What You Should Know About
Financial Powers of Attorney

BURMESE

ေငျေၾက့အတျကးအာဏာေရြ ံေနအေၾကာငး့ ……. သငးဘာသိသငးံသလဲ?

၀/ှ၂/ဿွှ၂ တျငအ
း သစးေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
ေငျေၾက့အတျကးအာဏာေရြ ံေန ဆိုသညးမြာ ဘာလဲ?
ေငျေၾက့အတျကအ
း ာဏာေရြ ံေန (POA) သညး တဦ့တေယာကး (ဦ့ေဆာငးသ)ူ သညး တ်ခာ့တေယာကး
(ကိုယးစာ့လြယ)း ကို သူ သို ံမဟုတး သူမ ကိုယးစာ့ ကိုယးေရ့ကိုယးတာ၊ဘ႑ာေရ့ ႏြငးံ စီ့ပျာ့ေရ့ကိစၥမ္ာ့
ေဆာငးရျကးႏိုငးရနး ခနး ံအပးထာ့သညးံ တရာ့ွငးစာရျကးစာတမး့တခု ်ဖစးပါသညး။ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ POA တခုကို
တဦ့တေယာကးသညး သူ သို ံမဟုတး သူမ၏ ကိုယးပိုငးကိစၥမ္ာ့ကို ကိုငးတျယးရနး မ်ဖစးႏိုငးေသာအခါတျငး အသဵု့
်ပဳပါသညး။ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး POA မြသူတို ံသညး အတူတကျ၊ အမ္ာ့စု သို ံမဟုတး တ်ခာ့မညးသညးံနညး့မဆို
လုပးေဆာငးရမညးကို တိတိက္က္ ေဖၚ်ပ်ခငး့မရြိလဲံလ္ြငး၊ ကိုယးစာ့လြယးတေယာကး သို ံမဟုတး ႏြစးေယာကး
သို ံမဟုတး ပူ့တျဲကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို တဦ့ခ္ငး့စီမြ မညးသို ံလုပးေဆာငးရနး အမညးေဖၚ်ပႏိုငးပါ သညး။ အကယး
၍ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး ကိုယးစာ့လြယးတဦ့သာ အမညးေဖၚခဲံလ္ြငး ကိုယးစာ့လြယးဆကးခဵ သူတေယာကး အနဲဆဵု့
ေဖၚ်ပ်ခငး့သညး ဥာဏးအေမ္ြားအ်မငးၾကီ့ပါသညး။
တဦ့တေယာကးသညး စိတးပိုငး့ဆိုငးရာအရ မစျမး့ေဆာငးႏိုငးေသာအေ်ခအေနေရာကးေသာအခါ ႏြငးံ POA တခု
ကို လကးမြတးမထို့ႏိုငးေသာအခါ သကးေသခဵတရာ့ရဵု့မြ ထိုသူအတျကးအုပးထိနး့သူ ခနး ံအပးႏိုငးပါသညး။ စဵသတး
မြတးထာ့ေသာ POA စာရျကးစာတနး့ တခုသညး တရာ့ရဵု့-ၾကီ့ၾကပးမြဳ အုပးထိနး့သူ်ဖစး်ခငး့ ေအာကးတျငး အကာ
အကျယးကငး့မဲံေသားလညး့ ထိုအရာသညး POA အစာ့ အသဵု့်ပဳသညးထကး ပို၍ ထိေရာကး်ပီ့ ကုနးကစ
္ ရိတး
သကးသာပါသညး။ ပူ့တျဲကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ ရြိ်ခငး့ မဟုတးလ္ြငး မညးသူမ္ြ ကိုယးစာ့လြယး အ်ပဳအမူကို ၾကီ့ၾကပး
ႏိုငးမညးမဟုတးေသာေၾကာငးံ ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ စျမး့ေဆာငး်ခငး့ဆဵုရြဵဳ့ပါမညး။ ကိုယးစာ့လြယးတေယာကးကို
