விவாகரத் து
சிங் கப் பூரில்

முக்கிய தகவல் கள்
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முன்னுரை
ப�ொருளடக்கம்

நீ ங் கள் விவாகரத் து செய் ய எண்ணினால் ...
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நீ ங் கள் விவாகரத்து குறித்த செயல் முறைகளை நன் கு புரிந் து க�ொள் வதற்காக
இக்கையேடு வழக்கமான விவாகரத்து குறித்த நடவடிக்கைகளின்
செயல் முறை விவரங் களை வழங் குகிறது. விவாகரத்துக்கும் மற்றும் துணை
விவகாரங் களான பிள் ளையை(களை) காக்கும் ப�ொறுப் பு, பராமரிப் புத்
த�ொகை, திருமணச�்சொத்து பிரித்தல் மற்றும் பிள் ளையை (களை) காணும்
வாய் ப்பு குறித்த ஏற்பாட் டுக்கும் நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
இணங் கினால் , எதிர்ப்பு இல் லா (எளிமையான) விவாகரத்து பாதையில்
செல் வீரக
் ள் . மற்ற எல் லா விண்ணப் பங் களும் எதிர்கக
் ப் படும் விவாகரத்து
பாதையில் செலுத்தப் படும் .

முன்னுரை
விவாகரத்துக்கு முன்
எதிர்ப்பு இல் லா விவாகரத்துக்கான செயல் முறை
எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவாகரத்துக்கான செயல் முறை
துணை விவகாரங் களுக்கான செயல் முறை
பயனுள் ள த�ொடர்புகள்
விவாகரத்து நடவடிக்கைக்கான சரிபார்ப்பு பட் டியல்

ப�ொறுப் பு விலகல்
• விளக்க வரைபடங் கள் வழக்கமான செயல் முறைகளை மட் டுமே பிரதிநிதிக்கின் றன. ஒவ�்வொரு
விவாகரத்து வழக்கி லும் , அதன் தன் மைக்கும் சூழ் நிலைக்கும் ஏற்றவாறு ஆகச்சிறந்த
வழிமுறையைக் கையாள் வதற்கு வழக்கின் எத்தருணத்தி லும் நீ திபதிக்கு முழு விருப் புரிமை
அதிகாரம் உண்டு.
• இந்த வெளியீடு ப�ொது தகவலுக்கு மட் டுமே.
• குடும் ப நீ திமன்றங் கள் (FJC) இவ் வெளியீட்டி னுடைய ப�ொருளடக்கத்துடன் த�ொடர்பான எந்த
மற்றும் அனைத்து கடப் பாடுகளிலிருந் தும் தனது ப�ொறுப் பினை துறக்கின் றது.
• ஐயம் இருந்தால் , எப�்போதுமே சட் ட ஆல�ோசனையை நாடவும் .
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குடும் ப நீ திமன்றமும் (FJC) அதன் பங் காளிகளும் குடும் ப சர்சசை
்
களைத்
தீர்ப்பதற்கு மத்தியஸ்தம் மற்றும் கலந்தால�ோசனை ப�ோன் றவற்றில் கவனம்
செலுத்தி அதன் மூலம் , பிள் ளைகளுக்கு எதிர்மறையான தாக்கத்தை
ஏற்படுத்தக்கூடிய சர்சசையை
்
யும் மனக்கசப் பையும் குறைக்க உதவியும்
ஆதரவும் வழங் குகின்றன. பெற�்றோர்கள் நிகழக்கூடிய மனவுளைச்சலை
குறைவான நிலையில் வைத்திருக்க ஒத்துழைக்க வேண்டும் . மேலும்
எதிர்காலத்துக்கான செயல் படுத்தக்கூடிய திட் டங் களை வகுக்க வேண்டும் .
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விவாகரத் துக்கு மனு தாக் கல் செய் வதற் கு முன்
படி 1

படி 2

படி 3

சிங் கப் பூர் சட் டத் தின் கீழ்
உங் களின் திருமணம்
விவாகரத் துக்குத் தகுதி
பெறுகிறதா என்பதை உறுதி
செய் துக�ொள் ள வேண்டும் .

விவாகரத் துக் கான
காரணங் களை
உறுதிப் படுத் த வேண்டும் .

விவாகரத் துக்கு மனு
தாக் கல் செய் தல்
• எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத் து
• எதிர்ப்பு தெரிவித் த
விவாகரத் து

இதன் விளக் கம் என்ன?

நீ ங் கள் …
ஒரு சிங் கப் பூர் குடியுரிமையாளரா
அல் லது சிங் கப் பூரில் கடந்த
மூன் று ஆண்டுகள்
வசித்திருந்தீர்களா?

குறைந்த து 3 ஆண்டுகள் திருமண
வாழ் ககை
்
நடத்திவந்தீர்களா
அல் லது 3 ஆண்டுகள்
நிறைவுபெறுவதற்கு
முன் னதாகவே விவாகரத்துக்கு
மனு செய் ய நீ திமன்றத்தின்
அனுமதியை பெற்றிருக்கிறீர்களா?

நான் என்ன சான்று
வழங் க வேண்டும் ?

திருமணத் துக்கு
அப் பால் உடலுறவு
க�ொள் ளுதல்

உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை
உங் களை ஏமாற்றி
திருமணத்திற்கு வெளியே
உடலுறவு க�ொண்டிருந் து,
இதனால் அவருடன் சேர்ந் து
வாழ் வதை உங் களால் ப�ொறுக்க
முடியவில் லை என்றால் .

இந்த காரணத்தின்
அடிப் படையில் கள் ள
உறவு பற்றி தெரிந்த துடன்,
நீ ங் கள் விவாகரத்துக்குத்
தாக்கல் செய் யலாம் .

புரிந்ததற்கான (அல் லது
அதற்கான ந�ோக்கத்திற்கான)
ஆதாரம் - வீடிய�ோக்கள் ,
புகைப் படங் கள் , குறுந்தகவல் /
மின்னஞ் சல் பரிமாற்றங் கள்
ப�ோன்றவை.

நியாயமற் ற
நடத்தை

உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை
உங் களை உடல் அல் லது
மன ரீதியாக
துன்பப் படுத்தியிருந்தால்
அல் லது அவருடன் நீ ங் கள்
சேர்ந் து வாழ நியாயப் படி
எதிர்பார்கக
் முடியாத
அளவுக்கு அவர் நடந் து
க�ொண்டிருந்தால் .

இந்த காரணத்தின்
அடிப் படையில் ஒரு
சம் பவம் நடந்தவுடனேயே
நீ ங் கள் விவாகரத்துக்குத்
தாக்கல் செய் யலாம் .

உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையின் ஏதாகிலும் ஒரு
செயலுக்கான ஆதாரம் –
நேரடியான அல் லது
மறைமுகமான; அல் லது
செய் யத் தவறிய
வகையில�ோ.

கைவிட் டு துறந் து
வாழ் தல்

உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை
உங் களின் விருப் பத்திற்கு
எதிராக பிரிந் து சென்று,
திருமண உறவிலிருந் து
உங் களை முற்றாக
கைவிட் டிருந்தால�ோ.

நீ ங் கள் 2 ஆண்டுகள்
காத்திருக்க வேண்டும் .

கைவிட் டுவிட் ட
வாழ் ககை
்
த்
துணையின் உள்
எண்ணம் மற்றும்
உடலளவில்
பிரிந்திருப் பதற்கான
ஆதாரம் .

நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் வெவ் வேறு
முகவரிகளில் தனித்தனியாக
வாழ் ந் துக�ொண்டிருந்தால�ோ
அல் லது ஒரே முகவரியில்
தனித்தனியாக
வாழ் ந் துக�ொண்டிருந்தால�ோ.

உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை
விவாகரத்துக்குச்
சம் மதித்தால் (எதிர்ப்பு
இல் லா விவாகரத்து), நீ ங் கள்
3 ஆண்டுகள் காத்திருக்க
வேண்டும் , இல் லையெனில்
4 ஆண்டுகள் .

பிரிந் து வாழ் தல்
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நான் எப�்போது
விவாகரத் துக்குத்
தாக் கல் செய் யலாம் ?

இரு தரப் பினரும் ,
அவர்களுடைய த�ோழமை
மற்றும் உறவுக்கான
உரிமையை முடிவுக்கு
க�ொண்டு வந் து, தனியாக
வாழ எண்ணம்
க�ொண்டதற்கான ஆதாரங் கள் .

