
எனது
பணப் 
புத்தகம் 

சிஙகப்பூருகககான த்தசிய பபகாருளகா்தகாரக கல்வி நிகழ்சசி
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ப�ொருளடக்கம் 

திறன்ிக்க சே்ிப்பும் 
வரவு-பேலவுத் 
திடட்ிடுதலும்

திறம்யுடன 
முதலீடு 
பேயதல்

உங்கள் 
ப�ொன்ொ் 

ஆண்டு்களுககுத் 
திடட்ிடுதல்

முடிவுமர

அறிமு்கம்

உங்கள் ்கடன்கமளப் 
புத்திேொலித்த்்ொ்க 

நிரவ்கித்தல்

வொழகம்கயின 
“எதிர�ொரொதமவ”-

்களுககுத் 
தயொரொய 
இருப்�து

குறிப்புகுறிப்பு

உஙகள் ்ரு்காய்ககுள் 
்காழக்க நடததுஙகள். 
அ்திகப்படியகாக கடன் 
்காஙககா்தரகள். ்ட்டி 

்விகி்தம் அ்திகரித்தகாத�கா 
அல�து உஙகள் ்ருமகானம் 

கு்ைந்தகாத�கா கட்ன 
உஙகளகால அ்டகக 
முடியுமகா என்ப்்த 
எப்தபகாதும் உறு்தி 

பசய்துபககாள்ளுஙகள்.

லீ சியன் லூங,  
பவிர்தமர

ஒரு மு்தலீடு உஙகளுககுப் 
புரிய்வில்� எனில, அ்தில 
பணத்்தப் தபகாடகா்தரகள். 
குைிப்பகாக, அ்திக மு்தலீட்டு 

�காபம் 
உறு்தியளிககப்பட்டகால, 

உஙகள் பணத்்த 
இழப்ப்தறககான 

இடர்காய்ப்பும் அ்தில அ்திகம் 
என்ப்்த நி்ன்வில 

பககாள்ளுஙகள்.  உஙகள் 
மு்தலீடுக்ள 

எளி்மயகாகவும், நீணட 
ககா�ததுககு நி்�யகாகவும் 
்்ததுகபககாள்ளுஙகள். 

்தரமன் சணமுகரத்தினம்,
து்ணப் பவிர்தமர மறறும் 
நி்தி அ்ம்சசர; ்த்�்ர,  

சிஙகப்பூர நகாணய  
ஆ்ணயம்

நமது கனவுக்ள பமய்ப்பவிககவும், 
இ�ககுக்ள அ்டயவும், நமது 

பபகாறுப்புக்ள நி்ைத்றைவும் - நம் 
அ்ன்ருககும் எ்திரககா�த ்திட்டஙகள் 

இருககும். எனது பணப் புத்தகம் உஙகளுகககாக 
்டி்்மககப்பட்டுள்ளது. ்காழக்கயவின் 
பலத்று நி்�களில உள்ள மககள், 

்தஙகளுககுப் பயனளித்த குைிப்புக்ள இ்தில 
பகிரநதுள்ளனர.  உஙகளின் இன்்ைய 

த்த்்க்ளப் பூரத்தி பசய்யவும், எ்திரககா�த 
த்த்்க்ள முன்கூட்டிதய ்திட்டமிடவும் 
இந்தக குைிப்புகள் உ்த்வியகாக இருககும்.   

சி� குைிப்புகள் MoneySENSE ஃதபஸ்புக 
பவிர்சசகாரத்தி�ிருநது பபைப்பட்ட்். 
தமலும் சிைந்த குைிப்புக்ளப் பபை 

எஙகள்MoneySENSE ஃதபஸ்புக 
பககததுககு ்விருப்பம் ப்தரி்வியுஙகள்!
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�ணவகீ்கம் உங்கள் சே்ிப்�ின ்திப்ம�ப் �ொதிக்கககூடும்.

உஙகள் பணப்்பயவில இருககும் $5 தநகாட்டின் இன்்ைய 
ம்திப்பு, ்ருஙககா�த்திலும் அத்த ம்திப்பகாக இருகககாது. 
இன்று, அந்த $5 தநகாட்்டக பககாணடு, $3.50 ்வி்� உள்ள 
ஒரு ்தட்டுக தககாழி்சதசகாற்ை ்காஙக�காம். பண்கீகம் 
ஆணடு அடிப்ப்டயவில 2% ்விகி்தம் என்று 
்்ததுகபககாணடகால, இன்னும் 25 ஆணடுகள் கழிதது, 
அந்தக தககாழி்சதசகாற்ை ்காஙக $5.74 ்வி்� 
பககாடுககத்ணடியவிருககும்! 

62 ்ய்தில ஓய்வுபபறும்தபகாது, 
மகா்த்ச பச�வுககு, $1,500 
இருககத்ணடும் என்ை 
இ�ககுடன் இருககிைரீகள் என்று 
்்ததுகபககாள்த்காம்.

ஆணடு அடிப்ப்டயவி�கான 
பண்கீகம் 2% ்விகி்தம் என்ைகால, 
இன்று உஙகளிடம் உள்ள 
$1,500-இன் ம்திப்பு 
இன்னும் 10 ஆணடுகளில 
$1,231-ஆக இருககும்
இன்னும் 20 ஆணடுகளில 
$1,009-ஆக இருககும். 

ஆண்டு்கள்

$1,231

$1,500

10இனறு

$1,009

20
$3.50

$5.7425 ஆண்டு்கள்

பச�வுக்ள இறுககத்ணடிய 
நி் � ஏறபடுகிைத்த என்ை 
க்்�யகா? நீஙகள் அனுப்விககும் 
சி�்ற்ை ்விட்டுகபககாடுகக 
த்ணடியவிருககிை்தகா? நீஙகள் 
சரியகாகத ்திட்டமிட்டகால, அப்படி்ச 
பசய்யத்ணடிய த்த்் ஏறபடகாது. 
எப்படி்ச பச�்ழிப்பது, எப்படி்ச 
தசமிப்பது என்ப்்தத 
ப்தரிநதுபககாள்்்தில்தகான் 
அ்னததும் உள்ளது. அப்படி்ச 
பசய்யும்தபகாது, ்காழக்கயவின் 
முககியமகான அம்சஙகளுககு 
உஙகளிடம் தபகாதுமகான நி்தி 
இருககும். உஙகள் இ�ககுகள் 
என்ன்காக இருந்தகாலும், அ்்த 
அ்டய, உஙகளுககு ஒரு சரியகான 
்திட்டம் த்த்். உஙகளுககு 
உ்த்ககூடிய சி� குைிப்புகள் இஙதக 
பககாடுககப்பட்டுள்ளன.

திறன்ிக்க சே்ிப்பும் 
வரவு-பேலவுத்  
திடட்ிடுதலும்

உங்கள் ்க்வு 
இல்லத்மத 

வொங்கசவண்டு்ொ?

்கல்விக ்கடம்த் 
திரும்�ச் 

பேலுத்தசவண்டு்ொ?

உங்கள் �ிள்மள்களின 
்கல்விககுத் சதமவயொ் 

பதொம்கமய 
ஒதுக்கசவண்டு்ொ?

வேதியொ்க 
ஓயவுப�ற 
சவண்டு்ொ?
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்திைன்மிகக தசமிப்பும் ்ரவு-பச�வுத ்திட்டமிடு்தலும்

்ரவு பச�்்த 
்திட்டமிடு்்தன் மூ�ம், 
உஙகள் ்ரு்காய்ககுள் 
பச�்ளிப்ப்தறககான 
்திைன் அளவுக்ள 
்குததுகபககாள்ள 
முடியும். உஙகள் 
நி்திகளின் மீதுள்ள 

சு்ம்யக 
கு்ைப்ப்தறகும் அது 

உ்தவும்.

Seah Seng Choon, 
பசயறகுழு இயககுநர, 
Consumers Association of 

Singapore

குறிப்பு #03

நம் அன்ைகாட்ச பச�வுகளில க்னமகாக இருப்பது, 
தசமிப்ப்தறகு நல� உத்தி. நீஙகள் சிகபரட் பு்கப்ப்ரகாக 

இருந்தகால, நகாபளகான்றுககு ஒன்ை்ர சிகபரட்டுககுக 
கு்ை்கான எணணவிக்க்யக கு்ைததுக பககாள்ளுஙகள். 

அது மகா்தததுககு இரணடு பகாகபகட் சிகபரட்்ட 
மி்சசப்படுததும். இ்தன்மூ�ம், நீஙகள் பயன்படுததும் 

சிகபரட்டின் ்ரத்தகப் பபய்ரப் பபகாறுதது, மகா்தததுககு $15 
மு்தல $24 ்்ர தசமிககமுடியும். பபரும்பகா�காதனகார 

்தஙகள் ம்திய உணவுடன் ஒரு தககாப்்ப ககாப்பவிதயகா த்று 
பகானஙகதளகா எடுததுகபககாள்ள ்விரும்பு்ர. மகா்தததுககு 22 
த்்� நகாட்கள் என்று எடுததுகபககாணடகால, சரகாசரியகாக 

பகானததுகககாக்ச பச�வு பசய்யப்படும் ப்தகா்க $30. 
இ்றைில சி�்ற்ைக கு்ைப்பதும், உஙகள் தசமிப்புககு 

உ்தவும்.

Gerard Ee, முன்னகாள் ்த்�்ர, 
Council for Third Age (C3A)

குறிப்பு #04

இந்தக தககாட்பகாட்்டக 
பககாணடு, நீஙகள் 

ஒருதபகாதும் தசமிகக 
முடியகாது.  

சம்பளம் – பச�வு = தசமிப்பு
மகாைகாக, இ்்தப் 

பயன்படுத்திப் பகாருஙகள்:
சம்பளம் – தசமிப்பு = பச�வு

Fleurdelis Orlanes,  
31, ப்தகாழிலநுட்ப 

ஒருஙகி்ணப்பகாளர

குறிப்பு #02

ேிறநத குறிப்பு்கள்

முனகூடடிசய திடட்ிடுதல்

உங்களுககுத் பதரியு்ொ?

இன்னும் 20 ஆணடுகளில, 
உஙகளிடம் $50,000 

இருககத்ணடும் என்ைகால, 
ஒவப்காரு மகா்தமும் நீஙகள் 
கு்ைந்தது $187.50-்ய்ச 

தசமிப்பகாக ஒதுககத்ணடும் 
அல�து ஆணடுககுக 1% 
்விகி்த �காபம் அளிககும் 

மு்தலீட்்ட்ச 
பசய்யத்ணடும். நீஙகள் 

பதது ஆணடுகளுககுப் பவிைதக 
தசமிககத ப்தகாடஙகுகிைரீகள் 
என்ைகால, அத்த ப்தகா்க்ய 
எட்ட, மகா்தம் கு்ைந்தது 

$395–ஆ்து நீஙகள் 
ஒதுககத்ணடும்!  

முன்கூட்டிதய தசமிககத 
ப்தகாடஙகி் விட்டகால, உஙகள் 
பணம் பபருகு்்தறகு நீஙகள் 

கூடு்தல அ்ககாசம் 
அளிககிைரீகள் என்று பபகாருள்.

