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எங் களுக்கு அனுப் ப வேை்டிய
ஆேைங் களின் பட்டியல்
(இறந் துள் ள முஸ்லிம் களுக்காக)
இந் தப் பட்டியணலப் பயன்படுத்துேது குறித்த அறிவுறுத்தல் கள்

1. இது
2.

ஒரு பபோதுவோன ப ்டியல்
ம டு
் டம. உங் களின்
வழக்கு அதிகோரி டமல்
சோன்றோவணங் களுக்கோக உங் களளத் பதோ ர்புபகோள் ளக்கூடும் .
இறந்தவர் சிங் கப் பூளரச் டசர்ந்தவரோக இருந் தோல் , நீ ங் கள் www.syariahcourt.gov.sg எனும்
இளணயத்தளத்தில் வோரிசுரிளமச் சோன்றிதழுக்கோக விண்ணப் பிக்கலோம் .
ஷரியோ
நீ திமன்றத்தோல் வழங் கப் படும் வோரிசுரிளமச் சோன்றிதழில் பயனோளர்கள் பபயர்களும் ,
அவர்களின் வோரிசுரிளமப் பங் கும் ப ்டியலி ப் படும் .

ோரிசுதாரர் நியமனம் செய் யாமல் மரைமணடந் துள் ள நபரின் மவெநி பைத்ணதயும் ,
சொத்துக் கணளயும் பகிர்ந்தளித்தல்
உங் களின்
நிளறவுபசய் த
கணினிவழியோன
விண்ணப் பப்
ஆவணங் களின் அச்சுநகளலயும் எங் களுக்கு அனுப் புங் கள் .

படிவத்து ன்,

பின் வரும்

அட்டேணை 1 - எங் களிடம் கட்டாயம் இருக்க வேை்டிய ஆேைங் கள்

1) இறந்தவரின் மரணச் சோன்றிதழ் மற் றும் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
2) மரணச் சோன்றிதழ் (பபற் டறோர் யோடரனும் இறந்துவி ்டிருந்தோல் )
3) எங் களுக்கு கணினிவழியோன விண்ணப் பப் படிவத்ளத அனுப் பிய நபர் உள் ளி ்
4)

5)
6)

எல் லோ
பயனோளர்களின் அள யோள அ ள
்
, க வுச்சீ டு
் , சமூகப் போதுகோப் பு அ ள
்
(அபமரிக்க
நோ ் வர்களுக்கோக), வோக்கோளர் அள யோள அ ள
்
(இந்திய ந ் வர்களுக்கோக)
கட்டணம் மின்னணு முறையில் செய் யப் படுவதால் , PayNow (சபறுநரின் NRIC உடன் பதிவு
செய் யப்பட வவண்டும் ) அல் லது வநரடி வங் கி பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம் சபறுவறத
நீ ங் கள் வதர்வு செய் யலாம் . வநரடி வங் கி பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம் பபற, நீ ங் கள் வங் கி
போஸ் புத்தகத்தின் முதல் பக்கத்தின் நகளல சமர்ப்பிக்க டவண்டும் அல் லது வங் கி
அறிக்ளகயின் நகளல சமர்ப்பிக்க டவண்டும் .
(குறிப் பு: மூன்ைாம் தரப் பு வங் கிக் கணக்கிை் கு வநரடி வங் கி பரிமாை் ைத்தின் மூலம் பணம்
சபை நீ ங் கள் வதர்வுசெய் தால் , பயனாளி மை் றும் கணக்கு றவத்திருப் பவர்கள் படிவம் 15
எனப் படும் இழப் பீட்டு படிவத்றத செயல் படுத்த வவண்டும் . எங் கள் வறலத்தளத்திலிருந் து
https://pto.mlaw.gov.sg/deceased-cpf-estate-monies/forms/ இலிருந்து 15 படிவத்றதப் பதிவிைக்கலாம் . )
வோரிசுரிளமச் சோன்றிதழ் (இறந்தவர் சிங் கப்பூளரச் டசர்ந்தவர் என்றோல் )
இறந்தவருள ய ச ் ப்பூர்வ வோரிசுகளின் விவரங் களள வழங் குகின்ற முளறயோன
அதிகோரியி மிருந்து உறுதிபமோழி அல் லது நற் சோன்று (அவர் சிங் கப் பூளரச் டசர்ந்தவர்
இல் ளல என்றோல் )

அட்டேணை 2 - இறந் தேருக் கு முன்னதாகத் திருமைமாகியிருந் தால் , எங் களுக் குத்
வதணேப் படும் ஆேைங் கள்

