What You Should Know About
Probate

BURMESE

ေသဆဵု့ပစၥညး့ေွချဲ်ခငး့ကိုသငးမညးသို ံသိထာ့သနညး?့
ဤစာကို ၀/၀/ဿွှ၁ တျငး ေ်ပာငး့လဲထာ့ပါသညး။
ေသဆဵု့ပစၥညး့ေွချဲ်ခငး့ဆိုတာဘာလဲ?

ေသဆဵု့ပစၥညး့ေွချဲ်ခငး့ဆိုသညးမြာ စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့ဥပေဒအရေသဆဵု့သျာ့ေသာတစဵုတဦ့ (ေသဆဵု့သူ)၏
သတးမြတးထာ့ေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ (ေသဆဵု့ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳ ဟုေခၚသညး) ကိုေသဆဵု့သူ၏
ေသတနး့စာအရသို ံမဟုတး အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးဥပေဒအရက္နးရြိေနေသ့ေသာအိမး်ခဵေ်မကိုအသဵု့စရိတးမ္ာ့
ႏြငးံအချနး
အေကာကးမ္ာ့ေသ်ခာစျာေပ့ေ်ခ်ခငး့ကိုၾကီ့ၾကပးစီစစး်ပီ့က္နးရြိေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကိသတး
ု
မြတးထာ့ေသာသူမ
္ာ့ကို ချဲေွလကးခဵပိုငးချငးံရြိပါသညး။ ေသဆဵု့ပစၥညး့ဥစၥာပိုငးဆိုငးမြဳတျငး ေသဆဵု့သူအမညးေပါကး
ပစၥညး့အာ့လဵု့ပါွငး်ပီ့ေသဆဵု့ေသာအခ္ိနးတျငးအမညးလႊဲေ်ပာငး့်ခငး့မ်ပဳရပါ။ ဤချဲေွမြဳသညး ေသဆဵု့သူ၏
ေသတနး့စာပါစညး့ကမး့ခ္ကးမ္ာ့အလိုအရသို ံမဟုတး အကယး၍ ေသဆဵု့သျာ့ေသာသူတျငး
ေသတနး့စာ(အေမျခ)ျဲ မရြိခဲံလၽြငး အိုဟိုငး့အို့်ပညးနညးဥပေဒႏြငးံအညီချဲ်ဖနး ံေွမညး ်ဖစးပါသညး။
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့ကို ေသဆဵု့သူေနထိုငးခဲံသညးံခရိုငး ေသဆဵု့ချဲေွတရာ့ရဵု့တျငး ်ပဳလုပးပါမညး။ အကယး၍
ေသဆဵု့သူသညး အ်ခာ့်ပညးနယးတျငးလညး့အိမး်ခဵေ်မပိုငးဆိုငးခဲံမညးဆိုလၽြငး ေနာကးဆကးတျဲ ်ပညးနယးတျငး
တရာ့ရငးဆိုငးရနးလိုအပးသညး။
မညးသညးံပစၥညး့ဥစၥာသညး ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့တျငးမထညးံသျငး့သလဲ?
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွရနးမလိုေသာပိုငးဆိုငးမြဳ (ချဲေွရနးမသငးံ ေသဆဵု့ပိုငးဆိုငးမြဳ ဟုေခၚပါသညး)
ပစၥညး့ဥစၥာ်ဖစးပါသညး။ ထို ံေၾကာငးံ ထိုပစၥညး့မ္ာ့ကို ေသဆဵု့ချဲေွပစၥညး့ဥစၥာအစိတးအပိုငး့ထဲတျငး
မပါွငးပါွငးေသာ အရာမ္ာ့မြာ- ေသဆဵု့သူ ႏြငးံ တ်ခာ့တေယာကး
ပူ့တျဲပိုငးဆိုငးေသာအိမး်ခဵေ်မကိုပူ့တျဲအိမဌ
း ာ့်ပီ့အသကးရင
ြ း က္နးသသ
ူ ာပိုငးဆိုငးချငးံေပ့ထာ့ေသာပစၥညး့ဥစၥာ၊
ထိနး့သိမး့အပးႏြဵေစာငးံေရြာကးထာ့ေသာပစၥညး့ဥစၥာအိမး်ခဵေ်မ၊ ေသဆဵု့ခ္ိနးတျငးေပ့ရမညး(POD)
ံ
စာရငး့ရြိ်ခငး့
(သို )ံ ေသဆဵု့ခ္ိနးတျငးလႊဲေ်ပာငး့ရနး (TOD) အက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံတစဵုတေယာကးနဵမညးထာ့ရြိ်ခငး့၊ ႏြငးံ
အသကးအာမခဵသို ံမဟုတး ပငးစငးကိုအက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံရြိသူနဵမညးကိုေပ့်ခငး့တို ံပါွငးပါသညး။
ချဲေွရနးမသငးံပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကိုေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွတရာ့ရုဵ့မြ မဆဵု့်ဖတးပဲအက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံနဵမညးေပါကးသူ၊
သကးရြငးက္နးရြိေနသူသို ံမဟုတး ဆကးခဵပိုငးချငးံရြိသူမ္ာ့သို တိ
ံ က
ု းရိုကးလႊဲေ်ပာငး့ႏိုငးမညး်ဖစးပါသညး။
ေသဆဵု့ချဲေွပစၥညး့ဥစၥာ ႏြငးံ ချဲေွရနးမသငးံ ေသဆဵု့ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့သညး
်ပညးေထာငးစုအိမး်ခဵေ်မအချနးအရအချနးေပ့ေဆာငးရမညး်ဖစးသညး။
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အဘယးေၾကာငးံ ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့ လိုအပးပါသနညး့?

ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့သညး ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး အုပးခ္ဳပးေရ့မြဴ့ကိုဥပေဒအရထိနး့ခ္ဳပးရနး၊
ေသ်ခာစျာထိနး့သိမး့ရနး ႏြငးံ ေသဆဵု့သူ၏ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကိုချဲေပ့ေပ့ရနး အချငးံအာဏာေပ့ရနးလိုအပးပါသညး။
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့သညး က္နးရြိေနေသာအေၾကျ့မ္ာ့၊ အချနးမ္ာ့ ႏြငးံ
အုပးခ္ဳပးေရ့ကုနးက္စရိတးမ္ာ့ကိုေပ့ေ်ခ်ခငး့မ္ာ့ကို်ပဳလုပးေပ့်ပီ့က္နးေသာဥစၥာပစၥညး့မ္ာ့ကိုအက္ိဳ့ခဵစာ့ချငးံရြိ
သူမ္ာ့ႏြငးံ အေမျခဵမ္ာ့ကိုချဲေွ ေပ့်ခငး့မ္ာ့လညး့ ပါွငးပါသညး။
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့တျငး မညးသညးံအရာမ္ာ့ပါွငးေနသနညး့?
ေသဆဵု့သူပစၥညး့်ဖစးေသာအိမး်ခဵေ်မတခု ချဲေွ်ခငး့အတျကး
လူတဦ့ကိုစီမအ
ဵ ုပးခ္ဳပးေရ့လုပးငနး့မ္ာ့လုပးေဆာငးရနးအ်ဖစး ခနး ံအပးထာ့ရနးလိုအပးပါသညး။ အကယး၍
ေသတနး့စာရြိပါလၽြငး ေသတနး့စာထဲတျငး ၾကီ့ၾကပးသူ၏နဵမညးကိုထညးံသျငး့ထာ့ပါ်ပီ့သူ
ံကၾို ကီ့ၾကပးအတညး်ပဳသူဟုေခၚပါသညး။ အကယး၍ ေသတနး့စာမရြိခဲ ံလၽြငး သို ံမဟုတး ၾကီ့ၾကပးသူနဵမညး
ေသတနး့စာတျငး မသတးမြတးခဲံလၽြငး ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲတရာ့ရဵု့မြ ထိသူ
ု ကိုသတးမြတးပါမညး ႏြငးံ သူ ံကစီို မဵခနး

