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यता ध्यान सिनुहोि् !

वनियतको रनिस्टरिाई कािूिी परामशड नर्दि निषेध गररएको छ। यो पुखस्तका प्रशािनिक पुनि कायड (Probate) गिड
िहयोग गिे प्रयोििका िानग तयार गररएको हो। तपाईंिँग यो पुखस्तकामा िम्बोधि िगररएका अनतररि प्रश्न वा
पररखथथनतहरू छि् भिे आफ्िो वनकि वा वनियतको रनिस्टरिाई परामशड गरे र मात्र अगानड िढ् िुहोि् ।

िं शोनधत अनप्रि 2007
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खण्ड 1: परिचय
मेररल्याण्डको पुिरावे र्दि अर्दाितिे मृतकको घरिग्गाको िन्दोिस्त गिे िारे मा नियम तथा फारामहरू िागू गरे को छ।
यो पुखस्तकाको उद्दे श्य भिेको तपाईंिाई यो प्रनक्रयाको िारे मा र तपाईं कुिै घरिग्गाको व्यखिगत प्रनतनिनधको रूपमा
छिौट हुिुभएको छ भिे किरी आवश्यक फारामहरू तयार गिे भन्ने िारे मा िािकारी नर्दिु हो। यो पुखस्तकािे
प्रशािनिक पुनिमा िाधारणतया प्रयोग हुिे फारामहरूको िारे मा मात्र छिफि गछड । मृत व्यखिको घरिग्गाको
व्यवथथापि गिड प्रयोग हुिे ििै फारामहरू निि िीनवत हुँ र्दा ििे को काउन्टीमा रहे को वनियतको रनिस्टरको
कायड ियमा उपिब्ध छि् । यो पुखस्तकामा छिफि गररएका फारामहरू र अन्य फारामहरू िम्बन्धी अनधक िािकारी
प्रायििो िावड िनिक पुस्तकाियमा उपिब्ध हुिे मेररल्याण्डको कारिाहीको नियम शीषडक 6 पाउि िनकन्छ। र्दु वै
मेररल्याण्डको नियम र मेररल्याण्डको व्याख्या गररएको िं नहता- घरिग्गा र टर स्टिम्बन्धी र्दफा (“ET”) मेररल्याण्डको
िाधारण िभाको निम्न वे ििाइटमा पढ् ि िनकन्छ: www.ml।s.state.md.us
यो पुखस्तकािे मेररल्याण्ड राज्यमा घरिग्गाको किरी व्यवथथापि गररन्छ भन्ने िारे मा िािकारी नर्दन्छ। यिमा राज्य तथा
िं घीय आय कर वा घरिग्गा कर नफनतड िम्बन्धी िू चिा हुँ र्दैि। यििे अको राज्यको कािुि वा क्षे त्रानधकारनभत्र पिड िक्ने
मेररल्याण्ड िानहर रहे का घरिग्गाको व्यवथथापिको िारे मा िािकारी नर्दँ र्दैि ।
यो गाइडमा मेररल्याण्डमा घरिग्गाको व्यवथथापििम्बन्धी ििै प्रश्नहरूको उत्तर नर्दइएको छै ि र यो पुखस्तका घरिग्गाको
व्यवथथापिमा महत्वपूणड हुिे पेिागत कािूिी वा नवत्तीय परामशडिाई प्रनतथथानपत गिे प्रयोिििे तयार गररएको है ि।

खण्ड 2: वसियतको िसजस्टि
वनियतको रनिस्टर मेररल्याण्डको िं नवधाि अिुिार थथानपत गररएको एक िावड िनिक कायड ाािय हो। यो
िं नवधाििेिंनवधाि हरे क काउन्टी तथा िािनटमोर िगरमा एउटा वनियतको रनिस्टर थथापिा गिे व्यवथथा गरे को छ।
प्रत्येक चार वषडको िानग रनिस्टार छानिएको हुन्छ। वनियतको रनिस्टर वा निििे तोकेको कमडचारीिे प्रशािनिक
पुनिको फाराम तयार गरररहे को ििै व्यखििाई िहयोग गिे तथा परामशड नर्दिे काम गछड ि् ; तर निििाई कािूिी परामशड
नर्दि निषेध गररएको हुन्छ। यो पुखस्तकामा उखिखित ििै फारामहरू वनियतको रनिस्टरको कायड िय वा
www.registers.state.md.us वे ििाइटिाट प्राप्त गिड िनकन्छ (फाराम डाउििोड गिे पृष्ठमा िािुहोि् )। फाराम
Adobe Acrobat Reader मा िमीक्षा गिड वा नप्रन्ट गिड िनकन्छ अथवा ििै फारामहरू Word, Word Perfect वा
Adobe Acrobat ढाँ चामा डाउििोड गिड िनकन्छ।
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खण्ड 3: अनाथहरूको अिालत
हरे क काउन्टी र िािनटमोर िगरमा रहे को अिाथहरूको अर्दाितिँ ग मृतक व्यखिको िम्पनतमानथको क्षे त्रानधकार
हुन्छ। अिाथहरूको अर्दाितिे नववानर्दत घरिग्गािम्बन्धी मुद्दाको िु िवाइ गछड र न्यानयक रूपिे पुनि गररएका ििै
घरिग्गाको िु पररवे क्षण गछड । न्यानयक पुनि कायड प्रशािनिक रूपमा व्यवथथापि गिड ििकेको अवथथामा गररिे
कारिाही हो।
अिाथहरूको अर्दाितिे इच्छापत्रको वै धता र कािूिी प्रश्न र नववार्द उत्पन्न हुिे िम्पनतको हस्तान्तरणिम्बन्धी मुद्दाहरू
िमाधाि गछड । अिाथहरूको अर्दाितको िीनमत क्षे त्रानधकार भएकािे िाधारणतया कािूिी शीषडकिम्बन्धी प्रश्नहरूको
निधाड रण घर र्दै िो अर्दाितिाट गररिुपछड । अिाथहरूको अर्दाितिँ ग $20,000 भन्दा कमको व्यखिगत िम्पनत
घरिग्गामा िमावे श हुििक्छ वा िक्दै ि भन्ने कुरा निधाड रण गिे क्षे त्रानधकार हुन्छ तर यो अनधकारमा अर्दािती कारिाही
चिाउि िनकन्छ। अिाथहरूको अर्दाितिे िाता, व्यखिगत प्रनतनिनधको कनमशि र घरिग्गाको व्यवथथापि कायड मा
िहयोग गिड प्रयोग गररएको वनकिको िचड अिुमोर्दि गछड । ET शीषडक 2, उपशीषडक 1
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खण्ड 4: परिभाषाहरू:
1.

2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.

15. उत्तरानधकारी: कुिै व्यखि वनियत ििेखिकि
मर्दाड कािुि अिुिार घरिग्गा प्राप्त गिे
पररवारको िर्दस्य।
16. िूचनाको रिपोिड : पुनि िगिुड पिे िम्पनत (पुनि
गिुड पिे घरिग्गामा िपिे िम्पनत) को िारे मा
िािकारी नर्दिे कागिात। पुनि िगिुड पिे
िम्पनतमा मेररल्याण्डमा िानहर रहे को वास्तनवक
िम्पनत, िं युि िम्पनत, िीविभर चिाउि नमल्िे
घरिग्गा वा टर स्ट वा नडडको िाकी व्याि, मृतक
व्यखिको चाि भएको टर स्ट, मृत्यु हुँ र्दा नर्दइिुपिे
िम्पनत र तोनकएका िाभाथी िनहतका।RA हरू
िमावे श गिे निवृड तीभरण र िुनवधा योििाहरू
पछड ि्।
17. अपुताली कि: मृतकको घरिग्गािाट प्राप्त हुिे
िम्पनतमा िाग्ने कर।

घिजग्गाको व्यवस्थापन: मृतक व्यखिको
िम्पनतको व्यवथथापि ििमा िम्पनतको
िं किि, िचड र ऋणको भु िािी, उत्तरानधकारी
वा िाभाथीिाई गररएको नवतरण िमावे श हुन्छ।
प्रशािसनक पुसष्ट कायड : वनियतको
रनिस्टरिमक्ष इच्छु क व्यखििे व्यखिगत
प्रनतनिनध नियु खि र वनियतको पुनि वा मृतक
व्यखििे वनियत ििेिी मरे को हो भिे िो
कुराको पुनि गिे प्रयोििका िानग चािेको
कारिाही।
िन्तान (िन्तानहरू): वै ध िन्ताि वा धमड
िन्ताि वा अवै ध िन्ताि।
िाबाकताड : मृतकको घरिग्गामा र्दािा गिे
व्यखि (वा िं थथा)।
अनभिेिमा रहे को ऋण: िनमिको अनभिेिमा
रे कडड गररएको वास्तनवक िम्पनतको िन्धक
िस्ता अनभिेिमा रहे को ऋण।
मृ तक: मृतक व्यखि
वं शि: कुिै व्यखिको रगतको िम्बन्ध भएको
व्यखि। (वं शिमा िन्ताि, िानतिानतिा वा
पािानत पिानतिा आनर्द पछड ि् )
आवाि: थथायी घर ििाउिे प्रयोििका िानग
कुिै व्यखि भौनतक रूपमा ििेको थथाि। (अको
शब्दमा, िानहर गएपनछ फनकडिे वा फनकडि चाहिे
थथाििाई आवाि भनिन्छ।)
वनियत नवरुद्धको छिौट: पनत वा पत्नीिाई
वै धानिक अंश प्राप्त गिड िक्ने गरी कािुििे
नर्दएको अनधकार, यो अनधकारअिुिार
वनियतमा उिेि गररएको अंशभन्दा िढी पनि
प्राप्त हुि िक्छ।
ऋण भाि: वास्तनवक िम्पनतको िन्धक िस्ता
िम्पनतमा िाग्ने र्दािी वा हक।
घिजग्गा: मृतकको िम्पनत।
पारिवारिक भत्ता: वनियत वा वनियत िभएको
अवथथामा कािुि अिुिार प्राप्त हुिे िम्पनतको
अनतररि प्राप्त हुिे भत्ता, यो भत्तामा अपुतािी
कर िाग्दै ि र यो भत्ता िीनवत पनत वा पत्नी वा
िीनवत अनववानहत िािािक (१८ वषड मुनिको)
िाई नर्दइन्छ।
सफर्ु सियिी: अको व्यखिको पैिा तथा अन्य
िम्पनत व्यवथथापि गिे तथा चिाउिे व्यखि वा
िं थथा। यििे टर स्टी, प्रापक, निम्मा नििे व्यखि,
अनभभावक, िञ्चािक, प्रशािक वा व्यखिगत
प्रनतनिनधिाई िमावे श गछड ।
घरिग्गाको कुि मूल्य: घरिग्गाको नतिुड पिे
रकम, िचड िकटाइएको वास्तनवक मूल्य।
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18. इच्छु क व्यक्ति(हरू): वनियतमा व्यखिगत
प्रनतनिनधको रूपमा उिेि गररएको
व्यखि(हरू), व्यखिगत प्रनतनिनधको रूपमा
काम गिे व्यखि, विीयतर्दार, उत्तरानधकारी
(मृतकिे वनियत तयार िगररकि मरे पनि),
वनियतको टर स्टी(हरू) र इच्छु क व्यखिको
रूपमा रहे का िािािक तथा अपाङ्ग व्यखिको
िानग नियु ि गररएका अनभभावकहरू।
19. वसियत सबना: वनियत िििाइएको अवथथा।
20. हकवाला: िीनवत वं शागत िन्तािको वं शागत
िन्ताि िाहे कको, वै ध िन्ताि, धमड िन्ताि र
कािुििे व्यवथथा गरे को पररभाषा अिुिारको
अवै ध िन्ताि िनहतको प्रत्येक िीनवत वं शागत
िन्ताि। हकवािािे िौते िी िन्ताि वा फोस्टर
िन्ताि िमावे श गर्दै ि।
21. िाझेिािी: यस्तो प्रकारको स्वानमत्व ििमा
व्यखिगत वा वास्तनवक िम्पनतमा र्दु ई वा
िोभन्दा िढीको अनवभानित (िारिार) स्वानमत्व
हुन्छ, यस्तो स्वानमत्व किै को मृत्यु हुँ र्दा िीनवत
व्यखिमा हस्तान्तरण हुिे िािको हुन्छ। कुिै
िं युि पक्षको मृत्यु हुँ र्दा नििको अंश वा हक
कािुि अिुिार स्वतिः: िीनवत पक्षमा िछड ।
22. न्यासयक पुसष्ट कायड : पररखथथनतिे प्रशािनिक
पुनि कायड गिे िनर्दिे अवथथा (वनियतको
वै धतामा प्रश्न उठे मा, वनियत िि भएमा,
एकभन्दा िढी योग्य व्यखििे व्यखिगत
प्रनतनिनधको िानग आवेर्दि नर्दएको िस्ता) मा
अिाथहरूको अर्दाित (ि नक वनियतको
रनिस्टर) िे चिाउिे पुनि कारिाही।
23. भासगिाि: वनियतमा प्रापकको रूपमा िाम
उिे ि भएको व्यखि।
24. व्यवस्थापन पत्र: वनियतको रनिस्टरिे िारी
गरे को व्यखिगत प्रनतनिनधिाई कुिै घरिग्गाको
व्यवथथापि गिे अनधकार नर्दिे कागिात।
25. िीसमत आिे श: मृतकको िाममा मात्र रहे को
िम्पनत वा नििको िाममा रहे को िे फ नडपोनिट
िक्समा रहे को वनियतको िोिी गिड अिु मनत
नर्दिे आर्दे श।
26. वंशागत उत्तिासधकािी वा भासगिाि: मृतकको
प्रत्यक्ष वं शिको रूपमा रहे को व्यखि।
27. िंशोसधत व्यवस्थापन: व्यखिगत प्रनतनिनधको
िानग उपिब्ध प्रशािनिक पुनि नियमको िु दृढ
िं स्करण (मृतक 10/1/97 मा वा यो मनत पछानड
मरे को अवथथामा)। व्यखिगत प्रनतनिनधिे आफ्िो
नियु खि भएको 10 मनहिानभत्र मौज्दात र
िाताको िट्टामा अखन्तम प्रनतवे र्दि पेश गिुड पछड ।
(अनधक िािकारीको िानग यो पुखस्तकाको िण्ड
8 हे िुडहोि् ।)
28. घिजग्गाको कूल मू ल्य: िचड, ऋण आनर्द
कटाएर िाँ की रहे को िम्पनत।

