
ஒன்றிணைந்து மேலும்
வலிணேயுடன் ேீண்டடழுதல்



ட ொவிட்-19  ிருேிப்பரவலுக்குப் பிந்திய உல ில் உள்ள நிச்சயயே்ற
தன்ணே

நிச்சயமற்ற, 
சமச்சீரற்ற மீட்சி

பருவநிலை மாற்றம்உைகளாவிய விநியயாகத்
த ாடர்களின் மறுசீரலமப்பு

அ ிகரித்துவரும்
 ன்லைப்யபணித் ைம்



நம்ேொல் சயவொல் ணள
வொய்ப்பு ளொ ேொ்றமுடியும்.



வடீணேப்பும் மபட்ணட ளும்

• அ ிகமாை வடீுகலளக்
கட்டு ல்

• அலைத்து வடீலமப்புப்
யபட்லடகலளயும்
புதுப்பித் ல்

• மயசநி வடீ்டு மாைியத்
 ிட்டத்ல யமம்படுத்து ல்

• வவீக அலடமாை பாக்கித்
த ாலககளுக்காை அபரா க்
கட்டணங்கலளத்
 ற்காைிகமாக நிறுத் ி
லவத் ல்

டபொதுப் மபொக்குவரத்து

• இரயில் கட்டலமப்லப
யமம்படுத்து ல்

• யபருந்துகளின்
எண்ணிக்லகலய
அ ிகரித் ல்

• 2020-ஆம் ஆண்டில் தபாதுப்
யபாக்குவரத்துக்
கட்டணங்கள்
அ ிகரிக்கப்படவில்லை

சு ொதொரப் பரொேரிப்பு

• பு ிய
மருத்துவமலைகலளயும்
பைதுலற
மருந் கங்கலளயும்
கட்டு ல்

• சமூக சுகா ார உ வித்
 ிட்டம் (சாஸ்)

• முன்யைாடி, தமர்யடக்கா
 லைமுலறகளுக்காை
த ாகுப்புத் ிட்டங்கள்

• இைவச தகாவிட்-19  டுப்பூசி

நொம் டதொடர்ந்து, சயிங் ப்பூரர் ளின் வொழ்க்ண ணய மேம்படுத்தி, 
அவர் ள்  ிருேிப்பரவணலக்  டந்து டசயல்லத் துணைபுரி ிமறொம். 



 ல்வி

• யமம்படுத் ப்பட்ட பாைர்
பள்ளி நி ியு விகள்

• அ ிகரிக்கப்பட்ட பாைர்
பள்ளி இடங்கள்

• KidSTART; UPLIFT
• மின்ைிைக்கக் கற்றல்
சா ைங்கள்

மவணல ளும் டபொருளொதொரமும்

• த ாழில்துலற உருமாற்ற
வலரவுத்  ிட்டங்கள்

• ஸ்கில்ஸ்ஃபியூச்சர்
• யவலை ஆ ரவுத்  ிட்டம்
• யவலை உருவாக்கத் ிற்காை

ஊக்குவிப்புத்  ிட்டம் உள்ளிட்ட
எஸ்ஜி ஒற்றுலம இயக்கத் ின்
யவலை,  ிறன்கள்
த ாகுப்புத் ிட்டம்

நொம் டதொடர்ந்து, சயிங் ப்பூரர் ளின் வொழ்க்ண ணய
மேம்படுத்தி, அவர் ள்  ிருேிப்பரவணலக்  டந்து

டசயல்லத் துணைபுரி ிமறொம். 



