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Ministry of Labour 

நேர்மைமையும் வாய்ப்மையும் உருவாக்க ஒன்ராறிநைாவின் த ாழிற் சட்டங்கமை ேவீனைாக்கல்: 2017 

ஆம் ஆண்டின் நேர்மைைான நவமையிடங்கள், சிறந்  நவமைகள் சட்டம் (The Fair Workplaces, Better 

Jobs Act, 2017)

2017 நவம்பர் 22, பின்னேரம் 12:00. 

ஒன்ராறினயா சட்டவாக்கம் 2017 ஆம் ஆண்டின் னநர்மையாே னவமையிடங்கள், சிறந்த னவமைகள் சட்டத்மத (The Fair 

Workplaces, Better Jobs Act, 2017) நிமறனவற்றியுள்ளது. புதிய சட்டவாக்கத்தில் ஒன்ராறினயாவின் 2000 ஆம் ஆண்டின் 

ததாழில் நியைங்கள் சட்டம் (Employment Standards Act, 2000), 1995 ஆம் ஆண்டின் ததாழில் உறவுகள் சட்டம் (Labour Relations 

Act, 1995), ததாழின்முமறச் சுகாதாரமும் பாதுகாப்பும் சட்டம் (Occupational Health and Safety Act) என்பவற்றுக்காே விரிவாே 

திருத்தங்கள் உள்ளடங்குகின்றே. 

ைாகாணத்தின் தபாருளாதாரம் வலுவாகவும் வளர்ச்சியமடந்து தகாண்டும் இருக்கும் அனத னவமள, னவமையின் 

தன்மை ைாற்றைமடந்து, ஏராளைாே னவமையாட்களுக்கு அவர்களது குடும்பங்களுக்கு பகுதியளவு, ஒப்பந்த அல்ைது 

குமறந்த பட்ச னவதே னவமையின் மூைம் ஆதரவளிக்கப் தபரு முயற்சி தசய்கின்றேர்.  

ஒன்ராறினயாவிலுள்ள னவமையாட்களுக்கு னவமையில் உறுதியாே பாதுகாப்புக்களுக்காே உரிமை இருக்கிறது. 

னநர்மையும் ஒழுக்கமும் எைது னவமையிடங்களின் விழுமியங்கமள வமரவிைக்கணம் தசய்வதாக இருப்பது 

ததாடர்ந்தாக னவண்டும். சட்டவாக்க ைாற்றங்கள் எைது ைாகாணதைங்கிலும் உள்ள னவமையாட்களுக்கு னைலும் 

வாய்ப்மபயும் பாதுகாப்மபயும் உருவாக்கும்.  

குமறந்  ைட்ச நவ னம் அதிகரிக்கிறது 

ஒன்ராறினயா தேது குமறந்த பட்ச னவதேத் திட்டங்கமள - தபாதுவாக, ததாழில் தருநர்களால் ததாழிைாளிகளுக்கு 

வழங்கப்படக்கூடிய ஆகக் குமறந்த கட்டணத்மத அதிகரிக்கிறது. 

தபாதுவாே குமறந்த பட்ச னவதேம் இவ்வாறு அதிகரிக்கும்: 

• 2018 யேவரி 1 அன்று ைணித்தியாைத்துக்கு $14 உம் 

• 2019 யேவரி 1 அன்று ைணித்தியாைத்துக்கு $15 உம் 

குமறந்  ைட்ச நவ ன 

வமகப்ைாடுகள் 

 ற்நைாது மு ல் 2017 

திதசம்ைர் 31 வமர 

2018 ைனவரி 1 மு ல் 

2018 திதசம்ைர் 31 வமர 

2019 ைனவரி 1 மு ல் 2019 

தசத்த ம்ைர் 30 வமர 

தபாதுவாே குமறந்த பட்ச 

னவதேம் 

ைணித்தியாைத்துக்கு $11.60 ைணித்தியாைத்துக்கு $14.00 ைணித்தியாைத்துக்கு $15.00 

18 வயதுக்குக் குமறவானோரும் 

பாடசாமை நமடதபறும் 

காைத்தில் கிழமைக்கு 28 

ைணித்தியாைத்துக்கு $10.90 ைணித்தியாைத்துக்கு $13.15 ைணித்தியாைத்துக்கு $14.10 



ைணித்தியாைத்துக்குக் 

குமறவாே னநரம் னவமை 

தசய்கின்னறாருைாே அல்ைது 

பாடசாமை விடுமுமறயின் 

னபாது அல்ைது னகாமடகாை 

விடுமுமறயின் னபாது னவமை 

தசய்கின்னறாருைாே 

ைாணவர்கள் 

சாராயம் பரிைாறுனவார் ைணித்தியாைத்துக்கு $10.10 ைணித்தியாைத்துக்கு $12.20 ைணித்தியாைத்துக்கு $13.05 

னவட்மட, மீன் பிடி 

வழிகாட்டிகள் 

$58.00 

ஒரு நாமளக்கு 

ததாடர்ச்சியாக ஐந்து 

ைணித்தியாைத்துக்குக் 

குமறவாக னவமை 

தசய்வதற்காே கட்டணம் 

$116.00 

ைணித்தியாைங்கள் 

ததாடர்ச்சியாக 

இருந்தாலும் இல்ைா 

விட்டாலும், ஒரு நாமளக்கு 

ஐந்து ைணித்தியாைம் 

அல்ைது அதற்கு னைற்பட்ட 

காைம் னவமை 

தசய்வதற்காே கட்டணம் 

$70.00 

ஒரு நாமளக்கு 

ததாடர்ச்சியாக ஐந்து 

நாட்களுக்குக் குமறவாக 

னவமை தசய்வதற்காே 

கட்டணம் 

$140.00 

ைணித்தியாைங்கள் 

ததாடர்ச்சியாக 

இருந்தாலும் இல்ைா 

விட்டாலும், ஒரு 

நாமளக்கு ஐந்து 

ைணித்தியாைம் அல்ைது 

அதற்கு னைற்பட்ட காைம் 

னவமை தசய்வதற்காே 

கட்டணம் 

$75.00 

ஒரு நாமளக்கு 

ததாடர்ச்சியாக ஐந்து 

ைணித்தியாைத்துக்குக் 

குமறவாக னவமை 

தசய்வதற்காே கட்டணம் 

$150.00 

ைணித்தியாைங்கள் 

ததாடர்ச்சியாக 

இருந்தாலும் இல்ைா 

விட்டாலும், ஒரு நாமளக்கு 

ஐந்து ைணித்தியாைம் 

அல்ைது அதற்கு னைற்பட்ட 

காைம் னவமை 

தசய்வதற்காே கட்டணம் 

வீட்டிலிருந்து னவமை 

தசய்னவார் (தைது 

வீட்டிலிருந்தவானற ததாழில் 

தருநதராருவருக்காக 

சம்பளத்துக்கு னவமை தசய்யும் 

ஊழியர்கள்) 

