
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

த ொலைபேசி: 

த ொலைபேசி: 1800-2255-529 

த ொலைப்பிரதி: (65) 6224-2858 

 
முகவரி: 

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

Singapore 069118 
 

மின்-உ வியொளர் (இ-தெல்ேர்) இயங்கும் பேரங்கள்: 

திங்கள் மு ல் தெள்ளி ெலர: கொலை 8.30 மணி மு ல் 

மொலை 5.00 மணி ெலர 

 
இணையதளம்: 

https://pto.mlaw.gov.sg 

 

 

ச ொத்து எனக்குப் 
பகிர்ந்தளிக்கப்படுவதற்கு நொன் என்ன 
ச ய்ய வவண்டும்?  
  
நாங்கள் ச ாத்தைப் பகிர்ந்ைளிப்பைற்கு, நீங்கள் 
https://eservices.mlaw.gov.sg/PTO/welcome.xhtml எனும் 
இதையத்ைளத்ைில் நீங்கள் விண்ைப்பம் ச ய்ய 
வவண்டியது அவ ியமாகும்.   பங்குகள், வங்கிச் 
வ மிப்புகள், இறப்புப் பைிக்சகாதை, காப்புறுைிகள் 
மற்றும் வாகனங்கள் (ஏவைனும் இருந்ைால்) வபான்ற, 
இறந்ைவருக்குச் ச ாந்ைமான எல்லா ச ாத்துக்கள் 
குறித்தும் நீங்கள் உங்களின் விண்ைப்பத்ைில் 
எங்களுக்குத் சைரிவிக்க வவண்டியிருக்கும்.   
அத்ைதகய ச ாத்துக்களில் மவ நி பைம் மற்றும் 
 ார்ந்ைிருப்வபார் பாதுகாப்புத் ைிட்ைப் பைம் ஆகியதவ 
உள்ளைங்காது என்பதைக் குறித்துக்சகாளுங்கள்.  
மவ நி பைத்தைக் தகயாளுவது குறித்து நீங்கள் 
ைகவல் ைாள் 1 -ஐ வா ிக்கலாம். 
 
நீங்கள் எங்களின் கைினிவழியான விண்ைப்பப் 
படிவத்தை அணுகுவைற்கு, உங்களின்  ிங்பாதையும் 
ையாராக தவத்ைிருக்க வவண்டியிருக்கும்.  உங்களிைம் 
 ிங்பாஸ் இல்தலசயன்றால், நீங்கள் 
https://www.singpass.gov.sg எனும் இதையத்ைளத்ைில் 
உங்கள்  ிங்பாைுக்காக விண்ைப்பம் ச ய்யலாம்.  
நீங்கள்  ிங்பாதைப் சபறத் ைகுைிசபறவில்தல எனில், 
நீங்கள் https://pto.mlaw.gov.sg எனும் எங்கள் இதையத்ைளம் 
வாயிலாக ஒரு புகுபைிதக அதையாளம் மற்றும் 
மதறச்ச ால்லுக்காக விண்ைப்பம் ச ய்யலாம். 
 

இறந்தவரின் 
ச ொத்ததக் 
(ச ொத்துக்கள்) 
தகயொளுதல்  
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நொன் உங்களுக்கு என்சனன்ன 
ஆவணங்கதள அனுப்ப வவண்டும்? 
 
 
எங்களுக்குத் வைதவப்படும் ஆவைங்களின் பட்டியதலப் 
பின்னிதைப்பு A மற்றும் பின்னிதைப்பு B வதரயறுக்கிறது. 
அவற்றில்  ில உங்களிைம் இல்தலசயன்றால், உங்களின் 
கைினிவழியான விண்ைப்பத்தை நீங்கள் எங்களுக்கு 
அனுப்பிய பிறகு என்ன ச ய்ய வவண்டும் என்பது குறித்து 
உங்கள் வழக்கு அைிகாரி உங்களுக்கு அறிவுறுத்துவார். 
இறுைிச்  ைங்குகளுக்காகச் ச ய்ை ச லவுகதளத் ைிரும்பப் 
சபறுவைற்கு, எங்களுக்குத் வைதவப்படும் ஆவைங்களின் 
பட்டியதலப் பின்னிதைப்பு C வதரயறுக்கிறது.  
பின்னிதைப்புகள் A, B மற்றும் C ஆகியவற்றின் நகல்கதள 
எங்கள் அலுவலகத்ைில் சபறலாம் அல்லது அவற்தற எங்கள் 
இதையத்ைளத்ைில் பார்தவயிைலாம். 
  
