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உயில்கள் பதிவகம் என்பது என்ன?   
 
ப ாதுச் ப ாத்துக்காவலரால் ப ணிப்  ராமரிக்கப் டும் உயில்கள் 
 திவகம் என் து விருப்புறுதியாளர்கள் (உயில் 
எழுதியுள்ளவர்கள்)   
உயில்கள்  திவகத்தில் என்ன வககயாக தகவல்கள் 
ப மித்துகவக்கப் டுகின்றன?   
 
உயில்கள்  திவகத்தில் நாங்கள்  ின்வரும் தகவல்ககளச் 
ப மித்துகவக்கிபறாம்.  
 
 உயில் எழுதியுள்ள ந ரின் விவரங்கள். 
 உயில் எழுதப் ட்ட பததி. 
 உயிகலத் திரும் ப் ப றும் ந ரின் விவரங்கள். 
 உயில் எங்கு கவக்கப் ட்டுள்ளது என் து குறித்த 

விவரங்கள். 
 
நாங்கள் அ ல் உயிலின் நககல எங்களிடம் 
கவத்துக்பகாள்வதில்கல என் தால், உங்கள் உயிகல நீங்கள் 
எங்களிடம்  மர்ப் ிக்க பவண்டியதில்கல. 
 
எனது உயில் தகவல்ககள நான் உயில்கள்  திவகத்தில் 
கட்டாயம்  மர்ப் ிக்க பவண்டுமா?  
 
இல்கல, உங்கள் உயில் தகவல்ககள நீங்கள் எங்களிடம் 
 மர்ப் ிக்க பவண்டும் என்ற கட்டாயமில்கல. 
 
உயில்கள்  திவகம் உயிகலத் தன்வ ம் கவத்துக்பகாள்கிறதா? 
 
எங்கள்  திவகத்தில் நாங்கள் உயிகல கவத்துக்பகாள்வதில்கல. 
நீங்கபளா அல்லது உங்கள்  ிரதிநிதிபயா உங்கள் உயிகல 
கவத்துக்பகாள்வரீ்கள்.  
 
உயில் எழுதுவதற்கு உயில்கள்  திவகம் உதவுகிறதா?    
 
உயில் எழுதுவதற்கு அல்லது எழுத உதவுவதற்கு நாங்கள்  ட்ட 
ஆபலா கன வழங்குவதில்கல. உயில் எழுத உதவுவதற்கு 
நீங்கள் ஒரு வழக்குகரஞகரத் பதாடர்புபகாள்ளலாம்.  
 
எனது உயில் தகவல்ககள நான் உயில்கள்  திவகத்தில் 
 மர்ப் ிக்கவில்கல என்றால் எனது உயில் ப ல்லாததாக 
மாறுமா?  
 
இல்கல, உங்கள் உயில் தகவல்ககள நீங்கள் எங்களிடம் 
 மர்ப் ித்தாலும்,  மர்ப் ிக்கவில்கல என்றாலும் உங்கள் உயில் 
ப ல்லு டியாகும். 
 
 
 

 

எனது உயில் தகவல்களை நான் எவ்வாறு  
உயில்கள் பதிவகத்தில் சமர்ப்பிப்பது? 
 
 
நீங்கள் எங்களின் கணினிவழியான கவப்புப்  டிவத்கத 
http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் இகணயத்தளத்தில் அணுக 
பவண்டியிருக்கும்.  
 
(நீங்கள் எங்களின் கணினிவழியான விண்ணப் ப்  டிவத்கத 
அணுகுவதற்கு, உங்களின்  ிங் ாகைத் தயாராக கவத்திருக்க 
பவண்டியிருக்கும். உங்களிடம்  ிங் ாஸ் இல்கலபயன்றால், 
நீங்கள் https://www.singpass.gov.sg எனும் இகணயத்தளத்தில் உங்கள் 
 ிங் ாைுக்காக விண்ணப் ம் ப ய்யலாம். நீங்கள்  ிங் ாகைப் 
ப றத் தகுதிப றவில்கல எனில், நீங்கள் 
http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் எங்கள் இகணயத்தளம் 
வாயிலாக ஒரு புகு திகக அகடயாளம் மற்றும் 
மகறச்ப ால்லுக்காக விண்ணப் ம் ப ய்யலாம்.) 
 
