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மெடிஷீல்டு லைஃப் 2020 ெறுஆய்வு  

(ம ொது கைந்தொலைொசலைக்கொைது)  

1. மெடிஷீல்டு லைஃப் என் து சிங்கப்பூரர்கள் அலைவருக்கும், ஏற்கைலவ இருக்கக்கூடிய 

உடல்நைப்  ிரச்சலைகலைப் ம ொருட் டுத்தொெல், ம ருெைவிைொை ெருத்துவக் 

கட்டணங்கைிைிருந்து வலுவொை  ொதுகொப் ைிப் தற்கொக 2015 நவம் ர் ெொதம் மதொடங்கப் ட்ட 

அடிப் லட சுகொதொரக் கொப்புறுதித் திட்டெொகும். இத்திட்டம் கொைத்திற்லகற்  ம ொருத்தெொக 

இருப் லத உறுதிப் டுத்த, திட்டத்தின் அனுகூைங்கலையும் சந்தொக்கலையும் ெறுஆய்வு மசய்து 

புதுப் ிப் தற்கு இதுலவ உரிய கொைம். மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம், முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள் 

 ற்றிய கருத்துகலையும், திட்டத்லத லெம் டுத்தக்கூடிய லயொசலைகலையும் திரட்ட 

விரும்புகிறது. இவற்லற 2021 முற் குதியில் அெைொக்கத் திட்டெிடப் டுகிறது.  
 

 குதி I:  ின்ைணி 

சிங்கப்பூரின் சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு நிதியைிப்பு முலறயின் லெலைொட்டெொை விவரம்  

2. சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு சிங்கப்பூரர்களுக்குக் கட்டுப் டியொவலத உறுதிப் டுத்தும் “S+3Ms”1 
எனும் ம ொது சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு நிதியைிப்பு சட்டலெப் ின் ஒரு  குதியொக மெடிஷீல்டு லைஃப் 

இடம்ம றுகிறது (கீழ்க்கொணும்  டம் 1-ஐ  ொர்க்கவும்). மெொத்தத்தில்,  ணம் மசலுத்த இயைொத 

கொரணத்தொல் எந்தமவொரு சிங்கப்பூரருக்கும் லதலவயொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு 

ெறுக்கப் டொதிருப் லத S+3Ms உறுதி மசய்கிறது.  
 
 

 டம் 1: S+3Ms சட்டலெப்பு  

 
 

இழப் ின் அ ொயத்லதப்  கிரும் முலறலய மெடிஷீல்டு லைஃப் வலுவொக்கியுள்ைது 

3. சிங்கப்பூரர்களுக்கு அல்ைது அவர்கைது குடும் த்திைருக்கு நிதிநிலை உலைச்சல் 

உண்டொக்கக்கூடிய ம ருெைவிைொை ெருத்துவெலை கட்டணங்கைிைிருந்து அவர்கலைப் 

 ொதுகொக்க, சுகொதொரக் கொப்புறுதி முக்கிய  ங்கொற்றுகிறது. செவயதுப்  ிரிலவச் லசர்ந்த 

தைிந ர்கைின் நிதி வைங்கலை ஒன்றுதிரட்டுவதன்வழி, தைிந ர்கள் ம ருெைவிைொை 

கட்டணங்கைிைிருந்து  ொதுகொத்துக்மகொள்ை சிறிய சந்தொலவ மசலுத்துகிறொர்கள்.  
 

1 S+3Ms என் து நிதி உதவிகள், மெடிஷீல்டு லைஃப், மெடிலசவ், மெடிஃ ண்டு ஆகியவற்லறக் குறிக்கிறது. 

நிதி உதவிகள்

மெடிஷீல்டு லைஃப்

மெடிலசவ்

மெடிஃ ண்டு  

S+3Ms 

 ணவசதிச் லசொதலைக்கு உட் ட்ட நிதி 
உதவிகள்  

ம ொதுச் சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு 

நிலையங்கைில் 80% வலர  

அடிப் லட சுகொதொரக் கொப்புறுதி  
ம ருெைவிைொை ெருத்துவெலை 

ெற்றும் சுகொதொரப்  ரொெரிப்புக் 

கட்டணங்களுக்கு உதவுகிறது  

தைிப் ட்ட லசெிப்பு  

சிறிய அைவிைொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்புக் 

கட்டணங்கலையும் கொப்புறுதி 
சந்தொக்கலையும் மசலுத்துவதற்குப் 

 யன் டுகிறது  

 ொதுகொப்பு வலை  

வசதி குலறவொை சிங்கப்பூரர்களுக்கு 

உதவி வழங்குகிறது  
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4. கொப்புறுதியின்  ங்லக விரிவு டுத்தும் லநொக்கத்துடன், முன்ைதொக நடப் ிைிருந்த 

மெடிஷீல்டு திட்டத்திற்குப்  திைொக, மூன்று முக்கிய லெம் ொடுகளுடன் மெடிஷீல்டு லைஃப் 

திட்டம் 1 நவம் ர் 2015 அன்று மதொடங்கப் ட்டது:  
 

(i) லெம் ட்ட  ொதுகொப்பு: மெடிஷீல்டு லைஃப் கூடுதல் அனுகூைங்களுடன் 

ம ருெைவிைொை ெருத்துவெலை கட்டணங்களுக்கும் விலையொை நொட் ட்ட லநொய் 

சிகிச்லசகளுக்கும் லெம் ட்ட  ொதுகொப்ல  அைித்தது. 
 
கடந்த நொன்கு ஆண்டுகைில், 2.3 ெில்ைியன் லகொரிக்லககளுக்குச் சுெொர் $3.5  ில்ைியன் 

மதொலகலய மெடிஷீல்டு லைஃப் வழங்கியது. ம ருெைவிைொை கட்டணங்களுக்குக் 

கூடுதைொை மதொலககள் கிலடத்தை. 2019-ல், நிதி உதவிம ற்ற ஆக அதிகெொை 10% 
ெருத்துவெலை கட்டணங்களுக்கு (அல்ைது $4,000-க்கு லெைொை கட்டணங்கள்), 
ஒவ்மவொரு லகொரிக்லகக்கும் சரொசரியொக $6,000 வழங்கப் ட்டது.  
 
இதன் கொரணெொக,  த்தில் எட்டு சிங்கப்பூரர்கள் ம ொது ெருத்துவெலைகைின் நிதி 
உதவிம ற்ற கட்டணங்களுக்கு ெிகக்குலறவொை மதொலகலய மசலுத்திைொர்கள் அல்ைது 

அறலவ மரொக்கம் மசலுத்தவில்லை.  
 

(ii) வொழ்நொள் முழுதும், அலைவருக்கும்  ொதுகொப்பு: சிங்கப்பூரர்கள் அலைவரும், 
அவர்கைின் உடல்நிலை எப் டி இருந்தொலும், வொழ்நொள் முழுதும் மெடிஷீல்டு லைஃப் 

திட்டத்தொல் இப்ல ொது  ொதுகொக்கப் டுகிறொர்கள். இதற்குமுன் கொப்புறுதி 
ம றொதிருந்தவர்களும் இதில் உள்ைடங்குவர். கடந்த நொன்கு ஆண்டுகைில், 
இதற்குமுன் கொப்புறுதி ம றொதவர்கைின் 347,000 லகொரிக்லககளுக்கு $538 ெில்ைியன் 

(அல்ைது 15%) மெடிஷீல்டு லைஃப் மதொலக வழங்கப் ட்டது. கொப்புறுதி ம ற்றிருந்தும், 
ஏற்கைலவ இருந்த உடல்நைப்  ிரச்சலைகள் விைக்கப் ட்டிருந்தவர்களுக்கு, அந்த 

விைக்குகள் நீக்கப் ட்டை. 
 
(iii) கட்டுப் டியொகும் சந்தொக்கள்: அரசொங்கம் அலைவருக்கும் சந்தொக்கள் 

கட்டுப் டியொவலத உறுதிப் டுத்த ஆதரவு வழங்கியது. கடந்த நொன்கு ஆண்டுகைில், 
அரசொங்கம் $3.1  ில்ைியன் சந்தொ நிதி உதவிகளும் இதர ஆதரவும் வழங்கியது. இதில் 

$31 ெில்ைியன் மதொலக, நிதி உதவிகள், மெடிலசவ், குடும்  ஆதரவு ஆகியவற்றுக்குப் 

 ிறகும் சந்தொ மசலுத்த இயைொத வசதி குலறவொலைொருக்குக் கூடுதல் சந்தொ ஆதொரவொக 

வழங்கப் ட்டது. 
 

5. மெடிஷீல்டு லைஃப்  ற்றிய லெல்விவரங்கள் சுகாதார அமைசச்ின் இமையத்தளத்தில் 
கிலடக்கும்.  
 

மெடிலீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் முக்கிய அம்சங்கள் 

6. ல ொதுெொை  ொதுகொப்ல  நிலைநொட்டும் அலத லவலையில் சந்தொக்கலைக் 

கட்டுப் டியொகும் அைவில் லவத்திருக்க, மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தில் லகொரிக்லக வரம்புகள், 
கழிப்புத்மதொலக, இலணக்கொப்புறுதி ல ொன்ற அம்சங்கள் உள்ைை. ( டம் 2-ஐ  ொர்க்கவும்.) 
லெல்விவரம் அறிய தகவல் லகலயட்லட இங்கக  ொர்க்கைொம்.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.medishieldlife.sg/
http://www.medishieldlife.sg/infobooklet
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 டம் 2: மெடிஷீல்டு லைஃப் லகொரிக்லககள் கணக்கிடப் டும் முலற  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* கழிப்புத்மதொலக, இலணக்கொப்புறுதி, லகொரிக்லக வரம்புக்கு லெைொை கட்டணம் ஆகியை 

மெடிலசவ் ெற்றும்/அல்ைது மரொக்கம்  யன் டுத்த மசலுத்தப் டலவண்டும்.  

 

 

 

 

 

 

 

 குதி II: அனுகூைங்கலை லெம் டுத்துவதற்கொை முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள் 

முக்கிய லகொட் ொடுகைின் அவசியம் நீடிக்கிறது 

7. மெடிஷீல்டு லைஃப் 2020 ெறுஆய்வு, இத்திட்டம் 2015-ல் மதொடங்கப் ட்டதிைிருந்து 

லெற்மகொள்ைப் டும் முதல் முக்கிய ெறுஆய்வொகும். அரசொங்கத்தின் கடப் ொட்டின் டி, முதல் 

ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு சந்தொக்கள் மதொடர்ந்து நிலையொகக் கட்டிக்கொக்கப் ட்டை. விரிவொை ம ொது 

கைந்தொலைொசலைக்குப்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் ெறுஆய்வுக் குழு  ரிந்துலரத்த மெடிஷீல்டு 

லைஃப் திட்டத்தின் முக்கிய வடிவலெப்புக் லகொட் ொடுகள் இன்றுவலர அவசியெொைலவயொக 

நீடிக்கின்றை.2 குறிப் ொக, இத்திட்டத்லத நீண்டகொைத்திற்கு நிலைநொட்டும் வலகயில், 
சிங்கப்பூரர்களுக்குக் கூடுதல் அனுகூைங்கள் வழங்குவதற்கும் சந்தொக்கலைக் கட்டுப் டியொகும் 

அைவில் லவத்திருப் தற்கும் இலடயில் செநிலை கொணப் டலவண்டும்.  
 

2020 ெறுஆய்வுக்கொக மெடிஷீல்டு லைஃப் அனுகூைங்கள் லெம் ொடு 

8. இருந்தொலும், உருெொறிவரும் ெருத்துவ நலடமுலற, சுகொதொரப்  ரொெரிப்புச் மசைவின் 

 ணவகீ்கம், கிலடக்கப்ம ற்ற லகொரிக்லககள் ஆகியவற்றுக்கு ஏற் , மெடிஷீல்டு லைஃப் 

அனுகூைங்களும் சந்தொக்களும் அடிக்கடி ெறுஆய்வு மசய்யப் ட்டொக லவண்டும். மதொடர்ந்து 

உறுதிப் ொடு அைிப் தற்கும் நீடித்து நிலைப் தற்கும் இது அவசியம்.  
 
 
9. இந்த அடிப் லடயில், மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தில் லெம் டுத்தக்கூடிய இரு 

அம்சங்கலை ென்றம் அலடயொைம் கண்டுள்ைது:  

 
2 மெடிஷீல்டு லைஃப் ெறுஆய்வுக் குழுவின் அறிக்லகலய இங்கக கொணைொம். 

கட்டணத் மதொலக லகொரிக்லக வரம்புக்கு லெைொக இருந்தொல், மெடிஷீல்டு 

லைஃப் மதொலக வழங்கப் டொது என்று அர்த்தெில்லை. கழிப்புத்மதொலகயும் 

இலணக்கொப்புறுதியும் கழித்த ின், லகொரிக்லக வரம்பு வலர மெடிஷீல்டு 

லைஃப் மசலுத்தும்.  

லகொரிக்லக வரம்புக்கு லெைொை கட்டணம் * 

இலணக் கொப்புறுதி * 

லகொரப் டும் 

மதொலகயில் 

கழிப்புத்மதொலகலய
க் கழித்த  ிறகு 

லநொயொைி மசலுத்த 

லவண்டிய  ங்கு (3% 

முதல் 10%).  

மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்டுத் மதொலக  

லகொரப் டும் மதொலகயில் கழிப்புத்மதொலகயும் இலணக் 

கொப்புறுதியும் கழித்த  ிறகு, ெீதித் மதொலகலய மெடிஷீல்டு 

லைஃப் மசலுத்தும்.   

கொப் ீட்டுத் மதொலகக்கு ஒவ்மவொரு மகொள்லக ஆண்டிலும் 

$100,000 வரம்பு உண்டு, வொழ்நொள் முழுவதற்கும் லகொரிக்லக 

வரம்பு கிலடயொது.  

கழிப்புத்மதொலக * 

மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப்புத்மதொலக வழங்கீடு மதொடங்குவதற்கு முன் ொக ஒவ்மவொரு மகொள்லக ஆண்டுக்கும் 

லநொயொைி மசலுத்தும் மதொலக இது. வயலதயும்  டுக்லகப் ிரிலவயும் ம ொறுத்து $1,500 முதல் $3,000 வலர 

கழிப்புத்மதொலக மசலுத்தலவண்டும்.  

அதிக ட்ச 

லகொரிக்லக வரம்பு  

லகொரிக்லக வரம்பு 

சிகிச்லசயின் 

வலகலகயும் 

ெருத்துவெலையி
ல் தங்கியிருக்கும் 

நொட்கலையும் 

ம ொறுத்து 

நிர்ணயிக்கப் டும்.  

http://www.moh.gov.sg/home/our-healthcare-system/medishield-life/what-is-medishield-life/medishield-life-review-committee
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(a) லெம் ட்ட  ொதுகொப் ைிக்க, லகொரிக்லக வரம்புகள் புதுப் ிப்பு ெற்றும் சீரலெப்பு. 

மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் லகொரிக்லக வரம்புகள்,  ணவகீ்கத்திற்கும் 

ெருத்துவத்துலறயின் முன்லைற்றத்திற்கும் ஏற்  ல ொதிய  ொதுகொப் ைிப் லத 

உறுதிப் டுத்தும் வலகயில் புதுப் ிக்கப் டலவண்டும். சிகிச்லச வலகலய அதிகெொகச் 

சொர்ந்த லகொரிக்லக வரம்புகள் லெம் ட்ட  ொதுகொப் ைிக்க முடியும், குறிப் ொகப் 

 ரொெரிப் ின் அல்ைது சிகிச்லசயின் வலகலயப் ம ொறுத்து மசைவுகள் ம ருெைவு 

ெொறு டும் துலறகைில். இந்த ெறுஆய்வின் ஒரு  குதியொக, இவ்வொண்டு ஜைவரி 

ெொதம் மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தில் லெலும் நுணுக்கெொை அறுலவ சிகிச்லச 

லகொரிக்லக வரம்புகள் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டை. ம ொதுவொகலவ அதிக விலையொக 

இருக்கக்கூடிய அதிக சிக்கைொை அறுலவ சிகிச்லசகளுக்கு லெம் ட்ட  ொதுகொப் ைிப் து 

இதன் லநொக்கம். இந்த ெறுஆய்வில், லகொரிக்லக வரம்புகைில் கூடுதைொை 

சீரலெப்புகலைப்  ரிந்துலரக்கிலறொம். 
  

(b) ம ரிய அைவிைொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு உருெொற்ற முலைப்புகளுக்கு ஆதரவு. நெது 

லதசிய கொப்புறுதித் திட்டம் என்ற முலறயில், மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டம் சுகொதொர 

அலெச்சின் ம ரிய அைவிைொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு உருெொற்ற முலைப்புகளுக்கு 

ஆதரவைிக்கலவண்டும். கடந்த ஈரொண்டுகைில், சிங்கப்பூரர்கள் சமூகத்திலும் வடீ்டிலும் 

லெலும் ம ொருத்தெொை  ரொெரிப்பு ம றும் வலகயில் திட்டம் லெம் டுத்தப் ட்டுள்ைது. 
( ின்ைிலணப்பு A  ொர்க்கவும்.) இதன்வழி, விலையொை ெருத்துவெலை 

 ரொெரிப்புக்கொை லதலவ குலறக்கப் ட்டு, சிங்கப்பூரர்கள் அலைவருக்கும் சுகொதொரப் 

 ரொெரிப்புச் மசைவுகள் தொக்குப் ிடிக்கக்கூடிய அைவில் லவத்திருக்கப் டுகின்றை. 
இந்த ெறுஆய்வில், சுகொதொரப்  ரொெரிப் ின் உருெொற்றத்திற்கு ஆதரவைிக்கும் கூடுதல் 

லெம் ொடுகலைப்  ரிந்துலரக்கிலறொம். லநொயொைிகலை முன்கூட்டிலய 

ெருத்துவெலையிைிருந்து வடீ்டுக்கு அனுப் ி லவப் தற்கு ஆதரவைிப் தும் இதில் 

உள்ைடங்கும். 
 

