
பணிக்காலக ்காய
இழப்பீடு

முதலாளிகளுக்கான ஒரு வழிகாடடி



இநத வழிகாடடி புததிய பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுச 
்ட்டம் 2019 (WICA) குறசிததும், 1 ப்ப்்டம்பர 2020* அன்று 
அலலது அதறகு பபிறகு பைிக்கால வபிபததுக்கான 
இழப்பீடடுக் மகாரிக்ணககளின் ப்யலமுணற குறசிததும் 
ஒரு சுருக்கோன கண்மைாட்டதணத வழஙகுகதிறது. இது 
WICA 2019 -இன் கீழ் உள்ள முக்கதிய ோறறஙகணளயும் 
சுருக்கோக வபிவரிக்கதிறது ( புதிது!  என தனிப்படுதததிக் 
காண்பபிக்கப்படடுள்ளது).

இநத வழிகாடடியபில உள்ள்டஙகதியுள்ள தகவலகளானது, 
தகவலகளுக்காக ேடடுமேயாகும். இணவ ்ட்ட 
ஆமலா்ணனணய உள்ள்டக்கவபிலணல. ்நமதகேிருநதால, 
WICA 2019 -இன் வபிததிகணளப் படிதது அறசிநதுபகாள்ளவும்.

முன்னுரை

*பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுச ்ட்டோனது, 1 ப்ப்்டம்பர 2020 –க்கு முன்னர 
ேதிகழ்நத பைி வபிபததுகளுக்கு இன்னும் பபாருநதும். மேலும் தகவலகள் இஙகு 
கதிண்டக்கதின்றன: http://www.mom.gov.sg/workplace-safety-and-health/work-injury-
compensation/resources-and-tools
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பணிக்காலக 
்காய இழப்பீட்டுச் 

சட்்டம் (WICA) 
2019 குறிதத ஓர் 
்ண்ணகாட்்டம்



�ணிக்கொலக ்கொய இழப்பீட்டுச்
சட்டம் 2019 (WICA 2019)  
என்�து என்ன

WICA 2019 -இன் கீழ், ஒரு பைியாளர பைியபின் காரைோக 
ஏறபடும் வபிபதததின் மூலம் காயேண்டகதிறார (ேருதது ேதிணலணே 
உள்ப்ட) அலலது பதாழில ்ாரநத மோயால பாததிக்கப்படுகதிறார 
எனில, அவர தனது முதலாளியபி்டேிருநது இழப்பீடண்டக் மகார 
முடியும். 

அப்பைியாளர பைி பதா்டரபான வபிபததுக்குப் 
பபிறகு உஙகளுக்காகத தற்ேயம் பைியாறறசிக் 
பகாண்டிருக்கவபிலணல என்றாலும் கூ்ட, ஒரு முதலாளியாக 
அவருக்கு இழப்பீடு அளிக்க மவண்டியது உஙகள் க்டணேயாகும். 
யார தவறு ப்யதார என்பது ஒரு பபாருட்டலல.

புதிது!  ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனஙகளால* 
WICA இழப்பீடடுக் மகாரலகள் தானாகமவ ப்யலபடுததப்படும்.
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*ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனஙகள் இலலாத வழக்குகளுக்கு, 
ேனிதவள அணேசசு இழப்பீடடுக் மகாரல ப்யலமுணறணய மேறபகாள்ளும்.



WICA 2019 குறித்த ஒரு ்ே்லொட்டேொன �ொர்ரவ

யொபைல்லொம் �ொது்கொக்கப்�டு்கின்றனர்?
எலலா பைியாளரகளும், சில விதிவிலககு்ளு்டன்

எனது �ணியொளர் எவவளவு ப்தொர்கரய 
இழப்பீடொ்கக ்்கொை முடியும்?
பதாணககளானது, WICA 2019 -இன் கீழ் 
வணரயறுக்கப்படடுள்ள வரம்புகளுக்கு 
உடபட்டணவயாகும்.

எனது ்கடரே என்ன?  
 • பைி பதா்டரபான 

வபிபததுகணள ேனிதவள 
அணேச்சி்டம் (MOM) தகவல 
பதரிவபியுஙகள்.

 • பைி பதா்டரபான 
காயஙகளுக்காக உஙகள் 
பைியாளருக்கான உஙகள் 
க்டப்பாடண்ட காப்புறுததி 
ப்யதுபகாள்ளுஙகள்.      

மனிதவள  
அமமச்சு 

(MOM)

எனது �ணியொளர் எர்த இழப்பீடொ்கக ்்கொை முடியும்?

 • ேருததுவ வபிடுப்பு 
்ம்பளஙகள்

 • ேருததுவச ப்லவுகள்

 • ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு அலலது 
ேரைதததிறகான ஒமர 
தவணையபில வழஙகப்படும் 
பைேளிப்புகள்
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யொபைல்லொம் WICA 2019 -இன் கீழ் �ொது்கொக்கப்�டு்கிறொர்்கள்?

பாதுகாககபபடுபவரகள் பாதுகாககபபடாதவரகள்

 • சம்பளம் ஒரு பபகாருட்்டகா் 
இலலகாமல, ஒரு முதலகாளியு்டன் 
”ஓர் ஒப்பநதச் ்சவவ” அலலது 
“பதகாழிறபயிறசி ஒப்பநதததின்” 
கீழ் ஈடுபடு்ின்ற எலலகா 
பணியகாளர்்ளும்.

• சீருண்டப் பைியாளரகள் - ்சிஙகப்பூர 
ஆயுதப் பண்ட, ்சிஙகப்பூரக் காவல 
துணற, ்சிஙகப்பூரக் குடிணேத 
தறகாப்புப் பண்ட, ேதததிய 
மபாணதப்பபாருள் ஒழிப்புப் பபிரிவு 
ேறறும் ்சிஙகப்பூர ்சிணறச ம்ணவ.

• சுயபதாழில புரிபவர அலலது 
தனிதததியஙகும் ஒப்பநததாரர

• இலலப் பைியாளர

“ஒப்�ந்தச் ்சரவ” என்�து எழுததுப்பூர்வேொன அல்லது வொயபேொழியொன 
ஏ்்தனும் ஒப்�ந்தேொகும். இ்தில் ஒருவர் மு்தலொளியொ்கவும், ேறபறொருவர் 
�ணியொளைொ்கவும் இருப்�்தறகு ஒப்புகப்கொள்்கின்றனர்.
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6



�ணிக்கொலக ்கொய இழப்பீட்டுக 
(WIC) ்கொப்புறு்தி

புதிது!  ஒரு முதலாளியாக, நீஙகள் ேனிதவள அணேச்ால 
ஒப்புதல அளிக்கப்பட்ட ஒரு ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனதததி்டேிருநது ஒப்புதலளிக்கப்பட்ட பைிக்காலக் காய 
இழப்பீடடுக் (WIC) காப்புறுததி ஆவைதணத வாஙக மவண்டியது 
்ட்டப்படி அவ்சியோகும். கட்டாய WIC காப்புறுததியானது, 
ேதிரையபிக்கப்பட்ட ்ம்பள வரம்பபில அலலது அதறகுக் குணறவாக 
்ம்பளம் பபறும் எலலா உ்டலுணழப்புப் பைியாளரகளுக்கும்,
உ்டலுணழப்பு-்ாராத பைியாளரகளுக்கும் பபாருநதும்.

உஙகள் அணனததுப் பைியாளரகளுக்கும் காப்புறுததிப் 
பாதுகாப்பு அளிக்க நீஙகள் ஒன்று அலலது ்சில காப்புறுததித 
ததிட்டஙகணள வாஙகும்மபாது, குறசிப்பபிட்ட மவணல வணகணயச 
ம்ரநத எலலா பைியாளரகணளயும் ஒரு ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனதததில ேடடுமே காப்புறுததி ப்யய 
அறசிவுறுததப்படுகதிறீரகள்.

இததணகய பைியாளரகளின் பைி பதா்டரபான காயஙகளுக்கு 
இழப்பீடு அளிப்பதறகும் கூ்ட நீஙகள் க்டணேப்படடுள்ளீரகள். 
மேலும், நீஙகள் ேறற பைியாளரகள் குழுவுக்காகவும் கூ்ட 
பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுக் காப்புறுததித ததிட்டஙகணள 
வாஙகுோறு ஊக்குவபிக்கப்படுகதிறீரகள். இழப்பீடுகளுக்காக 
அளிக்க மவண்டிய பதாணகயபின் காரைோக உஙகளுக்கு 
ஏறப்டக்கூடிய ேதிததி ்ாரநத பாததிப்ணபக் குணறப்பதறகு, நீஙகள் 
மபாதுோன அளவபிறகு WIC காப்புறுததி எடுதததிருப்பணதயும் 
உறுததிப்யதுபகாள்ள மவண்டும்.
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WIC காப்புறுததிக் பகாள்ணககணள வாஙகும் மபாதும், புதுப்பபிக்கும் மபாதும் ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனஙகளுக்குத துலலியோன* தகவலகணளயும் பபின்வரும் 
பபிற ்ான்றாவைஙகணளயும் முதலாளிகள் வழஙக மவண்டும்:

• தஙகள் ேதிறுவனதததின் ஆண்டு 
்ம்பளப் படடியல

• போதத ஊழியர அைி அளவு
• ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 

காப்புறுததி ேதிறுவனம் தனது 
பாலி்சிகளில குறசிப்பபிடுவதறகுத 
மதணவப்படுகதின்ற ஏமதனும் பபிற 
தகவலகள்

ஒரு முதலாளி பபின்வருபவரகளுக்காகப் மபாதுோன WIC காப்புறுததிணயப் பராேரிக்க 
மவண்டியது அவ்சியோகும்:

புதிது!  நியேனம் பசயயப்�ட்ட ்கொப்புறு்தி நிறுவனங்களுககு WIC 
்கொப்புறு்தி விவைங்கரள வழஙகு்தல் 

யொபைல்லொம் WIC ்கொப்புறு்திரய வொங்க ்வணடும்?

யொபைல்லொம் WIC ்கொப்புறு்திரயப் ப�ற ்வணடும்

்காப்புறுதி  

ஆவணம்

த்வல்ள்

முதலகாளி நியமனம் பசயயப்பட்்ட 
்காப்புறுதி நிறுவனம்

புதிது!  1 ஏப்ரல 2020 முதல, பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுக் (WIC) காப்புறுததி 
மதணவப்படும் உ்டலுணழப்பு-அலலாத பைியாளரகளுக்கான ்ம்பள வரம்பு 
2 கட்டஙகளாக அததிகரிக்கப்படும்.

