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மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின ஒரு சுருக்கோன கணமைாட்டதணத இநத 
வழிகாடடி வழஙகுகிறது.

இநத வழிகாடடியில உள்ள்டஙகியுள்ள தகவலகளானது, தகவலகளுக்காக ேடடுமேயாகும். 
இணவ ்ட்ட ஆமலா்ணனணய உள்ள்டக்கவிலணல. ஏமதனும் ்நமதகஙகளுக்கு, மவணலயி்டக் 
காய இழப்பபீடடுச ்ட்டதணதப் பாரக்க மவணடும்.

முனனுண்ர

C



///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
1  வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டம் (WICA) குறிதத ஒரு கணவணாட்டம்

1	 மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டம் எனபது எனன
3		 	மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டம் குறிதத ஒரு மேமலாட்டோன பாரணவ
4	 	யாக்ரலலாம் மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் 

பாதுகாக்கப்படுகிறாரகள்

5 வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுக் (WIC) காபபுறுதி 

7	 	யாக்ரலலாம் மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதிணய வாஙக 
மவணடியுள்ளது

7	 	ேனிதவள அணேசசுக்கு மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதியின 
விவ்ரஙகணள வழஙகுதல

8	 	மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதி குறிததுக் கவனததிலககாள்ள 
மவணடிய விஷயஙகள்

9 சம்்ே அறிக்லக

11	 எணத ேற்றும் எப்மபாது கதரிவிக்க மவணடும்
12	 எவவாறு கதரிவிக்க மவணடும்

13 வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்லடக் வகாருேதறகா்ன சசயல்முலற 

15	 க்டப்பாடண்ட ேதிப்பிடுதல
16	 	மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் விபததுக்கு இழப்பபீடு கபற 

இயலுோ எனபணத எவவாறு தீரோனிப்பது
18  மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் எநத வணகயான 

இழப்பபீடண்டக் மகா்ர முடியும்
20  ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு ேற்றும் ே்ரைததிற்காக இழப்பபீடு மகாருவதற்கான 

வழிமுணறகள் 

25 ்ின்னனிலணபபுகள் 

27  பினனிணைப்பு A: இழப்பபீடு கபற முடிகினற கதாழிலவழி மோயகளின 
படடியல

30 பினனிணைப்பு B: வயது கபருக்கல விகிதததின அட்டவணை
31  பினனிணைப்பு C: இழப்பபீடடுத கதாணகணயக் கைக்கிடுவது கதா்டரபான 

விளக்கப்ப்டம்
33 பினனிணைப்பு D: ்ம்பவம் குறிதது முதலாளி தகவல கதரிவிக்க மவணடுோ 
34 பினனிணைப்பு E: குற்றஙகள் ேற்றும் அப்ராதஙகளின படடியல
35  பினனிணைப்பு F: மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் 

முதலாளியின க்டப்பாடுகளுக்கான ்ரிபாரப்புப் படடியல
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வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டம் என்து என்ன

மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின (WICA) கீழ், ஒரு 

பைியாளர பைியின கா்ரைோக ஏற்படும் விபததின மூலம் 

காயேண்டகிறார அலலது உ்டலேலம் பாதிக்கப்படுகிறார எனில, 

அவர தனது முதலாளியி்டேிருநது இழப்பபீடண்டக் மகா்ர முடியும்.

அப்பைியாளர உஙகளுக்காகத தற்்ேயம் பைியாற்றிக் 

ககாணடிருக்கவிலணல எனறாலும் கூ்ட, ஒரு முதலாளியாக 

அவருக்கு இழப்பபீடு அளிக்க மவணடியது உஙகள் க்டணேயாகும். 

யார தவறு க்யதார எனபது ஒரு கபாருட்டலல.

வேலையிடக் காய 
இழப ப்ீட்டுச் சட்டம் 
(WICA) குறிதத ஒரு 
கணவணாட்டம்
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வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டம் குறிதத 
ஒரு வேவைாட்டோ்ன ்ாரலே

எ்னது கடலே 
என்ன?

• பைி கதா்டரபான 
விபததுகணள ேனிதவள 
அணேச்ி்டம்	(MOM) 
தகவல கதரிவியுஙகள்.

• பைி கதா்டரபான 
காயஙகளுக்காக உஙகள் 
பைியாளருக்கான 
உஙகள் க்டப்பாடண்டக் 
காப்புறுதி 
க்யதுககாள்ளுஙகள்.

எ்னது 
்ணியாளர 
எலத 
இழப ப்ீடாகக் 
வகார முடியும்?

• ேருததுவ விடுப்பு 
ஊதியஙகள்

• ேருததுவச 
க்லவுகள் 

• ேி்ரநத்ரத 
திறனிழப்பு அலலது 
ே்ரைததிற்கான 
ஒம்ர தவணையில 
வழஙகப்படும் 
பைேளிப்புகள்

எ்னது 
்ணியாளர 
எவேளவு 
சதாலகலய 
இழப ப்ீடாகக் 
வகார முடியும்?

கதாணககள்  
வ்ரம்புகளுக்கு 
உடபட்டணவயாகும்

எலலா  
பைியாளரகளும்,		
்ில  
விலக்களிப்புகளு்டன

யாசரல்ைாம் 
்ாதுகாக்கப 
்டுகினற்னர?
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“ஒப்நதச் வசலே” என்து எழுததுபபூரேோ்ன அல்ைது ோயசோழியா்ன 
ஏவதனும் ஒப்நதோகும். இதில் ஒருேர முதைாளனியாகவும், ேறசறாருேர 
்ணியாளராகவும் இருப்தறகு ஒபபுக்சகாள்கினற்னர.

யாசரல்ைாம் வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின 
கீழ் ்ாதுகாக்கப்டுகிறாரகள்

   ்ாதுகாக்கப்டுகிறாரகள்    ்ாதுகாக்கப்டேில்லை

• ஊதிய அளவு ஒரு ச்ாருட்டாக 

இல்ைாேல், ஒரு முதைாளனியுடன 

”ஓர ஒப்நதச் வசலே” அல்ைது 

“சதாழிற்யிறசி ஒப்நதததின” கீழ் 

ஈடு்டுகினற எல்ைா ்ணியாளரகளும்.

• ்ிஙகப்பூர ஆயுதப் பண்டயின ஏமதனும் 
உறுப்பினர

• ்ிஙகப்பூரக் காவல துணற, ்ிஙகப்பூரக் 
குடிணேத தற்காப்புப் பண்ட, ேததிய 
மபாணதப்கபாருள் ஒழிப்புப் பிரிவு 
ேற்றும் ்ிஙகப்பூர ்ிணறச ம்ணவயின 
்ீருண்ட அைிநத அதிகாரி

• சுயகதாழில புரிபவர அலலது 
தனிததியஙகும் ஒப்பநததா்ரர

• பைிப்கபண
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வேலையிடக் காய 
இழப ப்ீட்டுக் (WIC)
காபபுறுதி

ஒரு முதலாளியாக, ேீஙகள் ோதததிற்கு $1,600 -க்கும் குணறவாக 

வருோனம் ஈடடுகினற எலலா உ்டலுணழப்புப் பைியாளரகளுக்கும் 

உ்டலுணழப்பு-அலலாத பைியாளரகளுக்கும் மவணலயி்டக் காய 

இழப்பபீடடுக் (WIC) காப்புறுதிணய வாஙக மவணடியது ்ட்டப்படி 

அவ்ியோகும். 

மேலும், ேீஙகள் ேற்ற பைியாளரகள் குழுவுக்காகவும் கூ்ட 

மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதிணய வாஙகுோறு 

ஊக்குவிக்கப்படுகிறரீகள். இததணகய பைியாளரகளின பைி 

கதா்டரபான காயஙகளுக்கு இழப்பபீடு அளிப்பதற்கும் கூ்ட ேீஙகள் 

க்டணேப்படடுள்ளரீகள். 

இழப்பபீடுகளுக்காக அளிக்க மவணடிய கதாணகயின கா்ரைோக 

உஙகளுக்கு ஏற்ப்டக்கூடிய ேிதி ்ாரநத பாதிப்ணபக் குணறப்பதற்கு, 

ேீஙகள் மபாதுோன அளவிற்கு மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் 

காப்புறுதி எடுததிருப்பணத உறுதிக்யதுககாள்ள மவணடும்.

5
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ே்னனிதேள அலேச்சுக்கு வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுக் 
காபபுறுதியின ேிேரஙகலள ேழஙகுதல்

யாசரல்ைாம் வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுக் காபபுறுதிலய 
ோஙக வேணடியுள்ளது

வேலை அனுேதிச்சடீ்டு & S 

அனுேதிச்சடீ்டு லேததிருக்கும் 

்ணியாளரகளனின 

முதைாளனிக்காக ேட்டும்

மவணல அனுேதிச்ீடடு அலலது S அனுேதிச்ீடடு 

வழஙகப்படும் மபாது அலலது புதுப்பிததுக்ககாள்ளும் மபாது, 

பினவரும் தகவலகணள அணேச்ி்டம் வழஙகவும்:

• காப்பபீட்டாளரின கபயர

• காப்புறுதி எண

காலாவதியான காப்புறுதிகள் 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்ப்ட ோட்டா. 

• காப்புறுதி கதா்டஙகிய மததி

• காப்புறுதி காலாவதியாகும் 

மததி	

ஒரு முதலாளி பினவரும் பைிகணள மேற்ககாள்கினற தனது உள்ளூர ேற்றும் கவளிோடடுப் 
பைியாளரகள் இருவருக்காகவும் மபாதுோன மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதிணயப் 
ப்ராேரிக்க மவணடியது அவ்ியோகும்:

• தனது பைியாளர குழுவிற்காகக் 
காப்புறுதிணய வாஙகலாோ 
மவண்டாோ எனபணத முடிவு 
க்யயும் உரிணே முதலாளிக்கு 
உள்ளது.

• எனினும், ஒரு க்லலததக்க 
இழப்பபீடடுக் மகா்ரல க்யயப்படும் 
மவணளயில, அதற்கான 
இழப்பபீடண்டக் காப்புறுதி 
எடுததிருக்காத முதலாளி 
தனது ணகக்கா்ில அளிக்க 
மவணடியிருக்கும்.	

உடலுலழபபுப ்ணி, ஊதிய 
அளவு ஒரு ச்ாருட்டல்ை

உடலுலழபபு-அல்ைாத ்ணிலய வேறசகாள்கினற ேறறும் ோதததிறகு 
$1,600 -க்கும் அதிகோக ஊதியம் ச்றும் ்ணியாளரகளுக்காக:

உடலுலழபபு-அல்ைாத ்ணி, ேறறும் 
ோதததிறகு $1,600 அல்ைது அதறகுக் 
குலறோக ஊதியம் ஈட்டு்ேரகள்
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வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுக் காபபுறுதியில் கே்னனிக்கப்ட 
வேணடிய ேிவுயஙகள்

 உஙகளனின ்ணியாளரகள் வேலையிடக் 
காய இழப ப்ீட்டுக் காபபுறுதியின கீழ் 
்ாதுகாக்கப்ட்டிருக்க வேணடியது 
கட்டாயோகும்.

