


உங்கள் ட் க்கான 
பணத்ைத வ மாகக் 

கட்  த் ந்தால்

ஓய் க்காலம் என்றால் என்ன?
ஓய் க்காலம் என்ப  ேவைல பாரக்்கலாமா ேவண்டாமா என்பைத 

நீங்கள்  ெசய்யக் ய நிைல ல் இ ப்பைதக் க் ற . நீங்கள் 
ன் ட் ேய ஓய் க்காலத் ற்கான ட்ட டைலத் வங் னால், 

உங்களால் ஒ  றந்த ைவ எ க்க ம். ஓய்  ெபறலாமா என்ப  
த்  ெவ ப்பதற்  இ  சரியான ேநரமா என்பைத அைடயாளம் 

காண ல ப் கள் தரப்பட் ள்ளன - நீங்கள்: 

ம த் வ ெசல கைளச ்
சமாளிப்பதற் ப் ேபா மான 

காதாரக் காப்  
ைவத் ந்தால்

ஓய் க்காலத் ல் நீங்கள் வாழ 
ம் ம் வாழ்க்ைக ைறக் த் 

ேதைவயான அள  ேச ப்  
இ ந்தால் அல்ல  ெசயலற்ற 

வ மானம் இ ந்தால்

ெச த்த 
ேவண் ய 
கடன் பாக்  
இல்லா ந்தால் 

ஓய் க்காலத் ற் த் ட்ட வ  என்றால் என்ன என்பைதத் 
ெதரிந் ெகாள்ள இ ேவ சரியான ேநரம். ெதாடர்ந்  ப ங்கள்!



உள்ளடக்கம் 

ஓய் க்காலத் ட்டம் ஒன்ைற வ த் ங்கள் 

உங்க ைடய தற்ேபாைதய நிைலைய ம ப் ங்கள் 

ேதைவக்  ஏற்ற அள  ேச த் ங்கள் 

உங்கள் வாழ்க்ைக மர  த் த் ட்ட ங்கள் 

ஓய் க்காலத் ற்  ன்

உங்கள் ஓய் க்காலத் ட்டத்ைதப் பரி லைன ெசய் ங்கள் 

உங்கள் மத் ய ேசமநி ந்  பணம் எ த்தல் 

உங்கள் ெசல கைள நிரவ் த்  ஆேராக் யமாக இ ந் ங்கள்

ேமாச களி ந்  பா காத் க் ெகாள் ங்கள் 

ஓய் க்காலம்

QR கைளப் பயன்ப த் வதற்கான வ காட் :

உங்கள் 
ைகப்ேப ன் 

ைகப்படக் 
க ைய QR 

ட் ன்  
 ைவக்க ம் 

QR 
டை்ட 

ஸ்ேகன் 
ெசய்ய ம் 

  
QR  
உடன யாகக் 
ைகப்ேப ல் 
ப ேவ ம்  

நீங்கள் 
ேநர யாக 
இைணயப் 
பக்கத் ற்  இட் ச ்
ெசல்லப்ப ரக்ள்



ஓய் க்காலத் ற்  நீங்கள் எப்ேபா  டட் டத் வங்க 
ேவண் ம்? இதற்கான ைட க எளிைமயான ; 
உங்களால் ந்தவைர ய ைர ல். 

சரியாகச ் ெசால்லேவண் ம் என்றால், உங்கள  தல் 
சம்பளக் காேசாைல உங்கள் ைகக்  வந்த த ணம் 

தேல நீங்கள் ஓய் க்காலத் ற் த் ட்ட டத் வங்க 
ேவண் ம். நீங்கள் ைர ல் வங் னீரக்ளானால், நல்ல 
பழக்கவழக்கங்கைளப் ன்பற்ற ம், ஓய் க்காலத் ற்  
ேவண் ய ேச ப் கைளப் ெப க்க ம் உங்க க்  நிைறய 
கால அவகாசம் இ க் ம். இப்ேபா ம் தாமதமா ட ல்ைல. 
உங்கள் ஓய் க்காலத் ற் த் ட்ட ம்ேபா  நீங்கள் 

ன்வ ம் ஷயங்கைளக் க த் ல் ெகாள்ள ேவண் ம்.

ஓய் க்காலத் ற்  ன்



உங்க ைடய தற்ேபாைதய நிைலைய 
ம ப் ங்கள்

நீங்கள் ஓய்  ெப ம்ேபா  உங்களிடம் எவ்வள  ேச ப் , மேசநி மற் ம் 
த கள் இ க் ம் என்பைத ம ப்பாய்  ெசய்  கணித் ங்கள்.

ஓய் க்காலத் ட்டம் ஒன்ைற வ த் ங்கள் 

உங்கள் ஓய் க்கால இலக் கைள வைரய த் ங்கள் 
– எப்ேபா  ஓய் ெபறத் ட்ட ட் ள்ளீரக்ள்? உங்கள் 
ஓய் க்காலத் ல் வாழ ம் ம் வாழ்க்ைக ைறக்  
உங்க க்  எவ்வள  ேதைவப்ப ம் என்  ம ப் ட் ள்ளீரக்ள்? 
நீங்கள் ஓய் க்காலக் கணக் ப்ெபா ையப் பயன்ப த்  
இவற்ைறக் கணக் டலாம். 

மேசநி ஓய் க்காலக் 
கணக் ப்ெபா ையப் 
பயன்ப த்த என்ைன 
ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்.