்ம்பள வரம்ணப வபி்ட ோத வருோனதது்டன் உ்டலுவழப்பு-அலலகாத பணிவயச் 
பசயயும் பிற பணியகாளர்்ளுககு, முதலாளிகள் அவரகளுக்காகக் காப்புறுததிணய 
வாஙகலாோ மவண்்டாோ என்பணத முடிவு ப்யயும் உரிணேணயக் பகாண்டுள்ளனர. 
ஒரு ப்லலததக்க இழப்பீடடுக் மகாரல ப்யயப்படும் மவணளயபில, முதலாளி இநதப் 
பைியாளரகள் குழுவுக்குக் காப்புறுததி எடுதததிருக்கவபிலணல என்றால அவர இழப்பீடண்ட 
அளிக்க மவண்டியபிருக்கும்.

*துலலியோன தகவலகணள வழஙகத தவறசினால, ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனஙகள் தாஙகள் 
ப்லுதததிய பதாணகக்கு முதலாளிகளி்டேிருநது இழப்பீடு மகாரலாம்.

பாதுகாபபு
1 ஏப்ரல் 2020 அன்று மற்றும் 
அதற்குப பிறகு சம்பள வ்ரம்பு

1 ஏப்ரல் 2021 அன்று மற்றும் 
அதற்குப பிறகு சம்பள வ்ரம்பு

உ்டலுணழப்பு-
அலலாத
பைியாளரகள்

$2,100 $2,600

உ்டலுவழப்புப் பணி 
பணியகாளர்்ள்

இதறகு அவரகளின் 
்ம்பளம் ஒரு 
பபாருட்டலல.

உ்டலுவழப்பு-அலலகாத 
பணிவய பசயயும் 
பணியகாளர்்ள்

்ம்பள வரம்பபில 
அலலது அதறகுக் 
குணறவாக வருோனம் 
ஈடடுகதின்றவரகள்.
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3.

2.

உங்கள் �ணியொளர்்கள் அஙகீ்கைிக்கப்�ட்ட WIC 
்கொப்புறு்தித ்திட்டத்தின் கீழ் �ொது்கொக்கப்�ட்டிருக்க 
்வணடும்

�ணியொளர்்களின் ்கொப்புறு்திப் �ொது்கொப்பு ேறறும் 
்கொப்புறு்தி ஆவணத்தின் பசல்லு�டிக ்கொலம் 
ஆ்கியவறரறச் சைி�ொர்ததுகப்கொள்ளவும்

காயேண்டநத ஒரு பைியாளருக்குக் காப்புறுததி 
பாதுகாப்பு அளிக்கதின்ற தனிப்பட்ட காப்புறுததிகணளப் 
பல ஒப்பநததாரரகள் ணவதததிருக்கும் மபாது, ஒரு 
ப்லலுபடியாகும் இழப்பீடடுக் மகாரல ப்யயப்படும் 
மவணளயபில அதறகு முதலாளியபின் ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனமே முதலில 
பபாறுப்மபறக மவண்டும்.

WIC ்கொப்புறு்தி குறிதது ்கவனத்தில் ப்கொள்ள ்வணடிய விஷயங்கள்

ஏ்்தனும் 
சந்்த்கேிருந்தொல், 
்கொப்புறு்தி 
ஆவணங்களில் உள்ள 
ஏ்்தனும் விவைங்கரள 
விளககுேொறு 
்தனது நியேனம் 
பசயயப்�ட்ட ்கொப்புறு்தி 
நிறுவனதர்த 
மு்தலொளி அணு்கலொம்!

1.
புதிது!

இழப்பீட்டு அறிகர்க 
(Notice of Computation) 
என்�து �ணிக்கொலக ்கொய 
இழப்பீட்டுக ்்கொைலின் 
இறு்திவிரளரவக 
குறிப்�ிடு்கின்ற, 
இழப்பீட்டுக ்்கொைரலச் 
பசய்த ்தைப்�ினர்்களுககு 
நியேனம் பசயயப்�ட்ட 
்கொப்புறு்தி 
நிறுவனங்களொல் 
வழங்கப்�டு்கின்ற 
ஒரு அ்தி்கொைப்பூர்வ 
ஆவணேொகும்.

பயனுள்ள
உதவிக்குறிப்பு

ேனிதவள அணேச்ால அஙகீகரிக்கப்பட்ட ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனஙகளி்டேிருநது 
ேடடுமே அஙகீகரிக்கப்பட்ட WIC காப்புறுததிக் 
பகாள்ணககணள முதலாளிகள் வாஙக மவண்டும்.

குறசிப்பபிட்ட மவணல வணகணயச ம்ரநத அணனததுப் 
பைியாளரகணளயும் ஒரு ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனதது்டன் ேடடுமே காப்புறுததி 
ப்யய முதலாளிகள் ஊக்குவபிக்கப்படுகதிறாரகள்.

WICA 2019 -இன் கீழ் குறசிப்பபி்டப்படடுள்ள 
பலன்களும் WIC காப்புறுததித ததிட்டதததில 
உள்ள்டஙகதியபிருக்க மவண்டும்.

ேருததுவ வபிடுப்பு ்ம்பளஙகள் (அதாவது 
பவளிமோயாளி, ேருததுவேணன அனுேததி ேறறும் 
்ாதாரை மவணல), ேருததுவச ப்லவுகள் ேறறும் 
ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு ேறறும் இறப்புக்கான போதத 
பதாணக ப்லுததுதல ஆகதியணவ அ்டஙகும்.

பதாழில, ்ம்பளம் ேறறும் காப்புறுததிப் 
பாதுகாப்பு அளிக்க மவண்டிய பைியாளரகள் 
ஆகதிய வபிவரஙகணளக் காப்புறுததி ஆவைஙகள் 
துலலியோகப் பபிரததிபலிக்க மவண்டும்.

காப்புறுததி ஆவைஙகள் காலாவததியாவதறகு 
முன்னமர புதுப்பபிக்கப்ப்ட மவண்டும்.

�ல ்கொப்புறு்தித ்திட்டங்கள் இருககும் ்வரளயில், 
மு்தலொளியின் நியேனம் பசயயப்�ட்ட ்கொப்புறு்தி 
நிறுவனம் ்தொன் �ணேளிப்�்தறகுக ்கடப்�ொடு 
ப்கொணடிருக்கிறது
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சம்பவ 
அறிகவ்
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சம்�வம் குறிதது ப்தைிவித்தல்

ஒரு முதலாளியாக, நீஙகள் ஒரு ்ம்பவதணதப் பறறசி பைியபி்டப் 
பாதுகாப்பு ேறறும் சுகாதாரச (WSH) ்ட்டம் ேறறும் பைிக்காலக் 
காய இழப்பீடடுச ்ட்டம் 2019 (WICA 2019) ஆகதியவறறசின் கீழ் 
ேனிதவள அணேச்சி்டம் பதரிவபிக்க மவண்டியது அவ்சியோகும். 

இழப்பீடு மகாரலகள் ப்யலமுணறயபில தாேதம் ஏறபடுவணதத 
தவபிரக்க, உஙகளின் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனதததிறகும் நீஙகள் உ்டனடியாக அறசிவபிக்க மவண்டும்.

பைி பதா்டரபான வபிபததுகள் குறசிதது உஙகளுக்கு உ்டனடியாக 
தகவல பதரிவபிக்கப்படுவதறகு, உள்ேதிறுவனத தகவல 
பதரிவபிப்பு ேண்டமுணறகணள உஙகள் பைியாளரகளுக்காக 
உருவாக்குஙகள். இதன் மூலம், நீஙகள் குறசிதத மேரதததில 
ேனிதவள அணேச்சி்டம் தகவல பதரிவபிக்க முடியும்.
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 காயம் அலலது மோயபின் பதா்டரவபிணளவாகப் பைியாளர ேரைேண்டநதால, 
அதுகுறசிதது உஙகளுக்குத பதரியவநத உ்டமன நீஙகள் ்ம்பவக் குறசிப்பு எண் ேறறும் 
ேரைதததின் வபிவரஙகளு்டன் ேனிதவள அணேசசுக்கு http://www.mom.gov.sg/contact-us -இல  
தகவல பதரிவபிக்க மவண்டியது கட்டாயோகும்.

ஒரு சம்�வதர்தப் �றறி என்ன ேறறும் எப்்�ொது ப்தைிவிக்க ்வணடும்

பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுச ்ட்டம் 2019 (WICA 2019) -இன் கீழ், முதலாளி 
தனது பைியாளருக்குக் கீழ்கண்்டவறறசில ஏமதனும் மேரும் மபாது அவனதது 
சம்பவங்வளயும் மனிதவள அவமச்சுககுத பதரிவிக் ்வணடும்: 

்த்கவல் ப்தைிவிக்க சம்�வங்களின் உ்தொைணங்களுககு, 
�ின்னிரணப்பு C (�க்கம் 32) -ஐப் �ொர்க்கவும். 

கற்பமனக காடசசி கீழககணட சம்பவம் நமடபபற்றதில் இருந்து  
10 நாடகாடடி நாடகளுககுள்  இமையததில் 
சம்பவ அறசிகமகமயச் சமரபபிககவும்:

i. பணி பதகா்டர்பகான 
ஒரு விபததில 
மரணமவ்டநதுள்ளகார் 

• வபிபதது ேண்டபபறற மதததி

ii. பதகாழிலசகார்நத ்நகாய 
பதகாறறியுள்ளது 

• மோயபின் எழுததுவடிவபிலான 
மோயறசிதணலப் பபறறுக்பகாள்ளுதல

iii. பணி பதகா்டர்பகான 
ஒரு விபததில 
்காயமவ்டநதுள்ளகார் 
அலலது ்வவல 
்காரணமகா் உ்டலநலம் 
பகாதிக்ப்பட்டுள்ளகார் 
(உதகாரணமகா், பக்வகாதம்/
மகாரவ்டப்பு)

• புதிது!  பைியாளர ேருததுவேணனயபில 
அனுேததிக்கப்படுவது அலலது ேருததுவ 
வபிடுப்பு அலலது ்ாதாரை மவணலகள் 
வழஙகப்படுவது மதணவப்படுகதின்ற 
வபிபதது குறசிதது முதலாளிக்கு முதலில 
பதரிவபிக்கப்பட்ட மதததி.

iv. பணிபுரியும் 
்வவளயில உயிரியல/
இரசகாயன ஊக்ிககு 
பவளிப்படுவதன் 
்காரணமகா் ஒரு ்நகாய 
பதகாறறியுள்ளது

• புதிது!  பைியாளர ேருததுவேணனயபில 
அனுேததிக்கப்படுவது அலலது ேருததுவ 
வபிடுப்பு அலலது ்ாதாரை மவணலகள் 
வழஙகப்படுவது மதணவப்படுகதின்ற 
வபிபதது குறசிதது முதலாளிக்கு முதலில 
பதரிவபிக்கப்பட்ட மதததி.
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ஒரு சம்�ளதர்த எவவொறு ப்தைிவிக்க ்வணடும்

http://www.mom.gov.sg/iReport -இல பைி பதா்டரபான ்ம்பவ அறசிக்ணகணயச 
்ேரப்பபியுஙகள்.

