
வழக்கறிஞர் பிரதிநிதித்துவம் இல்லாத நபர்களுக்கு

நநாடிப்பு நிலல 
விசாரலைக்கான பதிவு 
மையப்படுத்தப்படட் காடச்ியக மைலாண்மை 
அமைப்பு சுய மேமை கணியகை் ைழியாக 
பதிவு சேய்தல்



 

இந்த துண்டு சைளியீடு, மையப்படுத்தப்படட் காடச்ியக 
மைலாண்மை அமைப்பு (CDMS) சுய மேமை கணியகை் 
ைழி ைழக்கறிஞர ் பிரதிநிதித்துைை் இல்லாத நபரக்ள் 
தங்கள் சநாடிப்பு நிமல விோரமணகமளப் பதிவு சேய்ய 

உதவுைதற்கான, படிப்படியான ஒரு ைழிகாடட்ி.

சிங்கப்பூர ்உேே் நீதிைன்றத்தால்  October 2018-ல்
 சைளியிடப்படட்து.   அேச்ிடுை் மநரத்தில் துண்டு சைளியீடட்ிலுள்ள எல்லா 

தகைல்களுை்  ேரி. 



 

நபாருளடக்கம்

(I) அறிமுகை்

(II) CDMS சுய மேமை கணியகங்கள், ைரிமே 
எண்கள் சைளிபடுத்துை் திமரகள் ைற்றுை் 
சநாடிப்பு நிமல விோரமண அமறகள் 
இருக்குை் இடங்கள் 

(III) பதிவு கண்மணாடட்ை்
 

(IV) பதிவு  சேயல்முமற

2

3  

 

5

6



 
வரிலச எை்கள் நவளிபடுத்தும் 
திலர

(I) அறிமுகம்

 
லமயப்படுத்தப்பட்ட காட்சியக 
மமலாை்லம அலமப்பு  (CDMS) சுய 
மசலவ கைியகம்

சநாடிப்பு நிமல விோரமணகளில் ேை்பந்தப்படட் நபரக்ள், மையப்படுத்தப்படட் 
காடச்ியக மைலாண்மை அமைப்பு (CDMS) சுய மேமை கணியகங்களில் தங்கள் 
ைருமகமயப் பதிவு சேய்து ைரிமே எண்மண எடுக்கமைண்டுை். உங்கள் 
ைழக்கு விோரிக்கப்பட தயார ் நிமலயில் இருக்குை்சபாழுது, ைரிமே எண்கள் 
சைளிபடுத்துை் திமரகளிலிருந்து ைணிமயாமே எழுை். அமதாடு உங்கள் 
ைரிமே எண் சிைப்பு நிறத்தில் காடச்ியளிக்குை். இதற்காக தயவுசேய்து 
இரண்டாை் ைாடியிலுள்ள ைரிமே எண்கள் சைளிபடுத்துை் திமரகளிருக்குை் 
“காத்திருக்குை்” இடத்தில் அைரந்்திருங்கள். அமத ைாடியிலுள்ள சநாடிப்பு நிமல 
விோரமண அமறகள் ஒன்றில் உங்கள் ைழக்கு துமணப்பதிைாளர ்ஒருைரால் 
விோரிக்கப்படுை். 

அறிமுகம்2



(II) CDMS சுய மசலவ கைியகங்கள், 
வரிலச எை்கள் நவளிபடுத்தும் 
திலரகள் மற்றும் நநாடிப்பு நிலல 
வழக்கு அலறகள் இருக்கும் இடங்கள்