குறிப்பு #01

தசமிப்பு அ்சியம். 
கூடு்த�காக்ச தசமிகக, சி�ர 
கூடு்த�காகப் பணம் ஈட்ட 
த்ணடும். ஆனகால சி�ர 
கு்ை்காக்ச பச�்ழிககக 

கறறுகபககாள்்ர. அது 
உஙக்ளப் பபகாறுத்தத்த...

Muhammad Al-Hafez,  
23, பயவிறறு்விப்பகாளர
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எங்கள் MoneySENSE 
ஃச�ஸ்புக �க்கத்துககு 
விருப்�ம் பதரிவித்து, 
ச்லும் அதி்க்ொ் 

குறிப்பு்கமளப் 
ப�றுங்கள்! 

ேிறநத குறிப்பு்கள் 

மு்த�ில எப்தபகாதும் உஙகள் 
பபகாறுப்புக்ள 

நி்ைத்றறுஙகள் – உஙகள் 
்ரி, பபறதைகாருகககான 
பரகாமரிப்பு்ச பச�வுகள், 

நன்பககா்ட மு்த�ிய்். 

Soh Wai Wah, 
Director of Prisons

குறிப்பு #05

பயன்படுததுஙகள். 
முழு்மயகாகப் 

பயன்படுததுஙகள். இருப்ப்்தக 
பககாணடு சமகாளிததுப் 
பகாருஙகள் அல�து 
இல�காமல முயன்று 

பகாருஙகள். உஙகளுககுத 
த்த்்ப்படகா்த 

பபகாருட்களுகககாக்ச பச�வு 
பசய்யகா்தரகள்.

Spring Sun,  
34, இல�த்தரசி

குறிப்பு #06

1. த்த்் ஏறபடும்தபகாது 
்காஙகுஙகள், ்விருப்பம் 
ஏறபடும்தபகாது அல�.

2. குைிப்பவிட்ட 
ககா�கபகடுவுககுள் முழுப் 

பணத்்த்ச பசலுத்தமுடியும் 
என்று உறு்தியகாகத 

ப்தரிந்தகாத� அன்ைி, கடன் 
அட்்ட பயன்படுதது்்்தத 

்த்விரதது்விடுஙகள்.

3. ஆணடிறு்தியவில கி்டககும் 
தபகானஸ் ப்தகா்க்யப், 
பள்ளி்ச பச�வுகளுகககாக 
ஒதுககத்ணடும் என்று 

உறு்தியகாக இருஙகள். உ்தகா. 
பள்ளிப் புத்தகஙகள், சீரு்ட, 
பள்ளிகககான ககா�ணவிகள்.

4. நீணட ககா� மு்தலீட்டுகககாக 
குைிப்பவிட்ட ப்தகா்க்ய 

ஒதுககுஙகள்.

Junainah Kasnan, 58, 
பயனட்டகாளர தச்் அ்திககாரி

குறிப்பு #08

அ்சரககா� நி்தி ஒன்்ை 
அ்மததுகபககாள்ளுஙகள். அது 

உஙகளது 3-6 மகா்த ககா�்ச 
சம்பளமகாகத்கா பச�்காகத்கா 
இருகக�காம். தசமிகக ஒரு 
ப்தகாடககம் த்ணடும். பு்திய 
தசமிப்புக கணககு ஒன்்ைத 
ப்தகாடஙகி, அ்தில குைிப்பவிட்ட 
ப்தகா்க்ய்ச தசமிப்ப்்த 

்ழககமகாகக பககாள்ளுஙகள். 
அ்தி�ிருநது மகாைகா்தரகள். 

ப்தகாடஙகும்தபகாது கு்ை்கான 
ப்தகா்கயுடன் ப்தகாடஙகுஙகள். 
்காரததுககு $10, அ்த்னத 
ப்தகாடரநது ்காரததுககு $20. 

ப்தகாடரநது தசமிதது்ர, உஙகள் 
மகா்தகாந்தர்ச தசமிப்பு 

நூறறுககணக்கக கூட 
எட்ட�காம்!

Rasyidah,  
24, ஆசிரி்ய

குறிப்பு #07

தசமிப்புககு மத்திய தசம 
நி்தி்ய மட்டும் 

சகாரந்திருகககா்தரகள். மகாைகாக, 
அன்ைகாட்ச பச�வுகளுககு 

நீஙகள் பயன்படுததும் ்ஙகிக 
கணக்கத ்த்விரதது, 

த்பைகாரு ்ஙகிக கணக்க 
்்ததுகபககாள்ளுஙகள். நகான் 

்தனிப்பட்ட மு்ையவில 3 
்ஙகிகளில 3 ப்வத்று 

கணககுகள் ்்த்திருககிதைன். 
ஒன்று என் ்ருஙககா�க 
கல்விகககாக, மறபைகான்று 

அ்சரககா�ப் பயன்பகாட்டுகககாக, 
மூன்ைகா்து அன்ைகாட்ச 

பச�வுகளுகககாக.

Ryan Lim,  
19, மகாண்ர

குறிப்பு #09

எல�கா நல� பபகாருட்களும் 
்காஙகமுடியகா்த அளவு 

்வி்� உயரந்தது அல�. 
இருககும் பணத்்தக 

பககாணடு பபகாரு்ள ்காஙக, 
பபகாருளின் ்ணவிக 

அ்டயகாளத்்த மட்டும் 
ப்தரிநதுபககாணடகால தபகா்தகாது. 

அ்்தப் பறைிய 
்வி்ரஙக்ளயும் நன்கு 
அைிநது ்்த்திருகக 

த்ணடும்.

Moliah Hashim, முன்னகாள் 
்த்�்ம நிர்காக அ்திககாரி, 

Yayasan MENDAKI 

குறிப்பு #10

உஙகள் ்ருடகாந்தர 
்ரு்கா்ய்விட 

்ருடகாந்தர்ச பச�வுகள் 
கு்ை்காக இருககிைது 

என்ப்்த உறு்தி 
பசய்துபககாள்்்தன் மூ�ம் 
நி்தித ்தறசகாரபு நி்�்ய 

எட்ட முடியும்.

Jeyaraman Parasuraman, 
அனுப்மிகக MoneySENSE 

தப்சசகாளர

குறிப்பு #12
இள்மயவில ப்தகாடஙகுஙகள். 
கு்ை்காகத ப்தகாடஙகுஙகள். 
இப்தபகாத்த ப்தகாடஙகுஙகள்.

இள்மயவில ப்தகாடஙகுஙகள்; 
பவிள்்ளகள் சிறு ்ய்தில 
தசமிககத ப்தகாடஙகினகால, 
அது பழககமகாகி்விடும். 

கு்ை்காகத ப்தகாடஙகுஙகள்; 
ஒவப்காரு ககாசும் 

ம்திப்புமிககது. நீஙகள் 
மு்த�ில தசமிககத ப்தகாடஙகி, 
பவின் தசமிககும் ப்தகா்க்யப் 
படிப்படியகாக அ்திகரிகக�காம். 
இப்தபகாத்த ப்தகாடஙகுஙகள்; 

இப்தபகாத்த நீஙகள் 
ப்தகாடஙககா்விட்டகால, பவின் 
எப்தபகாது ப்தகாடஙகு்து?

Joseph Loh Kai Wen,  
18, மகாண்ர

குறிப்பு #11
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உங்கள் ்கடன்கமளப் 
புத்திேொலித்த்்ொ்க நிரவ்கித்தல்

ஒரு கட்னப் பபறு்்தறகு முன், அது மிகப் 
பபரிய பபகாறுப்பு என்ப்்த உணர்து 
அ்சியம். அ்திகப்படியகான கடன், நம்்ம்ச 
சிககலுககு ஆளகாககி் விடும்.

்கடம் அமடக்க நீங்கள் திரும்�ச் பேலுத்தும் 
�ணம் உங்கள் ேம்�ளத்தில் ப�ரிய வி்கித்ொ்க 
இல்லொ்ல் �ொரத்துகப்கொள்ளுங்கள்.

எது ்ி்க அதி்கம் 
என�மதத் 

பதரிநதுப்கொள்ளுதல் 
நீஙகள் கடன் ்காஙகு்்தறகுமுன், இந்த்ச சிைிய 
தகள்்வி ப்தி் �்ச பசய்துபகாருஙகள்:

மு்த�ில, அது எனககு அ்சியம் ்தகானகா?

இ்தறகுப் பணம் பசலுத்த த்று ்ழி 
இருககிை்தகா?

எனககு ஏறகனத் இ்தர மகா்தகாந்தர்ச 
பச�வுகள் உள்ளன. எனககு இது 
கட்டுப்படியகாகுமகா? 

நகான் எவ்ளவு கடன் ்காஙகத்ணடும்?

ஒவப்காரு மகா்தமும் எவ்ளவு ப்தகா்க்யத 
்திரும்ப்ச பசலுத்த த்ணடும்?

எனது கட்னத முழு்மயகாகத ்திரும்ப்ச 
பசலுத்த எவ்ளவு ககா�ம் பவிடிககும்?

உங்கள் வரவு பேலவுத் திடடம் 

உஙகள் பச�வுக்ளக 
கட்டுப்படுத்தவும், ்ருஙககா�த 
த்த்்களுககு பணம் 
தசமிககவும், ்ரவு பச�வுத 
்திட்டம் ஒன்்ைப் 
பயன்படுததுஙகள். 
www.moneysense.gov.sg என்ை 

இ்ணயப்பககத்தில 
பககாடுககப்பட்டுள்ள ்ரவு 
பச�வுத ்திட்ட மகா்திரி்யக 
பககாணடு, நீஙகள் ப்தகாடஙக�காம்.

்ரவு பச�வுத ்திட்டததுகககான உ்தகாரணம்:

்திைன்மிகக தசமிப்பும் ்ரவு-பச�வுத ்திட்டமிடு்தலும்

்ொத வரு்ொ்ம்:
• ்கககு ்ரும் சரகாசரி
 மகா்த ்ருமகானம்
•  இ்தர ்ருமகானம்

்ொதொநதரச் பேலவு்கள் 
நமடமுமறச் 
பேலவு்கள்

($)

பேலவு்களுக்கொ் 
இலககு

($)

சே்ிப்பு்கள்

திரும்�ச் பேலுத்தும் 
அமட்ொ்ங்கள் 

(பரொக்கம்) / வொடம்கக 
்கடடணங்கள்

்கொப்புறுதி 

வரு்ொ் வரி

ப�றசறொர/�ிள்மள்களுக்கொ்  
ஒதுக்ககீடு

ச�ொககுவரத்து

�ய்டு்கள் ்றறும் வடீடுப் 
�ரொ்ரிப்பு

உணவு ்றறும் அவேியத் 
சதமவ்கள்

ச்களிகம்கக்கொ்க

ப்ொத்தம்
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உஙகள் கடன்க்ளப் புத்திசகா�ித்தனமகாக நிர்கித்தல

பதொகுத்துச் 
சே்ியுங்கள்

கடன்களின் எணணவிக்க்ய 
கணககில ்்ததுகபககாள்்து 
சிரமமகாக இருககிை்தகா? உஙகள் 
கடன்க்ள மறுசீர்மகக, 
உஙகளுககுக கடன் 
பககாடுத்த்்ர அணுகுஙகள். 
கடன் அட்்டக கடன்க்ளப் 
பபகாறுத்த்்ர, ்ட்டிக 
கட்டணத்்த்ச 
தசமிககமுடியுபமனில, 
மீ்தமுள்ள ப்தகா்க்ய 
மகாறைி் விடும் மு்ை 
சரி்ருமகா என்று பரிசீ�்ன 
பசய்யுஙகள். கட்டணஙகள், 
ஏறறுகபககாள்ளத்ணடிய 
பச�வுகள், இ்தர 
்வி்திமு்ைகள், நிபந்த்னகள் 
ஆகிய்ற்ைக க்னிகக 
மை்கா்தரகள். அ்் உஙகள் 
கட்டணத்்த 
அ்திகரிககககூடும்.

