
புதிய குறைந்தபடச் ஊதியம் என்ைால் என்ன?

மாரச்ம்ாதம் 2021இலிருநத்ு, உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு ஒரு மாததத்ிற்கு QAR 
1,000கக்ும் குறறயாத அடிப்பறை ஊதியதற்த உங்களுகக்ு வழங்குவதற்கும், 
உங்களுகக்ு நாகரிகமான தங்குமிை வசதி மற்றும் உணறவ வழங்குவதற்கும் 
சைை்ப்படி கைறமப்பைட்ுள்ளார்.

இருப்பினும், உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு அதிகப் பணம் சசலுதத் விரும்பலாம், 
இதன் மூலம் நீங்கள் உங்கள் சசாநத் உணறவ ஏற்பாடு சசய்து உங்கள் சசாநத் 
தங்குமிை வசதிறயத ் ததரவ்ு சசய்யலாம்.

எனதவ, குறறநத்பைச் ஊதியதத்ிற்கு மூன்று சவவ்தவறு விகிதங்கள் உள்ளன:

 Æ உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு நாகரிகமான உணவு மற்றும் தங்குமிை வசதிறய 
வழங்கினால் (அதாவது, உணவு மற்றும் தங்குமிை வசதிகக்ு நீங்கள் பணம் 
சசலுதத்ுவதில்றல என்றால்), குறறநத்பைச்ம் QAR 1,000 என்கிற அடிப்பறை 
ஊதியதற்தப் சபற உங்களுகக்ு உரிறம உண்டு.

 Æ உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு நாகரிகமான தங்குமிை வசதிறய வழங்குகிறார், 
ஆனால் உங்களுகக்ு உணறவ வழங்கவில்றல என்றால், குறறநத்பைச்ம் QAR 
300 என்கிற அடிப்பறை ஊதியதற்தவிைக ்கூடுதலாக, QAR 1,000 கக்ும் குறறயாத 
உணவுப் படிறயப் சபற உங்களுகக்ு உரிறம உண்டு. இநத் வறகயில், நீங்கள் 
ஒரு மாததத்ிற்குக ்குறறநத்து QAR 1,300ஐப் சபற தவண்டும்.

 Æ உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ுத ் தங்குமிை வசதிறய அல்லது உணறவ 
வழங்காவிைை்ால், குறறநத்பைச்ம் QAR 300 என்கிற அடிப்பறை ஊதியதற்தவிைக ்
கூடுதலாக, QAR 500 கக்ுக ்குறறயாத உணவுப் படிறயயும் QAR xxxகக்ுக ்குறறயாத 
தங்குமிை வசதிப் படிறயயும் சபற உங்களுகக்ு உரிறம உண்டு. இநத் வறகயில், 
நீங்கள் ஒரு மாததத்ிற்குக ் குறறநத்து QAR 1,800ஐப் சபற தவண்டும்.

கதத்ாரில் உள்ள அறனதத்ுத ்ததாழிலாளரக்ளுக்கும் 
குறைந்தபடச் ஊதியம் தபாருந்துமா?

ஆம். சபாருநத்ும். குறறநத்பைச் ஊதியம் அறனதத்ுத ் சதாழிலாளரக்ளுகக்ும், 
அவரக்ள் எநத் நாைட்ிலிருநத்ு வநத்ாலும், அவரக்ள் எநத்ப் பணிறயச ்
சசய்துசகாண்டிருநத்ாலும் சபாருநத்ும். இது, வீடுகளில் பணியமரத்த்ப்பைட்ுள்ள 
சபண்கறளயும் ஆண்கறளயும் உள்ளைகக்ியது.

குறைந்தபடச் ஊதியம் எப்்பாதிலிருந்து அமலுக்கு 
வருகிைது?

2021 மாரச் ்20ஆம் தததி சனிகக்ிழறம முதல் குறறநத்பைச் ஊதியம் நறைமுறறகக்ு 
வருகிறது.

