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செயல்திட்டச் சுருக்கம்
அறிமுகம்
இது, ஒன்ராறியோவில் சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும்
பாதுகாவல் பற்றிய ஒன்ராறியோ சட்ட ஆணைக்குழுவின் இறுதி
அறிக்கையின் செயல்திட்டச் சுருக்கம் ஆகும். சட்டம் சார்ந்த
தொலைநோக்கு மற்றும் அதன் முக்கியமான பகுதி குறித்த மாகாணச்
சட்டம், கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றிய LCOவின் பகுப்பாய்வு
மற்றும் பரிந்துரைப்புகளை இந்த இறுதி அறிக்கை கொண்டுள்ளது.
சட்டம்தொடர்பான, ஒருவருடைய மிகவும் முக்கியமான மற்றும்
அந்தரங்கமான சில தீர்மானங்களிலும் தெரிவுகளிலும், சட்ட அறிவு,
தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல் சட்டங்கள் பெருமளவு தாக்கத்தை
ஏற்படுத்த முடியும். சட்ட அறிவு குறைவானவர்கள் எனத்
தீர்மானிக்கப்பட்டவர்கள், அவர்களுடைய தனிப்பட்ட பராமரிப்பு,
அவர்களுடைய நிதி, அவர்களுடைய வாழ்க்கை ஏற்பாடுகள் பற்றி அல்லது
நாங்கள் அனைவரும் தினமும் எடுக்கவேண்டியிருக்கும் வேறு பல
தீர்மானங்கள் பற்றி முடிவு செய்யும் அவர்களுடைய உரிமையை
இழக்கக்கூடும்.
சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல் சட்டங்கள்,
ஒவ்வொரு நாளும் ஆயிரக்கணக்கான ஒன்ராறியோவாசிகளையும்
அவர்களுடைய குடும்பத்தினரையும், பாதிக்கின்றன. தற்போது
ஏதாவதொரு பாதுகாவல் கட்டளைக்கு உட்படுத்தப்பட்டிருக்கும் சுமார்
17,000 ஒன்ராறியோவாசிகளையும், நீண்ட காலப் பராமரிப்பு
இல்லமொன்றில் வசிப்பதற்கான அனுமதிக்கு அல்லது பல சேவைகளின்
ஒரு பகுதியான ஆரோக்கியப் பராமரிப்புச் சிகிச்சைகளைப்
பெறுவதற்கான ஒப்புதலை வழங்குவதற்காக மதிப்பீட்டுக்கு உள்ளாகும்
ஆயிரக்கணக்கான ஏனையோரையும் இந்தச் சட்டங்கள் நிச்சயமாகப்
பாதிக்கும். அத்துடன், எப்பொழுதாவது தத்துவப்பத்திரம் வழங்கிய
அல்லது வழங்கப்பட்ட ஒன்ராறியோவாசிகள் அனைவரும் சட்டத்தின் இந்த
பகுதியால் பாதிக்கப்படுகிறார்கள்.
சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல் சட்டங்கள்,
சட்டத்திலிருக்கும் மிக ஆழமான மற்றும் அதன் பின்விளைவுகள் பற்றிச்
சுருக்கமாகக் குறிப்பிடுகின்றன. இது, தனிப்பட்ட சுதந்திரம்,
தெரிவுகளை மேற்கொள்வதற்கும், இடர்களை எதிர்நோக்குவதற்கும்
ஒருவருக்குள்ள உரிமை, தீர்மானம் எடுத்தலின் சட்டரீதியான
பொறுப்புடமை மற்றும் ஒருவரின் சுயாட்சி மற்றும் அவரது பாதுகாப்பு
மற்றும் பத்திரத்துக்கு இடையேயுள்ள சமநிலை பற்றிய கேள்விகளும்
சர்ச்சைகளும் நிறைந்ததாக இருக்கிறது. எங்களுடைய மிகவும்
அந்தரங்கமான மற்றும் தனிப்பட்ட சில உறவுகள் பற்றி இது சுருக்கமாகக்
குறிப்பிடுகின்றது.
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ஒன்ராறியோ சட்டக் கட்டமைப்பின் இந்தப் பிரிவு பற்றிய மிகவும்
விரிவான கிட்டத்தட்ட முப்பது வருடகால ஆய்வாக இந்த இறுதி அறிக்கை
இருக்கிறது. ஒன்ராறியோவின் திறன், தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும்
பாதுகாவலை ஆளுகை செய்யும் நோக்கங்கள், கொள்கைகள்,
கட்டமைப்புகள், சட்ட ஆவணங்கள், மற்றும் நடைமுறைகள் பற்றி இந்த
இறுதி அறிக்கை மதிப்பிடுகிறது. தற்போதைய அமைப்பைக்
கட்டியெழுப்புவதற்கும் தேவையானவற்றை மேம்படுத்துவதற்கும் இந்த
இறுதி அறிக்கை பரிந்துரைப்புகளைச் செய்கிறது. LCOன்
பரிந்துரைப்புகள், செயல்படுத்தப்படக்கூடியவை, அடையக்கூடியவை,
மற்றும் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தவர்களுக்கும்,
நிறுவனங்களுக்கும் மாகாணம் முழுவதும் வழங்கப்படும்
சேவைகளுக்கும் நன்மை பயப்பவை.

ஒன்ராறியோ சட்ட ஆணைக்குழு
LCO, ஒன்ராறியோவின் முன்னணிச் சட்டச் சீர்திருத்த நிறுவனமாகும்.
ஒன்ராறியோ சட்டக் கொள்கையின் மிகவும் சிக்கலான மற்றும் நீண்டகால
விளைவுகளையுடைய சில விடயங்களுக்கு, LCO சுயாதீனமான,
பக்கச்சார்பற்ற, மற்றும் அதிகாரபூர்வமான ஆலோசனையை வழங்குகிறது.
சட்டங்களை நடுநிலையாகவும், வெளிப்படையாகவும் முழுமையாகவும்
LCO மதிப்பீடு செய்கிறது. சட்டப் பகுப்பாய்வு; பல்துறையிலான ஆய்வு;
பொதுமக்கள் கலந்தாலோசனை; சமூக, மக்கள் பரம்பல் மற்றும்
பொருளாதார நிலைமைகள்; மற்றும் தொழில்நுட்பத்தின் தாக்கம் மூலம்
LCOன் பணி அறிவிக்கப்படுகிறது.
பரந்தளவில் ஆலோசகர்களால் அறிவிக்கப்பட்டு, தனிநபர்கள், நிபுணர்கள்
மற்றும் நிறுவனங்களை உள்ளடக்கும் வெளிப்படையான, விரிவான
மீளாய்வுச் செயல்முறை மூலம் பரிசோதிக்கப்பட்ட, கொள்கை
அடிப்படையிலான, நடைமுறைரீதியான, "பிரச்சினையை தீர்க்கும்"
பரிந்துரைப்புகளை LCO அறிக்கைகள் உள்ளடக்குகின்றன. சட்டச்
சீர்திருத்தம் தொடர்பான விவாதங்கள் மற்றும் கலந்துரையாடல்களில்
முக்கிய பங்குவகிக்க வேண்டிய ஒதுக்கப்பட்டுள்ள சமூகங்களுக்கும்
மற்றவர்களுக்குமாக LCO குரல் கொடுக்கிறது.
