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உங்கள் வாழ்க்தக மரபு குறித்துத் திட்டமிடுங்கள் 
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•  நீங்கை் வீடட்ுக் கடன் தவளணளயே ்பேலுதத்ிகப்காண்டிருநத்ால், 
மூலதனதத்ில் ஒரு பகுதிளயத ்திருப்பிக் பகாடுப்பது (PCR) பற்றி 
்யாசிதத்ுப் பாருங்கை். இதன் மூலம் வீடட்ுக் கடனுக்கான பமாதத் 
வடட்ிளயக் குளறதத்ிட முடியும். வீவக வீடட்ுக் கடனுக்கான மூலதனதத்ில் 
ஒரு பகுதிளயத ்திருப்பிக் பகாடுப்பதால், முன்கூடட்ி்ய திருப்பிக ்
பகாடுப்பதற்கான அபைாதம் ஏதும் விதிக்கப்படாது.

நீங்கள் ஒருவவதள வங்கி அடமானக் கடன் எடுத்திருந்தால், முன்கூட்டிவய 
மூலதனத்தில் ஒரு பகுதிதயத் திருப்பிக் சகாடுப்பதற்குக் கட்டணம் ஏதும் 
செலுத்த வவண்டுமா என்பததயும், திருப்பிக் சகாடுப்பதற்கான வழிமுதறகள் 
என்ன என்பததயும் வங்கியில் வகட்டுத் சதரிந்துசகாள்ளுங்கள்.

!

உங்கைது காப்புறுதித ்திடட்ங்களை மறுஆய்வு பேய்யுங்கை் – உங்களுக்குத ்
திடீபைன்று அல்லது நாடப்டட் ்நாய் ஏற்படட்ால், விபதத்ு ்நைந்த்ால் அல்லது 
உடற்குளற ஏற்படட்ால், அதற்காகும் சுகாதாைப் பைாமைிப்புே ்பேலவுகளைே ்
பேலுதத்  உங்கை் காப்புறுதித ்திடட்ங்கை் ்பாதுமானதாக இருக்குமா?   உங்கை் 
காப்புறுதித ்திடட்ம் அைிக்கும் பாதுகாப்ளபப் புைிநத்ுபகாை்ைவும், அளத மறுஆய்வு 
பேய்வதற்கும் ்பாதிய ்நைம் எடுதத்ுகப்காை்ளுங்கை். ஏபனனில், உங்களுக்கு வயது 
அதிகைிக்கும்்பாது உங்கை் காப்புறுதித ்்தளவகளும் ேநத்ாக்களும் மாறக்கூடும். உங்கை் 
்ேமிப்பிலிருநத்ு எடுதத்ுே ்பேலவிடத ்்தளவயிருக்குமா, அல்லது மருதத்ுவமளன அல்லது 
படுக்ளகப்பிைிவு ்தைவ்ில் வைம்புகை் இருக்குமா என்பளதத ்தவறாமல் பதைிநத்ுபகாை்ளுங்கை். 

உங்கை் சமடிஷீல்டு தலஃப், எல்டர்ஷீல்டு மற்றும், வகர்ஷீல்டு தலஃப் (2020 முதல்) ஆகியவற்றின் 

காப்பீடுகளையும் மறக்காமல் கருதத்ில் பகாை்ளுங்கை். 

சமடிஷீல்டு தலஃப் என்பது சிங்கப்பூைைக்ை் மற்றும் நிைநத்ைவாசிகை் அளனவளையும், 
வயது அல்லது உடல்நிளல எதுவாக இருநத்ாலும், அதிகப்படியான மருதத்ுவமளன 
கடட்ணங்கைிலிருநத்ு ஆயுை் முழுவதும் பாதுகாக்கும் அடிப்பளட சுகாதாைக் காப்புறுதித ்
திடட்மாகும்.

எல்டர்ஷீல்டு என்பது கடுளமயான இயலாளம ஏற்படும்்பாது மாதாநத்ிை வழங்குபதாளக 
அைிக்கும் அடிப்பளடயான நீண்டகாலப் பைாமைிப்பு காப்புறுதித ்திடட்மாகும். 

