
குடும்ப நீதிமன்றங்கள்

மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப புச்ப மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப புச்ப 
சசவைக்பகொன சசவைக்பகொன 
ைழிகொட்்படிைழிகொட்்படி



01 முன்னுரை
02      பைவலாகப் பபசப்படும் மொமாழிகளும், கிரள மொமாழிகளும்.
03      குடும்ப நீதிமன்ற மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளின் பசரவகரள 
 எப்படி நாடுவது, மற்றும் பசரவ கட்டணதர்த அறிந்து  
 மொகாள்வது
04      நீதிமன்ற பணியாளைக்ளற்ற சுயமொதாழில் புைியும்    
 மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளின் பசரவகரள நாடுவது எப்படி
05      சுய மொதாழில் புைியும் மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளின் பசரவக ் 
 கட்டணமும் ஏற்பாடுகளும்
06      பயனுள்ள தகவல்கள்

மொெொறுெ்ப புத்ப துறெ்ப பு
• இந்த வழிகாட்டியில் வழங்கப்பட்ட விவைங்கள், மொபாது தகவலுகக்ு மட்டுபம.
•  இவற்ரறச ்சட்ட ஆபலாசரனயாக எடுத்துக ்மொகாள்ளகக்ூடாது.
•  இங்பக வழங்கப்பட்டுள்ள விவைங்கள், பிைசுைிகக்ப்பட்ட பநைதத்ில் சைியானரவயாகும்.

மொெொருளட்க்பக�்ப
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ஆபலாசரன, மதத்ியஸ்தம், தீைப்்பு, ஆகியரவ வழங்கப்படும் பபாது, 
குடும்பங்களுகக்ும் இரளயைக்ளுகக்ும் நீதி கிரடகக்ச ்மொசய்வபத குடும்ப 
நீதிமன்றங்களின் பநாகக்மாகும். மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ள் ஆற்றும் பசரவகள் 
இதற்கு ஆதைவு அளிகக்ின்றன. 

நீதிமன்ற மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ள், மொமாழி சிகக்ல்கரள எதிைம்ொகாள்ளும் 
நீதிமன்றச ்பசரவகரளப் பயன்படுத்துபவைக்ளுகக்ுச ்சட்ட நடவடிகர்ககரளப் 
பற்றி நன்கு புைிந்து மொகாள்ள உதவும் மொதாழில் வல்லுநைக்ளாவை.்

இைண்டு வரக நீதிமன்ற மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ள் உள்ளனை.்

1) சிங்கப்பூைின் 4 அதிகாைப்பூைவ் மொமாழிகள் மற்றும் பைவலாகப் பபசப்படும்  
 கிரள மொமாழிகள் ஆகியவற்றில் நல்ல  மொமாழிவளம் பரடதத் நீதிமன்ற  
 பணியாளைக்ரளகம்ொகாண்ட ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்குழுரவக ்குடும்ப  
 நீதிமன்றம் வழங்குகிறது.

2) மற்ற மொமாழிகள் / கிரளமொமாழிகள் பபசும் (ரசரக மொமாழி உட்பட),   
 சுயமொதாழில் புைியும் (நீதிமன்ற பணியாளைக்ளற்ற) மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளின்  
 பசரவகக்ான ஏற்பாடுகரளச ்மொசய்யவும் குடும்ப நீதிமன்றம் உதவுகிறது. 

பகக்ம் 5 -இல், இதை விண்ணப்பங்கள் என்னும் தரலப்பின் கீழ் 
பட்டியலிடப்பட்டரவ தவிை,  அரனத்து நீதிமன்ற நடவடிகர்கயின் பபாது  
சுயமொதாழில் புைியும் மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளின் பசரவ வழங்குவதற்கான 
ஏற்பாடுகரள நீதிமன்றதத்ின் வளாகதத்ில் இயங்கும் FIAT நிைவ்ாகக ்குழு 
பமற்மொகாள்கிறது. 