நீஙகள் பபின்வரும் தகவலகணள வழஙக மவண்டியபிருக்கும்:

்காயமவ்டநத 
பணியகாளரின் 
விவரங்ள்
• தனிேபர வபிவரஙகள்
• மவணல ேதியேனம்
• காப்புறுததி 

ஆவைதததின் எண்

சம்பவம் 
அலலது 
பதகாழில 
சகார்நத
்நகாயின் 
விவரங்ள்

சகான்றகாவணங்ள் 
(உதாரைோக, ்ம்பள 
இரசீதுகள், காப்புறுததி 
ஆவைதததின் 
காலஅட்டவணை, 
ேருததுவ ஆவைஙகள்)

நீங்ள் ்ட்்டகாயமகா்ச் சமர்ப்பிக் ்வணடிய 
்கால வரம்புககுள் அறிகவ்வயச் 
சமர்ப்பிததிருக்விலவல எனில:

• நீஙகள் தாேதோகத தகவல 
பதரிவபிப்பதறகான காரைதணதக் 
கூறவும்

• மேறபகாண்டு தாேததிக்காேல 
அறசிக்ணகணயச ்ேரப்பபிக்கவும்

உங்கள் ்கொயேரடந்த 
�ணியொளருககுக 
கூடு்தல் ேருததுவ 
விடுப்பு ேறறும்/அல்லது 
சொ்தொைண ்வரல்கள் 
வழங்கப்�டும்்�ொது 
நீங்கள் சம்�வ 
அறிகர்கரயப் 
புதுப்�ிக்க ்வணடும்.

1. 2. 3.
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உஙகள் பைியாளர ேருததுவ வபிடுப்பு ஊததியஙகள் 
ேறறும் ேருததுவச ப்லவுகளுக்கு இழப்பீடு 
மகாருவதறகு அவருக்கு விபதது ந்டநத 
நகாளிலிருநது ஒரு ஆணடு வவர ்கால 
அவ்காசம் உள்ளது.

ஒரு முதலாளியாக, உஙகள் பைியாளர 
அணனதது ேருததுவச ்நததிப்புத ததிட்டஙகளிலும் 
கலநதுபகாள்வணதயும், ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனதததிறகுத 
மதணவயான ஆவைஙகணள வழஙகுவணதயும் 
உறுததிப்படுததுவது முக்கதியம். இது மகாரல 
தீரணவத துரிதப்படுததுவதறகு உதவும். 

பைிக்கு முன்னதாகமவ ததிரும்புவது, ்சிறநத 
்ாதததியோன இறுததிவபிணளவாகும். இநத 
இறுததிவபிணளணவ ஏறபடுததுவதறகு, உஙகளின் 
காயேண்டநத பைியாளர, ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனம் ேறறும் ்சிகதிசண்யளிக்கதின்ற 
ேருததுவரு்டன் இணைநது ப்யலபடுஙகள்.

�ணிக்கொலக 
்கொய இழப்பீட்ரடக 
்்கொருவ்தற்கொன 
பசயல்முரற
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1.
பைியாளர மவணலயபில 
இருக்கும் மபாது 
காயேண்டநதார

5.
ேருததுவ வபிடுப்பு 
ஊததியஙகணளயும் 
ேருததுவச 
ப்லவுகணளயும் 
பைியாளருக்கு 
வழஙகுஙகள்

3.
வபிபதது குறசிதது iReport 
வாயபிலாக ேனிதவள 
அணேச்சி்டம் தகவல 
பதரிவபியுஙகள்

8.
்சிகதிசண் அளிக்கும் 
ேருததுவரின் 
ேததிப்பீடடிறகாகக் 
காதததிருஙகள்

2.
்சிகதிசண் ேறறும் 
உததரவாதக் 
கடிததணத 
Letter of 
Guarantee (LOG)
வழஙகுஙகள்

9.
பைியாளர 
மவணலக்குத
ததிரும்புவதறகுத 
தகுநத  
ஏறபாடண்டச 
ப்யயுஙகள்

4.
இழப்பீடடுக்கான 
உரிணேமகாரல, ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனததால தானாகமவ  
ப்யலபடுததப்படும்

புதிது!

11.

எநதபவாரு ஆடம்பணனயும் 
எழுப்பப்ப்டாவபிட்டால, கைக்கீடடு 
அறசிக்ணக (NOC) வழஙகப்பட்ட 
21 ோடகளுக்குள் பைியாளர 
ஊழியர இழப்பீடு பபறுவணத 
உறுததிப்யயுஙகள்

6.
ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி 
ேதிறுவனதததி்டேிருநது 
ேருததுவ அறசிக்ணக 
படிவதணதப் பபறறு, ்சிகதிசண் 
அளிக்கதின்ற 
ேருததுவருக்கு 
ேருததுவ 
அறசிக்ணகக் 
கட்டைதணத 
ப்லுததுஙகள்

ப்தொடஙகு்க

10.
்சிகதிசண் 
அளிக்கதின்ற 
ேருததுவரின் 
ேததிப்பீடடின் 
அடிப்பண்டயபில 
கைக்கீடடு 
அறசிக்ணகணய (NOC) 
ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனம் 
வழஙக மவண்டும்

புதிது!

நிரறவு 
பசய்க

பணிக்காலகபணிக்காலக
்காய ்காய 
இழப்பீடுஇழப்பீடு

க்காரல் க்காரல் 
செயல்முறைசெயல்முறை

�ணிக்கொலக
்கொய 
இழப்பீடு

்்கொைல் 
பசயல்முரற

7.
எலலா ேருததுவச ்நததிப்புத 
ததிட்டஙகளிலும் பைியாளர 
கலநதுபகாள்வணத 
உறுததிப்யயுஙகள்

பணிக்காலக ்காய இழப்பீட்்்டக ்்காருவ்தற்கான சசயல்மு்ற  |  15



எப்்�ொது இழப்பீடு அளிக்கப்�ட ்வணடும்

கீழ்க்ண்ட சூழ்நிவல்ளில ஒரு பணியகாளருககு இழப்பீடு 
அளிக்ப்ப்ட ்வணடும்:

• பைியாளர மவணல ப்யயும் 
முணறயபில உள்ள அலலது 
மவணலயபில உள்ள அபாயதததின் 
காரைோக ஏறபட்ட 
வபிபதததினால காயம் அண்டநதார 

”பணியகாளருககு ஒதுக்ப்பட்்ட ்வவலயினகால ஏறபடு்ின்ற 
மறறும் அநத ்வவல நவ்டபபறும் ்வவளயில ஏறபடு்ின்ற 
விபதது” என்பது என்ன?

விபதது்ள்

 • எததிரபாராத அ்ம்பாவபிதம் 
அலலது துரததிருஷ்ட ்ம்பவம்

 • பைியாளர பைிபுரிநது 
பகாண்டிருக்கும் 
மவணளயபில எததிரபாராத 
ேதிகழ்ணவ வபிணளவபிக்கதின்ற 
உ்டலேல ேதிணலணேணய 
உள்ள்டக்குகதிறது

”பணியகாளருககு ஒதுக்ப்பட்்ட 
்வவலயினகால”

பைியாளருக்கு ஒதுக்கப்பட்ட மவணலயபின் 
தன்ணேயபில உள்ள ்சில உள்ளாரநத 
அபாயதததின் காரைோக வபிபதது ேதிகழ்நதது.

”பணியகாளருககு ஒதுக்ப்பட்்ட ்வவல 
நவ்டபபறும் ்வவளயில”

பைியாளர ேதியாயோன அளவபிறகு 
ப்யய மவண்டும் என எததிரபாரக்கப்பட்ட 
மவணலணயச ப்யதுபகாண்டிருநத மபாது 
அலலது ்சில தறப்யலான ப்யலகணள 
மேறபகாண்டிருநத மபாது வபிபதது 
ேதிகழ்நதது.

க�ோரல்
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எப்்�ொது இழப்பீடு அளிக்கப்�ட ்வணடும் (ப்தொடர்்கிறது)

WICA 2019 -இன் கீழ் இநத வபிபததுக்கு இழப்பீடு அளிக்ப்ப்ட ்வணடும்.

இழப்பீடு அளிக்ப்படுமகா இலவலயகா என்பவதப் பின்வரும் 
்றபவனக ்காட்சி விளககு்ிறது:

ஒரு ேதிரவாக உதவபியாளர 
இண்டமவணளயபின் மபாது 
கழிவணறக்குச ப்ன்றார. 

1.

3. இநத வபிபதது 
பைியாளரின் பைி 
இயலபபின் காரைோக 
ேதிகழ்நததிருக்கவபிலணல 
என்றாலும் கூ்ட...

4. ...பைியாளர தனது மவணல 
ேதியேனதததின் மபாது 
ப்யவதறகு ேதியாயோக 
எததிரபாரக்கப்பட்ட ஒரு 
தறப்யலான ப்யணலச 
ப்யதுபகாண்டிருநத 
மபாது தன்ணனக் 
காயப்படுதததிக்  
பகாண்்டார.

்காப்புறுதி  

ஆவணம்

அவர கழிவணறயபில 
வழுக்கதி வபிழுநததால 
அவரது கணுக்காலில 
காயமேறபட்டது.

2.

பணிக்காலக ்காய இழப்பீட்்்டக ்்காருவ்தற்கான சசயல்மு்ற  |  17



கற்பமனக காடசசி

WICA 2019 
-இன் கீழ 
இழபபீடு 

அளிககபபடக 
கூடியமவ

ஒரு பைியாளர தனது வீடடிறகும் மவணலயபி்டதததிறகும் இண்டமய 
பயைம் ப்யவதறகுத தனது ேதிறுவனதததின் வாகனதததில 
ப்லலும் மவணளயபில ்ாணல வபிபதணதச ்நததிததார. அநத 
வாகனம் ஒரு பபாதுப் மபாக்குவரதது வாகனம் அலல.

ஒரு பைியாளர தனது வீடடிறகும் மவணலயபி்டதததிறகும் இண்டமய 
பயைம் ப்யவதறகுத தனது ப்ாநத ேகதிழ்நது/தனது ேண்பரின் 
ேகதிழ்நது/பபாதுப் மபாக்குவரதது வாகனதததில பயைம் 
ப்யதுபகாண்டிருநத மவணளயபில ்ாணல வபிபதணதச ்நததிததார.

ஒரு பைியாளர, எநத வாகனம் என்பணதப் பபாருடபடுததாது, 
பைியபின் மபாது ேறறும் பைி மோக்கதததிறகாகப் (உதாரைோக, 
ஒரு கூட்டதததில கலநதுபகாள்வதறகாகப் பைியபி்டதததிலிருநது 
கூட்டம் ேண்டபபறும் இ்டதததிறகுப் பயைம் ப்யவது) பயைம் 
ப்யதுபகாண்டிருநத மபாது மபாக்குவரதது வபிபதணதச ்நததிததார.

