பகிர்ந்ைளிப்பைற்கான விைிகள் (முஸ்லிம்-

நீ ங்கள் எவ்வாறு மசேநி பணத்தைப்
பகிர்ந்ைளிப்பீ ர்கள்?

அல்லாைவர்கள்)
பகிர்ந்ைளித்ைல்

அந்நபர்
உயில் எழுைாமல்

இறந்த நபர் ஒரு முஸ்லிமாக இருந்தால், அவர்
கடைப்பிடித்த

முஸ்லிம்

பள்ளிவாசலுக்கு

இணங்கிய முஸ்லிம் சட்ை நிர்வாகத்தின் பிரிவு

த ொலைபேசி:
த ொலைபேசி: 1800-2255-529
த ொலைப்பிரதி: (65) 6224-2858
முகவரி:
The URA Centre (East Wing)
45 Maxwell Road #07-11
Singapore 069118
மின்-உ வியொளர் (இ-தெல்ேர்) இயங்கும் பேரங்கள்:
திங்கள் மு ல் தெள்ளி ெலர: கொலை 8.30 மணி மு ல்
மொலை 5.00 மணி ெலர
இணையத்தளம்:
www.mlaw.gov.sg/pto
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இணங்க

-க்கு

பகிர்ந்தளிப்பபாம்.

நாங்கள்

ஷரியா

பணத்டதப்

நீதிமன்றத்தால்

வழங்கப்படும்

வாரிசுரிடமச்

சான்றிதழில்

பயனாளர்கள்

பபயர்களும்,

அவர்களின்

இறந்துவிட்டால்

, அவரது

கணவர் அல்லது மதனவி

உயிருைன் உள்ள கணவர் அல்லது

குழந்டதகள் இல்டல

மடனவிக்கு முழுப் பங்கு.

பபற்பறார் இல்டல

கணவர் அல்லது மதனவி

உயிருைன் உள்ள கணவர் அல்லது

குழந்தைகள்

மடனவிக்கு 1/2 பங்கு.
மீ தமுள்ள 1/2 பங்கு பிள்டளகளுக்குச்

வாரிசுரிடமப் பங்கும் பட்டியலிைப்படும்.

சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். அவர்கள்

இறந்த நபர் ஒரு முஸ்லிம் இல்டல என்றால்,

பிள்டளகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

ஏற்பகனபவ இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர்கள்

பபற்பறார்களுக்கு உரிடமயில்டல.

விருப்புறுதி இல்லா வாரிசுரிடமச் சட்ைத்திற்கு
இணங்க

நாங்கள்

பகிர்ந்தளிப்பபாம்.

இறந்த

மபசநி

பணத்டதப்

நபர்

இறக்கும்

குழந்தைகள்

பமாத்தப் பங்கும் பிள்டளகளுக்குச்

கணவர் அல்லது மடனவி இல்டல

சரிசமமாகப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும். ஆனால்,
அவர்கள் ஏற்பகனபவ இறந்துவிட்டிருந்தால்,

பநரத்தில் வசித்த நாட்டின் சட்ைத்திற்கு இணங்க

அவர்களின் பிள்டளகளுக்குப்

அவரது அடசயும் பசாத்து (உதாரணமாக, ஒரு
வங்கிக்

கணக்கில்

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்
(அந்நபர்

எங்கு

என்று

உள்ள

பணம்)

சட்ைம்

கூறுகிறது.

வசித்தார்

என்று

நாங்கள்

குறிப்பிடும் பபாது, அது அவர் நிரந்தரமாக வசித்து
வந்த

நாட்டைக்

நாட்டுரிடமடய

குறிக்கிறது.
அல்லது

அது

பபற்பறார்களுக்கு உரிடமயில்டல.

கணவர் அல்லது மதனவி

உயிருைன் உள்ள கணவர் அல்லது

பபற்சறார்

மடனவிக்கு 1/2 பங்கு.