புதிய
குறைந்தபடச் 
ஊதியம்
சதாழிலாளரக்ளுகக்ான
முக்கியத ்தகவல்கள்

கதத்ார ்அரசு மாரச்ம்ாதம் 2021 முதல் 
நறைமுறறகக்ு வரும் குறறநத்பைச் 
ஊதியதற்தக ்றககச்காண்டுள்ளது. 
சதாழிலாளரக்ள் மற்றும் அவரக்ளது 
குடும்பங்கள் தாய்நாைட்ிற்குத ்திரும்பிச ்சசன்ற 
பிறகு, அவரக்ளின் வாழ்கற்கத ்தரதற்த 
தமம்படுதத்ுவதற்காகப் புதிய குறறநத்பைச் 
ஊதியம் அறிமுகப்படுதத்ப்பைட்ுள்ளது. தமலும் 
இது, நாைட்ில் மிகவும் திறறமயான மற்றும் 
உற்பதத்ித ்திறன் சகாண்ை பணியாளரக்ள் 
அதிகரிகக்வும் வழிவகுகக்ும்.



தங்குமிடதத்ிை்கும் உணவிை்குமான குறைந்தபடச் தர 
அளவு்கால்கள் என்ன?

உங்கள் முதலாளி உங்களுகக்ு இைமளிகக்ும் பைச்தத்ில், 2014ஆம் ஆண்டின் 18ஆம் 
இலகக் அறமசச்ரறவத ் தீரம்ான இலகக்ில் உள்ள தர அளவுதகால்கறள அவரக்ள் 
பின்பற்ற தவண்டும். அவரக்ள் உங்களுகக்ு உணவு வழங்க விரும்பினால், உங்கள் 
கலாசச்ாரதத்ிற்குப் சபாருநத்ும் விதமான, ஊைை்சச்தத்ு நிறறநத், ததறவயான 
கதலாரிகள் உள்ள உணறவ ஒரு நாறளகக்ு மூன்று தவறளயும் வழங்க தவண்டும்.

எனது ஓவரற்டம் பணி எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

மாரச்ம்ாதம் 2021 முதற்சகாண்டு, ஓவரற்ைம் பணி விகிதம் புதிய குறறநத்பைச் 
அடிப்பறை ஊதியதற்தவிைக ் குறறயாத அடிப்பறையில் இருகக் தவண்டும். இது, 
உங்கள் ஒப்பநத்தத்ின் விதிமுறறகறளப் சபாறுதத்ு அதிகமாக இருகக்லாம். 

சதாழிலாளர ்சைை்தத்ின் ஷரதத்ு 74இன்படி, ஓவரற்ைம் பணி விகிதம் என்பது உங்கள் 
வழகக்மான மணிதநர விகிததத்ுைன் கூடுதலாக 25% ஆகும்.

இருப்பினும், உங்கள் விடுமுறற நாளில் நீங்கள் பணியாற்றினால், வழகக்மான 
மணிதநர விகிததத்ுைன் கூடுதலாக 50%ஐப் சபற தவண்டும்.

நீங்கள் ஒரு ஷிஃப்ை ் சதாழிலாளி இல்றலசயன்றால், நீங்கள் 21:00 முதல் 03:00 வறர 
பணியாற்றுகிறீரக்ள் என்றால், நீங்கள் வழகக்மான மணிதநர விகிததத்ுைன் 
கூடுதலாக 50%ஐப் சபற தவண்டும்.

எனது பணிக்தகாறடயின் முடிவு எவ்வாறு கணக்கிடப்படும்?

உங்கள் ஒப்பநத்ம் மாரச்ம்ாதம் 2021 கக்ுப் பிறகு முடிவறைநத்ால், புதிய குறறநத்பைச் 
அடிப்பறை ஊதியதற்த (சதாழிலாளர ் சைை்தத்ின் ஷரதத்ு 72) விைக ் குறறயாத 
அடிப்பறையில் உங்கள் பணிகச்காறையின் முடிவு கணகக்ிைப்பை தவண்டும்.

தை்்பாறதய ஒப்பந்ததத்ின் கீழ் புதிய குறைந்தபடச் 
ஊதியதற்தவிட  நான் குறைவாக்வ தபறுகி்ைன். புதிய 
சடட்ம் எனக்குப் தபாருந்துமா?

