடிப்படையில்
தீர்மானிக்கப்படுகின்றன:





உங்களுடைய வயதுப் பிரிவு
உங்களுடைய சம்பளப் பிரிவு
உங்கள் குடியுரிமை அதாவது சிங்கப்பூரர் அல்லது சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசி (SPR)

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
முதல் மற்றும் இரண்டாம் ஆண்டு சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசிகள் வளர்வீதத்தில் மசேநி-க்குப்
பங்களிப்பார்கள்.
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மசேநி பங்களிப்பு
கணக்கீடு
ஒவ்வொரு மாதமும் நீங்கள் சம்பாதிக்கும் ம�ொத்த சம்பளத்தைப் ப�ொறுத்து உங்களுடைய
மசேநி பங்களிப்புகள் கணக்கிடப்படுகின்றன. கீ ழ்க்கண்ட அட்டவணையில் மசேநி பங்களிப்பு
செலுத்த வேண்டிய அல்லது செலுத்த வேண்டாத பல்வேறு வகையான த�ொகைகள் இடம்
பெற்றுள்ளன:

மசேநி பங்களிப்பு செலுத்த
வேண்டியவை
அடிப்படைச் சம்பளம்

மசேநி பங்களிப்பு செலுத்த
வேண்டாதவை
உண்மையாகத் திருப்பித் தரப்படும்
வர்த்தகச் செலவினங்கள்* (எ.கா. வர்த்தகக்

மிகைநேரச் சம்பளம்
ர�ொக்க சன்மானங்கள்
(எ.கா. சிறந்த சேவை விருதுகள்)
செலவுத் த�ொகைகள்
(எ.கா. உணவு, சலவை, ப�ோக்குவரத்து
ப�ோன்றவற்றிற்காக)
தரகுகள்
(எ.கா. விற்பனைத் தரகுகள்)

கூட்டங்களுக்கான ப�ோக்குவரத்து செலவுகள்,
சீருடைக்கான சலவை செலவுகள்,
வெளிநாட்டுக் கூட்டங்களுக்கான தங்கும்
விடுதி செலவுகள் ப�ோன்றவை)
*திருப்பித் தரப்படும் த�ொகை செய்த செலவைவிட
அதிகமாக இருக்கக்கூடாது.

வேலை நீ க்கச் சலுகைகள்
(எ.கா. ஓய்வுக்கால பணிக்கொடை,
ஆட்குறைப்புத் த�ொகை, முன்னறிவிப்புக்கு
ஈடாக வழங்கப்படும் த�ொகை)
ப�ொருளாகத் தரப்படும் அன்பளிப்புகள்

ஊக்கத்தொகை

(எ.கா. கடை பற்றுச்சீட்டுகள்)

மசேநி பங்களிப்பு செலுத்தப்படவேண்டிய வெவ்வேறு வகையான த�ொகைகள் பற்றிய
மேல்விவரங்களை www.cpf.gov.sg/allowancesandpayments இணையத்தளத்தில் காணலாம்.
உங்கள் ஊழியர்களுக்கு நீங்கள் எவ்வளவு மசேநி பங்களிப்பை செலுத்த வேண்டும் என்பதைக்
கணக்கிட www.cpf.gov.sg இணையத்தளத்தில் உள்ள மசேநி பங்களிப்புக் கணக்குப்பொறியைப்
பயன்படுத்தவும்.

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
•
•
•
•
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நீங்கள் $50க்கு அதிகமாக ஆனால் $500க்கு குறைவாக சம்பாதித்தீர்கள் எனில் உங்கள்
பங்கிற்கு மசேநி பங்களிப்பு செய்யத் தேவையில்லை. உங்களுடைய மசேநி பங்களிப்பு
முழுவதும் உங்கள் முதலாளியாலேயே செய்யப்படும்.
உங்களுடைய மாதாந்திர மசேநி பங்களிப்பை உங்கள் முதலாளி அடுத்த மாதத்தின்
14ஆம் தேதிக்குள் செலுத்திவிடுவார்.
உங்களுடைய மசேநி பங்களிப்பு மூலம், உங்களுக்கு தகுதி இருக்குமாயின் நீங்கள்
வேலைநலன் துணை வருமானம் (WIS) பெறலாம். மேலும் விவரங்களுக்கு www.workfare.sg
என்ற இணையதளத்தைப் பார்க்கவும்.
மசேநி பங்களிப்புகள் முழு எண்களாகக் கணக்கிடப்படும்.

