गनह
नल न न्छ, राज्यले उक्त घर
रािेको बन्धकी रकम मलनेछ।

बन्धकी भनेको के हो?
बन्धकी भनेको काउन्टी दस्तावेज पंजीकरण
ववभागमा दाखिल गररएको एउटा दस्तावेज हो
जसले तपाईँको ऋणको ननम्तत धधतो राखिएको
घर वा जममन ककन्न िोज्ने जो कोहीलाई सचेत
गराउँ छ। उक्त घर बबक्री भएमा वा पन
ू ललगानी
गररएमा सो ऋण नतनप
नल छल ।

के राज्यले मेरो घर बन्धकीमा राख्ला?
यदद तपाईँले OAA, ANB, वा APTD नगद
सहायता प्राप्त गनभ
नल यो भने, यो सहायता चनक्ता
गराउनको लाधग राज्यले तपाईँको घर वा
जमीनलाई बन्धकीमा राख्नेछ।
यदद तपाई आफू नमसलङ् होममा बस्नन हनन्छ, र
तपाईँको घरमा तपाईँको जीवन साथी, नाबालक वा
अपाङ्ग बालबामलका, वा न्यानयक अधधकारवाला
सन्तान बस्ने गरे को छै न भने, ५५ वर्लको
उमेरपनछ पाउननभएको OAA, ANB, MEAD, वा
APTD चिककत्सा सहायता (मेडिकएि) को लाधग
चक्
न ता गराउन राज्यले उक्त घर बन्धकीमा
राख्नेछ।

यदद राज्यले मेरो घर बन्धकीमा राख्यो
भने के हुन्छ होला?

जब राज्यले तपाईँको घर
यसको मतलव यो होइन कक:



बन्धकीमा

राख्छ,

तपाईँले घर सनैपदल छ या बेच्नैपदल छ; वा
राज्यले घर स्वाममत्वमा मलन्छ या
स्वाममत्वमा मलन चाहन्छ।

यसको अथल के हुन्छ भने जब तपाईँ आफ्नो घर
या सतपम्त्त बेच्नह
न न न्छ वा पन
न ववलत्त (refinance)

या

जममनववरुद्ध

यसको अथल हनन्छ, बबक्रीबाट आएको पैसा तपाईँले
पाउनभ
न एको OAA, ANB, MEAD, वा APTD
सहायता रकम नतनलको लाधग राज्यलाई जान्छ।

यदद मेरो सम्पत्त्तमा अरुको पनन
स्वाममत्व छ भने के हुन्छ?

यदद तपाईँले OAA, ANB, वा APTD नगद
सहायता पाउननभयो, र सतपम्त्त बबकक्र गने बेलामा
या पन
न ललगानी गने बेलामा सतपम्त्तचादहँ तपाईँको
म्जवनसाथीसँग संयक्
न तरुपमा स्वाममत्वमा छ भने,
र यदद बन्धकी चनक्ता गनल उक्त रकम पयालप्त
भएमा बन्धकीको पूरै रकम राज्यले उठाउने छ।
यदद तपाईँको म्जवनसाथीवाहे क अन्य कसैसँग
उक्त सतपम्त्तको संयक्
न त स्वाममत्व भएमा, नगद
सहायताको ननम्तत तपाईँको उक्त सतपम्त्तको
दहस्सा बराबरको बन्धकी रकम मात्र राज्यले
उठाउनेछ।
यदद तपाईँले OAA, ANB, MEAD, वा APTD
चिककत्सा सहायता पाउननभयो र, उक्त सतपम्त्त
संयनक्त स्वाममत्वमा छ भने, तपाईँको उक्त
सतपम्त्तको दहस्सा बराबरको बन्धकी रकम मात्र
राज्यले उठाउनेछ।

म अब सहायता पाउँ ददनँ। म मेरो



सम्पत्त्तलाई कसरी बन्धकीबाट मुक्त



गनन सक्छु?

सहायता

ददइए बराबरको रकम तपाईँले राज्यलाई
स्वैम्च्छक रूपमा भनक्तानन गनल सक्ननहननेछ। उक्त
भक्
पाउनासाथै
राज्यले
उक्त
बन्धकी
न तानन
हटाउनेछ।
तपाईँले सहायता पाउन बन्द भए तापनन, तपाईँले
उक्त सतपम्त्त बेच्नन भयो या पननललगानी गनभ
नल यो,
वा तपाईँको मत्ृ यन
भयो भने मात्रै राज्यले उक्त
बन्धकीमाधथ कायलवाही गनेछ।