எங்களுக்குத் வைதவப்படும் வழக்கமான ஆவை வதககள் 
கீவழ சகாடுக்கப்பட்டுள்ளன. 
 
1. இறந்ைவரின் (மரைமதைந்ைவர்) மரைச்  ான்றிைழ்  
 
2. இறந்ைவரின் பிறப்புச்  ான்றிைழ்  
 
3. இறந்ைவரின் ைிருமைச்  ான்றிைழ்  
 
4. பின்னுறுைித் ைீர்ப்பாதை (இறந்ைவருக்கு 

விவாகரத்ைாகியிருந்ைால்) 
 
5. பயனாளரின் பிறப்புச்  ான்றிைழ்  
 
6. பயனாளரின் அதையாள அட்தை  
 
7. பயனாளரின் மரைச்  ான்றிைழ் (சைாைர்புதையைாக 

இருந்ைால்)   
 
8. இறந்ைவருதைய சபற்வறார்களின் ைிருமைச்  ான்றிைழ் 
 
9. சபற்வறார்களின் மரைச்  ான்றிைழ் (அவர்கள் 

இறந்துவிட்டிருந்ைால்) 
 
10. வாரிசுரிதமச்  ான்றிைழ் (முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும்) 

 
11. மின்னணு முதறயில் உங்கள் வங்கி கைக்கிற்கு பைம் 

ச லுத்துவைற்கு, உங்கள் வங்கி இருப்புக்குக் தகவயடு 
அல்லது வங்கி அறிக்தகயின் நகதல  மர்ப்பிக்க 
வவண்டும். வங்கி கூட்டு கைக்கு அல்லது மூன்றாம் 
நபரின் வங்கி கைக்கிற்கு பைம் ச லுத்துவைற்கு, 
பயனாளர் மற்றும் கைக்கு தவத்ைிருப்பவர் ஆகிய 
இருவரும் எங்கள் வதல ைளத்ைில் (www.mlaw.gov.sg) 
உள்ள ைகுந்ை  படிவம் 15 ச லுத்ை வவண்டும். மின்னணு 
அல்லாை பை பரிவர்த்ைதனகளுக்கு வங்கி வ தவ 
கட்ைைம் உங்கள் கைக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும் 
 

 
இறந்ைவர் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்ைால், நீங்கள் 
https://www.syariahcourt.gov.sg எனும் இதையத்ைளத்ைில் 
வாரிசுரிதமச்  ான்றிைழுக்காக விண்ைப்பிக்க 
வவண்டியிருக்கும். 

https://pto.mlaw.gov.sg/
https://pto.mlaw.gov.sg/
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https://www.syariahcourt.gov.sg/


 

இறந்த நபரின் ச ொத்துக்கதள 
நிர்வகிப்பதற்கு என்னொல் சபொதுச் 
ச ொத்துக்கொவலதை ஈடுபடுத்த 
முடியுமொ?  
 
