What You Should Know About
Financial Powers of Attorney

NEPALI

आर्थिक अधिकारपत्रको बारे मा…मैले के जान्नु पछि

३/१५/२०१४ मा अधन्िम प क शोधोिन िएरोको

आर्थिक अधिकारपत्र भनेको के हो?
आर्थिक अधिकारपत्र (POA) भनेको व्यधिले ("प्रमुख") व्यधििि, आर्थिक र व्यवशाधिक धवषिहरूमा आफ्नो खाधिर
काम िएरदिनको धनधि कशैला ("ोजेन् ") धनिुधि िनि प्रिोि िनि शने कानीनक कािजाि हो शामान्िििा, जब व्यधि
आफ्नो शमयािाहरूला शहाल्न नशने अवयाथामा न्न्छ यसिशबेला अधिकारपत्र (POA) प्रिोि िएरन्छ प्रमुख व्यधिले
ोक जना ोजेन् , वा िु वा यसिशभन्िा ब क शहािक ोजेन् हरू धनिुि िनि शछ, र धिनकहरूला अधिकारपत्र (POA)
ले धनधिि रूपमा बन्मि वा अन्ि कु नै िबा शगिै काििवाहक िनि नभनेशम धिनकहरूले व्यधििि रूपमै काििवाहक
िनि शछन। िदि प्रमुख व्यधिले ोक जना मात्र ोजेन् को नाम दिन्छ भने, किकमा पधन ोक जना अनुिामक ोजेन् को
नाम दिनु बुधिमानक न्न्छ

जब व्यधि मानधशक रूपमा अशषम म न्न्छ र अधिकारपत्र (POA) मा हयािाषम र िरे को न्गिन
ै , यसिश व्यधिको धनधि प्रोवे
अिालिले शोरषम क धनिुि िनि शछ शामान्ि अधिकारपत्र (POA) कािजािमा अिालिद्वारा रे खिेख िएरोको
शोरषम कयसव शुरषम ाको कमक भो िापधन अिालिद्वारा धनिुि शोरषम कको श्ा अधिकारपत्र (POA) प्रिोि िनुि नै िेरै
प्रभावकारक र खििको धहशाबले शन्धलिि न्न्छ िदि शहािक ोजेन् हरू छै नन। भने, प्रमुख व्यधिले षम मिा िुमाकशके पधछ
कशैले पधन ोजेन् को काममा हयािषम ेप वा रे खिेख ििदैनन होधधिारकिाका शाथ ोजेन् छनट िनु,ि र ोजेन् ले प्रिोि िनि
आविक पने धधि मात्र प्रिान िएरनु अयसिन्िै महत्वपवपीण ि न्न्छ

ओधहओ अधिकारपत्र (POA) कानीन कशरक पएरवििन भोको छ?
आर्थिक शमान अधिकारपत्र कानीन (UPOAA) को ओधहओ शोयाकरण , मािि २२, २०१२ मा लािी भ अधिकारपत्र
(POA) ला रे खिेख िने कानीन पएरवििन भोको छ शमान अधिकारपत्र कानीन (UPOAA) को मुख्ि ध्िान भनेको
आर्थिक िुरुपिो न्नु नदिनु, र, जब ियािो न्न्छ, िशला उजािर िनुि र िशको धनधि षम धिपीर्िि प्रिान िनुि हो कानीनमा
अब ोजेन् हरूला आफ्नो धधिको िुरुपिोि िनिबा रोन ििार िएरोको वैिाधनक ाारम शमावेध न्न्छ ाारममा
ोजेन् ले िनि नशने काििहरूको शीिक न्न्छ र ोजेन् को किि्ि र धजमेवारकहरूको बारे मा शामान्ि अोग्रजकमा वण िन
िएरोको "ोजेन् को लाधि महत्वपवपीण ि जानकारक" भन्ने भाि शमावेध िििछ
िेरै जशो अधिकारपत्र (POA) ोजेन् हरू कमान्िार भो िापधन, के हकले धिनकहरूको धधि िुरुपिोि िरे का छन।,
धवधेषिएर यसियािो अवयाथामा जशमा प्रमुख व्यधि ब्ि न्न्छ र मानधधक शमयािाबा

