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1. ശമ്പള കാലാവധി മുതൽ വരെ 

ദ്വിവാര ശമ്പള കാലയളവില് ആദ്യ രിയരിയ ും അവസ്ാന രിയരിയ ും. ദ്വിവാര ശമ്പളം 

വയാഴാഴ്ച രുെങ്ങി രണ്ടാഴ്ച (കഴിഞ്ഞ ള്ള ബുധനാഴടച അവസ്ാനിക്കും). 

2. ശമ്പള ദിനം 

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ബാങ്കട നി്േപിക്കുന്ന ദ്ിവസ്ം. 

3. കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന ശമ്പളം 

(ഒമ്പരാം വിഭാഗത്തിൽ) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടമാത്തം ശമ്പളത്തിൽ നിന്നട (പത്താം 

വിഭാഗത്തിൽ) കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ടമാത്തം കിഴിവട കിഴിച്ചട ബാക്കിയുള്ള 

രുകയായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ബാങ്കട കണക്കിൽ നി്േപിച്ചിരിക്കുന്നരട. 

4. നിങ്ങളുരെ പേെ ്ഏജീസ് /ജീവനക്കാെുരെ അക്കവും വിലാസവും 

ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാണിക്കുന്നരട: 

• നിങ്ങളുടെ കുെുംബ്േരും ആദ്യാേരവും 

• നിങ്ങളുടെ (ഏജീസ്ട) ജീവനക്കാരുടെ അക്കം (നിങ്ങളടക്കട മാത്രമുള്ളരട)  

• നിങ്ങളുടെ ്ജാലി സ്ഥലടത്ത അഥവാ രപാൽ വിലാസ്ം 

• ഓഫീസ്ട ആവശയത്തിനട മാത്രമാണട നിങ്ങളുടെ ശമ്പള്കത്രവും വിലാസ്വും. 

5. നിങ്ങളുരെ ബാങ്ക ്അക്കൗണ്്ടെിൻരെയും 

്ജാലിയുടെയും ്ജാലിസ്ഥലത്തിനടടെയും വിശദ്ാംശം: 

• അക്കൗണ്ടട നമ്പറും രണ്ടിനടടറയും അവസ്ാന മൂന്നക്കങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്വകാരയര 

കാത്തു സ്ൂേികയുന്നരിന്നട ്വണ്ടി കാണിച്ചാൽ മരി അക്കൗണ്ടട നമ്പറും രണ്ടിനടടറയും 

അവസ്ാന മൂന്നക്കങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സ്വകാരയര കാത്തു സ്ൂേികയുന്നരിന്നട 

്വണ്ടി കാണിച്ചാൽ മരി 

• നിങ്ങൾ ഇ്ോൾ ്ജാലി ടചയ്യുന്ന രസ്തിക 

• നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം ഏരട ്കാസ്ടറട ്കാഡിലാണട നൽകിയിരുന്നരെക്കം നിങ്ങളുടെ 

ഡിറക്ടർസ്ട ഓർഗനനസ്ഷൻ രസ്തികയിൽ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാനം ഏരാടണന്നുള്ള വിവരം. 

6. രതാഴിലുെമയുരെ ഉല്പാദന പേമനിധി 

നിങ്ങളുടെ ്േമനിധിയുടെ ്പരും ഓസ്ട്ത്െലയൻ കയാപിറ്റൽ ടെറി്റ്റാറി സ്രടക്കാരട 

അരി്ലക്കു അയക്കുന്ന രുകയും. 

7. സപ്താഹിക മണിക്കൂർ 

ഒരാഴ്ചയിൽ നിങ്ങൾ ്ജാളി ടചയ്യുന്ന ശൊശെി മണിക്കൂറു കൾ. 