நீங்கள் அல்ல  அதற் ப் ற  றந்தவராக இ ந் , 
வழங் ெதாைக ெபறத் த ெப ம் வயைத எட் வதற்  6 
மாதங்க க்  ன்னதாக உங்கள் மேசநி ஓய் க்காலக் கணக் ல் 

ைறந்த  இ ந்தால், நீங்கள் மேசநி ைலஃப் டட்த் ல் 
இடம்ெபற் ப் ரக்ள். மேசநி ைலஃப் டட்த் ன் ழ் உங்க க்  
எவ்வள  வழங் ெதாைக ைடக் ம் என்பைத அ ய, நீங்கள் 
மேசநி ைலஃப் கணிப்பாைனப்  பயன்ப தத்லாம்.  

*மேசநி ைலஃப் என்ப , உங்கள் ஆ டக்ாலம் வ ம் உங்க க்  
மாதாந் ர வழங் ெதாைக வழங் ம் ஓய் ய காப்  

டட்மா ம்.

 வாங் ம் எண்ணத் ல் இ க் ரக்ளா அல்ல  இன் ம் ட் க் கடன் 
தவைணையச ்ெச த் க்ெகாண் க் ரக்ளா? 

•  உங்க க்   வாங் ம் எண்ணம் இ ந்தால், உங்க க் க் கட் ப்ப யாகக் ய 
ட்ைட வாங் , உங்கள  எ ரக்ால ஓய் க்காலத் ேதைவக க்  அ க ேச ப்ைப 

ஒ க் வ  பற்  ேயா த் ப் பா ங்கள். 

•  உங்கள் ட் க் கடன் தவைணையச ்ெச த்த நீங்கள் மேசநி 
சாதாரணக் கணக் ள்ள ேச ப்ைபப் பயன்ப த் னாேலா, 
அல்ல  அைதப் பயன்ப த்தத் ட்ட ட் ந்தாேலா, உங்க க்  
வயதா ம்ேபா  மேசநி- ன் நிரண் க்கப்பட்ட தங்களில் 
ஏற்படக் ய மாற்றங்கைளக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். ஏெனனில் 
உங்கள் ட் க் கடைனச ்ெச த் வதற்  நீங்கள் சாதாரணக் 
கணக் ந்  எவ்வள  ேச ப்ைபப் பயன்ப த்தலாம் என்பைத 
அ  பா க் ம்.  அண்ைம மேசநி 

நிரண் க்கப்படட் 
தங்கள் த்  ேம ம் 

ெதரிந் ெகாள்ள என்ைன 
ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்.

மேசநி ைலஃப் 
கணிப்பாைனப் 
பயன்ப த்த என்ைன 
ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்..



  நீங்கள் ட் க் கடன் தவைணையச ்ெச த் க்ெகாண் ந்தால், 
லதனத் ல் ஒ  ப ையத் ப் க் ெகா ப்ப  (PCR) பற்  

ேயா த் ப் பா ங்கள். இதன் லம் ட் க் கட க்கான ெமாத்த 
வட் ையக் ைறத் ட ம். வக ட் க் கட க்கான லதனத் ல் 
ஒ  ப ையத் ப் க் ெகா ப்பதால், ன் ட் ேய ப் க் 
ெகா ப்பதற்கான அபராதம் ஏ ம் க்கப்படா .

நீங்கள் ஒ ேவைள வங்  அடமானக் கடன் எ த் ந்தால், ன் ட் ேய 
லதனத் ல் ஒ  ப ையத் ப் க் ெகா ப்பதற் க் கட்டணம் ஏ ம் 

ெச த்த ேவண் மா என்பைத ம், ப் க் ெகா ப்பதற்கான வ ைறகள் 
என்ன என்பைத ம் வங் ல் ேகட் த் ெதரிந் ெகாள் ங்கள்.

உங்கள  காப் த் ட்டங்கைள ம ஆய்  ெசய் ங்கள் – உங்க க் த் 
ெரன்  அல்ல  நாட்பட்ட ேநாய் ஏற்பட்டால், பத்  ேநரந்்தால் அல்ல  

உடற் ைற ஏற்பட்டால், அதற்கா ம் காதாரப் பராமரிப் ச ்ெசல கைளச ்
ெச த்த  உங்கள் காப் த் ட்டங்கள் ேபா மானதாக இ க் மா?   உங்கள் 
காப் த் ட்டம் அளிக் ம் பா காப்ைபப் ரிந் ெகாள்ள ம், அைத ம ஆய்  
ெசய்வதற் ம் ேபா ய ேநரம் எ த் க்ெகாள் ங்கள். ஏெனனில், உங்க க்  வய  
அ கரிக் ம்ேபா  உங்கள் காப் த் ேதைவக ம் சந்தாக்க ம் மாறக் ம். உங்கள் 
ேச ப் ந்  எ த் ச ்ெசல டத் ேதைவ க் மா, அல்ல  ம த் வமைன அல்ல  
ப க்ைகப் ரி  ேதர் ல் வரம் கள் இ க் மா என்பைதத் தவறாமல் ெதரிந் ெகாள் ங்கள். 

உங்கள் ெம ல்  ைலஃப், எல்டர் ல்  மற் ம், ேகர் ல்  ைலஃப் (2020 தல்) ஆ யவற் ன் 

காப் கைள ம் மறக்காமல் க த் ல் ெகாள் ங்கள். 

ெம ல்  ைலஃப் என்ப  ங்கப் ரரக்ள் மற் ம் நிரந்தரவா கள் அைனவைர ம், 
வய  அல்ல  உடல்நிைல எ வாக இ ந்தா ம், அ கப்ப யான ம த் வமைன 
கட்டணங்களி ந்  ஆ ள் வ ம் பா காக் ம் அ ப்பைட காதாரக் காப் த் 

ட்டமா ம்.

