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സേവനാന്ത്യ ആനുകൂല്യം (EOSB) കണക്കുകൂട്ടൽ  

ഞങ്ങളുടെ അംഗ കമ്പനികൾ ഉൾടെടെ യുഎഇയിലുെനീളമുള്ള ജീവനക്കാർക്കും ട ാഴിലുെമകൾക്കും ഒരു പ്രധാന 
എംപ്ലായ്ടമന്റ് പ്രശ്നമാണ് പ്േവനാന്ത്യ ആനുകൂലയം (EOSB) കണക്കുകൂട്ടൽ. രരിമി കാല എംപ്ലായ്ടമന്റ് കരാർ 
അവോനിെിക്കുന്ന ോഹചരയത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർഗ്ഗനിർപ്േശം നൽകുന്ന ിനായി DMCC ഇനിെറയുന്ന ഉദാഹരണ 
കണക്കുകൂട്ടലുകൾ  യ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 2021–ടല യുഎഇ ത ാഴിൽ നിയമത്തിന്തെ) ടെഡറൽ നിയമ നമ്പർ 33-
ന്ടറ വകുെുകൾ അെിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ാണ്  ാടഴ നൽകിയിരിക്കുന്ന ോമ്പിളുകടളങ്കിലും, EOSB അവകാശം 
കണക്കാക്കുന്ന ിന് ഔപ്ദയാഗികമായി അംഗീകരിക്കടെട്ടിരിക്കുന്ന പ്ൊർമുല ഇല്ല; അ ിനാൽ, ബാധകമായ 
നിയമത്തിന്ടറ DMCC-യുടെ വയാഖ്യാനമാണി ്. ഒരു ജീവനക്കാരനും ട ാഴിലുെമയും  മ്മിൽ  ർക്കമുണ്ടായാൽ, 
പ്ലബർ പ്കാെ ി പ്രാലുള്ള ഒരു  ർക്ക രരിഹാര പ്ൊറം പ്രേക്തമായ വയവസ്ഥകൾ വയ യസ്തമായി വയാഖ്യാനിപ്േക്കാം. 
 ാടഴ നൽകിയിരിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർപ്േശവുമായി ബന്ധടെട്്ട അംഗ കമ്പനികൾക്ക് ഉണ്ടാപ്യക്കാവുന്ന ഏട ങ്കിലും 
പ്രപ് യക പ്ചാദയങ്ങളുമായി ബന്ധടെട്്ട േവ പ്ന്ത്മായ നിയപ്മാരപ്ദശം പ് ൊൻ ഞങ്ങൾ ശുരാർശ ടചയ്യുന്നു. 

EOSB അവകാശം വിലയിരുത്തുപ്മ്പാൾ ചില പ്രപ് യക പ്കേുകളിൽ പ്കാെ ികൾ കമ്മീഷനും പ്ബാണേും 
രരിഗണിക്കുന്ന േംഭവങ്ങടളക്കുറിേ് DMCC-ക്ക് പ്ബാധയമുണ്ട്. പ്രപ് യക ോഹചരയങ്ങൾ വയ യാേടെൊം, DMCC-
ക്ക് ഇക്കാരയത്തിൽ ഉരപ്ദശം നൽകാൻ കഴിയില്ല.  

DMCC-യുതെ എംസലായത്മന്െ് മീഡിസയഷൻ സേവനങ്ങൾ 

അംഗ കമ്പനികൾക്കും അവരുടെ ജീവനക്കാർക്കും അവരുടെ ട ാഴിൽ േംബന്ധമായ കാരയങ്ങളിൽ DMCC 
മീഡിപ്യഷൻപ്േവനങ്ങൾ നൽകിവരുന്നു. ട ാഴിലുെമയ്ക്ക്/ജീവനക്കാരന് കമ്പനിക്കുള്ളിൽ വേ് രരിഹരിക്കാൻ 
കഴിയാത്ത  ർക്കങ്ങൾ രരിഹരിക്കാൻ DMCC-യുടെ രരിശീലനം ലഭിേ ഓെീേർമാരുടെയും മീഡിപ്യറ്റർമാരുടെയും 
പ്േവനം അപ്ൊയിന്റട്മന്റ് വഴി ലഭയമാണ്. 