A. பைியாளர, எநத வாகனம் என்பணதப் பபாருடபடுததாது, 
பைியபின் மபாது ேறறும் பைி மோக்கதததிறகாகப் பயைம் 
ப்யதுபகாண்டிருநத மவணளயபில தனிப்பட்ட மவணலணய 
ேதிணறமவறறச ப்லலுதல மபான்ற ஏமதனும் தனிப்பட்ட 
பயைதணத மேறபகாண்டிருக்கவபிலணல.

B. பைியாளர, எநத வாகனம் என்பணதப் பபாருடபடுததாது, 
பைியபின் மபாது ேறறும் பைி மோக்கதததிறகாகப் பயைம் 
ப்யதுபகாண்டிருநத மவணளயபில தனிப்பட்ட பயைதணத 
மேறபகாண்டிருநத மவணளயபில வபிபதணதச ்நததிததார.

ஒரு உள்ளூர முதலாளியால பைியேரததப்படடுள்ள ஒரு 
பைியாளர தனது மவணல ேதியேனக் காலதததின் மபாது, ஒரு 
பவளிோடடு ஒப்பநததததில இருக்கும் மவணளயபில பைி 
பதா்டரபான காயதததினால பாததிக்கப்பட்டார.

க்டமலாடி ஒருவர ்சிஙகப்பூர பததிவுபபறற ப்டகு ஒன்றசில 
பயைம் ப்யயும் மவணளயபில பைி பதா்டரபான காயதததினால 
பாததிக்கப்பட்டார. அப்ப்டகு எநத இ்டதததில இருக்கதிறது என்பது 
ஒரு பபாருட்டலல.

WICA 2019 -இன் கீழ் இழப்பீடு அளிக்கப்ப்டக்கூடிய அலலது 
அளிக்கப்ப்டாேல மபாகக்கூடிய ்சில பபாதுவான கறபணனக் காட்சிகள் 
இஙகு வழஙகப்படடுள்ளன:

WICA 2019 -இன் கீழ் வி�ததுககு இழப்பீடு ப�ற இயலுேொ 
என்�ர்த எவவொறு தீர்ேொனிப்�து
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இழப்பீடு அளிக்கப்�டககூடிய ப்தொழில் சொர்ந்த ்நொய்களின் �ட்டியலுககு  
WICA 2019 -இன் இைணடொவது அட்டவரணரயப் �ொர்க்கவும்.

WICA 2019 -இன் கீழ் வி�ததுககு இழப்பீடு ப�ற இயலுேொ 
என்�ர்த எவவொறு தீர்ேொனிப்�து (ப்தொடர்்கிறது)

கற்பமனக காடசசி

WICA 2019 
-இன் கீழ 
இழபபீடு 

அளிககபபடக 
கூடியமவ

பைியாளர ேதுபானம் அருநததியபிருநத மவணளயபில அலலது 
ேருததுவரால பரிநதுணரக்கப்படடிருக்காத ேருநணத 
உடபகாண்டிருநத மவணளயபில காயேண்டநதார.

மவண்டுபேன்மற தன்ணனக் காயப்படுதததிக்பகாள்வது அலலது 
ஏறபகனமவ உள்ள ஒரு காயதணத அததிகரிததுக்பகாள்வது.

பைி பதா்டரபான ்ண்ண்டயபில ஒரு பைியாளர காயேண்டநதார.

பைி பதா்டரபான ்ண்ண்டயபில அப்பைியாளர காயேண்டநதார 
என்றாலும் அவர ்ண்ண்டயபில ஈடுபடடிருக்கவபிலணல, அலலது 
அவர தன்ணனப் பாதுகாததுக்பகாள்வதறகு முயற்சி ப்யத 
மவணளயபில அலலது ்ண்ண்டணய வபிலக்கதி ணவக்குோறு 
அறசிவுறுததப்பட்ட மவணளயபில, உயபிர/ப்ாதணதப் பாதுகாக்கும் 
மவணளயபில அலலது ்ட்டம் ஒழுஙணகக் காப்பாறறும் மவணளயபில 
காயேண்டநதார.

பணிக்காலக ்காய இழப்பீட்்்டக ்்காருவ்தற்கான சசயல்மு்ற  |  19



 • *வபிபதது ேண்டபபறற மதததிக்கு முன்னர கண்ட்சி 12 ோதஙகளாக வழஙகதிய ேிணகமேரப் பைி 
ஊததியம், உைவு ப்லவுதபதாணக, ஊக்கதபதாணக ேறறும் ேறற எலலா ப்லவுதபதாணக(கள்) 
இவறறசில உள்ள்டஙகலாம். 

 • முதலாளியபின் ேம்ேதி ்நதாக்கள், உஙகளின் மவணல ேதியேனதததிறகுத பதா்டரபுண்டய 
ஏமதனும் ்சிறப்புச ப்லவுகளுக்காக அளிக்கப்பட்ட பைம் (உதாரைோக, மபாக்குவரததுச 
ப்லவுதபதாணக/ஈடடுதபதாணக) ஆகதியவறணற AME உள்ள்டக்கவபிலணல.

 • முதலாளி தனது பணியகாளரின் அடுதத ஊதிய தினததிறகுள் பதகாவ்வய அளிக் 
்வணடியது கட்டாயோகும். 

 • மவணல ப்யயாத ோடகளில (எ.கா. ஓயவு ோள் ேறறும் பபாது வபிடுமுணற) ேருததுவ வபிடுப்பு 
ஊததியஙகள் எதுவும் ப்லுததப்ப்டாது.

பணியகாளரின் மகாத சரகாசரி வருமகானங்ளின் (AME) அடிப்பவ்டயில

பவளிநநாயாளி 
மருததுவ விடுபபு/
சாதா்ரை 
நவமைகளின் அளவு

மருததுவமமன 
அனுமதி விடுபபின் 
அளவு

மருததுவ விடுபபு ஊதியஙகள் 
இதன் அடிபபமடயில் 
கைககிடபபடுகின்றன

14 ோடகள் வணர 60 ோடகள் வணர

• ேருததுவ வபிடுப்புக்கு, முழு ்ரா்ரி ோதாநதர 
வருோனஙகள் (AME); அலலது

• சகாதகாரண ்வவல்ளுககு1, பைியாளரகளின் 
AME -க்குக் குணறவாக உள்ள காலதததிறகான 
பைியாளரின் அ்ல ஊததியதததில உள்ள 
பறறாக்குணற (ஏமதனும் இருநதால).

வபிபதது ேண்டபபறற 
15வது ததினம் முதல  
1 ஆண்டு வணர

வபிபதது 
ேண்டபபறற 61வது 
ததினம் முதல  
1 ஆண்டு வணர

• ேருததுவ வபிடுப்புக்கு, AME –இல 2/3; அலலது
• சகாதகாரண ்வவல்ளுககு1, இது 

பைியாளரகளின் AME -இல 2/3 -க்குக் 
குணறவாக உள்ள காலதததிறகான 
பைியாளரின் அ்ல ஊததியதததில உள்ள 
பறறாக்குணற (ஏமதனும் இருநதால).

AME = 
�டநத 12 மோதங�்ளில் ஈட்டிய வருமோனங�ள*

12

+ + +

1சகாதகாரண ்வவல:
• பைியாளர மவணலக்குத ததிரும்புவதறகான உ்டறதகுததிணயக் 

பகாண்டிருக்கதிறார, ஆனால அவரால பைியபில முன்ணபப் மபால 
மவணலப்யய முடியாது.

• ேருததுவ வபிடுப்பு ஊததியஙகளில ஏமதனும் குணறவு இருநதால, 1 
ப்ப்்டம்பர 2020 அன்று அலலது அதறகுப் பபிறகு பைி வபிபததுகளுக்காக 
ஈடு ப்யயப்ப்டலாம்.

ஏமதனும் ்நமதகேிருநதால, அப்பைியாளரால எததணகய ்ாதாரை மவணலகணளச 
ப்யய முடியும் என்பணத ேருததுவரு்டன் ்ரிபாருஙகள்.

AME 
�ணக்கீடு

மருததுவ விடுபபு ஊதியஙகள்

WICA 2019 -இன் கீழ் எந்த வர்கயொன இழப்பீட்ரடக ்்கொை 
முடியும்
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அதிகபடச இழபபீடு வ்ரம்புகள்

1 ஜனவ்ரி 2020 -ககு முன்னர 
நிகழந்த விபததுகளுககாக

புதிது!  1 ஜனவ்ரி 2020 -ககுப பிறகு 
நிகழந்த விபததுகளுககாக

$36,000 வணர அலலது வபிபதது 
ே்டநத மதததியபில இருநது ஒரு 
ஆண்டு வணர, இததில எது 
முதலில வருகதிறமதா அதுவணர

$45,000 வணர அலலது வபிபதது 
ே்டநத மதததியபில இருநது ஒரு 
ஆண்டு வணர, இததில எது 
முதலில வருகதிறமதா அதுவணர

தகுதிபபறும் மருததுவச் பசைவுகளின் 
உதா்ரைஙகளில் உள்ளடஙகுவன:
 • ேருததுவக் கலநதாமலா்ணனக் 

கட்டைஙகள்
 • உ்டலியல ேருததுவம்
 • ேருநதுகள்
 • பதாழிலவழி ேறறும் மபசசு ்சிகதிசண்முணற 

முதலானணவ
 • புதிது!  *பலேருததுவச ்சிகதிசண்கள் 
 • புதிது!  *முன்னதாகமவ மவணலக்குத 

ததிரும்ப வ்ததி ப்யகதின்ற ்சிகதிசண்கள். 
ேதிகழ்வு மேலாண்ணே, ப்யலபாடடுத 
ததிறன் ேததிப்பீடு ேறறும் பைிததல 
ேததிப்பீடு ஆகதியணவ இழப்பீடு மகாரததக்க 
கட்டைஙகளில உள்ள்டஙகுகதின்றன

மருததுவச்  
பசைவுகள்

*1 ஜனவரி 2020 அன்று ேறறும் அதறகுப் பபிறகு ேதிகழ்நத வபிபததுகளுக்குப் பாரக்கவும். 

மருததுவச் பசைவுகள்
 • அததிகபட் வரம்புகள் வணர, முதலாளியால ப்லுதத மவண்டியது (கீமழயுள்ள 

அட்டவணைணயப் பாரக்கவும்)
 • ்சிஙகப்பூர பததிவுபபறற ேருததுவர அலலது பலேருததுவரால ் சிகதிசண் அளிக்கப்படடிருக்க 

மவண்டும்.

