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11 फेब्रअुरी 2006 वा सोपश्चात मृत्य ुहुन ेव्यक्तिको बैंक जम्मा बाकसबाट सामग्रीहरु 

हटाउन वा क्तनरीक्षण गनन कसरी आवदेन ददन े

 

पररचय 

11 फेबु्रअरी 2006 वा सोपश्चात मृत्य ुहुने व्यक्तिद्वारा भाडामा क्तलईएको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट सामग्री 

हटाउन वा क्तनरीक्षण गनन राजस्व (एबोक्तलसन अफ इस्टेट ड्यूटी) अध्यादेश 2005 ल ेस्वीकृक्तत ददन ेव्यवस्था 

गदनछ । गृह माक्तमला क्तनदेशकद्वारा अक्तिकार ित्यायोक्तजत गररएका अक्तिकारीअन्तगनत गृह माक्तमला क्तनदेशकल े

क्तनरीक्षण ियोजनको लाक्तग "बैंक जम्मा बाकसको क्तनरीक्षणको लाक्तग आवश्यक िमाणपत्र" (क्तनरीक्षणको लाक्तग 

िमाणपत्र) र क्तवशेष वस्त ु (हरू) हटाउनका लाक्तग "बैंक जम्मा बाकस हटाउने अक्तिकार" ददन सके्नछन्" 

(हटाउनेअक्तिकार ) । हङ्कङ कानूनको इच्छापत्र तथा व्यवस्था अध्यादेशको 60 C देक्ति 601 िण्डहरु, 

अध्याय 10 सान्दर्भनक छन् ।  

 

िश्नमा रहकेा सुरक्तक्षत जम्मा बाकस देहायबमोक्तजम भाडामा क्तलन सदकन्छ - 

(a) मृतक व्यक्तिको एकल नाममा, 

(b) अन्य व्यक्ति (हरू) सँग संयिुरूपमा र लीज सम्झौताले "उत्तरजीक्तव व्यवस्था" िदान गने ठाउँमा 

जस्तै भाडामा क्तलन ेकुन ैव्यक्तिका बाकसका सामग्रीहरूको पहुचँ अको कुनै व्यक्तिको मृत्युल ेिभाक्तवत 

हुदँैन, जस्त-ै संयुि भाडावालामध्ये कुन ै एकको मृत्य ु भएमा सम्झौता अनुसारको अक्तिकार वा 

इच्छा भएको जीक्तवत भाडावालहरुलाई बैंकले पक्तहचान गनछे भनेर सम्झौतामा बताईएको छ, वा  

(c) अन्य व्यक्ति (हरू) सँग संयुिरूपमा र जहाँ लीज सम्झौता "उत्तर्जनवी व्यवस्था" ददंदैन । 

 

 

बैंक जम्मा बाकसको क्तनरीक्षण 

क्तनरीक्षणका लाक्तग िमाणपत्रको लाक्तग आवदेन 

मृत व्यक्तिको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसको क्तनरीक्षणका लाक्तग क्तनवेदन फारम HAEU3 मा गनुनपछन । देहायका 

व्यक्तिदल ेआवेदन ददन सक्छन् -  

(a) मृतकको कायनवाहक िक्ततक्तनिी,  

(b) सम्पक्तत सम्हाल्न िाथक्तमकतासक्तहतका हकदार व्यक्ति, वा  

(c) यदद मृतकले अन्य व्यक्ति (हरू) सँग संयुिरूपमा सुरक्तक्षत जम्मा बाकस भाडामा क्तलएको भए 

जीक्तवत भाडावाल । 

आवेदकसँग सुरक्तक्षत जम्मा बाकसको साँचो हुनुपदनछ ।  



 