எல்டர் ல்  என்ப  க ைமயான இயலாைம ஏற்ப ம்ேபா  மாதாந் ர வழங் ெதாைக 
அளிக் ம் அ ப்பைடயான நீண்டகாலப் பராமரிப்  காப் த் ட்டமா ம். 

ேகர் ல்  ைலஃப் என்ப  ேத ய அள லான நீண்டகாலப் பராமரிப் க் காப் த் 
ட்டமா ம். இ  க ைமயான இயலாைம ஏற்ப ம் சமயத் ல், அ ம் 

ப்பாக ைம காலத் ல், நீண்டகாலப் பராமரிப் ச ்ெசல க க்  எ ராக 
ங்கப் ரரக் க் ம், நிரந்தரவா க க் ம் அ ப்பைடப் பா காப்  வழங் வதற்காக 

வ வைமக்கப்பட்ட . ேகர் ல்ட் ைலஃப் ட்டம், 1980 அல்ல  அதற் ப் ற  
றந்தவரக் க் ம் ைறந்தபட்சம் 30 வயதானவரக் க் ம் மட் ேம ெபா ந் ம். 

இப் ரி ன க்  2020 மத் ல் இத் ட்டம் அமல்ப த்தப்ப ம். 1979 அல்ல  
அதற்  ன்னர ் றந்தவரக் க் , ேகர் ல்  ைலஃப் ப்பத் க் ட்படட் . இந்த 
வய ப் ரி ன க்  2021 மத் ந்  இத் ட்டம் ப ப்ப யாக 
அமல்ப த்தப்ப ம்.

நீங்கள் ங்கப் ரில் ைடக்கக் ய பல்ேவ  காதாரப் 
பராமரிப்  நி யளிப் த ் டட்ங்கள் மற் ம் நி த கள் 

த்  இங்ேக  ெதரிந் ெகாள்ளலாம்:

லதனத் ல் ஒ  ப ையத் 
ப் க் ெகா ப்ப  தத் 
தல் வரங்கைள நீங்கள் 

இங்ேக ெதரிந் ெகாள்ளலாம்

கடன் இல்லா  ஓய் ெப ங்கள் 

நீங்கள் ஓய் ெப வதற்  ன் ட் க் கடைன வ மாகச ்
ெச த் ட  ேவண் ம் என்பைதக் க்ேகாளாக ைவத் ங்கள். 

ந்த ேபாெதல்லாம்  ன்னதாகேவ பணத்ைதச ்ெச த் , 

காலப்ேபாக் ல் வட் ைய சச்ப்ப த் ங்கள். 



ேதைவக்  ஏற்ற அள  ேச த் ங்கள்
உங்க க்  ஓய் க்காலத் ல் ேதைவப்படக் ய 
ெதாைகக் ம், ஓய் க்காலத் ன் ேபா  உங்களிட க்கக் ய 
ேச ப் க் ம் இைடேய பற்றாக் ைற இ க் றதா? நீங்கள் ன்வ ம் 
நடவ க்ைககைளக் க த் ல் ெகாள்ளலாம்:  

மேசநி நிரப் த் ெதாைககள் லம் உங்கள் ஓய் க்காலச ்ேச ப் கைள 
அ கரித் ங்கள். மாற்றாக, உங்கள் சாதாரணக் கணக் க் ம் 
ேச ப் கைள உங்கள் றப் க் கணக் ற்  (55 வய க் க் ழ்) அல்ல  
ஓய் க்காலக் கணக் ற்  (55 வய  மற் ம் அதற் ம் ேமல்), ைறேய த் 
ெதாைக அல்ல  ேமம்ப த்தப்பட்டத் ெதாைக வைர மாற் டலாம்

உங்கள் மேசநி ேச ப் க க்  ஓர ்ஆண் க்  5% வைர ம்  வய க் க் 

ழ்), மற் ம் ஓர ்ஆண் க்  6% வைர ம் (  வய  மற் ம் அதற் ம் ேமல்) 
கவரச்் கரமான வட்  தம் ைடக் ம். ேம ம், தற்ேபாைதய த் 
ெதாைக வைர உங்கள் கணக் ல் நீங்கள் ெராக்கமாகப் பணம் நிரப் ம்ேபா , 

ஒ  வ டத் ற்  வைர லான வரி நிவாரணத்ைத நீங்கள் ெபற்  

ம ழலாம்.   
ேம ம் 

ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

உங்கள் ஓய் க்கால இலக் கைள எட் வதற்கான சரியான பாைத ல் 
ெசல் ரக்ளா என்பைதத் ெதரிந் ெகாள்ள உங்கள் நி கைள ம ஆய்  
ெசய் ங்கள்.

உங்கள் ஓய் க்காலச ்ேச ப்ைப அ கரிக்க, ைண ஓய் யத் 
ட்டத்ைதப் (SRS) பயன்ப த் வைதக் க த் ல் ெகாள் ங்கள்.  

இத் ட்டம், தனிநபரக்ள் தங்கள  மேசநி ேச ப் க க்  ேமலாக 
ஓய் க்காலத் ற் க் தலாகச ்ேச க்க ஊக் க் ம் ஒ  
தன்னாரவ்த் ட்டமா ம். பணத்ைதத் ம்ப எ ப்பதற்  ன் 

த களி ந்  ைடக் ம் ெதாைகக க்  வரி ைடயா . 
ஓய் யத் ட்டத் ந்  ம்ப எ க் ம் 50% ெதாைகக்  
மட் ேம ஓய் க்காலத் ல் வரி க்கப்ப ம். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

ெபா த்தமானவற் ல் த  ெசய் ங்கள் – உங்கள் மாதாந் ர ெசல ன் 3 
தல் 6 மடங்  ெதாைகைய அவசரகாலச ்ேச ப்பாக ஒ க் வதற்  உங்கள் 

சம்பளத் ந்  ஒ  ப ையத் தனியாக எ த்  ைவத்த ற , வழக்கமான 
அ ப்பைட ல் த  ெசய்வ  த்  ேயா த் ப் பா ங்கள்.  அ ந்  

ைடக் ம் வட் ந்  உங்க க்  அ க பலன் ைடக் ம். 