WICA 2019 -இன் கீழ் எந்த வர்கயொன இழப்பீட்ரடக ்்கொை 
முடியும் (ப்தொடர்்கிறது)

பணிக்காலக ்காய இழப்பீட்்்டக ்்காருவ்தற்கான சசயல்மு்ற  |  21



நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு மற்றும் ம்ரைததிற்காக ஒந்ர தவமையில் பசலுதத  
நவணடிய இழபபீடு

நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு (PI)
இழபபீடு

ம்ரைம்
இழபபீடு

வழங்க ்வணடிய 
ப்தொர்க
எப்்�ொது...

ஒரு காயம் அலலது உ்டலேலக் 
குணறவானது, பைியாளரின் 
பைிபுரிவதறகான ததிறன் 
மீது ேதிரநதரோன வபிணளணவ 
ஏறபடுதததியபிருக்கும் மபாது

காயோனது பைியாளருக்கு ேரைதணத 
வபிணளதத மபாது

வழங்க ்வணடிய 
ப்தொர்க
இவருககு...

காயேண்டநத பைியாளருக்கு ேரைேண்டநத பைியாளரின் 
்ாரபாளரகளுக்கு

இழப்பீட்ரடக 
்கணக்கிடுவ்தற்கொன 
சூத்திைம்

வழஙக மவண்டிய பதாணக =
[பணியகாளரின் AME] x 
[ வயது பபருக்ல ்காரணி ]1 x 
[நிரநதரத திறனிழப்பின் %]2

வழஙக மவண்டிய பதாணக =
[பணியகாளரின் AME] x 
[வயது பபருக்ல ்காரணி]1 

 குவறநதபட்சம்  அதி்பட்சம்  குவறநதபட்சம்  அதி்பட்சம்

1 ஜனவைி 2020 -ககு 
முன்னர் நி்கழ்ந்த 
வி�தது்களுக்கொ்க

[$88,000 
x % PI]

[$262,000 
x % PI]

$69,000 $204,000

புதிது!  1 ஜனவைி 
2020 அன்று 
ேறறும் அ்தறகுப் 
�ிறகு  நி்கழ்ந்த 
வி�தது்களுக்கொ்க

[$97,000 
x % PI]

[$289,000 
x % PI]3 $76,000 $225,000

1வயது பபருக்கல காரைிகளின் படடியலுக்குப் பபின்னிணைப்பு A (பக்கம் 29) -ஐப் பாரக்கவும்.

2% ேதிரநதரத ததிறனிழப்பானது (PI), பைியாளரின் ேதிணலணே ேதிணலப்படுததப்பட்ட பபிறகு ேருததுவரின் 
ேததிப்பீடண்ட அடிப்பண்டயாகக் பகாண்டிருக்கதிறது. இநத ேததிப்பீடு “பணியகாளர்்ளின் இழப்பீட்டிற்கா் 
விபததுக ்காயங்ள் மறறும் பதகாழிலவழி ்நகாய்வள மதிப்பீடு பசயவதற்கான வழி்காட்டியில 
(GATIOD)” வவரயறுக்ப்பட்டுள்ள வழி்காட்டுதல்ளின் அடிப்பவ்டயில அவமநதிருக்ிறது. இநத 
வழி்காட்டி http://www.mom.gov.sg -இல ்ிவ்டக்ிறது.

3காயேண்டநத பைியாளருக்கான பராேரிப்புச ப்லணவ ஈடுப்யவதறகாக ஒடடுபோதத ேதிரநதரத 
ததிறனிழப்ணபக் பகாண்்ட பைியாளரகளுக்குச ப்லுதததிய கூடுதல 25% இழப்பீடண்ட இதபதாணக 
உள்ள்டக்கவபிலணல.

WICA 2019 -இன் கீழ் எந்த வர்கயொன இழப்பீட்ரடக ்்கொை 
முடியும் (ப்தொடர்்கிறது)

% நிைந்தைத ்திறனிழப்புக்கொன இழப்பீட்டுத ப்தொர்கரய எவவொறு ்கணக்கிட ்வணடும் என்�து 

குறிதது ்ேலும் புைிநதுப்கொள்ள, �ின்னிரணப்பு B (�க்கங்கள் 30-31) -ஐப் �ொர்க்கவும்.
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நிைந்தைத ்திறனிழப்பு (PI) ேறறும் ேைணத்திற்கொ்க இழப்பீடு 
்்கொருவ்தற்கொன வழிமுரற்கள்

நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு (PI) ம்ரைம்

படிநிமை 1: விபதது குறசிததுத தகவல் பத்ரிவியுஙகள்

http://www.mom.gov.sg/iReport வாயபிலாக ேனிதவள அணேச்சி்டம்  
அறசிக்ணகணயச ்ேரப்பபியுஙகள்.

வபிபதது குறசிதது உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி  
ேதிறுவனதததிறகுத தகவல பதரிவபியுஙகள். 

 • உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனம் இழப்பீடடுக் மகாரணலத 
தீரவு ப்யயும் வணரயபில காதததிருக்கும் 
மவணளயபில, உஙகள் பைியாளருக்கு 
அவரது அடுதத ஊததிய ததினதததிறகுள் நீஙகள் 
ேருததுவ வபிடுப்பு ஊததியஙகணள வழஙக 
மவண்டியது கட்டாயோகும். அதறகுப் பபிறகு 
உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனதததி்டேிருநது ஈடடுதபதாணகணயப் 
பபறறுக்பகாள்ளுஙகள்.

்்தரவப்�டும் ேருததுவ விடுப்�ின் ்கொலதர்த விடக குரறவொ்கப் �ைிநதுரைப்�்தறகு 
ேருததுவர்்கரளத தூணடககூடொது. ்கொயேரடந்த �ணியொளர் நலேரடவ்தறகுப் ்�ொதுேொன 
ேருததுவ விடுப்பு வழங்கப்�ட ்வணடும்.

மருததுவச்  
சான்றசிதழ

எனது பணியகாளர் பணியின் ்காரணமகா்த தன்வனக ்காயப்படுததிகப்காண்டகார் 
அலலது மரணமவ்டநதகார். நகான் இப்்பகாது என்ன பசயய ்வணடும்?

பணிக்காலக ்காய இழப்பீட்்்டக ்்காருவ்தற்கான சசயல்மு்ற  |  23



நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு (PI) ம்ரைம்

படிநிமை 2: இழபபீடடுக நகா்ரமைக மகயாளுதல் படிநிமை 2: இழபபீடடுக நகா்ரமைக மகயாளுதல்

பைியாள்ரின் தன்னியககமான WICA 
இழபபீடடுக நகா்ரல்

பைியாளர மருததுவ மதிபபீடு பசய்துபகாள்ளச் 
பசல்கிறார

நியமனம் பசய்யபபடட காபபுறுதி நிறுவனததிடம் பதாடரபுமடய ஆவைஙகமளச் சமரபபிககிறார 

 • புதிது!  இழப்பீடு குறசிதத 
பைியாளரின் இழப்பீடடுக் 
மகாரலானது, நீஙகள் வபிபதது 
குறசிதது ேனிதவள அணேச்சி்டம் 
பதரிவபிததவு்டன், ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனததால WICA -இன் கீழ் 
தானாகமவ ப்யலபடுததப்படும்.

 • புதிது!  ேருததுவ அறசிக்ணகப் 
படிவதததின் ேகல ஒன்ணற 
ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனம் உஙகளுக்கு அனுப்பபி 
ணவக்கும். 

 • ேருததுவ அறசிக்ணகப் படிவதணத 
அனுப்பவும். மேலும், ேருததுவேணன 
அலலது ேருநதகதததிறகு ேருததுவ 
அறசிக்ணகக் கட்டைஙகணளச 
ப்லுததவும். 

 • பைியாளருண்டய காயதததின் 
அளணவ ேருததுவேணன அலலது 
ேருநதகம் ேததிப்பீடு ப்யயும்.

 • புதிது!  முதல 6 ோதஙகளுக்குப் பபிறகு 
ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு அறசிக்ணக 
எதுவும் பபறப்ப்டாவபிட்டால,  
ேருததுவேணன அலலது ேருநதகச 
சுகாதார ேதிபுைர  தறமபாணதய 
இயலாணே (Current Incapacity, 
CI) ேததிப்பீடண்ட, பைியாளரின் 
ேதிணலணே   குறசிப்பபி்டததகுநத 
அளவபிறகு ோற  வாயப்பபிலணல 
என்று ேததிப்பீடு  ப்யயப்பட்டதும்  
ேதிணறவு ப்யயக்கூடும்.

• CI ேததிப்பீடண்டப் பபறுவது இயலாணே 
ேததிப்பீடடிறகான காதததிருப்பு 
மேரதணதக் குணறதது, பைியாளர 
இழப்பீடண்ட வபிணரவாகப் பபற 
இயலச ப்யயும்.

 • எலலா ேருததுவச ்நததிப்புத 
ததிட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர 
கலநதுபகாள்வணத உறுததிப்யயுஙகள்.

 • இது அவர மவகோக ேலேண்டவதறகும், 
இழப்பீடடுக் மகாரலகள் 
தீரக்கப்படுவதறகும் உதவும்.

 • ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு/தறமபாணதய 
இயலாணே அளணவ ேததிப்பீடு 
ப்யவதறகு அவ்சியோன அவரது 
ேருததுவச ்சிகதிசண் ேறறும் 
ேருததுவப் பரிம்ாதணனகளுக்கான 
கட்டைஙகள் ேருததுவேணனக்குத 
மதணவப்பட்டால, நீஙகள் ேருததுவச 
ப்லவுகளுக்குத பதாணக அளிக்க 
மவண்டும் அலலது உதததிரவாதக் 
கடிததணதச (LOG) ்ேரப்பபிக்க 
மவண்டும். உதாரைோக, முதுகுக் 
காயஙகணள ேததிப்பீடு ப்யவதறகு, 
ேருததுவரால ேறற வணகயபில 
அறசிவுறுததப்ப்டாத வணரயபில, 
காநத அததிரவுப் ப்டோக்கம் (Magnetic 
Resonance Imaging, MRI) ஒரு 
அவ்சியோன பரிம்ாதணனயாகும்.

 • இழப்பீடடுக்கான மகாரலானது, நீஙகள் ேரைம் குறசிதது ேனிதவள அணேச்சி்டம் 
பதரிவபிததவு்டன், ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனததால WICA -இன் கீழ் 
தானாகமவ ப்யலபடுததப்படும்.

