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 کے لئے درخواست مکمل کرنے کی ہدایات  M-860wتدفین کے االؤنس 
(Urdu) 

 
 تدفین کا دعوی نمبر 

) کو مکمل درخواست موصول ہو جانے کے بعد، Office of Burial Services, OBSتدفین کی خدمات کے دفتر (
 فارم کے اوپر وه نمبر درج کرے گا۔ OBSایک تدفین کا دعوی نمبر تفویض کیا جائے گا اور 

 
  آج کی تاریخ 

 
 

  سیکشنA  اورB 

یہ  براه کرم مرنے والے شخص سے متعلق تمام معلومات کو مکمل کریں (درخواست میں اسے میت کہا گیا ہے)۔
ضروری ہے کہ آپ میت کی عمر، تاریخ وفات، رہائش، ازدواجی اور انحصار اور سابق فوجی کی حیثیت کو ظاہر کرنے 

  کے لئے اس کے بارے میں زیاده سے زیاده تفصیالت فراہم کریں۔

ی جاری اگر سند وفات پہلے ہ اگر آپ میت کی شناخت کی معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہیں تو، ہم مدد کر سکتے ہیں۔
 کر دیا گیا ہے تو میت کی کچھ شناختی معلومات فراہم کرنے کے لئے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔

 
  سیکشنC 

و تکفین کے اخراجات ادا کرنے کے لئے مالی وسائل  زیتجہاس بات کا تعین کرنے کے لئے کہ اس میت کے پاس 
موجود تھے یا نہیں، میت کی مالیات، مالزمت اور عوامی مراعات کی وصولی کے بارے میں اپنی اہلیت کی مطابق 

 اگر آپ یہ معلومات فراہم کرنے سے قاصر ہیں تو، ہم مدد کر سکتے ہیں۔  بہتر تفصیالت فراہم کریں۔
 

  سیکشنD  اورE 

اگر میت کی کوئی خواہش یا جائیداد تھی یا سروگیٹ یا پروبیٹ عدالت میں کوئی کارروائی زیر التوا تھی تو، ان 
معامالت کے لئے ذمہ دار شخص کے رابطے کی معلومات فراہم کی جانی چاہئے۔ اگر وه میت کی جائیداد کو سنبھال 

ں تعاون کرنے یا معاوضہ ادا کرنے کی گزارش کرسکتا رہا ہے تو ہمارا دفتر ان سے تجہیز و تکفین کے اخراجات می
 ہے۔

 
کوئی بھی جائیداد یا نقد جو میت کی وفات کے وقت اس کی زیر ملکیت ہے اور اس وقت دستیاب ہے اسے آخری 

رسومات کی ادائیگی کے لیے ضرور استعمال کیا جانا چاہئے (اس میں تجہیز و تکفین، میت کا کریا کرم کرنا اور کریا 
براه کرم ہمیں  کچھ معامالت میں، جائیداد تک رسائی کے لئے عدالت جانا پڑتا ہے۔ م کی راکھ کو دفنانا شامل ہے)۔کر

 بتائیں اور ہم آپ کو ایک مناسب حوالہ دینے میں مدد کرسکتے ہیں۔
 

 میں، براه کرم میت کے تمام اثاثوں یا ذاتی امالک کی معلومات درج کریں۔ Eسیکشن 

 
 
 
 
 

 
 پلڻیں)(صفحہ 
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  سیکشنF 

درخواست دہنده کی حیثیت سے آپ کو اپنی مالی معلومات فراہم کرنے کی ضرورت نہیں ہے اال یہ کہ آپ ایسے قانونی 
طور پر ذمہ دار رشتہ دار ہوں جس کی اگلے حصے میں وضاحت کی گئی ہے۔ اپنی معلومات فراہم کریں اور میت سے 

 اپنے رشتے کی شناخت کرائیں۔
 

اضافی معلومات کی  میت سے آپ کے تعلقات کے بارے میں بنیادی معلومات کی درخواست کرتا ہے۔ Fسیکشن 
 درخواست کی جا سکتی ہے۔

 
  سیکشنG 

) وه شخص ہے جس نے قانونی طور Legally Responsible Relative, LRRقانونی طور پر ذمہ دار رشتہ دار (
 LRRاکیس سال سے کم ہے۔  21پر میت سے شادی کی ہے یا میت کا باپ/ماں یا قانونی سرپرست ہے جس کی عمر 

میت کی آخری رسومات کی ادائیگی کرنے کا ذمہ  LRR کو وفات کے وقت میت کے ساتھ اسی گھرانے میں رہنا پڑا۔
 دار ہوتا ہے۔

 
کو یہ ثبوت فراہم کرنا ہوگا کہ اس کے پاس مالی وسائل  LRRن کا بل ادا نہیں کر سکتا ہے تو تجہیز و تکفی LRRاگر 

 کی کمی ہے۔ 
 
 

  سیکشنH 

براه کرم آخری رسومات کے خرچ کے بارے میں تفصیالت فراہم کریں (اس میں تجہیز و تکفین، میت کا کریا کرم کرنا 
براه کرم آپ کو موصول ہونے والے کسی بھی بل یا رسید کی ایک کاپی فراہم  اور کریا کرم کی راکھ کو دفنانا شامل ہے)۔

  کریں۔

 

 درخواست مکمل کرنا 

 درخواست کے اختتام پر درخواست دہنده درخواست پر دستخط کرے گا اور تاریخ درج کرے گا۔

اگر درخواست دہنده درخواست دینے کے لیے اپنی طرف سے کسی اور کا انتخاب کرتا ہے تو، درخواست دہنده کو ایک 
بیان لکھنا پڑے گا جس میں اسے درخواست مکمل کرنے کی اجازت دے گا۔ بیان میں تاریخ، درخواست دہنده کا نام، پتہ، 

ا چاہئے کہ جس شخص کو اس نے منتخب کیا ہے وه درخواست مکمل ڻیلیفون اور ای میل پتہ ہونا چاہیے اور یہ بیان ہون
کے عملہ کا ایک ممبر درخواست دہنده  OBSکرنے اور جمع کرانے کا اختیار رکھتا ہے۔ معلومات کی تصدیق کے لئے 

مجاز نمائنده کو نوڻری پبلک یا قانونی دستاویزات کے کمشنر کے سامنے درخواست پر دستخط  سے رابطہ کرے گا۔
 ہوگا۔ کرنا


