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16 ஜூலை 2021 

 

 
 

அன்பார்ந்த குடியிருப்பாளர்களள 

 

இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டக் கருத்துக்கணிப்பு - மடா யீ 
டிரைவ், பும ாக் 1- 19 

           
1 ள ா ய ீ குடியிருப்பு நகருக்காக (புளளாக் 1-19) இல்ை ளேம்பாட்டுத் திட்  
(ஹெச்ஐபி) பணிக் குழு அலேக்கப்பட்டிருப்பது பற்றி முன்னதாக 25 ோர்ச் 2021 
அன்று உங்களி ம் ஹதரிவித்திருந்ளதன். இந்தக் குழுவில் ள ா ய ீ வசிப்ளபார் 
கட் லேப்பின் அடித்தளத் தலைவர்கள், வ ீலேப்பு வளர்ச்சிக் கழகம், ொைந்து-
புக்கிட் பாஞ்சாங் நகர ேன்றம் ஆகியவற்றின் பிரதிநிதிகள், குத்தலகயாளர் / 
வடிவலேப்பு ஆளைாசகர்கள் ஆகிளயார் இ ம்ஹபறுகின்றனர். நேது நகரில் ஹெச்ஐபி 
திட் த்தின் அேைாக்கத்லத நிலறளவற்றி குடியிருப்பாளர்களுக்கு உதவி புரிவது 
பணிக் குழுவின் ளநாக்கம்.  
 
முன்ம ாட்டக் கருத்துக்கணிப்பு 
 
2 வ ீலேப்பு வளர்ச்சிக் கழகம், பணிக் குழுவின் ஆதரவு ன், முன்ளனாட் க் 
கருத்துக்கணிப்பு ந த்த விரும்புகிறது. உங்கள் கட்  த்தில் ஹெச்ஐபி ளேம்பாட்டுப் 
பணி ளேற்ஹகாள்வலத நீங்கள் ஆதரிக்கிறரீ்களா என்பலதக் கண் றிவது 
கருத்துக்கணிப்பின் ளநாக்கம். இது முலறப்படியான ஹெச்ஐபி வாக்ஹகடுப்பு அல்ை, 
முலறப்படியான வாக்ஹகடுப்பு பின்ஹனாரு ளததியில் ந த்தப்படும்.  

 
“ஆம்” அல்லது “இல்ரல” எ  வாக்க ிப்பதன் விர வுகள் 

 
3 ஒவ்வவாரு கட்டடத்திலும் உள்  தகுதிவபறும் குடும்பங்க ில் குரைந்தது 
75 விழுக்காட்டி ர் “ஆம்” எ  வாக்க ித்தால் ேட்டுமே வெச்ஐபி திட்டத்ரத 
மேற்வகாள்  முடியும். கட்  த்திற்குக் குலறந்தது 75% “ஆம்” வாக்குகள் 
கில த்துவிட் ால், அந்தக் கட்  த்திலுள்ள குடியிருப்பாளர்கள் அலனவருக்கும் 
அத்தியாவசிய, விருப்பத்திற்குட்பட் , ஈஸ் ளேம்பாடுகள் கில க்கும். குடும்பங்கள் 
தங்களுக்குத் ளதலவப்ப ாத விருப்பத்திற்குட்பட் , ஈஸ் ளேம்பாடுகளிைிருந்து 
விைகிக் ஹகாள்ளைாம். ஒரு கட்  த்திற்கு 75% “ஆம்” வாக்குகள் கில க்காவிட் ால், 
ஈஸ் ளேம்பாடுகள் உள்ளிட்  ஹெச்ஐபி ளேம்பாடு அந்தக் கட்  த்திற்குக் 
கில க்காது. 
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வெச்ஐபி பணிக ின் விவைங்கள் 
 

4 ஹெச்ஐபி திட்டத்தில் 3 உட்கூறுகள் உள்ளன: அத்தியாவசிய மேம்பாடுகள், 
விருப்பத்திற்குட்பட்ட மேம்பாடுகள் ேற்றும் சுறுசுறுப்பான மூத்மதாருக்கான 
மேம்பாடுகள் (ஈஸ் மேம்பாடுகள்).  