குழந்டதகள் இல்டல

மீ தமுள்ள 1/2 பங்கு உயிருைன் உள்ள
பபற்பறார்களுக்குச் சரிசமமாகப்

அவரது

அந்நபர் இறக்கும் பநரத்தில் சிங்கப்பூரில்
வசித்திருந்தால், பின்வரும் அட்ைவடணயில்
வடரயறுக்கப்பட்டுள்ளவாறு விருப்புறுதி இல்லா
வாரிசுரிடமச் சட்ைத்தில் உள்ள பகிர்ந்தளித்தல்
விதிகளுக்கு இணங்க நாங்கள் அவரது மபசநி

மத்ைிய சேம நிைிக்
கழகப் (மசேநி)
பணத்தைக்

தகயாளுைல்

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

முகவரிடயக்

குறிக்கவில்டல.)

இறந்ை நபரின்

பபற்சறார்கள்

முழுப் பங்கும் உயிருைன் உள்ள

கணவர் அல்லது மடனவி இல்டல

பபற்பறார்களுக்குச் சரிசமமாகப்

குழந்டதகள் இல்டல

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

ேசகாைரர்கள் மற்றும் ேசகாைரிகள்

பமாத்தப் பங்கும் சபகாதர்கள் மற்றும்

கணவர் அல்லது மடனவி இல்டல

சபகாதரிகளுக்குச் சரிசமமாகப்

குழந்டதகள் இல்டல

பகிர்ந்தளிக்கப்படும். அவர்கள் ஏற்பகனபவ

பபற்பறார்கள் இல்டல

இறந்துவிட்டிருந்தால், அவர்கள்

பணத்டதப் பகிர்ந்தளிப்பபாம்.

பிள்டளகளுக்குப் பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

-

பாட்டன் பாட்டிகள்

முழுப் பங்கும் உயிருைன் உள்ள பாட்ைன்-

கணவர் அல்லது மடனவி இல்டல

பாட்டிகளுக்குச் சரிசமமாகப்

குழந்டதகள் இல்டல

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

பபற்பறார்கள் இல்டல
சபகாதரர்கள் அல்லது சபகாதரிகள்
இல்டல
அல்லது அவர்களின் பிள்டளகள்

மாமாக்கள் மற்றும் அத்தைகள்

முழுப் பங்கும் உயிருைன் உள்ள மாமாக்கள்

கணவர் அல்லது மடனவி இல்டல

மற்றும் அத்டதகளுக்குச் சரிசமமாகப்

குழந்டதகள் இல்டல

பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

பபற்பறார்கள் இல்டல
சபகாதரர்கள் அல்லது சபகாதரிகள்
இல்டல
அல்லது அவர்களின் பிள்டளகள்

-

தாத்தா பாட்டிகள் இல்டல

(தகவல் தாள் 1)

08 ஜூன் 2018 அன்று புதுப்பிக்கப்ேட்டது

எனது அன்புக்குரியவர் ஏசைனும்
மசேநி பணத்தை

எங்களுக்குத் பதடவப்படும் ஆவணங்களின் பட்டியடலப்

சமலும் அவர் ஒரு பேல்லத்ைக்க

பின்னிடணப்பு A மற்றும் பின்னிடணப்பு B வடரயறுக்கிறது.

வாரிசுைாரர் நியமனத்தை

உங்களிைம்

பேய்துள்ளாரா என்பதையும் நான்
எவ்வாறு அறிந்துபகாள்வது?

பசல்லத்தக்க ஒரு வாரிசுதாரர் நியமனத்டதச்
பசய்துள்ளாரா என்று நீங்கள் மபசநி கழகத்திைம்

கழகம்

அல்லது

பநரடியாகப்

18

(அவர்கள்
இருந்தால்).

