
அறிவிப்பு மற்றும் ஈட்டுறுதி பத்திரம் 

 

1. __________________________________எனும் நான், (அடையாள அட்டை எண் / 
ஃபின் (FIN): ____________________), எனது நைமாட்ைக் கட்டுப்பாட்டு 
நைவடிக்டகடய1 (“இல்லத் தனிடம உத்தரவு”), தனிப்பயனுள்ள   
வசிப்பிைத்தின் ஒரு தனி அடையில் நிடைவவற்ை விருப்பத்வதர்டவ 
அரசாங்கம் எனக்கு வழங்கியுள்ளடத ஏற்றுக்ககாள்கிவைன். ஆயினும், 
அதற்குப் பதிலாக இல்லத் தனிடம உத்தரடவ, சம காலத்தில் 
நிடைவவற்றும் இன்கனாரு நபருைன், வசிப்பிை அடைடயப் பகிர்ந்துக்ககாள்ள 
எனது கசாந்த விருப்பத்தின் வபரில் வதர்வு கசய்கிவைன் என்படதத் 
இதன்மூலம் கதரிவித்துக்ககாள்கிவைன். அவ்வாறு கசய்வதால், 
உைல்நலத்திற்கு அபாயத்டத எற்படுத்தக்கூடிய ககாவிட்-19 வபான்ை 
கதாற்றுவநாய்கள் அந்த நபரிைமிருந்து எனக்குத் கதாற்ைக்கூடிய வாய்ப்பு 
உண்டு என்படதயும் அடைடயப் பகிரிந்துக்ககாள்வதில் ஆபத்துக்கள் 
இருக்கலாம் என்படதயும் நான் ஏற்றுக்ககாள்கிவைன். 

 
2. இல்லத் தனிடம உத்தரவின்வபாது, எனது வசிப்பிை அடை கதாைர்பான சில 

குைிப்பிட்ைச் கசலவுகடள (ஆதரவு) அரசாங்கம் ஏற்பாடு கசய்து, அவற்டை 
ஏற்றுக்ககாள்வடதக் கருத்தில் ககாண்டு, பின்வரும் நிபந்தடனகளுக்குக் 
கட்டுப்பை நான் ஒப்புக்ககாள்கிவைன்: 

 
 

 

a) இல்லத் தனிடம உத்தரவின் கீழ் பகிரப்படும் வசிப்பிை அடையில் நான் 
தங்கும்வபாது, எனக்கு ஏற்படும் அல்லது என்னால் ஏற்படும் எந்தகவாரு இழப்பு 
அல்லது வசதம் (உைற்காயம், கதாற்றுவநாய், உயிரிழப்பு அல்லது கசாத்து வசதம்),  
கதாைர்பாக எழும் கபாறுப்புகள், நைவக்டககள், உரிடமவகாரல்கள், வகாரிக்டககள், 
கைப்பாடுகள் மற்றும்/அல்லது சட்ைப்படியான கபாறுப்புகள் (வரம்பின்ைி, சட்ைத்தால் 
அனுமதிக்கப்பட்ை அளவிற்கு) ஆகியடவத் கதாைர்பில், அரசாங்கம், அதன் 
கபாதுத்துடை முகடவகள் மற்றும் அவர்களின் அதிகாரிகள், முகவர்கள் மற்றும் 
பிரதிநிதிகள் (கபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ைவர்கள்) ஆகிவயாடர, இதன்மூலம் 
முழுடமயாகவும் நிரந்தரமாகவும் விலக்குகிவைன், விடுவிக்கிவைன்.  
     

 
 b)  இந்த ஈட்டுறுதி மற்றும் விடுவித்தடல நான் அந்தரகமானதாகக் கருதுவவன்.        
கபாறுப்பிலிருந்து நீக்கப்பட்ைவரின் எழுத்துப்பூர்வமான முன் அனுமதியின்ைி இந்தப் 
கபாறுப்பு நீக்கம் மற்றும் ஈட்டுறுதி பத்திரத்தின் விதிமுடைகள் மற்றும் 
நிபந்தடனகள் அல்லது கபாறுப்பு நீக்கப்பட்ைவர்களிைமிருந்து கபைப்பட்ை 
எந்தகவாரு ஆதரவின் விவரத்டதயும் வவகைந்தகவாரு மூன்ைாம் தரப்பினரிைமும் 
நான் கவளியிை மாட்வைன். 
 

