ر يكارڈ ركھنے كے بارے ميں فرض

آپ كی طرف سے كام كرنے والے وكيل كا فرض ہے كہ وہ اپنے
كاموں كا ر يكارڈ ركھےـ اس كا يہ مطلب ہوا كہ آپ كے ليے كام
جاری ركھنے والے وكيل كا فرض ہے كہ وہ آپ كی جائيداد اور
آپ كے مالی امور كے بارے ميں تمام ر يكارڈ ركھےـ و يلفيئر كے
بارے ميں اٹارنی كا كام و يلفيئر كے بارے ميں ر يكارڈ ركھنا
ہےـ ’كوڈ آف پر يكٹس’)ضابطہ عمل( ميں ر�نمائی فراہم كی
گئی ہےـ

اگر ميرا وكيل ميرے ليے كام كرنے كے قابل نہيں ہوتا
تو كيا ہوگا؟

اگر آپ كا وكيل آپ كے ليے كام نہيں كر سكتا تو اگر آپ كر
سكتے ہوں تو آپ كو نياء ’پاور آف اٹارنی)مختار نامہ(’ تيار كرنا
ہوگا ،اسی ليے ايك سے ز يادہ اٹارنی)وكيل( ركھنا بہتر ہوتا ہے،
يا جسے متبادل وكيل كہا جاتا ہے ،تاكہ اگر آپ كا وكيل آپ كے
ليے كام كرنے كے قابل نہ رہے تو متبادل وكيل يہ كام كر سكےـ

َ
اگر مختار نامہ رجسٹر ہو چكا ہو اور ميں اسے منسوخ
كرنا چاہوں تو كيا ہوگا؟

آپ اپنا مختار نامہ يا اس ميں ديئے گئے اختيارات منسوخ كر
سكتے �يں جبكہ يہ ’او پی جی’ كے ساتھ رجسٹر بھی ہو چكا ہوـ
اس بارے ميں ايك معلوماتی شيٹ و يب سائٹ پر دستياب ہے
جس ميں تفصيل سے بتايا گيا ہے كہ آپ يہ كيسے كر سكتے
�يںـ

َ
ميں مز يد معلومات يا مدد كہاں سے لے سكتا/سكتی
ہوں؟

سب سے پہلے آپ ’او پی جی’ كو فون كر سكتے �يں يا وہ و يب
سائٹ م�حظہ كر سكتے �يں جو نيچے دی گئی ہےـ ہو سكتا
ہے كہ آپ كا مقامی سٹيزن ايڈوائس بيورو يا كوئی مقامی وكيل
اس سلسلے ميں اپ كی مدد كر سكتا ہوـ

انكپيسٹی)جسمانی استعداد كی كمی( ميں مبت� بالغ افراد
)سكاٹ لينڈ(ايكٹ 2000

يہ ليف لٹ ديگر صورتوں اور زبانوں ميں بھی دستياب ہےـ اگر
آپ يہ ليف لٹ كسی مخصوص صورت يا زبان ميں لينا چا�تے
ہوں تو برائے مہربانی’او پی جی’ سے رابطہ كر ي�ـ

)Office of the Public Guardian (Scotland

Hadrian House
Callendar Business Park
Callendar Road
Falkirk FK1 1XR

’او پی جی)آفس آف پبلك گارڈي�(’ لينگو يج ﻻئن)جہاں آپ اپنی
زبان ميں بات كر سكتے �يں( اور ’ٹيكسٹ ر يلے سروس’ استعمال
كرتا ہےـ

ٹيليفون نمبر01324 678300 :

اگر دفتر ميں آنا چا�يں  ،عملے كے متعلقہ ممبر سے م�قات كا يقين
كرنا چا�يں تو عملے كےاس ممبر كے ساتھ اپوائنٹمنٹ بنوا لينا بہتر
ہوگاـ

’سٹيزن ايڈوائس بيورو ،ضرورت مند لوگوں كو مفت مشورہ اور
معلومات فراہم كرتا ہےـ آپ اپنی مقامی ﻻئبر يری يا فون بك
سے اپنے مقامی ’سٹيزن ايڈوائس بيورو’ كے پتے معلوم كر سكتے
�يں يا اپنے ع�قے ميں ’سٹيزن ايڈوائس بيورو’ كا پتہ لگانے كے
ليے ’سٹيزن ايڈوائس سكاٹ لينڈ’ كی و يب سائٹ
 www.cas.org.ukم�حظہ كر سكتے �يںـ
’او پی جی’ سكاٹش كورٹ سروس كا ايك حصہ ہےـ

اس سلسلے ميں دستياب ديگر ليف لٹس:
ـ ايكسس ٹو فنڈز سكيم
ـ انٹرو ينشن آرڈر
ـ گارڈي� شپ آرڈر

اظہار خيال كرنا يا اپنی رائے
اگر آپ اس ليف لٹ كے بارے ميں
ِ
دينا چا�يں تو ’او پی جی’ كی جانب سے اس كا خيرمقدم كيا جاتا
ہےـ