ைணித்தியாைத்துக்கு $12.80 ைணித்தியாைத்துக்கு $15.40 ைணித்தியாைத்துக்கு $16.50 



த ாழில் நிைைங்களுக்கான ைாற்றங்கள் 

சைைான நவமைக்கு சைைான தகாடுப்ைனவு ஏற்ைாடுகள்: அவ்வப்நைாம ை, ைகுதி நேர,  ற்காலிக, ைருவ காை ஊழிைர்கள்  

புதிய சட்டவாக்கம் அவ்வப்னபாமதய, பகுதி னநர, தற்காலிக, பருவ காை ஊழியர்கள் ஒரு ததாழில் தருநருக்கு 

கிட்டத்தட்ட ஒனர னவமைமயச் தசய்யும் னபாது முழு னநர ஊழியர்களுக்குச் சைைாகக் தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட 

னவண்டும் என்பமதத் னதமவப்படுத்துகிறது.  

புதிய சட்டம் ஊழியர்கள் தாம் முழு னநர அல்ைது நிரந்தர ஊழியர்களுக்குச் சைைாே தகாடுப்பேமவப் 

தபறுவதில்மைதயே நம்பிோல் அவர்களின் தகாடுப்பேவு வீதத்தின் மீள்பார்மவ ஒன்மற னவண்டுவமத 

இயலுைாக்கும். அப்னபாது ததாழில் தருநர் தகாடுப்பேமவச் சரிக்கட்டுவதன் அல்ைது ஓர் எழுத்து மூை விளக்கத்தின் 

மூைம் னவண்டுனகாளுக்குப் பதிைளிக்க னவண்டியிருக்கும்.    

னவதே னவறுபாடு பின்வருவேவற்றின் அடிப்பமடயில் இருக்கும் னபாது சைைாே னவதேங்களுக்காே 

னதமவப்பாட்டுக்கு விதிவிைக்குகள் கிமடக்கும்: 

• முதிர்ச்சி முமறமை 

• தகுதி முமறமை 

• தயாரிப்பின் அளவின் அல்ைது தரத்தின் மூைம் தீர்ைானிக்கப்படும் முமறமைகள் 

• ஏமேய காரணிகள் (பாலிேமும் ததாழில் நிமையும் இத்னதமவப்பாட்டுக்காே விதிவிைக்குகளுக்குத் தகுதி 

தபறா) 

புதிய சட்டம் அவ்வப்னபாமதய, பகுதி னநர, தற்காலிக, பருவ காை ஊழியர்கமள தைது னவதே வீதத்மதப் பற்றி 

விசாரிப்பதற்காே அல்ைது அவர்களின் னவத வீதத்மதப் பற்றி ைற்னறார் ஊழியரிடம் னகட்பதற்காே பழிவாங்கல்களுக்கு 

எதிராகப் பாதுகாக்கவும் தசய்கிறது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 ஏப்பிரல் 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

ததாழிைமைச்சு (Minister of Labour) 2021 ஏப்பிரல் 1 இற்கு முன்ேர் அவ்வப்னபாமதய, பகுதி னநர, தற்காலிக, பருவ காை 

ஊழியர்களுக்காே சைைாே தகாடுப்பேவு ஏற்பாடுகளின் மீள்பார்மவ ஒன்மறத் ததாடங்க னவண்டுதைே சட்டவாக்கம் 

னதமவப்படுத்துகிறது. 

சைைான நவமைக்கு சைைான தகாடுப்ைனவு ஏற்ைாடுகள்:  ற்காலிக உ வி முகவரக (Temporary Help Agency) ஊழிைர்கள் 

தற்காலிக உதவி முகவரக (THA) ஊழியர்களுக்கு (ஒப்பமடவு னவமையாட்களுக்கு) கணிசைாே அளவு ஒனர னவமைமயச் 

தசய்யும் னபாது THA வாடிக்மகயாளரின் ஊழியர்களுக்குச் சைைாே தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட னவண்டும் என்பமத 

சட்டம் னதமவப்படுத்தும். 

சட்டம் தைது னவதே வீதத்மத அல்ைது வாடிக்மகயாளரின் ஊழியதராருவரின் னவதே வீதத்மதப் பற்றி 

விசாரிப்பதற்காே பழிவாங்கல்களில் இருந்து ஒப்பமடவு ஊழியர்கமளப் பாதுகாக்கும். 

இவ்னவற்பாடு 2018 ஏப்பிரல் 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 



ததாழிைமைச்சு (Minister of Labour) 2021 ஏப்பிரல் 1 இற்கு முன்ேர் தற்காலிக உதவி முகவரக (Temporary Help Agency) 

ஊழியர்களுக்காே சைைாே தகாடுப்பேவு ஏற்பாடுகளின் மீள்பார்மவ ஒன்மறத் ததாடங்க னவண்டுதைே சட்டவாக்கம் 

னதமவப்படுத்துகிறது. 

ஒப்ைமடவு முடிவுறுத் ல் 

மூன்று ைாதங்களுக்கு னைல் நீடிக்க அட்டவமணப்படுத்தப்பட்டுள்ள ஓர் ஓப்பமடவு முற்கூட்டினய முடிவுறுத்தப்படும் 

னபாது, ஒரு THA ஆேது ஒப்பமடவு ஊழியருக்கு குமறந்த பட்சம் ஒரு கிழமைக்கு அறிவித்தல் தகாடுக்க னவண்டும் 

என்பமத சட்டவாக்கம் னதமவப்படுத்துகிறது. 

ஒரு கிழமைக்காே அறிவித்தல் வழங்கப்படாவிடின், ஒப்பமடவு ஊழியருக்கு அறிவித்தற் காைத்தினுள் குமறந்த பட்சம் 

ஒரு கிழமைக்குரிய நியாயைாே னவமை வழங்கப்பட்டானை தவிர, அறிவித்தலுக்குப் பகரைாக ஒப்பமடவு ஊழியர் 

தகாடுப்பேமவப் தபற்றாக னவண்டும்.  