்ணி சதாடர்ா்ன 

ேிைக்களனிபபு உட்்ிரிவுகள் 

அனுேதிக்கப்டேில்லை

 ் ணியாளரகளனின காபபுறுதிப 
்ாதுகாபபு ேறறும் காபபுறுதி 
ஆேணததின சசல்லு்டிக் 
காைம் ஆகியேறலறச் 
சரி்ாரததுக்சகாள்ளவும்

 ் ை காபபுறுதி ்ாைிசிகள் 
இருக்கும் வேலளயில், 
முதைாளனியின காப ப்ீட்டாளர 
தான ்ணேளனிப்தறகுக் கடப்ாடு 
சகாணடிருக்கிறார

• காப்புறுதி ஆவைஙகளில மவணலயி்டக் 
காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததில 
குறிப்பி்டப்படடுள்ள பலனகள் 
உள்ள்டஙகியிருக்க மவணடும்.

• ேருததுவ விடுப்பு ஊதியஙகள், ேருததுவச 
க்லவுகள் ேற்றும் ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு 
ேற்றும் ே்ரைததிற்காக ஒம்ர தவணையில 
வழஙக மவணடிய பைேளிப்புகள் 
ஆகியவற்ணற உள்ள்டக்கியிருக்க மவணடும்.

• ஆஸகபஸ்டாஸுக்குத கதா்டரபுண்டயணவ 
தவிரதது, பைி கதா்டரபான விலக்களிப்பு 
உடபிரிவுகள் அனுேதிக்கப்ப்டவிலணல.

• அததணகய உடபிரிவுகள் காப்புறுதி 
ஆவைததில இ்டம்கபற்றிருநதாலும் 
கூ்ட, ஒரு க்லலததக்க இழப்பபீடடுக் 
மகா்ரல க்யயப்படும் மவணளயில 
அதற்கான இழப்பபீடண்ட அளிப்பது 
காப்பபீட்டாளரகளின க்டணேயாகும்.

• ேீடணப அனுேதிக்கினற ஒப்பநதம் 
்ாரநத உடபிரிணவக் காப்புறுதி ஆவைம் 
உள்ள்டக்கியிருநதால, அததணகய 
இழப்பபீடண்ட முதலாளியி்டேிருநது 
காப்பபீட்டாளரகளால திரும்பப் கபற 
இயலக்கூடும். 

• கதாழில, ஊதியம் ேற்றும் காப்புறுதிப் 
பாதுகாப்பு அளிக்க மவணடிய 
பைியாளரகள் ஆகிய விவ்ரஙகணளக் 
காப்புறுதி ஆவைஙகள் துலலியோகப் 
பி்ரதிபலிக்க மவணடும்.

• காப்புறுதி ஆவைஙகள் 
காலாவதியாவதற்கு முனனம்ர 
புதுப்பிக்கப்ப்ட மவணடும்.

• காயேண்டநத ஒரு பைியாளருக்குக் 
காப்புறுதி பாதுகாப்பு அளிக்கினற 
தனிப்பட்ட காப்புறுதிகணளப் பல 
ஒப்பநததா்ரரகள் ணவததிருக்கும் மபாது, 
ஒரு க்லலுபடியாகும் இழப்பபீடடுக் 
மகா்ரல க்யயப்படும் மவணளயில அதற்கு 
முதலாளியின காப்பபீட்டாளம்ர முதலில 
பதிலளிக்க மவணடும். 

• காயேண்டநத பைியாளர குறிதத 
மே்ரததில இழப்பபீடண்டப் கபறுவணத இது 
உறுதிக்யகிறது

• ேனிதவள அணேசசு ேதிப்பபீடடு 
அறிக்ணகணய1 வழஙகுவதற்கு முனனர, 
முதலாளியின காப்பபீட்டாளர ்ாரபாக 
இழப்பபீடண்ட அளிப்பதற்கு தாஙகள் 
விரும்புவதாக ேற்கறாரு ஒப்பநததா்ரரின 
காப்பபீட்டாளர ேனிதவள அணேச்ி்டம் 
தகவல கதரிவிக்கிறார எனில, அநதக் 
காப்பபீட்டாளர இழப்பபீடண்ட அளிக்கலாம். 

1

3

2

4

1ேதிப ப்ீட்டு அறிக்லக என்து வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுக் வகாரைின 
இறுதிேிலளலேக் குறிப்ிடுகினற, இழப ப்ீட்டுக் வகாரலைச் சசயத 
தரப்ி்னரகளுக்கு ே்னனிதேள அலேச்சால் ேழஙகப்டுகினற ஒரு 
அதிகாரபபூரே ஆேணோகும்.

ஏவதனும் சநவதகேிருநதால், காபபுறுதி 
ஆேணஙகளனில் உள்ள ஏவதனும் ேிேரஙகலள 
ேிளக்குோறு த்னது காப ப்ீட்டாளலர முதைாளனி 
அணுகைாம்!

்யனுள்ள 

உதேிக்குறிபபு
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///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////w//////////////////////////
/// சம்்ே அறிக்லக

்ட்டப்படி, கதரிவிக்கப்ப்ட மவணடிய விபததுகணள ேீஙகள் ஒரு 

முதலாளியாக ேனிதவள அணேச்ி்டம் கதரிவிக்க மவணடியது 

கட்டாயோகும். 

உஙகளின காப்பபீட்டாளரி்டமும் கூ்ட ேீஙகள் முணறப்படி கதரிவிக்க 

மவணடியது அவ்ியோகும். இலணலகயனில, அது இழப்பபீடடுக் 

மகா்ரல க்யலமுணறகணளத தாேதப்படுததும். அதனால 

உஙகளுக்கும் உஙகள் பைியாளருக்கும் பலன கிண்டக்காது. 

பைி கதா்டரபான விபததுகள் குறிதது உஙகளுக்கு உ்டனடியாக 

தகவல கதரிவிக்கப்படுவதற்கு, உள்ேிறுவனத தகவல கதரிவிப்பு 

ேண்டமுணறகணள உஙகள் பைியாளருக்காக உருவாக்குஙகள். 

இதன மூலம், ேீஙகள் குறிதத மே்ரததில ேனிதவள அணேச்ி்டம் 

தகவல கதரிவிக்கவும் முடியும்.

9
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எலத ேறறும் எபவ்ாது சதரிேிக்க வேணடும்

மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ், முதலாளி தனது பைியாளர 
பினவருவனற்ணற மேற்ககாள்ளும் மபாது ேனிதவள அணேச்ி்டம் ்ம்பவஙகள் குறிததுத 
தகவல கதரிவிக்க மவணடியது கட்டாயோகும்:

ேருததுவ விடுப்பு ோடகளின எணைிக்ணகணய ோன எவவாறு கைக்கி்ட மவணடும்?

காயம் அலலது மோயின கதா்டரவிணளவாகப் பைியாளர ே்ரைேண்டநதால, அதுகுறிதது 
உஙகளுக்குத கதரியவநத உ்டமன ேீஙகள் ்ம்பவக் குறிப்பு எண ேற்றும் ே்ரைததின 
விவ்ரஙகளு்டன ேனிதவள அணேசசுக்கு http://www.mom.gov.sg/contact-us	-இல தகவல 
கதரிவிக்க மவணடியது கட்டாயோகும்.

ேருததுே ேிடுபபு 
ேழஙகப்ட்டது 
(1 நாள்).

 ேருததுே ேிடுபபு நாட்கள்

்ணியாளர ேருததுேப ்ினசதாடர 
ஆயவுக்காகச் சசனறார 
அேருக்கு வேறசகாணடு ேருததுே 
ேிடுபபு ேழஙகப்ட்டது (4 நாட்கள்).

2 MAR 
Wed

3 MAR 
Thu

4 MAR 
Fri

5 MAR 
Sat

6 MAR 
Sun

7 MAR 
Mon

ேீஙகள் ேருததுவ 
விடுப்பின ோடகாடடி 
தினஙகணளக் 
கைக்கி்ட மவணடியது 
அவ்ியோகும். இநத 
ேிகழ்வில, ஆககோததம் 
5	ேருததுவ விடுப்பு 
தினஙகள் உள்ளன. 
எனமவ, இது தகவல 
கதரிவிக்க மவணடிய 
ஒரு விபததாகும்.

தகேல் சதரிேிக்க வேணடிய சம்்ேஙகளனின உதாரணஙகளுக்கு, 

்ின்னனிலணபபு ஈ (்க்கம் 33) -ஐப ்ாரக்கவும்.

கீழ்க்கணட சம்்ேம் நலடச்றறதில் இருநது 10 
நாட்காட்டி நாட்களுக்குள் இலணயததில் சம்்ே 
அறிக்லகலயச் சேரப்ிக்கவும்:

்ணி சதாடர்ா்ன ஒரு 
ேி்ததில் ேரணேலடநதுள்ளார

ேி்தது நலடச்றற வததி

சதாழில்சாரநத வநாய 
சதாறறியுள்ளது

வநாயின எழுததுேடிேிைா்ன வநாயறிதலைப 
ச்றறுக்சகாள்ளுதல்

்ணி சதாடர்ா்ன ஒரு 
ேி்ததில் காயேலடநதுள்ளார 
அல்ைது உடல்நைம் 
்ாதிக்கப்ட்டுள்ளார 
(உதாரணோக, ்க்கோதம்/
ோரலடபபு) 
வேலை காரணோக

ேி்தது நிகழ்நத வததி, ்ணியாளர  குலறநதது 
24 ேணிவநரஙகளுக்கு ேருததுேேல்னயில் 
அனுேதிக்கப்ட்டிருநதால்; அல்ைது 

4 அல்ைது அதறகு வேற்ட்ட நாட்காட்டி 
தி்னஙகளுக்கு ேருததுே ேிடுபபு (சதாடரச்சியாக 
அல்ைது இலடேிட்டு) அளனிக்கப்ட்டிருநதால், அல்ைது 

்ணிபுரியும் வேலளயில் 
உயிரியல்/இரசாய்ன ஊக்கிக்கு 
சேளனிப்டுேதன காரணோக 
ஒரு வநாய சதாறறியுள்ளது

ேி்தது நிகழ்நத வததி, ்ணியாளர  குலறநதது 
24 ேணிவநரஙகளுக்கு ேருததுேேல்னயில் 
அனுேதிக்கப்ட்டிருநதால்; அல்ைது 

4 அல்ைது அதறகு வேற்ட்ட நாட்காட்டி 
தி்னஙகளுக்கு ேருததுே ேிடுபபு (சதாடரச்சியாக 
அல்ைது இலடேிட்டு) அளனிக்கப்ட்டிருநதால், அல்ைது

2 ோரச் 
புதன 

4 ோரச் 
சேள்ளனி

5 ோரச் 
ச்னனி

6 ோரச் 
ஞாயிறு

7 ோரச் 
திஙகள்

3 ோரச் 
ேியாழன
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எவோறு சதரிேிக்க வேணடும்

விபதது குறிதது அறிவிப்ணப http://www.mom.gov.sg/iReport	-இல ்ேரப்பிக்கும் மபாது.

