An Coimlslun um Chaidreamh san Ait Olbre பணியிட
உறவுகள் ஆணணயம்

வேலைோய் ப் பு சட்டம்
விளக்கப் பட்டுள் ளது

விளக்கப்பட்ட பணி வாய்ப்பு விதிமுணற
செப்டம்பர் 2018 இல் எங்கள் பணி வாய்ப்பு விதிமுணற நாங்கள்
சவளியிட்டதிலிருந்து, பணி வாய்ப்பு விதிமுணறயில்
மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன. ெமீபத்திய மாற்றங்கணள
நீங்கள் கீழே காணலாம்.

பணிணயத் சதாடங்குதல்
ஐந்தாம் நாள் அறிக்ணக
பணிணயத் சதாடங்கிய ஐந்து நாட்களுக்குள், பின்வரும்
பணியின் அடிப்பணட விதிகளின் எழுத்துப்பூர்வமான ஒரு
அறிக்ணக அணனத்து பணியாளர்களுக்கும் வேங்கப்படும்:
1. பணி வேங்குநர் மற்றும் பணியாளாின் முழுணமயான சபயர்கள்
2. பணி வேங்குநாின் முகவாி
3. ஒரு தற்காலிக ஒப்பந்தமாக இருக்கும் பட்ெத்தில், ஒப்பந்தத்தின்
எதிர்பார்க்கப்படும் கால அளவு, அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட-கால
ஒப்பந்தமாக இருக்கும் பட்ெத்தில், அதன் முடிவு ழததி
4. பணியாளாின் ஊதியத்ணதக் கணக்கிடும் விகிதம் அல்லது முணற
5. ஒரு வேக்கமான பணி நாள், மற்றும் ஒரு வேக்கமான பணி
வாரத்துக்கு, நியாயமாக அந்த பணியாளர் பணி புாிய
ழவண்டிய ழநரமாக பணி வேங்குநர் எதிர்பார்க்கும் மணி
ழநரங்களின் எண்ணிக்ணக
அழத
ழபான்று,
பணிணயத்
சதாடங்கிய
இரண்டு
மாதத்துக்குள், பணி விதிகளின் முழுணமயான எழுத்துப்பூர்வ
அறிக்ணகயும் வேங்கப்படும்.

ழதெிய அளவு குணறந்தபட்ெ ஊதியம்
ெம்பளம்/ஊதியம்
புதிய ழவணலவாய்ப்பு இதர விதிகள் ெட்டம் 2019 இன் கீழ்,
18 வயதுக்கு கீழ் உள்ள பணியாளர்கள் மற்றும் 18 வயதுக்கு
ழமற்பட்டவர்களுக்கான ஊதிய விகிதங்கள், முற்றிலும் வயணத
அடிப்பணடயாகக் சகாண்டணவயாக இருக்கும். பயில்பவர்
ஊதிய விகிதங்கள் நீக்கப்பட்டுள்ளன.
துணறாீதியான பணி ஆணண
மின்ொர ஒப்பந்த பிாிவுக்கான ஊதிய விகிதங்கள், மற்றும்
விதிகள் மற்றும் நிபந்தணனகள் ஆகியவற்ணற ெட்டாீதியாக
கட்டுப்படுத்துகின்ற ஒரு துணற ாீதியான பணி ஆணணயானது,
(எஸ்.இ.ஓ), செப்டம்பர் 1,
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பணி ழநரம்




பூஜ்ய ழநரம்
பின்வரும் சூழ்நிணலகணளத் தவிர, பூஜ்ய ழநர ஒப்பந்தங்கணளத்
தணட செய்கின்ற பணி ழநர ெட்டம் 1997 க்கான அணமப்பில்
(ஓ.டபிள்யு.டி.ஏ ) திருத்தம் செய்யப்பட்டுள்ளது.:
பணி ஒரு இயல்பான வணகணய ழெர்ந்ததாக இருக்கின்ற ழபாது
அவசர சூழ்நிணலகளில் பனி செய்யப்படும் ழபாது
பணி வேங்குனர் வேக்கமாக இல்லாமல் இருக்கும் ழநரங்கணள
ொி செய்ய, குறுகிய-கால இடர் நீக்க பணி பயன்படுத்தப்படும்
ழபாது
குறிப்பிட்ட சூழ்நிணலகளில் குணறந்தபட்ெ ஊதியம்
பூஜ்ய ழநர ஒப்பந்தம் என அணேக்கப்படும், பணிக்கு
அணேக்கப்பட்டு ஆனால் எதிர்பார்க்கும் பணி ழநரத்ணதப்
சபறாமல் ஒரு பணியாளர் இருக்கும் சபாழுது, குணறந்தபட்ெ
ஊதியம் சபாருந்தும்.
குணறந்தபட்ெ ஊதியமானது, ழதெிய குணறந்தபட்ெ மணி ழநர
ஊதிய விகிதத்தின் மூன்று மடங்கு, அல்லது ஒரு பணி
வேங்கல் ஒழுங்குமுணற ஆணணயில் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கும்
குணறந்தபட்ெ மணி ழநர ஊதிய விகிதத்தின் மூன்று மடங்காகக்
கணக்கிடப்படுகிறது (ஒருழவணள அந்த துணறக்கு அவ்வாறு
ஒரு ஆணண ஏற்கனழவ இருந்து, அது நணடமுணறயில்
இருக்கும் வணரயில்).
ஏற்கனழவ இருக்கும் ஊதியம் வேங்கும் முணறயானது (ஒப்பந்த
மணி ழநரங்களில் குணறந்த பட்ெம் 25% அல்லது 15 மணி
ழநரம்),
ஒட்டு
சமாத்தமாக
சதாடர்ந்து
செயல்படுத்தப்படுகிறது.
குழு மணி ழநர விதிகள்
பணி ஒப்பந்தம் அல்லது பணிக்கான விதிகளின் அறிக்ணகயில்,
வேக்கமாக பணிபுாியும் மணி ழநரங்கணளப் பிரதிபலிக்காமல்
இருக்கின்ற பணியாளர்களுக்கு, ஒரு 12-மாத பார்ணவ
காலகட்டத்திற்கு ழமல் அவர்கள் பணி புாிந்திருக்கும் மணி
ழநரங்கணள நன்கு சவளிப்படுத்தும் ஒரு குழு மணி ழநரத்தில்
இணணக்குமாறு ழகாருவதற்கான உாிணம
அளிக்கப்பட்டுள்ளது.
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குழு மணி ழநரம் பின்வருமாறு:
குழு

முதல்

வணர

ஏ

3 மணி ழநரம்

6 மணி ழநரம்

பி

6 மணி ழநரம்

11 மணி ழநரம்

ெி

11 மணி ழநரம்

16 மணி ழநரம்

டி

16 மணி ழநரம்

21 மணி ழநரம்

இ

21 மணி ழநரம்

26 மணி ழநரம்

எஃப்

26 மணி ழநரம்

31 மணி ழநரம்

ஜி

31 மணி ழநரம்

36 மணி ழநரம்

எச்

36 மணி ழநரம்
மற்றும் அதற்கு ழமல்

நீங்கள் ஒரு பணியாளராக இருந்தால், இந்த ழகாாிக்ணகணய
ணவப்பதற்கு முன்பு, குணறந்தபட்ெம் ஒரு வருடம் உங்கள் பணி
வேங்குனாிடம் நீங்கள் பணி புாிந்து சகாண்டிருக்க ழவண்டும்.
வருட விடுமுணற மற்றும் ொன்றளிக்கப்பட்ட ழநாய்க்கான
விடுமுணற
ஒரு
பணியின்
முதல்
நாளில்
இருந்து,
அவர்கள்
ொன்றளிக்கப்பட்ட ழநாய்க்குாிய விடுமுணறயில் இருந்தாலும்,
மற்றும்
அவர்கள்
பகுதி-ழநர
அல்லது
முழு
ழநர
பணியாளர்களாக
இருந்தாலும்
கூட,
அவர்களுக்கான
விடுமுணற உாிணமகள் உருவாகிக் சகாண்டிருக்கின்றன.
விடுமுணற
வருடத்தின்
இறுதியில்
ஒரு
பணியாளர்
ொன்றளிக்கப்பட்ட ழநாய்க்கான விடுமுணறயில் இருந்து, அவர்
ழெர்த்திருக்கும் வருட விடுமுணறணய அடுத்த வருடத்துக்கு
சகாண்டு செல்ல முடியாமல் இருந்தால், அடுத்த 15
மாதங்களுக்காக அணத எடுத்துக் சகாள்ளலாம்.

குடும்ப நட்பு விடுமுணற
மகப்ழபறு விடுமுணற மற்றும் முன் கூட்டிழய குேந்ணத பிறப்பு
தங்கள் பிரெவ ழததிக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கும் ழமல் முன்
கூட்டிழய குேந்ணத சபற்றுக் சகாள்ளும் தாய்மார்கள், பிறப்பு
ழததிக்கும், மகப்ழபறு விடுமுணற ழததி சதாடங்குகின்ற
ழததிக்கும் இணடழயயான வித்தியாெ நாட்களுக்கு அவர்களது
மகப்ழபறு விடுமுணறணய நீட்டித்துக் சகாள்ளும் உாிணமணயக்
சகாண்டுள்ளார்கள். வேக்கமான மகப்ழபறு விடுமுணறயானது,
பிரெவ ழததிக்கு இரண்டு வாரங்களுக்கு ழமல் முன்னதாக
சதாடங்குவது கிணடயாது.
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தந்ணதக்கான விடுமுணற
சதாடர்புணடய தந்ணதக்கு, அவர்களுணடய குேந்ணத பிறந்த 26
வாரங்களுக்குள்
இரண்டு
வாரங்களுக்கு
தந்ணதக்கான
விடுமுணற கிணடக்கிறது. பணி வாய்ப்பு மற்றும் ெமூக
பாதுகாப்பு
துணறயில்
இருந்து,
தகுதி
வாய்ந்த
சபற்ழறார்களுக்கு
ஒரு
தந்ணதக்குாிய
பணப்
பலன்
கிணடக்கிறது.
சபற்ழறாருக்கான விடுமுணற
செப்டம்பர் 1, 2019 இல் இருந்து சபற்ழறாருக்கான
விடுமுணறக்கான அதிகபட்ெ கால அளவு, 18 வாரங்களில்
இருந்து 22 வாரங்களாக அதிகாிக்கப்பட்டது, அது மீண்டும்
செப்டம்பர் 1, 2020 இல் இருந்து 26 வாரங்களாக
அதிகாிக்கிறது. சபற்ழறாருக்கான விடுமுணற கிணடக்கின்ற
குேந்ணதக்கான
வயது,
8
இல்
இருந்து
12
ஆக
அதிகாிக்கப்பட்டுள்ளது.
மாற்றுத்
திறனாளி
குேந்ணதயுள்ளவர்களுக்கு சபற்ழறாருக்கான விடுமுணறயானது,
மாற்றம் ஏதும் இன்றி 16 வயது வணர கிணடப்பழத நீடிக்கிறது.
ழமலும் விாிவான விவரங்களுக்கு எங்கள் இணணயதளம்
workplacerelations.ie க்கு வருணக தரவும், அல்லது 0818 80
80 90 இல் எங்கள் தகவல் ழெணவணய அணேக்கவும்.
ட்விட்டாில் எங்கணளத் சதாடர @WRC_ie

செப்டம்பர் 2019 இல் சவளியிடப்பட்டது
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செப்டம்பர் 2018

சபொருளடக்கம்
பக்கம்
முன்னுணை

2

முதலொளிகளின் கடணைகளின் சுருக்கம்

3

டபுள்யூ.ஆர்.ெி-யின் ஆய்வுச் செணைகள்

4

ஆய்ைொளொின் அதிகொைங்களின் சுருக்கம்

4

பதிவு சபணல்

5

ஊழியர்களின் சைணலைொய்ப்பு நிணல

7

நிணலயொன ஊழியர்கள் /
தற்கொலிக ஏசென்ெி சதொழிலொளர்கள்

8

பகுதி -சநை பணியொளர்கள்

10

இளம் ைொலிபர்களின் சைணலைொய்ப்பு

10

சைளிநொட்டு குடிைக்களின் சைணலைொய்ப்பு

13

எழுதப்பட்ட ைிதிமுணறகள் ைற்றும் நிபந்தணனகள்

16

ெம்பளம் ைற்றும் ஊதியங்கள்

18

ைிடுமுணறகள், இணடசைளிகள், ஓய்வு சநைம்

19

பொதுகொப்பொன ைிடுப்பு

21

ெைத்துைம்

22
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முன்னுணை
பணியிட உறவுகள் ஆணணயத்தின் (டபுள்யூ.ஆர்.ெி) முக்கிய
சநொக்கங்களில் ஒன்று, முதலொளிகள் ைற்றும்
பணியொளர்களுக்கு சதொணலசபெி மூலைொகவும், எழுத்து
மூலைொகவும், அதன் ைணலத்தளத்தின் மூலைொகவும்,
நடந்துசகொண்டிருக்கும் சபொது ைிழிப்புணர்வு திட்டங்கள்
மூலைொகவும் பலைிதைொன சைணலைொய்ப்பு உொிணைச்
ெட்டங்கள் குறித்த பொைபட்ெைற்ற தகைல்கணள
அணனைருக்கும் ைழங்குைதொகும். டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஒரு
ைிொிைொன ைிளக்க ைிளக்கத் துண்டுப்பிைசுைங்கணளயும்
சைணலைொய்ப்பு, சதொழிலொளர் ைற்றும் ெைத்துைச்
ெட்டத்திற்கொன ைிொிைொன ைழிகொட்டணலயும் ைழங்குகிறது.
இந்த சைளியீடு சைணலைொய்ப்பு ெட்டத்தின் கீழ் முதலொளிகள்
தங்கள் கடணைகளுக்கு இணங்க உதவுைணத சநொக்கைொகக்
சகொண்டுள்ளது. ஊதியம் சபறும் ஊழியர்களுடன் ஒரு
ைணிகத்ணத அணைக்கும் சபொது அல்லது
சைற்சகொள்ளும்சபொது, முதலொளிகள் ஐொிஷ் சைணலைொய்ப்பு
ெட்டத்தின் கீழ் அமைநதிருககுை பல அடிபபமை ைிதிகணள
அறிந்திருக்க சைண்டும்.