உணவகம்

தகவல் 
முகப்பு

மின்படி

மின்படிஉ
ச

ச்
 நீ

தி
ம

ன்
ற

 நூ
ல

க
ம்

பபொருடக்ொடச்ி கூடம்
கல்வி 

புகடட்ும்
நீதிமன்றம் 

1 ஆம்  மாடி

2 ஆம்  மாடி 

முக்கிய 
நுழைவொயில் 

சபண்

ஆண்

 ச
ட்

ட
 ப

த
ிவ

க
ம்

கொதத்ிருக்கும் 
இடம் 

அழற
2-10

அழற
2-9

நீதிமன்றம் 
2B/CH 2B

நீதிமன்றம்  
2A/CH 2A

கொதத்ிருக்கும் 
இடம் 

மி
ன்

தூ
க்

கி
 வ

ள
ொக

ம்
 

மி
ன்

தூ
க்

கி
 வ

ள
ொக

ம்
 

CH
2-5

CH
2-4

CH
2-2

CH
2-8

மின்படி மின்படி

மின்படி மின்படி

உேே் நீதிைன்றத்தில் சைை்மைறு ைாடிகளில் சைாத்தை்  7 CDMS சுய மேமை 
கணியகங்கள் உள்ளன ( என்று குறியிடப்படட்ுள்ளன). சநாடிப்பு நிமல 
ைழக்கு அமறகள் (  என்று குறியிடப்படட்ுள்ளன) ைற்றுை் 3 ைரிமே எண் 
சைளிபடுத்துை் திமரகள்  (  என்று குறியிடப்படட்ுள்ளன) 2-ஆை் ைாடியில் 
உள்ளன. தயவுசேய்து கீமழ உள்ள நிலதளத் திடட்ங்களில் குறிப்பிடப்படட்ுள்ள 
இடங்கமளக் காணவுை்: 

CDMS சுய சேவை கணியகங்கள், ைரிவே எண் வைளிபடுதத்ும் திவரகள் மற்றும் வ�ொடிப்பு �ிவை விேொரவண 
அவறகள் இருக்கும் இடங்கள் 
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குறியீடு

  CDMS சுய மசலவ கைியகங்கள்

CDMS சுய சேவை கணியகங்கள், ைரிவே எண்கள் வைளிபடுதத்ும் திவரகள்,  வ�ொடிப்பு �ிவை விேொரவண அவைகள் 
இருக்கும் இடங்கள்

4

4 ஆம்  மாடி

3 ஆம்  மாடி

அழற
3C & 3G

அழற
3D & 3H

நீதிமன்றம் 3C

நீதிமன்றம் 3D

மி
ன்

தூ
க்

கி
 

வ
ள

ொக
ம்

 

மின்படி

மின்படி

அழற
3A

அழற
3B

நீதிமன்றம் 
3A/CH 3E

நீதிமன்றம் 
3B/CH 3F

மின்படி

மின்படி

நபை்

ஆை்

மி
ன்

தூ
க்

கி
 

வ
ள

ொக
ம்

 

அழற
4C

அழற
4D

நீதிமன்றம் 4C

நீதிமன்றம் 4D அழற
4A

அழற
4B

நீதிமன்றம் 4A

நீதிமன்றம் 4B

மின்படி
மின்படி

மின்படி

மின்படி



(III) பதிவு கை்மைாட்டம்
கீமழயுள்ள ைழிமுமற அடட்ைமண சநாடிப்பு நிமல ைழக்குகளுக்காக 
ைழக்கறிஞர ் பிரதிநிதித்துைை் இல்லாத நபரக்ள் பதிவு சேய்ைதற்கான பதிவு 
கண்மணாடட்த்மத காடட்ுகிறது. படிப்படியான ைழிகாடட்ுதலுக்கு அடுத்த 
பகுதிமயப் பாருங்கள்.

அலடயாள அட்லட/
பாஸ்மபார்ட்/ FIN 
எை் குறிப்பிடவும்

பதிவு நிலறவு 
நசய்து வரிலச 
எை் தாள் எடுக்கவும்

நமாழிநபயர்ப்பாளர் 
(மதலவநயனில்) மதரவ்ு 
நசய்யுங்கள்

வரிலச எை்கள் நவளிப்படுத்தும்
திலரகளில் மைிமயாலசயுடன் 
உங்கள் வரிலச எை் சிவப்பு 
நிறத்தில் மின்னும் வலர 
காத்திருக்கவும் 

1

2

3

4

உங்கள் வரிலச எை் 
அலழக்கப் பட்டவுடன் 
அலறக்குச ்நசல்லவும்

5

S0123456A

07

07

CDMS கைியகத்தில் 
பதிவு

பதிவு கண� ்ணோட�டம� 5



(IV) பதிவு  நசயல்முலற
படி  1
திமரமயத் சதாடவுை்

படி 2
“சநாடிப்புநிமல ைழக்குகள்”  [Bankruptcy 
Cases]மதரவ்ு சேய்யுங்கள் 

படி 3
“நான் ைழக்கறிஞர ் பிரதிநிதித்துைை் 
இல்லாத நபர”்  [I am an unrepresented 
party] மதரவ்ு சேய்யுங்கள்