இந்தச் செய்திட்டம் மற்றும் LCO பற்றிய மேலதிக விபரங்கள் LCOன்
இணையத்தளத்தில் உள்ளன : www.lco-cdo.org.

சட்ட சீர்திருத்தம் மற்றும் சட்ட அறிவு,
தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல்
சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவலுக்கான
ஒன்ராறியோவின் தற்போதைய சட்டரீதியான ஆளுகை 1980களின்
பிற்பகுதி மற்றும் 1990களின் முற்பகுதி முழுவதுமான விரிவான
முன்ஆலோசனைமிக்க சட்ட சீர்த்திருத்த முயற்சியின் விளைவாக
வடிவெடுத்துள்ளது.
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திறன், தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவலுக்கான ஒன்ராறியோவின்
தற்போதைய சட்டரீதியான ஆளுகை மூன்று கட்டளைகளாக
வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது: மாற்றீட்டுத் தீர்மானங்கள் சட்டம், 1992 (SDA),
ஆரோக்கியப் பராமரிப்புக்கான ஒப்புதல் சட்டம் 1996 (HCCA), மற்றும்,
குறைந்த அளவுக்கு, மன நலச் சட்டம் (MHA). அத்துடன், இந்த சட்டத்தை
செயல்படுத்துவதற்காக எண்ணற்ற கொள்கைகள், வழிகாட்டல்கள், மற்றும்
நடைமுறைகள் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளன. பரந்தளவிலான அரசாங்க
அமைச்சகங்கள், ஆரோக்கியப் பராமரிப்பு நிறுவனங்கள், சமூக
முகவர்நிலையங்கள், தொழில் வல்லுநர்கள், நிதி நிறுவனங்கள்,
நீதிமன்றங்கள் மற்றும் தீர்ப்பாயங்கள், மற்றும் மாகாணம் முழுவதும் உள்ள
மேலும் பலரால், இந்தச் சட்டங்களும் கொள்கைகளும்
நிர்வகிக்கப்படுகின்றன.

கருத்தில்கொள்ளப்படும் விடயங்கள்
இந்தச் செயல்திட்டத்தின் பலதரப்பட்ட முக்கியமான மற்றும் ஒன்றோடு
ஒன்று சேர்ந்திருக்கும் கேள்விகளை LCO கருத்தில் கொள்கிறது:
தற்காலச் சட்டம் மற்றும் பெறுமானங்களை அமைப்பு பிரதிபலிக்கிறதா?
பல முக்கியமான, நீண்டகால விளைவுகளையுடைய தெரிவுகளை
ஒன்ராறியோவின் சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல்
சட்டங்கள் ஆதரிக்கின்றன. இந்தத் தெரிவுகளில் பலவற்றுக்கு,
ஒன்ராறியோவுக்குள்ளும் வெளியேயுமுள்ள புதிய கருத்துகள் மற்றும்
முன்னேற்றங்கள் சவாலாக இருக்கின்றன. உதாரணத்துக்கு, தற்போதைய
சட்டத்தின் கருத்தமைவுக் கட்டமைப்புடன் பலர் உடன்படுகின்றனர்,
ஆனால் சுயாட்சி, சமூக உள்ளடக்கல், உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல் மற்றும்
தீர்மானமெடுத்தலில் பங்குகொள்ளலை மேம்படுத்துவதற்கு இந்த
அமைப்பு இன்னும் அதிக செய்ய முடியும் என்று நம்புகின்றனர்.
மற்றவர்கள், ஒன்ராறியோவின் மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் எடுத்தல் மாதிரியின்
அடிப்படையை மறுபரிசீலிக்குமாறு வலியுறுத்துகின்றனர். இந்த இறுதி
அறிக்கையில் இவற்றையும் இவற்றுடன் தொடர்பான கேள்விகளையும் •
தற்போதைய தேவைகளை இந்த அமைப்பு பிரதிபலிக்கின்றதா?
இந்தச் சட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்கள், குடும்பத்தவர்கள் மற்றும்
பலரின் தேவைகளையும் ஆற்றல்களையும், நுட்பமாகவும்
உணர்வுபூர்வமாகவும் புரிந்துகொள்ளலை கடந்த பல வருடங்களாக
ஒன்ராறியோவாசிகள் விருத்திசெய்திருக்கின்றனர். இந்தப்
புரிந்துகொள்ளல்களை ஒன்ராறியோவின் இந்த அமைப்பு
பிரதிபலிப்பதுடன் அதற்கான எதிர்வினையளிக்கின்றதா என்பதை இந்த
இறுதி அறிக்கை கருத்தில்கொள்ளும். நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்கள்,
குடும்பத்தவர்கள், சேவை வழங்குநர்கள், நிபுணர்கள், மற்றும் பலர்
உள்ளடங்கலாக, LCO பல்வகை வேறுபட்டவர்களின் தேவைகளை
கருத்தில்கொள்கிறது. மேலும் மக்கள் பரம்பல், சமூகப் போக்குகள்,
குடும்பக் கட்டமைப்பு மாற்றங்கள், மற்றும் ஒன்ராறியோ கலாசாரம்
மற்றும் மொழி வேறுபாடுகளின் நோக்கில் தேவைகளை, LCO
கருத்தில்கொள்கிறது.
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அமைப்பு யதார்த்தமாகத் தொழிற்படுகிறதா?
ஒன்ராறியோவின் திறன், தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல்
அமைப்பின் சட்டமன்றக் கட்டமைப்பு மற்றும் நோக்கங்கள் பற்றி, LCOன்
இறுதி அறிக்கை விரிவாகக் கலந்துரையாடுகிறது. இந்தக்
குறிக்கோள்களை ஒன்ராறியோ நடைமுறையில் அடைந்திருக்கின்றதா
என்பதை LCO இறுதி அறிக்கை கருத்தில்கொள்கிறது. வேறு
வார்த்தைகளில் கூறுவதானால், பிரமாணங்களில் கூறப்பட்டிருப்பது
போலுள்ள முறையான சட்டத்துக்கும் நடைமுறையிலுள்ள
சட்டத்துக்கும் இடையே இடைவெளி உள்ளதா என்பதைச் செயல்திட்டம்
கருத்தில்கொள்கிறது.
"செயல்படுத்தல் இடைவெளி" பற்றிப் புரிந்துகொள்ளல் மற்றும்
அதுபற்றிப் பேசல் இறுதி அறிக்கையின் கருப்பொருளாக உள்ளது.
இந்த அமைப்பின் சட்டபூர்வமான பாதுகாப்புகள்
போதுமானவையாகவும் அணுகக் கூடியவையாகவும் உள்ளனவா?
முற்றுமுழுதான ஒன்ராறியோவின் சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல்
மற்றும் பாதுகாவல் அமைப்பை, நீதிக்கான அர்த்தமுள்ள அணுகல்
ஆதரிக்கின்றது. எனவே, முரண்பாடுத் தீர்வு மற்றும் உரிமைகள்
அமுலாக்கத்துக்கான பயனுள்ள மற்றும் பொருத்தமான
வழிமுறைகளுக்கு இறுதி அறிக்கையில் முன்னுரிமை
கொடுக்கப்படுகின்றது.

