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 تعارف
سیف ڈپازٹ اس شخص کے کرایہ پرلئے گئے 2005( آرڈی نینس ےکاریونیو)اسٹیٹ ڈیوٹی ختم کرن 

 فروری 11تقال نہٹانےکی اجازت دیتا ہےجس کا ا کوچیزکسی سے  کا معاینہ کرنے یا اس میں  بکس
کردہ اختیار  کےتفویض ہوم افیئرسسکریٹری برائے، ڈائرکٹر اک ہوم افیئرس -ہوا یااس کےبعد ہوکو 2006

صوص اورکچھ مخبینک ڈپازٹ بکس کےمعاینہ کی ضرورت کا سرٹیفیکیٹ" کرنےپر" کےتحت طلب
 10 ہونگ کانگ کے قانون مادہپرتفویض نامہ پراس  -جاری کرسکتا ہےکو ہٹانےکا تفویض نامہ  اشیاء
 –ہوں گی  الگوتک  601لےکر سی سے 60یشن آرڈیننس کی دفعات پروبیٹ اینڈ ایڈمنسٹر کے
 

 -سیف ڈپازٹ بکس کوکرایہ پرلیا جاسکتا ہے قانون کے مطابق اس طرح کے
(a)  ؛نام سے انفرادیفوت شدہ شخص کے 
(b) ے باحیات کرایہ دارک ے لیزایگریمنٹ میںجس کدوسرے لوگوں کے اشتراک کے ساتھ بھی ، اور

دوسرے کرایہ داروں بکس کےکسی کرایہ دار کی موت کی وجہ سے کہشق موجود ہو لئے یہ
 بینک کی طرف سے جاری کردہ اس کا مطلب یہ ہےکہ –گی ہو یںکی بکس تک رسائی متآثرنہ

کسی ایک کرایہ دارکی  کہ نی چاہئےاس بات کی خاص طور سےوضاحت ہوایگریمنٹ میں  لیز
 ؛ یا سیف ڈپازٹ بینک تک رسائی کا حق حاصل ہوگادیگرکرایہ داروں کو موت پر

(c) موجود ہدفعراگرلیزاگریمنٹ میں باحیات لوگوں کےبارے میں کوئی مل کلوگوں کےساتھ دیگر "
 -نہ ہو

 

 بینک ڈپازٹ بکس کا معاینہ
 معاینہ کی سرٹیفیکیٹ کے لئے درخواست

درخواست  -ےگیردی جانپ HAEU3فوت شدہ شخص کےسیف ڈپازٹ کے معاینہ کی درخواست فارم 
 چاہئے : دی جانیدرج ذیل اشخاص کی طرف سے

(a)  ؛ نامزد کردہ نمائندہکا متوفی 
(b)  ؛اعلی نتظم م ااسٹیٹ کاس کی 
(c) کےساتھ دوسرے لوگ بھی شریک متوفی  میں بکسیے گئے باحیات کرایہ داراگرکرایہ پرل 

 شریک ہوں ؛ 
 -ہوی بھی درخواست گذارکے پاس سیف ڈپازٹ بکس کی ایک چابھ

 
 معاون دستا ویزات 

 -یگ بھی منسلک ہوںتاویزات کےمعاینہ کی درخواست کےساتھ درج ذیل معاون دس سیف ڈپازٹ بکس
(a) ؛ کا شناختی کارڈ/ پاسپورٹ متوفی 
(b)  ؛ سرٹیفیکیٹکی موت کی متوفی 
(c) ؛درخواست گذارکا شناختی کارڈ/ پاسپورٹ 
(d) ؛ہے نامزد نمائندہکی آخری وصیت اگردرخواست گذاراس کا  متوفی 
(e) ا جیسےشادی ی اوردرخواست گذارکےدرمیان رشتہ ثابت کرسکےمتوفی ایسی دستاویزجو 



 ؛نہ ہومتوفی کا نامزد نمائندہ درخواست گذارپیدائش کی سرٹیفیکیٹ اگر    
 (f)  کی طرف سےدست برداری کا خط ، اگر ے منتظم اعلیاسٹیٹ کاس کی 

 الگوہوتا ہو؛    
 (g) کی موت کی سرٹیفیکیٹ، اگرالگوہوتاہو؛ے منتظم اعلی اسٹیٹ ک 
 (h) کی طرف سےتفویض کا خط جس پردستخط ےمنتظم اعلییا اسٹیٹ ک نامزد نمائندے 