29. पुसष्ट गनुड नपने घिजग्गा: पुनि गिुड पिे
घरिग्गामा िमावे श िभइकि ििे िम्पनत यिमा
मेररल्याण्डमा िानहर रहे को वास्तनवक िम्पनत,
िं युि िम्पनत, िीविभर चिाउि नमल्िे
घरिग्गा वा टर स्ट वा नडडको िाकी व्याि, मृतक
व्यखिको चाि भएको टर स्ट, मृत्यु हुँ र्दा नर्दइिु पिे
िम्पनत र तोनकएका िाभाथी िनहतका।RA हरू
िमावे श गिे निवृड तीभरण र िुनवधा योििाहरू
पछड ि्।
30. व्यक्तिगत प्रसतसनसध: घरिग्गाको व्यवथथापि
गिड नियु ि भएको व्यखि (कायडकारी वा
प्रशािकको रूपमा पनि नचनििे )।
31. पुसष्ट कायडको सनवेिन: पुनि कायड िम्बन्धी
कारिाही िु रु गिड आवश्यक कागिात।
32. पुसष्ट गरिनु पने घिजग्गा: मृतकको मात्र
स्वानमत्वमा मात्र रहे को वा िाझे र्दारको रूपमा
नििको स्वानमत्वमा रहे को िम्पनत।
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33. सनयसमत घिजग्गा: कुि मूल्य $30,000 (वा एक
मात्र उत्तरानधकारी पनत वा पत्नी रहे को अवथथामा
$50,000) िरािरको पुनि गिुड पिे िम्पनत
स्वानमत्वमा रहे को मृतकको िम्बन्धमा गररिे
घरिग्गाको कारिाही।
34. वािस्थान: कुिै थथािमा िर्दाको िानग ििस्ने
नहिाििे कोही व्यखि िनिरहे को कुिै नवशेष
क्षे त्रमा रहे को ििोिाि थथि। आवाि र
वािथथािको फरक छु ट्टाउि आवािको पररभाषा
हे िुडहोि् ।
35. िानो घिजग्गा: कुि मूल्य $30,000 वा िोभन्दा
कम (वा एक मात्र उत्तरानधकारी रूपमा िीनवत
पनत वा पत्नी रहे को अवथथामा $50,000 वा
िोभन्दा कम) िरािरको पुनि गिुड पिे िम्पनत
स्वानमत्वमा रहे को मृतकको िम्बन्धमा गररिे
घरिग्गाको कारिाही।
36. सवशेष प्रशािक: व्यखिगत प्रनतनिनध नियु ि
गिुडभन्दा अगानड िम्पनतको िु रक्षा तथा
व्यवथथापि गिड आवश्यक भएको िित
अर्दाितिे नियु ि गरे को घरिग्गाको प्रशािक।
(नवशेष प्रशािकको िीनमत अनधकारहरू
हुन्छि्।)
37. िम्पूणडमा अंसशयाि: श्रीमाि र श्रीमतीको िीचमा
मात्र िृ नित हुिे एक प्रकारको स्वानमत्व ििमा
कुिै एक िािाको मृत्यु हुँ र्दा िीनवत व्यखिमा
िम्पूणड िम्पनतको स्वानमत्व िछड ।
38. िाझा स्वासमत्व: यस्तो प्रकारको स्वानमत्व
ििमा कुिै िम्पनतमा र्दु ई वा िोभन्दा िढी
व्यखिको अनवभानित स्वानमत्व हुन्छ र कुिै एक
िाझे र्दारको मृत्यु हुँ र्दा त्यिको स्वानमत्व िीनवत
िाझे र्दारमा िर्दै ि। मानिकको मृत्यु हुँ र्दा नििको
हक वनियत रनहत अवथथामा कािु ि अिुिार वा
वनियत हुँ र्दा िोही अिुिार नििको
उत्तरानधकारीमा िछड ।
39. वसियत िसहत: वनियत तयार गिे मृत्यु
40. वसियतकताड : वनियत तयार गराउिे व्यखि।
41. िर स्ट: अको पक्ष (िाभाथी) को फाइर्दाको िानग
कुिै पक्ष (टर स्टी) िे स्वानमत्वमा रािेको वास्तनवक
र/वा व्यखिगत िम्पनत मानथको अनधकार
टर स्टका िम्पनतहरू पुनि िगिुड पिे (अिम्बखन्धत)
िम्पनतहरू हुि्।
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पिेछ। वनियतको रनिस्टर कायाड िय माफडत िे वा
प्रर्दाि गिे कम्पिीहरू पनि छि् । इच्छु क
व्यखिहरूको िू ची (फािाम 1104) पनि यही िे िा
पेश गिड िनकन्छ तर त्यो नियु खि भएको 20 नर्दि
नभत्रमा भिे अनिवायड पेश गिुड पिेछ। उि िू चीमा
िाम, ठे गािा, तथा मृतकको वनियतमा भागीर्दार हुि
िाम उिेि गररएका व्यखि एवं वनियतमा िाम
उिे ि िभए तापनि कािूिी रूपमा हक िाग्न िक्ने
उत्तरानधकारीहरूको नववरण िामेि भएको हुन्छ।
पररखथथनत अिुिार अनतररि फाराम पनि आवश्यक
पिड िक्छि् । र्दािी पेश गिे व्यखि मेररल्याण्डको
िानिन्दा होइि भिे वािथथाि एिेन्टको नियु खि
(फािाम 1106) पनि आवश्यक पछड । उपयु ि
व्यखििे र्दािी गरे को छै ि तर उिमानथ अनधक
प्राथनमकता छ र ििै इच्छु क व्यखिहरूका िानग
उिको िरुरत छ भिे व्यखिगत प्रनतनिनध नियु खिको
स्वीकृनत (फािाम 1106) पनि आवश्यक पछड ।
वनियतिे िोण्डका आवश्यक कुराहरू छूट नर्दएको
छै ि र घरिग्गाको िानग िोनमिि िोण्ड र्दताड गिे
इच्छा र्दे िाइएको छ भिे ििै इच्छु क व्यखिहरूिे
िोण्ड छूट (फािाम 1117) पेश गिुड पिेछ। कुिै पनि
इच्छु क व्यखििे िू चिाका आवश्यक कुरािाट
छूटकारा पाउि िू चिा छूट (फािाम 1101) मा
हस्ताक्षर गिड िक्नेछ।

खण्ड 5: सनयसमत घिजग्गा
मेररल्याण्ड प्रशािििँ ग िम्बखन्धत मृतकको िम्पनत्त $
30000.00 मूल्य िरािरको ठहर भएमा ( पनत वा
पत्नीमात्र एकिौटी उत्तरानधकारी वा हकवािा भएमा
$50,000.00 िरािर ठहर भएमा) उि घरिग्गािाई
नियनमत घरिग्गाको रूपमा व्यवथथापि गररिे छ।
घरिग्गाको मूल्य यनकि गर्दाड मृतकको िाममा रहे का
िम्पनत्तहरूको मात्र नहिाि गररन्छ वा/र उििे
िामान्यतया िाझे र्दारिाट प्राप्त गिे अंश िमेत िोनडिे
छ। िम्पनत्तिाट ऋण घटाएर ििै िाई मान्य हुिे
मृत्युको िमयमा भएको उपयु ि ििार मूल्य अिुिार
िम्पनत्तको मूल्य निधाड रण गररिे छ। यिो गर्दाड नतिुड
िपिे िीमा रकम र िु रनक्षत ऋणको िवािमा िु रनक्षत
पक्षिाई ख्यािमा राखििे छ।
उि घरिग्गा मृतकको मृ त्यु भएको िे िा ििोिाि
गरे कै गाउँ मा िुिा गररिे छ।
घिजग्गा खु ला गने कायड
िक्किी अखन्तम वनियत, प्रमाण र अन्य कुिै निित
भएमा ती िमेत मृतकको अखन्तम िमयमा ििोिाि
रहे को गाउँ को वनियतको रनिस्टरमा पेश गिुड पिेछ ।
प्रशािि िाट माग र्दािी (फािाम 1112) र िू ची A
(फािाम 1136) घरिग्गा िुिा गिे प्रनक्रया िु रुवात
गिे फारामहरू हुि। माग र्दािी गर्दाड राज्यिे
आफूिाई अनधकार नर्दिु पिे कारण िनहत आवे र्दि
गिे व्यखि कारण िनहत उपखथथत हुिुपिे छ वा
मृतकिे आफ्िो वनियत िेिेको हुिुपिे छ। िू ची A िे
िम्पनत्तहरूको पररमाणको अिुमानित िू चीिाई
िू चीकृत गछड । नियु ि गररएको िू चिा (फािाम
1114) पनि आवे र्दििँ गै पेश गिुड पिे छ। वनियतको
रनिस्टर कायाड ियिे हप्ताको एक पटक गरे र नियनमत
तीि हप्ता व्यखिगत प्रनतनिनधको िहमनत अिुरूपको
िामान्यतया चल्तीको िमाचारपत्रमा िू चिा प्रकाशि
गिे छ। उि िू चिािे आफ्िो अनधकार िाग्न िक्ने
व्यखिहरूिाई र्दािी नवरोध पेश गिड र वनियतिाई
पुनि गिड िू नचत गिेछ। उि िू चिािे अनधकार िाग्न
िक्ने व्यखिहरूिाई आफ्िो र्दािी र आवश्यक
प्रमाणहरू पेश गिड िमेत िू नचत गिेछ। र्दािीका िाथै
िोनमिि िोण्ड (फािाम 1116) वा व्यखिगत
प्रनतनिनधको िोण्ड (फािाम 1115) पनि पेश गिुड
पिेछ। िोनमिि िोण्ड वनियतिे प्रि रूपमा छूट नर्दए
िनर्दएको हे िड प्रयोग गिड िनकन्छ वा ििै इच्छु क
व्यखिहरूिाई निखित रूपमै छूट नर्दएको छ छै ि
भन्ने हे िड पनि यिको प्रयोग हुििक्छ। व्यखिगत
प्रनतनिनधको िोण्ड भिे वनियतिे प्रि रूपमा छूट
िनर्दएको वा ििै इच्छु क व्यखिहरूिाई निखित
रूपमा िनर्दएको िण्डमा प्रयोग गररन्छ। िीमा
कम्पिीिे ती िोण्ड फारामहरू कायाड न्वयि गिुड
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व्यक्तिगत प्रसतसनसधको सनयुक्ति

