
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

த ொலைபேசி: 

த ொலைபேசி: 1800-2255-529 

த ொலைே்பிரதி: (65) 6224-2858 

 

முகவரி: 

The URA Centre (East Wing) 
45 Maxwell Road #07-11 

Singapore 069118 
 

மின்-உ வியொளர் (இ-தெை்ேர்) 

இயங்கும் பேரங்கள்: 

திங்கள் மு ை் தெள்ளி ெலர: கொலை 8.30 

மணி மு ை் மொலை 5.00 மணி ெலர 
 

இணையதளம்: 

www.mlaw.gov.sg/pto 

 

 

ேீங்கள் எவ்வொறு மபேேி ேண ்ல ே் 

ேகிர்ே் ளிே்பீரக்ள்? 

 
இறந்  நேர ் ஒரு முஸ்லிமொக இருந் ொை், அெர ்

கலைே்பிடி ்  முஸ்லிம் ேள்ளிெொசலுக்கு 

இணங்கிய முஸ்லிம் சை்ை நிரெ்ொக ்தின் பிரிவு 

112 -க்கு இணங்க நொங்கள் ேண ்ல ே் 

ேகிரந்் ளிே்பேொம். ஷரியொ நீதிமன்ற ் ொை் 

ெழங்கே்ேடும் ெொரிசுரிலமச ் சொன்றி ழிை் 

ேயனொளரக்ள் தேயரக்ளும், அெரக்ளின் 

ெொரிசுரிலமே் ேங்கும் ேை்டியலிைே்ேடும். 

 

இறந்  நேர ் ஒரு முஸ்லிம் இை்லை என்றொை், 

விருே்புறுதி இை்ைொ ெொரிசுரிலமச ் சை்ை ்திற்கு 

இணங்க நொங்கள் மபசநி ேண ்ல ே் 

ேகிரந்் ளிே்பேொம்.  இறந்  நேர ் இறக்கும் 

பநர ்திை் ெசி ்  நொை்டின் சை்ை ்திற்கு இணங்க 

அெரது அலசயும் தசொ ்து (உ ொரணமொக, ஒரு 

ெங்கிக் கணக்கிை் உள்ள ேணம்) 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும் என்று சை்ைம் கூறுகிறது. 

(அந்நேர ் எங்கு ெசி ் ொர ் என்று நொங்கள் 

குறிே்பிடும் பேொது, அது அெர ் நிரந் ரமொக 

ெசி ்து ெந்  நொை்லைக் குறிக்கிறது. அது அெரது 

நொை்டுரிலமலய அை்ைது முகெரிலயக் 

குறிக்கவிை்லை.) 

 

அந்நேர ்இறக்கும் பநர ்திை் சிங்கே்பூரிை் 

ெசி ்திருந் ொை், பின்ெரும் அை்ைெலணயிை் 

ெலரயறுக்கே்ேை்டுள்ளெொறு விருே்புறுதி இை்ைொ 

ெொரிசுரிலமச ்சை்ை ்திை் உள்ள ேகிரந்் ளி ் ை் 

விதிகளுக்கு இணங்க நொங்கள் அெரது மபசநி 

ேண ்ல ே் ேகிரந்் ளிே்பேொம். 
 

இறே்  ேேரின் 

ம ்திய பேம 

ேிதிக்  

கழகே் (மபேேி) 

ேண ்ல க் 

லகயொளு ை்  

 

( கெை்  ொள் 1) 
20 அக்ட ோபர ்2020 அன்று 

புதுே்பிக்கே்ேை்ைது 

 

ேகிர்ே் ளிே்ே ற்கொன விதிகள் (முஸ்லிம்-

அை்ைொ வரக்ள்) 

 
 ேகிரே்் ளி ் ை் 

 
அே்ேேர்  

உயிை் எழு ொமை் 

இறே்துவிட்டொை், அவரது 

 
கணவர் அை்ைது மலனவி 

குழந்ல கள் இை்லை 

தேற்பறொர ்இை்லை 

 

உயிருைன் உள்ள கணெர ்அை்ைது 

மலனவிக்கு முழுே் ேங்கு. 

 

கணவர் அை்ைது மலனவி 

குழே்ல கள் 

 

உயிருைன் உள்ள கணெர ்அை்ைது 

மலனவிக்கு 1/2 ேங்கு. 