ேீஙகள் பினவரும் தகவலகணள வழஙக மவணடியிருக்கும்:

காயேலடநத ந்ரின 
ேிேரஙகள்
• தனிப்பட்ட விவ்ரஙகள்
• மவணல ேியேனம்
• காப்புறுதி

சம்்ேம் அல்ைது 
சதாழில்ேழி வநாயின 

ேிேரஙகள்

சானறாேணஙகள் 
(உதா்ரைோக, ஊதிய இ்ர்ீதுகள், 

காப்புறுதி ஆவைததின 
காலஅட்டவணை, ேருததுவ 

ஆவைஙகள்)

நீஙகள் கட்டாயோகச் சேரப்ிக்க வேணடிய காை ேரம்புக்குள் அறிக்லகலயச் 
சேரப்ிததிருக்கேில்லை எ்னனில்:

• ேீஙகள் தாேதோகத 
தகவல கதரிவிப்பதற்கான 
கா்ரைதணதக் கூறவும்

• மேற்ககாணடு 
தாேதிக்காேல 
அறிக்ணகணயச 
்ேரப்பிக்கவும்

காயேலடநத ்ணியாளருக்கு வேலும் ேருததுே ேிடுபபு 
ேழஙகப்டும் வ்ாது, நீஙகள் இலணயததில் அறிக்லகலயப 

புதுப்ிக்க வேணடியது அேசியோகும்.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
வேலையிடக் காய 
இழப ப்ீட்லடக் 
வகாருேதறகா்ன 
சசயல்முலற

மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடிற்காகப் பூரததிக்யயப்பட்ட 

விணைப்பதணதச ்ேரப்பிப்பதற்கு, உஙகள் பைியாளருக்கு 

ேி்தது நலடச்றற நாளனில் இருநது ஒரு ஆணடு 

வண்ர காலஅவகா்ம் உள்ளது. உஙகள் பைியாளர எலலா 

ேருததுவச ்நதிப்புத திட்டஙகளிலும் கலநதுககாள்கிறா்ரா 

ேற்றும் மதணவப்படும் ஆவைஙகணள ேனிதவள அணேச்ி்டம் 

வழஙகுகிறா்ரா எனபணத உறுதிக்யதுககாள்ளவும். இது மகா்ரல 

தீரணவத துரிதப்படுததுவதற்கு உதவும்.

பைிக்கு முனனதாகமவ திரும்புவது, ்ிறநத ்ாததியோன 

இறுதிவிணளவாகும். இநத இறுதிவிணளணவ ஏற்படுததுவதற்கு, 

உஙகளின காயேண்டநத பைியாளர, காப்பபீட்டாளர ேற்றும் 

்ிகிசண்யளிக்கினற ேருததுவரு்டன இணைநது க்யலபடுஙகள்.
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
்ணிபுரியும் 
வேலளயில் ்ணியாளர 
காயேலடநதார

ேி்தது குறிதது ே்னனிதேள 
அலேச்சிடம் தகேல் 
சதரிேிக்கவும்

ேருததுே ேிடுபபு 
ஊதியஙகலளயும் 
ேருததுேச் 
சசைவுகலளயும் 
ேழஙகுஙகள்

வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் 
சட்டததின கீழ் த்னக்காக இழப ப்ீடு 
வகாருேதறகாகப ்ணியாளர 
பூரததிசசயயப்ட்ட ேிணணப்ப 
்டிேதலதச் சேரப்ிக்கிறாரா எனறு 
உறுதிசசயதுசகாள்ளவும் 

ேருததுே அறிக்லகப ்டிேதலத அனுப்வும் 
ேறறும் ேருததுே அறிக்லகக் கட்டணஙகலளச் 
சசலுததவும்

எல்ைா ேருததுேச் சநதிபபுத 
திட்டஙகளனிலும் ்ணியாளர 
கைநதுசகாள்ேலத உறுதிசசயயுஙகள்

்ணிக்குத திரும்புேதறகு ஏறற, 
காயததிறகுப ்ிநதிய சரிசசயதலை 
அலேததுக் சகாடுக்கவும்

இழப ப்ீடு 
கணக்கிடப்டுேதறகாகக் 
காததிருக்கவும்

ேதிப ப்ீட்டு அறிக்லகலயப 
ச்றறுக்சகாள்ளுஙகள்

ஆட்வச்லண எதுேில்லை 
எ்னனில், அறிக்லக அளனிக்கப்ட்ட 
21 நாட்களுக்குள் இழப ப்ீட்லட 
அளனிக்கவும்

சிகிச்லச அளனிக்கவும்

மவணலயி்டக் 
காய இழப்பபீடடுக் 
மகா்ரலுக்கான 

விணைப்பப் படிவம்	

மவணலயி்டக் 
காய இழப்பபீடடுச 
்ட்டததின கீழ்

2

1

45

6 7

3

89

1110
NOTICE OF 

ASSESSMENT 

இழப ப்ீட்டுக்  
வகாரல்கள் 
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கடப்ாட்லட ேதிப்ிடுதல்

கீழ்க்கணட சூழ்நிலைகளனில் ஒரு ்ணியாளருக்கு இழப ப்ீடு அளனிக்கப்ட வேணடும்

”்ணியாளர வேலை சசயயும் முலறயில் உள்ள அல்ைது வேலையில் உள்ள 
அ்ாயததின காரணோக ஏற்டும் ேி்தது” என்து என்ன?

இழப ப்ீடு அளனிக்கப்டுோ இல்லையா என்லதப ்ினேரும் உதாரணம் ேிளக்குகிறது:

• பைியாளர மவணல க்யயும் முணறயில உள்ள அலலது 
மவணலயில உள்ள அபாயததின கா்ரைோக ஏற்பட்ட 
விபததினால காயம் அண்டநதார 

ேி்ததுகள் 

• எதிரபா்ராத அ்ம்பாவிதம் அலலது து்ரதிருஷ்ட ்ம்பவம்

• பைியாளர பைிபுரிநதுககாணடிருக்கும் மவணளயில எதிரபா்ராத ேிகழ்ணவ 
விணளவிக்கினற உ்டலேல ேிணலணேணய உள்ள்டக்குகிறது

”்ணியாளர வேலை சசயயும் முலற”

பைியாளர மவணல க்யயும் முணறயில 
இயலபாகமவ இருக்கக்கூடிய ்ில 
அபாயததின கா்ரைோக விபதது ேிகழ்நதது.

”வேலையில் உள்ள அ்ாயம்”

பைியாளர மவணல க்யதுககாணடிருநத 
மபாது அலலது அவர ேியாயோன 
அளவிற்குச க்யய மவணடும் என 
எதிரபாரக்கப்பட்ட ்ில தற்க்யலான 
க்யலகணள மேற்ககாணடிருநத மபாது 
விபதது ேிகழ்நதது.

1

3

2

வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் இநத ேி்ததுக்கு இழப ப்ீடு  
அளனிக்கப்ட வேணடும்.

4

ஒரு ேிரவாக உதவியாளர 
இண்டமவணளயின மபாது கழிவணறக்குச 
க்னறார

இநத விபதது பைியாளரின பைி இயலபின 
கா்ரைோக ேிகழ்நதிருக்கவிலணல 
எனறாலும் கூ்ட...

...பைியாளர தனது மவணல ேியேனததின 
மபாது க்யவதற்கு ேியாயோக 
எதிரபாரக்கப்பட்ட ஒரு தற்க்யலான 
க்யணலச க்யதுககாணடிருநத மபாது 
தனணனக் காயப்படுததிக்ககாண்டார.

அவர கழிவணறயில வழுக்கி விழுநது, 
அவ்ரது கணுக்காலில காயம் ஏற்பட்டது.
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வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் ேி்ததுக்கு 
இழப ப்ீடு ச்ற இயலுோ என்லத எவோறு தரீோ்னனிப்து

த்னக்குப ்ணியில் 
தான ேி்தது ஏற்ட்டது 
என்லத நிரூ்ிப்தறகுப 
்ணியாளரிடம் சானறு 
உள்ளதா?

அவேி்தது ்ணிக்குத 
சதாடரபுலடயதல்ை 
எனறு நிரூ்ிப்தறகு 
முதைாளனியிடம் சானறு 
உள்ளதா?

மவணலயி்டக் காய 
இழப்பபீடடுச ்ட்டததின 
கீழ் விபததுக்கு இழப்பபீடு 
அளிக்கப்ப்ட மவணடும். 
இழப்பபீடண்ட அளிப்பதற்கு 
முதலாளி அலலது 
காப்பபீட்டாளர க்டப்்ாடண்டக் 
ககாணடிருப்பார.

மவணலயி்டக் காய 
இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் 
விபததுக்கு இழப்பபீடு அளிக்க 
மவணடியதிலணல.
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வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் இழப ப்ீடு அளனிக்க  
வேணடிய சதாழில்ேழி வநாயகளனின ்ட்டியலைப ்ின்னனிலணபபு  
அ (்க்கஙகள் 27-29) -இல் ்ாரக்கவும்.

வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் ேி்ததுக்கு இழப ப்ீடு 
ச்ற இயலுோ என்லத எவோறு தரீோ்னனிப்து (சதாடரகிறது)

கற்ல்னக் காட்சி

வேலையிடக் காய 
இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின 

கீழ் இழப ப்ீடு 
அளனிக்கப்டுோ?

ஒரு பைியாளர தனது வடீடிற்கும் மவணலயி்டததிற்கும் இண்டமய 
பயைம் க்யவதற்குத தனது ேிறுவனததின மபாக்குவ்ரதது 
வாகனததில க்லலும் மவணளயில ்ாணல விபதணதச ்நதிததார. 
அநத வாகனம் ஒரு கபாதுப் மபாக்குவ்ரதது வாகனம் அலல.

ஒரு பைியாளர தனது வடீடிற்கும் மவணலயி்டததிற்கும் 
இண்டமய பயைம் க்யவதற்குத தனது க்ாநத ேகிழுநது/ தனது 
ேணபரின ேகிழ்நது. கபாதுப் மபாக்குவ்ரதது வாகனததில பயைம் 
க்யதுககாணடிருநத மவணளயில ்ாணல விபதணதச ்நதிததார.

எநத வாகனம் எனபணதப் 
கபாருடபடுததாது, 
பைியின மபாது ேற்றும் 
பைி மோக்கததிற்காகப் 
(உதா்ரைோக, 
ஒரு கூட்டததில 
கலநதுககாள்வதற்காகப் 
பைியி்டததிலிருநது கூட்டம் 
ேண்டகபறும் இ்டததிற்குப் 
பயைம் க்யவது) பயைம் 
க்யயும் மபாது ஏற்படும் 
விபததுகள்.

A. தனிப்பட்ட மவணலணய 
ேிணறமவற்றச க்லலுதல மபானற 
ஏமதனும் தனிப்பட்ட பயைதணத 
மேற்ககாணடிருக்கவிலணல.

B. பைியாளர ஒரு தனிப்பட்ட 
பயைதணத மேற்ககாணடிருநத 
மவணளயில விபதணதச ்நதிததார.

ஒரு ்ிஙகப்பூர முதலாளியால பைியேரததப்படடுள்ள ஒரு 
பைியாளர தனது மவணல ேியேனக் காலததின மபாது, ஒரு 
கவளிோடடு ஒப்பநதததில இருக்கும் மவணளயில பைி கதா்டரபான 
காயததினால பாதிக்கப்பட்டார.

ோலுேி ஒருவர ்ிஙகப்பூர பதிவுகபற்ற கப்பல ஒனறில 
பயைம் க்யயும் மவணளயில பைி கதா்டரபான காயததினால 
பாதிக்கப்பட்டார. அக்கப்பல எநத இ்டததில இருக்கிறது எனபது ஒரு 
கபாருட்டலல.

ேதுபானம் அருநதியிருநதது அலலது ஒரு ேருததுவ்ரால 
பரிநதுண்ரக்கப்படடிருக்காத ேருநணத உடககாணடிருநதமத 
பைியாளரின காயததிற்குக் கா்ரைோகும்.