நபர்களுக்கு

பணத்டத

வயதிற்கு

மபசநி

வழங்கும்

பமற்பட்ைவர்களாக

இறந்துள்ள நபர் பசல்லத்தக்க ஒரு வாரிசுதாரர்
சட்ைத்தால்
அவரது

பசய்திருக்கவில்டல

பகாரப்பட்ைவாறு,
மபசநி

மபசநி

பணத்டத

எனில்,
கழகம்

எங்களுக்கு

அனுப்பிடவக்கும்.
பமலும்,

அந்தப்

பதர்வுபசய்யப்பட்ை

பபறுவதற்குத்

நபர்

18

வயதிற்குட்பட்ைவராக இருந்தால் (அவர் ஒரு
விதடவயாக இல்லாத வடர) மபசநி கழகம்
இறந்தவரின்

மபசநி

அனுப்பிடவக்கும்.

பணத்டத

என்ன

எங்களுக்கு

குறித்து

ஆகியவற்றின்

மசேநி பணம் எனக்குப்

பிறகு

உங்கள்

வழக்கு

இறுதிச்
திரும்பப்

பசய்ய

அதிகாரி

பவண்டும்

உங்களுக்கு

சைங்குகளுக்காகச்
பபறுவதற்கு,

பசய்த

எங்களுக்குத்

இதன்மூலம்,

எனும்

ஒரு

கணினிவழியான

பசய்ய

பவண்டியிருக்கும்.

நீங்கள்

அப்பணத்டதக்

டகயாள

இறந்தவரின் (மரணமடைந்தவர்) மரணச் சான்றிதழ்

2.

இறந்தவரின் பிறப்புச் சான்றிதழ்

3.

இறந்தவரின் திருமணச் சான்றிதழ்

4.

பின்னுறுதித்

பயனாளரின் பிறப்புச் சான்றிதழ்

6.

பயனாளரின் அடையாள அட்டை

சிங்பாடையும்

8.

தயாராக

டவத்திருக்க

இடணயத்தளத்தில்

உங்கள்

விண்ணப்பம் பசய்யலாம்.
பபறத்

எனும்
சிங்பாைுக்காக

நீங்கள் சிங்பாடைப்

தகுதிபபறவில்டல

எனில்,

நீங்கள்

http://www.mlaw.gov.sg/pto

எனும்

எங்கள்

இடணயத்தளம்
அடையாளம்

வாயிலாக

மற்றும்

விண்ணப்பம் பசய்யலாம்.

ஒரு

வசூலிக்கும் கட்ைணங்கள் கீ பழ
பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.
மசேநி பணத்ைின்

கட்டணம்

பைாதக
முதல் $1,000 -க்காக

2.400%

அடுத்த $9,000 -க்காக

1.500%

அடுத்த $240,000 -க்காக

0.750%

அடுத்த $250,000 -க்காக

0.450%

புகுபதிடக

மடறச்பசால்லுக்காக

பயனாளரின்

மரணச்

$500,000 -க்கும்
கூடுதலான

சான்றிதழ்

(பயனாளர்

0.300%

பதாடககளுக்காக

இறந்துவிட்டிருந்தால்)
இறந்தவருடைய

பபற்பறார்களின்

திருமணச்

சான்றிதழ்

சிங்பாஸ்
நீங்கள்

(இறந்தவருக்கு

விவாகரத்தாகியிருந்தால்)

உங்களின்

பவண்டியிருக்கும். உங்களிைம்

தீர்ப்பாடண

5.

7.

அணுகுவதற்கு,

https://www.singpass.gov.sg

C

மபசநி பணத்டதக் டகயாளுவதற்காக நாங்கள்

அலுவலகத்தில்

1.

நீங்கள் எங்களின் கணினிவழியான விண்ணப்பப்
படிவத்டத

மற்றும்

கீ பழ பகாடுக்கப்பட்டுள்ளன.

http://www.mlaw.gov.sg/pto

விண்ணப்பத்டதச்

எங்கள்

B

வசூலிக்கும் கட்டணங்கள் எதவ?

எங்களுக்குத் பதடவப்படும் வழக்கமான ஆவண வடககள்

என்ன பேய்ய சவண்டும்?