 
உத்மதச வசலவும் கட்டணமுரையும்  

 
5 ஹெச்ஐபி மேம்பாட்டுப் பணிக்கு அரசாங்கம் ஹபருேளவு நிதி உதவி 
வழங்குகிறது. குடும்பங்கள் ஹோத்த ஹசலவில் ஒரு சிறு பகுதியய ேட்டுமே 
ஹசலுத்துவார்கள். தயவுஹசய்து பின்னியணப்பு 1 பாருங்கள்.  
  
6 ளேலும், ளேம்பாட்டுச் ஹசைலவ வடீ்டுரிலேயாளர்கள் ஹசலுத்த உதவியாக, 
நிதி உதவித் திட் ங்கலளயும் வ ீலேப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் வழங்குகிறது. நிதி 
உதவித் திட் ங்களின் விவரங்களுக்குப் பின்னிலணப்பு 2 பாருங்கள். 
 
7 முன்ளனாட் க் கருத்துக்கணிப்பு, இதர ஆயத்தப்பணிகள் ஆகியவற்லற 

a) அத்தியாவசிய மேம்பாடுகள்: 

 

i) வடீ்டின் உட்புறத்தில் உதிரும் 
கற்காயர பழுதுபார்ப்பு 
ii) வடீ்டின் உட்புறத்தில் ஹவடிப்புகள் 

பழுதுபார்ப்பு 
iii) வார்ப்பிரும்பிைான கழிவுநீர்க் 
குழாய்கள் ோற்றப்படும்* 

iv) மூங்கில் கம்புகயளச் ஹசாருகும் 
தற்மபாயதய குழாய்களுக்குப் 
பதிலாகப் புதிய துணி உலர்த்தும் 
அடுக்குகள் ஹபாருத்தப்படும்** 

 

* உங்கள் வடீ்டின் கழிவுநீர் / 
கழிவுப்ஹபாருள் குழாய்கள் UPVC-இல் 
ஹசய்யப்பட்டிருந்தால், குழாய்களும் 
குழாய் இலணப்புகளும் 
பரிளசாதிக்கப்பட்டு, அவற்றில் 
ஒழுகல் அல்ைது ஹவடிப்புகள் 
இருந்தால் ேட்டுளே அலவ 
ோற்றப்படும். 
 
** ோற்றுவதற்குக் குழாய்கள் 
இல்ைாத வடீுகளில் (அதாவது 
எக்சிகியூட்டிவ் ளேசனட் வடீுகள்) 
புதிய அடுக்கு ஹபாருத்தப்ப ாது.  
 
குடிேக்களின் வடீுகளுக்கு 
அத்தியாவசிய மேம்பாடுகளின் 
ஹசலவு முழுவதற்கும் அரசாங்கம் 
நிதி அளிக்கும். 
 

b) விருப்பத்திற்குட்பட்  

ளேம்பாடுகள்: 

i) கழிவயறகள் மேம்பாடு 

ii) கம்பிக்கதவு ோற்றப்படும் 

iii) வாசல் கதவு ோற்றப்படும் # 

iv) குப்யபக்குழி மூடி 
ோற்றப்படும் 

 

விருப்பத்திற்குட்பட்ட 
மேம்பாடுகளில், நீங்கள் 

விரும்பும் ளேம்பாடுகலளத் 
ளதர்ந்ஹதடுக்கைாம். 

அதற்மகற்ப இயணக் 
கட்டணம் குயறக்கப்படும்.  
 
# தீத்தடுப்பு வாசல் கதவு 

உள்ள வடீுகள் வாசல் 

கதலவ ோற்றத் 
ளதலவயில்லை. 

