
RReeppuubblliicc  ooff  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  
NNAATTIIOONNAALL  WWAAGGEESS  AANNDD  PPRROODDUUCCTTIIVVIITTYY  CCOOMMMMIISSSSIIOONN  

RREEGGIIOONNAALL  TTRRIIPPAARRTTIITTEE  WWAAGGEESS  AANNDD  PPRROODDUUCCTTIIVVIITTYY  BBOOAARRDD  
RReeggiioonn  VVIIIIII  

  
WWAAGGEE  OORRDDEERR  NNOO..  RRBB  VVIIIIII--0011  

  
WWHHEERREEAASS,,  tthhee  GGuullff  CCrriissiiss  hhaass  rreessuulltteedd  iinn  tthhee  wwiitthhddrraawwaall  ffrroomm  tthhee  wwoorrlldd  mmaarrkkeett  ooff  ooiill  ffrroomm  

IIrraaqq  aanndd  KKuuwwaaiitt  aanndd  ddeessppiittee  iinnccrreeaasseedd  pprroodduuccttiioonn  ffrroomm  ootthheerr  pprroodduucceerrss  tthhee  ooiill  ssuuppppllyy  ccoonnttiinnuueess  ttoo  
bbee  uunncceerrttaaiinn,,  tthhuuss  rraaiissiinngg  ooiill  pprriicceess;;  

  
WWHHEERREEAASS,,  tthhee  eeffffeecctt  ooff  tthhiiss  ccrriissiiss  aanndd  tthhee  aaddjjuussttmmeenntt  iinn  tthhee  vvaalluuee  ooff  tthhee  PPhhiilliippppiinnee  ppeessoo  vviiss--aa--

vviiss  tthhee  UUSS  ddoollllaarr  hhaavvee  mmaaddee  iitt  iimmppeerraattiivvee  ttoo  iinnccrreeaassee  tthhee  pprriicceess  ooff  ddoommeessttiicc  ppeettrroolleeuumm  pprroodduuccttss  bbyy  
aann  aavveerraaggee  ooff  PP11..4422  ppeerr  lliitteerr  oonn  2211  SSeepptteemmbbeerr  11999900;;  

  
WWHHEERREEAASS,,  ssuucchh  aaddjjuussttmmeennttss  hhaavvee  ccoonnttrriibbuutteedd  ttoo  aa  ssuubbssttaannttiiaall  iinnccrreeaasseess  iinn  ttrraannssppoorrttaattiioonn  ffaarreess  

aanndd  pprriicceess  ooff  bbaassiicc  ggooooddss  aanndd  sseerrvviicceess;;  
  
WWHHEERREEAASS,,  iinn  aaddddiittiioonn  ttoo  tthhee  eeffffoorrttss  ooff  ggoovveerrnnmmeenntt  ttoo  hhoolldd  ddoowwnn  pprriicceess  ooff  bbaassiicc  ggooooddss,,  iitt  iiss  

nneecceessssaarryy  ttoo  pprroovviiddee  wwoorrkkeerrss  aanndd  tthheeiirr  ffaammiilliieess  wwiitthh  iimmmmeeddiiaattee  rreelliieeff  mmeeaassuurreess  ttoo  eennaabbllee  tthheemm  ttoo  
ccooppee  wwiitthh  tthhee  rriissiinngg  ccoosstt  ooff  lliivviinngg,,  wwiitthhoouutt  iimmppaaiirriinngg  tthhee  vviiaabbiilliittyy  ooff  bbuussiinneessss  aanndd  iinndduussttrryy;;  

  
NNOOWW,,  tthheerreeffoorree,,  bbyy  vviirrttuuee  ooff  tthhee  ppoowweerr  aanndd  aauutthhoorriittyy  vveesstteedd  uunnddeerr  RReeppuubblliicc  AAcctt  NNoo..  66772277,,  

kknnoowwnn  aass  tthhee  WWaaggee  RRaattiioonnaalliizzaattiioonn  AAcctt,,  tthhee  RReeggiioonnaall  TTrriippaarrttiittee  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  BBooaarrdd  ooff  
RReeggiioonn  VVIIIIII  hheerreebbyy  iissssuueess  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr;;  

  
SSeeccttiioonn  11..    UUppoonn  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr,,  tthhee  ssttaattuuttoorryy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess  aapppplliiccaabbllee  

ttoo  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  RReeggiioonn  VVIIIIII  sshhaallll  bbee  iinnccrreeaasseedd  bbyy  PP66..0000  ppeerr  ddaayy  iinn  
tthhee  pprroovviinnccee  ooff  SSoouutthheerrnn  LLeeyyttee,,  SSuubb--PPrroovviinnccee  ooff  BBiilliirraann,,  WWeesstteerrnn  SSaammaarr,,  EEaasstteerrnn  SSaammaarr,,  NNoorrtthheerrnn  
SSaammaarr  aanndd  tthhee  CCiittyy  ooff  CCaallbbaayyoogg,,  aanndd  PP1100..0000  ppeerr  ddaayy  iinn  TTaacclloobbaann  CCiittyy,,  OOrrmmoocc  CCiittyy  aanndd  LLeeyyttee  
PPrroovviinnccee..  

  
SSeeccttiioonn  22..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  pprriivvaattee  eedduuccaattiioonnaall  iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  sshhaarree  ooff  ccoovveerreedd  wwoorrkkeerrss  aanndd  

eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  iinnccrreeaassee  ooff  ttuuiittiioonn  ffeeeess  ffoorr  sscchhooooll  yyeeaarr  11999900  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  aass  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  
wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  hheerreeiinn..    WWhheerree  tthheeiirr  sshhaarree  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  hheerreeiinn,,  
tthhee  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ppaayy  tthhee  ddiiffffeerreennccee..  

  
SSeeccttiioonn  33..    EExxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhee  pprroovviissiioonnss  ooff  tthhiiss  WWaaggee  oorrddeerr  aarree  hhoouusseehhoolldd  oorr  ddoommeessttiicc  hheellppeerrss  

aanndd  ppeerrssoonnss  iinn  tthhee  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  ooff  aannootthheerr,,  iinncclluuddiinngg  ffaammiillyy  ddrriivveerrss..  
  
RReettaaiill//SSeerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  rreegguullaarrllyy  eemmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  tteenn  wwoorrkkeerrss  aanndd  ccoouunnttrryyssiiddee  

aanndd  bbaarraannggaayy  bbuussiinneessss  eenntteerrpprriisseess  ((CCBBBBEEss))  dduullyy  rreeggiisstteerreedd  ppuurrssuuaanntt  ttoo  RRAA  66881100  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  
ffrroomm  tthhiiss  WWaaggee  oorrddeerr  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  aanndd  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  BBooaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  
wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    

  
DDiissttrreesssseedd  eemmppllooyyeerrss  wwhhoossee  ccaappiittaall  hhaass  bbeeeenn  iimmppaaiirreedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  

dduurriinngg  tthhee  pprreecceeddiinngg  yyeeaarr  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  aanndd  aass  
ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  BBooaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss..    TThhee  
RReeggiioonnaall  BBooaarrdd  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ggrraanntt  ffuullll  oorr  ppaarrttiiaall  eexxeemmppttiioonn  ttoo  ssuucchh  ddiissttrreesssseedd  eemmppllooyyeerrss,,  tthhee  
aalllloowweedd  mmaaxxiimmuumm  ppeerriioodd  ooff  eexxeemmppttiioonn  bbeeiinngg  oonnee  ((11))  yyeeaarr..  

  
WWhheenneevveerr  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  eexxeemmppttiioonn  hhaass  bbeeeenn  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  RReeggiioonnaall  BBooaarrdd,,  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  

RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  oonn  aannyy  ccoommppllaaiinntt  ffoorr  aalllleeggeedd  nnoonn--
ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ddeeffeerrrreedd  ppeennddiinngg  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  
eexxeemmppttiioonn  bbyy  tthhee  RReeggiioonnaall  BBooaarrdd..  

  
IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  eexxeemmppttiioonn  iiss  nnoott  ggrraanntteedd,,  ccoovveerreedd  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  

sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoommppeennssaattiioonn  dduuee  ttoo  tthheemm  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  iinn  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  pplluuss  
iinntteerreesstt  ooff  oonnee  ppeerrcceenntt  ((11%%))  ppeerr  mmoonntthh  rreettrrooaaccttiivvee  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr..  