மீ முள்ள 1/2 ேங்கு பிள்லளகளுக்குச ்

சரிசமமொகே் ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

அெரக்ள் ஏற்தகனபெ இறந்துவிை்டிருந் ொை், 

அெரக்ள் பிள்லளகளுக்குே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

தேற்பறொரக்ளுக்கு உரிலமயிை்லை. 

 

குழே்ல கள் 

கணெர ்அை்ைது மலனவி இை்லை 

 

தமொ ் ே் ேங்கும் பிள்லளகளுக்குச ்

சரிசமமொகே் ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். ஆனொை், 

அெரக்ள் ஏற்தகனபெ இறந்துவிை்டிருந் ொை், 

அெரக்ளின் பிள்லளகளுக்குே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

தேற்பறொரக்ளுக்கு உரிலமயிை்லை. 

 

கணவர் அை்ைது மலனவி 

தேற்பறொர் 

குழந்ல கள் இை்லை 

 

உயிருைன் உள்ள கணெர ்அை்ைது 

மலனவிக்கு 1/2 ேங்கு. 

மீ முள்ள 1/2 ேங்கு உயிருைன் உள்ள 

தேற்பறொரக்ளுக்குச  ்சரிசமமொகே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

 

தேற்பறொரக்ள் 

கணெர ்அை்ைது மலனவி இை்லை 

குழந்ல கள் இை்லை 

 

முழுே் ேங்கும் உயிருைன் உள்ள 

தேற்பறொரக்ளுக்குச ்சரிசமமொகே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

 

ேபகொ ரரக்ள் மற்றும் ேபகொ ரிகள் 

கணெர ்அை்ைது மலனவி இை்லை 

குழந்ல கள் இை்லை 

தேற்பறொரக்ள் இை்லை 

 

தமொ ் ே் ேங்கும் சபகொ ரக்ள் மற்றும் 

சபகொ ரிகளுக்குச  ்சரிசமமொகே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். அெரக்ள் ஏற்தகனபெ 

இறந்துவிை்டிருந் ொை், அெரக்ள் 

பிள்லளகளுக்குே் ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

 

ேொட்டன்-ேொட்டிகள்  

கணெர ்அை்ைது மலனவி இை்லை 

குழந்ல கள் இை்லை 

தேற்பறொரக்ள் இை்லை 

சபகொ ரரக்ள் அை்ைது சபகொ ரிகள் 

இை்லை 

அை்ைது அெரக்ளின் பிள்லளகள் 

 

முழுே் ேங்கும் உயிருைன் உள்ள ேொை்ைன்-

ேொை்டிகளுக்குச ்சரிசமமொகே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும்.  

 

மொமொக்கள் மற்றும் அ ்ல கள் 

கணெர ்அை்ைது மலனவி இை்லை 

குழந்ல கள் இை்லை 

தேற்பறொரக்ள் இை்லை 

சபகொ ரரக்ள் அை்ைது சபகொ ரிகள் 

இை்லை 

அை்ைது அெரக்ளின் பிள்லளகள் 

 ொ ் ொ-ேொை்டிகள் இை்லை 

 

முழுே் ேங்கும் உயிருைன் உள்ள மொமொக்கள் 

மற்றும் அ ்ல களுக்குச ்சரிசமமொகே் 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். 

 

 

http://www.mlaw.gov.sg/


 
 
 
 

எனது அன்புக்குரியவர் ஏப னும் 

மபேேி ேண ்ல  

லவ ்திருக்கிறொரொ என்ேல யும், 

பமலும் அவர் ஒரு தேை்ை ் க்க 

வொரிசு ொரர் ேியமன ்ல  

தேய்துள்ளொரொ என்ேல யும் ேொன் 

எவ்வொறு அறிே்துதகொள்வது? 
 
 

இறந்துவிை்ை ஒரு நேரின் ம ்திய பசமநிதியிை் 

(மபசநி) இருக்கும் ேணம், அெரது ெொழ்நொளின் 

பேொது அெர ் தசய்  ெொரிசு ொரர ்

நியமன ்திற்கு இணங்க ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும்.