மேலும் வலிணேயுடன்
ேீண்டடழுதல்



நொம் மேலும் வலிணேயுடன் ேீண்டடழுமவொம்:

தகாவிட்-19 
கிருமிப்பரவலுக்கு எ ிராை

நமது யபாராட்டத் ில்
விழிப்புநிணலணயக்

 ட்டிக் ொத்தல்

நேது சயமூ இைக் த்ணத
வலுப்படுத்துதல்; 
வைிலமயாகவும்

ஒற்றுலமயாகவும்  ிகழ் ல்

ஒரு தபாருளா ாரமாக, ஓர்
ஊழியரணியாக யமலும்

வைிலமயுடன் மீண்தடழுவ ற்கு
வளர்ச்சயி வொய்ப்பு ணளக்

ண ப்ப்றுதல்

இைிவரும்  லைமுலறகளுக்கு, 
பசுணேயும் நீடித்த

நிணலத்தன்ணேயும் ட ொண்ட
சயிங் ப்பூணர உருவொக்குதல்

ஒரு சயிங் ப்பூரொ , நொம் ஒன்றிணைந்து இதணைச் டசயய்மவொம்



ட ொவிட்-19  ிருேிப்பரவலுக்கு
எதிரொை நேது மபொரொட்டத்தில்
விழிப்புநிணலணயக்  ட்டிக் ொத்தல்



பொது ொப்பொ  ேீண்டும் டசயயல்படத் டதொடங்குதல்:

• தடுப்பூசயி மபொடுவணத துரி ப்படுத்து ல்

•  ிருேிப்பரவணலக்  ட்டுப்படுத்தல்

✓ த ாடர்புகளின்  டங்கலளக்
கண்டறி ல்

✓ பரியசா லை யமற்தகாள்ளு ல்
✓ பாதுகாப்பாை தூர இலடதவளி



ஒரு டபொருளொதொரேொ வும்
ஊழியரைியொ வும் மேலும் 
வலிணேயுடன் ேீண்டடழுதல்



மவணல ஆதரவுத் திட்டத்தத நீட்டித் ல்

✓ தசப்டம்பர் 2021 வலர, யமலும் அ ிகமாகப் பா ிக்கப்பட்ட
துலறகளில் உள்ள ஊழியர்களுக்காை சம்பள ஆ ரவு

✓ மார்ச் 2021 வலர, மற்ற துலறகள் த ாடர்ந்து ஆ ரவு
தபறும்

உடைடி  ொலம் யவலைகலளப் பாதுகாத் ல் – குறிப்பாக, யமலும் அ ிகமாகப் பா ிக்கப்பட்ட துலறகளில்

ஊழியர் ளுக்கு



•  டன் டதொண டபறுவத்கு உதவுதல்

✓ த் ொலி  இணைப்புக்  டன் திட்டத்தத நீட்டித் ல்
✓ டதொழில்நிறுவை நிதி ஆதரவுத் திட்டத்ணதயமம்படுத் ல்

இந் தநருக்கடியில், நமது த ாழில்நிறுவைங்களுக்கு ஆ ரவளித் ல்

டதொழில்நிறுவைங் ளுக்கு

• ஆ மேொசயேொை பொதிப்பொல், டதொடர்ந்து சயிரேப்பட்டு வரும் துணற ளுக்கு:

✓ விமாைப் யபாக்குவரத்துத் துலறக்கு மேலும் அதி ேொை டசயலவு நிவொரைம்,
ஆ ரவு

✓  ணல – லொசயொர, விணளயொட்டுத் துணற ள் மீண்டு வரத் துலணபுரியும் 
டதொகுப்புத்திட்டங் ணள நீட்டித் ல்

✓ ட ொவிட்-19 ஓட்டுநர் நிவொரை நிதி மூைம் த ாடர்ந்து டாக்ஸி,  ைியார் வாடலக
வாகை ஓட்டுநர்களுக்கு ஆ ரவளித் ல்

உடைடி  ொலம்



மேம்பட்ட எதிர் ொலத்ணதக்
ண ய ப்படுத்துதல்

பு ிய யவலைவாய்ப்புகலள உருவாக்கி, 
அவற்றுக்காை பயிற்சிலய நமது ஊழியர்களுக்கு அளித் ல்

ஊழியர் ளும் டதொழில்நிறுவைங் ளும் மேலும் வலிணேயுடன் ேீண்டடழுவத்கு உதவ, $24 பில்லியன்