 ی کمپنیقانوناگریہ تفویض نامہ کسی ، کسی قریبی رشتہ دارکی موجودگی میں کی گئی ہو 
 نے نہ تیارکیا ہو(، اگریہ الگوہوتا ہو؛ 

 (i) ( کوئی ایسی دستاویزجومادہg( ،)f( یا )hمیں مذکورشخص اور )  رشتہ مابین کےمتوفی 
 ثابت کرسکے، اگریہ الگوہوتا ہو؛ اور 

 (j)  لیزایگریمنٹ  جیسے بکس کالینے کا قانونی ثبوت سیف ڈپازٹ بکس– 
 

ا بھی ک اتدفع سےمتعلق درج ذیل ان حاالت میں سیف ڈپازٹ بکس کے معاینہ مخصوصبرائے مہربانی 
 -جوان حاالت میں معاینہ کی ضرورت کوتقویت بخشتی ہوںحوالہ دیں 

 
 معاینہ کے لئے تقرری

شخص معائنہ کے لئےہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ کےاسٹیٹ  وہمعاینہ کی سرٹیفیکیٹ جاری ہونےپر
خص سےاس ش کے حاملبینک معاینہ کی سرٹیفیکیٹ پھر -گاکے پاس جائےبنیفشریزکےسپورٹ یونٹ 

سیف اگرزیرنظر –بینک کا اسٹاف معاینہ کرائےگا ، جس کے بعد طلب کرے گا  کاغذاتشناختی  ےک
 اس -ےہ معاینہ کی سرٹیفیکیٹ کا ہونا ضروری الحبہرڈپازٹ بکس مشترکہ طورپرکرایہ پرلیاگیا ہےتو

 شخص اریا باحیات کرایہ دکا منتظم اعلی /اسٹیٹ متوفی کا نامزد نمائندہدوسری پارٹی یعنی  کے ساتھ ہی
قت موجود معاینہ کے وبھی اسٹیٹ بنیفشریزسپورٹ یونٹ کےافسران  -کی موجودگی بھی ضروری ہوگی 

 -رہیں گے
 

    معاینہ کی کارروائی
شناختی کاغذات طلب کرےگا  اس کے سےشخص بینک معاینہ کی سرٹیفیکیٹ حاصل کرنےوالے

کہ کو مشتر اگرسیف ڈپازٹ بکس - حاضر رہےگابھی اورمعاینہ کےوقت بینک اسٹاف کا ایک ممبر
طورپرکرایہ پرلیا گیا ہےتومعاینہ کی شرط کےمطابق دوسرے فریق کی موجودگی بھی ضروری ہوگی 

 -یا با حیات کرایہ دار کا منتظم اعلی اسٹیٹ اس کی /نامزد کردہ شخصمتوفی کا یعنی 
 

ہ اسی جیسی دستاویز کے عالو میںحاالت  خصوصیمعاینہ کرتےوقت سیف ڈپازٹ بکس سے وصیت یا 
 -چیزکوہٹایا نہیں جائےگا  دوسری کسی بھی

 
 کو ہٹانا نامہ وصیت

 اوردستاویزسیف ڈپازٹ بکس میں پائی جاتی ہے تواگرمعاینہ کےوقت وصیت یا اسی طرح کی کوئی 
ینک ہے توب لوگوں میں سےایکہےیا نامزد کردہ  نامزد نمائندہشخص اس کا  کا حاملاگرسرٹیفیکیٹ 

اسےوصیت یا اسی جیسی دستاویزکوہٹانےکی اجازت دے دےگا لیکن اس شرط کےساتھ کہ اس کی جگہ 
 ک اس وصیت یا دستاویزکی ایک کاپینامالت میں بیدیگرمع -ےی جائایک کاپی رکھ د اس کی بکس میں

کےوہاں پرموجود پبلک افسرکودے دےگا اوراصل وصیت یا دستاویزکوواپس اسی بکس میں رکھ تیارکر
ماہ تک اپنی تحویل  6دستاویزکو  اسی جیسی قانونی طورپرہوم افیئرس کا سکریٹری اس وصیت یا -دےگا

 -میں رکھ سکتا ہے



 
 اندراج کرنا

 -اگر
(a) نہیں ہے؛ موجوداگرسیف ڈپازٹ بکس میں وصیت یا اسی جیسی دوسری دستاویز 
(b) اور اگرسیف ڈپازٹ بکس میں وصیت یا اسی جیسی کوئی دوسری دستاویزملتی ہے 

 سرٹیفیکیٹ کا حامل شخص وصیت میں نامزد شخص ہے؛ یا      
(c) رلیا پ سرٹیفیکیٹ کا حامل وہ شخص ہےجس نےمشترکہ طورپراس ڈپازٹ بکس کوکرایہ   