മീഡിപ്യഷൻ എന്ന ് പ്രശന്രരിഹാര ചർേകൾക്ക് ഒരു നിഷര്ക്ഷ മൂന്നാം കക്ഷി പ്ന ൃ വം നൽകുകയും എന്നാൽ 
 ർക്കത്തിലുള്ള പ്രശന്ടത്ത കുറിേ് വിധി പ്രേ ്ാവം നെത്തുകപ്യാ ടചയ്യാത്ത രഹേയ പ്രപ്കിയയാണ്.. ഒരു 
മീഡിപ്യറ്റർ മീറ്റിംഗുകൾ നെത്തുന്നു, പ്രശ്നങ്ങൾ നിർവചിക്കുന്നു, വികാരവിപ്ക്ഷാഭങ്ങൾ ശമിെിക്കുന്നു, ഒരു  ർക്കം 
രരിഹരിക്കുന്ന ിനുള്ള ോധയമായ വഴികൾ നിർപ്േശിക്കുന്നു. ഇ ് ഒരു പ്നാൺ-ബബൻഡിംഗ് പ്രപ്കിയയാണ്, 
കക്ഷികൾ അന്ത്ിമമായി ഒരു പ്യാജിെിടലത്തുക എന്ന ാണ ് ലക്ഷയം. കക്ഷികടള കൂെിയാപ്ലാചനകളിലൂടെ 
ഒത്തു ീർെിടലത്താൻ മീഡിപ്യറ്റർ േഹായിക്കും. 

DMCC-യുടെ എംപ്ലായ്ടമന്റ് മീഡിപ്യഷൻ പ്േവനടത്തക്കുറിേുള്ള കൂെു ൽ വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്ന ിന് ദയവായി 
ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ടചയ്യുക. 

http://www.dmcc.ae/information-for-employees
http://www.dmcc.ae/information-for-employees
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നിരാകരണം: ഈ പ്ഡാകയുടമന്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ടമറ്റീരിയലുകളും 
ടരാ ുവായ വിവരങ്ങളുടെയും മാർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങളുടെയും ഉപ്േശയങ്ങൾക്ക് മാപ് മുള്ള ാണ്, അവ നിയമരരപ്മാ മറ്റ ്
ടപ്രാെഷണൽ ഉരപ്ദശപ്മാ രൂരടെെുത്തുന്ന ിനായി അെിസ്ഥാനമാപ്ക്കണ്ട ല്ല. ട ാഴിൽ േംബന്ധമായ 
വിഷയവുമായി ബന്ധടെട്്ട നിങ്ങൾക്ക ് നിയപ്മാരപ്ദശം ആവശയമുടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിദഗധ്രിൽ നിന്നുള്ള ും 
േവ പ്ന്ത്വുമായ നിയപ്മാരപ്ദശം പ്നെണടമന്ന് DMCC ശുരാർശ ടചയ്യുന്നു. DMCC അ ിന്ടറ ടവബ്ബേറ്റിടല എല്ലാ 
വിവരങ്ങളും അരപ്്ഡറ്റ് ടചയ്യാൻ നയായമായ പ്ശമങ്ങൾ നെത്തുന്നുടണ്ടങ്കിലും, വിവരങ്ങളും ഉള്ളെക്കവും കൃ യവും 
രൂർണ്ണവും കാലികവുമാടണന്ന് പ്ര യക്ഷപ്മാ രപ്രാക്ഷപ്മാ ആയ പ്രാ ിനിധയങ്ങപ്ളാ വാറന്റികപ്ളാ ഉറെുകപ്ളാ ഞങ്ങൾ 
നൽകുന്നില്ല. 
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കണക്കുകൂട്ടല്ിനുള്ള സ ാർമുല് 
 
ഒരു മുഴുവൻ േമയ ജീവനക്കാരന്തെ EOSB കണക്കാക്കുന്ന ിനുള്ള അെിസ്ഥാന 
േൂത് വാകയം ഇത്രകാരമാണ്: 
 

 ആദ്യതത്ത 5 വർഷതത്ത സേവനത്തിന് ഓസരാ വർഷവും 21 ദ്ിവേതത്ത അെിസ്ഥാന ശമ്പളം; ഒപ്പം 
 അ ിനുസശഷം ഓസരാ വർഷവും 30 ദ്ിവേതത്ത അെിസ്ഥാന ശമ്പളം. 

 
ഈ അെിസ്ഥാന േൂത് വാകയം ഇസപ്പാൾ ജീവനക്കാരൻ സജാല്ിയിൽ നിന്ന് രുെത്തുസരാകുന്ന ിന്തെ 
ോഹചരയങ്ങൾ (യുഎഇ ത ാഴിൽ നിയമത്തിന്തെ ആർട്ടിക്കിൾ 44 ത്രകാരം ഒരു ജീവനക്കാരൻ 
രാജിതവക്കുന്ന ും/അതെങ്കിൽ രിരിച്ചുവിെുന്ന ുമായ ോഹചരയങ്ങൾ ഉൾതപ്പതെ) രരിഗണിക്കാത   തന്ന 
ബാധകമാണ്. 
 