10. ென்றத்தின் முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள் கீலழ  ட்டியைிடப் ட்டுள்ைை. 
 ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கைின் சுருக்கம்  ின்ைிலணப்பு B-ல்  ட்டியைிடப் ட்டுள்ைை.  
 

(a) லகொரிக்லக வரம்புகைின் புதுப் ிப்பு ெற்றும் சீரலெப்பு  

 
11. நிதி உதவிம றும் கட்டணங்கைில்  த்தில் ஒன் தின் லகொரிக்லக வரம்புகலைப் 

புதுப் ிக்கலவண்டும். அலதொடு, லகொரிக்லக வரம்புகள் இன்னும் அடிக்கடி ெறுஆய்வு 

மசய்யப் டலவண்டும். இதன் மதொடர் ில், இைிவரும் கொைத்தில் லகொரிக்லக வரம்புகள் மூன்று 

ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுலற ெறுஆய்வு மசய்யப் டுமெை சுகொதொர அலெச்சு அறிவித்திருப் லத 

ென்றம் கவைத்தில் மகொள்கிறது.  
 
12. சமூக ெருத்துவெலை  ரொெரிப்புக்கும் மவைிலநொயொைி கதிரியக்க சிகிச்லசக்கும் 

சிகிச்லச சொர்ந்த லகொரிக்லக வரம்புகலை அறிமுகப் டுத்தலவண்டும். தற்ல ொது, லநொயொைி 
ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு ம றுகிறொரொ அல்ைது துலணத் தீவிரப்  ரொெரிப்பு3 ம றுகிறொரொ என் லதப் 

ம ொருட் டுத்தொெல், சமூக ெருத்துவெலையில் தங்குலவொருக்கு அலத லகொரிக்லக வரம்பு 

நடப் ிைிருக்கிறது. ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்ல விட துலணத் தீவிரப்  ரொெரிப்பு அதிக 

விலையொைது என் தொல், ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு ம றும் லநொயொைிகளுடன் ஒப் ிடுலகயில், 
துலணத் தீவிரப்  ரொெரிப்பு ம றும் லநொயொைிகளுக்கு மெடிஷீல்டு லைஃப் ல ொதுெொை 

கொப் ைிக்கவில்லை. துலணத் தீவிரப்  ரொெரிப்புக்கும் ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்புக்கும் தைித்தைி 
லகொரிக்லக வரம்புகலை அறிமுகப் டுத்துவதன்வழி, இரு வலகயொை லநொயொைிகளும் 

மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின்கீழ் நிகரொை அைவிைொை கொப் டீ்லடப் ம றுவொர்கள். சிகிச்லச 

சொர்ந்த லகொரிக்லக வரம்புகைின் அறிமுகத்தொல்  யைலடயக்கூடிய ெற்மறொன்று 

மவைிலநொயொைி கதிரியக்க சிகிச்லச. இதன்வழி அதிக விலையொை மவைிலநொயொைி கதிரியக்க 

சிகிச்லசக்கு லெம் ட்ட கொப் டீு கிலடக்கும்.  

 
3 ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு என் து ஒருவரின் லநொய்க்குப்  ிறகு லநரும் இயைொலெ ெற்றும் இயக்கொற்றல் குலற ொட்லட 

சீர்ப் டுத்தும்  யிற்சி சிகிச்லசலயக் குறிக்கிறது. துலண தீவிரப்  ரொெரிப்பு என் து தீவிர கவைிப் ைிக்கும் 

ெருத்துவெலைகைில் வழங்கப் டுவலதவிடக் குலறவொை தீவிரம் மகொண்ட ெருத்துவ, தொதிலெ  ரொெரிப்பு கூடுதைொகத் 

லதலவப் டும் சிக்கைொை ெருத்துவப்  ிரச்சலைகளுக்கொைது. 
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13. மகொள்லக ஆண்டுக்கொை லகொரிக்லக வரம்பு $100,000-ல் இருந்து $150,000 ஆக 

உயர்த்தப் டலவண்டும். இதன்வழி, ஓர் ஆண்டில் நீண்டநொள் அல்ைது  ைமுலற 

ெருத்துவெலையில் தங்குவதொல் லநரும் ெிகப்ம ரிய கட்டணத்மதொலககைிைிருந்து 

சிங்கப்பூரர்களுக்குக் கூடுதல் கொப் டீு கிலடக்கும். 
 

(b) ம ரிய அைவிைொை சுகொதொரப்  ரொெரிப்பு உருெொற்ற முலைப்புகளுக்கு ஆதரவைிப்பு 

 

14. ெருத்துெலையில் தங்கியிருக்கும் முதல் இரண்டு நொட்களுக்கொை அன்றொட 

 டுக்லகப் ிரிவு, சிகிச்லச கட்டணங்களுக்கு உயர் லகொரிக்லக வரம்புகள். ெருத்துவெலைகைில் 

தங்கும் லநொயொைிகைின்  டுக்லகப் ிரிவு, சிகிச்லச கட்டணங்களுக்கு, வழக்கெொை 

 டுக்லகப் ிரிவொக இருந்தொல் ஒரு நொளுக்கு $700 லகொரிக்லக வரம்பும், தீவிர சிகிச்லசப்  ிரிவொக 

இருந்தொல் ஒரு நொளுக்கு $1,200 லகொரிக்லக வரம்பும் நடப் ில் உள்ைை. ஆயினும், 
ெருத்துவெலையில் தங்கியிருக்கும் முதல் சிை நொட்கைின்ல ொது லநொயொைிகைின் கட்டணங்கள் 

கூடுதைொக இருக்கக்கூடும். லநொயொைியின் உடல்நைப்  ிரச்சலைகலைக் கண்டறிவதற்கொக 

லெற்மகொள்ைப் டும் விலையொை  ரிலசொதலைகள் இதற்குக் கொரணம். இதைொல், முன்கூட்டிலய 

வடீு திரும்பும் லநொயொைிகளுக்கு, கூடுதல் கொைம் தங்கியிருக்கும் லநொயொைிகைின் அைவுக்குப் 

ல ொதிய கொப் டீு கிலடப் தில்லை. கூடுதல் கொைம் ெருத்துவெலையில் தங்கியிருப்ல ொரின் 

மெொத்த லகொரிக்லக வரம்பு முதல் சிை நொட்கைின் உயர் கட்டணத்லத ஈடு மசய்வதற்குப் 

ம ொதுவொகப் ல ொதுெொைதொக இருப் து இதற்குக் கொரணம்.4 எைலவ, குறுகியகொைம் 

ெருத்துவெலையில் தங்கியிருப்ல ொருக்கு லெம் ட்ட கொப் டீு வழங்க, ெருத்துவெலையில் 

தங்கியிருக்கும் முதல் இரண்டு நொட்களுக்கு உயர் லகொரிக்லக வரம்புகலை அறிமுகப் டுத்த 

நொங்கள்  ரிந்துலரக்கிலறொம். சுகொதொரப்  ரொெரிப் ில் ஏற் ட்டுள்ை முன்லைற்றங்கைொல் 

முன்கூட்டிலய வடீு திரும் க்கூடிய சிை லநொயொைிகளுக்கு இது  யைைிக்கும். கூடுதல் கொைம் 

தங்கியிருக்கும் லநொயொைிகளும் உயர் லகொரிக்லக வரம்புகைொல்  யைலடவொர்கள்.  

 

15. வயது மூத்த லநொயொைிகைின்  கல்லநர அறுலவ சிகிச்லசகளுக்கொை கழிப்புத்மதொலக 

குலறக்கப் டலவண்டும்.  கல்லநர அறுலவ சிகிச்லசக்குச் மசல்லும் 80 வயதுக்கு லெைொை 

லநொயொைிகைின் கழிப்புத்மதொலகலய “சி”  டுக்லகப் ிரிவுகைில் தங்கியிருப்ல ொரின் 

கழிப்புத்மதொலகக்கு இலணயொக $3,000-ல் இருந்து $2,000 ஆகக் குலறக்கைொம். கழிப்புத்மதொலக 

ஒலர அைவில் இருக்கும்ல ொது, ெருத்துவெலையில் தங்கியிருப் தற்குப்  திைொக  கல்லநர 

அறுலவ சிகிச்லசலயத் லதர்ந்மதடுக்க லநொயொைிகள் தயங்கொதிருப் லத உறுதிப் டுத்தைொம். 80 
வயதும் அதற்குக் குலறவொை வயதுமுள்ை  கல்லநர அறுலவ சிகிச்லச லநொயொைிகைின் 

கழிப்புத்மதொலக ஏற்கைலவ “சி”  டுக்லகப் ிரிவில் தங்கியிருக்கும் லநொயொைிகளுக்கொை 

கழிப்புத்மதொலகக்கு இலணயொக இருக்கிறது.  