िामेि हुिु पिेछ। िू चीमा ििै िामग्रीहरू वणड िात्मक
नववरण िनहत मृतकको मृत्यु हुँ र्दाको नमनतमा नतिका
ििार मूल्य िनहत िामेि गिुडपिे छ। नधतो तथा ऋण
भार भए नतिको प्रकार र मूल्य िनहत िाथै नधतो तथा
ऋण िम्बखन्धत िामग्री भए नतिको िन्दभड िनहत
उिे ि गिुड पिेछ। वास्तनवक तथा
निि/ठे क्का/भाडामा निइएका िम्पनत्तका हकमा
उि िम्पनत्त नचन्न पयाड प्त नववरण नर्दिुपिेछ।
मूल्याङ्कििे मृत्यु हुँ र्दाको िमय वास्तनवक मूल्य
र्दे िाएको हुिुपछड । “कररि/िगभग” वा त्यस्तै अन्य
अिुमानित मूल्य ििाउिे शब्दहरू राखिएको
मूल्याङ्कि स्वीकार गररिेछैि।

वनियत रनिस्टरिे वनियतिाई पुनि गिड र व्यखिगत
प्रनतनिनध नियु ि गिड िक्नेछ। व्यखिगत प्रनतनिनधको
शखि र काम कतड व्य व्यवथथापिको
पत्र िारी भएपनछ शुरू हुिेछ। उि पत्रहरू िारी
गर्दाड मेररल्याण्डको प्रचनित कािूि अिुिार रनिस्टरिे
प्राथनमकताका क्रम हे िेछ। िामान्यतया उि क्रम
वनियतमा िाम उिेि भएको व्यखि, पनत वा पत्नी,
िन्तािहरू आनर्द र्दे खि िाहूहरू वा कुिै अको
व्यखििम्म हुििक्छ। मेररल्याण्डको कािूििे
व्यवथथापिको पत्रमा केही अनधकारहरूमा
प्रनतिन्धको व्यवथथा गरे को छ। त्यििाट वनञ्चत हुिे
केही व्यखिहरूको आं नशक िू ची निम्न अिुिार छ:
(1) 18 वषडभन्दा मुनिको भएमा;
(2) मािनिक रूपमा अिक्षम भएमा;
(3) गम्भीर अपराधको र्दोषी भएमा;
(4) अमेररकाको िागररक िभएको वा अमेररकाको
थथायी िानिन्दा िभएको तथा मृतकिँ ग निम्न
िम्बन्ध िभएको भएमा;
मृतकको पनत वा पत्नी;
(b) मृतकको पुिाड ;
(c) मृतकको उत्तरानधकारी; वा
(d) मृतकको र्दािुभाइ वा नर्दर्दी िनहिी।
नियु खिको िमयमा वनियत रनिस्टर कायाड ियिे
अनिवायड रूपमा नवनभन्न कागिातहरू पेश गिे
िमयावनध तोक्नेछ। नियनमत घरिग्गाको व्यखिगत
प्रनतनिनधको रूपमा तपाईंिे मृतकका िाहूहरूको
िाम तथा ठे गािाहरू इमािर्दारीका िाथ ठहर गिुड
पिेछ, र नतििाई ईमे ि माफडत वा िेिेर िू चिा
नर्दिुपिेछ। व्यखिगत प्रनतनिनधिे 20 नर्दिनभत्र
तपाईंिाई नर्दईएका नियु खिका िूचिा पयाड प्त
िं ख्यामा िु झाउिु पिेछ, िििाई कायाड ियिे ििै
इच्छु क व्यखििम्म हुिाक माफडत पठाउिे छ;
नियु खिको तीि मनहिानभत्र िम्पनत्त िू ची तथा
िािकारी ररपोटड िुझाउिुपिेछ; र नियु खिको िौां
मनहिापनछ नहिािनकताि िु झाउिुपिेछ। पनहिा िै
इच्छु क व्यखिहरूको पूणड र िही िू ची र्दताड गररएको
छै ि भिे निप कोड िमेत िामेि भएका प्रि
ठे गािाहरू उखिखित इच्छु क व्यखिहरूको िाम
िू ची तथा िू चीमा भएका िं थथाहरूको एउटा िम्पकड
व्यखि िमेत उिेि गरे र 20 नर्दि नभत्रै र्दताड गिुड
पिेछ।
िम्पसत्त/िामग्रीको िूची (मौज्दात)
व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको तीि मनहिा
नभत्र उि व्यखिगत प्रनतनिनधिे मृतकको एकिौटी
िम्पनत्तको िू ची ििाएर िम्पनत्त िू ची पेश गिुड पिेछ ।
त्यिमा मृतकिे िाझे र्दारिाट पाउिे ब्याि िमेत
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व्यक्तिगत प्रसतसनसधले सनम्न कुिाहरूको मू ल्याङ्कन
गनड िक्छ:

•
•

(1) मोटर गाडीहरू – उपयु ि ििार मूल्यको
मूल्याङ्कि गिुडको िाटो व्यखिगत प्रनतनिनधिे
उि मोटर गाडीको निम्न थथािमा पाइिे
गाडीहरूको मूल्य िँ ग तु ििा गरे र औित मूल्य
निकाल्ि िक्छ: (a)
रानिरय अटोमोिाइि नडििड एिोनिएििको
अनफनियि रूपमा प्रयोग हुिे कार निर्दे नशका;
वा (b) रनिस्टरिे निधाड रण गरे को कुिै पनि त्यस्तै
वस्तु गत मूल्य निर्दे नशका;
(2) रानिरय तथा क्षेत्रीय एक्सचेन्ि वा काउन्टर
िु रक्षाहरूमा िू चीकृत रहे का कपोरे ट स्टकहरू;
(3) (1) िोण्डहरू, िोटहरू िमेत मृतकिे िगािी
गरे का पाउि िाँ की ऋणहरू तथा मृतकिे
अरूिाट निएका नतिड िाँ की ऋणहरू;
(4) िैं क िाताहरू तथा पैिा; र
(5) ।RA हरू, वानषडक आयहरू, तथा मृतकको
िम्पनत्तमा िोनडिे गरे र भु िािी पाउि नमल्िे
िीवि िीमा वा हकवािाको िाम उिे ि
िभएका आयहरू
व्यक्तिगत प्रसतसनसधले िबै अन्य िामग्रीहरूको
योग्य तथा तिस्थ मू ल्यां कनकताड लाई मू ल्याङ्कन
गिाएि त्यिको सवविण प्राप्त गिे को हुनु पने छ।
वास्तनवक तथा भाडाका िम्पनत्तहरूको मूल्याङ्कि
गर्दाड वास्तनवक मूल्यां किको िाटो िम्पनत्त कर
िगाउि गररिे मू ल्याङ्कि ििरी िै िामािको पुरै
िगर्दमा हुिे मूल्याङ्कि गिड िनकिे छ, त्यिको िानग
मूल्याङ्कि िनकिे अखन्तम नर्दिको मूल्यिाई आधार
मान्न िनकिेछ। (यो मूल्याङ्कि नवनध िेतीको िनमि,
िङ्गि भएको िनमि, वा रानिरय रूपमा र्दताड भएको
िनमिको िवािमा प्रयोग गिड नमल्दै ि।)

•

•
•

•
•

िं युि िम्पनत्तहरू;
मृतकको िम्पनत्तको भौनतक अंश िििाई
अखन्तम रूप नर्दिुपिे वा नवतरण गिुडपिे छ, वा
िम्पनत्तको थथािान्तरण िििे गर्दाड मृ त्युको िु ई
वषड अनघ िम्मको िमयावनधमा उि िम्पनत्तको
िामूनहक स्वानमत्व नििडिा हुन्छ;
वास्तनवक तथा व्यखिगत िम्पनत्त ििमा िीनवत
हुँ र्दा मृतकिे हक नथयो, तर नतिमा पूणडभन्दा
कम ब्याि निइएको नथयो;
P.O.D. िाताहरू;
वानषडक आयमा वा अन्य पखिक वा प्राइभे ट
कामर्दारको पेन्सि वा फाइर्दा योििामा हुिे कुिै
ब्याि;
कुिै वास्तनवक वा आिीवि नििी रहिे वा निनित
वषडिम्म रहिे िम्पनत्तिाट प्राप्त हुिे ब्याि;
कुिै वास्तनवक वा नििी िम्पनत्तिाट प्राप्त हुिे
ब्याि, िुि अपूणड छि् , टर स्टमा वा अन्य कुिै
रूपमा।

मे रिल्याण्ड (Maryland)बासहि रहे का वास्तनवक वा
ठे क्का/भाडामा निइएका मृतकको मात्र िाममा
भएका वा उिका िाझे र्दार िमेतको िं युि हक िाग्ने
िम्पनत्तहरू िाई िािकारीको िानग मात्र िमेट्िु
पछड ।
िािकारी ररपोटड मा िू चीकृत ििै िम्पनत्तहरूको मूल्य
तथा मूल्यां किमा आवश्यक कुराहरू यो पुखस्तकाको
िम्पनत्त िू ची िण्डमा उिेि भए िमोनिम हुिेछि्।

िािकारी नर्दिे काम
व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको तीि मनहिा
पनछ व्यखिगत प्रनतनिनधिे िािकारी ररपोटड
ििाएर पेश गिुडपिेछ। यि फाराममा उिे ि
गररएका िम्पनत्तहरू मृतकिे मृ त्युको िमयमा पुरै
ब्याि निई ििकेका वा भागीर्दार/हकवािाको िाम
उिे ि भएका िम्पनत्तहरू हुि। यिकारण, यी
िम्पनत्तहरूमा वनियतका शतड हरू वा वनियत
िभएको िण्डमा हकवािािे िम्पनत्त पाउिे कािुि
नभत्र िपिे हुि िक्छि् । अपूणड शतड भएका वा
मृतकको नवश्वािका आधारमा कुिै पनि व्यखिमा
िाि िक्ने वा पैतृक िम्पनत्त करको र्दायरामा िपिे
िम्पनत्तहरूको िािकारी गराउिु पिेछ। िािकारी
ररपोटड मा निम्न कुराहरू ररपोटड गिड योग्य हुिेछि् :
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खाताहरू

(िम्भव भएमा हस्ताक्षि आवश्यक)

व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको िौां
मनहिानभत्र व्यखिगत प्रनतनिनधिे एक िाता तयार
गरे र त्यििाई पेश गिुडपिेछ। यो िातामा निम्न
कुराहरू हुिुपछड :
•
•
•
•
•
•
•

िे वाको प्रमाणपत्र
MD RULE 6-417 (d)
म यहाँ प्रमानणत गर्दड छु नक _______ िार को
नर्दि नमनत_____________________. 20______ मा मैिे
ति उखिखित वा िखम्मनित कागिातमा उखिखित
िू चिा ििै इच्छु क व्यखिहरूिाई हस्तान्तरण, इमेि,
नटकट र्दस्तु र नतरे र हुिाक माफडत पठाएको छु , ििमा
निम्न िू चिा िखम्मनित छि् : (1) िाताको िट्टामा मैिे
एउटा ररपोटड पेश गरे को छु ; (2) प्रापकिे नचत्त
ििु झेका कुरा अर्दाितिे उि िाता अिुमोर्दि गरे को
आर्दे श नर्दएको 20 नर्दिनभत्र अर्दाितमा पेश गिड
िक्नुहुिेछ; (3) थप िािकारी वनियत रनिस्टरको
कायाड ियमा रहे को घरिग्गा/िम्पनत्तको फाइि हे रेर
वा व्यखिगत प्रनतनिनधिाई िम्पकड गरे र वा
वनकििाई िम्पकड गरे र प्राप्त गिड िक्नुहुिेछ; (4)
तपाईंको अिुरोधमा व्यखिगत प्रनतनिनधिे एक प्रनत
िाता वा िाताको िट्टामा पेश गरे को ररपोटड िू चिा
प्राप्त कुिैपनि इच्छु क व्यखििाई उपिब्ध गराउिे छ,;
र (5) अर्दाितिाट अखन्तम भिी अिुमोर्दि भएको
उि िाताको आधारमा अर्दाितको आर्दे शिे िाता
अिुमोर्दि भएको 30 नर्दिनभत्र िम्पनत्त नवतरण गररिे
छ।

िातामा रहे को शुरू मौज्दात रकम िुि िम्पनत्त
िू चीमा िम्पनत्तको रूपमा उिे ि गररएको छ;
नवनवध िावाँ रकम प्राखप्त;
मृत्युको िमय यता िम्पनत्तमा भएको हे रफेर;
आय;
कोषिाट नवतरण भएका रकमहरू;
नवतरण तथा करहरू;
पनछ िाता िञ्चािि गिड आवश्यक रकम, िाता
अखन्तम िभएको भए।

