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Hướng dẫn vắn tắt

Quyền mai táng vĩnh viễn
Quyền được mai táng là một thỏa thuận với nhà điều hành nghĩa trang cho phép việc chôn
cất tại một địa điểm nhất định nào đó.
Quyền được mai táng còn được hiểu là quyền được
chôn cất, giấy phép chôn cất, thỏa thuận hay giấy phép
mai táng.
Tại Tiểu Bang NSW có hai loại quyền mai táng: vĩnh
viễn và có thể triển hạn. Tờ hướng dẫn vắn tắt này chỉ
đề cập đến quyền mai táng vĩnh viễn—một hướng dẫn
khác sẽ nói đến quyền mai táng có thể triển hạn.

Quyền mai táng vĩnh viễn
Quyền mai táng vĩnh viễn cho phép di thể được chôn
cất tại một địa điểm mãi mãi. Quyền này được áp dụng
cho cả di thể đã được thiêu và chưa thiêu.
Những người giữ quyền có thể chuyển giao hay trao
việc thừa kế quyền mai táng vĩnh viễn cho người khác
(xin xem hướng dẫn vắn tắt ở phần Chuyển giao hay
việc kế thừa quyền được mai táng). Nếu người giữ
quyền được mai táng qua đời mà chưa chuyển giao việc
kế thừa, thì quyền này sẽ trở thành một phần tài sản cá
nhân của họ.
Quyền được mai táng vĩnh viễn có thể do một cá nhân,
hoặc do hai hay một nhóm người cùng nắm giữ (nhờ đó
họ có thể được chôn cất tại cùng một địa điểm).
Tất cả quyền được mai táng cấp phát trước năm 2018
là quyền mai táng vĩnh viễn ngoại trừ trường hợp được
ấn định đặc biệt trong hợp đồng. Kể từ 2018 trở đi
người tiêu thụ có thể chọn giữa quyền được mai táng
vĩnh viễn hay quyền có thể triển hạn.
Trên chứng chỉ quyền mai táng, các nhà điều hành
nghĩa trang phải nêu rõ quyền này vĩnh viễn hay có thể
triển hạn.

Chứng chỉ quyền mai táng
Công ty điều hành nghĩa trang phải cấp một chứng chỉ
xác nhận quyền được mai táng mỗi khi bán cho ai
quyền này, khi cho triển hạn hoặc chuyển giao quyền.
Chứng chỉ phải nêu rõ quyền mai táng có giá trị vĩnh
viễn. Ngoài ra chứng chỉ còn phải ghi rõ:
•

tên của người được cho quyền

•

địa điểm nơi mai táng

•

con số những người di thể có thể được chôn cất
tại đó

•

tên của những người có thể được mai táng,
hoặc tên của một người có thể chỉ định di thể
của những người có thể được mai táng,

Một số công ty điều hành nghĩa trang còn cấp tờ ghi
nhận hợp đồng khi quyền mai táng được mua. Giấy này
có thể là một văn kiện trong hồ sơ chứng chỉ quyền mai
táng, hoặc có thể là một hồ sơ riêng rẽ.

Hồ sơ đăng bộ quyền được
mai táng
Công ty điều hành nghĩa trang phải giữ một hồ sơ đăng
bộ bao gồm các chi tiết liên lạc của những người có
quyền được mai táng và danh sách những người nào
khác cần liên lạc.
Điểm quan trọng là các chi tiết trong hồ sơ đăng bộ của
công ty cần phải luôn luôn được cập nhật.
Trách nhiệm của người giữ quyền được mai táng là cần
thông báo cho công ty điều hành nghĩa trang bất cứ thay
đổi nào liên quan đến việc liên lạc.

Muốn biết thêm chi tiết
Cơ Quan Điều Hành Nghĩa Trang & Nhà Hỏa Táng NSW là một cơ quan công quyền được thiết lập chiếu theo Đạo Luật
Nghĩa Trang và Nhà Hỏa Táng 2013, ấn định kế hoạch và chương trình điều hợp cho cách công ty điều hành việc chôn
cất ở Tiểu Bang NSW.
Muốn biết các chi tiết tổng quát, xin đến địa chỉ trên liên mạng www.industry.nsw.gov.au/ccnsw
Địa chỉ điện thư: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au
Nếu cần thêm những chi tiết liên quan đến trường hợp đặc thù của mình, xin quý vị liên lạc với người điều hành nghĩa
trang và nhà hỏa táng do mình lựa chọn.
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