SALARY ON TIME,
EVERY TIME
雇主每月都得按时发放工资

mgqgZ ‡eZb, cª‡Z¨K mgq
ஒவ்வொரு தடவையும்,
சரியான நேரத்தில் சம்பளம்

Salary deductions cannot be made
by your employer except for:

G¸wj Qvov Avcbvi wb‡qvMKZ©v
‡eZb ‡_‡K UvKv KvU‡Z cv‡ib bv:

除以下原因外，雇主不能以
任何其他理由扣除您的工资:

கீ ழ்க்காண்பவைகளைத் தவிர்த்து,
உங்கள் முதலாளி சம்பளத்திலிருந்து
பிடித்தங்களைச் செய்யக் கூடாது:

YOUR EMPLOYER CAN RETAIN YOUR
FINAL MONTH’S SALARY FOR UP TO
30 DAYS FOR TAX CLEARANCE.
For tax deductions, approach IRAS for verification.

If your employer delays your
salary payment or makes
unnecessary deductions, you
can seek advice from MOM.

为办完税务手续，雇主可以将您
最后一个月的工资保留至多 30 天。

如果雇主拖欠您的工资或扣
除不应被扣除的费用，您可
以向新加坡人力部求助。

欲知有关扣税的详情，请联络国内税务局(IRAS)。
Absence
from work
旷工
KvR ‡_‡K KvgvB
வேலைக்குச்
செல்லாமை

Cost of meals
supplied by the
employer
由雇主提供的
餐点费用

House
accommodation,
amenities and
services

住宿、生活设施和
wb‡qvMKZ©v Øviv mieivn Kiv 服务费
Lvev‡ii LiP
Avevmb, myweav Ges ‡mev
முதலாளியால்
க�ொடுக்கப்ப்பட்ட
சாப்பாட்டிற்கான
செலவு

வட்டு
ீ
வாடகை,
வசதிகள்
மற்றும்
சேவைகள்

Recovery of advances,
loans or adjustments of
overpayments of salary

Avcbvi wb‡qvMKZ©v Ki ‡gUv‡bvi Rb¨ Avcbvi P~ovš—
gv‡mi ‡eZb 30 w`‡bi Rb¨ AvUK ivL‡Z cv‡ib|

收回预付款、贷款或多付
的工资

KiKZ©‡bi ‡¶‡Î, hvPvB‡qi Rb¨ IRAS Gi Kv‡Q hvb|

AwMªg, avi ev AwZwi³ ‡eZb Dmyj Kiv
முன்பணம், கடன்கள்
அல்லது கூடுதலாகக்
க�ொடுத்த சம்பளத்தின்
சரிசெய்தல்கள்
ஆகியவற்றின் பிடித்தம்

6438 5122

உங்கள் முதலாளி உங்களின் கடைசி மாதச்
சம்பளத்தை 30 நாட்கள் வரை வரி
அனுமதியைப் பெறுவதற்காகத்
தக்கவைத்துக் க�ொள்ளலாம்.

வரிப் பிடித்தங்களைச் சரிபார்க்க IRAS-ஐ அணுகவும்.

mom_fmmd@mom.gov.sg

hw` Avcbvi wb‡qvMKZ©v Avcbvi
‡eZb w`‡Z ‡`wi K‡ib ev Acª‡qvRbxq
KZ©b K‡ib Zvn‡j Avcwb MOM Gi
KvQ ‡_‡K civgk© PvB‡Z cv‡ib|
உங்கள் முதலாளி சம்பளம்
க�ொடுப்பதைத் தாமதித்தால்
அல்லது தேவையற்ற
பிடித்தங்களைச் செய்தால்,
நீங்கள் MOM-யிடமிருந்து
ஆல�ோசனையைப் பெறலாம்.

www.mom.gov.sg

Overtime pay must be paid
within 14 days from the salary
date stated in your contract.
遵照合约所定，您的加班费必须
在每月发薪周期的14天之内支付。

IfviUvBg ‡eZb Avcbvi Pyw³‡Z
wjwLZ ‡eZ‡bi ZvwiL ‡_‡K 14
w`‡bi g‡a¨ cwi‡kva Ki‡Z n‡e|
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கூடுதல்நேரம் வேலை செய்ததற்கான
சம்பளம் உங்கள் ஒப்பந்தத்தில்
குறிப்பிட்டுள்ளபடி சம்பளத்
தேதியிலிருந்து 14 நாட்களுக்குள்
க�ொடுக்கப்பட வேண்டும்.
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You should receive your
salary regularly every
month, within 7 days after
the salary period.

Avcbvi wbqwgZiƒ‡c cªwZ gv‡m
‡eZb cvIqv DwPZ, ‡eZ‡bi
wbw`©ó mg‡qi ci 7 w`‡bi
g‡a¨|

您理应每月定期领取工资，
并在每月发薪周期的7天之
内，领到薪水。

ஒவ்வொரு மாதமும் சம்பளம்
க�ொடுக்க வேண்டிய தேதிக்குப்
பிறகு 7 நாட்களுக்குள் உங்கள்
சம்பளத்தை முறையாக நீங்கள்
பெற வேண்டும்.