ஊழியர் ளுக்கு

• மார்ச் 2022 இறு ி வலர,  ிறன் யமம்பாட்டுத்  ிட்டங்கள் நீட்டிப்பு

✓ பணியிலடக்காை ஊழியர்களுக்காக, எஸ்ஜி ஒற்றுலம இயக்கத் ின் பணியிலடக்காை
வாழ்க்லகத்த ாழில் பால கள், எஸ்ஜி ஒற்றுலம இயக்கத் ின்  ிறன்கள்
த ாகுப்புத் ிட்டம்

✓ பு ிய பட்ட ாரிகளுக்காக: எஸ்ஜி ஒற்றுலம இயக்கத் ின் யவலைப் பயிற்சித்
 ிட்டங்கள்

• தசப்டம்பர் 2021 இறு ி வலர, மவணல உருவொக் த்தி் ொை ஊக்குவிப்புத் திட்டம்
நீட்டிப்பு
✓ வளர்ச்சி காணும் பு ிய துலறகளில், யமலும் பைர் யவலை தபற உ வு ல்

• புத்தொக் த் டதொழில்முணைப்பு வல்லுநர் திட்டம்

✓ த ாழில்நுட்பத் ிலும், புத் ாக்கத் ிலும்  லைவர்கலள உருவாக்கு ல்



• டவளிநொட்டு ஊழியர் ளின் எண்ைிக்ண ணயக்  ட்டுப்படுத்தல்:

✓ உற்பத் ித்துலறயில் பணிபுரியும் சிறப்பு யவலை அனும ி அட்லட லவத் ிருப்யபாரின்
எண்ணிக்லகலயக் குலறத் ல்

✓ சிறப்பு யவலை அனும ி அட்லடக்காை வலரயலறகலளத் த ாடர்ந்து 
மறுபரிசீைித் ல்

சரியாை விகி த் ில் உள்நாட்டு, தவளிநாட்டு ஊழியர்களின்
எண்ணிக்லக

• உள்நொட்டு ஊழியர் ளுக் ொை சயம்பள அதி ரிப்ணப ஆதரித்தல்

✓ சயம்பள உதவித்டதொண த் திட்டத்ணத ஓரொண்டுக்கு நீட்டித் ல்

• வளர்ச்சயி  ொணும் துணற ளுக்கு உள்நொட்டு ஊழியர் ணள ஈர்த்தல்:

✓ சுகா ாரப் பராமரிப்பு ஊழியர்களின் சயம்பளங் ணள உயர்த்துதல்

• திறன் பயி்றுவிப்ணப ஆதரித்தல்

✓ தசப்டம்பர் 2024 இறு ி வலர, திறைொ்றல் பயி்றுவிப்புத் திட்டத்ணத நீட்டித் ல்

மேம்பட்ட எதிர் ொலத்ணதக்
ண ய ப்படுத்துதல்

ஊழியர் ளுக்கு



Prepare for the Future

• புத்தொக் த்ணத ஊக்குவித்தல்

✓ நிறுவைப் புத்தொக் த் திட்டத்ணதத் த ாடங்கு ல்
✓ புத்தொக் த்தி் ொை டபொதுத் தளத்ணத