உரிலேயாளர்கள் ஹசலுத்தும் 

கட் ணம் அதற்ளகற்ப 
குலறக்கப்படும்.  

c) ஈஸ் ளேம்பாடுகள்: 
i) அதிகபட்சம் 2 

கழிவயறகளின்/குளியலயறகளின் 
தயரக்கற்களில் வழுக்கல் தடுப்பு 
ரசாயனம் பூசுதல் 

ii) யகப்பிடிகள் ஹபாருத்துதல் 
iii) சாய்வுத்தளங்கள் அயேத்தல் ^ 

^ சக்கர நாற்காலியயப் 
பயன்படுத்துமவாருக்குச் 
சாய்வுத்தளங்கள் (ஒற்யறப்படி) 
பரிந்துயரக்கப்படுகின்றன. 
சாய்வுத்தளம் அயேக்கக்கூடிய 
சாத்தியம் / வடீ்டின் அயேப்புநியல 
ஆகியவற்றின் அடிப்பயடயில் 
சாய்வுத்தளங்களின் எண்ணிக்யக 
தீர்ோனிக்கப்படும். 
 
நீங்கள் ஏற்கனமவ ஈஸ் (மநரடி 
விண்ணப்பம்) திட்டத்தின்கீழ் ஒரு 
கழிவயறயில்/குளியலயறயில் 
யகப்பிடிகள் ஹபாருத்தியிருந்தால் / 
வழுக்கல் தடுப்பு இரசாயனம் 
பூசியிருந்தால், இப்பணிகயள 
இரண்டாவது 
கழிவயறயில்/குளியலயறயில் 
மேற்ஹகாள்ள மதர்ந்ஹதடுக்கலாம். 
ஆனால், நீங்கள் ஈஸ் (மநரடி 
விண்ணப்பம்) திட்டத்தின்கீழ் 
இரண்டு 
கழிவயறகளில்/குளியலயறகளில் 
யகப்பிடிகள் ஹபாருத்தி / வழுக்கல் 
தடுப்பு இரசாயனம் பூசி, 
சாய்வுத்தளங்களும் 
அயேத்திருந்தால், ஹெச்ஐபி 
திட்டத்தின்கீழ் இந்த மேம்பாடுகள் 
உங்களுக்கு வழங்கப்படாது. 

 
ஈஸ் மேம்பாடுகளில், உங்கள் 
மதயவகளின் அடிப்பயடயில் 
நீங்கள் மேம்பாடுகயளத் 
மதர்ந்ஹதடுத்து, அதற்மகற்ப இயணக் 
கட்டணம் ஹசலுத்தலாம். 
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நாங்கள் ஹதா ர்ந்து ளேற்ஹகாண் ாலும், நேது ஹெச்ஐபி திட் த்திற்கான 
அேைாக்கக் காைத்திட் ம், ஹகாவிட்-19 கிருேிப் பரவைால் கட்டுோனத் துலறக்கு 
ளநர்ந்திருக்கும் விலளவுகளால் ஹபரும்பாலும் பாதிக்கப்ப ைாம். எனளவ, 
அேைாக்கம் தாேதேல ந்தால் புரிந்து ஹகாள்ளுோறு ளகட்டுக் ஹகாள்கிளறாம்.  
 
முன்ம ாட்டக் கருத்துக்கணிப்பில் எவ்வாறு பங்மகற்பது  

 
8 ள ா ய ீ குடியிருப்பாளர்கள் ஹெச்ஐபி திட் த்லதப் ஹபரிதும் 
எதிர்பார்த்திருக்கிறார்கள். பின்னர் நல ஹபறவிருக்கும் முலறப்படியான 
வாக்ஹகடுப்பில்1 நேது குடியிருப்பாளர்களின் விருப்பங்கள் துல்ைியோகப் பதிவாகும் 
என நம்புகிளறாம். எனளவ, முன்ளனாட் க் கருத்துக்கணிப்பில் பங்குஹபறுோறு 
அலனத்து குடும்பங்கலளயும் ஊக்குவிக்கிளறாம்.   