RAJ’S

SALARY
NIGHTMARE
Raj的薪金噩梦

ivR Gi ‡eZb msµvš— `yt¯^cœ

ராஜ் அனுபவித்த சம்பளக் க�ொடுமை
27-year-old Raj had great dreams of working in Singapore to
make enough money for his wedding back home in India.
What he thought was a dream come true turned into a nightmare
when his employer did not pay his salary, and even made him
work illegally as a runner.
Disheartened, Raj contacted the Ministry of Manpower (MOM) to
seek help. MOM Officer, Mr Chung, was determined to help Raj
recover his salary upon hearing his story.
After a detailed investigation, Mr Chung solved the case and
recovered $13,830 worth of unpaid salaries from Raj’s employer.
Now, Raj is contentedly working in his new job as a cleaner and
can continue saving up for his wedding.

27岁的Raj曾经有个美好的梦想，他想在新加坡工作挣钱，攒到足
够的钱后就返回印度老家完婚。
没想到，这件看似梦想成真的好事却变成了他的噩梦，他的雇主
不仅不向他支付薪资，还让他从事非法跑腿工作。
最后，心灰意冷的Raj选择了向人力部(MOM)求助。人力部的
Chung先生在听到Raj的遭遇后，便下定决心要帮助Raj追讨薪金。
在经过一番详细调查后，Chung先生成功解决了问题，从Raj的雇
主手中帮他要回了$13,830新元的拖欠薪金。
如今，Raj已经重新找到了一份清洁工作，他对自己的新工作感到
十分满意，因为他可以为自己的婚事继续攒钱了。

27 eQi eqmx ivR Gi eo ¯^cœ wQj fvi‡Z Zvi we‡qi Rb¨ wm½vcy‡i KvR K‡i
h‡_ó UvKv Rgv Ki‡e|
hLb Zvi wb‡qvMKZ©v Zvi ‡eZb w`j bv, Ges GgbwK Zv‡K GKwU ivbvi wn‡m‡e
A‰eafv‡e KvR Ki‡Z eva¨ Kij, ‡h ¯^cœUv mZ¨ n‡e e‡j ‡m Avkv K‡iwQj,
‡mUv GKUv `yt¯^‡cœ cwiYZ nj|
f‡Mœvrmvn n‡q, mvnvh¨ PvBevi Rb¨ ivR Rbkw³ gš¿Yvjq (GgIGg) Gi m‡½
‡hvMv‡hvM Kij| GgIGg Gi Awdmvi, wgt Pys, ivR Gi Kvwnbx ‡kvbvi ci Zvi
‡eZb cybi“×v‡i mvnvh¨ Kivi wm×vš— ‡bb|
GKwU we¯—vwiZ Z`‡š—i ci, wgt Pys gvgjvwU mgvavb Ki‡jb Ges ivR Gi
wb‡qvMKZ©vi KvQ ‡_‡K 13,830 Wjvi g~‡j¨i e‡Kqv ‡eZb D×vi Ki‡jb|
GLb, ivR GKRb wK¬bvi wnmv‡e Zvi bZyb PvKix‡Z mš‘wóc~e©K KvR Ki‡Q Ges
Zvi we‡qi Rb¨ UvKv mÂq Kiv Pvwj‡q ‡h‡Z cvi‡Q|
சிங்கப்பூரில் வேலை செய்து, ச�ொந்த ஊரான இந்தியாவில்
திருமணம் செய்து க�ொள்வதற்குப் ப�ோதிய பணம்
சம்பாதிக்கவேண்டும் என்ற கனவுகள�ோடு சிங்கப்பூருக்கு வந்தார்
27 வயது ராஜ்.
ஆனால், அவரது முதலாளி சம்பளம் க�ொடுக்காதத�ோடு,
சட்டவிர�ோதமாக அவரை உடந்தையாக்கி வேறு வேலை செய்ய
வைத்தப�ோது, அவர் கண்ட கனவு க�ொடுமையாக மாறியது.
மனமுடைந்துப�ோன ராஜ், மனிதவள அமைச்சுடன் த�ொடர்பு
க�ொண்டு உதவி நாடினார். மனிதவள அமைச்சின் அதிகாரி
திரு சுங், ராஜின் கதையைக் கேட்டபிறகு அவரது சம்பளத்தை
எப்படியாவது மீ ட்டுத்தரவேண்டும் என உறுதி பூண்டார்.
விரிவான விசாரணைக்குப் பிறகு, திரு சுங் இவ்விவகாரத்திற்குத்
தீர்வு கண்டு, ராஜின் முதலாளியிடமிருந்து $13,830 சம்பளப்
பாக்கியை மீ ட்டுக்கொடுத்தார்.
இப்போது, புதிதாகக் கிடைத்த துப்புரவாளர் வேலையை
மனநிறைவுடன் செய்துவரும் ராஜ், தனது திருமணத்திற்குத்
த�ொடர்ந்து பணம் சேமிக்கிறார்.
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