முன்ப னுவர்
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குடு�்ப ெ நீதி�ன்ப ற 
மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப ெொளர்்பகளொல்ப  
ைழங்ப கெ்ப ெடுெவை

மாண்டைின்

மலாய்

தமிழ்

மொ�ாகக்ியன்

திபயாசச்ு

கண்டனீஸ்

இந்பதானீசிய மொமாழி

ஹிந்தி

பஞ்சாபி

தாய் 

மியான்மாை்

தகாபலாக்

வியட்நாமீஸ்

ஜப்பனீஸ்

மொகாைியன்

ரசரக மொமாழி

ெர்ைலொகெ்ப  செசெ்ப ெடு�்ப   
மொ�ொழிகளு�்ப, கிவள மொ�ொழிகளு�்ப

சுயமொதொழில்ப  புர்ியு�்ப
மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப ெொளர்்பகளொல்ப  
ைழங்ப கெ்ப ெடுெவை
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சுயெொதுகொெ்ப பு 
அல்ப லது ெர்ொ�ர்ிெ்ப பு 
ைிண்ப ணெ்ப ெங்ப களுக்பகு

குடு�்பெ நீதி�ன்ப ற மொ�ொழிமொெயர்்பெ்பெொளர்்பகளின்ப  
சசவைகவள எெ்பெடி நொடுைது, �ற்பறு�்ப  சசவை 
கட்்பட்ணத்பவத அறிந்பது மொகொள்பைது

இவளயர்்ப நீதி�ன்ப ற 
ைிைகொர்ங்ப களுக்பகு

இதர் மொெொதுைொன சட்்பட் 
நட்ைடிக்பவககளுக்பகு

முகப்பில் விண்ணப்பதர்தப் 
பூைத்த்ிச ்மொசய்யும் பபாது 
உங்களுகக்ு மொமாழிச ்
சிைமங்கள் ஏற்பட்டால், 
முகப்பு அதிகாைியிடம் நீங்கள் 
பபச விரும்பும் மொமாழி/
கிரள மொமாழி விவைதர்த 
மொதைிவிகக்லாம்

இதுபபான்ற 
பவண்டுபகாள்கள், 
முன்பனற்பாடு 
மொசய்யப்படாதரவ என்று 
கருதப்படுவதினால், 
அசச்மயதத்ில் உடபன உதவ 
நீதிமன்றதத்ில் பணிபுைியும் 
ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்
கிரடதத்ால் மட்டுபம 
மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ 
வழங்கப்படும்.

ைிண்ப ணெ்ப ெ�்ப  மொசய்ப யு�்ப  
முகெ்ப பு எங்ப குள்ப ளது என்ப ற 
தகைலுக்பகு, ெக்பக�்ப  6-ஐ 
கொண்ப க.

நீதிமன்றம் வருவதற்கு 
முன், நீங்கள் பபச விரும்பும் 
மொமாழி பற்றிய விவைதர்த 
விசாைரண அதிகாைிகளிடபமா 
(Investigating Officer) சமுதாய, 
குடும்ப பமம்பாட்டு அரமசச்ு 
(MSF) அதிகாைிகளிடபமா 
மொதைிவிகக்லாம்.

நீதிமன்றதத்ில் பதான்றும் 
பபாது, நீதிமன்ற நிைவ்ாக 
அதிகாைியிடபமா, 
அங்பக வழகக்ு நடத்தும் 
இரளயை ்நீதிமன்ற 
நீதிபதியிடபமா, உங்களுகக்ு 
மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்பதரவ 
என்பரதயும் கூறலாம். 

உடபன உதவ ஒரு 
மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்
இருந்தால் மட்டுபம 
மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவக ்
கிரடகக்ும்.

வழகக்ு பற்றிய கலந்தாய்வு 
சந்திப்பு (Case Conference) 
நரடப்மொபற்ற பததியிலிருந்து, 
பின்வரும் 7 நாட்களுகக்ுள், 
அல்லது வழகக்ு விசாைரண 
நரடமொபறவிருகக்ும் பததிகக்ு 
முன் வரும் 2 வாைங்களுகக்ுள் 
(E-litigation) மின் விண்ணப்ப 
முரறப்படி, நீங்கள் உங்கள் 
ஆவணங்கரளத ்தாகக்ல் 
மொசய்யும் பபாது, உங்களுகக்ு 
மொமாழிமொபயைப்்புச ்
பசரவகக்ான பதரவரய 
அப்பபாது மொதைிவிகக்லாம்.

இவற்றுள் எந்த நீதிமன்ற 
நிகழ்வு முந்தி வருகிறபதா, 
அதற்குைிய கால வைம்புகக்ு 
ஏற்றவாறு, உங்கள் 
மொமாழிகக்ான விருப்பதர்தத ்
மொதைிவிகக் பவண்டும்.

