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திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கலைச் மசலுத்த  
சிங்கப்பூர்வாழ் ெக்களுக்கு அரசாங்கம் சுொர் $2.2 பில்ைியன் உதவி வழங்கும் 

 
 

மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டத்தின் அனுகூைங்கலை மெம்படுத்தவும், அதற்மகற்ப 
சந்தாக்கலைத் திருத்தியலெக்கவும் மெடிஷீல்டு லைஃப் ென்றம் முன்ம ாட்டப் 
பரிந்துலைகள் மசய்திருக்கிறது. பரிந்துலைக்கப்படும் அனுகூை மெம்பாடுகள் குறித்த மபாது 
கைந்தாமைாசல  நலடமபறுலகயில், சிங்கப்பூர்வாழ் ெக்கள் தங்கைது மெடிஷீல்டு லைஃப் 
சந்தாக்கலைச் மசலுத்த உதவியாக, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகைில் சுொர் $2.2 பில்ைியன் சந்தா 
நிதி உதவிகளும் ஆதைவும் வழங்க அைசாங்கம் உறுதி அைித்திருக்கிறது. மகாவிட்-19 
நிைவைத்தால் சிங்கப்பூர்வாழ் ெக்களும் மபாருைியலும் அலடந்துள்ை பாதிப்பு இதற்கு முக்கிய 
காைணம். இந்த ஆதைவுத் திட்டங்களுடன், சிங்கப்பூர் குடிெக்கள் அல வருக்கும் முதல் 
ஆண்டின் நிகை சந்தா உயர்வு சுொர் 10 விழுக்காட்டுக்குள் லவத்திருக்கப்படும்.  

 
தற்பபாது நடப்பிலுள்ை சந்தா ஆதரவுத் திட்டங்கள்   
 
2. சந்தாக்கள் சிங்கப்பூைர்களுக்குக் கட்டுப்படியாவலத உறுதிமசய்ய, அைசாங்கம் 2015 
முதல் பின்வருபவற்லற வழங்கி வந்துள்ைது: 
 

a. எல்ைாருக்குொ  பாதுகாப்புக்கு எைிதில் ொறிச்மசல்லும் வலகயில், இதற்குமுன் 
மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்புறுதி மபறாதவர்கலைத் திட்டத்தில் மசர்ப்பதற்காகும் 
மசைவில் மபரும்பகுதிலய ஈடுமசய்ய நிதியைிப்பு; 

b. குலறந்த வருொ ம் முதல் நடுத்தை வருொ ம் வலை ஈட்டுமவாருக்கு 50% 
வலையிைா  சந்தா நிதி உதவிகள்;  

c. கூடுதைாக 5% அல்ைது 10% மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகள் (2019 முதல்)1; 
d. முன்ம ாடித் தலைமுலறக்கு 40% முதல் 60% வலையிைா  சிறப்பு நிதி உதவிகள்1;  
e. சிங்கப்பூர் குடிெக்கள் அல வருக்கும் முதல் நான்கு ஆண்டுகைில் இலடக்காை நிதி 

உதவிகள்; அமதாடு    
f. வசதி குலறந்தவர்கள் தங்கைது சந்தாக்கலைச் மசலுத்த உதவியாகக் கூடுதல் சந்தா 

ஆதைவு.  
 

சிங்கப்பூர்வாழ் ெக்கள் சந்தா மசலுத்த உதவியாக, கடந்த நான்கு ஆண்டுகைில் மொத்தம் $3.1 
பில்ைியன் மசைவிடப்பட்டுள்ைது.  
 
