
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

 

த ொ ்து எனக்குே் 

ேகிரே்் ளிக்கே்ேடுவ ற்கு ேொன் என்ன 

த ய்ய பவண்டும்?  

 
 

நொங்கள் த ொ ்ல ே் ேகிரந்் ளிே்ே ற்கு, நீங்கள் 

http://www.mlaw.gov.sg/eservices/pto/welcome.xhtml 

எனும் இலணய ் ள ்திை் நீங்கள் விண்ணே்ேம் த ய்ய 

பெண்டியது அெசியமொகும்.   ேங்குகள், ெங்கி  ்

ப மிே்புகள், இறே்புே் ேணிக்தகொலை, கொே்புறுதிகள் 

மற்றும் ெொகனங்கள் (ஏப னும் இருந் ொை்) பேொன்ற, 

இறந் ெருக்கு  ் த ொந் மொன எை்ைொ த ொ ்துக்கள் 

குறி ்தும் நீங்கள் உங்களின் விண்ணே்ே ்திை் 

எங்களுக்கு ் த ரிவிக்க பெண்டியிருக்கும்.   

அ ் லகய த ொ ்துக்களிை் மப நி ேணம் மற்றும் 

 ொரந்்திருே்பேொர ் ேொதுகொே்பு ் திை்ைே் ேணம் ஆகியலெ 

உள்ளைங்கொது என்ேல க் குறி ்துக்தகொளுங்கள்.  

மப நி ேண ்ல க் லகயொளுெது குறி ்து நீங்கள்  கெை் 

 ொள் 1 -ஐ ெொசிக்கைொம். 

 

நீங்கள் எங்களின் கணினிெழியொன விண்ணே்ேே் 

ேடிெ ்ல  அணுகுெ ற்கு, உங்களின் சிங்ேொலையும் 

 யொரொக லெ ்திருக்க பெண்டியிருக்கும்.  உங்களிைம் 

சிங்ேொை் இை்லைதயன்றொை், நீங்கள் 

https://www.singpass.gov.sg எனும் 

இலணய ் ள ்திை் உங்கள் சிங்ேொைுக்கொக 

விண்ணே்ேம் த ய்யைொம்.  நீங்கள் சிங்ேொலைே் 

தேற ்  குதிதேறவிை்லை எனிை், நீங்கள் 

http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் எங்கள் 

இலணய ் ளம் ெொயிைொக ஒரு புகுேதிலக அலையொளம் 

மற்றும் மலற த் ொை்லுக்கொக விண்ணே்ேம் த ய்யைொம். 

 

இறே் வரின் 

த ொ ்ல க் 

(த ொ ்துக்கள்) 

லகயொளு ை்  

  

( கெை்  ொள் 2) 
28 ஆகஸ்ட் 2019 அன்று புதுே்பிக்கே்ேை்ைது 

 

 

ேொன் உங்களுக்கு என்தனன்ன 

ஆவணங்கலள அனுே்ே பவண்டும்? 

 

 
எங்களுக்கு ் ப லெே்ேடும் ஆெணங்களின் ேை்டியலைே் 

பின்னிலணே்பு A மற்றும் பின்னிலணே்பு B ெலரயறுக்கிறது. 

அெற்றிை் சிை உங்களிைம் இை்லைதயன்றொை், உங்களின் 

கணினிெழியொன விண்ணே்ே ்ல  நீங்கள் எங்களுக்கு 

அனுே்பிய பிறகு என்ன த ய்ய பெண்டும் என்ேது குறி ்து 

உங்கள் ெழக்கு அதிகொரி உங்களுக்கு அறிவுறு ்துெொர.் இறுதி  ்

 ைங்குகளுக்கொக  ் த ய்  த ைவுகலள ் 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 தகொடுக்கே்ேைட்ுள்ளன. 

 

1. இறந் ெரின் (மரணமலைந் ெர)் மரண  ் ொன்றி ழ்  
 

2. இறந் ெரின் பிறே்பு  ் ொன்றி ழ்  
 

3. இறந் ெரின் திருமண  ் ொன்றி ழ்  
 

4. பின்னுறுதி ் தீரே்்ேொலண (இறந் ெருக்கு 

விெொகர ் ொகியிருந் ொை்) 
 

5. ேயனொளரின் பிறே்பு  ் ொன்றி ழ்  
 

6. ேயனொளரின் அலையொள அைல்ை  
 

7. ேயனொளரின் மரண  ்  ொன்றி ழ் (த ொைரப்ுலைய ொக 

இருந் ொை்)   
 

8. இறந் ெருலைய தேற்பறொரக்ளின் திருமண  ் ொன்றி ழ் 
 

9. தேற்பறொரக்ளின் மரண  ்  ொன்றி ழ் (அெரக்ள் 

இறந்துவிை்டிருந் ொை்) 
 