நீண்டகாலம் ேச ப்பதற்  ஒ  பா காப்பான, நீக் ப்ேபாக்கான வ  
உங்க க் த் ேதைவப்பட்டால், ங்கப் ர ்ேச ப் ப் பத் ரங்கைள 
(SSBs) வாங் வைதக் க த் ல் ெகாள் ங்கள். ங்கப் ர ்ேச ப் ப் 
பத் ரங்கள் என்ப  ஒ  வைகயான அரசாங்கப் பா காப் . 

ங்கப் ர ்அரசாங்கம் இதற்   உத்தரவாதமளிக் ற . நீங்கள் 
த  ெசய்த ெதாைகைய  வ மாக, த க்  எவ் த 

இழப் ம் இல்லாமல், ம்பப் ெபற ம். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 



உங்கள் மனநல ஆற்றல் பா க்கப்பட் ,  உங்க க்கான ைவ உங்களால் 
யமாக எ க்க யாத ஒ  சந்தரப்்பத் ல்,  உங்கள் தனிப்பட்ட நலன் 

மற் ம் / அல்ல  ெசாத்  மற் ம் நி  சம்பந்தப்பட்ட ஷயங்களில் உங்கள் 
(ேடானர)் சார் ல் ெவ க்க ம் ெசயல்பட ம், உங்கள் நம் க்ைகக் ரிய 

ைறந்தபட்சம் ஒ வைர (ேடானீ) நிய ப்பதற்  நீண்டகால அ காரப் 
பத் ரம் வ வ த் த் த ற . 

ஒ ேவைள உங்கள் மனநல ஆற்றல் பா க்கப்பட ேநரிட்டால், நீங்கள் 
கவனித் க் ெகாள்ளப்ப ரக்ள் என மன நிம்ம ையப் ெப வதற்காக 
நீண்டகால அ காரப் பத் ரத்ைத ன் ட் ேய தயார ்ெசய்வ  க ம் 

க் யமான ஒன்றா ம். நீங்கள் நீண்டகால அ காரப் பத் ரத்ைதப் ப  
ெசய்யாத நிைல ல், உங்கள் மனநல ஆற்றல் பா ப்பைடந்தால், உங்கள் 

ம்ப உ ப் னரக்ளால் உங்கள் சார் ல் ெசயல்பட யா , ப்பாக 
நி  சம்பந்தப்பட்ட ஷயங்களில். அவரக்ள் ம்ப நீ மன்றத்ைத 
அ  உங்கள் அ காரம் ெபற்ற ர நி யாக நிய க்கப்ப வதற்  

ண்ணப் க்க ேவண் ம். அதற்  ேநர ம் பண ம் அ கம் ெசலவா ம்.  

நீண்டகால அ காரப் பத் ரத்ைதத் தயார ்ெசய்வ  க ம் லபமான , 
கட் ப்ப யான . நீண்டகால அ காரப் பத் ரத் ன் ப வம் -ஐ தயாரிக் ம் 

ங்கப் ரரக் க் த் தற்ேபா  வழங்கப்ப ம்  கட்டணத் 

தள் ப  மாரச் ்  வைர நீட் க்கப்பட் ள்ள . 

உங்கள் ஓய் க்கால வ மானத்ைதப் ெப க்க, உங்கள் வக ட் ன் ம ப்ைபப் 
பணமாக் ங்கள். 

சற் க் தல் ட்ட ட டன், 
உங்கள் வக  உங்க க்  
ஒ  நிைலயான வ மானத்ைத 
ஈட் த் தர ம். அதைனக் 
ெகாண்  உங்கள் ஓய் க்காலத் 
ேதைவகைள நீங்கள் ரத்்  
ெசய் ட ம். 

நீண்டகால அ காரப் பத் ரம் ஒன்ைறத் தயார் 
ெசய் ங்கள் (LPA)

உங்கள் வாழ்க்ைக மர  த் த் 
ட்ட ங்கள்

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

நீண்டகால அ காரப் 
பத் ரதை்தத் தயாரிப்பதற்கான 

அ தத்ல்க க்  என்ைன 
ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்.



ன் ம த் வ உத்தர  

ஒ ேவைள உங்க க்  ேநாய் இ க் கட்டத் ல் இ ந் , 
யநிைனைவ இழந் ம் ழ்நிைல ல், உங்கள் 

உ ைர நீட் க் ம் சை்ச அளிக்கப்படேவண்டாம் என்  
நீங்கள் ம் னால், அந்த ைவ உங்கள் ம த் வரிடம் 

ன் ட் ேய  ெதரி த் , உங்கள் ம்ப உ ப் னரக்ள் 
அத்தைகய ரமமான கைள எ க் ம் ெந க் த க்  

ஆளாவைதக் ைறத் ங்கள்.  

