AGENCY FEE:

KNOW THE LIMITS
了解雇佣仲介费的限制条件

Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK: mxgv Rvbyb
முகமைக் கட்டணம்:
வரம்புகளைத் தெரிந்து க�ொள்ளுங்கள்

FEE REFUND

If you have issues on your
agency fees, you can approach

50% of the agency fee
collected

MOM to make a report.

(if the employer terminates
the contract within 6 months)

如果您遇到有关仲介费的难
题，可以向人力部求助。

仲介费退款
则应退还所收仲介费的50%

ITEMISED
RECEIPTS
Ask for it

要求收款人提供

收据明细

c` Abyqvqx iwm`
‡mwU w`‡Z ejyb

சேவைவாரியாகப்
பெறப்பட்ட பணம்

(如果雇主在6个月内终止雇佣
合同)

cvwikªwgK cªZ¨c©Y

Kg©ms¯’vb ms¯’vi msM…nxZ
cvwikªwgK Gi 50%
(hw` wb‡qvMKZ©v 6 gv‡mi g‡a¨ Pyw³
‡kl K‡i ‡`b)

அதைக் கேட்டு வாங்கவும்

6438 5122

திருப்பிச்
செலுத்தக்கூடிய
கட்டணம்
வசூலிக்கப்பட்ட முகமைக்
கட்டணத்தில் 50%

(முதலாளி 6 மாதங்களுக்குள்
ஒப்பந்தத்தை நிறுத்தி விட்டால்)

mom_fmmd@mom.gov.sg

FEE CAP

1 month’s salary for each year of your work pass
or employment contract (whichever is shorter)

雇佣仲介费上限

1个月的工资(每年)

cvwikªwgK mxgv

Avcbvi IqvK© cvm ev PvKixi Pyw³i cªwZ eQi wcQy 1 gv‡mi
‡eZb (‡hUv Kg)

கட்டண உச்சவரம்பு

ஒவ்வொரு வருடத்திற்கும் 1
மாதச் சம்பளம்

MAXIMUM FEE CAP

No more than 2 months’ salary (even if your
employment contract is valid for more than 2 years)

雇佣仲介费最高上限

不超过2个月的工资(即使您的雇佣合同的有效期超
过 2 年)

me©vwaK cvwikªwgK mxgv

2 gv‡mi ‡eZb ‡_‡K ‡ewk bq (Avcbvi Kg©ms¯’vb Pyw³ 2
eQ‡ii ‡ewk mg‡qi Rb¨ ‰ea n‡jI)

அதிகபட்சக் கட்டண உச்சவரம்பு
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Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK wel‡q
Avcbvi ‡Kvb mgm¨v _vK‡j,
wi‡cvU© Kivi Rb¨ MOM Gi m‡½
‡hvMv‡hvM Ki‡Z cv‡ib|
உங்களது முகமைக் கட்டணங்களைப்
பற்றி உங்களுக்குப் பிரச்சினைகள்
இருக்குமாயின், அதைப் பற்றித்
தகவல் க�ொடுப்பதற்கு நீங்கள்
MOM-ஐ அணுகலாம்.

www.mom.gov.sg

2 மாதச் சம்பளத்திற்கு மிகாமல் (உங்களது வேலை
நியமன ஒப்பந்தம் 2 ஆண்டுகளுக்குமேல்
செல்லுபடியாகும் நிலையிலும்)
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AGENCY
FEE
It is important for you to
Kg©ms¯’vb ms¯’vi cvwikªwgK
understand the regulations
Ges cªZ¨c©Y welqK cªweavb¸wj
about agency fees and refunds. ‡evSv Avcbvi Rb¨ ¸i“Z¡c~Y©|
了解关于雇佣仲介费和退款
方面的规定是非常重要的。

முகமைக் கட்டணங்கள்
மற்றும் திருப்பிக்
க�ொடுப்பவைகள் பற்றிய
கட்டுப்பாடுகளைப்
புரிந்துக�ொள்வது உங்களுக்கு
மிகவும் முக்கியமாகும்.