شمارہ جون 2013

پاور آف اٹارنی)مختار نامہ( كيا ہے

يہ كيا ہے؟

يہ ايك تحر يری دستاو يز ہے جو كسی دوسرے شخص
كو آپ كی طرف سے كام كرنے يا فيصلے كرنے كا اختيار ديتی
ہےـ
مختار نامے كی دستاو يز ميں ايسے شخص)اشخاص( كا نام ديا
جاتا ہے جسے )جنہيں( آپ چا�تے ہوں كہ وہ آپ كی مدد كر ي�،
مثال كے طور پر ،آپ كا اٹارنی اور ان انفرادی اختيارات كی لسٹ
جو آپ اپنے اٹارنی كو دينا چا�تے ہوںـ اختيارات كو انفرادی طور پر
لكھا جانا چا�يے تاكہ يہ واضح ہو كہ آپ كا اٹارنی آپ كے ليے
كون سے فيصلے كر سكتا ہےـ مختار نامے ميں يہ بھی بتايا گيا
ہوگا كہ آپ كا اٹارنی كب آپ كے ليے كام شروع كر سكتا ہےـ

يہ كيا كرتا ہے؟

يہ آپ كو اس بات كا فيصلہ كرنے كا اختيار ديتا ہے كہ آپ كس
فرد كو اپنے معام�ت كی ديكھ بھال كرنے كا اختيار دينا چا�تے
�يں اور اگر آپ اپنے معام�ت كی ديكھ بھال كرنے كے قابل نہ
ر�يں تو آپ كيا چا�تے �يں كہ آپ كا اٹارنی آپ كے ليے كيا
كرےـ مختار نامہ اٹارنی كو آپ كے ليے فيصلے كرنے كا قانونی
اختيار دے ديتا ہےـ

ص�حيت سے عاری ہونےكا كيا مطلب ہے؟

كسی حادثے يا بيماری كی وجہ سے كسی شخص كی ص�حيت
آہستہ آہستہ يا اچانك كمزور پڑ سكتی ہےـ ايك رجسٹرڈ اور
ﻻئسنس يافتہ ميڈيكل ڈاكٹر يہ بتا سكے گا كہ آيا وہ شخص
فيصلے كرنے كے قابل ہے يا نہيںـ

مجھے مختار نامے كی كيوں ضرورت پڑے گی؟

يہ آپ كو اس بات كی منصوبہ بندی كرنے كی اجازت ديتا ہے كہ
آپ كہہ سكيں كہ مستقبل ميں آپ كے ليے كوئی كيا كرےـ

َ
اگر ميں مختار نامہ نہيں بنواتا/بنواتی تو كيا ہوگا؟

ہو سكتا ہے كہ آپ كے خاندان والوں كو يا آپ كے دوست احباب
كو آپ كی طرف سے كام كرنے كا اختيار لينے كے ليے عدالت
سے رجوع كرنا پڑےـ

كيا ميرا/ميری پارٹنر يا فيملی مختار نامے كے بغير
ميری مدد كر سكتے �يں؟

نہيں ،كسی كو بھی خود بخود يہ حق نہيں حاصل نہيں ہوتا كہ
قانونی اختيار كے بغير آپ كی طرف سے كام)فيصلہ( كر سكےـ

كيا مختار نامہ صرف عمر رسيدہ افراد كے ليے نہيں
ہے؟

كوئی بھی يہ ماننا پسند نہيں كرتا كہ ہو سكتا ہے وہ كبھی خود
اپنی ديكھ بھال نہ كر سكيں ،ليكن حادثات يا بيماری كسی كو
بھی پيش آ سكتی ہےـ

كيا مختار نامہ صرف ان لوگوں كے ليے نہيں جن كے
پاس بہت سارے پيسے ہوں؟

نہيں  ،يہ صرف رو پے پيسے /جائيداد كی ديكھ بھال كرنے كے
ليے ہی نہيں ہے بلكہ يہ آپ كو اس بات كا فيصلہ كرنے كا بھی
اختيار ديتا ہے كہ آپ كے ذاتی و يلفيئر كے معام�ت كے بارے
ميں كسے فيصلہ كرنا چا�يےـ

َ
مختار نامے ميں ميں كسے قسم كی اشياء شامل كر
سكتا/سكتی ہوں؟

آپ صرف رو پے پيسے يا جائيداد كے متعلق معام�ت شامل كر
سكتے �يں)جسے جاری ر�نے واﻻ مختار نامہ كہا جاتا ہے( يا اپنی
صحت يا ذاتی و يلفيئر كے بارے ميں
يصلے شامل كر سكتے
�يں)جسے و يلفيئر مختار نامہ كہا جاتا ہے( يا دونوں معام�ت
شامل كر سكتے �يںـ

