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என்ற இண்ணயப்பக்்கதணதை நாடுங்கள்

வாடகைதாரரைளும் ச�ாத்து உரிகையாளரைளும் 
ைதிப ப்ீட்டுக்கு விண்ணப்ம் ச�யவதறைான 
வழிைாட்டி
இததைதிட்டததைதின்ககீழ், தைகுதைதிப்பறும் வரததை்கச் ப�ாதது்களின 
தைகுதைதிப்பறும் வா்டண்கதைாரர்கள் தைங்களது ப�ாதது 
உரிணேயாளர்களி்டேதிருந்து 2 வாரததைதிற்கான போததை 
வா்டண்கணயத1 தைள்ளு்படியா்கக் ம்காரலாம்.
வா்டண்கதைாரர்களும் ப�ாதது உரிணேயாளர்களும் 
தைததைம் சூழ்நதிணல்களுக்கு ஆ்கச்�தி்றந்தை தீைரவா்க அணேயும் 
ஏற்பாடு்கணள இருதைரப்பினரின இ்ணக்்கதது்டன 
வகுக்குோறு ஊக்குவிக்்கப்படு்கதின்றனர.
ஆனால், அவர்களுக்கு இண்டயில் இ்ணக்்கம் 
ஏற்ப்டாவிட்டால், ்பினவரு்பவற்றதில் ஏதைாவது ஒன்றதின 
பதைா்டர்பில் தீைரோனம் எடுக்்க சுமயச்ண� வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி ேதைதிப்பபீட்டாளரி்டம் விண்ணப்பம் ப�யயலாம்:

வா்டண்கத தைள்ளு்படித தைதிட்டம் 2021

ச�ாத்து உரிகையாளரைளும் வாடகைதாரரைளும்

• தைள்ளு்படி ப�யயப்ப்டமவணடிய வா்டண்கத பதைாண்க 

வாடகைதாரரைள் ைட்டும்

•  குததைண்க ஒப்பந்தைததைதில் 2 ஆ்கஸ்ட 2021 அனறு அல்லது அதைறகு முனபு முததைதிணரயி்டப்ப்டாதை ஒரு 
வா்டண்கதைாரர, ேற்ற அணனதது தைகுதைதி நதி்பந்தைணன்கணளயும் நதிண்றமவற்றதினால், அவருக்கு வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி அ்றதிக்ண்க ்பி்றப்பிக்்கப்ப்டலாோ 

ச�ாத்து உரிகையாளரைள் ைட்டும்

•  வா்டண்கதைாரர-்பயன்பாட்டாளர வா்டண்கத தைள்ளு்படிக்குத தைகுதைதி ப்பறு்கதி்றாரா

•  வா்டண்கதைாரர-்பயன்பாட்டாளர அல்லது இண்டநதிணலச் ப�ாதது உரிணேயாளர வா்டண்கத தைள்ளு்படி 
அ்றதிக்ண்கணயயும் ஆதைாரப ்பததைதிரங்கணளயும் �ட்டததைதின்படி முண்றயா்கச் �ேரப்பிததைாரா, அவவாறு 
ப�யயாவிடில், அது ஒரு ப்பாருட்டா்கக் ்கருதைப்படுோ

•  விதைதிவிலக்்கான சூழ்நதிணல்களில் வா்டண்கத தைள்ளு்படிணயத தைதிரும்்பப ப்பறுவது அல்லது குண்றப்பது 
நதியாயோ, எடுததுக்்காட்டா்க, ப�ாதது உரிணேயாளர்கள் 16 மே 2021 மதைதைதிக்கு முன்பா்கக் 
கு்றதிப்பி்டததைக்்க வா்டண்கத தைள்ளு்படி்கணள அல்லது குண்றபபு்கணள வழங்கதியிருந்தைால் 

•  ப�ாதது உரிணேயாளர, நதிதைதிச் �திரேததைதின ்கார்ணோ்க, வா்டண்கத தைள்ளு்படி வழஙகுவதைதிலதிருந்து 
விலக்கு ப்ப்றத தைகுதைதி ப்பறு்கதி்றாரா: 

 - விண்ணப்பதைாரர ்பினவரும் வண்கயான ப�ாதது உரிணேயாளரா்க இருக்்கமவணடும்: 