 

இறந்ை நபர் உயில் எழுைியிருக்கவில்தல எனில் மற்றும் 
அவரது ச ாத்துகளின் மைிப்பு $50,000 -க்குள் இருந்ைால், 
அச்ச ாத்துக்கதளப் பகிர்ந்ைளிப்பைற்கு சபாதுச் 
ச ாத்துக்காவலர் உங்களுக்கு உைவலாம்.  நீங்கள் 
சபாதுச் ச ாத்துக்காவலர் ைதலயிடுவைற்காக 
விண்ைப்பித்ைால் மட்டும் வபாதும்.  சபாதுச் 
ச ாத்துக்காவலர் உங்களுக்காகத் ைதலயிடுவைற்கு 
ஒப்புக்சகாண்ைால், உங்களுக்கு வழக்கறிஞர் 
வைதவயில்தல.   
உங்களின் அன்புக்குரியவர் உயில் எழுைி தவத்ைிருப்பைற்கு 
வாய்ப்பிருந்ைால், அவர் அந்ை உயிதல எங்கு தவத்ைிருப்பார் 
என்பது சைாைர்பான ைகவல்கதள அவர் எங்களிைம் விட்டுச் 
ச ன்றிருக்கிறாரா என்பதைச்  ரிபார்ப்பைற்கு, எங்களின் 
உயில்கள் பைிவகத்ைில் நீங்கள் ஒரு வைைதல வமற்சகாள்ள 
விரும்பலாம். நீங்கள் http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் 
இதையத்ைளத்ைில் கிதைக்கப்சபறும் ஒரு படிவத்தைப் 
பூர்த்ைிச ய்து, வைைல் கட்ைைம் மற்றும் சைாைர்புதைய 
 ான்றாவைங்களுைன் அதை எங்களுக்கு அனுப்பிதவக்க 
வவண்டும். ஒரு உயில் எழுைப்பட்டிருந்ைால், ையவுச ய்து 
உைவிக்கு உங்கள் வழக்கறிஞதரத் சைாைர்புசகாள்ளுங்கள் 
அல்லது நீங்கள்  ட்ை உைவி சபறத் ைகுைிசபற்றால்,  ட்ை 
உைவிச் ச யலகத்தைத் சைாைர்புசகாள்ளுங்கள். நீங்கள்  ட்ை 
உைவிச் ச யலகம் குறித்ை வமல் ைகவல்கதள www.lab.gov.sg 
எனும் இதையத்ைளத்ைில் காைலாம். 
    
உயில் எழுைப்பைவில்தல என்று உங்களுக்கு உறுைியாகத் 
சைரிந்ைால், இறந்ை நபரின் உதைதமகதளப் பரிவ ாைிக்கவும். 
வமலும், அவருக்குச் ச ாந்ைமாக இருந்ை ச ாத்துக்கள் 
மற்றும் அவற்றின் வைாராயமான மைிப்பு குறித்து அறிய 
உங்கள் குடும்ப உறுப்பினர்களுைன்  ரிபார்க்கவும். நாங்கள் 
தகயாளுைம் ச ாத்துக்கள்:  
•  ிங்கப்பூரில் உள்ள வங்கிகள் அல்லது நிைி 

நிறுவனங்களில் உள்ள பைம்;  
•  ிங்கப்பூர் பங்குச் ந்தையில் பட்டியலிைப்பட்டுள்ள 

பங்குகள்; 
• ைாக் ிகள் வபான்ற வர்த்ைக வாகனங்கள் ைவிர, முழுத் 

சைாதகயும் ச லுத்ைிய வாகனங்கள் (நாங்கள் 
வாகனங்கதள மட்டுவம இைமாற்றும் ச ய்வவாம்);  

• அந்நபருக்கு வழங்கப்பை வவண்டிய, ஆனால் 
இன்னமும் வழங்கப்பைாை  ம்பளம்; 

• பாதுகாப்புப் சபட்ைகத்ைில் உள்ள சபாருட்கள்; 
• அர ாங்க இழப்பைீாக அளிக்கப்பட்ை சைாதக; மற்றும் 
• வவதலநலன் துதை வருமானத் ைிட்ைத்ைிலிருக்கும் 

பைம்  
 
இறந்ைவரின் வாரிசு நியமனம் ச ய்யப்பட்ைாை மவ நி 
பைமானது, ச ாத்துக்களில் இருந்து ைனியாகப் பிரித்து 
பகிர்ந்ைளிக்கப்படும். மவ நி பைத்தைப் பகிர்ந்ைளிப்பைற்காக, 
நீங்கள் சபாதுச் ச ாத்துக்காவலருக்கு மற்சறாரு 
விண்ைப்பத்தைச் ச ய்ய வவண்டியிருக்கும்.  
 