மவணடுகேனமற தனணனக் காயப்படுததிக்ககாள்வது அலலது 
ஏற்ககனமவ உள்ள ஒரு காயதணத அதிகரிததுக்ககாள்வது.

பைி கதா்டரபான ்ணண்டயில அப்பைியாளர காயேண்டநதார 
எனறாலும் அவர ்ணண்டயில ஈடுபடடிருக்கவிலணல, அலலது அவர 
தனணனப் பாதுகாததுக்ககாள்வதற்கு முயற்்ி க்யத மவணளயில 
அலலது ்ணண்டணய விலக்கி ணவக்குோறு அறிவுறுததப்பட்ட 
மவணளயில, உயிர/க்ாதணதப் பாதுகாக்கும் மவணளயில அலலது 
்ட்டம் ஒழுஙணகக் காப்பாற்றும் மவணளயில காயேண்டநதார.

மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் இழப்பபீடு அளிக்கப்ப்டக்கூடிய அலலது 
அளிக்கப்ப்டாேல மபாகக்கூடிய ்ில கபாதுவான கற்பணனக் காட்ிகள் இஙகு வழஙகப்படடுள்ளன:
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ேருததுே ேிடுபபு 

ஊதியஙகள்
சேளனிவநாயாளனி 
ேருததுே ேிடுபபு

ேருததுேேல்ன 
அனுேதி ேிடுபபு

முழு ஊதியம் 14	ோடகள் வண்ர 60	ோடகள் வண்ர

2/3 ்ஙகு 
ஊதியம்

விபதது ேண்டகபற்ற 
15வது தினம் முதல 
1 ஆணடு வண்ர

விபதது ேண்டகபற்ற 
61வது தினம் முதல 
1 ஆணடு வண்ர

• *விபதது ேண்டகபற்ற மததிக்கு முனனர கண்ட்ி 12 
ோதஙகளாக வழஙகிய ேிணகமே்ரப் பைி ஊதியம், உைவு 
க்லவுதகதாணக, ஊக்கதகதாணக ேற்றும் ேற்ற எலலா 
க்லவுதகதாணக(கள்) இவற்றில உள்ள்டஙகலாம். 

• முதலாளியின ேம்ேி ்நதாக்கள், உஙகளின மவணல 
ேியேனததிற்குத கதா்டரபுண்டய ஏமதனும் ்ிறப்புச 
க்லவுகளுக்காக அளிக்கப்பட்ட பைம் (உதா்ரைோக, 
மபாக்குவ்ரததுச க்லவுதகதாணக/ஈடடுதகதாணக) 
ஆகியவற்ணறச ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியஙகள்	(AME) 
உள்ள்டக்கவிலணல.

• முதைாளனி த்னது ்ணியாளரின அடுதத ஊதிய 
தி்னததிறகுள் அளனிக்க வேணடியது கட்டாயோகும்.

சராசரி ோதாநதர ஊதியக் 
கணக்கீடு

AME = 
[க்டநத	12	ோதஙகளில 

வழஙகப்பட்ட ஊதியஙகள்*]

12

உச்ச ேரம்புகள்

1 ஜ்னேரி 2016 -க்கு 
முன்னர நிகழ்நத 
ேி்ததுகளுக்காக

1 ஜ்னேரி 2016 -க்குப ்ிறகு 
நிகழ்நத ேி்ததுகளுக்காக

$30,000 வண்ர அலலது 
விபதது ே்டநத மததியில 
இருநது ஒரு ஆணடு 
வண்ர, இதில எது முதலில 
வருகிறமதா அதுவண்ர

$36,000 வண்ர அலலது 
விபதது ே்டநத மததியில 
இருநது ஒரு ஆணடு 
வண்ர, இதில எது முதலில 
வருகிறமதா அதுவண்ர

• முதலாளியால வழஙகப்ப்ட மவணடும். 
• ்ிஙகப்பூர பதிவுகபற்ற ேருததுவ்ரால ்ிகிசண் 

அளிக்கப்படடிருக்க மவணடும்.
•	 1 ஜனவரி 2016 அனறு ேற்றும் அதற்குப் பிறகு ேிகழ்நத 

விபததுகளுக்காக, ்ம்பவ மேலாணணே, க்யலபாடு 
்ாரநத திறன ேதிப்பாயவு ேற்றும் பைிததல ேதிப்பபீடு 
ஆகியணவ மபானற பைிக்குத திரும்புவதற்கான வ்திணய 
ஏற்படுததித தருகினற ்ிகிசண்களுக்கு, மவணலயி்டக் 
காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததிற்குடபட்ட ேருததுவச 
க்லவுகளின அஙகோக இழப்பபீடு மகா்ர முடியும்.

ேருததுேச் 

சசைவுகள்

• ேருததுவ ஆமலா்ணனக் 
கட்டைஙகளுக்கான 
க்லவு

• உ்டற்பயிற்்ி 
ேருததுவருக்கான 
கட்டைஙகள்

• ேருநதுகளுக்கான 
க்லவு

• கதாழிலவழி ேற்றும் 
மபசசு ்ிகிசண்முணற 
முதலானணவ

்ணியாளரின சாராசரி ோதாநதர ஊதியததின (AME) அடிப்லடயில்

வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் எநத ேலகயா்ன 
இழப ப்ீட்லடக் வகார முடியும்

இலகுவான மவணல:
• பைியாளர மவணலக்குத திரும்புவதற்கான உ்டற்தகுதிணயக் ககாணடிருக்கிறார, 

ஆனால அவ்ரால பைியில முனணபப் மபால மவணலக்யய முடியாது.

• இணத ேருததுவ விடுப்பாகக் கருததில எடுததுக்ககாள்ள முடியாது, மேலும் 
ேருததுவ விடுப்பு ஊதியஙகளுக்காக ஈடுக்யய முடியாது.

ஏமதனும் ்நமதகேிருநதால, அப்பைியாள்ரால எததணகய இலகுவான மவணலகணளச 
க்யய முடியும் எனபணத ேருததுவரு்டன ்ரிபாருஙகள்
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நிரநதரத திற்னனிழபபு ேறறும் ேரணததிறகாக ஒவர தேலணயில் 

இழப ப்ீடு

நிரநதரத திற்னனிழபபு 
இழப ப்ீட்டுக்கா்ன

ேரணம் இழப ப்ீட்டுக்கா்ன

ேழஙக வேணடிய 
சதாலக எபவ்ாது...

ஒரு காயம் அலலது உ்டலேலக் 
குணறவானது, பைியாளரின 
பைிபுரிவதற்கான திறன ேீது 
ேி்ரநத்ரோன விணளணவக் 
ககாணடிருக்கும் மபாது

காயோனது பைியாளருக்கு 
ே்ரைதணத விணளவிதத மபாது

இேருக்கு ேழஙக 
வேணடிய சதாலக...

காயேண்டநத பைியாளருக்கு ே்ரைேண்டநத பைியாளரின 
்ாரபாளரகளுக்கு

இழப ப்ீட்லடக் 
கணக்கிடுேதறகா்ன 
சூததிரம்

வழஙக மவணடிய கதாணக =	
[பைியாளரின ்்ரா்ரி ோதாநத்ர 
ஊதியம்]	x	[வயது கபருக்கல 
விகிதம்]1	x	[ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பின]2

வழஙக மவணடிய கதாணக = 
[பைியாளரின ்்ரா்ரி ோதாநத்ர 
ஊதியம்]	x	[வயது கபருக்கல 
விகிதம்]1

குலறநத்ட்சம்  அதிக்ட்சம் குலறநத்ட்சம்  அதிக்ட்சம் 

1 ஜ்னேரி 2016 -க்கு 
முன்னர நிகழ்நத 
ேி்ததுகளுக்காக

[$73,000 
x % நிரநதரத 
திற்னனிழபபு]

[$218,000 
x % நிரநதரத 
திற்னனிழபபு]

$57,000 $170,000

1 ஜ்னேரி 2016 -க்குப 
்ிறகு நிகழ்நத 
ேி்ததுகளுக்காக

[$88,000 
x % நிரநதரத 
திற்னனிழபபு]

[$262,000 
x % நிரநதரத 
திற்னனிழபபு]3

$69,000 $204,000

1வயது கபருக்கல விகித அட்டவணைப் பினனிணைப்பு ஆ (பக்கம் 30)	-ஐப் பாரக்கவும்.

2%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பானது (%	PI), பைியாளரின ேிணலணே ேிணலப்படுததப்பட்ட பிறகு ேருததுவரின 

ேதிப்பபீடண்ட அடிப்பண்டயாகக் ககாணடிருக்கிறது. இநத ேதிப்பபீடு “்ணியாளரகளனின இழப ப்ீட்டிறகாக 

ேி்ததுக் காயஙகள் ேறறும் சதாழில்ேழி வநாயகலள ேதிப ப்ீடு சசயேதறகா்ன ேழிகாட்டியில்  
(GATIOD)” வண்ரயறுக்கப்படடுள்ள வழிகாடடுதலகளின அடிப்பண்டயில அணேநதிருக்கிறது. இநத வழிகாடடி 

http://www.mom.gov.sg -இல கிண்டக்கிறது.

3காயேண்டநத பைியாளருக்கான ப்ராேரிப்புச க்லணவ ஈடுக்யவதற்காக ஒடடுகோதத ேி்ரநத்ரத 

திறனிழப்ணபக் ககாண்ட பைியாளரகளுக்குச க்லுததிய கூடுதல 25% இழப்பபீடண்ட இதகதாணக 

உள்ள்டக்கவிலணல.

% நிரநதரத திற்னனிழபபுக்கா்ன இழப ப்ீட்டுத சதாலகலய எவோறு கணக்கிட 
வேணடும் என்து குறிதது வேலும் புரிநதுசகாள்ள, ்ின்னனிலணபபு  
இ (்க்கஙகள் 31-32) -ஐப ்ாரக்கவும்.

வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின கீழ் எநத 
ேலகயா்ன இழப ப்ீட்லடக் வகார முடியும் (சதாடரகிறது)
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எ்னது ்ணியாளர ்ணியின காரணோகத தனல்னக் காயப்டுததிக்சகாணடார 

அல்ைது ேரணேலடநதார. நான இபவ்ாது என்ன சசயய வேணடும்?

நிரநதரத திற்னனிழபபு ேறறும் ேரணததிறகாக இழப ப்ீடு 
வகாருேதறகா்ன ேழிமுலறகள்

நிரநதரத திற்னனிழபபு ேரணம்

்டிநிலை 1: ேி்தது குறிததுத தகேல் சதரிேியுஙகள்

http://www.mom.gov.sg/iReport ோயிைாக ே்னனிதேள அலேச்சிடம்  
அறிக்லகலயச் சேரப்ியுஙகள்.

ேி்தது குறிதது உஙகள் காப ப்ீட்டாளருக்குத தகேல் சதரிேியுஙகள்

• உஙகள் காப்பபீட்டாளர இழப்பபீடடுக் 
மகா்ரணலத தீரவு க்யயும் வண்ரயில 
காததிருக்கும் மவணளயில, உஙகள் 
பைியாளருக்கு அவ்ரது அடுதத 
ஊதிய தினததிற்குள் ேீஙகள் ேருததுவ 
விடுப்பு ஊதியஙகணள வழஙக 
மவணடியது கட்டாயோகும். அதற்குப் 
பிறகு உஙகள் காப்பபீட்டாளரி்டேிருநது 
ஈடடுதகதாணகணயப் 
கபற்றுக்ககாள்ளுஙகள்.