வகர்ஷீல்டு தலஃப் என்பது ்தசிய அைவிலான நீண்டகாலப் பைாமைிப்புக் காப்புறுதித ்
திடட்மாகும். இது கடுளமயான இயலாளம ஏற்படும் ேமயதத்ில், அதிலும் 
குறிப்பாக முதுளம காலதத்ில், நீண்டகாலப் பைாமைிப்புே ்பேலவுகளுக்கு எதிைாக 
சிங்கப்பூைைக்ளுக்கும், நிைநத்ைவாசிகளுக்கும் அடிப்பளடப் பாதுகாப்பு வழங்குவதற்காக 
வடிவளமக்கப்படட்து. ்கைஷ்ீல்ட ்ளலஃப் திடட்ம், 1980 அல்லது அதற்குப் பிறகு 
பிறநத்வைக்ளுக்கும் குளறநத்படே்ம் 30 வயதானவைக்ளுக்கும் மடட்ு்ம பபாருநத்ும். 
இப்பிைிவினருக்கு 2020 மதத்ியில் இதத்ிடட்ம் அமல்படுதத்ப்படும். 1979 அல்லது 
அதற்கு முன்னை ்பிறநத்வைக்ளுக்கு, ்கைஷ்ீல்டு ளலஃப் விருப்பதத்ுக்குடப்டட்து. இநத் 
வயதுப் பிைிவினருக்கு 2021 மதத்ியிலிருநத்ு இதத்ிடட்ம் படிப்படியாக 
அமல்படுதத்ப்படும்.

நீங்கள் சிங்கப்பூரில் கியடகக்கக்ூடிய பல்சேறு சுகாதாரப் 
பராமரிப்பு நிதியளிப்புத ்திடட்ங்கள் மற்றும் நிதியுதவிகள் 

குறிதத்ு இங்சக  ்தரிநத்ு்காள்ளலாம்:

மூலதனதத்ில் ஒரு பகுதியயத ்
திருப்பிக ்்காடுப்பது குறிதத் 
கூடுதல் விேரங்கயள நீங்கள் 
இங்சக ்தரிநத்ு்காள்ளலாம்

கடன் இல்லாது ஓய்வுசபறுங்கள்  
நீங்கை் ஓய்வுபபறுவதற்கு முன் வீடட்ுக் கடளன முழுவதுமாகே ்
பேலுதத்ிவிட  ்வண்டும் என்பளதக் குறிக்்காைாக ளவதத்ிருங்கை். 
முடிநத் ்பாபதல்லாம்  முன்னதாக்வ பணதள்தே ்பேலுதத்ி, 

காலப்்பாக்கில் வடட்ிளய மிேே்ப்படுதத்ுங்கை். 
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வததவக்கு ஏற்ற அளவு வெமித்திடுங்கள்
உங்களுக்கு ஓய்வுக்காலதத்ில் ்தளவப்படக்கூடிய  
பதாளகக்கும், ஓய்வுக்காலதத்ின் ்பாது உங்கைிடமிருக்கக்கூடிய 
்ேமிப்புக்கும் இளட்ய பற்றாக்குளற இருக்கிறதா? நீங்கை் பின்வரும் 
நடவடிக்ளககளைக் கருதத்ில் பகாை்ைலாம்:  

மவெநி நிரப்புத் சதாதககள் மூலம் உங்கை் ஓய்வுக்காலே ்்ேமிப்புகளை 
அதிகைிதத்ிடுங்கை். மாற்றாக, உங்கை் ோதாைணக் கணக்கிலிருக்கும் 
்ேமிப்புகளை உங்கை் சிறப்புக் கணக்கிற்கு (55 வயதுக்குக் கீழ்) அல்லது 
ஓய்வுக்காலக் கணக்கிற்கு (55 வயது மற்றும் அதற்கும் ்மல்), முளற்ய முழுத ்
பதாளக அல்லது ்மம்படுதத்ப்படட்த ்பதாளக வளை மாற்றிடலாம்

உங்கை் ம்ேநி ்ேமிப்புகளுக்கு ஓை ்ஆண்டுக்கு 5% வளையிலும் (55 

வயதுக்குக் கீழ்), மற்றும் ஓை ்ஆண்டுக்கு 6% வளையிலும் (55 வயது 
மற்றும் அதற்கும் ்மல்) கவைே்ச்ிகைமான வடட்ி விகிதம் கிளடக்கும். 
்மலும், தற்்பாளதய முழுத ்பதாளக வளை உங்கை் கணக்கில் 

நீங்கை் பைாக்கமாகப் பணம் நிைப்பும்்பாது, ஒரு வருடதத்ிற்கு $7,000 

வளையிலான வைி நிவாைணதள்த நீங்கை் பபற்று மகிழலாம்.   
்மலும் 

பதைிநத்ுபகாை்ை 
என்ளன ஸ்்கன் 

பேய்யுங்கை். 

உங்கை் ஓய்வுக்கால இலக்குகளை எடட்ுவதற்கான ேைியான பாளதயில் 
பேல்கிறீைக்ைா என்பளதத ்பதைிநத்ுபகாை்ை உங்கை் நிதிகளை மறுஆய்வு 
செய்யுங்கள்.