பமபல விவைிகக்ப்பட்ட 
காலகம்ொகடுரவத ்
தாண்டிச ்மொசய்யப்படும் 
மொமாழிமொபயைப்்புகக்ான 
பவண்டுபகாள்கள் 
அரனத்தும், முன் கூட்டிபய 
பகட்கபடாதரவயாக 
கருதப்படும். இதனால் 
அசச்மயதத்ில் உடபன உதவ 
நீதிமன்றதத்ில் பணிபுைியும் 
ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்
கிரடதத்ால் மட்டுபம 
மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ 
வழங்கப்படும்.

குடும்ப நீதிமன்ற மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ள் வழங்கும் அரனத்துச ்பசரவகளுகக்ும், நீங்கள் கட்டணம் 

மொசலுதத்த ்பதரவயில்ரல.
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நீதி�ன்ப ற ெணியொளர்்பகளற்பற சுயமொதொழில்ப  புர்ியு�்ப  
மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப ெொளர்ின்ப  சசவைகள்ப  நொடுைது எெ்ப ெடி 

குடும்ப நீதிமன்ற மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளால் வழங்கப்படாத 
மொமாழிகக்ானச ்பசரவரய நீங்கள் நாடினால், முகப்பு அதிகாைி 
உங்களுரடய பவண்டுபகாரள  ஃபியட் (FIAT), -விடம் மொதைிவிகக் 
உதவுவாை.்

சுயமொதாழில் புைியும் மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ள், குடும்ப நீதிமன்ற 
வளாகதத்ில் அமைத்த்ப்படாத காைணதத்ினால் நீங்கள் பகட்கும் 
மொமாழியில் பதைச்ச்ிப் மொபற்ற ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளரை 
எங்களால் வழங்க இயலாத பவரளயில் நீங்களாகபவ மொசாந்த 
ஏற்பாடுகரளச ்மொசய்ய பவண்டும். 

உதவிகக்ு, குடும்ப நீதிமன்றதத்ிலுள்ள முகப்பு அதிகாைிகரள 
அணுகவும். (முகப்பு எங்குள்ளது என்ற தகவலுகக்ு, பகக்ம் 6-ஐ 
காண்க.) 
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ஃபியட் (FIAT), ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளரை 
ஏற்பாடுச ்மொசய்துத ்தரும்.

மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ நாடும் 
தைப்பினைக்ள் இதற்காகக ்கட்டணம் 
மொசலுதத்த ்பதரவயிaல்ரல.

ெின்ப ைருெவை மொ�ொழிமொெயர்்பக்பகெ்ப ெடு�்ப :

1. சுயபாதுகாப்பு உதத்ைவுகள் அல்லது அது சம்மந்தமான  
 உங்களுரடய பாதுகாப்பு மொதாடைப்ான அபாயதர்த  
 கணிப்பீடுச ்மொசய்யும் ஆபலாசரன அமைவ்ுகள்.

2. சுயபாதுகாப்பு, பைாமைிப்பு உதத்ைவுகள்  
 ஆகியரவகளுகக்ான நீதிமன்ற வழகக்ுச ்சாைந்்த  
 அறிவிப்பு அல்லது விசாைரண நடவடிகர்ககள்.

3. எந்தமொவாரு மதத்ியஸ்தம், சுயபாதுகாப்பு  
 ஆகியவற்ரறச ்சாைந்்த ஆபலாசரன அமைவ்ுகள். 

வழகக்ு சம்மந்தப்பட்ட ஆபலாசரன மற்றும் 
நீதிபதி வழங்கும்  மதத்ியஸ்தம் சாைந்்த 
நடவடிகர்ககளில் மொமாழிமொபயைப்்புச ்மொசய்வது.

சுயமொதொழில்ப  புர்ியு�்ப  மொ�ொழிமொெயர்்பெ்ப ெொளர்்பகளின்ப  
சசவைக்ப கட்்பட்ணமு�்ப, ஏற்பெொடுகளு�்ப

கட்்பட்ணமு�்ப  
ஏற்பெொடுகளு�்ப

குடு�்பெ ைன்ப முவறக்பகு�்ப  
ெர்ொ�ர்ிெ்பபு 
ைிண்ப ணெ்பெங்ப களுக்பகு�்ப

விண்ணப்பதாைைக்ளுரடய 
சுய பாதுகாப்பு அல்லது 
பைாமைிப்பு விண்ணப்பதர்த 
ஒருங்கிரணகக்ப்பட்ட குடும்ப 
வழகக்ு விண்ணப்பத்துகக்ான 
நிைவ்ாக முரற (iFAMS) 
வழி பதிவுசம்ொசய்ய ஒரு 
மொமாழிமொபயைப்்பாளை ்
விண்ணப்பதாைைக்ளுகக்ு உதவுவாை.்

மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ 
பதரவப்படும் பிைதிவாதிகளுகக்ும், 
சாட்சிகளுகக்ும், மொமாழிமொபயைப்்புச ்
பசரவகக்ான ஏற்பாடுகளும் 
மொசய்துத ்தைப்படும்.

