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TALAHANAYAN NG PAMAMANAHAN 
Pangalan ng Namayapang 
May-ari : 

 
Petsa ng 
Kamatayan : 

 

TALAAN NG LAHAT NG KILALANG MGA KAMAG-ANAK 
Ilagay ang “Wala” sa anumang bahagi kung saan walang kilalang kamag-anak . 

( Kung kailangan mo ng dagdag na espasyo, maglakip ng pangalawang Talahanayan ng Pamamanahan 
na tumutukoy sa lahat ng nawawalang kamag-anak sa lahat ng angkop na mga bahagi .) 

ID ng Ari-arian:  

Bahagi 1 UNANG PANGALAN 
GITNANG 

PANGALAN 
(PAGKADALAGA) 

APELYIDO 
Petsa ng 

Kasal Kapanganakan Kamatayan 

(Mga) Asawa ng 
Namayapang May-ari 

1                         

2                         

3                         

Bahagi 2 UNANG PANGALAN 
GITNANG 

PANGALAN 
(PAGKADALAGA) 

APELYIDO 
Parent’s Name 
(FROM SECTION 1) 

Kapanganakan Kamatayan 

Mga Anak ng 
Namayapang May-ari 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

Bahagi 3 UNANG PANGALAN GITNANG 
PANGALAN 

(PAGKADALAGA) 
APELYIDO 

Parent’s Name 
(FROM SECTION 2) 

Kapanganakan Kamatayan 

Mga Apo ng 

Namayapang May-ari 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

Bahagi 4 UNANG PANGALAN GITNANG 
PANGALAN 

(PAGKADALAGA) 
APELYIDO  Kapanganakan Kamatayan 

Mga Magulang ng 
Namayapang May-ari 

Ama:                   

Ina:                   

Bahagi 5 UNANG PANGALAN GITNANG 
PANGALAN 

(PAGKADALAGA) 
APELYIDO  Kapanganakan Kamatayan 

Mga Kapatid ng 
Namayapang May-ari 

1                   

2                   

3                   

4                   

5                   

Bahagi 6 
UNANG 

PANGALAN 
GITNANG 

PANGALAN 
(PAGKADALAGA) 

APELYIDO 
Parent’s Name 
(FROM SECTION 5) 

Kapanganakan Kamatayan 

Mga Anak ng Kapatid ng 

Namayapang May-ari 

1                         

2                         

3                         

4                         

Aking dinedeklara sa ilalim ng multa ng panunumpa ng walang katotohanan, ayon sa mga batas ng Estado ng California, na lahat ng 
mga pahayag na nilalaman ng Talahanayan ng Pamamanahan at lahat ng kaakibat na mga dokumento at totoo at tama, na may ganap 
na kaalaman na ang lahat ng mga pahayag na ibinigay sa Talahanayan ng Pamamanahan ay maaaring sumailalim sa imbestigasyon at 
anumang hindi totoo o walang katotohanang pahayag ay maaaring maging dahilan ng pagtutol sa isinumiteng mga habol. 

  

NAKALIMBAG NA PANGALAN LAGDA 
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TALAHANAYAN NG PAMAMANAHAN 
TAGUBILIN 

Pangalan ng 
Namayapang May-ari 

Isulat ang pangalan ng namayapang tao na ang ari-arian ay iyong inaangkin. 

Petsa ng 
Pagkamatay 

Isulat ang petsa kung kailan ang may-ari ng ari-arian ay namatay. 

ID ng Ari-arian 
Isulat ang ID ng Ari-arian na makikita sa pahina ng mga detalye ng pag-angkin sa iyong 
pormularyo ng pag-angkin . 