ေသ်ခာစျာ ေရျ့ခ္ယးရနးသညး အလျနးအမငး့အေရ့ၾကီ့ပါသညး ႏြငးံ ထိုအာဏာမ္ာ့ကို ကိုယးစာ့လြယးခနး ံချငးံ
်ပဳ်ခငး့သာလ္ြငး က္ငးံသဵု့ရပါမညး။
အိုဟိုငး့အို့၏ POA ဥပေဒမညးသို ံေ်ပာငး့လဲခဲံသနညး?့
အိုဟိုငး့အို့၏မူကျဲ်ဖစးေသာ ဆငးတူေရြ ံေနခ္ဳပးအာဏာအကးဥပေဒ (UPOAA)၊ မတးလ ဿဿ၊ဿွှဿ တျငး သကး
ေရာကးေသာ၊ သညး POA အုပးခ္ဳပးချငးံတရာ့ဥပေဒ ေ်ပာငး့ခဲံသညး။ UPOAA ၏အဓိက အာရဵုစိုကးမြဳတခုသညး
အၾကီ့တနး့ေငျေၾက့အလျဲသဵု့စာ့မြဳကို ကာကျယးရနးႏြငးံ ထိုအရာ်ဖစးေပၚလာေသာအခါ ဖဵု့ကျယးမထာ့်ခငး့ ႏြငးံ
ကုစာ့ေပ့ရနး ေဆာငးရျကးေပ့ပါသညး။ ယခု တရာ့ဥပေဒသညး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ သူတို ံ၏အာဏာကို အလျဲ
သဵု့စာ့မြ ကာကျယးကူညီရနး စကာ့လဵု့မ္ာ့်ဖငးံ ဖနးတီ့ထာ့ေသာ ်ပဌာနး့ပဵုစဵတခု ပါွငးပါသညး။ ထိပ
ု ဵုစဵ စာရငး့
လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့်ဖစးေသာ ကိုယးစာ့လြယးတေယာကးမယူရသညးမ္ာ့ ႏြငးံ ကိုယးစာ့လြယး၏ တာွနးမ္ာ့ ႏြငးံ
ွတၱရာ့မ္ာ့ ကို ရို့ရြငး့ေသာ အဂၤလိပးစာ်ဖငးံေဖၚထာ့ေသာ “ကိုယးစာ့လြယးအတျကးအေရ့ ၾကီ့ေသာ အခ္ကး
အလကး” ဟုေခၚေသာ အပိုငး့တျငးပါွငးပါသညး။
POA အမ္ာ့စုသညး ရို့သာ့ေသားလညး့ တခ္ိဳ ံသညးသူတို ံ၏အာဏာမ္ာ့ကို အလျဲသဵု့စာ့လုပးပါသညး၊ အထူ့
သ်ဖငးံ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး သကးၾကီ့ရျယးအိုသူ သို ံမဟုတး ဦ့ေႏြာကးအာ့နညး့ေရာဂါခဵစာ့ေနရေသာအခါ

်ဖစးေသာ အမြဳမ္ာ့်ဖစးပါသညး။ တတိယအဖျဲ ံအစညး့်ဖစးေသာ ေငျေၾက့ဆိုငးရာအဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ကို POA အ်ဖစး
ခ္ီ့ေ်မြာကးရနး မလိုအပးပါ၊ သို ံေပမဲံ ဿွှဿ ်ပဌာနး့ပဵုစဵတျငး သူတို ံကို လကးခဵရနး သူတို ံ၏လိုလာ့မြဳ တို့်မြငးံေနပါ
သညး။ မတးလ ဿဿ၊ဿွှဿ မတိုငးမြီ ဖနးတီ့ထာ့ေသာ POA သညးတရာ့ွငးဆဲ ်ဖစးေသားလညး့ လကးရြိ တရာ့
ဥပေဒကို အနညး့ငယး်ပနးလညးသဵု့သတးရနး ႏြငးံ ဿွှဿ ်ပဌာနး့ POA ပဵုစဵေဖါငးကို အသဵု့်ပဳစဥး့စာ့ရနး ေရြ ံေန
တေယာကးကို ေမ့သငးံပါသညး ။
လူအမ္ာ့စုသညး POA ကိုယးစာ့လြယးတဦ့ကို သူတို ံ၏ေန ံစဥးေရ့ရာကိစၥမ္ာ့ကိုငးတျယးရနးအတျကး ရညးရျယး
ထာ့ပါသညး၊ သို ံေသား သူတို ံ၏ အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့မ္ာ့အစီအစဥးအေ်ပာငး့အလဲလုပးရနး မ်ပဳပါ။ ဤအရာကို