ஃபியட் (FIAT), ஒரு மொமாழிமொபயைப்்பாளரை 
ஏற்பாடுச ்மொசய்துத ்தரும்.
மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ நாடும் 
தைப்பினைக்ள் இதற்காகக ்கட்டணம் 
மொசலுதத்த ்பதரவயில்ரல.

கட்்பட்ணமு�்ப  
ஏற்பெொடுகளு�்ப

இவளயர்்ப நீதி�ன்ப ற 
ைிண்ப ணெ்ப ெங்ப களுக்பகு

இதர் ைிண்ப ணெ்ப ெங்ப களுக்பகு

விவாகைத்து மொதாடைப்ான 
சட்ட நடவடிகர்ககளிலும் 
குடும்ப நீதிமன்றங்களிலும், 
நீதிபதி அரறகளிலும் 
விசாைிகக்ப்படும் மனநல 
திறன் சட்டம், ததம்ொதடுப்பு, 
விருப்புறுதி சம்மந்தமான 
சட்ட  நடவடிகர்ககளில் 
மொமாழிமொபயைப்்புசம்ொசய்வது. 

ஃபியட் (FIAT), மொமாழிமொபயைப்்பாளருகக்ான 
ஏற்பாடுகரளச ்மொசய்துத ்தைாது.
தைப்பினைால் தனிப்பட்ட முரறயில் 
பணியில் அமைத்த்ப்படும் 
மொமாழிமொபயைப்்பாளருகக்ு கட்டணம் 
மொசலுதத்ிட பவண்டும்.

கட்்பட்ணமு�்ப  
ஏற்பெொடுகளு�்ப

iFAMS

நீதிமன்ற பயனருகக்ு, மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவகரள வழங்குவது ஒரு நிைவ்ாக மொசயல்முரறயாக இருந்தாலும், 
மொமாழிமொபயைப்்புச ்பசரவ எனப்படுவது, நீதிமன்ற நடவடிகர்கயின் ஓை ்அங்கம். இதனால் அரனத்து தைப்பினரும், 
நீதிமன்ற விதிமுரறகக்ும் மொநறிமுரறகக்ும் உட்பட பவண்டும். கூடுதல் விவைங்கள் அறிய பகக்ம் 6-ஐ காண்க.
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சிங்ப கெ்பபூர்்ப குடியர்சின்ப  குடு�்பெ 
நீதி�ன்ப றங்ப கள்ப

குடும்ப பதிவகம் (Family Registry) Level 1

3 Havelock Square, Singapore 059725

மொதாரலபபசி: 6435 5471

குடும்ப பாதுகாப்பு நிரலயம் (FPC) Level 1

3 Havelock Square, Singapore 059725

மொதாரலபபசி: 6435 5077

குடும்ப பதிவகம் (Family Registry), குடும்ப 
பாதுகாப்பு நிரலயம் (FPC) - ஆகியவற்றின் 
இயங்கும் பநைங்களுகக்ு சிங்கப்பூை ்
நீதிமன்றங்களின் வரலதத்ளதர்த காணவும்:  
www.judiciary.gov.sg/visit-us/family-justice-courts

மொ�ொழிச்ப சசவைகள்ப

சீன பிைிவு
மொதாரலபபசி: 6435 5149

மலாய் பிைிவு
மொதாரலபபசி: 6435 6256

இந்திய பிைிவு
மொதாரலபபசி: 6702 5410

ெயனுள்ப ள தகைல்ப கள்ப

சட்்பட் ஆசலொசவனக்பகு

• உங்களுகக்ு சட்ட ஆபலாசரன   
 பதரவப்பட்டால், நீங்கள் பின்வரும்  
 நிரலயங்கரள அணுகலாம்:
 - சட்ட உதவி பிைிவு (LAB)

 -  சமூக நீதி நிரலயம் (CJC) – இது  
  குடும்ப நீதிமன்றகள்(FJC) மற்றும்  
  அைசு நீதிமன்றங்கள் (State Courts)  
  வளாகதத்ில் அரமந்துள்ளது, அல்லது  
  சட்ட கிளினிகக்ுகள் (Legal Clinics) –  
  இது அைசு நீதிமன்றங்கள் வளாகதத்ில்  
  அரமந்துள்ளது.

