திருமண நடைமுடை ஓரு
கண்ணணோட்ைம்

சிங்கப்பூரில் திருமனத்துக்குரிய
3 கட்ைங்கள்:
திருமண அைிவிப்டை இந்த இடனயத்
தளத்தில் ைதிவு சசய்ய ணவண்டும்

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

↓
திருமண ைதிவகத்துக்குச் சசன்று ைத்திரங்கள்
உண்டமயோனடவ என்ைடத உறுதி சசய்து,

சட்ைபூர்வ சத்தியப் ைிரமோணம் எடுத்துக் சகோள்ள
ணவண்டும்.

(முன் அனுமதி சைற்ை ைிைணக சசல்ல முடியும்)

↓
திருமண தினத்தில்,முடைப்ைடி மணம்

சசய்துடவக்க அதிகோரம் சைற்ைவரிைம் சசன்று 2
சோட்சிகளின் முன்னிடலயில் மணம்புரிந்து
சகோள்ளணவண்டும்.

திருமணத்துக்குத் ததவையான அம்சங்கள்
சிங்கப்பூரல் 15 நாள் தங்கிருக்க தைண்டும்
-

திருமணம் சசய்துசகோள்ள விரும்பும் சிங்கப்பூரர் அல்லது நிரந்தரவோசி
அல்லோதவர்களில் ஒருவர் திருமணத் ணததி அைிவிப்டை ைதிவு சசய்வதற்கு முன்
குடைந்தைட்சம் 15 நோள் சிங்கப்பூரில் இருந்திருக்கணவண்டும்.

-

அந்த 15 நோட்கள் சதோைர்ச்சியோனதோகணவோ, அல்லது திருமன அைிவிப்டை ைதிவு
சசய்ய வரும் ணததிக்கு முன் உைனடியோனதோகணவோ இருக்க ணவண்டும்
என்ைதில்டல.

திருமண த
-

ாடிகள் ையது

திருமண ண ோடிகள் 21 மற்றும் அதற்கு ணமற்ைட்ை வயதுடையவரோக இருக்க
ணவண்டும்.

-

அவர்களில் யோரும் 18 வயதுக்குக் குடைந்தவர்களோக இருக்க கூைோது.

-

அவர்களில் ஒருவர் 18 வயதுக்கு ணமற்ைட்ைவரோகவும் 21 வயதுக்குக்
குடைந்தவரோகவும் இருந்து முன்னதோக மணமோகோமல் இருந்தோல் சைணைோர்கள்
அல்லது சட்ைபூர்வ கோப்ைோளர் திருமணத்துக்கு சம்மதம் சதரிவிக்க ணவண்டும்.(1
அக்ணைோைர் 2016-யிலிருந்து திருமண ண ோடிகளின் சைணைோர்கள் அல்லது சட்ைபூர்வ
கோப்ைோளர் திருமணத்துக்கு சம்மதம் சதரிவித்தோலும் திருமண ண ோடிகள்,

சமூக

மற்றும் குடும்ை ணமம்ைோட்டு அடமச்சு (MSF) அங்கிகோைம் சைற்றுள்ள அடமப்ைிலிருந்து
திருமண
-

ஏற்ைோடு ையிற்சித் திட்ைத்தில் கலந்து சகோள்ள ணவண்டும்.)

இருவரும் 18 வயதுக்கு ணமற்ைட்ைவரோகவும் 21 வயதுக்குக் குடைந்தவரோகவும்
இருந்து சைற்ணைோர்கள் அல்லது சட்ைபூர்வ கோப்ைோளர் திருமணத்துக்கு சம்மதம்
சதரிவித்தோலும் அவர்கள் திருமண

ஏற்ைோடு ையிற்சித் திட்ைத்தில் கலந்து சகோள்ள

ணவண்டும்.
-

அவர்களில் யோரும் 18 வயதுக்குக் குடைந்தவரோக இருந்தோல் அவர்கள் தனிப்ைட்ை
ஒரு திருமண அனுமதிக்கு மனுச் சசய்ய ணவண்டும். (ணமல் விவரம் சைை தயவு
சசய்து திருமணப் ைதிவகத்டத (ROM) நோடுங்கள்.

திருமணத்துக்கு சட்டபூை தடங்கல் இல்வை

-

திருமண நிவைவம

மணமோன யோரும் உைனடியோக மற்சைோருவடர மணந்து சகோள்ள முடியோது.
முன்னதோக மணமோன ஒருவர் அந்தத் திருமணம் சட்ைபூர்வமோக ரத்தோகிவிட்ைது
என்ைடத உறுதிப்ைடுத்த ணவண்டும்.