இந்த சுருக்க ைழிகொட்டிணய டபுள்யூ.ஆர்.ெி தயொொித்துள்ளது.
சைணலைொய்ப்பு உொிணைகள் பற்றிய கூடுதல் தகைல்கள்
www.workplacerelations.ie/workplacerelations.ie என்ற
இணணயதளத்தில் கிணடக்கின்றன அல்லது ஆணணயத்தின் தகைல்
ைற்றும் ைொடிக்ணகயொளர் செணைகணள 0818 808090 அல்லது
059-9178900 என்ற எண்ணில் சதொடர்புசகொள்ைதன் மூலம்
கிணடக்கின்றன.

இது ெட்டத்தின் ெட்டப்பூர்ை ைிளக்கம் அல்ல என்பணத
நிணனைில் சகொள்க.
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முதலொளிகளின்
கடணைகளின் சுருக்கம்
தங்கள் பணியொளர்கள் ெில அடிப்பணட சைணலைொய்ப்பு
உொிணைகணளப் சபறுைணத உறுதிசெய்ைதற்கு ஒரு
முதலொளியின் முக்கிய சபொறுப்பு ஆகும்.
முதலொளிகளின் முக்கிய கடணைகள் பின்ைருைொறு:
•

ைொநிலத்திற்குள் பணியொற்ற அனுைதி சபற்ற
ஊழியர்கணள ைட்டுசை ஈடுபடுத்த சைண்டும்,

•

அைர்கள் ஊழியர்களுக்கு சைணலைொய்ப்பு
ைிதிமுணறகள் ைற்றும் நிபந்தணனகளின்
எழுத்துப்பூர்ை அறிக்ணகணய ைழங்குைணத
உறுதி செய்ய சைண்டும்,

•

ஊழியர்களுக்கு எழுதப்பட்ட ஊதிய
அறிக்ணக அல்லது ‘சபஸ்லிப்’ சகொடுக்க
சைண்டும்,

•

ஊழியர்களுக்கு ெட்டொீதியொன குணறந்தபட்ெ
ஊதிய ைிகிதங்களுக்கு குணறயொைல் ஊதியம்
அளிக்க சைண்டும்,

•

அதிகபட்ெ சைணல ைொை
சதணைகளுக்கு இணங்க சைண்டும்,

•

சைணல சநைத்தில் இணடசைளிகணளயும்
ஓய்வு சநைங்கணளயும் ெொியொக ைழங்க
சைண்டும்,

•

சைணலயில் இருந்து ைருடொந்திை ைிடுப்பு ைழங்க
சைண்டும்,

•

சைணல நிறுத்தப்படுைதற்கு முன்
குணறந்தபட்ெ அறிைிப்ணப ைழங்க
சைண்டும்,

•

அைர்களின் ஊழியர்கள் ைற்றும் அைர்களின்
உொிணைகள் சதொடர்பொன பதிவுகணள
பைொைொித்தல் சைண்டும்.

சைலும் தகைலுக்கு, சைணலைொய்ப்பு, சதொழிலொளர் ைற்றும்
ெைத்துை ெட்டத்திற்கொன ைழிகொட்டிணய
www.workplacerelations.ie என்ற இணணயதளத்தில்
பதிைிறக்கவும்.
சைணலைொய்ப்புச் ெட்டத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளுக்கொன
ைழிகொட்டிகள், துண்டு பிைசுைங்கள் ைற்றும் ைிளக்கக்
ணகசயடுகளின் பட்டியல் பின் இணணப்பு II இல்
ைழங்கப்பட்டுள்ளது.
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டபுள்யூ.ஆர்.ெி-யின் ஆய்வுச் செணைகள்
டபுள்யூ.ஆர்.ெி அதன் ஆய்வு செணை மூலம் அயர்லொந்தில்
பலைிதைொன சைணலைொய்ப்பு உொிணைகணள
கண்கொணிப்பதற்கும் சபொறுப்பொகும். டபுள்யூ.ஆர்.ெி
ஆய்ைொளர்கள் நியொயைொன ைற்றும் நடுநிணலயில்
செயல்படுகிறொர்கள் சைலும் நொடு முழுைதும் ஆய்வுகணள
சைற்சகொள்கின்றனர். இலக்கு ணைக்கப்பட்ட ஆய்வு
பிைச்ெொைங்களின் ைிணளைொக ைற்றும் ைழக்கைொன ஆய்வு
ைிெொைணணகளின் ைிணளைொக, சைணலைொய்ப்பு உொிணைகள்
ைீறப்பட்டதொகக் கூறப்படும் புகொர்களின் ைிணளைொக இந்த
ஆய்வுகள் சைற்சகொள்ளப்படுகின்றன.
சைணலைொய்ப்பு உொிணைகள் ெட்டத்திற்கு இணங்கைில்ணல
என்பதற்கொன ெொன்றுகள் கொணப்பட்டொல், இந்த ைிஷயத்ணத
ெொிசெய்ய சைண்டியது ஆய்ைொளொின் முக்கிய சபொறுப்பு
ஆகும். ெில ெந்தர்ப்பங்களில், இணக்கம் ைற்றும் / அல்லது
நிணலயொன கட்டண அறிைிப்புகள் ைற்றும் / அல்லது
முதலொளிக்கு எதிைொன ைழக்குகணளத் சதொடங்குைது
அைெியம் ஆகிறது.

ஆய்ைொளொின் அதிகொைங்களின் சுருக்கம்
சபொதுைொக டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஆய்ைொளர்களுக்கு ெட்டத்தின்
கீழ் பின்ைரும் அதிகொைங்கள் உள்ளன:
எந்தசைொரு பணியிடத்திலும் நியொயைொன சநைத்தில்
நுணழய,
பதிவுகளின் உற்பத்தி சதணை கொைணைொக,

பதிவுகணள ஆய்வு செய்ய,
பதிவுகளின் நகல்கணள எடுத்து, அகற்ற ைற்றும் பதிவு
செய்ய,

எந்தசைொரு சதொடர்புணடய நபொிடைிருந்தும்
சநர்கொணல் சைற்சகொள்ள ைற்றும் தகைல்கணள
டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஆய்ைொளர்களுக்கு கிணடக்கக்கூடிய
சபற, பட்டியல்கணள சபற, பக்கத்தில் [5] இல் உள்ள
பதிவுகளின்
“சைக்கொர்ட் கீப்பிங்” பகுதிணயக் கொண்க.
டபுள்யூ.ஆர்.ெி -இன் ஆய்வு செணைகணள சபற கீசழ உள்ள
எண்ணண சதொடர்பு சகொள்ளலொம்
சதொணலசபெி: (059) 9178800
சலொ-கொல்: 0818 220100
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பதிவு சபணல்
முதலொளிகள் ணைத்திருக்க சைண்டிய நிணலயொன
பதிவுகணள அணைக்கவும் ைற்றும் ஒரு ஆய்ைின் சபொது
டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஆய்ைொளருக்கு அணுகலின் சபொது
சகொடுக்கசைண்டிய முக்கிய பட்டியல் பின்ைருைொறு:
1.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட ைொர்ப்புரு ஆய்வு ெந்திப்பு
கடிதம் அல்லது அசத தகைல்கணள ஒத்த ைடிைத்தில்
சகொண்ட ஒரு கடிதம்.

2.

ைருைொய் ஆணணயர்களிடம் இருந்து
சபறப்பட்ட முதலொளி பதிவு எண்.

3.

ஒவ்சைொரு பணியொளொின் முழு சபயர், முகைொி
ைற்றும் பிபிஎஸ் எண் உட்பட அணனத்து
தகைல்கணளயும் சகொண்ட ஊழியர்களின் பட்டியல்
(முழுசநைம் ைற்றும் பகுதிசநைம்).

4.

ஒவ்சைொரு ஊழியருக்கும் சைணலைொய்ப்பு பற்றிய எழுதப்பட்ட
ைிதிமுணறகள்.

5.

ஊதிய ைிைைங்கள் (சைொத்த நிகை ஊதியம், ஒரு ைணி
சநை வீதம், கூடுதல் சநைம், ைிலக்கங்கள், ஷிப்ட்
ைற்றும் பிற பிொீைியங்கள் ைற்றும் சகொடுப்பனவுகள்,
கைிஷன்கள் ைற்றும் சபொனஸ், செணை கட்டணங்கள்
சபொன்றணை).

6.

முதலொளி ஊழியர்களுக்கு ஊதியம்
ைழங்கியுள்ளொர் என்பதற்கொன ெொன்றுகள்/சபஸ்லிப்.
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7.

ஊழியர்களின் சைணல ைணகப்பொடுகள்.

8.

சதொடங்கிய சததிகள் ைற்றும், சபொருத்தைொன
இடங்களில், சைணல நிறுத்த சநைங்கள்.

9.

ஒவ்சைொரு பணியொளொின் சைணல சநைம்
(சதொடக்க ைற்றும் முடிக்கும் சநைங்கள் உட்பட).

10. 18 ையதுக்குட்பட்ட ஊழியர்களின் பதிவு.
11. எந்தசைொரு ைொொியம் ைற்றும் / அல்லது
ஊழியர்களுக்கு ைழங்கப்பட்ட
தங்குைிடங்களின் ைிைைங்கள்.
12. ஒவ்சைொரு ஊழியரும் சபறும் ைிடுமுணற ைற்றும்
சபொது ைிடுமுணற உொிணைகள்.
13. ஈ.ஈ.ஏஅல்லொத நொட்டினருக்கு, சைணலைொய்ப்பு
அனுைதி அ
ல்லது அனுைதி சதணையில்ணல
என்பதற்கொன ெொன்றுகள்.
14. சைணலைொய்ப்பு உொிணைகள் ெட்டத்துடன்
இணங்குைணத நிரூபிக்க சதணையொன எந்த
ஆைணங்களும்.
ெம்பந்தப்பட்ட துணற / ைணிகத்ணதப் சபொறுத்து கூடுதல்
பதிவுகள்
ணைத்திருக்க
சைண்டியிருக்கும்.
இந்த
பதிவுகணள ணைத்திருக்க சைண்டிய குணறந்தபட்ெ
கொலங்கள் உள்ளன (சபொதுைொக மூன்று ஆண்டுகள்
ஆகும்).