வதலேப்டும் ேருததுே ேிடுப்ின காைதலத ேிடக் குலறோகப 
்ரிநதுலரப்தறகு ேருததுேரகலளத தூணடக்கூடாது. காயேலடநத ்ணியாளர 
நைேலடேதறகுப வ்ாதுோ்ன ேருததுே ேிடுபபு ேழஙகப்ட வேணடும். 
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நிரநதரத திற்னனிழபபு ேரணம்

்டிநிலை 2: இழப ப்ீட்டுக் வகாரலைக் லகயாளுதல் ்டிநிலை 2: இழப ப்ீட்டுக் வகாரலைக் லகயாளுதல்

்ணியாளர ஒரு இழப ப்ீட்டுக்  

வகாரலைச் சசயகிறார

்ணியாளர ேருததுே ேதிப ப்ீடு 
சசயதுசகாள்ளச் சசல்கிறார

கூடுதல் ஆேணஙகலள ே்னனிதேள அலேச்சிடம்  

http://www.mom.gov.sg/WicSubmit -இல் சேரப்ிக்கவும்.

• ேருததுவ அறிக்ணகப் படிவததின ேகல 
ஒனணற ேனிதவள அணேசசு உஙகளுக்கு 
அனுப்பி ணவக்கும்.

• உஙகள் பைியாளர விணைப்பப் 
படிவதணதச ்ேரப்பிக்கிறா்ரா எனபணத 
உறுதிக்யதுககாள்ளவும். 

• ேருததுவ அறிக்ணகப் படிவதணத 
அனுப்பவும். மேலும், ேருததுவேணன 
அலலது ேருநதகததிற்கு ேருததுவ 
அறிக்ணகக் கட்டைஙகணளச க்லுததவும். 

• பைியாளருண்டய காயததின அளணவ 
ேருததுவேணன அலலது ேருநதகம் 
ேதிப்பபீடு க்யயும்.

• எலலா ேருததுவச ்நதிப்புத 
திட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர 
கலநதுககாள்வணத உறுதிக்யயுஙகள்

• இது அவர மவகோக ேலேண்டவதற்கும், 
இழப்பபீடடுக் மகா்ரலகள் 
தீரக்கப்படுவதற்கும் உதவும்.

• ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பின அளணவ ேதிப்பபீடு 
க்யவதற்கு அவ்ியோன அவ்ரது 
ேருததுவச ்ிகிசண் ேற்றும் ேருததுவப் 
பரிம்ாதணனகளுக்கான கட்டைஙகள் 
ேருததுவேணனக்குத மதணவப்பட்டால, 
ேீஙகள் ேருததுவச க்லவுகளுக்குத 
கதாணக அளிக்க மவணடும் அலலது 
உததி்ரவாதக் கடிததணதச (LOG)	்ேரப்பிக்க 
மவணடும். உதா்ரைோக, முதுகுக் 
காயஙகணள ேதிப்பபீடு க்யவதற்கு, 
ேருததுவ்ரால ேற்ற வணகயில 
அறிவுறுததப்ப்டாத வண்ரயில, MRI 
(காநத அதிரவுப் ப்டோக்கம் - Magnetic 
Resonance	Imaging)	ஒரு அவ்ியோன 
பரிம்ாதணனயாகும்.

• பினவரும் ஆவைஙகணள அளிக்கவும்:
 » ே்ரைச ்ானறிதழ்
 » பைி விபதது ேண்டகபற்ற மததிணய உள்ள்டக்குகினற, க்லலததக்க மவணலயி்டக் 

காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதி ஆவைததின ேகல
 » விபதது ேண்டகபற்றதற்கு முனனர உள்ள 12 ோதஙகளுக்கான ஊதிய இ்ர்ீதுகள்
 » இ்ரதத ்ம்ேநதமுள்ள உறவினர(களின) விவ்ரஙகள்
 » கவளிோடடுப் பைியாளரகளுக்கான க்டவுச்ீடடின ேகல

• ்ாரபாளரகளின அண்டயாளதணத உறுதிக்யவதற்கான மகா்ரல படிவம் ேற்றும் 
்ானறாவைஙகளுக்காக ேனிதவள அணேசசு இ்ரதத ்ம்ேநதமுள்ள உறவினர(கணளத) 
கதா்டரபுககாள்ளும்.

• இழப்பபீடடுக் மகா்ரலுக்கு இழப்பபீடு அளிக்க முடியுோ எனபணத ேதிப்பபீடு க்யவதற்கு, 
ேீஙகள், உஙகள் பைியாளரின மேற்பாரணவயாளர அலலது/ேற்றும் ்கப்பைியாளரகள் 
ஆகிமயார ேனிதவள அணேசசு்டனான ஒரு மேரகாைலில கலநதுககாள்ள 
மவணடியிருக்கும்.

நிரநதரத திற்னனிழபபு ேறறும் ேரணததிறகாக இழப ப்ீடு 
வகாருேதறகா்ன ேழிமுலறகள் (சதாடரகிறது)
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நிரநதரத திற்னனிழபபு ேரணம்

்டிநிலை 2: இழப ப்ீட்டுக் வகாரலைக் லகயாளுதல் ்டிநிலை 2: இழப ப்ீட்டுக் வகாரலைக் லகயாளுதல்

்ணியாளர ஒரு இழப ப்ீட்டுக்  

வகாரலைச் சசயகிறார

்ணியாளர ேருததுே ேதிப ப்ீடு 
சசயதுசகாள்ளச் சசல்கிறார

கூடுதல் ஆேணஙகலள ே்னனிதேள அலேச்சிடம்  

http://www.mom.gov.sg/WicSubmit -இல் சேரப்ிக்கவும்.

• ேருததுவ அறிக்ணகப் படிவததின ேகல 
ஒனணற ேனிதவள அணேசசு உஙகளுக்கு 
அனுப்பி ணவக்கும்.

• உஙகள் பைியாளர விணைப்பப் 
படிவதணதச ்ேரப்பிக்கிறா்ரா எனபணத 
உறுதிக்யதுககாள்ளவும். 

• ேருததுவ அறிக்ணகப் படிவதணத 
அனுப்பவும். மேலும், ேருததுவேணன 
அலலது ேருநதகததிற்கு ேருததுவ 
அறிக்ணகக் கட்டைஙகணளச க்லுததவும். 

• பைியாளருண்டய காயததின அளணவ 
ேருததுவேணன அலலது ேருநதகம் 
ேதிப்பபீடு க்யயும்.

• எலலா ேருததுவச ்நதிப்புத 
திட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர 
கலநதுககாள்வணத உறுதிக்யயுஙகள்

• இது அவர மவகோக ேலேண்டவதற்கும், 
இழப்பபீடடுக் மகா்ரலகள் 
தீரக்கப்படுவதற்கும் உதவும்.

• ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பின அளணவ ேதிப்பபீடு 
க்யவதற்கு அவ்ியோன அவ்ரது 
ேருததுவச ்ிகிசண் ேற்றும் ேருததுவப் 
பரிம்ாதணனகளுக்கான கட்டைஙகள் 
ேருததுவேணனக்குத மதணவப்பட்டால, 
ேீஙகள் ேருததுவச க்லவுகளுக்குத 
கதாணக அளிக்க மவணடும் அலலது 
உததி்ரவாதக் கடிததணதச (LOG)	்ேரப்பிக்க 
மவணடும். உதா்ரைோக, முதுகுக் 
காயஙகணள ேதிப்பபீடு க்யவதற்கு, 
ேருததுவ்ரால ேற்ற வணகயில 
அறிவுறுததப்ப்டாத வண்ரயில, MRI 
(காநத அதிரவுப் ப்டோக்கம் - Magnetic 
Resonance	Imaging)	ஒரு அவ்ியோன 
பரிம்ாதணனயாகும்.

• பினவரும் ஆவைஙகணள அளிக்கவும்:
 » ே்ரைச ்ானறிதழ்
 » பைி விபதது ேண்டகபற்ற மததிணய உள்ள்டக்குகினற, க்லலததக்க மவணலயி்டக் 

காய இழப்பபீடடுக் காப்புறுதி ஆவைததின ேகல
 » விபதது ேண்டகபற்றதற்கு முனனர உள்ள 12 ோதஙகளுக்கான ஊதிய இ்ர்ீதுகள்
 » இ்ரதத ்ம்ேநதமுள்ள உறவினர(களின) விவ்ரஙகள்
 » கவளிோடடுப் பைியாளரகளுக்கான க்டவுச்ீடடின ேகல

• ்ாரபாளரகளின அண்டயாளதணத உறுதிக்யவதற்கான மகா்ரல படிவம் ேற்றும் 
்ானறாவைஙகளுக்காக ேனிதவள அணேசசு இ்ரதத ்ம்ேநதமுள்ள உறவினர(கணளத) 
கதா்டரபுககாள்ளும்.

• இழப்பபீடடுக் மகா்ரலுக்கு இழப்பபீடு அளிக்க முடியுோ எனபணத ேதிப்பபீடு க்யவதற்கு, 
ேீஙகள், உஙகள் பைியாளரின மேற்பாரணவயாளர அலலது/ேற்றும் ்கப்பைியாளரகள் 
ஆகிமயார ேனிதவள அணேசசு்டனான ஒரு மேரகாைலில கலநதுககாள்ள 
மவணடியிருக்கும்.
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நிரநதரத திற்னனிழபபு ேறறும் ேரணததிறகாக இழப ப்ீடு 
வகாருேதறகா்ன ேழிமுலறகள் (சதாடரகிறது)

ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு ே்ரைம்

்டிநிலை 3:
ேதிப ப்ீட்டு அறிக்லகலயப ச்றறுக்சகாள்ளுஙகள்

• மதணவயான ஆவைஙகணளச ்ேரப்பிதத பிறகு, இழப்பபீடடுத கதாணக கைக்கி்டப்படும்.
• இழப்பபீடடுத கதாணக குறிதது உஙகளுக்கு, உஙகள் பைியாளர அலலது உஙகள் 

பைியாளரின இ்ரதத ்ம்ேநதமுள்ள உறவினர(கள்) ேற்றும் உஙகள் காப்பபீட்டாளருக்குத 
கதரிவிப்பதற்காக ேனிதவள அணேசசு ஒரு ேதிப்பபீடடு அறிக்ணகணய அனுப்பி 

ணவக்கும்.
• அநத அறிக்ணகக்கு யாம்ரனும் ஆடம்பணை கதரிவிததால, அவரகள் 14 ோடகளுக்குள் 

ேனிதவள அணேச்ி்டம் கதரிவிக்க மவணடும்.
• ஆடம்பணைகள் எதுவும் இலணல எனறால, அநத அறிக்ணகயின மததியில இருநது 21 

ோடகளுக்குள் ேீஙகமளா அலலது உஙகள் காப்பபீட்டாளம்ரா இழப்பபீடடுத கதாணகணயச 

க்லுதத மவணடியது அவ்ியோகும்.
• தாேதோக வழஙகப்படும் கதாணகக்கு வடடி விதிக்கப்ப்டலாம்.
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ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு ே்ரைம்

்டிநிலை 4: 
ஆட்வச்லண ஏவதனும் இருநதால், அேறலறத தரீததுக்சகாள்ளவும்

• ஆடம்பணை கதரிவிக்கினற த்ரப்பினர தஙகளுண்டய ஆடம்பணைணய ேிரூபிப்பதற்குச 

்ானறாவைஙகணள வழஙக மவணடியது அவ்ியோகும்.
• இநதச ்ரசண் தீரக்கப்ப்டவிலணல எனறால, இநத வழக்கு வி்ா்ரணைக்கு முநணதய 

விவாதததில	(PHC) துணை ஆணையர (மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடு) முனபாக 

வி்ாரிக்கப்படும்.
• இநதச ்ரசண் வி்ா்ரணைக்கு முநணதய விவாதததிலும் கூ்ட தீரக்கப்ப்டவிலணல 

எனறால, இநத வழக்கு துணை ஆணையர (மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடு) முனபாக 
வி்ாரிக்கப்படுவதற்கு அனுப்பிணவக்கப்படும்.