ံချဲသဟ
ူ ုေခၚပါသညး။ အဆိုပါ ၾကီ့ၾကပးအတညး်ပဳသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူသညး တဦ့တေယာကး၊ ဘဏးတခု၊
သို ံမဟုတး ထိနး့သိမး့ေစာငးံေရြာကးထာ့ေသာကုမၸဏီတခု ်ဖစးလိမးံမညး။
ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူတို ံသညး ေအာကးပါတာွနးမ္ာ့ကို စီမဵခနး ံချဲရသညး

ေသဆဵု့သူ၏ ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကိုဂရုစိုကးေစာငးံေရြာကး်ခငး့



ေပ့ေဆာငးထာ့ေသာအိမးမြ်ပနးအမး့ေငျ မ္ာ့ပါွငးေသာ အတို့၊ အ်မတးေွစု ႏြငးံ အ်ခာ့ွငးေငျမ္ာ့ကို
လကးခဵ်ခငး့၊



ေသဆဵု့သူမြရရြိရနး အေၾကျ့၊ ရရနးရြိေတာငး့ဆိုမြဳ ႏြငးံ
မြတးသာ့ထာ့ေသာစာရငး့မ္ာ့ကိုေကာကးခဵစုေဆာငး့်ခငး့



အေမျဆကးခဵသူအာ့လဵု့၏ အမညးမ္ာ့၊ အသကးမ္ာ့၊ လိပးစာမ္ာ့ ႏြငးံ ေဆျမ္ိဳ့ေတားစပးသညးံ
အတိုငး့အတာတို ံကိုအဆဵု့အ်ဖတးေပ့်ခငး့



အကယး၍ ေသတနး့စာရြိခဲံပါလၽြငး အေမျဆကးခဵသူအာ့လဵု့၏ အမညးမ္ာ့၊ အသကးမ္ာ့ ႏြငးံ
လိပးစာမ္ာ့ကိုအဆဵု့အ်ဖတးေပ့်ခငး့



အိမး်ခဵေ်မကိုၾကာ့ခဵ၍ အေ်ခအ်မစးရြိေသာေတာငး့ဆိုမြဳအာ့လဵု့ကိုစဵုစမး့စစးေဆ့်ခငး့ႏြငးံ
က္နးရြိေသာေၾကျ့ေငျမ္ာ့ကို တာွနးွတၱရာ့အရ ်ပနးေပ့ဆပး်ခငး့



သကးဆိုငးရာအိမး်ခဵေ်မ ႏြငးံ အချနးေၾက်ငာ်ခငး့်ပနးထမး့အတျကးေတာငး့ခဵေသာအခါ စီမဵကိနး့ေရ့ဆျဲ်ခငး့
ႏြငးံ လိုအပးေသာေငျေပ့ေခ္မြဳကို ်ပဳလုပးေပ့်ခငး့



ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွတရာ့ရုဵ့မြညႊနးၾကာ့ခ္ကးအတိုငး့အိမး်ခဵေ်မ ႏြငးံ
ဆကးစပးေသာအေမျပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့ကို ်ဖနး ံေွလုပးေဆာငးရ်ခငး့
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ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွတရာ့ရဵု့မြ တရာ့သူၾကီ့ႏြငးံ အေထာကးအပဵွနး
ံ ထမး့မ္ာ့သညး ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး
စီမဵခနး ံချဲသူတို ံ၏လုပးငနး့မ္ာ့ကိုၾကီ့ၾကပးကျပးကဲေပ့ပါမညး။ ဤအလုပးတျငး
တရာ့ဥပေဒဆိုငးရာစာရျကးစာတနး့မ္ာ့ကို ်ပငးဆငး်ခငး့ ႏြငးံ တငး်ပ်ခငး့၊ ႏုတးတစးစာစီမဵ်ခငး့၊
တရာ့ရုဵ့ၾကာ့နာရနး တတးေရာကး်ခငး့၊ အိမး်ခဵေ်မပိုငးဆိုငးမြဳ အကဲ်ဖတး်ခငး့ကိုလဵု်ခဵဳစိတးခ္စျာလုပးကိုငး်ခငး့၊
ပစၥညး့ဥစၥာစာရငး့ကိုတငး်ပ်ခငး့၊ ေနာကးဆဵု့ွငးေငျချနးေငျေၾက်ငာ်ပနးတမး့ကို ်ပီ့ဆဵု့ေအာငး်ပဳလုပး်ခငး့ ႏြငးံ
်ဖစးႏိုငးသညးံ လကးေဆာငးေပ့်ခငး့ ႏြငးံ အိမး်ခဵေ်မအချနးရြငး့တမး့၊ ရဵပဵုေငျ စာရငး့ရြငး့တမး့၊
ေနာကးဆဵု့ပစၥညး့အာ့လဵု့ကိုအက္ိဳ့ခဵစာ့မညးသူ
ံ မ္ာ့ကိုလႊဲေ်ပာငး့ေပ့်ခငး့၊
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲတရာ့ဆိုငးမြဳကိုအ်ပီ့သပး ေပ့်ခငး့ ႏြငးံ ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲတရာ့ရဵု့မြ တာွနးေပ့ထာ့ေသာ
ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူတို ံ၏တာွနးရပးစဲ်ခငး့ တို ံပါွငးပါသညး။ ဤလုပးထဵု့လုပးနညး့မ္ာ့သညး
ရြဳတးေထျ့ေသာေၾကာငးံ ေရံြေနတဦ့၏ အကူအညီကိုရယူ်ခငး့်ဖငးံ အေ်မားအ်မငးရရြိမညး်ဖစးသညး။
အကယး၍ ေသဆဵု့သူတဦ့တညး့နဵမညးႏြငးံ ပစၥညး့ဥစၥာအာ့လဵု့စုစုေပါငး့ပိုငးဆိုငးမြဳတနးဘို့သညး ေဒၚလာ
၀၂,ွွွ သို ံမဟုတး ေလ္ာံနညး့ေနပါကအိမး်ခဵေ်မပစၥညး့စီမဵခနး ံချဲမြဳ
လိုအပးခ္ကးကိုကငး့လျတးေစမညး်ဖစးပါသညး။ ေသဆဵု့သူ၏အိမးေထာငးဖကးသညး
အိမး်ခဵေ်မပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့ကိုလကးခဵရသငးံရထိုကးလ္ငး ထိုရႏိုငးေသာေငျပမာဏမြာ တရာ့ွငးစီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့မြ
တို့်မြငးံထာ့ေသာေဒၚလာ ှွွ,ွွွ အထိကငး့လျတးေစမညး်ဖစးသညး။

ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့သညး မညးမၽြကုနးက္ပါသနညး?့

ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွတရာ့ရဵု့မြတရာ့စျဲဆိုထာ့သညးံ စာရျကးစာတနး့တမ္ိဳ့စီ၏အေပၚမူတညး၍ တရာ့စျဲအခ္ိနး
ဇယာ့အတိုငး့အေ်ခခဵေသာကုနးက္စရိတးကိုစီစစးတျကးခ္ကးထာ့ပါသညး။ သာမနးကုနးက္စရိတးမ္ာ့မြာေဒၚလာ
ဿွွ ခနး ံရြိပါသညး။ ကိစၥအမ္ာ့စုတျငတ
း ရာ့ရဵု့မြ အိမး်ခဵေ်မႏြငးံသကးဆိုငးေသာကိစၥအတျကး
တရာ့ရဵု့ေရြံေနခကိုချငးံ်ပဳေပ့ပါသညး။ ပဵုမြနးအာ့်ဖငးံ ေရြံေနခမ္ာ့သညး
ေရြံေနွနးေဆာငးမြဳေပ့ေသာအခ္ိနးနာရီႏြုနး့်ဖငးံ ေကာကးယူ်ခငး့သို ံမဟုတး တရာ့ရဵု့အၾကဵ်ပဳအခေၾက့ေငျ
အခ္ိနးဇယာ့အတိုငး့ေရြံေနခေပ့ရပါသညး။ ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူသညး
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးဥပေဒအရ ေသဆဵု့ချဲေွပစၥညး့ပိင
ု းဆိုငးမြဳမ္ာ့ႏြငးံ ွငးေငျမ္ာ့ကိုလညး့ေကာငး့၊
ချဲေွရနးမသငးံေသာပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့၏တနးဘို့ကိုလညး့ (ဖတးစပးပူ့တျဲ ႏြငးံ သကးရြငးသူ၏ ပစၥညး့ဥစၥာမ္ာ့
မပါွငးဖယးထုတး်ပီ့) တနးဘို့၏ ရာခိုငးႏြုနး့အတိုငး့အခေၾက့ေငျသတးမြတးရယူချငးံရြိသညး။ ၾကီ့ၾကပးသူ၊ စီမခ
ဵ နး
ံချဲသူသို ံမဟုတး ေရြံေနမြ အထူ့ွနးေဆာငးမြဳအတျကး အပိုေဆာငး့အခေၾက့ေငျ ေတာငး့ယူႏိုငးပါသညး။
ၾကီ့ၾကပးသူ ႏြငးံ စီမဵခနး ံချဲသူတို
ံကိုေပ့ရေငျမ္ာ့ကိုအချနးႏြဳတးချငးံရမညး်ဖစး်ပီ့မၾကာခဏသကးညြာချငးံေပ့ပါသညး။
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ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့သညး မညးမၽြၾကာ်မငးံပါသနညး?့