 

(c) ெற்ற  ரிந்துலரகள்  

 
16. தைியொர் ெருத்துவெலைகளுக்கொை விகிதப் டியொை கொரணிலய 25 விழுக்கொட்டுக்குக் 

குலறக்கலவண்டும். லநொயொைிகள் நிதி உதவிம றும்  ரொெரிப்ல  அல்ைது நிதி உதவிம றொத 

 ரொெரிப்ல த் லதர்ந்மதடுத்தொலும், ஒலர ெொதிரியொை மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்டுத் 

மதொலககலைப் ம றுவலத உறுதிப் டுத்துவது விகிதப் டியொை கொரணியின் லநொக்கம். தைியொர் 

ெருத்துவெலை கட்டணங்கள் தற்ல ொது 35 விழுக்கொடு விகிதப் டி கணக்கிடப் டுகின்றை. 
மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்டுத் மதொலகலயக் கணக்கிடுவதற்கு முன் ொக, தைியொர் 

ெருத்துவெலை கட்டணங்கலை நிதி உதவிம றும் கட்டணத்திற்கு அதிக நிகரொக்குவது இதன் 

லநொக்கம். எடுத்துக்கொட்டொக, தைியொர் ெருத்துவெலையின் $10,000 கட்டணம், மெடிஷீல்டு 

லைஃப் கொப் டீ்டுத் மதொலகலயக் கணக்கிடுவதற்கு முன் ொக $3,500 ஆக விகிதப் டி 

கணக்கிடப் டுகிறது. இந்த விகிதப் டியொை கொரணி இல்ைொவிட்டொல், தைியொர் ெருத்துவெலை 

கட்டணங்களுக்கு மெடிஷீல்டு லைஃப் கூடுதல் கொப் டீ்டுத்மதொலக வழங்க லவண்டியிருக்கும். 
ஏமைைில், தைியொர் ெருத்துவெலை கட்டணங்கள் நிதி உதவிம றும் கட்டணங்கலைவிட 

அதிகெொக இருக்கும். அண்லெ கட்டணங்கைின் அடிப் லடயில், 35 விழுக்கொடு விகிதப் டியொை 

 
4 லகொரக்கூடிய மெொத்த மதொலக ெருத்துவெலையில் தங்கியிருக்கும் நொட்கைின் அடிப் லடயிைொைது.  யன் டுத்தப் டொத 

வரம்புகலை லவமறொரு நொைின் கட்டணத்திற்குப்  யன் டுத்தைொம். எ.கொ. வழக்கெொை  டுக்லகப் ிரிவில் 3 நொட்கள் 

தங்கும்ல ொது, மெொத்த லகொரிக்லக வரம்பு 3 x $700 = $2,100. முதல் 2 நொட்கைின் கட்டணங்கள் நொளுக்கு $800 ஆகவும், 
மூன்றொம் நொைின் கட்டணம் $500 ஆகவும் இருந்தொல், லகொரக்கூடிய மெொத்த மதொலக $2,100 லகொரிக்லக வரம்புக்குள் இருக்கும். 
ஏமைைில், மூன்றொம் நொைின்  யன் டுத்தப் டொத வரம்புகலை முந்திய நொட்கைின் கட்டணங்களுக்குப்  யன் டுத்திக் 

மகொள்ைைொம். 
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கொரணி, தைியொர் ெருத்துவெலை கட்டணங்கலை நிதி உதவிம றும் ஒப் ிடத்தக்கக் 

கட்டணங்களுக்கு நிகரொகக் குலறப் தற்குப் ல ொதுெொைதொக இல்லை. எைலவ, இந்த விகிதத்லத 

25 விழுக்கொட்டுக்குக் குலறப் தன்வழி, உண்லெயொை கட்டண லவறு ொடுகலை லெலும் 

மதைிவொகப்  ிரதி ைிப் லதொடு, தைியொர் ெருத்துவெலையின் லநொயொைிகளும் நிதி உதவிம றும் 

லநொயொைிகளும் ஒலர ெொதிரியொை கொப் டீ்டுத்மதொலககள் ம றுவலதயும் உறுதிப் டுத்த 

முடியும்.  

 

17.  ின்வரு வற்றுக்கொை வழக்கெொை விைக்கல்கள் நீக்கப் டலவண்டும்: 
 

i. தற்மகொலை முயற்சியொல் அல்ைது லவண்டுமென்லற சுயெொகக் கொயப் டுத்திக் 

மகொண்டதொல் லதலவப் டும் சிகிச்லசகள். சுயெொகக் கொயப் டுத்திக் மகொள்லவொருக்கு 

முலறயொை சிகிச்லச அைிப் லத தகுந்த அணுகுமுலற என் தற்கொை அங்கீகொரம் 

அதிகரித்து வருகிறது. லதசிய சுகொதொரக் கொப்புறுதியொை மெடிஷீல்டு லைஃப், தைிந ர்கள் 

லதறி வருவதற்கு ஆதரவைிக்கைொம். 
 

ii. ல ொலதப்புழக்கத்தொல், ெதுப் ழக்கத்தொல் அல்ைது ல ொலதப்ம ொருள் அல்ைது ெது 

உட்மகொண்டதொல் லதலவப் டும் சிகிச்லசகள். அமெரிக்க அடிலெப் ழக்க ெருத்துவச் 

சங்கத்தின் டி, அடிலெப் ழக்கம் என் து மூலையின் ெின்லைொட்டங்கள், ெர ணுவியல், 
சுற்றுப்புறம், தைிந ரின் வொழ்க்லக அனு வங்கள் ஆகியவற்றுக்கு இலடயிைொை 

சிக்கைொை மசயல் ொடுகள் சம் ந்தப் ட்டது. அடிலெப் ழக்கத்திற்கொை தடுப்பு 

முயற்சிகளும் சிகிச்லசகளும் ெற்ற நொட் ட்ட லநொய்களுக்கொைவற்லறப் ல ொைலவ 

ம ொதுவொக மவற்றிகரெொக உள்ைை. லதசிய சுகொதொரொக் கொப்புறுதி என்ற முலறயில் 

மெடிஷீல்டு லைஃப் தைிந ர்கள் அடிலெப் ழக்கங்கைிைிருந்து ெீண்டுவரவும் 

குணெலடயவும் ஆதரவைிக்கைொம். 
 

 குதி III: சந்தொக்களும் சந்தொவின் கட்டுப் டியொகும் தன்லெயும் ெறுஆய்வு 

சந்தொ ெொற்றங்கள் 

18. லெம் ட்ட கொப் டீ்டுக்கும், உயர் கொப் டீ்டுத்மதொலகக்கும், சுகொதொரப்  ரொெரிப்புச் 

மசைவின்  ணவகீ்கத்திற்கும், உண்லெயொை லகொரிக்லக நிைவரத்திற்கும்5 ஏற்  மெடிஷீல்டு 

லைஃப் சந்தொக்கைில் இலடயிலடயில் ெொற்றம் மசய்யப் டலவண்டும். குறிப் ொக, கடந்த நொன்கு 

ஆண்டுகைில் மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்டுத்மதொலககள் கிட்டத்தட்ட 40% அதிகரித்துள்ைை. 

கொப் டீு லகொருலவொரின் எண்ணிக்லக கிட்டத்தட்ட 30% அதிகரித்துள்ைது.  

 

19. இத்திட்டம் மதொடர்ந்து நீடித்து நிலைப் லத உறுதிப் டுத்த, கொப் டீ்டுக் கணிப் ொைரின் 

 ரிந்துலரப் டி இந்தச் சுற்றில் சந்தொக்கைில் ெொற்றம் மசய்ய மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் 

 ரிந்துலரக்கிறது. இந்தச் சுற்றின் சந்தொ ெொற்றங்கைில், முன்ைதொக 2018 முதல் 2020 வலர 

அெைொக்கப் ட்ட அனுகூை லெம் ொடுகளும் கவைத்தில் மகொள்ைப் டும். ( ின்ைிலணப்பு A 

 ொர்க்கவும்.)  

 
சந்தொ கட்டுப் டியொவலத உறுதிப் டுத்த, குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் 

ஈட்டுலவொருக்கு 50% வலர சந்தொ நிதி உதவிகள் வழங்கப் டுகின்றை. 
மெர்லடக்கொ தலைமுலற மூத்லதொர்கள் கூடுதைொக 5% அல்ைது 10% சந்தொ 

நிதி உதவிகளும், 2019 முதல் 2023 வலர ஒவ்லவொர் ஆண்டும் $200 மெடிலசவ் 

நிரப்புத்மதொலகயும் ம றுகிறொர்கள். முன்லைொடித் தலைமுலற மூத்லதொர்கள், 
 ிறந்த ஆண்டுப்  ிரிவின் அடிப் லடயில், சந்தொவுக்கு 40% முதல் 60% வலர 

சிறப்பு நிதி உதவியும், ஒவ்லவொர் ஆண்டும் $200 முதல் $800 வலரயிைொை 

மெடிலசவ் நிரப்புத்மதொலகயும் ம றுகிறொர்கள். சந்தொ நிதி உதவிகள்  ற்றிய 
லெல்விவரங்களுக்கு, தகவல் லகலயட்லட இங்லக  ொர்க்கைொம். 