6

ஓய்வு
நாள்

ஒவ்வொரு வாரமும் சம்பளம் இல்லாத

உங்களுக்கு
வழங்கப்படவேண்டும். உங்களுடைய
ஓய்வு நாளில் நீங்கள் வேலை
செய்தால், உங்களுக்கு கீ ழ்க்கண்ட
விதிமுறைகளின்படி சம்பளம்
வழங்கப்படவேண்டும்.
ஓர் ஓய்வு நாள்

நீ ங்கள்

வேலை

செய்தால்

உங்களது
வழக்கமான
தினசரி வேலை
நேரத்தில் பாதி
நேரம் வரை

உங்களது
வழக்கமான
தினசரி வேலை
நேரத்தில்
பாதிக்கு மேல்

1 நாள்
சம்பளம்

2 நாள்
சம்பளம்

2 நாள் சம்பளம்
+
மிகைநேரச்
சம்பளம்

அரை நாள்
சம்பளம்

1 நாள்
சம்பளம்

1 நாள் சம்பளம்
+
மிகைநேரச்
சம்பளம்

உங்கள்

முதலாளியின்

வேண்டுக�ோளின்
பேரில்

உங்களின்
ச�ொந்த

வேண்டுக�ோளின்
பேரில்

உங்களது
வழக்கமான
தினசரி வேலை
நேரத்திற்கு மேல்

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
வேலை நியமனச் சட்டத்தின் கீ ழ் இடம்பெறும் ஓய்வு நாள் த�ொடர்பான விதிமுறைகள், மாத
அடிப்படைச் சம்பளம் $4,500க்கு மேற்போகாத த�ொழிலாளர்களுக்கும், $2,600க்கு மேற்போகாத
த�ொழிலாளர் அல்லாதவர்களுக்கும் மட்டுமே ப�ொருந்தும். இந்த விதிமுறைகள் மேலாளர்களுக்கும்
நிர்வாகிகளுக்கும் ப�ொருந்தாது.
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7

ப�ொது விடுமுறைகள்,
மருத்துவ விடுப்புகள்
மற்றும் வருடாந்திர
விடுப்புகள்

ப�ொது விடுமுறைகள்
நீங்கள் ஆண்டிற்கு சம்பளத்துடன் கூடிய 11 ப�ொது விடுமுறை
நாட்கள் பெற உரிமையுடையவர் ஆவர்.
ீ ப�ொது விடுமுறை
நாளில் நீங்கள் வேலை செய்தால், உங்கள் முதலாளி
உங்களுக்குக் கூடுதலாக ஒரு நாள் சம்பளம் அல்லது அதற்குப்
பதிலாக ஒரு நாள் விடுப்பு வழங்க வேண்டும்.
வேலை நியமனச் சட்டத்தின் பிரிவு IV-க்குக் கீ ழ் நீங்கள் வராவிட்டால், ப�ொது

விடுமுறை நாளில் வேலை செய்ததற்கு ஈடாக உங்கள் முதலாளி உங்களைச் சில
மணி நேரம் விடுப்பு எடுக்க அனுமதிக்கலாம். பரஸ்பர இணக்கப்படியான மணி

நேரத்திற்கு விடுப்பு வழங்கப்பட வேண்டும். அப்படி பரஸ்பர இணக்கம் இல்லை
என்றால், உங்கள் முதலாளி கீ ழ்க்கண்ட ஏதாவத�ொரு முடிவெடுக்கலாம்:

கூடுதலாக ஒருநாள்
வேலை சம்பளம்

க�ொடுக்க வேண்டும்.

விடுமுறையன்று 4
மணி நேரம் அல்லது
அதற்கும் குறைவாக
வேலை செய்ததற்கு,

வேலை நாள் ஒன்றில் 4
மணி நேரம் விடுப்பு
வழங்கலாம்.

விடுமுறையன்று 4
மணி நேரத்திற்கும்
அதிகமாக வேலை
செய்ததற்கு, வேலை
நாளில் ஒரு முழு நாள்
விடுப்பு வழங்கலாம்.