िाता तयार गर्दाड कुिै पनि फाराम भिुड पर्दै ि; तर
वनियत रनिस्टरको कायाड ियमा िाताको िमुिा छ,
त्यििाई निर्दे नशकाको रूपमा प्रयोग गिड िनकन्छ।
िातािाई अखन्तम स्वरूप नर्दइएको छै ि भिे निम्न
िमयावनध अिुिार क्रमशिः र्दु ईवटा िाताहरू पेश गिुड
पिेछ: पनहिो िाता स्वीकृत भएको छ मनहिापनछ वा
पनहिो िाता पेश गरे को िौ मनहिापनछ। उि
घरिग्गािँ ग िाता गणिा गर्दाड को िमय कुिै पनि
िम्पनत्त छै ि भिे व्यखिगत प्रनतनिनधिे िाताको िाटो
िम्पनत्त िभएको व्यहोराको ररपोटड ििाएर िाताको
िट्टामा पेश गिड िक्नेछ।
िाता वा िम्पनत्त िभएको व्यहोराको ररपोटड प्रमानणत
हुिु पिेछ, र िू चिा छूट िगराएका ििै इच्छु क
व्यखिहरूिाई नतिको िािकारी नर्दिुपिेछ।
प्रमाणीकरण तथा िू चिामा िामेि गिड आवश्यक
िािकारीको िमुिा ति नर्दइएको छ।

इच्छु क व्यक्तिहरूको नाम तथा ठे गाना:

व्यक्तिगत प्रसतसनसध
(हस्ताक्षि असनवायड)
वसकल
(िम्भव भएमा हस्ताक्षि आवश्यक)

खाताको प्रमाणीकिण
MD RULE 6-417 (b)(9)
म झूिो बोले मा िजायको भागीिाि बन्न
कबु ल गिै सवनम्रताका िाथ जािी कागजातमा
उक्तिक्तखत कुिा (व्यक्तिगत प्रसतसनसधको खातामा
उक्तिक्तखत सवविण) जानकािी गिाउँ छु; यिमा
उक्तिक्तखत सवविण मै ले जाने बु झेिम्म मलाई प्राप्त
जानकािी ि सवश्वािको आधािमा ित्य छन् ।

व्यक्तिगत प्रसतसनसधका कसमशनहरू तथा
वसकलका शुल्कहरू
व्यखिगत प्रनतनिनध तथा/वा घरिग्गाको वनकििे
घरिग्गा व्यवथथापिको िे वा प्रर्दाि गै रेिापत
नचत्तिु झ्र्दो क्षनतपूनतड पाउिु आवश्यक छ।
उिीहरूिे व्यवथथापि गरे को उि िम्पनत्त $20,000
भन्दा मानथको छै ि भिे कनमशि कुि िम्पनत्तको 9%
भन्दा मानथ हुिु हुँ र्दैि। व्यवथथापि गररएको
िम्पनत्त $20,000 भन्दा मानथ छ भिे कनमशि
$1,800 र कुि िम्पनत्तको $20,000 भन्दा मानथको
रकममा

व्यखिगत प्रनतनिनध
(हस्ताक्षि असनवायड)
वनकि

- 12 -

थप 3.6% भन्दा िढी हुि पाउिे छै ि।
घरिग्गा/िम्पनत्तको कुिै पनि फण्ड माफडत व्यखिगत
प्रनतनिनध वा वनकििाई नर्दिुपिे भएमा निम्न
आवश्यक िािकारी नर्दएपनछ मात्र त्यिो गिे अिुमनत
नर्दइिे छ:
•
त्यो सतरिएको िकम ऋण हो, कसमशन हो वा
मृ तकको मृ त्यु हुनुअसघ नै सिनु पने
आवश्यकता भएको शुल्क हो भिे , एउटा रकम
नतरे को िािकारी िखम्मनित नतरे को रकम तथा
नतरे को आधार िनहतको िू चिा ििै र्दािाकताड
तथा इच्छु क व्यखिहरूिाई पठाउिु पिेछ;
• अिालतको स्वीकृसत गनुडपने गिी िेवाका
सवस्तृत नववरण तथा उि िे वाको िानग
आवश्यक क्षनतपूनतड रकम िखम्मनित गरे र एउटा
निवे र्दि वनियत रनिस्टरको कायाड ियमा पेश
गिडपिेछ, ििमा ििै तर्थ्हरू प्रमानणत गरे र
हस्ताक्षर गरे र िामेि गररएको हुिु पिेछ र ििै
इच्छु क व्यखि तथा र्दािाकताड हरूिाई िाई
िू चिा नर्दएको प्रमाणपत्र िमेत त्यिमा िामेि
भएको हुिु पिेछ। रकम नतिड अिुमनत नर्दिु अनघ
नतिुडपिे शुल्क नतिड अर्दाितिे नर्दएको अिुमनत
आर्दे शमा हस्ताक्षर हुिुपिेछ।
• अिालतको स्वीकृसतको िट्टामा सिइने मन्जुिी
(फािाम 1138)
अिुिार ििै रकम िोडे र एकमुस्ट रकम मानथ
उिे ि गररए िमोनिम अिुमनत नर्दइएको रकम
भन्दा िढी हुँ र्दैि भिे त्यस्तो रकम नतिड निवे र्दिको
िरुरत पर्दै ि; त्यस्ता रकम नतिड ऋण नतिड िाँ की
रहे का िाहूहरू तथा इच्छु क व्यखिहरूको
निखित मन्िुरी र नतिुडपिे रकम उिे ि भएको
िहमनत फाराम रनिस्टरमा पेश गरे पुग्छ।
िाबीहरू
र्दािाकताड िे र्दािी प्रस्तु त गिड तोनकएको िमयावनध
नभत्र िम्पनत्तको नवरुद्ध र्दािी गिड पाउँ छ, त्यिको िानग
नक त (1) उििे व्यखिगत प्रनतनिनध िामु र्दािी पेश
गिुडपछड , (2) रनिस्टर िामु र्दािी पेश गरे र त्यिको एक
प्रनत व्यखिगत प्रनतनिनधिाई िु झाउिु पछड , वा (3)
मुद्दा हाल्िुपछड । उििे व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि
अनघ िै र्दािी पेश गिुड चाहे मा मृतक ििोिाि गरे को
गाउँ को रनिस्टरमा र्दािी पेश गिड िक्नेछ वा उििे
मृत्यु अनघ मृतक ििोिाि गरे को कुिै पनि गाउँ को
रनिस्टरमा र्दािी पेश गिड िक्ने छ।
िाबी तल उक्तिक्तखत िमय िीमा सभत्र पेश गनुड
पने छ:
•

मृ तकको मृ त्यु भएको समसतले 6 मसहना सभत्र;
वा
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•

व्यक्तिगत प्रसतसनसधले मे ल माफडत वा अन्य
कुनै सकसिमले िाहूलाई आफ्नो सनयुक्तिको
एक प्रसत पठाएको 2 मसहना सभत्र,
िाहूहरूलाई िूचना सिएपसछ, अज्ञात
उत्तिासधकािीहरूलाई िूचना सिएपसछ वा
कुनै सलक्तखत जानकािी गिाएपसछ जिमा
उिको िाबी िूचना पाएको 2 मसहना सभत्र
प्रस्तुत नगिे िाबी िोसकने छ भन्ने जानकािी
सिएपसछ।

•

स्वास्थ्य तथा मानसिक स्वच्छता सवभागले
मृ तकको िम्पसत्त मासथ गरिने िाबी तल

उक्तिक्तखत िमयावसध सभत्र गनुड पने छ:

मानथ) हुिु हुँ र्दैि। उि िम्पनत्त तरि छ भिे त्यििे
व्यखिगत प्रनतनिनधिाई अर्दाितको आर्दे श िे गर िचड
नतिड िक्षम ििाउँ छ र त्यिको िानग अर्दाितको
अिुमोर्दि पनि पिड िु पर्दै ि।

(a) व्यक्तिगत प्रसतसनसधको सनयुक्ति
भएको िूचना प्रकासशत भएको 6 मसहना
सभत्र; वा
(b) व्यक्तिगत प्रसतसनसधले सवभागको
मे सर्कल िहायता पुनप्राड क्तप्त शाखामा
सनयुक्तिको एक प्रसत पठाएको,
िाहूहरूलाई िूसचत गिे को तथा अज्ञात
उत्तिासधकािीहरूलाई िूसचत गिे को 2
मसहना सभत्र।

खाताको तथा अक्तन्तम खाताको अनुमोिनका
प्रभावहरू
रनिस्टरिे तत्काि िाताको िेिापरीक्षण गिेछ।
िेिापरीक्षण तथा अर्दाितको अिुमोर्दिपनछ
अर्दाितिे अपवार्दका िानग थथाि नर्दँ र्दै तत्काि
अिुमोर्दिको कायाड न्वयि गिेछ। अर्दाितको िाता
अिुमोर्दि गिे आर्दे श िमावे श भएको 20 नर्दि नभत्र
अपवार्द पेश गिुडपिेछ र ती अपवार्दमा आधार तथा
तानकडक नववरण हुिुपिेछ। अपवार्दको एक प्रनत
व्यखिगत प्रनतनिनधिाई नर्दइिेछ। िमयमै कुिै पनि
अपवार्द पेश िभएमा अर्दाितिे गरे को िाता
अिुमोर्दििाई अखन्तम मानििेछ। अर्दाितिे िाताको
अिुमोर्दि गरे को अखन्तम मानिएको 30 नर्दिनभत्र िाता
अन्तगड त िम्पनत्त िाँ डफाँ ड गररिे छ। अखन्तम िाताको
अखन्तम अिुमोर्दििे उि घरिग्गा/िम्पनत्तिाई स्वतिः
िन्द गिेछ।
सवसवध
सनयममा व्यवस्था भए अनुरूप असनवायड अं शको
छनोि (फािाम 1126)
िीनवत हकवािा छ भिे वनियतिे छोडे को
घरिग्गा/िम्पनत्तको िट्टामा िीनवत पनत वा पत्नीिँ ग
पुरा घरिग्गा/िम्पनत्तको एक नतहाइ अंश छिोट गिड
पाउिे अनधकार हुन्छ वा िीनवत हकवािा छै िि् भिे
निििँ ग पुरा घरिग्गा/िम्पनत्तको आधा अंश छिोट
गिड पाउिे अनधकार हुन्छ।
अक्तन्तम िंस्काि खचड को आवेिन तथा आिे श
(फािाम 1130)
अर्दाितिे आफ्िो तिनविको आधारमा मृतकको
अखन्तम िं स्कारको िचडमा अिुमनत नर्दन्छ। उि िचड
मृतकको िम्पनत्त तरि हुिे अवथथा छै ि भिे कुिै पनि
अवथथामा $10,000 भन्दा मानथ (10/1/05 भन्दा
अनघ मृत्यु भएको व्यखिको हकमा $5,000 भन्दा
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खण्ड 6: िाना घिजग्गाहरू

उिमानथ अनधक प्राथनमकता छ र ििै इच्छु क
व्यखिहरूका िानग उिको िरुरत छ भिे िािा
घरिग्गा/िम्पनत्तका िानग व्यखिगत प्रनतनिनध
नियु खिको स्वीकृनत (फािाम 1105) पनि आवश्यक
पछड । कुिै पनि इच्छु क व्यखििे िू चिाका आवश्यक
कुरािाट छूटकारा पाउि िू चिा छूट (फािाम 1101)
मा हस्ताक्षर गिड िक्नेछ। वनियतिे िोण्डका
आवश्यक कुराहरू छूट नर्दएको छै ि र िचड तथा भत्ता
कटाएर पनि घरिग्गा/िम्पनत्तको मूल्य $10,000.00
वा िोभन्दा िढी हुि आउँ छ भिे ििै इच्छु क
व्यखिहरूिे िोण्ड छूट (फािाम 1117) पेश गिुड
पिेछ।

मेररल्याण्ड प्रशाििको अनधकार क्षे त्रनभत्र थथानपत
मृतकको िम्पनत्त $30,000.00 वा िो भन्दा कम
मूल्यको भएको ठहर भएमा (पनत/पत्नी मात्र त्यो
िम्पनत्तको एकिौटी उत्तरानधकारी भएमा $50,000.00
वा िो भन्दा कम) त्यो घरिग्गा/िम्पनत्तिाई िािो
घरिग्गाको रूपमा व्यवथथापि गररि िक्छ।
घरिग्गा/िम्पनत्तको मूल्य ठहर गर्दाड मृतक एक्लैको
िाममा भएका िम्पनत्तहरू र/वा उििे िम्पनत्तमा
रहे का िाझे र्दारहरूिाट प्राप्त गिे ब्यािमात्र गणिा
गररिे छ। िम्पनत्तिाट ऋण घटाएर ििै िाई मान्य हुिे
मृत्युको िमयमा भएको उपयु ि ििार मूल्य अिुिार
िम्पनत्तको मूल्य निधाड रण गररिे छ। यिो गर्दाड नतिुड
िपिे िीमा रकम र िु रनक्षत ऋणको िवािमा िु रनक्षत
पक्षिाई ख्यािमा राखििेछ।

