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1. இ�நகைல ைகெயா�பமி�டவ�களி� ஒ�ைற ெப�ேறா� (��ைதய அ�ல� த�ெபா��), அவ�களி�        
�ழ�ைதக�, அவ�கைள ஆதரி�ேபா� அட��வ�. ஒ�ைற ெப�ேறாரி� ���ப�க��� நிைலயான ம���         
மலிவான வீ�கைள நியாயமான அ�� �ைறயி� ெபற வீ� ெகா�ைககைள சீ�தி���மா� நா�க�          
சி�க��� அரசா�க�ைத வலி����கி�ேறா�. 

 
 
2. எ�கைள ேபா�ற தி�மண� ஆகாத, விவாகர�� ெப�ற, விதைவ, கணவ� சிைறயிலட�ப�ட, அ�ல�          

கணவனா� ைக விட�ப�ட ெப�ேறா�க���, த�ெபா�� உ�ள ெகா�ைகக� அெசௗகரி�ைத�� ம���         
இ�ல�கைள�� ஏ�ப���கி�றன. எ�கள� �ழ�ைதக� வள�வத�� நிைலயான ம��� ேபாதிய இட வசதி          
உ�ள வீ�க� ேதைவ. தி�மணமான த�பதிய�கைள ஆதரி��� சி�கலான விதிக�, எ�கைள நீ�ட          
கா�தி��த�, அ��க� மைன மா�ற� ெச�ய ேந�த�, இடெந��க�, ���ப உற�களி� பாதி��, நிதி           
ப�றா��ைற, ம��� மன அ��த�தி�� ஆளா��கிற�.  

 
 
3. த�ேபா� உ�ள �ைறயீ�களி� அைம�� �ைற, ெப��பா�ைமயினரி� ேதைவகைள ���தி ெச�ய         

இயலவி�ைல. விதிகைள�� அைம�ைப�� உ�ளட�கிய �ைறயீடாக உ�வா�க நா�க� கீ�க�ட        
மா�ற�கைள ெச��மா� வலி����கிேறா�. 

 
 

a) ெபா� வாடைக வீ�க��கான வ�மான வர�ைப உய��தி தலா-வ�மான (per-capita) அ��பைடயி�         
ெதா��த� . த�ெபா�� ெபா� வாடைக வீ���� வி�ண�பி�க ���ப�தி� வ�மான� $ 1,500          
�� கீ� இ��க ேவ���. ஒ�� அ�ல� ஒ���� ேம�ப�ட �ழ�ைதக� உ�ள ெப�ேறா���           
ேம�ெகா�ட நிைல யதா��த�தி�� ��ப�டதாக உ�ள�. நம� �ழ�ைதகளி� ந�வா�வி��        
நிைலயான வீடா அ�ல� சிற�த வ�மானமா எ�ற ேத�வி� க�டாய�தி�� த�ள�பட �டா�. 

 
b) �ழ�ைத பராமரி�ைப ��தாகேவா அ�ல� பகி��� ெகா�ட விவாகர�� ெப�ற ெப�ேறா�, த�கள�          

தி�மண வீ�ைட வி�ற உடேன, ெபா� வீ�கைள மானிய�தி� வா�க அ�ல� வாடைக�� ெபற           
அ�மதி�த� . அதாவ� ��ப� மாத வாடைக தைடைய�� ��� வ�ட வா��� தைடைய�� நீ�க           
ேவ���. ேம�� விவகார�தி� இ�தி தீ��பி� நீ�ட கா�தி��த��� பிற� தா� அவ�களா�          
வி�ண�பி�க ����. நா�க�� எ�கள� �ழ�ைதக��, ஒ� நிைலயான வா��ைக வாழ, ��          
வீ�கைள விைரவாக ெபற, வழிக� ேதைவேய தவிர கால தாமத�, �திரமி�ைம ம��� நிதி           
ப�றா��ைற ஆகியவ�ைற விதி��� விதிக� ேதைவ இ�ைல. 

 
c) தி�மணமாகாத தா�மா�க��� அவர� �ழ�ைதக�ட� ���ப�ைத ெதாட�க வீடைம�� வள��சி        

கழக (HDB) வீ�க��� வி�ண�பி�க அ�மதி�த� . த�ெபா�� ஒ�ைறய� தி�ட�தி� ��ப��         
ஐ�� வயதி�� ேம�ப�டவ�கேள வீ�கைள வா�க ����. அதி�� சிறிய ம��� மிக �ைறவான           
மானிய வீ�கேள வா�க ����. 