  >  தைனி அல்லது ஏ்கம்பா்க உரிணேயாளர; அல்லது

  >   முற்றதிலும் அல்லது ்பிரதைானோ்க முதைலீடடுச் ப�ாததுண்டணேயில் (“ப�ாததுண்டணே 
நதிறுவனம்”) ஈடு்படடிருந்து, ்பினவரும் இரு நதி்பந்தைணன்கணளயும் நதிண்றமவறறும் ஒனறு 
அல்லது அதைறகு மேற்பட்ட தைனிந்பர்கணள உரிணேயாளர்களா்கக் ப்காண்ட ேறறும்/அல்லது 
ஏ்கம்பா்க உரிணேயாளர்கணள (தைனிந்பர்கள்) ப்காண்ட நதிறுவனம்; 

 -  விண்ணப்பதைாரருக்கு அல்லது ப�ாததுண்டணே நதிறுவனததைதின ஒவபவாரு ்பஙகுதைாரருக்கு 
(தைனியா்க அல்லது மவப்றாருவரு்டன ம�ரந்து அல்லது முதைலீடடுச் ப�ாததுண்டணே 
நதிறுவனததைதின மூலம்) ப�ாந்தைோன அணனதது முதைலீடடுச் ப�ாதது்களின ஆணடு ேதைதிபபும் 22 
ஜூணல 2021 நதிலவரப்படி $60,000க்குக் குண்றவா்க இருக்்கமவணடும்; அமதைாடு 

 -  விண்ணப்பதைாரருக்கு அல்லது ப�ாததுண்டணே நதிறுவனததைதின ஒவபவாரு ்பஙகுதைாரருக்கு 
(தைனியா்க அல்லது மவப்றாருவரு்டன ம�ரந்து அல்லது முதைலீடடுச் ப�ாததுண்டணே 
நதிறுவனததைதின மூலம்) ப�ாந்தைோன அணனதது ப�ாதது்களின �ரா�ரி ோதை வா்டண்க அல்லது 
இலா்ப ஈவு வருோனம், அவரது �ரா�ரியான போததை ோதை வருோனததைதில் 75% அல்லது 
அணதைவி்ட அதைதி்கோ்க இருக்்கமவணடும்

1  போததை வா்டண்க என்பது குததைண்க ஒப்பந்தைததைதின்ககீழ் அல்லது உரிேததைதின்ககீழ் ஒபபுக்ப்காள்ளப்பட்ட வா்டண்கயாகும். போததை 
வருவாய வா்டண்க, ்பராேரிபபுக் ்கட்ட்ணம், ம�ணவக் ்கட்ட்ணம் ஆ்கதியன இதைதில் உள்ள்டஙகும்.
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ைதிப ப்ீட்டு நகடமுகை 

வா்டண்கத தைள்ளு்படித தைதிட்டம் 2021

6 அக்்டா்ர 2021 
முதல்2 1    வா்டண்கதைாரரான �தி்றதிய நடுததைர நதிறுவனம் அல்லது இலா்ப மநாக்்கற்ற அணேபபு, �ட்ட 

அணேச்�தி்டேதிருந்து வா்டண்கத தைள்ளு்படி அ்றதிக்ண்கணய (“அ்றதிக்ண்க”) ப்பறும் 

அைிக்கையின் 
்ததியிலிருந்து 
28 நாள்ைாட்டி 
நாட்ைளுக்குள்

2    �தி்றதிய நடுததைர நதிறுவனம் அல்லது இலா்ப மநாக்்கற்ற அணேபபு, அ்றதிக்ண்க, பூரததைதி ப�யயப்பட்ட 
உறுதைதிபோழதிப ்படிவம் ேறறும் ஆதைாரப ்பததைதிரங்கள் ஆ்கதியவற்றதின ந்கல்்கணளத, தைனனுண்டய 
ப�ாதது உரிணேயாளருக்கு அனுப்பி ணவக்கும்

7 நாள்ைாட்டி 
நாட்ைளுக்குள்

3    [ப்பாருந்துோயின] இண்டநதிணலச் ப�ாதது உரிணேயாளர, வா்டண்கதைாரரின ்பததைதிரங்களின 
ந்கல்்கணளத தைனக்கு மேலதிருக்கும் ப�ாதது உரிணேயாளருக்கு அனுப்பி ணவப்பார

ச�ாத்து 
உரிகையாளரைளுக்கு

ப�ாதது உரிணேயாளர அ்றதிக்ண்கணயயும் ்பததைதிரங்கணளயும் வா்டண்கதைாரரி்டேதிருந்து ப்பறுவார