മുഴുവൻ േമയ അെിസ്ഥാനത്തിൽ സജാല്ി തചയ്യാത്ത ജീവനക്കാർക്ക് (ഉദ്ാഹരണത്തിന്, രാർട്ട് ടെം 
അതെങ്കിൽ സജാല്ി രങ്കിെൽജീവനക്കാർക്ക)് ഒരു ഇ ര സ ാർമുല് ബാധകമാണ്: 
 

 മുകളിൽ രെഞ്ഞിരിക്കുന്ന അെിസ്ഥാന സ ാർമുല് ഉരസയാഗിച്ച് EOSB കണക്കാക്കണം. ഇ ് "മുഴുവൻ 
േമയ EOSB" കണക്ക ്േൃഷ്ടിക്കുന്നു. 

 
 ജീവനക്കാരന്തെ കരാെിൽ വയക്തമാക്കിയിട്ടുള്ള വാർഷിക സജാല്ി മണിക്കൂെുകളുതെ എണ്ണതത്ത, 
മുഴുവൻ േമയ കരാെിതല് വാർഷിക സജാല്ി മണിക്കൂെുകളുതെ എണ്ണം x 100 തകാണ്്ട ഹരിക്കണം. ഇ ് 
ഒരു അനുരാ ം ("അനുരാ ം") േൃഷ്െിക്കും.  
 

 EOSB ആനുകൂല്യം ല്ഭിക്കുന്ന ിന് മുഴുവൻ േമയ EOSB-തയ അനുരാ ം തകാണ്്ട ഗുണിക്കണം.  
 

 
 

ത്ശദ്ധിസക്കണ്ട സരായിന്െുകൾ 

ഇനിെറയുന്ന പ്രജുകളിടല EOSB കണക്കുകൂട്ടലുകൾക്ക് ഇനിെറയുന്ന അനുമാനങ്ങൾ ബാധകമാണ്: 

 കാണിേിരിക്കുന്ന എല്ലാ കണക്കുകളും AED-യിലാണ്. 

  ാടഴ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ, ജീവനക്കാരന്ടറ അവോന അെിസ്ഥാന ശമ്പളം പ്ര ിമാേം AED 
10,000/- ആണ്. 
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 EOSB-ക്ക് അർഹ  പ്നെുന്ന ിന്, എംപ്ലായ്ടമന്റ് കരാർ അവോനിക്കുന്ന  ീയ ിയിൽ ഒരു 
ജീവനക്കാരൻ കുറഞ്ഞ ് 12 മാേടത്ത പ്േവനടമങ്കിലും രൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കണം. 

 ഒരു ജീവനക്കാരനട്റ EOSB, പ്ജാലി ടചയ്ത വർഷങ്ങൾക്ക് ആനുരാ ികമായി കണക്കാക്കണം.  

 ടമാത്തം പ്ഗാറ്റുവിറ്റി, രണ്ട് വർഷടത്ത ടമാത്തം ശമ്പളത്തിൽ കവിയില്ല. 

 ഒരു ജീവനക്കാരനട്റ പ്േവന കാലയളവ ് കണക്കാക്കുപ്മ്പാൾ ശമ്പളമില്ലാത്ത അവധിയുടെ കാലയളവുകൾ 

ഉൾടെെുത്തില്ല. 
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ഉദാഹരണ കണക്കുകൂട്ടൽ - െുൾ ബെം ജീവനക്കാരൻ  

 

എംസലായ്തമന്െ ്
കാല്യളവ ്

A - അവോനടത്ത അെിസ്ഥാന 

പ്ര ിദിന ശമ്പളം 

E - വാർഷിക പ്േവനാന്ത്യ ആനുകൂലയം  

(AEOSB) 
X - അന്ത്ിമ  ുക 

B - അെിസ്ഥാന മാേ ശമ്പളം  

ഗുണി ം 

C - വർഷത്തിടല മാേങ്ങൾ  

ഗുണി ം 

D - വർഷത്തിടല ദിവേങ്ങൾ 

F - ഡയൂ ആയ ദിവേങ്ങൾ 

ഗുണി ം 

A – അവോനടത്ത അെിസ്ഥാന പ്ര ിദിന 

ശമ്പളം 

E - AEOSB  

ഗുണി ം   

Z - പ്ജാലി ടചയ്  കാലയളവ് 

A = [B]*[C]/[D] E = [F]*[A] X = [E]*[Z] 