सम्पत्त्तमाचि दाबी भनेको के हो?
सतपम्त्त भनेको मत्ृ यन हनने बेलामा एक व्यम्क्तको
स्वाममत्वमा रहे को सतपूणल सतपम्त्त (जस्तै; नगद,
बचत, धधतोपत्र, जमीन, आदद) हो। धचककत्सा
सहायता रकम पनन:प्राम्प्तको ननम्तत, तपाईँको
सतपम्त्तमा जाँचबनझ प्रकक्रयाबाट अननमोदन हनने र
उक्त प्रकक्रया बादहरबाट अननमोदन हनने गरी दई
न
ककमसमका सतपम्त्तको गणना गररन्छ। यसमा मत्ृ यन
हनँदाको समयमा एकल या संयक्
न त स्वाममत्वमा रहे का
सतपम्त्त पदल छन ्। यसमा जदहलेसनकै भागबण्िा
गररएको वा प्राप्त गररएको भए तापनन संयक्
न त वा
साझेदारी रुपमा वहालमा लगाइएका सतपम्त्त,
जीवनपयलन्त सतपम्त्त तथा जीववत रहँदा गररएका
सतपम्त्त हस्तान्तरण सतझौताहरु पदल छन ्।
यदद तपाईँको मत्ृ यन हनँदा तपाईँ कसैको (जस्तै राज्य)
ऋणी हनननहनन््यो भने, ती ऋणीले नतनको साँउ कफताल
गराउन तपाईँको सतपम्त्तमाधथ हकदाबी गनल
सक्नेछन ्।
जाँचबनझ प्रकृया माफलत अदालतले ननतन कनराको
सनननम्चत गदल छ:

सतपम्त्त माधथको सतपूणल कजाल वा दाबी प्राप्त
भएको;
कजाल प्राम्प्तपनछ बाँकी कननैपनन सतपम्त्त
उधचत माननसमा गएको।

जाँचबनझ प्रकृया बादहरबाट अननमोदन हनने सतपम्त्तको
ननम्तत ववभागीय दाबीको सूचना जीववत मामलक वा
हकवालालाई पठाइनेछ।

के राज्यले मेरो सम्पत्त्तमा दाबी दतान
गलान?
जब OAA, ANB, MEAD, वा APTD नगद वा
धचककत्सा सहायता पाउने कसैको ववर्यमा जाँचबनझ
शनरु गररन्छ, राज्यले सहायता रकम कफताल गराउनको
लाधग सतपम्त्तमाधथ दावी दताल गनल सक्छ।
राज्यले ननतन कनराको लाधग तपाईँको सतपम्त्तमाधथ
दावी गनल सक्छ:


OAA, ANB, MEAD, वा APTD नगद
सहायता पाउननभयो र सहायता रकम १००
िलर भन्दा बढी छ; र/वा



५५ वर्लको उमेर पशचात ् OAA, ANB,
MEAD, वा APTD धचककत्सा सहायता पाउँ दा,
तपाईँको मत्ृ यन हनने बेलामा अवववादहत वा
ववधवा हनननहनन्छ र तपाईँका कोही नाबालक या
अपाङ्ग बालक छै नन ्।



५५ वर्लको उमेर अनघ पाएको
सहायताको पून:प्रालम्प्त भएको छै न।

धचककत्सा

यदद मेरो एउटा वाररसनामा छ जसमा
मेरो सम्पत्त्त राज्य बाहेक अरू कसैलाई
जान्छ भननएको छ भने के हुन्छ?
जाँचबनझ कानूनले बमोम्जम वाररसनामामा उम्ललखित
कननै

ननदे शन

मान्नन

ऋणदातालाई नतननल पदल छ।

अनघ

नै

राज्य

लगायत

सतपम्त्त ववरुद्धको सतपूणल कजाल नतररसकेपनछ यदद

सतपम्त्तको हकदाबी गने कनरा प्रापकको मत्ृ यनको
समयमा रहे को अवस्थामा आधाररत हनन्छ।

ननदे शन

बन्धकी र सतपम्त्तको दाबी तपाईँको पररम्स्थनतमा
कसरी लागन हनन्छ भन्नेबारे मा थप जानकारीको लाधग
तपाईँले वकीललाई सतपकल राख्ननपदल छ।

कननै

सतपम्त्त

बाँकी

बममम्जम

रहे मा,

गनेछ

र

अदालतले

वाररसको

वाररसनामा

भएको

उत्तराधधकारीलाई सतपम्त्त हस्तान्तरण गने अननमनत
ददनेछ।

मेरो सतपम्त्तले राज्यलाई नतननल नपने
त्यस्तो कननै अवस्था छ कक?

प्राप्त गररएको सतपण
ू ल नगद सहायता राज्यलाई
फकालउनन पदल छ।
तपाईँ यदद ५५ वर्ल माधथको उमेरको हनननहनन्छ, र
तपाईँका जीववत जीवन साथी, नाबालक, वा अपाङ्ग
बालक कोही छै न भने मात्र राज्यले हकदाबी गनेछ।
यदद धचककत्सा सहायताको पून:भूक्ताननले पररवारलाई
कदठनाइ उत्पन्न गराउने भएमा कदहलेकाहीीँ
पून:भूक्तानन ममनाहा गररन्छ ।
यदद कदठनाइको कारणले ममनाहा योग्य भएमा
तपाईँको पररवार र/वा सतपम्त्त माधथको प्रकक्रया
अपनाउने कमलचारीले कदठनाइको कारण ममनाहाको
ननम्तत ननवेदन ददन र कजाल पररत्याग गराइ पाउन
सक्नेछन ्।

राज्यले बन्धकीमा राखेन, तैपनन नतनले
सम्पत्त्तको दाबी गनन सक्ने अवस्िा छन ्
कक?

