தி�மண நைட�ைற ஓ�
கண்ேணாட்டம்
சிங்கப்�ாில் தி�மனத்�க்�ாிய
3 கட்டங்கள்:

தி�மண அறிவிப்ைப இந்த இைனயத் தளத்தில்
பதி� ெசய்ய ேவண்�ம்

(http://www.rom.gov.sg)

↓

தி�மண பதிவகத்�க்�ச் ெசன்� பத்திரங்கள் உண்ைமயானைவ
என்பைத உ�தி ெசய்�, சட்ட�ர்வ சத்தியப் பிரமாணம் எ�த்�க்
ெகாள்ள ேவண்�ம்.
(�ன் அ�மதி ெபற்ற பிறேக ெசல்ல ���ம்)

↓

தி�மண தினத்தில், �ைறப்ப� மணம் ெசய்�ைவக்க அதிகாரம்
ெபற்றவாிடம் ெசன்� 2 சாட்சிகளின் �ன்னிைலயில்
மணம்�ாிந்� ெகாள்ளேவண்�ம்.
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தி�மணத்�க்�த் ேதைவயான அம்சங்கள்
சிங்கப்�ரல் 15 நாள் தங்கி�க்க ேவண்�ம்
-

தி�மணம் ெசய்�ெகாள்ள உத்ேதசிப்பவர்களில் யாராவ� ஒ� தரப்பினர், சிங்கப்�ர் ��மகனா(ளா)க
அல்ல� நிரந்தரவாசியாக இல்லாவிட்டால், தி�மணத்திற்கான அறிவிப்ைப தாக்கல் ெசய்�ம் ேததிக்�
�ன்னர், �ைறந்த� ஒ� தரப்பினராவ� , சிங்கப்�ாில் �ைறந்த� 15 நாட்க�க்�த் ெதாடர்ந்� இ�க்க
ேவண்�ம் என்ப� (சிங்கப்��க்� வந்த நாள் விலக்கலாக) விதி�ைறகளின் ேதைவயா�ம். இந்த
விதி�ைறத் ேதைவைய நிைறேவற்றி�ள்ளனரா என்பைத தம்பதியினர் உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம்

தி�மண ேஜா�கள் வய�
-

-

தி�மண ேஜா�கள் 21 மற்�ம் அதற்� ேமற்பட்ட வய�ைடயவராக இ�க்க ேவண்�ம்.
அவர்களில் யா�ம் 18 வய�க்�க் �ைறந்தவர்களாக இ�க்க �டா�.
அவர்களில் ஒ�வர் 18 வய�க்� ேமற்பட்டவராக�ம் 21 வய�க்�க் �ைறந்தவராக�ம் இ�ந்�
�ன்னதாக மணமாகாமல் இ�ந்தால் ெபேறார்கள் அல்ல� சட்ட�ர்வ காப்பாளர்
தி�மணத்�க்� சம்மதம் ெதாிவிக்க ேவண்�ம்.( தி�மண ேஜா�களின் ெபேறார்கள் அல்ல�
சட்ட�ர்வ காப்பாளர் தி�மணத்�க்� சம்மதம் ெதாிவித்தா�ம் தி�மண ேஜா�கள், ச�க
மற்�ம் ��ம்ப ேமம்பாட்� அைமச்� (MSF) அங்கிகாறம் ெபற்�ள்ள அைமப்பி��ந்� தி�மண
ஏற்பா� பயிற்சித் திட்டத்தில் கலந்� ெகாள்ள ேவண்�ம்.)
அவர்களில் யா�ம் 18 வய�க்�க் �ைறந்தவராக இ�ந்தால் அவர்கள் தனிப்பட்ட ஒ� தி�மண
அ�மதிக்� ம�ச் ெசய்ய ேவண்�ம். (ேமல் விவரம் ெபற தய� ெசய்� தி�மணப் பதிவகத்ைத
(ROM) நா�ங்கள்.