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

அட்டவமைப்ைடுத் ல் 

சட்டவாக்கம் புதிய அட்டவமணப்படுத்தல் விதிகமள அமைக்கிறது: 

• ஊழியர்களுக்கு மூன்று ைாத காைம் ததாழிலில் அைர்த்தப்பட்ட பின்ேர், பழிவாங்கமைப் பற்றிய அச்சமின்றி, 

னநரசூசி அல்ைது இட ைாற்றங்கமள னவண்டும் உரிமையிருக்கும். 

• ஒரு நாமளக்கு மூன்று ைணித்தியாைங்களுக்கு னைல் வழமையாக னவமை தசய்யும், ஆோல் னவமைக்குச் 

தசல்ைல் மூன்று ைணித்தியாைங்கமள விடக் குமறவாக அறிக்மகயிடப்படும் ஊழியர்களுக்கு மூன்று 

ைணித்தியாை னவமை னநரத்துக்காே தகாடுப்பேவு வழங்கப்பட்டாக னவண்டும். 

• தைது ததாழில் தருநர் 96 ைணித்தியாைங்களுக்குக் குமறவாே அறிவித்தலில் னவமை தசய்யுைாறு அவர்களிடம் 

னவண்டிோல் எதிர் விமளவு ஏதுமின்றி ஊழியர்கள் பணி னநர ைாற்றங்கமள ஏற்க ைறுக்கைாம். 

• ஒரு பணி னநரம் அது ததாடங்க 48 ைணி னநரத்தினுள் இரத்துச் தசய்யப்பட்டால், ஊழியர்களுக்கு வழமையாே 

தகாடுப்பேவு வீதத்தில் மூன்று ைணித்தியாைங்களுக்குக் தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட்டாக னவண்டும். 

• ஊழியர்கள் னவமைக்கு "சமுகைளித்து" இருப்பதுடன் னவமைக்குச் னசர்த்துக் தகாள்ளப்படாைல் அல்ைது 

மூன்று ைணித்தியாைத்மத விடக் குமறவாக னவமை தசய்வதாக இருந்தால், அழர்களுக்கு மூன்று ைணித்தியாை 

னவமை னநரத்துக்குக் தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட்டாக னவண்டும். இது ஊழியர்கள் னவமைக்குச் சமுகைளிக்கும் 

ஒவ்தவாரு 24 ைணித்தியாை காைத்துக்கும் னதமவப்படும். 

• புதிய சட்டவாக்கம் ஏற்கேனவ இருக்கும் கூட்டு ஒப்பந்தங்களுக்கு அமவ முற்கூட்டினய காைாவதியாகும் வமர 

அல்ைது 2020 யேவரி 1 வமர ஓர் இமடைாற்றுக் காைத்மத வழங்குகிறது. 

• அவசர நிமைமைகள், அத்தியாவசிய தபாதுசேச் னசமவகளின் விநினயாகத்மத உறுதிப்படுத்தல் என்பே 

உட்பட பல்னவறு நிமைகமள தவளிக்காட்டும் புதிய அட்டவமணப்படுத்தல் னதமவப்பாடுகளுக்கு பல்னவறு 

விதிவிைக்குகள் இருக்கின்றே. 

இந்த அட்டவமணப்படுத்தல் விதிகள் 2019 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகின்றே. 

நைைதிக நேரக் தகாடுப்ைனவு 



சட்டத்தின் கீழ், ததாழில் தருநர் ஒருவரிடம் ஒரு பதவிமய விட அதிகைாகக் தகாண்டிருக்கும் ஊழியர்களுக்கும் னைைதிக 

னநரம் னவமை தசய்யும் ஊழியர்களுக்கும் னைைதிக னநரத்தின் னபாது அவர்கள் னவமை தசய்யும் பதவிக்காே சம்பள 

வீதத்தில் தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட்டாக னவண்டும். 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

ஊழிைர்கமைத்  வறாகப் ைாகுைாடு தசய் ல் 

புதிய சட்டவாக்கம் ஊழியர்கமள "சுயாதீே ஒப்பந்தக்காரர்கள்" என்று தவறாகப் பாகுபாடு தசய்வதிலிருந்து ததாழில் 

தருநர்கமளத் தடுக்கிறது. இது ஊழியர்கமள சுய ததாழில் தசய்பவர்கள் என்பது னபான்றும் ESA இன் பாதுகாப்புக்களுக்கு 

உரிமை தபறுவதில்மை என்பது னபான்றும் தைது ஊழியர்கமள முமறயற்றுக் மகயாளும் விடயங்கமளத் தீர்க்கும் 

னநாக்கிைாேது. 

ஒரு தகராறின் னபாது, ஒருவர் ஓர் ஊழியரல்ை எே எண்பிக்கும் தபாறுப்பு ததாழில் தருநருக்கு இருக்கும். 

இந்த ஊழியர்கமளத் தவறாகப் பாகுபாடு தசய்தல் ஏற்பாடு அரச ஏற்பின் (Royal Assent) னபாது நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

த ாடர்புள்ை த ாழில்  ருேர்களின் இமைந்  தைாறுப்புக் கூறல் 

இமணந்த அல்ைது ததாடர்புள்ள தசயற்பாடுகமளச் தசய்யும் வணிகங்கள் ஒரு வணிகைாகக் மகயாளப்பட்டு சட்டத்தின் 

கீழ் தகாடுக்கப்பட னவண்டிய பணங்களுக்கு இமணந்ததாகவும் கூட்டாகவும் தபாறுப்புக்கூற மவக்கைாைா என்பமதத் 

தீர்ைானிக்கும் னபாது 2000 ஆம் ஆண்டின் ததாழில் நியைங்கள் சட்டத்தின் (Employment Standards Act, 2000) னநாக்கத்மதத் 

னதால்வியுறச் தசய்ய "னநாக்கத்தின் அல்ைது தன்மையின்" ஆதாரத்மத னவண்டும் ஏற்பாட்மட புதிய சட்டவாக்கம் 

அகற்றுகிறது. 

ESA இலுள்ள முன்மேய வசே நமட இமணந்த தபாறுப்புக் கூறல் ஏற்பாடுகளின் விமேத்திறமே 

ைட்டுப்படுத்தியிருந்தது. இந்த ைாற்றம் மூை னநாக்கத்மத மீளமைக்கிறது.  