ப�ொது விடுமுறை சார்ந்த உங்களின் உரிமைகளைப் பற்றி மேல்விவரம் அறிய,
மனிதவள அமைச்சின் இணையத்தளத்தைத் தயவுசெய்து பார்க்கவும்.
www.mom.gov.sg > Employment practices > Public holidays: entitlement and pay

உங்களுக்குத் தெரியுமா?
ப�ொது விடுமுறை நாட்கள் என்பன புத்தாண்டு தினம், சீனப் புத்தாண்டு (இரு தினங்கள்), புனித
வெள்ளி, த�ொழிலாளர் தினம், விசாக தினம், தேசிய தினம், ந�ோன்புப் பெருநாள், ஹஜ்ஜுப்
பெருநாள், தீபாவளி மற்றும் கிருஸ்துமஸ் தினம் ஆகியனவாகும். மற்ற அரசாங்க ப�ொது
விடுமுறை நாட்கள் பற்றி அறிய மனிதவள அமைச்சின் இணையத்தளத்தைப் பார்க்கவும்.
www.mom.gov.sg > Employment practices > Public holidays
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மருத்துவ விடுப்பு
நீங்கள் சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்பும்
உள்நோயாளி விடுப்பும் பெற:
•

உங்கள் முதலாளியிடம் குறைந்தபட்சம் 3 மாதங்கள் வேலை
செய்திருக்க வேண்டும்; மற்றும்

•

உங்கள் விடுப்பைப் பற்றி உங்கள் முதலாளியிடம் 48 மணி நேரத்திற்குள்
தகவல் தெரிவித்திருக்க அல்லது தகவல் தெரிவிக்க முயற்சித்து
இருக்க வேண்டும்.

சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்புக்குத் தகுதி பெற, மருத்துவப் பதிவு சட்டம்
அல்லது பல் மருத்துவப் பதிவு சட்டத்தின்கீழ் பதிவு செய்த ஒரு மருத்துவர்
உங்களால் வேலை செய்ய முடியாது என சான்றளித்து இருக்க வேண்டும்.

சம்பளத்துடன் கூடிய உள்நோயாளி விடுப்புக்குத் தகுதி பெற:

•
•
•

மருத்துவமனையில் உள்நோயாளியாக அல்லது பகல்நேர அறுவை சிகிச்சைக்காகத்
தங்க வைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
ஏதாவத�ோர் எழுத்துபூர்வமான சட்டத்தின்கீழ் தனிமைப்படுத்தப்பட்டிருக்க வேண்டும்.
தேசிய சிறப்பு மருத்துவ மையங்கள் மற்றும் அசைவியக்க அறுவை சிகிச்சை
மையங்கள் உட்பட அங்கீகரிக்கப்பட்ட மருத்துவமனையில் ந�ோயாளிகளை
அனுமதிக்க தகுதியுடைய ஒரு மருத்துவரால் சான்றளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

உங்களுக்கான சம்பளத்துடன் கூடிய மருத்துவ விடுப்பு மற்றும் உள்நோயாளி
விடுப்பு நாட்களின் எண்ணிக்கை உங்களுடைய சேவை காலத்தைச் சார்ந்தது:
சேவை செய்து
முடித்துள்ள மாதங்களின்
எண்ணிக்கை

சம்பளத்துடன் கூடிய
மருத்துவ விடுப்பு
(நாட்கள்)

சம்பளத்துடன் கூடிய
உள்நோயாளி விடுப்பு
(நாட்கள்)

3 மாதங்கள்

5

15

4 மாதங்கள்

8

30

5 மாதங்கள்

11

45

6 மாதங்கள் மற்றும்
அதற்குப் பிறகு

14
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உங்களுக்குத் தெரியுமா?
தேசிய சிறப்பு மருத்துவ மையங்கள் மற்றும் அசைவியக்க அறுவை சிகிச்சை மையங்களின்
பட்டியலுக்கு மனிதவள அமைச்சின் இணையத்தளத்தைத் தயவுசெய்து பார்க்கவும்.
www.mom.gov.sg > Employment practices > Leave > Sick leave > Eligibility and entitlement
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வருடாந்திர விடுப்பு
உங்கள் முதலாளியிடம் குறைந்தபட்சம் 3 மாதங்கள்
நீங்கள் வேலை செய்து இருந்தால், சம்பளத்துடன்
கூடிய வருடாந்திர விடுப்பு கீ ழ்க்கண்ட குறிப்பை
குறைவாக இருக்கக் கூடாது.