धपधति न्न्छ आर्थिक शो -

शोयाथाहरूले अधिकारपत्र (POA) ला मान्नु बाध्ि छै नन।, िर २०१२ वैिाधनक ाारमले धिनला धिनकहरूले यावककार
िने शभावनाला ब ाउन शछ मािि २२, २०१२ भन्िा पधहले ििार िएरोको अधिकारपत्र (POA) अझै मान्ि न्नेछ,

िर िशला वििमान कानीन अनुशार पुनिअवलोकन िनि वकीलला अनुरोि िनुिहोश। र २०१२ वैिाधनक अधिकारपत्र
(POA) ाारम प्रिोि िनेबारे धविार िनुिहोश।
िेरै जशो व्यधिले आफ्नो िैधनक मामलाहरू अधिकारपत्र (POA) ोजेन् ले नै शहाधलदिोको दिोको िर आफ्नो शपधि
िोजनामा पएरवििन निरे को िाहान्छन। िशला पधहिान ििदैन, वकीलको शमान अधिकारपत्र कानीन (UPOAA) ले
ोजेन् हरूला अधिकारपत्र (POA) ले धनधिि रूपमै धिनकहरूला अधिकार नदिोशम के हक काििहरू िनि धनषेि िछि
आर्थिक अधिकारपत्र (POA) कािजािहरूले अको व्यधिला

महत्वपवपीण ,ि व्हि धधि प्रिान िनेन्ि
ग ा, िक

अधिकारहरूला होधधिार पीविक धविार िरे पधछ मात्र प्रिान िएरनुपछि आर्थिक अधिकारपत्र (POA) कािजािको खाका
ििार िने क्रममा, वकीलशगि परामधि धलनु बुधिमानक न्न्छ

ोजेन् ले के िछि?
ोक ोजेन् ले जधहल्िै अशल धववाशको शाथमा र आाी ले थाहा भोयाम मुख्ि व्यधिको न्िािशोिि अपेषम ाहरू अनुरुप
कािि िनुिपछि; अन्िथा, ोजेन् ले प्रमुख व्यधिको शबैभन्िा उिम धहिमा नै काम िनुिपछि, र अधिकारपत्र (POA) मा
प्रिान िएरोको अधिकार षम ेत्रधभत्र मात्र रहक कािि िनुिपछि िशको शाथै, ोजेन् ले प्रमुख व्यधिको शपधि िोजनाला
शोरषम ण  िने िवरले नै कािि िनुि पछि, िदि ोजेन् ला िोजनाको बारे मा थाहा छ भने उशले प्रमुख व्यधिको शबैभन्िा
उिम धहिमा न्ने िरक िशला शोरषम ण  िनुिपछि िशकारण , प्रमुख व्यधिले आफ्नो शपधि िोजना, िशला ििार िने
वकीलको नामको बारे मा ोजेन् ला बिाउनुपछि र अधिकारपत्र (POA) मा वकीलको नाम पधन शमावेध िनि शछ
कािजािमा उल्लेख िएरोको छैन भने, ोजेन् ले वाािारिारकिा पीविक कािि िनुिपछि, िाशो धववािबा जोधिनु पछि, प्रमुख
व्यधिको यावाया ि हेरिहार ोजेन् शगि शहकािि िनुिपछि र अधिकारपत्र (POA) अन्िििि िएरोका काििहरूको िथाथि
धववरण  राख्नुपछि

ोजेन् शगि के -कयािा धधि न्न्छ?
ोजेन् को अधिकारको षम ेत्रला प्रमुख व्यधिले धनिािरण  िििछ वििमान ओधहओ कानीनले धवधभन्न धधिहरूका बारे मा
धववरण हरूला अध