-

விவோகரத்தோனவர்கள் மறுமணம் சசய்து சகோள்வதற்கு ஒரு சட்ைபூர்வ விவோகரத்து
ைத்திரத்டத எடுக்க ணவண்டும். அதில் முடையோன ைரோமமரிப்பு உத்தரவுகள் அல்லது
ைரோமமரிப்புத் சதோடக ைோக்கிகள் தங்களுக்கு உள்ளதோ என்டத அவர்கள்
உறுதிப்ைடுத்த ணவண்டும்.

திருமண அறிைிப்வை ைதிவு சசய்யுங்கள்
திருமண ண ோடிகள் தங்கள் திருமண ஏற்ைோட்டை ROM திருமண ைதிவகத்தில்
சதரிவிக்க ணவண்டும், உங்கள் வட்டிலிருந்து
ீ
வசதியோன ணநரத்தில் ROM
ைதிவக மின்னியல் ணசடவகடளயும் ையன்கடுத்திக் சகோள்ளலோம்.
மின்னியல் ணசடவ வசதிடய நோடும் ண ோடிகள் அர்கிலுள்ள குடிமக்கள்
இடணப்பு நிலயங்கடள (CCCs) அணுகலோம், அல்லது ROM ைதிவக மின்னியல்
ணசடவக் கூைங்களுக்குச் சசல்லலோம்.

அறிைிப்பு காைத் தைவண
-

அைிவிப்பு கோலத் தவடண 21 நோள் ஆகும்.
உதோரணமோக, இருவர் தங்கள் சசப்ைம்ைர் 23 திருமணத்துக்கோன அைிவிப்டை

21 தினங்களுக்கு முன் சசப்ைம்ைர் 1-ல் ைதிவு சசய்து விை ணவண்டும்.
-

அந்த அைிவிப்பு 3 மோதங்களுக்கு சசலுைடியோகும்.

-

உதோரணமோக,இருவர் தங்கள் திருமண ஏற்ைோட்டை 1 சசப்ைம்ைரில் ைதிவு
சசய்தோல்,திருமணச் சைங்குக்கோன கடைசித் ணததி அல்லது ைதிவு
முடிவடையும் ணததி 1 டிசம்ைர் ஆகும்.

ததவையான ைத்திரங்கள்


மணமகன், மணமகள் மற்றும் 21 வயதுக்கு ணமற்ைட்ை 2 சோட்சிகளின்
அடையோள அட்டைகள் (சிங்கப்பூரர்/நிரந்தரவோசிக்கு)அல்லது ையண
அடையோள அட்டை (ைோஸ்ணைோர்ட்டுகள்) (சவளிநோட்டினருக்கு)



சைங்கு முடையில் மணம் சசய்து டவப்ைவரின் சம்மதப் ைத்திரம்.( ROM
ைதிவகத்துக்கு சவளிணய நைக்கும் சைங்குக்கு)



இடணயத்தில் ைதிவு சசய்யும் அைிவிப்புக்குரிய கைன்ைற்று அட்டை;
அல்லது ROM e-மின்னியல் ணசடவக் கூைத்தில் ைதவி சசய்வதற்கு NETs/
Cash Card (சரோக்க அட்டை)



ணதடவயிருந்தோல், கோலமோன கணவன் அல்லது மடனவியின் மரணச்
சோன்ைிதழ் அல்லது விவோக ரத்தோனவர்களின் சோன்ைிதழ்கள் (தனிடம
உத்தரவு சோன்ைிதழ்/நீதிமன்ைம் அளித்த இடைக்கோல இருதிதுதீர்ப்ைின்
சோன்ைிதழ் ணைோன்ைடவ)

சசலுத்த தைண்டிய சதாவககள்
திருமண உரிடமப் ைத்திரம்

சிங்கப்பூர்

சவளிநோட்டினர்கள்

குடிமக்கள்/
நிரந்தரவோசிகள்

வோர நோட்களில்
சனி,ஞோயிரு,சைோதுவிடுமுடை
ைிரைலமோன ணததி

$26
$26
$26

$128
$198
$298

தமல் ைிைரங்களுக்கு
இது சைோது விவகோரங்கள் சதோைர்ைோன ஒரு வழிகோட்டி என்ைடத
அன்புகூர்ந்து கவனத்தில் சகோள்ளுங்கள். சிங்கப்பூரில் சமூகத்
திருமணப் ைதிவு முடை ைற்ைிய தகவல்கடள இடணயத் தளத்தில்
சைைலோம். உங்களுக்கு ணமலும் விவரங்கள் ணதடவப்ைட்ைோல் தயவு
சசய்து 6338 அசரத் சதோடலணைசி எண்ணில் எங்களுைன் சதோர்பு
சகோள்ளுங்கள்.

