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 گارڈي� شپ آرڈر كيا ہے
پرست مقرر كرنے كا حكم)  (كسی فرد كی ديكھ بھال كے ليے سر

 
 
 
 
 
 

 

 

 
ضرورت مند لوگوں كو مفت مشورہ اور ’ سٹيزن ايڈوائس بيورو’

يری يا فون بك  معلومات فراہم كرتا ہےـ آپ اپنی مقامی الئبر
سے اپنے مقامی سٹيزن ايڈوائس بيورو كے پتے معلوم كر سكتے 

كا پتہ لگانے كے ليے ’ ايڈوائس بيورو’�يں يا اپنے ع�قے ميں 
يب سائٹ ’ سٹيزن ايڈوائس سكاٹ لينڈ’ كی و  

ي�ـ   م�حظہ كر www.cas.org.uk  
بانوں ميں بھی دستياب ہےـ اگر يہ ليف لٹ ديگر صور توں اور ز

بان ميں لينا چا�تے  آپ يہ ليف لٹ كسی مخصوص صورت يا ز
ي�ـ’ او پی جی’ہوں تو برائے مہربانی سے رابطہ كر  

 
يج الئن(جہاں آپ اپنی ’ او پی جی(آفس آف پبلك گارڈي�)’ لينگو

بان ميں بات كر سكتے �يں) اور  يلے سروس’ز استعمال ’ ٹيكسٹ ر
ـ كرتا ہے  

 اس سلسلے ميں دستياب ديگر ليف لٹس:
  

 ـ   پاور آف اٹارنی(مختار نامہ)        
ينشن آرڈر                                 ـ   انٹرو

 ـ   ايكسس ٹو فنڈز سكيم    
 
اگر آپ اس ليف لٹ كے بارے ميں اظہاِر خيال كرنا يا اپنی رائے 

خيرمقدم كيا جاتا  كی جانب سے اس كا’ او پی جی’دينا چا�يں تو 
 ہےـ

 
سكاٹش كورٹ سروس كا ايك حصہ ہےـ ’ او پی جی’  
 

    
               

يد معلومات كہاں سے لے سكتا/سكتی ہوں؟  يں مز
َ

 م
 

او پی جی(آفس آف پبلك گارڈي�) كے عملے كو اس بارے ميں �ر ’’
سوال كا جواب دينے ميں خوشی محسوس ہوگی كہ آپ نے درخواست 

ہے اور اگر آپ كو مالی امور كے بارے ميں گارڈي� كيسے كرنی  
پرست) مقرر كر ديا جاتا ہے تو بعد ميں كيا ہوتا ہےـ آپ  كا  (سر

مقامی سٹيزن ايڈوائس بيورو يا ساليسٹر(وكيل) بھی آپ كی مدد كر 
يلفيئر كے معام�ت ميں آپ كی مقامی اتھارٹی كا سوشل  سكتا ہےـ و

اور ر�نمائی فراہم كر سكتا ہےـ  ورك ڈيپارٹمنٹ بھی آپ كو مشورہ  
 

بانی يہ بات نوٹ كر ليں كہ  آفس آف پبلك ’(او پی جی’برائے مہر
يادہ تفصيلی ر�نمانہ كتابيں دستياب �يںـ   گارڈي�) سے ز
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پرست) كون ہو سكتا ہے؟  گارڈي�(سر
جس ميں آپ  اس كے ليے كوئی بھی درخواست دے سكتا ہے

يِك حيات، فيملی ممبر، دوست يا پيشہ  وارانہ افراد كا/ك شر
جيسے كہ وكيل، اكاؤنٹنٹ يا اس فرد كے مقامی سوشل ورك 