உங்கள் முழும்யொ்  
திடடத்தில் இருநது தடம்  
்ொறிச் பேனறுவிடொதரீ்கள்

உஙகள் கடன்க்ளயும், ்ட்டி 
்விகி்தஙக்ளயும் ப்தகாடரநது 
அைிநதுபககாள்ள, ஒரு கணககீட்டுத 
்தகா்ளப் பயன்படுததுஙகள். மிக அ்திக 
்ட்டி ்விகி்தம் உள்ள கடன்க்ள மு்த�ில 
அ்டதது்விடுஙகள். ஆனகால, அப்படி 
முன்கூட்டிதய கட்ன அ்டககும்தபகாது, 
கூடு்தல கட்டணஙகள் ்வி்திககப்படுமகா 
என்ப்்தயும் க்னமகாகப் பகாரததுக 
பககாள்ளுஙகள்.

உஙகள் கடன்கள் குைிததுத ப்தகாடரநது 
அைிநதுபககாள்ளவும், உஙகள் கடன்க்ள 
தமலும் தமம்பட்ட மு்ையவில 
நிர்கிப்ப்தறககான மு்தல படி்ய 
எடுதது்்ககவும், பககம் எண 14-இல 
பககாடுககப்பட்டுள்ள முழு்மயகான 
்திட்டததுககுரிய கணககீட்டுத  
்தகா்ளப் பகாரககவும். 

ஒரு ்கடம் 
அமடக்க ்றபறொரு 
்கடம்ப் 
ப�றொதரீ்கள்

ஒரு கட்ன அ்டகக 
பணம் கடன் ்காஙகு்து, 
உஙகள் நி்தி் ய்ச 
சமகாளிப்ப்தில உஙகளுககு்ச 
சிககல இருககிைது 
என்ப்தறகு உறு்தியகான 
அைிகுைி. 

உங்களுககுக 
்கடடுப்�டியொ்கொத 
்கடன்கமளப் 
ப�றொதரீ்கள்

கடன் சு்ம அ்திகரிகக 
அ்திகரிகக, தசமிப்பது 
கடினமகாகும். கடன் 
பபறு்்தறகு முன்,  

 www.moneysense.gov.sg 
இ்ணயத்தளத்தில உள்ள 
“கடன் கணவிப்பு மு்ை”-்யப் 
பயன்படுத்தி, உஙகள் கட்ன 
முழு்மயகாக்ச பசலுத்தி 
முடிகக எவ்ளவு ககா�ம் 
எடுககும் என்ப்்தக 
கணககிடுஙகள். மகா்தகாந்தரத 
்த்்ண்ய்ச சு�பமகாக்ச 
பசலுத்த முடியுமகா 
என்ப்்தயும் கணடைியுஙகள். 

வடடி வி்கிதத்தில் 
்கவ்்ொய இருங்கள்

“பசயலமு்ை” ்ட்டிககும் 
“்விளம்பரப்படுததும்” 
்ட்டிககும் உள்ள 
்வித்தியகாசம் என்னப்ன்று 
உஙகளுககுத ப்தரியுமகா? 

 www.moneysense.gov.sg  
இ்ணயத்தளததுககு்ச 
பசன்று, ப்வத்று ்ட்டி 
்விகி்தஙகள் குைிததும், 
அ்றறுகககான கட்டணம்  
கணககிடப்படும் ்வி்தம் 
குைிததும் தமல்வி்ரம் 
பபறுஙகள்.

எதிலும் ம்கபயொப்�ம் 
இடுவதறகு முன, 
முழும்யொ்கப் �டித்துப் 
�ொருங்கள்

உஙகள் உரி்மக்ளயும் 
கடப்பகாடுக்ளயும் ப்தளி்காகப் 
புரிநதுபககாள்ளும்்்ர, எந்த ஓர 
ஆ்ணத்திலும் ்கபயகாப்பம் 
இடகா்தரகள். ்கபயகாப்பம் 
இட்டு்விட்டகால, ஒப்பந்தத்தின் 
்வி்திமு்ைகளுககும் 
நிபந்த்னகளுககும் நீஙகள் 
சட்டப்படி கட்டுப்படத்ணடும்.

்கடன சும்யொல் “�ொதிப்�மடயொ்ல்” இருப்�து எப்�டி?
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கடன் அட்்டக்ள 
இ�்சமகாகக கி்டககும் 
பணம் என்று ஒருதபகாதும் 
கரு்தத்ணடகாம். கடன் 

அட்்டகககான கட்டணத்தில, 
அ்திகமகான பகாககி 

்்த்திருப்தபகார, கடன் 
அட்்டகள் 

பயன்படுதது்்்த 
முழு்மயகாக 

நிறுத்தி்விடவும். ஒவப்காரு 
மகா்தமும், முடிந்த அளவு 
பணம் பசலுத்தி, பகாககித 
ப்தகா்க்ய மு்த�ில 
அ்டதது்விடுஙகள். 
இஙகு்தகான் உஙகள் 

அன்ைகாட்ச சில�்ை்ச 
பச�வுக்ளயும், ஆடம்பரப் 

பபகாருட்கள் 
்காஙகு்்்தயும் ்தியகாகம் 
பசய்யத்ணடியவிருககும். 

Jasmine Ye, 
29, நி்தி நிர்காகி

கடனில தபகாய் முடியும் 
அ்னதது 

நட்டிக்கக்ளயும் 
நிறுத்தி்விடுஙகள். தமலும் 
அ்திகமகான ப்தகா்க்ய்ச 

தசமிதது, கட்னத ்திரும்ப்ச 
பசலுததும் ்வி்தத்தில, உஙகள் 
்காழக்கமு்ை்ய மகாறைி 
அ்மததுகபககாள்ளுஙகள். 

த்த்் ஏறபட்டகால, 
நிலு்்யவில உள்ள கடன் 
ப்தகா்க்ய்ச பசலுத்த, 
உஙகள் பசகாத்்த ்விறறு 
பரகாககமகாககுஙகள். கடன் 
்த்்ணக்ள ்திரும்ப்ச 

பசலுததும் ்திட்டம் ஒன்்ை 
்குகக, நி்தி நிறு்னம் 

ஒன்றுடன் க�ந்தகாத�காச்ன 
பசய்யுஙகள். இறு்தியகாக, 
கூடு்தல ்ருமகானம் 

ஈட்டு்்தறககான ்ழிகளில 
க்னம் பசலுததுஙகள். 

கடன்க்ள முழு்மயகாக 
அ்டககும்்்ர, தமறகூைிய 
்ழிமு்ைக்ளத ப்தகாடரநது 
பவின்பறறுஙகள். அது்்ர 

த்று ்திட்டஙகளில 
இைஙககா்தரகள்.

Fong Tian Lih,
37, பபகாைியகாளர

உஙகள் ்ச்திககுள் பச�வு 
பசய்யுஙகள். எல�காப் 

பபகாருட்க்ளயும் பரகாககம் 
பககாடுதது ்காஙகுஙகள். 

உஙகள் பச�வுகள் 
அ்னத்்தயும் 

கணமூடித்தனமகாக கடன் 
அட்்டயவின் மூ�ம் 

பசலுத்தகா்தரகள். உஙகளகால 
முழு்மயகாகப் பணத்்த்ச 

பசலுத்த முடியகாமல 
தபகானகால, ்ருந்த 
த்ணடி்ரும்.

Michael Goh,
62, ஓய்வு பபறை்ர

கடன் அட்்டககுப் ப்தி�காக 
பரகாகக அட்்ட்யப் 

பயன்படுததுஙகள். உஙகள் 
்ச்தி்யத ்தகாணடி 

பச�்ழிப்ப்தில உள்ள 
இட்ர, அது ்தடுககும். 

தமலும், கடன் அட்்டகளுககு 
நிகரகான சலு்கக்ளயும், 
புள்ளிக்ளயும் ப� பரகாகக 
அட்்டகள் ்ழஙகுகின்ைன.

Howie,
28, தச்் நிபுணர

உஙகள் பசகாந்த நி்தித்திைன் 
குைிதது அைிநது 

்்ததுகபககாள்ளுஙகள். 
கு்ைந்தபட்ச கட்னப் 

பபறறு, மன அ்ம்தியுடன் 
இருஙகள். கடன் 
்த்்ண்ய்ச 

பசலுதது்்தறகுத 
த்த்்யகான மகா்தகாந்தர்ச 
சம்பளத்்ததயகா து்ண 

்ரு்கா்யதயகா 
இழநது்விட்டகால, உடன் 

பரகாககமகாக அ்்த்ச பசலுத்த 
எப்தபகாதும் ்தயகாரகாக 

இருஙகள். எப்தபகாதும் ்தயகார 
நி்�யவில இருந்தகால, 

்ருநதும் நி்� ஏறபடகாது. 

Lee Yan Kheng,
54, நி்திதது்ை 

சரியகான மனப்தபகாககும், 
ஒழுஙகும் இருந்தகால, 
கடன்க்ள எளி்தகாக 

நிர்கிகக�காம். 
உஙகளுககுக 

கட்டுப்படியகாகககூடிய்்தத 
்தகாணடி, கூடு்தல ்வி்� 
பககாணட பபகாருட்க்ள 

்காஙகத்ணடகாம். 
“்விருப்பமகான” 
பபகாருட்களகால 

க்ரப்படகா்தரகள். 
உஙகளுககு அது நி்சசயம் 

த்ணடும் என்ைகால, 
படிப்படியகாக்ச தசமிககத 

ப்தகாடஙகுஙகள்.

Jocelyn Toh,
23, கல்வியகாளர.

குறிப்பு #01
குறிப்பு #02

குறிப்பு #03

கடன் அட்்ட என்பது 
கட்டணம் பசலுதது்்தறகு 

மட்டுதம 
பயன்படுத்தப்படத்ணடும்; 

பணம் கடன் 
்காஙகு்்தறககான 
கரு்வியகாக அல� 
என்ப்்த நகாம் 

உணரத்ணடும். உஙகள் 
மகா்தகாந்தரக கடன் 

அட்்டக கட்டணஙக்ள 
முழு்மயகாக்ச 

பசலுத்தி்விடுஙகள். 
அ்தன்மூ�ம் கடன் 

சிகக�ில 
மகாட்டிகபககாள்்்்தத 

்த்விரகக�காம்.

