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எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டிய ஆேைங்களின் பட்டியல்
(இறந்துள்ள ஆனால் ஒரு முஸ்லிமாக இல்லாத
யாவேனும் ஒருேருக்காக)
பகுதி A - உரிணம பபற்றுள்ள பயனாளர்களின் பட்டியல்
இறந்துள்ள

நபர்

சிங்கப்பூரைச்

சசர்ந்தவர்

எனில்,

மற்றும்

அவர்

ஒரு

சசல்லத்தக்க

வாரிசுதாைர்

நியமனத்ரதச்

சசய்திருக்கவில்ரல எனில், விருப்புறுதி இல்லா வாரிசுரிரமச் சட்டம் (அத்தியாயம் 146) -இல் வரையறுக்கப்பட்டுள்ள
பகிர்ந்தளிப்பு விதிகளுக்கு

இணங்க,

அவர்களின்

மசசநி

பணத்ரதயும்

அவர்களின்

சசாத்துக்கரளயும்

பகிர்ந்தளிப்சபாம்.
இறந்தவருடைய நபர்:

பகிர்ந்தளிப்பதற்கான ேிதிகள்

எங்களுக்குத் வதணேப்படும்
ஆேைங்கள் (பின்ேரும்
பக்கத்தில் உள்ள
அட்டேணைகணளப் பார்க்கவும்)

1

கைேர் அல்லது மணனேி

உயிருடன் உள்ள கணவர் அல்லது மரனவிக்கு முழுப் பங்கு.

குழந்ரதகள் இல்ரல

- அட்டவரண 1, 2
- அட்டவரண 3 எண் 1, 4

சபற்சறார் இல்ரல
2

கைேர் அல்லது மணனேி
குழந்ணதகள்

உயிருடன் உள்ள கணவர் அல்லது மரனவிக்குப் பாதிப் பங்கு.

- அட்டவரண 1, 2

மீ தமுள்ள பாதிப் பங்கு பிள்ரளகளுக்குச் சரிசமமாகப்

- அட்டவரண 3 எண் 1, 2, 3

பகிர்ந்தளிக்கப்படும். ஆனால், அவர்கள் ஏற்சகனசவ

இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர்களின் பிள்ரளகளுக்குப்
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
சபற்சறார்களுக்கு உரிரமயில்ரல.
3

குழந்ணதகள்

சமாத்தப் பங்கும் பிள்ரளகளுக்குச் சரிசமமாகப்

- அட்டவரண 1, 2

கணவர் அல்லது மரனவி

பகிர்ந்தளிக்கப்படும். ஆனால், அவர்கள் ஏற்சகனசவ

- அட்டவரண 3 எண் 2, 3

இல்ரல

இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர்களின் பிள்ரளகளுக்குப்
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
சபற்சறார்களுக்கு உரிரமயில்ரல.

4

கைேர் அல்லது மணனேி

உயிருடன் உள்ள கணவர் அல்லது மரனவிக்கு பாதிப் பங்கு.

- அட்டவரண 1, 2

மீ தமுள்ள பாதிப் பங்கு உயிருடன் உள்ள சபற்சறார்களுக்குச்

-அட்டவரண 3 எண் 1, 4

முழுப் பங்கும் உயிருடன் உள்ள சபற்சறார்களுக்குச் சரிசமமாகப்

- அட்டவரண 1, 2

சவகாதேர் அல்லது சவகாதரி

சமாத்தப் பங்கும் இறந்தவரின் சசகாதர்கள் மற்றும்

- அட்டவரண 1, 2

கணவர் அல்லது மரனவி

சசகாதரிகளுக்குச் சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். ஆனால்,

-அட்டவரண 3 எண் 4, 5, 6

குழந்ரதகள் இல்ரல

பிள்ரளகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

பபற்வறார்
குழந்ரதகள் இல்ரல
5

பபற்வறார்கள்
கணவர் அல்லது மரனவி

சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.
பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