படி 4
உங்கள் அமடயாள அடம்ட1 எண்மண 
குறிப்பிடுங்கள்.
(அயல்நாடட்ைரக்ள், உங்கள் பாஸ்மபாரட் ்
/FIN1 எண்மண குறிப்பிடுங்கள்)
“அடுத்தது” [Next]  அழுத்துங்கள்

1 உங்கள் ேைன்ஸில் சகாடுக்கப்படட்ிருக்குை் அமடயாள எண்மண குறிப்பிடுங்கள். 
அை்ைாறு குறிப்பிடட்ு பிமழ என்று தகைல் ைந்தால், தயவுசேய்து (2-ை் ைாடியிலுள்ள) ேடட் 
பதிைகத்தின் முகப்பு 1-ல் அல்லது 2-ல் உதவி நாடுங்கள்.

பதிவு செயல்முறை6



படி 5
சைாழிசபயரப்்பாளரின் உதவி   
மதமைசயனில் உங்களுக்கு ஏதுைான 
சைாழிமய மதரவ்ு சேய்து “அடுத்தது” 
[Next]2 அழுத்துங்கள் 

சைாழிசபயரப்்பாளர ் மதமையில்மல 
என்றால், “இல்மல” [No] மதரவ்ு சேய்து,  
“அடுத்தது” [Next] அழுத்துங்கள். 

படி 6
ைரிமே எண் பிறப்பிக்கப்படட்ு ஒரு 
ைரிமே எண் தாள் அேச்ிடப்படுை். 
ைரிமே எண் தாமள எடுத்து “முடிவு 
[Finish] அழுத்துங்கள். 

2 உங்களுக்கு ஏதுைான சைாழியின் சைாழிசபயரப்்பாளர ்திமரப்படட்ியலில் 
இடை்சபறாவிடட்ால் தயவுசேய்து (2-ஆை் ைாடியிலுள்ள) ேடட் பதிைகத்தின் முகப்பு 1-ல் 
அல்லது 2-ல் உதவி நாடுங்கள்.

பதிவு செயல்முறை 7



படி 7
உங்கள் ைரிமே எண்மணயுை் அமற 
எண்மணயுை் பாரத்்துக் சகாள்ளுங்கள்

படி 8
உங்கள் ைரிமே எண் அமழக்கப்படுைதற்கு 
ைரிமே எண்கள் சைளிபடுத்துை் திமரகள் 
இருக்குை் இடத்தில் அைரந்்திருங்கள். 
(இருக்குமிடைறிய பக்கை் 3-ஐ பாரக்்கவுை்). 
ைரிமே எண்கள் ைரிமே முமறப்படி3 
அமழக்கப்படைாடட்ாது என்பமத 
அறிந்துசகாள்ளுங்கள்.

படி 9
புதிய ைரிமே எண் அமழக்கப்படுை்மபாது  
“இப்மபாது” [“Now”] என்ற சநடுைரிமேயில் 
அந்த எண் சிைப்பு நிறத்தில் மின்னுை் 
அமதாடு ைணிமயாமேயுை் ஒலிக்குை்.

உங்கள் ைரிமே எண் அமழக்கப்படட்வுடன் 
உங்கள் படத்மதக்சகாண்டுள்ள 
அமடயாள பத்திரத்மதக் மகயில் 
எடுத்துக்சகாண்டு ைரிமே எண் தாளில் 
குறிப்பிடப்படட்ுள்ள அமறக்குே ்
சேல்லுங்கள்.

3 ைழக்கு நபரக்ளின் தயாரந்ிமலமயயுை் அைரைரக்ளின் மகாரிக்மககமளப் சபாருத்துை் ைரிமே எண்கள் 
அமழக்கப்படுகின்றன
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Judge/Registrar: Wong Li Tein
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நநாடிப்பு நிலல நடவடிக்லககளில் வழக்கறிஞர் பிரதிநிதித்துவம் 
இல்லாத நபர்களுக்கான பயனுள்ள தகவல்
சநாடிப்பு நிமல ைழக்கு விைகாரங்களுக்கான தகைல்களுக்குை் ைற்றுை்/அல்லது ேடட் உதவிக்குை் 
ஆமலாேமனக்குை் தயவுசேய்து பின்ைருை் ேை்பந்தப்படட் முகைரக்ளின் இமணயத் தளங்கமளக் காணவுை்:

உசச் நீதிமன்றம்

சநாடிப்புநிமல 
நடைடிக்மககள் 
ோரந்்த 
தகைல்கள்

இலையத் தளம்:  https://www.supremecourt.gov.sg/rules/court-processes/
civil-proceedings/other-civil-proceedings-and-processes/bankruptcy-
proceedings