Kuo How Nam, ்த்�்ர, 
Credit Counselling Singapore

்கடன ப�றுவதறகு 
முன, உங்கள் நிதி 
நிமலமயக ்கணக்ககீடு 
பேயது �ொருங்கள். 

 www.moneysense.gov.sg 
எனற இமணயத்தளத்தில் 
உள்ள நிதிக ்கணக்ககீடடு 
முமறமயப் 
�யன�டுத்துங்கள். 
்கடன ப�றும் பதொம்க, 
அதற்கொ் ்ொதொநதரத் 
தவமணக ்கடடணம் – 
இவறறுககு எவவளவு 
பதொம்க பேலுத்த 
முடியும் என�மத 
்திப்�ிடுங்கள்.

அ்டமகானக கடனுகககான 
அ்திகபட்ச ககா�த்்த த்தரவு 
பசய்து்விட்தடகாம் எனில, 

அ்த்னத ்திரும்ப்ச பசலுத்த 
அத்த அளவு ககா�ம் 

எடுததுகபககாள்ளத்ணடும் 
என்று அ்சியம் இல்�. 

அசல பணத்்த, 
இயன்ை்்ர முன்கூட்டிதய 

்திரும்ப்ச பசலுத்த நகாம் 
முயறசி பசய்யத்ணடும். 
அது ்ட்டி்ச பச�்்்ச 

தசமிதது, 
ஓய்வுககா�ததுகககான நமது  
தசமநி்தித ப்தகா்க்ய 

அ்திகரிககும். 

Lim Cai Yun,
26, நி்திதது்ை

ேிறநத குறிப்பு்கள்

உஙகள் கடன்க்ளப் புத்திசகா�ித்தனமகாக நிர்கித்தல

குறிப்பு #04

குறிப்பு #05

குறிப்பு #06

குறிப்பு #07

குறிப்பு #08
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நம் அ்ன்ரது ்காழக்கயவிலும் இன்ப துன்பஙகள் 
நி் ையத் இருககும். தமகாசமகான நிகழவுகள் நடப்ப்்த 
எல�கா சமயஙகளிலும் நம்மகால ்த்விரகக இய�கா்விட்டகாலும், 
அ்் நம் ்காழக்கயவிலும், நமது அன்புககுரிய்ரகளின் 
்காழக்கயவிலும் ஏறபடுததும் ்தகாககத்்தக கு்ைகக 
நட்டிக்க எடுககமுடியும். 

த்த்்ககு்ச சகாரந்திருகக எப்தபகாதும் நம்மிடம் அ்சரககா� 
தசமிப்பு நி்தி இருககத்ணடும். த்்�யவின்்ம அல�து 
எ்திரபகாரகாமல ஏறபடும் பபரிய பச�வு ஆகிய நிகழவுகளுககு, 
அந்த நி்தி உ்தவும். தமலும், ககாப்புறு்திகளும் பலத்று நி்தி 
இடரகளில இருநது உஙக்ளக ககாத்திடும்.  www.moneysense.
gov.sg என்ை இ்ணயத்தளததுககு்ச பசன்று, நீஙகள் 
ககாப்புறு்திப் பகாதுககாப்புப் பபைககூடிய, நி்திசகாரந்த பலத்று 
இடரக்ளப் பறைி ப்தரிநதுபககாள்ளுஙகள். அ்தில 
பட்டிய�ிடப்பட்டுள்ள எல�கா இடரக்ளயும் நீஙகள் சந்திகக 
மகாட்டீரகள். இருப்பவினும், ்காழநகாள் ககாப்புறு்தி, சுககா்தகாரக 
ககாப்புறு்தி தபகான்ை சி� ்்கக ககாப்புறு்திக்ள எடுப்பது 
பறைி கட்டகாயம் பரிசீ�்ன பசய்யத்ணடும். 

உஙகள் கடன்க்ளப் புத்திசகா�ித்தனமகாக நிர்கித்தல

உங்கள் ்கடன்கள் – முழும்யொ் ்கண்சணொடடம்

்கடன அளிப்�வர

இது எதற்கொ்க? (உதொ. ்கொர 
அல்லது வடீடுக ்கடன)

ப்கொடுக்கசவண்டிய 
ப்ொத்தத்பதொம்க ($)

்ொதொநதரத் தவமணக 
்கடடணம் ($)

�ணம் பேலுத்துவதற்கொ் 
இறுதிநொள்

்கடடணம் பேலுத்தும் 
்கமடேித் சததி

வடடி வி்கிதம் (%)

உத்தரவொதம் அளிக்கப்�டட 
வி்கிதம் அல்லது குமறவொ் 

ேிறப்பு வி்கிதம் 
்கொலொவதியொகும் சததி

�ணம் பேலுத்துவதற்கொ் 
முனனுரிம் ^^

^^ ேடட நடவடிகம்க 
எடுக்கப்�டடொல், 
இநதக ்கடம் 

அமடக்க 
முனனுரிம் 

அளிக்கசவண்டும்.

வொழகம்கயின 
“எதிர�ொரொதமவ-
்களுககுத் தயொரொய 
இருப்�து

”-
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்காழக்கயவின் “எ்திரபகாரகா்த்்”-களுககுத ்தயகாரகாய் இருப்பது

நீஙகள் இல�காமலும், உஙகள் 
குடும்பத்தின் அடிப்ப்டத த்த்்கள் 
பூரத்தி பசய்யப்படும் என்ப்்த உறு்தி 
பசய்்்தறதக, ்காழநகாள் ககாப்புறு்தி  
எடுககப்படுகிைது. மத்திய தசம நி்தி, 
குைிப்பவிட்ட ககா�ததுகககான ்காழநகாள் 
ககாப்புறு்தித ்திட்டத்்த, 
சகாரந்திருப்தபகாருகககான பகாதுககாப்புத 
்திட்டத்தின்கீழ ்ழஙகுகிைது. ஒரு 
ப்தகாடககமகாக, அ்தில உஙகளுககுக 

சி� ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள் தசமிககவும் உ்தவுகின்ைன. 
அ்தனகால அ்றறுகககான சந்தகாக கட்டணம் அ்திகமகாக 
இருகக�காம். அது குைிதது தமலும் ப்தரிநது 
பககாள்்்தறகுமுன், கீழகணட அம்சஙகளில ப்தளி்காக 
இருககிைரீகளகா என்ப்்த உறு்தி பசய்துபககாள்ளுஙகள்:

வொழநொள் ்கொப்புறுதி

ககாப்புறு்திப் பகாதுககாப்பு இருககிை்தகா என்ப்்த உறு்தி 
பசய்துபககாள்ள�காம்.

உஙகளுககு எவ்ளவு த்த்் என்பது கீழககணட்ற்ைப் 
பபகாறுதது அ்மயும்:

  உஙகள் பவிள்்ளகளின் ்யது என்ன, அ்ரகள் எப்தபகாது 
த்்�ககு்ச பசல�த ப்தகாடஙகு்காரகள்

  உஙக்ள்ச சகாரந்திருககும் மறை்ரகளின் ்யது 
  உஙகள் பவிள்்ளயவின் தமலபடிப்புககு நீஙகள் பச�வுபசய்யத 

்திட்டமிடுகிைரீகளகா
  நீஙகள் அ்டககத்ணடிய கடன்கள் நிலு்்யவில உள்ள்தகா
  நீஙகள் சகாரந்திருககககூடிய இ்தர ்ளஙகள் உள்ளன்கா
  உஙகள் மகா்தகாந்தர ்ட்டு்ச பச�வு எவ்ளவு

www.cpf.gov.sg என்ை இ்ணயத்தளத்தில புகுப்தி்க பசய்து, 
CPF ககாப்புறு்தி உதத்தச கணககீட்்ட்ச பசய்து பகாரகக�காம். 
உஙகள் குடும்பத்்தப் பகாதுககாகக என்ன த்த்் என்ப்்த 
அ்தன் மூ�ம் நீஙகள் ம்திப்பபீடு பசய்யமுடியும்.

ககாப்புறு்தியவின் அம்சஙகள், ககாப்பபீட்டு அளவு, 
அ்தி�ிருநது ்ரும் ஆ்தகாயம், இடரகள், பச�வுகள் 
ஆகிய்் குைிததுக தகளுஙகள். உஙகளுககு 
அளிககப்படும் ககாப்புறு்தி உஙகள் த்த்்க்ளப் 
பூரத்தி பசய்கிை்தகா, உஙகள் ்தனிப்பட்ட சூழநி்�ககுப் 
பபகாருத்தமகாக இருககிை்தகா என்பன்ற்ை உறு்தி 
பசய்துபககாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் மு்தலீட்டு இ�ககுகள் – நீஙகள் 
எவ்ளவு தசமிககத்ணடும்?

• உஙகள் தசமிப்பு உஙகளுககு எப்தபகாது 
த்த்்ப்படும்

• உஙகளகால எவ்ளவு இட்ர 
எ்திரபககாள்ளமுடியும் – நீஙகள் 
்தகாஙகிகபககாள்ளககூடிய இழப்பு எவ்ளவு?

• உஙகளுககுக கட்டுப்படியகாகககூடிய மு்தலீட்டுத 
ப்தகா்க எவ்ளவு?

எமத வொஙகுவது எனறு குழப்�்ொ்க இருக்கிறதொ?

அது நீணட ககா�க கடப்பகாடு 
என்ப்தகால, சந்தகாதப்தகா்க 
கட்டுப்படியகான்தகாக 
இருககிை்தகா என்ப்்த 
உறு்திப்படுத்திகபககாள்ளுஙகள்.

சந்்தயவில கி்டககும் 
ப்வத்று ்திட்டஙக்ள 
ப்தரிநதுபககாணடு ஒப்பவிட்டுப் 
பகாருஙகள்.

உஙகள் த்த்்க்ளப் 
புரிநதுபககாள்ளககூடிய 
நி்தி ஆத�காசக்ரத 
த்தரநப்தடுஙகள். பலத்று 
ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகளும், 
மு்தலீட்டுத ்திட்டஙகளும் 
எப்படிப்பட்ட்் என்பது 
குைிதது அ்ர உஙகளுககு 
்விளககம் அளிககத்ணடும்.

உங்களுககு 
அடிப்�மட வொழநொள் 
்கொப்�பீடு சவண்டும் 
எனறொல்

• ்த்்ணக ககா�த ்திட்டம் – ககாப்புறு்திப் பகாதுககாப்பு மட்டுதம 
அளிககும். 

• நீஙகள் எவ்ளவு ககா�ம் ககாப்புறு்தி பபை ்விரும்புகிைரீகள் 
என்ப்்தத த்தரநப்தடுககமுடியும்.

• தசமிப்பு அம்சம் இல�கா்த்தகால சந்தகாக கட்டணம் கு்ை்காக 
இருககும் – ்திட்டத்்த முன்கூட்டிதய முடிததுகபககாணடகாத�கா 
ககாப்புறு்தியவில உள்ள ககா�ம் முடிநது்விட்டகாத�கா பரகாகக 
ம்திப்பகாக உஙகளுககு எதுவும் ்தரப்படமகாட்டகாது.

்கொப்புறுதியும் 
முதலீடும் ஒரு சேர 
சவண்டும் எனறொல்

• மு்தலீடுகள் குைிததுப் பரி்சசயம் இல�கா்த்ரகளுககும் 
ககாப்பபீட்டுப் பகாதுககாப்புடன்  தசமிப்தபகா மு்தலீதடகா ஒருதசர 
இருககும் ்திட்டம் த்ணடும் என்று நி் னப்ப்ரகளுககும் இது 
பபகாருத்தமகாக இருகக�காம். 