 
9 நீங்கள் ஹெச்ஐபி திட் த்லத ஆதரித்தால், கருத்துக்கணிப்புப் படிவத்தில் 
“ஆம்” எனக் குறிப்பிடுங்கள். முலறப்படியான வாக்ஹகடுப்பில் ஒட்டுஹோத்த 
கட்  த்திற்குக் குலறந்தது 75% “ஆம்” வாக்குகள் கில த்தால் ேட்டுளே 
குடியிருப்பாளர்களால் அத்தியாவசிய, விருப்பத்திற்குட்பட் , ஈஸ் ளேம்பாடுகள் 
அலனத்லதயும் அனுபவிக்க முடியும்.  

 
10   நீங்கள் ஹெச்ஐபி திட் த்லத ஆதரிக்காவிட் ால், கருத்துக்கணிப்புப் படிவத்தில் 
“இல்லை” எனக் குறிப்பிடுங்கள். உங்கள் குடும்பம் ஹெச்ஐபி திட் த்லத 
ஆதரிக்கவில்லை என்பது இதன் அர்த்தம். முலறப்படியான வாக்ஹகடுப்பில் உங்கள் 
கட்  த்திற்கு 75%-க்கும் குலறவான “ஆம்” வாக்குகள்” கில த்தால், ஒட்டுஹோத்த 
கட்  த்திற்கும் எந்த ஹெச்ஐபி ளேம்பாடும் கில க்காது.   
 
11 தயவுஹசய்து இலணக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்புப் படிவத்தில் உங்கள் 
விருப்பத்லதக் குறிப்பிட்டு, 16 ஆகஸ்ட் 2021 ளததிக்குள் பின்வரும் முகவரிக்கு 
அனுப்பி லவயுங்கள்:  

வவீக கிளஹேன்டி கிலள 
புளளாக் 453 கிளஹேன்டி அஹவன்யூ 3 #02-01  
சிங்கப்பூர் 120453   

 
12 ோறாக, நீங்கள் பூர்த்தி ஹசய்த படிவத்லத www.hdb.gov.sg/efeedback 
இலணயத்தளத்தின் வாயிைாக ேின் ஞ்சலில் அனுப்பைாம் அல்ைது 
இலணக்கப்பட்டுள்ள கருத்துக்கணிப்புப் படிவத்தில் காணப்படும் QR குைியீட்ரட 
ஸ்மகன் வசய்து இலணயம்வழி கருத்துக்கணிப்லபப் பூர்த்தி ஹசய்யைாம்.   

 
13 உங்கள் பங்ளகற்லப ஆவலு ன் எதிர்பார்க்கிளறன். நேது குடியிருப்பு நகலர 
உங்களுக்கும் உங்கள் குடும்பத்தாருக்கும் ளேம்பட்  இல்ைோக்க ஒன்றிலணந்து 
ஹசயல்படுளவாம். 

 
உங்கள் உளோர்ந்த 
 
 

 
திருவாட்டி சிம் ஆன் 
புக்கிட் தீோ அடித்தள அலேப்புகளின் அடித்தள ஆளைாசகர்  
 
உள்ளிலணப்பு 

 
1 முலறப்படியான வாக்ஹகடுப்பில் சிங்கப்பூர் குடியுரிலேயுள்ள குடும்பங்கள் ேட்டுளே வாக்களிக்கைாம்  

http://www.hdb.gov.sg/efeedback
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பின்னிணைப்பு 1 

 

இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம்  
செலவும் கட்டைமுணையும்   

பும ாக் 1 முதல் 19, மடா யீ டிணைவ் 

 

மேம்பாட்டுச் செலவில் உங்கள் பங்கு 
மேம்பாட்டுச் ஹசலவில் உங்கள் பங்கு, தவயணக் கட்டணமுயற ஆகியயவ உங்கள் 
குடும்பம் எத்தயகயது என்பயதப் ஹபாறுத்து நிர்ணயிக்கப்படும்:- 
 

 சிங்கப்பூர் குடியுரியேயுள்ள குடும்பம்; அல்லது 

 சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசத் தகுதியுள்ள குடும்பம். 

