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சூதாட்டக்கூட சுயவிலக்கு / 
தன்னிெ்கெ வருகக வரம்பு

ெிங்கப்பூர் பூல்ஸ் (Singapore Pools) 
சதாகலதுூர பே்தயப்பிடிப்பிலிருே்து 
சுயவிலக்கு & ஜாக்பாட் (Jackpot) இயே்திர 
அகறயிலிருே்து சுயவிலக்கு 

சூதாட்டக்கூட சுயவிலக்கு, தன்னிெ்கெ வருகக வரம்பு 
ஆகியகவ என்பகவ என்ன?
சூதாட்டக்கூட சுயவிைக்கு எை்பது சிங்கப்பூரிை் 
உள்ள சூதாட்டக்கூடங்களிைிருந்து ஒருவர் தம்னம 
விைக்கிக்வகாள்வதற்காக, தாமாகதவ வசய்யும் 
விண்ணப்பமாகும். 

சூதாட்டக்கூட சுய-விலக்கு அல்லது தன்னார்வ 
வருகக வரம்பு 
ெிங்கப்பூர் பூல்ஸ் சதாகலேிகல பே்தயத்தில் 
இருே்து சுய-விலக்கு
ஜாக்பாட் இயே்திர அகறயில் இருே்து 
சுய-விலக்கு

ோன் ஏன் விண்ணப்பிக்கநவண்டும்? 
சூதாட்டப் பிரச்சினை தீங்கு 
வினளவித்து, சூதாடுபவர்களுக்கும் 
அவர்களது குடும்பத்திைருக்கும் 
கடுனமயாை வினளவுகனள 
உண்டாக்கும். சுயவிைக்குக்கு அை்ைது 
வருனக வரம்புக்கு விண்ணப்பிப்பது, 
அதிகப்படியாை சூதாட்டப் பழக்கத்னதக் 
கட்டுப்படுத்த உதவக்கூடும்.

சுயெிலக்கும் தை்ைிச்தச 
ெருதக ெரம்பும்

சதாகலதுூர பே்தயப்பிடிப்பிலிருே்து சுயவிலக்கு, ஜாக்பாட் 
(Jackpot) இயே்திர அகறயிலிருே்து சுயவிலக்கு ஏன்பகவ 
என்ன? 
வதானைதுூர பந்தயப்பிடிப்பிைிருந்து சுயவிைக்கு, ஜாக்பாட் 
(Jackpot) இயந்திர அனறயிைிருந்து சுயவிைக்கு ஆகியனவ 
சிங்கப்பூர் பூை்ஸ் (Singapore Pools), தைியார் மை்றங்களிை் 
உள்ள அனைத்து ஜாக்பாட் (Jackpot) இயந்திர அனறகள் 
வழங்கும் இனணயவழி பந்தய தசனவகளிைிருந்து ஒருவர் 
தம்னமத் தாதம விைக்கிக்வகாள்வதற்காக, தை்ைிச்னசயாக 
வசய்யும் விண்ணப்பங்களாகும்.

வளங்கள்

கீழ்கண்டவற்றுக்காக விண்ணப்பம் செய்யுங்கள்:

சுய-உதெி 
உங்களுக்காை சிறந்த 
ெழியாகும்

எங்கள் அலுவலக முகவரி:
சூதாட்டப் பிரச்சினைக்காை ததசிய மை்றம் 

510 தாம்சை் சானை, #05-01, SLF கட்டடம், 
சிங்கப்பூர் 298135

அலுவலகம் செயல்படும் நேரம்:
திங்கள் முதை் வியாழை் வனர:  

கானை 8.30 மணி - மானை 6.00 மணி
வவள்ளி: கானை 8.30 மணி - மானை 5.30 மணி 

வாரயிறுதி நாட்களிலும் வபாது விடுமுனற 
நாட்களிலும் அலுவைகம் மூடப்பட்டிருக்கும்

நமல் விவரங்களுக்கும், முன்பதிவுகளுக்கும்: 
வதானைதபசி: 6354 8154 

மிை்ைஞ்சை்: admin@ncpg.org.sg

ோன் எங்நக உதவி ோடலாம்?
அை்றாடம் கானை 8 மணி முதை் இரவு 11 மணி 

வனர, 1800-6-668-668 எை்ற எண்ணிை், சூதாட்டப் 
பிரச்சினைக்காை ததசிய வதானைதபசி உதவி 

தசனவனய அனழக்கைாம் அை்ைது www.ncpg.org.sg எை்ற 
இனணயத்தளத்னத நாடைாம்.