8. പ്േപതക പവതനം 

സ്ാധാരണനിലയിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എടെങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ 

ത്പ്രക ്വരനം ആയി കണക്കാക്കും. ചില്ോൾ മുൻകൂർ ്വരനമായി കണക്കാക്കും, 

(ചില്ോൾ മുൻകൂർ ്വരനമായി കണക്കാക്കും) ഇരട സ്ാധാരണ നിലയിൽ രാടഴ 

പറയുന്ന കാരണം ടകാണ്ടാകും അവധിക്കുള്ള: 

• മുൻകൂർ ്വരനം നിങ്ങൾ ആവശയടേട്ടാൽ. അെിസ്ഥാന ശമ്പളംഅധിക്വരനം 

പിൽക്കാല ്വരനത്തിനടടറ അലവൻസ്ട മുരലായവക്കട നിങ്ങൾ (ചില്ോൾ മുൻകൂർ 

്വരനമായി കണക്കാക്കും 

• സ്ാധാരണനിലയിൽ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ഒന്നും ഉണ്ടാകില്ല. എടെങ്കിലും ഉടണ്ടങ്കിൽ 

ത്പ്രക ്വരനം ആയി കണക്കാക്കും. ചില്ോൾ മുൻകൂർ ്വരനമായി കണക്കാക്കും, 

• ്ജാലി അവസ്ാനിേിച്ചു അവസ്ാന കെടേട്ടരായ അെിസ്ഥാന ്വരനം ദ്ിരടഘകാല 

്സ്വന അവധി ്വരനം ഉപ്യാഗിക്കുന്ന വാർഷിക അവധി മുരലായ നിങ്ങളുടെ 

കാണക്കിനടടറ്റ ത്പ്രകം നി്േപിച്ച രുകയുടെ മൂലയം മാണട. 

ഈ വിഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിരുന്നരട. ഈ ത്പ്രയക ്വരനത്തിനടടറ്റ ടമാത്തം രുക 

ഇ്ോഴടത്ത ്വരനത്തിൽ ലഭിച്ച രുക്യാടൊേം ഒൻപരാം വിഭാഗത്തിൽ 

ഉൾടപരുത്തിയുട്ടുണ്ടട ഉദ്ാഹരണത്തിനട ഇ്ോഴടത്ത ത്രയവരാരത്തിനടടറ്റ അെിസ്ഥാന 

(ശമ്പളം) മുൻ ത്രയവരാരടത്ത ശമ്പളത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നരട. പത്തു വിഭാഗത്തിൽ 
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(കിഴിവട) ത്പ്ത്തക ്വരനം കാണിക്കുന്നുണ്ടട.്വരനം രണ്ടു ത്പാവശയം കിട്ടാരിരുന്നാൽ 

ത്പ്ത്തക ്വരനം കിഴിച്ചിട്ടുണ്ടട.ത്പ്രയക ്വരനത്തിനടടറ നികുരി നിലവിലുള്ള 

ശമ്പളത്തിനടടറ നികുരിയുടെ കുടെ കിഴിവട വിഭാഗത്തിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടട. 

9. േണം രകാെുക്കൽ 

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളകലാവധിയിൽ നിങ്ങൾക്കട നൽകിയിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ പണ 

ഇെപാെുകൾക്കും (ടവ്േടറ നൽകിയിട്ടുള്ള ടമാത്ത പണമിെപാലുകൾ അെക്കം) ഈ 

വിഭാഗത്തിൽ ഉളടടപെുത്തിയുട്ടുണ്ടട ( മുകളിൽ 8 മടത്ത വാചകം ്നാക്കുക ). ഇരിൽ 

ഉൾടകാള്ളിച്ചരട: 

• അെിസ്ഥാന ശമ്പളം, അവധിക്കാല ്വദ്നം 

• അവധിക്കാല ്വദ്നം - നിങ്ങൾ എെുത്തിട്ടുള്ള അവധിയുടെ ്ഡാളറിലുള്ള വില 

നിങ്ങളുടെ ശമ്പള കെലാസ്സിൽ ഏടരങ്കിലും അവധിക്കാല ്വരനം 

കാണിച്ചൂട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അരും ്വരനമായി കാണിച്ചുട്ടുള്ള സ്ുംഖ്യയും 