1 ஐஸ்லொந்து, சநொர்சை ைற்றும் லிச்சென்ஸ்ணடன் ஆகியைற்றுடன்
ஐசைொப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு நொடுகணள உள்ளடக்கியது ஈ.ஈ.ஏ
(ஐசைொப்பிய சபொருளொதொை பகுதி)
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ஊழியர்களின்
சைணலைொய்ப்பு நிணல
செணை ஒப்பந்தங்கள் அல்லது செணைகளுக்கொன
ஒப்பந்தங்களில் முதலொளிகள் நபர்கணள
ஈடுபடுத்துகிறொர்கள். செணை ஒப்பந்தத்தின் கீழ்
ஈடுபட்டுள்ள ஒருைர் ைட்டுசை ஒரு பணியொளைொகக்
கருதப்படுகிறொர், எனசை முழு அளைிலொன
சைணலைொய்ப்பு ெட்டத்தொல் பொதுகொக்கப்படுகிறொர்; ஒரு
சுயொதீன ஒப்பந்தக்கொைர் அல்லது சுயசதொழில் செய்பைர்
பணிகள் சைற்சகொள்ளப்படும் கட்ெியுடன்
செணைகளுக்கொன ஒப்பந்தத்ணதக் சகொண்டிருப்பொர்.
ஒருபுறம், செணை ஒப்பந்தம் ைற்றும் செணைகளுக்கொன
ஒப்பந்தம் ஆகியைற்றுக்கு இணடசயயொன சைறுபொடு ெில
சநைங்களில் சதளிைொகத் சதொியைில்ணல, ஆனொல் ஒரு
நபர் எந்த ைணகயொன ஒப்பந்தத்தில் ஈடுபடுகிறொர் என்பது
சைணலைொய்ப்பு சபொன்ற ைிஷயங்களில் முதலொளி ைற்றும்
பணியொளர் இருைருக்கும் கடுணையொன தொக்கங்கணள
ஏற்படுத்தும். பொதுகொப்பு ெட்டம், சபொது
உறுப்பினர்களுக்கு ஏற்படும் கொயங்களுக்கு ெட்டப்பூர்ை
சபொறுப்பு, ைொிைிதிப்பு ைற்றும் ெமூக நலன் சபொன்ற
கொொியங்களிலும் ஏற்படும். சைலும் தகைலுக்கு, சுய
சைணலைொய்ப்பு நிணல அல்லது சைணலைொய்ப்ணபத்
தீர்ைொனிப்பதற்கொன நணடமுணறக் குறியீட்ணடப்
பொர்க்கவும்,
சைலும் பதிைிறக்கம் செய்ய
www.revenue.ie என்ற இலையதளத்லத
அணுகவும் .
சைணலைொய்ப்பு ைற்றும் சுயசதொழில் கொப்பீடு குறித்த ைிொிைொன
தகைல்கள் உங்களுக்குத் சதணைப்பட்டொல், தயவுசெய்து கீசழ
சகொடுக்கப்பட்டுள்ள முகைொியில் சதொடர்பு சகொள்ளவும்:
ஸ்சகொப் பிொிவு
சைணலைொய்ப்பு ைிைகொைங்கள் ைற்றும் ெமூக
பொதுகொப்பு துணற சகண்டன் ஹவுஸ்
அைியன்ஸ்
ஸ்ட்ொீட் டப்ளின்
1.
சதொணலசபெி: (01)
6732585
ைின்னஞ்ெல்:
scope@welfare.ie
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நிணலயொன ஊழியர்கள் / தற்கொலிக
ஏசென்ெி சதொழிலொளர்கள்
ைணிகத் சதணைகணளப் சபொறுத்து, நிறுைனங்கள் பகுதிசநை
ஊழியர்கள், நிணலயொன கொல ஊழியர்கள் அல்லது தற்கொலிக
நிறுைன ஊழியர்கணளப் பணியில் அைர்த்த
சைண்டியிருக்கலொம்.
நிலையான காை ஊழியர்கள் : ஒரு நிணலயொன கொல
ஊழியர் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட சதொடக்க ைற்றும் இறுதி
சததிணயக் சகொண்ட ஒரு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணிபுொிபைர்
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது திட்டத்ணத
நிணறசைற்றுைதற்கொக சைணலயில் அைர்த்தப்பட்டைர்
அல்லது ஒரு குறிப்பிட்ட நிகழ்ைில் அதன் ஒப்பந்தத்தின்
சதொடர்ச்ெியொனது சைளிப்புற மூலத்திலிருந்து
சதொடர்ச்ெியொன நிதி கிணடப்பது சபொன்ற சூழ்நிணலகளில்
பணி அைர்த்தப்பட்டைர் ஆைொர்.
ெில சூழ்நிணலகளில் நியொயைற்ற பணிநீக்கம் சதொடர்பொனது
தைிை, சைணலைொய்ப்பு நிணலணைகள் ைற்றும் அணனத்து
பணியொளர் பொதுகொப்பு ெட்டங்களுடனும் ஒப்பிடத்தக்க
நிைந்தை ஊழியர்கணளக் கொட்டிலும் நிணலயொன கொல
ஊழியர்கணள குணறைொக நடத்த முடியொது. ெில நியொயைொன
சூழ்நிணலகளில் ைட்டுசை நிணலயொன கொல ஊழியர்கணள
ஒரு நிைந்தை ஊழியணை ைிட குணறைொக நடத்த முடியும்.
ஊழியர்கள் நிணலயொன ஒப்பந்தங்களில் கொலைணையின்றி
பணியில் இருக்க முடியொது. 14 ெூணல 2003 க்கு முன்னர்
சதொடங்கிய ஒரு ஊழியர் ஒரு நிணலயொன கொல ஊழியைொக
மூன்று ஆண்டுகள் சதொடர்ச்ெியொன செணைணயப் சபற்றொல்,
அந்த ஊழியொின் ஒப்பந்தம் 14 ெூணல 2003 அன்று அல்லது
அதற்குப் பிறகு புதுப்பிக்க ைரும்சபொது, ஊழியருக்கு சைலும்
ஒரு நிணலயொன கொல ஒப்பந்தத்ணத ைட்டுசை ைழங்க முடியும்.
சைலும் நிணலயொன கொல அடிப்பணடயில் இந்த புதுப்பித்தல்
ஒரு ைருடத்திற்கு சைல் இருக்கக்கூடொது. இதற்குப் பிறகு,
பணியொளணைத் சதொடை முதலொளி ைிரும்பினொல், அது
கொலைணையற்ற கொல ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பணடயில் தொன்
இருக்க முடியும்.
14 ெூணல 2003 அன்று அல்லது அதற்குப் பிறகு ஒரு
நிணலயொன கொல அடிப்பணடயில் சைணல சதொடங்கிய ஒரு
ஊழியர் இைண்டு அல்லது அதற்கு சைற்பட்ட நிணலயொன
கொல ஒப்பந்தங்கணளக் சகொண்டிருந்தொல், ஒப்பந்தங்களின்
ஒருங்கிணணந்த கொலம் நொன்கு ஆண்டுகளுக்கு ைிகொைல்
இருக்க சைண்டும். இதற்குப் பிறகு, பணியொளணைத் சதொடை
முதலொளி ைிரும்பினொல், அது கொலைணையற்ற கொல
ஒப்பந்தத்தின் அடிப்பணடயில் தொன் இருக்க முடியும்.
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தற் காலிக ஏஜென்சி ஜதாழிைாளர்கள் : ஒரு
ஏசென்ெி சதொழிலொளி என்பது ஒரு சைணலைொய்ப்பு
ஏசென்ெியொல் சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தத்தின் கீழ் பணிபுொியும்
ஒரு நபர். இதன் மூலம் தனிநபர் சைணலக்கு
நியைிக்கப்படலொம், ைற்றும் சைணலைொய்ப்பு நிறுைனத்ணதத்
தைிை சைறு ஒரு நபொின் ைழிநடத்துதல் ைற்றும்
சைற்பொர்ணையின் கீழ் ஒரு தனிநபர் சைணலக்கு
நியைிக்கப்படலொம்.
அணனத்து தற்கொலிக ஏசென்ெி ஊழியர்களும் சநைடியொக
பணியைர்த்தப்பட்ட சதொழிலொளர்களுடன் ெைைொன
நடத்துதணல சகொண்டிருக்க சைண்டும் என்று ெட்டம்
கூறுகிறது. இது கீழ்கண்டைற்ணற உள்ளடக்கும்:
ஊதியம்,
சைணல சநைம்,
ஓய்வு கொலம்,
•சைணல நொளில் ஓய்வு கொலம்,
இைவு சைணல,
அதிக சநைம்,
ஆண்டு ைிடுப்பு, அல்லது
சபொது ைிடுமுணறகள்.

தற்கொலிக ஏசென்ெி சதொழிலொளர்கள் குழந்ணத பைொைொிப்பு,
சகண்டீன் அல்லது ஒத்த ைெதிகள் அல்லது சபொக்குைைத்து
செணைகள் சபொன்ற ைெதிகளில் பணியைர்த்திய
நிறுைனத்தின் ைற்ற சதொழிலொளர்களுடன் ெைைொன
அணுகணலக் சகொண்டிருக்க சைண்டும்.
ஒரு ஏசென்ெி ஊழியணை பணியைர்த்திய ஒரு நிறுைனத்தில்
ஒரு கொலியொன சைணலைொய்ப்பு எழும் சநைத்தில், நிறுைனம்,
தனது செொந்த ஊழியர்களுக்கு தகைல் சதொிைிக்கும்சபொது,
எந்தசைொரு ஏசென்ெி ஊழியருக்கும், அைருக்கொக சைணல
செய்ய நியைிக்கப்பட்டுள்ள எந்த ஏசென்ெி ஊழியருக்கும்,
கொலியிடத்ணத சதொிைிக்க சைண்டும். இதன் மூலம் ஏசென்ெி
சதொழிலொளி அந்த பதைிக்கு ைிண்ணப்பிக்க ஒரு ைொய்ப்பொக
அணையும்.
ஒரு நபொின் சைணலைொய்ப்புக்கு எந்தசைொரு ஏற்பொட்ணட
செய்ைதிலும் ஒரு சைணலைொய்ப்பு நிறுைனம் அந்த நபொிடம்
கட்டணம் ைசூலிக்க முடியொது.
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பகுதி சநை பணியொளர்கள்
ஒரு பகுதிசநை ஊழியர் என்பைர் ஒசை ைொதிொியொன
சைணலணயச் செய்யும் முழுசநை ஊழியணைக் கொட்டிலும்
குணறைொன ைணிசநைம் சைணல செய்பைர் ஆைொர்.
எந்தசைொரு சைணலைொய்ப்பு நிணலக்கும் ஒப்பிடத்தக்க ஒரு
முழுசநை ஊழியணை ைிட ஒரு பகுதிசநை ஊழியர் குணறைொக
நடத்தப்படக்கூடொது ைற்றும் அணனத்து பணியொளர்
பொதுகொப்பு ெட்டங்களும் பகுதிசநை ஊழியர்களுக்கு
சபொருந்தும். ெில நியொயைொன சூழ்நிணலகளில் ைட்டுசை
பகுதிசநை ஊழியர்கணள ஒரு நிணல-கொல ஊழியணை ைிட
குணறைொக நடத்த முடியும்.

இளம் ைொலிபர்களின் சைணலைொய்ப்பு
இணளஞர்களின் பொதுகொப்புச் ெட்டம், 1996 இளம்
சதொழிலொளர்களின் ஆசைொக்கியத்ணதப் பொதுகொப்பதற்கொக
ைடிைணைக்கப்பட்டுள்ளது, சைலும் பள்ளி ஆண்டில்
சைணலைொய்ப்பு அைர்களின் கல்ைிணய ஆபத்தில்
ணைக்கொைல் பொர்த்துக் சகொள்ள இந்த ெட்டம் உதவுகிறது.
இந்த ெட்டம் சைணலைொய்ப்புக்கொன குணறந்தபட்ெ ையது
ைைம்புகணள நிர்ணயிக்கிறது, ஓய்வு இணடசைளிகணளயும்
அதிகபட்ெ சைணல சநைங்கணளயும் நிர்ணயிக்கிறது, சைலும் 18
ையதிற்கு உட்பட்டைர்களுக்கு இைவு சநை சைணலகளில்
சைணல செய்ைணத தணட செய்கிறது. 18 ையதிற்கு உட்பட்ட
சதொழிலொளர்களுக்கொன குறிப்பிட்ட பதிவுகணளயும்
முதலொளிகள் ணைத்திருக்க சைண்டும். சபொதுைொக, இந்த
ெட்டம் 16 ையதிற்குட்பட்ட குழந்ணதகள் சைணல செய்ைணத
தணட செய்கிறது. இருப்பினும், கீசழ உள்ள சநைங்களில், 14
ைற்றும் 15 ையது ெிறுைர்கணள சைணலக்கு அைர்த்தலொம்:
• பள் ளி விடுமுமை நாை்களில் ,
• பள் ளி காலத்தில் பகுதிநநரை் ,
• அங் கீகரிக்கப் பை்ை பணி அனுபவை்
அல் லது கல் வித் திை்ைத்தின் ஒரு
பகுதியாக, அவர்களின் பாதுகாப் பு,
சுகாதாரை் அல் லது வளர்ச்சிக்கு
நவமல தீங் கு விமளவிக்காது நபான்ை
நநரங் களில் .
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குழந்ணதகள் (அதொைது 16 ையதிற்குட்பட்டைர்கள்)
கலொச்ெொை, கணல, ைிணளயொட்டு அல்லது ைிளம்பைப்
பணிகளில் பணியொற்றலொம், இது அைர்களின் பொதுகொப்பு,
சுகொதொைம் அல்லது ைளர்ச்ெிக்கு தீங்கு ைிணளைிக்கொதது
ைற்றும் பள்ளியில் கலந்துசகொள்ைது, சதொழில்
ைழிகொட்டுதல் அல்லது பயிற்ெித் திட்டங்கள் அல்லது
திறன் ஆகியைற்றில் தணலயிடொது இருத்தல் அைெியம்.
அவ்ைொறு செய்ய ைணிக, நிறுைன ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு
அணைச்ெர் ெொர்பொக ைழங்கப்பட்ட உொிைத்தின் மூலம்
அனுைதி சபறப்பட சைண்டும்.
உொிை ைிண்ணப்பங்கள் செய்யப்படும் நடைடிக்ணககள்
சபொதுைொக சதொணலக்கொட்ெி ைிளம்பைங்கள், திணைப்படங்கள்
அல்லது திசயட்டர் செயல்திறன் ஆகியணை ஆகும். அ
ைற்றில்
குழந்ணதகளின் இருப்பு சதணைப்படும். சபற்சறொொின் ஒப்புதல்,
சைற்பொர்ணை ைற்றும் கல்ைி ஏற்பொடுகள் பற்றிய சபொதுைொன
நிபந்தணனகள் ைற்றும் ஒவ்சைொரு குழுைிற்கும் சபொருத்தைொன
அதிகபட்ெ சைணல சநைம் ைற்றும் குணறந்தபட்ெ
இணடசைளிகள் சபொன்ற குழந்ணதகள் சைணலக்கு
அைர்த்தக்கூடியநிபந்தணனகணள உொிைம் குறிப்பிடுகிறது.
சைணலைொய்ப்பு சதொடங்குைதற்கு குணறந்தது 21 நொட்களுக்கு
முன்னர் முதலொளி உொிைத்திற்கொக எழுத்துப்பூர்ைைொக
ைிண்ணப்பிக்க சைண்டும்.
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ைிண்ணப்பங்கணள ெைர்ப்பிக்க கீசழ உள்ள முகைொியில் சதொடர்பு
சகொள்ளவும்:
இணளஞர்களின் சைணலைொய்ப்பு உொிைம்
பிொிவு, பணியிட உறவுகள் ஆணணயம்
ஓபிணையன் ெொணல,
கொர்சலொ. சதொணலசபெி:
(059) 9178800
சலொ-கொல்: 0818 220100
ைின்னஞ்ெல்: licenseing@workplacerelations.ie
பின்ைரும் ஆைணங்கணள பதிைிறக்கம் செய்ய கீசழ உள்ள
இணணயதளத்ணத அணுகவும்
www.workplacerelations.ie.