3. இ ிவரும் காைத்தில், சந்தா நிதி உதவிகள், மெர்மடக்கா/முன்ம ாடித் தலைமுலற 
நிதி உதவிகள், காப்புறுதிச் சந்தா மசலுத்த கூடுதல் ஆதைவு ஆகியவற்றின்மூைம் அைசாங்கம் 
மதாடர்ந்து சந்தா ஆதைவு அைிக்கும். முன்ம ாட்டச் சந்தா திருத்தங்கலைக் கணக்கில் 
மகாண்ட பிறகு, அடுத்த மூன்று ஆண்டுகைில் இதற்குச் சுொர் $1.8 பில்ைியன் மசைவாகும் 
எ க் கணிக்கப்படுகிறது. அமதாடு, முன்ம ாடி, மெர்மடக்கா தலைமுலறயி ர் தற்மபாது 
ஆண்டுமதாறும் மபற்றுவரும் மெடிமசவ் நிைப்புத்மதாலககளும் மெடிஷீல்டு லைஃப் 
சந்தாக்கலைச் மசலுத்துவதற்குப் பயன்படுத்தப்படைாம். மெர்மடக்கா தலைமுலறயிருக்கு 
2019 முதல் 2023 வலை ஆண்டுக்கு $200 கிலடக்கிறது. முன்ம ாடித் தலைமுலறயி ருக்கு 
வாழ்நாள் முழுவதும் ஆண்டுக்கு $200 முதல் $800 வலை கிலடக்கிறது.  
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ஒருமுலை வழங்கப்படும் மகாவிட்-19 நிதி உதவி  
 
4. தற்மபாது நிைவும் அசாதாைணொ  காைகட்டத்தில், பரிந்துலைக்கப்படும் சந்தா 
திருத்தங்கைின் தாக்கத்லத மெற்மகாண்டு தணிப்பதற்காக, அைசாங்கம் சிங்கப்பூர் குடிெக்கள் 
அல வருக்கும் ஒருமுலற ெட்டும் மகாவிட்-19 நிதி உதவி வழங்குகிறது. அைசாங்கம் முதல் 
ஆண்டில் நிகை சந்தா அதிகரிப்பில் 70 விழுக்காட்டுக்கும் (தற்மபாது நடப்பிலுள்ை சந்தா நிதி 
உதவிகலைக் கணக்கில் மகாண்ட பிறகு), இைண்டாவது ஆண்டில் 30 விழுக்காட்டுக்கும் நிதி 
உதவி வழங்கும்.  
 
5. ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட்-19 நிதி உதவிக்காக, அடுத்த ஈைாண்டுகைில் சுொர் 
$360 ெில்ைியன் மசைவாகும். தற்மபாது நடப்பிலுள்ை சந்தா ஆதைவுத் திட்டங்கலையும் 
மசர்க்கும்மபாது, சிங்கப்பூர் குடிெக்கள் அல வருக்கும் முதல் ஆண்டில் நிகை சந்தா அதிகரிப்பு 
சுொர் 10 விழுக்காட்டுக்குள் லவத்திருக்கப்படும்.  
 
6. சுகாதாை அலெச்சர் திரு கான் கிம் மயாங், “மெடிஷீல்டு லைஃப் திட்டம் 
மதாடங்கப்பட்டதிைிருந்து, மபருெைவிைா  ெருத்துவெல  கட்டடணங்களுக்கா  
பாதுகாப்லப மெம்படுத்தி, சிங்கப்பூைர்களுக்கு அதிக ெ  நிம்ெதி அைித்திருக்கிறது. குலறந்த 
வருொ ம் முதல் நடுத்தை வருொ ம் வலை ஈட்டும் சிங்கப்பூர்வாழ் ெக்களுக்கும், 
மெர்மடக்கா ெற்றும் முன்ம ாடித் தலைமுலறயி ருக்கும் தற்மபாது வழங்கப்படும் சந்தா 
நிதி உதவிகளும், காப்புறுதிச் சந்தா மசலுத்த வழங்கப்படும் கூடுதல் ஆதைவும், 
சிங்கப்பூைர்களுக்கு சந்தாக்கள் கட்டுப்படியாவதற்குத் மதாடர்ந்து உதவி புரியும். இதற்மக  
அடுத்த மூன்று ஆண்டுகைில் சுொர் $1.8 பில்ைியன் மசைவாகும். மகாவிட்-19 ஏற்படுத்திய 
மபாருைியல் பாதிப்லபக் கருத்தில் மகாண்டு, இந்த அசாதாைணொ  காைகட்டத்தில் 
சிங்கப்பூைர்கள் சந்தா மசலுத்த உதவியாக, ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட்-19 நிதி 
உதவிக்காக அைசாங்கம் கூடுதைாக $360 ெில்ைியன் மசைவிடும். மொத்தத்தில், அடுத்த 
மூன்று ஆண்டுகளுக்குச் சந்தா நிதி உதவிகளும் ஆதைவும் வழங்க, கிட்டத்தட்ட $2.2 
பில்ைியன் ஒதுக்கீடு மசய்கிமறாம். இதற்குப் பிறகும் சந்தா மசலுத்த சிைெப்படும் 
சிங்கப்பூைர்கள், கூடுதல் சந்தா ஆதைவுக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். பணச் சிைெத்தின் காைணொக 
ஒருவரும் மெடிஷீல்டு லைஃப் காப்படீ்லட இழக்கொட்டார்கள்,” என்று கூறி ார்.  
 