နာ့လညးအသိအမြတး်ပဳ်ခငး့်ဖငးံ UPOAA သညး POA ကိုအထူ့အာဏာေပ့ထာ့်ခငး့မဟုတးလ္ြငး တခ္ိဳ ံလုပးရပး
မ္ာ့ကို လုပးေဆာငးရနး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့ကို တာ့်မစးထာ့ပါသညး။ ေငျေၾက့ POA စာရျကးစာတနး့သညး
တ်ခာ့သူတဦ့ကို သိသာထငးရြာ့ေသာ၊ အေွ့ထိေရာကးေသာ အာဏာမ္ာ့ ေပ့ထာ့ေသာေၾကာငးံ သူတို ံကို
ေသ်ခာဆဵု့်ဖတး်ပီ့ေနာကး ချငးံ်ပဳသငးံသညး။ ေငျေၾက့ POA စာရျကးစာတနး့မူၾကမး့ေရ့ဆျဲေသာအခါ ေရြ ံေနတ
ေယာကးႏြငးံတိုငးပငး်ခငး့သညး ဥာဏးၾကီ့ေစပါသညး။
ကိုယးစာ့လြယးသညး ဘာလုပးသနညး?့
ကိုယးစာ့လြယးတေယာကးသညး အ်မဲတနး့ သစၥာေကာငး့ေကာငး့ရြိ်ပီ့ ကိုယးစာ့လြယးတဦ့ကို သူတို ံ၏
တိုငး့အတာတခုအထိသိေသာ ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ သငးံေလ္ားေသာေမ္ြားလငးံခ္ကးမ္ာ့ ႏြငးံ ကိုကးညိီေသာသူအ်ဖစး
်ပဳလုပးေဆာငးရျကးရပါမညး၊ သို ံမဟုတးလ္ငး ထိုကိုယးစာ့လြယးသညး ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့ ႏြငးံ
POA အတျကးချငးံ်ပဳေသာအတိုငး့အတာအတျငး့သာ ်ပဳလုပးေဆာငးရျကးရပါသညး။ ထို ံအ်ပငး အကယး၍
ကိုယးစာ့လြယးတဦ့သညး ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ အေကာငး့ဆဵု့အက္ိဳ့ကို အစီအစဥးႏြငးံ ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကး်ခငး့
ကို သိလ္ြငး ကိုယးစာ့လြယးသိ ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့မ္ာ့အစီအစဥးကို ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးေသာ
နညး့လမး့တျငး ်ပဳလုပးေဆာငးရျကးရပါမညး။ ထိုအေၾကာငး့မ္ာ့အတျကး ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး သူ သို ံမဟုတး
သူမ၏ အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့မ္ာ့အစီအစဥးကို ေရြ ံေနမညးသူမြ်ပငးဆငးသညး ႏြငးံ POA တျငးေရြ ံေနအမညးကို
ေဖၚ်ပ်ပီ့ သူ၏ ကိုယးစာ့လြယးကို ေ်ပာသငးံသညး။ စာရျကးစာတမး့တျငးေဖၚ်ပထာ့်ခငး့ မဟုတးလ္ြငး ကိုယးစာ့
လြယးသညး သစၥာရြိစျာ၊ အက္ိဳ့၏ ပဋိပကၡမ္ာ့ကိုေရြာငးက္ဥး်ခငး့၊အဓိကလူ၏ က္မး့မာေရ့ေစာငးံေရြာကးေရ့
ကိုယးစာ့လြယး ႏြငးံ ပူေပါငး့ေဆာငးရျကး်ခငး့ ႏြငးံ POA ေအာကးတျငး တိက္ေသာမြတးတမး့မ္ာ့၏အ်ပဳအမူ
ကိုလုပးေဆာငးခ္ကး မ္ာ့ ထိနး့သိမး့်ခငး့ ကို လုပးေဆာငးရပါမညး။
ကိုယးစာ့လြယးတဦ့တျငး မညးသညးံအာဏာမ္ာ့ရြိသလဲ
?
ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး ကိုယးစာ့လြယး၏ လုပးပိုငးမြဳအာဏာ အတိုငး့အတာကို ခ္မြတးပါသညး။ လကးရြိ အိုဟိုငး့အို့
ဥပေဒသညး အာဏာအမ္ိဳ့မ္ိဳ့အေၾကာငး့ အေသ့စိတးကို ထုတးလုပး်ပဌာနး့ပါသညး။ ဿွှဿ ်ပဌာနး့ပဵုစဵေဖါငးကို
အသဵု့်ပဳေသာအခါ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး ေအာကးပါအာဏာအဆငးံမ္ာ့ကိုေပ့အပးသညးံေဘ့တျငး သူ သို ံမဟုတး
သူမ၏ လကးမြတးအတိုေကာကး ကိုေရ့ထို့ရနးသာ လိုအပးပါသညး- အိမး်ခဵေ်မ၊ ကိုငးတျယးရေသာ ကိုယးပိုငး
ပစၥညး့ ဥစၥာ၊ စေတာံေစ့္ကျကးမ္ာ့ ႏြငးံ ဘျနး့ေငျစု်ခငး့မ္ာ့၊ ကုနးစညးမ္ာ့ႏြငးံ စေတာံေရျ့ခ္ယး်ခငး့မ္ာ့၊ ဘဏးမ္ာ့
ႏြငးံတ်ခာ့ေငျေၾက့အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့၊ ကုမၸဏီ သို ံမဟုတး စီ့ပျာ့ေရ့ လုပးငနး့စဥးမ္ာ့၊ အာမခဵႏြငးံ ႏြစးစဥးထုတးေပ့
ေငျ မ္ာ့၊ အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့မ္ာ့၊ စုေပါငး့ထာ့သညးမ္ာ့ ႏြငးံ တ်ခာ့ အ်မတးရအတို့မ္ာ့၊ ေတာငး့ခဵေငျမ္ာ့ ႏြငးံ
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တရာ့ စျဲမြဳမ္ာ့၊ ကိုယးပိုငး ႏြငးံမိသာ့စု ်ပငးဆငးမြဳမ္ာ့၊ အစို့ရအစီအစဥး်ဖငးံရေသာ အက္ိဳ့အ်မတးမ္ာ့ သို ံမ
ဟုတး လူထု သို ံမဟုတး စစးမြဳထမး့်ခငး့မြ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံမ္ာ့ ်ဖစးပါသညး။
ကိုယးစာ့လြယးမြ မလုပးႏိုငးေသာအရာမ္ာ့ ရြိပါသလာ့
?
ရြိပါသညး။ အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ယခုအခါ ေ်ပာထာ့သညးမြာ၊ အာဏာမ္ာ့ကို တိက္စျာ ေပ့အပး်ခငး့မဟုတး
လ္ြငး၊ ကိုယးစာ့လြယးမလုပးႏိုငးသညးမြာ (ှ) ပိုငးဆိုငးမြဳအစုတခုကို ဦ့ေဆာငးသက
ူ ိုယးစာ့်ပဳလုပး်ခငး့ သို ံမဟုတး
ရြိေနေသာ ပိုငးဆိုငးမြဳအစုတခုကို ေ်ပာငး့လဲလုပး်ခငး့၊ (ဿ) ဦ့ေဆာငးသ၏
ူ ပိုငးဆိုငးပစၥညး့ကို ေပ့်ပစး်ခငး့၊ (၀)
အသကးရြငးက္နးရစးသူ၏ အချငးံအေရ့ ဖနးတီ့်ခငး့ သို ံမဟုတး ေ်ပာငး့်ခငး့၊ (၁) အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံ သတးမြတးထာ့