மவ நி பைத்தைக் தகயாளுவது குறித்ை ைகவல் ைாள் 1 -
இன் நகதல எடுத்துக்சகாள்ளவும். 
 
பின்வரும் சூழ்நிதலகளில் எங்களால் ச யல்பை 
முடியாது: 
 
• ச ாத்துக்களின் மைிப்பு $50,000 -க்கும் அைிகமாக 

இருந்ைால்; 
 

• நிர்வாகக் கடிைங்கள் அல்லது  விருப்புறுைி 
வழங்கலுக்காக ஒரு நீைிமன்ற விண்ைப்பம் 
ைாக்கல் ச ய்யப்பட்டிருந்ைால்;   

 
• ச ாத்துக்களுக்கு முரண்பாைான வகாரிக்தககள் 

அல்லது பயனாளர்களுக்கு மத்ைியில்  ர்ச்த கள் 
இருந்ைால்;  

 
• நிலுதவயில் உள்ள கைன்கள் அல்லது 

கைப்பாடுகதளச் ச ாத்துக்கள் சகாண்டிருந்ைால்; 
 
• இறந்ை நபர் பட்டியலில் இருந்து நீக்கப்பட்ை 

நிறுவனங்களில் (சவளிநாடு அல்லது உள்ளூர்) 
பங்குகதள அல்லது பிற ஈடுபாடுகதளக் 
சகாண்டிருந்ைால்; 

 
• இறந்ை நபர் ஒரு நிறுவனத்ைின் அல்லது பிற 

வர்த்ைகத்ைின் ஒரு பங்குைாரராக அல்லது ைனி 
உரிதமயாளராக இருந்ைால் அல்லது 
ஈடுபாட்தைக் சகாண்டிருந்ைால்; 

 
• இறந்ை நபர் ஒரு வைீதமப்பு வளர்ச் ிக் கழக 

(வவீக) வடீ்டின் ைனிக் குத்ைதகயாளராக 
(உரிதமயாளர்) இருந்ைால் மற்றும் அந்ை வடீ்தை 
முழுதமயாக அல்லது பகுைியளவு 
வாரிசுரிதமயாகப் சபறுவைற்குத் ைகுைிசபறும் 
ஒரு பிள்தளதயக் சகாண்டிருந்ைால்; 

 
• இறந்ை நபதர உட்படுத்துகின்ற உரிதம 

வகாரிக்தக வழக்குகள் நிலுதவயில் இருந்ைால்; 
 
• ஒன்று அல்லது அைற்கு வமற்பட்ை நபர்கதளப் 

பயனாளர்களாக வாரிசுைாரர் நியமனம் 
ச ய்யப்பட்டிருக்கும் காப்புறுைி ஆவைங்கள் 
இருந்ைால்; 

 
• ஒரு பிள்தளதயக் சகாண்டு அறக்கட்ைதள 

வங்கிக் கைக்குகள் சைாைங்கப்பட்டிருந்ைால்; 
மற்றும் 

 
• ைாக் ிகள் வபான்ற வர்த்ைக வாகனங்கள் 

ஈடுபட்டிருந்ைால். 
 

 
இத்ைதகய நிகழ்வுகளில், அந்நபரின் ச ாத்துக்கதளக் 
தகயாளுவைற்கான நிர்வாகக் கடிைங்களுக்காக நீங்கள் 
நீைிமன்றத்ைில் விண்ைப்பிக்க வவண்டியிருக்கும். 
 
