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இைளயர் பார்ைவயில்
வரவுெசலவுத் திட்டம் 2022
இவ்வாண்டுக்கான சிங்கப்பூரின் 
வரவுெசலவுத் திட்டத்ைத (பட்ெஜட்) நிதி 
அைமச்சர் லாரன்ஸ் ேவாங் ெவள்ளிக்கிழைம 
அன்று நாடாளுமன்றத்தில் தாக்கல் ெசய்தார். 
‘ஒன்றுேசர்ந்து முன்ேனற்றத்திற்கான புதிய 
பாைதைய அைமப்ேபாம்’ என்ற தைலப்பில் 

சிங்கப்பூரர்களில் ெவவ்ேவறு பிரிவினருக்கு 
ஏற்ற ஒரு வரவுெசலவுத் திட்டத்ைத அவர் 
முன்ைவத்துள்ளார். இது குறித்து, 
இைளயர்கள் என்ன நிைனக்கிறார்கள் 
என்பைதக் கண்டறிந்தது இவ்வார
இைளயர் முரசு. 

ெபாருள், ேசைவ வரிைய உயர்த்துவ–தற்கு முன்பு நம் அர–சாங்–கம் உதவி 
அளிப்–பது ஆறு–த–லாக இருக்–கிறது. குடும்–பங்–க–ளுக்கு உத–வு–வ–தற்–காக 
வழங்கப்–படும் அைனத்து சலு–ைக–களும் சில குடும்–பங்–க–ளுக்கு உத–வி–யாக 
இருக்–கும். எனி–னும், ஒரு பக்–கம் சலு–ைக–கள் அளிக்–கப்–பட்–டா–லும் மறு–பக்கம் 
பய–னீட்–டுக் கட்–ட–ணங்–கள், ெபாருள் ேசைவ வரி, ெசாத்து வரி ேபான்ற 
ெசல–வு–கள் அதி–க–ரிக்–கின்–றன. இது எதிர்–கா–லத்–ைதப் பற்–றிய பதற்–றத்ைத 
எனக்–குள் ஏற்–ப–டுத்–தி–யுள்–ளது.

- ச. விக்–ரம், 27, கணக்–கி–யல், நிதி–யி–யல் துைறப் பட்–ட–தாரி

ெசல–வு–கள் அதி–க–ரிப்–ப–தால் எதிர்–கா–லத்–ைதப் பற்–றிய கவைல

சிங்கப்பூரில் குழந்ைத ேபானஸ் அவசியம் என்பது என்னுைடய கருத்து. 
இரண்டாவது குழந்ைத ெபற்றுக்ெகாள்ள நான் திட்டமிடுகிேறன். 
தம்பதிகளுக்கு உதவியாக ேமலும் சில திட்டங்கைள அரசாங்கம் 
ெகாண்டுவந்தால் சிறப்பாக இருக்கும். ‘சிடிசி’ பற்றுச்சீட்டால் 
குடும்பத்தின் ேதைவகைள முழுைமயாகப் பூர்த்தி ெசய்ய முடியாது. 

குழந்ைதகளுக்கான கூடுதல் ‘ெமடிேசவ்’, ‘எடுேசவ்’ பங்களிப்புகள், 
ெபற்ேறாருக்கு உதவியாக இருக்கும். 

- அய்ஷா சித்திகா, 25, வளமூட்டு ஆசிரியர்

குழந்ைத வளர்ப்பு ெதாடர்பில் கூடுதல் உதவி ேதைவ

பசுைமத் திட்டங்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு

பசுைமத் திட்டங்களுக்குக் கூடுதல் ஆதரவு வழங்கப்பட உள்ளது 
வரேவற்கத்தக்கது. என்ைனப் ேபான்ற மாணவர்களுக்கு இத்துைற 
சார்ந்த புதிய ேவைலவாய்ப்புகைள இது ஏற்படுத்தித் தரும். கரிம வரி 
அதிகரிப்பு பன்மடங்காகும் என்பைத நான் எதிர்பார்க்கவில்ைல. 
பயனீட்டுச் ெசலவுகள் இதனால் அதிகரிக்கும். இருப்பினும், சிங்கப்பூர் 
பசுைமப் பாதுகாப்பில் கவனம் ெசலுத்துவதற்கு இது ஓர் அறிகுறி.

