
மனநல 
ஆறற்ல ்சடட்ம்

ககைளப் பற் ள் ே ம
ள ந் காள்ள

ெசயலப்டலாம ்எனப் ைதப ்பற் த 
் க்

www.judiciary.gov.sg,  - இல,் எ ளிைம  டட்பப்க்காய
ெசயல் ைற மற் ெசயல் ைற 

தத் ண்ணபப் 
பட் ைல ாக ்க ண்க. ேநாயாள

த ைண
வழங் த் ப்்ர
இலல்ா த படச்த் ள் மனநல ஆறற்ல ்

ெதா ண்ணபப்ம ்
எளிைம  டட்பப்க்காய ெசயல் ைற
நைடெப ைண ங்

த் ள் ப ற்
க்கஅ ைற தாேலா, நஙீக் ள

எளிைம  டட்பப்க்காய ெசயல் ைற ைலக்
அபப்ாறப்டட் த தாேலா, நஙீக் ள  னாமக்கழவ ்
ெசயல் ைற ேய ைடய மனநல ஆறற்ல ் 
சடட்த் ண்ணபப்தை்தத் த  ல்க்கா ெசயய் 
ேவண்

ெசயல் ற ை



மனநல ஆறற்ைல இழந்த ெவ
ெப ைண ெப

ைர ளிக்

மனநல ஆறற்ல ்சடட் த் ழ், ேநாயாளி 
வ

• ை ெசயலப்ா ட் ைற
இைட ண ை

ன்   

ைற  ப் த் க
தத்பப்ட ேவண் ைத நிைன காள்ள

வ ைண ெப
ெசயய் க் ை சயய் க் ை  

வ எ ்ர பே்பா வ ைத ெ ்ச சயய் 
ேவண்

ண்ணபப்தை்  ்சத ெசயய் ேவண் ைல:
• மனநல ஆறற்ைல இழந்த ண

ப் தை் ெ ்கத காண் ைள 
தத் ைண ெப

  

ண்ண ைமயாகப ்
்த்ர ெசயய்பப் ட்

அைனத் த
ெகா ட் ள்ளைத 

ெசயய் ேவண்
 

ைண ஆவணஙக்ள் 
ெகா ட் ள்ளை
ெசயய் ேவண்

சமம்ந்தபப்டட் 
க்ரபந ளின ்சமம் ததை்த 

ெபற் ள்ாகெ்க ள்.

எளிைம  டட்பப்க்காய
ைற   
ண்ணபப்தை்த நஙீக் ள் 

த  ல்க்கா ெசய் ள் எனற்ால,் 
நஙீக் ள ள் 
அத தா எனப் ைத 

ெபா ளரிடம ்
ககைள ேநர ாதே்த

த  ல்க்கா ெசய் ள்.

உதத்ரைவ ற்
நஙீக் ள் ெசயய் 
ேவண் ைத ெசய் ள்.

க்
ளின ்

எல்ைலக் ெவளிேய 
ை ேவா 

ககைள 
ேவா ேவண்டாம.்

ேநாயாள ெசாதை்த 
அனப் ள க்
வழஙக்ேவண்டாம.்

வ சய்வதற் ன் ெப



1
வ க் றையத ்ேத ந்்ர ெத

எளிைம ற 
நஙீக்ள ்கடட்ாயமாக...  

 ண்ண க் த க்ரபந டட்பப் ளின ்சமம் ததை்த 
ெபற ேவண்

 ைட ண்ணபப்தை் ேதைவயான ஆவணஙக்ை
த் ங் ைணந்த வழக் ைற

(iFAMS) த  ல்க்கா ெசய் ள்.  
 ப் ெபா ேநாயாள ந்  $60 000-க் தற்

ைறவானத் ெதாைக மட் ம தத் க ்க ட் தத்
எளிைம ைற ள்ள தத் ளின ்ப ட் ைல ாக ்க ண  
QR ைட ஸே்கன ் ெசய் ள். 

வழகக்மான ெசயல் ற

2 
த் வ ைகையப் ெபற ேவண்

• மனநல ஆறற்ல ்இழ ப் க் ள தத் ந் த்
கையப ்ெப ள்.