सहायक कागजातहरू  

सुरक्तक्षत जम्मा बाकसको क्तनरीक्षणका लाक्तग क्तनम्न कागजातहरूआवश्यक पदनछन्  - 

(a) मृतकको पररचयपत्र / राहदानी, 

(b) मृतकको  मृत्य ुदतान िमाणपत्र,  

(c) आवेदकको पररचयपत्र  /  राहदानी, 

(d)  यदद आवेदक कायनवाहक िक्ततक्तनिीको रुपमा भए मृतकको अक्तन्तम इच्छापत्र , 

(e)  यदद आवेदक मृतकको कायनवाहक होईन भन े  क्तववाह वा जन्म दतान िमाणपत्र जस्ता मृतक  र 

आवेदकबीचको सम्बन्ि िुलाउने कुन ै कागजात (हरू),  

(f) लागु हुन ेभएमा सम्पक्तत सम्हाल्न उच्च िाथक्तमकतासक्तहत काननूी अक्तिकार ददईएको व्यक्ति (हरू) 

द्वारा हस्ताक्षर गररएको त्याग पत्र (हरू), 

(g) लागु हुन ेभएमा सम्पक्ततको िबन्ि गनन उच्च िाथक्तमकतामा कानूनी अक्तिकार ददईएको व्यक्ति (हरू)को  

मृत्य ुिमाणपत्र (हरू), 

(h) लागु हुने भएमा कायनवाहककतान (हरू) वा सम्पक्ततको िबन्ि गनन उच्च िाथक्तमकतामा कानूनी 

अक्तिकार ददईएको व्यक्ति (हरू) को  आक्तिकाररकता पत्र (हरू) (यदद आक्तिकाररकता पत्र कानूनी 

फमनद्वारा तयारी नगररएको भए  नक्तजकैको आफन्तको उपक्तस्थक्ततमा हस्ताक्षर गररएको), 

(i)  लागु हुन ेभएमा (f) वा (g) वा (h) अन्तगनत नाम रहकेा व्यक्ति (हरु) र मृत व्यक्तिको सम्बन्ि 

िष्ट्याउने कुन ैकागजात (हरू), र  

(j) सुरक्तक्षत जम्मा बाकस रहकेो िमाण िुलाउन ेकुनै कागजात (हरू), जस्तै बाकसको लीज सम्झौता । 

 

कृपया तलको  क्तवशषे पररक्तस्थक्ततहरुमा सरुक्तक्षत जम्मा बाकसको क्तनरीक्षण िण्ड हनेुनहोस जसले यी 

पररक्तस्थक्ततहरुमा आवश्यक थप िमाणहरु िस्ततु गदनछ । 

 

क्तनरीक्षणको लाक्तग अपोइन्टमने्ट  

क्तनरीक्षणको लाक्तग िमाणपत्र जारी गदान यस िमाणपत्र बाहकल े क्तनरीक्षणका लाक्तग गृह माक्तमला क्तवभागको 

सम्पक्तत लाभाथी सहायता एकाईसँग अपोइन्टमेन्ट क्तलनु पदनछ । सम्पक्तत लाभाथी सहायता एकाईका 

अक्तिकारीहरू उि क्तनरीक्षण िदियामा भाग क्तलन ेछन् । 

 

क्तनरीक्षण िदिया 

बैंकले क्तनरीक्षणको लाक्तग िमाण-पत्र बाहकको पररचय िमाण माग्नछे र एक जना बैंक कमनचारी क्तनरीक्षण 

िदियामा उपक्तस्थत हुनछेन ्। यदद िश्नमा रहकेो सुरक्तक्षत जम्मा बाकस संयुिरूपमा भाडामा क्तलइएको हो भन े

क्तनरीक्षणको अवस्थामा क्तनरीक्षण िमाणपत्रको लाक्तग सामान्यता कायनवाहक िक्ततक्तनिी वा सम्पक्ततको िबन्ि 

गनन उच्च िाथक्तमकतामा कानूनी अक्तिकार ददईएको व्यक्ति वा जीक्तवत भाडावाल जस्ता अन्य पक्षको उपक्तस्थक्तत 

आवश्यक पनेछ ।  

 

क्तवशेष अपवादको अवस्थामा इच्छापत्र वा उस्त ैसामग्री बाहके क्तनरीक्षणमा कुनै कागजात वा लेि सुरक्तक्षत 