குறிப் பு
• நீ ங் கள் முஸ்லீம்
	சட் டத்தின் கீழ்
திருமணம் செய் திருந்தால் ,
சிங் கப் பூர் ஷரியா
நீ திமன்றத்தில்
விவாகரத்துக்கு மனு
செய் ய வேண்டும் .
• நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையும்
விவாகரத்துக்கும் எல் லா
துணை
விவகாரங் களுக்கும் ஓர்
ஒப் புதலுக்கு வராவிட் டால் ,
உங் களுக்கு 21 வயது
அல் லது அதற்கும் குறைந்த
வயதில் பிள் ளை(கள் )
இருந்தால் சமூகம் மற்றும்
குடும் ப வளர்சசி
் அமைச்சு
நடத்தும் MPP எனும்
கட் டாய பிள் ளை
வளர்ப்புத் திட் டத்தில்
கலந் து க�ொள் ள வேண்டும் .
• MPP திட் டத்தின் இறுதியில்
உங் களுக்கு இத்திட் டத்தை
நிறைவேற்றியதற்கான
	சான்றிதழ் ஒன்று
வழங் கப் படும் .
இச்சான்றிதழ் உங் கள்
விவாகரத்து மனுவுடன்
அல் லது (நீ ங் கள்
பிரதிவாதியானால் ) எதிர்
	க�ோரிக்கையுடன் தாக்கல்
செய் யப் பட வேண்டும் .
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எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத் துக் கான
செயல் முறை

விண்ணப் பம் 3.
செய் வதற் கு முன்

நீ ங் கள் கருத் தில் க�ொள் ள
வேண்டியவை:

விவாகரத்துக்கான நீ திப் பேராணை மனு செய்யும்
முன் னர் நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
விவாகரத்துக்கும் எல் லாத் துணை விவகாரங் களுக்கும்
பிள் ளையை(களை) காக்கும் ப�ொறுப் பு, காணும் உரிமை,
பராமரிப் புத் த�ொகை, திருமணச�்சொத்து பிரித்தல்
ஆகியவைகளுக்கு - ஓர் ஒப் புதலுக்கு வரமுடியுமானால்
எதிர்ப்பு இல் லா (எளிமையான) விவாகரத்து பாதை
உங் களுக்கு ப�ொருந்தலாம் .

1

திருமணம் மீளமுடியாத நிலைக்கு
முறிந் ததற் கான காரணம் :

• திருமணத்துக்கு அப் பால்
உடலுறவு க�ொள் ளுதல் ;
• நியாயமற்ற நடத்தை;
• கைவிட் டு துறந் து வாழ் தல் ;
அல் லது
• பிரிந் து வாழ் தல்
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பிள் ளை(களின்) நல் வாழ் வு:

மனைவியின்
பராமரிப் புத் த�ொகை:

• காக்கும் ப�ொறுப் பு (யார் முக்கியமான
முடிவுகளை எடுப் பார்)

• பெயரளவிலான பராமரிப் புத்
	த�ொகை;

• பேணும் ப�ொறுப் பு (பிள் ளையின் (களின் )
அன்றாட தேவைகளை யார்
பார்த்துக�்கொள் வார்)

• ஒரு குறிப் பிட் ட மாதாந்திர
	த�ொகை அதுவும் ஒரு
குறிப் பிட் ட காலத்துக்கு
மட் டுமே;

• காணும் உரிமை (பெற�்றோர்
எப�்போதெல் லாம் பிள் ளையை(களை)
	சந்திப் ப து)
• பராமரிப் புத் த�ொகை (பிள் ளையின்(களின் )
செலவுக்கு எவ் வளவு வழங் குவது)

4

3

• ஒரு முறை க�ொடுக்கப் படும்
ஒரு ம�ொத்த பராமரிப் புத்
	த�ொகை; அல் லது
• பராமரிப் புத் த�ொகை இல் லை

4

5

ச�ொத் து
பகிர்தல் :

• எந்த ச�ொத்துகளைப் பகிர்வு
செய் வ து (உதாரணம் : வீடு)
• மசேநி (CPF) பணம் , வங் கிக்
கணக்குகளிலுள் ள பணம் 		
	ப�ோன்ற ச�ொத்துகளைப் 		
எவ் வாறு பகிர்வு செய் வ து

6

நடவடிக்கைகளுக் கான செலவுத்
த�ொகை (ஒருவர் செலுத் துவதா
அல் லது இருவரும் பகிர்ந் து
க�ொள் வதா)

இதர விஷயங் கள்

நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் விவாகரத்து ஆதரவு நல் கும் நிபுணத்துவ முகப் புகள் (DSSA)
வழங் கும் ஆல�ோசனைக்கு மற்றும் /அல் லது ஆதரவு திட் டங் களுக்குச் செல் ல விரும் பலாம் அல் லது
சட் ட ஆல�ோசனைக்கு ஒரு விவாகரத்து வழக்கறிஞரைய�ோ சட் ட உதவி இலாக்காவில் (LAB)
அமைந் துள் ள சட் ட ஆல�ோசனை நிலையங் களைய�ோ சமூக நீ தி நிலையத்தைய�ோ (CJC) நாடலாம் .

எவ் வாறு விண்ணப் பிப் பது

நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் க்கைத் துணையும் ஓர் ஒப் பந் தத்தை எட் டியப் பிறகு, பின் கூறப் படும்
ஆவணங் களைத் தயார் செய் து தேவைப் படும் இடங் களில் கையெழுத் திடவும் :
• விவாகரத்து நீ திப் பேராணை
(படிவம் 3)
• க�ோரிக்கையின் அடிப் படை
வாக்குமூலம் (படிவம் 6)
• க�ோரிக்கையின் விவரங் கள் (படிவம் 8)
(இரு வாழ் ககை
்
த் துணையரின்
	ந�ொடிப் பு நிலவரம் குறித்த தேடல் ,
திருமணச் சான்றிதழ் பிரதி ஆகியவை
உள் ளடக்க வேண்டும் )
• விசாரணைக்கு அனுமதி முறையிடுவது
(படிவம் 29)
• எளிமையான எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத்து நடவடிக்கைகளுக்கு
வாழ் ககை
்
த் துணையின் சம் மதம் (படிவம் 193*)
• 3 ஆண்டுகள் பிரிந் து வாழ் நத
் தின்
அடிப் படையில் தீர்ப்பாணை வழங் க
வாழ் ககை
்
த் துணையின் சம் மதம் (3 ஆண்டுகள்
பிரிந் து வாழ் நத
் தின் அடிப் படையில்
நடவடிக்கை அமைந்ததென் றால் ) (படிவம் 192*)

• இருவர் கையெழுத்திட் ட இடைக்கால
தீர்ப்பாணை வரைவு (படிவம் 30*)
• ஆதாரங் களை உறுதிபடுத்தும் மூல
உறுதிம�ொழி ஆவணம் (Affidavit in Chief)
(படிவம் 201*)
• ப�ொருத்தம் இருப் பின் , பிள் ளைகளைப்
பகிர்ந்துப் பேணும் ப�ொறுப் பை ஆதரிக்க க�ோரி
இணைந் து செய் த உறுதிம�ொழி ஆவணம் .*
மேற்கண்ட ஆவணங் களை
www.familyjusticecourts.gov.sg
இணையத்தளத்தில் காணலாம் .
* ஆவணங் கள் உறுதிம�ொழி ஆணையாளர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும் (கையெழுத்திடுபவர்
சிங் கப் பூரில் இருக்கும் தருவாயில் ) அல் லது ந�ோட் டரி பப் ளிக்
அல் லது சிங் கப் பூர் தூதரகத்தில் துணைத்தூதர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும் (கையெழுத்திடுபவர்
சிங் கப் பூரில் இல் லாமல் வெளியூரில் இருக்கும் தருவாயில் )

எவ் வாறு தாக் கல் செய் வது

விவாகரத் து நடவடிக்கைகளைத் துவங் குவதற் கு அனைத் து தேவையான ஆவணங் களும்
கையெழுத் திடப் பட் டுவிட் டன என்று உறுதி செய் து அவற் றை FJC-யிடம் கீழ் கண்ட முகவரியில்
சமர்ப்பிக் கவும் :
கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை இலாக் கா
(CrimsonLogic Service Bureau)
133 நியூ பிரிட் ச ் சாலை
#19-01/02 சைனாடவுன் ப�ொய் ன்ட்
சிங் கப் பூர் 059413
த�ொ பே.: 6538 9507

இயங் கும் நேரம்
திங் கள் முதல் வெள் ளி: காலை 8.30
-மாலை 5
சனி: காலை 9.30 - பிற்பகல் 12
ஞாயிறு மற்றும் ப�ொது விடுமுறை
நாட் களில் : மூடப் பட் டிருக்கும்
5

எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத் தின்
நடவடிக்கையின் ப�ோது

எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத் து
நடவடிக்கைக்குப் பின்

4
1
ஆவணங் கள் சரியாக
இருப் பின், அவற்றை
தாக்கல் செய் த 4-லிருந் து 6
வாரங் களுக்குள் விசாரணை
தேதி வழங் கப் படும் .
வழக்கமாக, நீ திபதியின்
அறையில் நடத்தப் படும்
இவ் விசாரணைக்கு நீ ங் களும்
உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் வழக்கமாக
வரவேண்டிய தேவை
இருக்காது இவ் விசாரணையின் ப�ோது
ப�ொது மக்கள்
அனுமதிக்கப் படுவதில் லை.