• உ்தகாரணஙகள்: ஆயுள் ககாப்புறு்தி, ககாப்புறு்திக ககா�த்தின் 
இறு்தியவில பரகாககம் அளிககும் ்திட்டஙகள், மு்தலீட்டுடன் 
இ்ணந்த ்திட்டஙகள்.

• ்த்்ணக ககா�த ்திட்டத்்த்விட கூடு்தல கட்டணம் 
பசலுத்தத்ணடும். ஏபனனில, ககாப்புறு்தி் யப் பபறு்த்தகாடு, 
்திட்டத்தின்மூ�ம் தசமிப்்பயும் உஙகளகால அ்திகரிககமுடியும்.

• எல�கா மு்தலீடுகளிலும் இடர இருககும் என்ப்்தக 
க்னத்தில பககாள்ளுஙகள்.

வொழநொள் 
்கொப்புறுதிககும் 
முதலீடு்களுககும் 
த்ித்த்ித் திடடங்கள் 
சவண்டும் எனறொல் 

• ்த்்ணகககா�த ்திட்டம் – ககாப்புறு்திப் பகாதுககாப்பு 
மட்டுதம அளிககிைது.

• மு்தலீடுகளுகககான உ்தகாரணஙகள்: பஙகுகள், கடன் 
பத்திரஙகள், யூனிட் டிரஸ்ட், ்டி்்மககப்பட்ட ்்ப்பு 
நி்திகள்.

• எல�கா மு்தலீடுகளிலும் இடர இருககும் என்ப்்தக 
க்னத்தில பககாள்ளுஙகள்.
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உஙகள் சுககா்தகாரப் பரகாமரிப்பு்ச 
பச�வுகளுககு, பகாதுககாப்புப் 
பபறைிடுஙகள். உஙகள் 
மருதது்்ச பச�வுகளுககு 
நி்தி த்த்்ப்பட்டகால, 
பமடிதசவ (Medisave), 
பமடிஷீலட் (MediShield)^ 
பமடிஃபணட் (Medifund) 
ஆகிய்் எத்த்கய 
உ்த்விக்ள ்ழஙகும் 
என்ப்்தக கணடைியுஙகள். 
உயர பவிரிவு ்காரடுகள் 
த்ணடுபமன்ைகால, நீஙகள் 
ஒருஙகி்ணந்த பகாதுககாப்புத 
்திட்டஙக்ள (Integrated 
Shield Plans) கரு்த�காம். 

உங்களது... நீங்கள் இமதக ்கருதசவண்டும்...

மருதது்ம்ன, அறு்்்ச சிகி்ச்சகளுகககான  
(மருதது்) பச�வுகளுககுக ககாப்பபீடு 
த்ணடுபமன்ைகால.

மருதது்்ச பச�வுகளுகககான ககாப்புறு்தி. உ்தகா. 
பமடிஷீலட் மறறும் ஒருஙகி்ணந்த 
ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள்

மருதது்ம்னயவில இருககும்தபகாது நி் �யகான 
ஒரு பரகாககத ப்தகா்க்யப் பபைத்ணடுபமன்ைகால.

மருதது்ம்னயவில பரகாககம் பபறு்்தறககான  
ககாப்புறு்தி

புறறுதநகாய் தபகான்ை பபரிய தநகாய்கள் இருப்பது 
கணடுபவிடிககப்பட்டகால, அ்தறககாகும் பச�வுகளுககு 
உ்த் ஒரு பபருநப்தகா்க்யப் பபைத்ணடும் 
என்ைகால.

்த்விர தநகாய்களுகககான ககாப்புறு்தி

இய�கா்மயவின் ககாரணமகாக த்்�ககு்ச பசல� 
முடியகா்த நி் � உஙகளுககு ஏறபடும்தபகாதும் 
சிைி்தளவு ்ரு்காய் ்ரு்்்த உறு்தி பசய்துபககாள்ள 
த்ணடும் என்ைகால. 

இய�கா்மயவின்தபகாது ்ருமகானததுகககான 
ககாப்புறு்தி

தமகாசமகாக இய�கா்த நி் � ஏறபடும்தபகாது அல�து 
உஙக்ள நீஙகதள க்னிததுகபககாள்ள முடியகா்த 
அளவு ப�்னீம் ஏறபடும்தபகாது, உஙகள் அன்ைகாட்ச 
பச�வுக்ள்ச பசய்்்தறகு உ்த்வி த்ணடும் 
என்ைகால.

நீணட ககா�ப் பரகாமரிப்புக ககாப்புறு்தி உ்தகா. 
எலடரஷீலட் (Eldershield) மறறும் எலடரஷீலட் 
இ்ணப்புக ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள்

சி� சுககா்தகாரக ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள் ்தகாமகாகத் புதுப்பவிககப்பட மகாட்டகா. மு்த�காளிகள் 
அளிககும் சுககா்தகாரக ககாப்புறு்தித ்திட்டஙக்ள, த்்� மகாறும்தபகாது நீஙகள் 
எடுதது்ரமுடியகாமல தபகாக�காம் என்ப்்த நி் ன்வில பககாள்ளுஙகள். ஒரு ்திட்டததுககு 

 ஒப்புகபககாள்்்தறகு முன் அ்தன் ்வி்ரஙகள் அ்னத்்தயும் க்னமகாக்ச சரிபகாரததுக  
 பககாள்ளுஙகள்.

மருதது்்ச பச�வுகள் சறறும் 
எ்திரபகாரகா்த்வி்தத்தில ்ரும். இளம் ்ய்தில, 
எவ்ளவு சீககிரம் முடியுதமகா அவ்ளவு 

சீககிரம் மருதது்க ககாப்புறு்தி் யப் 
பபறறு்விடுஙகள். எவ்ளவு ்ய்தகானபவிைகு 

்காஙகுகிைரீகதளகா, அவ்ளவு ்வி்� 
உயரந்த்தகாக அது இருககும். பபரும்பகா�கான 
மருதது்க ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள், ஒரு 

குைிப்பவிட்ட ்யதுககுப் பவிைகு உஙகளுககுப் 
பகாதுககாப்பு ்ழஙககாது. தமலும் தமகாசமகான 
தநகாய் கணடு்விட்டகால, எந்த ஒரு ககாப்புறு்தி 
நிறு்னமும் ்தனது ்திட்டத்்த உஙகளிடம் 

்விறககாது.

Koh Yong Guan, முன்னகாள் ்த்�்ர, 
மத்திய தசம நி்திக கழகம், ்தறதபகா்்தய 

்த்�்ர, SMRT Corporation

குறிப்பு #02

ககாப்புறு்தி ்காஙகு்து பபகாது்காக்ச 
சமதயகாசி்தமகான முடிவு்தகான் என்ைகாலும், 

த்த்்ககு அ்திகமகாக ககாப்புறு்தி 
எடுககத்ணடகாம். குைிப்பகாக, அது உஙகள் 

மகா்தகாந்தர தசமிப்்பதயகா பரகாககப் 
புழககத்்ததயகா பகா்திகககாமல 
பகாரததுகபககாள்ளத்ணடும். 

முடிப்டுப்ப்தறகு முன், பலத்று 
ககாப்புறு்தித ப்தரிவுகளின் சகா்தக 

பகா்தகஙக்ள ஆரகாய்நது பகாரககவும். 
உ்தகாரணமகாக, ்த்்ணக ககா� ககாப்புறு்தி 
எடுப்ப்தகாக ்்ததுகபககாள்த்காம். நமது 

்ய்்தப் பபகாறுதத்தகா, குைிப்பவிட்ட 
த்த்்க்ளப் பபகாறுதத்தகா அ்தன் 
ககா�கா்்தியகாகும் த்த்தி் ய நகாம் 

்திட்டமிடத்ணடும். ்வி்�யுயரந்த 
மருதது்ம்ன ்காரடுகளில 

்தஙகு்்தறககான தநகாககம் இல்�பயனில, 
்வி்� அ்திகமுள்ள ஒருஙகி் ணந்த 
ககாப்புறு்தித ்திட்டத்்த நகாம் ்காஙகக 
கூடகாது. குைிப்பவிட்ட ககா�ததுககு ஒரு 
மு்ை, நமது ககாப்புறு்தித ்திட்டஙக்ள 

மறுஆய்வு பசய்து, த்த்்யகான 
பகாதுககாப்்ப அ்் ்தருகின்ைன்கா 
என்ப்்த ம்திப்பபீடு பசய்யத்ணடும்.

Wong Chong Oi,  
67, ஓய்வுபபறை்ர

குறிப்பு #01

்காழக்கயவின் “எ்திரபகாரகா்த்்”-களுககுத ்தயகாரகாய் இருப்பது

சு்கொதொரக ்கொப்புறுதி

ேிறநத குறிப்பு்கள்

^‘பமடிஷீலட்’ 2015 – ஆம் ஆணடு 
இறு்திககுள் ‘பமடிஷீலட் ்�ஃப்’ 
(MediShield Life) என்று மகாறைப்படும் 

உங்கள் ்கொப்புறுதித் 
திடடங்கள் எஙகு 

இருக்கினற் என�து 
உங்கமளச்  

ேொரநதிருப்�வர்களுககுத் 
பதரியசவண்டும். 
ச்லும், உங்கள் 

வொழகம்கத் 
துமணகச்கொ குடும்� 
உறுப்�ி்ர்களுகச்கொ 

சதமவயொ் ்கொப்புறுதி 
எடுக்கப்�டடிருக்கிறதொ 

என�மதப் 
�ொரத்துகப்கொள்ளுங்கள்.
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்காழக்கயவின் “எ்திரபகாரகா்த்்”-களுககுத ்தயகாரகாய் இருப்பது

எ்திரபகாரகா்த நிகழவுக்ள்ச 
சமகாளிககும் பகாதுககாப்பு 
அம்சமகாக ககாப்புறு்தி 

்விளஙகுகிைது. ககாப்புறு்தி 
ஆத�காசகரகள் சி�ரிடம் 
பசன்று, அ்் குைிதது 

தகட்டைியுஙகள். அ்் எந்த 
அளவுககுக ககாப்பபீடு 

அளிககின்ைன, சந்தகாக 
கட்டணஙகள் எவ்ளவு 

தபகான்ை ்தக்லகள் குைிதது 
தமலும் ப்தரிநது 

பககாள்ளுஙகள். சந்தகாத 
ப்தகா்க கு்ை்காக 

இருககிைது என்ப்தறககாக, ஒரு 
்திட்டத்்த ்காஙககா்தரகள். 

ககாப்புறு்தித ்திட்டம் 
எத்்த்கய பகாதுககாப்பு 
அளிககிைது என்ப்்த 
அைிநதுபககாள்ளுஙகள். 

ககாப்புறு்தி் ய சீககிரமகாக 
இள்ய்தித�தய ்காஙகு்து 
மன நிம்ம்தி் ய அளிககும். 

அ்சரககா�த்தில 
அ்திர்சசி் ய்ச சந்திககும்தபகாது, 

அ்தன் ்தகாககத்்த இ்் 
நி்சசயம் கு்ைககும். ந�மகாக 
்காழுஙகள்! மகிழ்சசியுடன் 

இருஙகள்!!