  
  

  
SSeeccttiioonn  44..    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss  aanndd  ffoorr  sseeccuurriittyy,,  jjaanniittoorriiaall  aanndd  ssiimmiillaarr  

sseerrvviicceess,,  tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  ffoorr  ccoovveerreedd  wwoorrkkeerrss  sshhaallll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  
pprriinncciippaallss  oorr  cclliieennttss  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn//sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  tthhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  
aammeennddeedd  aaccccoorrddiinnggllyy..    IInn  tthhee  eevveenntt,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  pprriinncciippaall  oorr  cclliieenntt  ffaaiillss  ttoo  ppaayy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  
iinnccrreeaassee  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn//sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorrss  sshhaallll  bbee  jjooiinnttllyy  aanndd  sseevveerraallllyy  lliiaabbllee  wwiitthh  pprriinncciippaall  oorr  
cclliieenntt..  

  
SSeeccttiioonn  55..    AAllll  wwoorrkkeerrss  ppaaiidd  bbyy  rreessuullttss,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhoo  aarree  ppaaiidd  oonn  ppiieecceewwoorrkk,,  ttaakkaayy,,  

ppaakkyyaaww  oorr  ttaasskk  bbaassiiss,,  sshhaallll  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  rreecceeiivvee  tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  ffoorr  tthhee  
nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  eeiigghhtt  ((88))  hhoouurrss  wwoorrkk  aa  ddaayy,,  oorr  aa  pprrooppoorrttiioonn  tthheerreeooff  ffoorr  
wwoorrkkiinngg  lleessss  tthhaann  tthhee  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss..  

  
SSeeccttiioonn  66..    WWaaggee  iinnccrreeaasseess  ggrraanntteedd  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  ffrroomm  AAuugguusstt  11,,  11999900  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhiiss  

WWaaggee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  aass  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhiiss  
WWaaggee  OOrrddeerr,,  pprroovviiddeedd  tthhaatt,,  wwhheerree  ssuucchh  iinnccrreeaasseess  aarree  lleessss  tthhaann  tthhee  pprreessccrriibbeedd  aaddjjuussttmmeenntt,,  tthhee  
eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ppaayy  tthhee  ddiiffffeerreennccee..    SSuucchh  iinnccrreeaasseess  sshhaallll  nnoott  iinncclluuddee  aannnniivveerrssaarryy  wwaaggee  iinnccrreeaasseess,,  
mmeerriitt  wwaaggee  iinnccrreeaasseess  aanndd  tthhoossee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  tthhee  rreegguullaarriizzaattiioonn  oorr  pprroommoottiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess..  

  
SSeeccttiioonn  77..    WWhheerree  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  pprreessccrriibbeedd  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  uunnddeerr  tthhiiss  WWaaggee  

OOrrddeerr  rreessuullttss  iinn  ddiissttoorrttiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  ssttrruuccttuurree  iinn  aannyy  eessttaabblliisshhmmeenntt,,  ssuucchh  ddiissttoorrttiioonn  sshhaallll  bbee  
ccoorrrreecctteedd  uussiinngg  tthhee  pprroocceedduurree  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  AArrttiiccllee  112244  ooff  tthhee  LLaabboorr  CCooddee,,  aass  aammeennddeedd..  

  
SSeeccttiioonn  88..    TThhee  RReeggiioonnaall  BBooaarrdd  sshhaallll  pprreeppaarree  tthhee  nneecceessssaarryy  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  ttoo  iimmpplleemmeenntt  

tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr,,  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  aapppprroovvaall  ooff  tthhee  SSeeccrreettaarryy  ooff  LLaabboorr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt..  
  
SSeeccttiioonn  99..    AAnnyy  eemmppllooyyeerr  wwhhoo  rreeffuusseess  oorr  ffaaiillss  ttoo  ppaayy  tthhee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  

uunnddeerr  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ssuubbjjeecctt  ttoo  tthhee  ppeennaallttiieess  ssppeecciiffiieedd  uunnddeerr  RRAA  66772277..  
  
SSeeccttiioonn  1100..    IIff  aannyy  pprroovviissiioonn  oorr  ppaarrtt  ooff  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  iiss  ddeeccllaarreedd  uunnccoonnssttiittuuttiioonnaall  oorr  iilllleeggaall,,  tthhee  

ootthheerr  pprroovviissiioonnss  oorr  ppaarrttss  sshhaallll  rreemmaaiinn  vvaalliidd..    NNootthhiinngg  iinn  tthhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  ttoo  
rreedduuccee  aannyy  eexxiissttiinngg  wwaaggee  rraattee,,  aalllloowwaannccee  oorr  ootthheerr  bbeenneeffiittss  uunnddeerr  eexxiissttiinngg  llaawwss,,  ddeeccrreeeess,,  iissssuuaanncceess,,  
eexxeeccuuttiivvee  oorrddeerrss  aanndd//oorr  uunnddeerr  aannyy  ccoonnttrraacctt  oorr  aaggrreeeemmeenntt  bbeettwweeeenn  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeerrss..  

  
SSeeccttiioonn  1111..    TThhiiss  WWaaggee  OOrrddeerr  sshhaallll  ttaakkee  eeffffeecctt  ffiifftteeeenn  ((1155))  ddaayyss  aafftteerr  iittss  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  aatt  lleeaasstt  oonnee  

((11))  nneewwssppaappeerr  ooff  ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  iinn  tthhee  rreeggiioonn..  
  
AApppprroovveedd  tthhiiss  1100tthh  ddaayy  ooff  NNoovveemmbbeerr  11999900..  

  
  

((SSGGDD))  DDIIRR..  RRIICCAARRDDOO  SS..  MMAARRTTIINNEEZZ,,  SSRR..  
CChhaaiirrmmaann  

  
((SSGGDD))  DDIIRR..RROOMMEEOO  EESSCCAANNDDOORR    ((SSGGDD))  DDIIRR..  VVIICCTTOORR  DDOOMMIINNGGOO  
VViiccee--CChhaaiirrmmaann                                                VViiccee--CChhaaiirrmmaann  
  
**  
((SSGGDD))  AATTTTYY..  PPHHIILLIIPP  MMOONNTTAANNCCEESS              ((SSGGDD))  DDRR..  VVIIRRGGIINNIIOO  AASSTTIILLLLAA  
WWoorrkkeerrss  RReepprreesseennttaattiivvee                            EEmmppllooyyeerrss  RReepprreesseennttaattiivvee  
  
**  
((SSGGDD))  MMRR..  MMAANNUUEELL  PPOORREE                    ((SSGGDD))  MMRR..  HHEERRCCUULLAANNOO  DDUUHHAAYYLLUUNNGGSSOODD  
WWoorrkkeerrss  RReepprreesseennttaattiivvee                                EEmmppllooyyeerrss  RReepprreesseennttaattiivvee                  
  
**  DDiisssseenntteedd  



RReeppuubblliicc  ooff  tthhee  PPhhiilliippppiinneess  
DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt  

NNaattiioonnaall  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  CCoommmmiissssiioonn  
RReeggiioonnaall  TTrriippaarrttiittee  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  BBooaarrdd  

RReeggiioonn  VVIIIIII  
TTaacclloobbaann  CCiittyy  

  
RRUULLEESS  IIMMPPLLEEMMEENNTTIINNGG  WWAAGGEE  OORRDDEERR  NNOO..  VVIIIIII--0011  

  
PPuurrssuuaanntt  ttoo  tthhee  aauutthhoorriittyy  ggrraanntteedd  ttoo  tthhee  RReeggiioonnaall  TTrriippaarrttiittee  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  BBooaarrdd  

uunnddeerr  SSeeccttiioonn  55,,  RRuullee  IIVV  ooff  tthhee  NNWWPPCC  RRuulleess  ooff  PPrroocceedduurree  oonn  MMiinniimmuumm  WWaaggee  FFiixxiinngg  aanndd  SSeeccttiioonn  88  
ooff  WWaaggee  OOrrddeerr  NNoo..  VVIIIIII--0011,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  rruulleess  aarree  hheerreebbyy  iissssuueedd  ffoorr  gguuiiddaannccee  aanndd  ccoommpplliiaannccee  bbyy  aallll  
ccoonncceerrnneedd::  
  

CChhaapptteerr  II  --  DDeeffiinniittiioonn  ooff  TTeerrmmss  
  

SSEECCTTIIOONN  11..    DDeeffiinniittiioonn  ooff  TTeerrmmss..    --  AAss  uusseedd  iinn  tthhiiss  RRuulleess,,  
  
aa))  ""OOrrddeerr""  mmeeaannss  WWaaggee  OOrrddeerr  NNoo..  VVIIIIII--0011;;  
  
bb))  ""BBooaarrdd""  mmeeaannss  tthhee  RReeggiioonnaall  TTrriippaarrttiittee  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  BBooaarrdd  ooff  RReeggiioonn  VVIIIIII;;  
  
cc))  ""CCoommmmiissssiioonn""  mmeeaannss  tthhee  NNaattiioonnaall  WWaaggeess  aanndd  PPrroodduuccttiivviittyy  CCoommmmiissssiioonn;;  
  
dd))  ""DDeeppaarrttmmeenntt""  mmeeaannss  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  ooff  LLaabboorr  aanndd  EEmmppllooyymmeenntt;;  
  
ee))  ""RReeggiioonn  VVIIIIII""  ccoovveerrss  tthhee  pprroovviinncceess  ooff  LLeeyyttee,,  SSoouutthheerrnn  LLeeyyttee,,  NNoorrtthheerrnn  SSaammaarr,,  WWeesstteerrnn  