6

2
விசாரணையின�்போது
நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையும்
ஏற்றுக�்கொண்ட
விவரங் களின்
அடிப் படையில் நீ திமன்றம்
விவாகரத் து வழங் கினால் ,
இடைக்கால
தீர்ப்பாணையின் நகலை
பெற நீ ங் கள் (CrimsonLogic)
கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை
இலாக்காவில்
விண்ணப் பிக்க வேண்டும் .

3
இடைக் கால தீர்ப்பு
அல் லது துணை
விவகாரங் கள் முடிவுற்று
அதன் தீர்ப்பாணை நகல்
எடுக்கப் பட் டபின்,
நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையும் ,
இடைக்கால தீர்ப்பாணை
வழங் கப் பட் டு அல் லது
துணை விவகாரங் கள்
முடிவடைந் து 3 மாதங் கள்
காத்திருந் து விவாகரத்து
செயல் முறையை ஒரு
நிறைவுக்கு க�ொண்டுவர
இறுதித் தீர்ப்பாணை
(விவாகரத்து) சான்றிதழ்
நகல் ஒன்றைப் பெற
(CrimsonLogic)
கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை
இலாக்காவில்
விண்ணப் பம் செய் ய
வேண்டும் .

4
இறுதித் தீர்ப்பாணை
(விவாகரத்து) சான் றிதழ்
நகல் பெற்றவுடன் ,
நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையும்
உங் களுக்கிடையே செய் த
ஒப் பந்தத்தில் உள் ளபடி
நடந் துக�்கொள் ள வேண்டும் .
உதாரணத்திற்கு, வீட்டை
விற்றல் மற்றும்
உங் களுக்கும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணைக்கும்
இடையே ஒப் புக�்கொண்ட
பராமரிப் பு த�ொகையை
வழங் குவது/பெறுவது
ப�ோன்றவை.

5
நீ ங் களும் உங் கள் பிள் ளை(களும் ),
(பிள் ளைகள் இருந்தால் ), DSSA நடத்தும்
ஆதரவு திட் டத்தில் கலந் து க�ொள் ளும் படி
கட் டளையிடப் படலாம் . நீ திமன்றம்
கட் டளை இடாவிட் டாலும் ,
விவாகரத்தினால் பாதிக்கப் படும்
குடும் பங் களுக்கென DSSA-யில் உள் ள
ஆல�ோசனை மற்றும் /அல் லது ஆதரவு
திட் டங் களில் நீ ங் களும் உங் கள்
பிள் ளை(களும் ) கலந் துக�்கொள் ள
விரும் பலாம் . இக்கையேட் டின் 16வது
பக்கத்தில் சில ஆதரவு திட் டங் களும்
அவற்றை வழங் கும் முகவர்களின்
விவரங் களின் பட் டியலும்
வழங் கப் பட் டுள் ளது.

7

எதிர்ப்பு
தெரிவித் த
விவாகரத் து
செயல் முறை
விண்ணப் பம்
செய் வதற் கு முன்

நீ ங் கள் கருத் தில் க�ொள் ள
வேண்டியவை:

விவாகரத்துக்கான நீ திப் பேராணை மனு செய்யும் முன் னர்
நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் விவாகரத்துக்கும்
எல் லாத் துணை விவகாரங் களுக்கும் - பிள் ளையை(களை)
காக்கும் ப�ொறுப் பு, பராமரிப் புத் த�ொகை, திருமணச�்சொத்து
பிரித்தல் , காணும் உரிமை ஆகியவைகளுக்கு - ஓர்
ஒப் புதலுக்கு வரமுடியாவிட் டால் எதிர்ப்பு தெரிவித்த
விவாகரத்து பாதை உங் களுக்கு ப�ொருந்தும் .

1

திருமணம் மீளமுடியாத நிலைக்கு
முறிந் ததற் கான காரணம் :

• நியாயமற்ற நடத்தை;
• கைவிட் டு துறந் து வாழ் தல் ;
அல் லது
• பிரிந் து வாழ் தல்

பிள் ளை(களின்) நல் வாழ் வு:

3

மனைவியின்
பராமரிப் புத் த�ொகை:

• காக்கும் ப�ொறுப் பு (யார் முக்கியமான
முடிவுகளை எடுப் பார்)

• பெயரளவிலான பராமரிப் புத்
	த�ொகை;

• பேணும் ப�ொறுப் பு (பிள் ளையின் (களின் )
அன்றாட தேவைகளை யார்
பார்த்துக�்கொள் வார்)

• ஒரு குறிப் பிட் ட மாதாந்திர
	த�ொகை அதுவும் ஒரு
குறிப் பிட் ட காலத்துக்கு
மட் டுமே;

• காணும் உரிமை (பெற�்றோர்
எப�்போதெல் லாம் பிள் ளையை(களை)
	சந்திப் ப து)
• பராமரிப் புத் த�ொகை (பிள் ளையின்(களின் )
செலவுக்கு எவ் வளவு வழங் குவது)
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5

ச�ொத் து
பகிர்தல் :

• எந்த ச�ொத்துகளைப் பகிர்வு
செய் வ து (உதாரணம் : வீடு)
• மசேநி (CPF) பணம் , வங் கிக்
கணக்குகளிலுள் ள பணம் 		
	ப�ோன்ற ச�ொத்துகளை 		
எவ் வாறு பகிர்வு செய் வ து

• திருமணத்துக்கு அப் பால்
உடலுறவு க�ொள் ளுதல் ;
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• ஒரு முறை க�ொடுக்கப் படும்
ஒரு ம�ொத்த பராமரிப் புத்
	த�ொகை; அல் லது
• பராமரிப் புத் த�ொகை இல் லை
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நடவடிக்கைகளுக் கான செலவுத்
த�ொகை (ஒருவர் செலுத் துவதா
அல் லது இருவரும் பகிர்ந் து
க�ொள் வதா)

இதர விஷயங் கள்

நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் DSSAவில் வழங் கப் படும் ஆல�ோசனை மற்றும் /அல் லது
ஆதரவு திட் டங் களுக்குச் செல் ல விரும் பலாம் . உங் களுக்கு 21 வயதுக்கும் அதற்கும் குறைவான
வயதிலும் பிள் ளைகள் இருந்தால் , விவாகரத்து மற்றும் எல் லா இதர விவகாரங் களில் உடன் படிக்கை
இல் லா நிலையில் , நீ ங் கள் MSF நடத்தும் MPP -க்கு செல் ல வேண்டும் . எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப் பட் ட
விவாகரத்தில் பல ஆவணங் கள் தாக்கல் செய் ய வேண்டியதன் காரணத்தினாலும் மற்றும்
அதனைய�ொட் டிய சிக்கலின் ப�ொருட் டு, நீ ங் கள் ஒரு வழக்கறிஞரிடம் அல் லது LAB அல் லது CJCயில்
இருக்கும் சட் ட உதவி நிலையங் களில் சட் ட ஆல�ோசனையை நாடலாம் .

எவ் வாறு விண்ணப் பிப் பது

பிள் ளை(களை) காக்கும் ப�ொறுப் பு, பேணும் ப�ொறுப் பு, காணும் உரிமை, பராமரிப் புத் த�ொகை
மற் றும் ச�ொத் துகளையும் செலவுகளையும் பிரித் தல் ஆகியவற் றைக் குறித் த உங் கள் கருத் துகளை
முடிவு செய் தபின், நீ ங் கள் கீழ் வரும் ஆவணங் களைத் தயார் செய் து தேவைப் படும் இடங் களில்
கையெழுத் திடவும் .
• விவாகரத்து நீ திப் பேராணை (படிவம் 3)
• க�ோரிக்கையின் அடிப் படை வாக்குமூலம்
(படிவம் 6)
• க�ோரிக்கையின் விவரங் கள் (படிவம் 8) (இரு
வாழ் ககை
்
த் துணையரின் ந�ொடிப் பு நிலவரம்
குறித்த தேடல் , திருமணச் சான்றிதழ் பிரதி
ஆகியவை உள் ளடக்க வேண்டும் )
• 21 வயதுக்கும் அதற்கும் குறைவான வயதிலும்
பிள் ளைகள் இருந்தால் , வாதியின்
முன�்மொழியப் பட் ட பிள் ளை பேணுதல் திட் ட
படிவம் (படிவம் 11 மற்றும் 24)
• வாதியின் முன�்மொழியப் பட் ட திருமணச்
ச�ொத்து திட் ட படிவம் (படிவங் கள் 14 மற்றும்
26), இது வீடமைப் பு கழக வீடுகளுக்கு (HDB)
மட் டும்

