
CPF EZPay Mobile 
ெசய��ன்�லம் மத�்ய 
ேசம நி�ச ்சநத்ாகக்ைளச்

ெச�த�்வ� எப்ப�



Buat sumbangan

மேசநி CPF EZPay ெமாைபைலப் பயன்ப�த�் மத�்ய
ேசம நி�ச ்சநத்ாகக்ைளச ்ெச�த�்ங்கள்

மேசநி ெச�தத்ல் எண் (CSN)

சநத்ா ெச�தத்ப்ப�ம் காலகடட்ம்

தய�ெசய்� சரிபாரப்்�க ்���டை்டக ்கடட்த�்ற்�ள் நிரப்ப�ம் 

ெதாடர�ம் 

1. �த�ல், CPF EZPay Mobile ெசய�ைய
Apple App Store அல்ல� Google Play Store ரில்
இ�ந�் ப��றகக்ம் ெசய்�ங்கள்.

2. மேசநி ெச�தத்ல் எண் (CSN), 
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ஆண்ைட/மாததை்தத ்ேதரந்ெ்த�ங்கள்.

Install
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Https://apps.apple.com/sg/app/cpf-e-submit-mobile/id1072317364
Https://play.google.com/store/apps/details?id=sg.gov.cpf.eSub


sumbangan CPF dengan aplikasi mudah alih CPF EZPay

மேசநி CPF EZPay ெமாைபைலப் பயன்ப�த�் மத�்ய
ேசம நி�ச ்சநத்ாகக்ைளச ்ெச�த�்ங்கள்

 

4. உங்கள் ஊ�யரின் �வரங்கைளச்
சரிபா�ங்கள்.

வழகக்மான சம்பளம் (OW) - மாதத�்ற்கான சாதாரண
ஊ�யங்கள் (OW) என வைகப்ப�தத்ப்பட, அ� �ேழ உள்ள
இரண்� நிபநத்ைனகைள�ம் �ரத்�் ெசய்ய ேவண்�ம்:

- அநத் மாதத�்ல் ஒ� ஊ�யரின் ேவைல ெதாடரப்ாக
ஊ�யங்கள் ��ைமயாகேவா அல்ல� �ரத�்ேயகமாகேவா
வழங்கப்ப��ன்றன; மற்�ம்

- அநத் மாதத�்ற்கான ஊ�யம் அ�தத் மாதம் 14 ஆம் ேத�க�்ள்
ெச�தத்ப்பட ேவண்�ம்.

OW உதாரணம்: மாதாந�்ர சம்பளம்.
சாதாரண ஊ�யம் உசச்வரம்�க�் ேமல் இ�நத்ா�ம், உங்கள் 
ஊ�யரின் உண்ைமயான �� ஊ�ய தகவல்கைள நீங்கள்
இன்�ம் வழங்க ேவண்�ம்.

3. உங்கள் ஊ�யரின் �வரங்கைள
நிரப்�ங்கள். நீங்கள் இன்ேனார ்ஊ�ய�க�்
மத�்ய ேசம நி�ச ்சநத்ா ெச�தத்
��ம்�னால்    அ�த�்ங்கள். 
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மத�்ய ேசம நி�க ்கணக�் எண்

ஊ�யரின் ெபயர ்

மத�்ய ேசம நி�ச ்சநத்ா 

��தல் சம்பளம் (AW) - OW என வைகப்ப�தத்ப்படாத ஊ�யங்கள்
இநத் மாதத�்ற்கான ��தல் ஊ�யமாக (AW) இ�க�்ம்.
AW இன் உதாரணம்: வ�டாந�்ர ெசயல்�றன் ேபானஸ்.
��தல் ஊ�யம் உசச்வரம்�க�் ேமல் இ�நத்ா�ம்,
உங்கள் ஊ�யரின் உண்ைமயான �� ஊ�யத ்தகவல்கைள
நீங்கள் இன்�ம் வழங்க ேவண்�ம்.