SSaammaarr,,  EEaasstteerrnn  SSaammaarr,,  aanndd  tthhee  ssuubb--pprroovviinnccee  ooff  BBiilliirraann,,  aanndd  tthhee  cciittiieess  ooff  TTaacclloobbaann,,  OOrrmmoocc  
aanndd  CCaallbbaayyoogg;;  

  
ff))  ""DDiissttrreesssseedd  EEssttaabblliisshhmmeennttss""  rreeffeerr  ttoo  eessttaabblliisshhmmeennttss  wwiitthh  ccaappiittaall  iimmppaaiirrmmeenntt  iinn  tthhee  pprreecceeddiinngg  

yyeeaarr  aass  mmaayy  bbee  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd;;  
  
gg))  ""SSttaattuuttoorryy  MMiinniimmuumm  WWaaggee""  iiss  tthhee  lloowweesstt  wwaaggee  rraattee  ffiixxeedd  bbyy  llaaww  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeerr  ccaann  ppaayy  

hhiiss  wwoorrkkeerrss;;  
  
hh))  ""MMiinniimmuumm  WWaaggee  RRaatteess""  rreeffeerr  ttoo  tthhee  lloowweesstt  bbaassiicc  wwaaggee  rraatteess  tthhaatt  aann  eemmppllooyyeerr  ccaann  ppaayy  hhiiss  

wwoorrkkeerrss,,  aass  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd,,  aanndd  wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  bbee  lloowweerr  tthhaann  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuuttoorryy  
mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess;;  

  
II))  ""WWaaggee  DDiissttoorrttiioonn""  mmeeaannss  aa  ssiittuuaattiioonn  wwhheerree  aann  iinnccrreeaassee  iinn  pprreessccrriibbeedd  rraatteess  rreessuullttss  iinn  tthhee  

eelliimmiinnaattiioonn  oorr  sseevveerree  ccoonnttrraaccttiioonn  ooff  iinntteennttiioonnaall  qquuaannttiittaattiivvee  ddiiffffeerreenncceess  iinn  wwaaggee  oorr  ssaallaarryy  
rraatteess  bbeettwweeeenn  aanndd  aammoonngg  eemmppllooyyeeee  ggrroouuppss  iinn  aann  eessttaabblliisshhmmeenntt  aass  ttoo  eeffffeeccttiivveellyy  oobblliitteerraattee  
tthhee  ddiissttiinnccttiioonnss  eemmbbooddiieedd  iinn  ssuucchh  wwaaggee  ssttrruuccttuurree  bbaasseedd  oonn  sskkiillllss,,  lleennggtthh  ooff  sseerrvviiccee,,  oorr  ootthheerr  
llooggiiccaall  bbaasseess  ooff  ddiiffffeerreennttiiaattiioonn;;  

  
jj))  ""AAggrriiccuullttuurree""  rreeffeerrss  ttoo  ffaarrmmiinngg  iinn  aallll  iittss  bbrraanncchheess  aanndd  aammoonngg  ootthheerrss,,  iinncclluuddeess  tthhee  ccuullttiivvaattiioonn  

aanndd  ttiillllaaggee  ooff  tthhee  ssooiill,,  pprroodduuccttiioonn,,  ccuullttiivvaattiioonn,,  ggrroowwiinngg  aanndd  hhaarrvveessttiinngg  ooff  aannyy  aaggrriiccuullttuurraall  oorr  
hhoorrttiiccuullaarr  ccoommmmooddiittiieess,,  ddaaiirryyiinngg,,  rraaiissiinngg  ooff  lliivveessttoocckk  oorr  ppoouullttrryy,,  tthhee  ccuullttuurree  ooff  ffiisshh  aanndd  ootthheerr  
aaqquuaattiicc  pprroodduuccttss  iinn  ffaarrmmss  oorr  ppoonnddss,,  aanndd  aannyy  aaccttiivviittiieess  ppeerrffoorrmmeedd  bbyy  aa  ffaarrmmeerr  oonn  aa  ffaarrmm  aass  
aann  iinncciiddeenntt  ttoo  oorr  iinn  ccoonnjjuunnccttiioonn  wwiitthh  ssuucchh  ffaarrmmiinngg  ooppeerraattiioonnss,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  iinncclluuddee  tthhee  
mmaannuuffaaccttuurriinngg  aanndd//oorr  pprroocceessssiinngg  ooff  ssuuggaarr,,  ccooccoonnuutt,,  aabbaaccaa,,  ttoobbaaccccoo,,  ppiinneeaappppllee,,  aaqquuaattiicc  oorr  
ootthheerr  ffaarrmm  pprroodduuccttss;;  

  
kk))  ""PPllaannttaattiioonn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnntteerrpprriissee""  iiss  oonnee  eennggaaggeedd  iinn    aaggrriiccuullttuurree  wwiitthh  aann  aarreeaa  ooff  mmoorree  tthhaann  

2244  hheeccttaarreess  iinn  aa  llooccaalliittyy  oorr  wwhhiicchh  eemmppllooyyss  aatt  lleeaasstt  2200  wwoorrkkeerrss..    AAnnyy  ootthheerr  aaggrriiccuullttuurraall  
eenntteerrpprriissee  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  ""NNoonn--PPllaannttaattiioonn  AAggrriiccuullttuurraall  EEnntteerrpprriisseess"";;  

  



  
  

ll))  ""RReettaaiill  EEssttaabblliisshhmmeenntt""  iiss  oonnee  pprriinncciippaallllyy  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  ssaallee  ooff  ggooooddss  ttoo  eenndd--uusseerrss  ffoorr  
ppeerrssoonnaall  oorr  hhoouusseehhoolldd  uussee;;    

  
mm))  ""SSeerrvviiccee  EEssttaabblliisshhmmeenntt""  iiss  oonnee  pprriinncciippaallllyy  eennggaaggeedd  iinn  tthhee  ssaallee  ooff  sseerrvviiccee  ttoo  iinnddiivviidduuaallss  ffoorr  

tthheeiirr  oowwnn  oorr  hhoouusseehhoolldd  uussee  aanndd  iiss  ggeenneerraallllyy  rreeccooggnniizzeedd  aass  ssuucchh;;  
  
nn))  ""CCoottttaaggee//HHaannddiiccrraafftt  EEssttaabblliisshhmmeenntt""  iiss  oonnee  eennggaaggeedd  iinn  aann  eeccoonnoommiicc  eennddeeaavvoorr  iinn  wwhhiicchh  tthhee  

pprroodduuccttss  aarree  pprriimmaarriillyy  ddoonnee  iinn  tthhee  hhoommee  oorr  ssuucchh  ootthheerr  ppllaacceess  ffoorr  pprrooffiitt  wwhhiicchh  rreeqquuiirreess  
mmaannuuaall  ddeexxtteerriittyy  aanndd  ccrraaffttssmmaannsshhiipp  aanndd//oorr  wwhhoossee  ccaappiittaalliizzaattiioonn  ddooeess  nnoott  eexxcceeeedd  
PP550000,,000000..0000,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  pprreevviioouuss  rreeggiissttrraattiioonn  wwiitthh  tthhee  ddeeffuunncctt  NNAACCIIDDAA..  