LCO அணுகுமுறை மற்றும் செயல்முறை
LCOன் இறுதி அறிக்கையிலுள்ள பகுப்பாய்வுகளும் பரிந்துரைப்புகளும்,
சுயாதீனமானவை, ஆதாரம் சார்ந்தவை, மற்றும் பாரபட்சமற்றவை. இந்த
செயல்திட்டத்திலுள்ள ஆய்வுகள் மற்றும் ஆலோசனைகள். LCOன்
வரலாற்றிலேயே மிகவும் விரிவானவையாகவும் சிக்கலானவையாகவும்
இருந்தன. முந்தைய மூன்று LCO செயல்திட்டங்களாகிய, வயது
முதிர்ந்தோரைப் பாதிக்கும் சட்டத்துக்கான, கட்டமைப்பு,
வலுவிழந்தோரைப் பாதிக்கும் சட்டத்துக்கான கட்டமைப்பு மற்றும்
LCOஆல். சமீபத்தில் பூர்த்திசெய்யப்பட்ட மத்திய RDSPக்கான திறன் மற்றும்
சட்டரீதியான பிரதிநிதித்துவம், ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் இந்த
அறிக்கை உருவாக்கப்பட்டிருப்பதுடன் அவற்றின் பகுப்பாய்வை
விரிவாக்குகிறது.
இந்தச் செயல்திட்டத்தின் ஆலோசனைக் குழுவுக்கு; செயல்திட்டத்தில்
சம்பந்தப்பட்ட முகவர்நிலையங்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு; திட்டத்தின்
செயற்படுத்தப்பட்ட ஆய்வுக்கட்டுரை ஆசிரியர்களுக்கு; மற்றும் மிக
முக்கியமாக கூட்டங்கள், கலந்தாலோசனைகள், அல்லது
வழிகாட்டலின்கீழான கலந்துரையாடல் குழுக்களில் கலந்து கொண்ட
ஆயிரக்கணக்கான ஒன்ராரியோவாசிகளுக்கு LCO, தனது விசேட
நன்றியைத் தெரிவிக்க விரும்புகிறது.
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கண்டுபிடிப்புகள்
ஒன்ராறியோ இப்போது அதன் திறன், தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும்
பாதுகாவல் சட்டங்களில் கிட்டத்தட்ட ஒரு தலைமுறை மதிப்புள்ள
அனுபவத்தைப் பெற்றுள்ளது. விரிவான ஆராய்ச்சி மற்றும்
கலந்தாலோசனைகளின் பயனாக, இந்த அமைப்பின் நோக்கங்கள் மற்றும்
செயல்பாடு பற்றி பல முக்கியமான அவதானிப்புகள் மற்றும்
கண்டுபிடிப்புகளை LCOஆல் செய்ய முடிந்தது. LCOன், இறுதி
பரிந்துரைப்புகளுக்கு இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளே அடிப்படையாகும்.
பலங்கள் மற்றும் பண்புகள்
ஒன்ராறியோவின் சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல்
ஆளுகையில் பல முக்கியமான பலங்கள் அல்லது பண்புகள் உள்ளன என
LCO முடிவெடுத்துள்ளது. இவை உள்ளடக்குவன:
• சுயநிர்ணயம் மற்றும் தனிப்பட்ட சுதந்திரத்தை ஊக்குவிப்பது
ஒன்ராறியோவின் சட்ட அறிவு, தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல்
சட்டங்களின் நோக்கமாகும்.
• சட்ட ஆற்றலுக்கு, நயமான மற்றும் சூழல்சார்ந்த அணுகுமுறையை
அமைப்பு ஊக்குவிக்கிறது.
• மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் எடுப்பவர்களுக்கெனத் தெளிவான மற்றும் மிகப்
பொருத்தமான சட்டரீதியான கடமைகள் ஒன்ராறியோவில் உள்ளன.
• சட்ட ஆற்றல் அற்றவர்கள் அல்லது சட்ட ஆற்றல் அற்றவர்களாக
இருக்கக்கூடியவர்களுக்குப் பல முக்கியமான சட்டரீதியான
பாதுகாப்புகள் உள்ளன.
• தத்துவப்பத்திரங்கள் எளிமையானவை மற்றும் அணுகக்கூடியவை.
• குடும்பத்தவரின் முக்கியமான பங்கைச் சட்டம் ஏற்றுக்கொள்கிறது.
• முரண்பாட்டைத் தீர்ப்பதற்கு Consent and Capacity Board (ஒப்புதல்
மற்றும் ஆற்றல் வாரியம்) ஒரு அணுகக்கூடிய கருத்துக்களமாக
உள்ளது.
• The Public Guardian and Trustee (பொதுப் பாதுகாவலர் மற்றும்
அறங்காவலர்) என்பது ஒரு தேவையான மற்றும் முக்கியமான நிறுவனம்
ஆகும்.
கரிசனைப்பட வேண்டிய விடயங்கள்
LCO’ன் ஆய்வு மற்றும் கலந்தாலோசனைகள், கரிசனையாகவுள்ள பல
முக்கியமான விடயங்களைத் தெரியப்படுத்தியுள்ளன. அமைப்பின்
சிக்கலையும் கடைசி முக்கிய சட்டச் சீர்திருத்தம் முயற்சி நடந்திலிருந்து
இன்றுவரையான காலத்தையும் கருதும்போது, ஒருவேளை இது
ஆச்சரியமானதாக இருக்கமாட்டாது. தற்போது இந்த அமைப்பில்
வேலைசெய்யும் அனேகமான தனிநபர்கள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு
LCOக்கு கரிசனையாகவுள்ள விடயங்கள் பழக்கப்பட்டவையாக இருக்கும்.
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இந்தக் கரிசனைகளில் பல ஒன்றுடன் ஒன்று தொடர்பானவையாக உள்ளன.
இவை உள்ளடக்குபவை:
• அமைப்பு குழப்பமானது மற்றும் சிக்கலானது.
• அமைப்பில் ஒருங்கிணைப்பு போதாது.
• ற்றல் மதிப்பீடுகளில் தெளிவு மற்றும் நிலையானதன்மை குறைவாக
இருக்கிறது.
• குறைவான இருமைத்தன்மையுள்ள (binary) மற்றும் நேரடியாகப்
பாதிக்கப்பட்டவரின் பரந்துபட்ட தேவைகளுக்கு கூடியபட்சம்
பதிலளிக்கக்கூடிய சட்டரீதியான வழிகளுக்கான தேவை உள்ளது.
• தனிநபர்கள், குடும்பத்தவர்கள் மற்றும் சேவை வழங்குநர்களுக்கு அதிக
ஆதரவு தேவையாக உள்ளது.
• பாதுகாவல் போதுமான அளவில் கட்டுப்படுத்தப்படவில்லை,
தேவைகேற்ப வடிவமைக்கப்படவில்லை. அத்துடன் நெகிழ்ச்சியாக
இல்லை.
• மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்களுக்கான மேற்பார்வை மற்றும்
கண்காணிப்புப் பொறிமுறைகள் மேம்படுத்தப்பட வேண்டும்.
• மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்களுக்கான சட்டம் 1992ன், கீழ் ஆற்றல்
மதிப்பீடுகளுக்குக் குறிப்பிடத்தக்க தடைகள் இருந்திருக்கின்றன.
• ஆரோக்கியப் பராமரிப்புச் சட்டம், 1996ன், கீழ் அர்த்தமுள்ள
நடைமுறைப் பாதுகாப்புகளுக்கான பற்றாக்குறை இருக்கிறது.
• மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்களுக்கான சட்டம், 1992ன், கீழ்,
உரிமைகளைச் செயல்படுத்தல் மற்றும் முரண்பாடுகள் தீர்வுப்
பொறிமுறையை அனேகமான ஒன்ராறியோவாசிகளால் அணுக
முடியவில்லை.
• ஆற்றல் குறைந்தவர்களின் தடுப்புக்காவல் தொடர்பாக சட்டம்
உருவாக்க வேண்டிய தேவை உள்ளது.
• முன்னோடித்திட்டம், கண்காணிப்பு, ஆய்வு மற்றும் மதிப்பீட்டை
அமைப்பு ஊக்குவிக்க வேண்டும்.

இறுதி அறிக்கை: சுருக்கம் மற்றும்
பரிந்துரைப்புகள்
ஒன்ராறியோவின் அடிப்படை நோக்கங்கள், கொள்கைத் தெரிவுகள்,
கட்டமைப்புகள், சட்டரீதியான வழிகள், ஆற்றலை ஆளும் செயல்முறைகள்,
தீர்மானமெடுத்தல், பாதுகாவலை கட்டுப்படுத்தும் நடைமுறைகளில் பல
நன்றாக உள்ளன என LCO முடிவு செய்துள்ளது. சில சந்தர்ப்பங்களில்,
தற்போதைய சட்டங்களுடனான அனுபவங்களிலிருந்து
கற்றுக்கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் உள்ளன. இதன் விளைவாக,
முன்னேற்றத்துக்கான தேவையை வெளிப்படுத்தும் அதே வேளையில்,
தற்போதைய அமைப்பின் பலங்களைப் பராமரிப்பதுடன் கட்டியெழுப்பும்
நடைமுறைத் தீர்வுகளை, LCO பரிந்துரைப்புகள் அடையாளம்
காண்கின்றன. . LCO, தன்னுடைய் இந்தப் பரிந்துரைப்புகள்
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நடைமுறையானவை, அடையக்கூடியவை என்றும் மாகாணம்
முழுவதிலும் இருக்கும் பாதிக்கப்பட்ட நபர்கள், அவர்களது
குடும்பத்தவர்கள், நிறுவனங்கள், மற்றும் சேவை வழங்குநர்கள் இதனால்
பயனடைவார்கள் என்றும் நம்புகிறது.
இந்த இறுதி அறிக்கை, பரந்துபட்ட விடயங்களுக்கான விபரமான
பரிந்துரைப்புகளை உள்ளடக்குகிறது. கீழ்வரும் பகுதி, இறுதி
அறிக்கையின் ஒவ்வொரு அத்தியாயத்திலுமுள்ள கலந்துரையாடல் மற்றும்
முக்கிய பரிந்துரைப்புகளைச் சுருக்கமாகச் சொல்கிறது. இந்தச்
செயல்திட்ட சுருக்கத்தின் பின்இணைப்பு A மற்றும் இறுதி அறிக்கை,
LCOவின் குறித்த மற்றும் முடிவான பரிந்துரைப்புகளைச் சொல்கிறது.
அத்தியாயங்கள் 1- 3
இறுதி அறிக்கைக்கான அடித்தளத்தை அத்தியாயங்கள் 1 முதல்
3அமைக்கிறது. உதாரணத்துக்கு, அத்தியாயம் 3, இரண்டு LCO
கட்டமைப்புச் செயல்திட்டங்களை – வயது முதிர்ந்தோரைப் பாதிக்கும்
சட்டத்துக்கான கட்டமைப்பு மற்றும் வலுவிழந்தோரைப் பாதிக்கும்
சட்டத்துக்கான கட்டமைப்பு – பற்றிக் கலந்துரையாடுவதுடன் சட்டம்
மற்றும் அதன் செயல்படுத்துதலுக்கு வழிகாட்டும் ஒரு தொகுதி
கொள்கைகள் மற்றும் நோக்கங்களுக்குத் தளமிடுகிறது.
இந்த அத்தியாயங்களில், LCO பின்வருவனவற்றைப் பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 1-2) :
1. ஆற்றல், தீர்மானமெடுத்தல் மற்றும் பாதுகாவல் சட்டத்துக்குரிய
நோக்கங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை LCO கட்டமைப்புகளுக்கு
இசைவாக ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் அடையாளம் காண்கிறது; மற்றும்,
2. தரவு சேகரிப்பு, அறிக்கையிடல் மற்றும் மதிப்பாய்வு உள்ளடங்கும்
சீர்திருத்தத்துக்கான ஒட்டுமொத்த உத்தியை ஒன்ராறியோ அரசாங்கம்
உருவாக்குகிறது.
அத்தியாயம் 4: தீர்மானம் எடுத்தலுக்கான புதிய அணுகுமுறைகள்
சட்டத்தின் இந்தப் பிரிவு, மாற்றீட்டுத் தீர்மானம் உருவாக்கல்
அணுகுமுறையுடன் இணைந்து சட்ட ஆற்றலுக்கான, இயங்கியல் மற்றும்
புலனறிவு அணுகுமுறையை மையப்படுத்துகின்றது.
இந்த அணுகுமுறை ஏனைய பொதுவான சட்ட அதிகாரங்களுக்கு
இசைவானதாக இருக்கிறது. வலுவிழப்புள்ளவர்களின் உரிமை
உடன்படிக்கையின் பிரிவு 12ல் வெளிப்படுத்தப்படும் வலுவிழந்த
நபர்களின் உரிமைக் கட்டமைப்பின் அடிப்படையில் உருவாகும்
அணுகுமுறைகள், "ஆதரவளிக்கப்பட்ட தீர்மானம் எடுத்தலை" நோக்கிய
முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிக்கின்றது. சட்டரீதியான "ஆதரவாளர்களை"
நியமிப்பதன் மூலம் பலவீனமான தீர்மானமளிக்கும் திறன் கொண்டவர்களின்
ஆற்றலைப் பாதுகாப்பதற்கு, இந்த அணுகுமுறை முயற்சிக்கிறது.
இவர்கள் தீர்மானம் எடுப்பதற்கு ஆதரவாளர்கள் உதவிசெய்வார்கள்.
ஆதரவளிக்கும் தீர்மானமெடுத்தல் என்ற கோட்பாடும் செயற்பாடும், சட்ட
சீர்திருத்தத்துக்கான சவால்கள் வாய்ப்புகள், இரண்டுக்கும்
காரணமாகின்றது.
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இந்த இறுதி அறிக்கை, சட்டங்களால் பாதிக்கப்பட்ட அனைவரினமும்
சுயநிர்ணயத்தை அதிகரிப்பதன் முக்கியத்துவத்தை வலியுறுத்துகிறது.