• ஆஜராகுதல் குறித்த குறிப் பாணை (படிவம் 18)
• நீ திமன்ற சார்வு குறித்த ஒப் புதல் (படிவம் 17)
• 21 வயதுக்கும் அதற்கும் குறைந்த வயதிலும்
பிள் ளைகள் இருந்தால் , நிறைவேற்றியதற்கான
	சான் றிதழ் (Certificate of Completion)
மேற்கண்ட படிவங் களை
www.familyjusticecourts.gov.sg
இணையத்தளத்தில் காணலாம் .
* ஆவணங் கள் உறுதிம�ொழி ஆணையாளர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும் (கையெழுத்திடுபவர்
சிங் கப் பூரில் இருக்கும் தருவாயில் ) அல் லது ந�ோட் டரி பப் ளிக்
அல் லது சிங் கப் பூர் தூதரகத்தில் துணைத்தூதர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும் (கையெழுத்திடுபவர்
சிங் கப் பூரில் இல் லாமல் வெளியூரில் இருக்கும் தருவாயில் )

எவ் வாறு தாக் கல் செய் வது

விவாகரத் து நடவடிக்கைகளைத் துவங் குவதற் கு அனைத் து தேவையான ஆவணங் களும்
கையெழுத் திடப் பட் டு விட் டன என்று உறுதி செய் து அவற் றை FJC-யிடம் கீழ் கண்ட முகவரியில்
சமர்ப்பிக் கவும் .
கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை இலாக் கா
(CrimsonLogic Service Bureau)
133 நியூ பிரிட் ச ் சாலை
#19-01/02 சைனாடவுன் ப�ொய் ன்ட்
சிங் கப் பூர் 059413
த�ொ பே.: 6538 9507

இயங் கும் நேரம்
திங் கள் முதல் வெள் ளி: காலை 8.30
-மாலை 5
சனி: காலை 9.30 - பிற் பகல் 12
ஞாயிறு மற் றும் ப�ொது விடுமுறை
நாட் களில் : மூடப் பட் டிருக்கும்
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எதிர்ப்பு தெரிவித் த
விவாகரத் தின்
நடவடிக்கையின்
ப�ோது

உங் கள் விவாகரத்து விண்ணப் ப மனுவிற்கு ,
விவாகரத்து வழக்கு எண் ஒன் று வழங் கப் படும் .
பட் டியலில் குறிப் பிடப் பட்டுள் ள ஆவணங் கள்
அங் கீகரிக்கப் பட் ட சார்வாளர் ஒருவரால் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையிடம் கைப் பட வழங் கப் பட
வேண்டும் .

எதிர்ப்பு
தெரிவித் த
விவாகரத் து

நிலைமையைத்
தெரிவிக்கும் சந் திப் பு:

விவாகரத்து நீ திப் பேராணையை
தாக்கல் செய் ததைத் த�ொடர்ந் து,
விவாகரத்து மனு விசாரணைக்கு
நிச்சயிக்கப் படவில் லையென்றால் ,
வழக்குத்தாரர்கள் விவாகரத்து
வழக்கின் நிலையை
நீ திமன் றத்துக்கு தெரியப் படுத்த
நீ திபதியுடன் சந்திப் பு ஒன்றிற்கு
நீ திமன் றம் ஏற்பாடு செய் யலாம் .

எதிர்ப்பு
இல் லா
விவாகரத் து

10

மேற்கண்ட பத்திரங் கள் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையிடம்
வழங் கப் பட் டவுடன், அவர்
விவாகரத்துக்கு
ஒப் புக�்கொள் ளாவிட் டால் , அவர்
தாக்கல் செய் ய வேண்டியவை:
• எதிர்வாதி நீ திமன்றத்தில்
ஆஜராகுவதை பதிவுச் செய் யும்
ஆவணம் (MOA)- உங் கள் பத்திரங் கள்
கிடைத்த 8 நாட் களுக்குள் , மற்றும்
• எதிர்வாதம் (அல் லது எதிர்வாதம்
மற்றும் எதிர�்கோரிக்கை)
காலக்கெடுவிற்கு பின் 14
நாட் களுக்குள் உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணை அவரது MOA-வை தாக்கல்
செய் யவேண்டும்
உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை எதிர்வாதம்
(அல் லது எதிர்வாதம் மற்றும் எதிர்
க�ோரிக்கை ) ஒன்றை தாக்கல் செய் தால் ,
நீ ங் கள் விரும் பினால் , அதற்கான
பதிலை (அல் லது பதிலை மற்றும் எதிர்
க�ோரிக்கைக்கான எதிர்வாதத்தை)
தாக்கல் செய் ய உங் களுக்கு 14 நாட் கள்
உள் ளன.
நீ ங் கள் பதிலையும் எதிர்
க�ோரிக்கைக்கான எதிர்வாதத்தையும்
தாக்கல் செய் திருந்தால் , உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணைக்கு எதிர்
க�ோரிக்கையின் பதிலைத் தாக்கல்
செய் ய 14 நாட் கள் உள் ளன.

எதிர்ப்பு தெரிவித்த
விவாகரத்திலிருந் து எதிர்ப்பு இல் லா
விவாகரத்துக்கு மாறக்கூடும் .

விசாரணைக்கு தயார் நிலை
தெரிவித் தல்
பிறகு, இந்த நீ திமன்றம்
விவாகரத்து வழக்கிற்கான
விசாரணை நாளைக்
குறிப் பதற்காக உங் களை/உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையை
விண்ணப் பம் செய் ய
கட் டளையிடும் . அது
விசாரணைக்கு தயார் நிலை
தெரிவித் தல் என் று
அழைக்கப் படும் . அதற்கு,
கீழ் கண்ட ஆவணங் களைத்
தாக்கல் செய் யவேண்டும் .
• விசாரணைக்கு அனுமதி
முறையிடுவது (படிவம் 28)
மேற்கண்ட ஆவணங் களை
www.familyjusticecourts.gov.sg
இணையத்தளத்தில் காணலாம் .

பட் டியலில் உள் ள ஆவணங் களை
உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையிடம்
அனுப் பியவுடன், அவர்
விவாகரத்துக்கு சம் மதித்தால் அல் லது
MOA-வை பயன்படுத்தி அவர்
விவாகரத்திற்கு சம் மதம் என
நீ திமன்றத்துக்கு தெரியப் படுத்தினால் ,
எதிர்ப்பு இல் லா விசாரணைக்கு
தேதிய�ொன்று குறிக்கப் படலாம் .

வழக்கு சந் திப் பு
நீ திமன்றம் பிறகு வழக்குத்தாரர்கள் அல் லது
உங் கள் வழக்கறிஞர்கள் (இருந்தால் ) வழக்கு
சந்திப் பு ஒன்றிற்கு வர ஒரு தேதியை
குறிக்கும் .
வழக்கு சந்திப் பு என்பது ஒரு நீ திமன்ற
அமர்வு. இதில் நீ திபதி, உங் கள் விவாகரத்து
வழக்கை மேற�்கொண்டு எப் படி சிறப் பாக
கையாள் வ து என்பது குறித்து
கட் டளையிடுவார்.
எடுத்துக்காட் டாக, நீ திமன்றம் இவ் வாறு
கட் டளையிடலாம் :
• நீ ங் களும் /உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
மத்தியஸ்தம் அல் லது ஆல�ோசனைக்கு
செல் லலாம் (நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் கருத்து வேறுபாடு உள் ள
விவகாரங் களில் ஒரு இணக்கமான
தீர்வு காண்பதை எளிதாக்க)
• நீ ங் களும் /உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
மற்றும் 21 வயதுக்கும் குறைவான வயதில்
உள் ள உங் கள் பிள் ளைகளும் CFRC
எனப் படும் பிள் ளையை மையமாக
	க�ொண்ட தீர்வு நிலையத்தில் மத்தியஸ்தம்
அல் லது ஆல�ோசனைக்கு செல் லலாம் .
இது குறிப் பாக, விவாகரத்தினால் வரும்
மன அழுத்தம் உங் கள் பிள் ளைகளை
பாதித்திருந்தால் .