வாசமளிப்  மற் ம் 
உ ரக்ாப்     

அ க ஆபத் ள்ள அ ைவ 
சை்ச

நிரந்தரமாகக் ழாய் வ யாக 
உணவளித்தல்

ர சை்சப் ரி ல் 
அ ம த்தல் 

ன் ட் ேய பராமரிப்ைபத் ட்ட டல்  

நீங்கள் உங்க க்காக யமாக ெவ க்க யாத நிைல ல் இ க் ம்ேபா , 
உங்கைள எவ்வா  கவனித் க்ெகாள்ள ேவண் ம் என்பைத உங்கள் 

ம்பத்தா க் ம் ம த் வ க் ம் ெதரி ப்பதற்  ன் ட் ேய பராமரிப்ைபத் 
ட்ட டல் ஒ  வ யா ம்.  இத்தைகய கைள நீங்கள் ன் ட் ேய 

எ ப்பதற் ம், இந்த க க்கான அ ப்பைடகள் த்  கலந்தாேலா க்க ம், 
உங்கள் ஆைசகைள எ  ைவக்க ம், அவற்ைற உங்கள் அன் க் ரியவரக்ளிடம் 
ெதரி க்க ம் இந்தத் ட்ட டல் வ வ க் ற . இவற் ல் ன்வ வன அடங் ம்: 

உங்கள் அன் க் ரியவரக் டன் 
உைரயாடைலத் வங் வதற் , 

 என்ற 
இைணயத்தளத் ல் ைடக் ம் 
ACP ன் ட்ட டல் க ையப் 

பயன்ப த்த ம்.  

ஏதாவ  ஒ  ACP ைமயத் ல் 
சான் ெபற்ற ACP 

உத யாளர ்ஒ வைரச ்
சந் த்  உங்கள் 

ஆைசகைள ஆவணப்ப த்த 
ேநர ன்ப  

ெசய் ெகாள் ங்கள். 
*கடட்ணங்கள் ெச த்த 

ேவண் க்கலாம். 

ACP ைமயங்களின் பட் யைல 

என்ற இைணயத்தளத் ல் 
காணலாம். 

ன் ட் ேய 
பராமரிப்ைபத் ட்ட டல் 

த்  உங்கள் காதாரப் 
பராமரிப்பாளரிடம் 

ேக ங்கள். 

ன் ட் ேய பராமரிப்ைபத் ட்ட டல் அைனவ க் மான . இதற்  வய  
வரம்ேபா காதாரப் ரசச்ைனேயா ேதைவ ல்ைல. ன்  எளிய ைறகளில் 

இந்தத் ட்ட டைலச ்ெசய் டலாம்:

ன் ம த் வ உத்தர  
தயாரிப்ப  த்  

ேம ம் ெதரிந் ெகாள்ள 
ஸ்ேகன்  ெசய் ங்கள்.



உ ல் தயாரித் ங்கள்

உ ல் என்ப , உங்கள் ெசாத் கைள (மேசநி ேச ப் கள் 
த ரத்் ) எவ்வா  ரித் க் ெகா க்க ம் ரக்ள் 
என்பைதக் ம். உ ல் இ க் ம் பட்சத் ல், 
உங்கள் ம்பத்தால் பணத்ைத ம் ேநரத்ைத ம் 

சச்ப்ப த்த ம், தகரா கைளத் த ரத்் ட ம் ம்.  

வழக்க ஞரின் உத  இல்லாமல் நீங்களாகேவ ெசாந்தமாக 
உ ல் ஒன்ைறத் தயாரித் டலாம். இ ந்தா ம், உ ல் சரியாக 
எ தப்பட ல்ைலெயன்றால் அல்ல  ெதளிவற்  இ ந்தால், 
அைத எ ரத்்  வழக் த் ெதாடரலாம் அல்ல  அைதச ்
ெசல்லாததாக் டலாம் என்பைதக் கவனத் ல் ெகாள்ள ம். 
உங்கள் உ ல் ெசல் ப யாவைத உ ப்ப த்த, நீங்கள் 
ஒ  வழக்க ஞைரச ்சந் த்  ேபசலாம். உ ல் எப்ேபா  
ேவண் மானா ம் மாற்றங்கள் ெசய் டலாம்.  

நீங்கள் உ ல் எ தா ட்டால், உங்கள் ெசாத் கள், ங்கப் ர ்
இறப்பாவண ன்ைம சட்டத் ற் ணங்க அல்ல  இஸ்லா ய 
சட்டத் ற் ணங்க (நீங்கள் இஸ்லா யராக இ ந்தால்) 
ப ரந்்தளிக்கப்ப ம். 

வழக்க ஞைர / சட்ட 
நி வனத்ைதத ்ேதட 
ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

மேசநி வாரி தாரைர நியமனம் ெசய் ங்கள் 

மேசநி வாரி தாரர ்நியமனம், உங்கள் மேசநி ேச ப் கள் 
எப்ப  ப ரந்்தளிக்கப்பட ேவண் ம்,  ஒவ்ெவா  வாரி தார ம் 
எவ்வள  ெபற ேவண் ம் என்பைத  ெசய்வதற்கான 
நீக் ப்ேபாக் த் தன்ைமைய உங்க க்  அளிக் ற . 
உங்க ைடய மேசநி ேச ப் கள், நீங்கள் நிய த்த  
வாரி தாரரக்ளிடம்  இயல்பாக ெராக்கமாக வழங்கப்ப ம்.

நீங்கள் மேசநி நியமனத்ைத இைணயம்வ  அல்ல  ேநரில் 
மேசநி ேசைவ நிைலயத் ற்  ெசன்  ெசய் டலாம்.