உங்கை் ஓய்வுக்காலே ்்ேமிப்ளப அதிகைிக்க, துளண ஓய்வூதியத ்
திடட்தள்தப் (SRS) பயன்படுதத்ுவளதக் கருதத்ில் பகாை்ளுங்கை்.  
இதத்ிடட்ம், தனிநபைக்ை் தங்கைது ம்ேநி ்ேமிப்புகளுக்கு ்மலாக 
ஓய்வுக்காலதத்ிற்குக் கூடுதலாகே ்்ேமிக்க ஊக்குவிக்கும் ஒரு 
தன்னாைவ்த ்திடட்மாகும். பணதள்தத ்திரும்ப எடுப்பதற்கு முன் 
முதலீடுகைிலிருநத்ு கிளடக்கும் பதாளககளுக்கு வைி கிளடயாது. 
ஓய்வூதியத ்திடட்தத்ிலிருநத்ு திரும்ப எடுக்கும் 50% பதாளகக்கு 
மடட்ு்ம ஓய்வுக்காலதத்ில் வைிவிதிக்கப்படும். 

்மலும் 
பதைிநத்ுபகாை்ை 
என்ளன ஸ்்கன் 

பேய்யுங்கை். 

பபாருதத்மானவற்றில் முதலீடு பேய்திடுங்கை் – உங்கை் மாதாநத்ிை பேலவின் 3 
முதல் 6 மடங்கு பதாளகளய அவேைகாலே ்்ேமிப்பாக ஒதுக்குவதற்கு உங்கை் 
ேம்பைதத்ிலிருநத்ு ஒரு பகுதிளயத ்தனியாக எடுதத்ு ளவதத் பிறகு, வழக்கமான 
அடிப்பளடயில் முதலீடு பேய்வது குறிதத்ு ்யாசிதத்ுப் பாருங்கை்.  அதிலிருநத்ு 
கிளடக்கும் வடட்ியிலிருநத்ு உங்களுக்கு அதிக பலன் கிளடக்கும். 

நீண்டகாலம் ்ேமிப்பதற்கு ஒரு பாதுகாப்பான, நீக்குப்்பாக்கான வழி 
உங்களுக்குத ்்தளவப்படட்ால், சிங்கப்பூை ்்ேமிப்புப் பதத்ிைங்களை 
(SSBs) வாங்குவளதக் கருதத்ில் பகாை்ளுங்கை். சிங்கப்பூை ்்ேமிப்புப் 
பதத்ிைங்கை் என்பது ஒரு வளகயான அைோங்கப் பாதுகாப்பு. 
சிங்கப்பூை ்அைோங்கம் இதற்கு முழு உதத்ைவாதமைிக்கிறது. நீங்கை் 
முதலீடு பேய்த பதாளகளய  முழுவதுமாக, முதலுக்கு எவ்வித 
இழப்பும் இல்லாமல், திரும்பப் பபற முடியும். 

்மலும் 
பதைிநத்ுபகாை்ை 
என்ளன ஸ்்கன் 

பேய்யுங்கை். 

3
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உங்கை் மனநல ஆற்றல் பாதிக்கப்படட்ு,  உங்களுக்கான முடிளவ உங்கைால் 
சுயமாக எடுக்க முடியாத ஒரு ேநத்ைப்்பதத்ில்,  உங்கை் தனிப்படட் நலன் 
மற்றும் / அல்லது போதத்ு மற்றும் நிதி ேம்பநத்ப்படட் விஷயங்கைில் உங்கை் 
(்டானை)் ோைப்ில் முடிபவடுக்கவும் பேயல்படவும், உங்கை் நம்பிக்ளகக்குைிய 
குளறநத்படே்ம் ஒருவளை (்டானீ) நியமிப்பதற்கு நீண்டகால அதிகாைப் 
பதத்ிைம் வழிவகுதத்ுத ்தருகிறது. 

ஒரு்வளை உங்கை் மனநல ஆற்றல் பாதிக்கப்பட ்நைிடட்ால், நீங்கை் 
கவனிதத்ுக் பகாை்ைப்படுவீைக்ை் என மன நிம்மதிளயப் பபறுவதற்காக 
நீண்டகால அதிகாைப் பதத்ிைதள்த முன்கூடட்ி்ய தயாை ்பேய்வது மிகவும் 
முக்கியமான ஒன்றாகும். நீங்கை் நீண்டகால அதிகாைப் பதத்ிைதள்தப் பதிவு 
பேய்யாத நிளலயில், உங்கை் மனநல ஆற்றல் பாதிப்பளடநத்ால், உங்கை் 
குடும்ப உறுப்பினைக்ைால் உங்கை் ோைப்ில் பேயல்பட முடியாது, குறிப்பாக 
நிதி ேம்பநத்ப்படட் விஷயங்கைில். அவைக்ை் குடும்ப நீதிமன்றதள்த 
அணுகி உங்கை் அதிகாைம் பபற்ற பிைதிநிதியாக நியமிக்கப்படுவதற்கு 
விண்ணப்பிக்க ்வண்டும். அதற்கு ்நைமும் பணமும் அதிகம் பேலவாகும்.  