சட்ட அலமசச்ு

சநாடிப்புநிமல 
அலுைலகை், ேடட் 
அமைேச்ு

இலையத் தளம்:  https://www.mlaw.gov.sg/io

ேடட் உதவி 
இலாக்கா

ேடட் உதவி இலாக்கா,  சிங்கப்பூரரக்ளுக்குை் நிரந்தரைாசிகளுக்குை், விைாகரத்து, 
பிள்மளகளது பாதுகாப்பு சபாறுப்பு, தத்சதடுப்பு, தைறான பணி நீக்கை், நிரை்ாகப் 
பத்திரை்/ோன்றளிக்கப்படட் உயில், குத்தமக ேேே்ரவுகள், ைற்றுை் ஒப்பந்த  உரிமைத் 
தீங்கு மகாரிக்மககள்   மபான்ற உரிமையியல்  ைழக்குகளில் ேடட் ஆமலாேமன, 
உதவி ைற்றுை் ஆதரவு அளிக்கிறது.
 
இலையத் தளம்:  https://www.mlaw.gov.sg/lab

கடன் 
மீடட்ளிப்புத் 
திடட்ை்  (DRS)

DRS என்பது, சநாடிப்புநிமல அலுைலகத்தால் நிரை்கிக்கப்படுை் ஒரு கடன் 
மீடட்ளிப்புத் திடட்ை். $100,000 மைற்மபாகாத கடன் இருக்குை், முமறப்படியான 
ைருைானமுள்ள கடனாளிகள், சநாடிப்புநிமலமய தவிரக்்க இத்திடட்ை் உதவுை்.

இலையத் தளம்: https://www.mlaw.gov.sg/content/io/en/bankruptcy-and-
debt-repayment-scheme/debt-repayment-scheme.html 

எங்கமள 
சதாடரப்ு 
சகாள்ளுங்கள் @ 
ஒன் மின்மலா

இமணயத் தள விோரிப்புப் படிைை்: 
https://www.mlaw.gov.sg/eservices/enquiry
சதாமலமபசி: 1800-225-5529

சமூக நீதி லமயம்

தளயிட ேடட் 
ஆமலாேமனத் 
திடட்ை்  (OSLA)

ஒரு சிறப்பு சநாடிப்புநிமல ேடட் உதவித்தளை் உசச் நீதிமன்றத்தின் 2-ஆம் 
மாடியில் ஒை்சைாரு வியாழக்கிழலமயும் பின்ைருை் மநரங்களில் சேயல்படுகிறது:
•  காமல மநரத்தில் AM Session 10.00am – 12.30pm
•  ைதிய மநரத்தில் PM Session 2.30pm – 5.00pm

இலையத் தளம்:  
https://cjc.org.sg/services/legal-services/on-site-legal-clinic-oslas
நதாலலமபசி:   6557 4100
மின் அஞ்சல்:  help@cjc.org.sg

சிங்கப்பூர் கடன் ஆமலாசலன சங்கம்

சிங்கப்பூர ்கடன் 
ஆமலாேமன 
ேங்கை்

சிங்கப்பூர ்கடன் ஆமலாேமன ேங்கை் பிமணயை் சபறாத, ேடட்ப்பூரை் பயனீடட்ாளர ்
கடன் பிரேச்ிமனயுள்ள நபரக்ளுக்கு உதவுைதில் நிபுணத்துைை் சபற்றது.

இலையத் தளம்:  http://www.ccs.org.sg
நதாலலமபசி: 6338 2663
மின் அஞ்சல்: enquiry@ccs.org.sg

சிங்கப்பூர் வழக்கறிஞர் சங்கம்

இலைே (ேடட்) 
மேமைகள் 
அலுைலகை்

தனிப்படட் விைகாரங்களில் ேடட் பிரேச்ிமனகமள எதிரம்நாக்கி அதற்கு  ேடட்  
ஆமலாேமனமயா ைழக்கறிஞர ்பிரதிநிதித்துைமைா கிமடக்கப்சபறாத   நபரக்ளுக்கு  
இலைேைான அடிப்பமட ேடட் ஆமலாேமனமய ைழங்குகின்றது.

இலையத் தளம்: http://probono.lawsociety.org.sg
நதாலலமபசி: 6536 0650
மின் அஞ்சல்: probonoservices@lawsoc.org.sg