 

1 ெிங்கப்பூர் குடியுரிணேயுள்  குடும்பங்கள்  

ஹெச்ஐபி திட்டத்தின் ஹசலவில் குறிப்பிடத்தக்க பகுதிக்கு அரசாங்கம் நிதி 
உதவி வழங்குவதால், சிங்கப்பூர் குடியுரியேயுள்ள வடீ்டுரியேயாளர்கள் 
ஹசலவில் ஒரு சிறு பகுதியய ேட்டுமே ஹசலுத்துவார்கள். அமதாடு, மேம்பாடு 
உங்களுக்குக் கட்டுப்படியாகும் வயகயில் எளிய தவயணக் 
கட்டணமுயறயும் உண்டு. 

 

a) சிங்கப்பூர் குடியுரியேயுள்ள குடும்பங்கள் ஹசலுத்தமவண்டிய உத்மதசக் 
கட்டணம்  
வடீ்டு வணக 3-அணை 4-அணை 5-அணை எக்ெிகியூட்டிவ் 

வடீு 
எக்ெிகியூட்டிவ் 
மேெனட் 

விருப்பத்திற்குட்பட்ட மேம்பாடுகள்  
(ஒட்டுவோத்த வசலவு: $11,000) (ஒட்டுவோத்த 

வசலவு: $15,550) 
உரிணேயா ர் 
செலுத்தும் 
பங்கு 
 

5% 
($550) 
 

7.5% 
($825) 
 

10% 
($1,100) 

12.5% 
($1,375) 
 

12.5% 
($1,943.75) 
 

அைொங்கம் 
செலுத்தும் 
பங்கு 

95% 
($10,450) 

92.5% 
($10,175) 
 

90% 
($9,900) 

87.5% 
($9,625) 
 

87.5% 
($13,606.25) 

  

வடீ்டு வணக 3-அணை 4-அணை 5-அணை எக்ெிகியூட்டிவ் 
வடீு 

எக்ெிகியூட்டிவ் 
மேெனட் 

ஈஸ் மேம்பாடுகள் (ஒட்டுவோத்த வசலவு: $2,500) 
உரிணேயா ர் 
செலுத்தும் 
பங்கு 
 

5% 
($125) 

7.5% 
($187.50) 

10% 
($250) 

12.5% 
($312.50) 

12.5% 
($312.50) 

அைொங்கம் 
செலுத்தும் 
பங்கு 

95% 
($2,375) 

92.5% 
($2,312.50) 

90% 
($2,250) 

87.5% 
($2,187.50) 

87.5% 
($2,187.50) 
 

ஈஸ் மேம்பாடுகள் (ஒட்டுவோத்த வசலவு: $2,900) 
உரிணேயா ர் 
செலுத்தும் 
பங்கு 

0% ($0) 

அைொங்கம் 
செலுத்தும் 
பங்கு 

100% ($2,900) 

1 

2 
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வடீ்டுரியேயாளர் ஹசலுத்தமவண்டிய ஹதாயகக்கு நடப்பிலுள்ள ஹபாருள், 
மசயவ வரி (ஜிஎஸ்டி) விதிக்கப்படும். ஹதாயககள் அயனத்தும் 
உத்மதசோனயவ ேட்டுமே. இறுதித் ஹதாயக மேம்பாட்டுப் பணிகள் பூர்த்தி 
அயடந்த பிறகு ேட்டுமே நிர்ணயிக்கப்படும்.  