• ஆடம்பணைகளின உதா்ரைஙகள்:
 » காயம் அலலது மோயானது பைிக்குத கதா்டரபுண்டயது அலல	(்ாட்ிகளின 

படடியல ேற்றும் ஏமதனும் பிற ்ானறாவைஙகணள வழஙகவும், உதா்ரைோக, 
புணகப்ப்டஙகள், காகைாளி)

 » ேதிப்பபீடடு அறிக்ணகயில ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம் தவறாகக் குறிப்பி்டப்படடுள்ளது 
(ஊதிய இ்ர்ீதுகள் ேற்றும் மே்ர அடண்டகணள வழஙகவும்)

• ேதிப்பபீடு க்யகினற ேருததுவ்ரால 
வழஙகப்படடிருக்கும் % ேி்ரநத்ரத 
திறனிழப்பு ேதிப்பபீடண்ட ஒரு த்ரப்பு 

ஆடம்பிததால:
 » மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடு 

ேருததுவக் கழகததால 
ேியேிக்கப்படும் ஒரு குழுவி்டம் 
பைியாளர ேறு-ேதிப்பபீடடிற்கு உடப்ட 

மவணடும்.
 » ேருததுவக் கழகததிற்கான கட்டைம் 

($357) ேற்றும் பிற அததியாவ்ியப் 
பரிம்ாதணனகளுக்கான க்லவுகணள 
ஆடம்பணை கதரிவிக்கினற 
த்ரப்பு ஏற்றுக்ககாள்ள மவணடும். 
குறிதத மே்ரததில கதாணக 
க்லுததாவிட்டால, ஆடம்பணை 

ஏற்றுக்ககாள்ளப்ப்டாேல மபாகலாம்.
 » ேருததுவக் கழகததின முடிமவ 

இறுதியானது.

எலலா ்ரசண்களும் தீரக்கப்பட்ட பிறகு, உதத்ரவுத மததியில இருநது 21 ோடகளுக்குள் 
ேீஙகமளா அலலது உஙகள் காப்பபீட்டாளம்ரா இழப்பபீடடுத கதாணகணயச க்லுதத மவணடும் 
எனற ஒரு உதத்ரணவ ேனிதவள அணேசசு அனுப்பி ணவக்கும்.
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்ின்னனிலணபபு A: இழப ப்ீடு ச்ற முடிகினற 
சதாழில்ேழி வநாயகளனின ்ட்டியல்

S/N
சதாழில்ேழி வநாய 
அல்ைது காயததின 
ேிேரிபபு

கதாழிலின இயலபு

1 ஆநத்ராக்ஸ	 ஆநத்ராக்ஸ விததுக்கள் அலலது பாக்டீரியா உ்டன 
மோயதகதாற்றிய விலஙகுகள், மோயதகதாற்றிய விலஙகுகளின 
திசுக்கள் அலலது உற்பததிகள், அலலது ஆநத்ராக்ஸ விததுக்கள் 
அலலது பாக்டீரியாணவ உள்ள்டக்குகினற ஏமதனும் கபாருடகள் 
அலலது ்ா்ரஙகளுக்கு ஆளாகும் சூழணலக் ககாண்ட ஏமதனும் 
மவணல.

2 கலோர படிதல மோய 
(ஆஸகபஸம்டா்ிஸ)

ஆஸகபஸ்டாணஸ (கலோர) மே்ரடியாகக் ணகயாள 
மேரிடும் அணனதது வணக மவணல.

3 அழுததப்புண காற்றழுதததணத எதிரககாள்ள மேரிடும் அணனதது வணக 
மவணலகள்.	

4 பருததி - ்ைல 
தூ்ிமயற்ற நுண்ரயபீ்ரல 
மோய (பிஸஸிமனா்ிஸ)

பதப்படுததாதப் பசண்ப் பருததி ோண்ரக் ணகயாள மேரிடும் 
அணனதது வணக மவணல

5 அகச்ிவப்பு (இனஃப்்ரா-
க்ரட), புறவூதா 
(அலட்ராவயலட) அலலது 
எக்ஸம்ர கதிரியக்கததின 
கா்ரைோக கணபுண்ர

அகச்ிவப்பு, புறவூதா அலலது எக்ஸம்ர கதிரியக்கததிற்கு 
அடிக்கடி அலலது ேீண்ட காலததிற்கு மே்ரடியாக ஆளாகும் 
வணகயில ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.	

6 காற்றழுதத மோய அலலது 
அதன பினவிணளவுகள் - 
எலும்புத திசு அழிவு மோய 
உடப்ட	

காற்றழுதததணத எதிரககாள்ள மேரிடும் அணனதது வணக 
மவணலகள்.	

7 அயனியாக்கக் 
கதிரியக்கததால ஏற்படும் 
மோயகள்	

கதிரியக்க ஓரி்டத தனிேம் (ம்ரடிமயா ஐமஸாக்டாப்) 
அலலது கதிரவசீசுக்கு உடபட்ட கருவியில இருக்கும் 
அயனியாக்கத துகள்களுக்கு மே்ரடியாக ஆளாகும் 
வணகயில ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.

8 அதிகப்படியான 
கவப்பததின கா்ரைோக 
ஏற்படும் மோயகள்		

அதிகப்படியான கவப்பததிற்கு ஆளாகும்படி ஈடுபடுகினற 
ஏமதனும் மவணல.

9 பு்ரவிக்காயச்ல	 பரக்ம்ாலக்டரியா ேலலீய பாக்டீரியம் உ்டன 
மோயதகதாற்றிய விலஙகுகள், மோயதகதாற்றிய 
விலஙகுகளின திசுக்கள் அலலது உற்பததிகள், அலலது 
பரக்ம்ாலக்டரியா ேலலீய பாக்டீரியணே உள்ள்டக்குகினற 
ஏமதனும் கபாருடகள் அலலது ்ா்ரஙகளுக்கு ஆளாகும் 
சூழணலக் ககாண்ட ஏமதனும் மவணல.

10 கலப்ம்டாஸபிம்ரா்ிஸ 
அலலது அதன கதா்டர 
ேிகழ்வுகள்

கலப்ம்டாஸபிம்ரா்ிஸ பாக்டீரியா உ்டன மோயதகதாற்றிய 
விலஙகுகள் அலலது ோ்ண்டநத சுற்றுப்புறததிற்கு அலலது 
கலப்ம்டாஸபிம்ரா்ிஸ பாக்டீரியாணவ உள்ள்டக்குகினற 
ஏமதனும் கபாருடகள் அலலது ்ா்ரஙகளுக்கு ஆளாகும் 
சூழணலக் ககாண்ட ஏமதனும் மவணல.

11 கலலீ்ரல இ்ரததக் குழாயப் 
புற்று

விணனல குமளாண்ரடு மோமனாேர அலலது 
ஆரக்னிக்குக்கு ஆளாகும் வணகயில ஈடுபடுகினற 
ஏமதனும் மவணல.

12 கேமஸாகதலிமயாோ 
(இண்டதமதாலியப்புற்று)

ஆஸகபஸ்டாணஸ (கலோர) மே்ரடியாகக் ணகயாள 
மேரிடும் அணனதது வணக மவணல.	
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13 மேற்க்ரததின 
தண்க்கூடடுக் 
மகாளாறுகள்

திரும்பத திரும்ப மேற்ககாள்கினற அண்வு, கடுணேயான 
முயற்்ி, மு்ரணபட்ட உ்டல இருக்ணக ேிணலகள் அலலது 
அதிரவு, மேற்க்ரஙகணளப் பாதிக்கினற க்யலகளில 
ஈடுபடுகினற கதாழிலவழி அபாய விகிதஙகளுக்கு 
ஆளாகும்படி ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.

14 அதிக இண்ரச்லால 
ஏற்படும் காதுமகளாணே

அதிக இண்ரச்ணல ேீண்ட மே்ரம் எதிரககாள்ளும் வணகயில 
ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.

15 கதாழிலவழி ஆஸதுோ சுவா் ேண்டலததிற்கு எரிச்ணல அலலது நுடபோன 
பாதிப்ணப ஏற்படுததக்கூடிய ஏமதனும் இ்ர்ாயனம் அலலது 
பிற ஊக்கிக்கு ஆளாகும் வணகயில ஈடுபகினற ஏமதனும் 
மவணல.

16 கதாழிலவழிச ்ருேப் 
புற்றுமோயகள்

பாலிண்க்ளிக் ண்டம்ராகாரபனகள், தார, கரிப்பி்ின, 
பிடடுகேன, ேின்ரல எணகைய (பா்ராஃபின உள்ப்ட), 
புணகக்கரி அலலது உள்ளியம் அ்டஙகியணவ, அலலது 
இநதச ்ா்ரஙகளின ஏமதனும் கூடடுப்கபாருள், 
தயாரிப்புப்கபாருள் அலலது க்டுகளுக்கு அலலது 
புறவூதாக் கதிரியக்கததிற்கு ஆளாகும்படி ஈடுபடுகினற 
ஏமதனும் மவணல.

17 கதாழிலவழிச ்ருே 
மோயகள்

்ருேதணத பாதிப்பதாக அறியப்பட்ட ஏமதனும் ்ருே 
எரிச்ல அலலது நுடபோன பாதிப்புக்கு ஆளாகும் 
வணகயில ஈடுகினற ஏமதனும் மவணல.