ேவைல���ந�் �ல�ய ேத�

ேவைல நியமன நிலவரம் 

�கைமத ்ெதாைக 

�கைம 
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மேசநி CPF EZPay ெமாைபைலப் பயன்ப�த�் மத�்ய
ேசம நி�ச ்சநத்ாகக்ைளச ்ெச�த�்ங்கள்

5. ேவ� ஏேத�ம் பணம் 
     ெச�தத்ப்படேவண்�
     ��நத்ால், ெச�தத்ல்

�வரச�்�கக்ப் பகக்த்
�ல் ��ப்��ங்கள். 

6. பணம் ெச�தத் Paynow ஐ �ளிக ்ெசய்ய�ம்
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9 ெமாதத் ECF சநத்ாகக்ள்

நன்ெகாைடயாளர ்எண்ணிகை்க

ெமாதத் MBMF சநத்ாகக்ள்

ெமாதத் SINDA சநத்ாகக்ள்

ெமாதத் CDAC சநத்ாகக்ள்

ச�க நி�

�றன் ேமம்பாட�்த ்�ரை்வ 

மத�்ய ேசம நி� கால தாமதத�்ற்கான வட�் 

ெமாதத் மத�்ய ேசம நி�ச ்சநத்ா 
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தய� ெசய்� �க ்ெசய்ய�ம். ”இநத் சமரப்்�ப்�ல் வழங்கப்பட�்ள்ள
அைனத�் தகவல்க�ம் உண்ைம மற்�ம் சரியானைவ என்� நான்
அ��க�்ேறன்”.

ெதாடர�் நபரின் ெபயர ்மற்�ம் எண்ைண வழங்க�ம்
உங்கள் சமரப்்�ப்�க�்ப் �ற� �ன்னஞ்சல் ஒப்�தைலப் ெபற
உங்கள் �ன்னஞ்சல் �கவரிைய உள்ளிட�ம்.

ஒட�்ெமாதத்த ்ெதாைக 

சநத்ா ெச�தத்ப்ப�ம் காலகடட்ம் 

மேசநி ெச�தத்ல் எண் (CSN)

Scroll down to see “Grand Total Amount”
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PayNow ���டை்ட PayNow பங்ேகற்�ம் வங்�களின் பயன்பாட�்டன்
உங்கள் ெமாைபல் சாதனதத்ால் ப�கக்லாம், ேம�ம் இன்� இர�
11:59 மணி வைர ெசல்�ப�யா�ம். காரப்்பேரட ்PayNow பயனரக்�க�், 
தாமதமாக பணம் ெச�த�்ம் வட�்ையத ்த�ரக்க் ��நத்வைர
�ைர�ல் கடட்ணதை்த ��கக்�ம்.

XXXXXXXXXX-PTE-01

Pay By

XXXXXXXXXX-PTE-01
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மேசநி CPF EZPay ெமாைபைலப் பயன்ப�த�் மத�்ய
ேசம நி�ச ்சநத்ாகக்ைளச ்ெச�த�்ங்கள்

8. பணம் ெச�த�்ம் பகக்த�்ல் உங்கள�
�ன்னஞ்சல் �கவரிைய நீங்கள்
ெதரி�த�்�நத்ால், மத�்ய ேசம நி�க ்
கழகத�்டம் சமரப்்�தத்�டன், 
ெபற்�கெ்காண்டதற்கான ஒப்�தைல
�ன்னஞ்ச�ல் ெப��ரக்ள். 

7. PayNow QR ���டை்ட ெசா�க�்  அைத
ேச�கக் அல்ல� இநத் பகக்த�்ன்
ஸ்�ரன்ீஷாடை்ட எ�கக்�ம், �ன்னர்
PayNow QR ���டை்ட உங்கள் வங்��ன்
பயன்பாடை்டப் பயன்ப�த�் PayNow
���டை்ட ஏற்ற�ம் மற்�ம் சமரப்்�ப்ைப
��கக்�ம்.
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