           

b) சிங்கப்பூர் குடியுரியேயுள்ள குடும்பங்களின் உத்மதச ோதாந்தரத் 
தவயணத்ஹதாயக  
விருப்பத்திற்குட்பட்ட 
மேம்பாட்டுக்கு 
உரிணேயா ர் 
செலுத்தமவண்டிய 
பங்கு 

3-
அணை 

4-
அணை 

5-
அணை 

எக்ெிகியூட்டிவ் 
வடீு 

எக்ெிகியூட்டிவ் 
மேெனட் 

ஒமரமுயற 
ஹசலுத்தும் கட்டணம் 

$550 $825 $1,100 $1,375 $1,943.75 

5-ஆண்டு 
தவயணக்காலம் 
(ோதந்மதாறும்)* 

$11 $16 $21 $27 $37 

10-ஆண்டு 
தவயணக்காலம் 

(ோதந்மதாறும்)* 
$6 $9 $12 $14 $20 

 
ஈஸ் 
மேம்பாட்டுக்கு 
உரிணேயா ர் 
செலுத்தமவண்டிய 
பங்கு 

3-அணை 4-அணை 5-அணை எக்ெிகியூட்டிவ் 
வடீு 

ஒமரமுயற 
ஹசலுத்தும் 
கட்டணம் 

$125 $187.50 $250 $312.50 

5-ஆண்டு 
தவயணக்காலம் 
(ோதந்மதாறும்)* 

$2.40 $3.60 $4.80 $6.00 

10-ஆண்டு 
தவயணக்காலம் 

(ோதந்மதாறும்)* 
$1.30 $1.90 $2.60 $3.20 

 
*வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் தற்மபாயதய 2.60% வருடாந்தர சலுயக 
வட்டியின், ோதாந்தர நிலுயவயின் அடிப்பயடயில் (அதாவது, ோதத்தின் 
ஹதாடக்கத்தில் எஞ்சியுள்ள கடன் பாக்கியின் அடிப்பயடயில் ோதந்மதாறும் 
வட்டி விதிக்கப்படுகிறது), நடப்பிலுள்ள 7% ஹபாருள் மசயவ வரியய 
உள்ளடக்கிய உத்மதசக் கணிப்புகள். விதிக்கப்படும் கட்டணம் நடப்பிலுள்ள 
வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழக சலுயக வட்டி விகிதத்யதயும் ஹபாருள் மசயவ 
வரியயயும் அடிப்பயடயாகக் ஹகாண்டிருக்கும். 
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2 ெிங்கப்பூர் நிைந்தைவாெத் தகுதியுள்  குடும்பங்கள் 

சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசத் தகுதியுள்ள வடீ்டுரியேயாளர்கள் வாக்களிக்கத் தகுதி 
ஹபறோட்டார்கள். உங்கள் கட்டடங்கள் இத்திட்டத்திற்கு ஆதரவாக 
வாக்களித்தால், இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டத்தின் முழுச் ஹசலயவயும் நீங்கள் 
ஹசலுத்தமவண்டும். 

 
மேம்பாட்டு உதவித் சதாணகணயத் திருப்பித்தருதல்  

நீங்கள் அல்லது உங்கள் வடீ்டின் கூட்டு உரியேயாளர்களில் யாராவது 
கட்டணம் விதிக்கப்பட்ட மததியிலிருந்து ஓராண்டுக்குள் சிங்கப்பூர் 
குடியுரியே ஹபற்று, நீங்கள்  ஹதாடர்ந்து வடீ்டுரியேயாளராக இருக்கும் 
நியலயில், மேம்பாட்டு உதவித் ஹதாயகயய வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் 
உங்களிடம் திருப்பித் தரும். நீங்கள் ோதாந்தரத் தவயணயாக மேம்பாட்டுக் 
கட்டணத்யதச் ஹசலுத்திவந்தால், நீங்கள் சிங்கப்பூர் குடியுரியே ஹபற்ற 
மததியின் ேறுோதத்திலிருந்து வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சந்யத வட்டி 
விகிதம் சலுயக வட்டி விகிதோக ோற்றப்படும்.  