7. அைசாங்கம் வழங்கும் கூடுதல் ஆதைலவக் கணக்கில் மகாள்ளும் உத்மதச நிகை 
சந்தாக்கள் பற்றிய கூடுதல் விவைங்களுக்கு, தயவுமசய்து பின் ிலணப்பு A பார்க்கவும்.  

 
சுகாதார அலெச்சு  
29 மசப்டம்பர் 2020 
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பின்னிலைப்பு A 
 

அட்டவலை A1: 2021-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை (சிங்கப்பூர் குடிெக்கள்) 
 

அடுத்த 
பிறந்தநாைில் 

வயது 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 
தற்மபாலதய 
சந்தாக்கள்  

($) 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 
திருத்தப்பட்ட 
சந்தாக்கள்  

($) 

குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொ ம் ஈட்டுமவாருக்கா  சந்தா நிதி உதவிக்கும் ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட் நிதி 
உதவிக்கும் பிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள் ($) 

குலறந்த வருொ ம் குலறந்த முதல் நடுத்தை 
வருொ ம் நடுத்தை உயர் வருொ ம் உயர் வருொ ம் 

தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  

1 – 20 130 145 98 101 104 108 111 115 130 135 

21 – 30 195 250 147 159 156 170 166 180 195 212 

31 – 40 310 390 233 251 248 268 264 284 310 334 

41 – 50 435 525 305 324 327 347 348 370 435 462 

51 – 60 630 800 441 477 473 511 504 545 630 681 

61 – 65 755 1020 491 543 529 585 567 626 755 835 

66 – 70 815 1100 530 586 571 631 612 676 815 901 

71 – 73 885 1195 576 636 620 685 664 734 885 978 

74 – 75 975 1320 634 702 683 755 732 809 975 1079 

76 – 78 1130 1530 678 750 735 813 791 875 1130 1250 

79 – 80 1175 1590 705 780 764 845 823 910 1175 1300 

81 – 83 1250 1675 750 827 813 896 875 965 1250 1378 

84 – 85 1430 1935 858 949 930 1028 1001 1108 1430 1582 

86 – 90 1500 2025 825 912 900 995 975 1078 1500 1658 

> 90 1530 2055 765 844 842 929 918 1013 1530 1688 

குறிப்புகள்: 
1.குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொ த்திற்கா  சந்தா நிதி உதவிகளும், ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட் நிதி உதவியும் (முதல் ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை . 
கூடுதைா  மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகளும் முன்ம ாடித் தலைமுலற நிதி உதவிகளும் உள்ைடக்கப்படவில்லை. 
2. உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை சந்தா நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவா  ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசாத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா து. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 
முதல் $21,000 வலையில் இருந்தால் 10 விழுக்காடு குலறவா  நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு மெைாக இருந்தால் சந்தா நிதி உதவிகள் கிலடக்காது. ஒன்றுக்கு 
மெைா  மசாத்துகைின் உரிலெயாைர்கள் சந்தா நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி மபறொட்டார்கள். நிைந்தைவாசிகள், சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா  சந்தா நிதி உதவிகைில் பாதிலயப் மபறுவார்கள். 
3. குலறந்த வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவாக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தை 
வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,201 முதல் $2,000 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தை உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை 
த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,001 முதல் $2,800 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது.  
4. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 
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அட்டவலை A2: 2023-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை (சிங்கப்பூர் குடிெக்கள்) 