1) விவோகரத்துச் சோன்றிதழ் (இறந்தவருக்கு முன்னதோக விவோகரத்தோகியிருந்தோல் )
2) கணவர் அல் லது மளனவியின் மரணச் சோன்றிதழ் (இறந்தவர் ஒரு விதளவயோக அல் லது
துளணளய இழந்தவரோக இருந்திருந்தோல் )
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அட்டேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங் கள்
இறந் தேருடனா
ன உறவுமுணற

நீ ங் கள் அளிக் க வேை்டிய ஆேைங் கள்

1

கணவர் அல் லது
மளனவி

a) இறந்தவரு னோன (மரணமள ந்தவர்) திருமணச் சோன்றிதழ்

2

குழந்ளத

a) மரணமள ந்துள் ள நபரின் திருமணச் சோன்றிதழ்
b) குழந்ளதயின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்

3

பபற் டறோர்

a) இறந்தவரின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
b) பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
c) மரணச் சோன்றிதழ் (பபற் டறோர் யோடரனும் இறந்துவி ்டிருந்தோல் )

4

சடகோதரர்
அல் லது
சடகோதரி

a)
b)
c)
d)

5

போ ் ன்போ ்டிகள்

a) இறந்தவரின் (மரணமள ந்தவர்) பிறப் புச் சோன்றிதழ்
b) இறந்தவருள ய பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
c) இறந்தவரின்
பிறப் புச்
சோன்றிதழ்
(போ ் ன்-போ ்டிகளின்

இறந்தவரின் (மரணமள ந்தவர்) பிறப் புச் சோன்றிதழ்
பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
சடகோதரர் அல் லது சடகோதரியின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
பபற் டறோர் யோடரனும் இறந்துவி ்டிருந்தோல் , அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்

பிள் ளளயோக உள் ள பபற் டறோர்)

d) போ ் ன்-போ டி
் களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
e) இறந்தவருள ய பபற் டறோரின் மரணச் சோன்றிதழ்
f) போ ் ன்-போ ்டி யோடரனும் இறந்துவி ்டிருந்தோல் , அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்

6

உ ன்
பிறந்தவரின்
மகள்
அல் லது
உ ன்
பிறந்தவரின்
மகன்

a) இறந்தவரின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
b) இறந்தவருள ய பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
c) இறந்தவரின்
பபற் டறோர்
யோடரனும்
இறந்துவி ்டிருந்தோல்
d)
e)
f)

g)
7

மோமோ
அல் லது
அத்ளத

(பபற் டறோர் ஒருவர் இறந்துவி ்டிருந்தோல் ), அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்
உ ன் பிறந்தவரின் மகள் அல் லது உ ன் பிறந்தவரின் மகனுள ய
பபற் டறோரின்
(இறந்தவருக்குத்
பதோ ர்புள ய
பபற் டறோர்)
பிறப் புச் சோன்றிதழ்
உ ன் பிறந்தவரின் மகள் அல் லது உ ன் பிறந்தவரின் மகனுள ய
பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
உ ன்
பிறந்தவரின்
மகள்
அல் லது
உ ன்
பிறந்தவரின்
மகளுள ய
பபற் டறோர்
யோடரனும்
இறந்துவி ்டிருந்தோல்
(பபற் டறோர் ஒருவர் இறந்துவி ்டிருந்தோல் ), அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்
உ ன் பிறந்தவரின் மகள் அல் லது உ ன் பிறந்தவரின் மகனுள ய
பிறப் புச் சோன்றிதழ்

a) இறந்தவரின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
b) இறந்தவருள ய பபற் டறோர்களின் திருமணச் சோன்றிதழ்
c) இறந்தவரின்
பபற் டறோர்
யோடரனும்
இறந்துவி ்டிருந்தோல்
d)
e)
f)
g)

(பபற் டறோர் ஒருவர் இறந்துவி ்டிருந்தோல் ), அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்
இறந்தவருள ய பபற் டறோரின் (மோமோ அல் லது அத்ளதக்குத்
பதோ ர்புள ய பபற் டறோர்) பிறப் புச் சோன்றிதழ்
இறந்தவருள ய போ ் ன்-போ ்டிகளின் திருமணச் சோன்றிதழ்
போ ் ன்-போ ்டி யோடரனும் இறந்துவி ்டிருந்தோல் , அவரது மரணச்
சோன்றிதழ்
இறந்தவருள ய மோமோ அல் லது அத்ளதயின் பிறப் புச் சோன்றிதழ்
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