Yoke Lin, 
52, மூத்த ப்தகாழிலநுட்பப் 

பணவியகாளர

குறிப்பு #06

உஙகள் த்த்்க்ள 
அடிப்ப்டயகாகக பககாணடு, 
நீஙகள் எவ்ளவு ககாப்புறு்தி 
எடுககத்ணடும் என்ப்்தக 
கணககிட்டுப் பகாருஙகள். 

மரணம் = இறு்தி்ச சடஙகு, 
கடன்க்ள அ்டககக  

குடும்பததுககுத 
த்த்்ப்படும் ப்தகா்க 

ஆகிய்்

முழு்மயகான நிரந்தர 
இய�கா்ம = உஙகள் 

பபகாறுப்புக்ள 
நி் ைத்றைவும், உஙகள் 

பச�வுக்ளக க்னிககவும் 
த்த்்யகான ப்தகா்க.

Tan Wee Kiong,  
34, கட்ட்மப்புப் 

பபகாைியகாளர

குறிப்பு #07

ககாப்புறு்தித ்திட்டத்்த 
்காஙகிய பவிைகு, 

ஒப்புகபககாள்்்தறகுமுன், 
அ்த்ன ஆரகாய்நது பகாரகக 
14 நகாட்கள் ்ழஙகப்படும். 

அந்த ககா�கட்டத்தில 
உஙகள் முடி்் நீஙகள் 

மறுபரிசீ�்ன 
பசய்யமுடியும். சரியகான 

தநரத்திறகுள் 
பசயலபட்டு்விடுஙகள்!

Lena Goh, 
21, எணணவியல ்லலுநர

குறிப்பு #05உஙகள் நிறு்னத்தின் 
சுககா்தகாரப் பரகாமரிப்புத 

்திட்டத்்த முழு்மயகாக்ச 
சகாரந்திருககத்ணடகாம். 

நீஙகள் த்்�யவி�ிருநது 
நீஙகியபவிைகு, உஙகள் 

நிறு்னத்தின் ககாப்புறு்தி 
உஙகளுககுப் பகாதுககாப்பு 
அளிகககாது. ்தனிப்பட்ட 

பபகாறுப்பபடுததுகபககாணடகால 
அது சகா்தகமகாக அ்மயும்!

Teo Sheng Ee,  
32, ்தன்னுரி்மத ப்தகாழில 

புரிப்ர

குறிப்பு #03

உஙகள் ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகள் பறைி  ப்தகாடரநது 
ப்தரிநது்்ததுக பககாள்ளுஙகள்.

ஒரு கணககீட்டுத ்தகாள் உஙகள் ககாப்புறு்தித 
்திட்டஙகள் அ்னத்்தயும் குைிதது ஒரு 
தமகாத�காட்டமகான புரி்த்� அளிககும். அடுத்த 
பககத்தில பககாடுககப்பட்டுள்ள கணககீட்டுத ்தகாள் 
உஙகளுககு உ்தவும். 

• உஙகள் மகா்தகாந்தர/்ருடகாந்தர ககாப்புறு்தி்ச சந்தகாக 
கட்டணஙகளுகககான கடப்பகாடுக்ளக 
க்னியுஙகள்.

• உஙகள் ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகளின் 
ககா�கா்்தியகாகும் த்த்திக்ளக குைிதது 
்்ததுகபககாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் ககாப்பபீட்டுப் பகாதுககாப்பு தபகாதுமகான்தகா 
இல்�யகா என்ப்்த அைிநதுபககாள்ளுஙகள்.

• உஙகள் ககாப்புறு்தித ்திட்டஙகளின் மீதும் அ்் 
உஙகள் அன்புககுரிய்ரகளுககு அளிககககூடிய 
பகாதுககாப்பவின் மீதும் ஒரு பகார்் 
்்ததுகபககாள்ளுஙகள்.

�யனுள்ள குறிப்பு:

கடு்மயகாக உ்ழப்ப்ரகள் ககாப்புறு்தி எடுப்பது மிகவும் 
அ்சியம் என்ப்்த அைிந்திருககத்ணடும்! 

  www.moneysense.gov.sg என்ை இ்ணயத்தளததுககு்ச 
பசன்று பலத்று ்வி்தமகான ககாப்புறு்தித ்திட்டஙக்ளப் 

பறைி ப்தரிநதுபககாள்்து நல�து. உஙகளுககுப் 
பபகாருத்தமகான ககாப்புறு்தித ்திட்டத்்த எடுகக, உஙக்ளப் 
பகா்திககககூடிய இடரக்ள கணடைிநது, த்த்்க்ள 

ம்திப்பவிடவும். இறு்தியகாக, நி்தி்ச சு்மயகாக அ்மயககூடிய 
த்த்்யறை ககாப்புறு்தித ்த்்ணக்ளக கட்டு்்தறகு 

ஒப்புகபககாள்ளக கூடகாது என்ப்்த மனத்தில பககாள்ளுஙகள்.

Ong Zhang Quan,  
20, மகாண்ர

குறிப்பு #04

ேிறநத குறிப்பு்கள்
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திறம்யுடன 
முதலீடு பேயதல்
நமது நி்தி இ�ககுக்ள அ்டய  
மு்தலீடுகள் உ்த்வியகாக இருககும். ஆனகால 
எல�கா மு்தலீடுகளிலும் இடரகள் உணடு. 
சி� மு்தலீடுகள் மறை்்க்ளக 
ககாட்டிலும் மிக அ்திக �காபத்்த அளிகக 
உறு்தியளிககின்ைன. அந்த மு்தலீடு 
ப்றைிகரமகாக அ்மயகாமல தபகாகும் 
இடருகககான சகாத்தியமும் அ்திகமகாகத் 
இருககும். 

மு்தலீட்டு்ச சகா்தனஙகளில ப� ்்ககள் 
இருககின்ைன. அ்ற்ைப் 
புரிநதுபககாள்ளத, த்த்்யகான தநரத்்த 
ஒதுககுஙகள். உஙகளுககுப் பபகாருத்தமகாக 
உள்ள மு்தலீடுக்ளத த்தரவு பசய்யுஙகள். 

முதலீடு்கள்: பேயயசவண்டியமவயும் பேயயககூடொதமவயும்

இடருககும் �காபததுககும் இ்டயவி�கான சமநி் �்யக கணடுபவிடிப்பத்த மு்தலீட்டில உள்ள ச்கால. 
நட்டத்்த ஏறறுகபககாள்ள நீஙகள் ்தயகாரகாக இல�கா்விட்டகால, �காபத்்த ஈட்ட�காம் என்று நீஙகள் 

எ்திரபகாரககமுடியகாது. 

 உஙகள் மு்தலீடுக்ளக கூரநது க்னிதது உஙகள் 
மு்தலீட்டு தநகாககஙக்ள மறுஆய்வு பசய்்்்த 
்ழககமகாகக பககாள்ளுஙகள். 

 ்தனிப்பட்ட கணககீட்்டயும், பவின்னணவி குைிதது 
ஆரகாய்்்்தயும் எப்தபகாதும் பசய்யுஙகள்.  www.
mas.gov.sg இ்ணயத்தளத்தில புகுப்தி்க பசய்து, 
நீஙகள் மு்தலீடு பசய்யும் நிறு்னம் சிஙகப்பூர 
நகாணய ஆ்ணயத்தின் கட்டுப்பகாட்டின்கீழ 
்ருகிை்தகா என்ப்்தத ப்தரிநதுபககாள்ளுஙகள். 
தமலும்  www.moneysense.com.sg 
இ்ணயத்தளத்தில உள்ள, மு்தலீட்டகாளர 
க்னததுககுரிய பட்டிய்�ப் பகாருஙகள்.  
்வி்திமு்ைகளுககு உட்படகா்த நபரகளின் பபயரகள் 
அ்தில பட்டிய�ிடப்பட்டிருககும். அது, MAS –ஆல 
அஙகீகரிககப்பட்ட அல�து உரிமம் அளிககப்பட்ட 
நபரகள் என்று ்த்ைகாகப் 
புரிநதுபககாள்ளப்பட்ட்ரகளின் பட்டியல.

 உஙகள் மு்தலீட்டு இ�ககு என்ன என்ப்்தயும்  
எவ்ளவு ககா�ம் மு்தலீடு பசய்ய ்விரும்புகிைரீகள் 
என்ப்்தயும் கணடைியுஙகள்.  

 உஙகள் இடர ்தகாஙகும் சக்தி்யயும் கருத்தில 
பககாள்ளுஙகள். எவ்ளவு நட்டத்்த என்னகால ்தகாஙக 
முடியும் என்று உஙக்ளதய தகட்டுகபககாள்ளுஙகள். 

 மு்தலீடு பசய்்்தறகுமுன், அந்த மு்தலீட்டுத ்திட்டம் 
உஙகளுககு எவ்ளவு பபகாருத்தமகாக இருககும் 
என்ப்்தப் புரிநதுபககாள்ளத ்த்ைகா்தரகள்.

 உஙகள் முட்்டகள் அ்னத்்தயும் ஒதர 
கூ்டயவில ்்ககத்ணடகாம். உஙகள் மு்தலீட்டுத 
ப்தகாகுப்பவில உள்ள்், மகாறுபட்ட ்தன்்ம 
பககாணட்்யகாக இருககட்டும். பலத்று 
து்ைக்ள்ச தசரந்த ப�்வி்தமகான அம்சஙகளில 
மு்தலீடு பசய்யுஙகள். 

 பரி்ரத்த்னக கட்டணஙகள் குைிததுத 
ப்தரிநதுபககாள்ளுஙகள். அ்் உஙகள் மு்தலீட்டு 
�காபத்்தக கு்ைககககூடும்.

பேயயசவண்டியமவ
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்திை்மயுடன் மு்தலீடு பசய்்தல

 ப்றறுத ்தகாள் அல�து முழு்மயகாகப் பூரத்தி 
பசய்யப்படகா்த படி்த்தில ்கபயகாப்பம் இடு்து.

 அ்திக �காபம் ஈட்டும் என்று ்காய்்ழி 
அளிககப்படும் உறு்திபமகாழிகளகால க்ரப்படு்து. 
ஒப்புகபககாள்்்தறகு முன் அ்னததும் 
முழு்மயகாக எழுதது்டி்வில த்ணடும் என்று 
உறு்தியகாகக தகளுஙகள்.

 மு்தலீடுகள் எப்படி்ச பசயலபடுகின்ைன என்ப்்த 
மறுஆய்வு பசய்்்தில மந்தமகாக இருப்பது. 
எல�காம் சரியகாகத்தகான் இருககும், இனி 
தமறபககாணடு எதுவும் பசய்யத த்த்்யவில்� 
என்று ஊகிததுகபககாள்ளத்ணடகாம். 

 ஒரு ‘பர்சப்படுததும்’ குைிப்்ப ்்தது அல�து 
ப�்ரப் பவின்பறைி பசய�ில ஈடுபடு்து.

 உதத்தச இடரகள், கு்ைந்தபட்ச மு்தலீட்டுக ககா�ம், 
அபரகா்தத ப்தகா்க இ்் குைிதது முழு்மயகாகப் 
புரிநதுபககாள்ளகாமல �காபத்தகால மட்டுதம ஈரககப்பட்டு 
மு்தலீடு பசய்்தல. 