- ஹேரஷ் பாண்டியன், 25, சிங்கப்பூர் ெதாழில்நுட்பக் கழகம்
மின் ஆற்றல் ெபாறியியல் துைற இறுதியாண்டு மாணவர்

ேமாசமைடயும் ெகாவிட்-19 சூழலில் ஆறுதல்

ெகாவிட்-19 ேநாய்த்ெதாற்று நடுத்தரக் குடும்பங்களுக்கு மருத்துவச் ெசலவு 
குறித்த கவைலையயும் அச்சத்ைதயும் தருகிறது. தடுப்பூசி 
ேபாட்டுக்ெகாண்டவர்களுக்கு இதுவைர இலவச சிகிச்ைச கிைடக்கும் 
நிைலயும் மாறக்கூடுேமா என்று எண்ணிேனாம். ஆகேவ, 
அரசாங்கத்தின் நீண்டகால நிதியுதவித் திட்டங்கள் நிச்சயம் 
மக்களுக்குப் பயனளிக்கும் என்ற நம்பிக்ைக எனக்கு உள்ளது.

- தனுஸ்ரீ ெவங்கேடஷ், 17, நீ ஆன் பலதுைறத்
ெதாழிற்கல்லூரி இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்

நாம் 7 விழுக்காடு ெபாருள், ேசைவ வரியுடன் வாழ்ந்திருக்கிேறாம். 
ெபாருள், ேசைவ வரி உயர்த்தப்பட்டாலும் சம்பளத்திலும் வரவிலும் 
மாற்றம் இல்ைல. விைலவாசி ஏறும்ேபாது வாழ்க்ைகச் ெசலவும் 
அதிகரிக்கிறது. இரண்டிற்கும் சமநிைல அவசியம். ஒரு கட்டடத்ைத 
வடிவைமக்கும்ேபாது நீடித்த நிைலத்தன்ைமக்கு முன்னுரிைம 

அளிக்க ேவண்டும் என்று நம்புபவன் நான். எனேவ, சுற்றுச்சூழைலக் 
கருதி வரவுெசலவுத் திட்டத்தில் நிதி ஒதுக்கியுள்ளது பாராட்டிற்குரியது.

- நவின்குமார் பழனி, 23, சிங்கப்பூர் ேதசிய பல்கைலக்கழகக்
கட்டடக்கைலத் துைற மாணவர்

பசுைமத் துைறக்குக் கூடுதல் ஆதரவில் மகிழ்ச்சி

நடுத்தரவாசிகளுக்கு இக்கட்டான நிைல

மக்கள் எத்தைகய குடியிருப்பில் வசிக்கிறார்கள் என்பைத அடிப்பைடயாகக் 
ெகாண்டு ெபாருள், ேசைவ வரிப் பற்றுச்சீட்டு ‘யு-ேசவ்’ வழங்குவது 
நியாயமற்றது என்பது என் கருத்து. ஒருவரின் தனிப்பட்ட நிதி 
நிைலையப் ெபாறுத்து அரசாங்கம் தள்ளுபடி அளித்தால் மிகவும் 
உதவியாக இருக்கும். வருமானத்தில் மாற்றமின்றிச் ெசலவுகள் 
அதிகரிக்கும் நிைலயில் பிற்கால நடுத்தர வருமானக் குடும்பங்களின் 
நிைலைய எண்ணி அஞ்சுகிேறன்.

- மு. குமேரசன், 26, வான்ெவளிப் ெபாறியாளர்

படிப்படியாக ‘ஜிஎஸ்டி’ உயர்த்தப்படுவதில் ஆறுதல்

ெபாருள், ேசைவ வரி படிப்படியாக உயர்த்தப்படுவது ஆறுதல் அளிக்கிறது. 
நான் என் முதல் ேவைலைய விைரவில் ெதாடங்கவிருக்கிேறன். எனது 
ஆரம்பச் சம்பளத்ைதக் ெகாண்டு 9 விழுக்காடாக உயரும் ெபாருள், 
ேசைவ வரிையச் சமாளிக்க முடியாது என்று வருந்திேனன். ஆனால், 
படிப்படியாக வரி உயர்த்தப்படுவதால் நான் நன்கு திட்டமிட்டு, எனது 
வருமானத்ைத உயர்த்துவதற்கான வழிகைளத் ேதடிக்ெகாள்ள முடியும்.

