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முதுமைக்கால ப�காருளகாதகாரங்ள் குறிதத ஆரகாய்ச்ி 
நிமலயம் (CREA) எமத்ச ப்ய்வதற்கு குறிக்்காள் 
ப்காண்டுள்ளது?
சிங்கப்பூர் மக்கள்தொக்ககைப் பிரதிநிதித்துவம் 
்சய்கின்ற, கு்றிப்பொ்கத் ததர்்ந்தடுக்கப்பட்ட ஒரு 
பஙத்கறபொளர் குழுவின நீண்ட-்கொல ஆயவின 
மூலம், இ்நதச் சூழநிகல கு்றித்து விரிவொ்கப் 
புரி்நது்்கொளவதறகு முதுகமக்கொல ்பொருளொதொரங்கள 
கு்றித்த ஆரொயச்சி நிகலைம் (CREA) கு்றிகத்கொள 
்்கொணடுளளது. அதத தநரத்தில், சு்கொதொரம், 
குடிைிருப்பு மறறும் மதசநி ஆ்கிைவறறுக்கொன 
சிங்கப்பூரின ்்கொளக்க ்கட்டகமப்பு்ககள நொங்கள 
ஆயவு ்சயதவொம். நொம் மூப்பக்டயும் தவகளைில் 
அகவ எவவொறு நம்கமப் பொதிககும் மறறும் புதிை 
்்கொளக்க்கள உளளளிட்ட ்்கொளக்க மொற்றங்கள 
எவவொறு தமம்பட்ட விகளவு்களுககு வழிவகுககும் 
எனபது கு்றித்த ஆயவு்கள இதில் உளள்டஙகும்.

இக்ருததகாயவு ஏன் அடிக்டி 
்ைற்ப்காள்ளப�டு்ின்றது. ்ைலும், உங்ளிடம் 
ஏன் ஒவப்வகாரு ைகாதமும் ஒ்ர ்்ள்்வவி்்ள 
்்ட்ப�டு்ின்றன?
இரணடு ஆணடு இக்ட்வளளி்களளில் 
தமற்்கொளளப்படு்கின்ற ்பரும்பொலொன ததசிைக 
்கருத்தொயவு்ககளப் தபொலல்லொமல், இக்கருத்தொயவு ஒரு 
மொதொ்நதர அடிப்பக்டைில் தமற்்கொளளப்படடு வரு்கி்றது. 
இக்கொல இக்ட்வளளிைினொல் நிகனவுபடுத்திக்்கொளள 
குக்ற்நத தநரதம எடுத்துக்்கொளளும். இதன மூலம் 
அதி்கத் துல்லிைமொன அ்றிகக்கைி்டலுககு இது 
வழிவகுக்கி்றது. முக்கிைமொ்க, இது தங்களுக்டை 
சூழநிகல்களளில் உளள மொற்றங்களுககுச் சிங்கப்பூரர்்கள 
எவவொறு பதில்விகனைொறறு்கி்றொர்்கள எனபகத 
CREA-இல் உளள எங்களுக்டை ஆரொயச்சிக குழு 
அக்டைொளம் ்கண்ட்றிை இைலச் ்சய்கி்றது. இதன 
விகளவொ்க, ்்கொளக்க மொற்றங்களளின விகளவு்ககள 
மதிப்பபீடு ்சயவதற்கொன சொத்திைத்கத இது 
உருவொககு்கி்றது. வருமொனம், ்சலவினம், சு்கொதொரம், 
பணி மறறும் குடிைிருப்புத் ததர்வு்கள கு்றித்த 
மொதொ்நதரத் த்கவல்்களளில் இரு்நது ்ப்றப்படும் 
நுணண்றிகவக ்்கொணடு இ்நத ஆரொயச்சிைில் இரு்நது 
்ப்றப்படும் முடிவு்கள ததசிை அளவிலும், சர்வததச 
அளவிலும் மூப்பக்டதல் கு்றித்த துக்றைில் உளள 

முதுகம மறறும் 
ஓயவு ்கொலத் 
ததகவப்பொடு்கள 
அதி்கரித்து வரும் வொழநொள மறறும் குக்ற்நத பி்றப்பு 
வி்கிதங்களொல், உல்களவில் அதி்களவு மூப்பக்டயும் 
மக்கள ்தொக்ககைக ்்கொண்ட நொ்டொ்க சிங்கப்பூர் 
உளளது. மூத்த சிங்கப்பூரர்்களளின (65 மறறும் 
அதறகு தமறபட்ட வைதினர்) எணணிகக்க 2030ம் 
ஆணடிறகுள 900,000 ஆ்க மூனறு ம்டங்கொ்கப் 
்பருகும் எனறு எதிர்பொர்க்கப்படு்கி்றது. பணிபுரியும்-
வைகதக ்்கொண்ட குடிைிருப்பொளர்்கள மறறும் மூத்தக 
குடிைிருப்பொளர்்களுககு இக்டைிலொன தறதபொகதை 
வி்கிதம் 6:1 ஆகும். இ்நத வி்கிதம் 2030ம் ஆணடுககுள 
2:1 எனறு வழீும் எனறும், 2060-ககுள 1.5:1 -ககும் 
குக்றவொ்கச் ்சல்லும் எனறும் எதிர்பொர்க்கப்படு்கி்றது. 
நம்மில் பலர் ஓயவு்கொலத்கத ம்கிழச்சியு்டன 
அனுபவிக்க ஆவலு்டன எதிர்பொர்த்துக்்கொணடிருககும் 
இ்நத தவகளைில், தறதபொகதை நிதிப் ்பொறுப்பு்கள 
கு்றித்த எணணமும், ்பொருளொதொரரீதிைொ்க 
சொர்்நதிருப்பதும் நமது மனதில் நிகலத்திருக்கின்றன: 