 توہو     
ٹاف ، بینک اس بکس میں موجود اشیاء کا اندراج کرے گا اوروہ بھی معاینہ سرٹیفیکیٹ کا حامل شخص

اوراگرسیف ڈپازٹ بکس کومشترکہ طورپرکرایہ پرلیا گیا ہوتودوسری پارٹی یعنی باحیات ان پبلک افسر
راج اس اند –کرےگا کی موجودگی میں  ےمنتظم اعلیاسٹیٹ کاس کی  /اس کا نامزد نمائندہکرایہ داریا 

لک سرٹیفیکیٹ کا حامل شخص اورپب -کےکام میں اگرضرورت پڑے توپبلک افسربھی مدد کرسکتا ہے
 -افسراس اندراج کی سچائی اورصداقت کے لئےاصل کاپی پراپنی اپنی دستخط بھی ثبت کریں گے

 
وں کو پارٹیدیگرموجود وہاں پر اس اندراج کی اصل کاپی سرٹیفیکیٹ کا حامل شخص رکھے گا جبکہ

 6قانونی طورپربینک اورہوم افیئرس کا سکریٹری اس انداج کو  -اس کی ایک ایک کاپی دی جائےگی 
 -ماہ تک اپنی تحویل میں رکھ سکتا ہے

 
 مخصوص حاالت میں سیف ڈپازٹ بکس کا معاینہ

  -جاتی ہے لیکن اگر کوئی وصیت یا اسی جیسی کوئی اوردستاویزسیف ڈپازٹ بکس میں پائی 
(a) اس وصیت یا دستاویز کی صالحیت ختم ہوچکی ہو؛ 
(b)  نامزد نہ ہو؛ نمائندہاس وصیت یا دستاویزمیں کوئی 
(c) اشخاص میں سےیا اس وصیت یا دستاویزمیں نامزد  نامزد نمائندے 

(i)      کا کہیں اتہ پتہ نہ ہو؛ 
(ii)       کام کرنے سےانکار کردیں؛ نامزد نمائندے کےبحیثیت 
(iii)  ہوں ؛فوت ہوگئے 
(iv) کام کرنے کے قابل نہ رہ گئے ہوں ؛ نامزد نمائندے کےوہ بحیثیت یا 

ے شخص کو ایس -معاینہ کی سرٹیفیکیٹ کےلئےدرخواست دے سکتا ہےکا منتظم اعلی اسٹیٹ اس کےتو
اپنی درخواست کےساتھ مناسب سپورٹنگ کاغذات بھی لگانےہوں گےاورمعاینہ کی وجوہات بھی بتانی 

 -ہوں گی 
 

 کو ہٹانامیں موجود اشیاء زٹ بکس بینک ڈپا
کسی فوت شدہ شخص کے سیف ڈپازٹ بکس سےمخصوص دستاویزات )بشمول وصیت یا اسی جیسی 

کوہٹانے کےلئےسرٹیفیکیٹ اسی وقت جاری کی جائےگی جب کہ بکس میں موجود  اشیاءدستاویز( یا 
قانونی روسےکوئی بھی دستاویز بینک سےاسی وقت ہٹائی جاسکتی  –کا اندراج کرلیا جائےگا  اشیاءتمام 
 جب ؛ہے

(a)  انتظام کی درخواست یا کسی کی نمائدگی یا بیرونی امداد کےحصول  سرسریوہ دستاویزکسی
 کےلئےضروری ہو؛

(b)     (i )وہ دستاویزمتوفی کے بجائے کسی اورشخص سے متعلق ہو؛ 
 (ii) اس شخص کو اس دستاویز کی فوری ضرورت ہو، اور 



 (iiiاس دستاویزکےہٹانےسے )ومجروح نہ ہوتا ہحق متوفی شخص کےاسٹیٹ میں کسی کا جائز 
سیف ڈپازٹ بکس سے مالی قدروقیمت کی دستاویزات یا مواد کو ہٹانے کی اجازت صرف اسی وقت ہے 

کے اس  رہےاورمخصوص حاالت میں اسجب کہ باحیات شخص اس ڈپازٹ بکس کا مشترکہ کرایہ دا
 -کا خصوصی طورپرانتظام بھی کیا گیا ہو حق
 

 ہٹانے کے تفویض نامہ کی درخواست
 -جانی چاہئے: دیکے ہٹانے کی درخواست درج ذیل ذرائع سےچیزسیف ڈپازٹ بکس سے کسی 