நீதி�ன்ப ற ைிதிகளு�்ப மொநறிமுவறகளு�்ப

நீதிமன்றதத்ில் எப்படி ஒழுங்காக நடந்து மொகாள்ள பவண்டும் என்பது பற்றி உங்களுகக்ு அவசியம் 
மொதைிந்திருகக் பவண்டும். இது பற்றிய கூடுதல் விவைங்கள் அறிய, தயவுமொசய்து பாைக்க்வும்  
www.judiciary.gov.sg/attending-court/guide-to-attending-court



7

This page is left intentionally left blank



8

This page is left intentionally left blank



9



10

சமூக நீதிதுவற நிவலய�்ப  (CJC): 
நீதிமன்ற மொசயல் முரற, நடவடிகர்க 
ஆகிய காைியங்களில் வழகக்ழிஞைால் 
பிைதிநிதிகக்ப்படாத தைப்பினருகக்ு
உதவி அளித்து, அவைக்ள் நல்ல விதமாக 
நீதிமன்ற அரமப்பு முரறரயக ்கடந்து 
வருவதற்கு இது துரணபுைிகிறது. 
இதன் விரளவாக,
ஒருவைின்பின்னணிபயா அந்தஸ்பதா 
மொபாருட்படுதத்ப்படாமல் நீதி கிரடகக்ச ்
மொசய்வரத இது பமம்படுத்துகிறது.

ஃெியட்்ப (FIAT): இது, குடும்ப நீதிமன்ற 
மொமாழிச ்பசரவகள் வழங்கும் குழுவின் 
ஒரு உட்பிைிவாகும். சுய மொதாழில் புைியும் 
மொமாழிமொபயைப்்பாளைக்ளுகக்ான  
ஏற்பாடுகரள இது மொசய்துத ்தரும்.

குடு�்ப ெ ெொதுகொெ்ப பு நிவலய�்ப  (FPC): 
ஒருவை ்சுயபாதுகாப்பு ஆரணகக்ு 
விண்ணப்பம் மொசய்வதற்காக, குடும்ப 
நீதிமன்றங்களில் அரமந்துள்ள ஒரு 
ரமயம்.

ஒருங்ப கிவணக்பகெ்ப ெட்்பட் குடு�்ப ெ 
ைழக்பகு ைிண்ப ணெ்ப ெ த்பதுக்பகொன 
நிர்்பைொக முவற (iFAMS): இது, பைாமைிப்பு 
ஆரண, பாதுகாப்பு ஆரண, ஆகிய 
விண்ணப்பங்கரளயும், அவற்ரறச ்சாைந்்த 
விண்ணப்பங்கரளயும் நீதிமன்றதத்ில் 
தாகக்ல்  
மொசய்வதற்காக குடும்ப நீதிமன்றங்களால் 
உருவாகக்ப்பட்டது. 

ைழிகொட்்படிவயெ்ப  புர்ிந்பதுமொகொள்ப ளுதல்ப

சட்்பட் உதைி ெிர்ிவு (LAB): சட்ட உதவி 
(Legal Aid), ஆபலாசரன சட்டம் (Advice 
Act) ஆகியரவ குறிப்பிடும் பல 
தைப்பட்ட நீதிமன்ற நடவடிகர்ககளில், 
விண்ணப்பதாைைக்ரளப் பிைதிநிதித்து, 
சிவில் வழகக்ுகளில் சட்டம், ஆபலாசரன  
ஆகியரவகக்ான உதவிரயயும் வழங்கி, 
குரறவான பண வசதிப்பரடதத் 
நபைக்ளுகக்ு நியாயமான, சைிசமமாக நீதி 
வழங்கப்படுவரதச ்சட்ட உதவி பிைிவு (LAB) 
உறுதிப்படுத்துகிறது.

எ�்ப  சி ஏ (MCA): மனநல ஆற்றல் சட்டம்

எ�்ப  எஸ்ப  ஃெ்ப  (MSF): சமுதாய, குடும்ப 
பமம்பாட்டு அரமசச்ு

ெி ெி ஒ (PPO): சுயபாதுகாப்பு ஆரண 
குடும்ப வன்முரற புைிந்தவரை 
கட்டுப்படுத்தும் ஓை ்உதத்ைவாகும்.