•  நகான் ்வகாழ்வதற்குத ்தம்வயகான ப�காருளகாதகார 
்வ்திமய நகான் ப�ற்றிருப்�னகா?

•  எனககுத ்தம்வப�டும் ைருதது்வப �ரகாைரிபபுககு 
என்னகால் ப்லவு ப்யய இயலுைகா?

•  என் ்வடீடின் ைீது நகான் ப்யதுள்ள முதலீடு 
�காது்காப�கானதகா, ்ைலும் நகான் இதில் 
தங்ியவிருப�தற்கு எனககு ்டடு�டியகாகுைகா?

சு்கொதொரப் பரொமரிப்பு, குடிைிருப்பு மறறும் ஓயவு்கொல 
வருமொனம் ஆ்கிைகவ கு்றித்த எனது ்கவகல்கள 
ஒனத்றொடு ஒனறு பினனளிப் பிகண்நதிருக்கின்றன. 
நம்மில் ்பரும்பொலொதனொர் தங்களுக்டை மதசநி 
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மீதத் ்தொக்க்ககள குடிைிருப்பு மறறும் சு்கொதொரப் 
பரொமரிப்புச் ்சலவு்களுக்கொ்கத் திரும்பப் ்பறு்கின்றனர். 
இதன விகளவொ்க சிங்கப்பூரர்்கள அதி்க வடீடு உரிகம 
வி்கிதத்கத (சுமொர் 89%) அனுபவிக்கின்றனர், ஆனொல் 
கு்றிப்பொ்க அதி்களவிலொன சு்கொதொரப் பரொமரிப்புச் 
்சலவினங்கள ஏறபடுவதறகு வொயப்புளளதொல் நமது 
ஓயவு்கொலத்திற்கொ்க நம்மி்டம் பற்றொககுக்றைொன 
்ரொக்க தசமிப்பு்கதள மீதம் இருககும். 



எங்ககளத் 
்தொ்டர்பு்்கொள்க
உங்கள மு்கவரி அல்லது ்தொகலதபசி எண்களளில் 
ஏததனும் மொற்றம் இரு்நதொல், இக்கருத்தொயகவ 
நிக்றவு்சயவதில் உங்களுககு ஏததனும் விதத்தில் 
உதவி ததகவப்பட்டொல், அல்லது உங்களுககு ஏததனும் 
த்களவி்கள இரு்நதொல் அல்லது நீங்கள ்கருத்துகர 
வழங்க விரும்பினொல், தைவு்சயது 6808 7910 என்ற 
எங்களுக்டை நிகலைத்தின தநரடித் ்தொகலதபசி 
எணகண அகழக்கவும் (திங்கள முதல் ்வளளளி வகர, 
்கொகல 9 மணி முதல் மொகல 5 மணி வகர) அல்லது 
slp@smu.edu.sg என்ற மினனஞசல் மு்கவரிககு 
மினனஞசல் அனுப்பவும். உங்கள பதிகல ஆவலு்டன 
எதிர்பொர்க்கித்றொம்.

மருத்துவர்்கள, ்்கொளக்க உருவொககுநர்்கள மறறும் 
ஆரொயச்சிைொளர்்களுககு ்பரிதும் உதவும். 

நீங்ள் ஏன் இக்ருததகாய்வவிற்கு ைி்வும் 
முக்ியைகான்வர்ளகா் உள்ளரீ்ள்?
எங்ளுமடய ்ிங்பபூர மலஃப ்�னல்ž (SLP) 
�ங்்ற்�காளர்ளகா்ிய நீங்ள் இல்லகாைல் இமத 
எங்ளகால் ப்யய முடியகாது” 
நீங்கள ஏன இககுழுவில் ஒரு அங்கமொ்க இருக்கி்றரீ்்கள 
எனபதும், இக்கருத்தொயவு்கள ஒவ்வொன்றிலும் உங்கள 
பதில்்கள ஏன எங்களுககு மி்கவும் முக்கிைம் எனபதும் 
உங்களுககு ஆச்சரிைமொ்க இருக்கலொம். ஒரு சிங்கப்பூர் 
கலஃப் தபனல்ž (SLP) பஞத்கறபொளரொ்க, நீங்கள 
்கொரணமில்லொமல் ததர்்ந்தடுக்கப்ப்டவில்கல எனபதில் 
நம்பிகக்க ்்கொளளுங்கள. சிங்கப்பூர் புளளளிவிவரத் 
துக்ற வகுத்துளள அளவடீு்களளின அடிப்பக்டைில் 
நொங்கள எங்களுக்டை பஙத்கறபொளர்்ககளத் 
ததர்்ந்தடுத்துளதளொம். நீங்கள ஒரு கு்றிப்பிட்ட வைதுக 
குழுகவச் சொர்்நத தனளிநபர் எனவும், சிங்கப்பூரில் ஒரு 
கு்றிப்பிட்ட பகுதிைில் வசிக்கி்றரீ்்கள எனவும் இ்நத 
மக்கள்தொக்கைிைல் தரவுத் ்தொகுப்பு உங்ககள 
வக்கப்படுத்து்கி்றது. 