10. ெொரிசுரிலம  ் ொன்றி ழ் (முை்லிம்களுக்கு மைட்ும்) 
 

11. மின்னணு முலறயிை் உங்கள் ெங்கி கணக்கிற்கு ேணம் 

த லு ்துெ ற்கு, உங்கள் ெங்கி இருே்புக்குக் லகபயடு 

அை்ைது ெங்கி அறிக்லகயின் நகலை  மரே்்பிக்க 

பெண்டும். ெங்கி கூைட்ு கணக்கு அை்ைது மூன்றொம் 

நேரின் ெங்கி கணக்கிற்கு ேணம் த லு ்துெ ற்கு, 

ேயனொளர ் மற்றும் கணக்கு லெ ்திருே்ேெர ் ஆகிய 

இருெரும் எங்கள் ெலை  ள ்திை் (www.mlaw.gov.sg) உள்ள 

 குந்   ேடிெம் 15 த லு ்  பெண்டும். மின்னணு அை்ைொ  

ேண ேரிெர ்் லனகளுக்கு ெங்கி ப லெ கை்ைணம் 

உங்கள் கணக்கிலிருந்து கழிக்கே்ேடும் 
 

 

இறந் ெர ் ஒரு முை்லிமொக இருந் ொை், நீங்கள் 

www.syariahcourt.gov.sg எனும் இலணய ் ள ்திை் 

ெொரிசுரிலம  ்  ொன்றி ழுக்கொக விண்ணே்பிக்க 

பெண்டியிருக்கும். 

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


 

இறே்  ேேரின் த ொ ்துக்கலள 

ேிரவ்கிே்ே ற்கு என்னொை் தேொது  ்

த ொ ்துக்கொவைலர ஈடுேடு ்  

முடியுமொ?  
 
 

இறந்  நேர ் உயிை் எழுதியிருக்கவிை்லை எனிை் மற்றும் 

அெரது த ொ த்ுகளின் மதிே்பு $50,000 -க்குள் இருந் ொை், 

அ த் ொ த்ுக்கலளே் ேகிரந்் ளிே்ே ற்கு தேொது  ்

த ொ த்ுக்கொெைர ்உங்களுக்கு உ ெைொம்.  நீங்கள் 

தேொது  ் த ொ த்ுக்கொெைர ்  லையிடுெ ற்கொக 

விண்ணே்பி  ்ொை் மை்டும் பேொதும்.  தேொது  ்

த ொ த்ுக்கொெைர ் உங்களுக்கொக  ்  லையிடுெ ற்கு 

ஒே்புக்தகொண்ைொை், உங்களுக்கு ெழக்கறிஞர ்ப லெயிை்லை.

   

உங்களின் அன்புக்குரியெர ் உயிை் எழுதி லெ ்திருே்ே ற்கு 

ெொய்ே்பிருந் ொை், அெர ்அந்  உயிலை எங்கு லெ ்திருே்ேொர ்

என்ேது த ொைரே்ொன  கெை்கலள அெர ் எங்களிைம் விை்டு  ்

த ன்றிருக்கிறொரொ என்ேல   ்  ரிேொரே்்ே ற்கு, எங்களின் 

உயிை்கள் ேதிெக த்ிை் நீங்கள் ஒரு ப ைலை பமற்தகொள்ள 

விரும்ேைொம். நீங்கள் http://www.mlaw.gov.sg/pto எனும் 

இலணய ் ள ்திை் கிலைக்கே்தேறும் ஒரு ேடிெ ்ல ே் 

பூர ்்தித ய்து, ப ைை் கை்ைணம் மற்றும் த ொைரப்ுலைய 

 ொன்றொெணங்களுைன் அல  எங்களுக்கு அனுே்பிலெக்க 

பெண்டும். ஒரு உயிை் எழு ே்ேை்டிருந் ொை்,  யவுத ய்து 

உ விக்கு உங்கள் ெழக்கறிஞலர  ் த ொைரப்ுதகொள்ளுங்கள் 

அை்ைது நீங்கள்  ை்ை உ வி தேற ்  குதிதேற்றொை்,  ை்ை 

உ வி  ்த யைக ்ல   ்த ொைரப்ுதகொள்ளுங்கள். நீங்கள்  ை்ை 

உ வி  ் த யைகம் குறி ்  பமை்  கெை்கலள www.lab.gov.sg 

எனும் இலணய ் ள ்திை் கொணைொம். 

    

உயிை் எழு ே்ேைவிை்லை என்று உங்களுக்கு உறுதியொக  ்

த ரிந் ொை், இறந்  நேரின் உலைலமகலளே் ேரிப ொதிக்கவும். 