ဤအိမး်ခဵေ်မ်ပနးလညးေတာငး့ဆိုမြဳသညး ေသဆဵု့သညးံေန ံမြစ၍ ၃လ အထိၾကာႏိုငးပါသညး။
အေသ့စာ့အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့ပိုငးဆိုငးမြဳ်ဖစးလၽြငး ်ပညးေထာငးစုအချနးတငး်ပရနးမလိုအပးပါ၊ ထို ံအ်ပငး
၃လအတျငး့ၾကီ့ၾကပးသူ သို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူကခနး
ို ံအပး်ပီ့အေၾကျ့ရြငးမ္ာ့ေပ့ေ်ခ်ပီ့ခဲံရြိလၽြငး
တငး်ပရနးမလိုအပးပါ။ သို ံေသားလညး့အကယး၍ ်ပညးေထာငးစုအချနးရြငး့တမး့တငး်ပရနးလိုအပးလၽြငး
အိမး်ခဵေ်မပစၥညး့စီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့တျငး တစးႏြစးထကးပို ၾကာရြညးႏိုငးပါသညး။(အိမး်ခဵေ်မအချနးသညး
ေသဆဵု့သူဆဵု့ပါ့သျာ့်ပီ့ကို့လၾကာတိုငးသညးံတိုငး ေပ့မေဆာငးႏိုငးေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး။ အကယး၍
အိမး်ခဵေ်မချနးကိုစာရငး့စစးခဲံလၽြငး စီမဵခနး ံချဲေရ့ကိုတစးႏြစး သို ံမဟုတး တစးႏြစးထကးပိုၾကာႏိုငးပါသညး၊ ထို ံအ်ပငး
ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး ံချဲသူ မြ စာရငး့စစး်ပီ့သျာ့ေသားလညး့ ကိုယးပိုငးေပ့ရနးတာွနးမြမ်ပီ့ေ်မာကးမခ္ငး့
အိမး်ခဵေ်မပိုငးဆိုငးမြဳအာ့လဵု့လဵု်ခဵဳစျာ်ဖနး ံ်ဖဴ့မေပ့ႏိုငးပါ။သာမနးမဟုတးေသာစီမဵအုပးခ္ဳပးေရ့တျငး
ယြဥး်ပိဳငးေသတနး့စာသို ံမဟုတး ရြဳပးေထျ့ေသာအချနးကိစၥရပးမ္ာ့ ပါွငးေနလၽြငး ႏြစးေပါငး့မ္ာ့စျာ
ၾကာ်မငးံႏိုငးပါသညး။ အမ္ာ့ေသာကိစၥတျငး အမ္ာ့စုသို ံမဟုတး အာ့လဵု့ေသာအိမး်ခဵေ်မပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကို
ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွ်ခငး့ကိစၥမ္ာ့ကို ်ပီ့ဆဵု့သညးအထိေစာငးံဆိုငး့ရနးမလိုအပးပါ။
ကၽျႏးုပး ေသတနး့စာလိုပါသလာ့?