இடணயத்தளத்தில்

நகல்கடள

A,

பார்டவயிைலாம்.

பகிர்ந்ைளிக்கப்படுவைற்கு நான்

நீங்கள்

பின்னிடணப்புகள்

பபறலாம் அல்லது அவற்டற எங்கள் இடணயத்தளத்தில்

இல்டலபயன்றால்,
பணத்டதப்

அனுப்பிய

C வடரயறுக்கிறது.

முடியும்.

நியமனத்டதச்

எங்களுக்கு

நீங்கள்

பதடவப்படும் ஆவணங்களின் பட்டியடலப் பின்னிடணப்பு

சரிபார்த்துக்பகாள்ள பவண்டியிருக்கும். அவர்
அவ்வாறு பசய்திருந்தால், அவர் வாரிசுதாரராக

இல்டலபயன்றால்,

விண்ணப்பத்டத

பசலவுகடளத்

பபாது அவர் பசய்த வாரிசுதாரர் நியமனத்திற்கு

இறந்துள்ள நபர் தனது மபசநி பணத்திற்காகச்

ஏபதனும்

கணினிவழியான

அறிவுறுத்துவார்.

(மபசநி) இருக்கும் பணம், அவரது வாழ்நாளின்
இணங்க பகிர்ந்தளிக்கப்படும்.

அவற்றில்

உங்களின்
என்பது

இறந்துவிட்ை ஒரு நபரின் மத்திய பசமநிதியில்

நபர்

தகயாளுவைற்காக நீ ங்கள்

ஆவணங்கதள அனுப்ப சவண்டும்?

தவத்ைிருக்கிறாரா என்பதையும்,

நியமித்த

மசேநி பணத்தைக்

நான் உங்களுக்கு என்பனன்ன

9.

பபற்பறார்களின்

மரணச்

சான்றிதழ்

(அவர்கள்

இறந்துவிட்டிருந்தால்)
10.
11.

வாரிசுரிடமச் சான்றிதழ் (முஸ்லிம்களுக்கு மட்டும்)
மின்னணு முடறயில் உங்கள் வங்கி கணக்கிற்கு
பணம் பசலுத்துவதற்கு, உங்கள் வங்கி இருப்புக்குக்
டகபயடு அல்லது வங்கி அறிக்டகயின் நகடல
சமர்ப்பிக்க பவண்டும். வங்கி கூட்டு கணக்கு
அல்லது மூன்றாம் நபரின் வங்கி கணக்கிற்கு பணம்
பசலுத்துவதற்கு, பயனாளர் மற்றும் கணக்கு
டவத்திருப்பவர் ஆகிய இருவரும் எங்கள் வடல
தளத்தில் (www.mlaw.gov.sg) உள்ள தகுந்த
படிவங்கடள (படிவம் 15A மற்றும் 15B அல்லது
படிவம் 15C) பசலுத்த பவண்டும். மின்னணு
அல்லாத பண பரிவர்த்தடனகளுக்கு வங்கி பசடவ
கட்ைணம் உங்கள் கணக்கிலிருந்து கழிக்கப்படும்

இறந்தவர்

ஒரு

www.syariahcourt.gov.sg
வாரிசுரிடமச்

பவண்டியிருக்கும்.

முஸ்லிமாக
எனும்
சான்றிதழுக்காக

இருந்தால்,

நீங்கள்

இடணயத்தளத்தில்
விண்ணப்பிக்க

ஜிஎஸ்டி
மபசநி

உள்பை,

இக்கட்ைணங்கடள

பணத்திலிருந்து

நாங்கள்

எடுத்துக்பகாள்பவாம்.

பமலும், இவற்டற விட்டுக்பகாடுக்க முடியாது.
நீங்கள்

குடறந்தபட்சக்

கட்ைணமாக

பசலுத்த பவண்டியிருக்கும்.

$15

-ஐ