•

இணளஞர்களின் பொதுகொப்பு (சைணலைொய்ப்பு)
ெட்டம் 1996 ைிண்ணப்ப படிைம்,

•

இணளஞர்களின் பொதுகொப்பு (சைணலைொய்ப்பு)
ெட்டம், 1996 பிொிவு 3 (2) திசயட்டர் உொிைத்தின்
கீழ் உொிைத்தின் மூலம் ஒரு குழந்ணதணயப்
பணியைர்த்துைது பற்றிய குறிப்பு,

•

இணளஞர்களின் பொதுகொப்பு (சைணலைொய்ப்பு)
ெட்டம், 1996 பிொிவு 3 (2) திணைப்படம் / டிைி
உொிைத்தின் கீழ் உொிைத்தின் மூலம் ஒரு
குழந்ணதணயப் பணியைர்த்துைது பற்றிய
குறிப்பு.
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சைளிநொட்டு குடிைக்களின்
சைணலைொய்ப்பு
அயர்லொந்தில் ெட்டப்பூர்ைைொக பணிபுொியும்
சைளிநொட்டினருக்கு ஒரு ஐொிஷ் சதொழிலொளி சபொலசை முழு
அளைிலொன ெட்டொீதியொன சைணலைொய்ப்பு உொிணைகள்
ைற்றும் பொதுகொப்புகளுக்கு உொிணை உண்டு.
ஈ.ஈ.ஏஅல்லொத ஒரு குடிைகன்/குடிைகள் , கீசழ
பட்டியலிடப்பட்டுள்ள ைழக்குகணளத் தைிை, அயர்லொந்தில்
சைணலைொய்ப்பு சபற சைணலைொய்ப்பு அனுைதி
சதணைப்படுகிறது (ஐசைொப்பிய ஒன்றியத்தின் உறுப்பு
நொடுகணள ஐஸ்லொந்து, சநொர்சை ைற்றும் லிச்சென்ஸ்ணடன்
ஆகியைற்ணற உள்ளடக்கியது ஈ.ஈ.ஏ). ஈ.ஈ.ஏஅல்லொத ஒரு
சதெியம் சபொருத்தைொன சைணலைொய்ப்பு அனுைதி அல்லது
சைணல செய்ய சைறு அனுைதியின்றி சைணலைொய்ப்பில்
இருந்தொல், அது ஒரு முதலொளி ைற்றும் ஒரு ஊழியர் ஆகிய
இருைருக்கும் சைணலைொய்ப்பு அனுைதிச் ெட்டங்கள் 2003
ைற்றும் 2006 இன் கீழ் ஒரு குற்றைொகும் என்பணதக்
கைனத்தில் சகொள்ள சைண்டும். சைணலைொய்ப்பு அனுைதி
ணைத்திருப்பைர்கள் அனுைதிப்பத்திைத்தில் சபயொிடப்பட்ட
முதலொளிக்கு ைட்டுசை சைணல செய்ய முடியும்.

சைணலைொய்ப்பு அனுைதி ணைத்திருப்பைர், எந்தசைொரு
கொைணத்திற்கொகவும், அனுைதிப்பத்திைத்தின்
செல்லுபடியொகும் கொலப்பகுதியில் அனுைதிப்பத்திைத்தில்
சபயொிடப்பட்ட முதலொளியொல் பணியைர்த்தப்படுைணத
நிறுத்திைிட்டொல், அெல் அனுைதி ைற்றும்
ெொன்றளிக்கப்பட்ட நகணல உடனடியொக ைணிகம், நிறுைன
ைற்றும் கண்டுபிடிப்புத் துணறக்கு திருப்பித் தரசைண்டும்.
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சைணலைொய்ப்பு அனுைதி சதணையில்லொத ஈ.ஈ.ஏஅல்லொத
நொடுகளின் குடிைக்கள் பின்ைருைனைற்ணற உள்ளடக்குகின்றனர்:
ைொழ்க்ணகத் துணணயொக இருக்க அல்லது ஐொிஷ் /
ஈ இ சதெியத்ணதச்
ஏ
ெொர்ந்தைைொக இருக்க
அனுைதி,
ஐொிஷ் குடிைகனின் சபற்சறொைொக இருக்க அனுைதி,
தஞ்ெம் ைழங்கும் பணியில் இருந்ததொல், ைனிதொபிைொன
அடிப்பணடயில் ைொநிலத்தில் தங்க தற்கொலிக
ைிடுப்பு,
ைொநிலத்தில் ைெிப்பதற்கும், சைணல செய்ைதற்கும்,
நீதி ைற்றும் ெைத்துைத் துணறயின்
சைளிப்பணடயொன அனுைதி,
• ைொநிலத்தில் ைெிப்பதற்கும், சைணல
செய்ைதற்கும், நீதி ைற்றும் ெைத்துைத் துணறயின்
சைளிப்பணடயொன அனுைதி,
• படிக்கும் கொலங்களில் 20 ைணிசநைமும்
ைிடுமுணற நொட்களில் 40 ைணிசநைமும் சைணல
செய்ய அனுைதிக்கப்பட்ட பதிவுசெய்யப்பட்ட
ைொணைைொக ைொநிலத்தில் இருக்க அனுைதி,
டிப்ளசைட்டிக் ொிசலஷன்ஸ் அண்ட் இம்முனிட்டிஸ்
ஆக்ட் 1967 இன் ைிதிமுணறகளின் கீழ் ைொநிலத்தில்
இருக்க அனுைதி, ைற்றும் அைெொங்கம் ஒரு
செயல்பொட்டு ெொர்பு ஒப்பந்தத்தில் ணகசயழுத்திட்ட
ஒரு நொட்டின் ைிஷனுக்கு நியைிக்கப்பட அனுைதி,
சுைிஸ் நொட்டினர்: ெூன் 1, 2002 அன்று
நணடமுணறக்கு ைந்த ஐசைொப்பிய ெமூகங்கள்
ைற்றும் சுைிஸ் கூட்டணைப்புச் ெட்டம் 2001 இன்
ைிதிமுணறகளுக்கு இணங்க, இது சைணலைொய்ப்பு
அனுைதி இன்றி, சுைிட்ெர்லொந்திற்கும்
அயர்லொந்திற்கும் இணடயில் சதொழிலொளர்களின்
சுதந்திைைொன இயக்கத்ணத செயல்படுத்துகிறது.
குறிப்பு
ஒரு பிபிஎஸ் (தனிநபர் சபொது செணை) எண்ணண
ணைத்திருப்பது ைட்டும் ஒரு நபருக்கு ைொநிலத்தில் சைணல
செய்ய உொிணை ைழங்கிைிடொது.
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சதொடர்பு ைிபைங்கள்
சைணலைொய்ப்பு அனுைதி பிொிவு
ைணிகத் துணற, நிறுைன ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு
ஏர்ல்ஸ்சபொர்ட் ணையம், சலொயர் ஹட்ச் ஸ்ட்ொீட், டப்ளின்
2, டி 02 பிடபிள்யூ 01 சதொணலசபெி: (01) 417 5333 • சலொகொல்: 0818 201616*
ைின்னஞ்ெல்: Employmentpermits@dbei.gov.ie
ைணலத்தளம்: www.dbei.gov.ie
* 0818 (சலொ-கொல்) எண்கணளப் பயன்படுத்துைதற்கு
ைிதிக்கப்படும் கட்டணங்கள் சைவ்சைறு செணை
ைழங்குநர்களிணடசய சைறுபடலொம் என்பணத நிணனைில்
சகொள்க.
சைணலைொய்ப்பு அனுைதி அணழப்பு ணையத்திற்கொன
சதொணலசபெி ைினைல்கள் பணியிட உறவுகள்
ஆணணயத்தொல் தீர்க்கப்படும்.
சைணலைொய்ப்பு அனுைதி தகைல் ைற்றும் ைிண்ணப்பத்
சதணைகளும் www.dbei.gov.ie இல் கிணடக்கின்றன.
சைணலைொய்ப்பு அனுைதி ைிண்ணப்பங்களின் தற்சபொணதய
நிணலயும் அந்த ைணலத்தளத்தின் ஆன்ணலன் நிணல
புதுப்பிப்பு ைிெொைணண ைெதிணயப் பயன்படுத்தி
ெொிபொர்க்கப்படலொம்.
பணியைர்த்தப்பட்ட சதொழிலொளர்கள்: ஒரு
இடுணகயிடப்பட்ட சதொழிலொளி என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட
கொலத்திற்கு, அைர் / அைள் சபொதுைொக பணிபுொியும்
ைொநிலத்ணதத் தைிை சைறு ஒரு ஐசைொப்பிய ஒன்றியத்தின்
உறுப்பு ைொநிலத்தில் தனது / அைள் சைணலணயச்
செய்கிறொர். ஐசைொப்பிய ெமூகத்தின் இடுணகயிடப்பட்ட
சதொழிலொளர் உத்தைவு ஒவ்சைொரு உறுப்பு நொடுகளும் அதன்
பிைொந்தியத்தில் இடுணகயிடப்பட்ட ஒரு சதொழிலொளி அந்த
உறுப்பு ைொநிலத்தின் ெட்டத்தின் கீழ் ஊழியர்களுக்கு
உத்தைைொதம் அளிக்கும் சைணலைொய்ப்பு ைிதிமுணறகள்
ைற்றும் நிபந்தணனகளுக்கு உத்தைைொதம் அ
ளிக்கப்படுைணத
உறுதி செய்ய சைண்டும்.
ைற்சறொரு உறுப்பு நொடுகளிலிருந்து அயர்லொந்திற்கு
சதொழிலொளர்கள் தற்கொலிகைொக இடுணகயிடுைதற்கு ஒரு
படிைம் சதணைப்படுகிறது. படிைத்ணத ெைர்ப்பிப்பதற்கொன
அறிைிப்பு படிைம் ைற்றும் முகைொி அல்லது ைின்னஞ்ெல் முகைொி
www.workplacerelations.ie இல் கிணடக்கிறது.
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எழுதப்பட்ட ைிதிமுணறகள் ைற்றும்
நிபந்தணனகள்
சைணலைொய்ப்புக்கொன முழு ஒப்பந்தமும் எழுத்துப்பூர்ைைொக
இருக்க சைண்டியதில்ணல என்றொலும், சைணலைொய்ப்பு
சதொடங்கிய இைண்டு ைொதங்களுக்குள்
சைணலைொய்ப்புக்கொன ெில ைிதிமுணறகள் ைற்றும்
நிபந்தணனகள் எழுத்துப்பூர்ைைொக குறிப்பிடப்பட
சைண்டும். இணை சபொதுைொக ஊதியத்ணதக் கணக்கிடும்
முணறணயயும், செயல்பொட்டில் சநொய்ைொய்ப்பட்ட ஊதியத்
திட்டம் உள்ளதொ இல்ணலயொ என்பணதயும் உள்ளடக்கும்.
(நிணலயொன கொல ஊழியர்களுக்கு, எந்த சூழ்நிணலயில்
அைர்களின் சைணலைொய்ப்பு முடிவுக்கு ைரும் என்பதும்
இதில் அடங்கும்). சைணலைொய்ப்பு ைிதிமுணறகள் (தகைல்)
ெட்டங்கள் 1994 முதல் 2014 ைணை ெட்டத்தின் படி ஒரு
முதலொளி தங்கள் ஊழியர்களுக்கு சைணலைொய்ப்பு
சதொடங்கிய இைண்டு ைொதங்களுக்குள் தங்கள்
சைணலைொய்ப்பு சதொடர்பொன ைிதிமுணறகள் ைற்றும்
நிபந்தணனகளின் எழுத்துப்பூர்ை அறிக்ணகணய ைழங்க
சைண்டும்.
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இதில் பின்ைருபணை இருக்க சைண்டும்:
முதலொளி ைற்றும் பணியொளொின் முழு சபயர்கள்,
முதலொளியின் முகைொி,
சைணல செய்யும் இடம், அல்லது முக்கிய சைணல இடம்
இல்லொத இடத்தில், ஒரு ஊழியர் சதணைப்படுைதொக
அல்லது பல்சைறு இடங்களில் சைணல செய்ய
அனுைதிக்கப்படுைணதக் குறிக்கும் அறிக்ணக,
சைணல தணலப்பு அல்லது சைணலயின் தன்ணை,
சைணல சதொடங்கும் சததி,
ஒப்பந்தம் தற்கொலிகைொக இருந்தொல், சைணலைொய்ப்பு
எதிர்பொர்க்கப்படும் கொலம்,
ஒப்பந்தம் ஒரு நிணலயொன கொலத்திற்கு என்றொல்,
ஒப்பந்தம் கொலொைதியொகும் சததி,
ஊதிய ைிகிதம் அல்லது ஊதியத்ணத கணக்கிடும்
முணற,
சகொொிக்ணகயின் சபொில் எந்தசைொரு குறிப்பு
கொலத்திற்கும் ெைொெொி ைணிசநை ஊதிய ைிகிதத்தின்
எழுதப்பட்ட அறிக்ணகக்கொன உொிணை,
அளிக்கப்படும் ஊதியம் ைொைொந்திை, ைொதொந்திை அல்லது
சைறு முணறயில்,
கூடுதல் சநைம் உட்பட, சைணல சநைம் சதொடர்பொன
ைிதிமுணறகள் அல்லது நிபந்தணனகள்,
கட்டண ைிடுப்பு சதொடர்பொன ைிதிமுணறகள் அல்லது
நிபந்தணனகள் (ஊதியம் சபற்ற சநொய்ைொய்ப்பட்ட
ைிடுப்பு தைிை),
சநொய் அல்லது கொயம் கொைணைொக சைணலக்கொன
இயலொணை சதொடர்பொன ைிதிமுணறகள் அல்லது
நிபந்தணனகள்,
ஓய்வூதியங்கள் ைற்றும் ஓய்வூதிய திட்டங்கள்
சதொடர்பொன ைிதிமுணறகள் அல்லது நிபந்தணனகள்,
அறிைிப்பின் கொலங்கள் அல்லது அறிைிப்பு
கொலங்கணள தீர்ைொனிப்பதற்கொன முணற,
சைணலைொய்ப்பு ைிதிமுணறகணள பொதிக்கும் எந்தசைொரு
கூட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கும் குறிப்பு.
நிறுேனங் களின் இடமாற் றம் : ஐசைொப்பிய ெமூகங்கள்
(நிறுைனங்கணள ைொற்றுைதில் பணியொளர்கணளப்
பொதுகொத்தல்) ைிதிமுணறகள், 2003, ைணிகத்ணத ைொற்றினொல்
அல்லது ஒரு பகுதிணய ைொற்றினொல் அெல் முதலொளியின்
சைணலைொய்ப்பு ெட்ட உொிணைகள் ைற்றும் கடணைகள் புதிய
முதலொளிக்கு ைொற்றப்படும் என்று ைழங்குகிறது. புதிய முதலொளி
எந்தசைொரு கூட்டு ஒப்பந்தத்திலும் ஒப்புக் சகொள்ளப்பட்ட
ைிதிமுணறகணளயும் நிபந்தணனகணளயும் அெல் முதலொளிக்கு
சபொருந்தக்கூடிய அசத ைிதிமுணறகளில் கைனிக்க சைண்டும்.
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ெம்பளம் ைற்றும் ஊதியங்கள்
வதசிய குலறந் தபட்ச ஊதியம் : அயர்லொந்தில் அனுபைம்

