
11 फेब्रअुरी, 2006 वा सो पश्चात मतृ्यु हुन ेव्यक्तिको साना सम्पक्ततसम्बन्धी 

पकु्तिकरण सचूनाको लाक्ति कसरी आवदेन ददने  

 

 

िृह माक्तमला क्तवभाि 

 

अक्तिल 1, 2007 बाट लाि ुहुन ेसूचना  

 



11 फेब्रअुरी, 2006 वा सो पश्चात मतृ्यु हुन ेव्यक्तिको साना सम्पक्ततसम्बन्धी 

पकु्तिकरण सचूनाको लाक्ति कसरी आवदेन ददने  
 

पररचय  

साना सम्पक्ततसम्बन्धी पुक्तिकरण सूचनाको आवेदन िृह माक्तमला सक्तचवद्वारा ित्यायोक्तित अक्तधकारी अन्तिगत िहृ 

माक्तमलाका क्तनदशेकले िारी िनग सके्नछन् । यस पुक्तिकरण सूचनाल े यस सूचनामा संलग्न तोदकएको खण्डमा 

मृतकको सम्पक्ततको व्यवस्थापन सम्बद्ध मध्यवती िावधानद्वारा मुि िररनेछ भने्न िमाक्तणत िदगछ । हङ्कङको 

कानूनको इच्छापत्र तथा व्यवस्था अध्यादशेको खण्ड 60K, अध्याय 10 सान्दर्भगक छ ।  

 

पकु्तिकरण सचूनाको लाक्ति आवदेन  

पुक्तिकरण सूचनाले कायगकारी वा िाथक्तमक रुपमा तोदकएको व्यक्तिलाई 11 फेब्रुअरी 2006 वा सो 

पक्तछ मृत्यु हुने व्यक्तिको साना घर िग्िाको व्यवस्थापन िनग सक्षम तुल्याउन ेछ ।  

  पुक्तिकरण सूचना िारी िनग योग्य हुन1 हङ्कङमा मृत्युको क्तमक्ततमा मृतकसिँ भएको सम्पूणग सम्पक्तत 

समग्रमा नबढी  $50,000 पैसाको हुनुपदगछ । मृतकले पक्तन कुन ैपक्तन सम्पक्ति ट्रस्टीको रूपमा वा 

Tso वा Tong को व्यवस्थापकको रूपमा राखेका क्तथएनन् ।  

•आवेदक मृतकको कायगकारी िक्ततक्तनधी हुनुपछग वा िाथक्तमकताका साथ सम्पक्तत सम्हाल्न अक्तधकार 

िाप्त व्यक्ति हुनुपदगछ ।  

•आवेदन HAEU5, HAEU5-A , HAEU5-S फारमहरुमा बनाइनु पदगछ । फारमका िक्ततहरू िहृ 

माक्तमला क्तवभािको सम्पक्तत लाभाथी सहायता एकाइबाट उपलब्ध छन् । (सम्पकग क्तववरणको लाक्ति 

कृपया तल यस खण्डको  सोधपछु मा हनेुगहोस् ।) अथवा फारमहरू तलका वेबसाइटबाट डाउनलोड 

िनग सदकन्छ : http://www.had.gov.hk/estates 

•फारम HAEU5-S मृतकको मृत्युको समयमा स्वाक्तमत्वमा रहकेा सब ैसम्पक्तिको सबैको ताक्तलका 

क्तमलाउनको लाक्ति  हो । बैंक (हरू) द्वारा पक्तछको िकृयामा मद्दत पुर याउन बैंक खाता (हरू) को 

नाम, खाता नम्बर (हरू), निद रकम (हरू) सक्तहत बैंक खाताहरूको क्तववरण िदान िनुगपनेछ । 