நீங்கள் மேசநி வாரி தாரைர நிய க்கா ட்டால், உங்கள் 
மேசநி ேச ப் கள் ெபா ச ்ெசாத் க்காவலர ்அ வலகத்தால் 

, ங்கப் ர ்இறப்பாவண ன்ைம சட்டத் ற் ணங்க 
அல்ல  இஸ்லா ய சட்டத் ற் ணங்க (நீங்கள் இஸ்லா யராக 
இ ந்தால்) ப ரந்்தளிக்கப்ப ம். ெபா ச ்ெசாத் க்காவலர ்
அ வலகம் நிரவ்ாகக் கட்டணம் வ க் ம். மேசநி வாரி தாரர ்
நியமனம் லம், வாரி தாரரக்ளால் மேசநி ேச ப் கைள 

ைரவாக ம், வச யாக ம் ெபற ம்.   
ேம ம் 

ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

மேசநி நியமனத்ைத 
எவ்வா  ெசய்வ  

என்பைதத ்
ெதரிந் ெகாள்ள 

ஸ்ேகன் ெசய் ங்கள்.



வக ட்  உரிைமயாளர ்ஒ வர் இறந் ேபானால் 
அந்த  என்னவா ம்? 

ட் ல் வ க் ம் உங்கள் வாரி களான வாழ்க்ைகத் ைண அல்ல  
ள்ைளகள், த  நிபந்தைனக க்  உட்பட் , அந்த டை்ட 

ைவத் க்ெகாள்ளலாம். ஒ ேவைள ட்ைட ைவத் க்ெகாள்ள யா ம் த  
ெபறா டட்ால், அந்த  ைறந்தபடச்க் ப் க் காலகடட்தை்தப் 

ரத்்  ெசய் ந்தால் ெபா ச ்சந்ைத ல் ற்கப்ப ம்.   

ேம ம் ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள். 



ஓய் க்காலம் 

ஓய் க்காலம் ெந ங் ம்ேபா  நீங்கள் எைதெயல்லாம் 
சரிபார்க்க ேவண் ம்? உங்கள் ப்பத்ெதரி கைள 
நீங்கள் ெதரிந்  ைவத் க்ெகாள்வ , உங்கள் 
ஓய் க்காலப் பயணத்ைதத் ட்ட வதற்  உத யாக 
இ க் ம்.



உங்கள் ஓய் க்காலத் ட்டத்ைதப் 
பரி லைன ெசய் ங்கள்

நீங்கள் ஓய் க்கால வயைத ெந ங் ம்ேபா , நீங்கள் ைமயாக ஓய் ெபற 
அல்ல  ெதாடரந்்  ேவைல ெசய்ய ெவ க்கலாம். ஏதாவ  ஒ  க்  
வ வதற்  ன்னர,் உங்கள் ஓய் க்காலம் வ க் ம் பயன்படக் ய ஓர ்
ஓய் க்காலத் ட்டம் உங்களிடம் இ ப்பைத நீங்கள் உ  ெசய் ட ேவண் ம்.
உங்கள் ேதைவகைள ம், ப்பங்கைள ம் பரி ப்பதற் க் ெகாஞ்சம் ேநரம் 
ெசல ங்கள். உங்கள் இலக் கைள ம் பரி லைன ெசய் ங்கள். 

ஓய் க்காலத் ன்ேபா  ெப ம்பா ம் வாழ்க்ைக ைற ல் ஒ  
ப் டத்தக்க மாற்றம் ஏற்ப ம். ஓய் க்கால வாழ்க்ைகக்  எவ்வா  

மா செ்சல்ல ம் ரக்ள் என்பைத  ேயா த் ப் பா ங்கள். லர ்
வ மாக ஓய்  ெப வதற் ப் ப லாக, ேவைல ெசய் ம் ேநரத்ைதக் 

ைறத்  ப ப்ப யாக ஓய் க்காலத் ற்  மாற ம் வாரக்ள். நீங்கள் 
ைறவான ேவைலப் ப ைவப் பழ க்ெகாள்ள ம், தன்னாரவ்ங்கைள 

அல்ல  ெபா ேபாக் கைள வளரத்் க்ெகாள்ள ம் இ  உங்க க்  ேநரம் 
அளித் ம்.  இதன் லம், ைமயாக ஓய் ெப வதற் ன் உங்கள் 
ேச ப்ைப ம் நீங்கள் ெப க்கலாம். 

உங்கள் ேச ப் கள், மேசநி ேச ப் கள், த களி ந்  எ க் ம் 
பணம் ேபான்றவற்ைறப் பரி லைன ெசய் ங்கள். இதைனக்ெகாண் , 
உங்கள் ஓய் க்காலத் ேதைவகள், அன்றாடச ்ெசல கள் ஆ யவற்ைறப் 

ரத்் ெசய்வதற்  உங்களிடம் எவ்வள  ஓய் க்கால வ மானம் இ க் ற  
என்பைத உ ப்ப த் ங்கள். 

ஒ ேவைள உங்கள் ஓய் க்கால வ மானத்ைதப் ெப க்கேவண் ய 
அவ யம் இ ந்தால், உங்கள் ட் ன் ம ப்ைபப் பணமாக் வ  பற்  நீங்கள் 
ேயா க்கலாம். 

1 ஜ ைல 2022 தல், ம  ேவைல நியமன வய  
68 ஆக உயரத்்தப்பட்ட . இதனால், 62 வய  தல் 
68 வய  வ ைர லான த    ப ம் ஊ யரக்ள் 
அேத நி வனத் ல்    தாடரந்்  ேவைல தசய்வதற்  

தலாளிகள் ம ேவைல வ   ய்ப்  பகா க்கேவண் ம்.

நீங்கள் த  
ெப ரக்ளா என்பைத 

அ ய என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள்.