ைொய்ந்தையது ைந்த சதொழிலொளர்களுக்கு ஒரு ைணி சநைத்திற்கு
குணறந்தபட்ெ வீதம் ைழங்க உொிணை உண்டு. எவ்ைொறொயினும்,
குணறந்தபட்ெ ஊதியத்திற்கு ெில ைிதிைிலக்குகள் உள்ளன,
அைற்றில் சநருங்கிய உறைினர்கள், 18 ையதிற்குட்பட்டைர்கள்
ைற்றும் பயிற்ெி சபற்றைர்கள் உள்ளடங்குைொர்கள்.
குறிப்பிட்ட சதொழில்கள் அல்லது துணறகளுக்கொன
ெட்டொீதியொன குணறந்தபட்ெ ஊதிய ைிகிதங்கள்,
சைணலைொய்ப்பு ஒழுங்குமுணற ஆணணகள் (ஈசைொக்கள்),
பதிவுசெய்யப்பட்ட சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் (ஆர்.ஈ.ஏ
கள்) ைற்றும் துணற சைணலைொய்ப்பு ஆணணகள்
(எஸ்ெிஓக்கள்) ஆகியைற்றிலும் ைிதிக்கப்படலொம்.
தற்சபொதுள்ள குணறந்தபட்ெ ைிகிதங்களின் ைிைைங்கள்,
சதெிய குணறந்தபட்ெ ஊதியச் ெட்டங்களின் கீழ் ைற்றும்
ஈசைொக்கள், ஆர்.ஈ.ஏ கள் ைற்றும் எஸ்ெிஓக்கள்
ஆகியைற்றின் கீழ் உள்ள அணனத்து ைிைைங்களும்
www.workplacerelations.ie இல் கிணடக்கின்றன.
சம் பள சீட்டுகள் : அணனத்து ஊழியர்களுக்கும் ஊதியம்

செலுத்தும் ெம்பள ெீட்டு சபற உொிணை உண்டு. இந்த ஊதிய
ெீட்டு சைொத்த ஊதியத்ணதயும் (ைிலக்குகளுக்கு முன்
ஊதியம்) ைற்றும் ஒவ்சைொரு ைிலக்கின் தன்ணைணயயும்
அளணையும் கொட்ட சைண்டும்
விைக்குகள் : ஒரு பணியொளொின் ஊதியத்திலிருந்து

பின்ைரும் ைிலக்குகணளச் செய்ய ஒரு முதலொளி
அனுைதிக்கப்படுகிறொர்:
ெட்டத்தொல் சதணைப்படும் அல்லது
அங்கீகொிக்கப்பட்ட எந்தசைொரு
ைிலக்குகளும் (எ.கொ. பி.ஏ.ய்.ஈ அல்லது
பி.ஆர்.எஸ்.ஐ),

ஒரு பணியொளொின் ஒப்பந்தத்தின் கொலத்தொல்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட எந்தசைொரு ைிலக்குகளும்
(எ.கொ. ஓய்வூதிய பங்களிப்புகள், அல்லது
குறிப்பொக பற்றொக்குணற ைணை),
எந்தசைொரு ைிலக்ணகயும் ஊழியைொல் முன்கூட்டிசய
எழுத்துப்பூர்ைைொக ஒப்புக் சகொள்ளப்பட்டது (எ.கொ.
சுகொதொை கொப்பீட்டு ெந்தொ, ைிணளயொட்டு ைற்றும்
ெமூக கிளப் உறுப்பினர் ெந்தொ).
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ைிடுமுணறகள், இணடசைளிகள், ஓய்வு
சநைம்
ஊழியர்களுக்கு சபொதுைொன ஓய்வு ைழங்கப்படுைணத
முதலொளிகள் உறுதி செய்ய சைண்டும். சைணல சநை
அணைப்பு ெட்டம், 1997 அதிகபட்ெ சைணல சநைம், தினெொி
ைற்றும் ைொைொந்திை ஓய்வு, ைருடொந்திை ைிடுப்பு ைற்றும் சபொது
ைிடுமுணற உொிைங்கணள நிர்ைகிக்கும் ைிதிகணள ைகுக்கிறது.
அதிகபட்ச உலைக்கும் ோரம் : ஒரு பணியொளர்

ெைொெொியொக ஒரு ைொைத்தில் சைணல செய்ய சைண்டிய
அதிகபட்ெ சநைம் 48 ைணிசநைம் ஆகும். இந்த சைணல ைொை
ெைொெொிணய நொன்கு ைொத கொலத்திற்குள் கணக்கிட சைண்டும்.
இருப்பினும் இந்த ெைொெொி கொலத்திற்கு ெில ைிதிைிலக்குகள்
உள்ளன.
இலடஜேளிகள் : ஊழியர்களுக்கு கீழ்கண்டைற்றிற்கு உொிணை

உண்டு;

தினெொி ஓய்வு கொலம் 24 ைணி சநைத்திற்கு 11
ைணிசநைம்,
தினெொி ஓய்வு கொலத்ணதத் சதொடர்ந்து, ஏழு
நொட்களுக்கு சதொடர்ச்ெியொக 24 ைணிசநை
ைொைொந்திை ஓய்வு கொலம்,
4 1 ⁄ 2 ைணி சநைம் சைணல செய்த பிறகு 15 நிைிட
இணடசைளி,
ஆறு ைணி சநைம் சைணல செய்த பிறகு 30 நிைிட
இணடசைளி.

இணடசைளிகளுக்கு பணம் செலுத்துைதற்கு ெட்டொீதியொன
உொிணை இல்ணல.
ஞாயிற் றுக்கிைலமகளிை் : ஏற்கனசை ஊதிய ைிகிதத்தில்

செர்க்கப்படொைிட்டொலும், ஊழியர்கள் சபொதுைொக
ஞொயிற்றுக்கிழணை சைணல செய்ைதற்கொன பிொீைியம்
கட்டணம் அல்லது அதற்கு பதிலொக ஊதியம் சபறும் உொிணை
உண்டு. ெில சதொழில்களில், பதிவுசெய்யப்பட்ட
சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் (ஆர்.ஈ.ஏ.கள்), சைணலைொய்ப்பு
ஒழுங்குமுணற ஆணணகள் (ஈ.ஆர்.ஓ.கள்) ைற்றும் துணறெொர்
சைணலைொய்ப்பு ஆணணகள் (எஸ்.ஈ.ஓ.கள்) கூடுதல் ஓய்வு
ைற்றும் / அல்லது ஞொயிற்றுக்கிழணை ஊதிய உொிணைகணள
ைழங்கக்கூடும் (குறிப்பிட்ட சதொழில் ஒப்பந்தங்கள் பிொிணைப்
பொர்க்கவும்).
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விடுமுலறகள் மற் றும் ஜபாது விடுமுலறகள் :

ைிடுமுணற உொிணைகள் சைணல சதொடங்கிய நொளிலிருந்து
சபறப்படுகின்றன.
குணறந்தபட்ெ ைருடொந்திை ைிடுப்பு உொிணை 4 ைிடுப்பு
ைொைங்களுக்கு ைருடொந்திை ைிடுப்பு ைழங்கப்படுகிறது.
இருப்பினும், ஊழியர் பணிபுொியும் சநைத்தின் அடிப்பணடயில்
ைருடொந்திை ைிடுப்பு திைட்டப்படுகிறது. முழுசநை ஊழியர்கள்
ஒவ்சைொரு மூன்று ைொதங்களுக்கும் ஒரு ைொைம் ஊதியம்
சபறும் ைருடொந்திை ைிடுப்ணபப் சபறுகிறொர்கள். எந்தசைொரு
ைிடுப்பு ஆண்டிலும் 1365 ைணிசநைம் பணிபுொியும் ஊழியர்கள்
அந்த சநைத்தில் தங்களது முழு நொன்கு ைொை ைருடொந்திை
ைிடுப்பு உொிணைணயப் சபற்றுள்ளனர், இது ஒரு ைிடுப்பு
ஆண்டொக இருந்தொல் ைட்டுசை, ஊழியர் சைணலைொய்ப்ணப
ைொற்றுகிறொர்.
பகுதிசநை ஊழியர்களுக்கு ைருடொந்திை ைிடுப்புக்கு சைணல
செய்த சநைங்களில் 8% ைணிசநைம் ைிடுப்பு எடுக்க உொிணை
உண்டு. இது ைிடுப்பு ஆண்டில் அதிகபட்ெம் 4 சைணல
ைொைங்களுக்கு உட்பட்டது. ைருடத்தில் ஒன்பது சபொது
ைிடுமுணறக்கு ஊழியர்களுக்கும் உொிணை உண்டு, இது
ெம்பந்தைொக ஒரு முதலொளி பின்ைரும் நொன்கு ைிருப்பங்களில்
ஒன்ணறக் சதர்வு செய்ய சகொடுக்கலொம்:
செலுத்தப்பட்ட நொணள ைிடுமுணற நொளொக
ைொற்றலொம், அல்லது
ஒரு ைொதத்திற்குள் செலுத்தப்பட்ட நொணள ைிடுமுணற
நொளொக ைொற்றலொம், அல்லது
ஊதியம் சபற்ற ைருடொந்திை ைிடுப்பின் கூடுதல்
நொள், அல்லது
கூடுதல் நொள் ஊதியம்.
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அயர்லொந்தில் ஒன்பது சபொது ைிடுமுணறகள் பின்ைருைொறு:
சபொது ைிடுமுணறகள்

ெனைொி 1 (புத்தொண்டு தினம்)
செயின்ட் சபட்ொிக் தினம் (ைொர்ச் 17)
ஈஸ்டர் திங்கள்
சை ைொதத்தில் முதல் திங்கள்,
ெூன் முதல் திங்கள்,
ஆகஸ்டில் முதல் திங்கள்,
அக்சடொபொில் கணடெி திங்கள்
கிறிஸ்துைஸ் தினம் (டிெம்பர் 25)
புனித ஸ்டீபன் தினம் (டிெம்பர் 26)

ஒரு பகுதிசநை ஊழியர் ஒரு சபொது ைிடுமுணறக்கு தகுதி
சபறுைதற்கு, அைர் / அைள் சபொது ைிடுமுணறக்கு முன்னர்
உடனடியொக ைரும் 5 ைொை கொலத்தில் குணறந்தது 40
ைணிசநைம் சைணல செய்ய சைண்டும்.
ஜபாது விடுமுலறக்கு ஊதியம் : ஊழியர் சபொதுைொக

சைணல செய்யொத ஒரு நொளில் சபொது ைிடுமுணற ைந்தொல்,
அந்த நொளின் ெொதொைண ைொைொந்திை ஊதியத்தில் ஐந்தில் ஒரு
பங்கிற்கு ஊழியர் ஊதியம் சபறுைொர்.