စနစးတက္ေရ့ဆျဲထာ့ေသာေသတနး့စာသညး သငးေသဆဵု့ေသာအခါ သငးံေသဆဵု့ချဲေွပစၥညး့မ္ာ့ကို
သငးရညးရျယးထာ့ေသာသူမ္ာ့ကို ်ဖနး ံေွေပ့ရနးဧကနးမုခ္်ဖစးပါသညး။
သငး၏ေသတနး့စာကိုလညး့သငးံေရြံေနႏြငးံ မၾကာခဏ ်ပနးလညးသဵု့သပးရနး အေရ့ၾကီ့ပါသညး။
ေသတနး့စာသညးလညး့ ၾကီ့ၾကပးသူကိုေရျ့ခ္ယးရနး
အဓိကယႏၱယာ့်ဖစး်ပီ့အသကးမ်ပညးံေသာကေလ့မ္ာ့ရြိလၽြငး သူတို ံကိုေစာငးံေရြာကးသူတေယာကး
ေရျ့ခ္ယးရနး အေထာကးအပဵံ်ပဳသညး။ ေသတနး့စာသညးလညး့ ၾကီ့ၾကပးသူသို ံမဟုတး စီမဵခနး
ံချဲသူကိုေပ့ဆပးထာ့သညးံအတျကး အာမခဵေႏြာငးၾကိဳ့၏လိုအပးခ္ကးအရ ေွဌ်ဖနး ံေွရနး်ဖစးသညး။
ေသတနး့စာကိုမညးသူတဦ့ေသဆဵု့်ပီ့ေသာအခါ ်ဖစးႏိုငးသမၽြအ်မနးဆဵု့ ေသဆဵု့ပစၥညး့ချဲေွတရာရဵု့သို
ံတငး်ပရနး လိုအပးပါသညး။ တရာ့ရဵု့ေတားကိုအသိမေပ့ထိမးခ္နးထာ့်ခငး့သို ံမဟုတး
ဖ္ကးဆီ့်ပစး်ခငး့မ္ာ့်ပဳလုပးလၽြငး အ်ပစးဒဏးမ္ာ့ေပ့ပါမညး။
အကယး၍ သငးေသတနး့စာတခုမရြိခဲံပါလၽြငး သငး၏ေသဆဵု့ချဲေွပစၥညး့ပိုငးဆိုငးမြဳမ္ာ့ကိုအိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး
သာ့စဥးေ်မ့ဆကး ႏြငးံ ချဲေွ်ဖနး ံ်ဖဴ့ေရ့နညး့ဥပေဒအတိုငး့ ်ဖနး ံေွပါလိမးံမညး။
၀/ဿ၄/ဿွှ၁
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BURMESE

ဥပေဒအခ္ကးအလကးမ္ာ့လကးကမး့စာေစာငး အတျဲ
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့

PO Box 16562
Columbus, OH43216-6562
(800) 282-6556 or (614) 487-2050
www.ohiobar.org
အိုဟိုငး့အို့်ပညးနယးေရြ ံေနေဖါငးေဒ့ရြငး့ မြ ရနးပဵုေငျထုတးေပ့ပါသညး။
ဤအရာသညး ဥပေဒအခ္ကးအလကး ်ပညးသူမ္ာ့အတျကးအခ္ကးအလကး လကးကမး့စာေစာငး အတျဲမြ တခု်ဖစးပါသညး။
တ်ခာ့အရာမ္ာ့ကိုသငးံေရြ ံေနရဵု့၊ အို့ဟိုငး့အို့်ပညးနယး ေရြ ံေနမ္ာ့အစညး့အရဵု့ကိုစာေရ့်ခငး့၊ သို ံမဟုတး
www.ohiobar.org.တျငးရယူႏိုငးပါသညး။

ဤလကးကမး့စာေစာငးတျငးပါွငးေသာအခ္ကးအလကးမ္ာ့သညး အေထျေထျသာ်ဖစးသညးႏြငးံ တခ္ိဳ
ံတိက္ေသာတရာ့ေရ့ရာ ်ပႆနာမ္ာ့ကိုေရြ ံေနတေယာကးကိုအရငး မတိုငးပငးပဲအသဵု့မ်ပဳသငးံပါ။
103549816.2, OSBA Probate Pamphlet as of 09/30/2010

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
&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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