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प्रोबेटको बारे मा…तपाईंले के जान्नु पछ
३/२७/२०१४ मा अन्न्तम पटक शोधो न िएरोको
प्रोबेट भनेको के हो?
प्रबेट भनेको दाबी, खर्हरू र कर राम्ररी न्तएरयो कक न्तएरोन, र बााँकी रहेको शम्पन्ि मृतक व्यन्तको ्छा
अनुशार वा ओन्हओ कानून अनुशार हकदार व्यन्तहरूले प्रात िरे कक िरे नन शो कु राला हेनको न्नन्म्त मृययु
भोको कु नै पन्न व्यन्तको शम्पन्ि (प्रोबेट शम्पन्ि भन्नन्छ) ला व्यवन्ित िनक कानूनी कायवाही हो प्रोबेट
शम्पन्ि भन्नाले मृतकको नाममा रहेको शम्पूर्ण  शम्पन्ि र मृययुको कारर्ण  हतान्तर िन नपनक शम्पन्िहरू पदछ
यशला

मृतकको ्छा अनुशार, वा मृतक ्छापर नकद

मरे को अविामा ओन्हओ कानून अनुशार

भािबन्डा िएरन्छ प्रोबेट कायवाही मृतक बशोबाश िनक प्रान्तको प्रोबेट अदालतमा अन्ि बढा्न्छ यकद अकक
राज्यमा पन्न मृतकको अर्ल शम्पन्ि छ भने, िप कायवाही ययश राज्यमा हुनु आवश्यक हुन्छ

प्रोबेटमा कता शम्पन्िहरू शमावेध हुाँदन
ै ?
ययता शम्पन्ि जुन प्रोबेट शम्पन्िमा पददैननन (िैरप्रोबेट शम्पन्ि भन्नन्छ), ययता मपन्ि प्रोबेट कायवाहीमा
शमावेध हुाँदन
ै न, न्तनमा यी शमावेध हुन्छ: मृतक र अकक व्यन्तले न्मलेर उिरजीन्वत अन् कार शन्हत न्लोको

शाझे भाडाका शम्पन्ि; ट्रटमा रान्खोको शम्पन्ि; मृययुमा हकवालाला

भुतान िएरन योय य खाताहरू

(POD) वा मृययुमा िानान्तर िएरने खाताहरू (TOD); र हकदारला

न्तन योय य न्वमा वा अवकाध

लाभहरू िैरप्रोबेट शम्पन्ि न्श ै नाम उ्लेख िएरोको हकदारहरू, बााँर्ेको व्यन्त वा उिरान् कारीकहााँ
प्रोबेट कायवाहीन्वना नै हतान्तरर्ण  हुन्छन
प्रोबेट शम्पन्ि र िैरप्रोबेट शम्पन्िका न्नन्म्त राज्य कर न्तनु पनक हुनशछ

प्रोबेट ककन अन्नवय छ?
मृतकको शम्पन्िला न्नयन्रर्ण , शुरक्ष र बााँडफाट िनको न्नन्म्त प्रबो क ति व्यविापकला कानूनी अन् कार
प्रदान िनको न्नन्म्त प्रोबेट अन्नवाय छ प्रोबेटले न्तन बााँकी कजा, कर र व्यविापन खर्, र बााँकी रहेको
शम्पन्िला हकदार तिा उिरान् कारीहरूला बााँडफाट िदा लाय ने खर् भुतानी िनको न्नन्म्त शमेत प्रकाया
प्रदान िदछ

प्रोबेटमा के शमावेध हुाँदछ?
शम्पन्िको प्रोबेट िनको न्नन्म्त शम्पन्िको व्यविापन िनको न्नन्म्त ोक जना व्यन्तला न्नयुत िन
आवश्यक हुन्छ यकद ्छापर छ भने यो व्यन्तला ्छापरमा नामान्ककत िएरन्छ र प्रबो क भन्नन्छ यकद
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्छापर छैन वा ्छापरमा कु नै व्यन्तको नाम छैन भने, यो व्यन्तला प्रोबेट अदालतले न्नयुत िछ र
उशला व्यविापक भन्नन्छ प्रबो क वा व्यवशिापक व्यन्त, बैंक वा ट्रट कम्पनी हुनशछ
प्रबो क वा व्यविापकले न्नम्न काम-कावाही िदछ:


मृतकको शम्पन्िको रे खदेख िनु;



शम्पन्िबाट प्रात हुने ्याज, न्डन्भडेन्ट र अन्य ककन्शमका आम्दानीहरू प्रात िनु;



मृतकको न्लन बााँकी ऋर्ण , दाबी र नोटहरू शोकलन िनु;



शम्पूर्ण  उिरान् कारीहरूको नाम, उमेर, ठे िाना र शम्बन् हरू न्न ारर्ण  िनु;



यकद ्छापर भोमा शम्पूर्ण  हकदारहरूको नाम, ठे िाना र ठे िानाहरू न्न ारर्ण  िनु;



शम्पन्िप्रती रहेका शम्पूर्ण  दाबीहरूको मान्यताला न्नएरक्षर्ण  िनु र न्तन बााँकी शम्पूर्ण  दान्ययवहरूला
भुतान िनु;



आवश्यक परे मा शम्पूर्ण  शम्पन्िहरूको कर र आम्दानी करको न्नन्म्त योजना बनाउनु र लाय ने रकम
न्तनु;



अदालतले शम्पन्ि शम्बन् ी कदोको
उिरान् कारीशमक्ष बााँडफाट िनु

शम्पूर्ण  आदेधहरूला

पालना

िनु

र

शम्पन्िला

प्रबो क र व्यविापकको कामला प्रोबेट अदालतको न्याया ीध र शहयोिी कायकताले न्निरानी िदछ यश
काय अन्तित, कानूनी कािजातहरू तयार िनक र दायर िनक, शूर्ना प्रदान िनक, अदालती शुनुवा्मा शहभािी
हुने, शम्पन्ि मू्याककन िनक, शम्पन्ि न्ववरर्ण  रा्ने, आम्दानी कर कफता र शम्भान्वत उपहार र शम्पन्ि कर
कफताला

शमावेध िनक, शम्पूर्ण  शम्पन्िहरूको अन्न्तम हतान्तरर्ण  िनक, प्रोबेट कायवाहीको शमाती र

अदालतद्वारा प्रबो क वा व्यविापकको उन्मुन्त यी प्रकायाहरूको जएटलताका कारर्ण  वकीलको शहायता
न्लनु बुन्िमानी हुन्छ
यकद मृतकको शम्पूर्ण  शम्पन्िको जाम्मा मोल $३५,०० वा कम छ भने यीमध्ये के ही व्यविापक
मापदण्डहरूबाट छू ट हुन्छ मृतकको पन्त/पयनीला शम्पूर्ण  शम्पन्ि हतान्तरर्ण  िएरने हक कद्ोको अविामा,
ओपर्ाएरक व्यविापनबाट छू ट पाउने रकम बढेर $१००,००० मा पुय छ

प्रोबेट कन्त खर्र्लो हुन्छ?
अदालतद्वारा मू्याककन िएरोको खर्हरू अदालतमा दायर िएरोको हरेक प्रकारको कािजातको प्रकार
अनुशार कानूनले शूर्ीकृ त िरे को धु्कहरूका आ ारमा छन शामान्यतया खर्को रकम लिभि $२०० हो
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हेरे बापत वकीलले न्लने धु्क अदालतले अनुमोदन िरे कै

हुनुपछ शमान्यतया, वकीलले न्लने धु्क वकीलले शेवा कदने वातन्वक शमयको न्नन्म्त िण्टाको न्हशाबमा
हुन्छ, वा प्रोबेट अदालतले न्शफाएरध िरे को धु्क शूर्ी अनुशार न्ल्न शछ प्रोबेट शम्पन्ि र आम्दानी शािै
िैरप्रोबेट शम्पन्ि (शोयुत वा उिरजीन्वत शम्पन्ि बाहेक) को मोलको प्रन्तधतको आ ारमा ओन्हओ कानूनले
तोके को धु्क प्रात िनक प्रबो क वा व्यविापकको हुन्छ िप अशामान्य शेवाहरूका न्नन्म्त प्रबन् क,
व्यविापक वा वकीलले अनुरो िन शछन प्रबो क र व्यविापकको आम्दानीमा कर लाय छ र ेरैजशो कर
माफी कद्न्छ