இந்த இறுதி அறிக்கை நேரடியாகப் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் தேவைகள்
மற்றும் இலக்குகளின் பன்முகத்தன்மையை அடையாளம் காண்கிறது
அத்துடன் சில தனிநபர்கள் மற்றும் சமூகங்களின் தேவைகளைப்
பூர்த்திசெய்வதற்கான ஆதரிக்கப்படும் தீர்மானமெடுத்தல்
அணுகுமுறையின் சாத்தியமான நன்மைகளைக் குறிப்பிடுகிறது. இந்த
தேவைகளைப் பூர்த்தி செய்வதற்கு, புதிய நடைமுறைகள், வழிகள் மற்றும்
சட்ட கருவிகளை இறுதி அறிக்கை அடையாளம் காண்கிறது. ஆதாரம்
சார்ந்த கொள்கை உருவாக்கத்துக்கான LCO வலியுறுத்தலுக்கு இசைவாக,
தொடர்ச்சியான முன்னோட்டங்கள் மற்றும் புதிய மாதிரிகள் அல்லது
அணுகுமுறைகளின் மதிப்பாய்வுக்கான தேவையை இறுதி அறிக்கை
கலந்துரையாடுகிறது.
தீர்மானமெடுத்தல் விடயங்களின் LCOவின் பரிந்துரைப்புகள்,
ஒன்ராறியோவைச் சர்வதேச அளவில் முன்னணியில் வைக்கும்
இந்த அத்தியாயத்தில், பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 3-9) :
1. சட்ட அறிவு அணுகுமுறைகளில், இருப்பிடங்கள் பற்றிய மனித
உரிமைக் கோட்பாடுகளின் உள்ளடக்கத்தைச் சேர்த்துக்கொள்ளல்;
2. சுயாட்சி மேம்படுத்தப்பட்ட தீர்மானமெடுத்தல் நடைமுறைகள் பற்றிய
முன்னோடித் திட்டங்களை உருவாக்குவதுடன்,
உருவாகிக்கொண்டிருக்கும் நடைமுறைகள் மற்றும் சட்டங்களைத்
தொடர்ந்து கண்காணிப்பதையும் ஆய்வுசெய்வதையும் ஒன்ராறியோ
அரசாங்கம் பொறுப்பேற்றல்;
3. ஏற்கனவே இருக்கும் சுயாட்சி மேம்படுத்தல் நடைமுறைகளுக்கான
தேவைகளைப் பலப்படுத்தல்;
4. நாளாந்தத் தீர்மானமெடுத்தலுக்கான தேவைகளுக்காக ஆதரவு
அங்கீகரிப்புகளுக்குள் தனிநபர்கள் செல்ல உதவும் வகையில்
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் சட்டம் உருவாக்கல்; மற்றும்
5. தீர்மானமெடுத்தலுக்கான வலையமைப்பு சட்டரீதியான கட்டமைப்பு
ஒன்றை உருவாக்கலை நோக்கி ஒன்ராறியோ அரசாங்கமும்
ஏனையோரும் செயற்படல்.
அத்தியாயம் 5: சட்ட அறிவை மதிப்பிடல்: தரம் மற்றும்
நிலையானதன்மையை மேம்படுத்தல்
சட்டத்திலுள்ள இந்தப் பிரிவின் இன்னொரு அடிப்படை விடயமான
ஆற்றலை மதிப்பீடு செய்வது பற்றி இந்த இறுதி அறிக்கையின், 5வது
அத்தியாயம் கலந்துரையாடுகிறது. ஒன்ராறியோவில் தற்போது
ஆற்றலைப் பகுப்பாய்வு செய்யும் பல்வேறு அமைப்புகள் பற்றி இந்த
இறுதி அறிக்கை சுருக்கமாகக் கூறுவதுடன் பகுப்பாய்வும் செய்கிறது.
அணுகல் மற்றும் பொறுப்புக்கூறலுக்கு இருக்கும் போட்டியிடும்
தேவைகளைச் சமநிலைப்படுத்தலுக்கு, மற்றும் தன்னாட்சிப்
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பாதுகாப்புடன் பாதிக்கப்படக்கூடியவரின் பாதுகாப்பைக் கருதுவதற்கு
ஓவ்வொரு மதிப்பீட்டுத் தொகுதிக்கும் அதற்குச் சொந்தமான
அணுகுமுறை இருக்கிறது.
எங்களுடைய ஆலோசனைகளின் போது, ஆற்றலை மதிப்பிடுவதற்கான
ஒட்டுமொத்த அமைப்பின், சிக்கலான, சீரற்ற மற்றும் வழிநடத்தலின் சிரமம்
பற்றிய பல கரிசனைகளை LCO செவிமடுத்தது. மிக முக்கியமாக, ஆற்றல்
மதிப்பிடலின் சில முறைகளின் தரம் பற்றிய தீவிர கரிசனைகளை LCO
செவிமடுத்தது. மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்கள் சட்டம், 1992ன் (SDA),
கீழ் மதிப்பீடுகளை மதிப்பிடலுக்கான முட்டுக்கட்டைகள் போன்ற
குறிப்பிட்ட மதிப்பீட்டு முறைகள் மற்றும் ஆரோக்கியப் பராமரிப்புச்
சட்டத்தின் (HCCA) கீழான மதிப்பீட்டுக்கான தரக்கட்டுப்பாட்டு உத்தரவாத
நடைமுறை பற்றாக்குறை போன்ற குறித்த கரிசனைகளை LCO
செவிமடுத்தது. மிகப் பொதுவாக நீண்ட காலப் பராமரிப்பு இல்லங்களில்
சேர்க்கைக்கு சம்மதம் மற்றும் ஆரோக்கியப் பராமரிப்புக்கான ஒப்புதல்
தெரிவித்தலுக்கான ஆற்றல் மற்றும் மதிப்பிடப்பட்டவர்களுக்கு
நடைமுறைப் பாதுகாப்புகள் பற்றாக்குறை பற்றியும் குறிப்பிட்ட கரிசனை
இருந்தது.