   
 

இறந்துள்ள நேர ் னது மபசநி ேண ்திற்கொகச ்

தசை்ை ் க்க ஒரு ெொரிசு ொரர ்நியமன ்ல ச ்

தசய்துள்ளொரொ என்று நீங்கள் மபசநி 

கழக ்திைம் சரிேொர ்்துக்தகொள்ள 

பெண்டியிருக்கும். அெர ் அெ்ெொறு 

தசய்திருந் ொை், அெர ்ெொரிசு ொரரொக நியமி ்  

நேர ் அை்ைது நேரக்ளுக்கு மபசநி கழகம் 

பநரடியொகே் ேண ்ல  ெழங்கும் (அெரக்ள் 18 

ெயதிற்கு பமற்ேை்ைெரக்ளொக இருந் ொை்).  

 

இறந்துள்ள நேர ்தசை்ை ் க்க ஒரு ெொரிசு ொரர ்

நியமன ்ல ச ் தசய்திருக்கவிை்லை எனிை், 

சை்ை ் ொை் பகொரே்ேை்ைெொறு, மபசநி கழகம் 

அெரது மபசநி ேண ்ல  எங்களுக்கு 

அனுே்பிலெக்கும்.  

 

பமலும், அந் ே் ேண ்ல ே் தேறுெ ற்கு ் 

ப ரவ்ுதசய்யே்ேை்ை நேர ் 18 

ெயதிற்குை்ேை்ைெரொக இருந் ொை் (அெர ் ஒரு 

வி லெயொக இை்ைொ  ெலர) மபசநி கழகம் 

இறந் ெரின் மபசநி ேண ்ல  எங்களுக்கு 

அனுே்பிலெக்கும்.  

 

மபேேி ேணம் எனக்குே் 

ேகிர்ே் ளிக்கே்ேடுவ ற்கு ேொன் 

என்ன தேய்ய பவண்டும்? 

 
 

நீங்கள்_http://www.mlaw.gov.sg/eservices/pto/welcome
.xhtml எனும் இலணய ் ள ்திை் ஒரு 

கணினிெழியொன விண்ணே்ே ்ல ச ் தசய்ய 

பெண்டியிருக்கும். இ ன்மூைம், நீங்கள் 

அே்ேண ்ல க் லகயொள முடியும்.   

 

நீங்கள் எங்களின் கணினிெழியொன விண்ணே்ேே் 

ேடிெ ்ல  அணுகுெ ற்கு, உங்களின் 

சிங்ேொலஸயும்  யொரொக லெ ்திருக்க 

பெண்டியிருக்கும்.  உங்களிைம் சிங்ேொஸ் 

இை்லைதயன்றொை், நீங்கள் https://www. 

singpass.gov.sg எனும் இலணய ் ள ்திை் உங்கள் 

சிங்ேொஸுக்கொக விண்ணே்ேம் தசய்யைொம்.  

நீங்கள் சிங்ேொலஸே் தேற ்  குதிதேறவிை்லை 

எனிை், நீங்கள் http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் 

எங்கள் இலணய ் ளம் ெொயிைொக ஒரு 

புகுேதிலக அலையொளம் மற்றும் 

மலறசத்சொை்லுக்கொக விண்ணே்ேம் தசய்யைொம். 

 
 
 

ேொன் உங்களுக்கு என்தனன்ன 

ஆவணங்கலள அனுே்ே பவண்டும்? 
 
 

எங்களுக்கு ் ப லெே்ேடும் ஆெணங்களின் 

ேை்டியலைே் பின்னிலணே்பு A மற்றும் பின்னிலணே்பு 

B ெலரயறுக்கிறது. உங்களிைம் அெற்றிை் ஏப னும் 

இை்லைதயன்றொை், உங்களின் கணினிெழியொன 

விண்ணே்ே ்ல  நீங்கள் எங்களுக்கு அனுே்பிய பிறகு 

என்ன தசய்ய பெண்டும் என்ேது குறி ்து உங்கள் 

ெழக்கு அதிகொரி உங்களுக்கு அறிவுறு ்துெொர.் 

இறுதிச ் சைங்குகளுக்கொகச ் தசய்  தசைவுகலள ் 

திரும்ேே் தேறுெ ற்கு, எங்களுக்கு ் ப லெே்ேடும் 

ஆெணங்களின் ேை்டியலைே் பின்னிலணே்பு C 

ெலரயறுக்கிறது.  பின்னிலணே்புகள் A, B மற்றும் C 

ஆகியெற்றின் நகை்கலள எங்கள் அலுெைக ்திை் 

தேறைொம் அை்ைது அெற்லற எங்கள் 

இலணய ் ள ்திை் ேொரல்ெயிைைொம்.  