  
 

c) இந்தப் கபாறுப்பு நீக்கம் மற்றும் இழப்படீ்டின் கீழ், கபாறுப்பிலிருந்து 
நீக்கப்பட்ைவர்களிைமிருந்து கபைப்பட்ை ஆதரவிற்கு மிஞ்சிய கசலவுகடள நான் 
ஏற்றுக்ககாள்ள சம்மதிக்கிவைன். இல்லத் தனிடம உத்தரவின் கதாைர்பில் நான் 

வசிப்பிைத்தில் தங்கியிருக்கும்வபாது, மூட்டை முடிச்சுகள், பயண ஆவணங்கள் 
மற்றும் எனது தனிப்பட்ை உைடமப் கபாருள்கடளப் பாதுகாப்பாக 
டவத்திருப்பதற்கும் எனது நைத்டத, கசயல்கள் மற்றும் கசய்தக்க கசய்யாடமக்கு 
எப்வபாதும் நாவன கபாறுப்வபற்க வவண்டும் என்படத நான் வமலும் 
ஒப்புக்ககாள்கிவைன். 



 
 

 

d) இல்லத் தனிடம உத்தரவின் கீழ் பகிரப்படும் வசிப்பிை அடையில் நான் 
தங்கும்வபாது அதன் காரணமாக அல்லது அதன்  கதாைர்பாக, கபாறுப்பு நீக்கம் 
கசய்யப்பட்ைவர்கள் எதிராக எழும் அல்லது அவர்கள் தாங்கிய, உள்ளான, 
அனுபவித்த  எந்தவிதமான மற்றும் அடனத்து சட்ைப் கபாறுப்புகள், இழப்புகள், 

வசதங்கள், கசயல்கள், உரிடமவகாரல்கள், வகாரிக்டககள், கசலவுகள் (முழு ஈட்டுறுதி 
அடிப்படையில் சட்ை கசலவுகள் நிபுணர்கள் மற்றும் ஆவலாசகர்களின் கட்ைணங்கள் 
உட்பை), தீர்வுத் கதாடககள் நீதிமன்ைத்தின் உத்தரடவ நிடைவு கசய்ய 
கசலுத்தப்பட்ைத் கதாடககள் ஆகியவற்ைிற்கு எப்கபாதும் தவைாமல் நான் கபாறுப்பு 
நீக்கம் கசய்யப்பட்ைவர்களுக்கு ஈடு கசய்வவன்.  

  
e) இந்த ஒப்பந்தம் சிங்கப்பூர் சட்ைத்திற்கு உட்பட்ைது. சிங்கப்பூர் நீதிமன்ைங்களின் 
பிரத்திவயக அதிகாரங்களுக்கு என்டன உட்படுத்த நான் சம்மதிக்கிவைன். 

 
 

நான் இந்தப் பத்திரத்டதப் படித்துவிட்டு, முழுடமயாக புரிந்துககாண்டு அதனுள் 
அைங்கியவற்டை ஒப்புக்ககாள்கிவைன். 
 
 
_________________________________                                                            ________________________________ 

டககயாப்பம்                                       வததி 
_________________________________ 
1 ககாவிட்-19 (தற்காலிக நைவடிக்டககள்) (கட்டுப்பாட்டு உத்தரவு) விதிமுடைகள் 
2020 இல் வடரயறுக்கப்பட்டுள்ள “நைமாட்ைக் கட்டுப்பாட்டு நைவடிக்டக”. 
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