शारे को छ २०१२ वैिाधनक ाारम प्रिोि िने क्रममा, प्रमुख व्यधिले अधिकार दिने खतको

पछाधत आफ्नो नामको अध ल्लो अषम रहरू मात्र लेख्न आविक न्न्छ: अिल शपधि; मीिि व्यधििि शपधि; या क र
तोतहरू; कमोधत क र अप्शन; बैंक िथा अन्ि आर्थिक शो शोयाथाहरू; धनकाि िथा व्यवशािको शोिालन; धवमा र
वार्षिदकिाो; शपधिहरू, ट्रया , र अन्ि ााकिाजनक ्िाजहरू; िाबक िथा मुद्दा; व्यधििि वा पएरवाएरक ममिि शुिार;
शरकारक काििक्रम वा नािएरक वा शैन्ि शेवाहरूबा प्राप्ि लाभहरू

ोजेन् ले िनि नशने कु राहरू पधन छन।?
छन।# ओधहओ कानीनले हाल उल्लेख िरे अनुशार धनधिि रूपमा धधि प्रिान निएरोशम ोजेन् ले िक काििहरू िनि

शिैन: (१) प्रमुख व्यधिको धनधि ट्र धनमािण  िनि र पधहल्िै रहेको ट्र मा पएरवििन िनि; (२) प्रमुख व्यधिको शपधि
दिनु वा हयािान्िरण  िनु;ि (३) उिरजकधविा अधिकार धनमािण  िने र पएरवििन िने; (४) धनिुि हकिारहरूला पएरवििन
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िने; (५) ोजेन् को नाममा अरूला कािि िनि दिनु; वा (६) अवकाध िोजना अन्िििि प्राप्ि िनि शने उिरजकवक लाभ
लिािि शोिुि र उिरजकधव वार्षिकी लाभ पाउने प्रमुख व्यधिको अधिकारला

अयावककार िनुि िक धधिहरू

शामान्िििा शबैभन्िा िेरै िुरुपिोि िनि शने शभावना भोका धधिहरू न्न। ाारमको "धवधेष धनिेधनहरू" भन्ने भाि
अन्िििि प्रमुख व्यधिले ोक वा यसिशभन्िा ब क अधिकारहरू प्रिान िनि शके िापधन, िो उद्देिको धनधि ाारम धनमािण 
िएरोको होकन

िक माधथका मध्िे कु नै पधन धधि प्रिान िने प्रमुख व्यधिले कु न। व्यधि हकिारको रूपमा िोय ि छन। शो कु राला
धनधिि िनेबारे धविार िनुप
ि छि िकमध्िे के हक धधिहरू िुरुपिोि िएरने शभावना न्नेन्ि
ग ा, प्रमुख व्यधिले शहािक
ोजेन् हरूको नाम लेखक धिनकहरूला शगिै कािि िनि आविक िनि शछ अको धवकल्प भनेको ोजेन् ले आाी ले कशरक
धधि प्रिोि िएररहेको छ शो को धववरण  अको पएरवारको शियाि वा ट्रया परामधििािाला दिने आविक िनुि हो
िकमध्िे कु नै पधन धधि प्रिान िनुिभन्िा पधहले प्रमुख व्यधिले वकीलधशि परामधि धलनुपछि

के अधिकारपत्र (POA) ले िशो भन्न शछ, “म मेरो िाजु/भकले मेरो धविहरू शहाधलदिोको िाहान्छु ”?
हो वैिाधनक "धधघ्र" ाारम प्रिोि िरक िेरै धधिहरू प्रिान िनि ओधहओले हाल व्यधिला अनुमधि दिन्छ उिाहरण को
लाधि, व्यधिले आफ्नो िाजु/भाक, ोजेन् ले "बैंक िथा अन्ि धवधिि शोयाथा शबन्िक कारोबारला " शहाल्न शछ भनक
उल्लेख िनि शछ प्रमुख व्यधिले अधिकार दिकोको कु राला याप रूपमा उल्लेख िनुिपछि, िशले ििाि ोजेन् ले के िनि
शछ र के िनि शिैन भन्ने कु रा ोजेन् र िे्ो पषम हरूला थाहा न्न्छ ओधहओ कानीनले िक धधिहरुको धववरण  अध
शाििछ, र ोजेन् ला कधि धधि प्रिान िनि शदकन्छ भन्ने बारे मा धनण िि िनि वकीलले शहाििा िनि शछ उिाहरण को
लाधि, िदि आफ्नो धवधिि कारोबार आफ्नो िाजु/भाकले शमालेको व्यधिले िाहान्छ भने, िाजु/भाकला कु नै पधन बैंक
खािाको शोिुि िधनको रूपमा नाम लेखाकनुन्ि
ग ैन, िाहे यसिो कु रा बैंकको अधिकारकले नै प्रयािाव निरे को दकन नहोश। िश
िएरकाले प्रमुख व्यधिको म्यसिु भोमा खािा कयाले प्राप्ि िछि भन्ने कु राला पएरवििन िनि शछ िाजु/भाकला दक ि
अधिकारपत्र (POA) अन्िििि ोजेन् को रूपमा अथवा बैंक खािामा हयािाषम र िने यावकक् धि प्राप्ि व्यधिको रूपमा
शीिकक् ि िनि शदकन्छ