வேறு சூழ் நிலைகள் :
சூழ் நிலை ஒன்று: உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணை
(பிரதிவாதி) காலக்கெடுவுக்குள் MOA-வை
தாக்கல் செய்யாவிட் டால் , விவாகரத்து எதிர்ப்பு
இல் லா விசாரணைக்கு தேதி
நிச்சயிக்கப் படலாம் .
சூழ் நிலை இரண்டு: உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணை (பிரதிவாதி) நடவடிக்கைக்கு எதிர்ப்பு
தெரிவிப் பதாக MOA-வில் குறிப் பிட் டிருந்தும் ,
எதிர்வாதத்தை தாக்கல் செய்யாவிட் டால் ,
வழக்கு எதிர்ப்பு இல் லா விசாரணை ஒன் றிற்கு
தேதி நிச்சயிக்கப் படலாம் .
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எதிர்ப்பு தெரிவித் த
விவாகரத் தின் வழக் கின�்போது
(த�ொடர்)

வழக்கு சந் திப் பு (த�ொடர்)
நீ திமன் றம் வழக்குத்தாரர்களை
உறுதிம�ொழி பத்திரங் களை தாக்கல்
செய் ய கட் டளையிடும் . பத்திரங் கள்
உறுதிம�ொழி ஆணையாளர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும்
(கையெழுத்திடுபவர் சிங் கப் பூரில்
இருக்கும் தருவாயில் ) அல் லது ந�ோட் டரி
பப் ளிக் அல் லது சிங் கப் பூர் தூதரகத்தில்
துணைத்தூதர் ஒருவர் முன்
கையெழுத்திடப் பட வேண்டும்
(கையெழுத்திடுபவர் சிங் கப் பூரில்
இல் லாமல் வெளியூரில் இருக்கும்
தருவாயில் ).

எதிர்ப்பு தெரிவித் த விசாரணை
நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் (உங் களுக்கு
வழக்கறிஞர்கள் இருந்தால் அவர்களும் ),
விசாரணைக்கு வருவத�ோடு, சாட் சிக்கூண்டில்
இருந் து உங் கள் சாட் சியத்தை வழங் கவேண்டும் .
நீ திமன்றம் விசாரணையன்று விவாகரத்தை
வழங் கிவிட் டால் , இடைக்கால தீர்ப்பாணையின்
நகலைப் பெற நீ ங் கள் கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை
இலாக்காவில் (CrimsonLogic Service Bureau)
விண்ணப் பம் செய் யவேண்டும் .

எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவாகரத்து வழக்கு
செயல் முறையின் எந்த கட் டத்திலாவது
நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
அனைத்து இதர விவகாரங் களில் இணக்கம்
கண்டுவிட் டால் , எதிர்ப்பில் லா விவாகரத்து
வழக்காக நடைபெரும் .

விசாரணைக்கு தயார் நிலை
தெரிவித் தல்
உங் கள் விவாகரத்து வழக்கை
நீ திமன்றம் விசாரிப் பதற்கு, நீ ங் கள்
விண்ணப் பம் செய் யவேண்டும் .
இது “விசாரணைக்கு தயார் நிலை
தெரிவித் தல் ” என்றழைக்கப் படும் .
அவ் வாறு விண்ணப் பம்
செய் யும�்போது, கீழ் வரும் மூன்று
பத்திரங் களில் ஏதேனும் ஒன்று
தாக்கல்
செய் யப் பட் டிருக்கவேண்டும் :
• எதிர்ப்பு இல் லை என்று உறுதி
செய் யும் வாழ் ககை
்
த்
துணையால் (பிரதிவாதி)
	கையெழுத்திடப் பட் ட MOA
• வாழ் ககை
்
த் துணையால்
(பிரதிவாதி) கையெழுதிடப் பட் ட
	சார்வு குறித்த ஒப் புதல் பத்திரம்
• வாதியால் கையெழுத்திடப் பட் ட
	சார்வு குறித்த உறுதிம�ொழி
ஆவணங் கள் .
பின்வரும் பத்திரங் களைத் தாக்கல்
செய் வதன்மூலம் , வழக்கு
விசாரணைக்காக நிச்சயிக்கப் படும் .
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• விசாரணைக்கு அனுமதி
முறையிடுவது(படிவம் 28)
• எதிர்ப்பு தெரிவிக்கப் படாத 		
விவாகரத்தில் வழக்குதாரர்கள்
ஆஜராகும் தேவையை
தவிர்தத
் லின் க�ோரிக்கை
(படிவம் 203)
• வாதியின் உறுதிம�ொழி
ஆவணங் கள் (AEIC)
	மேற்கண்ட ஆவணங் களை
www.familyjusticecourts.gov.sg
இணையத்தளத்தில் காணலாம் .

*நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் விவாகரத்து
விண்ணப் பத்திற்கு பதிலாகவ�ோ
அல் லது அதற்கு கூட் டாக எதிர்
க�ோரிக்கை வழக்கைத்
த�ொடர்ந்தால் சற்றே மாறுபட் ட
வழிமுறைகளும் படிவங் களும்
உள் ளடங் கலாம்

துணை விவகாரங் கள்
இடைக்கால தீர்ப்பாணை
கிடைத்தவுடன், துணை
விவகாரங் கள் , அதாவது
(பிள் ளை(களை) காக்கும்
ப�ொறுப் பு, பேணும்
ப�ொறுப் பு,
பிள் ளைகளைக் காணும்
உரிமை), பராமரிப் புத்
த�ொகை, ச�ொத்துகளைப்
பங் கிடுதல் (வீடமைப் பு
வளர்சசி
் க் கழக வீடு (HDB)
இருப் பின், அது உட் பட)
மற்றும் வழக்கு செலவு)
சம் மந்தமாக ஒப் புதல்
இல் லையெனில் ,
நீ திமன்றம் மேலும்
வழக்கு சந்திப் பிற்குத்
தேதி குறிக்கும் .

துணை
விவகாரங் களின்
செயல் முறை
(“துணை
விவகாரங் களின்
செயல் முறை”
பகுதியைப்
பார்கக
் வும் )

எதிர்ப்பு இல் லா விவாகரத் து விசாரணை
இது ஒரு தனிமுறையான விசாரணை. நீ ங் களும்
உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும்
(உங் களுக்கு வழக்கறிஞர்கள் இருந்தால் ,
அவர்களும் ) இந்த விசாரணைக்கு வர
தேவையில் லை.
ஆவணங் கள் அனைத்தும் சரியாக இருக்கும்
நிலையில் , விசாரணையின�்போது விவாகரத்தை
நீ திமன்றம் வழங் கிவிட் டால் , இடைக்கால
தீர்ப்பாணையின் நகலைப் பெற நீ ங் கள்
கிரிம் ஸன�்லோஜிக் சேவை இலாக்காவில்
(CrimsonLogic Service Bureau) விண்ணப் பம்
செய் யலாம் .
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துணை
விவகாரங் களுக் கான
செயல் முறை

இல் லை

இடைக்காலத்
தீர்ப்பாணை
வழங் கப்
பட்டுள் ளது

நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் க்கைத்
துணையும் , எல் லாத்
துணை
விவகாரங் களுக்கும்
ஓர் ஒப் புதலுக்கு
வரமுடியாவிட் டால் ,
மத் தியஸ்தம்
அல் லது கூடுதல்
மத் தியஸ்தம் செல் ல
நீ திமன்றம்
கட் டளையிடலாம் .

துணை
விவகாரங் கள்
அனைத் தும்
ஒப் புக�்கொள் ளப்
பட் டுள் ளனவா?

ஆம்

துணை விவகாரங் கள்
சார்ந்த உறுதிம�ொழி
ஆவணங் கள்
மத்தியஸ்தத்திற்குப்
பின் னரும் , சம் மதம்
இல் லாத நிலையில் ,
நீ ங் களும் வாழ் கைத்
துணையும் AOM-ஐ,
அதாவது, ‘வருவாய்
வகையைக் குறிக்கும்
உறுதிம�ொழி
ஆவணங் களைச்
சமர்ப்பிக்குமாறு,
நீ திமன்றம்
கட் டளையிடும் . அடுத்து,
AOM-ல் எழும்
விவகாரங் களுக்குப்
பதில் கூற, மேலும்
உறுதிம�ொழி
ஆவணங் களையும்
நீ ங் கள் இருவரும்
சமர்பிக்கலாம் . துணை
விவகாரங் களுக்குத்
தேவைப் படும்
கூடுதலான
ஆவணங் களை மற்ற
தரப் பினரிடமிருந் துப்
பெற, Request for Discovery
(Form206) எனப் படும் ,
‘ஆதாரம்
திரட் டுவதற்கான
வேண்டுக�்கோளையும்
(படிவம் 206),’ நீ ங் கள்
சமர்ப்பிக்கலாம் .

எதிர்ப்பு தெரிவித்த விவாகரத்து வழக்கு
செயல் முறையின் எந்த கட் டத்திலாவது நீ ங் களும்
உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் அனைத்து இதர
விவகாரங் களில் இணக்கம் கண்டுவிட் டால் ,
எதிர்ப்பில் லா வழக்காக நடைபெரும் .