நீண்டகால அதிகாைப் பதத்ிைதள்தத ்தயாை ்பேய்வது மிகவும் சுலபமானது, 
கடட்ுப்படியானது. நீண்டகால அதிகாைப் பதத்ிைதத்ின் படிவம் 1-ஐ தயாைிக்கும் 
சிங்கப்பூைைக்ளுக்குத ்தற்்பாது வழங்கப்படும் $75 கடட்ணத ் 

தை்ளுபடி 31 ஆகஸ்ட ்2020 வளை நீடட்ிக்கப்படட்ுை்ைது. 

 

உங்கை் ஓய்வுக்கால வருமானதள்தப் பபருக்க, உங்கள் வீவக வீட்டின் மதிப்தபப் 
பணமாக்குங்கள். 

ேற்றுக் கூடுதல் திடட்மிடலுடன், 
உங்கை் வீவக வீடு உங்களுக்கு 
ஒரு நிளலயான வருமானதள்த 
ஈடட்ித ்தை முடியும். அதளனக ்
பகாண்டு உங்கை் ஓய்வுக்காலத ்
்தளவகளை நீங்கை் பூைத்த்ி 
பேய்திட முடியும். 

நீண்டகால அதிகாரப் பத்திரம் ஒன்தறத் தயார் 
செய்திடுங்கள் (LPA)

உங்கள் வாழ்க்தக மரபு குறித்துத் 
திட்டமிடுங்கள்

சமலும் 
்தரிநத்ு்காள்ள 
என்யன ஸ்சகன் 

்ேய்யுங்கள். 

4

நீண்டகால அதிகாரப் 
பதத்ிரதய்தத ்தயாரிப்பதற்கான 

அறிவுறுதத்ல்களுகக்ு என்யன 
ஸ்சகன் ்ேய்யுங்கள்.
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முன் மருத்துவ உத்தரவு  (AMD)

ஒரு்வளை உங்களுக்கு ்நாய் இறுதிக் கடட்தத்ில் இருநத்ு, 
சுயநிளனளவ இழநத்ுவிடும் சூழ்நிளலயில், உங்கை் 
உயிளை நீடட்ிக்கும் சிகிேள்ே அைிக்கப்பட்வண்டாம் என்று 
நீங்கை் விரும்பினால், அநத் முடிளவ உங்கை் மருதத்ுவைிடம் 
முன்கூடட்ி்ய  பதைிவிதத்ு, உங்கை் குடும்ப உறுப்பினைக்ை் 
அதத்ளகய சிைமமான முடிவுகளை எடுக்கும் பநருக்குதலுக்கு 
ஆைாவளதக் குளறதத்ிடுங்கை்.  

சுவாேமைிப்பு மற்றும் 
உயிைக்ாப்பு    

அதிக ஆபதத்ுை்ை அறுளவ 
சிகிேள்ே

நிைநத்ைமாகக் குழாய் வழியாக 
உணவைிதத்ல்

தீவிை சிகிேள்ேப் பிைிவில் 
அனுமதிதத்ல் 

முன்கூட்டிவய பராமரிப்தபத் திட்டமிடல்  (ACP)

நீங்கை் உங்களுக்காக சுயமாக முடிபவடுக்க முடியாத நிளலயில் இருக்கும்்பாது, 
உங்களை எவ்வாறு கவனிதத்ுகப்காை்ை ்வண்டும் என்பளத உங்கை் 
குடும்பதத்ாருக்கும் மருதத்ுவருக்கும் பதைிவிப்பதற்கு முன்கூடட்ி்ய பைாமைிப்ளபத ்
திடட்மிடல் ஒரு வழியாகும்.  இதத்ளகய முடிவுகளை நீங்கை் முன்கூடட்ி்ய 
எடுப்பதற்கும், இநத் முடிவுகளுக்கான அடிப்பளடகை் குறிதத்ு கலநத்ா்லாசிக்கவும், 
உங்கை் ஆளேகளை எழுதி ளவக்கவும், அவற்ளற உங்கை் அன்புக்குைியவைக்ைிடம் 
பதைிவிக்கவும் இநத்த ்திடட்மிடல் வழிவகுக்கிறது. இவற்றில் பின்வருவன அடங்கும்: 

உங்கை் 
அன்புக்குைியவைக்ளுடன் 

உளையாடளலத ்
துவங்குவதற்கு,  

www.livingmatters.sg என்ற 
இளணயதத்ைதத்ில் 
கிளடக்கும் ACP மின் 

திடட்மிடல் கருவிளயப் 

பயன்படுதத்வும்.  

ஏதாவது ஒரு ACP ளமயதத்ில் 
ோன்றுபபற்ற ACP 

உதவியாைை ்ஒருவளைே ்
ேநத்ிதத்ு உங்கை் 

ஆளேகளை ஆவணப்படுதத் 
்நை முன்பதிவு 

பேய்துபகாை்ளுங்கை். 
*கடட்ணங்கை் பேலுதத் 

்வண்டியிருக்கலாம். 