്ചർന്നരായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ദ്യവാര അെിസ്ഥാന്വരനം 

• നിങ്ങളുടെ ദ്യവാര അെിസ്ഥാന്വരനം. ഉയർന്ന കർത്തവയം, വിദ്യാഭയാസ്്യാഗയര, 

ഉ്ദ്യാഗം, വിവിധ ഘെകങ്ങൾ മുരലായവയുടെ ബത്ത നിങ്ങളുടെ കഴിവും, 

സ്ഥാനവും അനുസ്രിച്ചായിരിക്കും 

• നിങ്ങൾ രാവിടല ്ന്ത്ത്യാ, നവകും്നരം നവകും വടര്യാ വാരയംരയത്തി്ലാ, 

ടപാരു അവധി ദ്ിവസ്്മാ നിങ്ങളുടെ സ്ാധാരണ ്ജാലി സ്മയ്ത്തക്കാൾ കൂെുരൽ 

്നര്മാ ്ജാലി ചരുട്ടുടണ്ടടങ്കൽ അരിൻടെ ്വരനം ടമാത്തം 

ശമ്പളംസ്ൂചിേിക്കുന്നരട. 

രമാത്തം ശമ്പളം സ്ൂചിേിക്കുന്ന (നികുരി കിഴിക്കുന്നരിനട മുൻപുള്ള). 

നികുതി ഉൾരെട്ട പവതനം സ്ൂചിേിക്കുന്നരു നിങ്ങൾ ടകാെു്ക്കണ്ട നികുരി 

കിഴിച്ചുള്ള രമാത്തം പവദനം. നികുരി ഉൾടേൊത്ത ഏടരങ്കിലും ്വരനം (നിങ്ങൾക്കട 

ലഭിചടട്ടുടണ്ടങ്കിൽ അരട കുറച്ചായിരിക്കും നികുതി രകാെുപക്കണ്ട ്വരനം). 

10. കിഴ്വുകൾ 

നിങ്ങളുടെ ശമ്പളക്കാലടത്ത ടമാത്തം ്വരനത്തിൽ നിന്നട കുറച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവിധ 

സ്ുംഖ്യകളുടെയും വിവരങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ ടകാെുത്തുട 

ഉൾടേെുത്തിയിരിക്കുന്നു.ഇരിൽ ഉൾടക്കാണ്ടിരിക്കുന്നരട: 

• നികുരി - നിങ്ങളുടെ നികുരിദ്ായക പത്രികയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുനടന വിവരത്പകാരം 

കണക്കാക്കി നീക്കിവച്ചിരിക്കുന്ന സ്ുംഖ്യ. ത്പ്രക ്വരന രിരിടച്ചെുക്കൽ; 

• ത്പ്രക ്വരന രിരിടച്ചെുക്കൽ - നിങ്ങൾക്കട (ത്പ്രക്വരനം) ലഭിച്ചുട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 

(മുകളിൽ 8 ആം ഭാഗത്തിൽ കാണിച്ച്പാടല) 

• നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ടകാെുത്തിട്ടുള്ള സ്ംഘയ ത്പ്രക ്വരന കിഴിവായി കാണിക്കും: 

• വാർദ്ധകയകാല ്വരനത്തിനുള്ള സ്ംഭാവന വാർദ്ധകയകാല ്വരനത്തിനുള്ള 

സ്ംഭാവന ഏടരങ്കിലും കിഴുവുകൾ അവശയടപട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 

• നിങ്ങളുടെ കണക്കിൽ ടകാെുത്തിട്ടുള്ള സ്ംഘയ ത്പ്രക ്വരന കിഴിവായി 

കാണിക്കും നിങ്ങളുടെ ്വദ്നത്തിൽനിന്നു നിങ്ങൾ ഏടരങ്കിലും കിഴുവുകൾ 

അവശയടപട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ 

• ഏടരങ്കിലും കിഴുവുകൾ അവശയടപട്ടിട്ടുടണ്ടങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം 

നി്േേിക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിനും (ഉദ്ാഹരണത്തിനട ബാങ്കട നി്േപം 1,2,3,4) 

• ആ്രാഗയ ലേണ ഫീസ്ട 

• സ്ംഘെനാ ഫീസ്ട. 