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

சம்ைைத்துடனான விடுமுமற 

ஊழியர்கள் ஒனர ததாழில் தருநரிடம் ஐந்து ஆண்டு காைம் பணியாற்றிய பின்ேர் மூன்று கிழமைக்கு சம்பளத்துடோே 

விடுமுமறக்கு உரிமை தபறுவமத சட்டவாக்கம் உறுதிப்படுத்துகிறது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 



தைாது விடுமுமறக் தகாடுப்ைனவு 

ஊழியர்கமள தைது வழமையே சராசரி அன்றாட னவதேத்துக்கு உரிமை தபறச் தசய்கின்றவாறு தபாது விடுமுமறக் 

தகாடுப்பேவுக்காே சூத்திரத்மத புதிய சட்டம் எளிதாக்குகிறது.   

ததாழில் தருநர் ஒருவர் ஓர் ஊழியருக்கு ஒரு தபாது விடுமுமறக்காக ஒரு நாள் பிரதியிடப்படும் னபாது சிை தகவல்கமள 

வழங்கும் ஓர் எழுத்து மூைக் கூற்மற வழங்க னவண்டும் என்பமத புதிய சட்டவாக்கம் னதமவப்படுத்துகிறது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

சம்ைைத்துடனான அவசரநிமை விடுமுமற 

னநர்மையாே னவமையிடங்கள், சிறந்த னவமைகள் சட்டம் (The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) முன்ேர் தனிப்பட்ட 

அவசரநிமை விடுமுமற (Personal Emergency Leave) (PEL) 50 அல்ைது அதற்கு னைற்பட்ட ஊழியர்கமளக் தகாண்ட 

னவமையிடங்களுக்கு ைாத்திரம் தபாருத்தைாேது. புதிய சட்டவாக்கத்தின் கீழ், இத்ததாடக்க நிமை 

இல்ைாததாழிக்கப்பட்டிருக்கிறது. 

ஊழியர் குமறந்த பட்சம் ஒரு கிழமைக்கு ஊழியம் தசய்யும் னபாது சம்பளத்துடோே இரு PEL நாட்கள் உட்பட ஊழியர் 

யாவரும் ஆண்டுக்கு 10 PEL நாட்களுக்கு உரிமை தபறுவமத புதிய சட்டவாக்கம் உறுதிப்படுத்துகிறது. அது 

ஊழியதராருவர் தனிப்பட்ட அவசரநிமை விடுமுமற (Personal Emergency Leave) தபறும் னபாது தகுதி வாய்ந்த சுகாதார 

நிபுணர் ஒருவரிடமிருந்து சுகவீேக் குறிப்மபப் தபற்று வழங்குைாறு ததாழில் தருநதராருவர் னவண்டுவமதத் தமட 

தசய்யவும் தசய்கிறது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது.  

வீட்டு அல்ைது ைாலிைல் வன்முமற விடுமுமற 

ஒரு புதிய வீட்டு அல்ைது பாலியல் வன்முமற விடுமுமற ஏற்படுத்தப்பட்டிருக்கிறது. 

குமறந்த பட்சம் ததாடர்ச்சியாக 13 கிழமைகளுக்கு ததாழிலிலுள்ள ஊழியர்களுக்கு, ஓர் ஊழியர் அல்ைது அவரது 

பிள்மள வீட்டு அல்ைது பாலியல் வன்முமறமய அனுபவித்து இருக்கும் னபாது அல்ைது அவ்வாறு 

அச்சுறுத்தப்பட்டிருக்கும் னபாது, புதிய சட்டவாக்கம் 10 தனி நாட்கள் வமரயாே விடுமுமறமயயும் 15 கிழமைகள் 

வமரயாே பாதுகாப்பாே விடுமுமறமயயும் வழங்குகிறது. ஒவ்தவாரு நாட்காட்டி ஆண்டிலும் முதைாவது ஐந்து 

விடுமுமற நாட்களும் சம்பளத்துடனும் ஏமேய நாட்கள் சம்பளைற்றும் இருக்கும். 

ததாழில் தருநர்கள் ஊழியதராருவர் வீட்டு அல்ைது பாலியல் வன்முமற விடுமுமறமயப் தபறுவதுடன் ததாடர்பாக 

அவர்கள் தபறும் அல்ைது சைர்ப்பிக்கும் பதிவுகளின் இரகசியம் னபணுதமைப் பாதுகாப்பதற்காே தபாறிமுமறகமளக் 

தகாண்டிருக்க னவண்டும் என்பமதயும் புதிய சட்டவாக்கம் னதமவப்படுத்துகிறது.  

இந்த விடுமுமற ஏற்பாடுகள் 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகின்றே. 



கர்ப்ை விடுமுமற 

கர்ப்ப இழப்தபான்றால் அவதியுறும் ஓர் ஊழியருக்கு 17 கிழமை விடுமுமறக்கு 6 கிழமைகள் ததாடக்கம் 12 கிழமைகள் 

வமர நீடிப்புக் காைத்மத புதிய சட்டவாக்கம் அதிகரிக்கிறது.  

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

சைஷ்டி சட்டவாக்கத்தில் ஏற்ைடும் ைாற்றங்களின் ஒரு விமைவாக நைற்தகாள்ைப்ைடும் விடுமுமறகளுக்கான திருத் ங்கள் 

கடுமைைான சுகவீன விடுமுமற 

2017 ஆம் ஆண்டின் னநர்மையாே னவமையிடங்கள், சிறந்த னவமைகள் சட்டம் (The Fair Workplaces, Better Jobs Act, 2017) 

முன்ேர் ஊழியர்களுக்கு தைது கடுமையாகச் சுகவீேமுற்ற பிள்மளக்கு பராைரிப்பு அல்ைது உதவி வழங்க 37 கிழமைகள் 

வமர தபற முடிந்தது.  

புதிய ைாற்றங்களின் கீழ், ஓர் ஊழியர் கடுமையாகச் சுகவீேமுற்றுள்ள வயது வந்த ஒரு குடும்ப உறுப்பிேருக்கு 

பராைரிப்பு அல்ைது உதவி வழங்க ஓர் 52 கிழமைக் காைப் பகுதியில் 17 கிழமைகள் வமரயாே விடுமுமறக்கும் ஒரு 

குடும்ப உறுப்பிேராே கடுமையாகச் சுகவீேமுற்றுள்ள பிள்மளக்கு பராைரிப்பு அல்ைது உதவி வழங்க 37 கிழமைகள் 

வமரயும் தபற உரிமை தபறுகிறார். இம்ைாற்றங்கள் 2017 திதசம்பர் 3 ஆம் திகதியின் அல்ைது அரச ஏற்பின் (Royal Assent) 

பின்ேர் நமடமுமறக்கு வருகின்றே.  

