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எங்களுக்கு அனுப்ப வேை்டிய  

ஆேைங்களின் பட்டியல் 

(இறந்துள்ள முஸ்லிம்களுக்காக) 

இந்தப் படட்ியணலப் பயன்படுத்துேது குறித்த அறிவுறுத்தல்கள்

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

உங்களளத ்பதொடரப்ுபகொள்ளக்கூடும்.

2. இறந்தவர ் சிங்க ்பூளரச ் மசரந்்தவரொக இருந்தொல், நீங்கள் www.syariahcourt.gov.sg எனும் 

இளணயத்தளத்தில் வொரிசுரிளமச ்சொன்றிதழுக்கொக விண்ண ்பிக்கலொம்.  ஷரியொ 

நீதிமன்றத்தொல் வழங்க ் டும் வொரிசுரிளமச ் சொன்றிதழில்  யனொளரக்ள் ப யரக்ளும், அவரக்ளின் 

வொரிசுரிளம ்  ங்கும்  ட்டியலிட ் டும்.

ோரிசுதாரர ் நியமனம் செய்யாமல் மரைமணடந்துள்ள நபரின் மவெநி பைத்ணதயும், 

சொத்துக்கணளயும் பகிரந்்தளித்தல் 

உங்களின் நிளறவுபசய்த கணினிவழியொன விண்ண ்  ்  டிவத்துடன், பின்வரும் ஆவணங்களின் 

அசச்ுநகளலயும் எங்களுக்கு அனு ்புங்கள்.  

அடட்ேணை 1 - எங்களிடம் கட்டாயம் இருக்க வேை்டிய ஆேைங்கள்

1) இறந்தவரின் மரணச ்சொன்றிதழ் மற்றும் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

2) மரணச ்சொன்றிதழ் (ப ற்மறொர ்யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல்)

3) எங்களுக்கு கணினிவழியொன விண்ண ்  ்  டிவத்ளத அனு ்பிய ந ர ் உள்ளிட்ட எல்லொ 

 யனொளரக்ளின் அளடயொள அடள்ட, கடவுசச்ீடட்ு, சமூக ்  ொதுகொ ்பு அடள்ட (அபமரிக்க 

நொடட்வரக்ளுக்கொக), வொக்கொளர ்அளடயொள அடள்ட (இந்திய நடட்வரக்ளுக்கொக)

4) மினன்ணு முைறயில ்உஙக்ள ்வஙக்ி கணக்கிை்கு பணம ்ெசலுத்துவைத்கு, உஙக்ள ்வஙக்ி இருப்புக்குக் 
றகேயடு அலல்த வஙக்ி அறிக்றகயின ்நகறல ெமர்ப்பிக்க யவண் டும். வஙக்ி கூட்டு கணக்கு அலல்து மூன் ை
ாம ்நபரின ்வஙக்ி கணக்கிை்கு பணம ்ெசலுத்துவைத்கு, ேபனாளர் ைம்றும் கணக்கு றவத்திருப்பவர ்ஆகிே 

இருவரும் எஙக்ள ்வறல தளத்தில ்(https://pto.mlaw.gov.sg)ள்ள தகுந்த  படிவம ் 15 ெசலுத்த யவண் டும். மினன்ணு 

அலல்ாத பண பரிவர்த்தறனகளுக்கு வஙக்ி ெயறவ கட்டணம ்உஙக்ள ்கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்

5) வவொரிசுரிளமச ்சசொன் றிதழ ் (இறந்தவர் சிஙக் ்பூளரச ்மசர்ந்தவர ்என ்றறொல்)

6) இறந்தவருளடய சட்ட ப்ூர்வ வவொரிசுகளின ்விவரஙக்ளள வழஙக்ுகின ்ற முளறயயொன 

அதிககொரியிடமிருந்து உறதிபமமொழி அலல்து நற்சசொன்று (அவர் சிஙக் ்பூளரச ்மசர்ந்தவர ்இலள்ல என் 
றறொல்)