ACP ளமயங்கைின் படட்ியளல 
www.livingmatters.sg/ACP-directory 

என்ற இளணயதத்ைதத்ில் 
காணலாம். 

முன்கூடட்ி்ய 
பைாமைிப்ளபத ்திடட்மிடல் 

குறிதத்ு உங்கை் சுகாதாைப் 
பைாமைிப்பாைைிடம் 

்களுங்கை். 

1 2 3

முன்கூட்டிவய பராமரிப்தபத் திட்டமிடல் அதனவருக்குமானது. இதற்கு வயது 
வரம்வபா சுகாதாரப் பிரெெ்தனவயா வததவயில்தல. மூன்று எளிய முதறகளில் 

இந்தத் திட்டமிடதலெ ்செய்திடலாம்:

முன் மருதத்ுே உதத்ரவு 
தயாரிப்பது குறிதத்ு 

சமலும் ்தரிநத்ு்காள்ள 
ஸ்சகன்  ்ேய்யுங்கள்.

7



உயில் தயாரித்திடுங்கள்

உயில் என்பது, உங்கை் போதத்ுகளை (ம்ேநி ்ேமிப்புகை் 
தவிைத்த்ு) எவ்வாறு பிைிதத்ுக் பகாடுக்க விரும்புகிறீைக்ை் 
என்பளதக் கூறிடும். உயில் இருக்கும் படே்தத்ில், 
உங்கை் குடும்பதத்ால் பணதள்தயும் ்நைதள்தயும் 
மிேே்ப்படுதத்வும், தகைாறுகளைத ்தவிைத்த்ிடவும் முடியும்.  

வழக்கறிஞைின் உதவி இல்லாமல் நீங்கைாக்வ போநத்மாக 
உயில் ஒன்ளறத ்தயாைிதத்ிடலாம். இருநத்ாலும், உயில் ேைியாக 
எழுதப்படவில்ளலபயன்றால் அல்லது பதைிவற்று இருநத்ால், 
அளத எதிைத்த்ு வழக்குத ்பதாடைலாம் அல்லது அளதே ்
பேல்லாததாக்கிவிடலாம் என்பளதக் கவனதத்ில் பகாை்ைவும். 
உங்கை் உயில் பேல்லுபடியாவளத உறுதிப்படுதத், நீங்கை் 
ஒரு வழக்கறிஞளைே ்ேநத்ிதத்ு ்பேலாம். உயிலில் எப்்பாது 
்வண்டுமானாலும் மாற்றங்கை் பேய்திடலாம்.  

நீங்கை் உயில் எழுதாவிடட்ால், உங்கை் போதத்ுகை், சிங்கப்பூை ்
இறப்பாவணமின்ளம ேடட்தத்ிற்கிணங்க அல்லது இஸ்லாமிய 
ேடட்தத்ிற்கிணங்க (நீங்கை் இஸ்லாமியைாக இருநத்ால்) 
பகிைந்த்ைிக்கப்படும். 

ேழகக்றிஞயர / ேடட் 
நிறுேனதய்தத ்சதட 
ஸ்சகன் ்ேய்யுங்கள்

சமலும் 
்தரிநத்ு்காள்ள 
என்யன ஸ்சகன் 

்ேய்யுங்கள். 

மவெநி வாரிசுதாரதர நியமனம் செய்யுங்கள் 

ம்ேநி வாைிசுதாைை ்நியமனம், உங்கை் ம்ேநி ்ேமிப்புகை் 
எப்படி பகிைந்த்ைிக்கப்பட ்வண்டும்,  ஒவ்பவாரு வாைிசுதாைரும் 
எவ்வைவு பபற ்வண்டும் என்பளத முடிவு பேய்வதற்கான 
நீக்குப்்பாக்குத ்தன்ளமளய உங்களுக்கு அைிக்கிறது. 
உங்களுளடய ம்ேநி ்ேமிப்புகை், நீங்கை் நியமிதத்  
வாைிசுதாைைக்ைிடம்  இயல்பாக பைாக்கமாக வழங்கப்படும்.

நீங்கை் ம்ேநி நியமனதள்த இளணயம்வழி அல்லது ்நைில் 
ம்ேநி ்ேளவ நிளலயதத்ிற்கு பேன்று பேய்திடலாம்.