 • பபின்வரும் ஆவைஙகணள அளிக்கவும்:

 » ேரைச ்ான்றசிதழ்

 » பைி வபிபதது ேண்டபபறற மதததிணய உள்ள்டக்குகதின்ற, ப்லலததக்க WIC காப்புறுததி 
ஆவைதததின் ேகல

 » வபிபதது ேண்டபபறறதறகு முன்னர உள்ள 12 ோதஙகளுக்கான ்ம்பள இரசீதுகள்

 » உறவபினர(களின்) வபிவரஙகள்

 » பவளிோடடுப் பைியாளரகளுக்கான க்டவுசசீடடின் ேகல

 • ்ாரபாளரகளின் அண்டயாளதணத உறுததிப்யவதறகான ்ான்றாவைஙகளுக்காக 
ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனம் உறவபினர(கணளத) பதா்டரபுபகாள்ளும்.

 • இழப்பீடடுக் மகாரலுக்கு இழப்பீடு அளிக்க முடியுோ என்பணத ேததிப்பீடு ப்யவதறகு, 
நீஙகள், உஙகள் பைியாளரின் மேறபாரணவயாளர அலலது/ேறறும் ்கப்பைியாளரகள் 
ஆகதிமயார ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனதது்டனான ஒரு மேரகாைலில 
கலநதுபகாள்ள மவண்டியபிருக்கும்.

நிைந்தைத ்திறனிழப்பு (PI) ேறறும் ேைணத்திற்கொ்க இழப்பீடு 
்்கொருவ்தற்கொன வழிமுரற்கள் (ப்தொடர்்கிறது)
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நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு (PI) ம்ரைம்

படிநிமை 2: இழபபீடடுக நகா்ரமைக மகயாளுதல் படிநிமை 2: இழபபீடடுக நகா்ரமைக மகயாளுதல்

பைியாள்ரின் தன்னியககமான WICA 
இழபபீடடுக நகா்ரல்

பைியாளர மருததுவ மதிபபீடு பசய்துபகாள்ளச் 
பசல்கிறார

நியமனம் பசய்யபபடட காபபுறுதி நிறுவனததிடம் பதாடரபுமடய ஆவைஙகமளச் சமரபபிககிறார 

 • புதிது!  இழப்பீடு குறசிதத 
பைியாளரின் இழப்பீடடுக் 
மகாரலானது, நீஙகள் வபிபதது 
குறசிதது ேனிதவள அணேச்சி்டம் 
பதரிவபிததவு்டன், ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனததால WICA -இன் கீழ் 
தானாகமவ ப்யலபடுததப்படும்.

 • புதிது!  ேருததுவ அறசிக்ணகப் 
படிவதததின் ேகல ஒன்ணற 
ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனம் உஙகளுக்கு அனுப்பபி 
ணவக்கும். 

 • ேருததுவ அறசிக்ணகப் படிவதணத 
அனுப்பவும். மேலும், ேருததுவேணன 
அலலது ேருநதகதததிறகு ேருததுவ 
அறசிக்ணகக் கட்டைஙகணளச 
ப்லுததவும். 

 • பைியாளருண்டய காயதததின் 
அளணவ ேருததுவேணன அலலது 
ேருநதகம் ேததிப்பீடு ப்யயும்.

 • புதிது!  முதல 6 ோதஙகளுக்குப் பபிறகு 
ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு அறசிக்ணக 
எதுவும் பபறப்ப்டாவபிட்டால,  
ேருததுவேணன அலலது ேருநதகச 
சுகாதார ேதிபுைர  தறமபாணதய 
இயலாணே (Current Incapacity, 
CI) ேததிப்பீடண்ட, பைியாளரின் 
ேதிணலணே   குறசிப்பபி்டததகுநத 
அளவபிறகு ோற  வாயப்பபிலணல 
என்று ேததிப்பீடு  ப்யயப்பட்டதும்  
ேதிணறவு ப்யயக்கூடும்.

• CI ேததிப்பீடண்டப் பபறுவது இயலாணே 
ேததிப்பீடடிறகான காதததிருப்பு 
மேரதணதக் குணறதது, பைியாளர 
இழப்பீடண்ட வபிணரவாகப் பபற 
இயலச ப்யயும்.

 • எலலா ேருததுவச ்நததிப்புத 
ததிட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர 
கலநதுபகாள்வணத உறுததிப்யயுஙகள்.

 • இது அவர மவகோக ேலேண்டவதறகும், 
இழப்பீடடுக் மகாரலகள் 
தீரக்கப்படுவதறகும் உதவும்.

 • ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு/தறமபாணதய 
இயலாணே அளணவ ேததிப்பீடு 
ப்யவதறகு அவ்சியோன அவரது 
ேருததுவச ்சிகதிசண் ேறறும் 
ேருததுவப் பரிம்ாதணனகளுக்கான 
கட்டைஙகள் ேருததுவேணனக்குத 
மதணவப்பட்டால, நீஙகள் ேருததுவச 
ப்லவுகளுக்குத பதாணக அளிக்க 
மவண்டும் அலலது உதததிரவாதக் 
கடிததணதச (LOG) ்ேரப்பபிக்க 
மவண்டும். உதாரைோக, முதுகுக் 
காயஙகணள ேததிப்பீடு ப்யவதறகு, 
ேருததுவரால ேறற வணகயபில 
அறசிவுறுததப்ப்டாத வணரயபில, 
காநத அததிரவுப் ப்டோக்கம் (Magnetic 
Resonance Imaging, MRI) ஒரு 
அவ்சியோன பரிம்ாதணனயாகும்.

 • இழப்பீடடுக்கான மகாரலானது, நீஙகள் ேரைம் குறசிதது ேனிதவள அணேச்சி்டம் 
பதரிவபிததவு்டன், ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனததால WICA -இன் கீழ் 
தானாகமவ ப்யலபடுததப்படும்.

 • பபின்வரும் ஆவைஙகணள அளிக்கவும்:

 » ேரைச ்ான்றசிதழ்

 » பைி வபிபதது ேண்டபபறற மதததிணய உள்ள்டக்குகதின்ற, ப்லலததக்க WIC காப்புறுததி 
ஆவைதததின் ேகல

 » வபிபதது ேண்டபபறறதறகு முன்னர உள்ள 12 ோதஙகளுக்கான ்ம்பள இரசீதுகள்

 » உறவபினர(களின்) வபிவரஙகள்

 » பவளிோடடுப் பைியாளரகளுக்கான க்டவுசசீடடின் ேகல

 • ்ாரபாளரகளின் அண்டயாளதணத உறுததிப்யவதறகான ்ான்றாவைஙகளுக்காக 
ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனம் உறவபினர(கணளத) பதா்டரபுபகாள்ளும்.

 • இழப்பீடடுக் மகாரலுக்கு இழப்பீடு அளிக்க முடியுோ என்பணத ேததிப்பீடு ப்யவதறகு, 
நீஙகள், உஙகள் பைியாளரின் மேறபாரணவயாளர அலலது/ேறறும் ்கப்பைியாளரகள் 
ஆகதிமயார ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனதது்டனான ஒரு மேரகாைலில 
கலநதுபகாள்ள மவண்டியபிருக்கும்.
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நி்ரந்த்ரத திறனிழபபு (PI) ம்ரைம்

புதிது!  படிநிலை 3: கைககீடடு அறசிகமகமயப (Notice of Computation, NOC) பபறுஙகள்

 • மதணவயான ஆவைஙகணளச ்ேரப்பபிதத பபிறகு, இழப்பீடடுத பதாணக 
கைக்கதி்டப்படும்.

 • இழப்பீடடுத பதாணக குறசிதது உஙகளுக்கு, உஙகள் பைியாளர அலலது 
உஙகள் பைியாளரின் உறவபினர(களுக்கு) பதரிவபிக்க, ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனம் ஒரு கைக்கீடடு அறசிக்ணகணய (NOC) வழஙகும்.

 • அநத அறசிக்ணகக்கு யாமரனும் ஆடம்பணனணயக் பகாண்டிருநதால, அவரகள் 
14 ோடகளுக்குள் ேனிதவள அணேச்சி்டம் பதரிவபிக்க மவண்டும்.

 • ஆடம்பணனகள் எதுவும் இலணல என்றால, அநத அறசிக்ணகயபின் மதததியபில 
இருநது 21 ோடகளுக்குள் நீஙகமளா அலலது உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட 
காப்புறுததி ேதிறுவனமோ இழப்பீடடுத பதாணகணயச ப்லுதத மவண்டியது 
அவ்சியோகும்.

 • தாேதோக வழஙகப்படும் பதாணகக்கு வடடி வபிததிக்கப்ப்டலாம்.

நிைந்தைத ்திறனிழப்பு (PI) ேறறும் ேைணத்திற்கொ்க இழப்பீடு 
்்கொருவ்தற்கொன வழிமுரற்கள் (ப்தொடர்்கிறது)

்காப்புறுதி  

ஆவணம்
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படிநிலை 4: ஆடநசபமனகள் எமவநயனும் இருந்தால்,  

அவற்மறத தீரததுக பகாள்ளவும்

 • ஆடம்பணன பதரிவபிக்கதின்ற தரப்பபினர தஙகளுண்டய ஆடம்பணனணய 
ேதிரூபபிப்பதறகுச ்ான்றாவைஙகணள வழஙக மவண்டியது அவ்சியோகும்.

 • இநதச ்ரசண் தீரக்கப்ப்டவபிலணல என்றால, இநத வழக்கு முன்-வழக்கு 
வபி்ாரணை ேன்றதததில (PHC) துணை ஆணையர (பைிக்காலக் காய இழப்பீடு) 
முன்பாக வபி்ாரிக்கப்படும்.

 • இநதச ்ரசண் முன்-வழக்கு வபி்ாரணை ேன்றதததிலும் கூ்ட தீரக்கப்ப்டவபிலணல 
என்றால, இநத வழக்கு துணை ஆணையர (பைிக்காலக் காய இழப்பீடு) முன்பாக 
வபி்ாரிக்கப்படுவதறகு அனுப்பபிணவக்கப்படும்.

 • ஆட்்சபவன்ளின் உதகாரணங்ள்:
 » காயம் அலலது மோயானது பைிக்குத பதா்டரபுண்டயது அலல (்ாட்சிகளின் படடியல 

ேறறும் ஏமதனும் பபிற ்ான்றாவைஙகணள வழஙகவும், உதாரைோக, புணகப்ப்டஙகள், 
காபைாளி)

 » கைக்கீடடு அறசிக்ணகயபில தவறான AME குறசிப்பபி்டப்படடுள்ளது  (்ம்பள இரசீதுகள் ேறறும் 
மேர அடண்டகணள வழஙகவும்)

 • மதிப்பீடு பசய்ின்ற மருததுவரகால 
வழங்ப்பட்டிருககும் % நிரநதரத 
திறனிழப்பு மதிப்பீட்வ்ட ஒரு தரப்பு 
ஆட்்சபிததகால:

 » பைிக்காலக் காய இழப்பீடு ேருததுவக் 
கழகததால ேதியேிக்கப்படும் ஒரு 
குழுவபி்டம் பைியாளர ேறு-ேததிப்பீடடிறகு 
உடப்ட மவண்டும்.