யமம்படுத்து ல்

த ாழில்கள் புத் ாக்கத்துடன் தசயல்படவும், 
த ாடர்புகலள விரிவுபடுத் வும் ஆ ரித் ல்

• உல ளொவிய கூட்டு முய்சயி ணள ஊக்குவித்தல்

✓ உல ளொவிய புத்தொக் க் கூட்டைிணயவிரிவுபடுத்து ல்

யமம்பட்ட எ ிர்காைத்ல க்
லகயகப்படுத்து ல்

டதொழில்நிறுவைங் ளுக்கு



அ ிகமாைஇலண-நி ி ஆ ரவு

பு ிய அல்ைது உள்ளார்ந் 
த ாழில்நுட்பங்கலளப்
பின்பற்ற ஊக்குவித் ல்

• வளரும்
டதொழில்நுட்பத்தி் ொை
திட்டம்

அதி வளர்ச்சயிஉணடய
டதொழில்நிறுவைங் ளும்
புதுத் டதொழில் ளும் வளர

உதவுதல்

• டதொழில்நிறுவை நிதி 
ஆதரவுத் திட்டம் –
புதுத்டதொழில்  டன்  ிட்டம்

டபரிய உள்நொட்டுத்
டதொழில்நிறுவைங் ள், 

டவளிநொடு ளில் விரிவொக் ம்
 ொை உதவுதல்

• உள்நொட்டுத்
டதொழில்நிறுவைங் ளுக் ொை
நிதித் திட்டம்

டதொழில்நிறுவைங் ளுக்கு

மேம்பட்ட எதிர் ொலத்ணதக்
ண ய ப்படுத்துதல்



உள்நாட்டுத் த ாழில்கள் சிறப்பாகப் யபாட்டியிடுவ ற்குச்
சமமாை ஆடுகளத்ல உறு ிதசய் ல்

• ஜைவரி 1, 2023 மு ல் தபாருள், யசலவ வரி பின்வருபைவ்றுக்கு நீட்டிக் ப்படும்:

✓ விமாைம் அல்ைது அஞ்சல் வழி இறக்கும ி தசய்யப்படும் குலறந் ம ிப்புலடய தபாருட்கள்
✓ த ாழில்களிடமிருந்து வாடிக்லகயாளர்கள் தபற்றிடும், இறக்கும ி தசய்யப்படும்

மின்ைிைக்கமல்ைா யசலவகள்
▪ எ.கா. கல்வி, உடலுறு ி பயிற்சி யபான்ற யசலவகலள தவளிநாட்டிைிருந்து

வழங்குபவருடைாை யநரடித் த ாடர்பு

• தபாருள், யசலவகள் வழங்கும் தவளிநாட்டு விநியயாகிப்பாளர்கள், 

உள்ளூர் விநிமயொ ிப்பொளர் ளுக்கு இணையொை டபொருள், 
மசயணவ வரிணயப் டபறுவர்

மேம்பட்ட எதிர் ொலத்ணதக்
ண ய ப்படுத்துதல்

டதொழில்நிறுவைங் ளுக்கு



ஒரு சயமூ ேொ மேலும் 
வலிணேயுடன் ேீண்டடழுதல்



பரொேரிப்பு, ஆதரவுத் டதொகுப்புத்திட்டம்

ட ொவிட்–19  ிருேித்டதொ்றொல்பொதிக் ப்பட்ட 
சயிங் ப்பூரர் ளுக்கு நொம் உதவிமைொம்.

அலைத்துக் குடும்பங்களுக்கும்

ட ொவிட்-19 ஆதரவு ேொைியம்
சுயடதொழில் புரிமவொருக் ொை
வருேொை நிவொரைத் திட்டம்

த் ொலி  நிவொரை நிதி

ஊழியர்கள்,சுயத ாழில் 
புரியவார் ஆகியயாருக்காை

மவணலநலன், ேளிண ப்
டபொருட் ளுக் ொை ப்றுச்சயடீ்டு, 
டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு

குலறந்  வருமாை
ஊழியர்களுக்கும் குடும்பங்களுக்கும் 

கூடு ைாை உ வி வழங்க



நொங் ள்,  ிருேிப்பரவலின் டதொடர் தொக் த்ணதச்
சயேொளிக்  சயிங் ப்பூரர் ளுக்குத் டதொடர்ந்து உதவுமவொம்; 

யொரும் பின்தங் ிவிடொேல் இருப்பணத 
உறுதிடசயய்மவொம்.



சயிங் ப்பூரர் ளுக்கும் சயிங் ப்பூர் குடும்பங் ளுக்கும்

குடும்பங் ளுக் ொை ஆதரவுத்
டதொகுப்புத்திட்டம்

• 21 வயதுக்கும் யமற்பட்ட,  கு ிதபறும் சிங்கப்பூரர்களுக்கு: ஒரு முணற ேட்டுமே 
வழங் ப்படும் $200 மதிப்புள்ளடபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு –டரொக் ம் 
(சயிறப்புத் டதொண )