 

அடுத்த 
பிறந்தநாைில் 

வயது 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 
தற்மபாலதய 
சந்தாக்கள்  

($) 

நிதி 
உதவிக்குமுன் 
திருத்தப்பட்ட 
சந்தாக்கள்  

($) 

குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொ ம் ஈட்டுமவாருக்கா  சந்தா நிதி உதவிக்குப் பிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள் ($) 

குலறந்த வருொ ம் 
குலறந்த முதல் நடுத்தை 

வருொ ம் 
நடுத்தை உயர் வருொ ம் உயர் வருொ ம் 

தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  

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 நடுத்தை வருொ த்திற்கா  சந்தா நிதி உதவிகள் இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை . கூடுதைா  மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகளும் முன்ம ாடித் 
தலைமுலற நிதி உதவிகளும் உள்ைடக்கப்படவில்லை.  
2. உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை சந்தா நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவா  ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசாத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா து. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 
முதல் $21,000 வலையில் இருந்தால் 10 விழுக்காடு குலறவா  நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு மெைாக இருந்தால் சந்தா நிதி உதவிகள் கிலடக்காது. ஒன்றுக்கு 
மெைா  மசாத்துகைின் உரிலெயாைர்கள் சந்தா நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி மபறொட்டார்கள். நிைந்தைவாசிகள், சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா  சந்தா நிதி உதவிகைில் பாதிலயப் மபறுவார்கள். 
3. குலறந்த வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவாக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தை 
வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,201 முதல் $2,000 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தை உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை 
த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,001 முதல் $2,800 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது.  
4. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 

 
 
 
 



 

5 

 

 
அட்டவலை A3: 2021-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை (மெர்படக்கா தலைமுலையினர்) 

அடுத்த 
பிறந்தநாைில் 

வயது 

சந்தா நிதி உதவி, மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகள், ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட்-19 நிதி உதவி ஆகியவற்றுக்குப் பிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் 
சந்தாக்கள் ($) 

குலறந்த வருொ ம் குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொ ம் நடுத்தை உயர் வருொ ம் உயர் வருொ ம் 

தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  

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 நடுத்தை வருொ த்திற்கா  சந்தா நிதி உதவிகளும், கூடுதைா  மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகளும், ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட் நிதி உதவியும் 
(முதல் ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை .  
2. உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை சந்தா நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவா  ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசாத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா து. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 
முதல் $21,000 வலையில் இருந்தால் 10 விழுக்காடு குலறவா  நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு மெைாக இருந்தால் சந்தா நிதி உதவிகள் கிலடக்காது. ஒன்றுக்கு 
மெைா  மசாத்துகைின் உரிலெயாைர்கள் சந்தா நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி மபறொட்டார்கள்.  
3. குலறந்த வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவாக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தை 
வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,201 முதல் $2,000 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தை உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை 
த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,001 முதல் $2,800 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,800 மெைாக 
உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. 
4. காட்டப்பட்டுள்ை புள்ைிவிவைங்கைில் 2019 முதல் 2023 வலை மெர்மடக்கா தலைமுலறயி ருக்கு வழங்கப்படும் வருடாந்தை மெடிமசவ் நிைப்புத்மதாலக 
உள்ைடக்கப்படவில்லை. 
5. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 
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அட்டவலை A4: 2023-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை (மெர்படக்கா தலைமுலையினர்) 

அடுத்த 
பிறந்தநாைில் 

வயது 

சந்தா நிதி உதவிக்கும் மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிக்கும் பிறகு மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள் ($) 