  
CChhaapptteerr  IIII  --  WWaaggee  IInnccrreeaassee  

  
SSeeccttiioonn  11..      CCoovveerraaggee..    --    TThhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  aappppllyy  ttoo  aallll  wwoorrkkeerrss  

aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  pprriivvaattee  sseeccttoorr  iinn  RReeggiioonn  VVIIIIII  wwhhoo,,  pprriioorr  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhee  OOrrddeerr  wweerree  
rreecceeiivviinngg  tthhee  aapppplliiccaabbllee  ssttaattuuttoorryy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraattee  oorr  iittss  mmoonntthhllyy  eeqquuiivvaalleenntt,,  rreeggaarrddlleessss  ooff  tthheeiirr  
ppoossiittiioonn,,  ddeessiiggnnaattiioonn  oorr  ssttaattuuss,,  aanndd  iirrrreessppeeccttiivvee  ooff  tthhee  mmeetthhoodd  bbyy  wwhhiicchh  tthheeiirr  wwaaggeess  aarree  ppaaiidd  eexxcceepptt::  
  

ii))    HHoouusseehhoolldd  oorr  ddoommeessttiicc  hheellppeerrss,,  iinncclluuddiinngg  ffaammiillyy  ddrriivveerrss  aanndd  wwoorrkkeerrss  iinn  tthhee  ppeerrssoonnaall  sseerrvviiccee  
ooff  aannootthheerr;;    

  
iiii))  WWoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  rreettaaiill//sseerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  rreegguullaarrllyy  eemmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  

1100  wwoorrkkeerrss,,  wwhheenn  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  OOrrddeerr,,  ffoorr  aa  ppeerriioodd  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  
iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  88,,  CChhaapptteerr  IIII  ooff  tthhiiss  RRuulleess;;  

  
iiiiii))  WWoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  ooff  ddiissttrreesssseedd  eessttaabblliisshhmmeennttss,,  wwhheenn  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

tthhee  OOrrddeerr,,  ffoorr  ppeerriioodd  ffiixxeedd  bbyy  tthhee  BBooaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  SSeeccttiioonn  88,,  CChhaapptteerr  IIII  ooff  tthhiiss  
RRuulleess..  

  
SSeeccttiioonn  22..    EEffffeeccttiivviittyy..    --    TThhee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  ttaakkeess  eeffffeecctt  oonn  

DDeecceemmbbeerr  99,,  11999900,,  1155  ddaayyss  ffoolllloowwiinngg  iittss  ccoommpplleettee  ppuubblliiccaattiioonn  iinn  aa  nneewwssppaappeerr  ooff  ggeenneerraall  cciirrccuullaattiioonn  
oonn  NNoovveemmbbeerr  2244,,  11999900  ppuurrssuuaanntt  ttoo  SSeeccttiioonn  1111  tthheerreeooff..  

  
SSeeccttiioonn  33..    AAmmoouunntt  ooff  MMiinniimmuumm  WWaaggee  IInnccrreeaassee..    --    EEffffeeccttiivvee  DDeecceemmbbeerr  0099,,  11999900,,  tthhee  ddaaiillyy  

ssttaattuuttoorryy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess  ooff  ccoovveerreedd  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  bbee  iinnccrreeaasseedd  aass  ffoolllloowwss::  
  

ii))      PP1100..0000  ppeerr  ddaayy  iinn  tthhee  pprroovviinnccee  ooff  LLeeyyttee  aanndd  tthhee  cciittiieess  ooff  TTaacclloobbaann  aanndd  OOrrmmoocc..    
  
iiii))    PP  66..0000  ppeerr  ddaayy  iinn  tthhee  pprroovviinncceess  ooff  SSoouutthheerrnn  LLeeyyttee,,  NNoorrtthheerrnn  SSaammaarr,,  WWeesstteerrnn  SSaammaarr,,  EEaasstteerrnn  

SSaammaarr,,    BBiilliirraann  ssuubb--pprroovviinnccee  aanndd  CCaallbbaayyoogg  CCiittyy..  
        

SSeeccttiioonn  44..      DDaaiillyy  MMiinniimmuumm  WWaaggee  RRaatteess..  aa))  TThhee  rreessuullttiinngg  aapppplliiccaabbllee  ddaaiillyy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess  
ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  RReeggiioonn  VVIIIIII  aarree  hheerreewwiitthh  aattttaacchheedd  aass  AAnnnneexx  AA  ooff  tthhiiss  RRuulleess..  

  
bb))  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  eexxiissttiinngg  ccoommppaannyy  pprraaccttiicceess,,  aaggrreeeemmeennttss  oorr  ppoolliicciieess,,  tthhee  ssuuggggeesstteedd  

ffoorrmmuullaa  hheerreeiinn  aattttaacchheedd  aass  AAnnnneexx  BB  mmaayy  bbee  uusseedd  aass  gguuiiddeess  iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  mmoonntthhllyy  
mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess..  

  
SSeeccttiioonn  55..    CCrreeddiittaabbllee  WWaaggee  IInnccrreeaassee..  aa))  WWaaggee  iinnccrreeaasseess  ggrraanntteedd  bbyy  aann  eemmppllooyyeerr  ffrroomm  AAuugguusstt  0011,,  

11999900  uupp  ttoo  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhee  oorrddeerr  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  aass  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  
pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr..    WWhheerree  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  ggrraanntteedd  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  pprreessccrriibbeedd  iinnccrreeaassee,,  
tthhee  eemmppllooyyeerr  sshhaallll  ppaayy  tthhee  ddiiffffeerreennccee..  

  
bb))  AAnnnniivveerrssaarryy  wwaaggee  iinnccrreeaasseess  pprroovviiddeedd  iinn  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt,,  mmeerriitt  wwaaggee  

iinnccrreeaasseess,,  aanndd  tthhoossee  rreessuullttiinngg  ffrroomm  rreegguullaarriizzaattiioonn  oorr  pprroommoottiioonn  ooff  eemmppllooyyeeeess  sshhaallll  nnoott  bbee  ccrreeddiitteedd  aass  
ccoommpplliiaannccee  tthheerreettoo..  

  
SSeeccttiioonn  66..    AApppplliiccaattiioonn  ttoo  PPrriivvaattee  EEdduuccaattiioonnaall  IInnssttiittuuttiioonnss..  WWiitthh  rreessppeecctt  ttoo  pprriivvaattee  eedduuccaattiioonnaall  

iinnssttiittuuttiioonnss,,  tthhee  sshhaarree  ooff  tthhee  ccoovveerreedd    wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  tthhee  iinnccrreeaassee  iinn  ttuuiittiioonn  ffeeeess  ffoorr  



sscchhooooll  yyeeaarr  11999900  sshhaallll  bbee  ccrreeddiitteedd  aass  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr..  
WWhheerree  tthheeiirr  sshhaarree  iiss  lleessss  tthhaann  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  oorrddeerr,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  sshhaallll    ppaayy  tthhee  
ddiiffffeerreennccee..  

  
IInn  ccaassee  wwhheerree  tthhee  ttuuiittiioonn  ffeeee  iinnccrreeaassee  wwaass  eeffffeecctteedd  oonn  oorr  aafftteerr  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhee  oorrddeerr,,  tthhee  

wwaaggee  iinnccrreeaassee  sshhaallll  ttaakkee  eeffffeecctt  nnoott  llaatteerr  tthhaann  tthhee  ddaattee  tthhee  sscchhooooll  aaccttuuaallllyy  iinnccrreeaasseedd  ttuuiittiioonn  ffeeeess  bbuutt  iinn  
tthhee  llaatteerr  ccaasseess  ssuucchh  wwaaggee  iinnccrreeaassee  mmaayy  nnoott  bbee  rreettrrooaaccttiivvee  ttoo  DDeecceemmbbeerr  99,,  11999900..  

  
SSeeccttiioonn  77..    AApppplliiccaattiioonn  ttoo  CCoonnttrraaccttoorrss..    --    IInn  tthhee  ccaassee  ooff  ccoonnttrraaccttss  ffoorr  ccoonnssttrruuccttiioonn  pprroojjeeccttss  aanndd  ffoorr  

sseeccuurriittyy,,  jjaanniittoorriiaall  aanndd  ssiimmiillaarr  sseerrvviicceess,,  tthhee  pprreessccrriibbeedd  wwaaggee  iinnccrreeaassee  sshhaallll  bbee  bboorrnnee  bbyy  tthhee  pprriinncciippaallss  
oorr  cclliieennttss  ooff  tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn//sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorrss  aanndd  tthhee  ccoonnttrraacctt  sshhaallll  bbee  ddeeeemmeedd  aammeennddeedd  
aaccccoorrddiinnggllyy..    IInn  tthhee  eevveenntt,,  hhoowweevveerr,,  tthhaatt  tthhee  pprriinncciippaall  oorr  cclliieenntt  ffaaiillss  ttoo  ppaayy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  wwaaggee  rraatteess,,  
tthhee  ccoonnssttrruuccttiioonn//sseerrvviiccee  ccoonnttrraaccttoorr  sshhaallll  bbee  jjooiinnttllyy  aanndd  sseevveerraallllyy  lliiaabbllee  wwiitthh  hhiiss  pprriinncciippaall  oorr  cclliieenntt..  