• 21 வயதுக்குக் குலறவாை ஒவ்தவாரு சிங்கப்பூர் பிள்லளக்கும்: $200 நிரப்புத்டதொண 
✓ பிள்லள யமம்பாட்டுக் கணக்கு, கல்விச் யசமிப்புத்  ிட்டக் கணக்கு, அல்ைது 

உயர்நிலைக் கல்விக்குப் பிந் ிய கல்விக்காை கணக்கு ஆகியவற்றின் மூைம்
•  கு ிதபறும் வவீக வடீுகளுக்கு: 

✓ டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு – யு மசயவ் சயிறப்புத் டதொண மூைம் $200 
வலரயிைாை கூடு ல் பயைடீ்டுக் கட்டணத்  ள்ளுபடி

✓ மசயணவ, பரொேரிப்புக்  ட்டைத் தள்ளுபடி யமலும் ஓர் ஆண்டுக்கு நீட்டிப்பு
• அலைத்து சிங்கப்பூர் வடீுகளுக்கு: $100 ேதிப்புள்ள சயமூ மேம்பொட்டு ேன்றப்

ப்றுச்சயடீ்டு ள்
✓ குடியிருப்பு வட்டாரக் கலடகளிலும் உணவங்காடி நிலையங்களிலும்

பயன்படுத் ைாம்

ட ொவிட்-19 ேீட்சயி ேொைியம் யவலை அல்ைது வருமாை இழப்புக்கு ஆளாயைாருக்குஉ வ 

சுமார் $900 மில்ைியன்



உதவி மதணவப்படுமவொருக்கு, மேலும் அதி ேொ  
நொங் ள் உதவுமவொம். ஒவ்டவொரு சயிங் ப்பூரருக்கும்
வொழ்க்ண யின் ஒவ்டவொரு  ட்டத்திலும் வொய்ப்பு ள்

இருப்பணத நொங் ள்உறுதிடசயய்மவொம். 



• நொம்முன்கூட்டிமய டதொடங்கு ிமறொம்

✓ அணைத்து ேொைவர் ணளயும் உள்ளடக் ிய முன்யைாடி ஆதரவுத் திட்டம்:

▪ மாறுபட்ட ய லவகலளக் தகாண்ட கூடு ைாை பிள்லளகலளப் பாைர்
பள்ளிகளுக்குச் தசல்ை அனும ிக்கும்

நம் பிள்ணள ளுக்குத்
துணைபுரிதல்

ஒவ்தவாரு பிள்லளயின் த ாடக்கநிலை பாராமல், 
அவர்களின் மிகச் சிறந் ஆற்றலை தவளிக்தகாணர் ல்



ஆக அ ிகமாை உ வி ய லவப்படுயவாருக்குக்
கூடு ல் உ வி

எளிதில் பொதிப்பணடயக்கூடிய
தரப்பினருக்கு

கூடுதலொை ஆதரவு மதணவப்படுமவொணர, நொங் ள் டதொடர்ந்து
அணடயொளம்  ண்டு உதவுமவொம்

மவணல வொய்ப்பு ணள
அதி ரித்தல்

• உடற்குலறயுள்யளாகுக்காை
மவணல வொய்ப்பு ணள
அதி ரித்தல்

நொடளொவிய சயமூ த் டதொடர்புக்
 ட்டணேப்பு அடுத்  இரண்டு
ஆண்டில் விரிவுபடுத்தப்படும்

• வாடலக வடீுகளில் 
வசிக்கும் பிள்லளகலளக்
தகாண்ட குடும்பங்களுக்கு
யமம்பட்ட ஆ ரலவ 
வழங்க

குணறந்த சயம்பள ஊழியர் ள்
குறித்த முத்தரப்புப் பைிக்குழு

• குலறந்  சம்பள 
ஊழியர்கலள
லகதூக்கிவிடுவ ற்காை
வழிமுலறகலள ஆராய் ல்



• மூத் ஊழியர்களின் பணி ஓய்வுதபறும் வயதத முன்கூட்டிமய அதிகரிக்கும்

நிறுவைங் ளுக் ொை ேொைியம், பகுதி மநர ேறு-மவணல நியேைத்தி் ொை
ேொைியம்ஆகியவற்றுக்குக்கூடு ைாை ஒதுக்கீடு
✓ அ ிகமாை மூத்  ஊழியர்கள் யவலையில் நீடித் ிருக்க உ வு ல்