பமலும், அெருக்கு  ்த ொந் மொக இருந்  த ொ த்ுக்கள் மற்றும் 

அெற்றின் ப ொரொயமொன மதிே்பு குறி ்து அறிய உங்கள் 

குடும்ே உறுே்பினரக்ளுைன்  ரிேொரக்்கவும். நொங்கள் 

லகயொளுைம் த ொ த்ுக்கள்: 
 
• சிங்கே்பூரிை் உள்ள ெங்கிகள் அை்ைது நிதி 

நிறுெனங்களிை் உள்ள ேணம்;  

• சிங்கே்பூர ் ேங்கு  ்ந்ல யிை் ேை்டியலிைே்ேை்டுள்ள 

ேங்குகள்; 

• ைொக்சிகள் பேொன்ற ெர ் ்க ெொகனங்கள்  விர, முழு  ்

த ொலகயும் த லு ்திய ெொகனங்கள் (நொங்கள் 

ெொகனங்கலள மை்டுபம இைமொற்றும் த ய்பெொம்);  

• அந்நேருக்கு ெழங்கே்ேை பெண்டிய, ஆனொை் இன்னமும் 

ெழங்கே்ேைொ   ம்ேளம்; 

• ேொதுகொே்புே் தேை்ைக த்ிை் உள்ள தேொருைக்ள்; 

• அர ொங்க இழே்பீைொக அளிக்கே்ேை்ை த ொலக; மற்றும் 

• பெலைநைன் துலண ெருமொன  ் திை்ை ்திலிருக்கும் 

ேணம்  

 

இறந் ெரின் ெொரிசு நியமனம் த ய்யே்ேை்ைொ  மப நி 

ேணமொனது, த ொ த்ுக்களிை் இருந்து  னியொகே் பிரி த்ு 

ேகிரந்் ளிக்கே்ேடும். மப நி ேண ்ல ே் 

ேகிரந்் ளிே்ே ற்கொக, நீங்கள் தேொது  ் த ொ த்ுக்கொெைருக்கு 

மற்தறொரு விண்ணே்ே ்ல   ்த ய்ய பெண்டியிருக்கும்.  

 

மப நி ேண ்ல க் லகயொளுெது குறி  ்  கெை்  ொள் 1 -இன் 

நகலை எடு ்துக்தகொள்ளவும். 

 

பின்ெரும் சூழ்நிலைகளிை் எங்களொை் த யை்ேை 

முடியொது: 
 

• த ொ ்துக்களின் மதிே்பு $50,000 -க்கும் அதிகமொக 

இருந் ொை்; 
 

• நிரெ்ொகக் கடி ங்கள் அை்ைது  விருே்புறுதி 

ெழங்கலுக்கொக ஒரு நீதிமன்ற விண்ணே்ேம் 

 ொக்கை் த ய்யே்ேை்டிருந் ொை்;   
 

• த ொ ்துக்களுக்கு முரண்ேொைொன பகொரிக்லககள் 

அை்ைது ேயனொளரக்ளுக்கு ம ்தியிை்  ர ்ல் கள் 

இருந் ொை்;  
 

• நிலுலெயிை் உள்ள கைன்கள் அை்ைது 

கைே்ேொடுகலள  ்த ொ ்துக்கள் தகொண்டிருந் ொை்; 
 

• இறந்  நேர ் ேை்டியலிை் இருந்து நீக்கே்ேைை் 

நிறுெனங்களிை் (தெளிநொடு அை்ைது உள்ளூர)் 

ேங்குகலள அை்ைது பிற ஈடுேொடுகலளக் 

தகொண்டிருந் ொை்; 
 

• இறந்  நேர ் ஒரு நிறுென ்தின் அை்ைது பிற 

ெர ்் க ்தின் ஒரு ேங்கு ொரரொக அை்ைது  னி 

உரிலமயொளரொக இருந் ொை் அை்ைது ஈடுேொைல்ைக் 

தகொண்டிருந் ொை்; 
 

• இறந்  நேர ்ஒரு வீைலமே்பு ெளர ்ச்ிக் கழக (வீெக) 

வீை்டின்  னிக் கு ் லகயொளரொக (உரிலமயொளர)் 

இருந் ொை் மற்றும் அந்  வீைல்ை முழுலமயொக 

அை்ைது ேகுதியளவு ெொரிசுரிலமயொகே் 

தேறுெ ற்கு ்  குதிதேறும் ஒரு பிள்லளலயக் 

தகொண்டிருந் ொை்; 
 

• இறந்  நேலர உை்ேடு ்துகின்ற உரிலம 

பகொரிக்லக ெழக்குகள் நிலுலெயிை் இருந் ொை்; 
 

• ஒன்று அை்ைது அ ற்கு பமற்ேை்ை நேரக்லளே் 

ேயனொளரக்ளொக ெொரிசு ொரர ் நியமனம் 

த ய்யே்ேை்டிருக்கும் கொே்புறுதி ஆெணங்கள் 

இருந் ொை்; 
 

• ஒரு பிள்லளலயக் தகொண்டு அறக்கை்ைலள ெங்கிக் 

கணக்குகள் த ொைங்கே்ேை்டிருந் ொை்; மற்றும் 
 

• ைொக்சிகள் பேொன்ற ெர ்் க ெொகனங்கள் 

ஈடுேை்டிருந் ொை். 