်ခငး့မ္ာ့ကို ေ်ပာငး့လဲ်ခငး့၊ (၂) အမညးေပါကးထာ့ေသာ ကိုယးစာ့လြယးေနရာတျငး တ်ခာ့သူမ္ာ့ကို လုပး
ေဆာငးေစ်ခငး့၊ သို ံမဟုတး (၃) ပူတျဲ ႏြငးံ အသကးရြငးက္နးရစးသူမ္ာ့၏ ႏြစးစဥးထုတးေပ့ေငျ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံ
တျငးပါွငးေသာ အ်ငိမး့စာ့အစီအစဥးေအာကးတျငး အသကးရြငးက္နးရစးသူ အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံ ရြိသူအ်ဖစး ဦ့ေဆာငး
သူ၏အချငးံအေရ့ကို ေ်ဖာကးဖ္ကး်ခငး့တို ်ံဖစးပါသညး။ ထိုကဲံသို ံေသာ အာဏာမ္ာ့သညး အလျဲသဵု့စာ့မြဳ
်ပဳလုပးရနး အမ္ာ့ဆဵု့်ဖစးႏိုငးေသာ အမ္ိဳ့အစာ့မ္ာ့်ဖစးပါသညး။ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး တခု သို ံမဟုတး ပိုမိုေသာ
အာဏာမ္ာ့ကို ်ပဌာနး့ပဵုစဵ “အထူ့ညႊနးၾကာ့ခ္ကးမ္ာ့” အခနး့တျငး ေဖၚ်ပသတးမြတခ
း ဲံေသားလညး့ ထိုပဵုစဵကို
ဤရညးရျယးခ္ကး ေၾကာငးံ စီစဥးခဲံ်ခငး့မဟုတးပါ။
အထကးေဖၚ်ပထာ့ေသာအမညးမြ အာဏာမ္ာ့ကိုခနး ံအပးေသာ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး မညးသညးံသူမ္ာ့သညး ခဵစာ့
ချငးံရသူမ္ာ့ ်ဖစးချငးံရြိသညးကို စမး့စစးစဥး့စာ့သငးံပါသညး။ တခ္ိဳ ံေသာ အာဏာမ္ာ့ကို တလႊဲအသဵု့ခ္ႏိုငးေသာ
အလာ့အလာရြိေသာေၾကာငးံ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး ပူ့တျ-ဲ ကိုယးစာ့လြယး အမညးရြိရနး ႏြငးံ သူတို ံအတူတကျ
လိအ
ု ပး ခ္ကးမ္ာ့ကို ေဆာငးရျကးရနး လိုခ္ငးပါမညး။ ေနာကးထပးေရျ့ခ္ယးစရာသညး ကိုယးစာ့လြယးသညး
တ်ခာ့မိသာ့စု ွငး သို ံမဟုတး ပိုငးဆိုငးမြဳအစု အၾကဵေပ့ကို သူ သို ံမဟုတး သူမ သညး အာဏာမ္ာ့ကိုမညးသို ံ
က္ငးံသဵု့မညး ကို တငး်ပရနး လိုအပး်ခငး့်ဖစးပါသညး။ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး ထိုအာဏာမ္ာ့ကို မေပ့အပးမီ ေရြ ံေန
တေယာကးႏြငးံ တိုငးပငးသငးံ ပါသညး။
POA တခုကို “ကၽျႏးုပးသညး ကၽျႏးုပး၏ညီအကို ကို ကၽျႏုးပး၏ဘ႑ာေရ့မ္ာ့ကို ကိုငးတျယးေစ်ခငးသညး
” ဟု
ရို့ရို့ေလ့ ေ်ပာႏိုငးသလာ့?