த ாடர்ந்து யவலை தசய்ய விரும்பும்
நமது மூத்ய ாருக்குத்துலணபுரி ல்நேது மூத்மதொருக்கு ஆதரவளித்தல்



அணைவருக்கும் உரிய, நீடித்து
நிணலக் த்தக் , ஓர் இல்லம்



• யமலும் தூய்லமயாை எரிசக் ி வாகைங்கலளப் பயன்படுத்து ல்

✓ மின்சார வாகைம் த ாடர்பாை  ிட்டங்களுக்கு $30 மில்ைியன்
✓ ேின்னூட்டுவத் ொை உள் ட்டணேப்ணப விலரவாக நணடமுணறப்படுத்துவதன்

மூைம் மின்சார வாகைப் பயன்பாட்லட ஆ ரித் ல்
✓ மின்சார வாகைம் சார்ந் மாற்றங்களுக்கு ஊக் த்டதொண அளித்தல்

சயிங் ப்பூர்ப் பசுணேத் திட்டம் 2030 நம் அலைவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு

• எரிதபாருள் வாகைங்களின் பயன்பாட்லடக் குலறத் ல்

✓ பொதிக் ப்பட்ட வொ ை ஓட்டுநர் ளுக்குத் தகுந்த இழப்பீடு ளுடன்
டபட்மரொல் தரீ்ணவணய உயர்த்துதல்



மேொட்டொர்ணசயக் ிள் ள்

• பின்வரும் இயந் ிரக் தகாள்ளளலவக்
தகாண்ட யமாட்டார்லசக்கிள்களின்
 ைிப்பட்ட உரிலமயாளர்களுக்கு
டரொக் ேொ , டபட்மரொல் தரீ்ணவ
தள்ளுபடி:
• 200cc வலர: $80
• 201 மு ல் 400cc வலர: $50

• ஓர் ஆண்டுக்கு 60% சயொணல வரித்
தள்ளுபடி

டொக்ஸி ளும் தைியொர் வொடண 
வொ ைங் ளும்

•  ற்யபாது பணியில் உள்ள
ஓட்டுநர்களுக்கு, $360 ேதிப்புள்ள
டபட்மரொல் தரீ்ணவ தள்ளுபடி
நான்கு மா காைத் ிற்குப்
பகிர்ந் ளிக்கப்படும்

• ஓர் ஆண்டுக்கு 15% சயொணல வரித்
தள்ளுபடி

 ொர் ள்

• ஓர் ஆண்டுக்கு 15% சயொணல
வரித் தள்ளுபடி

சயரக்கு வொ ைங் ளும் மபருந்து ளும்

• ஓர் ஆண்டுக்கு 100% சயொணல
வரித் தள்ளுபடி

சிங்கப்பூரர்களுக்கும் த ாழில்களுக்கும் இந் 
மாற்றத்ல , நாங்கள் எளி ாக்குயவாம்Singapore Green Plan 203

டபட்மரொல் / டபட்மரொல்-ேின்சயொர வொ ைங் ளுக் ொை
டபட்மரொல் தரீ்ணவ அதி ரிப்பு ணள ஈடுடசயய்தல்:

சயிங் ப்பூர்ப் பசுணேத் திட்டம் 2030



• நேது மதசயம் முழுணேக்குேொை முய்சயிணய ஆதரித்தல்: 

✓ நமது த ாழில்துலறகள் புலக உமிழ்லவக் குலறக்க ஆ ரித் ல்
✓ நீடித் நிலைத் ன்லம சார்ந்  ிட்டங்களுக்கு, சிங்கப்பூரர்களுடன்