வாடகைதாரரைளுக்கு வா்டண்கதைாரர அ்றதிக்ண்கணயயும் அணனதது ்பததைதிரங்கணளயும் ப�ாதது உரிணேயாளருக்கு 
அனுப்பிணவக்கும் ்ப்ணிணயப பூரததைதி ப�யவார

14 நாள்ைாட்டி 
நாட்ைளுக்குள் 

4   

 ப�ாதது உரிணேயாளர 
வாடகைதாரரின் 
தகுதிநிகலகய அல்லது 
்�கவ நி்ந்தகனைளின் 
உடன்்ாட்டுநிகலகய ேதைதிப்பபீடு 
ப�யய விண்ணப்பம் ப�ய்கதி்றார

5   

 ப�ாதது உரிணேயாளர 
வாடகைத் தள்ளு்டி 
தருவதிலிருந்து விலக்கு ச்ைத் 
தகுதி ச்றுைிைாரா என்பணதை 
ேதைதிப்பபீடு ப�யய விண்ணப்பம் 
ப�ய்கதி்றார 

6   

 வா்டண்கதைாரர அல்லது ப�ாதது 
உரிணேயாளர தள்ளு்டி 
ச�யயப்ட ்வணடிய 
வாடகைத் சதாகைகயக் 
ை்ணக்ைிட ேதைதிப்பபீடடுக்கு 
விண்ணப்பம் ப�ய்கதி்றார

7    விண்ணப்பதைாரர்கள் ்பதைதிவாளரின வழதி்காடடுதைலதின்படி ்பினவருோறு ப�யயமவணடும்:
 -  விண்ணப்பததைதின ந்கணலச் ப�ாதது உரிணேயாளர்கள், வா்டண்கதைாரர அணனவருக்கும் அனுப்பி 

ணவக்்க மவணடும் 
 -  ப�ாதது உரிணேயாளர்கள், வா்டண்கதைாரர அணனவருக்கும் விண்ணப்பம் ்பற்றதி பதைரியப்படுததைதி 

விட்டதைா்க உறுதைதிபோழதி அளிக்்க மவணடும் 
 -  மதைணவப்பட்டால் கூடுதைல் ்பததைதிரங்கணளயும் தை்கவணலயும் �ேரப்பிக்்க மவணடும் 

வா்டண்கதைாரர 
தைகுதைதி 
ப்பற்றால் 

வா்டண்கதைாரர 
தைகுதைதி 
ப்ப்றாவிட்டால்

ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
தைகுதைதி ப்பற்றால்

ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
தைகுதைதி 
ப்ப்றாவிட்டால்

8a   

ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
முழு 
வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி தைர 
மவணடும்

8b
ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி தைர 
மவணடியதைதில்ணல

9a
ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி 
தைருவதைதிலதிருந்து 
விலக்கு 
ப்பறுவார

9b
ப�ாதது 
உரிணேயாளர 
முழு 
வா்டண்கத 
தைள்ளு்படி தைர 
மவணடும்

10  

ேதைதிப்பபீட்டாளர தீைரோனிக்கும் 
வா்டண்கத தைள்ளு்படித 
பதைாண்கணயச் ப�ாதது 
உரிணேயாளர தைர மவணடும்

வா்டண்கத தைள்ளு்படி ேதைதிப்பபீட்டாளர எடுக்கும் தீைரோனததைதிறகுச் ப�ாதது உரிணேயாளர்கள், வா்டண்கதைாரர அணனவரும் 
்கடடுப்பட்டா்கமவணடும். தீைரோனதணதை எதைதிரதது மேல்முண்றயபீடு ப�யய முடியாது. 

2  தைங்களுக்கு வா்டண்கத தைள்ளு்படி அ்றதிக்ண்க ்பி்றப்பிக்்கப்ப்டலாோ என்பது கு்றதிதது ேதைதிப்பபீடு நாடும் முததைதிணரயி்டப்ப்டாதை குததைண்க 
ஒப்பந்தைங்கணள ணவததைதிருக்கும் வா்டண்கதைாரர்களுக்கு இது ப்பாருந்தைாது. இததைண்கய வா்டண்கதைாரர்கள் 6 டி�ம்்பர 2021 மதைதைதிக்குள் 
https://go.gov.sg/rwf2021app என்ற இண்ணயப்பக்்கததைதில் விண்ணப்பம் ப�யயமவணடும்.

https://go.gov.sg/rwf2021app
https://go.gov.sg/rwf2021app