 

 
5 மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின்கீழ் வழங்கப் டும் மெொத்த கொப் டீ்டுத்மதொலக, திட்டம் அறிமுகெொைதிைிருந்து 

ஆண்டுக்குச் சுெொர் 12% அதிகரித்து, 2016-ன் $758 ெில்ைியைிைிருந்து 2019-ல் $1.04  ில்ைியனுக்கு அதிகரித்துள்ைது. இது 

சிங்கப்பூரின் லதசிய சுகொதொரச் மசைவிைத்தில் 2012 முதல் 2017 ஏற் ட்ட வருடொந்தர அதிகரிப்புக்குக் கிட்டத்தட்ட நிகரொைது. 

http://www.medishieldlife.sg/infobooklet
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20. மகொவிட்-19 நிைவரத்தொல் சிங்கப்பூரர்களும் ம ொருைியலும்  ொதிக்கப் ட்டிருக்கும் 

நிலையில், சந்தொக்கலைச் மசலுத்த சிங்கப்பூரர்கள் சிைர் அதிக சவொல்கலை எதிர்லநொக்கக்கூடும் 

என் லத ென்றம் உணர்கிறது. எைலவ, இந்த அசொதொரணெொை கொைகட்டத்தில் கூடுதல் உதவி 
வழங்குவது குறித்து  ரிசீைிக்குெொறு சுகொதொர அலெச்சிடம் ென்றம் லகட்டுக்மகொண்டது. சுகொதொர 

அலெச்சு அடுத்த ஈரொண்டுகளுக்கு சிங்கப்பூரர்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவைிக்க உறுதி 
அைித்திருப் தில் ென்றம் ெகிழ்ச்சி அலடகிறது. சுகொதொர அலெச்சின் மசய்தி அறிக்லகலய 

இங்கக கொணைொம்.  

 

21. தற்ல ொதுள்ை ெற்றும் கூடுதல் ஆதரவுத் திட்டங்கலைக் கணக்கில் மகொண்ட  ிறகு, 
சிங்கப்பூர் குடிெக்கள் அலைவரது நிகர சந்தொ உயர்வுகளும் முதல் ஆண்டில் சுெொர் 10% வலர 

இருக்கும். சந்தொக்கலை மெடிலசவ்  யன் டுத்தி மதொடர்ந்து முழுலெயொகச் மசலுத்திட முடியும். 

நிகர உத்லதச சந்தொக்கலைப்  ின்ைிலணப்பு C-ல் கொணைொம்.  

 

22. சிிங்கப்பூரர்கள்  ைர் தங்கலைச் சொர்ந்திருப்ல ொரின் சந்தொக்கலையும் மசலுத்துவதொல், 
 ல்லவறு வருெொை அைவுகலையும் குடும்  உறுப் ிைர்கைின் எண்ணிக்லகலயயும் மகொண்ட 

 ல்லவறு வலகயொை குடும் ங்கள்ெீதொை சந்தொவின் தொக்கத்லத ென்றம் ஆரொய்ந்தது. 
ம ரும் ொைொை வழக்கெொை குடும் ங்கைின் மெொத்த மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள், நிதி 
உதவிக்குப்  ிறகு, அந்தக் குடும் ங்கைின் வருடொந்தர மெடிலசவ் சந்தொவுக்கும் உள்வரவுக்கும் 

உட் ட்டிருக்கும் என் லத நொங்கள் கவைித்லதொம். சிை எடுத்துக்கொட்டுகள்  ின்ைிலணப்பு D-ல் 

கொட்டப் ட்டுள்ைை. நிதி உதவிகள், மெடிலசவ், குடும்  ஆதரவு ஆகியவற்றுக்குப்  ிறகும் 

சந்தொக்கலைச் மசலுத்த இயைொத வசதி குலறவொலைொருக்குக் கூடுதல் சந்தொ ஆதரவு மதொடர்ந்து 

கிலடக்கும்.  ணச் சிரெத்தின் கொரணெொக ஒருவரும் மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்லட 

இழந்துவிடெொட்டொர்கள்.  

 

ம ொதுெக்கைின் கருத்துகள் 

23. மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் தைது முன்லைொட்டப்  ரிந்துலரகள்  ற்றி, 29 மசப்டம் ர் 2020 

ெொலை 6 ெணியிைிருந்து 20 அக்லடொ ர் 2020 ெொலை 6 ெணி வலர ம ொதுெக்கைிடெிருந்து 

கருத்துகலைப் ம ற விரும்புகிறது. அலைத்து கருத்துகலையும் இமையை்வழியான 

கருத்துமரப்புப் படிவத்மதப் பயன்படுத்தி சைரப்்பிக்கலாை், அல்ைது  ின்வரும் முகவரிக்குத் 

த ொைில் அனுப் ி லவக்கைொம்: Quality Service, Ministry of Health, 16 College Road, College of Medicine 

Building, Singapore 169854. 

 
24. மெடிஷீல்டு லைஃப்  ற்றி லெல்விவரம் அறிய, தகவல் லகலயட்லட இங்கக  ொர்க்கைொம், 
அல்ைது சுகொதொர அலெச்சின் இலணயத்தைத்திற்கு இங்கக வருலகயைிக்கைொம்.  
 

மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் மகொள்லக ெற்றும் திட்ட வலரயலறகள் 

குறித்து  ரிந்துலரகள் மசய்வதற்கும், மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்ட நிர்வொகத்லத 

ெறுஆய்வு மசய்வதற்கும் மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்லத சுகொதொர அலெச்சர் 

நியெித்தொர். இந்த ென்றத்தில் தற்ல ொது 11 உறுப் ிைர்கள் உள்ைைர். 
ெொறு ட்ட  ின்ைணிகலைக் மகொண்ட அவர்கள், கொப்புறுதி, முதலீடு, 
ெருத்துவம் ல ொன்ற துலறகைில் நிபுணத்துவத் திறன் ம ற்றவர்கள். 
மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றத்லதயும் அதன் தற்ல ொலதய உறுப் ிைர்கலையும் 

 ற்றி இங்கக லெல்விவரம் அறியைொம்.  

 

  

https://www.moh.gov.sg/docs/librariesprovider5/mshl-econsult/(tl)-press-release---premium-support-measures.pdf
https://form.gov.sg/5f6d93c00748bd00119ec0e0
https://form.gov.sg/5f6d93c00748bd00119ec0e0
http://www.medishieldlife.sg/infobooklet
http://www.medishieldlife.sg/
http://www.moh.gov.sg/home/our-healthcare-system/medishield-life/what-is-medishield-life/medishield-life-council
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 ின்ைிலணப்பு A 

2015 முதல் மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தில் மசய்யப் ட்டுள்ை லெம் ொடுகைின்  ட்டியல் 

 

2018 

1. ம ொது ெருத்துவெலைகைின் அவசர சிகிச்லசப்  ிரிவுகைிைிருந்து சமூக 

ெருத்துவெலைகைில் லநரடியொகச் லசர்க்கப் டுலவொருக்குக் கொப் டீு நீட்டிக்கப் ட்டது. லநொலயத் 

மதைிவொகக் கண்டறிந்த  ிறகு, உடல்நிலை சீரொக இருப் தொக ெதிப் ிடப் டும் லநொயொைிகளுக்கு, 
சமூக ெருத்துவெலையில் ெருத்துவ, தொதிலெ ெற்றும்/அல்ைது ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு 

லதலவப் டும் நிலையில், ஆகப் ம ொருத்தெொை சூழைில்  ரொெரிப்பு அைிப் தற்கு இது துலண 

புரிந்தது. 
 
2. நொட் ட்ட குடல் மசயைிழப் ின் கொரணெொக நீண்டகொைத்திற்குச் சிலரவழி ஊட்டெைிப்பு 

ம றும் லநொயொைிகளுக்கு ெொதத்திற்கு $1,700 புதிய லகொரிக்லக வரம்பு. இதுல ொன்ற அதிக 

விலையொை சிகிச்லசகள் லதலவப் டும் லநொயொைிகளுக்கு இது அதிக ெைநிம்ெதி அைித்தது. 
 

3. இரண்டு அரிய  ிறவிக் குலற ொடுகைொை ட்லரமசொெி 18, அமைொ ர் 

ல ொலைொப்லரொமசன்மசஃ ைி ஆகியவற்றுக்கொை அறுலவ சிகிச்லசகளுக்குக் கொப் டீு 

நீட்டிக்கப் ட்டது. இவ்விரு குலற ொடுகளுக்கும் சிகிச்லச அவ்வைவொகப்  ைைைிக்கொததொல், 
மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீ்டிைிருந்து இலவ முன்ைதொக விைக்கப் ட்டிருந்தை. ஆைொல், 
அறுலவ சிகிச்லச மூைம் லநொயொைிகைின் வொழ்க்லகத் தரத்லதயும் உயிர் ிலழப்ல யும் 

இப்ல ொது லெம் டுத்த முடியும் எை அண்லெ அலைத்துைக ஆய்வுகள் கொட்டுவதொல், 
மெடிஷீல்டு லைஃப் கொப் டீு நீட்டிக்கப் ட்டது. 
 

2019 

4. ஆ த்தொை கர்ப் கொைத்திற்கும்  ிரசவம் மதொடர் ொை சிக்கல்களுக்கும் லதலவப் டும் 

உள்லநொயொைி சிகிச்லசக்குக் கொப் டீு நீட்டிக்கப் ட்டது. இந்தச் சிக்கல்கைொல் ம ருெைவிைொை 

ெருத்துவெலை கட்டணங்கலை எதிர்லநொக்கக்கூடிய ம ற்லறொர்களுக்கு இது அதிக ெை நிம்ெதி 
அைித்தது. 
 