जम्मा बाकसबाट हटाउनु हुदँैन । 



 

इच्छापत्र हटाउन 

यदद क्तनरीक्षणको िममा सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा कुनै इच्छापत्र वा उस्तै कुन ैसामग्री फेला परेमा र िमाणपत्र 

बाहक कायनवाहक वा यसमा नाम लेक्तिएको कायनवाहक भएमा बैंकले बाहकलाई उि इच्छापत्र वा सामग्रीको 

एक िक्तत बाकसमा रािेर  हटाउने अनुमक्तत िदान गनछे । अन्य अवस्थाहरूमा बैंकले इच्छापत्र वा उपकरणको 

िक्ततक्तलक्तप बनाई मूललाई बाकसमा दफतान राख्छ र िक्ततक्तलक्तप उपक्तस्थत सावनजक्तनक अक्तिकारीहरूलाई ददन्छ । 

कानूनअनुसार गृह माक्तमला सक्तचवले इच्छापत्र वा उस्त ैसािनको िक्ततक्तलक्तप 6 बषनसम्म राख्नुपने व्यवस्था 

गरेको छ ।  

 

सचूीको तयारी 

जहाँ :  

(a) सुरक्तक्षत क्तडपोक्तजट बाकसमा कुनै ईच्छापत्र वा उस्तै उपकरण फेला पदनै,  

(b) सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा कुनै एक इच्छापत्र वा उस्त ैसामग्री  फेला पदनछ र त्यसमा िमाणपत्र बाहक 

त्यसमा नाम उल्लेि गररएको कायनवाहक हो, वा  

(c) संयुिरुपमा भाडामा क्तलईएको जम्मा बाकस भएको िण्डमा िमाणपत्र बाहक जीक्तवत भाडावाला 

हो,  

क्तनरीक्षणको लाक्तग िमाणपत्र बाहकले  बैंक कमनचारी, सावनजक्तनक अक्तिकारीहरुको उपक्तस्थक्ततमा सुरक्तक्षत 

जम्मा बाकसका सामग्रीहरुको लगत तयार गनुनपदनछ, यदद संयिुरुपमा भाडामा क्तलईएको जम्मा बाकस भएको 

िण्डमा जीक्तवत भाडावाला वा कायनवाहक / सम्पक्तत सम्हाल्न उच्च िाथक्तमकतासक्तहत काननूी अक्तिकार 

ददईएको व्यक्ति जस्ता अन्य पक्षको उपक्तस्थक्ततमा लगत तयार गनुनपदनछ । सावनजक्तनक अक्तिकारीहरूले सूचीको 

तयारीमा आवश्यक परेमा  सहयोग गनन सक्छन् । िमाणपत्र बाहक र सावनजक्तनक अक्तिकारीहरूले मखु्य िक्ततमा 

हस्ताक्षर गरेर सूचीको सत्यता र सही भएको िमाक्तणत गनुनपनछे ।  

 

सूचीको मुख्य िक्ततक्तलक्तप िमाणपत्र बाहकले राख्नेछ । उपक्तस्थत अन्य पक्षहरुलाई यसको एक िक्तत िदान 

गररनछे । कानूनअनुसार बैंक र गृह माक्तमला सक्तचवले उि सूक्तचको िक्तत 6 बषनसम्म राख्नुपन ेिाविान छ ।  

 

क्तवशषे अवस्थाहरूमा सरुक्तक्षत जम्मा बाकसको क्तनरीक्षण 

यदद इच्छापत्र वा उस्त ैकुन ैसामग्री सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा फेला पयो तर त्यो - 