  
SSeeccttiioonn  88..    EExxeemmppttiioonn..  --  aa))  TThhee  ffoolllloowwiinngg  eessttaabblliisshhmmeennttss  mmaayy  bbee  eexxeemmpptteedd  ffrroomm  ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  

tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  uuppoonn  aapppplliiccaattiioonn  wwiitthh  aanndd  aass  ddeetteerrmmiinneedd  bbyy  tthhee  
BBooaarrdd  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  aapppplliiccaabbllee  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  iissssuueedd  bbyy  tthhee  CCoommmmiissssiioonn::  

  
ii))    RReettaaiill//SSeerrvviiccee  eessttaabblliisshhmmeennttss  rreegguullaarrllyy  eemmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  tteenn  ((1100))  

wwoorrkkeerrss;;  
  

iiii))  DDiissttrreesssseedd  eessttaabblliisshhmmeennttss  wwhhoossee  ccaappiittaall  hhaass  bbeeeenn  iimmppaaiirreedd  bbyy  aatt  lleeaasstt  
ttwweennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((2255%%))  dduurriinngg  tthhee  yyeeaarr  pprreecceeddiinngg  tthhee  aapppplliiccaattiioonn;;  

  
bb))    TThhee  BBooaarrdd  hhaass  tthhee  ooppttiioonn  ttoo  ggrraanntt  ffuullll  oorr  ppaarrttiiaall  eexxeemmppttiioonn  ffoorr  aa  ppeerriioodd  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  oonnee  ((11))  

yyeeaarr  ffrroomm  tthhee  eeffffeeccttiivviittyy  ooff  tthhee  OOrrddeerr..  
  
cc))    WWhheenneevveerr  aann  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  eexxeemmppttiioonn  hhaass  bbeeeenn  dduullyy  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  BBooaarrdd,,  aaccttiioonn  bbyy  tthhee  

RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  RReeggiioonn  VVIIIIII  oonn  aannyy  ccoommppllaaiinntt  ffoorr  aalllleeggeedd  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  
tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ddeeffeerrrreedd  ppeennddiinngg  rreessoolluuttiioonn  ooff  tthhee  ssaaiidd  aapppplliiccaattiioonn;;  

  
dd))    IInn  tthhee  eevveenntt  tthhaatt  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ffoorr  eexxeemmppttiioonn  iiss  nnoott  ggrraanntteedd,,  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  

sshhaallll  rreecceeiivvee  tthhee  aapppprroopprriiaattee  ccoommppeennssaattiioonn  dduuee  tthheemm  aass  pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  pplluuss  
ccoommppoouunnddeedd  iinntteerreesstt  ooff  oonnee  ppeerrcceenntt  ((11%%))  ppeerr  mmoonntthh  rreettrrooaaccttiivvee  ttoo  DDeecceemmbbeerr  0099,,  11999900..  

  
SSeeccttiioonn  99..    BBaassiiss  ooff  MMiinniimmuumm  WWaaggee  RRaatteess..    --    TThhee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  

oorrddeerr  sshhaallll  bbee  ffoorr  tthhee  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss,,  wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  eeiigghhtt  ((88))  hhoouurrss  ooff  wwoorrkk  aa  ddaayy..  
  
SSeeccttiioonn  1100..    WWoorrkkeerrss  PPaaiidd  bbyy  RReessuullttss..    --    ((aa))    AAllll  wwoorrkkeerrss  ppaaiidd  bbyy  rreessuullttss  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  wwhhoo  aarree  

ppaaiidd  oonn  ppiieeccee  wwoorrkk,,  ttaakkaayy,,  ppaakkyyaaww,,  oorr  ttaasskk  bbaassiiss,,  sshhaallll  rreecceeiivvee  nnoott  lleessss  tthhaann  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  
wwaaggee  rraatteess  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  ffoorr  tthhee  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss  wwhhiicchh  sshhaallll  nnoott  eexxcceeeedd  eeiigghhtt  
((88))  hhoouurrss  wwoorrkk  aa  ddaayy,,  oorr  aa  pprrooppoorrttiioonn  tthheerreeooff  ffoorr  wwoorrkk  ooff  lleessss  tthhaann  tthhee  nnoorrmmaall  wwoorrkkiinngg  hhoouurrss..  

  
TThhee  aaddjjuusstteedd  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess  ffoorr  wwoorrkkeerrss  ppaaiidd  bbyy  rreessuullttss  sshhaallll  bbee  ccoommppuutteedd  iinn  aaccccoorrddaannccee  

wwiitthh  tthhee  ffoolllloowwiinngg  sstteeppss::  
  
  
                        AAmmoouunntt  ooff  iinnccrreeaassee  iinn  AAMMWW**  
            ii))      --------------------------------------------------------------------------------------------------  XX    110000  ==  %%  iinnccrreeaassee  
                                PPrreevviioouuss  AAMMWW  
                          iiii))      EExxiissttiinngg  rraattee//ppiieeccee  XX  %%  iinnccrreeaassee  ==  iinnccrreeaassee  iinn  rraattee//ppiieeccee  
        iiiiii))      EExxiissttiinngg  rraattee//ppcc..  ++  iinnccrreeaassee  iinn  rraattee//ppcc..  ==    aaddjjuusstteedd  rraattee//ppiieeccee  
                                **WWhheerree  AAMMWW  iiss  tthhee  aapppplliiccaabbllee  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraattee..  
  

bb))    TThhee  wwaaggee  rraatteess  ooff  wwoorrkkeerrss  wwhhoo  aarree  ppaaiidd  bbyy  rreessuullttss  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  bbee  eessttaabblliisshheedd  iinn  
aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  AArrttiiccllee  110011  ooff  tthhee  LLaabboorr  CCooddee,,  aass  aammeennddeedd  aanndd  iittss  iimmpplleemmeennttiinngg  rreegguullaattiioonnss..  

  



  
  

SSeeccttiioonn  1111..    WWaaggee  ooff  SSppeecciiaall  GGrroouuppss  ooff  WWoorrkkeerrss..    --    WWaaggeess  ooff  aapppprreennttiicceess,,  lleeaarrnneerrss,,  aanndd  
hhaannddiiccaappppeedd  wwoorrkkeerrss  sshhaallll  iinn  nnoo  ccaassee  bbee  lleessss  tthhaann  sseevveennttyy--ffiivvee  ppeerrcceenntt  ((7755%%))  ooff  tthhee  aapppplliiccaabbllee  
mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess..  

  
AAllll  rreeccooggnniizzeedd  lleeaarrnneerrsshhiipp  aanndd  aapppprreennttiicceesshhiipp  aaggrreeeemmeennttss  eenntteerreedd  iinnttoo  bbeeffoorree  DDeecceemmbbeerr  0099,,  

11999900  sshhaallll  bbee  ccoonnssiiddeerreedd  aass  aauuttoommaattiiccaallllyy  mmooddiiffiieedd  iinnssooffaarr  aass  tthheeiirr  wwaaggee  ccllaauusseess  aarree  ccoonncceerrnneedd  ttoo  
rreefflleecctt  tthhee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr..  

  
SSeeccttiioonn  1122..    WWaaggee  DDiissttoorrttiioonn..  --  AAnnyy  ddiissttoorrttiioonn  iinn  tthhee  wwaaggee  ssttrruuccttuurree  wwiitthhiinn  aann  eessttaabblliisshhmmeenntt  

aarriissiinngg  ffrroomm  tthhee  aapppplliiccaattiioonn  ooff  tthhee  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ccoorrrreecctteedd  
aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthhee  ffoolllloowwiinngg  pprroocceedduurree::  

  
aa))    IInn  uunniioonniizzeedd  eessttaabblliisshhmmeennttss  wwiitthh  aann  eexxiissttiinngg  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt,,  tthhee  eemmppllooyyeerr  

aanndd  tthhee  uunniioonn  sshhaallll  nneeggoottiiaattee  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  ddiissttoorrttiioonnss..    AAnnyy  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  ffrroomm  wwaaggee  
ddiissttoorrttiioonnss  sshhaallll  bbee  rreessoollvveedd  tthhrroouugghh  tthhee    ggrriieevvaannccee  pprroocceedduurree  uunnddeerr  tthheeiirr  ccoolllleeccttiivvee  
bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeenntt  aanndd,,  iiff  iitt  rreemmaaiinnss  uunnrreessoollvveedd,,  tthhrroouugghh  vvoolluunnttaarryy  aarrbbiittrraattiioonn..    UUnnlleessss  
ootthheerrwwiissee  aaggrreeeedd  bbyy  tthhee  ppaarrttiieess  iinn  wwrriittiinngg,,  ssuucchh  ddiissppuuttee  sshhaallll  bbee  ddeecciiddeedd  bbyy  tthhee  vvoolluunnttaarryy  
aarrbbiittrraattoorr  oorr  ppaanneell  ooff  vvoolluunnttaarryy  aarrbbiittrraattoorrss  wwiitthhiinn  tteenn  ((1100))  ccaalleennddaarr  ddaayyss  ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ssaaiidd  
ddiissppuuttee  wwaass  rreeffeerrrreedd  ttoo  vvoolluunnttaarryy  aarrbbiittrraattiioonn..  

