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 எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய  
ஆேைங்களின் பட்டியல் 

(இறந்துள்ள முஸ்லிம்களுக்காக) 

 

 
இந்தப் பட்டியணலப் பயன்படுத்துேது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள் 

 
1. இது ஒரு ப ொதுவொன  ட்டியல் மட்டுமம. உங்களின் வழக்கு அதிகொரி மமல் சொன்றொவணங்களுக்கொக 

உங்களளத் பதொடர்புபகொள்ளக்கூடும். 
2. இறந்தவர் சிங்கப்பூளைச் மசர்ந்தவைொக இருந்தொல், நீங்கள் www.syariahcourt.gov.sg எனும் 

இளணயத்தளத்தில் வொரிசுரிளமச் சொன்றிதழுக்கொக விண்ணப் ிக்கலொம்.  ஷரியொ 
நீதிமன்றத்தொல் வழங்கப் டும் வொரிசுரிளமச் சொன்றிதழில்  யனொளர்கள் ப யர்களும், அவர்களின் 
வொரிசுரிளமப்  ங்கும்  ட்டியலிடப் டும். 

 
ோரிசுதாரர் நியமனம் செய்யாமல் மரைமணைந்துள்ள நபரின் மவெநி பைத்ணதயும், 
சொத்துக்கணளயும் பகிர்ந்தளித்தல்  
 
உங்களின் நிளறவுபசய்த கணினிவழியொன விண்ணப் ப்  டிவத்துடன்,  ின்வரும் ஆவணங்களின் 
அச்சுநகளலயும் எங்களுக்கு அனுப்புங்கள்.  
 
அட்ைேணை 1 - எங்களிைம் கட்ைாயம் இருக்க வேண்டிய ஆேைங்கள் 

1) இறந்தவரின் மைணச் சொன்றிதழ் மற்றும்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
2) மைணச் சொன்றிதழ் (ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல்) 
3) எங்களுக்கு கணினிவழியொன விண்ணப் ப்  டிவத்ளத அனுப் ிய ந ர் உள்ளிட்ட எல்லொ 

 யனொளர்களின் அளடயொள அட்ளட, கடவுச்சீட்டு, சமூகப்  ொதுகொப்பு அட்ளட (அபமரிக்க 
நொட்டவர்களுக்கொக), வொக்கொளர் அளடயொள அட்ளட (இந்திய நட்டவர்களுக்கொக) 
மின்னணு முறையில் உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் செலுத்துவதற்கு, உங்கள் வங்கி இருப்புக்குக் 
றகயயடு அல்லது வங்கி அைிக்றகயின் நகறல ெமர்ப்பிக்க யவண்டும். வங்கி கூட்டு கணக்கு 
அல்லது மூன்ைாம் நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் செலுத்துவதற்கு, பயனாளர் மற்றும் கணக்கு 
றவத்திருப்பவர் ஆகிய இருவரும் எங்கள் வறல தளத்தில் (https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-
monies/forms/) உள்ள தகுந்த  படிவம் 15 செலுத்த யவண்டும். மின்னணு அல்லாத பண 
பரிவர்த்தறனகளுக்கு வங்கி யெறவ கட்டணம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும் 

4) வொரிசுரிளமச் சொன்றிதழ் (இறந்தவர் சிங்கப்பூளைச் மசர்ந்தவர் என்றொல்) 
5) இறந்தவருளடய சட்டப்பூர்வ வொரிசுகளின் விவைங்களள வழங்குகின்ற முளறயொன 

அதிகொரியிடமிருந்து உறுதிபமொழி அல்லது நற்சொன்று (அவர் சிங்கப்பூளைச் மசர்ந்தவர் இல்ளல 
என்றொல்) 

 
அட்ைேணை 2 - இறந்தேருக்கு முன்னதாகத் திருமைமாகியிருந்தால், எங்களுக்குத் வதணேப்படும் 
ஆேைங்கள் 