18 இவற்றின மூலம் 
ேஞ்ாதல	—	

இவற்றுக்கு ஆளாகும் வணகயில ஈடுபடுகினற  
ஏமதனும் மவணல	—		

A. ஆரக்னிக் ஆரக்னிக் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
கூடடுப்கபாருடகள், அலலது ஆரக்னிக் அலலது 
அதனுண்டய ஏமதனும் கூடடுப்கபாருடகணள 
உள்ள்டக்கியுள்ள ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

B. கபனஸீன அலலது 
கபனஸீனின 
அணேப்கபாததகபாருள்

கபனஸீன அலலது கபனஸீனின 
அணேப்கபாததகபாருடகள், அலலது கபனஸீன அலலது 
கபனஸீனின அணேப்கபாததகபாருடகணள உள்ள்டக்கியுள்ள 
ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

C.	 காடேியம் காடேியம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகள், 
அலலது காடேியம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
உடகபாருடகணள உள்ள்டக்கியுள்ள ஏமதனும் கலணவ 
அலலது கண்ர்ல;

D.	 காரபமேடடுகள் காரபமேட, அலலது ஏமதனும் காரபமேடண்ட 
உள்ள்டக்கியுள்ள ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

E.	 காரபன ண்ட்லணபடு காரபன ண்ட்லணபடு அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
உடகபாருடகள், அலலது காரபன ண்ட்லணபடு அலலது 
அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகணள உள்ள்டக்கியுள்ள 
ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

F.	 காரபன ண்டஆக்ணஸடு 
வாயு	

காரபன ண்டஆக்ணஸடின அதிகப்படியான அளவுகள்;

G.	 காரபன 
மோனாக்ணஸடு வாயு

காரபன மோனாக்ணஸடின அதிகப்படியான அளவுகள்;

H.	 ண்ணனடு ண்ணனடு, அலலது ஏமதனும் ண்ணனடு உள்ள்டக்கியுள்ள 
ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

A
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்ின்னனிலணபபு A: இழப ப்ீடு ச்ற முடிகினற சதாழில்ேழி 
வநாயகளனின ்ட்டியல் (சதாடரகிறது)

I.	 ண்டம்ராகாரபன 
உடகபாருடகளின 
்ாமலாகஜன வழிப் 
கபாருடகள்

ண்டம்ராகாரபன உடகபாருடகளின ஏமதனும் 
்ாமலாகஜன வழிப் கபாருடகள் அலலது 
ண்டம்ராகாரபன உடகபாருடகளின ஏமதனும் 
்ாமலாகஜன வழிப் கபாருடகள் உள்ள்டஙகியுள்ள 
ஏமதனும் கலணவ அலலது கண்ர்ல;

J.	 ண்ட்ரஜன ்லஃணபடு ண்ட்ரஜன ்லஃணபடு;

K.	 ஈயம் ஈயம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகள் 
அலலது ஈயம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
உடகபாருடகள் உள்ள்டஙகியுள்ள ஏமதனும் கலணவ 
அலலது கண்ர்ல;

L.	 ோஙகனஸீ ோஙகனஸீ அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகள் 
அலலது ோஙகனஸீ அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
உடகபாருடகள் உள்ள்டஙகியுள்ள ஏமதனும் கலணவ 
அலலது கண்ர்ல;

M.	 பாத்ர்ம் பாத்ர்ம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகள் 
அலலது பாத்ர்ம் அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் 
உடகபாருடகள் உள்ள்டஙகியுள்ள ஏமதனும் கலணவ 
அலலது கண்ர்ல;

N.	 ணேட்ரஜனின 
ஆக்ணஸடுகள்

ணேட்ரஜனின ஆக்ணஸடுகளின அதிகப்படியான அளவுகள்;

O.	 கரிேப்பாஸமபடடுகள் கரிேப்பாஸமபடடுகள்;

P.	 பாஸப்ரஸ பாஸப்ரஸ அலலது அதனுண்டய ஏமதனும் உடகபாருடகள் 
அலலது பாஸப்ரணஸ உள்ள்டஙகியுள்ள ஏமதனும் கலணவ 
அலலது கண்ர்ல;

19 ்ிலிக்கா மோய 
(்ிலிக்கா்ிஸ)

்ிலிக்கான தூசுக்கு மே்ரடியாக ஆளாகும் வணகயில 
ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.

20 ேசம்ற்றக் கலலீ்ரலழற்்ி கபனஸீன அலலது விணனல குமளாண்ரடு மோமனாகேரின 
க்டட்ராகுமளாம்ராஈதமதன, ணேடம்ரா-வழிப்கபாருடகள் 
அலலது அேிமனா-வழிப்கபாருடகளுக்கு மே்ரடியாக ஆளாகும் 
வணகயில ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல.

21 கா்மோய இதில ஈடுபடுகினற ஏமதனும் மவணல	—
A.	 கா்மோய கதாற்றின ஆதா்ரதது்டன கேருக்கோக 

ேற்றும் அடிக்கடி கதா்டரபுககாணடிருததல, உதா்ரைோக, 
ேருததுவச ்ிகிசண்யில அலலது கா்மோயால 
பாதிக்கப்படடிருக்கும் ேபர அலலது ேபரகணளப் 
ப்ராேரிததல அலலது அததணகய ்ிகிசண் அலலது 
ப்ராேரிப்புக்காக ஒரு ம்ணவபுரிவதில; அலலது

B.	 கா்மோயத கதாற்றின ஆதா்ரோன ஏமதனும் 
கபாருடகணளக் ணகயாளுதல, உதா்ரைோக, ஒரு 
ஆயவகததில.

22 கணைின கருவிழி 
மேற்புறம் புணைாதல

தார, கரிப்பி்ின, பிடடுகேன, ேின்ரல எணகைய 
(பா்ராஃபின உள்ப்ட), புணகக்கரி அலலது இநதச ்ா்ரஙகளின 
ஏமதனும் கூடடுப்கபாருள், தயாரிப்புப்கபாருள் அலலது 
க்டுகளுக்கு மே்ரடியாக ஆளாகும் வணகயில ஈடுபடுகினற 
ஏமதனும் மவணல.
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ேி்ததுக்குப 
்ிறகு ேரும் 
்ிறநத 
நாளனின வ்ாது 
்ணியாளரின 
ேயது

ேி்ரநத்ரத 
திறனிழப்பு

ே்ரைம்

ேி்ததுக்குப 
்ிறகு ேரும் 
்ிறநத 
நாளனின வ்ாது 
்ணியாளரின 
ேயது

ேி்ரநத்ரத 
திறனிழப்பு

ே்ரைம்

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 – – –

்ின்னனிலணபபு B: ேயது ச்ருக்கல் ேிகிதததின 
அட்டேலண

B
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்ின்னனிலணபபு C: இழப ப்ீட்டுத சதாலகலயக் கணக்கிடுேது 
சதாடர்ா்ன ேிளக்கப்டம்

% ேி்ரநத்ரத திறனிழப்புக்கான (% ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு) வ்ரம்புகளானது, காயேண்டநத 

பைியாளர அனுபவிக்கினற ேி்ரநத்ரத திறனிழப்ப்பின ேிகச்ரியான ்தவதீததிற்கு ஏற்ப்ட 

்ரிக்யயப்படடுள்ளன.

% ேி்ரநத்ரத திறனிழப்புக்கான இழப்பபீடடுத கதாணகணய எவவாறு கைக்கி்ட மவணடும் 

எனபணத விளக்குகினற ஒரு உதா்ரைம் இஙகு த்ரப்படடுள்ளது:

அவ்ரது ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியஙகளினபடி (AME) இழப்பபீடடுத கதாணக எவவளவு மவறுபடும் 

எனபணதப் பினவரும் அட்டவணை காணபிக்கினறது.

*வயது கபருக்கல விகிதததின அட்டவணைக்குப் பினனிணைப்பு ஆ (பக்கம் 30)	-ஐப் பாரக்கவும். 

இநத உதா்ரைததில, அது 146 ஆகும்.

காயேண்டநத பைியாளரின சுயவிவ்ரம்:

• அவ்ரது அடுதத பிறநதோளின மபாது 39 வயது*

• 2% ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு

இநதப ்ணியாளரகள் $1,760 முதல் $5,240 ேலரயிைா்ன 

இழப ப்ீட்லடப ச்றுேதறகுத தகுதி ச்றுகிறார.

உதாரணம்
ேயது 

ச்ருக்கல் 
ேிகிதம்

%நிரநதரத 
திற்னனிழபபு

சராசரி 
ோதாநதர 
ஊதியம்

சராசரி ோதாநதர ஊதியததின 
அடிப்லடயில் கணக்கிடப்ட்ட 

இழப ப்ீட்டுத சதாலக

இழப ப்ீடு ேரம்புகளனின 
அடிப்லடயில் 
கணக்கிடப்ட்ட 

இழப ப்ீட்டுத சதாலக

அசல் இழப ப்ீட்டுத சதாலக

1

146 2%

$450

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 
விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$450	=	$1,314

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 
குணறநதபட் வ்ரம்பு

2%	x	$88,000	=	$1,760

$1,760 
(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு குணறவாக 
உள்ளதால)

2 $1,000

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 

விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$1,000	=	$2,920

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 

குணறநதபட் வ்ரம்பு	

2%	x	$88,000	=	$1,760	

$2,920

(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு உயரவாக 
உள்ளதால)

3 $2,000

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 

விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$2,000	=	$5,840

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 

குணறநதபட் வ்ரம்பு	

2%	x	$262,000	=	$5,240

$5,240
(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு அதிகோக 
உள்ளதால)
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உதாரணம்
ேயது 

ச்ருக்கல் 
ேிகிதம்

%நிரநதரத 
திற்னனிழபபு

சராசரி 
ோதாநதர 
ஊதியம்

சராசரி ோதாநதர ஊதியததின 
அடிப்லடயில் கணக்கிடப்ட்ட 

இழப ப்ீட்டுத சதாலக

இழப ப்ீடு ேரம்புகளனின 
அடிப்லடயில் 
கணக்கிடப்ட்ட 

இழப ப்ீட்டுத சதாலக

அசல் இழப ப்ீட்டுத சதாலக

1

146 2%

$450

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 
விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$450	=	$1,314

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 
குணறநதபட் வ்ரம்பு

2%	x	$88,000	=	$1,760

$1,760 
(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு குணறவாக 
உள்ளதால)

2 $1,000

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 

விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$1,000	=	$2,920

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 

குணறநதபட் வ்ரம்பு	

2%	x	$88,000	=	$1,760	

$2,920

(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு உயரவாக 
உள்ளதால)

3 $2,000

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x வயது கபருக்கல 

விகிதம் x ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியம்

2%	x	146	x	$2,000	=	$5,840

%ேி்ரநத்ரத திறனிழப்பு x 

குணறநதபட் வ்ரம்பு	

2%	x	$262,000	=	$5,240

$5,240
(இழப்பபீடடு வ்ரம்பின அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட 
இழப்பபீடண்டக் காடடிலும் ்்ரா்ரி ோதாநத்ர ஊதியததின 
அடிப்பண்டயில கைக்கி்டப்பட்ட இழப்பபீடு அதிகோக 
உள்ளதால)

C

்ல்வேறு இழப ப்ீட்டுப ்ைனகலளக் கணக்கிடுேதறகா்ன ஒரு 

இலணயம்ேழிக் கருேி (வேலையிடக் காய இழப ப்ீடுக்கா்ன சுய-

ேதிப ப்ீட்டுக் கருேி) www.mom.gov.sg/calculate-wic -இல் கிலடக்கிறது

்யனுள்ள 

உதேிக்குறிபபு
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்ின்னனிலணபபு D: சம்்ேம் குறிதது 
முதைாளனி தகேல் சதரிேிக்க வேணடுோ

*ேற்ற தகவல கதரிவிக்கினற ேிபநதணனகள் ேிணறமவற்றப்பட்ட ேிணலணேயின 
அடிப்பண்டயில இது உள்ளது, அதாவது, பைியாளர விபததில காயேண்டநதார:
•  ே்ரைேண்டநதால, அலலது
•  குணறநதது 24 ேைிமே்ரஙகளுக்கு ேருததுவேணனயில அனுேதிக்கப்பட்டார, அலலது
•  	4 அலலது அதற்கு மேற்பட்ட ோடகாடடி தினஙகளுக்கு ேருததுவ விடுப்பு (கதா்டரச்ியாக 

அலலது இண்டவிடடு) அளிக்கப்பட்டது

D

உதாரணம்

சம்்ே 
அறிக்லகலயத 
தாக்கல் சசயய 
வேணடியது 
கட்டாயோ?