ရပါသညး။ အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ယခုအခါ ်ပဌာနး့ခ္ကး “အတိုခ္ဳပး” ပဵုစဵေဖါငးကိုအသဵု့်ပဳ်ပီ့ အာဏာမ္ာ့စျာကို
ခနး ံအပးရနး ချငးံ်ပဳပါသညး။ ဥပမာ-လူတဦ့သညး သူ သို ံမဟုတး သူမ၏ ညီအကိုကို ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး
“ဘဏးကိစၥ ႏြငးံတ်ခာ့ေငျေၾက့ အဖျဲ ံအစညး့ ေငျေပ့ေ်ခမြဳမ္ာ့” ကို ကိုငးတျယးရနး အာဏာရြိပါသညးဟု
ရို့ရို့ေဖၚ်ပႏိုငးပါသညး။ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး မညးသညးံအာဏာကိုေပ့အပးသညးဟု တိက္စျာ ေဖၚ်ပသငးံပါသညး
ႏြငးံ တတိယအဖျဲ ံအစညး့သညး မညးသညးံကယး
ို စာ့လြယး လုပးႏိုငးသညး ႏြငးံမလုပးႏိုငးသညး ကို သိပါသညး။
အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ထုိအာဏာမ္ာ့အေသ့စိတးကို ခ္မြတးထာ့သညး ႏြငးံ ေရြ ံေနတဦ့သညး ကိုယးစာ့
လြယးတေယာကး ကိုမညးမ္ြအာဏာေပ့အပး ဆဵု့်ဖတးရနး ကူညီေပ့ႏိုငးပါသညး။ ဥပမာ- အကယး၍ လူတဦ့သညး
သူ ံညီအကိုကို သူ ံ၏ဘ႑ာေရ့မ္ာ့ကို ကိုငးတျယးသူ်ဖစးခ္ငးလ္ြငး ထိုညီအကိုကို ပူ့တျဲဘဏးစာ ရငး့မ္ာ့ပိုငးရြငး
အမညးေပါကး ဘဏးတခုမစ
ြ ာေရ့မြအၾကဵ်ပဳလ္ြငးေတာငးမြ မ်ပဳလုပးသငးံပါ။ ထို ခ္ညး့ကပးမြဳသညး ဦ့ေဆာငးသူ
ေသဆဵု့ေသာအခါ ထိုစာရငး့ကို ရရြိသူအ်ဖစး ေ်ပာငး့လဲပါမညး။ ထိုညီအကိုသညး POA ေအာကးတျငး
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ကိုယးစာ့လြယးအ်ဖစး သို ံမဟုတး ဘဏးစာရငး့ေပၚတျငး လကးမြတးထို့ချငးံရြိသူတေယာကးအ်ဖစး တဦ့မဟုတးတ
ဦ့ ေဖၚ်ပရပါမညး။
ကိုယးစာ့လြယးတဦ့လုပးေဆာငးခ္ကးမ္ာ့ကို မညးသူက စိနးေခၚႏးိုငးသနညး?့
လူၾကီ့ရျယးအိုမ္ာ့၏ဘ႑ာေရ့အလျဲသဵု့စာ့မြဳ ခ္ကးခ္ငး့ေလ္ြာံခ္ရနး အိုဟိုငး့အို့ဥပေဒသညး ယခုအခါ ကိုယးစာ့
လြယးမ္ာ့၏လုပးရပးမ္ာ့ကို ေလံလာရနး ်ပဳ်ပငး်ခငး့တရာ့ရဵု့ကို အၾကဵေပ့ခ္ကးတခု ေလ္ာကးထာ့ချငးံရြိသူ တဦ့
ဦ့ကို အသိအမြတး်ပဳ ေပ့ပါသညး။ သို ံေသားလညး့ အကယး၍ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး တရာ့ရဵု့ကို ထိုကဲံသို ံေသာ
အၾကဵေပ့ခ္ကးတခုကို ထုတးပယးရနးေတာငး့ဆိုလ္ြငး တရာ့ရဵု့မြ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးသညးဟု
ေတျ ံ ရြိ်ခငး့မဟုတးလ္ြငး တရာ့ရဵု့သညး ထုတးပယးေပ့ပါသညး။
ေငျေၾက့အာဏာေရြ ံေန ကိုေ်ပာငး့လဲႏိုငးပါသလာ့
?