-அட்டவரண 3 எண் 4

இல்ரல
குழந்ரதகள் இல்ரல
6

இல்ரல

அவர்கள் ஏற்சகனசவ இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர்களின்

சபற்சறார்கள் இல்ரல
7

பாட்டன்-பாட்டிகள்
கணவர் அல்லது மரனவி
இல்ரல

முழுப் பங்கும் உயிருடன் உள்ள பாட்டன்-பாட்டிகளுக்குச்
சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

குழந்ரதகள் இல்ரல

- அட்டவரண 1, 2

-அட்டவரண 3 எண் 4
-வழக்கு அதிகாரியால்
சகாைப்படும் கூடுதல்

சபற்சறார்கள் இல்ரல

ஆவணங்கள்

சசகாதைர்கள் அல்லது
சசகாதரிகள் இல்ரல
8

மாமாக்கள் மற்றும் அத்ணதகள்
கணவர் அல்லது மரனவி
இல்ரல

முழுப் பங்கும் உயிருடன் உள்ள மாமாக்கள் மற்றும்
அத்ரதகளுக்குச் சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

குழந்ரதகள் இல்ரல

சபற்சறார்கள் இல்ரல
சசகாதைர்கள் அல்லது

- அட்டவரண 1, 2
-அட்டவரண 3 எண் 4
-கூடுதல் ஆவணங்கள்
அவசியசமனில், உங்களின்

வழக்கு அதிகாரி உங்களுக்குத்
சதரிவிப்பார்

சசகாதரிகள் இல்ரல

தாத்தா-பாட்டிகள் இல்ரல

இப்பட்டியல் ஒரு சபாதுவான வழிகாட்டியாகும். உங்களின் வழக்கு அதிகாரி சமல் சான்றாவணங்களுக்காக
உங்கரளத் சதாடர்புசகாள்ளக்கூடும்.
குழந்ரத என்பது ஒரு பிள்ரளரயயும் (முரறயான வழியில் அல்லது சட்டப்பூர்வமாக தத்சதடுக்கப்பட்டவர்), இறந்த
பிள்ரளயின் சந்ததியினரையும் குறிக்கிறது.
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பகுதி B - ஆேைங்களின் அட்டேணை
உங்களின்

நிரறவுசசய்த

கணினிவழியான

அச்சுநகரலயும் எங்களிடம் சமர்ப்பிக்கவும்.

விண்ணப்பப்

படிவத்துடன்,

பின்வரும்

ஆவணங்களின்

அட்டேணை 1 - எங்களிடம் கட்டாயம் இருக்க வேண்டிய ஆேைங்கள்
1)
2)

இறந்தவரின் மைணச் சான்றிதழ்

எங்களுக்கு கணினிவழியான விண்ணப்பப் படிவத்ரத அனுப்பிய நபர் உள்ளிட்ட எல்லா பயனாளர்களின் அரடயாள
அட்ரட, கடவுச்சீட்டு, சமூகப் பாதுகாப்பு அட்ரட (அசமரிக்க நாட்டவர்களுக்காக), வாக்காளர் அரடயாள அட்ரட (இந்திய
நட்டவர்களுக்காக)

3)

மின்னணு முறையில் உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு பணம் செலுத்துவதற்கு, உங்கள் வங்கி இருப்புக்குக் றகயயடு அல்லது
வங்கி அைிக்றகயின் நகறல ெமர்ப்பிக்க யவண்டும். வங்கி கூட்டு கணக்கு அல்லது மூன்ைாம் நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு
பணம்

செலுத்துவதற்கு,

பயனாளர்

(www.mlaw.gov.sg) உள்ள தகுந்த

மற்றும்

கணக்கு

றவத்திருப்பவர்

ஆகிய

இருவரும்

எங்கள்

வறல

தளத்தில்

படிவங்கறள (படிவம் 15A மற்றும் 15B அல்லது படிவம் 15C) செலுத்த யவண்டும். மின்னணு

அல்லாத பண பரிவர்த்தறனகளுக்கு வங்கி யெறவ கட்டணம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்
4)

இறந்தவருரடய சட்டப்பூர்வ வாரிசுகளின் விவைங்கரள வழங்குகின்ற முரறயான அதிகாரியிடமிருந்து உறுதிசமாழி
அல்லது நற்சான்று (அவர் சிங்கப்பூரைச் சசர்ந்தவர் இல்ரல என்றால்)