• இைணய ெசயல் ைற அைம
ைகெய த் த் ணப ்பத் த் கைய 

த்  

நஙீக்ளாகே வ வ ைத சய்வ
வழ வ சய்வ

சய்வ

2
உஙக்ள ்ஆ வணஙக் ைளத ்
தயாரிதத்ல்

2
சடட் உதவ வ

• தேலட் ைணகள்: நஙீக் ள் 
எந்த ைவக ைள 

ள் எனப் ைத ெதள  ்ககாவி

• ண்ணபப்தாரரின ்ச த்
ணப ்பத் க்

ெதாடர் ைடய உண்ைமகைள 
ெத ைண 
ஆவணங்கை
ைவ

• த் த் ணப ் 
பத் த் க

த் க 
தறே்பாைதயத ற்

ண்ணபப்த் ற் த க்
ேத த

ேவண்
• ஒப் தலக் ள்: உரியவரிடம ்

இந்த ண்ணபப்தை்தப ்பற்
ெத ள க்ரவஅ .் ள ந்
ைகெயா ப் தைலப ்
ெப ள்.

• ண்ணபப்த் த  ல்க்கா
ெசயவ்தற் ைர 
நஙீக் ள க்

ளின ்ப ட்
ேதைவ ப்

கழக ்கடட்ச தை்தத் ெதாடர்
ெகாள் ள்.

• நஙீக் ள ப் ைம  

3 
ஆவணத ்தாகக்ல்
• னே்லா ேைசவ பணியகத் CrimsonLogic Service 

Bureau), அைனத் ணங்கை த  ல்க்கா ெசய் ள்.

4
வ ைககள்

•  வழக் தாய் த்
ைண ள் ஆஜராக ேவண்

• ைணகள க் தத்

•  அத தத் த  னாக்ற
ண்ணபப்தை் னே்லா ேைசவ 

பணியகத் CrimsonLogic Service Bureau), 
த  ல்க்கா ெச

5
ைககக்ான 

தாகக்ல்
•  உஙக்ள் 

ககைளப ்
ெபா
காபப்ாளரிடம ்
த  ல்க்கா ெசய் ள்.

3 
வ ைத  தாகக்ல ்ெ சயத்ல்
• தை் ்த்ர ெசய் ேதைவயான 

ஆவணஙக்ை இ ்சள ைணய ெசயல் ைற அைமப்

4 
சமம்தம்
• சமப்ந்த க்ரபந டட்பப் ள் (எ.கா. ேநாயாள ெந ங் தத்  )்ரா

க்ரவஅ ள ண்ணபப்த் ற் க் ள் எனப் ை
(SingPass) ள் ைழயலாம.்

• ண்ணபப்த ந்இ ,்ரரா த க் ண்ண தை்
இை ந்்ராச ்சத த மறற் ஆவணஙக்ை ர் ெசய் ெசய்ததாக 

ெமா தை்த iFAMS த  ல்க்கா ெசயய்லாம.்

5 
வ ைககள் 

• த் ற் ள  ம்க்க ேதைவபப்டட்ால,் ே ம ணஙக்ை  ்சள
க் த் ற் ண்ணபப்த  ்ரரா

ேகட் ளாகெ்க ்ளபப்டலாம.்
• ேம ள கங்க்க ள் ேதைவ ைல

ண்ணபப்த க் தத்ரைவ ப்
• ஆைக ண்ணபப்த  ்ரரா த ண்ண ளில் 

ெசலல் தத் ைய வழங் ை ெச

வழ வ

வ ழ்நிைல 
ெபா ந்

 உஙக்ள ண்ணபப்தை்த 
எவேர ்க்ர ள்; 

  நஙீக் ள் ேவண் ள் 
எளிைம  டட்பப்க்காய
ெசயல் ைற ைலக்

 

நஙீக்ள ்கடட்ாயம…்  

 ேைசவ பணியகம ்( service 
bureau ைடய 

ண்ணபப்தை்
ேதைவயான ஆவணங்கை

க்   

த் க்

6 
தாகக்ல ்ெ சய்வ

• ெபா ள ககைளத் த  ல்க்கா ெசய் ள்.

ெபறற்வராகேவா 
நிரந்த ேவா 

ந்
மற் த
வரம் ேசாதைனக்
உடப்ட்
ஏறற் ளாகெ்க ்ளபப்டட்ால,் 
நஙீக் ள் சடட் உ த ெபற 

ண்ண



ேவெறா வ ெ ல்கக்ாத ்ர சயத் வ த் ற்
ப்்ர ெதரிவ வ

எனன் நட க்

நஙீக்ள ்ஏன் எளி ைமயாகக்பப்டட் 
ெசயல் றையத ்ேதர் சயய் ே வண்

ெச  ைற ண்ணபப்த் த  ல்க்கா ெச

ேநரம்:  ைற ைன ேநரம.்

வ  இைண ண்ண  
 ெதாடர்

நஙீக்ள ்ெ சயய் ே வண் ைவ…

• வழக் தற் ேப, 
நஙீக் ள் ‘iFAMS’ 