வய  தல், உங்கள் றப்  மற் ம் சாதாரணக் கணக் களி க் ம் 
ேச ப் கள், உங்க க் ப் ெபா ந்தக் ய த் ெதாைக (FRS) வைர, 
உங்கள் ஓய் க்காலக் கணக் ற்  (RA) மாற்றப்ப ம். த் ெதாைகைய 

வ ம் ெராக்கமாக, அல்ல  ஒ  ெசாத் 1 மற் ம் அ ப்பைடத் 
ெதாைக டன் (BRS) ஒ க்  ைவக்கலாம்.  உங்கள  சாதாரண மற் ம் றப் க் 
கணக் ந்  $5,000 வைர ம், ஓய் க்காலக் கணக் ல் த் ெதாைகக்  
அல்ல  அ ப்பைடத் ெதாைகக் 2 ேமலாக உள்ள ேச ப்ைப ம் நீங்கள் 
எ த் க்ெகாள்ளலாம். 55 வய  ரத்் யான ற , பணம் எ ப்பதற்கான 
நிபந்தைனகள் நிைறேவற்றப்ப ம் நிைல ல், உங்கள் ேச ப்ைப வ மாக 
அல்ல  ஒ  ப ைய எந்த ேநரத் ம் எ த் க்ெகாள்ளலாம். உங்களிடம் 
PayNow ேசைவ இ ந்தால், நீங்கள் எ க் ம் ெதாைக ட்டத்தட்ட உடன யாக 
உங்கள் வங் க் கணக் ற்  ெச த்தப்ப ம்.   

உங்கள் மத் ய ேசமநி ந்  பணம் எ த்தல் 

1  உங்கள் ட் ன் எஞ் ள்ள த்தைகக்காலம், 95 வய  வைர நீ க்கக் யதாக இ க்க ேவண் ம். 
2  இ ல் நிரப் தெ்தாைககள், ஈட் ய வட் கள், ைடக்கப்ெபற்ற அரசாங்க மானியங்கள் உள்ளடங்கா .



உங்கள் மேசநி கணக் ல் உள்ள ேச ப் க க்  5% வைர ம் (55 வய க் க் 
ழ்) 6% வைர ம் (55 வய  மற் ம் அதற் ம் ேமல்) வட்  ஈட்டலாம். 

மேசநி கணக் களி ந்  நீங்கள் எ க்கக் ய ேச ப் கைள, அவசரத் 
ேதைவக க்கான நி யாக அங்ேகேய ைவத் ந் , ேதைவ ஏற்ப ம்ேபா  
மட் ம் எ த் க்ெகாள்ளலாம். 

வழங் ெதாைக ெபறத் த ெப ம் வய ந்  (தற்ேபா  65 வய ) 
70 வய  வைர எந்த ேநரத் ம் மாதாந்தர வழங் ெதாைககைளப் 
ெபறத் ெதாடங் வதற்  நீங்கள் ண்ணப் த் டலாம். உங்கள் மேசநி 
வழங் ெதாைககைளத் தாமதமாகப் ெபறத் ெதாடங் வதன்வ , மேசநி 
ேச ப் க் க் தல் வட்  ேசரக்்கலாம். இதன்வ , உங்கள  எ ரக்ால 
ஓய் க்கால வ மான ம் ெப ம்.  

70 வய க் ள் நீங்கள் மாதாந் ர வழங் ெதாைககைள ஆரம் க்கா ட்டால், 
மேசநி கழகம் தானாகேவ வழங்கத் ெதாடங் ம் (2017-க் ப் ற  70 
வயதாக க் ம் உ ப் னரக் க் ப் ெபா ந் ம்). 

நீங்கள் மாதாந் ர வர  ெசல த் ட்டம் ஒன்ைறத் 
தயாரித் , உங்கள் ெசல கைளக் கண்காணித் ங்கள். 
அதன் லம் உங்கள் வ மானத் ற் ள் உங்களால் 
வாழ்ந் ட ம். அ கமான ெசல கைளக் கவனத் ல் 
ெகாள் ங்கள்.  அவற்ைற நீங்கள் ைறக்க யற்  
ெசய்யலாம்.   

4D, ேடாட்ேடா அல்ல  ச க தாட்டங்களில் நீங்கள் எப்ேபாதாவ  
ெசய் ம் ெசல கைள ம் த்  ைவக்கலாம். ஏெனனில் இசெ்சல  
அ கரித் க்ெகாண்ேட ேபாகலாம். அேதா , நீங்கள் இதைனப் பழக்கமாக் க் 
ெகாள்ளக் ய ஆபத் ம் இ க் ற . தாட்டம் ஒ  பழக்கமா ேமா என 
நீங்கள் கவைலப்பட்டால், உள் ர ் தாட்டக் டங்கள், தனியார ்மன்றங்களில் 
உள்ள ஜாக்பாட் இயந் ர அைறகள் ஆ யவற் க் ள் ைழவைதத் 
தைட ெசய் ம் ய லக்  உத்தர க்  ண்ணப் ப்ப  த்  நீங்கள் 
ேயா க்கலாம்.

உங்கள் ெசல கைள நிரவ் த்  
ஆேராக் யமாக இ ந் ங்கள்

உங்க க் த் ெதரிந்த ஒ வர ் தாட்டப் பழக்கத் ற்  
அ ைமயா ட்டதாக ம், அவ க்  உத  
ேதைவப்ப வதாக ம் நீங்கள் நிைனத்தால், தாட்டப் 

ரசச்ைனக க்கான ேத ய மன்றத் டன் என்ற 
எண்ணில் ெதாடர் ெகாள்ளலாம் அல்ல  

என்ற இைணயத்தளத்ைத நாடலாம்.

