
 
 )ADULTS WITH INCAPACITYمعذور بالغ افراد (

 2000(اسکاٹ لینڈ) ایکٹ 
 

 کیا ہے؟ (گارڈین شپ آرڈر) سرپرستی کا حکمنامہ
 

 یہ کیا ہے؟
کی عدالت میں تیار کیا جاتا ہے اور اس شیرف کے تحت ایک حکمنامہ ہے۔  یہ حکمنامہ  2000یہ معذور بالغ افراد (اسکاٹ لینڈ) ایکٹ 

بالغ فرد کے امور کی دیکھ بھال کے لیے متعین کیا ہے۔  حکمانے میں بتایا جائے گا کہ معذور ہے کہ شیرف نے کسے  میں لکھا ہوتا
 کہا جاتا ہے، کیا کر سکتا ہے۔ مقرر کرده فرد، جسے سرپرست

 
 اس کا کیا کام ہے؟

کرے جو  ی اور/یا بہبودی امور کا نظمحکمانہ سرپرست کو اجازت دے سکتا ہے کہ وه مستقل طور پر کسی ایسے بالغ فرد کے مال
 معذوری کی وجہ سے ان امور سے عہده برآ نہیں ہو سکتا۔

 
 مجھے اس کی ضرورت کیوں پڑے گی؟

اگر پہلے سے کوئی متعلقہ حکم نافذ العمل نہیں، جیسے مختار نامہ، تو آپ کو بالغ فرد کے لیے کچھ مخصوص کام کرنے کا قانونی 
 پڑ سکتی ہے۔  ا درخواست دیناختیار دیے جانے کے لیے 

 
 معذور کا کیا مطلب ہے؟

کسی فرد کی کام کرنے کی صالحیت میں کسی حادثے یا بیماری کی وجہ سے بتدریج یا اچانک خرابی آ سکتی ہے۔ ایک اندراج شده 
 ڈاکڻر ہی یہ بتا سکے گا کہ کیا وه فرد فیصلے کرنے کے قابل ہے یا نہیں۔طبی اور الئسنس یافتہ 

 
 شریِک حیات یا رشتہ دار کی مدد کر سکوں گا؟ میں سرپرستی کے حکمنامے کے بغیرکیا 

جو فیصلے کیے جانے ہیں ان کی نوعیت کی بنیاد پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی ایسے فرد کی جانب سے کوئی فعل انجام دینے کا حق 
 حاصل نہ ہو جو خود اپنے لیے ایسا کرنے کی صالحیت نہ رکھتا ہو۔

 
 کتنی الگت آتی ہے؟اس پر 

مختلف قسم کی الگتیں ہیں، جیسے درخواست دینے کے لیے عدالت کی فیس نیز طبی رپورڻس کی فیس بھی ہو سکتی ہے اور ہم بھی 
حکمنامے کا اندراج کرنے کی فیس لیتے ہیں۔  اگر آپ سرپرستی کی درخواست دینے کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو 

نا ہو گی سوائے اس صورت میں جب کیس قانونی امداد کا اہل قرار پائے۔  اگر آپ وکیل کی خدمات استعمال کرتے قانونی فیس بھی دی
 پر کام نہیں کرتے۔بنیاد کی  قانونی امدادہیں تو آپ کو ان سے  کے بارے میں پوچھنا چاہیے؛ تمام وکیل 

 
 یہ کتنے عرصے تک رہتا ہے؟
وه اس سے کم یا زیاده عرصے کے کہ ہے  اختیار ہوتالیے ہوتی ہے لیکن شیرف کے پاس سال کے  3پہلے پہل سرپرست کی تقرری 

 لیے تقرری کرے۔ حکمنامہ بالغ فرد کی وفات پر کالعدم ہو جاتا ہے۔
 

 میں درخواست کیسے دوں؟
اندراج شده  2نہیں طبی رپورڻس (ج 2ایک درخواست جسے "سمری ایپلیکیشن" کہتے ہیں شیرف کی عدالت میں دی جاتی ہے۔ درخواست 
کی پیچیدگی کے باعث زیاده  کارروائیاور الئسنس یافتہ طبی ڈاکڻرز تیار کرتے ہیں) اور دیگر امدادی دستاویزات کے ساتھ بھیجنا ہو گی۔ 

 تر لوگ عدالت میں درخواست جمع کرانے کے لیے وکیل کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔
 