அட்டேணை 2 - இறந்தேருக்கு முன்னதாகத் திருமைமாகியிருந்தால், எங்களுக்குத் வதணேப்படும் ஆேைங்கள்
1)

தற்சார்பான பின்னுறுதித் தீர்ப்பாரண (இறந்தவருக்கு முன்னதாக விவாகைத்தாகியிருந்தால்)

2)

கணவர் அல்லது மரனவியின் மைணச் சான்றிதழ் (இறந்தவர் ஒரு விதரவயாக அல்லது துரணரய இழந்தவைாக
இருந்திருந்தால்)

அட்டேணை 3 - கூடுதல் ஆேைங்கள்
இறந்தேருடனான

நீ ங்கள் அளிக்க வேண்டிய ஆேைங்கள்

உறவுமுணற
1

கணவர் அல்லது மரனவி

a) இறந்தவருடனான (மைணமரடந்தவர்) திருமணச் சான்றிதழ்

2

குழந்ரத

a)

இறந்தவரின் திருமணச் சான்றிதழ்

b)

இறந்தவருரடய எல்லா பிள்ரளகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்

c)

ஏசதனும் குழந்ரதரயத் தத்சதடுத்திருந்தால், தத்சதடுத்தல் ஆவணங்கள்

d)

பிள்ரள யாசைனும் இறந்துவிட்டிருந்தால், அவரின் மைணச் சான்றிதழ்

a)

இறந்தவருரடய பிள்ரளயின் திருமணச் சான்றிதழ்

3

சபைப்பிள்ரள

(இறந்தவரின் பிள்ரள

b)

இறந்தவருரடய பிள்ரளயின் எல்லா பிள்ரளகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்

ஏற்சகனசவ

c)

இறந்தவருரடய பிள்ரள ஏசதனும் குழந்ரதரயத் தத்சதடுத்திருந்தால்,

இறந்துவிட்டிருந்து, அவர்

தத்சதடுத்தல் ஆவணங்கள்

சபற்சறாைாக இருந்தால்)

d)

இறந்தவருரடய பிள்ரளயின் ஏசதனும் பிள்ரளயினுரடய மைணச் சான்றிதழ்

சபற்சறார்

a)

இறந்தவரின் பிறப்புச் சான்றிதழ்

b)

சபற்சறார்களின் திருமணச் சான்றிதழ்

c)

சபற்சறார் யாசைனும் இறந்துவிட்டிருந்தால், அவைது மைணச் சான்றிதழ்

a)

இறந்தவரின் பிறப்புச் சான்றிதழ்

(அவைது பிள்ரள இறந்துவிட்டிருந்தால்)
4

5

சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி

b)

சபற்சறார்களின் திருமணச் சான்றிதழ்

c)

சசகாதைர்கள் அல்லது சசகாதரிகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்

d)

யாசைனும் சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி இறந்துவிட்டிருந்தால், அவைது மைணச்
சான்றிதழ்

e)

ஏசதனும் சசகாதைர் மற்றும் சசகாதரிரயத் தத்சதடுத்திருந்தால், தத்சதடுத்தல்
ஆவணங்கள்

6

சசகாதைர் அல்லது

சசகாதரியின் பிள்ரள

a)
b)

(சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி
இறந்துவிட்டிருந்தால்)

சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி இறந்துவிட்டிருந்தால், அவைது திருமணச் சான்றிதழ்
சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி இறந்துவிட்டிருந்தால், அவைது எல்லா
பிள்ரளகளின் பிறப்புச் சான்றிதழ்கள்

c)

சசகாதைர் அல்லது சசகாதரி இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர் தத்சதடுத்த யாசைனும்
பிள்ரளயின் தத்சதடுத்தல் ஆவணங்கள்

d)

இறந்துவிட்ட சசகாதைர் அல்லது சசகாதரியின் யாசைனும் பிள்ரளயின் மைணச்
சான்றிதழ் (அந்தப் பிள்ரளயும் இறந்துவிட்டிருந்தால்)
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