ोजेन् को काििमा कशले हयािषम ेप िनि शछ?
अर्थिक िुरुपिोिको

नाला कम िरनको धनधि, हाल ओधहओ कानीनले धबधभन्न व्यधिहरूला पधहिान िििछ जशले

ोजेन् को काििला पुनअ
ि वलोकन िनि अनुरोि िरक प्रोबे अिालिमा उजुरक िनि शछन। िैपधन, प्रमुख व्यधिले यसियािो
प्रयािावला

खाएरज िनि अनुरोि िछि भने, प्रमुख व्यधि अधि छ भन्ने कु रा पिा लािेन भने अिालिले यसियािा

प्रयािावला खाएरज िनदैनपछि
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के वकीलको आर्थिक धधिला पएरवििि िनि शदकन्छ?
शदकन्छ प्रमुख व्यधिले आफ्नो आर्थिक वकीलको धधिला कु नै पधन शमिमा पएरवििन िनि वा रद्द िनि (दािाि धलन)
िनि शछ अधिकारपत्र (POA) को रद्द िएरोको कु राला धलधखि रूपमा उल्लेख िरक हयािाषम र िरे र प्रमुख व्यधिक
खािा भोको शपीण ि बैंक िथा धवधिि शोयाथाहरूला यसिशको प्रिान िनुि शबैभन्िा उिम न्न्छ मुख्ि कािजािला न
िनुि मात्र पिािप्ि न्गिैन िदि वकीलको धधिला धलधखि रूपमा राधखोको छ भने, वा अिल शमपधिप्रधि ोजेन् को
अधिकार धथिो भने, खारे जकला प्रान्िको लेखन्िाशद्वारा िएरनुपछि

प्रमुख व्यधि अधि भोको अवयाथामा ोजेन् ले कािि िनिशछ?
िनिशछ वििमान ओधहओ कानीन अन्िििि, शपीण ि वकीलको अधिकार ए काउ न्न्छन।, अथािि,। िदि प्रमुख व्यधि अधि
भो िापधन, कािजािमा निनीि भधनोको नभोमा ोजेन् ले कािि िनि शछ

ोजेन् को अधिकार कधहले शुरु न्न्छ?
अधिकारपत्र (POA) ले जधहले ोजेन् को अधिकार शुरु न्न्छ भनेको छ यसिहक शमिमा शुरु न्न्छ िदि अधिकारपत्र
(POA) ले कधहले धधि शुरु न्न्छ भन्ने कु रा उल्लेख ििदैनन भने, ोजेन् ले िुरुन्िै शुरु िनि शछ के हक अधिकारपत्र (POA)
कािजािले ोजेन् को अधिकार भधविको धमधिमा अथवा कु नै पधन धनधिि

नामा "याप्रकङ" लािी न्नेछ भनक उल्लेख

िििछ उिाहरण को लाधि, िदि, जब प्रमुख व्यधिले मानधशक षम मिा िुमाउछ, िब ोजेन् को अधिकार शुरु भोको के हक
व्यधिहरूले िाहान्छन। बैंक िथा धवधिि शोयाथाहरूला

याप्रकङ प्राविान प्रिधिन िनि िारो ो न्नशने न्गिा “याप्रकङ”