 کون سرپرست بن سکتا ہے؟
لیے درخواست دے سکتا ہے جیسے شریِک حیات، اہِل خانہ، دوست یا پیشہ ور کارکن جیسے وکیل، اکاؤنڻنٹ  کوئی بھی شخص اس کے

 یا کوئی ایسا فرد جو معذور فرد کے مقامی اتھارڻی  کے سوشل ورک شعبے سے ہو۔
 
 
 
 
 



 سرپرستوں کے کام کی نگرانی کون کرتا ہے؟
 کے حامل سرپرستوں کی نگرانی کرے گا۔ختیارات امقامی اتھارڻی  کا سوشل ورک شعبہ بہبودی 

 
ہم رقم اور/یا امالک سے متعلق احکامات کی نگرانی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی سرپرست کے طور پر مقرر کیا جاتا ہے تو آپ کے 

بھیجنا کہ آپ کس پاس انجام دینے کے لیے مخصوص فرائض ہوں گے۔ ان فرائض میں شامل ہیں ہمیں اس تفصیل پر مشتمل دستاویزات 
رقم کی دیکھ بھال کر رہے ہیں اور آپ اس کے ساتھ کیا کرنے کا اراده رکھتے ہیں۔  زیاده تر مالی سرپرستوں کو درج ذیل مکمل کرنا 

 ہو گا:
 

اثاثوں کی فہرست، جس میں اس بالغ فرد کے متعلقہ تمام مفادات، جیسے بنک اکاؤنڻس، پنشنز، امالک وغیره کی تفصیل ہوتی  •
 جس کی سرپرستی کی ذمہ داری آپ پر ہے۔ ہے

 
بندوبست کا منصوبہ، جس میں تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کیسے ان امالک اور مالی اثاثوں کا نظم کرنے کا اراده رکھتے ہیں جو  •

 بالغ فرد کے ہیں، مثالً بنک اکاؤنڻس تبدیل کرنا، گھر بیچنا، سرمایہ کاری کا نظم کرنا۔
 

پنے ریکارڈز اچھے  رکھنا ہوں گے کیونکہ ہر سال آپ کو ہمیں اپنے اکاؤنڻس بھیجنا ہوں گے۔  آپ آپ کو ا -ساالنہ اکاؤنڻس  •
 ماه۔ 12کے اکاؤنٹ میں اس لین دین کی تفصیل ہو گی جو کسی مدت کے دوران ہوا ہو، عموماً 

 
 میں مزید معلومات کہاں سے حاصل کر سکتا ہوں؟

میں کہ اگر آپ کی تقرری مالی سرپرست کے طور پر ہو جاتی ہے تو بعد میں کیا ہو گا ہمارا عملہ درخواست تیار کرنے اور اس بارے 
آپ کے کسی بھی سوال کا بخوشی جواب دے گا۔ آپ کا مقامی سڻیزنز ایڈوائس بیورو یا وکیل بھی مدد کر پائیں گے۔  بہبود سے متعلق 

 ے آپ کو مشوره اور رہنمائی فراہم کر سکے۔معامالت کے لیے آپ کی مقامی اتھارڻی کا سوشل ورک شعبہ ہو سکتا ہ
 

 اگر آپ مالی سرپرست بننے کے بارے میں درخواست دینے پر غور کر رہے ہیں تو مزید معلومات ہماری ویب سائٹ پر دستیاب ہے۔
 

کے متعلقہ رکن سے  ہمارا دفتر عوام کے لیے کھال ہے۔  اگر آپ تشریف النا چاہیں تو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ آپ کی مالقات عملے
 ہو اپائنڻمنٹ حاصل کرنے کا مشوره دیا جاتا ہے۔

 
Office of the Public Guardian (Scotland) 

Hadrian House 
Callendar Business Park 

Callendar Road 
FALKIRK, FK1 1XR 

 
 678300 01324ڻیلیفون:  •
 @scotcourts.gov.ukopgای میل:  •
• scotland.gov.uk-www.publicguardian 
 سوموار تا جمعہبجے  5سے شام  9دفتری اوقات: صبح  •

 
 

سے رابطہ کر سکتے ہیں گے۔ آپ ہم  خوش آمدید کہیںہم کو ہمارے معلوماتی کتابچوں کے مندرجات سے متعلق آپ کی آرا یا تبصروں 
 یا ہماری ویب سائٹ پر آرا کا فارم پُر کر سکتے ہیں۔

 
 
 

 عوامی سرپرست کا دفتر اسکاڻش کورڻس اور ڻربیونل سروس کا حصہ ہے۔
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