ஒரு பைியாளர ்ாணல விபதணதச ்நதிததார:

A.	 எநத வாகனம் எனபணதப் கபாருடபடுததாது, பைியின மபாது 
ேற்றும் பைி மோக்கததிற்காகப்	(உதா்ரைோக, ஒரு கூட்டததில 
கலநதுககாள்வதற்காகப் பைியி்டததிலிருநது கூட்டம் ேண்டகபறும் 
இ்டததிற்குப் பயைம் க்யவது) பயைம் க்யயும் மபாது ஏற்படும் 
விபததுகள்.

B.	 வடீடிற்கும் மவணலயி்டததிற்கும் இண்டமய பயைம் க்யவதற்கு 
ேிறுவனததின மபாக்குவ்ரதது வாகனததில க்லலும் மபாது. அநத 
வாகனம் ஒரு கபாதுப் மபாக்குவ்ரதது வாகனம் அலல.

C.	 தனது க்ாநத வாகனததில (ேிதிவணடி உள்ப்ட)	/	தனது ேணபரின 
வாகனததில	/	கபாதுப் மபாக்குவ்ரதது வாகனததில பைியின 
மபாது அலலது பைி முடிநத பிறகு தனது தனிப்பட்ட மவணலணய 
ேிணறமவற்றச க்லலும் மபாது.

D.	 மவணலக்காகச க்ாநத	/	ேிறுவனததின வாகனதணத ஓடடிச க்லலும் 
மபாது விபதணதச ்நதிததார. அதில பைியாளர காயேண்டயவிலணல 
ஆனால கபாதுேக்களில ஒருவர காயேண்டநது ேருததுவேணனயில 
அனுேதிக்கப்பட்டார.

ஒரு ோைவர பள்ளி வளாகததிற்குள் கீமழ விழுநதுவிட்டார, ஆனால 
பள்ளி வளாகஙகளுக்குள் ேண்டகபற்ற ஏமதனும் மவணலகளின  
விணளவாக அலல.

ஒரு ஆ்ிரியர ஆயவகப் பரிம்ாதணன ஒனணற மேற்ககாணடிருநதார. 
அப்மபாது ஒரு ம்ாதணனக் குழாய கோறுஙகி, ஆ்ிரியருக்கு கவடடு 
ஏற்படுததியது. அவருக்கு 4 ோடகள் கவளிமோயாளிக்கான ேருததுவ 
விடுப்பு வழஙகப்பட்டது. 

ஒரு ்ிஙகப்பூர முதலாளியால பைியேரததப்படடுள்ள ேற்றும் 
்ிஙகப்பூரில வ்ிக்கினற ஒரு பைியாளர ஒரு கவளிோடடு ஒப்பநதததில 
இருக்கும் மவணளயில பைி கதா்டரபான காயததினால பாதிக்கப்பட்டார.

ோலுேி ஒருவர ்ிஙகப்பூர பதிவுகபற்ற கப்பல ஒனறில பயைம் க்யயும் 
மவணளயில பைிக் காயததினால பாதிக்கப்பட்டார. அக்கப்பல எநத 
இ்டததில இருக்கிறது எனபது ஒரு கபாருட்டலல.

ஒரு கடடுோனப் பைியாளர வழுக்கி கீமழ விழுநதுவிடுகிறார. அதனால 
அவருக்கு கால முறிவு ஏற்படுகிறது. அவருக்குத கதா்டக்கததில  
2 ோடகள் ேருததுவ விடுப்பு வழஙகப்படுகிறது, ஆனால அணததகதா்டரநது 
அவருக்கு 2 வா்ரஙகள் ேருததுவ விடுப்பு வழஙகப்படுகிறது.
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்ின்னனிலணபபு E: குறறஙகள் ேறறும் 
அ்ராதஙகளனின ்ட்டியல்

குறறம் அ்ராதம்

தகவல கதரிவிக்க மவணடிய விபதணதக் 
குறிப்பிட்ட காலததிற்குள் ேனிதவள 
அணேச்ி்டம் தகவல கதரிவிக்கத தவறுதல

முதல முணற க்யயும் குற்றததிற்கு -  
$5,000 வண்ர அப்ராதம்;

இ்ரண்டாவது அலலது அணததகதா்டரநத 
குற்றஙகளுக்கு	-	$10,000	வண்ர அப்ராதம் 
ேற்றும்/அலலது 6 ோதஙகள் வண்ர 
்ிணறததண்டணன

கட்டாயப் பைியாளர குழுக்களுக்காகப் 
மபாதுோன மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுக் 
காப்புறுதிணயப் ப்ராேரிக்கத தவறுதல

$10,000 வண்ர அப்ராதம் ேற்றும்/அலலது  
12 ோதஙகள் வண்ர ்ிணறததண்டணன

இழப்பபீடடுத கதாணக வழஙகத தவறுதல $10,000 வண்ர அப்ராதம் ேற்றும்/அலலது  
12 ோதஙகள் வண்ர ்ிணறததண்டணன

தவறான தகவலகள் அலலது அறிக்ணகணய 
வழஙகுதல

ஆணையண்ர அலலது ஆயவாளண்ர அவ்ரது 
அதிகா்ரஙகணள அலலது க்டணேகணளச க்யய 
வி்டாேல மவணடுகேனமற தடுததல அலலது 
தாேதப்படுததுதல

$5,000 வண்ர அப்ராதம் ேற்றும்/அலலது  
6 ோதஙகள் வண்ர ்ிணறததண்டணன

E
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்ின்னனிலணபபு F: வேலையிடக் காய இழப ப்ீட்டுச் சட்டததின 
கீழ் முதைாளனியின கடப்ாடுகளுக்கா்ன சரி்ாரபபுப ்ட்டியல்

காபபுறுதி

உள்ளூர ேற்றும் கவளிோடடுப் பைியாளரகள் இருவருக்கும் மவணலயி்டக் காய 
இழப்பபீடடுக்	(WIC) காப்புறுதிணயப் ப்ராேரிக்கவும்.

காப்புறுதி பாதுகாப்பு அளிக்கப்ப்ட மவணடிய பைியாளரகணளக் காப்புறுதி ஆவைம் 
பி்ரதிபலிப்பணத உறுதிக்யயவும்.

பைித கதா்டரபான விலக்களிப்பு உடபிரிவுகள் ேற்றும் ேலேண்டதல உடபிரிவுகணளச 
்ரிபாரக்கவும்.

ஏமதனும் ்நமதகேிருநதால, காப்புறுதி ஆவைஙகளில உள்ள ஏமதனும் விவ்ரஙகணள 
விளக்குோறு உஙகள் காப்பபீட்டாளரகணள அணுகவும்.

ேி்தது குறிததுத தகேல் சதரிேிக்கவும்

்ம்பவம் ேண்டகபற்ற ோளில இருநது அலலது ேருததுவ விடுப்பின	4 வது ோளில 
இருநது 10 ோடகளுக்குள் ேனிதவள அணேச்ி்டம் ்ம்பவ அறிக்ணகணயச ்ேரப்பிக்கவும்.

விபதது குறிதது உஙகள் காப்பபீட்டாளருக்குத தகவல கதரிவியுஙகள்.

இழப ப்ீடு

அ்ல ேருததுவச ்ானறிதழ்களின இ்ர்ீணதப் கபற்றதில இருநது அடுதத	14 
ோடகளுக்குள் கதாணக க்லுததுவதற்கு, பைியாளரின அடுதத ஊதியத மததிக்குள் 
ேருததுவ விடுப்பு ஊதியஙகணள அளிக்கவும்.

ேருததுவக் கட்டைஙகள்/க்லவினஙகணள முணறயாக வழஙகவும், இதனமூலம் 
ேருததுவச ்ிகிசண்கள் தாேதோகாது.

தகேல்சதாடரபு

உஙகள் பைியாளருக்குப் மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழுள்ள 
உரிணேகள் குறிதது விளக்குஙகள். அவரகளுக்கு குறிதத மே்ரததில தகவலகணள 
வழஙகவிலணல எனறால, அவரகள் வழக்கறிஞரி்டம் க்லலக்கூடும்.

உஙகள் பைியாளர தனது காயததிலிருநது குைேண்டநது வரும் மவணளயில அவர ேீது 
அனபும் அக்கணறயும் காடடுஙகள்.

காய வேைாணலே

எலலா ேருததுவச ்நதிப்புத திட்டஙகளிலும் உஙகள் பைியாளர கலநதுககாள்வணத 
உறுதிக்யயுஙகள்

உஙகளின காயேண்டநத பைியாளர பைியில குைேண்டவதற்கு அலலது பைிக்குத 
திரும்புவதற்கு உதவ, அவருக்குப் கபாருததோன மவணலகணள அளியுஙகள்.

மவணல அனுேதிச்ீடடு ேிபநதணனகளின கீழ், உஙகள் பைியாளர ஒரு மவணல 
அனுேதிச்ீடண்ட ணவததிருப்பவர எனில, அவண்ரப் மபைிப் ப்ராேரிப்பதற்கு ஆகும் 
க்லணவ ேீஙகள் தான ஏற்க மவணடும். அதில, ேருததுவச ்ிகிசண் ேற்றும் 
ஏற்றுக்ககாள்ளததக்க குடியிருப்பு வ்தி ஆகியணவ உள்ள்டஙகும்.

உஙகளின கவளிோடடுப் பைியாளர ்ிஙகப்பூரில தஙகியிருப்பது ேனிதவள 
அணேசசுக்குத மதணவப்படுகிறது எனில, ேீஙகள் அவண்ரத தாயோடடிற்கு அனுப்பி்டக் 
கூ்டாது

சம்்ே முடிவு

ேனிதவள அணேசசு ேதிப்பபீடடு அறிக்ணகணய வழஙகிய பிறகு, அறிக்ணக 
வழஙகப்பட்ட 21 ோடகளுக்குள் காயேண்டநத பைியாளருக்கு இழப்பபீடு 
வழஙகுவதற்கான ஏற்பாடண்டச க்யயவும்

ஏமதனும் ஆடம்பணைகள் இருநதால, தயவுக்யது எலலாச ்நதிப்புக் 
கூட்டஙகளிலும் கலநதுககாள்ளுஙகள். இதனமூலம் ்ரசண்ணயத 
தீரததுக்ககாள்ளலாம்.
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மேலும் தகவலகளுக்கு, எஙகள் இணையததளதணதப் பாருஙகள்

www.mom.gov.sg

பிப்்ரவரி 2017-இல புதுப்பிக்கப்பட்டது
இநத வழிகாடடியில வழஙகப்படடுள்ள தகவலகள், அச்ி்டப்படும் மே்ரததில 
்ரியானணவயாகும். இநத வழிகாடடி, முதலாளிகளுக்கு மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடு 
(WIC) குறிதத அடிப்பண்டத தகவலகணள வழஙகுகினறது. மேலும் இது மவணலயி்டக் காய 
இழப்பபீடடுச ்ட்டததின கீழ் அவரகளுக்கு உள்ள உரிணேகள் ேற்றும் க்டப்பாடுகளின ஒரு 
எளிணேயான கணமைாட்டதணதயும் வழஙகுகிறது. ஒரு வழிகாடடியாக, இநதத தகவல 
்ிற்மறடு எநதச ்ட்ட ேிணலப்பாடண்டயும் ககாணடிருக்கவிலணல. ்நமதகேிருநதால, 
மவணலயி்டக் காய இழப்பபீடடுச ்ட்ட விதிகணளப் படிதது அறிநதுககாள்ள மவணடும்.