िाना िम्पसत्त/घिजग्गा खु ला गने कायड
प्रशािििँ ग गररिे आवे र्दि र िू ची B पेश गररिकेपनछ
िािा घरिग्गा/िम्पनत्त िुिा गिे प्रशािनिक प्रनक्रया
शुरू गररन्छ।

आवश्यक कागजात
अखन्तम वनियतको िक्कि र प्रमाण तथा कुिै अन्य
िम्बखन्धत निखित प्रमाण(हरू) भए ती िमेत मृतकको
ििोिाि रहे को गाउँ को वनियतको रनिस्टर
कायाड ियमा पेश गिुड पिे छ। प्रशािििँ ग गररिे आवे र्दि
(फािाम 1103) र िू ची B (फािाम 1137) घरिग्गा
िुिा गिे प्रनक्रया िु रुवात गिे फारामहरू हुि। माग
र्दािी गर्दाड राज्यिे आफूिाई अनधकार नर्दिु पिे कारण
िनहत आवे र्दि गिे व्यखि कारण िनहत उपखथथत
हुिुपिे छ वा मृतकिे आफ्िो वनियत िेिेको हुिुपिे
छ। िू ची B िे मृत्युको िमयमा िम्पनत्तहरूको मूल्य
तथा िम्पनत्तमा रहे को ऋणको िूचीिाई िू चीकृत गछड ।
उि घरिग्गामा रहे का िम्पनत्तको मूल्य अिुर्दाि/भत्ता
भन्दा कम िभएको खथथनतमा नियुि गररएको िू चिा
(फाराम 1109) पनि आवे र्दििँ गै पेश गिुडपिे छ।
वनियतको रनिस्टर कायाड ियिे एक पटक चल्तीको
िमाचारपत्रमा िू चिा प्रकाशि गिेछ। उि िू चिािे
िम्बखन्धत व्यखिहरूिाई र्दािी नवरोध पेश गिड र
वनियतिाई पुनि गिड िू नचत गिे छ। उि िू चिािे
अनधकार िाग्न िक्ने व्यखिहरूिाई आफ्िो र्दािी र
आवश्यक प्रमाणहरू पेश गिड िमेत िू नचत गिेछ।
व्यखिगत प्रनतनिनध नियु खिको िानग इच्छु क
व्यखिहरूको िू ची (फािाम 1104) पनि प्रशािििँ ग
गररिे आवे र्दि िँ गै पेश गिुड पर्दड छ । उि िू चीमा िाम,
ठे गािा, तथा मृतकको वनियतमा भागीर्दार हुि िाम
उिे ि गररएका व्यखि एवं वनियतमा िाम उिे ि
िभए तापनि कािूिी रूपमा हक िाग्न िक्ने
उत्तरानधकारीहरूको नववरण िामेि भएको हुन्छ।
निनित घरिग्गा/िम्पनत्त िु िा गिे पररखथथनत अिुिार
अनतररि फाराम पनि आवश्यक पिड िक्छि् । र्दािी
पेश गिे व्यखि मेररल्याण्डको िानिन्दा होइि भिे
वािथथाि एिे न्टको नियु खि (फािाम 1106) पनि
आवश्यक पछड । उपयु ि व्यखििे र्दािी गरे को छै ि तर

उि आवे र्दिमा निम्न िािकारीहरू िामेि गररएका
हुन्छि्:
• मृतकको आवाि;
• व्यखिगत प्रनतनिनध भएर काम गिे व्यखि वा
व्यखिहरूको िाम;
• मृतकको वनियत ििाएपनछ मृत्यु भयो नक
वनियत िे गर िै मृत्यु भयो ( मृतकिँ ग वनियत
नथयो भिे िक्किी वनियत याचिाका िाथ िामेि
हुिुपछड );
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•
•
•

मृतकको िम्पनत्तको िू ची (वास्तनवक तथा
व्यखिगत र्दु वै);
पनहचाि भएका िाहूहरूको िू ची; तथा
इच्छु क व्यखिहरूको एउटा िू ची िमेत िामेि
गिे।
इच्छु क व्यखिहरूको िू ची प्रशाििमा याचिा
पेश गरे कै िमयमा पेश गिुडपछड , यिको कारण
नियु ि हुि िनििो पछड । इच्छु क व्यखिहरूको
िू चीमा व्यखिगत प्रनतनिनध(हरू), िामहरू,
ठे गािाहरू, तथा ििै वनियत प्राप्त गिे िू चीमा
रहे का व्यखिहरूको मृतक िँ गको िाता र
वनियतमा िाम उिेि िभए तापनि कािूिी
नहिाििे वनियतको उत्तरानधकारी िन्न िक्ने
व्यखिको िाम, ठे गािा, र िाता िमेत िखम्मनित
गररएको हुिुपिेछ। मृतक वनियत नििा िै मरे को
हो भिे मृतकका उत्तरानधकारीहरू र व्यखिगत
प्रनतनिनधको मात्र िाम िू चीमा उिेि गिुडपछड ।
मृतक एक्लैको िाममा मात्र ििै िम्पनत्त र्दे खिएको
अवथथामा नियु खिको िू चिा, िाहूहरूिाई िू चिा
र अज्ञात उत्तरानधकारीहरूिाई नर्दइिे िू चिा
िमेत पेश गिुडपिे आवश्यकता हुििक्छ।

िाहूहरूको िाम तथा ठे गािाहरू इमािर्दारीका िाथ
ठहर गिुड पिेछ, र नतििाई ईमेि माफडत वा िेिेर
िू चिा नर्दिुपिेछ। तपाईंिे एउटा िािकारी ररपोटड
िमेत िु झाउिु पिेछ।
जानकािी सिने काम
व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको तीि मनहिा
पनछ व्यखिगत प्रनतनिनधिे िािकारी ररपोटड
ििाएर पेश गिुड पिेछ। यि फाराममा उिे ि गररएका
िम्पनत्तहरू मृतकिे मृत्युको िमयमा पुरै ब्याि निई
ििकेका वा भानगर्दार/हकवािाको िाम उिे ि
भएका िम्पनत्तहरू हुि। यिकारण, यी िम्पनत्तहरूमा
वनियतका शतड हरू वा वनियत िभएको िण्डमा
हकवािािे िम्पनत्त पाउिे कािुि नभत्र िपिे हुि
िक्छि्। अपूणड शतड भएका वा मृतकको नवश्वािका
आधारमा कुिै पनि व्यखिमा िाि िक्ने वा पैतृक
िम्पनत्त करको र्दायरामा िपिे िम्पनत्तहरूको
िािकारी गराउिु पिेछ। िािकारी ररपोटड मा निम्न
कुराहरू ररपोटड गिड योग्य हुिेछि् :
• िं युि िम्पनत्तहरू;

व्यक्तिगत प्रसतसनसधको सनयुक्ति
वनियत रनिस्टरिे वनियतिाई पुनि गिड र व्यखिगत
प्रनतनिनध नियु ि गिड िक्नेछ। व्यखिगत प्रनतनिनधको
शखि र काम कतड व्य व्यवस्थापनको पत्र जािी
भएपनछ शुरू हुिेछ। उि पत्रहरू िारी गर्दाड
मेररल्याण्डको प्रचनित कािूि अिुिार रनिस्टरिे
प्राथनमकताका क्रम हे िेछ। िामान्यतया उि क्रम
वनियतमा िाम उिेि भएको व्यखि, पनत वा पत्नी,
िन्तािहरू आनर्द र्दे खि िाहूहरू वा कुिै अको
व्यखििम्म हुििक्छ। मेररल्याण्डको कािूििे
व्यवथथापिको पत्रमा केही अनधकारहरूमा प्रनतिन्धको
व्यवथथा गरे को छ। त्यििाट वनञ्चत हुिे केही
व्यखिहरूको आं नशक िू ची निम्न अिुिार छ:
(1) 18 वषड भन्दा मुनिको भएमा;
(2) मािनिक रूपमा अिक्षम भएमा;
(3) गम्भीर अपराधको र्दोषी भएमा;
(4) अमेररकाको िागररक िभएको वा अमेररकाको
थथायी िानिन्दा िभएको तथा मृतकिँ ग निम्न
िम्बन्ध िभएको भएमा;
(a) मृतकको श्रीमाि वा श्रीमती;
(b) मृतकको पुिाड ;
(c) मृतकको उत्तरानधकारी; वा
(d) मृतकको र्दािुभाइ वा नर्दर्दी िनहिी।
नियु खिको िमयमा वनियत रनिस्टर कायाड ियिे
अनिवायड रूपमा नवनभन्न कागिातहरू पेश गिे
िमयावनध तोक्नेछ। िािा घरिग्गा/िम्पनत्तको
व्यखिगत प्रनतनिनधको रूपमा तपाईंिे मृतकका
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•

•

•
•

•
•

मृतकको िम्पनत्तको भौनतक अंश िििाई
अखन्तम रूप नर्दिुपिे वा नवतरण गिुडपिे छ, वा
िम्पनत्तको थथािान्तरण िििे गर्दाड मृत्युको र्दु ई
वषडअनघिम्मको िमयावनधमा उि िम्पनत्तको
िामूनहक स्वानमत्व नििडिा हुन्छ;
वास्तनवक तथा व्यखिगत िम्पनत्त ििमा िीनवत
हुँ र्दा मृतकिे हक नथयो, तर नतिमा पूणडभन्दा कम
ब्याि निइएको नथयो;
P.O.D. िाताहरू;
वानषडक आयमा वा अन्य पखिक वा प्राइभे ट
कामर्दारको पेन्सि वा फाइर्दा योििामा हुिे कुिै
ब्याि;
कुिै वास्तनवक वा आिीवि नििी रहिे वा निनित
वषडिम्म रहिे िम्पनत्तिाट प्राप्त हुिे ब्याि;
कुिै पनि वास्तनवक वा नििी िम्पनत्तिाट प्राप्त हुिे
ब्याि, िुि अपूणड छि् , टर स्टमा वा अन्य कुिै
रूपमा।

•

मे रिल्याण्ड(Maryland) िानहर रहे का वास्तनवक वा
ठे क्का/भाडामा निइएका मृतकको मात्र िाममा भएका
वा उिका िाझे र्दार िमेतको िं युि हक िाग्ने
िम्पनत्तहरूिाई िािकारीको िानग मात्र िमेट्िुपछड ।
िािकारी ररपोटड मा िू चीकृत ििै िम्पनत्तहरूको मूल्य
तथा मूल्यां किमा आवश्यक कुराहरू यो पुखस्तकाको
नियनमत िम्पनत्त िू ची िण्डमा उिेि भए िमोनिम
हुिेछि्।
िाबीहरू
र्दािाकताड िे र्दािी प्रस्तु त गिड तोनकएको िमयावनधनभत्र
िम्पनत्तको नवरुद्ध र्दािी गिड पाउँ छ, त्यिको िानग नक
त (1) उििे व्यखिगत प्रनतनिनध िामु र्दािी पेश
गिुडपछड , (2) रनिस्टर िामु र्दािी पेश गरे र त्यिको एक
प्रनत व्यखिगत प्रनतनिनधिाई िु झाउिु पछड , वा (3) मुद्दा
हाल्िुपछड । उििे व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खिअनघ
िै र्दािी पेश गिुड चाहे मा मृतक ििोिाि गरे को गाउँ को
रनिस्टरमा र्दािी पेश गिड िक्नेछ वा उििे मृत्युअनघ
मृतक ििोिाि गरे को कुिै पनि गाउँ को रनिस्टरमा
र्दािी पेश गिड िक्नेछ। र्दािी ति उखिखित िमय
िीमा नभत्र पेश गिुड पिेछ:
• मृतकको मृत्यु भएको नमनतिे 6 मनहिा नभत्र; वा
• व्यखिगत प्रनतनिनधिे मेि माफडत वा अन्य कुिै
नकनिमिे िाहूिाई आफ्िो नियु खिको एक प्रनत
पठाएको 30 नर्दि नभत्र, िाहूहरूिाई िू चिा
नर्दएपनछ, अज्ञात उत्तरानधकारीहरूिाई िू चिा
नर्दएपनछ वा कुिै निखित िािकारी गराएपनछ
ििमा उिको र्दािी िू चिा पाएको तीि नर्दि नभत्र
प्रस्तु त िगरे र्दािी रोनकिे छ भन्ने िािकारी
नर्दएपनछ।
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स्वास्थ्य तथा मािनिक स्वच्छता नवभागिे
मृतकको िम्पनत्त मानथ गररिे र्दािी ति उखिखित
िमयावनध नभत्र गिुडपिेछ:
(a) व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको िू चिा
प्रकानशत भएको 6 मनहिा नभत्र; वा
(b) व्यखिगत प्रनतनिनधिे नवभागको मेनडकि
िहायता पुिप्राड खप्त शािामा नियु खिको एक प्रनत
पठाएको, िाहूहरूिाई िू नचत गरे को तथा अज्ञात
उत्तरानधकारीहरूिाई िू नचत गरे को 2 मनहिा
नभत्र।