 

தகவல்கள் வடீரேப்பு வ ர்ச்சிக் கழகத்தால் வழங்கப்பட்டரவ 
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பின்னிணைப்பு 2  

 
மேம்பாட்டுச் செலவில் உங்கள் பங்ணகச் செலுத்துதல்  

மேம்பாட்டுப் பணிகள் அயனத்தும் நியறவயடந்த பிறகு ேட்டுமே நீங்கள் கட்டணம் 
ஹசலுத்தத் ஹதாடங்குவரீ்கள். கட்டணத்யத ஹோத்தோக அல்லது ஒன்று முதல் பத்து 
ஆண்டுகளில் ோதாந்தரத் தவயணயாகச் ஹசலுத்தலாம். தவயணக் கட்டணத்திற்கு வட்டி 
விதிக்கப்படும். சிங்கப்பூர் குடியுரியேயுள்ள குடும்பங்களுக்கு, வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் 
கழகத்தின் சலுயக வட்டி விகிதம் விதிக்கப்படும். சிங்கப்பூர் நிரந்தரவாசத் தகுதியுள்ள 
குடும்பங்களுக்கு, வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழகத்தின் சந்யத வட்டி விகிதம் விதிக்கப்படும். 
 

மேம்பாட்டுச் ஹசலவில் உங்கள் பங்யகச் ஹசலுத்த நீங்கள் ஹராக்கம் அல்லது உங்களது 
ேத்திய மசேநிதி மசேிப்யபப் (வடீ்டுரியேயாளர்கள் ேட்டுமே) பயன்படுத்தலாம். நீங்கள் 
ேத்திய மசேநிதியயப் பயன்படுத்தி ோதாந்தரத் தவயணயயச் ஹசலுத்தாவிட்டால், உங்கள் 
வசதிக்காக யஜமரா மூலம் ஹசலுத்துோறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறது. உங்கள் பிள்யளகள் 
வடீ்டின் கூட்டுரியேயாளர்களாக இல்லாவிட்டால், தற்மபாயதய “ேத்திய மசேநிதி 
குயறந்தபட்சத் ஹதாயக பணம் நிரப்பல் திட்டத்தின்கீழ்” நீங்களும் உங்கள் பிள்யளகளும் 
தகுதிஹபற்றால், உங்களது ஓய்வுக்காலக் கணக்கில் உங்கள் பிள்யளகள் பணம் நிரப்பலாம். 
அதன்பிறகு, குயறந்தபட்சத் ஹதாயக திட்டத்திலிருந்து கியடக்கும் ோத வருோனத்தில் ஒரு 
பகுதியய அல்லது முழுவயதயும் பயன்படுத்தி, மேம்பாட்டுக் கட்டணத்தின் ோதாந்தரத் 
தவயணத் ஹதாயகயய நீங்கள் ஹசலுத்தலாம்.  

 

 

நிதி உதவித் திட்டங்கள் 

பின்வருமவாருக்கு நிதி உதவி வழங்கப்படும்: 

 

• குடும்பத்தின் ஹோத்த ோத வருோனம் $2,000க்கு மேற்மபாகாத வடீ்டுரியேயாளர்கள் 
    நீங்கள் தவயணக் காலகட்டத்யத அதிகபட்சோக 25 ஆண்டுகள் வயர நீட்டிக்கலாம். 

 

• 55 வயது ேற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுயடய வடீ்டுரியேயாளர்கள் 
 உங்கள் வடீு விற்கப்படும் வயர அல்லது மவமறார் உரியேயாளருக்கு ோற்றப்படும் 

வயர, உங்கள் மேம்பாட்டுச் ஹசலவின் தவயணத் ஹதாயகயய வட்டியுடன் மசர்த்து 
நீங்கள் ஒத்திப்மபாடலாம். ஆனால், அதற்குமுன் நீங்கள் முதலில் ேத்திய மசேநிதி 
ஓய்வுக்காலத் ஹதாயகக்கு மேலான ேத்திய மசேநிதி மசேிப்யப (இருந்தால்) 
பயன்படுத்தி மேம்பாட்டுச் ஹசலயவச் ஹசலுத்தமவண்டும். அதற்குப் பிறகு, எஞ்சிய 
ஹதாயகயய வட்டியுடன் ஒத்திப்மபாடலாம். 