सब ैखाताहरू मृतक व्यक्तिको एकमात्र नाममा हुनुपदगछ । 

 . क्तनवेदन िाचँ िररसकेपक्तछ आवेदकलाई शपथ पत्र तथा शपथपत्रमा दखेाईएको तथ्यको सत्यता 

बारे सपथ क्तलन / सुक्तनक्तश्चत िनग सोक्तधनेछ ।  

 

1 यदद हङ्कङमा मृत्युको क्तमक्ततमा मृतक व्यक्तिसँि पैसा नभएर अन्य सम्पिीहरू (िस्तै क्तधतो, व्यवसाय, 

िग्िा िक्तमन, मोटर िाडी, सुरक्तक्षत िम्मा बक्स, िहनाहरू) अक्तनवायग संचय कोष, बीमा नीक्तत), वा 

ऋण  (िस्तै कर दाक्तयत्व, बैंक ऋण  ओभरड्राफ्ट, के्रक्तडट काडग ऋण ) भएको भए यो पुक्तिकरण सूचना 

लािू हुन ेछैन । 

http://www.had.gov.hk/estates


  

सहायक काििातहरू  

पुक्तिकरण सूचनाको आवेदनका लाक्ति क्तनम्न काििातहरू (मुख्य र िक्ततक्तलपीहरु) आवश्यक छन्  - 

(a) मृतक व्यक्तिको पररचय पत्र / राहदानी, 

(b) मृतक व्यक्तिको मृत्यु िमाणपत्र, 

(c) आवेदकको पररचयपत्र / राहदानी, 

(d) यदद छ भने मृतक व्यक्तिको अक्तन्तम इच्छा, 

(e) यदद आवेदक मृतक व्यक्तिको कायगवाहक िक्ततक्तनधी नभएमा क्तववाह वा िन्म दताग 

िमाणपत्र िस्ता मृतक ,  आवेदकबीचको सम्बन्ध िष्ट्याउने कुनै पक्तन काििात (हरू), 

(f) लाि ु हुने भएमा सम्पक्तत सम्हाल्न उच्च िाथक्तमकतासक्तहत कानूनी अक्तधकार ददईएको 

व्यक्ति (हरू) द्वारा हस्ताक्षर िररएको त्याि पत्र (हरू), 

(g) लाि ुहुने भएमा सम्पक्ततको िबन्ध िनग उच्च िाथक्तमकतामा कानूनी अक्तधकार ददईएको 

व्यक्ति (हरू)को  मृत्यु िमाणपत्र (हरू),  

(h) लाि ुहुन ेभएमा (f) र / वा (g) अन्तिगत नाआपतकालीनम रहकेा व्यक्ति (हरु), 

मृतकको सम्बन्ध िष्ट्याउने कुनै काििात (हरू), र  

(i)  मृतक व्यक्तिको मृत्युको क्तमक्ततमा बैंक खाताको ब्यालेन्स  दखेाउने मृतक व्यक्तिको सब ै

बैंक खाता (हरू) को सम्बन्धमा मुद्दक्तत िम्मा रसीद / बैंक स्टेटमेन्ट (हरू) / बैंक 

पासबुक (हरू), मृत्यु अक्तघका अक्तन्तम तीन मक्तहनाका माक्तथका सब ै।  

आवेदनको स्वीकृक्तत हुदँा पुक्तिकरण सूचना र  यससाथ संलग्न िररएको काििातसक्तहतको िक्ततक्तलपी 

आवेदकलाई िारी िररनेछ ।  

 

पकु्तिकरण सचूनाको रद्द 

यदद आवेदकले शपथपत्र र / वा संलग्न काििातमा िदान िररएका सूचना पक्तछ िलत फेला 

पारेमा (उदाहरणका लाक्ति काििातमा सम्पक्तत छुटाईएको, घोषणा िररएको निद रकम िलत 

भएको, मृतकको सम्पक्ति ट्रस्टीको रूपमा रहकेो वा Tso वा Tong को िबन्धक रहकेो)  