(a) इच्छापत्र वा सामग्री मान्य छैन, 

(b) इच्छापत्र वा सामग्रीमा कुनै कायनवाहकको नाम उल्लेि छैन, वा 

(c) इच्छापत्र वा सामग्रीमा नाम उल्लेि गररएका कायनवाहक वा सबै कायनवाहकहरु (ले_ - 

(i) पत्ता लाग्न सकेनन्, 

(ii) कायनवाहकको रूपमा कायन गनन अस्वीकार गरे, 

(iii) मृत्य ुभईसकेको छ, वा 

(iv) कायनवाहकको रुपमा काम गनन असक्षम छन् ,  

सम्पक्ततको िबन्ि गनन अक्तिकार िाप्त गरेको व्यक्तिल ेक्तनरीक्षण िमाणपत्रको लाक्तग आवेदन ददन सक्छ । उसल े/ 



उनले आवेदनका साथ पयानप्त िमाणहरु जुटाउन ु पदनछ र सम्बद्ध पक्षहरु क्तनरीक्षण िमाणपत्रमा उल्लेि 

गररनछेन ्।  

 

बैंक जम्मा बाकसबाट सामग्रीहरु हटाउन 

मृतकको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट क्तवशेष कागजातहरू (इच्छापत्र वा उस्त ैसामग्री लगायत) वा  लेिहरू  

हटाउने अक्तिकार बाकसको सामग्रीहरूको सूची तयार भएपक्तछ मात्र जारी गररनछे । काननूत: सुरक्तक्षत जम्मा 

बाकसबाट क्तनम्न अवस्थामा कागजात हटाउन पक्तन सदकन्छ -  

(a) यदद कागजात सारांश िशासनको लाक्तग आवेदन सम्बद्ध भएमा, िक्ततक्तनिीको आदशे वा क्तवदेशी 

अनुसानको लाक्तग भएमा, वा  

(b) (i) कागजात   मृतक भन्दा अन्य व्यक्तिको स्वाक्तमत्वमा रहकेो पाईएमा,  

(ii) कागजात तत्कालाई उि व्यक्तिलाई आवश्यक परेमा  र  

(iii) कागजात हटाउनाल ेमतृकको सम्पक्तत्तमा कुनै पक्तन व्यक्तिको वैि चासोलाई पूवानग्रह गन ेछैन । 

आवेदक क्तवशेष पररक्तस्थक्ततको उत्तरजीक्तव व्यवस्था अन्तगनत  सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा संयुि रुपमा रहकेो 

जीक्तवत भाडावाला भएको अवस्था बाहके मौदिक मलू्यका कागजात तथा सामग्रीहरु सुरक्तक्षत जम्मा 

बाकसबाट हटाउने अनुमक्तत छैन । 

 



हटाउन ेअक्तिकारका लाक्तग आवदेन 

क्तनम्न व्यक्तिहरुले सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट सामग्रीहरु हटाउने अक्तिकारका लाक्तग  आवेदन ददन सक्छन ्

- 

(a) मृतकको कायनवाहक िक्ततक्तनिी,  

(b) सम्पक्तत सम्हाल्न िाथक्तमकतासक्तहतका हकदार व्यक्ति, वा 

(c) सुरक्तक्षत जम्मा बाकस  मृतकसँग संयुि रुपमा भाडामा क्तलएको भए जीक्तवत भाडावालल े

।  

 

उत्तरजीक्तव व्यवस्थाका साथ सयंिुरुपमा भाडामा क्तलईएको सरुक्तक्षत जम्मा बाकस  

भाडामा क्तलइएको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसको लीज सम्झौताले बचेको िबन्िको लाक्तग िदान गने ठाउँमा 

जीक्तवत भाडावालाले सुरक्तक्षत जम्मा बाकस कागजातहरू र उनलाई सम्बक्तन्ित उनको लेिहरू हटाउनको 

लाक्तग िाक्तिकरणको लाक्तग आवेदन ददन सक्छ। आवेदन फारम HAEU4A मा भनुनपदनछ र जीक्तवत भाडावालल े

सामग्री हटाउन कायनवाहक / सम्पक्तत्त सम्हाल्न अक्तिकार िाप्त व्यक्तिको क्तलक्तित अनुमक्तत क्तलन ुपदनछ, 

साथै हटाउने िदियामा उनीहरूको उपक्तस्थक्तत आवश्यक पदनछ ।  

 