பொதுகொப்பொன ைிடுப்பு
ைகப்சபறு ைிடுப்பு, உடல்நலம் ைற்றும் பொதுகொப்பு ைிடுப்பு,
சபற்சறொர் ைிடுப்பு, தத்சதடுப்பு ைிடுப்பு ைற்றும்
கைனிப்பொளொின் ைிடுப்பு சபொன்ற ெில ெட்டொீதியொன
பொதுகொப்பு ைிடுப்புகணளப் சபற ஊழியர்கணள
(சபொருத்தைொன தகுதிகணள பூர்த்தி செய்யும் நபர்கள்)
அனுைதிக்க முதலொளிகள் கடணைப்பட்டுள்ளனர்.
www.workplacerelations.ie என்ற ைணலத்தளத்தில்
அணுகக்கூடிய ஒவ்சைொரு உொிணைக்கும் ைிதிகணள
அணைக்கும் குறிப்பிட்ட ெட்டம் உள்ளது.
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ெைத்துைம்
சைணலைொய்ப்பு ெைத்துை ெட்டங்கள் சைணல சதொடர்பொன
துணறகளில் ெம்பளம், சதொழிற்பயிற்ெி, சைணலைொய்ப்புக்கொன
அணுகல், பணி அனுபைம் ைற்றும் பதைி உயர்வு சபொன்ற
சைணல ைிஷயங்களில் துன்புறுத்தல் ைற்றும் பொைபட்ெைொன
ைிளம்பைங்கணள சைளியிடுதல் சபொன்றைற்றில் பொகுபொடு
கொட்டுைணத ெட்டைிசைொதைொக்குகிறது.
பொலினம், ெிைில் நிணல, குடும்ப நிணல, பொலியல்
சநொக்குநிணல, மத
நம்பிக்ணக, ையது, இ
யலொணை, இனம், நிறம்,
சதெியம், இன
அல்லது சதெிய சதொற்றம் ைற்றும் பயண
ெமூகத்தின்
உறுப்பினர் ஆகியைற்றுடன் சதொடர்புணடய பொகுபொடு
தணடசெய்யப்பட்டுள்ளது.
கூட்டு ஒப்பந்தம், சைணலைொய்ப்பு ஒழுங்குமுணற ஆணண,
பதிவுசெய்யப்பட்ட சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தம் அல்லது
துணறெொர் சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தம் ஆகியைற்றில்
எந்தசைொரு ஏற்பொடும் சைசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
எந்தசைொரு அடிப்பணடயிலும் பொகுபொடு கொண்பிக்கும்
என்பது செல்லொது என்று அறிைிக்கப்படலொம்.
சைசல குறிப்பிடப்பட்டுள்ள எந்தசைொரு அடிப்பணடயிலும்
சதொழில் ஓய்வூதியம் சதொடர்பொக சநைடியொகசைொ அல்லது
ைணறமுகைொகசைொ பொகுபொடு கொண்பது ெட்டைிசைொதைொனது.
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குறிப்பிட்ட சதொழில்துணற ஒப்பந்தங்கள்
ெில துணறகளில் உள்ள பணியொளர்கள் தங்கள்
சைணலைொய்ப்பு சதொடர்பொன குறிப்பிட்ட ஒப்பந்தங்களொல்
பொதுகொக்கப்பட்டிருக்கிறொர்கள், சைலும் இந்த துணறகளில்
உள்ள ஊழியர்களின் ஊதியம் ைற்றும் பணி
நிணலணைகணள இது ணகயொள்கிறது. இந்த ஒப்பந்தங்கள்
கீசழ சகொடுக்கப்பட்டுள்ளன:
– - சைணலைொய்ப்பு ஒழுங்குமுணற ஆணணகள் (ஈசைொக்கள்)
- கூட்டு சதொழிலொளர் குழு முன்ணைத்த ைற்றும்
சதொழிலொளர் நீதிைன்றத்தொல் ஏற்றுக்சகொள்ளப்பட்ட
திட்டங்கணளத் சதொடர்ந்து ைணிக, நிறுைன ைற்றும்
கண்டுபிடிப்பு அணைச்ெைொல் செய்யப்பட்டது;
– பதிவு செய்யப்பட்ட சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள்
(ஆர்.ஈ.ஏ. கள்) - ஒரு ைர்க்கம், ைணக அல்லது
சதொழிலொளர்கள் அல்லது சதொழிற்ெங்கங்கள் ைற்றும்
சதொடர்புணடய முதலொளிகள் அல்லது முதலொளிகளின்
சதொழிற்ெங்கத்தொல் முன்சைொழியப்பட்ட ைற்றும்
சதொழிலொளர் நீதிைன்றத்தில் பதிவுசெய்யப்பட்டது:
ைற்றும்
– துணற சைணலைொய்ப்பு ஒப்பந்தங்கள் (எஸ்ெிஓ) சதொழிலொளர் நீதிைன்றத்தின் பொிந்துணைகணளத்
சதொடர்ந்து ைணிக, நிறுைன ைற்றும் கண்டுபிடிப்பு
அணைச்ெொின் உத்தைைொல் செய்யப்பட்டது.
ஈசைொ, ஆர்இஏ அல்லது எஸ்ெிஓ ஆகியைற்றொல்
பொதுகொக்கப்பட்ட துணறகளில் உள்ள முதலொளிகள் ஊதிய
ைிகிதங்கணள செலுத்துைதற்கும் உத்தைவுகள் ைற்றும்
ஒப்பந்தங்களொல் பொிந்துணைக்கப்பட்ட சைணலைொய்ப்பு
நிணலணைகணள ைழங்குைதற்கும் ெட்டத்தொல்
கடணைப்பட்டுள்ளனர்.
தற்சபொது நணடமுணறயில் உள்ள ஈ.ஆர்.ஓ.கள், ஆர்.ஈ.ஏ.
ைற்றும் எஸ்.ஈ.ஓகளின் ைிைைங்கள்
www.workplacerelations.ie என்ற ைணலத்தளத்தில்
கிணடக்கின்றன.
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சைணல நிறுத்தம்
குலறந் தபட்ச அறிவிப் பு: 1973 முதல் 2005 ைணையிலொன

குணறந்தபட்ெ அறிைிப்பு ைற்றும் சைணலைொய்ப்பு
ைிதிமுணறகள் ெட்டத்தின் கீழ், குணறந்தபட்ெம் 13
ைொைங்களொைது தனது / அைள் முதலொளியின் சைணலயில்
இருந்த ஒவ்சைொரு ஊழியருக்கும் அந்த முதலொளி அைணை
அல்லது அைணள பதைி நீக்கம் செய்ைதற்கு முன் குணறந்தபட்ெ
அறிைிப்புக்கு உொிணை உண்டு. செணையின் நீளத்திற்கு ஏற்ப
இந்த கொலம் ஒன்று முதல் எட்டு ைொைங்கள் ைணை ைொறுபடும்.
அறிைிப்புக்கு பதிலொக ஒரு முதலொளி ைற்றும் பணியொளர்
பணம் செலுத்துைணத ஒப்புக் சகொள்ளலொம். ஒரு
பணியொளொின் குணறந்தபட்ெ அறிைிப்பு உொிணை
பின்ைருைொறு:
செணையின் நீளம்

குணறந்தபட்ெ அறிைிப்பு

பதின்மூன்று ைொைங்கள் முதல்
ஒரு ைொைம்
இைண்டு ைருடங்களுக்கும் குணறைொனது
இைண்டு ஆண்டுகள் முதல் ஐந்து
இைண்டு
ஆண்டுகளுக்கு குணறைொக
ைொைங்கள் ஐந்து ஆண்டுகள் முதல் பத்து
நொன்கு
ைருடங்களுக்கும் குணறைொனது
ைொைங்கள் பத்து ஆண்டுகள் முதல்
ஆறு ைொைங்கள்
பதிணனந்து ஆண்டுகள் ைணை
பதிணனந்து ஆண்டுகளுக்கு சைல்
எட்டு ைொைங்கள்
தனது / அைள் முதலொளியுடன் 13 ைொை செணை சகொண்ட ஒரு
ஊழியர் ைொெினொைொ செய்யும் சபொது ஒரு ைொை அறிைிப்ணப
தனது / அைள் முதலொளிக்கு சகொடுக்க சைண்டிய
கட்டொயத்தில் உள்ளொர், நீண்ட கொலத்திற்கு சைணலைொய்ப்பு
எழுதப்பட்ட ஒப்பந்தம் இல்லொைிட்டொல், இந்த அறிைிப்பு
கொலம் சகொடுக்கப்பட சைண்டும்.
பணிநீக்கம் அல்லது சநொடித்துப்சபொதல் சபொன்ற பல்சைறு
ைழிகளில் சைணல ஒப்பந்தங்கணள நிறுத்தலொம். இந்த
சூழல்களில் ஏசதனும் சைணல நிறுத்தப்படுைது சதொடர்பொன
ைிதிகணள முதலொளிகள் அறிந்திருக்க சைண்டும்.
பணிநீக்கத்ணத நியொயப்படுத்த, பின்ைரும் ஒன்று அல்லது
அதற்கு சைற்பட்ட கொைணங்களொல் ைிணளந்ததொக ஒரு
முதலொளி கொட்ட சைண்டும்:
(a) பணியொளொின் திறன் / திறணை அல்லது
தகுதிகள் / அைர் செய்யும் சைணலக்கு
சபொருந்தொதது;
(b) ஊழியொின் நடத்ணத;
(c) உபொிநிணல;
(d) சைணலைொய்ப்ணப சதொடர்ைது ைற்சறொரு
ெட்டொீதியொன சதணைக்கு முைணொனது;
(e) பதைி நீக்கம் செய்ய கணிெைொன கொைணங்கள் இருந்தன.
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உபொிநிணல
சபொதுைொக, ஒரு சைணல இனி இருக்கொது, அந்த நபர்
ைொற்றப்படைொட்டொர் என்ற சநைங்களில் ஒரு பணிநீக்க
நிணலணை ஏற்படுகிறது.
பணிநீக்க சகொடுப்பனவு திட்டத்தின் கீழ், தகுதிைொய்ந்த
அணனத்து ஊழியர்களும் பணிநீக்கம் செய்யப்படுைதொல்
ெட்டொீதியொன பணிநீக்க சைொத்த சதொணக செலுத்த உொிணை
உண்டு. ஒரு ஊழியருக்கு ஒவ்சைொரு ஆண்டும் செணைக்கு
இைண்டு ைொை ஊதியம் ைழங்கப்படும், சபொனஸ் ைொைம்
செர்க்கப்பட்டு, சைொத்த ைொைொந்திை ஊதியத்தில் நிலவும்
அதிகபட்ெ உச்ெைைம்புக்கு உட்பட்டு, € 600 வ
ணை ஆகும். இது
பணிநீக்கம் குறித்து அறிைிக்கப்பட்டது ைற்றும் / அல்லது
ெனைொி 1, 2005 அல்லது அதற்குப் பிறகு
அறிைிக்கப்பட்டதுைொகும்.
ெட்டொீதியொன பணிநீக்க சதொகுப்பனவுகளுக்கு தகுதி சபற
ஒரு ஊழியர் குணறந்தது இைண்டு ஆண்டுகள்
சதொடர்ச்ெியொன செணைணய (104 ைொைங்கள்) சகொண்டிருக்க
சைண்டும். ஒரு பணியொளணை பணிநீக்கம் செய்யும் ஒரு
முதலொளி குணறந்தபட்ெ அறிைிப்பு ைற்றும் சைணலைொய்ப்பு
ைிதிமுணறகள் 1973 - 2005 அல்லது பணியொளொின்
ஒப்பந்தத்தின் கீழ் செணையின் நீளத்திற்கு ஏற்ப
பணியொளருக்கு தகுந்த அறிைிப்ணப ைழங்க சைண்டும்.
எவ்ைொறொயினும், பணிநீக்கம் குறித்த அறிைிப்பு சைணல
நிறுத்தப்படுைதற்கு இைண்டு ைொைங்களுக்கு முன்புதொன்
சதணைப்படுகிறது ைற்றும் எழுத்துப்பூர்ைைொக ைழங்கப்பட
சைண்டும். ஆர்.பி.50 படிைத்தின் பகுதி ஏஐப்
பயன்படுத்துைதன் மூலசைொ (கீசழ கொண்க) அல்லது
பணிநீக்கத்ணத எழுத்துப்பூர்ைைொக ஊழியருக்கு
சதொிைிப்பதன் மூலசைொ இணதச் செய்யலொம். பணியொளர்
தங்கள் பணிநீக்கக் கட்டணத்ணத உண்ணையில் சபறும்
ைணை ஆர்.பி.50 படிைத்தின் பகுதி பி இல்
ணகசயழுத்திடக்கூடொது. பணிநீக்க கொல்குசலட்டணைப்
பயன்படுத்தி பணிநீக்க உொிணைகணள எவ்ைொறு
கணக்கிடுைது என்பது உள்ளிட்ட கூடுதல் தகைலுக்கு,
www.welfare.ie என்ற இணணயதளத்ணத அணுகவும்.
பணிநீக்க சகொடுப்பனவு ெட்டங்கள் 1967 முதல் 2014 ைணை
உள்ள ெட்டத்தின் படி பணிநீக்க சைொத்த சதொணக
ஊழியருக்கு சநைடியொக செலுத்தப்பட சைண்டும்.
பணிநீக்கம் கொைணைொக பணிநீக்கம் செய்யப்பட்ட சததி
ெனைொி 1, 2013 க்கு முன்னர் ைட்டுசை முதலொளிகளுக்கு
ெட்டொீதியொன பணிநீக்க தள்ளுபடிகள் சபொருந்தும்.
ஆன்ணலன் ைெதிணய (படிைம் ஆர்.பி.50) பயன்படுத்தி
சைணலைொய்ப்பு ைிைகொைங்கள் ைற்றும் ெமூக பொதுகொப்புத்
துணறக்கு பணிநீக்க தள்ளுபடி சகொொிக்ணகணய
ைழங்குைதற்கொன முதலொளிகளுக்கொன தகைல்
www.welfare.ie என்ற ைணளத்தளத்தில் கிணடக்கிறது.
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கூட்டு பைிநீ க்க ஜகாடுப் பனவுகள் : முதலொளிகள் கூட்டு

பணிநீக்கங்கணளத் திட்டைிடுகிற இடங்களில்,
பணியொளர்களின் பிைதிநிதிகளுக்கு முன்சைொழியப்பட்ட
பணிநீக்கங்கள் குறித்த குறிப்பிட்ட தகைல்கணள
ைழங்குைதற்கும், பணிநீக்கம் நணடசபறுைதற்கு குணறந்தது
30 நொட்களுக்கு முன்னர் அந்த பிைதிநிதிகளுடன்
கலந்தொசலொெிப்பதற்கும் அைர்கள் கடணைப்பட்டுள்ளனர்.
இவ்ைொறு சைற்சகொள்ளப்படும் ஆசலொெணனகளொல்
ைிணளவுகள் குணறக்கப்படுகின்றன.