खण्ड 7: िीसमत आिे श
वनियत मृतक एक्लैको िाममा रहे को िु रनक्षत
नडपोनिट िाकिमा छ वा िम्पनत्तहरू मृतक एक्लैको
िाममा छि् र नतिको कुि रकम थाहा छै ि भिे त्यो
िाकिमा पहुँ च पाउिे वा िम्पनत्तको मूल्य यनकि गिे
एकमात्र नवकल्प िीनमत आर्दे शको िानग याचिा गिुड
(फािाम 1147) र िू ची C (फािाम 1148) हो।
वनियत पत्ता िगाउि िीनमत आर्दे श (फािाम 1149)
िे मौनिक िं थथािाई वनियतको रनिस्टर वा रनिस्टरिे
अनधकार नर्दएको कायड वाहक व्यखिको उपखथथनतमा
िाकि नभत्र नछिे अनधकार नर्दन्छ; त्यस्तो कायड वाहक
व्यखि वनियत पत्ता िगाउिे तथा त्यििाई वनियतको
रनिस्टर कायाड ियिम्म पुयाड उिे एकमात्र उद्दे श्यका
िानग अनधकार नर्दइएको व्यखि हुिेछ। िम्पनत्त पत्ता
िगाउि िीनमत आर्दे श (फािाम 1150) िे तोनकएका
िं थथाहरूिाई मृतक एक्लैको िाममा रहे का
िम्पनत्तहरूको मूल्यको िु िािा गिे अनधकार नर्दन्छ।
यो आर्दे शिे कुिै पनि िम्पनत्तको थथािान्तरण गिे
अनधकार नर्दिे छै ि। िम्पनत्तिाई अन्य नियनमत
घरिग्गा/िम्पनत्त ििरी िै िोल्ि िनकन्छ र त्यिको
मूल्य निधाड रण गिड िनकन्छ भिे त्यस्तो अवथथामा
िम्पनत्त पत्ता िगाउि िीनमत आर्दे श आवश्यक पर्दै ि।
यो आिे श जािी गनुडको उद्दे श्य व्यक्तिगत प्रसतसनसध
भएि िेवा गने प्राथसमकतामा िहे को व्यक्तिलाई
िहज रूपमा काम गने वाताविण बनाउनु हो।
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खण्ड 8: िंशोसधत प्रशािन

िम्पनत्तको नवतरणयोग्य शेयर िाँ डफाँ ड िू ची
तथा त्यिमा िाग्ने पैतृक िम्पनत्त कर।
अखन्तम ररपोटड िु झाउि अनतररि िमय िाग्ने
र्दे खिएमा शुरुमा तोनकएको िमयावनधिाई थप 90
नर्दि िम्ब्याउि िनकिे छ, यिको िानग िमय थप्न
िहमनत (फािाम 1146) मा व्यखिगत प्रनतनिनध तथा
प्रत्येक इच्छु क व्यखिहरूिे हस्ताक्षर गरे र नियु खिको
नमनतिे 10 मनहिा नभत्र पेश गिुडपिेछ।
कुिै पनि इच्छु क व्यखिको अिुरोध भएमा व्यखिगत
प्रनतनिनधिे एउटा औपचाररक िम्पनत्त िू ची र िाता
ििै इच्छु क व्यखििाई िु झाउिु पिेछ।
घरिग्गा/िम्पनत्तको अखन्तम नवतरण नियु खि भएको
नमनतिे िाह्र मनहिा नभत्र गररिक्नु पिेछ। िं शोनधत
प्रशािि अन्तगड तको घरिग्गा/िम्पनत्त नियु खिको ते ह्र
मनहिा नभत्र िन्द हुिुपिेछ।
िं शोनधत प्रशािििाई निम्न तररकािे िारे ि
गिड/हटाउि िनकन्छ:
1. उपयु ि िमयमा कािूिी पु निका िानग अिुरोध
पेश गरे र;
2. कुिै इच्छु क व्यखिद्वारा निखित प्रनतवार्द/गु िािो
पेश गरे र;
3. व्यखिगत प्रनतनिनधद्वारा छिोट/चुिाविाट हात
नझकेको नववरण पेश गरे र;
4. अिहायहरूको अर्दाितको अनभयािको रूपमा,
वा इच्छु क व्यखििे त्यिको अझ राम्रो र िही
उपयोग र्दे िेमा, वा वनियतको रनिस्टरद्वारा;
•

िं शोनधत प्रशािि िम्पनत्त मानिकको मृत्यु भएका
नियनमत घरिग्गा/िम्पनत्तको िानग उपिब्ध एउटा
व्यवखथथत प्रनक्रया हो; यो 10/1/97 पनछ िागू भएको
हो। यिको प्रनक्रया निम्न अवथथामा मात्र प्रयोग गिड
िनकन्छ:
1) िाँ की रहे को िम्पनत्त नििे व्यखिहरू
व्यखिगत प्रनतनिनध र अन्य केही व्यखिमा
िीनमत छि् वा मृतकको घरिग्गामा िाँ की
रहे का िम्पनत्तहरू िाधारण कर िम्बन्धी
व्यवथथाका §7-203(b), (e), र (f) को
आधारमा पैतृक िम्पनत्तमा िाग्ने करिाट
मुि भै िकेका छि् भिे त्यस्तो अवथथामा;
2) प्रत्येक टर स्टका िचेको िम्पनत्तका र्दािाकताड
ििै टर स्टीहरू मृतकका व्यखिगत
प्रनतनिनध, िीनवत पनत/पत्नी र िन्तािमा मात्र
िीनमत भएमा; र
3) उि घरिग्गा/िम्पनत्त तरि छ र त्यिमा
वनियतिे उिे ि गरे का ििै पक्षिाई
िन्तुि पािे गरी नगफ्ट नर्दि पुग्ने गरे र
िम्पनत्तहरू छि् ।
यो प्रनक्रयािे िम्पनत्त िू ची तथा िाताको
प्रावधाििाई हटाएको छ, यिमा वनियतको
रनिस्टरको न्यूितम निरीक्षणको मात्र
आवश्यकता पछड । व्यखिगत प्रनतनिनधिे आफू
व्यखिगत प्रनतनिनध नियु ि भएको तीि मनहिा
नभत्र िं शोनधत प्रशाििको चुनाव/छनोि
(फािाम 1141) पेश गिुड पिेछ। विीयतयु ि
मृतकको िाँ की िम्पनत्तका ििै र्दािे र्दारहरू तथा
कािूिी रूपिे उत्तरानधकारी िन्न पुग्ने
व्यखिहरूिे िं शोनधत प्रशाििको
चुनाव/छनोिमा िहमनत (फािाम 1142)
ििाउिु पिेछ। नतिका मन्िुरी/िहमनतहरू
िमेत व्यखिगत प्रनतनिनधिे आफू व्यखिगत
प्रनतनिनध नियु ि भएको तीि मनहिा नभत्र पेश
गिुड पिेछ। िम्पनत्त/िामग्री िू चीको िट्टामा
व्यखिगत प्रनतनिनधिे आफू व्यखिगत प्रनतनिनध
नियु ि भएको र्दश मनहिा नभत्र प्रमानणत
िं शोनधत प्रशािि अन्तगड तको अखन्तम ररपोटड
(फािाम 1143) पेश गिुड पिेछ। उि अखन्तम
ररपोटड मा निम्न कुराहरू हुिेछि् :
• िं शोनधत प्रशाििको निरन्तर योग्यता कायम
रहिे कुरा प्रनतनिनधत्व गिे एउटा कथि;
• मृतकको िम्पनत्तका हरे क वस्तु हरूको िू ची
तथा नतिको मूल्याङ्कि गिे आधार;
• नधतोहरू, ऋणहरू, करहरू, मृतकको अखन्तम
िं स्कारका िचडहरू, िम्पनत्तको प्रशािनिक
िचड, िाँ चिु झ/पुनि शुल्क, र अन्य उिे ख्य
िचडहरूको िुँ र्दागत नववरण िू ची;
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5.

अखन्तम प्रनतवे र्दि िमयमै िु झाउि ििकेमा र
नियु खि भएको नमनतर्दे खि िाह्र मनहिानभत्र
िम्पनत्त िाँ डफाँ ड/नवतरण गिड अिफि भएमा।
िं शोनधत प्रशािि हटाइयो भिे उि
घरिग्गा/िम्पनत्तिे प्रशािनिक पु नि माफडत अनघ
िढ् िुपछड र व्यखिगत प्रनतनिनधिे िम्पनत्त/िामग्री
िू ची तथा िाता वनियतको रनिस्टरमा पेश गिुडपिेछ ।
वनियतको रनिस्टरिे ििै इच्छु क व्यखिहरूिाई मेि
माफडत उि प्रशािि उि घरिग्गा/िम्पनत्तिाट
हटे को िू चिा नर्दिेछ।
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खण्ड 9: अपुताली कि

(6) पुसष्ट गने िम्पसतमा प्राप्त हुने आय: 1/1/98 वा
िोपछानड मृत्यु हुिे व्यखिको हकमा, मृतकको
मृत्युपनछ पुनि िम्पनतमा भएको िाफा िोक्साि
िनहतको आयको प्राखप्तमा अपुतािी कर
िाग्दै ि।

मेररल्याण्ड राज्यमा करयोग्य कािूिी खथथनत भएको
मृतकको िम्पनतिाट अंश प्राप्त गिे अनधकारमा िाग्ने
करिाई अपुतािी कर भनिन्छ।
अपुतािी कर नियनमत घरिग्गामा भएको ििै पुनि
गिड नमल्िे िम्पनतको (कूि मूल्यमा) र अपुतािी कर
निनित गिे आवे र्दि वा ररपोटड मा उिे ि गिड नमल्िे
ििै पुनि गिुड िपिे िम्पनतमा िगाइन्छ, यो कर िस्तो
प्रकारको घरिग्गाको कारिाहीमा पनि िाग्छ। िािो
घरिग्गाको िवािमा ररपोटड गररएको पुनि गिड नमल्िे
िम्पनतमा अपुतािी कर िगाइँ र्दैि।

िुिाई 1, 2000 भन्दा अगानड मिे व्यखिको हकमा
मृत्यु हुँ र्दा कुिै र्दरको अपुतािी कर िागू नथयो भन्ने
कुरा िान्न वनियतको रनिस्टरको कायड ियमा िम्पकड
गिुडहोि् ।

िुिाई 1, 2000 पनछ मिे मृतकको हकमा, निििाट
निम्न व्यखिमा िम्पनतको स्वानमत्व िर्दाड अपुतािी कर
िाग्दै ि:
(a) नििको “िन्ताि” िौते िी छोरा वा भु पु
िौते िी छोरा िमावे श हुिे
(b) “माता नपता” िौते िी माता नपता वा भु पु माता
नपता िमावे श हुिे
(1) िानत िानतिा
(2) माता नपता
(3) पनत वा पत्नी
(4) िन्ताि वा अन्य वं शागत उत्तरानधकारी
(5) िन्तािको पनत वा पत्नी वा अन्य वं शागत
उत्तरानधकारी
(6) र्दािुभाइ वा नर्दर्दी िनहिी वा
(7) कुिै िं गठि उि िं गठिमा मानथ उखिखित
व्यखि िाहे कका िाझे र्दार छै िि् भिे ।

वनियतको रनिस्टरिे िू चिा प्रनतवे र्दि वा अपुतािी
कर निनित गिे आवे र्दिमा उखिखित करयोग्य
िम्पनतको मूल्याङ्कि गरे र निि तयार गर्दाड गै र-पुनि
िम्पनतमा अपुतािी कर नतिुडपिे हुन्छ। (िम्पनत
हस्तान्तरणको नमनत वा मृत्युको नमनत मध्ये िुि नमनत
िागू हुन्छ िोही अिुिारको ििार मूल्यमा कर
निधाड रण गररन्छ।) मृत्यु