 உஙகளுககு அளிககப்படும் ்திட்டத்்தப் 
புரிநதுபககாள்ளகாமல, “ஆம்” என்று ஒப்புபககாள்்து. 
்விறப்தறககாகத ப்தகாடரநது பயன்படுத்தப்படும் 
உத்திகளுககு “த்ணடகாம்” என்று பசகால்்தில 
்த்ைில்�.

பேயயககூடொதமவ

எந்த ஒரு ்திட்டத்திலும் 
மு்தலீடு பசய்்்தறகு முன் 
த்த்்யகான ஆரகாய்்சசி் ய 
தமறபககாள்ளுஙகள். மு்தலீடு 
பசய்்்தறகு முன் இடரக்ள 
அைிநதுபககாள்ளுஙகள். உஙகள் 
பணம் அ்னத்்தயும் ஒதர 

மு்தலீட்டுத ்திட்டத்தில 
தபகாடகா்தரகள். இடரக்ள்ச 

சமகாளிகக பமகாத்த 
மு்தலீட்்டயும் 

ப்வத்று்வி்தமகான 
்திட்டஙகளில பவிரிததுப் 

தபகாடுஙகள்.

David Gerald, ்த்�்ர, 
சிஙகப்பூர மு்தலீட்டகாளரகள் 

சஙகம் (SIAS)

குறிப்பு #02

பஙகுகள் தபகான்ை சி� 
மு்தலீடுகள் இடரகள் 
நி்ைந்த்். அ்தில 

க்னமகாக இருககவும். 
அ்், குைிப்பகாகக கு்ைந்த 

ககா� அடிப்ப்டயவில, 
நட்டத்்த்ச சந்திகக�காம். 
எனத் இழகக இய�காது 
என்று கருதும் தசமிப்புத 

ப்தகா்க்ய அ்தில மு்தலீடு 
பசய்யத்ணடகாம். இடர 
நி்ைந்த மு்தலீடுக்ள்ச 
பசய்்்தறகு பணம் கடன் 

்காஙககா்தரகள்.

Ng Kok Song, ்த்�்ர 
மறறும் ஆத�காசகர, Global 

Investments, GIC

குறிப்பு #01 சரியகான பசயல எது என்ப்்த 
மூ்ள அைிவுறுத்தினகாலும், 
மனம் அ்்த ஏறக மறுககும். 

உஙகள் இடர ்தகாஙகும் 
சக்திககு ஏறை்காறு மு்தலீடு 
பசய்யுஙகள். அப்தபகாது்தகான் 
உஙகள் மனத்தகால அ்்த 
ஏறறுகபககாள்ளமுடியும். 

க்னத்தில பககாள்ளத்ணடிய 
மறதைகார அம்சம்: உஙகளகால 

மு்த�ில தசமிகக 
முடியகா வ்ிட்டகால, உஙகளகால 
மு்தலீடும் பசய்யமுடியகாது. 

உஙகள் பமகாத்த மகா்த 
்ருமகானத்தில கு்ைந்தது 
15% -ஆ்து தசமியுஙகள். 
ஆறு மகா்தம் ஆகககூடிய 
பச�்் பரகாககமகாக 

்்ததுகபககாள்ளுஙகள்.

Christopher Tan, அனுப்மிகக 
MoneySENSE தப்சசகாளர

குறிப்பு #03

அைிவுத்திைன் 
சக்தி்காய்ந்தது. சிைந்த 

சமதயகாசி்தமகான 
ப்தரிவுக்ள்ச பசய்ய, 

அைிவுத்திைன் 
்்கபசய்கிைது. மு்தலீடு 

பசய்்்தறகுமுன், 
அகக்ையுடன் 

கறறுகபககாள்ளுஙகள். புரி்தல 
இல�காமல பசய்யும் 

மு்தலீடு என்பது 
சூ்தகாட்டததுககு ஒப்பகானது.

Nanz Chong Komo, ப்தகாழில 
மு்ன்ர, ப்தகாழிலது்ைப் 
ப்டப்பகாளர, ்தன்மு்னப்புப் 
தப்சசகாளர, முன்னகாள் ஒன்.99 
க்ட்யத த்தகாறறு்வித்த்ர.

குறிப்பு #04

ேிறநத குறிப்பு்கள்

முதலீடு்கள்: பேயயசவண்டியமவயும் பேயயககூடொதமவயும்
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்திை்மயுடன் மு்தலீடு பசய்்தல

அவ்ள்காக அைியப்படகா்த 
்திட்டஙகளில, �காபம் 

ஈரககும்்வி்தத்தில இருககிைது 
என்ப்தறககாக மட்டும் மு்தலீடு 
பசய்யகா்தரகள். நிறு்னத்தின்  

பவின்பு�ம், நி்தி நிர்காகம் 
ஆகிய்ற்ை நன்கு 
ஆரகாய்நது அைிநது 

பககாள்ளுஙகள். நீஙகள் 
மு்தலீடு பசய்யும் ்திட்டத்தில 
உள்ள இட்ர எந்த அளவு 
உஙகளகால ்தகாஙக முடியும் 
என்ப்்தயும் பகாருஙகள்.

Li Ting, 
25, மகாண்ர 

குறிப்பு #06

மு்தலீட்டுத ்திட்டஙக்ள 
அ�சிப் பகாரககும்தபகாது,  சிறு 

அ்சசு்டி்வில இருககும் 
அ்தன் குைிப்தபட்்டக 
க்னமகாகப் பகாரககவும். 

உஙகள் மீது 
்வி்திககப்படககூடிய  

அ்னதது கட்டணஙக்ளயும் 
க்னியுஙகள். உ்தகா: 
நிர்காகககட்டணம்.

உஙகள் நிகர �காபத்்த இது 
கணவிசமகாகக கு்ைதது்விடும். 
உண்மயகாக இருப்ப்தறககான 

சகாத்தியம் கு்ை்காக 
இருககும் எந்த ஒரு 
பரி்ரத்த்னககும் 
ப�ியகாகி் விடகா்தரகள். 

்திட்டத்்தப் பறைி  சரி்ரத 
ப்தரியகா்விட்டகாத�கா, உஙகள் 

பணம் எப்படி மு்தலீடு 
பசய்யப்படுகிைது என்ப்்த 
அைிநது பககாள்ளகாமத�கா  
எ்்தயும் ்காஙககா்தரகள்.

Norvin Chandra,  
30, கணவிப்பகாளர

குறிப்பு #05

்தம்்மகககாட்டிலும் அ்திகம் 
பணம் சம்பகா்திப்ப்ரகளுடன் 
்தம்்ம ஒப்பவிட்டுகபககாணடு, 

்தகாமும் அது தபகா�த் 
அ்திகமகாக சம்பகா்திகக 
த்ணடும் என்று 

எணணு்து்தகான் ப�ரும் 
பசய்யும் ்த்று.

இந்த ஆட்டுமந்்த 
மனப்பகான்்ம்தகான் 

அ்ரகளுககு அடிககடி 
சிரமத்்த ஏறபடுத்தி 

்விடுகிைது. நகாம் சரகாசரி 
மனி்தரகள்்தகான். எனத் 

இ்றறுககு நகாம் 
ஆட்பட்டு்விடுகிதைகாம். ஆனகால 

இ்றறுககு  நகாம் 
இணஙககாமல இருப்பது 

நல�து.

Seo Zheng Hao,  
33, ப்தகாழில து்ை நிர்காகி 

குறிப்பு #09

மு்தலீடு பசய்்து நல�து. ஆனகால 
சரியகாகத ்திட்டமிடப்படகா்த ஒரு 

மு்தலீட்்ட்ச பசயலபடுதது்து மிகவும் 
தமகாசமகானது. மு்தலீட்டகால ்வி்ளயும் 

இட்ரத ்தகாஙகும் சக்தி் ய 
நிரணயவிகககாமல தபகா்தும் அ்்த ம்திப்பபீடு 

பசய்யகாமல ்விட்டு்விடு்துதம ப�ர 
க்னிகககாமல இருநது்விடும் முககிய 

அம்சம். எந்த அளவு இட்ரப் 
பபகாறுததுகபககாள்ள நீஙகள் ்தயகாரகாய் 
இருககிைரீகள் என்ப்்த ம்திப்பபீடு 

பசய்யுஙகள். உஙகள் நி்தி நி் �்யப் 
பபகாறுதது உஙகளகால எவ்ளவு இட்ரத 
்தகாஙகிக பககாள்ளமுடியும் என்ப்்தயும் 
கணவியுஙகள். உஙகள் இடர ்தகாஙகும் 

சக்தி் யப் பபகாறுதது உஙகள் மு்தலீட்டுத 
்திட்டமும், உஙகள் பமகாத்த மு்தலீடும் 

அ்மயத்ணடும். இ்தில நீஙகள் சரியகாக்ச 
பசயலபட்டகால பபரும் மகாறைததுககு 
உள்ளகாகும் மு்தலீட்டுத ்திட்டஙகளகால 

தூககமிழககும் இரவுக்ளத ்த்விரகக�காம்.

Chia Pei Chwen,  
37, ்தன்னுரி்மத ப்தகாழில புரிப்ர. 

குறிப்பு #10

உஙகள் மு்தலீட்டின் இ�க்க அ்டய எவ்ளவு ககா�ம் எடுககும் என்ப்்தக கணககிட ்வி்தி எண 72 உ்தவும். 
72-ஐ, ்ட்டி ்விகி்தத்தகால ்குத்தகால, உஙகள் பணம் எத்த்ன ஆணடுகளில இரட்டிப்பகாகும் என்பது உதத்தசமகாகத ப்தரியும். 

உ்தகாரணமகாக $1,000- ஐ, 3% ்ட்டிககு மு்தலீடு பசய்்தகால: 
72/3=24. 

அது 24 ஆணடுகளில இரட்டிப்பகாகி $2,000 ஆகி் விடும். 

உங்களுககுத் பதரியு்ொ?

எனது மு்தலீடுகளுகககான 
அடிப்ப்டக தககாட்பகாடு:
எனது ்ஙகிக கணககில 
உள்ள ப்தகா்க எவ்ளவு 

கு்ை்காகப்தபகானகால 
என்னகால ்தகாஙக முடியும் 

என்ப்்தப் பபகாறுதத்த எனது 
மு்தலீடுகளின் அள்்க 
கணககிடமுடியும்.  எனது 
கடன் ்ரம்பு எவ்ளவு 

என்ப்்தப் பபகாறுதது அல�.

Irene Ang, நிறு்னர மறறும் 
்த்�்ம நிர்காக  அ்திககாரி, 

Fly Entertainment

குறிப்பு #07

உடனடி ்ரத்தக தநகாககத்்த 
்விடுதது, நீணட ககா� 

அடிப்ப்டயவில சிந்தியுஙகள். 
நீஙகள் ்விரும்பவிய பபகாருள் 
அல�து தச்்்ய மறை 

அ்ன்ரும் 
்விரும்பு்துதபகால ப்தரிந்தகால 
அ்்த நீஙகளும் ்காஙகுஙகள். 