நணடமுணற ைற்றும் பிற
சதணைகளின் குறியீடுகள்
சைணலைொய்ப்பு இடங்களில் ஒழுக்கம் ைற்றும் குணறகணளக்
ணகயொள்ைது, பணியில் கity ைைம் (சகொடுணைப்படுத்துதல்
ைற்றும் துன்புறுத்தல் உட்பட) சபொன்ற ெில சகொள்ணககள்
ைற்றும் நணடமுணறகணள நிறுவுைது ைற்றும் கட்டுக்குள்
ணைப்பது அைெியைொகக் கருதப்படுகிறது, அசத சநைத்தில்
தைவு பொதுகொப்பு ைற்றும் இல்லொணை சபொன்ற பிற
சகொள்ணககள் ைற்றும் நணடமுணறகணள நிறுவுதல்
சகொள்ணககள், ெிறந்த நணடமுணறயொகக் கருதப்படுகின்றன.
ெம்பந்தப்பட்ட ைணிக ைணகணயப் சபொறுத்து
முதலொளிகளுக்கு இதன் முக்கியத்துைம் ைொறுபடும்.
பணியிட உறவுகள் ஆணணயம், சுகொதொைம் ைற்றும்
பொதுகொப்பு ஆணணயம் ைற்றும் ைருைொய் ஆணணயர்களின்
அலுைலகம் உட்பட பல
நிறுைனங்கள் நணடமுணறக்
குறியீடுகணள உருைொக்கியுள்ளன, அணை முதலொளிகளுக்கு
பயனுள்ளதொக இருக்கும். (பயனுள்ள குறியீடுகள், துண்டு
பிைசுைங்கள், ைிளக்க புத்தகங்கள் ைற்றும் பிற
இலக்கியங்களின் அட்டைணணக்கு பின் இணணப்பு II ஐப்
பொர்க்கவும்).
ைொி ைற்றும் ெமூக நலன், ஓய்வூதியம், ெைத்துைம், தைவு
பொதுகொப்பு ைற்றும் சுகொதொைம் ைற்றும் பொதுகொப்பு
சதணைகள் உள்ளிட்ட பல
ைிஷயங்களும் ைக்கணளப்
பணியைர்த்தும்சபொது கருதப்பட சைண்டும். இந்த
ணகசயட்டின் பின் இணணப்பு I இல் அணைப்புகளின்
பட்டியல் ைற்றும் சதொடர்புணடய சதொடர்பு ைிைைங்கள்
உள்ளன).
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நணடமுணறப் படுத்தல்
சைணலைொய்ப்பு ைற்றும் ெைத்துை ெட்டத்தின் ைீறல்கள்
சதொடர்பொன புகொர்கள் பணியிட உறவுகள் ஆணணயத்தில்
ெைர்ப்பிக்கப்படலொம். ஆணணயத்தின்
ைின் புகொர் ைெதிணய www.workplacerelations.ie என்ற
இணணயதளத்தில் கொணலொம். புகொொின் தன்ணைணயப்
சபொறுத்து, இந்த ைிைகொைம் ைிெொைணண அல்லது தீர்ப்புக்கு
பொிந்துணைக்கப்படும்.
ஆய் வு: பணியிட உறவுகள் ஆணணயத்தின் ஆய்ைொளர்கள்

சைணலைொய்ப்பு ெட்டத்ணத கண்கொணித்து
செயல்படுத்துைதற்கொன சநொக்கங்களுக்கொக ஆய்வுகள்,
சதர்வுகள் அல்லது ைிெொைணணகணள சைற்சகொள்ள
அதிகொைம் சபற்றைர்கள்.

சைணலைொய்ப்புச் ெட்டத்தின் குறிப்பிட்ட பகுதிகளில்
(சைணலைொய்ப்புச் ெட்டத்தின் கீழ் ஒரு ஊழியர் ெில
கொைணைொக பணம் செலுத்தப்படொதது உட்பட) ஒரு ைீறல்
நடந்ததொக ஒரு ஆய்ைொளர் தீர்ைொனிக்கும் சநைங்களில்,
ெம்பந்தப்பட்ட முதலொளி இணங்கொதணத ெொிசெய்ய
ைறுக்கிறொர் என்றொல், ஆய்ைொளர், முதலொளி எடுக்க
சைண்டிய நடைடிக்ணககணள அணைக்கும் இணக்க
அறிைிப்ணப சைளியிடுகிறொர். முதலொளி சைல்முணறயீடு
செய்யொைிட்டொல், அறிைிப்பில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள
ைிஷயங்கணள எவ்ைொறு ெொிசெய்ய அைர் அல்லது அைள்
முன்சைொழிகிறொர் என்பணதத் திருத்தசைொ அல்லது எழுதசைொ
ைறுத்துைிட்டொல், பணியிட உறவுகள் ஆணணயம்
முதலொளிக்கு எதிைொக ைழக்குத் சதொடைலொம்.
முதலொளிகளின் தைப்பில் இணங்கொத ஒரு குறிப்பிட்ட
அளைிலொன செயல்கணளப் சபொறுத்தைணை, ஒரு ஆய்ைொளர்
ஒரு நிணலயொன கட்டண அறிைிப்ணப ைழங்கலொம்.
அறிைிப்பு ைழங்கப்பட்ட நபர் அறிைிப்பில்
குறிப்பிடப்பட்டுள்ள சதொணகணய செலுத்தினொல், அது
நீதிைன்றத்திற்கு செல்லொது. இருப்பினும், நபர் சதொணகணய
செலுத்த ைறுத்தொல், இந்த ைிைகொைம் ைொைட்ட
நீதிைன்றத்திற்கு முன்சனறலொம், அங்கு பிைதிைொதி தங்கள்
நிணலணய ெொதொைண ைழியில் பொதுகொக்க முடியும்.
சைணலைொய்ப்பு அனுைதிச் ெட்டங்கள் 2003-2014 இன்
சநொக்கங்களுக்கொக டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஆய்ைொளர்கள்
அங்கீகொிக்கப்பட்ட அதிகொொிகளொக ைணிக, நிறுைன ைற்றும்
கண்டுபிடிப்பு அணைச்ெைொல் நியைிக்கப்படுகிறொர்கள்.
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ேைக்குளிை் தீர்ப்பு: பணியிட உறவுகள் ஆணணயத்தின்

(டபுள்யூ.ஆர்.ெி) தீர்ப்பு அதிகொொிகள் தங்கள் முடிசைடுக்கும்
கடணைகளில் ெட்டொீதியொக சுயொதீனைொக உள்ளனர்,
ஏசனனில் அைர்கள் டபுள்யூ.ஆர்.ெி இயக்குநர் செனைலொல்
குறிப்பிடப்பட்ட புகொர்கணளத் தீர்ப்பது சதொடர்பொன
ைழக்குகணள ணகயொள்கின்றனர்.
இரு தைப்பினருக்கும் தீர்ப்பளிக்கும் அலுைலைொல் ைிெொொிக்க
ைொய்ப்பு ைழங்கப்படும் ஒரு ைிெொைணணணய நடத்துைதும்,
புகொருடன் சதொடர்புணடய எந்த ஆதொைத்ணதயும்
முன்ணைப்பதும் தீர்ப்பு அதிகொொியின் முக்கிய பங்கு
ைகிக்கிறொர். பணியிட உறவுகள் ஆணணயத்தின்
ைிெொைணணகள் தனிப்பட்ட முணறயில் நணடசபறுகின்றன.
தீர்ப்பு அதிகொொி ைழக்ணக ைத்தியஸ்தம் செய்யசைொ அல்லது
ெைைெம் செய்யசைொ முயற்ெிக்க ைொட்டொர். தீர்ப்பொய
அலுைலொின் கருத்தில், முதலொளிகளின் நலன்கணள
பிைதிநிதித்துைப்படுத்தும் ஒரு சதொழிற்ெங்க அதிகொொி
நியைிக்கப்படலொம். ைிெொைணணயில் கட்ெிகள்
பிைதிநிதித்துைப்படுத்தப்படலொம். ஒரு நியொயத்தீர்ப்பொளர்
அல்லது பயிற்ெி சபற்ற ைழக்குணைஞர் அல்லது சைறு எந்த
நபரும் ைழக்கிற்கு நியைிக்கப்படலொம்.
தீர்ப்பு அலுைலர் பின்னர் ைிஷயத்ணத முடிவு செய்து புகொர்
சதொடர்பொக எழுத்துப்பூர்ை முடிணை ைழங்குைொர். இந்த
முடிவு இரு தைப்பினருக்கும் சதொிைிக்கப்பட்டு
சைளியிடப்படும்
(a) புகொர்தொைொின் புகொர் நன்கு நிறுைப்பட்டதொ
இல்ணலயொ என்பணத அறிைிக்கவும்,
(b) ெம்பந்தப்பட்ட ஏற்பொடு (களுக்கு)
முதலொளியின் இணங்கல் சதணை,
(c) சூழ்நிணலகளில் நியொயைொன ைற்றும் ெைைொனதொக
இருக்கும் சபொன்ற தீர்வுகணள முதலொளி செய்ய
சைண்டும்.

ஒரு புகொொின் தைப்பினர் ஒரு தீர்ப்பளிக்கும் அதிகொொியின்
முடிைிலிருந்து சதொழிலொளர் நீதிைன்றத்தில் சைல்முணறயீடு
செய்யலொம்.
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சமரசதாரர:
பணியிட
உறவுகள்
ஆணணயம்
(டபுள்யூ.ஆர்.ெி) ெில ெந்தர்ப்பங்களில் ஒரு ஆைம்ப கட்டத்தில்
புகொர் / ெச்ெைவுகணளத் தீர்ப்பதற்கு ைெதியொக ஒரு ைத்தியஸ்த
செணைணய ைழங்கக்கூடிய நிணலயில் இருக்கக்கூடும்.
புகொர்கள் / தகைொறுகள் எல்லொம் புகொர் / தகைொறுக்கு
ெம்பந்தப்பட்ட இரு தைப்பினொின் உடன்பொட்டுடன்
ைத்தியஸ்தம் செய்ய ைட்டுசை குறிப்பிடப்படலொம்.

ைிெொைணண அல்லது முணறயொன முடிைின் மூலம்
அல்லொைல், தைப்பினொிணடசய ஒரு ஒப்பந்தத்தின் மூலம்
தீர்வு கொண ைத்தியஸ்தம் முயல்கிறது. ஒவ்சைொரு
தைப்பினரும் அவ்ைொறு செய்ய ைிரும்பினொல், தங்களது
செொந்த ஒப்பந்தத்ணத சதளிைொன ைற்றும் தகைலறிந்த
அடிப்பணடயில் சபச்சுைொர்த்ணத நடத்த ைத்தியஸ்த
அதிகொொி அதிகொைம் அளிக்கிறொர். செயல்முணற
தன்னொர்ைைொனது ைற்றும் எந்தசைொரு கட்ெியும் அணத எந்த
கட்டத்திலும் நிறுத்தலொம்.
கட்ெிகளுடன் சதொணலசபெி ைொநொடுகள், சநருக்கு சநர்
ைத்தியஸ்த ைொநொடுகள் / கூட்டங்கள் அல்லது ைத்தியஸ்த
அதிகொொி சபொருத்தைொனதொகக் கருதும் பிற ைழிகணள
ைத்தியஸ்தம் எடுக்கலொம்.
ஒரு தீர்ைொனத்தின் ைிதிமுணறகள் கட்ெிகள் ைீது
பிணணக்கப்படுகின்றன, சைலும் எந்தசைொரு தைப்பினரும்
இந்த ைிதிமுணறகணள ைீறினொல், எந்தசைொரு அதிகொை
நீதிைன்றத்திலும் இந்த ைிதிமுணற செயல்படக்கூடியதொக
இருக்கும்.
பொிந்துணை படிைத்ணத www.workplacerelations.ie என்ற
இணணயதளத்தில் அணுகலொம்.
ைின்னஞ்ெல்: mediation@workplacerelations.ie இல்
கொணலொம்
ஜதாலைவபசி: 01- 6136700 வைா-காை 0818 220 227
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பின் இணணப்பு I:

சைணலைொய்ப்புடன் உதைக்கூடிய
அணைப்புகள்
அணைப்புகள்
பணியிட
உறவுகள்
ஆணணக்குழு

ைணிக

சதொடர்புணடய
சதொடர்பு
செயல்பொடுகள்
ைிபைங்கள்
தகைல் ைழங்கல்,
சலொ-கொல் 0818
புகொர்கள் ைிெொைணண 808090
ைணலத்தளத்தில்
எங்கணள சதொடர்பு
சகொள்ளவும் பக்கம்
ைற்றும் தீர்ப்பு,
www.workplacerelations.i
ைத்தியஸ்தம்,
e
ெைைெம், இணளஞர்கள்
ைற்றும்
சைணலைொய்ப்பு
நிறுைன
உொிைம்
சைணலைொய்ப்பு
சைளியீடு
அனுைதி சபறுதல்.