ஒப் புதல் உத் தரவு
விவாகரத்து வழக்கின�்போது, எந்த கட் டத்திலாவது
நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த் துணையும் , அனைத்து
இதர விவகாரங் களில் இணக்கம் கண்டுவிட் டால் ,
நீ ங் கள் ‘Draft Consent Order’, அதாவது ஒரு ‘வரைவு
ஒப் புதல் உத்தரவை’ தாக்கல் செய் ய வேண்டும் .
(இந்த வரைவு ஒப் புதல் , உறுதிம�ொழி ஆணையாளர்
அல் லது உங் களை பிரதிநிதிக்கும் வழக்கறிஞர் முன்பு
கையெழுத்திடப் பட் டிருக்க வேண்டும் ),
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எதிர்ப்பு தெரிவித் த
துணை
விவகாரங் களுக் கான
விசாரணைத் தேதி
எதிர்ப்பு தெரிவித்த
துணை
விவகாரங் களுக்கான
விசாரணைத் தேதியை
நீ திமன்றம் குறிக்கும் .
நீ ங் களும் உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணையும்
விசாரணைக்கு
வருமாறு உங் களுக்குத்
தெரிவிக்கப் படும் .

எதிர்ப்பு தெரிவித் த
துணை
விவகாரங் களுக் கான
விசாரணை
எதிர்ப்பு தெரிவித்த
விசாரணைக்கு, நீ ங் களும்
உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் வர வேண்டும் .
துணை
விவகாரங் களுக்கான
உத்தரவுகள்
வழங் கப் பட் டவுடன்,
நீ ங் கள் அல் லது உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணை
(அல் லது வழக்கறிஞர்கள்
இருந்தால் ) நீ திமன்ற
ஆணையின் நகலைப் பெற
விண்ணப் பிக்கலாம் .
நீ ங் கள் அல் லது உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணை,
வழங் கப் பட் ட உத்தரவிற்கு
எதிராக மேல் முறையீடு
செய் ய விரும் பினால் , உயர்
நீ திமன்றத்தில் , 14
நாட் களுக்குள்
மேல் முறையீடு செய் ய
வேண்டும் .

ஒப் புதல் உத்தரவு மற்றும் /அல் லது
நீ திமன்ற உத்தரவு ஆகியவற்றின்
நகலுக்கு விண்ணப் பம் செய் ய,
CrimsonLogic Service Bureau-க்கு
செல் லவும் .

ஒப் புதல் உத்தரவு
(consent order)- இன்
நகல் எடுத்த பிறகும் ,
மேலும் , நீ திமன்றம்
விவாகரத்து வழங் கி 3
மாதங் கள்
ஆகியிருந்திருந்தால்
(இடைக்கால
தீர்ப்பாணை
க�ொடுக்கப் பட் ட
நாளிலிருந் து), நீ ங் கள்
அல் லது உங் கள்
வாழ் ககை
்
த் துணை
இறுதித் தீர்ப்புச்
சான்றிதழின் நகலை
எடுக்கலாம் . இது
விவாகரத்து
செயல் முறையை ஒரு
முடிவுக்கு க�ொண்டு
வந் து நிறைவுச்
செய் யும் .

எதிர்ப்பு தெரிவித் த விவாகரத் து
நடவடிக்கைக்குப் பின்
இறுதித் தீர்ப்புச் சான்றிதழ் நகல் எடுத்தப் பின்பு, நீ ங் களும் உங் கள் வாழ் ககை
்
த்
துணையும் ஒப் புதல் அல் லது நீ திமன்ற உத்தரவைப் பின்பற்ற வேண்டும் , எ.கா.
இருவரும் ஒப் புக் க�ொண்டப் படி அல் லது நீ திமன்ற தீர்ப்புப் படி, வீடு விற்ப து,
பராமரிப் புத் த�ொகை கட் டுவது/ பெறுவது மற்றும் பிள் ளைகளைக் காண
வசதிபுரிவது ப�ோன்றவையாகும் .
நீ ங் களும் பிள் ளைகளும் (பிள் ளைகள் இருந்தால் ), ஆல�ோசணைப் பெறவும் /
அல் லது விவாகரத்தினால் பாதிக்கபட் ட குடும் பங் களுக்கான ஆதரவு வழங் கும்
நிலையங் களில் கிடைக்கக்கூடியத் திட் டங் களில் பங் குப் பெறவும் விரும் பலாம் .
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பயனுள் ள
த�ொடர்புகள்

கீழ் கக
் ாணும் ஆதரவுத் திட் டங் களும் ,
நிறுவனங் களும் , உங் களுடைய விவாகரத்துச்
செயல் முறையின் ப�ொழுது உதவலாம் .

உங் களுக்கு தேவை ஆல�ோசனைச்
சேவைகளா அல் லது கட் டாயப்
பெற�்றோர் திட் டமா?
த�ொடர்பு க�ொள் ள: Divorce Support Specialist
Agencies (DSSAs)
Care Corner Centre for Co-Parenting
Blk 21 Eunos Crescent, #01-2983, Singapore 400021
Tel: 6258 0020
THK Centre for Family Harmony
Blk 54 Commonwealth Drive, #01-566,
Singapore 142054
Tel: 6357 9188
HELP Family Service Centre
Blk 570 Ang Mo Kio Avenue 3, #01-3317,
Singapore 560570
Tel: 6457 5188
PPIS As-Salaam Family Support Centre
Blk 322 Ubi Ave 1, #01-591, Singapore 400322
Tel: 6745 5862

உங் கள் நிலைமை த�ொடர்பாக
முன�்னோட் ட சட் ட அறிவுரை நாட
விரும் புகிரீரக
் ளா?
த�ொடர்பு க�ொள் ள: (Legal Clinics) சட் ட
ஆல�ோசனை வழங் கும் நிலையங் கள்
Walk-in Legal Clinic @ Community
Justice Centre
1 Havelock Square, Level 1 State Courts Complex,
Singapore 059724
Tel.: 6557 4100
சட் டக் கழகத் தால் வழங் கப் படும் சமூக சட் ட
ஆல�ோசனை வழங் கும் தளங் கள்
சட் ட இலவச சேவைகள்
நேரடி த�ொலைபேசியில் அழைத்து, பின் வரும்
சட் ட அறிவுரை வழங் கும் தளங் கள் ஒன் றில் ,
உங் களுக்கான சந்திப் பு நேரத்தை
உறுதிப் படுத்துங் கள: 6536 0650
• North West District
(Near Woodlands MRT Station)
900 South Woodlands Drive, #06-13 		
Woodlands Civic Centre, Singapore 730900
இயங் கும் நேரம் : திங் கள் (மாலை 7
லிருந் து இரவு 9 வரை)
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• South East District
(Near Paya Lebar MRT Station)
10 Eunos Road 8, #12-02
Singapore Post Centre, Singapore 408600
இயங் கும் நேரம் : செவ் வாய் (மாலை 7
லிருந் து இரவு 9 வரை)
• South West District
(Near Jurong East MRT Station)
8 Jurong Town Hall Road, #26-06
The JTC Summit, Singapore 609434
இயங் கும் நேரம் : புதன் (மாலை 7
லிருந் து இரவு 9 வரை)
• Central Singapore District
(Near Toa Payoh MRT Station)
490 Toa Payoh Lorong 6, #07-11
HDB Hub via Biz Three Lift Lobby 1,		
Singapore 310490
இயங் கும் நேரம் : வியாழன் (மாலை 7
லிருந் து இரவு 9 வரை)

சிங் கப் பூரில் , மற்ற ஆல�ோசனை வழங் கும்
நிலையங் கள் உள் ளன. சட் டக் கழக
இணையத்தளத்தில் காணலாம் :
*ஒருமுறை, 20 நிமிட ஆல�ோசனை பெறலாம் .
6 மாதத்திற்கு செல் லத்தக்க து.
த�ொடர்பு க�ொள் ள: தனியார்
வழக்கறிஞர்கள் பட் டியலை கீழ் கக
் ாணும்
இணையத்தளத்தில் காணலாம் :
www.mlaw.gov.sg/eservices/lsra/searchlawyer-orlaw-firm

வழக் கறிஞர் பிரதிநிதித் துவம்
உங் களுக்குத் தேவைபடுகிறது,
ஆனால் உங் களால் ஒரு
வழக் கறிஞரை நியமிக் க
வசதியில் லையா?
த�ொடர்பு க�ொள் ள : சட் ட உதவி
இலாக் கா
45 Maxwell Road, #07-11 The URA Centre
(East Wing), Singapore 069118
நேரடி த�ொலைபேசி எண்: 1800-CALL-LAW
(1800 2255 529)