த�ொடர்ச்சியாக சேவை
செய்த ஆண்டுகள்

வருடாந்திர விடுப்பு

1

7

2

8

3

9

4

10

5

11

6

12

7

13

(நாட்கள்)

8

14

மற்றும் அதற்கு மேல்

நீங்கள் குறைந்தது 3 மாதங்கள் ஆனால் ஓர் ஆண்டுக்கும் குறைவாக வேலை
செய்திருந்தால், உங்களின் வருடாந்திர விடுப்பு நீங்கள் வேலை செய்துள்ள முழு
மாதங்களின் அடிப்படையில் கணக்கிடப்படும். இது உங்களின் நன்னடத்தை
கண்காணிப்பு காலத்தின்போதும் ப�ொருந்தும்.

எ.கா., நீங்கள் 6 மாதங்கள் வேலை செய்திருந்தால், உங்களுக்கான வருடாந்திர விடுப்பு:

6 முழுமாதச்
சேவை

ஓர் ஆண்டின்
12 மாதங்கள்
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x

7 நாட்கள்

(முதல் ஆண்டின் உரிமை)

=

4 நாட்கள்

(அருகாமையிலுள்ள
எண்ணிக்கை)

நான் ஒரு பகுதிநேர ஊழியராக
இருந்தால் எவ்வாறு கணக்கிடுவது?
நீங்கள் ஒரு வேலை ஒப்பந்தத்தின்கீழ் வாரத்திற்கு 35
மணி நேரத்திற்குக் குறைவாக வேலை செய்தால்,
நீங்கள் ஒரு பகுதிநேர ஊழியராகக் கருதப்படுவர்கள்.
ீ
நீங்களும் சம்பளத்துடன் கூடிய ப�ொது விடுமுறை நாட்கள், மருத்துவ விடுப்பு,
வருடாந்திர விடுப்பு, குழந்தை பராமரிப்பு விடுப்பு ஆகிய வேலை
அனுகூலங்களுக்குத் தகுதி பெறுவர்கள்.
ீ
எனினும், உங்களுடைய வேலை
அனுகூலங்கள் உங்களை ஒத்த முழுநேர ஊழியர் செய்துள்ள வேலை
நேரத்தின்படி மதிப்பீடு செய்யப்படவேண்டும்.

ஒரு பகுதிநேர ஊழியர்
ஓராண்டில் வேலை
செய்த ம�ொத்த வேலை
நேரத்தின் எண்ணிக்கை
ஓர் ஒத்த முழுநேர
ஊழியர் ஓராண்டில்
வேலை செய்த ம�ொத்த
வேலை நேரத்தின்
எண்ணிக்கை

X

ஒரு முழுநேர
ஊழியருக்கு உரிய
வேலை அனுகூலங்கள்

X

ஓர் ஒத்த முழுநேர
ஊழியர் ஓரு நாளில்
வேலை செய்யும்
ம�ொத்த நேரம்

எ.கா. வாரத்தில் 22 மணிநேரம் வேலை செய்யும் பகுதிநேர ஊழியராக இருந்தால் உங்கள் விடுமுறை
நாட்கள் இவ்வாறு கணக்கிடப்படும்.

22 மணி நேரம் x
52 வாரங்கள்
ஆண்டிற்கு
52 வாரங்கள்

x

வாரத்திற்கு
44 மணி
நேரம்

11 ப�ொது

மணி
X விடுமுறை X 8நேரம்
நாட்கள்

=

அனைத்து 11 ப�ொது

விடுமுறை நாட்களுக்கும்

44 மணி நேரத்துக்கான
சம்பளம்

எனவே, ஒவ்வொரு ப�ொது விடுமுறை நாளுக்கும்,
பகுதிநேர ஊழியரான உங்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டிய த�ொகை:

44 மணி நேரம்
11 நாட்கள்

=

4 மணி நேரம்
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உங்களுடைய வேலை உரிமைகளைப் பற்றி மேலும் அறிய,

www.mom.gov.sg/workright

என்ற இணையத்தளத்தைப் பார்க்கவும்.

உதவி வேண்டுமா?
வேலை உரிமை நேரடி த�ொலைபேசி எண்

1800-221-9922
அழைக்கவும் அல்லது

workright@mom.gov.sg
என்ற முகவரிக்கு மின்னஞ்சல் அனுப்பவும்.

அனைத்துத் தகவல்களும் மிகவும் ரகசியமாக வைத்திருக்கப்படும்.
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