രമാത്തം കിഴിവ് സ്ൂചിേിക്കുന്നരട എല്ലാവിധ കിഴിവിനടടെയും ടമാത്തം രുക. 

നിങ്ങളുരെ കിഴിവിൽ എരെങ്കിലും വയതയാസം വെുത്തണരമങ്കിൽ നിങ്ങൾ Manage Bank 

Details and Deductions form on the Shared Services Website എനന്ഭാഗം ദയവായി പൂരിപ്പിക്കുക. 

https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856
https://actss.service-now.com/sharedservices/?id=sc_cat_item&sys_id=39bf1a902802a60047146ce787e83856


iv                                                                  ആസ്ട്ത്െലിയൻ കയാപിറ്റൽ ടെറി്റ്റാറി സ്ർക്കാരിനടടറ ശമ്പളക്കെലാസ്ു 

അറിയുവാൻ 

 

 

11. പശഷിച്ച അവധി 

്വരനകാലത്തിനടടറ അവസ്ാന ദ്ിവസ്ംത്പകാരം ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങളുടെ വാർഷിക 

അവധിയും ദീരഘ്കാല സേവന അവധിയും [LSL] വയ്കത്ിഗത അവധിയും ഈ വിഭാഗത്തിൽ 

ഉൾടേെുത്തിയിരിക്കുന്നു. ബാക്കിവെുന്ന അവധി നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിൽ 

കണക്കുകൂട്ടുന്ന അവധിയിൽ കണക്കാക്കുന്നരല്ല. 

ഈ വിഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ അവസ്ാന വയക്തിഗത  അവധിയ ും ദീരഘ്കാല  അവധിയും 

ലഭിച്ച അവസ്ാന രിയരിയും കാണിച്ചിട്ടുണ്ടട. ഇരട സ്ാധാരണയായി നിങ്ങൾ എ സി ടി പി 

എസില്  ്ജാലിയിൽ ്ചർന്ന വാർഷിക രിയ്യരിയായിരിക്കും. എന്നാൽ ശമ്േള 

മില്ലാത്ത അവധിയും മുൻ ്സ്വനവും രിയരിടയ ബാധിക്കുന്നരാണട. 

ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കുക, താങ്കളക്്ക് മറ്റ് ജോലി ഉണ്ടായിരുനന്െങ്കില ്(അതായത ്താങ്കള ്ഒരേസമയം 

എസിടി സരക്്കാരില ്രണ്ടോ അതിലധികമോ ജോലികള ്ചെയത്ിടട്ുണ്ടെങ്കിലോ 

ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിലോ)   കാണിചച്ിടട്ുളള് ദീരഘ്കാല സേവന അവധികള ്കൃതയ്മാകണമെന്നിലല്. 

ഈ കാര്യം നിങ്ങളക്്ക് ബാധകമാണെങ്കില ്കൃതയ്മായ കണക്ക് ലഭിക്കുവാന ്ലീവ് എടുക്കുനന്തിന  ു

കുറഞഞ്ത ്ആറ  ുമാസം  മുമപ്ങ്കിലും   പങ്കിടട് വെബ ്സൈറ്റ് സരവ്ീസുകളിലുള്ള LSL ഫോം ദയവായി 