ஒன்ராறியோவின் திறன் மதிப்பீட்டு அமைப்புகளுக்கு இடையிலும்
அமைப்புகளுக்கு உள்ளும், தரம், நிலையானதன்மை மற்றும் உரிமைப்
பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்கான நடைமுறைத் திட்டத்தை
இனம்காணும் அதேவேளையில் ஏற்கனவே இருக்கும் அமைப்புகளின்
பலங்களைக் கட்டியெழுப்புவதற்கு இந்த இறுதி அறிக்கை
பரிந்துரைப்புக்களைச் செய்கிறது
இந்த அத்தியாயத்தில், பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 10-24) :
1. MHAக்குள் வராத, ஆற்றல் குறைந்தவர்களுக்கான தடுப்புக்காவல்
சார்பாகத் தீர்மானமெடுத்தலுக்காக அரசுச் செயல்முறை ஒன்றை
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் வடிவமைத்துச் செயல்படுத்தல்;
2. SDA மற்றும் MHAன் கீழ், மதிப்பீடுகளின் நோக்கம் மற்றும்
பொருத்தமான பாவனையை ஒன்ராறியோ அரசாங்கம்
தெளிவுபடுத்துவதுடன் பொருத்தமானதாக்கல்;
3. SDAன் கீழான ஆற்றல் மதிப்பீடுகள் அணுகலை மேம்படுத்துவதற்கான
உத்தி ஒன்றை, ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் உருவாக்கல்;
4. HCCAன் கீழான உரிமைகளுக்கான தகவல்களை வழங்குதலில்
குறைந்தளவில் தரங்களை உருவாக்கல் உள்ளடங்கலாக, HCCA மற்றும்
MHAன் கீழான ஆற்றல் மதிப்பீடுகளுக்கான தரங்கள் தெளிவாக்கப்படல்;
5. HCCAன் கீழ் திறமையற்றவர்கள் என இனம் காணப்பட்ட
தனிநபர்களுக்கு அவர்களின் உரிமைகள் பற்றி தனிப்பட்ட மற்றும்
நிபுணர் ஆலோசனைக்கான அணுகையை விரிவாக்கலுக்கான
உத்தியை ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் உருவாக்கல்;
6. HCCAன் கீழான ஆற்றல் மதிப்பீடுகளின் தரத்தை மேம்படுத்தவும்
கண்காணிக்கவும் மேற்பார்வை செய்யவும் Local Health Integration
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Networks (உள்ளூர் ஆரோக்கிய ஒன்றிணைப்பு வலையமைப்புகள்),
Health Quality Ontario (ஆரோக்கியத் தரம் ஒன்ராறியோ), சுகாதார
மற்றும் நீண்டகாலப் பராமரிப்பு அமைச்சு ஆகியவை
பணியாற்றுகின்றன.
அத்தியாயம் 6: தத்துவப் பத்திரம்: தெளிவு மற்றும் பொறுப்புடமையை
மேம்படுத்தல்
இறுதி அறிக்கையின் 6 வது அத்தியாயம் தத்துவப் பத்திரம் (POA) பற்றிக்
கலந்துரையாடுகிறது. மிகப் பொதுவான மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுத்தல்
வடிவங்களாக POAகள் இருப்பதால், அவை முக்கியமானவையாக
இருக்கின்றன. நடைமுறையிலுள்ள POAகளில், அனேகமாக இவை மிகத்
"தனிப்பட்டவையாகவும்" இருக்கின்றன, அத்துடன் இவை வெளியில்
மீளாய்வுக்கு உட்படுவது அரிதாகும்.
தனிநபர்கள், குடும்பத்தவர்கள், ஆரோக்கியப் பராமரிப்பு நிபுணர்கள்,
நிறுவனங்கள் மற்றும் மேலும் பலவற்றுக்கு POAகள் முக்கியமான
சட்டரீதியான உதவிப்பொருள்கள் என பரவலாகப்
ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகிறது. இந்த திட்டம் ஆரம்பிக்கப்பட்டதில் இருந்தே,
POAகளைத் தவறாகப் பயன்படுத்தல் மற்றும் அப்பட்டமாகத் துஷ்பிரயோகம்
செய்தல் பற்றிப் பரவலான கரிசனைகள் காணப்படுகின்றன. POAகள் ஊடாக
முதியோர்களை நிதிரீதியாகத் துன்புறுத்துவது பற்றிக் குறிப்பிட்ட
கரிசனை இருக்கின்றது.
இந்தக் கரிசனைகளைப் பற்றிப் பேசுவதற்கான பரிந்துரைப்புகளை
உருவாக்கலில், POAகளின் முக்கிய நன்மைகள் காப்பாற்ற வேண்டிய
தேவைபற்றி LCO விழிப்புடன் உள்ளது: அவற்றின் அணுகக்கூடியதன்மை,
நெகிழ்வு மற்றும் ஒன்ராறியோவாசிகளுக்கான மேம்படுத்தப்பட்ட
தெரிவுகள். எனவே, எங்களுடைய பரிந்துரைப்புகள், வழங்குவோருக்கும்
தத்துவகாரர்களுக்கும் மத்தியில் தெளிவையும் புரிந்துகொள்ளலையும்
அதிகரிப்பதிலும், பொறுப்புடமைக்காக மேலும் விருப்பத்தேர்வுகளை
வழங்குவதில் கவனம்செலுத்துகிறன. கட்டாயப் பதிவேடு ஒன்றை
உருவாக்கல், உடமைகளுக்கு POA ஒன்றை உருவாக்குவதற்கு சட்டத்தரணி
ஒருவரின் ஈடுபாடு அல்லது தத்துவகாரர் ஒருவரிடம் கட்டாய
அறிக்கையிடல், அல்லது தத்துவகாரர்களுக்கு எழுந்தமானமான
கணக்காய்வுளைச் செய்தல் ஆகிய முன்மொழிவுகளை இறுதி அறிக்கை
ஏற்கவில்லை.
இந்த அத்தியாயத்தில் பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 25-28) :
1. நியமனத்தின்கீழ் முதலாவது தடவை செயற்பட முன்பாக, கட்டாயமான,
நியம-வடிவ அர்பப
் ணிப்பு வாக்குமூலம் ஒன்றில், சட்ட பூர்வமான
பிரதிநிதியாக இருக்கும் நியமனத்தை ஏற்றுக்கொள்ளும் நபர்கள்
கையொப்பமிட வேண்டும்;
2. சட்ட பூர்வமான பிரதிநிதியாக இருப்பவர் முதன்முதல் செயல்பட
தொடங்கும் அந்த நேரத்திலுள்ள அறிவித்தல்: வழங்குபவருக்கு,
துணைக்கு, முன்பு எப்போவாது சட்ட பூர்வமான பிரதிநிதியாக
இருந்தவருக்கு மற்றும் நியமிக்கப்பட்ட கண்காணிப்பவருக்கு மற்றும்
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அத்துடன் POA மூலம் அடையாளம் காணப்பட்ட வேறு நபர்களுக்கு
வழங்கப்பட வேண்டும்;
3. வழங்குபவரிடம் செல்லவும் தொடர்பாடவும் சட்ட பூர்வமான
பிரதிநிதியாக இருப்பவர் வைத்திருக்கும் கணக்குவழக்குகளையும்
பதிவுகளையும் பரிசீலிக்கவும்கூடிய அரச அதிகாரம் உள்ள ஒருவர்,
கண்காணிப்பவரைப் பெயரிடுவதற்கான தெரிவு.
அத்தியாயம் 7: உரிமைகளைச் செயல்படுத்தல் மற்றும் முரண்பாடு தீர்த்தல்
இறுதி அறிக்கையின் 7 வது அத்தியாயம் நீதிக்கான அணுகுமுறை,
உரிமைகளைச் செயற்படுத்தல் மற்றும் முரண்பாடுகளைத் தீர்த்தல் பற்றிக்
கலந்துரையாடுகிறது. நீதிக்கான அணுகுமுறை மற்றும் உரிமைகளைச்
செயற்படுத்தல் முழு அமைப்புக்கும் ஆதரவளிக்கும் என இந்த இறுதி
அறிக்கை சொல்கிறது. ஒப்புதல் மற்றும் ஆற்றல் வாரியம் (CCB) மற்றும்
உச்ச நீதிமன்றத்தின் அதிகார வரம்பு பற்றிய LCOன் ஆய்வையும் இந்த
அத்தியாயம் உள்ளடக்குகிறது.