Upang masiguro na matatanggap mo ang mga pondo kung saan ikaw ay may karapatan, isulat ang hinihiling na impormasyon para sa 
iyong sarili at ang lahat para sa kilalang mga kamag-anak ng namatay na may-ari ng ari-arian, mga buhay at gayundin ang mga namatay 
na. Dagdag pa dito, magbigay din ng kopya ng lahat ng pahina ng sinertipikang sertipiko ng pagkamatay para sa lahat ng namayapang 
kamag-anak na nakalista sa mga Bahagi sa itaas ng iyong pangalan kung saan ikaw ay direktang may kaugnayang (gaya ng , iyong 
lola/lolo, ina/ama, at/o anak). 

Bahagi 1 
Isama sa bahaging ito ang lahat ng mga kasalukuyan o dating mga asawa ng namatay na may-ari 
ng ari-arian. Isulat ang isang asawa sa bawat linya (buhay o patay). Kung ang namatay na may-
ari ay hindi nag-asawa, isulat ang “Wala”. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng asawa . 

Petsa ng Kasal Isulat ang petsa ng kasal ng asawa sa namatay na may-ari ng ari-arian . 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng asawa .   

Petsa ng Kamatayan Kung ang asawa ay namayapa na, isulat ang petsa ng kamatayan. 

 

Bahagi 2 
Isama sa bahaging ito ang lahat ng anak ng namatay na may-ari ng ari-arian. Isulat ang isang 
anak sa bawat linya (buhay o patay). Kung ang namatay na may-ari ay hindi nagka-anak, isulat 
ang “Wala”. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng anak. 

Pangalan ng 
Magulang  

( MULA SA BAHAGI 1) 

Isulat ang unang pangalan ng magulang ng anak, gaya ng nakalista sa Bahagi 1.  

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng anak . 

Petsa ng Kamatayan Kung ang anak ay namayapa na, isulat ang petsa ng kamatayan ng anak.   

 

Bahagi 3 
Isama sa bahaging ito ang lahat ng apo ng namatay na may-ari ng ari-arian. Isulat ang isang apo 
sa bawat linya (buhay o patay). Kung ang namatay na may-ari ay hindi nagka-apo, isulat ang 
“Wala”. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng apo . 

Pangalan ng 
Magulang  

( MULA SA BAHAGI 2) 

Isulat ang unang pangalan ng magulang ng apo, gaya ng nakalista sa Bahagi 2. 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng apo .   

Petsa ng Kamatayan Kung ang apo ay namayapa na, isulat ang petsa ng kamatayan ng apo. 

 

Bahagi 4 Isama sa bahaging ito ang mga magulang (buhay o patay) ng namatay na may-ari ng ari-arian. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng magulang . 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng magulang .  

Petsa ng Kamatayan Kung ang magulang ay namayapa na, isulat ang petsa ng kamatayan ng magulang.   
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Bahagi 5 
Isama sa bahaging ito ang lahat ng kapatid ng namatay na may-ari ng ari-arian. Isulat ang isang 
kapatid sa bawat linya (buhay o patay). Kung ang namatay na may-ari ay walang kapatid, isulat 
ang “Wala”. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng kapatid. 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng kapatid.  

Petsa ng Kamatayan Kung ang kapatid ay namayapa na, isulat ang petsa ng kamatayan ng kapatid. 

 

Bahagi 6 
Isama sa bahaging ito ang lahat ng pamangkin ng namatay na may-ari ng ari-arian. Isulat ang 
isang pamangkin sa bawat linya (buhay o patay). Kung ang namatay na may-ari ay walang 
pamangkin, isulat ang “Wala”. 

Pangalan 
Isulat ang unang pangalan, gitnang pangalan, (pangalan sa pagkadalaga, kung naangkop) at 
apelyido ng pamangkin . 

Pangalan ng 
Magulang  

( MULA SA BAHAGI 5) 

Isulat ang unang pangalan ng magulang ng pamangkin, gaya ng nakalista sa Bahagi 5. 

Petsa ng 
Kapanganakan 

Isulat ang petsa ng kapanganakan ng pamangkin. 

Petsa ng Kamatayan 
Kung ang pamangking babae o pamangking lalaki ay namatay, ipasok ang pamangking babae o 
pamangking lalaki petsa ng kamatayan. 