ப்்ர த் ெத க்
கைய ெசயய் 

ேவண்

• த ை  ்சள
்த்ரசே காள்வத  னாக்ற

ண்ணபப்தை்த,  
அைழபப்ாைண ாச ்ச ர்
ெசய்தத் ேத க் 21 

க் ள்  நஙீக் ள் த  ல்க்கா
ெசயய் ேவண்

• இந்த ண்ணபப்த்
உஙக்ள க்கஅ ் ைற மற்

ைபத் ெத
ம் ணஙக்ைள 

த் ணப ்
பத் த் ள்ளடக்

த் த  ல்க்கா ெசயய் 
ேவண் க்

ைண நைடெப மே்பா
த் ள் 

வாதஙக்ை ைவ   க்க
ேவண்  

எளிைமயாகக்பப்டட்  
ெசயல் ற

உஙக்ள ் வ ைதத ்தாகக்ல ்ெ சயத்ல:் 

iFAMS – வ ற) 
(எளிைமயாகக்பப்டட் ெ சயல் ற)
இைணயதத்ளம்: https://ifams.gov.sg

iFAMS

CrimsonLogic Service Bureau (வழகக்மான ெசயல் ற) 
1 Havelock Square 
Level 2, State Courts
Singapore 059724
ெதாைலேப ண்்: 6538 9507

ள தல் ெவள்ளி 
காைல 8:30 தல ் மா ைல 5 வைர
சனி: காைல 8:30 த 12:30 
வைர ெபா ைற 
நாடக்ள ட் க்

ண்ணபப்தை்த நஙீக் ளாகேவ த் த  ல்க்கா ெசயய்லாம ்
ைர உஙக்ை

ண்ணபப்தை்த நஙீக் ேள த  ல்க்கா ெச ைனத்
ேதைவ ெசயல் ைற ேதைவ

ேவண் ள ண்ணபப்தை்தப ்ெபா ட் ேவண்
ெசயய் ேவண் ேபானற் எந் தெவா ேலாசைன

ள் த ேதைவ
ெசயல் ைற ேதைவ ற் க் த் ெத ைல 
எனற்ால,் நஙீக் ள் சடட் ஆ ேலாசைன ைர நாடலாம.்

வழகக்மான ெசயல் ற



 ெபா ப் த ப்
• பாய் ளக்கபப்டம ்வழக்கமான ெசயல் ைறகைள மட் ம  
 க் ேநரத் த ககைள  
 ஆைண தற் க் ப் ைம உள்ள
• இந்த ெவள ெபா த ட் ம  
 த ம தெவா த ை்கழவ டட்பப்ின க  
 பற் தெவா ேலாசைனேயா  
 ஆேலாசைனேயா ெகாண் ைல.
• இந்த ெவள ட் ள்ளடக்கஙக் ள் ெதா ந்எ காப்ரட தெவா ற்  
 அைனத் ெபா ப் ை ற் ளாகெ்க ்ள
• க் பே்பா ேலாசைனைய  
 

சத் த்
உஙக்ள ை்கழவ ் க பற்
உண்ைமகை ைற

க் த்
வாக்

ேலட் ைழபப்ாைணகள்:
க்

கையத் 
ெதாடங் த

ைற ள் ஒ ன்
ைண ெப

ைற 
உள்ள   ்சகாப்ராச ன்ிரவ ெசயலப்ட, 

தத்

ெபா
நணீ த்

ேவடை்ட அைமத்
ெகா ைதப ்பராமரிப்
ெச

நியமனம ் ெசய்த ைண 
ெப ை

ேமறப்ாரை்வ
ெப

நணீ த்
ங்

ை தற்
ள .்ரவடட்பப்க்கி

ெதாடர் ைடயவ :ள்க்ர
க்ரவஇ ள், ேநாயாள

சமப்ந்த
மற்

ண்ணபப்த் ைற 
ெகாண் க் ள

ெப
க்ரவஇ ள் ெந ங்

ள  ல்ானஆ .்ரவா
ஒவெ்வா க்

ைலபெ்பா த் த்

அலல்ா த
ெதாடர் ைட க்ரவய ள

த
வழங்

த்
ன் த ண்டகால 

த் த் தனக்
ெவ

க் ள .்ரவபப்ி
 

வ ட் ைய ந் ெகாளத்ல.்