நீங்கை் ம்ேநி வாைிசுதாைளை நியமிக்காவிடட்ால், உங்கை் 
ம்ேநி ்ேமிப்புகை் பபாதுே ்போதத்ுக்காவலை ்அலுவலகதத்ால் 
(PTO), சிங்கப்பூை ்இறப்பாவணமின்ளம ேடட்தத்ிற்கிணங்க 
அல்லது இஸ்லாமிய ேடட்தத்ிற்கிணங்க (நீங்கை் இஸ்லாமியைாக 
இருநத்ால்) பகிைந்த்ைிக்கப்படும். பபாதுே ்போதத்ுக்காவலை ்
அலுவலகம் நிைவ்ாகக் கடட்ணம் வசூலிக்கும். ம்ேநி வாைிசுதாைை ்
நியமனம் மூலம், வாைிசுதாைைக்ைால் ம்ேநி ்ேமிப்புகளை 
விளைவாகவும், வேதியாகவும் பபற முடியும்.   

சமலும் 
்தரிநத்ு்காள்ள 
என்யன ஸ்சகன் 

்ேய்யுங்கள். 

மசேநி நியமனதய்த 
எே்ோறு ்ேய்ேது 

என்பயதத ்
்தரிநத்ு்காள்ள 

ஸ்சகன் ்ேய்யுங்கள்.
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வீவக வீட்டு உரிதமயாளர் ஒருவர் இறந்துவபானால்  
அந்த வீடு என்னவாகும்? 

வீடட்ில் வசிகக்ும் உங்கை் வாைிசுகைான வாழ்கள்கதத்ுளண அல்லது 
பிை்ளைகை், தகுதி நிபநத்ளனகளுகக்ு உடப்டட்ு, அநத் வீடள்ட 
ளவதத்ுகப்காை்ைலாம். ஒரு்வளை வீடள்ட ளவதத்ுகப்காை்ை யாரும் தகுதி 
பபறாவிடட்ால், அநத் வீடு குளறநத்படே்க ்குடியிருப்புக ்காலகடட்தள்தப் 
பூைத்த்ி பேய்திருநத்ால் பபாதுே ்ேநள்தயில் விற்கப்படும்.   

சமலும் ்தரிநத்ு்காள்ள 
என்யன ஸ்சகன் 
்ேய்யுங்கள். 
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உங்கள் ஓய்வுக்காலத் திட்டத்ததப்  
பரிசீலதன செய்திடுங்கள்

நீங்கை் ஓய்வுக்கால வயளத பநருங்கும்்பாது, நீங்கை் முழுளமயாக ஓய்வுபபற 
அல்லது பதாடைந்த்ு ்வளல பேய்ய முடிபவடுக்கலாம். ஏதாவது ஒரு முடிவுக்கு 
வருவதற்கு முன்னை,் உங்கை் ஓய்வுக்காலம் முழுவதுக்கும் பயன்படக்கூடிய ஓை ்
ஓய்வுக்காலத ்திடட்ம் உங்கைிடம் இருப்பளத நீங்கை் உறுதி பேய்திட ்வண்டும்.
உங்கை் ்தளவகளையும், விருப்பங்களையும் பைிசீலிப்பதற்குக் பகாஞ்ேம் ்நைம் 
பேலவிடுங்கை். உங்கை் இலக்குகளையும் பைிசீலளன பேய்திடுங்கை். 

ஓய்வுக்காலதத்ின்்பாது பபரும்பாலும் வாழ்கள்கமுளறயில் ஒரு 
குறிப்பிடதத்க்க மாற்றம் ஏற்படும். ஓய்வுக்கால வாழ்கள்கக்கு எவ்வாறு 
மாறிேப்ேல்ல விரும்புகிறீைக்ை் என்பளத  ்யாசிதத்ுப் பாருங்கை். சிலை ்
முழுவதுமாக ஓய்வு பபறுவதற்குப் பதிலாக, ்வளல பேய்யும் ்நைதள்தக ்
குளறதத்ு படிப்படியாக ஓய்வுக்காலதத்ிற்கு மாற விரும்புவாைக்ை். நீங்கை் 
குளறவான ்வளலப் பளுளவப் பழகிகப்காை்ைவும், தன்னாைவ்ங்களை 
அல்லது பபாழுது்பாக்குகளை வைைத்த்ுகப்காை்ைவும் இது உங்களுக்கு ்நைம் 
அைிதத்ிடும்.  இதன்மூலம், முழுளமயாக ஓய்வுபபறுவதற்குமுன் உங்கை் 
்ேமிப்ளபயும் நீங்கை் பபருக்கலாம். 

உங்கை் ்ேமிப்புகை், ம்ேநி ்ேமிப்புகை், முதலீடுகைிலிருநத்ு எடுக்கும் 
பணம் ்பான்றவற்ளறப் பைிசீலளன பேய்திடுங்கை். இதளனகப்காண்டு, 
உங்கை் ஓய்வுக்காலத ்்தளவகை், அன்றாடே ்பேலவுகை் ஆகியவற்ளறப் 
பூைத்த்ிபேய்வதற்கு உங்கைிடம் எவ்வைவு ஓய்வுக்கால வருமானம் இருக்கிறது 
என்பளத உறுதிப்படுதத்ுங்கை். 