குடும்ை ைருத்துவ விடுமுமற (Family Medical Leave) 

சட்டவாக்கம் குடும்ப ைருத்துவ விடுமுமறமய (Family Medical Leave) ஓர் 26 கிழமைக் காைப் பகுதியில் 8 கிழமைகள் வமர 

என்பதிலிருந்து ஓர் 52 கிழமைக் காைப் பகுதியில் 28 கிழமைகள் வமர என்பது வமர அதிகரிக்கிறது. இவ்னவற்பாடு 2018 

யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

ஒரு பிள்மையின் இறப்புக்கான அல்ைது காைாைற் நைா லுடன் த ாடர்ைான குற்றத்துக்கான விடுமுமற 

சட்டவாக்கம் 104 கிழமைகள் வமரயாே ஒரு காைப் பகுதிக்கு, எக்காரணத்திோனைனும் ஏற்படும் பிள்மளயின் 

இறப்புக்காே ஒரு புதிய, னவறாே விடுமுமறமய உருவாக்குகிறது. புதிய திருத்தங்கள் 104 கிழமைகள் வமரயாே ஒரு 

காைப் பகுதிக்கு, பிள்மள காணாைற் னபாதலுடன் ததாடர்பாே குற்றத்துக்காே ஒரு னவறாே விடுமுமறமயயும் 

ஏற்படுத்துகின்றே. இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 



தைற்நறாரா ல் விடுமுமற 

தபற்னறாராதல் விடுமுமற அதிகரிக்கப்பட்டிருக்கிறது. ஊழியர் கர்ப்ப விடுமுமற தபற்றிருந்தால் 35 கிழமைகள் 

வமரயும் என்றும் அல்ைா விட்டால் 37 கிழமைகள் என்றும் முன்ேர் இவ்விடுமுமற காணப்பட்டது. புதிய 

சட்டவாக்கத்தின் கீழ், ஊழியர் கர்ப்ப விடுமுமற தபற்றிருந்தால் 61 கிழமைகள் வமரயும் அல்ைா விட்டால் 63 

கிழமைகள் வமரயும் இவ்விடுமுமற தபறப்படைாம். ததாழில் காப்புறுதிக்காே புதிய சைஷ்டி ைாற்றங்களின் ஒரு 

விமளவாக இம்ைாற்றம் வருகிறது. இவ்னவற்பாடு 2017 திதசம்பர் 3 ஆம் திகதியின் அல்ைது அரச ஏற்பின் (Royal Assent) 

பின்ேர் நமடமுமறக்கு வருகிறது.  

ஊழிைர்களுக்கு நேரடிைாகக் தகாடுப்ைனவு தசய்வ ற்கான கட்டமைகள் 

ஒரு ததாழில் தருநர் அல்ைது தற்காலிக உதவி முகவரக (Temporary Help Agency) வாடிக்மகயாளர் ஓர் ஊழியருக்குப் பணம் 

தகாடுக்க னவண்டியிருப்பின், அவ்வூழியருக்கு பணத்மத னநரடியாகக் தகாடுக்குைாறு ததாழில் நியைங்கள் 

அலுவைர்கள் (Employment Standards Officer) கட்டமளயிடுவமதயும் புதிய சட்டம் அனுைதிக்கிறது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

ஊழிைர் த ாடர்பு 

ததாழில் நியைங்கள் சட்டத்தின் (Employment Standards Act, 2000) (ESA) இன் கீழ் உரிமை னகாரல்கமளக் னகாப்பிட முன்ேர் 

ஊழியர்கள் தைது ததாழில் தருநமரத் ததாடர்பு தகாள்ளுைாறு சட்டவாக்கம் இனியும் னவண்டுவதில்மை. 

உரிமை னகாருபவரிடமிருந்து னபாதிய தகவல்கள் இல்ைாமையின் காரணைாக ஓர் ESA உரிமை னகாரமை விசாரிப்பதற்கு 

ததாழில் நியைங்கள் அலுவைதராருவமர (Employment Standards Officer) நியமிப்பமத ததாழில் நியைங்கள் பணிப்பாளர் 

(Director of Employment Standards) இனியும் ைறுக்க முடியாது. 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

ESA இற்குக் கீழ்ப்ைடிைாமைக்கான  ண்டங்கள் 

ESA இற்குக் கீழ்ப்படியாத ததாழில் தருநர்களுக்கு விதிமுமறகளிோல் ஏற்படுத்தக்கூடிய நிருவாகப் பணத் தண்டங்கள் 

ததாடர்பாே தநகிழ்வுத் தன்மைமய சட்டவாக்கம் அதிகரிக்கிறது. 

அரசாங்கம் கீழ்ப்படியாத ததாழில் தருநர்களுக்காே நிருவாகப் பணத் தண்டங்கமள $250, $500, $1000 என்பவற்றிலிருந்து 

முமறமய $350, $700, $1500 இற்கு அதிகரிக்கின்றவாறு ஒரு விதிமுமறமயத் திருத்தவும் னநாக்கங் தகாண்டுள்ளது. 



புதிய சட்டவாக்கம் ததாழில் நியைங்கள் பணிப்பாளர் (Director of Employment Standards) ஒரு தண்டம் விதிக்கப்பட்டுள்ள 

ஆட்களின் தபயர்கள், மீறுமகமயப் பற்றிய ஒரு விபரம், மீறுமகத் திகதி, தண்டத் ததாமக என்பவற்மற (இமணய 

வழியில் உட்பட) பிரசுரிக்க அனுைதிக்கிறது.  

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

தகாடுக்கப்ைடா  நவ னங்களின் மீ ான வட்டி 

ஊழியர்களின் தகாடுக்கப்படாத னவதேங்களின் மீதும் ஊழியர்களிடமிருந்து சட்டத்துக்குப் புறம்பாக அறவிடப்பட்ட 

கட்டணங்களின் மீதும் வட்டி வழங்குவதற்கு சட்டவாக்கம் ததாழில் நியைங்கள் அலுவைர்களுக்கு (Employment Standards 

Officer) வமக தசய்கிறது. 