َ
ميں اپنا اٹارنی)وكيل( كسے مقرر كر سكتا/سكتی ہوں؟

آپ جسے چا�يں اپنا اٹارنی مقرر كر سكتے �يں  ،كوئی فيملی
ممبر ،كوئی دوست ،ساليسٹڑ ،كوئی اكاؤنٹنٹ يا ان ميں سے بعض
لوگوں كو ايك ہی ساتھ اٹارنی مقرر كر سكتے �يںـ آپ كسی كو
اپنے مالی معام�ت كی ديكھ بھال كرنے كے ليے مقرر كر سكتے
�يں ليكن كسی دوسرے شخص كو اپنی پنشن كے معام�ت
نپٹانے كے ليے مقرر كر سكتے �يں ،تاہم ،اگر حال ہی ميں كسی
كا ديواليہ ہوا ہو تو اسے اٹارنی مقرر نہيں كر سكتےـ

ميرے مختار نامے كے ساتھ كيا ہوتا ہے؟

كوئی بھی مقامی وكيل مختار نامہ تيار كرنے ميں آپ كی مدد
كرسكتا ہے اور آپ كو قانونی مشورہ فراہم كر سكتا ہےـ متبادل
كے طور پر ،بعض كمپنياں اور سٹيشنری كی دكانيں مختار نامے
كے متعلق پيك فروخت كرتی �يںـ پبلك گارڈي� كی و يب سائٹ
پر دكھايا گيا ہے كہ مختار نامے كی دستاو يز كيسے نظر آنی
چا�يےـ

اس سے پہلے كہ اسے استعمال كيا جائے ،اسے ’آفس آف پبلك
ٰ
گارڈي� ’ كے ساتھ رجسٹر ہونا ضروری ہوتا ہے ،حتی كہ آپ ابھی
بھی اپنے كام كر سكتے ہوںـ مختار نامے كو رجسٹر كرنے كے ليے
مندرجہ ذيل دستاوزات ’او پی جی’ كو بھيجنے ضروری �يں:
ـ آپ كا دستخط شدہ مختار نامہ ،جس كے ساتھ آپ كے وكيل
يا ڈاكٹر كی طرف سے دستخط شدہ سرٹيفيكيٹ بھی شامل
ہوـ
ـ اس بات كا تصديق نامہ كہ آپ كے/كا وكيل خوشی سے آپ
كے ليے كام كرنے كو تيار �يںـ
ـ رجسٹر يشن فيس
آپ يہ دستاو يزات ڈاك كے ذر يعے بھيج سكتے �يں يا آپ ’پاور
آف اٹارنی رجسٹر يشن كے بارے ايلكٹرونك طر يقہ)ای ہی او اے
آر( استعمال كرتے ہوئے جمع كرا سكتے �يںـ يہ طر يقہ استعمال
كرنے كے ليے ہماری و يب سائٹ پر ’ای پی او آر’ صفحے پر
سلسلہ وار ر�نمائی فراہم كی گئی ہےـ

اس پر كتنا خرچ آتا ہے؟

’او پی جی’ ميرے مختار نامے كے ساتھ كيا كرتا ہے؟

مجھے كيسے اور كہاں سے اٹارنی ملے گا؟

كوئی پيشہ وارانہ ما�ر ،وكيل وغيرہ آپ سے فيس لے سكتا ہے جو
كہ مختلف ہو سكتی ہےـ اس مختار نامے ميں ايك ايسا
سرٹيفيكيٹ ہونا چا�يے جس پر پر يكٹس كرنے والے وكيل يا
رجسٹرڈ شدہ اور ﻻئسنس يافتہ ميڈيكل ڈاكٹر كے دستخط ہونے
چا�ييں اور اس ميں يہ واضح ہونا چا�يے كہ آپ اس مختار نامے
كو سمجھنے كے قابل �يں اور ہو سكتا ہے كہ وہ بھی اس سروس
كے ليے آپ سے فيس ليںـ
آفس آف پبلك گارڈي� سكاٹ لينڈ ،اس سروس كے ليے
رجسٹر يشن فيس ليتا ہےـ موجودہ طور پر كيا فيس لی جاتی ہے،
اس بارے ميں معلوم كرنے كے ليے برائے مہربانی دفتر سے رابطہ
كر ي� يا ہماری و يب سائٹ پر فيس كا شيڈول م�حظہ كر ي�ـ

جب يہ مختار نامہ رجسٹر ہو جاتا ہے تو ’آفس آف پبلك گارڈي�’
آپ كو ايك دستخط شدہ مختار نامہ اور مختار نامی كی ايك
اصلی كاپی ايك سرٹيفيكيٹ كے ساتھ اس فرد كو بھيج دے گا
جس نے بھی يہ انہين بھيجا ہوگاـ ’آفس آف پبلك گارڈي�’ آپ
كو بھی مختار نامے كی كاپی بھيجے گاـ

َ
اس سے پہلے كہ ميں با ص�حيت نہ رہوں ،كيا ميرا
اٹارنی ميری طرف سے ديا گيا مختار نامہ استعمال
كرسكتا ہے ؟

�اں ،اگر آپ چا�يں تو وہ مالی معام�ت ميں آپ كی مدد كر
سكتے �يں ،ليكن وہ اس وقت تك آپ كی و يلفيئر كے بارے ميں
فيصلہ نہيں كر سكتے جب تك كہ آپ ايسے فيصلے كرنے كے
قابل نہ ر�يںـ