अधिकारपत्र (POA) को प्रिोिको बारे मा वकीलशगि छलाल िनुि शबैभन्िा उिम न्न्छ धवधेषिएर, िेरैजशो िे्ो
पषम हरू याप्रकङ अधिकारपत्र (POA) ला यावककार िनि अधनच्छु क न्नशने न्गिा, अधिकारपत्र (POA) ला िुरुन्िै लािी
िराउनु शामान्िििा राम्रो न्न्छ िदि ोजेन् पीण िििा धववाश िोय ि छैन भने, प्रमुख व्यधिले ारक ोजेन् , शहोजेन् हरूको नाम लेखाउन र धिनकहरूला शगिै कािि िने अधनवािि िने, वा शके अधिकारपत्र (POA) धनमािण  निने बारे
धविार िनि शछ िदि कु नै अधिकारपत्र (POA) छै न भने, आविक परे मा प्रोबे अिालिले शोरषम कको धनिुि िनि
शछ

ोजेन् को धधि कधहले शमाप्ि न्न्छ?
अधिकारपत्र (POA) ले ोजेन् को धकधि कधहले शमाप्ि न्न्छ भनक उल्लेख िरे को छ यसिहक धमधिमा र जधहले प्रमुख
व्यधिले अधिकारपत्र (POA) रद्द िछि यसिहक बेला शमाप्ि न्न्छ िेरै जशो अधिकारपत्र (POA) कािजािले ोजेन्को
अधिकार कधहले अन्यसि न्न्छ भन्ने कु राला िोके रै उल्लेख ििदैनन िदि कािजािले शमाप्ि न्ने धनधिि धमधि उल्लेख ििदैनन
भने, अधिकारपत्र (POA) रद्द भोपधछ वा प्रमुख व्यधिको म्यसिु भोपधछ ोजेन् को अधिकार शमाप्ि न्न्छ प्रमुख
व्यधिको म्यसिु भोको थाहा पाोपधछ ोजेन् ले कधहल्िै कािि ििदैनन
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लफ्िा शाविजाधनक जानकारक पुधयािकाको िो ोउ ा रृं्ोखला हो अरू, ओधहओ या े बार ोशोधशोशन (Ohio State
Bar Association) ला धलधखि रूपमा माि िरक िपाईंको वदकलको काििलिमााि ि अथवा www.ohiobar.org बा
प्रापयसि िनि शनुन्न्छ

िो पुधयािकामा शमावेध िएरोका जानकारक शामान्ि छन।, र पधहले िपाईंको वकीलशगि परामधि नधल िशला कु नै
धवधेष कानीनक शमयािामा लािु िएरनु न्गिैन

यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रख
ृं लाले उपोभाक्ताहरुको लागि धरै जसो आइपना काननु ी गिषयमा सामान्य जानकारी प्रदान िदाछ .
के गह काननु ी सत्यता पम्प्लेट्सहरु एगियन सेगवार्ेसले अग्रृं ेजीदेगख गवगवन्न एगियाली भाषामा, ओहायो राज्य िार फाउनदेिनको
आगथाक सयोिमा अनवु ाद िररएको छ . एगसयन सेगवार्ेस इन एक्िन, इनक., ओहायो राज्य अफ िार एसोसीएसनसृंि सहयोिी,
सहायक, वा सम्पिगन्धत, व्यगक्त वा सृंस्था होइन . ओहायो राज्य िार एसोगसएसनले अनवु ादको िद्ध
ु ता या पर्ू ता ा को रूपमा कुनै
प्रगतगनगधत्व वा वारृंटी िरको छै न . कर पया अनवु ाद प्रगिया काननु ी अथा सटीकता प्रभागवत हुन सक्छ भन्ने कुरामा सर्ेत हुनहु ोस .
यस काननु ी सत्यता पर्ाा श्रृंखलाको इरादा गवगिष्ट पररगस्थगतमा काननु ी सल्लाहको गवकल्प होइन . काननु ी सल्लाह लागि, तपाई ृं सधैं
आफ्नो गविेष गस्थगत र क्षेत्रागधकार लािू हुन्छ भनेर व्यवस्थाको ज्ञान भएको वकीलसृंि परामिा िनपाु छा ।
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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