प्रोबेटको न्नन्म्त कन्त शमय लाय छ?
शम्पन्ि न्वुदद्दको दाबी व्यन्तको मृययु भोको न्मन्तदेन्ख छ मन्हनाशम्म लाय न शछ रान्ट्ट्रय शम्पन्ि कर
कफताको न्नन्म्त उजुरी कदन नपनक र कजा शमयाहरू नभोका शाना शम्पन्िको मुद्दा प्रबो क वा व्यविापकको
न्नयुत भोपन्छ शामान्यतया छ मन्हनान्भर शमात िएरन्छ तैपन्न, यकद राज्य शम्पन्ि कर कफता आवश्यक
परे मा, हरे क शम्पन्िको व्यविापन ोक वषभभन्दा बढी शमय लाय न शछ (मृतकको मृययु भोको छ मन्हना
नपुन्िन्जेलशम्म शम्पन्ि कर न्तनु पददैनन) यकद शम्पन्ि कर कफतामा लेखा पएरक्षर्ण  छ भने व्यविापनको काम
िप ोक वषभ वा ययोभन्दा बढी शमय लाय न शछ, र प्रबो क वा व्यविापकले लेखा पएरक्षर्ण  शमात भोर
शम्पन्ि करको ्य्कन्तित दान्ययवबाट छू ट नभोशम्म प्रबो क वा व्यविापकले शम्पूर्ण  शम्पन्िहरू शुरन्क्षत
रूपमा बााँडफाट िन शदैन न्ववादापद ्छापर भोको वा जएटल कर मुद्दा भोको अशामान्य
व्यविापनला शमात िन

ेरै वषभशम्म लाय न शछ तैपन्न,

ेरै जशो मुद्दाहरूमा,

ेरै जशो वा शम्पूर्ण 

शम्पन्िको बााँडफाटको न्नन्म्त प्रोबेट मुद्दाहरू शमात होउन्जेल शम्म पर्खरहनु आवश्यक हुाँदन
ै

के मला ्छापर र्ान्हन्छ?
शही तएरकाले तयार िएरोको ्छापरले, तपाईंको मृययुभोमा, तपाईंको प्रोबेट शम्पन्ि तपाईंकै ्छा
अनुशार बााँडफाट िएरन्छ भन्ने कु रा तपाईंला

शुन्नन्श्र्तता कदन्छ तपाईंको ्छापरला

शमयशापेक्ष

रानको न्नन्म्त शमय-शमयमा यशला ल तपाईंको वकीलशाँि पुनअवलोकन िनुहोश ्छापर प्रबो क छन ट
िनको न्नन्म्त ोउटा माध्यम पन्न हो र शामान्यतया नबालक शन्तान भोको अविामा यशले शोरक्षकको
नामाोकन प्रदान िदछ ्छापरले जमानत बोण्डको अन्नवायताला पन्न प्रदान िदछ, अन्यिा जशको न्नन्म्त
प्रबो क वा व्यविापकले न्तनुपनक हुन्छ

व्यन्तको मृययु भोपन्छ शके शम्म र्ााँडै ्छापरला अदालतमा पेध िएरनुपछ ्छापर रोका ा िरे मा वा नट्ट
िएरोमा कानूनले दण्ड िँदाँदछ
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यकद तपाईंले ्छापर न्नमार्ण  िनुहुन्न भने, तपाईंको प्रोबेट शम्पन्ि ओन्हओ बोधज र न्वतरर्ण  कानून (Ohio
Statute of Descent and Distribution) अनुशार न्वतरर्ण  िएरनेछ

३/२७/२०१४
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लफ्याट शावजान्नक जानकारी पुन्तकाको यो ोउटा रृंृोखला हो

अरू, ओन्हओ टेट बार ोशोन्शोशन

(Ohio State Bar Association) ला न्लन्खत रूपमा माि िरी तपाईंको वककलको कायलयमाफत अिवा
www.ohiobar.org बाट प्रापयत िन शनुहुन्छ

यो पुन्तकामा शमावेध िएरोका जानकारी शामान्य छन, र पन्हले तपाईंको वकीलशाँि परामध नन्ल यशला
कु नै न्वधेषभ कानूनी शमयामा लािु िएरनु हुाँदन
ै
103549816.2, ०९/३०/२०१० अनुशार OSBA प्रोबेट पुन्तका

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अृंग्रेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सस्ृं था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
4

What You Should Know About
Probate

NEPALI

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं
आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनपाु छा ।
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was
completed by Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State
Bar Foundation. The views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State
Bar Foundation.
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