ஒரு வழக்கறிஞராக எனது வாடிக்ககயாளர்  ார் ாக அவரது 
உயில் தகவல்ககள நான் எவ்வாறு  திவுப ய்வது? 
 
உங்கள்  ட்ட நிகலயம் அல்லது நிறுவனம் ஒரு நிறுவனக் 
கணக்கக எங்களிடம் பதாடங்குவதற்கு விண்ணப் ம் 
ப ய்யலாம். ஒரு நிறுவனக் கணக்ககக் பகாண்டு, உங்கள்  ட்ட 
நிகலயம் அல்லது நிறுவனத்தால் கணினிவழியான கவப்புப் 
 டிவத்கத நீங்கள் அணுகுவதற்கு அங்கீகாரம் அளிக்க இயலும். 
இது பதாடர் ான விவரங்கள் http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் 
எங்கள் இகணயத்தளத்தில் கிகடக்கின்றன. 
 
உங்களின்  ட்ட நிகலயம் அல்லது நிறுவனம் எங்களிடம் 
ஏற்பகனபவ ஒரு நிறுவனக் கணக்கக கவத்திருந்தால், ஒரு 
புதிய நிறுவனக் கணக்கிற்காக விண்ணப் ிக்க பவண்டிய 
பதகவயில்கல. 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ததாளைபபசி: 
பதாகலப  ி: 1800-2255-529 

பதாகலப் ிரதி: (65) 6224-2858 
 

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

Singapore 069118 
 

மின்-உதவியாைர் (இ-தெல்பர்) இயங்கும் பநரங்கள்: 
திங்கள் முதல் பவள்ளி வகர: காகல 8.30 மணி முதல் மாகல 

5.00 மணி வகர 
 
 

 

நான் எவ்வாறு இளைய அளமப்ளபப் 
பயன்படுத்துவது? 
 
இகணய அகமப்க  எவ்வாறு  யன் டுத்துவது என் து குறித்து 
http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் இகணயத்தளத்தில் கிகடக்கின்ற 
எங்களின்  டிமுகறயிலான வழிகாட்டிகய நீங்கள்  யன் டுத்தலாம்.  
 
உயில் தகவல்ககள அணுகுவதற்கான அனுமதி யாருக்கு இருக்கும்?  
 
எங்களிடம்  திவுப ய்யப் ட்டிருக்கும் எல்லா தகவல்களும் முற்றிலும் 
இரக ியமானகவயாகும்.  ின்வரும் ந ர்களால் மட்டுபம ஒரு உயிலுக்குத் 
பதாடர்புகடய தகவல்ககளத் பதட முடியும். 
 
 உயில் எழுதியுள்ள ந ர் (அவர் அகடயாளச்  ான்கற எங்களுக்கு 

வழங்கினால்) அல்லது அவரது வழக்குகரஞர். 

 இறந்த ந ர் ஒருவரின் ப ாத்துக்களுக்காகச் ப யல் டுகின்ற 

வழக்குகரஞர் (அவர் மரணச்  ான்றிதகழச்  மர்ப் ித்தால்). 

 இறந்த ந ர் ஒருவரின் இரத்த  ம்மந்தமுள்ள உறவினர் - இறந்த 

ந ரின் மரணச்  ான்றிதழ் மற்றும் இறந்த ந ருடனான அவரது 

உறவுமுகறகயக் காண் ிக்கின்ற ஆவணங்ககள அவர் 

 மர்ப் ித்தால். 

 நீண்டகால அதிகாரப்  த்திரத்தின் (LPA) படான ீ அல்லது 

நீதிமன்றத்தால் நியமிக்கப் ட்டுள்ள அல்லது நியமிக்கப் டும்  ிரதிநிதி 

(அவர் LPA அல்லது நீதிமன்ற ஆகண/விண்ணப் த்கதச் 

 மர்ப் ித்தால்)     

 உயில் எழுதியுள்ளவரின் உயில் அல்லது ப ாத்துக்களில் 

 ட்டப் டியான உரிகமகயக் பகாண்டிருப் தாகப் ப ாதுச் 

ப ாத்துக்காவலருக்குத் பதான்றும் ந ர். 
 