இயங் கும் நேரம்
திங் கட் கிழமையிலிருந் து வெள் ளிக் கிழமை
வரை: காலை 8.30 லிருந் து மாலை 5.30 வரை
சனிக்கிழமை: மூடப் பட் டிருக்கும்
(காலை 8.30 யிலிருந் து மாலை 5.30 வரை
த�ொலைபேசியில் அழைக்கலாம் )
ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் ப�ொது
விடுமுறைநாட் கள் : மூடப் பட் டிருக்கும்
சட் ட உதவி நாட விருப் பம் உள் ளவர், வசதித்
தேர்வு மற்றும் தகுதித் தேர்வுக்கு உகந்தவராக
இருக்க வேண்டும் . வசதித் தேர்வு மற்றும் தகுதித்
தேர்வுக்கான மேல் விவரங் கள் , சட் ட உதவி
இலாக்கா இணையத்தளத்தில் , கிடைக்கும் .
www.mlaw.gov.sg
சட் ட உதவி பெற, நீ ங் கள் தகுதியானவரா
என்பதை சட் ட உதவி இலாக்காவால்
நிர்ணையிக்க முடியும் . அதனால் ,உங் கள் கணிப் பு
மற்றும் இணையத்தளத்தில் கிடைத்த
விவரப் படியும் நீ ங் கள் தகுதியற்றவர் என்று
நீ ங் கள் கருதினாலும் கூட, சட் ட உதவி
இலாக்காவுக்கு வருகை புரிய நீ ங் கள் சந்திப் பு
முன்பதிவுச் செய் துக�்கொள் ளலாம் .

வழக் கறிஞர் இல் லாமல் ,
நீ ங் களாகவே சுயமாக
வழக் காடுகிறீர்கள் மேலும்
ஆவணங் களை நீ ங் களே சமர்பிக் க
தயாராக உள் ளீரக
் ளா?
த�ொடர்பு க�ொள் ள: CrimsonLogic Service

Bureau
133 New Bridge Road
#19-01/02 Chinatown Point
Singapore 059413
த�ொலைபேசி எண்: 6538 9507
இயங் கும் நேரம்
திங் கட் கிழமையிலிருந் து வெள் ளிக் கிழமை
வரை: காலை 8.30-லிருந் து மாலை 5.00 வரை
சனிக்கிழமை: காலை 8.30 லிருந் து மாலை 12.30
வரை
ஞாயிற்றுக்கிழமை மற்றும் ப�ொது
விடுமுறைநாட் கள் : மூடப் பட் டிருக்கும்

நீ ங் கள் சுயமாக வழக் காடுகிறீர்கள் ,
ஆனாலும் நீ திமன்ற செயல் முறை
த�ொடர்பாக உங் களுக்கு உதவி
தேவைப் படுகிறதா?
த�ொடர்பு க�ொள் ள: சமூக நீ தி மையம்
(CJC)
தனிநபர் வழக் காடுநர் நண்பர்(FLIPs)
FLIPs என்பவர்கள் , தனிநபர் வழக்காடுநருடைய
உணர்சசி
் க்கு ஆதரவு வழங் கி, அடிப் படை
நீ திமன்ற நடைமுறைப் பற்றி வழிக்காட் டும்
த�ொண்டூழியர்கள் . ஆயினும் , அவர்கள்
வழக்கறிஞர் இல் லாததினால் , உங் களுக்கு எந்த
வித சட் ட ஆல�ோசனையும் வழங் க இயலாது.
அடிப் படை நீ தித் திட் டம் (PJP)
உங் களுக்கு அடிப் படை சட் ட ஆல�ோசனை
வழங் குவத�ோடு ஒரு நிலையான கட் டணத்தில்
உங் கள் சர்சசை
்
க்குத் தீர்வு காண்பிக்கும் ஒரு
வழக்கறிஞரை, அடிப் படை நீ தித்திட் டம் (PJP),
உங் களுக்கு வழங் குகிறது. வழக்கறிஞர்,
உங் களுடன் சேர்ந் து, தீர்வுக் காண்பதற்கு
பேக்சுவார்ததை
்
நடத்துவர். அவர் மத்தியஸ்தம்
ப�ோன்ற மற்றவகையிலான சர்சசை
்
தீர்மான
முறைகளைப் பரிந் துரைப் பார்.
மேல் விவரங் களுக்கு, கீழ் க் காணும் சமூக
நீ தி மையத் திற் குச் (CJC) செல் லுங் கள் :
• 1 Havelock Square, Level 1 State Courts Complex,
Singapore 059724
• Level 3, Family Justice Courts
Telephone No.: 6557 4100

இத்தகைய முகப் புகளை நீ ங் கள் அணுக
விரும் பினால் , அன் புக்கூர்ந் து உரிய
த�ொலைபேசி எண்களை அழைக்கவும் ,
அல் லது அவற்றின் இணையத்தளங் களிலிருந் து
நடப் பிலுள் ள இயங் கும் நேரத்தை முன் பாகவே
பார்த்து அறிந் துக�்கொள் ளவும் .
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விவாகரத் து
நடவடிக்கைகளுக் கான
சரிபார்ப்பு பட் டியல்

விவாகரத்து மனு செய்வதற்கு முன் பு, பின்
வருவனவற்றை கருத்தில் க�ொள் ளுங் கள் .

பிள் ளைக்கு/
பிள் ளைகளுக்கு:

விவாகரத் து
குடியுரிமை/
வாழும் இடம் :

சிங் கப் பூர் குடி
உரிமைப்
பெற்றவர்

சிங் கப் பூரில்
வாழ் பவர்

கடந்த 3 வருடங் களாக
சிங் கப் பூரில் வசிப் பவர்

திருமணப் பதிவுத் தேதியிலிருந் து, குறைந்த து 3 ஆண்டு வரை, திருமண வாழ் ககை
்
யில்
ஈடுப் பட் டவர்.

குறிப் பிட் ட மாதாந்திர கட் டணம் : மாதத்துக்கு $ __________
பிள் ளையை/பிள் ளைகளை, ஒரு தரப் பினர் தனித்து பராமரிப் ப து
மற்றவை

ச�ொத் து

திருமண முறிவுக்கானக் காரணம் :்
வாழ் ககை
்
த் துணை திருமணத்துக்கு அப் பால் உடலுறவு க�ொள் ளுதல்
வாழ் ககை
்
த் துணையின் நியாயமற்ற நடத்தை
குறைந்த து, 2 ஆண்டு வாழ் ககை
்
த் துணை கைவிட் டு துறந் து வாழ் தல்
3 ஆண்டு பிரிந் து வாழ் தல் - வாழ் ககை
்
த் துணை விவாகரத்துக்கு இணங் க வேண்டும்
4 ஆண்டு பிரிந் து வாழ் தல்

வீவக வீடு:

விவாகரத்து த�ொடரும�்போதும் ,
விவாகரத்தான பிறகும் , வீடு
மற்றும் தங் கக்கூடிய இடம்
த�ொடர்பாக, நீ ங் கள் , உங் கள்
விருப் பத்திற்கு ஏற்ற
ஏற்பாடுகளைச் செய் ய, வீவக-தை
(HDB) த�ொடர்புக�்கொள் ள
விரும் பலாம் .

பிள் ளை/பிள் ளைகள்
காக்கும் ப�ொறுப் பு:

தனித்த

இணைந் து

பேணும் ப�ொறுப் பு:

தனித்த
மற்ற ஏற்பாடுகளைக் குறிப் பிடுங் கள்
___________________________________________________

காணும் உரிமை:

நியாயமான
பரந்த
மற்றவை:
___________________________________________________

பெயரளவில் வழங் கப் படும் $1 பராமரிப் புத் த�ொகை
மாதாந்திர பராமரிப் புத் த�ொகை, அதற்குரியக் கால அளவு

: _________

ம�ொத்தமாக, ஒருமுறைச் செலுத்தப் படும் பராமரிப் புத் த�ொகை
பராமரிப் புத் த�ொகை வழங் கப் படவில் லை
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_______________________________________________
_______________________________________________

வழக்குச் செலவுகள்
$______________கட் டணத்தை, ________________க்கு, ________________செலுத்த வேண்டும் .
அனைத்து தரப் பும் , வழக்கின் செலவுகளைக் கட் ட, சமமாக ப�ொறுப் பு ஏற்பர்.
தரப் பினர் ஒவ�்வொருவரும் , அவர்களுடைய ச�ொந்தச் செலவுகளுக்கான ப�ொறுப் பை ஏற்பர்.