 
5.  ல்கூட்டு எலும்புெஜ்லஜ புற்றுலநொய்க்கொக உள்லநொயொைியொகத் தங்கிய  ிறகு 

மவைிலநொயொைியொகத் மதொடர்ந்து ம றும் தன்ைியைொை எலும்புெஜ்லஜ ெொற்று சிகிச்லச 

ஒவ்மவொன்றுக்கும் $6.000 புதிய லகொரிக்லக வரம்பு. லநொயொைிகள் ெருத்துவெலையில் 

தங்கியிருக்கும் கொைகட்டத்லத 3 வொரங்கள் வலர குலறப் தற்கு இது உதவும். 
 

2020 

6. அதிக விலையொக இருக்கக்கூடிய அதிக சிக்கைொை அறுலவ சிகிச்லசகளுக்கு லெம் ட்ட 

கொப் டீு வழங்க, அறுலவ சிகிச்லசகளுக்கொை லகொரிக்லக வரம்புகள் உயர்த்தப் ட்டு, அதிக 

நுணுக்கெொை லகொரிக்லக வரம்புகள் அறிமுகப் டுத்தப் ட்டை. 
 
 

 
7. சமூக ைருத்துவைமனகளிலுை் உள்க ாயாளி அ ்திைக்கால இல்லங்களிலுை் புதிய 

உள்க ாயாளி அ ்திைக்கால க ாய்த்தைிவு பராைரிப்புச ் கசமவக்குக் காப்பீடு 

 ீட்டிக்கப்பட்டது. க ாய்த்தைிவு பராைரிப்பு கதமவப்படுை் க ாயாளிகளுக்கான ஆதரமவ 

கைை்படுத்தவுை், க ாயாளிகள் சரியான இடத்தில் இருக்கவுை் இது துமை புரிகிறது.  
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 ின்ைிலணப்பு B 

 
அட்டவலண B1: லகொரிக்லக வரம்புகைில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள் 
 

 தற்ல ொது  ரிந்துலரக்கப் டுவது 
உள்லநொயொைி சிகிச்லசகள்  
 டுக்லகப் ிரிவு, சிகிச்லசக்கொை அன்றொடக் கட்டணங்கள்  

- வழக்கெொை 

 டுக்லகப் ிரிவு 
ஒரு நொளுக்கு $700 ஒரு நொளுக்கு $800* 

- தீவிர சிகிச்லசப்  ிரிவு ஒரு நொளுக்கு $1,200 ஒரு நொளுக்கு $2,200* 
* முதல் இரண்டு நொட்களுக்கு ஒவ்மவொரு நொளுக்கும் கூடுதைொக $200 லகொரிக்லக வரம்பு 

உண்டு  

- உைலநொய் சிகிச்லச 

ஒரு நொளுக்கு $100, ஒரு 

மகொள்லக ஆண்டில் 

அதிக ட்சம் 35 நொட்கள் 

ஒரு நொளுக்கு $160, ஒரு 

மகொள்லக ஆண்டில் 

அதிக ட்சம் 60 நொட்கள் 

ஸ்டீரிலயொடொக்டிக் கதிரியக்க 

அறுலவ சிகிச்லச  
ஒவ்மவொரு சிகிச்லசக்கும் 

$4,800 
ஒவ்மவொரு சிகிச்லசக்கும் 

$10,000 
சமூக ெருத்துவெலை  

- ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு ^ ஒரு நொளுக்கு $350 
ஒரு நொளுக்கு $350  

- துலண தீவிரப்  ரொெரிப்பு ^ ஒரு நொளுக்கு $430  
மவைிலநொயொைி சிகிச்லசகள்  

சிறுநீரக இரத்தச் சுத்திகரிப்பு  ஒரு ெொதத்திற்கு $1,000 ஒரு ெொதத்திற்கு $1,100 
ெைித உறுப்பு ெொற்றுக்கொை 

தடுப் ொற்றல் குலறப்பு சிகிச்லச 
ஒரு ெொதத்திற்கு $200 ஒரு ெொதத்திற்கு $550  

புற்றுலநொய்க்கொை கதிரியக்க சிகிச்லச  

மவைிப்புற கதிரியக்க சிகிச்லச 

(உடைின் ஒரு குதிக்கொைது 

தவிர்த்து)  ஒரு சிகிச்லசக்கு $140  
ஒரு சிகிச்லசக்கு $300  

உடைின் ஒரு குதிக்கொை 

கதிரியக்க சிகிச்லச  
ஒரு சிகிச்லசக்கு $900 

அதிக ட்ச லகொரிக்லக வரம்புகள்  

மகொள்லக ஆண்டின் லகொரிக்லக 

வரம்பு  
$100,000 $150,000 

^ ெறுவொழ்வு  ரொெரிப்பு என் து ஒருவரின் லநொய்க்குப்  ிறகு லநரும் இயைொலெ ெற்றும் 

இயக்கொற்றல் குலற ொட்லட சீர்ப் டுத்தும்  யிற்சி சிகிச்லசலயக் குறிக்கிறது. துலண தீவிரப் 

 ரொெரிப்பு என் து தீவிர கவைிப் ைிக்கும் ெருத்துவெலைகைில் வழங்கப் டுவலதவிடக் 

குலறவொை தீவிரம் மகொண்ட ெருத்துவ, தொதிலெ  ரொெரிப்பு கூடுதைொகத் லதலவப் டும் 

சிக்கைொை ெருத்துவப்  ிரச்சலைகளுக்கொைது.  
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அட்டவலண B2: கழிப்புத்மதொலககைில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள் 
 

 டுக்லகப் ிரிவு / சிகிச்லச தற்ல ொது  ரிந்துலரக்கப் டுவது 

 கல்லநர அறுலவ சிகிச்லச   

- 80 வயதுக்கு லெல் $3,000 $2,000 

 

அட்டவலண B3: விகிதப் டியொை கொரணிகைில்  ரிந்துலரக்கப் டும் ெொற்றங்கள் 
 

 டுக்லகப் ிரிவு / சிகிச்லச தற்ல ொது  ரிந்துலரக்கப் டுவது 

தைியொர் ெருத்துவெலை  
( கல்லநர அறுலவ சிகிச்லச 

உட் ட) 
35% 25% 
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 ின்ைிலணப்பு C 

அட்டவலண C1: 2021-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (சிங்கப்பூர் குடிெக்கள்)  
 

அடுத்த  ிறந்தநொைில் 

வயது 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 

தற்ல ொலதய 

சந்தொக்கள்  
($) 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 

திருத்தப் ட்ட 

சந்தொக்கள்  
($) 

குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் ஈட்டுலவொருக்கொை சந்தொ நிதி உதவிக்குப்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் ($) 

குலறந்த வருெொைம்  குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் நடுத்தர உயர் வருெொைம் 

தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  

1 – 20 130 145 98 109 104 116 111 124 

21 – 30 195 250 147 188 156 200 166 213 

31 – 40 310 390 233 293 248 312 264 332 

41 – 50 435 520 305 364 327 390 348 416 

51 – 60 630 795 441 557 473 597 504 636 

61 – 65 755 990 491 644 529 693 567 743 

66 – 70 815 1120 530 728 571 784 612 840 

71 – 73 885 1245 576 810 620 872 664 934 

74 – 75 975 1345 634 875 683 942 732 1009 

76 – 78 1130 1525 678 915 735 992 791 1068 

79 – 80 1175 1660 705 996 764 1079 823 1162 

81 – 83 1250 1680 750 1008 813 1092 875 1176 

84 – 85 1430 1885 858 1131 930 1226 1001 1320 

86 – 90 1500 2015 825 1109 900 1209 975 1310 

> 90 1530 2030 765 1015 842 1117 918 1218 

குறிப்புகள்:  

1. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைத்திற்கொை சந்தொ நிதி உதவிகளும் ஒருமுலற ெட்டும் வழங்கப் டும் மகொவிட் நிதி உதவியும் (முதல் ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் 

உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. கூடுதைொை மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகளும் முன்லைொடித் தலைமுலற நிதி உதவிகளும் உள்ைடக்கப் டவில்லை.  
2. உள்ைடக்கப் ட்டுள்ை சந்தொ நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொை ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசொத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொைது. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 முதல் 

$21,000 வலரயில் இருந்தொல் 10 விழுக்கொடு குலறவொை நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு லெைொக இருந்தொல் சந்தொ நிதி உதவிகள் கிலடக்கொது. ஒன்றுக்கு லெைொை 

மசொத்துகைின் உரிலெயொைர்கள் சந்தொ நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி ம றெொட்டொர்கள். நிரந்தரவொசிகள், சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொை சந்தொ நிதி உதவிகைில்  ொதிலயப் ம றுவொர்கள்.  
3. குலறந்த வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் 

என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,201 முதல் $2,000 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தர உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி 

வருெொைம் $2,001 முதல் $2,800 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது.  
4. திருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு திருத்தப் டக்கூடியலவ.  
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அட்டவலண C2: 2023-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (சிங்கப்பூர் குடிெக்கள்) 

அடுத்த 

 ிறந்தநொைில் 

வயது 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 

தற்ல ொலதய 

சந்தொக்கள் ($) 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 

திருத்தப் ட்ட 

சந்தொக்கள் ($) 

குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் ஈட்டுலவொருக்கொை சந்தொ நிதி உதவிக்குமுன் மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் ($) 

குலறந்த வருெொைம் 
குலறந்த முதல் நடுத்தர 

வருெொைம் 
நடுத்தர உயர் வருெொைம் உயர் வருெொைம் 

தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திிருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  

1 – 20 130 145 98 109 104 116 111 124 130 145 

21 – 30 195 250 147 188 156 200 166 213 195 250 

31 – 40 310 390 233 293 248 312 264 332 310 390 

41 – 50 435 525 305 368 327 394 348 420 435 525 

51 – 60 630 800 441 560 473 600 504 640 630 800 

61 – 65 755 1020 491 663 529 714 567 765 755 1020 

66 – 70 815 1100 530 715 571 770 612 825 815 1100 

71 – 73 885 1195 576 777 620 837 664 897 885 1195 

74 – 75 975 1320 634 858 683 924 732 990 975 1320 

76 – 78 1130 1530 678 918 735 995 791 1071 1130 1530 

79 – 80 1175 1590 705 954 764 1034 823 1113 1175 1590 

81 – 83 1250 1675 750 1005 813 1089 875 1173 1250 1675 

84 – 85 1430 1935 858 1161 930 1258 1001 1355 1430 1935 

86 – 90 1500 2025 825 1114 900 1215 975 1317 1500 2025 

> 90 1530 2055 765 1028 842 1131 918 1233 1530 2055 

குறிப்புகள்: 
1. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைத்திற்கொை சந்தொ நிதி உதவிகள் இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. கூடுதைொை மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகளும் முன்லைொடித் 

தலைமுலற நிதி உதவிகளும் உள்ைடக்கப் டவில்லை.  
2. உள்ைடக்கப் ட்டுள்ை சந்தொ நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொை ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசொத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொைது. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 முதல் 

$21,000 வலரயில் இருந்தொல் 10 விழுக்கொடு குலறவொை நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு லெைொக இருந்தொல் சந்தொ நிதி உதவிகள் கிலடக்கொது. ஒன்றுக்கு லெைொை 

மசொத்துகைின் உரிலெயொைர்கள் சந்தொ நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி ம றெொட்டொர்கள். நிரந்தரவொசிகள், சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொை சந்தொ நிதி உதவிகைில்  ொதிலயப் ம றுவொர்கள்.  
3. குலறந்த வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் 

என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,201 முதல் $2,000 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தர உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி 

வருெொைம் $2,001 முதல் $2,800 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது.  
4. திருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு திருத்தப் டக்கூடியலவ. 
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அட்டவலண C3: 2021-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (மெர்லடக்கொ தலைமுலறயிைர்) 
 

அடுத்த 

 ிறந்தநொைில் 

வயது 

சந்தொ நிதி உதவி, மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகள், ஒருமுலற வழங்கப் டும் மகொவிட்-19 நிதி உதவி ஆகியவற்றுக்குப்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் ($) 

குலறந்த வருெொைம் குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் நடுத்தர உயர் வருெொைம் உயர் வருெொைம் 

தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  

61 – 65 453 501 491 543 529 585 718 793 

66 – 70 489 541 530 586 571 631 775 856 

71 – 73 531 587 576 636 620 685 841 930 

74 – 75 585 648 634 702 683 755 927 1025 

76 – 78 565 625 622 688 678 750 1017 1125 

79 – 80 588 650 647 715 705 780 1058 1170 

81 – 83 625 689 688 758 750 827 1125 1240 

84 – 85 715 791 787 870 858 949 1287 1424 

86 – 90 675 746 750 829 825 912 1350 1492 

> 90 612 675 689 760 765 844 1377 1519 

குறிப்புகள்: 
1. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைத்திற்கொை சந்தொ நிதி உதவிகளும், கூடுதைொை மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகளும், ஒருமுலற வழங்கப் டும் மகொவிட் நிதி உதவியும் (முதல் 

ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. 
2. உள்ைடக்கப் ட்டுள்ை சந்தொ நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொை ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசொத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொைது. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 முதல் 

$21,000 வலரயில் இருந்தொல் 10 விழுக்கொடு குலறவொை நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு லெைொக இருந்தொல் சந்தொ நிதி உதவிகள் கிலடக்கொது. ஒன்றுக்கு லெைொை 

மசொத்துகைின் உரிலெயொைர்கள் சந்தொ நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி ம றெொட்டொர்கள். 
3. குலறந்த வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் 

என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,201 முதல் $2,000 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தர உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி 

வருெொைம் $2,001 முதல் $2,800 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $2,800 லெைொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. 
4. கொட்டப் ட்டுள்ை புள்ைிவிவரங்கைில் 2019 முதல் 2023 வலர மெர்லடக்கொ தலைமுலறயிைருக்கு வழங்கப் டும் வருடொந்தர மெடிலசவ் நிரப்புத்மதொலக 

உள்ைடக்கப் டவில்லை. 
5. திருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு திருத்தப் டக்கூடியலவ. 
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அட்டவலண C4: 2023-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (மெர்லடக்கொ தலைமுலறயிைர்) 
 

அடுத்த 

 ிறந்தநொைில் 

வயது 

சந்தொ நிதி உதவிக்கும் மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகளுக்கும்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் ($) 

குலறந்த வருெொைம் குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் நடுத்தர உயர் வருெொைம் உயர் வருெொைம் 

தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  தற்ல ொது திருத்தப் ட்டது  

61 – 65 453 612 491 663 529 714 718 969 

66 – 70 489 660 530 715 571 770 775 1045 

71 – 73 531 717 576 777 620 837 841 1136 

74 – 75 585 792 634 858 683 924 927 1254 

76 – 78 565 765 622 842 678 918 1017 1377 

79 – 80 588 795 647 875 705 954 1058 1431 

81 – 83 625 838 688 922 750 1005 1125 1508 

84 – 85 715 968 787 1065 858 1161 1287 1742 

86 – 90 675 912 750 1013 825 1114 1350 1823 

> 90 612 822 689 925 765 1028 1377 1850 

குறிப்புகள்: 
1. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைத்திற்கொை சந்தொ நிதி உதவிகளும் கூடுதைொை மெர்லடக்கொ தலைமுலற நிதி உதவிகளும் இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. 
2. உள்ைடக்கப் ட்டுள்ை சந்தொ நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொை ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசொத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கொைது. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 முதல் 

$21,000 வலரயில் இருந்தொல் 10 விழுக்கொடு குலறவொை நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு லெைொக இருந்தொல் சந்தொ நிதி உதவிகள் கிலடக்கொது. ஒன்றுக்கு லெைொை 

மசொத்துகைின் உரிலெயொைர்கள் சந்தொ நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி ம றெொட்டொர்கள். 
3. குலறந்த வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தர வருெொைம் 

என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $1,201 முதல் $2,000 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தர உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி 

வருெொைம் $2,001 முதல் $2,800 வலர உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. உயர் வருெொைம் என் து குடும் த்தின் ெொதொந்தர தைிந ர் சரொசரி வருெொைம் $2,800 லெைொக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. 
4. கொட்டப் ட்டுள்ை புள்ைிவிவரங்கைில் 2019 முதல் 2023 வலர மெர்லடக்கொ தலைமுலறயிைருக்கு வழங்கப் டும் வருடொந்தர மெடிலசவ் நிரப்புத்மதொலக 

உள்ைடக்கப் டவில்லை. 
5. திருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு திருத்தப் டக்கூடியலவ. 
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அட்டவலண C5: 2021-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (முன்லைொடித் தலைமுலறயிைர்) 
 

அடுத்த  ிறந்தநொைில் 

வயது 

நிதி உதவிக்குப்  ிறகு 

தற்ல ொலதய மெடிஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கள் 
($) 

முன்லைொடித் தலைமுலற, 
ஒருமுலற வழங்கப் டும் 

மகொவிட்-19 நிதி உதவிகளுக்குப் 

 ிறகு திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு 

லைஃப் சந்தொக்கள் 
($) 

71 – 73 491 543 

74 – 75 498 551 

76 – 78 518 573 

79 – 80 537 594 

81 – 83 566 624 

84 – 85 616 681 

86 – 90 615 680 

> 90 612 675 
குறிப்புகள்:  
1. முன்லைொடித் தலைமுலற நிதி உதவிகளும் ஒருமுலற வழங்கப் டும் மகொவிட் நிதி உதவியும் (முதல் 

ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. 
2. கொட்டப் ட்டுள்ை புள்ைிவிவரங்கைில் முன்லைொடித் தலைமுலறயிைருக்கொை வருடொந்தர மெடிலசவ் 

நிரப்புத்மதொலக உள்ைடக்கப் டவில்லை 
3. திருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு 

திருத்தப் டக்கூடியலவ. 
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அட்டவலண C6: 2023-ல் திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதச அட்டவலண (முன்லைொடித் தலைமுலறயிைர்) 
 

அடுத்த  ிறந்தநொைில் 

வயது 

நிதி உதவிக்குப்  ிறகு தற்ல ொலதய 

மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் 
($) 