ஒரு்வளை உங்கை் ஓய்வுக்கால வருமானதள்தப் பபருக்க்வண்டிய 
அவசியம் இருநத்ால், உங்கை் வீடட்ின் மதிப்ளபப் பணமாக்குவது பற்றி நீங்கை் 
்யாசிக்கலாம். 

1 ஜூளல 2017 முதல், மறு ்வளல நியமன வயது 
67 ஆக உயைத்த்ப்படட்து. இதனால், 62 வயது முதல் 
67 வயது வ ளையிலான தகுதி   பறும் ஊழியைக்ை் 
அ்த நிறுவனதத்ில்    தாடைந்த்ு ்வளல 
தேய்வதற்கு முதலாைிகை் மறு்வளல வ   ய்ப்பு 
பகாடுக்க்வண்டும்.

நீங்கள் தகுதி 
்பறுகிறீரக்ளா என்பயத 

அறிய என்யன ஸ்சகன் 
்ேய்யுங்கள்.
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55 வயது முதல், உங்கை் சிறப்பு மற்றும் ோதாைணக் கணக்குகைிலிருக்கும் 
்ேமிப்புகை், உங்களுக்குப் பபாருநத்க்கூடிய முழுத ்பதாளக (FRS) வளை, 
உங்கை் ஓய்வுக்காலக் கணக்கிற்கு (RA) மாற்றப்படும். முழுத ்பதாளகளய 
முழுவதும் பைாக்கமாக, அல்லது ஒரு போதத்ு1 மற்றும் அடிப்பளடத ்
பதாளகயுடன் (BRS) ஒதுக்கி ளவக்கலாம்.  உங்கைது ோதாைண மற்றும் சிறப்புக ்
கணக்கிலிருநத்ு $5,000 வளையிலும், ஓய்வுக்காலக் கணக்கில் முழுத ்பதாளகக்கு 
அல்லது அடிப்பளடத ்பதாளகக்கு2 ்மலாக உை்ை ்ேமிப்ளபயும் நீங்கை் 
எடுதத்ுகப்காை்ைலாம். 55 வயது பூைத்த்ியான பிறகு, பணம் எடுப்பதற்கான 
நிபநத்ளனகை் நிளற்வற்றப்படும் நிளலயில், உங்கை் ்ேமிப்ளப முழுவதுமாக 
அல்லது ஒரு பகுதிளய எநத் ்நைதத்ிலும் எடுதத்ுகப்காை்ைலாம். உங்கைிடம் 
PayNow ்ேளவ இருநத்ால், நீங்கை் எடுக்கும் பதாளக கிடட்தத்டட் உடனடியாக 
உங்கை் வங்கிக் கணக்கிற்கு பேலுதத்ப்படும்.   

உங்கள் மத்திய வெமநிதியிலிருந்து பணம் எடுத்தல் 

 
2

1  உங்கை் வீடட்ின் எஞ்சியுை்ை குதத்ளகக்காலம், 95 வயது வளை நீடிக்கக்கூடியதாக இருக்க ்வண்டும். 
2  இதில் நிைப்புதப்தாளககை், ஈடட்ிய வடட்ிகை், கிளடக்கப்பபற்ற அைோங்க மானியங்கை் உை்ைடங்காது.
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உங்கை் ம்ேநி கணக்கில் உை்ை ்ேமிப்புகளுக்கு 5% வளையிலும் (55 வயதுக்குக ்
கீழ்) 6% வளையிலும் (55 வயது மற்றும் அதற்கும் ்மல்) வடட்ி ஈடட்லாம். 
ம்ேநி கணக்குகைிலிருநத்ு நீங்கை் எடுக்கக்கூடிய ்ேமிப்புகளை, அவேைத ்
்தளவகளுக்கான நிதியாக அங்்க்ய ளவதத்ிருநத்ு, ்தளவ ஏற்படும்்பாது 
மடட்ும் எடுதத்ுகப்காை்ைலாம். 

வழங்குபதாளக பபறத ்தகுதிபபறும் வயதிலிருநத்ு (தற்்பாது 65 வயது) 
70 வயது வளை எநத் ்நைதத்ிலும் மாதாநத்ை வழங்குபதாளககளைப் 
பபறத ்பதாடங்குவதற்கு நீங்கை் விண்ணப்பிதத்ிடலாம். உங்கை் ம்ேநி 
வழங்குபதாளககளைத ்தாமதமாகப் பபறத ்பதாடங்குவதன்வழி, ம்ேநி 
்ேமிப்புக்குக் கூடுதல் வடட்ி ்ேைக்்கலாம். இதன்வழி, உங்கைது எதிைக்ால 
ஓய்வுக்கால வருமானமும் பபருகும்.  