நீங்கள் 55 அல்ல  65 வயைத அைடய இ ந்தால், 
உங்க க் ள்ள ப்பத்ெதரி கள் த்  ேம ம் 

ரிந் ெகாள்ள, நீங்கள் மேசநி ஓய் க்காலத் ட்ட டல் 
ேசைவக் ச ் ெசல்ல ன்ப  ெசய் டலாம். நீங்கள் 55 
அல்ல  65 வயைத எட் வதற்  6 மாதங்க க்  ன்னதாக 
மேசநி கழகம் அ ப் ம் க தத் ல், இந்தச ்ேசைவக் ப் ப  
ெசய்வதற்கான வரங்கைளக் காணலாம்.

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 



ஆேராக் யமாக ம், ப்பாக ம், ச க 
ஈ பா க்கவராக ம் இ ங்கள். ஆேராக் யமான, 

ப்பான வாழ்க்ைக ைறைய நிைலநாட் வேதா , ச க 
நடவ க்ைககளி ம் பங்ெக ங்கள். உட ேயா ம் 
ஆேராக் யத்ேதா ம் இ ப்பதன்வ , ம த் வரிடம் 
அ க்க  ெசல்வைத ம் ேதைவயற்ற ம த் வச ்
ெசல கைள ம் ைறத் டலாம்.   

காதார ேமம்பாட்  வாரியத் ன் வாழ்நாள் பரிேசாதைன 
ட்டம், த ெப ம் ங்கப் ரரக் க் க் ைறவான 

கட்டணத் ல் பரிேசாதைன வழங் ற . உங்கள் 
வய  மற் ம் பா னத் ன் அ ப்பைட ல் நீங்கள் எந்த 

காதாரப் பரிேசாதைனக் ச ்ெசல்ல ேவண் ம் என்பைதப் 
ரிந் ெகாள் ங்கள்.  

ப் ட்ட ல த ப் க க் ம் காதாரப் 
பரிேசாதைனக க் ம் ெம ேசவ் பயன்ப த்  பணம் 
ெச த்தலாம்.  

உங்க க் க் தல் ேநரம் இ ந்தால், 
ெதாண் யச ்ேசைவ ரியலாம். ெதாண் யம் லம் 
உங்கள் அ பவத்ைத ம் அ ைவ ம் றன்கைள ம் 
ப ரந்் ெகாண்  இசச் தாயத் ற்  உங்கள் பங்ைகச ்
ெசய் டலாம்.

ேமாச களி ந்  பா காத் க் 
ெகாள் ங்கள் 

இைணயத் ல் ெபா ட்கள் வாங் ம்ேபா ம், ெவளிநாட் க் 
கணக் க க் ப் பணம் அ ப் ம்ேபா ம் கவனமாக இ ந் ங்கள்.

உங்கள  தனிப்பட்ட வரங்கைள ம், உங்கள் வங் க் கணக் , 
கடன்பற் /ெராக்கக்க  அடை்ட, அல்ல  ன்னஞ்சல் கணக்  த்த 

வரங்கைள ம் பத் ரமாக ைவத் க்ெகாள் ங்கள். அவற்ைற யா ட ம் 
ப ரந்் ெகாள்ளா ரக்ள். 

உங்க க் த் ெதரியாத யா க் ம் பணம் அ ப்பா ரக்ள். அரசாங்க 
அைமப் ந்  அைழப்பதாகச ்ெசால் க்ெகாள் ம் அைழப் கள் 
வந்தால், பதட்டப்படாமல் அைழப்பவரின் அைடயாளத்ைத நிதானமாக 
உ ெசய் ெகாள் ங்கள். அந்த அைமப் ன் அ கார ரவ் 
ேநர த் ெதாைலப்ேப  எண் அல்ல  ன்னஞ்சல் கவரி லம் 
ெதாடர் ெகாள் ங்கள்.  அரசாங்க அைமப் கள் ஒ ேபா ம் ெதாைலப்ேப  
வ யாகப் பணம் ேகடக்மாட்டா. உங்க க் ச ்சந்ேதகமாக இ ந்தால், ேத யக் 

ற்றத் த ப்  மன்றத் ன் ேமாச க்  எ ரான ேநர த் ெதாைலப்ேப  
ேசைவைய  என்ற எண்ணில் அைழத்  ஆேலாசைன ேக ங்கள் 
அல்ல   என்ற இைணயத்தளத்ைத நா ங்கள்.

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள். 
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ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 

ெசய் ங்கள். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள். 

ேம ம் 
ெதரிந் ெகாள்ள 
என்ைன ஸ்ேகன் 
ெசய் ங்கள். 



ஜனவரி 2022 நிலவரப்ப  அைனத்  
வரங்க ம் சரியாக இ க் ன்றன. 

மத் ய ேசமநி க் கழகம் (CPF)         

காதார ேமம்பாட்  வாரியம் (HPB)

டைமப்  வளரச்் க் கழகம்  (HDB)

நி ய க் கழகம் (IFL)                            

காதார அைமச்  (MOH) 

ேத யக் ற்றத் த ப்  மன்றம் (NCPC)

ெபா ச ்ெசாத் க்காவலர ்அ வலகம் (PTO)

பய ள்ள எண்கள்

நி ய க் கழகம் நடத் ம் இலவச உைரகள்/பட்டைறகள் ஆ யவற் ல் பங்ேகற் , 
உங்கள் அ வாற்றைல ேமம்ப த் க் ெகாள் ங்கள். 

என்ற இைணயத்தளத் ல் ேம ம் ெதரிந் ெகாள்ளலாம்