व्यखिगत प्रनतनिनधिे करयोग्य िम्पनत नवतरण गर्दाड
पुनि िम्पनतमा अपुतािी कर नतिुड पिे हुन्छ।

िुिाई 1, 2000 मा वा िो पनछ मृत्यु हुिे व्यखिको
हकमा, मृतकको िम्पनतको हकमानथ (1) र्दे खि (7) मा
िू चीकृत गररएका िाहे क िोिु कैमा िरे को नकि
िहोि्
िो िम्पनतमा10% collateral अपुतािी कर िाग्छ।
अपुतािी कर ििाग्ने िम्पनतहरू निम्न अिुिार छि् :
(1) $1,000 भन्दा कम मूल्य िरािरको िो िु कैको
स्वानमत्वमा िािे िम्पनत
(2) आन्तररक रािस्व िं नहताको िण्ड 501(c)(3)
अिुिार कर छूट प्राप्त िं गठिमा ििे िम्पनतमा
वा िोही िंनहताको § 2055 अन्तगड त कट्टा गिड
नमल्िे निनित हस्तान्तरणमा
(3) (घरिग्गा िाहे कका) तोनकएको िाभाथीिाई नर्दिु
पिे िीवि िीमा
(4) नचहाि ममडत िम्भार गिे प्रयोििका िानग
मृतकिाट ििे $500 भन्दा कमको िम्पनत
(5) हिोकास्ट कोनिि (अनधक नववरणको िानग
वनियतको रनिस्टरिाई िम्पकड गिुडहोि् )।

- 21 -

नमनतको मौज्दात (आवश्यक हुँ र्दा मूल्याङ्कि)को
प्रमाण, िम्बखन्धत िम्पनतको र्दानयत्व (नधतो िस्ता) र
ििै िाभाथीको िाम, ठे गािा र मृतकिँ ग के िम्बन्ध
छ भन्ने कुराको िािकारी उपिब्ध गराइिुपछड ।
यिका अनतररि, टर स्टको हकमा, टर स्टको नवधाि,
ििै िम्पनतको िू ची, नतररएका वा नतिड िाँ की िचडको
िू ची, टर स्टीहरूको िाम र ठे गािा, ििै आिीवि
िर्दस्यहरूको िन्म नमनत र ििै िाभाथीको मृतकिँ ग
के िम्बन्ध छ भन्ने कुराको िािकारी उपिब्ध गराउिु
पछड ।
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खण्ड 10: सवतिण

मृतक वनियत तयार िगरर मरे मा र नििका निम्न
व्यखिहरू िीनवत भएमा:

मृतकिे वनियत तयार गरे को नथयो भिे व्यखिगत
प्रनतनिनधिे िोही वनियतको प्रावधािअिुिार
िम्पनतको नवतरण गिडपछड ।

पनत वा पत्नी र िािािक िन्ताि- पनत वा पत्नीिे
िम्पूणड घरिग्गाको आधा प्राप्त गछड र िाँ की िम्पनत
िन्तािहरूमा िरािरी िाँ नडन्छ*
पनत वा पत्नी र िन्ताि (वयस्क)- पनत वा पत्नीिे
$15,000 र िाँ की िम्पनतको आधा प्राप्त गछड र िाँ की
िम्पनत िन्तािहरूमा िरािरी िाँ नडन्छ*
िन्ताि मात्र: िम्पनत िन्तािहरूमा िरािरी िाँ नडन्छ*
पनत वा पत्नी र माता नपता- पनत वा पत्नीिे $15,000 र
िाँ की िम्पनतको आधा प्राप्त गछड र िाँ की िम्पनत
माता नपतामा िाँ नडन्छ वा िो िम्पनत िीनवत माता वा
नपतािे प्राप्त गछड ि् ।
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको पनत वा पत्नीपनत वा पत्नीिे िम्पूणड घरिग्गा प्राप्त गछड ि् ।
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको माता नपतािम्पनत माता नपतामा िाँ नडन्छ वा िो ििै िम्पनत
िीनवत माता वा नपतािे प्राप्त गछड ि् ।
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको र्दािुभाइ
र/नर्दर्दी िनहिी- र्दािुभाइ तथा नर्दर्दी िनहिीमा ििै
िम्पनत िरािर िाँ नडन्छ।
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको हिुरिु िा
हिुरआमा- हिुरिु िा हिुरआमामा िम्पनत िाँ नडन्छ
वा उिीहरूको मृत्यु भइिकेको छ भिे उिीहरूको
हकवािा (नववरणको िानग िागू हुिे कािूि हे िुड होि् )
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको कुप्रािा
कुनप्रआमा- िम्पनत िाँ नडन्छ वा उिीहरूको मृत्यु
भइिकेको छ भिे उिीहरूको हकवािा (नववरणको
िानग िागू हुिे कािूि हे िुड होि् )
मानथ उखिखित उत्तरानधकारी िभएको िौते िी
िन्ताि- िौते िी िन्तािको िीचमा िम्पनत िरािर
िाँ नडन्छ।
कुिै उत्तरानधकार वा िौते िी िन्ताि छै िि् भिे घरिग्गा रहे को काउन्टीको नशक्षा पररषर्दको वा
मृतकिे मेररल्याण्ड नचनकत्सा िहायता कायड क्रमिाट
र्दीघडकािीि िे वा निएको नथयो भिे स्वास्थ्य तथा
मािनिक स्वास्थ्य नवभागको स्वानमत्वमा िान्छ।

िीनवत पनत वा पत्नी र अनववानहत ििै िािािक (18
वषड मुनिका) क्रमशिः $5,000 र $2,500 पाररवाररक
भत्ता पाउिे हक राख्छि् । यो नवतरणमा अपुतािी कर
िाग्छ।
वनियतमा हुिे नववार्द वनियतको रनिस्टरको
क्षे त्रानधकार िानहरको कुरा हो, अत: यो पुखस्तकामा िो
कुराको छिफि गररएको छै ि।
अर्दाितको अिुमनत वा हस्तक्षे प िहुँ र्दा िीनवत पनत वा
पत्नीिे वनियत अिुिार आफ्िो भागमा आएको
िम्पनत िनिएर आफ्िो वै धानिक अंश निि पाउँ नछि् ।
यो अंश अरू िीनवत हकवािा छि् भिे घरिग्गाको
िुर्द मूल्यको तीि भागको एक भाग र अरू िीनवत
हकवािा छै िि् भिे आधा हुि आउँ छ। छिौट वा
नफतीको आवे र्दि नर्दिे म्यार्द हुन्छ। यिमा अन्य
कुराहरूको पनि निचार गिुड पिे हुि िक्छ। अत:
छिौटको आवे र्दि नर्दिे िारे मा िोनचरहे को पनत वा
पत्नीिे कािूिी िहायताको िानग वनकिको परामशड
नििु पछड ।
वनियत िभएको अवथथामा व्यखिगत प्रनतनिनधिे
मेररल्याण्डको कािुिमा उिेि गरे अिुिार
घरिग्गाको िाँ डफाँ ड गिुड पछड । नवतरणको क्रम
अकोनतर नर्दइएको छ।

*मत
ृ उत्तराधिकारको अंशको निजको अंशमा हक लाग्िे हकवालामा सर्छ ।
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खण्ड 11: िस्तुि
घरिग्गाको प्रशािनिक कारिाही िापत पुनि र्दस्तु र नतिुडपिे हुन्छ। यो र्दस्तु र तिको तानिकामा उखिखित गरे झै ँ
घरिग्गाको कूि मू ल्यमा आधाररत हुन्छ। निम्न िगायतका अनतररि िे वा िापत पनि र्दस्तु र नतिुडपिे हुििक्छ: अनतररि
व्यवथथापि पत्र; प्रमानणत वा अप्रमानणत प्रनत; र्दािा र्दताड ; चुिौती पत्रको र्दताड ; र िू चिा प्राप्त गिड िाग्ने हुिाक नटकट
िचड।

(िािो) पुनि घरिग्गाको मूल्य
कम्तीमा निम्न
छ भिे

तर कम्तीमा निम्न छ भिे

र्दस्तु र निम्न हुन्छ

$0
$200
$5,000
$10,000
$20,000

$200
$5,000
$10,000
$20,000
$50,000

$2
िािो घरिग्गाको मूल्यको 1%
$50
$100
$150

(नियनमत) पुनि घरिग्गाको मूल्य
कम्तीमा निम्न छ भिे

तर कम्तीमा निम्न छ भिे

र्दस्तु र निम्न हुन्छ

$0
$10,000
$20,000
$50,000
$75,000
$100,000
$250,000
$500,000
$750,000
$1,000,000
$2,000,000
$5,000,000

$10,000
$20,000
$50,000
$75,000
$100,000
$250,000
$500,000
$750,000
$1,000,000
$2,000,000
$5,000,000
---

$50
$100
$150
$200
$300
$400
$500
$750
$1,000
$1,500
$2,500
$5,000,000 भन्दा िढी हुँ र्दा $2,500
र.02% को $5,000,000

- 24 -

खण्ड 12: व्यक्तिगत प्रसतसनसधले िम्झनु पने
महत्वपूणड समसतहरू

िंशोसधत प्रशािन
1. िं शोनधत प्रशाििको छिौट र िाँ की ििै
हकवािा/उत्तरानधकारीको िहमनत फाराम
व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खिको नमनतिे
तीि मनहिानभत्र पेश गररिुपछड ।
2. िो िू चिा प्रनतवे र्दि नियु खिको नमनतिे तीि
मनहिानभत्र पेश गररिुपछड ।
3. म्यार्द थपको आवे र्दि वनियतको
रनिस्टरिमक्ष पेश िगरे को अवथथामा
अखन्तम प्रनतवे र्दि नियु खिको नमनतिे 10
मनहिानभत्र पेश गररिुपछड ।
4. अपुतािी कर (िागू हुिे भएमा) र पुनि
र्दस्तु र अखन्तम प्रनतवे र्दि पेश गर्दाड नतिुडपछड ।
5. नियु खिको 12 मनहिानभत्र अखन्तम
िाँ डफाँ ड गरी िक्नुपछड ।

सनयसमत घिजग्गा
1. मृतक वनियत ििाएर मरे को हो भिे िो
वनियत निम्मा नििे व्यखििे मृत्युपनछ
तु रुन्तै िो वनियत वनियतको रनिस्टरिमक्ष
पेश गिुडपछड ।
2. पुनिको आवे र्दि, अिुिूची A र आवश्यक
ििै कागिातहरू मृत्युपनछ तु रुन्तै
वनियतको रनिस्टरिमक्ष पेश गिुडपछड ।
3. इच्छु क व्यखिको िू ची पुनिको आवे र्दििँ ग
वा िो आवे र्दि पेश गरे को 20 नर्दिनभत्र पेश
गररिु पछड ।
4. मौज्दात र िू चिा प्रनतवे र्दि नियु खिको
नमनतिे तीि मनहिानभत्र पेश गररिु पछड ।
5. आवश्यक भएमा अपुतािी कर निनित गिे
आवे र्दि मृत्यु भएको 90 नर्दिनभत्र पेश
गररिुपछड ।
6. प्रथम िाता व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि
भएको नमनतिे िौ मनहिानभत्र पेश गररिक्नु
पछड ।
7. थप िाताहरूको आवश्यकता भएमा, ती
िाताहरू अनघिो िाता अिुमोर्दि भएको
छ मनहिाभन्दा अगानडको अन्तराि वा
अनघिो िाता पेश गररएको िौां मनहिाको
अन्तरािमा पेश गररिुपछड ।
िाना घिजग्गाहरू
1. मृतक वनियत ििाएर मरे को हो भिे िो
वनियत निम्मा नििे व्यखििे मृत्युपनछ
तु रुन्तै िो वनियत वनियतको रनिस्टरिमक्ष
पेश गिुडपछड ।
2. पुनि को आवे र्दि, अिुिूची B र आवश्यक
ििै कागिातहरू मृत्युपनछ तु रुन्तै
वनियतको रनिस्टरिमक्ष पेश गिुडपछड ।
3. अखन्तम िं स्कार िचड , पाररवाररक भत्ता तथा
रनिस्टारको िचड कटाएर पनि िािा
घरिग्गाको केही अंश िाँ की भएमा
नियु खिको िू चिा पेश गररिु पछड ।
4. िो िू चिा प्रनतवे र्दि नियु खिको नमनतिे तीि
मनहिानभत्र पेश गररिुपछड ।
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खण्ड 13: व्यक्तिगत प्रसतसनसधको उत्तििासयत्व