அமைச்சின் அங்கீகாரத்துடன், ESA இன் தவவ்னவறு ஏற்பாடுகளின் கீழ் ததாமககளுக்காே வட்டி வீதங்கமளத் 

தீர்ைானிக்க ததாழில் நியைங்கள் பணிப்பாளர் (Director of Employment Standards) அனுைதிக்கப்படுவார். 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

நசகரிப்புக்கள் 

புதிய ைாற்றங்கள் பின்வருவே உட்பட அரசாங்கத்தால் அல்ைது அங்கீகரிக்கப்பட்ட னசகரிப்பாளரால் னவதேச் 

னசகரிப்புச் தசய்யப்படுவமத னைம்படுத்துகின்றே: 

• ததாழில் நியைங்கள் பணிப்பாளரால் (Director of Employment Standards) அங்கீகரிக்கப்பட்ட னசகரிப்பாளர் ஒருவர் 

பிடியாமணகமள வழங்குதல், தைய்ச் தசாத்துக்களின் மீதும் தனிப்பட்ட தசாத்துக்களின் மீதும் 

பற்றுரிமைகமள ஏற்படுத்துதல், தகாடுப்பேவுத் திட்டதைான்று நமடமுமறயில் இருக்கும் னபாது ஒரு 

பிமணயத்மதக் தகாண்டிருத்தல் என்பவற்றுக்கு அங்கீகாரைளித்தல் 

• ESA இன் கீழ் தகாடுக்கப்பட னவண்டிய ததாமகமயச் னசகரிக்கும் னநாக்கத்துக்காக அரசாங்கமும் 

அங்கீகரிக்கப்பட்ட னசகரிப்பாளரும் தகவல்கமள ஒருவருக்தகாருவர் தவளிப்படுத்துவமத இயலுைாக்குதல் 

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

இைத்திரனிைல் ஒப்ைந் ங்கள் 

னைைதிக னநரம் னவமை தசய்வதற்காே ஓர் ஒப்பந்தம் னபான்று ததாழில் வழங்குநருக்கும் ஊழியருக்குமிமடயிைாே 

இைத்திரனியல் ஒப்பந்தங்கள் எழுத்து மூை ஒப்பந்தைாகக் கருத்திற் தகாள்ளப்படைாம் என்பமத புதிய ைாற்றங்கள் 

ததளிவுபடுத்துகின்றே.   

இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 



விதிவிைக்குகள் 

புதிய சட்டவாக்கத்தின் கீழ்: 

• கிட்டத்தட்ட ஏற்கேனவ இருக்கும் எல்ைா ESA னதமவப்பாடுகளும் உரிமை தபறல்களும் அரச 

ஊழியர்களுக்குப் (Crown employees) தபாருந்தும். இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

• எல்ைா ESA னதமவப்பாடுகளும் உரிமை தபறல்களும் தைது ததாழில் தருநரினூடாக னவமைக்காே பயிற்சி 

தபறுனவாருக்குப் தபாருந்தும். இவ்னவற்பாடு 2018 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

• ஒரு தனியார் ததாழில் கல்லூரியின் ஓர் அனுபவக் கற்மக நிகழ்ச்சித் திட்டத்தின் ஒரு பகுதியாக னவமை 

தசய்யும் ஆட்கள் ESA, பல்கமைக்கழகங்களால், கல்லூரிகளால் அல்ைது உயர் நிமைப் பாடசாமைகளால் 

நடத்தப்படும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்களின் கீழ் வரும் னதமவப்பாடுகளிலும் உரிமை தபறல்களிலுமிருந்து 

விைக்களிக்கப்படைாம். 

• ததாழிலிலுள்ளதுடன் வழமையாக மூன்று ைணித்தியாைங்களுக்கு னைல் னவமை தசய்யும் ைாணாக்கருக்கு 

அவர்கள் மூன்று ைணித்தியாைங்கமள விடக் குமறவாக னவமை தசய்தாலும் குமறந்த பட்சம் மூன்று 

ைணித்தியாைங்களுக்குக் தகாடுப்பேவு தசய்யப்பட்டாக னவண்டும். இவ்னவற்பாடு 2019 யேவரி 1 முதல் 

நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

• எல்ைா ESA னதமவப்பாடுகளும் உரிமை தபறல்களும் தைது புேரமைப்புக்காக தசய்து பார்க்கப்படும் ஒரு 

னவமையில் அல்ைது னவமைச் சூழலில் (தபாதுவாக "புகலிடப் பட்டமற" எே அமழக்கப்படும்) னவமை 

தசய்யும் ஊழியர்களுக்குப் தபாருந்துகின்றே. இவ்னவற்பாடு 2019 யேவரி 1 முதல் நமடமுமறக்கு வருகிறது. 

• ததாழிைமைச்சு (Minister of Labour) தற்னபாது ESA விதிவிைக்குகள், வினசட ததாழிற்றுமற விதிகள், அத்துடன் LRA 

விதிவிைக்குகள் என்பே ததாடர்பில் ஓர் ஆனைாசமேமய நடத்திக் தகாண்டிருக்கிறது. இம்மீளாய்வில் 

முகாமையாளர்களுக்கும் னைற்பார்மவயாளர்களுக்குைாே விதிவிைக்குகள் உள்ளடங்குகின்றே. 

இவ்வானைாசமேமயப் பற்றிய தசய்தி ததாழிைமைச்சின் (Minister of Labour) வமைத்தளத்தில் ததாடர்ந்தும் 

பிரசுரிக்கப்படும். னைலும் அறிந்து தகாள்க. 

த ாழில் உறவுகள் சட்டத்துக்கான (Labour Relations Act) ைாற்றங்கள்  

சங்கச் சான்றுைடுத் ல் 

புதிய சட்டவாக்கம் இவற்மறச் தசய்யும்: 

• கட்டிடச் னசமவகள் ததாழிற்றுமற, வீட்டுப் பராைரிப்பும் சமுதாயச் னசமவகளும், தற்காலிக உதவி முகவரகத் 

(Temporary Help Agency) ததாழிற்றுமற என்பவற்றுக்காே அட்மட அடிப்பமடயிைாே (card-based) சங்கச் 

சான்றுபடுத்தமை நிறுவுதல். 

• சங்கச் சான்றுபடுத்தற் தசயன்முமறக்கு பின்வரும் ைாற்றங்கமளச் தசய்தல்: 

• ததாழில் தருநதராருவர் LRA இமே மீறி நடக்கும் துர்நடத்மதயில் ஈடுபடும் னபாது, பரிகாரச் சங்கச் 

சான்றுபடுத்தலுக்காே சிை நிபந்தமேகமள இல்ைாததாழித்து சங்கங்கள் னைலும் எளிதாகச் சான்று தபற வமக 

தசய்தல். 