 ڈيپارٹمنٹ سے كوئی بھی فرد شامل ہو سكتا ہےـ 
 

تو كيا  اگر مجھے گارڈي� شپ آرڈر دے ديا جاتا ہے
يں 

َ
كيا كرتا/كرتی ہوں؟كوئی چيك كرتا ہے كہ ٕم  

الے رقم اور جائيداد كے بارے ميں جاری ہونے و’ او پی جی’�اں ، 
احكامات كی نگرانی كرتا ہےـ اگر آپ كو مالی معام�ت كے 

قرر كر ديا جاتا ہے تو آپ كےكچھ مخصوص بارے ميں گارڈي� م
او ’فرائض ہوں گے جنہيں آپ كو پورا كرنا ہوگاـ ان فرائض ميں 

يزات بھيجنا شامل ہوگا جن ميں تفصيل ’ پی جی كو ايسی دستاو
ی ديكھ بھال كر رہے �يں اور سے بتايا گيا ہو كہ آپ كتنی رقم ك

ـ مالی معام�ت اس رقم كے ساتھ آپ كا كيا كرنے كا ارادہ ہے
يت كو مندرجہ ذيل  كے ليے مقرر كئے گئے گارڈينز كی اكثر

يزات مكمل كرنا ہوں گی؛  دستاو
ينٹری آف سٹيٹ(ملكيت كی تفصيلی فہرست) ـ اس ميں  ـ    انو

آمدنی، جيسے كہ بنك    اس بالغ فرد سے متعلقہ تمام ذرائع       
اكاؤنٹس، پنشنز، جائيداد وغيرہ كی تفصيل شامل ہوگی جن        
  كو نپٹانا آپ كی ذمہ داری ہےـ      

اس ميں بتايا گيا ہے كہ اس بالغ فرد كے    ـ     مينجمنٹ پ�ن ـ 
متعلقہ جائيداد اور مالی امور  جيسے كہ ، بنك اكاؤنٹ                
  بدلنا، گھر فروخت كرنا اور اس كی سرمايہ كاری كو نپٹانے كی      
   كيسے منصوبہ بندی كرنا ہےـ     

يكارڈ ركھنا ہوگا تاكہ       ـ     ساالنہ اكاؤنٹسـ آپ كو پوری طرح ر
ؤنٹس دے سكيںـ آپ كی طرف  كو ساالنہ اكا’ او پی جی’آپ       
سے تيار كردہ اكاؤنٹس ميں لين دي� كی تما تفصي�ت                 
موجود ہوں گی جو آپ نے اس عرصے كے دوران، عام طور پر         

     مہينوں كے دوران طے كی ہوں گیـ  12   
 

يِك حيات  يں اپنے شر
َ

كيا گارڈي� شپ آرڈر كے بغير م
ی مدد كر سكوں گا/گی؟يا اپنے رشتہ دار ك  

جو فيصلے كئے جانے كی ضرورت ہو ان كی نوعيت كے پيِش 
نظر ممكن ہے كہ آپ كو كسی ايسے فرد كی طرف سے فيصلہ 
كرنے كا اختيار خود بخود نہ مل سكے جو اپنے ليے خود فيصلہ 

  كرنے كی ص�حيت نہ ركھتا/ركھتی ہوـ
 

 اس پر كتنا خرچ آتا ہے؟ 
�يںـ عدالت ميں درخواست دائر كرنے  اس كے مختلف اخراجات

آفس آف دی پبلك گارڈي�(او پی جی) كے ساتھ ’كی فيس اور 
پورٹوں كے ليے بھی فيس  آرڈر رجسٹر كرنے كی فيسـ ميڈيكل ر
ادا كرنا پڑ سكتی ہےـ اگر آپ كو اپنی درخواست عدالت ميں لے 
كر جانے كے ليےوكيل كی خدمات حاصل كرنا پڑتی �يں تو اس 

ي� گےـ چونكہ اخراجات مختلف ہو كے اخر اجات بھی ادا كرنا پڑ
   سكتے �يں اس ليے بعض نكات پہلے چيك كر لينا بہتر ہوگاـ 

  