  
bb))    IInn  ccaasseess  wwhheerree  tthheerree  aarree  nnoo  ccoolllleeccttiivvee  bbaarrggaaiinniinngg  aaggrreeeemmeennttss  oorr  rreeccooggnniizzeedd  llaabboorr  uunniioonnss,,  tthhee  

eemmppllooyyeerrss  aanndd  tthhee  wwoorrkkeerrss  sshhaallll  eennddeeaavvoorr  ttoo  ccoorrrreecctt  tthhee  wwaaggee  ddiissttoorrttiioonn..    AAnnyy  ddiissppuuttee  
aarriissiinngg  tthheerreeffrroomm  sshhaallll  bbee  sseettttlleedd  tthhrroouugghh  tthhee  NNaattiioonnaall  CCoonncciilliiaattiioonn  aanndd  MMeeddiiaattiioonn  BBooaarrdd  
((NNCCMMBB))  aanndd,,  iiff  iitt  rreemmaaiinnss    uunnrreessoollvveedd    aafftteerr    1100    ccaalleennddaarr    ddaayyss    ooff  ccoonncciilliiaattiioonn,,    iitt    sshhaallll    bbee  
rreeffeerrrreedd  ttoo  tthhee  aapppprroopprriiaattee  bbrraanncchh  ooff  tthhee  NNaattiioonnaall  LLaabboorr  RReellaattiioonnss  CCoommmmiissssiioonn  ((NNLLRRCC))..    TThhee  
NNLLRRCC  sshhaallll  ccoonndduucctt  ccoonnttiinnuuoouuss  hheeaarriinnggss  aanndd  ddeecciiddee  tthhee  ddiissppuuttee  wwiitthhiinn  2200  ccaalleennddaarr  ddaayyss  
ffrroomm  tthhee  ttiimmee  ssaaiidd  ddiissppuuttee  iiss  ssuubbmmiitttteedd  ffoorr  ccoommppuullssoorryy  aarrbbiittrraattiioonn..  

  
TThhee  ppeennddeennccyy  ooff  aa  ddiissppuuttee  aarriissiinngg  ffrroomm  aa  wwaaggee  ddiissttoorrttiioonn  sshhaallll  nnoott  iinn  aannyy  wwaayy  ddeellaayy  tthhee  

aapppplliiccaabbiilliittyy  ooff  aannyy  wwaaggee  iinnccrreeaassee  pprreessccrriibbeedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr..  
  
AAnnyy  iissssuuee  iinnvvoollvviinngg  wwaaggee  ddiissttoorrttiioonn  sshhaallll  nnoott  bbee  aa  ggrroouunndd  ffoorr  aa  ssttrriikkee//lloocckkoouutt..  
  
SSeeccttiioonn  1133..    CCoommppllaaiinnttss  ffoorr  NNoonn--CCoommpplliiaannccee..    --    CCoommppllaaiinnttss  ffoorr  nnoonn--ccoommpplliiaannccee  wwiitthh  tthhee  wwaaggee  

iinnccrreeaassee  pprroovviiddeedd  iinn  tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ffiilleedd  wwiitthh  tthhee  RReeggiioonnaall  OOffffiiccee  ooff  tthhee  DDeeppaarrttmmeenntt  iinn  RReeggiioonn  
VVIIIIII  aanndd  sshhaallll  bbee  tthhee  ssuubbjjeecctt  ooff  eennffoorrcceemmeenntt  pprroocceeeeddiinnggss  uunnddeerr  AArrttiicclleess  112288  aanndd  112299  ooff  tthhee  LLaabboorr  
CCooddee,,  aass  aammeennddeedd..  

  
SSeeccttiioonn  1144..    NNoonn--DDiimmiinnuuttiioonn  ooff  BBeenneeffiittss..    --    NNootthhiinngg  iinn  tthhee  OOrrddeerr    aanndd  tthhiiss  RRuulleess  sshhaallll  bbee  

ccoonnssttrruueedd  aass  aauutthhoorriizziinngg  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  aannyy  eexxiissttiinngg  wwaaggee  rraatteess,,  aalllloowwaanncceess  aanndd  bbeenneeffiittss  ooff  aannyy  
ffoorrmm  uunnddeerr  eexxiissttiinngg  llaawwss,,  ddeeccrreeeess,,  iissssuuaanncceess,,  eexxeeccuuttiivvee  oorrddeerrss,,  aanndd//oorr  uunnddeerr  aannyy  ccoonnttrraacctt  oorr  
aaggrreeeemmeennttss  bbeettwweeeenn  tthhee  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeerrss  oorr  eemmppllooyyeerr  pprraaccttiicceess  oorr  ppoolliicciieess..  

  
SSeeccttiioonn  1155..    PPeennaall  PPrroovviissiioonn..    --    AAnnyy  ppeerrssoonn,,  ccoorrppoorraattiioonn,,  ttrruusstt,,  ffiirrmm,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn  oorr  

eennttiittyy  wwhhiicchh  rreeffuusseess  oorr  ffaaiillss  ttoo  ppaayy  tthhee  pprreessccrriibbeedd  iinnccrreeaassee  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  bbee  ppuunniisshheedd  bbyy  aa  
ffiinnee  nnoott  eexxcceeeeddiinngg  PP2255,,000000..0000  aanndd//oorr  iimmpprriissoonnmmeenntt  ooff  nnoott  lleessss  tthhaann  oonnee  ((11))  yyeeaarr  nnoorr  mmoorree  tthhaann  ttwwoo  
((22))  yyeeaarrss..    PPrroovviiddeedd,,  tthhaatt  aannyy  ppeerrssoonn  ccoonnvviicctteedd  uunnddeerr  tthhee  OOrrddeerr  sshhaallll  nnoott  bbee  eennttiittlleedd  ttoo  tthhee  bbeenneeffiittss  
pprroovviiddeedd  ffoorr  uunnddeerr  tthhee  PPrroobbaattiioonn  LLaaww..  

  
IIff  tthhee  vviioollaattiioonn  iiss  ccoommmmiitttteedd  bbyy  aa  ccoorrppoorraattiioonn,,  ttrruusstt  oorr  ffiirrmm,,  ppaarrttnneerrsshhiipp,,  aassssoocciiaattiioonn  oorr  aannyy  ootthheerr  

eennttiittyy,,  tthhee  ppeennaallttyy  ooff  iimmpprriissoonnmmeenntt  sshhaallll  bbee  iimmppoosseedd  uuppoonn  tthhee  eennttiittyy''ss  rreessppoonnssiibbllee  ooffffiicceerrss,,  
iinncclluuddiinngg,,  bbuutt  nnoott  lliimmiitteedd  ttoo,,  tthhee  pprreessiiddeenntt,,  vviiccee--pprreessiiddeenntt,,  cchhiieeff  eexxeeccuuttiivvee  ooffffiicceerr,,  ggeenneerraall  mmaannaaggeerr,,  
mmaannaaggiinngg  ddiirreeccttoorr  oorr  ppaarrttnneerr..  

  
SSeeccttiioonn  1166..    PPrroohhiibbiittiioonn  AAggaaiinnsstt  IInnjjuunnccttiioonn..    --    NNoo  pprreelliimmiinnaarryy  oorr  ppeerrmmaanneenntt  iinnjjuunnccttiioonn  oorr  

tteemmppoorraarryy  rreessttrraaiinniinngg  oorrddeerr  mmaayy  bbee  iissssuueedd  bbyy  aannyy  ccoouurrtt,,  ttrriibbuunnaall  oorr  ootthheerr  eennttiittyy  aaggaaiinnsstt  aannyy  
pprroocceeeeddiinngg  bbeeffoorree  tthhee  BBooaarrdd..  

  



SSeeccttiioonn  1177..    EEffffeeccttss  oonn  OOtthheerr  IIssssuuaanncceess..    --    TThhee  pprroovviissiioonnss  ooff  eexxiissttiinngg  llaawwss  aanndd  ddeeccrreeeess  oonn  wwaaggeess  
aanndd  tthheeiirr  iimmpplleemmeennttiinngg  rruulleess  aanndd  rreegguullaattiioonnss  aanndd  iissssuuaanncceess  nnoott  ootthheerrwwiissee  rreeppeeaalleedd,,  mmooddiiffiieedd  oorr  
iinnccoonnssiisstteenntt  wwiitthh  tthhee  OOrrddeerr  aanndd  tthhiiss  RRuulleess  sshhaallll  ccoonnttiinnuuee  ttoo  hhaavvee  ffuullll  ffoorrccee  aanndd  eeffffeecctt..  