குலறந்த வருொ ம் குலறந்த முதல் நடுத்தை வருொ ம் நடுத்தை உயர் வருொ ம் உயர் வருொ ம் 

தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  தற்மபாது திருத்தப்பட்டது  

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 நடுத்தை வருொ த்திற்கா  சந்தா நிதி உதவிகளும் கூடுதைா  மெர்மடக்கா தலைமுலற நிதி உதவிகளும் இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை .  
2. உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை சந்தா நிதி உதவிகள், $13,000 அல்ைது அலதவிடக் குலறவா  ஆண்டு ெதிப்புள்ை மசாத்துகைில் வசிக்கும் சிங்கப்பூர் குடிெக்களுக்கா து. ஆண்டு ெதிப்பு $13,001 
முதல் $21,000 வலையில் இருந்தால் 10 விழுக்காடு குலறவா  நிதி உதவி கிலடக்கும். ஆண்டு ெதிப்பு $21,000-க்கு மெைாக இருந்தால் சந்தா நிதி உதவிகள் கிலடக்காது. ஒன்றுக்கு 
மெைா  மசாத்துகைின் உரிலெயாைர்கள் சந்தா நிதி உதவிகளுக்குத் தகுதி மபறொட்டார்கள்.  
3. குலறந்த வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,200 அல்ைது அலதவிடக் குலறவாக உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. குலறந்த முதல் நடுத்தை 
வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $1,201 முதல் $2,000 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. நடுத்தை உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை 
த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,001 முதல் $2,800 வலை உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. உயர் வருொ ம் என்பது குடும்பத்தின் ொதாந்தை த ிநபர் சைாசரி வருொ ம் $2,800 மெைாக 
உள்ைவர்கலைக் குறிக்கிறது. 
4. காட்டப்பட்டுள்ை புள்ைிவிவைங்கைில் 2019 முதல் 2023 வலை மெர்மடக்கா தலைமுலறயி ருக்கு வழங்கப்படும் வருடாந்தை மெடிமசவ் நிைப்புத்மதாலக 
உள்ைடக்கப்படவில்லை. 
5. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 
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அட்டவலை A5: 2021-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை 
(முன்பனாடித் தலைமுலையினர்) 

அடுத்த பிறந்தநாைில் 
வயது 

நிதி உதவிக்குப் பிறகு 
தற்மபாலதய மெடிஷீல்டு லைஃப் 

சந்தாக்கள் 
($) 

முன்ம ாடித் தலைமுலற, 
ஒருமுலற வழங்கப்படும் 

மகாவிட்-19 நிதி உதவிகளுக்குப் 
பிறகு திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு 

லைஃப் சந்தாக்கள் 
($) 

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. முன்ம ாடித் தலைமுலற நிதி உதவிகளும் ஒருமுலற வழங்கப்படும் மகாவிட் நிதி உதவியும் 
(முதல் ஆண்டு) இந்த அட்டவலணயில் உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை . 
2. காட்டப்பட்டுள்ை புள்ைிவிவைங்கைில் முன்ம ாடித் தலைமுலறயி ருக்கா  வருடாந்தை 
மெடிமசவ் நிைப்புத்மதாலக உள்ைடக்கப்படவில்லை. 
3. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, 
மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 

 
 
 

அட்டவலை A6: 2021-ல் திருத்தப்பட்ட மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாவின் உத்பதச அட்டவலை 
(முன்பனாடித் தலைமுலையினர்) 

அடுத்த பிறந்தநாைில் 
வயது 

நிதி உதவிக்குப் பிறகு 
தற்மபாலதய மெடிஷீல்டு லைஃப் 

சந்தாக்கள் 
($) 

முன்ம ாடித் தலைமுலற நிதி 
உதவிக்குப் பிறகு திருத்தப்பட்ட 
மெடிஷீல்டு லைஃப் சந்தாக்கள் 

($) 

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. முன்ம ாடித் தலைமுலற நிதி உதவிகள் ெட்டுமெ இந்த அட்டவலணயில் 
உள்ைடக்கப்பட்டுள்ை . 
2. காட்டப்பட்டுள்ை புள்ைிவிவைங்கைில் முன்ம ாடித் தலைமுலறயி ருக்கா  வருடாந்தை 
மெடிமசவ் நிைப்புத்மதாலக உள்ைடக்கப்படவில்லை. 
3. திருத்தப்பட்ட சந்தாக்கள் உத்மதச அனுகூை அட்டவலணயின் அடிப்பலடயிைா லவ, 
மெற்மகாண்டு திருத்தப்படக்கூடியலவ. 

 