- அஞ்சலி ஈஸ்வரன், 23, நன்யாங் ெதாழில்நுட்பப்
பல்கைலக்கழக வணிகத்துைற பட்டதாரி

ெசாத்து, ெசல்வ வரிகைள உயர்த்துவதால் நிதி ஆதாரத்ைத அதிகப்படுத்தி 
குைறந்த வருமான குடும்பங்களுக்கு உதவ முடியும். இவ்வாறு அதிக 
வருமானம் ஈட்டுேவாரின் ெசல்வத்ைதக் குைறந்த வருமானப் பிரிவினருக்கு 
உதவும் வைகயில் ெசலவிடுவதால் சமூகத்தில் ஏற்படக்கூடிய ெபாருளாதார 
இைடெவளிைய நம்மால் குைறக்க முடியும் என்பதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி. 
ஆனால், எதிர்காலத்தில் அதிக வருமானம் ஈட்டுவதற்காக உைழக்கும் 
என்ைனப் ேபான்ற இைளயர்கைள இந்த வரிச் ெசலவுகள் மனந்தளர 
ைவக்கலாம். இருப்பினும், ெபாருளாதார இைடெவளி குைறவது ஒரு 
ேதசமாகவும் சமூகமாகவும் நம்ைம உயர்த்தும் என்பேத என் 

நம்பிக்ைக.

- ெத. பிரபு, 23, சிங்கப்பூர் ெதாழில்நுட்பக் கழகம்
கணக்காய்வுத் துைறயில் இரண்டாம் ஆண்டு மாணவர்

சமூகத்தில் ெபாருளாதார இைடெவளி குைறயக்கூடும்

மக்களிைடேய இனி விழிப்புணர்வு அதிகரிக்கும்

சிங்கப்பூரின் கரிம வரி அதிகரிப்பு ஆறுதல் அளிக்கிறது. ெதாழில்கள், 
நிறுவனங்களிடத்தில் பசுைமப் பாதுகாப்ைப முன்பில்லாத அளவுக்குக் 
கடுைமயாக வலியுறுத்துவது சிங்கப்பூருக்கு நன்ைம பயக்கும். சராசரி 
மக்களான பயனீட்டாளர்கைளயும் கரிம வரி பாதிப்பதால் இது 
மின்சாரப் பயன்பாடு குறித்த ெமத்தனப்ேபாக்ைக நீக்கி மக்களிடத்தில் 

விழிப்புணர்ைவ ஏற்படுத்தும்.

- மணிகண்டன் ஸ்ரீலதா, 19, ெதம்பனிஸ்
ெமரிடியன் ெதாடக்கக் கல்லூரி மாணவர்

அச்சுறுத்தும் ெபாருள், ேசைவ வரியும் விைலவாசியும்

ெபரும்பாலான இளம் சிங்கப்பூரர்களுக்குச் ெசாந்த வீடு வாங்குவது ஒரு 
கனவு, நான் உட்பட. அதனால் 2025க்குள் ெவவ்ேவறு வரிகள் 
அதிகரிக்கவிருப்பது பதற்றத்ைதத் தருகிறது. இரண்டு விழுக்காடு 
உயர்வு காணும் ெபாருள், ேசைவ வரியும் அதிகரிக்கும் 
விைலவாசியும் இைளயர்கைள அச்சுறுத்தலாம். இச்ெசலவுகைளச் 

சமாளிக்கும் திறைன அதற்குள் ெபறுேவாமா என்பது சந்ேதகேம.

- ப. அ. இரகுநந்தன், 18, ஆண்டர்சன் சிராங்கூன்
ெதாடக்கக் கல்லூரி முதலாமாண்டு மாணவர்

பிள்ைளகள் உள்ள குடும்பங்களுக்கு ஆதரவு

மின்னிலக்கத்திற்குக் கல்வித் திட்டங்கள் மாறியுள்ள நிைலயில் எனக்கும் 
என் தம்பிக்கும் அளிக்கப்படும் ‘எடுேசவ்’ நிதி, குடும்பத்தின் நிதிச் 
சுைமையக் குைறக்கக்கூடும். ெகாவிட்-19 சூழலில் அதிகரித்துள்ள 
வீட்டுச் ெசலவுகைளக் கருதி நைடமுைறப்படுத்தப்படும் திட்டங்களும் 
எங்களுக்குத் துைணபுரியும். ஆனால், வர்த்தகங்கள் தங்களின் 
ெபாருள்களின், ேசைவகளின் விைலகைள உயர்த்தும் என்ற கவைலயும் 
எழுந்துள்ளது.

- சிட்டிபாபு அஸ்வின், 18,
ேதசிய ெதாடக்கக்கல்லூரி இறுதியாண்டு மாணவர்

ெசய்தித் திரட்டு:

ஆ.விஷ்ணு வர்தினி, கவின்விழி கதிெராளி

படங்கள்: ஸ்ட்ெரய்ட்ஸ் ைடம்ஸ், கருத்துக் கூறிேயார். 

Publication: Tamil Murasu

Date: 21 Feb 2022

Headline:The Singapore Budget 2022 from young 
people's perspective

Source: Tamil Murasu © SPH Media Limited.Reproduced with permission.   