1 വർഷത്തിൽ കൂെു ൽ, എന്നാൽ 5 

വർഷത്തിൽ  ാടഴ 

(ഉദാഹരണത്തിന്, 4 വർഷം + 3 

മാേം അടല്ലങ്കിൽ 4.25 വർഷം) 

= [10,000]*[12]/[365]  
= 328.77 

= [21]*[328.77] 

= 6,904.17 

= [6904.17]*[4.25] 

= 29,342.72 

5 വർഷത്തിൽ കൂെു ൽ 

(ഉദാഹരണത്തിന്, 7 വർഷം) 

= [10,000]*[12]/[365]  

= 328.77 

= [21]*[328.77] 

= 6,904.17 

= [6,904.17]*[5] 

= 34,520.85  

plus 

=[30]*[328.77] 

= 9,863.10 

= [9,863.10]*[2] 

= 19,726.20 

  
= 54,247.05 
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ഉദ്ാഹരണ കണക്കുകൂട്ടൽ - രാർട്ട് ടെം ജീവനക്കാരൻ  

 

ജീവനക്കാരൻ പ്ജാലി ടചയ്യുന്ന ് മുഴുവൻ േമയ മണിക്കൂറിൽ കുറവാടണങ്കിൽ, കണക്കുകൂട്ടൽ ഇനിെറയുന്ന രീ ിയിൽ 
പ്കമീകരിപ്ക്കണ്ട ുണ്ട്. 

 

ഞങ്ങൾ ഇങ്ങടനയാണ ് അനുമാനിക്കുന്ന ്: 

 54,247.05 ആയിരിക്കും ജീവനക്കാരന്ടറ മുഴുവൻ േമയ EOSB. 
 മുഴുവൻ േമയ ജീവനക്കാർ പ്ര ിവർഷം 10,400 മണിക്കൂർ പ്ജാലി ടചയ്യുന്നു. 
 ഈ ജീവനക്കാരൻ പ്ര ിവർഷം 7,800 മണിക്കൂർ പ്ജാലി ടചയ്യുന്നു. 

 

7,800 / 10,400 x 100 = 75 

 

54,247.05 x 75% = 40,685.29 
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കൂെു ൽ വിവരങ്ങൾക്്ക ഞങ്ങടള ബന്ധടെെുക: 

DMCC ത് ീ സോൺ 

http://www.dmcc.ae/helpcentre 

തവബ്ടേറ്റ്dmcc.ae 

  

http://www.dmcc.ae/helpcentre
http://dmcc.ae/
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നിരാകരണം: ഈ പ്ഡാകയുടമന്റിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളും ടമറ്റീരിയലുകളും ടരാ ുവായ വിവരങ്ങളുടെയും 

മാർഗ്ഗനിർപ്േശങ്ങളുടെയും ഉപ്േശയങ്ങൾക്ക് മാപ് മുള്ള ാണ്, അവ നിയമരരപ്മാ മറ്റ് ടപ്രാെഷണൽ ഉരപ്ദശപ്മാ 

രൂരടെെുത്തുന്ന ിനായി അെിസ്ഥാനമാപ്ക്കണ്ട ല്ല. ഏട ങ്കിലും ട ാഴിൽ േംബന്ധമായ വിഷയവുമായി ബന്ധടെട്്ട 

നിങ്ങൾക്ക് നിയപ്മാരപ്ദശം ആവശയമുടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങൾ വിദഗധ്രിൽ നിന്നുള്ള ും േവ പ്ന്ത്വുമായ നിയപ്മാരപ്ദശം 

പ്നെണടമന്ന ്DMCC ശുരാർശ ടചയ്യുന്നു. DMCC അ ിന്ടറ ടവബ്ബേറ്റിടല എല്ലാ വിവരങ്ങളും അരപ്്ഡറ്റ് ടചയ്യാൻ 

നയായമായ പ്ശമങ്ങൾ നെത്തുന്നുടണ്ടങ്കിലും, വിവരങ്ങളും ഉള്ളെക്കവും കൃ യവും രൂർണ്ണവും കാലികവുമാടണന്ന് 

പ്ര യക്ഷപ്മാ രപ്രാക്ഷപ്മാ ആയ പ്രാ ിനിധയങ്ങപ്ളാ വാറന്റികപ്ളാ ഉറെുകപ്ളാ ഞങ്ങൾ നൽകുന്നില്ല. 