 

எங்களுக்கு ் ப லெே்ேடும் ெழக்கமொன ஆெண 

ெலககள் கீபழ தகொடுக்கே்ேை்டுள்ளன. 

 

1. இறந் ெரின் (மரணமலைந் ெர)் மரணச ்

சொன்றி ழ் 

2. இறந் ெரின் பிறே்புச ்சொன்றி ழ்  

3. இறந் ெரின் திருமணச ்சொன்றி ழ்  

4. பின்னுறுதி ் தீரே்்ேொலண (இறந் ெருக்கு 

விெொகர ் ொகியிருந் ொை்) 

5. ேயனொளரின் பிறே்புச ்சொன்றி ழ்  

6. ேயனொளரின் அலையொள அை்லை  

7. ேயனொளரின் மரணச ் சொன்றி ழ் (ேயனொளர ்

இறந்துவிை்டிருந் ொை்)   

8. இறந் ெருலைய தேற்பறொரக்ளின் திருமணச ்

சொன்றி ழ் 

9. தேற்பறொரக்ளின் மரணச ் சொன்றி ழ் (அெரக்ள் 

இறந்துவிை்டிருந் ொை்) 

10. ெொரிசுரிலமச ் சொன்றி ழ் (முஸ்லிம்களுக்கு 

மை்டும்) 

11. PayNow (தேறுநரின் NRIC உைன் ேதிவு தசய்யே்ேை 

பெண்டும்),அை்ைது பநரடி ெங்கி ேரிமொற்ற ்தின் 

மூைம் ேணம் தேறைொம். பநரடி ெங்கி 

ேரிமொற்ற ்தின் வழியோக பணம் பபற, நீங்கள் 

வங்கி போஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தின் நகலல 

சமரப்்பிக்க டவண்டும் அல்லது வங்கி 

அறிக்லகயின் நகலல சமரப்்பிக்க டவண்டும். 

மூன்றொம்  ரே்பு ெங்கிக் கணக்கிற்கு பநரடி கைன் 

மூைம் ேணம் தேற நீங்கள் ப ரவ்ுதசய் ொை், 

ேயனொளி மற்றும் கணக்கு லெ ்திருே்ேெரக்ள் 

ேடிெம் 15 எனே்ேடும் இழே்பீை்டு ேடிெ ்ல  

தசயை்ேடு ்  பெண்டும். மின்னணு அல்லோத பிற 

க ் ண முலறகளுக்கு, வங்கிகளோல் 

விதிக்கப்படும் அலனத்து க ் ணங்கலளயும் 

நீங்கள் ஏற்க டவண்டும், டமலும் இந்த 

பகோடுப்பனவுகள் பரம்பலரயிலிருந்து 

டநரடியோகக் கழிக்கப்படும். 
 

இறந் ெர ் ஒரு முஸ்லிமொக இருந் ொை், நீங்கள் 

www.syariahcourt.gov.sg எனும் இலணய ் ள ்திை் 

ெொரிசுரிலமச ் சொன்றி ழுக்கொக விண்ணே்பிக்க 

பெண்டியிருக்கும்.  

 

மபேேி ேண ்ல க் 

லகயொளுவ ற்கொக ேீங்கள் 

வசூலிக்கும் கட்டணங்கள் எலவ? 

 
மபசநி ேண ்ல க் லகயொளுெ ற்கொக 

நொங்கள் ெசூலிக்கும் கை்ைணங்கள் கீபழ 

தகொடுக்கே்ேை்டுள்ளன.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ஜிஎஸ்டி உள்ேை, இக்கை்ைணங்கலள நொங்கள் 

மபசநி ேண ்திலிருந்து எடு ்துக்தகொள்பெொம். 

பமலும், இெற்லற விை்டுக்தகொடுக்க முடியொது. 

நீங்கள் குலறந் ேை்சக் கை்ைணமொக $15 -ஐ 

தசலு ்  பெண்டியிருக்கும். 

 
 

மபேேி ேண ்தின் 

த ொலக 

கட்டணம் 

 

மு ை் $1,000 -க்கொக 2.400% 

அடு ்  $9,000 -க்கொக 1.500% 

அடு ்   $240,000 -

க்கொக 
0.750% 

அடு ்   $250,000 -

க்கொக 
0.450% 

$500,000 -க்கும் 

கூடு ைொன 

த ொலககளுக்கொக  

0.300% 

 

https://www.singpass.gov.sg/
https://www.singpass.gov.sg/