வருனக வரம்பு எை்பது சிங்கப்பூரிை் 
உள்ள சூதாட்டக்கூடங்களுக்கு ஒருவர் 
தாம் தமற்வகாள்ளும் மாதாந்திர 
வருனககளிை் எண்ணிக்னகனயக் 
கட்டுப்படுத்துவதற்காக தாமாகதவ 
வசய்யும் விண்ணப்பமாகும். 



்தானலதுூர பந்தயப்பிடிப்பிலிருந்து 
சுயவிலக்கு, ஜாக்பாட்(Jackpot) இயந்திர 
அனறயிலிருந்து சுயவிலக்கு 
ஆகியவற்றுக்கு விண்ணப்பிப்பதற்குமுை் 
நீங்கள் அறிந்து்காள்ளதவண்டிய 
அனைத்து தகவல்கள்

சதாகலதுூர பே்தயப்பிடிப்பிலிருே்து சுயவிலக்கு
சிங்கப்பூர் பூை்ஸ் (Singapore Pools) வதானைதுூர 
பந்தயப்பிடிப்பு கணக்னகத் வதாடங்குவதிைிருந்து 
அை்ைது னவத்திருப்பதிைிருந்து சுயவிைக்கு வபற, ஒருவர் 
விண்ணப்பிக்கும்தபாது:

அவர் ஏற்கைதவ கணக்கு னவத்திருந்தாை், அக்கணக்கு 
வதாடர்பாை தசனவகனள பயை்படுத்த முடியாது.

அவரிடம் ஏற்கைதவ கணக்கு இை்னை எை்றாை், அவராை் ஒரு 
கணக்னகத் வதாடங்க முடியாது.

2014 வதானைதுூர சூதாட்டச் சட்டத்திை் கீழ், இனணயவழி 
சூதாட்டத்திை் பிற வடிவங்கள் தனடவசய்யப்பட்டுள்ளை.

விண்ணப்பதாரர், சிங்கப்பூர் பூை்ஸ் (Singapore Pools) வதானைதுூர 
பந்தயப்பிடிப்பு கணக்கிைிருந்து சுயவிைக்கு வபற்றிருந்தாை், 
சூதாட்டப் பிரச்சினைக்காை ததசிய மை்றம், சிங்கப்பூர் பூை்ஸ் 
நிறுவைத்திடம், அதுபற்றி வதரியப்படுத்தும்.

வதானைதுூர பந்தயப்பிடிப்பு மற்றும் 
/ அை்ைது ஜாக்பாட் (Jackpot) இயந்திர 
அனறயிைிருந்து சுயவிைக்கு 
வபறுவதற்காக விண்ணப்பிக்கவும்

நாை் எவ்வாறு 
விண்ணப்பிப்பது?

சூதாட்டக்கூட சுயவிலக்கு /  தன்னிெ்கெ வருகக வரம்பு
விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்கப்பட்டவுடதைதய, சுயவிைக்கு / 
தை்ைிச்னச வருனக வரம்பு நடப்புக்கு வரும்.

விண்ணப்பதாரர், வருனக வரம்பிை்கீழ் விண்ணப்பித்திருந்த 
வருனககளிை் எண்ணிக்னகனய எட்டியதும் அை்ைது மறீியதும், 
சூதாட்டக் கூடங்களுக்குள் நுனழய முடியாது.

விண்ணப்பதாரர், சூதாட்டக்கூட சுயவிைக்னக / தை்ைிச்னச 
வருனக வரம்னப ரத்து வசய்ய விண்ணப்பிக்க முடிவு வசய்தாை், 
12 மாதங்களுக்குப் பிறகு மட்டுதம அவ்வாறு வசய்யமுடியும். 

விண்ணப்பதாரர், தைது சூதாட்டக்கூட சுயவிைக்னக 
/ தை்ைிச்னச வருனக வரம்னப ரத்து வசய்ய 
விண்ணப்பிக்கும்தபாது, ஒரு நிபந்தனை அடிப்பனடயிை், 
சூதாட்டப் பிரச்சினைக்காை ததசிய மை்றம், அவனர 
சூதாட்டப் பிரச்சினை மதிப்பட்ீடிற்கும் ஆதைாசனைக்கும் 
பரிந்துனரக்கைாம்.

விண்ணப்பதாரர் செலுத்திய 
சூதாட்டக்கூட நுகழவுத் தீர்கவகள் 
அகனத்தும் எே்தெ் சூழ்ேிகலயிலும் 
திருப்பித் தரப்படமாட்டா.