 

• பணச் சிரேத்தில் இருக்கும் வடீ்டுரியேயாளர்கள் 
ஒவ்ஹவாருவரின் சூழ்நியலயின் அடிப்பயடயில், தவயணத்ஹதாயகயய வட்டிமயாடு 
ஓராண்டு காலத்திற்கு (ஒவ்மவார் ஆண்டும் பரிசீலயனக்கு உட்பட்டது), அல்லது வடீு 
விற்கப்படும் வயர அல்லது மவஹறாருவருக்கு ோற்றப்படும்வயர ஒத்திப்மபாட 
வடீயேப்பு வளர்ச்சிக் கழகம் பரிசீலிக்கக்கூடும். 

  

தகவல்கள் வடீரேப்பு வ ர்ச்சிக் கழகத்தால் வழங்கப்பட்டரவ 
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தயவுசெய்து படிவத்ததப் பூர்த்தி செய்தி 16 ஆகஸ்ட் 2021. தததிக்குள் வவீக கிளசென்டி கிதளயிடம் திருப்பிக் 
சகொடுக்கவும். 
உங்களுக்கு ஏததனும் தகள்விகள் இருந்தொல், 6395 5587 அல்லது 6395 5807  என்ற எண்ணில் எங்களுடன் சதொடர்பு 
சகொள்ளலொம் அல்லது www.hdb.gov.sg/efeedback இதணயத்தளம் வொயிலொக உங்கள் கருத்துகதளச் ெெர்ப்பிக்கலொம். 

___________________________________________________________________ 

இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம்  

கருத்துக்கணிப்புப் படிவம் 

 
சபறுநர்: வவீக கிளசென்டி கிதள  
        புதளொக் 453 கிளசென்டி அசவன்யூ 3 #02-01 

  ெிங்கப்பூர் 120453 
 
மடா யீ டிரைவ் பும ாக் 1 முதல் 19 ஆகியவற்றுக்கான இல்ல மேம்பாட்டுத் திட்டம்  

 

உரிதெயொளரின் சபயர்    : ___________________________ 

 

முகவரி      : புதளொக் ________ தடொ ய ீடிதைவ் 

 

வடீ்டு எண்      : # ______- _________ 

 

தகப்தபெி எண்     : _______________  ெின்னஞ்ெல்: ________________ 

 

வடீ்டுத் சதொதலதபெி எண் : ___________ அலுவலகத் சதொதலதபெி எண்: __________ 

 

என் விருப்பம் [தயவுசெய்து குறியிடவும் (√)]:  

              
ஆம், நொன் இல்ல தெம்பொட்டுத் திட்டத்தத (செச்ஐபி) ஆதரிக்கிதறன்  

 
இல்தல, நொன் இல்ல தெம்பொட்டுத் திட்ட (செச்ஐபி) தெம்பொடுகள் எததயும்  
சபற விரும்பவில்தல  

 
கருத்துகள் (இருந்தொல்)  

 

 

 

 

தகசயொப்பம்: ___________________ 

 

 

குறிப்பு: நீங்கள் கீழ்க்கொணும் QR குறியடீு அல்லது இதணயத்தளம் வொயிலொகவும் ஆய்தவப் 
பூர்த்தி செய்யலொம். ஒவ்சவொரு வடீ்டுக்கும் 1 ஆய்தவ ெட்டுதெ பூர்த்தி செய்து 
ெெர்ப்பிக்கதவண்டும். 
 

 

 

 

 

 

https://go.gov.sg/tohyihipsurvey 