ஆம், புதிய குறறநத்பைச் ஊதியம் நறைமுறறகக்ு வநத் பிறகு, உங்களுறைய 
ஒப்பநத்தத்ில் குறிப்பிைப்பைட்ுள்ள சதாறக எதுவாக இருநத்ாலும் புதிய சைை்ம் 
உங்களுகக்ுப் சபாருநத்ும். 2021, மாரச் ் 20 முதல், உங்கள் முதலாளி சைை்ப்படி 
உங்களுகக்ு குறறநத்பைச் ஊதியமான QAR 1,000 சசலுதத் தவண்டும். உங்கள் 
ஒப்பநத்தத்ில் இநத்த ் சதாறககக்ுக ் கீழ் ஊதியம் குறிப்பிைப்பைட்ிருநத்ாலும் இநத் 
மாற்றம் சபாருநத்ும்.

புதிய ஊதியதற்தப் சபறுவதற்கு நீங்களும் உங்களது முதலாளியும் ஒரு புதிய 
ஒப்பநத்தத்ில் றகசயழுதத்ிை தவண்டும் என்று சைை்ம் கூறவில்றல. எனினும், 
புதிய சைை்தத்ினால் சகாண்டுவரப்பைை் சம்பளங்கள் மற்றும் பணி நிறலறமகள் 
சதாைரப்ான எதத்றகய மாற்றங்கறளயும் முதலாளி எழுதத்ு மூலம் சதரிவிப்பது 
சிறநத் நறைமுறறயாகும்.

நான் புதிய குறைந்தபடச் ஊதியதற்தவிட ஏை்கன்வ 
அதிகமாகப் தபை்றுவருகி்ைன் என்ைால் நான் 
பாதிக்கப்படு்வனா?

அவசியமில்றல. உங்கள் அடிப்பறை ஊதியம், உணவு மற்றும் தங்குமிைவசதி சைை்ப்படி 
ததறவப்படுவறதவிை ஏற்கனதவ அதிகமாக இருநத்ால், உங்கள் ஊதியதற்த 
அதிகரிகக் உங்கள் முதலாளி கைறமப்பைவில்றல. அதிக ஊதியதற்த அல்லது 
தமலதிகப் பலன்கறளப் பற்றி தபசச்ுவாரத்ற்த நைதத் நீங்கள் முயற்சி சசய்யலாம், 
ஆனால் அது உங்கள் முதலாளியால் ஒப்புகச்காள்ளப்பைட்ிருகக் தவண்டும்.



என் முதலாளியால் என் ஊதியதற்தப் புதிய குறைந்தபடச் 
ஊதியதத்ிை்குக் குறைக்க முடியுமா?

உங்கள் முதலாளி உங்கள் ஊதியதற்தக ் குறறநத்பைச் ஊதிய மைை்தத்ிற்குக ்
குறறகக் முயற்சிதத்ால், அது ஒப்பநத் மீறலாக அறமயும். நீங்கள் ஒரு புகாறரத ்
தாகக்ல் சசய்யலாம்.

புதிய அறமசச்க தீரப்்பாறணயின் 5ஆம் ஷரதத்ு, உங்கள் முதலாளி உங்கள் 
ஊதியதற்தக ் குறறப்பதற்கும், உங்கள் தற்தபாதுள்ள ஒப்பநத்தத்ில் உள்ள 
நிபநத்றனகறள விைக ் குறறநத் சாதகமான நிபநத்றனகறள வழங்குவதற்கும் 
ஒரு நியாயப்படுதத்ல் என்ற முறறயில் புதிய சைை்தற்தப் பயன்படுதத் முடியாது 
என்று கூறுகிறது.

மாரச்ம்ாதம் 2021 க்குப் பிைகு குறைந்தபடச் ஊதியதற்தவிடக் 
குறைவாக நான் தபறுகி்ைன் என்ைால் நான் என்ன தசய்ய 
்வண்டும்?

இது குறிதத்ு நீங்கள் உங்கள் முதலாளியிைம் முறறயிைலாம், மற்றும் / அல்லது 
நிரவ்ாக தமம்பாடு, சதாழிலாளர ் மற்றும் சமூக விவகார அறமசச்கதத்ிற்குத ்
சதரிவிகக்லாம். சதாழிலாளர ் உறவுகள் துறறயில் தநரில், ஹாைற்லனில் (16008) 
அல்லது மின்னஞ்சல் மூலம் (info@adlsa.gov.qa) புகார ் அளிகக்லாம்.

mailto:info%40adlsa.gov.qa?subject=