முன்லைொடித் தலைமுலற நிதி 
உதவிக்குப்  ிறகு திருத்தப் ட்ட 

மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் 
($) 

71 – 73 491 663 

74 – 75 498 674 

76 – 78 518 701 

79 – 80 537 727 

81 – 83 566 759 

84 – 85 616 833 

86 – 90 615 831 

> 90 612 822 

குறிப்புகள்: 
1. முன்லைொடித் தலைமுலற நிதி உதவிகள் ெட்டுலெ இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப் ட்டுள்ைை. 
2. காட்டப்பட்டுள்ள புள்ளிவிவரங்களில் முன்கனாடித் தமலமுமறயினருக்கான வருடா ்தர மைடிகசவ்  ிரப்புத்மதாமக 

உள்ளடக்கப்படவில்மல. 
3. திிருத்தப் ட்ட சந்தொக்கள் உத்லதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப் லடயிைொைலவ, லெற்மகொண்டு 

திருத்தப் டக்கூடியலவ. 
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 ின்ைிலணப்பு D 

சிைவலக குடும் ங்கள்ெீது திருத்தப் ட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொவின் உத்லதசத் தொக்கம் 6 

 

குலறந்த வருெொைம் ஈட்டும் தைிக் குடும் ம் – லகொ குடும் ம்  

திரு லகொவுக்குத் திருெணெொகி இரண்டு  ிள்லைகள் இருக்கிறொர்கள். அவருக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் சுெொர் 35 வயதிருக்கும். குடும் த்தில் அவர் 

ெட்டும்தொன் லவலைக்குச் மசன்று ெொதத்திற்கு $2,000 சம் ொதிக்கிறொர். அவர் ஓர் ஆண்டில் தைது ெத்திய லசெ நிதி மெடிலசவ் கணக்கில் சுெொர் $2,340 

மசலுத்துகிறொர்.  

வருடொந்தர மெடிலசவ் சந்தொக்கள் ^ நிதி உதவிக்குப்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கள் 

நிதி உதவிக்குப்  ிறகு லகர்ஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கள் * 

மெடிஷீல்டு லைஃப், லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கலைச் 

மசலுத்துவதற்குப்  யன் டுத்தப் டும் மெடிலசவ் சந்தொவின் 

விழுக்கொடு 

$2,340 $803 $268 46% 
^ ஆண்டு வருெொைத்தில் ஒரு ெொத ல ொைஸ் இருக்கும் என்ற ஊகத்தின் அடிப் லடயில்  
* லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் திரு லகொவுக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் ெட்டுலெ ம ொருந்தும் 

 

நடுத்தர வருெொைம் ஈட்டும் தைிக் குடும் ம் – முத்து குடும் ம் 

திரு முத்துவுக்குத் திருெணெொகி இரண்டு  ிள்லைகள் இருக்கிறொர்கள். அவருக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் சுெொர் 35 வயதிருக்கும். குடும் த்தில் 

அவர் ெட்டும்தொன் லவலைக்குச் மசன்று ெொதத்திற்கு $6,000 சம் ொதிக்கிறொர். அவர் ஓர் ஆண்டில் தைது ெத்திய லசெ நிதி மெடிலசவ் கணக்கில் சுெொர் 

$7,020 மசலுத்துகிறொர். 

வருடொந்தர மெடிலசவ் சந்தொக்கள் ^ நிதி உதவிக்குப்  ிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கள் 

நிதி உதவிக்குப்  ிறகு லகர்ஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கள் * 

மெடிஷீல்டு லைஃப், லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கலைச் 

மசலுத்துவதற்குப்  யன் டுத்தப் டும் மெடிலசவ் சந்தொவின் 

விழுக்கொடு 

$7,020 $856 $296 16% 
^ ஆண்டு வருெொைத்தில் ஒரு ெொத ல ொைஸ் இருக்கும் என்ற ஊகத்தின் அடிப் லடயில் 
* லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் திரு முத்துவுக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் ெட்டுலெ ம ொருந்தும் 

 
6 இந்தப்  குப் ொய்வில் தற்ல ொதுள்ை சந்தொ நிதி உதவிகள், மெர்லடக்கொ/முன்லைொடித் தலைமுலற நிதி உதவிகள், மெர்லடக்கொ/முன்லைொடித் தலைமுலற மெடிலசவ் நிரப்புத்மதொலககள் ஆகியை 

கணக்கில் மகொள்ைப் ட்டுள்ைை, ஆைொல் முதுலெக்கொைச் சந்தொத் தள்ளு டிகளும் ஒருமுலற வழங்கப் டும் மகொவிட்-19 நிதி உதவியும் கணக்கில் மகொள்ைப் டவில்லை. ம ொருந்தத்தக்க 

இடங்கைில், அலவ சந்தொலவ லெற்மகொண்டு ஈடுமசய்யும். 
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நடுத்தர வருெொைம் ஈட்டும் ம ரிய குடும் ம் – ஸொ ிர்  குடும் ம் 

திரு ஸொ ிருக்குத் திருெணெொகி இரண்டு  ிள்லைகள் இருக்கிறொர்கள். அவருக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் சுெொர் 45 வயதிருக்கும். இருவரும் 

ெொதத்திற்குத் தைொ $4,000 சம் ொதிக்கிறொர்கள். அவர்கள் ஓர் ஆண்டில் தங்கைது ெத்திய லசெ நிதி மெடிலசவ் கணக்கில் சுெொர் $9,360 மசலுத்துகிறொர்கள். 
திரு ஸொ ிரின் சுெொர் 75 வயது ெதிக்கத்தக்க வயதொை ம ற்லறொர்கள் இருவலரயும் அவர்கள் ஆதரிக்கின்றைர். ம ற்லறொர்கள் அவர்களுடன் 

வொழ்கிறொர்கள்.  

முன்லைொடித் தலைமுலறயிைருக்கு, அவர்கள்  ிறந்த ஆண்டுப்  ிரிவின் அடிப் லடயில், ஆண்டுக்கு $200 முதல் $800 வலரயிைொை மெடிலசவ் 

நிரப்புத்மதொலககளும் கிலடக்கிறது. தங்கைது மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கலைச் மசலுத்த இதலை அவர்கள்  யன் டுத்திக் மகொள்ைைொம்.  

வருடொந்தர மெடிலசவ் 

சந்தொக்கள் ^ 

முன்லைொடித் 

தலைமுலறக்கொை மெடிலசவ் 

நிரப்புத்மதொலக 

நிதி உதவிகளுக்குப்  ிறகு 

மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் 

நிதி உதவிகளுக்குப்  ிறகு 

லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் * 

மெடிஷீல்டு லைஃப், லகர்ஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கலைச் மசலுத்துவதற்குப் 

 யன் டுத்தப் டும் மெடிலசவ் சந்தொ ெற்றும் 

நிரப்புத்மதொலககைின் விழுக்கொடு 

$9,360 $400 $2,366 $523 30% 
^ ஆண்டு வருெொைத்தில் ஒரு ெொத ல ொைஸ் இருக்கும் என்ற ஊகத்தின் அடிப் லடயில் 
* லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் திரு ஸொகிருக்கும் அவரது ெலைவிக்கும் ெட்டுலெ ம ொருந்தும் 

 

குலறந்த வருெொைம் ஈட்டும் மெர்லடக்கொ தலைமுலற குடும் ம் – லீ குடும் ம் 

மெர்லடக்கொ தலைமுலறலயச் லசர்ந்த லீ தம் தியர் 60 முதல் 65 வயதுக்கு இலடப் ட்டவர்கள். குடும் த்தில் திரு லீ ெட்டும்தொன் லவலைக்குச் 

மசன்று ெொதத்திற்கு $1.700 சம் ொதிக்கிறொர். அவர் ஓர் ஆண்டில் தைது ெத்திய லசெ நிதி மெடிலசவ் கணக்கில் சுெொர் $2,320 மசலுத்துகிறொர். 

மெர்லடக்கொ தலைமுலறயிைருக்கு 2019 முதல் 2023 வலர ஆண்டுலதொறும் $200 மெடிலசவ் நிரப்புத்மதொலககள் கிலடக்கும். தங்கைது மெடிஷீல்டு 

லைஃப் சந்தொக்கலைச் மசலுத்த இதலை அவர்கள்  யன் டுத்திக் மகொள்ைைொம்.  

வருடொந்தர மெடிலசவ் 

சந்தொக்கள் ^ 

முன்லைொடித் 

தலைமுலறக்கொை மெடிலசவ் 

நிரப்புத்மதொலக  

நிதி உதவிகளுக்குப்  ிறகு 

மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள்  

நிதி உதவிகளுக்குப்  ிறகு 

லகர்ஷீல்டு லைஃப் சந்தொக்கள் 

மெடிஷீல்டு லைஃப், லகர்ஷீல்டு லைஃப் 

சந்தொக்கலைச் மசலுத்துவதற்குப் 

 யன் டுத்தப் டும் மெடிலசவ் சந்தொ ெற்றும் 

நிரப்புத்மதொலககைின் விழுக்கொடு  

$2,320 $400 $1,224 $204 52% 

^ ஆண்டு வருெொைத்தில் ஒரு ெொத ல ொைஸ் இருக்கும் என்ற ஊகத்தின் அடிப் லடயில் 