(a)  ؛نامزد نمائندہمتوفی شخص کا 
(b)  ؛ا منتظم اعلیاسٹیٹ کاس کے 
(c)      با حیات کرایہ داراگرمتوفی شخص نے سیف ڈپازٹ بکس کودوسرے کرایہ دوروں کے ساتھ

 مشترکہ طورپر لیا ہو؛
 

 کےساتھ مشترکہ طورپرلیا گیا سیف ڈپازٹ بکس دفعہباحیات 
اگرمشترکہ طورپرکرایہ پرلیا گیا سیف ڈپازٹ بکس کےلیزایگریمنٹ میں باحیات شخص کی شق موجود 

ت تفویض نامہ کی درخواسلئےکرایہ داراس سیف سےاپنی دستاویزات اورموادکوہٹانےکےہوتوباحیات 
اورباحیات کرایہ دارکسی مواد کواسی فارم پرکی جانی چاہئے HAEU4Aیہ درخواست  -دے سکتا ہے

وقت ہٹاسکتا ہےجب متوفی کے وکیل/ اس کے اسٹیٹ کےاول ترین منتظم کی طرف سےتحریری 
 -جودگی بھی ہومنظوری اورپھراس کی مو

 
رسائی کا مجازہوگا  مہینےبعد باحیات شخص سیف ڈپازٹ بکس تک 12متوفی شخص کی موت کے 

کے  اس -بشرطیکہ مروجہ قانون کی دفعات کے تحت اس بکس کےمواد کا باقاعدہ اندراج کرلیا گیا ہو
ت کا مناسب س باتاہم بینک ا -بعد ان مواد کو ہٹانے کے لئے کسی تفویض نامہ کی ضررت نہیں پڑے گی

 -ماہ قبل ہوئی ہے 12ثبوت مانگےگا کہ متوفی شخص کی وفات 
 

ازٹ بکس ڈپبینک  جومذکورہ باالسیف ڈپازٹ بکس سے دستاویزات کو ہٹانے کےلئےدیگردرخواستیں 
 دیفارم پر HAEU4Bائط کوپوری کرتی ہوں انہیں کے تحت مذکورشر سےمواد کو ہٹانے کےعنوان

 -جانی چاہئیں
 

اگرمتوفی شخص نےسیف ڈپازٹ بکس کودوسرے لوگوں کےساتھ مشترکہ طورپرکرایہ پرلیاتھا تو 
درخواست کے ساتھ دوسری پارٹی کی تحریری منظوری بھی منسلک ہونی چاہئے) جیسے کہ باحیات 

 منتظم اعلی ہویا درخواست گذاربا حیاتکا وکیل ہو/ اس کی اسٹیٹ کا  متوفیکرایہ داراگر درخواست گذار
 -یا اس کی اسٹیٹ کا منتظم اعلی ہو نامزد نمائندہکرایہ دارکا 

 
 معاون دستاویزات

ت کی ضرور کاغذاتکو ہٹانےکی درخواست کےلئےدرج ذیل معاون چیزسیف ڈپازٹ بکس سے کسی 
  -پڑے گی :
(a) ؛درخواست گذارکا شناختی کارڈ / پاسپورٹ 
(b)  ؛کا اندراجمیں موجود اشیاء بینک ڈپازٹ بکس 
(c)  ہےاوراس وصیت نامزد نمائندہ اگرمتوفی درخواست گذارکا –متوفی کی آخری وصیت  

 مہیا نہ کی گئی ہو؛کی کاپی  



 (d)  متوفی اوردرخواست گذارکےمابین رشتہ ثابت کرنےوالی کوئی دستاویزجیسےشادی یا 
 ستاویزد نہ ہواورایسینامزد نمائندہ پیدائش کی سرٹیفیکیٹ ، اگردرخواست گذارمتوفی کا 

 کی گئی ہو؛پہلےمہیا نہ 
 (e) اسٹیٹ کےمنتظم اعلی نےتیارکیا ہو،اگروہ الگو ہوتا اس کےدست برداری کا خط جسے 

 پہلے سے مہیا نہ کیا گیا ہو؛ہواور 
 (f) ہیام سے پہلے اسٹیٹ کے منتظم اعلی کی موت کی سرٹیفیکیٹ اگروہ الگو ہوتا ہواور 

 نہ کیا گیا ہو؛ 
(g)  رتی ک دستاویزجومتوفی شخص اوردفعہ )ای( اور)ایف( کےمابین رشتے کواجاگرکوئی ایسی