பராமரிப் புத் த�ொகை
மனைவிக்கு:

மற் ற ச�ொத் துகள்
(குறிப் பிடவும் ):

வீட்டை, வீவக-திடம் (HDB) ஒப் படைக்க வேண்டும்
வீவக-திடம் (HDB) செய் துக�்கொண்ட குத்தகை ஒப் பந்தம் , 		
		ரத்துச்செய் யப் படும் .
ப�ொதுச் சந்தையில் வீடு விற்கக
் ப் படும்
கணவர்/மனைவியின் பங் கு, கணவருக்கு/மனைவிக்கு
விற்கப் படும் /பெயருக்கு மாற்றப் படும்
மற்றவை _________________________________________

பின்வரும் படிவங் களை தயார் செய் து, கையெழுத் திட் டு,
குடும் ப நீ திமன்றத் தில் (FJC) சமர்ப்பிக் க வேண்டும் :
திருமணச் சான்றிதழ் – ‘Statement of Particulars’ எனப் படும் ‘விவர அறிக்கை’ உடன் இணைக்கவும்
ந�ொடிப் பு நிலைக்கான ஆவணங் கள் – ‘Statement of Particulars’ எனப் படும் ‘விவர அறிக்கை’
உடன் இணைக்கவும்
விவாகரத்துக்கான பேராணை (படிவம் 3)
‘Statement of Claim’ எனப் படும் ‘விவாகரத்துக் க�ோரிக்கை அறிக்கை’ (படிவம் 6)
‘Statement of Particulars’ எனப் படும் ‘விவர அறிக்கை’ (படிவம் 8)
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விவாகரத் து
நடவடிக்கைகளுக் கான
சரிபார்ப்பு பட் டியல் (த�ொடர்)

எதிர்பில் லா விவாகரத் து - எளிமையான செயல் முறை
எதிர்பில் லா விவாகரத்து - எளிமையான செயல் முறைப் படி, வாழ் ககை
்
த் துணையின்
இணக்கத்துக்கான பதிவை (படிவம் 193), ‘Statement of Particulars’ எனப் படும் விவர அறிக்கையுடன்
இணைக்கவும்
3 ஆண்டு பிரிந் து வாழ் தல் அடிப் படையில் , தீர்ப்பு வழங் குவதற்கான இணக்க பதிவு
(ப�ொருந்தினால் ), (படிவம் 192)
Draft Interim Judgment எனப் படும் இடைக்காலத் தீர்ப்பின் வரைவை (படிவம் 30), இரு தரப் பினரும்
	கையெழுத்திட் டு, Statement of Particulars எனப் படும் ‘விவர அறிக்கை’ உடன் இணைக்கவும்
விசாரணை நடவடிக்கை எடுத்த லுக்கான விண்ணப் பம் (படிவம் 29)
ஆதாரங் களை உறுதிபடுத்தும் மூல உறுதிம�ொழி ஆவணங் கள் (Affidavit in Chief ) (படிவம் 201)
குழந்தைகைளின் பாதுகாப் பை ஆதரிக்கும் கூட் டு உறுதிம�ொழி ஆவணங் கள் (ப�ொருந்தினால் )

எதிர்ப்பு தெரிவிக் கப் படும் விவாகரத் து - செயல் முறை
‘Plaintiff’s Proposed Parenting Plan Form’ எனப் படும் ‘வாதியின் முன�்மொழியப் பட் ட பிள் ளை
வளர்ப்புத் திட் டம்’ (படிவங் கள் 11 மற்றும் 24), 21 வயதுக்கும் குறைவான பிள் ளைகள்
இருக்குமாயின் (படிவங் கள் 14 மற்றும் 26)
‘Plaintiff’s Proposed Matrimonial Property Plan Form’, எனப் படும் ‘வாதியின் முன�்மொழியப் பட் ட 		
திருமணச் ச�ொத்து திட் ட படிவம் (படிவங் கள் 14 மற்றும் 26), இது வீவக (HDB) வீடு இருந்தால்
மட் டும்
‘Memorandum of Appearance’ எனப் படும் ‘எதிர்வாதி நீ திமன்றத்தில் ஆஜராகுதலை
உறுதிப் படுத்தும் ஆவணம்’ (எதிர்வாதிக்குரியது) (படிவம் 18)
‘Acknowledgment of Service’ எனப் படும் ‘ஆவண சார்வுக்கான ஒப் புகை’ (எதிர்வாதிக்குரியது)
(படிவம் 17)
‘Certificate of Completion’ எனப் படும் ‘நிறைவுச் சான் றிதழ்’ (21 வயதுக்கும் குறைவான பிள் ளைகள்
இருந்தால் )

www.familyjusticecourts.gov.sg இணையத்தளத்தில் மேலே குறிப் பிட் டுள் ள படிவங் கள் உள் ளன.
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வழிக்காட் டியை புரிந் துக�்கொள் ள
உறுதிம�ொழி ஆவணம் :
உங் கள் வழக்குச் சார்ந்த
உண்மைகளை, எழுத்து மூலமாக
முறைப் படி விவரிக்கும் பத்திரம் .
துணை விவகாரங் கள் : பிள் ளை
சம் மந்தமான, முக்கிய முடிவுகள்
எடுக்கும் உரிமை, பேணுதலுக்கான
உரிமை, காணும் உரிமை மற்றும்
வாழ் ககை
்
த் துணைக்கும்
பிள் ளைக்குமான பராமரிப் புத்
த�ொகை திருமணச் ச�ொத்துப்
பகிர்வு ஆகியவை துணை
விவகாரங் களாகும் .
சி. எஃப் .ஆர்.சி (CFRC): பிள் ளை
நலனை மையப் படுத்தி
தீர்வுக்காணும் நிலையம் .
இறுதித் தீர்ப்பு சான்றிதழ் :
நீ திமன் றம் , அதனுடைய இறுதித்
தீர்ப்பை வழங் கியுள் ளது என் பதை
நீ திமன் ற பதிவாளர், நீ திமன் ற
முத்திரையிட் டு வழங் கும்
சான் றிதழ் .
ஒப் புதல் உத் தரவு: விவாகரத்து
த�ொடர்பான, திருமணச்
ச�ொத்துகளின் பகிர்வு, பிள் ளைகள்
மற்றும் பராமரிப் புத் த�ொகை
விவகாரங் களை உறுதியாக்கும்
ஆவணம் .
எதிர் க�ோரிக்கை வாதம் :
எதிர்வாதி தனது சாட் டுரையின்
அடிப் படையில் விவாகரத்துக்கு
க�ோரிக்கையிடும் வாக்குமூலம் .
எதிர்வாதியின் வாதம் :
விவாகரத்து கேட் கும் வாதியின்
கூற்றை மறுக்கும் எதிர்வாதியின்
வாக்குமூலம் .
எதிர் க�ோரிக்கையை மறுக்கும்
வாதம் : எதிர்வாதியின்
க�ோரிக்கயை மறுக்கும் வாதியின்
வாக்குமூலம் .

எதிர்வாதி: விவாகரத்து
த�ொடரப் பட் டுள் ளது என்பதைக்
குறிக்கும் சட் டப் படியான
ஆவணங் களைப் பெறும்
வாழ் ககை
்
த் துணை.
எஃப் ஜெசி(FJC): குடும் ப
நீ திமன் றங் கள்
இடைக் காலத் தீர்ப்பு:
இது விவாகரத்துக்கான ஒரு
தற்காலிகத் தீர்ப்பாகும் . 3
மாதங் களுக்கு பிறக�ோ, துணை
விவகாரங் கள் தீர்வுக்
கண்டபிறக�ோ, விவாகரத்துக்கான
இறுதித் தீர்ப்பு உறுதியாக்கப் படும் .
நீ திமன்ற அனுமதி: ஒரு சட் டச்
செயலுக்கு நீ திமன்றச் சம் மதத்தை
பெறுதல் . இல் லையெனின் ,
அதற்கு அனுமதியில் லை.
மத் தியஸ்தம் : தரப் பினர்களின்
சம் மதத்துடன் அவர்களுடைய
பிரச்சினையில் தலையிட் டுத்
தீர்வுக் காணுதல் .
எம் ஒ ஏ (MOA): எதிர்வாதி
நீ திமன் றத்தில் ஆஜராகுவதை
பதிவுச் செய் யும் ஆவணமாகும் .
எம் பி பி (MPP): கட் டாயமான
பெற�்றோர் திட் டம் .
எம் எஸ் எஃப் (MSF): சமூதாய
குடும் ப மேம் பாட் டு அமைச்சு.
நீ திமன்ற உத் தரவு: செய் யக்
கூடியவை, செய் யக் கூடாதவற்றை
விவரிக்கும் நீ திமன்ற கட் டளை.
வாதி: விவாகரத்துக் கேட் கும்
வாழ் ககை
்
த் துணை.
பதில் : எதிர்வாதி தனது தற்காப் பு
வாதத்தை உறுதிக்கூறியப் பிறகு,
வாதி கூறும் எதிர்வாக்குமூலம் .

21

22