 
 

இ ் லகய நிகழ்வுகளிை், அந்நேரின் த ொ ்துக்கலளக் 

லகயொளுெ ற்கொன நிரெ்ொகக் கடி ங்களுக்கொக நீங்கள் 

நீதிமன்ற ்திை் விண்ணே்பிக்க பெண்டியிருக்கும். 

 

நீங்கள்  ை்ை உ வி தேற ்  குதிதேறுகிறீரக்ள் எனிை், 

நிரெ்ொகக் கடி ங்கலளே் தேற உ வுெ ற்கு நீங்கள்  ை்ை 

உ வி  ்த யைக ்திற்கு விண்ணே்ேம் த ய்யைொம்.  

நீங்கள்  ை்ை உ வி தேற ்  குதிதேறவிை்லை எனிை், 

நீங்கள் ஒரு ெழக்கறிஞலர நியமி ்துக்தகொள்ள 

பெண்டியிருக்கும். 

 

 

ேீங்கள் எவ்வொறு  

த ொ ்துக்கலளே் ேகிரே்் ளிே்பீரக்ள்? 

 

இறந்  நேர ் ஒரு முை்லிமொக இருந் ொை், அெர ்

கலைே்பிடி ்  முை்லிம் ேள்ளிெொ லுக்கு 

இணங்கிய முை்லிம்  ை்ை நிரெ்ொக ்தின் பிரிவு 112 -

க்கு இணங்க நொங்கள் த ொ ்துக்கலளே்ே் 

ேகிரந்் ளிே்பேொம். ஷரியொ நீதிமன்ற ் ொை் 

ெழங்கே்ேடும் ெொரிசுரிலம  ்  ொன்றி ழிை் 

ேயனொளரக்ள் தேயரக்ளும், அெரக்ளின் 

ெொரிசுரிலமே் ேங்கும் ேை்டியலிைே்ேடும். 
 

இறந்  நேர ் ஒரு முை்லிம் இை்லை என்றொை், 

ஏப னும் அல யும் த ொ ்துக்களின் 

(உ ொரணமொக, ெங்கிக் கணக்கிை் உள்ள ேணம்) 

ேகிரந்் ளிே்பு அெர ் இறக்கும் பநர ்திை் அெர ்

ெசி ்  நொை்டின்  ை்ை ் ொை் ஒழுங்குேடு ் ே்ேடும் 

என்று கூறுகின்ற விருே்புறுதி இை்ைொ 

ெொரிசுரிலம  ்  ை்ை ்திற்கு இணங்கி நொங்கள் 

த ொ ்துக்கலளே் ேகிரந்் ளிே்பேொம். (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 ொை், விருே்புறுதி இை்ைொ ெொரிசுரிலம  ்

 ை்ை ்திை் உள்ள ேகிரந்் ளி ் ை் விதிகளுக்கு 

இணங்க நொங்கள் அெரது த ொ ்துக்கலளே் 

ேகிரந்் ளிே்பேொம். 

 

 

த ொ ்துக்கலள ரவ்கிே்ே ற்கொக ேீங்கள் 

வசூலிக்கும் கடட்ணங்கள் எலவ? 

 
த ொ ்துக்கலள நிரெ்கிே்ே ற்கொக நொங்கள் 

ெசூலிக்கும் கை்ைணங்கள்: 

 

ஜிஎை்டி உள்ேை, இக்கை்ைணங்கலள நொங்கள் 

த ொ ்துக்களின் ேண ்திலிருந்து 

எடு ்துக்தகொள்பெொம். பமலும், இெற்லற 

விை்டுக்தகொடுக்க முடியொது. நீங்கள் 

குலறந் ேை் க் கை்ைணமொக $15 -ஐ த லு ்  

பெண்டியிருக்கும். 

 

த ொ ்துக்களின் மதிே்பு 
 

கட்டணம் 

மு ை் $5,000 -க்கொக 

 

6.50% 
 

அடு ்  $2,000 -க்கொக 

 

6.00% 
 

அடு ்  $3,000 -க்கொக 

 

4.25% 
 

அடு ்  $10,000 -க்கொக 

 

2.75% 
 

அடு ்  $30,000 -க்கொக 

 
2.25% 

 