हो। कदहलेकाँदह ववभागलाई बन्धकी राख्ने अधधकार
हनँदैन तर पनन हकदाबी गनल सक्छ। अझ, सहायताको
ननम्तत ननवेदन ददँ दा र मत्ृ यन हनँदाको समयको
अन्तरालमा धेरै कनराहरु हनन सक्ने हननाले, यस्तो
पररम्स्थनत पनन आउन सक्छ, जहाँ बन्धकीमा
राखिन्न, तर सतपम्त्तको दाबी उधचत हनन आउँ छ र
त्सको ठीक ववपरीत पनन।

यदद मेरो सम्पत्त्तमा राज्यलाई नतने
पयानप्त को

भएन भने के हुन्छ?

दाबीको पूरै अंश नतनलको लाधग पयालप्त नभए पनन
राज्यले तपाईँको सतपम्त्तमा उपलब्ध रकम
उठाउनेछ।

स्वास््य तिा मानवीय सेवाववभागका
त्जल्ला कायानलयहरु
BERLIN

LITTLETON

650 Main St., Ste. 200
Berlin, NH 03570-2496
752-7800 or
800-972-6111

80 North Littleton Road
Littleton, NH 03561-3841
444-6786 or
800-552-8959

CLAREMONT

MANCHESTER

17 Water Street, Suite 301
Claremont, NH 03743-2280
542-9544 or
800-982-1001

195 McGregor Street, Suite 110
Manchester, NH 03102-3762
668-2330 or
800-852-7493

OAA, ANB, वा APTD नगद सहायताको ननम्तत
बाँकी रहे को कजाललाई तपाईँको जीवन साथीको
मत्ृ यनपनछ नतनको सतपम्त्तबाट उठाउन सककन्छ।
तपाईँको मत्ृ यक
न ो बित जवनसाथी नभएमा बाँकी
रहे को कजालबाट तपाईँलाई मनक्त गररन्छ; र/वा

CONCORD

SOUTHERN

40 Terrill Park Drive
Concord, NH 03301-9955
271-6201
800-322-9191

3 Pine St. Ext., Ste. Q
Nashua, NH 03060-3213
883-7726 or
800-852-0632

CONWAY

SEACOAST

OAA, ANB, MEAD, वा APTD धचककत्सा
सहायताको ननम्तत बाँकी रहे को कजाललाई ममनाहा
गररन्छ। राज्यले तपाईँको धचककत्सा सहायताको
कजाल नतनलको ननम्तत मात्र सतपम्त्तमा बाँकी रहे को
रकमलाई मलनेछ। राज्यले तपाईँको जीवनसाथीको
मत्ृ यनपचात ्
उनको सतपम्त्तबाट रकम उठाउने
छै न।

73 Hobbs Street
Conway, NH 03818-6188
447-3841 or
800-552-4628

50 International Dr.
Portsmouth, NH 03801-2862
433-8300
800-821-0326

KEENE

ROCHESTER

111 Key Road
Keene, NH 03431
357-3510 or
800-624-9700

150 Wakefield Street, Suite 22
Rochester, NH 03867-1309
332-9120 or
800-862-5300

तपाईँको सतपम्त्त रीतपूवक
ल
प्रकक्रया बन्द भइसकेपनछ:

परीक्षण

गररन्छ

र

LACONIA
65 Beacon Street West
Laconia, NH 03246-9988
524-4485 or
800-322-2121
TTY/TDD Access: Relay NH 1-800-735-2964 or 7-1-1
Form 77s
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SR 06-06

बन्धकी र सम्पत्त्तको दाबी भनेका
के हुन ्?

नतनीहरुले प्राप्त गरे को लाभ बापत राज्यलाई
भनक्तानन गनलको ननम्तत कानूनले OAA(वृद्धावस्था
सहायता), ANB(ववपन्न नेत्रहीन सहायता), र
APTD(पूणल एवं स्थायीरुपमा अपाङ्ग सहायता)
नगद सहायता पाउने सबै र OAA, ANB, APTD
र MEAD धचककत्सा सहायता पाउने अधधकांशले
सनववधा प्राप्त गरे बापत राज्यलाई नतननप
ल ने व्यवस्था
गरे को छ। राज्यले ववगतमा प्रदान गरे को
सहायताको रकम दई
न तररकाबाट उठाउने गदल छ:

यथाथल सतपम्त्तको बन्धकी; र/वा

प्रापकको मृत्यन पचात ् सतपम्त्तमाधथको
दाबी।

एनएच स्वास््य तथा मानवीय सेवा ववभाग
129 Pleasant Street
Concord, NH 03301-3857
www.dhhs.nh.gov/DFA