எனது உயில் தகவல்கள் எவ்வளவு காலத்திற்கு உயில்கள்  திவகத்தில் 
ப மித்துகவக்கப் டும்?   
 
உயில் எழுதியுள்ள ந ரின்  ிறந்த பததியில் இருந்து 120 ஆண்டுகளுக்கு 
உயில் தகவல்கள் எங்கள் அகமப் ில் ப மித்துகவக்கப் டும். 

 

 

உயில்கள் பதிவகத்தில் நான் எவ்வாறு உயில் 
தகவல்களைத் பதடுவது?  
 
நீங்கள் எங்களின் கணினிவழியான பதடல்  டிவத்கத 
http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் இகணயத்தளத்தில் அணுக 
பவண்டியிருக்கும்.  
 
எங்களுக்குப்  ின்வரும்  ான்றாவணங்கள் பதகவப் டும்.  
 

உங்களின் ப ாந்த உயிகலத் பதடும் ப ாது,  ின்வரும் 
விவரங்ககளப்  திவுப ய்யவும்:  

 உங்களின் அகடயாள அட்கட 
 

 ட்ட நிறுவனங்களுக்கு:  
 உயில் எழுதியுள்ள ந ரின் அகடயாள அட்கட, அல்லது 
 உயில் எழுதியுள்ள ந ரின் மரணச்  ான்றிதழ்  

 
இரத்த  ம்மந்தமுள்ள உறவினருக்கு:  
 உயில் எழுதியுள்ள ந ரின் மரணச்  ான்றிதழ் 
 இரத்த  ம்மந்தமுள்ள உறவினரின் அகடயாள அட்கட 
 உயில் எழுதியுள்ள ந ருடனான உறவுமுகறயின்  ான்று 

(உதாரணமாக,  ிறப்புச்  ான்றிதழ் அல்லது திருமணச் 
 ான்றிதழ்) 

 

நீங்கள் இந்த ஆவணங்ககள ஸ்பகன் ப ய்து, அவற்கற உங்களின் 
கணினிவழியான விண்ணப் த்துடன் இகணக்க பவண்டியிருக்கும். நீங்கள் 
எங்களின் கணினிவழியான விண்ணப் ப்  டிவத்கத அணுகுவதற்கு, 
உங்களின்  ிங் ாகையும் தயாராக கவத்திருக்க பவண்டியிருக்கும். 
உங்களிடம்  ிங் ாஸ் இல்கலபயன்றால், நீங்கள் https://www.singpass.gov.sg 
எனும் இகணயத்தளத்தில் உங்கள்  ிங் ாைுக்காக விண்ணப் ம் 
ப ய்யலாம். நீங்கள்  ிங் ாகைப் ப றத் தகுதிப றவில்கல எனில், நீங்கள் 
http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் எங்கள் இகணயத்தளம் வாயிலாக ஒரு 
புகு திகக அகடயாளம் மற்றும் மகறச்ப ால்லுக்காக விண்ணப் ம் 
ப ய்யலாம். 
 

உயில் தகவல்ககளப்  திவுப ய்வதற்கு அல்லது பதடுவதற்கு நீங்கள் 
விதிக்கும் கட்டணங்கள் என்ன?  
 
எங்களின் கட்டணங்கள் (ஜிஎஸ்டி உள் ட) குறித்த விவரங்கள் கீபழ 
வழங்கப் ட்டுள்ளது. 
 

 

உயில் தகவல்ககளப்  திவுப ய்வதற்கு அல்லது பதடுவதற்கான 

கட்டணத்கத,  ற்று அட்கட (பட ிட் கார்டு), கடன் அட்கட (கிபரடிட் கார்டு) 

அல்லது பநரடிப்  ற்று (கடரக் பட ிட்) வாயிலாகக் கணினிவழிபய ப லுத்த 

பவண்டும். 

 

உருப்படி கட்டைங்கள் 

 திவுப ய்யப் டும் தகவல்கள் $50.00 

பதடல் விண்ணப் த்தின் கட்டணம் $10.00 
 