  
SSeeccttiioonn  1188..    EEffffeeccttiivviittyy..    --    TThhiiss  RRuulleess  sshhaallll  ttaakkee  eeffffeecctt  oonn  DDeecceemmbbeerr  0099,,  11999900..  
  
DDoonnee  iinn  TTaacclloobbaann  CCiittyy,,  RReeppuubblliicc  ooff  tthhee  PPhhiilliippppiinneess,,  tthhiiss  66tthh  ddaayy  ooff  DDeecceemmbbeerr  11999900..  

  
  

((SSGGDD))  RRIICCAARRDDOO  MMAARRTTIINNEEZZ,,  SSRR..  
CChhaaiirrmmaann  

  
  
((SSGGDD))  VVIICCTTOORR  AA..  DDOOMMIINNGGOO                      ((SSGGDD))  JJOOSSEE  RROOMMEEOO  CC..  EESSCCAANNDDOORR  
VViiccee--CChhaaiirrmmaann                                                      VViiccee--CChhaaiirrmmaann  
  
  
                                            AAss  DDiisssseenntteedd  iinn  WWaaggee  OOrrddeerr  
((AAttttyy..))  PPHHIILLIIPP  BB..  MMOONNTTAANNCCEESS        ((SSGGDD))  MMAANNUUEELL  CC..  PPOORREE  
WWoorrkkeerr''ss  RReepprreesseennttaattiivvee                          WWoorrkkeerr''ss  RReepprreesseennttaattiivvee  
  
  
((SSGGDD))  HHEERRCCUULLAANNOO  AA..  DDUUHHAAYYLLUUNNGGSSOODD              ((SSGGDD))  DDRR..  VVIIRRGGIINNIIOO  AA..  AASSTTIILLLLAA  
EEmmppllooyyeerr  RReepprreesseennttaattiivvee              EEmmppllooyyeerr  RReepprreesseennttaattiivvee  
  
  

AApppprroovveedd  tthhiiss  1133tthh  ddaayy  ooff  DDeecceemmbbeerr  11999900..  
  
  

  ((SSGGDD))  RRUUBBEENN  DD..  TTOORRRREESS  
SSeeccrreettaarryy  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AANNNNEEXX  AA  
DDaaiillyy  SSttaattuuttoorryy  MMiinniimmuumm  WWaaggee  RRaatteess  --  TThhee  ddaaiillyy  ssttaattuuttoorryy  wwaaggee  rraatteess  ooff  wwoorrkkeerrss  aanndd  eemmppllooyyeeeess  iinn  
RReeggiioonn  VVIIIIII  sshhaallll  bbee  aass  ffoolllloowwss::  
    UUnnddeerr  WW..OO..  NNoo..  VVIIIIII--0011  

((EEffffeeccttiivvee  DDeecceemmbbeerr  99,,  11999900))  
    LLeeyyttee  PPrroovviinnccee,,  SSoouutthheerrnn  LLeeyyttee,,  



  
  

  
  

SSEECCTTOORR//IINNDDUUSSTTRRYY  

  
  

UUnnddeerr  RRAA  66772277  
((EEffffeeccttiivvee  JJuullyy  11,,  

11998899))  

TTaacclloobbaann  CCiittyy  aanndd  
OOrrmmoocc  CCiittyy  

  
  
  

((++PP1100..0000//dd))  

NNoorrtthheerrnn  LLeeyyttee,,  
WWeesstteerrnn  SSaammaarr,,  
EEaasstteerrnn  SSaammaarr,,  

BBiilliirraann  aanndd  
CCaallbbaayyoogg  CCiittyy  

((++PP66..0000//dd))  
NNOONN--AAGGRRIICCUULLTTUURREE  8899..0000  9999..0000  9955..0000  
AAGGRRIICCUULLTTUURREE  
      PPllaannttaattiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  ggrroossss  ssaalleess  ooff  PP55MM  oorr  mmoorree  

  
7799..0000  

  
8899..0000  

  
8855..0000  

      PPllaannttaattiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  ggrroossss  ssaalleess  ooff  lleessss  tthhaann  PP55MM  7744..0000  8844..0000  8800..0000  
      NNoonn--PPllaannttaattiioonn  5588..5500  6688..5500  6644..5500  
CCOOTTTTAAGGEE//HHAANNDDIICCRRAAFFTT        
      EEmmppllooyyiinngg  mmoorree  tthhaann  3300  wwoorrkkeerrss  6677..0000  7777..0000  7733..0000  
      EEmmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  3300  wwoorrkkeerrss  6655..0000  7755..0000  7711..0000  
PPRRIIVVAATTEE  HHOOSSPPIITTAALLSS  8855..0000  9955..0000  9911..0000  
RREETTAAIILL//SSEERRVVIICCEE        
      CCiittiieess  wwiitthh  ppooppuullaattiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  115500,,000000        
          EEmmppllooyyiinngg  mmoorree  tthhaann  1155  wwoorrkkeerrss  8899..0000  9999..0000  9955..0000  
          EEmmppllooyyiinngg  1111  ttoo  1155  wwoorrkkeerrss  8855..0000  9955..0000  9911..0000  
          EEmmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  1100  wwoorrkkeerrss  5588..0000  6688..0000  6644..0000  
      CCiittiieess  aanndd  MMuunniicciippaalliittyy  wwiitthh  ppooppuullaattiioonn  ooff  nnoott  mmoorree  
      tthhaann  115500,,000000  

      

          EEmmppllooyyiinngg  mmoorree  tthhaann  1100  wwoorrkkeerrss  8855..0000  9955..0000  9911..0000  
          EEmmppllooyyiinngg  nnoott  mmoorree  tthhaann  1100  wwoorrkkeerrss  5588..0000  6688..0000  6644..0000  
SSUUGGAARR        
        MMiillllss  9911..0000  110011..0000  9977..0000  
      AAggrriiccuullttuurree        
          PPllaannttaattiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  ggrroossss  ssaalleess  ooff  PP55MM  oorr  mmoorree  7733..5500  8833..5500  7799..5500  
          PPllaannttaattiioonn  wwiitthh  aannnnuuaall  ggrroossss  ssaalleess  ooff  lleessss  tthhaann  PP55MM  6688..5500  7788..5500  7744..5500  
          NNoonn--PPllaannttaattiioonn  5588..5500  6688..5500  6644..5500  
BBUUSSIINNEESSSS  EENNTTEERRPPRRIISSEESS  WWIITTHH  CCAAPPIITTAALLIIZZAATTIIOONN  OOFF  
NNOOTT  MMOORREE  TTHHAANN  PP550000,,000000  AANNDD  EEMMPPLLOOYYIINNGG  NNOOTT  
MMOORREE  TTHHAANN  2200  WWOORRKKEERRSS  

  
  
  

    

      NNoonn--AAggrriiccuullttuurree  7799..0000  8899..0000  8855..0000  
      AAggrriiccuullttuurree  PPllaannttaattiioonn        
            PPrroodduuccttss  ootthheerr  tthhaann  SSuuggaarr  6699..0000  7799..0000  7755..0000  
          SSuuggaarr  6633..5500  7733..5500  6699..5500  
      PPrriivvaattee  HHoossppiittaallss  7755..0000  8855..0000  8811..0000  
      RReettaaiill//SSeerrvviiccee        
          CCiittiieess  wwiitthh  ppooppuullaattiioonn  ooff  mmoorree  tthhaann  115500,,000000        
              EEmmppllooyyiinngg  mmoorree  tthhaann  1155  wwoorrkkeerrss  7799..0000  8899..0000  8855..0000  
              EEmmppllooyyiinngg  1111  ttoo  1155  wwoorrkkeerrss  7755..0000  8855..0000  8811..0000  
          CCiittiieess  aanndd  MMuunniicciippaalliittiieess  wwiitthh  ppooppuullaattiioonn  ooff  nnoott    
          mmoorree  tthhaann  115500,,000000  

      

              EEmmppllooyyiinngg  mmoorree  tthhaann  1100  wwoorrkkeerrss  7755..0000  8855..0000  8811..0000  
CCOOUUNNTTRRYYSSIIDDEE  AANNDD  BBAARRAANNGGAAYY  BBUUSSIINNEESSSS  
EENNTTEERRPPRRIISSEESS  RREEGGIISSTTEERREEDD  UUNNDDEERR  RRAA  66881100  ((KKaallaakkaallaann    
2200))  

      