 فارم پردرخواست سے ہو، HAEU4Aتعلق  اہو، اگروہ الگو ہوتا ہواوراس ک
(h) ایسی دستاویزات جو اس بات کی شہادت دیں کہ ہٹائی جانے والی دستاویزیا مواد کامالک 

 باحیات کرایہ دارہے؛
 

 اقرارحلفی
کو ہٹانے کے تفویض نامہ کی درخواست پرجب اسٹیٹ بنیفیشیری سپورٹ چیزبکس سے کسی دستاویز یا 

یونٹ غوروخوض کرلےتو وہ درخواست گذار سےاس کے مندرجات کی صحت وسچائی کے بارے میں 
 -اقرارحلفی طلب کرسکتا ہے

 
 دستاویزکی کاپی لینےکےلئے درخواست ڈائرکٹربرائےہوم افیئرس کے پاس محفوظ

مستحق افراد سیف ڈپازٹ بکس میں رکھے ہوئےوصیت  نامہ یا اسی جیسی دوسری دستاویزکی کاپی یا 
ے ہ ڈائرکٹربرائےہوم افیئرس کےپاس محفوظاس بکس میں رکھی ہوئی اشیاء کے مندرجات کی کاپی جو

 –یس ادا کرنی ہوگی اس کے لئے انہیں ف – حاصل کرنےکی درخواست دے سکتےہیں

 درخواست گذارکا متوفی درخواست دینے کے لئے وصیت نامہ یا اسی جیسی دستاویزکے لئے
کی اسٹیٹ کا منتظم اعلی ہونا چاہئےاورجس کے لئے اس وصیت نامے یا اسی جیسی دوسری 

 -کا ہونا ضروری ہوزدستاوی

  فی متوکا  ہونا چاہئے جسجہاں تک بکس کے مندرجات کا سوال ہےتودرخواست گذارایسا شخص
ترکہ جس نے مش اورکے اسٹیٹ میں کوئی مفاد ہویا وہ سیف ڈپازٹ بکس کا با حیات کرایہ دارہو

 -طورپروہ بکس کرایہ پرلیا ہو
 

سیف ڈپازٹ بکس میں رکھے ہوئےوصیت  نامہ یا اسی جیسی دوسری دستاویزکی کاپی یا اس بکس میں 
جوڈائرکٹربرائےہوم افیئرس کےپاس محفوظ ہےحاصل رکھی ہوئی اشیاء کے مندرجات کی کاپی 

 –فارم پربالترتیب دے سکتے ہیں  HAEU6Bیا    HAEU6Aدرخواستکرنےکی 
 

 فارم 
 HAEU3, HAEU4A, HAEU4B, HAEU6A  اور HAEU6Bمحکمہ کے ہوم افیئرسں کاپیا کی فارم 

رائے ) رابطہ کی تفصیالت کے لئے ب –اسٹیٹ بنیفیشیری سپورٹ یونٹ سے حاصل کی جاسکتی ہیں 
متبادل کے طورپران فارموں کو درج ذیل ویب  –سکشن کا حوالہ دیں( انکواریزپرمہربانی درج ذیل 

 http://www.had.gov.hk/estates: سائٹ سے بھی ڈاؤن لوڈ کیا جاسکتا ہے
 

 انکوائریز
کے سیف ڈپازٹ بکس تواس کویا اس کے بعد ہواہو 2006فروری 11شخص جس کا انتقال اگرکوئی ایسا 

http://www.had.gov.hk/estates


محکمہ  ہوم افیئرسپ آکو ہٹانےکےبارے میں کوئی سوال ہوتوچیزکےمعاینہ کرنے یا اس میں سے کسی 
 –اسٹیٹ بنیفیشیری سپورٹ یونٹ سے رجوع کرسکتے ہیں  کے
 

  : وان چائی ، ہونگ کانگ ، ہنسی روڈ ،  130/ ایف، ساؤتھرن سنٹر، 3پتہ 

  : 28351535ٹیلیفون 

  : 21229497فیکس 

   : ای میلebsu@had.gov.hk 

  : ویب سائٹhttp://www.had.gov.hk/estates 
 

سے قبل ہو گیا ہواس کےاسٹیٹ کا انتظام کرنےکےلئے  2006 فروری11ایسا شخص جس کا انتقال 
 پررابطہ قائم کریں 25943240انلینڈ ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اسٹیٹ ڈیوٹی آفس کے  برائےمہربانی

 
 ہوم افیئرس ڈپارٹمنٹ

 2007اپریل 
 

 مطبوعہ گورنمنٹ لوجسٹک ڈپارٹمنٹ
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