CREA-இல் உளள இ்நத ஆரொயச்சி ஆயவில் எங்களுக்டை 
SLP பஙத்கறபொளர்்கள ஒரு முக்கிைப் பங்கொறறு்கின்றனர். 
சிங்கப்பூரில் இ்நத அளவிறகு ்பரிை மறறும் குக்ற்நத 
்கொல இக்ட்வளளி்ககளக ்்கொண்ட ஒரு ்கருத்தொயவு 
நக்ட்பறுவது இதுதவ முதல் முக்றைொகும். சிங்கப்பூர் 
மக்கள்தொக்கைில் உங்ககளப் தபொலதவ உளள 
மக்கள இக்கருத்தொயவில் பிரதிநிதித்துவம் ்சயவதொல், 
்கண்ட்றிைப்படும் விவரங்களளின நம்ப்கத்தனகம 
மறறும் ்சல்லுபடித்தனகமகை உங்கள பதில்்கள 
அதி்கரிக்கின்றன. இது மூப்பக்டயும் சிங்கப்பூரர்்களளின 
சூழநிகல கு்றித்த துல்லிைமொன த்கவல்்ககளப் 
்பறுவதறகு எங்கள ஆரொயச்சிக குழுகவ அனுமதிககும். 
தமலும், இப்தபொதும் எதிர்்கொலத்திலும் நம்கம 
பொதிக்கின்ற சு்கொதொரம், குடிைிருப்பு மறறும் மதசநி 
விவ்கொரங்ககள மதிப்பிடுவதறகும் அனுமதிககும். 

இ்நத ஆரொயச்சி ஆயவில் பஙத்கறபது எனபது, நொம் 
அகனவரும் ச்நதிக்கின்ற பிரச்சகன்கள கு்றித்த நமது 
புரிதலுககு நீங்கள பங்களளிப்பதற்கொன ஒரு மதிப்புமிக்க 
வழிைொகும்.

இர்கசிைக்கொப்பு மறறும் 
உங்கள தனளியுரிகம
நீங்கள எங்களளி்டம் அளளிக்கின்ற த்கவல்்ககள நொங்கள 
தனளிநபர் த்கவல் பொது்கொப்புச் சட்டம் 2012 (PDPA) -இன 
்ீகழ மிகு்நத இர்கசிைத்து்டன கவத்துக்்கொளதவொம். 
அத்த்கவல்்கள ஆரொயச்சி தநொக்கங்களுக்கொ்க மடடுதம 
பைனபடுத்தப்படும். தமலும், அகவ புளளளிவிவர 
வடிவத்தில் மடடுதம எப்்பொழுதும் அ்றிகக்கைி்டப்படும். 
நீங்கள எங்களளி்டம் தபசுவதன விகளவொ்க எ்நத வணீ 
மினனஞசகலயும் ஒருதபொதும் ்ப்றமொடடீர்்கள. தமலும், 
உங்களுக்டை விவரங்ககள வர்த்த்க தநொக்கங்களுக்கொ்க 
பி்ற அகமப்பு்களளி்டம் நொங்கள ஒருதபொதும் அளளிக்க 
மொடத்டொம்.

்கருத்தொயவு்களளின 
தததி்கள:
எங்களுக்டை ்கருத்தொயவு்கள பினவரும் குழுக்களுக்கொ்க 
ஒவ்வொரு மொதமும், தததி்களளிலும் ந்டத்தப்படு்கின்றன:

• ஜன்வரி ்ருததகாயவு: 04 – 31 ஜன்வரி 2016
• �விபர்வரி ்ருததகாயவு: 01 – 21 �விபர்வரி 2016
• ைகார்ச ்ருததகாயவு: 01 – 20 ைகார்ச 2016

இக்கருத்தொயகவ நிக்றவு்சயை உங்களுககு ஏததனும் 
உதவி ததகவப்பட்டொல், நீங்கள இக்கருத்தொயகவ ஒரு 
க்கக்கணினளிைில் நிக்றவு ்சயை உங்களுககு உதவுதறகு, 
நொங்கள உங்ககள ஒரு ்பொது நூல்கத்திதலொ அல்லது 
சமூ்க மன்றத்திதலொ ச்நதிப்பதறகுத் தைொரொ்க உளதளொம். 
இ்நத அமர்வு்கள வழக்கமொ்க ஒவ்வொரு ்கருத்தொயவுக 
குழுவின இறுதி வொரத்தில் நி்கழ்கின்றன.