ရပါသညး။ ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး သူ သို ံမဟုတး သူမ၏ ေငျေၾက့အာဏာေရြ ံေနကို အ်မဲတနး့ ေ်ပာငး့လဲ သို ံမ
ဟုတး ရုတးသိမး့ (ဖ္ကးသိမး့) ႏိုငးပါသညး။ ထိုအရာသညး POA ရုတးသိမး့်ခငး့ေရ့ထာ့ခ္ကးတခုကို လကးမြတး
ထို့ရနးႏြငးံ အဓိကသူသညး စာရငး့မ္ာ့ရြိလ္ြငး ဘဏးမ္ာ့အာ့လဵု့ႏြငးံ တ်ခာ့ဘ႑ာေရ့ အဖျဲ ံ အစညး့မ္ာ့ အာ့
လဵု့ကို မိတၱဴတခု ေပ့ရနး သညး အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးပါသညး။ မူရငး့စာရျကးစာတမး့ကို လျယးလျယး ဖ္ကးဆီ့ခငး
် ့
သညး မလဵုေလာကးပါ။ အကယး၍ ေငျေၾက့အာဏာေရြ ံေနကို မြတးသာ့ထာ့လ္ြငး သို ံမဟုတး ကိုယးစာ့လြယးကို
အိမး်ခဵေ်မလုပးေဆာငးချငးံေပထာ့လ္ြငး ေနာကးပိုငး့တျငး ရုတးသိမး့်ခငး့ကို ခရိုငးမြတးတမး့ရဵု့တျငး မြတးတမးတငး
သငးံသညး။
ဦ့ေဆာငးသူသညး မစျမး့ေဆာငးႏိုငးေသာအခါကိုယးစာ့လြယးတဦ့်ပဳလုပးႏိုငးသလာ့?
ရပါသညး။ လကးရြိအိုဟိုငး့အို့ဥပေဒေအာကးတျငး ေရြ ံေနအာဏာအာ့လဵု့သညး ်ပဳလုပးႏိုငးချငးံရြိပါသညး ဆိုလို
သညးမြာ အကယး၍ ဦ့ေဆာငးသူ မစျမး့ေဆာငးႏိုငး်ခငး့်ဖစးေသာအခါ- စာရျကးစာတနး့မြ သတးမြတးထာ့်ခငး့
မဟုတးလ္ြင-း ကိုယးစာ့လြယးမြလုပးပိုငးချငးံ ရြိႏိုငးပါသညး။
ကိုယးစာ့လြယး၏ အာဏာသညး မညးသညးံအခ္ိနးတျငးစတငးသနညး?့
ကိုယးစာ့လြယး၏ အာဏာသညး POA မြစတငးသညးဟုေ်ပာေသာအခါ စတငးသညး။ အကယး၍ POA တျငး
မညးသညးံအခ္ိနးတင
ျ း အာဏာမ္ာ့စတငးမညးဟု မေဖၚ်ပလ္ြငး ကိုယးစာ့လြယးသညိ သူ ံ၏လုပးေဆာငးခ္ကးကို
ခ္ကးခ္ငး့စတငးရမညး်ဖစးသညး။ တခ္ိဳ ံPOA စာရျကးစာတမး့မ္ာ့သညး ကိုယးစာ့လြယး၏အာဏာကို သကးေရာကး
ေသာ အနာဂါတးရကးစျဲ သို ံမဟုတး အထူ့်ဖစးေပၚေသာ အ်ဖစးအပ္ကးေပၚတျငး “ေက္ားလႊာ့” သကးေရာကးေစပါ
သညး။ ဥပမာ- တခ္ိဳ ံသူမ္ာ့သညး ကိုယးစာ့လြယးမ္ာ့၏အာဏာကို အကယး၍ ႏြငးံ ဦ့ေဆာငးသူ စိတးပိုငး့ဆိုငးရာ
မစျမး့ေဆာငးႏိုငးေသာအခါတျငး စတငးခ္ငးပါသညး။ ေက္ားလႊာ့ေသာ်ပဌာနး့ခ္ကးမ္ာ့သညး ဘဏးမ္ာ့ ႏြငးံ ဘ႑ာ
ေရ့အဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့ကို ခ္်ပရြငး့လငး့ရနး ခကးခဲေသာေၾကာငးံ “ေက္ားလႊာ့” POA ကို အသဵု့်ပဳမညးဆိုလ္ြငး ေရြ ံ
ေနတေယာကးႏြငးံတိုငးပငးရနး အေကာငး့ဆဵု့်ဖစးသညး။ ထိုအရာသညး POA ကို ခ္ကးခ္ငး့သကးေရာကး ချငးံ်ပဳရနး
သညးပိုေကာငး့ပါသညး အထူ့သ်ဖငးံ တတိယအဖျဲ ံအစညး့မ္ာ့သညး ေက္ားလႊာ့ POA ကို လကးခဵရနး လိုလာ့
မညး မဟုတးပါ။ အကယး၍ ကိုယးစာ့လြယးသညး လဵု့ွယဵုၾကညးရသူမဟုတးခလ
ဲံ ္ြငး ဦ့ေဆာငးသသ
ူ ညး တ်ခာ့
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ကိုးယးစာ့လြယး အမညးေပ့်ခငး့၊ တျဲဘကး-ကိုယးစာ့လြယး အမညးေပ့်ခငး့ ႏြငးံ သူတို ံ အတူတူလုပးေဆာငးရနး
ေတာငး့ဆို်ခငး့ သို ံမဟုတး POA တခုကို မဖနးတီ့်ခငး့ တို ံကို စဥး့စာ့သငးံသညး။ အကယး၍ POA မရြိလ္ြငး
်ပဳ်ပငးတရာ့ရဵု့ေတားသညး အကယး၍ ႏြငးံ လိုအပးလ္ြငး အုတးထိနး့သူတဦ့ အမညးေပ့လိမးံမညး။
ကိုယးစာ့လြယး၏အာဏာ မညးသညးံအခ္ိနးတျငး ကုနးဆဵု့သလဲ
?