அடட்ேணை 2 - இறந்தேருக்கு முன்னதாகத் திருமைமாகியிருந்தால், எங்களுக்குத் வதணேப்படும் 

ஆேைங்கள்

1) விவொகரதத்ுச ்சொன்றிதழ் (இறந்தவருக்கு முன்னதொக விவொகரத்தொகியிருந்தொல்)

2) கணவர ்அல்லது மளனவியின் மரணச ்சொன்றிதழ் (இறந்தவர ்ஒரு விதளவயொக அல்லது துளணளய

இழந்தவரொக இருந்திருந்தொல்)

அடட்ேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங்கள்

இறந்தேருடனான 

உறவுமுணற

நீங்கள் அளிக்க வேை்டிய ஆேைங்கள்

1 கணவர ் அல்லது 

மளனவி
a) இறந்தவருடனொன (மரணமளடந்தவர)் திருமணச ்சொன்றிதழ்

2 குழந்ளத a) மரணமளடந்துள்ள ந ரின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

b) குழந்ளதயின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

3 ப ற்மறொர் a) இறந்தவரின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

b) ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

c) மரணச ்சொன்றிதழ் (ப ற்மறொர ்யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல்)

4 சமகொதரர ் அல்லது 

சமகொதரி
a) இறந்தவரின் (மரணமளடந்தவர)் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

b) ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

c) சமகொதரர ்அல்லது சமகொதரியின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

http://www.syariahcourt.gov.sg/
https://pto.mlaw.gov.sg
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அடட்ேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங்கள்

இறந்தேருடனான 

உறவுமுணற

நீங்கள் அளிக்க வேை்டிய ஆேைங்கள்

d) ப ற்மறொர ்யொமரனும் இறந்துவிட்டிருந்தொல், அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

5  ொடட்ன்- ொட்டிகள் a) இறந்தவரின் (மரணமளடந்தவர)் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

c) இறந்தவரின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ் ( ொடட்ன்- ொட்டிகளின் பிள்ளளயொக உள்ள

ப ற்மறொர)்

d) ொடட்ன்- ொட்டிகளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

e) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரின் மரணச ்சொன்றிதழ்

f) ொடட்ன்- ொட்டி யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல், அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

6 உடன் 

பிறந்தவரின் மகள் 

அல்லது உடன் 

பிறந்தவரின் மகன்

a) இறந்தவரின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

c) இறந்தவரின் ப ற்மறொர ்யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல் (ப ற்மறொர ்ஒருவர்

இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

d) உடன் பிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன் பிறந்தவரின் மகனுளடய 

ப ற்மறொரின் (இறந்தவருக்குத் பதொடரப்ுளடய ப ற்மறொர)் பிற ்புச ்

சொன்றிதழ்

e) உடன் பிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன் பிறந்தவரின் மகனுளடய 

ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

f) உடன் பிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன் பிறந்தவரின் மகளுளடய 

ப ற்மறொர ் யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல் (ப ற்மறொர ் ஒருவர ்

இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

g) உடன் பிறந்தவரின் மகள் அல்லது உடன் பிறந்தவரின் மகனுளடய பிற ்புச்

சொன்றிதழ்

7 மொமொ அல்லது 

அத்ளத
a) இறந்தவரின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

b) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரக்ளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

c) இறந்தவரின் ப ற்மறொர ்யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல் (ப ற்மறொர ்ஒருவர்

இறந்துவிட்டிருந்தொல்), அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

d) இறந்தவருளடய ப ற்மறொரின் (மொமொ அல்லது அத்ளதக்குத் பதொடரப்ுளடய

ப ற்மறொர)் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்

e) இறந்தவருளடய  ொட்டன்- ொட்டிகளின் திருமணச ்சொன்றிதழ்

f) ொடட்ன்- ொட்டி யொமரனும் இறந்துவிடட்ிருந்தொல், அவரது மரணச ்சொன்றிதழ்

g) இறந்தவருளடய மொமொ அல்லது அத்ளதயின் பிற ்புச ்சொன்றிதழ்