SDAன் கீழ் பிரச்சினைகளைத் தீர்ப்பதற்குத் தற்போதைய உயர் நீதிமன்ற
அடிப்படையிலான அமைப்பை மிகச் சிலரைத் தவிர்ந்த மற்றவர்களால்
அணுக முடியாமல் இருக்கிறது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் LCO
கேட்டிருக்கிறது, அத்துடன் அதன் விளைவாக சட்டப்படியான உரிமைகள்
அடிக்கடி செயற்படுத்தப்படுவதில்லை என்பதுடன் சட்ட வாக்குறுதியும்
நிறைவேற்றப்படுவதில்லை. அமைப்பு, சுலபமாக அணுகக்கூடியதாக,
நெகிழ்வானதாக, எதிர்வினைகாட்டுவதாய், விசேடமானதாக,
ஒருமுகப்பட்டதாக இருக்கவேண்டுமென நடுநிலை முதலீட்டாளர்கள்
விருப்பம் தெரிவித்தனர். இந்தப் பிரிவில் அதிகமாக இருக்கும்
வழக்குத்தொடுப்புகளின் மையமான தொடரும் உறவுகளை மதிக்கும்
அணுகுமுறைகளை அதிகமாகப் பயன்படுத்தும்படியும் அவர்கள்
வாதிட்டனர். இப்பிரிவில் குறிப்பிடத்தக்க சீர்திருத்தங்களை இந்த இறுதி
அறிக்கை முன்மொழிகிறது. நீதிக்கான அணுகுதல்களை
மேம்படுத்துவதற்கான மேலதிக பரிந்துரைப்புகளையும் இந்த இறுதி
அறிக்கை வழங்குகிறது.
இந்த அத்தியாயத்தில் பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 29-38) :
1. இந்தச் சட்டப் பிரிவில், விசேடமான, பரந்த அதிகார வரம்புள்ள
நிபுணத்துவத் தீர்ப்பாயம் ஒன்றை உருவாக்குவதையும்,
முரண்பாடுகளுக்கு நெகிழ்வான மற்றும் ஒருமுகமான
அணுகுமுறைகள் வழங்கக்ககூடியதாக இருப்பதையும் நோக்கி
ஒன்ராறியோ அரசு பணிபுரிகிறது;
2. முரண்பாட்டுக்கு மாற்றீட்டுத் தீர்மான அணுகுமுறை
பயன்படுத்தலுடன் பலப்படுத்தப்படல்;
3. பிரிவு 3 மற்றும் சட்ட உதவி ஒன்ராறியோ ஆதரவுகள் உள்ளடங்கலாக,
வழக்காடலுக்கான ஆதரவுகளைப் பலப்படுத்தல்;
4. "தீவிர எதிர்மறையான விளைவுகள்" புலன்விசாரணைகளை
தொடர்பான அதன் அதிகாரங்களைத் தெளிவுபடுத்துவதற்காக Public
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Guardian and Trustee ( பொதுப் பாதுகாவலர் மற்றும் அறங்காவலர்)
ஆணையை இற்றைப்படுத்தல்;
5. Consent and Capacity Boardக்கு (ஒப்புதல் மற்றும் ஆற்றல் வாரியம்)
சில பயன்பாடுகளைக் கொண்டுவருவதற்குப் பரந்தளவிலான
தனிநபர்களை அனுமதிப்பதன் மூலம் HCCA உரிமைகள்
செயல்படுத்தப்படலை மேம்படுத்தல்
அத்தியாயம் 8: வெளிவாரி நியமனச் செயல்முறை
சட்டம், கொள்கை மற்றும் பாதுகாவலர்களின் வெளிவாரி நியமனச்
செயல்முறை பற்றி இறுதி அறிக்கையின் 8 வது அத்தியாயம்
கலந்துரையாடுகிறது. பாதுகாவலர்கள் இரண்டு வகையான செயல்முறை
மூலம் நியமிக்கப்படுகிறார்கள்: நீதிமன்ற நியமங்கள், அத்துடன்
அனேகமானவை பொதுவான அரச நியமனங்கள். உடமைகளைப்
பாதுகாப்போருக்கே அரச நியமனங்கள் வழங்கப்படுவதால், தானக
நியமிக்கப்படுகிறார்கள். பாதுகாவலர்களைப் பிரதியீடு செய்யபவராக
இருப்பதற்கு, Public Guardian and Trustee (PGT), உடன்,
குடும்பத்தவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.
பாதுகாவலருக்கான வெளிவாரி நியமனங்கள், பாதிக்கப்பட்ட தனிநபர்களின்
சுயாட்சியின் மீது அசாதாரண பாதிப்பை ஏற்படுத்துவதால் அவை கடைசித்
தெரிவாக இருக்க வேண்டும்.
தேவையற்ற போது, பாதுகாவலில் இருந்து, தனிநபர்களை விலத்தவும்,
தனிநபர்களின் தேவைக்கு ஏற்ற முறையில் பாதுகாவலை மிகவும்
நெகிழ்வுக்குரியதாகவும், அவர்களுக்கு ஏற்றத பல பரிந்துரைகளை
இறுதி அறிக்கை அடக்குகிறது.
இந்த அத்தியாயத்தில் பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 39-45) :
1. நிபுணத்துவ அறிக்கைகளைக் கேட்பதற்கு தீர்ப்பளிப்பவர்களுக்கு
அதிகாரம் அளிப்பதன் மூலம் “குறைந்த கட்டுப்படுத்தப்பட்ட மாற்று”
ஒன்றைக் கருத்தில்கொள்வதற்காக ஏற்கனவே இருக்கும் தேவைகளை
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் வலுப்படுத்தல்;
2. அரசாங்கப் பாதுகாவலை தீர்ப்பளிக்கும் செயல்முறைக்கூடாக
பிரதியிடுவதற்காக, ஆய்வு மற்றும் கலந்தாலோசனைகளை
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் நடத்தல்;
3. நேரக் கட்டுப்பாடு உள்ள அல்லது மீளப் பரிசீலிக்கத்தக்க பாதுகாவல்
கட்டளைகளை ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் உருவாக்கல்;
4. ஏற்கனவே இருக்கும் தனிப்பட்ட பாதுகாவலுக்குச் சமமாக
உடமைகளுக்கான எல்லைப்படுத்தப்பட்ட பாதுகாவலை ஒன்ராறியோ
அரசாங்கம் உருவாக்கல்; மற்றும்
5. தனிப்பட்ட தீர்மானம் ஒன்றை எடுப்பதற்கு பிரதிநிதிகளை
நியமிப்பதற்குத் தீர்மானிப்பவர்களை அனுமதிப்பதற்காக, SDAல்
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் மாற்றம்செய்தல்.