70 வயதுக்குை் நீங்கை் மாதாநத்ிை வழங்குபதாளககளை ஆைம்பிக்காவிடட்ால், 
ம்ேநி கழகம் தானாக்வ வழங்கத ்பதாடங்கிவிடும் (2017-க்குப் பிறகு 70 
வயதாகவிருக்கும் உறுப்பினைக்ளுக்குப் பபாருநத்ும்). 

நீங்கை் மாதாந்திர வரவு செலவுத் திட்டம் 
ஒன்ளறத ்தயாைிதத்ு, உங்கை் பேலவுகளைக ்
கண்காணிதத்ிடுங்கை். அதன் மூலம் உங்கை் 
வருமானதத்ிற்குை் உங்கைால் வாழ்நத்ிட முடியும். 
அதிகமான பேலவுகளைக் கவனதத்ில் பகாை்ளுங்கை்.  
அவற்ளற நீங்கை் குளறக்க முயற்சி பேய்யலாம்.   

4D, ்டாட்் டா அல்லது ேமூக சூதாடட்ங்கைில் நீங்கை் எப்்பாதாவது 
பேய்யும் பேலவுகளையும் குறிதத்ு ளவக்கலாம். ஏபனனில் இேப்ேலவு 
அதிகைிதத்ுகப்காண்்ட ்பாகலாம். அ்தாடு, நீங்கை் இதளனப் பழக்கமாக்கிக ்
பகாை்ைக்கூடிய ஆபதத்ும் இருக்கிறது. சூதாடட்ம் ஒரு பழக்கமாகிவிடு்மா என 
நீங்கை் கவளலப்படட்ால், உை்ளூை ்சூதாடட்க்கூடங்கை், தனியாை ்மன்றங்கைில் 
உை்ை ஜாக்பாட ்இயநத்ிை அளறகை் ஆகியவற்றுக்குை் நுளழவளதத ்
தளட பேய்யும் சுயவிலக்கு உதத்ைவுக்கு விண்ணப்பிப்பது குறிதத்ு நீங்கை் 
்யாசிக்கலாம்.

உங்கள் செலவுகதள நிர்வகித்து  
ஆவராக்கியமாக இருந்திடுங்கள்3

உங்களுக்குத ்பதைிநத் ஒருவை ்சூதாடட்ப் பழக்கதத்ிற்கு 
அடிளமயாகிவிடட்தாகவும், அவருக்கு உதவி 
்தளவப்படுவதாகவும் நீங்கை் நிளனதத்ால், சூதாட்டப் 
பிரெெ்தனகளுக்கான வதசிய மன்றத்துடன் 1800-6-668-668 என்ற 
எண்ணில் பதாடைப்ுபகாை்ைலாம் அல்லது  
www.ncpg.org.sg என்ற இளணயதத்ைதள்த நாடலாம்.

நீங்கை் 55 அல்லது 65 வயளத அளடய இருநத்ால், 
உங்களுக்குை்ை விருப்பதப்தைிவுகை் குறிதத்ு ்மலும் 
புைிநத்ுபகாை்ை, நீங்கை் ம்ேநி ஓய்வுக்காலத ்திடட்மிடல் 
்ேளவக்குே ் பேல்ல முன்பதிவு பேய்திடலாம். நீங்கை் 55 
அல்லது 65 வயளத எடட்ுவதற்கு 6 மாதங்களுக்கு முன்னதாக 
ம்ேநி கழகம் அனுப்பும் கடிததத்ில், இநத்ே ்்ேளவக்குப் பதிவு 
பேய்வதற்கான விவைங்களைக் காணலாம்.

55

65
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ஜனவைி 2020 நிலவைப்படி அளனதத்ு 
விவைங்களும் ேைியாக இருக்கின்றன. 

மதத்ிய ்ேமநிதிக் கழகம் (CPF)                           1800 227 1188            cpf.gov.sg

சுகாதாை ்மம்பாடட்ு வாைியம் (HPB)            1800 225 4482            hpb.gov.sg 

வீடளமப்பு வைைே்ச்ிக் கழகம்  (HDB)                             1800 866 3066           hdb.gov.sg
 
நிதியறிவுக் கழகம் (IFL)                            6950 6690                   Finlit.spe.sg 

சுகாதாை அளமேச்ு (MOH)                        6325 9220                   moh.gov.sg

்தசியக் குற்றத ்தடுப்பு மன்றம் (NCPC)         1800 722 6688            scamalert.sg

பபாதுே ்போதத்ுக்காவலை ்அலுவலகம் (PTO)     1800 225 5529            pto.mlaw.gov.sg

பயனுள்ள எண்கள்

நிதியறிவுக் கழகம் நடதத்ும் இலவே உளைகை்/படட்ளறகை் ஆகியவற்றில் பங்்கற்று, 
உங்கை் அறிவாற்றளல ்மம்படுதத்ிக் பகாை்ளுங்கை். 

 Finlit.spe.sg என்ற இதணயத்தளத்தில் வமலும் சதரிந்துசகாள்ளலாம்