यदद कानूनी िाविान बमोक्तजम उि सुरक्तक्षत जम्मा बाकसका सामग्रीहरूको सूची तयार भएको छ 

भने मृतकको मृत्य ुभएको 12 ददनपक्तछ जीक्तवत भाडावालल ेसुरक्तक्षत जम्मा बाकसको पहुँचमा आफ्नो 

अक्तिकार ियोग गनन सक्छन्  । सामग्रीहरु हटाउने अक्तिकारको लाक्तग आवेदन ददन आवश्यक छैन । 

यद्यक्तप बैंकले उि मृतकको मृत्य ुभएको 12 मक्तहना भएको पयानप्त िमाण माग्नेछ ।  

 

माक्तथ रहकेो बैक जम्मा बाकसबाट सामग्रीहरु हटाउन भन्न ेक्तशषनक अन्तगनत राक्तिएका आवश्यकताहरू 

पुरा गने सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट कागजात(हरू) हटाउने अन्य आवेदनहरू HAEU4B फारममा भनुन 

पदनछ ।  

 

यदद मृतकले अरु व्यक्तिहरूसँग संयुिरुपमा सुरक्तक्षत जम्मा बाकस भाडामा क्तलएको भएमा आवेदनका 

लाक्तग अन्य पक्ष (जस्तै: जीक्तवत भाडावाल(हरु) को क्तलक्तित सहमक्तत आवश्यक पदनछ जहाँ आवेदक 

मृतकको सम्पक्तत सम्हाल्ने कायनवाहक / अक्तिकारिाप्त व्यक्ति हो वा यदद आवेदक जीक्तवत भाडावाल 

भएमा कायनवाहक / अक्तिकारिाप्त व्यक्ति हो ।) 

 



सहायक कागजातहरू  

सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट सामग्रीहरु हटाउने आवेदनका लाक्तग  क्तनम्न कागजातहरू आवश्यक पदनछन्  

- 

(a) आवेदकको पररचयपत्र / राहदानी, 

(b) बैंक जम्मा बाकसको सूची; 

(c)  यदद आवेदक मृतक व्यक्तिको कायनवाहक भएमा मृतकको अक्तन्तम इच्छापत्र र उि इच्छापत्रको 

िक्तत िदान गररएको छैन भने,  

(e) यदद आवेदक मृतक व्यक्तिको कायनवाहक िक्ततक्तनिी नभएमा र त्यस्ता कागजातहरू नददईएको 

भए क्तववाह वा जन्म दतान िमाणपत्र जस्ता मतृक  र आवेदकबीचको सम्बन्ि िष्ट्याउने 

कुनै पक्तन कागजात (हरू), 

(e) लागु भएमा र िदान नददईएको भए सम्पक्तत सम्हाल्न उच्च िाथक्तमकतासक्तहत कानूनी अक्तिकार 

ददईएको व्यक्ति (हरू) द्वारा हस्ताक्षर गररएको त्याग पत्र (हरू), 

लाग ुहुन ेभएमा र नददईएको भए सम्पक्ततको िबन्ि गनन उच्च िाथक्तमकतामा कानूनी अक्तिकार ददईएको 

व्यक्ति (हरू)को  मृत्य ुिमाणपत्र (हरू), 

लागु भएमा र  HAEU4A  आवेदन फारमको सम्बन्िमा (e) र (f) मा नाम उल्लेि भएका 

व्यक्ति(हरू) र मृतकको बीचमा सम्बन्ि िमाक्तणत गने कुनै कागजातहरू : 

(h) हटाइने कागजात र / वा सामग्रीहरुमा  जीक्तवत भाडावालको स्वाक्तमत्व िमाक्तणत गन े

कागजात(हरु) ।  

 

शपथपत्र 

सम्पक्तत लाभाथी सहायता एकाइले  हटाउने अक्तिकारकोआवेदन जाँच गररसकेपक्तछ यसले आवेदकलाई 

आवेदनमा उल्लेि गररएका तथ्यहरूको सत्यताको लाक्तग सत्यताको शपथ क्तलन / सहमत जनाउनका 