Koh Boon Hwee,  
்த்�்ர, Credence Partners

குறிப்பு #08

ேிறநத குறிப்பு்கள்
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உங்கள் ப�ொன்ொ் ஆண்டு்களுககுத் 
திடட ி்டுதல்

்கவ்த்தில் ப்கொள்ளசவண்டிய ேில அம்ேங்கள்:

ககாப்புறு்தி் ய இள்ய்தித�தய 
எடுததுகபககாள்ளவும் நீஙகள் ்திட்டமிடத்ணடும்...

்யது அ்திகரிகக அ்திகரிகக, தநகாய்்காய்ப்படும் 
்காய்ப்புகளும், ககாயஙகள் ஏறபடும் 
சகாத்தியஙகளும் அ்திகரிககின்ைன. அ்ற்ை்ச 
சமகாளிகக ்தயகாரநி் �யவில இருஙகள். அப்படி 
இருந்தகால நடப்பு நி்தியவில இருநது அ்தறககான 
பச�வுக்ள்ச பசய்யத்ணடி இருகககாது.

சுககா்தகாரக ககாப்பபீட்டுத ்திட்டத்்த எவ்ளவு 
்வி்ர்காக முடியுதமகா அவ்ளவு ்வி்ர்காக 
எடுததுகபககாள்ளுஙகள். ்ய்தகான ஒரு்ர அத்த 
ககாப்பபீட்டு ம்திப்புககு, பபகாது்காக கூடு்தல சந்தகாத 
ப்தகா்க்ய்ச பசலுத்தத்ணடியவிருககும்.

ஓய்வு ககா�ததுககு நீஙகள் முன்கூட்டிதய ்திட்டமிடத 
ப்தகாடஙகு்கயவில ….

 துடிப்பகாக த்்� பசய்யும் ககா�த்்தத ்தகாணடி 
்த்்ண பசலுததும்படி இருககும் ்ட்டுககட்ன 
எடுகககா்தரகள். ஓய்வுபபறு்்தறகு முன்தப உஙகள் 
்ட்டுககட்ன அ்டதது்விடத ்திட்டமிடுஙகள்.

 உஙகள் CPF தசமிப்புத ப்தகா்க உஙகள் 
ஓய்வுககா�ததுககு கு்ைந்த அளத் இருககும் 
என்ைகால, ்ட்டுக கட்ன அ்டகக அ்்தப் 
பயன்படுத்தகா்தரகள். அ்தறகு ப்தி�காக, உஙகள் 
கட்ன அ்டகக அ்திக பரகாககத்்தப் பயன்படுத்தத 
்தயகாரகாய் இருஙகள்.

மத்திய தசம நி்தி, உஙகள் அடிப்ப்ட ஓய்வுத த்த்்களுககு 
மட்டுதம. நீஙகள் ்விருப்பப்படும் ்காழக்கமு்ை்யப் பபகாறுதது, 
நீஙகள் கூடு்த�காக தசமிகக த்ணடி்ரும்.  www.cpf.gov.sg  
இ்ணயத்தளததுககு்ச பசன்று அ்திலுள்ள CPF ஓய்வுககா� 
ம்திப்்ப உதத்தசமகாகக கணககிடும் மு்ை்யப் 
பயன்படுததுஙகள். உஙகள் ஓய்வுககா�ததுககுத த்த்்ப்படும் 
பபருநப்தகா்க்யக கணககிட அது உ்தவும். 

நீஙகள் உள்ளிட த்ணடியப்தல�காம்:

்்கிழச்ேியொ்க ஓயவுப�ற 
முனகூடடிசய திடட்ிடுங்கள்

எ்திரககா�த்்த நகாம் முன்கூட்டிதய நிரணயவிகக 
முடியகாது. அ்தறககாக நகாம் ்திட்டமிடககூடகாது 
என்ப்தில்�. நகாம் துடிப்பகாக த்்� பசய்யும் 
ககா�ம் முடிநத்தகா அல�து பமது்காகி, பவின் 
படிப்படியகாக மந்தமகாகி் விடும் என்பது உறு்தி. 
அ்தனகால த்்�யவின் மூ�ம் கி் டககும் நம் 
்ழககமகான ்ருமகானம் கு்ையும் அல�து 
நின்று்விடும். நீஙகள் துடிப்பகாக த்்� பசய்யும் 
ககா�த்திறகுப் பவிைகு நி்திப் பகாதுககாப்புகககாகத 
்திட்டமிடு்்தில கட்டகாயம் க்னம் 
பசலுத்தத்ணடும். 

Mr Koh Yong Guan

குறிப்பு

அடுதது 
பணவி ஓய்வுககுப்பவின் நீஙகள் அ்மததுகபககாள்ள 
்விரும்பும்  ்காழக்கமு்ைககு எவ்ளவு தசமிகக 
த்ணடியவிருககும் என்ப்்த அைிய  “CALCULATE” என்ை 
்வி்ச்ய அழுததுஙகள்.

• ்தறதபகா்்தய ்யது
• த்த்்ப்படும் மகா்த ஓய்வுககா� ்ருமகானம்
• உஙகள் ஓய்வுககா� ்ருமகானம் எவ்ளவு 

நகாட்களுககுப் தபகாதுமகான்தகாக இருககத்ணடும்
• நடப்பு மகா்த ்ருமகானம்.
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உஙகள் பபகான்னகான ஆணடுகளுககுத ்திட்டமிடு்தல

உஙகள் சம்பளம் அ்திகரிதது 
்ந்தகாலும், 

்ச்தியகான,எளி்மயகான 
்காழக்க மு்ை்ய 

க்டபவிடியுஙகள். நீஙகள் 
ஓய்வுபபறை பவின்னும் அ்்தத 

ப்தகாடரமுடியும்.

Susana Harding,  
45, இயககுநர

குறிப்பு #05

இள்மயவித�தய 
ப்தகாடஙகுஙகள்! ்வி்ர்காகத 
ப்தகாடஙகினகால கூடு்த�காக்ச 
தசமிகக முடியும். ்ட்டிககு 
்ட்டியகாக தசரநதுபககாணதட 
்ரும். ப்வத்று ்வி்தமகான 
்காழக்க மு்ைகளுககு 

ப்வத்று ்வி்தமகாய் பணம் 
த்த்்ப்படும்.

ஓய்வுககா�நி்தி் யத 
்திட்டமிடும்தபகாது 

பண்கீகத்்தயும் கருத்தில 
பககாள்ளுஙகள். நல� 

மகிழ்சசியகான, 
ஆதரகாககியமகான ்காழக்க 

மு்ை்ய இப்தபகாத்த 
க்டபவிடியுஙகள். அ்தன்மூ�ம் 

தநகாய்கள் ்ரு்்தறககான 
்காய்ப்புக்ளக 

கு்ைககமுடியும். 
தநகாய்களுகககாக மிக 

அ்திகமகான ப்தகா்க்ய்ச 
பச�்ழிகக 

த்ணடியவிருககும். அ்தனகால 
உஙகள் ஓய்வுககா�ததுககுக 
கு்ை்கான ப்தகா்கதய 
இருப்பவில இருககும்!

Tan Wan Ling,  
25, ்தனிப்பயவிறசி ஆசிரியர 

குறிப்பு #04

நல� உடல 
ஆதரகாககியததுடன் இருப்பத்த 
ஓய்வுகககா�த்தில உஙகளுககு 
மிகப் பபரிய பசகாதது. எனத் 
ஒழுஙககாக்ச சகாப்பவிடுஙகள், 

உடலந�த்்தப் தபணுஙகள், 
உஙகள் சமூகத்தில 
துடிப்புடன் இருஙகள்.

Dr Mary Ann Tsao,  
்த்�்ர, Tsao Foundation

குறிப்பு #01

உஙகள் ஓய்வுககா�ததுககுத 
்திட்டமிட இளம் ்ய்தித�தய 
தசமிககத ப்தகாடஙகத்ணடும்.  

ககார கடன் தபகான்ை 
பபகாறுப்புக்ளக கு்ைதது, 

ஓய்வுககா�ததுககுக 
கூடு்த�காக்ச தசமிகக முயறசி 
பசய்யுஙகள்.  நீஙகள் அ்திக 

இடரக்ளத ்தகாஙகககூடிய்ர 
அல� என்ைகால, கு்ை்கான 

இடரகள் பககாணட 
மு்தலீடுக்ளத 
த்தரநப்தடுஙகள்.

Serene Toh, 
40, இல�த்தரசி

குறிப்பு #02

நீஙகள் 55 அல�து அ்தறகு 
தமறபட்ட ்யது்டய்ரகாக 
இருந்தகால, உஙகள் பமடிதசவ 

கணககிலும், சிைப்புக 
கணககிலும், கு்ைந்தபட்ச 
ப்தகா்கயவிலும்  கூடு்தல 
ப்தகா்க்ய நிரப்ப CPF 
அனும்திககிைது. அ்்த்ச 

சகா்தகமகாகப் 
பயன்படுத்திகபககாள்ளுஙகள். 

CPF- �ிருநது  
உத்தர்கா்தமகாகக கி் டககும் 

5% ்்ரயவி�கான 
்ட்டி்ய்விட சிைந்த ்ட்டி 

்விகி்தத்்தப் பபறு்து 
எளி்தல�. 

Koh Yong Guan, முன்னகாள் 
்த்�்ர, மத்திய தசம நி்திக 

கழகம், ்தறதபகா்்தய 
்த்�்ர, 

SMRT Corporation 

குறிப்பு #03

ேிறநத குறிப்பு்கள் 

்றவொதரீ்கள்!

எவ்ளவு கடன் ்காஙகுகிைரீகள் என்ப்தில க்னமகாய் 
இருஙகள். ்ட்டி ்விகி்தம் அ்திகமகாகி நீஙகள் அ்திகமகாய்ப் 
பணம் பசலுத்தத்ணடி்ர�காம்.

எ்தில மு்தலீடு பசய்கிைரீகள் என்ப்தில க்னமகாக 
இருஙகள் – அ்தி�ிருநது ்ரும் �காபம் அ்திகம் என்ைகால, 
உஙகள் பணத்்த இழப்ப்தறககான இடரகளும் அ்திகமகாகத் 
இருககும்.

CPF- �ிருநது எவ்ளவு பணம் எடுககிைரீகள் என்ப்தில 
க்னம் த்த்் – அது நல�, பகாதுககாப்பகான �காபத்்தத 
்தருகிைது. தமலும் அது உஙகள் பபகான்னகான 
ஆணடுகளுககுரிய தசமிப்பு.

ர்வி தமனன், 
தம�காண்ம இயககுநர,
சிஙகப்பூர நகாணய ஆ்ணயம் 

 www.moneysense.gov.sg எனற எங்கள் MoneySENSE 
இமணயத்தளத்துககுச்  

பேனறு நிதி ேொரநத ச்லும் 
அதி்க்ொ் 

சயொேம்்கமளயும் 
குறிப்பு்கமளயும் ப�றுங்கள். 

www.facebook.com/MoneySENSE  
எனற எங்கள் ஃச�ஸ்புக 
�க்கத்மதயும் நீங்கள் 

நொடலொம்.

இறுதியொ்க....



சிஙகப்பூருகககான த்தசிய பபகாருளகா்தகாரக கல்வி நிகழ்சசி


