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Việc hỏa táng 
Nhà điều hành lò hỏa táng cần phải có giấy phép được thiêu xác trước khi thực hiện 
việc hỏa táng. Nhiều biện pháp cần thiết để xin giấy phép có thể do giám đốc mai táng 
hoặc người thi hành di chúc thực hiện. 

Các biện phát để xin giấy phép hỏa táng gồm: 

• người thi hành di chúc hoặc thân nhân điền vào 
đơn ‘xin phép hỏa táng’, xác nhận nguyện vọng 
của người qua đời được an táng cách này 

• giấy phép được giao cho bác sĩ đã cấp chứng 
chỉ xác nhận nguyên nhân cái chết  

• bác sĩ sẽ cấp một chứng chỉ hỏa táng 

• một bác sĩ giám thị xác nhận chứng chỉ này và 
cấp giấy phép hỏa táng.  

Nhiều trường hợp, một chuyên viên điều tra pháp y có 
thể cấp giấy phép hỏa táng. 

Đối với một di thể đã được thiêu, công ty hỏa táng phải 
thực hiện một trong những bước sau đây: 

• giao lại cho người làm đơn xin (thường là thân 
nhân của người chết, cơ quan được ủy thác, 
người giám hộ hoặc thi hành di chúc) 

• rắc/rải tro cốt tại khu đất dành cho việc chôn cất 
hoặc cho các di thể được hỏa táng  

• cất giữ hoặc phế thải chúng bằng cách nào 
khác. 

Người làm đơn xin cần đến nhận tro cốt trong khoảng 
thời hạn hợp lý nào đó. Người đứng đơn cần thảo luận 
với nhà hỏa táng các chi tiết này, vì thời hạn có thể thay 
đổi tùy theo từng công ty. 

Đối với tro cốt 
Việc quản lý tro cốt không ảnh hưởng gì đến sức khỏe 
cả. Sự sử dụng nhiệt độ cao trong lúc thiêu khiến cho 
tro cốt trở nên vô hại. 

Tùy theo nguyện vọng của người chết và các yếu tố tôn 
giáo hay văn hóa khác, tro cốt có thể được: 

• chôn cất tại mộ/huyệt ở nghĩa trang (kể cả 
mộ/huyệt của gia đình)  

• đặt trong hầm chứa cốt hoặc khán thờ làm trên 
một bức tường tại nghĩa trang 

• rải/rắc trong nghĩa trang 

• rải/rắc trên một khu đất tư  

• rải/rắc trong khu vực công cộng kể cả bãi biển, 
sông ngòi, công viên hoặc đưa ra biển 

• cất giữ trong kim tĩnh. 

Nhiều tôn giáo và tín ngưỡng không ủng hộ việc cất giữ 
tro cốt trong các vật như tủ kính hoặc nữ trang để tưởng 
niệm. 

Việc rải/rắc tro cốt 

Điểm quan trọng là cần có sự cho phép của chủ nhân 
hoặc quản lý một địa điểm trước khi rải/rắc tro cốt. Việc 
rải tro cốt cần được sự ưng thận của: 

• chủ đất, nếu đất thuộc về tư nhân 

• cơ quan cai quản, nếu địa điểm là công viên và 
các khu đất công của tiểu bang 

• hội đồng hành chánh địa phương, nếu là công 
viên, bờ biển, sân chơi thể thao, giải trí. 

Việc rải/rắc tro cốt không đòi hỏi phải có sự cho phép 
hay giấy phép của Cơ Quan Bảo Vệ Môi Sinh. Tuy 
nhiên, người rải tro cốt cần lưu ý đến sự quan trọng và 
tế nhị của những nơi gần khu vực dân cư. 

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 liên mạng www.industry.nsw.gov.au/ccnsw 

Địa chỉ điện thư: ccnsw.info@cemeteries.nsw.gov.au 
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