 گارڈي� شپ آرڈر كتنے عرصے كے ليے ہوتا ہے؟
شيرف يہ حكم تين سال كے عرصے كے ليے جاری كر سكتا ہے 
اور بعض صورتوں ميں يہ حكم غير معينہ مدت كے ليے بھی ہو 

تا ہےـ سك  
 

يں درخواست كيسے كر سكتا/سكتی 
َ

اس كے ليے م
 ہوں؟ 

كہا جاتا ہے، شيرف ’ سمری درخواست’ايك درخواست جسے 
اس درخواست كے ساتھ دو كورٹ ميں دائر كی جاتی ہےـ 

پورٹيں(جنہيں دو رجسٹرڈ اور الئسنس يافتہ ڈاكٹروں  ميڈيكل ر
كی طرف سے مكمل كيا گيا ہو) اورحمايت ميں ديگر 

يد فارم بھيجنے پڑتے دس يزات بھيجنی ضروری ہوں گیـ جو مز تاو
بانی او پی ’�يں، ان كے بارے ميں معلومات كے ليے برائے مہر

ي�ـ آپ كا مقامی ’ جی يا ’ سٹيزن ايڈوائس بيورو’سے رابطہ كر
 وكيل بھی آپ كی مدد كر سكتے �يںـ 

 
 يہ كيا ہے؟ 

حت شيرف كے ت 2000آڈلٹ انكپيسٹی(سكاٹ لينڈ) ايكٹ ’’يہ 
كورٹ كی طرف سے جاری ہونے واال ايك حكم ہے جس ميں 

بتايا جاتا ہے كہ شيرف(جج) نے كس فرد كو ايك ايسے فرد كے 
بعض معام�ت كی ديكھ بھال كرنے كے ليے مقرر كيا ہے جو 
خود ان معام�ت كی ديكھ بھال كرنے كے قابل نہيں ہےـ اس 

ردہ فرد(افراد) در اصل حكم ميں يہ بھی بتا ديا جاتا ہے كہ مقرر ك
 كيا كر سكتے �يںـ  

 يہ حكم كرتا كيا ہے(اس كا مطلب كيا ہے)؟
كہا ’’ گارڈي�’’يہ حكم شيرف كی طرف سے مقرر كردہ فرد جسے 

جاتا ہے، كو اس بات كی اجازت دے سكتا ہے كہ وہ كسی 
يلفيئر يا دونوں معام�ت كو پہلے كی  ايسے فرد كے  مالی يا و

ي� جو خود ان معام�ت كو چ�نے كے طرح چ�نے كا ان تظام كر
 قابل نہيں رہے �يںـ 

 مجھے اس كی كيوں ضرورت ہے؟
اگر كوئی فرد فيصلہ كرنے كے قابل نہيں ہے يا اسكی ص�حيت 

نہيں ركھتا، تو پھر ہو سكتا ہے كہ آپ كو كسی ايسے قانونی 
ادارے كی ضرورت ہو جو اس فرد كے بعض كام كر سكےـ اگر 

’ مختار نامہ’ ايسا حكم الگو نہيں كيا گيا جيسے كہ پہلے كوئی
جاری كرنا، جس ميں آپ كو يا كسی دوسرے فرد كو مخصوص 

كام كرنے كا ختيار ديا گيا ہو تو پھر صرف عدالتی حكم ہی ايسا 
يعہ ہے جو آپ كو وہ كام كرنے كے قابل بنا سكتا ہےـ   ذر

كا كيا مطلب ہے؟ص�حيت سے عاری ہونے  
�حيت ا بيماری كی وجہ سے كسی شخص كی صكسی حادثے ي

ـ ايك  رجسٹرڈ اور آہستہ آہستہ يا اچانك كمزور پڑ سكتی ہے
الئسنس يافتہ ميڈيكل ڈاكٹر يہ بتا سكے گا كہ آيا وہ شخص 

 فيصلے كرنے كے قابل ہے يا نہيںـ 