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அத்தியாயம் 9: நிபுணர்கள் மற்றும் சமூக முகவர் நிலையங்களின் புதிய
பொறுப்புகள்
தற்போது, மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்கள் அனைவரும் குடும்ப
அங்கத்தவர்களாக இருக்கிறார்கள், குடும்ப அங்கத்தவர்கள் அப்படிச்
செயற்படாத போது அந்த இடத்தைப் பூர்த்திசெய்வதில் Public Guardian &
Trustee முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. மக்கள்தொகைப் பரம்பல் மற்றும்
குடும்ப கட்டமைப்பு நிலைமாற்றங்களுடன், இந்தப் பொறுப்புடன்
தொடர்பான சவால்களும் சேர்ந்து, இந்த அணுகுமுறையை மேலும்
பலவீனமடையச் செய்கின்றன. PGT பொறுப்பில் அழுத்தங்கள்
அதிகரிக்கின்றன. சமூகரீதியாகத் தனிப்படுத்தப்பட்ட தனிநபர்கள்,
அவர்களுடைய தனிப்பட்ட பராமரிப்புக்கான மாற்றீட்டுத்
தீர்மானமெடுப்பவர்களாக இருப்பதற்கு எவருமில்லை என்பதை அதிகரித்த
அளவில் கண்டறியும் சந்தர்ப்பங்களிலுள்ள, “தனிப்பட்ட பராமரிப்பு
இடைவெளி” தொடர்பான பல கரிசனைகளை LCO பணியாளர்கள்
செவிமடுத்தனர். முறைசாராத இலாபத்துக்கான மாற்றீட்டுத்
தீர்மானமெடுப்பவர்கள் இந்த இடைவெளிக்குள் வருவது தொடர்பாகவும்
கரிசனைகள் உள்ளன.
தமது பொறுப்பை அதிக வினைத்திறனுடன் கவனிப்பதற்கும்
துன்புறுத்தலுக்கான அபாயத்தைக் குறைப்பதற்கும் PGTக்கு உதவும்
தெரிவுகளைத் தனிநபர்களுக்கு வழங்கும் சீர்த்திருத்தத்தை இந்த இறுதி
அறிக்கை முன்மொழிகிறது.
இந்த அத்தியாயத்தில், LCO பின்வருவனவற்றைப் பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 46-48) :
1. தொழில்முறை மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பவர்களை
உருவாக்குவதற்காக, அர்ப்பணிப்புள்ள உரிமம் மற்றும்
ஒழுங்குமுறை அமைப்பை நிறுவுவது பற்றி, மேலும் ஆராய்ச்சி
மற்றும் கலந்தாலோசனை நடத்தப்படல் ;
2. நாளாந்தத் தீர்மானங்களை எடுப்பதற்காக மாற்றீட்டுத்
தீர்மானமெடுப்பவர்களை வழங்குவதற்கு சமூக முகவர்
நிலையங்களை அனுமதித்தல் பற்றி, மேலும் ஆராய்ச்சி மற்றும்
கலந்தாலோசனை நடத்தப்படல்;
3. பொருத்தமான மாற்றீடுகளை அணுக முடியாதவர்களுக்கு
தன்னுடைய நிபுணத்துவமான, நம்பிக்கைக்குரிய, தொழில்சார்
மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுத்தலை வழங்குவது பற்றி PGT ஆணையில்
ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் கவனம்செலுத்தல்.
அத்தியாயம் 10: கல்வி மற்றும் தகவல்
மேம்பட்ட கல்வி, உரிமைகள் மற்றும் பொறுப்புகள் பற்றிய
தகவல்களுக்கான அணுகல் என்பவை இந்தப் பிரிவில் சட்டம் திறம்படச்
செயல்படுவதற்கான மையங்களாக உள்ளன என பங்குதாரர்கள் ஒப்புக்
கொண்டுள்ளனர். அந்த சட்டத்தின் இந்தப் பிரிவுடன் தொடர்புள்ள பல
நிறுவனங்களுக்கும் ஒருங்கிணைப்பு மற்றும் மூலோபாய விருத்திக்கு
ஒரு மையப் புள்ளியை வழங்கும் அரசாங்கத்துக்கும் இடையே
கூட்டுறவு மற்றும் ஒத்துழைப்பை இந்த இறுதி அறிக்கை
வலியுறுத்துகிறது.
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இந்த அத்தியாயத்தில், பின்வருவனவற்றை LCO பரிந்துரைக்கிறது
(பரிந்துரைப்புகள் 49-58) :
1. பொதுவான மத்தியஸ்த இடம் ஒன்றை உருவாக்கல் மூலம்
உள்ளடக்கும், உத்திகள் மற்றும் முன்னுரிமைகளை அடையாளம்
காணவும், முன்னெடுப்புகளை ஒருங்கிணைக்கவும், மற்றும்
பொருட்களை விநியோகிக்கவும் சட்டரீதியான கட்டளை ஒன்றை
உருவாக்கல் பற்றி ஒன்ராறியோ அரசாங்கம் தீர்மானித்தல்;
2. தொழில்முறைக் கல்வி நிறுவனங்கள், தொழில்ரீதியான
ஒழுங்குபடுத்தல் சபைகள், மற்றும் சுகாதார மற்றும் நீண்ட கால
பராமரிப்பு அமைச்சுக்கான பொறுப்புகளைப் பலப்படுத்துதல்;
3. இயலாமை ஒன்றைக் கண்டறிந்தும் மாற்றீட்டுத்
தீர்மானமெடுப்பாளர்களுக்குத் தகவல்களை வழங்கும் சுகாதார
நிபுணர்களின் கடமையைத் தெளிவுபடுத்தல்;
4. மாற்றீட்டுத் தீர்மானமெடுப்பாளர்களின் கடமைகளின் குறிப்பிட்ட
அம்சங்கள் பற்றிய அறிவை அவர்கள் பெறுவதற்கு SDAன் கீழுள்ள
தீர்மானிப்பவர்கள் உத்தரவிடுவதற்காக தீர்மானிப்பவர்களின் அறிவை
மேம்படுத்தல்.
அத்தியாயம் 11: முன்னுரிமைகள் மற்றும் கால நேரவரையறைகள்
இறுதி அறிக்கையின் இறுதி அத்தியாயம் அறிக்கையின்
பரிந்துரைப்புகளை குறுகிய கால, இடைக்கால, நீண்ட கால அமுலாக்கத்
திட்டம் என ஒழுங்குபடுத்துவதுடன் சீர்திருத்தத்துக்கான
முன்னுரிமைகளை அடையாளம் காண்கிறது.

மேலதிக தகவல்கள்
செயல்திட்டத்தின் இறுதி அறிக்கை, பின்புல ஆய்வுகள் மற்றும் ஏனைய
முக்கிய ஆவணங்கள் உள்ளடங்கலான செயல்திட்டம் பற்றிய மேலதிக
தகவல்கள் LCOன் வலைத்தளத்தில் உள்ளன: www.lco-cdo.org. பின்வரும்
வழிகளில் LCOஐத் தொடர்புகொள்ளலாம்:
Law Commission of Ontario
2032 Ignat Kaneff Building
Osgoode Hall Law School, York University
4700 Keele Street,
Toronto, Ontario, Canada
M3J 1P3
வலைத்தளம்: www.lco-cdo.org
மின்னஞ்சல்: lawcommission@lco-cdo.org
Twitterல் எங்களைப் பின் தொடருங்கள் @LCO_CDO
தொலைபேசி: (416) 650-8406
டோல் இலவச: 1 (866) 950-8406
TTY: (416) 650-8082
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