ကိုယးစာ့လြယး၏အာဏာသညး POA မြအဆဵု့သတး်ပီဟု သတးမြတးထာ့ေသာအခါ သို ံမဟုတး POA ကို ဦ့
ေဆာငးသူ မြ ရုတးသိမး့ေသာအခါ ်ပီ့ဆဵု့ပါသညး။ အမ္ာ့စု POA စာရျကးစာတနး့မ္ာ့သညး မညးသညးံအခါ
ကိယ
ု းစာ့ လြယးအာဏာ အဆဵု့သတးသညးကို တိက္စျာမေဖၚ်ပပါ။ အကယး၍ စာရျကးစာတနး့တျငး တိက္ေသာ
ရကးစျဲ တခု မပါွငးပါလ္ြငး ကိုယးစာ့လြယး၏အာဏာသညး POA ကိုရုတးသိမး့ေသာအခါ သို ံမဟုတး
ဦ့ေဆာငးသူ ေသဆဵု့ ေသာအခါတျငးသာ ်ပီ့ဆဵု့ပါသညး။ ကိုယးစာ့လြယးသညး ဦ့ေဆာငးသူေသဆဵု့်ပီ့သညးကို
သိရြိ်ပီ့ေနာကး လုပး ေဆာငးရနး လဵု့ွမ်ဖစးႏိုငးပါ။
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þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJonf pm;oHk;olrsm;trsm;qHk;BuHKawGU&aom Oya'a&;&m
jyomemrsm;twGuf a,bk,sowif;tcsuftvufrsm;ay;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;\taxmuftyHhjzifh tcsKdUaomOya'a&;&m
tcsuftvufvufurf;pmapmifrsm;tm;t*FvdyfbmomrStm&Sbmomtrsm;tjym;odkYbmomjyefqdkxm;ygonf/
tm&Som;0efaqmifrItzGJUonf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;ESif qufEG,f?vufa0cH? (odkYr[kwf)
ywfoufaomolr[kwfyg/ bmomjyefrSefuef?jynfpHkrIrsm;twGuf tdk[dkif;tdkjynfe,fbm;azmifa';&Sif;rS
udk,fpm;jyKtmr rcHEdkifyg/ bmomjyefvkyfief;pOfaMumifh Oya'a&;&mt"dyÜg,frsm;tm; tusKd;oufa&mufrI
&SdEdkifonfudkaus;Zl;jyKíowdjyKyg/ þOya'a&;&mtcsuftvufvufurf;pmapmifwGJtm; wdusaomtajctae
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&yfrsm;twGuf Oya'tMuHay;taejzifhtpm;xdk;&efr&nf&G,fyg/ Oya'a&;&mtMuHÓPfrsm;twGuf
oif\tajctaeESifhOya'abmifudkoduRrf;em;vnfaoma&SUaeESifhomwdkifyifoifhonf/
With the permission of Ohio State Bar Association, the translation of this Brochure was completed by
Asian Services In Action, Inc., which was financially assisted by the Ohio State Bar Foundation. The
views expressed herein do not necessarily represent those of the Ohio State Bar Foundation.
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