நீங்கள்  ட்ை உைவி சபறத் ைகுைிசபறுகிறரீ்கள் எனில், 
நிர்வாகக் கடிைங்கதளப் சபற உைவுவைற்கு நீங்கள் 
 ட்ை உைவிச் ச யலகத்ைிற்கு விண்ைப்பம் 
ச ய்யலாம்.  நீங்கள்  ட்ை உைவி சபறத் 
ைகுைிசபறவில்தல எனில், நீங்கள் ஒரு வழக்கறிஞதர 
நியமித்துக்சகாள்ள வவண்டியிருக்கும். 
 

 

நீங்கள் எவ்வொறு  
ச ொத்துக்கதளப் பகிர்ந்தளிப்பீர்கள்? 

 
இறந்ை நபர் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்ைால், அவர் 
கதைப்பிடித்ை முஸ்லிம் பள்ளிவா லுக்கு 
இைங்கிய முஸ்லிம்  ட்ை நிர்வாகத்ைின் பிரிவு 
112 -க்கு இைங்க நாங்கள் ச ாத்துக்கதளப்ப் 
பகிர்ந்ைளிப்வபாம். ஷரியா நீைிமன்றத்ைால் 
வழங்கப்படும் வாரிசுரிதமச்  ான்றிைழில் 
பயனாளர்கள் சபயர்களும், அவர்களின் 
வாரிசுரிதமப் பங்கும் பட்டியலிைப்படும். 
 
இறந்ை நபர் ஒரு முஸ்லிம் இல்தல என்றால், 
ஏவைனும் அத யும் ச ாத்துக்களின் 
(உைாரைமாக, வங்கிக் கைக்கில் உள்ள பைம்) 
பகிர்ந்ைளிப்பு அவர் இறக்கும் வநரத்ைில் அவர் 
வ ித்ை நாட்டின்  ட்ைத்ைால் ஒழுங்குபடுத்ைப்படும் 
என்று கூறுகின்ற விருப்புறுைி இல்லா 
வாரிசுரிதமச்  ட்ைத்ைிற்கு இைங்கி நாங்கள் 
ச ாத்துக்கதளப் பகிர்ந்ைளிப்வபாம். (அந்நபர் எங்கு 
வ ித்ைார் என்று நாங்கள் குறிப்பிடும் வபாது, அது 
அவர் நிரந்ைரமாக வ ித்து வந்ை நாட்தைக் 
குறிக்கிறது. அது அவரது நாட்டுரிதமதய 
அல்லது முகவரிதயக் குறிக்கவில்தல.) 
 
அந்நபர் இறக்கும் வநரத்ைில்  ிங்கப்பூரில் 
வ ித்ைிருந்ைால், விருப்புறுைி இல்லா 
வாரிசுரிதமச்  ட்ைத்ைில் உள்ள பகிர்ந்ைளித்ைல் 
விைிகளுக்கு இைங்க நாங்கள் அவரது 
ச ாத்துக்கதளப் பகிர்ந்ைளிப்வபாம். 
 

 

ச ொத்துக்கதள ர்வகிப்பதற்கொக நீங்கள் 
வசூலிக்கும் கட்டணங்கள் எதவ? 
 
ச ாத்துக்கதள நிர்வகிப்பைற்காக நாங்கள் 
வசூலிக்கும் கட்ைைங்கள்: 
 

ஜிஎஸ்டி உள்பை, இக்கட்ைைங்கதள நாங்கள் 
ச ாத்துக்களின் பைத்ைிலிருந்து 
எடுத்துக்சகாள்வவாம். வமலும், இவற்தற 
விட்டுக்சகாடுக்க முடியாது. நீங்கள் 
குதறந்ைபட் க் கட்ைைமாக $15 -ஐ ச லுத்ை 
வவண்டியிருக்கும். 
 

ச ொத்துக்களின் மதிப்பு 

 

கட்டணம் 

முைல் $5,000 -க்காக 

 

6.50% 
 

அடுத்ை $2,000 -க்காக 

 

6.00% 
 

அடுத்ை $3,000 -க்காக 

 

4.25% 
 

அடுத்ை $10,000 -க்காக 

 

2.75% 
 

அடுத்ை $30,000 -க்காக 

 
2.25% 

 