இலணந்து ஆ ரவளித் ல்

சயிங் ப்பூர்ப் பசுணேத் திட்டம் 2030 நம் அலைவருக்கும் ஒரு பங்கு உண்டு



நேது எதிர் ொலத்தி் ொை நீடித்து
நிணலக் த்தக் நிதி உத்தி





தபாருளியல் சூழல் கரு ி, 2021-இல் அ ிகரிக்கப்படாது; 
ஆைால், விலரவில் அது அ ிகரிக்கப்படயவண்டும்

சு ொதொரப் பரொேரிப்பு, சயமுதொயத் மதணவ ளுக் ொை டதொடர் டசயலவு ணள
ஆதரிக் , 2022 முதல் 2025-க்குள் டபொருள், மசயணவ வரி அதி ரிப்பு

டபொருள், மசயணவ வரிக் ொை உத்தரவொதத்
டதொகுப்புத்திட்டம் டபொருள், மசயணவ வரி

அதி ரிப்பின் தொக் த்ணதத் தொேதப்படுத்தும்:

✓ தபரும்பாைாை சிங்கப்பூர்
குடும்பங்களுக்கு, குலறந் து
5 ஆண்டுக்கு

✓ குலறந் வருமாைக்
குடும்பங்களுக்கு, 10 ஆண்டுக்கு

குணறந்த, நடுத்தர வருேொைக் குடும்பங் ளுக்குப்
டபொருள், மசயணவ வரிச் டசயலவு ணளக் ட ொடுத்து

உதவுதல்

✓ அரசாங்க நி ியு வி தபற்ற சுகா ாரப்
பராமரிப்பு, கல்வி ஆகியவற்றுக்காை
தபாருள், யசலவ வரி
மீட்டுக்தகாள்ளப்படும்

✓ நிரந் ர தபாருள், யசலவ வரிப்
பற்றுச்சீட்டுத்  ிட்டத்ல யமம்படுத்து ல்

GST

சயிங் ப்பூரர் ளுக் ொை இதன் தொக் த்ணத, நொம் தைிக் மு்படுமவொம்.



ஒரு சயமூ ேொ , மேலும்
வலிணேயுடன் ேீண்டடழுதல்



2023 இறுதி வணர நீட்டிப்பு

✓ அங்கீகாரம் தபற்ற தபாதுநை அறக்தகாலட அலமப்புகளுக்காை
நன்தகாலடகளுக்கு 250% வரிக்  ழிவு

✓ நிறுவைத் த ாண்டூழியத்ல ஊக்குவிக்கும் யநாக்கில், டதொழில் ளுக்கும்
அங் ீ ொரம் டப்ற டபொதுநல அணேப்பு ளுக்கும் இணடயிலொை
பங் ொளித்துவத் திட்டம்

பரிவும் ஒருங் ிணைப்பும் ேிகுந்த
சயமுதொயத்ணத உருவொக்குதல்

உ வி ய லவப்படுயவாருக்கு
உ வும் முயற்சிகலள ஆ ரித் ல்



முடிவு



வரவுதசைவுத்  ிட்டம் 2021, தகாவிட்-19 
கிருமிப்பரவலை எ ிர்த்துப்
யபாராடுவ ற்காை உடைடித்

ய லவகலளச் சமாளிக்க உ வுவதுடன், 
பு ிய இயல்புநிலையில் தசழிப்ப ற்கு
நம் நாட்லட நிலைப்படுத் உ வும்.

ஒன்றிலணந்து, நாம் மேலும்
வலிணேயுடன் ேீண்டடழுமவொம்.



Earning $2,200 per month34 years old

எடுத்துக் ொட்டு 1: இளம் பிள்ணள உணடய இளம் தம்பதி

Father

ேொதந்மதொறும் $2,300 சயம்பளம்32 வயதுதொய்

ேொதந்மதொறும் $2,200 சயம்பளம்34 வயதுதந்ணத

3 வயதுே ள் -

வடீ்டு வண 3-அணற வவீ வடீு



2021-ஆம் ஆண்டில், இளம் பிள்லள உலடய இளம்  ம்ப ி,

$134,000-க்கும் அ ிகமாை பைன்கலளப் தபறக்கூடும். 