നലക്ുക HRSSharedServices@act.gov.au 

നവദ്യ ്രഖ്കളില്ലാടര നിങ്ങൾ എെുത്ത മുക്തം വയക്തിപര അവധി നിങ്ങളുടെ 

വടറക്തിപര അവധിലഭിച്ചത്തിനട ്ശഷം നിങ്ങൾ വവദയപെഖകളില്ലാരത എെുത്ത 

രമാത്തം വയക്തിേെ അവധി ശമ്പള കെലാസ്സിൽ കാണിച്ചരിട്ടില്ല. ഈ വിവരം ്ഹാമം 

21 ്ഹാമം 21 ഉള്ള ദ്ിവസ്ങ്ങൾ എണ്ണി പരി്ശാധിക്കാവുന്നരാണട. ഈ വിവരങ്ങൾ 

അറിയാൻ ്ഹാമം 21 ്ലക്കട എത്തി്ച്ചരാത്തവർകട ഓൺ 620 

79000 സ്ാമ്പത്തടേൊവുന്നരാണട. 

12. നിലവിലുള്ള ശമ്പളം വരെ 

ഇരിൽ കാണിക്കുന്നരട ഇരുവനരയുള്ള (ഉദ്ാഹരണത്തിനട ടകാല്ലത്തിൽ അരയം 

കിട്ടിയ രുകയും ഇരുവനര കിട്ടിയ ശമ്പളവും)രാടഴ കാണുന്ന ഘെകങ്ങൾ; 

• (നികുരി കിഷിക്കാടര ഉള്ള ടമാത്ത ്വദ്നം, (ബത്ത ടരാഴിൽ മുറമാറ്റ ്വരനം, അധിക 

സ്മയ ്വദ്നം മുരലായവ) 

• വയക്തിഗര സ്ംഭാവന 

• നികുരി നിർത്തിടവച്ചരട 

• നികുരി ഉൾടേട്ട ്വരനം (ടമാത്തം ശമ്പളത്തിൽ നിന്നട നികുരിക്കട മുമ്പുള്ള ശമ്പള 

കിഴുവുകൾ നികുരി ഉൾടേൊത്ത ്വദ്നം). 

13. ഈ പവദനത്തിൽ അവധി കണക്കാക്കുന്നത് 

നിലവിലുള്ള ശമ്പള കാലാവധിയിൽ ഏടരങ്കിലും അവധി ത്പത്കിയ ഈ 

വിഭാഗത്തിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ടട ഏരു രരത്തിലുള്ള അവധി, അവധി എെുത്ത സ്മായും, 

അവധി എെുക്കാൻ സ്മർേിച്ച ്രഖ്കൾ (വയക്തി പര അവധിക്കു മാത്രം, നവദ്യ 

്രഖ്കൾ, നിങ്ങളുടെ ബാക്കിയുള്ള അവധിയിൽ നിന്നട നിങ്ങൾ എെുത്ത അവധിയുടെ 

എണ്ണം. 

അംഗീകരിച്ച അവധി അ്പേയിൽ വയരയാസ്ം വരുത്താൻ, താങ്കള ്താങ്കളുടെ 

പ്രതിനിധിയോട  ുസംസാരിക്കേണ്ടതും പങ്കിടട് വെബ് സൈറ്റ് സരവ്ീസുകളിലെ 

HRSsharedServices@act.gov.au റദ്ധാക്കിയ ഭേദഗതിവരുത്തിയ അനുവദിചച് ലീവ് 

പൂരത്്തിയാക്കെണ്ടതുമാണ്.   

14. രഷഡ്ഡ ്സർവീസ് രന ബന്ധരെൊനുള്ള വിവെങ്ങൾ 

നിങ്ങളടക്കട നിങ്ങളുടെ ്വദ്നത്തിനടടെയും അവധിയുടെയും സ്ംശയങ്ങൾ ദ്ൂരീകരിക്കാൻ 

്ഷർസ്ട ടസ്ർവീസ്ിടന ബന്ധടേൊനുള്ള വിശദ്ാംശങ്ങൾ ഈ വിഭാഗത്തിൽ 

കാണിക്കുന്നു. അഥവാ നിങ്ങളുടെ ശമ്പളക്കെലാസ്ിൽ കാണിച്ച ഈ നമലിൽ 

ബന്ധടേൊം. 

mailto:HRSSharedServices@act.gov.au
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