சலொ-கொல் 0818
808090
www.dbei.gov.ie

சதொழிலொளர்
நீதிைன்றம்

தீர்ப்பு முடிவுகள்

சலொ-கொல் 0818
220228
அல்லது 01 6136666
www.workplacerelations.i
e

குடிைக்கள்

சபொது செணைகள்

தகைல்கள்.

ைற்றும் உொிணைகள்
பற்றிய தகைல்கள்.

நிறுைனங்கள்

நிறுைனத்தின்
தகைல்கணள
ணைத்திருக்கிறது
நிறுைனங்கணள
ஒருங்கிணணக்கிறது
ெட்டங்கணளச்

நிறுைன
ைற்றும்
கண்டுபிடிப்பு
துணற

பதிவு
ைற்றும்
நிறுைனச்
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ைற்றும் இணக்க
அறிைிப்புகளுக்கு
எதிைொக
சைல்முணறயீடு.

செயல்படுத்துகிறது.

www.citizensinformation.
ie

சலொ-கொல் 0818
220226
01 8045200
ைின்னஞ்ெல்:
info@cro.ie
www.cro.ie

தைவு
பொதுகொப்பு
ஆணணக்குழு

ைணிக

தைவு பொதுகொப்பு

057 8684800

ெட்டங்களின் கீழ்
076 1104800
தனியுொிணைக்கொன
www.dataprotection.i
உொிணைணய
e
பொதுகொக்கிறது
ைற்றும் தனிநபர்களின்
உொிணைகள்
ைற்றும்
நிறுைனங்களின்
சபொறுப்புகள் பற்றிய
தகைல்கணள
ைழங்குகிறது.

ைருைொன ஆதைவு
ைற்றும்
ைிைகொைங்கள் பிற செணைகளுக்கொன
அணுகணல உறுதி
செய்ைதன் மூலம்
ைற்றும்
அக்கணறயுள்ள
ெமுதொயத்ணத
சைம்படுத்துைதற்கொன
சபொறுப்பு,
ெமூக
பங்சகற்பு, ெமூக
பொதுகொப்புத்
செர்க்ணகணய
துணற
ஊக்குைித்தல்
ைற்றும்
குடும்பங்கணள
ஆதொித்தல் ஆகிய
செயல்களில்
உதவுகிறது

சலொ-கொல் 0818
800699
(பணிநீக்க
சகொடுப்பனவுகள்)
www.welfare.ie
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அணைப்புகள்

சதொடர்புணடய
செயல்பொடுகள்
ஸ்சகொப் பிொிவு ெட்டத்தின் படி
(சைணலைொய்ப் சைணலைொய்ப்பின்
பு
ைிைகொைங்கள் கொப்பீடு குறித்த
முடிவுகணளயும்
ைற்றும்
தகைல்கணளயும்
தருகிறது.
ெமூக
பொதுகொப்பு
துணற)

சதொடர்பு
ைிபைங்கள்
01 6732585
ைின்னஞ்ெல்:
scope@welfare.ie
www.welfare.ie

சுகொதொை
ைற்றும்

பணியில் பொதுகொப்பு,

சலொ-கொல் 0818
289389

பொதுகொப்பு
அதிகொைம்

சுகொதொைம் ைற்றும்

அல்லது 01-6147000

நலணனப்
பொதுகொப்பதற்கொன
சபொறுப்பு.

ைின்னஞ்ெல்:
wcu@hsa.ie
www.hsa.ie

ஐொிஷ் ைனித

ெைத்துைத்தின்

உொிணைகள்

பொதுகொப்பு ைற்றும்
ஊக்குைிப்பு.

ெைத்துைம்
பொதுகொப்பு
அதிகொைம்
ைருைொய்

ைொி ைசூல்

ஆணணயொளர் ைற்றும் ைதிப்பீடு
கள்
தனியொர்
பொதுகொப்பு
ஆணணயம்
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சலொ-கொல் 0818
245545
அல்லது 01 8589601
ைின்னஞ்ெல்:
info@ihrec.ie
www.ihrec.ie
சதொடர்பு
இருப்பிடத்ணதப்
பொர்க்கவும்
www.revenue.ie

அயர்லொந்தில் உள்ள 062 32600
தனியொர் பொதுகொப்புத் ைின்னஞ்ெல்:
info@psa.gov.ie
சதொழிலுக்கு உொிைம் www.psa.gov.ie
ைழங்குைதற்கும்
ஒழுங்குபடுத்துைதற்கு
ம்.

ஓய்வூதிய
பொதுகொப்பு
அதிகொைம்

ஓய்வூதிய ெட்டத்ணத
கண்கொணிக்கிறது,
நிறுைனத்தின்
ஓய்வூதிய திட்ட
உறுப்பினர்கள்
ைற்றும் பிஆர்எஸ்ஏ
பங்களிப்பொளர்களின்
நலன்கணளப்
பொதுகொக்கிறது;
ைற்றும் ஓய்வூதிய
ைழங்கணல
ஊக்குைிக்கிறது.

சலொ-கொல் 0818
656565
அல்லது 01 6131900
ைின்னஞ்ெல்:
info@pensionsauthority.i
e

www.pensionsauthority.
ie
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சைணலைொய்ப்பு ைற்றும் ெைத்துை ெட்டத்தின் தகைல்,
ஆசலொெணன ைற்றும் ைக்கொலத்து ஆகியைற்ணற ைழங்கும்
முதலொளி பிைதிநிதித்துை அணைப்புகள் ைற்றும்
சதொழிற்ெங்கங்கள் உள்ளன:
சதொழிற்ெங்கங்களின் ஐொிஷ் கொங்கிைஸ்
சதொணலசபெி: 01 8897777
ைின்னஞ்ெல்: congress@ictu.ie
www.ictu.ie
ஐொிஷ் ைணிக ைற்றும் முதலொளிகள் ைொநொடு
சதொணலசபெி: 01 6051500
ைின்னஞ்ெல்: info@ibec.ie
www.ibec.ie
ெிறு நிறுைனங்கள் ெங்கம்
சதொணலசபெி: 01 6051500
ைின்னஞ்ெல்: info@sfa.ie
www.sfa.ie
ஐொிஷ் ெிறு ைற்றும் நடுத்தை நிறுைனங்கள் ெங்கம்
சதொணலசபெி: 01 6622755
ைின்னஞ்ெல்: info@isme.ie
www.isme.ie
அயர்லொந்தின் புலம்சபயர்ந்சதொர் உொிணை ணையம்
சதொணலசபெி: 01 8897570
ைின்னஞ்ெல்: info@mrci.ie
www.mrci.ie
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பின் இணணப்பு II:

பயனுள்ள சைளியீடுகள்
• சைணலைொய்ப்பு, சதொழிலொளர் ைற்றும் ெைத்துை
ெட்டத்திற்கொன ைழிகொட்டி
• டபுள்யூ.ஆர்.ெி ஆய்வுகளுக்கு ஒரு முதலொளியின்
ைழிகொட்டி
• தனிநபர்களின் சுயசதொழில் நிணலணய நிர்ணயிப்பதற்கொன
ைருைொய் ஆணணயர்கள் பயிற்ெி ைிதி
• ைிடுமுணற நொட்கள் ைற்றும் சபொது ைிடுமுணறகள் பற்றிய
தகைல் பணி சநைம் ெட்டம், 1997: ைிளக்க ணகசயடு
• சைணல சநை அணைப்பு, 1997.
முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்கைொன
துண்டுப்பிைசுைம்
• சைணல சநை ெட்டம், 1997 அணைப்பு.
ஞொயிற்றுக்கிழணை பிொீைியம் / தகைல் ைழங்கல் / பூஜ்ெிய
சநைம்:
முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்கைொன
துண்டுப்பிைசுைம்
• பணி சநைச் ெட்டத்தின் அணைப்பு, 1997. இழப்பீட்டு ஓய்வு
கொலங்களில் பயிற்ெி சநறி: ைிளக்க ணகசயடு
• பணி சநைச் ெட்டத்தின் அணைப்பு, 1997. ெில்லணற
ைர்த்தகத்தில் ஞொயிற்றுக்கிழணை சைணல செய்யும் குறியீடு
• ைற்றைர்களின் வீடுகளில் பணியொற்றும் நபர்கணளப்
பொதுகொப்பதற்கொன பயிற்ெி சநறி: ைிளக்க ணகசயடு
• உடல்நலம் ைற்றும் பொதுகொப்பு அதிகொைெணபயின்
பணியிடத்தில் சகொடுணைப்படுத்துதணல நிைர்த்தி
செய்ைதற்கொன பயிற்ெி சநறி
• ஊதிய சகொடுப்பனவு ெட்டம்: முதலொளிகள் ைற்றும்
பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்க ணகசயடு
• சதெிய குணறந்தபட்ெ ஊதியச் ெட்டம், 2000 க்கொன
ைிொிைொன ைழிகொட்டி
• சைணலைொய்ப்பு ைிதிமுணறகள் (தகைல்) ெட்டம், 1994
ைற்றும் 2001:
முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்க
ணகசயடு.
• சதொழில்துணற உறவுகள் ெட்டம், 1990 க்கொன ைழிகொட்டி
• ஊழியர்களுக்கொன ைழிகொட்டி (தகைல் ைற்றும்
ஆசலொெணன ைழங்குதல்) ெட்டம் 2006
• ஊழியர்கணளப் பொதுகொத்தல் (நிணலயொன-கொல சைணல)
ெட்டம், 2003: முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன
ைிளக்க ணகசயடு
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• ஊழியர்களின் பொதுகொப்பு (பகுதிசநை சைணல) ெட்டம்,
2001:
முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்க
ணகசயடு.
• இணளஞர்களின் பொதுகொப்பு (சைணலைொய்ப்பு) ெட்டம்,
1996:
முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைழிகொட்டி
• இணளஞர்களின் பொதுகொப்பு (சைணலைொய்ப்பு) ெட்டம்,
1996.
18 ையதிற்குட்பட்டைர்கணளப் பணியைர்த்துைது
சதொடர்பொன முக்கிய ைிதிகளின் சுருக்கம்
• உொிைம் சபற்ற ைளொகத்தில் இணளஞர்களின்
சைணலைொய்ப்பு சதொடர்பொன பயிற்ெி சநறி
• பணிநீக்க சகொடுப்பனவு திட்டத்திற்கொன ைழிகொட்டி
• குணறந்தபட்ெ அறிைிப்பு ைற்றும் சைணலைொய்ப்பு
ைிதிமுணறகள், 1973 முதல் 2001 ைணை: முதலொளிகள்
ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்கைொன
துண்டுப்பிைசுைம்
• கைனிப்பொளொின் ைிடுப்பு ெட்டம், 2001: முதலொளிகள்
ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன ைிளக்க ணகசயடு
• ஐசைொப்பிய ெமூகங்கள் (நிறுைனங்கணள ைொற்றுைதில்
பணியொளர்கணளப் பொதுகொத்தல்) ைிதிமுணறகள்,
2003: முதலொளிகள் ைற்றும் பணியொளர்களுக்கொன
ைிளக்க ணகசயடு
• அத்தியொைெிய செணைகணள உள்ளடக்கிய பயிற்ெி
சநறிமுணற தகைொறு நணடமுணறகள்
• சநொடிந்த பிறகு பணம் செலுத்தும் திட்டத்திற்கொன
ைழிகொட்டி: ைிளக்க ணகசயடு
நைநல உள் ள பல வவளியீடுகள் பதிவிைக்கை்
வசய் ய கீநே உள் ள வமலத்தளத்மத அணுகவுை்
www.workplacerelations.ie.
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சதொடர்பு ைிபைங்கள்

பணியிட உறவுகள் ஆணணயம்
(டபுள்யூ.ஆர்.ெி) ஓ’பிணையன் ெொணல,
கொர்சலொ
சதொணலசபெி: (059) 9178800
www.workplacerelations.ie
தகைல் செணைகள் சதொணலசபெி: (059) 9178990 சலொ-கொல்: 0818 808090
ஆய்வு செணைகள்
சதொணலசபெி: (059) 9178800 - சலொ-கொல்:
0818 220100
தீர்ப்பு செணைகள்
சதொணலசபெி: (01) 613 3380
ைத்தியஸ்த செணைகள் சதொணலசபெி: (01) 6136700 சலொ-கொல்: 0818 220227
ெைைெம் ைற்றும் ைெதி செணைகள்
சதொணலசபெி: (01) 6136700 - சலொ-கொல்
ஆசலொெணன செணைகள்
சதொணலசபெி: (01) 6136700
உொிைம்
(இணளஞர்கள் ைற்றும் முகைர்களின் சைணலைொய்ப்பு)
சதொணலசபெி: (059) 9178800

0818 (சலொ-கொல்) எண்கணளப் பயன்படுத்துைதற்கு ைிதிக்கப்படு
ம் கட்டணங்கள் சைவ்சைறு செணை ைழங்குநர்களிணடசய
சைறுபடலொம் என்பணத அணழப்பொளர்கள் கைனிக்க சைண்
டு
ம்.

36

Q,

.

பணியிட உறவுகள் ஆணணயம்
(டபுள்யூ.ஆர்.ெி)
ஓ’பிணையன் ெொணல, கொர்சலொ
சதொணலசபெி: (059) 9178800
www.workplacerelations.ie