 » ேருததுவக் கழகதததிறகான கட்டைம் 
($357) ேறறும் பபிற அதததியாவ்சியப் 
பரிம்ாதணனகளுக்கான 
ப்லவுகணள ஆடம்பணன 
பதரிவபிக்கதின்ற தரப்பு 
ஏறறுக்பகாள்ள மவண்டும். 
குறசிதத மேரதததில பதாணக 
ப்லுததாவபிட்டால, ஆடம்ாபணை 
ஏறறுக்பகாள்ளப்ப்டாேல மபாகலாம்.

 » ேருததுவக் கழகதததின் முடிமவ 
இறுததியானது.

எலலா ்ரசண்களும் தீரக்கப்பட்ட பபிறகு, உததரவுத மதததியபில இருநது 21 ோடகளுக்குள் நீஙகமளா 
அலலது உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனமோ இழப்பீடடுத பதாணகணயச ப்லுதத 
மவண்டும் என்ற ஒரு உததரணவ ேனிதவள அணேசசு அனுப்பபி ணவக்கும்.
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விபததுககுப பிறகு 
வரும் பிறந்த 
நாளின் நபாது 
பைியாள்ரின் 
வயது

நி்ரந்த்ரத 
திறனிழபபு 
(PI) 

ம்ரைம் விபததுககுப பிறகு 
வரும் பிறந்த 
நாளின் நபாது 
பைியாள்ரின் 
வயது

நி்ரந்த்ரத 
திறனிழபபு 
(PI)

ம்ரைம்

14 181 136 41 142 107

15 180 135 42 140 106 

16 179 135 43 138 105 

17 178 134 44 136 104 

18 178 134 45 134 103 

19 177 133 46 132 102 

20 176 132 47 130 101 

21 175 132 48 128 100 

22 174 131 49 126 98 

23 173 130 50 124 96 

24 172 129 51 122 94 

25 170 128 52 120 92 

26 169 127 53 118 90 

27 168 127 54 116 88 

28 167 125 55 114 86 

29 165 124 56 111 84 

30 164 123 57 108 82 

31 162 122 58 105 80

32 160 121 59 102 78 

33 159 120 60 99 75 

34 157 118 61 96 72

35 155 117 62 92 68 

36 153 115 63 87 63 

37 151 114 64 82 58 

38 149 112 65 77 53 

39 146 110 66+ 72 48

40 144 108 – – –

�ின்னிரணப்பு A 
வயது ப�ருக்கல் ்கொைணியின் அட்டவரண
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% ேதிரநதரத ததிறனிழப்புக்கான (PI) வரம்புகளானது, காயேண்டநத பைியாளர 
அனுபவபிக்கதின்ற ேதிரநதரத ததிறனிழப்ப்பபின் ேிகச்ரியான ்தவீததததிறகு ஏறப்ட 
்ரிப்யயப்படடுள்ளன. 

% ேதிரநதரத ததிறனிழப்புக்கான இழப்பீடடுத பதாணகணய எவவாறு கைக்கதி்ட மவண்டும் 
என்பணத வபிளக்குகதின்ற ஒரு உதாரைம் இஙகு தரப்படடுள்ளது:

அவரது ்ரா்ரி ோதாநதர ஊததியஙகளின்படி (AME) இழப்பீடடுத பதாணக எவவளவு 
மவறுபடும் என்பணதப் பபின்வரும் அட்டவணை காண்பபிக்கதின்றது.

*வயது பபருக்கல காரைியபின் அட்டவணைக்குப் பபின்னிணைப்பு A (பக்கம் 29) -ஐப் பாரக்கவும். 
இநத உதாரைதததில, அது 146 ஆகும்.

* புதிது!  தறமபாணதய இயலாணே (CI) இழப்பீடண்டக் கைக்கதிடுவதறகும் இமத சூதததிரம் 
பபாருநதும்.

காயேண்டநத பைியாளரின் சுயவபிவரம்:
 • அவரது அடுதத பபிறநதோளின் மபாது 39 வயது*
 • 5% ேதிரநதரத ததிறனிழப்பு

இநதப் பைியாளரகள்  $4,850 முதல $14,450 
வவரயிலகான இழப்பீட்வ்டப் பபறுவதறகுத தகுதி 
பபறு்ிறகார்.

 உதா்ரைம் 

வயது 
பபருககல் 

கா்ரைி 
(AMF)

%PI AME
AMF x %PI x AME -இன் அடிபபமடயில் 
கைககிடபபடட இழபபீடடுத பதாமக

%PI x குமறந்தபடச/அதிகபடச வ்ரம்புகள் என்ற 
அடிபபமடயில் குமறந்தபடச மற்றும் அதிகபடச 

இழபபீடு வ்ரம்புகள்
அசல் இழபபீடடுத பதாமக

1

146 5%

$450 146 X 5% X $450 = $3,285
குணறநதபட் வரம்பு: 5% X $97,000 = $4,850 
அததிகபட் வரம்பு: 5% X $289,000 = $14,450

$4,850
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 

குணறநதபட் இழப்பீடடு வரம்புக்குக் கீமழ 
உள்ளது)

2 $1,000 146 X 5% X $1,000 = $7,300
குணறநதபட் வரம்பு: $4,850 

அததிகபட் வரம்பு: $14,450 

$7,300
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 

குணறநதபட்தணத வபி்ட அததிகோக உள்ளது, 
ஆனால அததிகபட் இழப்பீடடு வரம்ணப வபி்ட 

குணறவாக உள்ளது)

3 $2,000  146 X 5% X $2,000 = $14,600
குணறநதபட் வரம்பு: $4,850 

அததிகபட் வரம்பு: $14,450 

$14,450 
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 
அததிகபட் இழப்பீடடு வரம்ணப வபி்ட 

அததிகோக உள்ளது)

�ின்னிரணப்பு B 
இழப்பீட்டுத ப்தொர்கரயக ்கணக்கிடுவது ப்தொடர்�ொன விளக்கப்�டம்

30



 உதா்ரைம் 

வயது 
பபருககல் 

கா்ரைி 
(AMF)

%PI AME
AMF x %PI x AME -இன் அடிபபமடயில் 
கைககிடபபடட இழபபீடடுத பதாமக

%PI x குமறந்தபடச/அதிகபடச வ்ரம்புகள் என்ற 
அடிபபமடயில் குமறந்தபடச மற்றும் அதிகபடச 

இழபபீடு வ்ரம்புகள்
அசல் இழபபீடடுத பதாமக

1

146 5%

$450 146 X 5% X $450 = $3,285
குணறநதபட் வரம்பு: 5% X $97,000 = $4,850 
அததிகபட் வரம்பு: 5% X $289,000 = $14,450

$4,850
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 

குணறநதபட் இழப்பீடடு வரம்புக்குக் கீமழ 
உள்ளது)

2 $1,000 146 X 5% X $1,000 = $7,300
குணறநதபட் வரம்பு: $4,850 

அததிகபட் வரம்பு: $14,450 

$7,300
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 

குணறநதபட்தணத வபி்ட அததிகோக உள்ளது, 
ஆனால அததிகபட் இழப்பீடடு வரம்ணப வபி்ட 

குணறவாக உள்ளது)

3 $2,000  146 X 5% X $2,000 = $14,600
குணறநதபட் வரம்பு: $4,850 

அததிகபட் வரம்பு: $14,450 

$14,450 
(கைக்கதி்டப்பட்டவாறு இழப்பீ்டானது 
அததிகபட் இழப்பீடடு வரம்ணப வபி்ட 

அததிகோக உள்ளது)

�ல்்வறு இழப்பீட்டுப் �லன்்கரளக ்கணக்கிடுவ்தற்கொன 
ஒரு இரணயவழிக ்கருவி (WIC சுய-ே்திப்பீட்டுக ்கருவி) 
www.mom.gov.sg/calculate-wic

பயனுள்ள
உதவிக்குறிப்பு
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உதா்ரைம் 

சம்பவ 
அறசிகமகமயத 
தாககல் பசய்ய 
நவணடியது 
கடடாயமா 

ஒரு பைியாளர ்ாணல வபிபதணதச ்நததிததார: 

A. எநத வாகனம் என்பணதப் பபாருடபடுததாது, பைியபின் மபாது 
ேறறும் பைி மோக்கதததிறகாகப் (உதாரைோக, ஒரு கூட்டதததில 
கலநதுபகாள்வதறகாகப் பைியபி்டதததிலிருநது கூட்டம் ேண்டபபறும் 
இ்டதததிறகுப் பயைம் ப்யவது) பயைம் ப்யயும் மபாது ஏறபடும் 
வபிபததுகள்.

*

B. வீடடிறகும் மவணலயபி்டதததிறகும் இண்டமய பயைம் ப்யவதறகு 
ேதிறுவனதததின் மபாக்குவரதது வாகனதததில ப்லலும் மபாது. அநத 
வாகனம் ஒரு பபாதுப் மபாக்குவரதது வாகனம் அலல.

*

C. தனது ப்ாநத வாகனதததில (ேிததிவண்டி உள்ப்ட)/தனது ேண்பரின் 
வாகனதததில/ பபாதுப் மபாக்குவரதது வாகனதததில பைியபின் 
மபாது அலலது பைி முடிநத பபிறகு தனது தனிப்பட்ட மவணலணய 
ேதிணறமவறறச ப்லலும் மபாது.

D. மவணலக்காகச ப்ாநத/ேதிறுவனதததின் வாகனதணத ஓடடிச 
ப்லலும் மபாது வபிபதணதச ்நததிததார. அததில பைியாளர 
காயேண்டயவபிலணல ஆனால பபாதுேக்களில ஒருவர 
காயேண்டநது ேருததுவேணனயபில அனுேததிக்கப்பட்டார.

ஒரு ஆ்சிரியர ஆயவகப் பரிம்ாதணன ஒன்ணற மேறபகாண்டிருநதார. 
அப்மபாது ஒரு ம்ாதணனக் குழாய போறுஙகதி, ஆ்சிரியருக்கு பவடடு 
ஏறபடுதததியது. அவருக்கு 4 ோடகள் பவளிமோயாளிக்கான ேருததுவ 
வபிடுப்பு வழஙகப்பட்டது. 

*

ஒரு ்சிஙகப்பூர முதலாளியால பைியேரததப்படடுள்ள ேறறும் 
்சிஙகப்பூரில வ்சிக்கதின்ற ஒரு பைியாளர ஒரு பவளிோடடு ஒப்பநததததில 
இருக்கும் மவணளயபில பைி பதா்டரபான காயதததினால பாததிக்கப்பட்டார.