लाक्तग अह्राउन सक्छ ।  

 

गहृ माक्तमला क्तनदशेकद्वारा राक्तिएको छाया ँिक्तत / िमाक्तणत गरेको सत्य कागजातको 

लाक्तगआवदेन  

योग्य व्यक्तिहरुले सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा राक्तिएका इच्छापत्र वा उस्तै सामानहरु वा गृह माक्तमलाका 

क्तनदेशकद्वारा राक्तिएको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसका सूचीको छायाँ िक्तत / िमाक्तणत गररएको सत्य िक्ततका 

लाक्तग क्तनवेदन गनन सक्छन् । छायाँ िक्तत / िमाक्तणत सत्य िक्ततको शुल्क भुिानी गनन सदकने दकक्तसमको 

छ । िक्ततक्तलक्तप / िमाक्तणत सत्य िक्ततक्तलक्तपको  शुल्क भुिानयोग्य छ। 

• इच्छापत्र वा त्यस्तै सामानको छायाँ िक्ततको हकमा आवेदक सम्पक्तत सम्हाल्न  अक्तिकार िाप्त 

हुनुपछन जो मृतकको सम्पक्ततको सम्बन्िमा अक्तिकारको लाक्तग आवेदन ददन  इच्छुक हुनपुदनछ 

र िश्न उठेको आवेदनका लाक्तग इच्छापत्र वा समान अक्तनवायन वा सान्दर्भनक हुनेछ ।   

• सूक्तचको छायाँ िक्ततको हकमा आवेदकसँग मतृकको सम्पक्तत िक्तत आक्तिकाररक रुची हुनुपछन वा 

उि व्यक्ति मृतकसँग संयुिरुपमा सुरक्तक्षत जम्मा बाकस भाडामा क्तलने जीक्तवत भाडावाल हुनुपदनछ 

।  



 

सुरक्तक्षत जम्मा बाकसमा राक्तिएका इच्छापत्र वा उस्त ैसामानहरु वा गृह माक्तमलाका क्तनदेशकद्वारा राक्तिएको 

सुरक्तक्षत जम्मा बाकसका सूचीको छायाँ िक्तत / िमाक्तणत गररएको सत्य िक्ततका लाक्तग गररने आवेदनहरू 

HAEU6A वा HAEU6B िमश: भररनु पदनछ ।  

 

फारमहरू 

HAEU3, HAEU4A, HAEU4B, HAEU6A र HAEU6B फारमहरूको िक्ततहरू गृह माक्तमला क्तवभागको 

सम्पक्तत लाभाथी सहायता इकाईमा  उपलब्ि छन ् । (सम्पकन  क्तववरणको लाक्तग कृपया तल यस िण्डको  

सोिपछु मा हनेुनहोस् ।) अथवा फारमहरू तलका वेबसाइटबाट डाउनलोड गनन सदकन्छ :  

http://www.had.gov.hk/estates । 

 

सोिपछुहरू 

11 फेबु्रअरी 2006 वा सोपश्चात मृत्य ुहुन ेव्यक्तिको सुरक्तक्षत जम्मा बाकसबाट सामानहरु हटाउन ु

वा क्तनरीक्षणसम्बन्िी तपाईंसँग कुनै िश्न भएमा तपाईंले गृह माक्तमला क्तवभागको सम्पक्तत लाभाथी सहायता 

इकाईमा सम्पकन गनन सकु्नहुन्छ – 

 

• ठेगाना : 3 औं तला, साउथनन 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 फेब्रअुरी 2006 भन्दा अगाक्तड  मृत्यु हुन ेव्यक्तिको  सम्पक्तत िबन्िका लाक्तग कृपया  राजस्व क्तवभागको 

इस्टेट ड्युटी कायानलयको  2594 3240 मा सम्पकन गनुनहोस् । 

 

गृह माक्तमला क्तवभाग  

अक्तिल 2007 

सरकारको रसद क्तवभागद्वारा मुदित 
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