தி�மணத்�க்� சட்ட�வ தடங்கல் இல்ைல
தி�மண நிைலைம
-

மணமான யா�ம் உடன�யாக மற்ெறா�வைர மணந்� ெகாள்ள ��யா�.
�ன்னதாக மணமான ஒ�வர் அந்தத் தி�மணம் சட்ட�ர்வமாக ரத்தாகிவிட்ட� என்பைத
உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம்.
விவாகரத்தானவர்கள் ம�மணம் ெசய்� ெகாள்வதற்� ஒ� சட்ட�ர்வ விவாகரத்� பத்திரத்ைத
எ�க்க ேவண்�ம். அதில் �ைறயான பராமமாிப்� உத்தர�கள் அல்ல� பராமமாிப்�த் ெதாைக
பாக்கிகள் தங்க�க்� உள்ளதா என்ைத அவர்கள் உ�திப்ப�த்த ேவண்�ம்.
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தி�மண அறிவிப்ைப பதி� ெசய்�ங்கள்
தி�மண ேஜா�கள் தங்கள் தி�மண ஏற்பாட்ைட ROM தி�மண பதிவகத்தில் ெதாிவிக்க
ேவண்�ம், உங்கள் �ட்���ந்� வசதியான ேநரத்தில் ROM பதிவக மின்னியல்
ேசைவகைள�ம் பயன்ப�த்திக் ெகாள்ளலாம். மின்னியல் ேசைவ வசதிைய நா�ம் ேஜா�கள்
அர்கி�ள்ள ��மக்கள் இைணப்� நிலயங்கைள (CCCs) அ�கலாம், அல்ல� ROM பதிவக
மின்னியல் ேசைவக் �டங்க�க்�ச் ெசல்லலாம்.

அறிவிப்� காலத் தவைண
-

-

அறிவிப்� காலத் தவைண 21 நாள் ஆ�ம்.
உதாரணமாக, இ�வர் தங்கள் ெசப்டம்பர் 23 தி�மணத்�க்கான அறிவிப்ைப 21 தினங்க�க்�
�ன் ெசப்டம்பர் 1-ல் பதி� ெசய்� விட ேவண்�ம்.
அந்த அறிவிப்� 3 மாதங்க�க்� ெச�ப�யா�ம்.
உதாரணமாக, இ�வர் தங்கள் தி�மண ஏற்பாட்ைட 1 ெசப்டம்பாில் பதி� ெசய்தால், தி�மணச்
சடங்�க்கான கைடசித் ேததி அல்ல� பதி� ��வைட�ம் ேததி 1 �சம்பர் ஆ�ம்.

ேதைவயான பத்திரங்கள்
 மணமகன், மணமகள் மற்�ம் 21 வய�க்� ேமற்பட்ட 2 சாட்சிகளின் அைடயாள அட்ைடகள்
(NRIC) (சிங்கப்�ரர்/நிரந்தரவாசிக்�)அல்ல� பயண அைடயாள அட்ைட (பாஸ்ேபார்ட்�கள்)
(ெவளிநாட்�ன�க்�)
 சடங்� �ைறயில் மணம் ெசய்� ைவப்பவாின் சம்மதப் பத்திரம்.(ROM பதிவகத்�க்� ெவளிேய
நடக்�ம் சடங்�க்�)
 இைணயத்தில் பதி� ெசய்�ம் அறிவிப்�க்�ாிய கடன்பற்� அட்ைட; அல்ல� ROM eமின்னியல் ேசைவக் �டத்தில் பதவி ெசய்வதற்� NETs/ Cash Card (ெராக்க அட்ைட)
 ேதைவயி�ந்தால், காலமான கணவன் அல்ல� மைனவியின் மரணச் சான்றிதழ் அல்ல� விவாக
ரத்தானவர்களின் சான்றிதழ்கள் (தனிைம உத்தர� சான்றிதழ்/நீதிமன்றம் அளித்த இைடக்கால
இ�தி�தீர்ப்பின் சான்றிதழ் ேபான்றைவ)
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ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைககள்
ெச�த்த ேவண்�ய ெதாைககள்
சிங்கப்�ர் ��மக்கள்/
நிரந்தரவாசிகள்

$42

ெவளிநாட்�னர்கள்

$380

ேமல் விவரங்க�க்�
இ� ெபா� விவகாரங்கள் ெதாடர்பான ஒ� வழிகாட்� என்பைத அன்��ர்ந்� கவனத்தில்
ெகாள்�ங்கள். சிங்கப்�ாில் ச�கத் தி�மணப் பதி� �ைற பற்றிய தகவல்கைள இைணயத்
தளத்தில் ெபறலாம். உங்க�க்� ேம�ம் விவரங்கள் ேதைவப்பட்டால் தய� ெசய்�
6338 7808 அசரத் ெதாைலேபசி எண்ணில் எங்க�டன் ெதார்� ெகாள்�ங்கள்.
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