खण्ड 14: व्यक्तिगत प्रसतसनसधको िामर्थ्ड ि
िासयत्वहरू

वनियतको ितड वा वनियत िभएको अवथथामा
िोिम्बन्धी कािूि अिुिार कुिै घरिग्गाको व्यखिगत
प्रनतनिनधिे घरिग्गाको मुद्दा िल्टाएर िकेिम्म चाँ डो
िम्पनतको िाँ डफाँ ड गरी िक्नुपछड ।

व्यखिगत प्रनतनिनध अर्दाितको अिुमोर्दि नििै
नवधाि वा वनियतिे नर्दएको अनधकारको प्रयोग गिड
िक्छ।

व्यखिगत प्रनतनिनधिे गोपिीय, नवश्वानििो र भरपर्दो
भएर काम गिुडपछड । कािुििे यो काम गर्दाड उच्चतम
िावधािी अपिाउिु पिे कुरा उिेि गरे को छ। यो
मापर्दण्ड पूरा िगरे मा व्यखिगत प्रनतनिनधिे
व्यखिगत र्दानयत्व िहि गिुडपिे हुििक्छ।

यी अनधकारमा निम्न कुराहरू िमावे श हुन्छि् : िम्पनत
प्राप्त गिे र रोक्का गिे , रकम िम्मा गिे, िीमा भएको
िातामा िम्पनत िम्मा गिे , मृतकिे गरे को र्दािको
िाचा पूरा गिे , र्दािाको भुिािी गिे वा मोिमोिाई
गिे, अखन्तम िं स्कार िचड र अन्य िचडको भु िािी
नर्दिे, कर नतिे, िम्पनतको िीमा गराउिे , िम्पनत
िगािी गिे वा िे च्ने, व्यविाय िारी राख्ने , मृतकिे
हस्ताक्षर गरे का करारअिुिार काम गिे , परामशड र
िहायता प्राप्त गिे नवशेषज्ञिाई काममा राख्ने र
घरिग्गा िन्दोिस्त गरररहँ र्दा आं नशक वा पूणड नवतरण
गिे।
निखित अिुरोध पेश गरे को िण्डमा अर्दाितिे
व्यखिगत प्रनतनिनधिाई अरू अनधकार नर्दि िक्छ।
मानथ उखिखित अनधकारका अिवा व्यखिगत
प्रनतनिनधिँ ग िमयमा ििै आवश्यक कािगात पेश
गिे, अर्दाितका ििै आर्दे शहरू पूरा गिे तथा
आवश्यक हुँ र्दा इच्छु क व्यखिहरूिाई उनचत िू चिा
नर्दिे र्दानयत्व पनि हुन्छ।
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खण्ड 15: प्रश्नोत्ति

वसियत के हो ?
वनियत एउटा यस्तो निखित कािूिी कागिात हो, िििे मृत्युपनछ आफ्िो िम्पनत के गिे भन्ने िारे मा निर्दे शि
नर्दन्छ। वनियतिे मृतकको िाममा रहे का वा निि िाझे र्दार भएका िम्पनतहरूिाई मात्र िमेट्छ । मेररल्याण्डको कािुि
अिुिार हरे क वनियत (1) निखित हुिुपछड (2) यिमा वनियत तयार गराउिे मान्छे िे हस्ताक्षर गरे को हुिुपछड र (3)
यिमा वनियत तयार गिे व्यखिको उपखथथनतमा र्दु ई वा िोभन्दा िढी िाक्षीिे हस्ताक्षर गरे को हुिुपछड ।
तपाईंिे मेररल्याण्ड िानहर वनियत तयार गिुडभयो र मेररल्याण्डमा ििाइ ििुडभयो भिे िुि राज्यमा उि
वनियत तयार गररएको िोही राज्यको कािुि अिुिार वनियतको कायाड न्वयि गर्दाड वैध हुन्छ। यद्यनप, तपाईं अको राज्यमा
ििाइ िर्दै हुिुहुन्छ भिे ियाँ राज्यको वनियतको रनिस्टर वा पुनि नवभागको कमडचारीिँ ग तपाईंिे मेररल्याण्डमा तयार
गरे को वनियत अको राज्यमा िागू हुन्छ वा हुँ र्दैि भन्ने कुरा िोध्िुहोि् । राज्यनपच्छे कािुि फरक हुन्छि्।
मै ले आफ्नो वसियत कहाँ िाख्नु पछड ?
िाक्षीहरूको उपखथथनतमा वनियत तयार गरे र हस्ताक्षर गररिकेपनछ त्यििाई िहराउिे , िचोररिे ठाउँ मा
राख्िुहोि् । किै िाई िािकारी नर्दएर िे फ नडपोनिट िक्समा राख्र्दा पनि हुन्छ। उि िे फ नडपोनिट िक्स तपाईंको
िाममा मात्र छ भिे तपाईंको मृत्यु हुँ र्दा वनियतको रनिस्टरको कुिै कमडचारीिे उि िक्स िोिे र त्यहाँ रहे को वनियत
िम्बखन्धत रनिस्टरको कायड ियमा फाइनिङ तथा पुनिको िानग निएर िािुपिे हुन्छ।
तपाईं $5.00 नतरे र वनियतको रनिस्टरमा पनि आफ्िो वनियत राख्न पनि िक्नुहुन्छ। तपाईं िीनवत हुँ र्दा तपाईंिे
वनियतको रनिस्टरमा रािेको वनियत किै िे िोल्ि वा हे िड पाउँ र्दैि, तपाईं वा तपाईंिे निखित रूपमा अनधकार नर्दएको
व्यखििे मात्र यो काम गिड िक्छ। तपाईंिे वनियतको प्रनतनिनप चानहएमा वनियत निकािेर प्रनतनिनप गरे र फेरर $5.00
र्दस्तु र नतरे र राख्न िक्नु हुन्छ। तपाईंिे आफ्िो व्यखिगत प्रनतनिनधिाई आफ्िो वनियत कहाँ छ भन्ने कुराको िािकारी
नर्दि भु ल्िु हुँ र्दैि।
व्यक्तिको मृ त्यु भएपसछ मै ले वसियतलाई के गनुडपछड ?
कुिै पनि व्यखिको मृत्यु भएपनछ वनियतको निम्मेवारी निएको व्यखििे िो वनियत िम्बखन्धत वनियतको
रनिस्टरिमक्ष पेश गिुडपछड ।
वनियत तयार गराउिे व्यखिको मृत्युको िािकारी प्राप्त भएपनछ रनिस्टरिमक्ष वनियत िािीिािी पेश गिड
ििक्ने तथा अस्वीकार गिे निम्मे वार व्यखििे िम्बखन्धत व्यखििाई िो गै रेिापत पिड गएको क्षनतको िानग उत्तरर्दायी
हुिुपछड ।

पसत वा पत्नीिँग वसियत त्याग्ने असधकाि हुन्छ ?
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िीनवत हकवािा (िन्ताि) छ भिे वनियतिे छोडे को िम्पनत्तको िट्टामा िीनवत पनत वा पत्नीिँ ग पुरा
घरिग्गा/िम्पनत्तको एक नतहाइ अंश छिोट गिड पाउिे अनधकार हुन्छ वा िीनवत हकवािा (िन्ताि) छै िि् भिे निििँ ग
पुरा घरिग्गा/िम्पनत्तको आधा अंश छिोट गिड पाउिे अनधकार हुन्छ।
िीनवत पनत वा पत्नीिे निम्न म्यार्दनभत्र आफ्िो अंश निणड य निइ िक्नु पछड : मृतकको मृत्यु भएको िौां मनहिापनछ;
वनियत अन्तगड त व्यखिगत प्रनतनिनधको छिौट भएको नमनतको छ मनहिापनछ। व्यखिगत प्रनतनिनधिाई िू नचत गरे मा र
उनचत कारण हुँ र्दा अर्दाित म्यार्द िनकिु अगानड छिौट गिे म्यार्द एक पटकमा िढीमा तीि मनहिा िढाउि िक्छ।
चुनौती के हो ?
चुिौती भन्नािे पुनि का िानग पेश गररएको होि् वा िहोि् कुिै पनि वनियत वा वनियत िारे िी (cod।c।l)
को वै धतामा चुिौती नर्दिे काम हो। कुिै पनि वनियत वा वनियत िारे िी (cod।c।l) मानथको चुिौती मृतकको
उत्तरानधकार वा अंनशयारिे र्दायर गिड िक्छ। यो अवथथामा ििै िम्बखन्धत व्यखिहरूिाई िू चिा पठाएर न्यानयक
िु िवाइ गररन्छ। आवे र्दि पेश गर्दाड र्दस्तु र नतररिुपछड ।
चुिौती आवे र्दि पेश गिुड अगानड व्यखिगत प्रनतनिनधको नियु खि भएको छ भिे अर्दाितको उि वनियतको
वै धता पुनि गरुन्िेििम्म उि प्रनतनिनधको है नियत नवशेष प्रशािक मात्र हुन्छ।
घिजग्गा हुन असनवायड छ ?
कुिै पनि व्यखि आफ्िो स्वानमत्व वा िाझे र्दारीमा िम्पनत रािेर मछड भिे वनियतको रनिस्टरको कायड ााियमा
घरिग्गा िोल्ि िरुरी हुन्छ। मृ तकको िाममा वा नििको िाझेर्दारीमा रहे का िम्पनतहरू के कस्ता छि् भन्ने कुरािे
कस्तो प्रकारको घरिग्गा चानहन्छ भन्ने निधाड रण गछड । (अनधक िािकारीको िानग यो पुखस्तकाको नियनमत घरिग्गा,
िािा घरिग्गा र िं शोनधत प्रशािि िण्ड हे िुडहोि् )।
घिजग्गा नचासहने अवस्थामा पसन मै ले वसियत पे श गनुड पछड ?
मृतकिँ ग आफ्िो िाममा वा िाझेर्दारीमा कुिै पनि िम्पनत िभएमा पनि तपाईंिे मृतकको मृत्यु हुँ र्दाको आवाि
रहे को काउन्टीको वनियतको रनिस्टर कायड ियमा उि वनियत पेश गिुडपछड ।
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अपयाड प्त िम्पसत भएमा कुन क्रममा िम्पसतको सवतिण गरिन्छ ?
ििै र्दािाको भु िािी नर्दिे पयाड प्त िम्पनत िरहे को अवथथा व्यखिगत प्रनतनिनधिे निम्न क्रममा भु िािी नर्दन्छ:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

रनिस्टारिे नर्दिे र्दस्तु र;
व्यवथथापि िागत तथा िचडहरू;
अखन्तम िं स्कार िागत $5,000 (िािा घरिग्गा) वा $10,000 (नियनमत घरिग्गा) भन्दा िढी हुिु हुँ र्दैि।
नियनमत घरिग्गाको िन्दभड मा व्यखिगत प्रनतनिनधको कनमशि, कािूिी िे वा तथा अिुमनत प्राप्त घरिग्गा र्दिािको
कनमशि;
पाररवाररक भत्ता- पनत वा पत्नीिाई $5,000.00, प्रत्येक िािािक िन्ताििे $2,500.00;
मृतकिे नतिुडपिे कर;
मृतक अखन्तमपटक निरामी हुँ र्दा िागे को उनचत नचनकत्सा, अस्पताि तथा िनिड ङ िचड ;
मृतकिे िढीमा तीि िािा िािािकको िानग नतिुड पिे िाँ की भाडा;
मृतकको मृत्यु हुिुभन्दा अगानडको तीि मनहिानभत्र निििे िे वा निए िापत निििे नर्दिु पिे ज्यािा, तिव वा
कनमशि;
वृ द्ध अवथथा िहायताको र्दािी; र
िाँ की ििै र्दािाहरू

एउटै वगड मा पिे र्दािीको भु िािी गर्दाड कुिै र्दािीिाई प्राथनमकता नर्दइिेछैि।
सनवािी एजेन्ट को हो ि सनजको उत्तििासयत्व के के हुन् ?
राज्यमा ििस्ने व्यखि व्यखिगत प्रनतनिनधको रूपमा नियु ि हुि पाउँ र्दैि तर वनियतको रनिस्टरको र्दताड मा राज्यमा
िस्ने व्यखिको राज्यमा ििस्ने व्यखििाई प्रनतनिनध राख्न िाध्यात्माक व्यवथथा गरे को छ भिे यो िागू हुँ र्दैि । िानिन्दा
एिे न्ट फाराम (फाराम# 1106) भरे पनछ कुिै पनि व्यखि िानिन्दा एिेन्ट िन्छ। िानिन्दा एिे न्टको एक मात्र उत्तरर्दानयत्व
भिेको आफ्िो राज्य मै प्रनक्रया अगानड िढाए ििरी गररन्छ प्रनक्रया अगानड िढाउिु हुिेछ।
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