*

க்டமலாடி ஒருவர ்சிஙகப்பூர பததிவுபபறற ப்டகு ஒன்றசில பயைம் ப்யயும் 
மவணளயபில பைிக் காயதததினால பாததிக்கப்பட்டார. அப்ப்டகு எநத 
இ்டதததில இருக்கதிறது என்பது ஒரு பபாருட்டலல.

*

ஒரு கடடுோனப் பைியாளர வழுக்கதி கீமழ வபிழுநதுவபிடுகதிறார. அதனால 
அவருக்குக் கால முறசிவு ஏறபடுகதிறது. அவருக்குத பதா்டக்கதததில 2 
ோடகள் ேருததுவ வபிடுப்பு வழஙகப்படுகதிறது, ஆனால அணதத பதா்டரநது 
அவருக்கு 2 வாரஙகள் ேருததுவ வபிடுப்பு வழஙகப்படுகதிறது. 

*ேறற தகவல பதரிவபிக்கதின்ற ேதிபநதணனகள் ேதிணறமவறறப்பட்ட ேதிணலணேயபின் அடிப்பண்டயபில 
இது உள்ளது, அதாவது, பைியாளர வபிபதததில காயேண்டநதார:
 • ேரைேண்டநதார, அலலது 
 • புதிது!  ஏமதனும் ேருததுவ வபிடுப்பு அலலது ்ாதாரை மவணல வழஙகப்பட்டது 

�ின்னிரணப்பு C 
சம்�வம் குறிதது மு்தலொளி ்த்கவல் ப்தைிவிக்க ்வணடுேொ
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�ின்னிரணப்பு D 
குறறங்கள் ேறறும் ்தணடதப்தொர்க்களின் �ட்டியல்

குற்றம் தணடதபதாமக

தகவல பதரிவபிக்க மவண்டிய வபிபதணதக் 
குறசிப்பபிட்ட காலதததிறகுள் ேனிதவள 
அணேச்சி்டம் தகவல பதரிவபிக்கத தவறுதல 

முதல முணற ப்யயும் குறறதததிறகு - $5,000 
வணர அபராதம்; 

இரண்்டாவது அலலது அணதத பதா்டரநத 
குறறஙகளுக்கு - $10,000 வணர அபராதம் 
ேறறும்/அலலது 6 ோதஙகள் வணர 
்சிணறததண்்டணன

ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனஙகளு்டன் அஙகீகரிக்கப்பட்ட WIC 
காப்புறுததி ஆவைஙகளின் கீழ் கட்டாயப் 
பைியாளர குழுக்கணளக் காப்புறுததி ப்யயத 
தவறுதல.

முதல முணற ப்யயும் குறறதததிறகு – 
$10,000 வணர அபராதம் ேறறும்/அலலது  
12 ோதஙகள் வணர ்சிணறததண்்டணன

இரண்்டாவது அலலது அணதத பதா்டரநத 
குறறஙகளுக்கு - $20,000 வணர அபராதம் 
ேறறும்/அலலது 12 ோதஙகள் வணர 
்சிணறததண்்டணன

இழப்பீடடுத பதாணக வழஙகத தவறுதல புதிது! முதல குறறதததிறகு - $15,000 
வணரயபிலான அபராதம் ேறறும்/அலலது  
12 ோதஙகள் வணர ்சிணறததண்்டணன

இரண்்டாவது அலலது அணதத பதா்டரநத 
குறறஙகளுக்கு - $30,000 வணர அபராதம் 
ேறறும்/அலலது 12 ோதஙகள் வணர 
்சிணறததண்்டணன

தவறான தகவலகள் அலலது அறசிக்ணகணய 
வழஙகுதல

முதல குறறதததிறகு - $5,000 வணரயபிலான 
அபராதம் ேறறும்/அலலது 6 ோதஙகள் வணர 
்சிணறததண்்டணன

இரண்்டாவது அலலது அணதத பதா்டரநத 
குறறஙகளுக்கு - $10,000 வணர அபராதம் 
ேறறும்/அலலது 6 ோதஙகள் வணர 
்சிணறததண்்டணன
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I.  ்காப்புறுதி

உள்ளூர ேறறும் பவளிோடடுப் பைியாளரகள் இருவருக்கும் 
அஙகீகரிக்கப்பட்ட பைிக்காலக் காய இழப்பீடடுக் (WIC) காப்புறுததி 
ஆவைதணதப் பராேரிக்கவும்.

காப்புறுததி பாதுகாப்பு அளிக்கப்ப்ட மவண்டிய பைியாளரகளின் 
பபயரகள் அஙகீகரிக்கப்பட்ட காப்புறுததி ஆவைதததில உள்ளணத 
உறுததிப்யயவும்.

பைி பதா்டரபான வபிலக்களிப்பு உடபபிரிவுகள் ேறறும் ேலேண்டதல 
உடபபிரிவுகணளச ்ரிபாரக்கவும். ஏமதனும் ்நமதகேிருநதால, 
காப்புறுததி ஆவைஙகளில உள்ள ஏமதனும் வபிவரஙகணள 
வபிளக்குோறு உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனஙகணள அணுகவும். 

II.  விபதது குறிததுத த்வல பதரிவிக்வும்

புதிது!  உஙகள் பைியாளர ேருததுவேணனயபில 
அனுேததிக்கப்படுவது அலலது ேருததுவ வபிடுப்பு அலலது 
்ாதாரை மவணலகள் அலலது ேருததுவ வபிடுப்பு வழஙகப்படுவது 
மதணவப்படுகதின்ற வபிபதது குறசிதது உஙகளுக்கு முதலில 
அறசிவபிக்கப்பட்ட ோளிலிருநது 10 ோடகளுக்குள் ஒரு ்ம்பவ 
அறசிக்ணகணய MOM -க்கு ்ேரப்பபிக்கவும்.

வபிபதது குறசிதது உஙகள் ேதியேனம் ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி 
ேதிறுவனதததிறகுத தகவல பதரிவபியுஙகள். 

III.  இழப்பீடு 

அ்ல ேருததுவச ்ான்றசிதழ்களின் இரசீணதப் பபறறததில இருநது 
அடுதத 14 ோடகளுக்குள் பதாணக ப்லுததுவதறகு, உஙகள் 
பைியாளரின் அடுதத ்ம்பளத மதததிக்குள் அவருக்கு ேருததுவ 
வபிடுப்பு ஊததியஙகணள அளிக்கவும்.

ேருததுவக் கட்டைஙகள்/ப்லவபினஙகணள முணறயாக வழஙகவும், 
இதன்மூலம் உஙகள் பைியாளரின் ேருததுவச ்சிகதிசண்கள் 
தாேதோகாது.

IV. த்வலபதகா்டர்பு 

உஙகள் பைியாளருக்கு WICA 2019 -இன் கீழ் உள்ள உரிணேகள் 
குறசிதது வபிளக்குஙகள். அவரகளுக்கு குறசிதத மேரதததில 
தகவலகணள வழஙகவபிலணல என்றால, அவரகள் வழக்கறசிஞரி்டம் 
ப்லலக்கூடும்.

உஙகள் பைியாளர தனது காயதததிலிருநது குைேண்டநது வரும் 
மவணளயபில அவர மீது அன்பும் அக்கணறயும் காடடுஙகள். 

�ின்னிரணப்பு E 
WICA 2019 -இன் கீழ் மு்தலொளி்களுககு உள்ள ்கடப்�ொடு்களுக்கொன 
சைி�ொர்ப்புப் �ட்டியல்  
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V.  ்காயதவத நிர்வ்ிததல 

எலலா ேருததுவச ்நததிப்புத ததிட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர 
கலநதுபகாள்வணத உறுததிப்யயுஙகள்

உஙகளின் காயேண்டநத பைியாளர பைியபில குைேண்டவதறகு 
அலலது பைிக்குத ததிரும்புவதறகு உதவ, அவருக்குப் 
பபாருததோன மவணலகணள அளியுஙகள். 

உஙகள் பவளிோடடுப் பைியாளணர ்சிஙகப்பூரிலிருநது அவரது 
ோடடிறகுத ததிருப்பபி அனுப்பப்படும் வணர, அவரது ேருததுவ ்சிகதிசண் 
ேறறும் ஏறறுக்பகாள்ளக்கூடிய தஙகுேி்டம் உடப்ட அவணரப் மபைிப் 
பராேரிப்பதறகான பதாணகணய வழஙகுஙகள். 

உஙகளின் பவளிோடடுப் பைியாளர தனது பைிக்காலக் காய 
இழப்பீடடுக் மகாரல மோக்கதததிறகாக ்சிஙகப்பூரில தஙகதியபிருப்பது 
ேனிதவள அணேசசுக்குத மதணவப்படுகதிறது எனில, நீஙகள் அவணரத 
தாயோடடிறகு அனுப்பபி்டக் கூ்டாது.

VI.  வழககு முடிவு 

NOC-க்கு எநத ஆடம்பணனயும் இலணல என்றால, ேதியேனம் 
ப்யயப்பட்ட காப்புறுததி ேதிறுவனதணதப் பபின்பதா்டரநது, NOC 
வழஙகப்பட்ட 21 ோடகளுக்குள் காயேண்டநத பைியாளர தனது 
இழப்பீடண்ட (ஏமதனும் இருநதால) பபறுகதிறாரா என்பணத 
உறுததிப்யயுஙகள். 

ஏமதனும் ஆடம்பணனகள் இருநதால, தயவுப்யது எலலா 
கூட்டஙகளிலும் கலநதுபகாள்ளுஙகள். இதன்மூலம் ்ரசண்ணயத 
தீரததுக்பகாள்ளலாம். 

 பினனி்ணப்பு்ள்  |  35







மேலும் தகவலகளுக்கு, எஙகள் இணையததளதணதப் பாருஙகள் 
www.mom.gov.sg

ஜனவரி 2021 -இல புதுப்பபிக்கப்பட்டது

இநத வழிகாடடியபில வழஙகப்படடுள்ள தகவலகள், அச்சி்டப்படும் 
மேரதததில ்ரியானணவயாகும். இநத வழிகாடடி, முதலாளிகளுக்கு 
பைிக்காலக் காய இழப்பீடு (WIC) குறசிதத தகவலகணளயும், பைிக்காலக் 
காய இழப்பீடடுச ்ட்டம் 2019 (WICA 2019) -இன் கீழ் அவரகளுக்கு 
இருக்கும் பபாறுப்புகள் குறசிதத தகவலகணளயும் வழஙகுகதிறது. ஒரு 
வழிகாடடியாக, இநதத தகவல ்சிறமறடு எநதச ்ட்ட ேதிணலப்பாடண்டயும் 
பகாண்டிருக்கவபிலணல. ்நமதகேிருநதால, பைிக்காலக் காய 
இழப்பீடடுச ்ட்டம் 2019 -இன் வபிததிகணளப் படிதது அறசிநதுபகாள்ளவும்.
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