34 years old

டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு – டரொக் ம்

குடும்பங் ளுக் ொை ஆதரவுத் டதொகுப்புத்திட்டம்
தபாருள், யசலவ வரிப் பற்றுச்சீட்டு – தராக்கம் (சிறப்புத்
த ாலக), தபாருள், யசலவ வரிப் பற்றிச்சீட்டு – யு யசவ்
(சிறப்புத் த ாலக), பிள்லள யமம்பாட்டுக் கணக்கு நிரப்புத்
த ாலக, சமூக யமம்பாட்டு மன்றப் பற்றுச்சீட்டு, யசலவ, 
பராமரிப்புக் கட்டணத்  ள்ளுபடி

டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு – யு மசயவ்

சு ொதொரப் பரொேரிப்பு நிதியுதவி ள்

பொலர் பள்ளிக் ொை ஆதரவு
குழந்ல ப் பராமரிப்பு நி ியு விகள், பிள்லள
யமம்பாட்டுக் கணக்கிற்காை பங்களிப்புகள் உட்பட

வடீ்டு ேொைியம்
 ம்ப ி  ங்கள் தபற்யறாருக்கு அருகில் மறுவிற்பலை
வடீு ஒன்றுக்கு முன்ப ிவு தசய் ால், அவர்கள் மத் ிய
யசமநி ி மாைியங்களுக்கும் தநருக்கத்ல 
ஊக்குவிக்கும் வடீ்டு மாைியங்களுக்கும்  கு ிதபறுவர்

டேொத்தம்

சுேொர் $1,000

$600

$355

$1,000-க்கும் அதி ம்

$11,880

$120,000

$134,000-க்கும்
அதி ம்

எடுத்துக் ொட்டு 1: இளம் பிள்ணள உணடய இளம் தம்பதி



எடுத்துக் ொட்டு 2: 3-தணலமுணறக் குடும்பம்

Earning $2,200 per month34 years
old

மா ந்ய ாறும் $2,300 
சம்பளம்42 வயதுதொய்

மா ந்ய ாறும் $6,500 
சம்பளம்45 வயதுதந்ணத

13 வயதுே ள் உயர்நிலைப்பள்ளி மாணவி

வடீ்டு வண 5-அலற வவீக வடீு

10 வயதுே ன் த ாடக்கப்பள்ளி மாணவன்

பணி ஓய்வு தபற்றவர்72 வயதுபொட்டி



34 years old

டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு – டரொக் ம்

குடும்பங்களுக்கானஆதரவுத்ததாகுப்புத்திட்டம்
தபாருள், யசலவ வரிப் பற்றுச்சீட்டு – தராக்கம் (சிறப்புத்
த ாலக), தபாருள், யசலவ வரிப் பற்றிச்சீட்டு – யு யசவ் (சிறப்புத்
த ாலக), கல்விச் யசமிப்புக் கணக்கு நிரப்புத் த ாலக, சமூக
யமம்பாட்டு மன்றப் பற்றுச்சீட்டு, யசலவ, பராமரிப்புக் கட்டணத்
 ள்ளுபடி

டபொருள், மசயணவ வரிப் ப்றுச்சயடீ்டு – யு மசயவ்

3- லைமுலறக் குடும்பம்,
$35,500-க்கும் அதி ேொை பலன் ணளப் டபறக்கூடும்.

 ல்விக் ொை ஆதரவு
கல்விக்காை நி ியு விகள், கல்விச் யசமிப்புக்
கணக்குப் பங்களிப்புகள் உட்பட

டேொத்தம்

சுேொர் $1,200

$600

$275

$25,500-க்கும்
அதி ம்

$35,500-க்கும்
அதி ம்

சு ொதொரப் பரொேரிப்பு நிதியுதவி ள் $7,500-க்கும்
அதி ம்

டேடிமசயவ் நிரப்புத்டதொண  ள்
தபாருள், யசலவ வரிப் பற்றுச்சீட்டு, முன்யைாடித்
 லைமுலறத் த ாகுப்புத் ிட்டம் ஆகியவற்றின் கீழ்

$500

எடுத்துக் ொட்டு 2: 3-தணலமுணறக் குடும்பம்