      AA..  CCoovveerreedd  bbyy  RRAA  66772277        
              NNoonn--AAggrriiccuullttuurree  7799..0000  8899..0000  8855..0000  
              CCoottttaaggee//  HHaannddiiccrraafftt  6655..0000  7755..0000  7711..0000  
              AAggrriiccuullttuurree  PPllaannttaattiioonn        
                  SSuuggaarr  6633..5500  7733..5500  6699..5500  
                  OOtthheerr  CCrrooppss  6699..0000  7799..0000  7755..0000  
              AAggrriiccuullttuurree  NNoonn--PPllaannttaattiioonn  5588..5500  6688..5500  6644..5500  
      BB..  EExxeemmpptteedd  ffrroomm  RRAA  66772277        
              NNoonn--AAggrriiccuullttuurree  6644..0000  7744..0000  7700..0000  
              CCoottttaaggee//  HHaannddiiccrraafftt  5500..0000  6600..0000  5566..0000  
              AAggrriiccuullttuurree  PPllaannttaattiioonn        
                  SSuuggaarr  4488..5500  5588..5500  5544..5500  
                  OOtthheerr  CCrrooppss  5544..0000  6644..0000  6600..0000  
              AAggrriiccuullttuurree  NNoonn--PPllaannttaattiioonn  4433..5500  5533..5500  4499..5500  

  AANNNNEEXX  ““BB””  
  

SSUUGGGGEESSTTEEDD  FFOORRMMUULLAA  IINN  DDEETTEERRMMIINNIINNGG  TTHHEE  EEQQUUIIVVAALLEENNTT  
MMOONNTTHHLLYY  MMIINNIIMMUUMM  WWAAGGEE  RRAATTEESS  

  
  WWiitthhoouutt  pprreejjuuddiiccee  ttoo  eexxiissttiinngg  ccoommppaannyy  pprraaccttiicceess,,  aaggrreeeemmeennttss  oorr  ppoolliicciieess,,  tthhee  ffoolllloowwiinngg  ffoorrmmuullaa  mmaayy  bbee  uusseedd  aass  gguuiiddee  
iinn  ddeetteerrmmiinniinngg  tthhee  eeqquuiivvaalleenntt  mmoonntthhllyy  ssttaattuuttoorryy  mmiinniimmuumm  wwaaggee  rraatteess::  
  



aa))    FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  aarree  rreeqquuiirreedd  ttoo  wwoorrkk  eevveerryyddaayy  iinncclluuddiinngg  SSuunnddaayyss  oorr  rreesstt  ddaayyss,,  ssppeecciiaall  ddaayyss  aanndd  rreegguullaarr  hhoolliiddaayyss::  
                    11//  
  EEqquuiivvaalleenntt  MMoonntthhllyy        ==          AApppplliiccaabbllee  ddaaiillyy  wwaaggee  rraattee  ((AADDRR))  xx  339900..9900  ddaayyss  
  RRaattee  ((EEMMRR))                                                                  1122  
  WWhheerree  339900..9900  ddaayyss    ==  
    330022                  ddaayyss        ==      OOrrddiinnaarryy  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
                                  2200                ddaayyss        ==    1100  rreegguullaarr  hhoolliiddaayyss  xx  220000%%  
                                  6666..3300      ddaayyss        ==      5511  rreesstt  ddaayyss  xx  113300%%  
            22//  
                                      22..6600      ddaayyss        ==        22    ssppeecciiaall  ddaayyss  xx    113300%%  
    339900..9900      ddaayyss        ==      TToottaall  eeqquuiivvaalleenntt  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss..  
  
bb))    FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  wwoorrkk  bbuutt  ccoonnssiiddeerreedd  ppaaiidd  oonn  rreesstt  ddaayyss,,  ssppeecciiaall  ddaayyss  aanndd  rreegguullaarr  hhoolliiddaayyss::  
  
  EEMMRR    ==    AADDRR    xx    336655    ddaayyss  
                                                                          1122  
  WWhheerree    336655  ddaayyss    ==  
    330022      ddaayyss        ==      OOrrddiinnaarryy  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
        5511      ddaayyss        ==      RReesstt  ddaayyss  
        1100        ddaayyss        ==      RReegguullaarr  hhoolliiddaayyss      
            22//  
            22      ddaayyss          ==      SSppeecciiaall  ddaayyss    
    336655      ddaayyss        ==      TToottaall  eeqquuiivvaalleenntt  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  
  
cc))    FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  wwoorrkk  aanndd  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ppaaiidd  oonn  SSuunnddaayyss  oorr  rreesstt  ddaayyss::  
  
  EEMMRR    ==    AADDRR    xx  331144  ddaayyss    
                                                                              1122  
  WWhheerree  331144  ddaayyss  ==  
    330022    ddaayyss    ==  OOrrddiinnaarryy  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
        1100    ddaayyss    ==  RReegguullaarr  HHoolliiddaayyss  
            22//  
            22    ddaayyss    ==  SSppeecciiaall  DDaayyss  ((iiff  ccoonnssiiddeerreedd  ppaaiidd;;  iiff  aaccttuuaallllyy  wwoorrkkeedd,,  tthhiiss  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  22..66  ddaayyss))  
    331144    ddaayyss    ==  TToottaall  eeqquuiivvaalleenntt  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  
  
dd))    FFoorr  tthhoossee  wwhhoo  ddoo  nnoott  wwoorrkk  aanndd  aarree  nnoott  ccoonnssiiddeerreedd  ppaaiidd  oonn  SSaattuurrddaayyss  aanndd  SSuunnddaayyss  oorr  rreesstt  ddaayyss::  
  
    EEMMRR    ==    AADDRR  xx  226622  ddaayyss  
                                                                                              1122  
  
  WWhheerree  226622  ddaayyss  ==  
    225500    ddaayyss    ==  OOrrddiinnaarryy  wwoorrkkiinngg  ddaayyss  
        1100    ddaayyss    ==  RReegguullaarr  HHoolliiddaayyss  
            22//  
            22    ddaayyss    ==  SSppeecciiaall  DDaayyss  ((iiff  ccoonnssiiddeerreedd  ppaaiidd;;  iiff  aaccttuuaallllyy  wwoorrkkeedd,,  tthhiiss  iiss  eeqquuiivvaalleenntt  ttoo  22..66  ddaayyss))  
    226622    ddaayyss    ==  TToottaall  eeqquuiivvaalleenntt  nnuummbbeerr  ooff  ddaayyss  
__________________________________  
11//    IInncclluuddeess  pprreemmiiuumm  ffoorr  hhoolliiddaayyss,,  ssppeecciiaall  aanndd  rreesstt  ddaayyss..  
22//    NNoovveemmbbeerr  11  aanndd  DDeecceemmbbeerr  3311  uunnddeerr  EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr  NNoo..  220033  ddaatteedd  JJuunnee  3300,,  11998877  
NNoottee::      FFoorr  wwoorrkkeerrss  wwhhoossee  rreesstt  ddaayyss  ffaallll  oonn  SSuunnddaayyss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreesstt  ddaayyss  iinn  aa  yyeeaarr      iiss      rreedduucceedd  ffrroomm      5522      ttoo    5511    ddaayyss,,    tthhee    

llaasstt    SSuunnddaayy    ooff    AAuugguusstt  bbeeiinngg  aa  rreegguullaarr        hhoolliiddaayy    uunnddeerr    EExxeeccuuttiivvee  OOrrddeerr    NNoo..    220033..      FFoorr    ppuurrppoosseess    ooff      ccoommppuuttaattiioonn,,      ssaaiidd  
hhoolliiddaayy,,    aalltthhoouugghh      ssttiillll      aa  rreesstt  ddaayy  ffoorr  tthheemm  iiss  iinncclluuddeedd  iinn  tthhee  tteenn  rreegguullaarr  hhoolliiddaayyss..    FFoorr    wwoorrkkeerrss    wwhhoossee  rreesstt  ddaayyss  ddoo  nnoott  ffaallll  oonn  
SSuunnddaayyss,,  tthhee  nnuummbbeerr  ooff  rreesstt  ddaayyss  iiss  5522  ddaayyss,,  aass  tthheerree  aarree    5522  wweeeekkss  iinn  aa  yyeeaarr..  

  
NNootthhiinngg  hheerreeiinn  sshhaallll  bbee  ccoonnssttrruueedd  aass  aauutthhoorriizziinngg  tthhee  rreedduuccttiioonn  ooff  bbeenneeffiittss  ggrraanntteedd  uunnddeerr  eexxiissttiinngg  aaggrreeeemmeennttss  oorr  eemmppllooyyeerr  ,,  
pprraaccttiicceess//ppoolliicciieess..  

  
  