• முதல் ஒப்பந்த நடுவர் தீர்ப்புக்காே அணுகமை னைலும் எளிதாக்குதல், அத்துடன் தசயன்முமறக்கு தீவிர 

ைத்தியத்தக் கூறு ஒன்மறச் னசர்த்தல். 

• ஒன்ராறினயா ததாழில் உறவுகள் சமப (OLRB) இடப் தபயர்ச்சி, சான்று நீக்க விண்ணப்பங்கமளக் மகயாள 

முன்ேர் முதல் ஒப்பந்த ைத்தியத்த நடுவர் தீப்பு விண்ணப்பங்கமளக் கருத்திற் தகாள்வமதத் 

னதமவப்படுத்துதல். 

• சங்கம் முன்தைாழியப்படும் னபரம் னபசுதல் அைகில் 20 சத வீத ஊழியர்களின் ஆதரமவ ஏற்கேனவ 

தபற்றுள்ளமைமயக் காட்ட இயலுைாயின், சங்கங்களுக்கு ஊழியர் பட்டியல்கமளயும் சிை ததாடர்பு 

https://www.labour.gov.on.ca/english/about/workplace/web_notice.php


விபரங்கமளயும் அணுக அனுைதித்தல். இப்பட்டியலின் பயன்பாடு நிபந்தமேகளுக்கும் ைட்டுப்பாடுகளுக்கும் 

உட்பட்டமவ ஆவதுடன் பட்டியலின் பாதுகாப்மபயும் இரகசியம் னபணமையும் பாதுகாக்க நியாயைாே 

படிமுமறகள் யாவும் னைற்தகாள்ளப்பட்டாக னவண்டும்.  

• இைத்திரனியல் முமறயில், ததாமைனபசி மூைம் என்பே உட்பட னவமையிடத்துக்கு தவளினய 

வாக்களிப்புக்கமள நடத்த OLRB இற்கு தவளிப்பமடயாக அதிகாரைளித்தல். 

• வாக்களிப்புச் தசயன்முமறயின் பக்கச் சார்பின்மைமய உறுதிப்படுத்த உதவுவதற்காக வாக்களிப்புச் 

தசயன்முமறயும் வாக்களிப்பு ஏற்பாடுகளும் ததாடர்பில் பணிப்புமரகமள வழங்க OLRB இற்கு (அத்துடன் 

OLRB இோல் அங்கீகரிக்கப்படின், ததாழில் உறவுகள் அலுவைருக்கு) அதிகாரைளித்தல். 

பின்னுரிமைைாைர் உரிமைகள் 

புதிய சட்டவாக்கம் பின்னுரிமையாளர் உரிமைகமள கட்டிடச் னசமவகள் ஒப்பந்தங்கமள மீளக் னகள்வி னகாரல் வமர 

நீடிக்கிறது. 

சட்டம் விதிமுமறயின் மூைம் அரசாங்கத்துக்கு பின்னுரிமையாளர் உரிமைகமள பகிரங்க நிதிகமளப் தபறும் ஏமேய 

வமகயாே னசமவ வழங்குநர்கள் வமர பயன்படுத்துவமத இயலுைாக்குகிறது. 

நைரம் நைசு ல் அைகுகளின் கட்டமைப்பு 

ைாற்றங்கள் OLRB இற்கு சிை சூழ்நிமைகளில் னபரம் னபசுதல் அைகுகளின் கட்டமைப்மப மீளாய்வு தசய்யவும் புதிதாகச் 

சான்றுபடுத்தப்பட்ட னபரம் னபசுதல் அைதகான்மற ஒனர ததாழில் தருநருக்காே ஏற்கேனவ இருக்கும் ஏமேய னபரம் 

னபசுதல் அைகுகள் ஒனர னபரம் னபசுதல் முகவரால் பிரதிநிதித்துவம் தசய்யப்படுமிடத்து அவற்றுடன் ஒன்றிமணக்கவும் 

அனுைதிக்கிறது. OLRB ஆேது ததாடர்புள்ள ஏமேய கட்டமளகமளச் தசய்யவும் அனுைதிக்கப்படும். ைாற்றங்கள் 

தரப்புக்களுக்கு எவ்னவமளயிலும் னபரம் னபசுதல் அைகுகளின் கட்டமைப்மப மீளாய்வு தசய்ய இமணந்து இணங்கவும் 

அனுைதிக்கின்றே. அத்தமகய ஒரு மீளாய்மவத் ததாடர்ந்து, தரப்புக்கள் னபரம் னபசுதல் அைகுகமள ஒன்றிமணக்கவும் 

ததாடர்புள்ள ைாற்றங்கமளச் தசய்யவும் இணங்குவதற்காே ஓர் இமணந்த விண்ணப்பத்மதச் தசய்யைாம். 

நவமைக்குத் திரும்பு ல் உரிமைகளும் தசைன்முமறகளும் 

முன்ேர் LRA ஆேது சிை நிபந்தமேகளின் கீழ், ஊழியர்களுக்கு ஒரு சட்டப்படியாே னவமை நிறுத்தத்மதத் ததாடங்கி 

ஆறு ைாதங்களுக்குள் னவமைக்குத் திரும்பும் உரிமைமய வழங்கியது. புதிய சட்டவாக்கம் ஆறு ைாத வமரயமறமய 

நீக்குகிறது. 



ததாழில் தருநதராருவர் (சிை நிபந்தமேகளுக்கு உட்பட்டு) ஒரு சட்டப்படி னவமை நிறுத்தத்தின் அல்ைது தசயல் 

தடுப்பின் முடிவின் பின்ேர் ஓர் ஊழியமர மீள நிமை நிறுத்தவும், அக்கடப்பாட்டின் நமடமுமறப்படுத்தலின் 

உளக்குமற நடுவர் தீர்ப்புக்கு அணுகமை வழங்கவும் னவண்டுதைேவும் ஒரு புதிய ஏற்பாடு னதமவப்படுத்துகிறது. 