 
d) வீ� ெப�� த�தி ப�றிய தகவ�கைள ெதளிவாக�� எளிைமயாக�� அைம�த� . வீடைம�� வள��சி          

கழக�தி� இைணய தள�தி� பதிவா�� ெவ�ேவ� தி�ட�க�, அவ�றி� விதிக�, ச�ைகக�,         
ம��� த�திக� ப�றிய தகவ�கைள �ரி�� ெகா�ளவ� க�னமாக உ�ளன. நிைறய ேக�விக���          
இைணய தள�தி� விைடக� அளி�க�படவி�ைல. ேம�� வரேவ�� அதிகாரிக� ேத��கைள ப�றிய         
ெதளிவான விள�க�கைள ெசய�திற�ட� அளி�பதி�ைல. வீடைம�� வள��சி கழக�� தன�        
ஒ�ெவா� தனி�ப�ட வழ�ைக எ�வா� அ��கிற� எ�பைத ெதளிவாக ெவளி�ப��த ேவ���. 

 

e) ஒ�ைற ெப�ேறா� ���ப ேசைவகைள ஒ��கிைண�க ஒ� சிற�� நிைலய�ைத உ�வா��த� ம���          



தனி�ப�ட வழ�கி� தீ��களி� ேநர� �ைறயீ��� சா�ைப �ைற�த�. இ� ஒ� �ழ�பமான, மன           
அ��த�ைத த��, திறன�ற, ெவ�றி�� உ�தரவாதமி�லாத ப�திைச (ச�க ேசவக�, பாரா�ம�ற         
உ��பின�) �ய�சி. ெபா� வீ�க��கான ெபா��� வீடைம�� வள��சி கழக�திட� உ�ளதா�         
ெப��பாலான வழ��கைள அவ�களி� ேநர� ஆதர� ம��� ஆேலாசைன�ட� தீ�� காண         
ேவ��ேம தவிர ச�க ேசவக�க� ம��� பாரா�ம�ற உ��பின�களி� பரி��ைரயி� �ல� அ�ல. 
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பிரதம ம�திரி, ேதசிய அபிவி��தி அைம�ச� ேம�� ச�க ம��� ���ப வள��சி�கான அைம�ச� இவ�க��� அ��ப 
இ���� மி� அ�சலி� த�களிட� ெப�ற ெபய� ம��� அைடயாள அ�ைட எ�ைண�� ேச��கவி�கி�ேறா�. AWARE (இ�த 
ம�வி�  அைம�பாள�க�) உ�கள� அைடயாள அ�ைடயி� எ�கைள ேக�பத� �ல� ஒ�ெவா� ைகெயா�ப�� ஒ� 
உ�ைமயான நபைர சா��த� எ�பைத உ�தி ெச�ய��, அதனா� நம� ம� அரசா�க�திட� ��த� ெச�வா�� உைடயதாக 
அைமவத��� வழி வ����. 
 
உ�களி� அ�ல� உ�க� ெப�ேறா�களி� தி�மண நிைல ப�றிய தகவ�க� ரகசியமாக ைகயாள�ப��. ேம�� AWARE 
இ�தகவ�கைள இ�ம�வி� ைகெய��தி�� ப�ேக�றவ�களி� ம�க� ெதாைக விவர ஆ�� கண�ைக �ரி�� ெகா��வத�� 
ம��ேம பய�ப���வ�. ேசகரி�க�ப�ட அைன�� தகவ�க�� எ��� பகிர�கமாக ெவளியிட�படா�. 
 
இ�ைகெய��ைத சம��பி�க, இ�ப�க�ைத ஒ� பட� எ��� கீ�வ�� மி� அ�ச� �கவரி�� 
media@aware.org.sgஅ��ப��. இைத சம��பி��� காலெக� 23 June 2017. ந�றி. 

 

�� ெபய� அைடயாள அ�ைட எ� 
(NRIC / FIN) 

நீ�க� ஒ�ைற 
ெப�ேறாராக (��ைதய 
அ�ல� த�ெபா��) 
இ��தா� �றி�க�� 
(தி�மண� ஆகாத, 
விவாகர�� ெச�த, 
விதைவ, கணவனா� ைக 
விட�ப�ட ���ப�...) 

நீ�க� ஒ�ைற 
ெப�ேறாரரி� 
�ழ�ைதயாக (��ைதய 
அ�ல� த�ெபா��) 
இ��தா� �றி�க�� 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

 

mailto:media@aware.org.sg