விண்ணப்பதாரர் ஒரு மாதத்திற்கு 1, 2, 4, 
6 அை்ைது 8 1 வருனககள் எை்ற வருனக 
வரம்புக்கு விண்ணப்பிக்கைாம். 

சூதாட்டக்கூட சுயவிலக்குக்கு 
/  தை்ைிச்னச வருனக வரம்புக்கு 
விண்ணப்பிப்பதற்குமுை் நீங்கள் 
அறிந்து்காள்ளதவண்டிய அனைத்து 
தகவல்கள்

சூதாட்டக்கூட சுயவிைக்குக்கு 
விண்ணப்பிக்கவும்

சூதாட்டக்கூட தை்ைிச்னச வருனக 
வரம்புக்கு விண்ணப்பிக்கவும்

நாை் எவ்வாறு விண்ணப்பிப்பது?

ஒரு விண்ணப்பதாரரிை் சுயவிைக்கும் தை்ைிச்னச வருனக 
வரம்பும், அவர் அனத ரத்து வசய்யும் வனர நடப்பிை் இருக்கும்.

விண்ணப்பதாரர், தமது சுயவிைக்னக / தை்ைிச்னச வருனக 
வரம்னப ரத்து வசய்ய விண்ணப்பிக்க முடிவு வசய்தாை், அனவ 
நடப்புக்கு வந்த 12 மாதங்களுக்குப் பிறகு மட்டுதம அவ்வாறு 
வசய்யமுடியும்.

சூதாட்டக்கூட சுயவிலக்கு
விண்ணப்பதாரரிை் சூதாட்டக்கூட சுயவிைக்கு நடப்புக்கு வந்ததும், 
அவர் எந்தவவாரு சூதாட்டக்கூடத்திலும் நுனழந்தாை் அை்ைது 
இருந்தாை், ஏததனும் சூதாட்ட வவற்றிகளுக்காக அவருக்கு 
வசலுத்தப்பட்ட அை்ைது வசலுத்தப்படதவண்டிய எந்தத் வதானகயும் 
சூதாட்டக்கூட கட்டுப்பாட்டுச் சட்டத்திை் (அத்தியாயம் 33A) பிரிவு 128-
இை் கீழ் பறிமுதை் வசய்யப்படும்.

சுயவிலக்குகளும் தன்னிெ்கெ 
வருகக வரம்பும்

1 ஒரு சூதாட்டக்கூட வருணக என்பது ஒருவர் சிங்கப்பூரில் உள்ள 
ஏரதனும் சூதாட்டக்கூடத்திற்குள் நுணையும் ரநரத்திலிருந்து 24 
மைி ரநரம் வணரயிலான காலத்ணதக் குறிக்கிறது. இந்த 24 மைி 
ரநரத்தில் அந்நபர் அந்த சூதாட்டக்கூடத்திலிருந்து எத்தணன முணற 
ரவை்டுமானாலும் சவளிரயறி மீை்டும் நுணையலாம்.

A
A

$

வருடவும் வருடவும்

ஜாக்பாட் (Jackpot) இயே்திர அகறயிலிருே்து சுயவிலக்கு
விண்ணப்பதாரர், தைியார் மை்றங்கள் நடத்தும் 
ஜாக்பாட் (Jackpot) அனறகளிைிருந்து சுயவிைக்கு வபற 
விண்ணப்பிக்கும்தபாது, அவரது சுயவிைக்கு உத்தரவு, 
சிங்கப்பூரிை் உள்ள அனைத்து ஜாக்பாட் (Jackpot) அனறகளுக்கும் 
வபாருந்தும்.

விண்ணப்பதாரர், ஒரு ஜாக்பாட் (Jackpot) அனறக்குள் நுனழயும் 
சமயத்திை், தைியார் மை்றங்களிை் தகாரிக்னகயிை் தபரிை், 
விண்ணப்பதாரர் சிங்கப்பூரிை் உள்ள அனைத்து ஜாக்பாட் 
(Jackpot) அனறகளிைிருந்தும் சுயவிைக்கு வபற்றிருக்கிறாரா 
எை்பனதத் தைியார் மை்றங்களிடம் சூதாட்டப் 
பிரச்சினைக்காை ததசிய மை்றம் வதரியப்படுத்தும். 

ஜாக்பாட் (Jackpot) இயந்திர 
அனறகனள நடத்தும் தைியார் 
மை்றங்கள் சுயவிைக்னக 
அமை்படுத்தும்.

வருடவும்