आवेदकले िृह माक्तमलाका क्तनदशेकलाई िानकारी िराउनु पदगछ, यदद पुक्तिकरण सूचना िारर 

भईसकेको भए यसलाई रद्द िनगका लाक्ति दफताग िनुग पदगछ । 

 

 यददआवेदन पत्रमा कुनै िल्ती भेरटएमा िृह माक्तमला क्तनदशेकले पक्तन पुक्तिकरण  सूचना रद्दको 

लाक्ति आवेदकलाई सूक्तचत िनग सक्दछन् । आवेदकले सकेसम्म चाँडो पुक्तिकरण सूचना दफताग िनुगपनेछ 

अन्यथा ऊ / उनले अपराध िरेको ठहछग र उसले / उनले  स्तर 1 को (हाल $ 2,000)  

िररवानाको भाक्तिदार बनु्नपनेछ ।  

 



यदद हङ्कङमा मृत्यु भएको क्तमक्ततमा मृतक व्यक्तिको स्वाक्तमत्वमा रहकेो सम्पूणग सम्पक्ततहरूको मूल्य 

समग्रमा   $50,000 पैसा भन्दा कम भएमा र मृतकले ट्रस्टी वा Tso वा Tong को 

िबन्धकको रूपमा कुनै सम्पक्तत स्वाक्तमत्वमा नक्तलएको भएमा आवेदकले नयाँ पुक्तिकरण सूचनाको 

लाक्ति आवेदन ददन सक्दछन्।  

 

महत्त्वपणूग नोटहरू 

पुक्तिकरण सूचना िक्ततक्तनक्तधत्व आदशेको लाक्ति िक्ततस्थापन होईन । सम्पक्तत सम्हाल्न 

िाथक्तमकतासक्तहतको अक्तधकार िाप्त व्यक्ति वा कायगकारी िक्ततक्तनधीको पुक्तिकरण सूचनामा संलग्न 

िररएको काििातमा उक्तल्लक्तखत बैंक खाता (हरू) मा पैसा हाल्ने वा नहाल्ने भने्न क्तनणगय 

अदालतको आदशे बेिर नै बैंकले आफ्नो क्तववेकको ियोि िनग सक्छ । 

भुिानी िाप्त िने सम्पक्तत सम्हाल्न िाथक्तमकतासक्तहतको अक्तधकार िाप्त व्यक्ति वा कायगकारी िक्ततक्तनधी  

पैसा सम्हाल्न  काननूी रुपमा बाध्य हुन्छ ।  

 

सोधपछुहरू  

11 फेब्रुअरी 2006 वा सोपश्चात मृत्यु हुने व्यक्तिको साना सम्पक्ततसम्बद्ध पुक्तिकरण सूचनाको 

आवेदनसम्बन्धी तपाईंसँि कुनै िश्नहरू भएमा तपाईंल े िृह माक्तमला क्तवभािको सम्पक्तत लाभाथी 

सहायता इकाईमा सम्पकग िनग सकु्नहुन्छ –  

 

• ठेिाना: 3 औं तला, साउथनग सेन्टर, 130, हने्सी रोड, वान चाई, हङ्कङ 

• टेक्तलफोन: 2835 1535 

•फ्याक्स: 2122 9497 

• इ-मेल: ebsu@had.gov.hk  

• वेबसाइट: http://www.had.gov.hk/estates 

 

11 फेब्रुअरी 2006 वा सोपश्चात मृत्यु हुने व्यक्तिको  सम्पक्तत िबन्धका लाक्ति कृपया रािस्व 

क्तवभािको इस्टेट डु्यटी कायागलयको  2594 3240 मा सम्पकग िनुगहोस् । 

 

िृह माक्तमला क्तवभाि 

अक्टूबर 2019  

सरकारको रसद क्तवभािद्वारा मुदित 

ebsu@had.gov.hk%20
http://www.had.gov.hk/estates