LUO’S

EXCESSIVE
AGENCY FEES
罗先生多交外劳介绍费

jy‡qv Gi AZ¨waK G‡RÝx wd
லுவ�ோ வசூலித்த அளவுக்கதிக
முகவை கட்டணம்
A Chinese national, Luo, approached Gateway
Employment Agency to facilitate the employment of his
brother and his friend. The agency collected RMB 15,000
(about SGD $3,000) from Luo for each applicant.

GKRb Pxbv RvZxq, jy‡qv, Zvi fvB I Zvi eÜyi Kg©ms¯’vb mnRZi
Kievi Rb¨ ‡MUI‡q Kg©ms¯’vb G‡RÝxi Kv‡Q hvq| ‡mB ms¯’v cªwZwU
Av‡e`bKvixi Rb¨ jy‡qv ‡_‡K 15,000 ‡ibwgbwe (cªvq 3,000 wm½vcyi
Wjvi) msMªn Kij|

It was later revealed that Gateway Employment Agency
collected RMB 18,000 (about SGD $3,600) from another
Chinese national, Zhao.

GUv c‡i Rvbv ‡Mj ‡h ‡MUI‡q Kg©ms¯’vb G‡RÝx, Avi GKRb Pxbv RvZxq
SvI ‡_‡K 18,000 ‡ibwgbwe (cªvq 3,600 wm½vcyi Wjvi) msMªn K‡i‡Q|

For these three cases, this agency had collected agency
fees that exceeded the limits allowed and was ordered to
compensate the workers a total of $6,600. The agency’s
licence was also suspended.

GB wZbwU ‡¶‡Î, GB ms¯’vi msMªn Kiv dx Aby‡gvw`Z mxgv AwZµg K‡i‡Q
Ges kªwgK‡`i ‡gvU 6,600 Wjvi ¶wZc~iY ‡`qvi Av‡`k Kiv nq|
GQvov G‡RwÝi jvB‡mÝI ¯’wMZ ivLv n‡qwQj|

中国籍工友罗先生委托Gateway劳务仲介公司帮其兄弟和朋
友寻找工作。该劳务仲介以每人15000元人民币(约等于3000
新元)的费用向罗先生收取了两人的仲介费。

சீன நாட்டவரான லுவ�ோ, தனது தம்பிக்கும் நண்பருக்கும்
வேலை தேடித்தர கேட்வே எம்ப்ளாய்மன்ட் ஏஜன்சி
நிறுவனத்தை அணுகினார். இந்நிறுவனம் ஒவ்வொரு
விண்ணப்பதாரருக்கும் லுவ�ோவிடமிருந்து 15,000 RMB (சுமார்
$3,000 SGD) வாங்கிக்கொண்டது.

随后有人透露，Gateway劳务仲介还向另一名中国籍工友赵
先生收取了18000元人民币(约合3600 新元)的仲介费。
在这三起案例中，Gateway劳务仲介收取的仲介费超过了允
许限额，因此被责令向这几名客工退还多收取的超额仲介费
总额6600新元。该劳务仲介公司的营业执照已被吊销。
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கேட்வே எம்ப்ளாய்மன்ட் ஏஜன்சி மற்றொரு சீன நாட்டவரான
ஜாவ் என்பவரிடம் 18,000 RMB (சுமார் $3,600 SGD)
பெற்றுக்கொண்டதாகப் பிற்பாடு தெரிய வந்தது.
இம்மூன்று சம்பவங்களிலும், அனுமதிக்கப்படும்
வரம்பைவிடக் கூடுதல் முகவை கட்டணத்தை இந்நிறுவனம்
பெற்றுக்கொண்டது. த�ொழிலாளர்களுக்கு ம�ொத்தம் $6,600
இழப்பீடு தருமாறு நிறுவனத்திற்கு உத்தரவிடப்பட்டது.
நிறுவனத்தின் உரிமமும் தற்காலிகமாக ரத்து செய்யப்பட்டது.
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