நிைாைைான காரைப் ைாதுகாப்பு 

புதிய சட்டவாக்கம் ஒரு னபரம் னபசுதல் அைகிலுள்ள ஊழியர்கமள சான்றுபடுத்தலுக்கும் முதல் ஒப்பந்தம் 

தசய்யப்பட்ட திகதிக்கும் (அல்ைது சங்கம் இனினைலும் ஊழியர்கமளப் பிரதிநிதித்துவம் தசய்யாது னபாகும் திகதிக்கும்) 

இமடப்பட்ட காைத்திலும், ஊழியர்கள் ஒரு சட்டப்படியாே னவமை நிறுத்தத்தில் அல்ைது தசயல் தடுப்பில் இருக்கும் 

திகதிக்கும் புதிய ஒன்று னசர்ந்த ஒப்பந்தம் தசய்து தகாள்ளப்படும் திகதிக்கும் (அல்ைது சங்கம் இனினைலும் 

ஊழியர்கமளப் பிரதிநிதித்துவம் தசய்யாது னபாகும் திகதிக்கும்) இமடப்பட்ட காைத்திலும் அவர்களின் ததாழில் 

தருநரால் நியாயைாே காரணமின்றி ஒழுக்காற்று நடவடிக்மகயிலிருந்து அல்ைது னவமை நீக்கம் தசய்யப்படுவதிலிருந்து 

பாதுகாக்கிறது. 

 ண்டங்கள் 

புதிய சட்டவாக்கம் ததாழில் உறவுகள் சட்டத்தின் (Labour Relations Act) கீழ் அதிகூடிய தண்டங்கமள தனியாட்களுக்கு 

$5,000 வமரயும் நிறுவேங்களுக்கு $100,000 வமரயும் அதிகரிக்கிறது (முன்ேர் இத்தண்டங்கள் தனியாட்களுக்கு $2,000 உம் 

நிறுவேங்களுக்கு $25,000 உம் ஆக இருந்தே). 

ேமடமுமறக்கு வரு ல் 

ததாழில் உறவுகள் முன்தைாழிவுகள் யாவும் 2018 யேவரி 1 இற்கு அல்ைது சட்டம் அரச ஏற்மபப் (Royal Assent) தபறும் 

நாளுக்குப் பின்ேர் நமடமுமறக்கு வருகின்றே. 

த ாழின்முமறச் சுகா ாரமும் ைாதுகாப்பும் சட்டத்திற்கான (Occupational Health and Safety Act) ைாற்றங்கள் 

னவமையாள் ஒருவர் னவமையின் னபாது உயர்ந்த குதிகமளக் தகாண்ட (அஃதாவது குதியுயர்ந்த) பாதணிகமள அணிவது 

னவமையாளின் பாதுகாப்புக்குத் னதமவயாேதாக இருந்தானை தவிர, அத்தமகய பாதணிகமள அணியுைாறு ததாழில் 

தருநர்கள் னவண்டுவமத புதிய சட்டவாக்கம் தடுக்கிறது. 

னகளிக்மக, விளம்பரத் ததாழிற்றுமற ஆற்றுமககளிலுள்ள ததாழில் தருநர்களுக்கு ஒரு விதிவிைக்கு இருக்கிறது. 

இந்த ைாற்றம் அரச ஏற்பின் (Royal Assent) னபாது நமடமுமறக்கு வருகிறது. 



த ாழில் நிைைங்கள் ேமடமுமறப்ைடுத் மை நைம்ைடுத்து ல் 

ைாகாணம் ததாழில் நியைங்கள் அலுவர்களாக (Employment Standards Officer) இன்னும் 175 னபர் வமர பணியைர்த்தத் 

திட்டமிடுவதுடன், ஊழியர்களுக்கும் சிறு, நடுத்தர அளவுகளிைாே வணிகங்களுக்கும் 2000 ஆம் ஆண்டின் ததாழில் 

நியைங்கள் சட்டத்தின் (Employment Standards Act, 2000) கீழ் அவர்களின் உரிமைகமளயும் கடமைகமளயும் பற்றிக் கல்வி 

புகட்டுவதற்காக ததாழில் நியைங்கள் பயிற்சியும் கல்வியும் நிகழ்ச்சித் திட்டங்கமளத் (Employment Standards Training and 

Education Program) ததாடங்கியிருக்கிறது. கல்வியாேது ததாழில் தருநர்களுக்கு அவர்களின் கடமைகமள விளங்கிக் 

தகாள்ள உதவுகிறது. 

புதிய ததாழில் நியைங்கள் அலுவைர்கமள (Employment Standards Officer) னவமைக்குச் னசர்த்துக் தகாண்டதும், 2020-2021 

ஆகும் னபாது ததாழில் நியைங்கள் நிகழ்ச்சித் திட்டம் னகாப்பிடப்படும் உரிமை னகாரல்கள் யாவற்மறயும் 90 

நாட்களுக்குள் தீர்ப்பதுடன் ஒன்ராறினயா னவமையிடங்கள் 10 இல் 1 ஐப் பரினசாதிக்கும். னைைதிகைாக, நிகழ்ச்சித் திட்டம் 

சிறு, நடுத்தர அளவுகளிைாே வணிகங்களில் கருத்மதச் தசலுத்தும் புதிய ததாழில் தருநர்களுக்கு கீழ்ப்படிதல் உதவிமய 

வழங்கும். இது நல்ை ததாழில் தருநர்களுக்கு அவர்களின் கடமைகமள விளங்கிக் தகாள்ள உதவுகிறது. 

அமுைாக்கைாேது சட்டத்மத மீறுவதன் மூைம் னநர்மையற்ற விதத்தில் னபாட்டியிடும் ததாழில் தருநர்களில் கவேம் 

தசலுத்துவதுடன், விதிகமளப் பின்பற்றும் தபரும்பாைாே ததாழில் தருநர்களுக்காே பணிப் பரப்மபச் சைப்படுத்தும். 

அமுைாக்கல் அதிகரிப்பு கீழ்ப்படிதமைத் தூண்டுவதுடன் கீழ்ப்படியாமைமயப் பின்ேமடயச் தசய்யும் னநாக்கத்மதக் 

தகாண்டிருக்கும். இது அமுைாக்கலிலும் கல்வியிலுமுள்ள வளங்கள் ததாழில் தருநர் நடத்மதயில் தாக்கம் 

தசலுத்துவமதயும் மீறக்கூடினயாமரப் பின்ேமடயச் தசய்வமதயும் னதமவப்படுத்துகிறது. 

இப்புதிய வளங்கள் ESA இற்காே புதிதாகச் சட்டைாக்கப்பட்ட ைாற்றங்கள் முழுமையாகவும் விமேத்திறனுடனும் 

நமடமுமறப்படுத்தப்படுவமத உறுதி தசய்ய உதவும். 

தெனட் தடமைன் ததாடர்பாடல் கிமள 

ஊடக விசாரமணகளுக்கு ைாத்திரம்: MOLMedialine@ontario.ca
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