1) விவொகைத்துச் சொன்றிதழ் (இறந்தவருக்கு முன்னதொக விவொகைத்தொகியிருந்தொல்) 
2) கணவர் அல்லது மளனவியின் மைணச் சொன்றிதழ் (இறந்தவர் ஒரு விதளவயொக அல்லது துளணளய 

இழந்தவைொக இருந்திருந்தொல்) 
 
அட்ைேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங்கள் 

 இறந்தேருைனான 
உறவுமுணற 

நீங்கள் அளிக்க வேண்டிய ஆேைங்கள் 

1 கணவர் அல்லது 
மளனவி 

a) இறந்தவருடனொன (மைணமளடந்தவர்) திருமணச் சொன்றிதழ்  
 

2 குழந்ளத a) மைணமளடந்துள்ள ந ரின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
b) குழந்ளதயின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
 

3 ப ற்மறொர் a) இறந்தவரின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
b) ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
c) மைணச் சொன்றிதழ் (ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல்) 
 

4 சமகொதைர் அல்லது a) இறந்தவரின் (மைணமளடந்தவர்)  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 

http://www.syariahcourt.gov.sg/
https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-monies/forms/
https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-monies/forms/
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அட்ைேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங்கள் 

 இறந்தேருைனான 
உறவுமுணற 

நீங்கள் அளிக்க வேண்டிய ஆேைங்கள் 

சமகொதரி b) ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
c) சமகொதைர் அல்லது சமகொதரியின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
d) ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல், அவைது மைணச் சொன்றிதழ் 
 

5  ொட்டன்- ொட்டிகள்
  

a) இறந்தவரின் (மைணமளடந்தவர்)  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
c) இறந்தவரின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் ( ொட்டன்- ொட்டிகளின்  ிள்ளளயொக 

உள்ள ப ற்மறொர்) 
d)  ொட்டன்- ொட்டிகளின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
e) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரின் மைணச் சொன்றிதழ் 
f)  ொட்டன்- ொட்டி யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல், அவைது மைணச் 

சொன்றிதழ் 
 

6 உடன் 
 ிறந்தவரின் மகள் 
அல்லது உடன் 
 ிறந்தவரின் மகன் 

a) இறந்தவரின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
c) இறந்தவரின் ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல் (ப ற்மறொர் 

ஒருவர் இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவைது மைணச் சொன்றிதழ் 
d) உடன்  ிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன்  ிறந்தவரின் மகனுளடய 

ப ற்மறொரின் (இறந்தவருக்குத் பதொடர்புளடய ப ற்மறொர்)  ிறப்புச் 
சொன்றிதழ் 

e) உடன்  ிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன்  ிறந்தவரின் மகனுளடய 
ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 

f) உடன்  ிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன்  ிறந்தவரின் மகளுளடய 
ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல் (ப ற்மறொர் ஒருவர் 
இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவைது மைணச் சொன்றிதழ் 

g) உடன்  ிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன்  ிறந்தவரின் மகனுளடய 
 ிறப்புச் சொன்றிதழ் 

 

7 மொமொ அல்லது 
அத்ளத 

a) இறந்தவரின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொர்களின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
c) இறந்தவரின் ப ற்மறொர் யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல் (ப ற்மறொர் 

ஒருவர் இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவைது மைணச் சொன்றிதழ் 
d) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரின் (மொமொ அல்லது அத்ளதக்குத் 

பதொடர்புளடய ப ற்மறொர்)  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
e) இறந்தவருளடய  ொட்டன்- ொட்டிகளின் திருமணச் சொன்றிதழ் 
f)  ொட்டன்- ொட்டி யொமைனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல், அவைது மைணச் 

சொன்றிதழ் 
g) இறந்தவருளடய மொமொ அல்லது அத்ளதயின்  ிறப்புச் சொன்றிதழ் 
 

 


