எப்படி LPA தயாரிப்பது?

1

2

உங்கள் ட�ோன ீயாக
யாரை நியமிக்க
விரும்புகிறீர ்கள்
என்பதையும்,
அவருக்கு என்னென்ன
அதிகாரம் தர
விரும்புகிறீர ்கள்
என்பதையும் சிந்தித்து
முடிவு செய்யுங்கள்.

?

உங்களால்
இயலும்போதே

ப�ொருத்தமான LPA
படிவத்தைப் பூர்த்தி
செய்யுங்கள்.

தேர்ந்தெடுங்கள்
உங்கள் நலனைப்
பாதுகாத்துக்கொள்ள

4

நீ ங்கள் பூர்த்திசெய்த
LPA படிவத்தைப்
ப�ொதுக் காப்பாளர்
அலுவலகத்தில் பதிவு
செய்ய விண்ணப்பம்
செய்யுங்கள்.

இன்றே நீண்டகால

சான்றிதழ் பிறப்பிப்பவர்

அதிகாரப்

பின்வருபவர்களாக இருக்கலாம்:

பத்திரத்தைத் (LPA)

பணியிலுள்ள
வழக்கறிஞர், அல்லது

தயாரித்திடுங்கள்

மன�ோவியலாளர்,
அல்லது
சான்றுபெற்ற
மருத்துவர்

உங்களது LPA

B

3

உங்கள் சாட்சியாகக்
கைய�ொப்பம்
இடுவதற்கும்,
LPA தயாரிப்பதன்
விளைவுகளை நீ ங ்கள்
அறிந்திருப்பதாகச்
சான்றளிக்கவும்
சான்றிதழ்
பிறப்பிப்பவரை
அணுகுங்கள்.

Y

ST
PO

விபத்தால், பக்கவாதத்தால்

பத்திரத்தைப்

அல்லது முதுமைக்கால

விண்ணப்பம்

தனது மனநல ஆற்றலை

பதிவுசெய்ய

மறதிந�ோயால் ஒருவர்

செய்யுங்கள்

இழக்கக்கூடும். நீ ங்கள்

ச�ொந்தமாகத் தீர்மானம்
எடுக்கக்கூடிய மனநல
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3 வாரங்களுக்குப்
பிறகு, எந்தவ�ொரு
செல்லுபடியாகும்
எதிர்ப்புகளும்
எழுப்பப்படாவிடில்,
உங்களது LPA பதிவு
செய்யப்படும்.

ஆற்றலை இழக்க

நேரிட்டால், உங்கள்
ட்டது
பதிவு செய்யப்ப

3 வாரங்கள்

மேல்விவரம் அறிய,
www.msf.gov.sg/opg,
பாருங்கள்,
1800-226-6222 அழையுங்கள்,
அல்லது enquiry@publicguardian.gov.sg.
ப�ொதுக் காப்பாளர் அலுவலகம்
20 லெங்கொக் பாரு, #04-02, ஃபேமிலி@
எனேப்லிங் வில்லேஜ்
சிங்கப்பூர் 159053
விவரங்கள் ஜூன் 2020 நிலவரப்படி சரியானவை

சார்பில் செயல்படக்கூடிய

நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரை
நியமிக்க நீ ங்கள் LPA
தயாரிக்கலாம்.

நீண்டகால
அதிகாரப்
பத்திரம்
(LPA)
என்பது
என்ன?

நீண்டகால அதிகாரப் பத்திரம் (LPA)
என்பது, நீங்கள் (ட�ோனர்) சுயமாக
முடிவு செய்யக்கூடிய மனநல ஆற்றலை
இழக்க நேரிடும்போது, உங்கள்
சார்பில் முடிவெடுத்து செயலாற்ற
நம்பிக்கைக்குரிய ஒருவரை அல்லது
பலரை (ட�ோன ீ(கள்)) நியமிப்பதற்கான
சட்டபூர்வ பத்திரமாகும். இதைத்
தயாரிப்பதற்கு நீங்கள் குறைந்தது 21
வயதுடையவராக இருக்கவேண்டும்.
நீங்கள் நியமிக்கும் ட�ோன ீ(கள்), இரு
பரந்த பிரிவுகளில் உங்கள் சார்பில்
செயல்படலாம் – தனிப்பட்ட நலன்

மற்றும்/அல்லது ச�ொத்து, அலுவல்
விவகாரங்கள்.

LPA
தயாரிப்பதன்
நன்மைகள்

சரியா தவறா?
நான் எனது மனநல ஆற்றலை இழந்தால், என்
உறவினரால் தானாகவே என் நிதிநிலைகளை
நிர்வாகம் செய்யமுடியும்.
தவறு. நீங்கள் மனநல ஆற்றலை இழக்க நேரிட்டால்,
உங்களது வங்கிக் கணக்குகள், காப்புறுதி வழங்கீ டுகள்

ப�ோன்ற நிதிநிலைகள் உள்ளிட்ட உங்கள் அலுவல்களை
நிர்வகிப்பதற்கான சட்டபூர்வ அதிகாரம் உங்கள்
உறவினருக்குத் தானாகக் கிடைக்காது. நீங்கள் LPA
தயாரிக்காவிட்டால், அவர்கள் நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பம்
செய்து உங்கள் அலுவல்களைக் கவனிப்பதற்கு அனுமதி
பெறவேண்டும்.

நான் உயில் எழுதி வைத்திருந்தால், LPA

ப�ொதுக் காப்பாளர் அலுவலகத்தில் LPA

தயாரிக்கவேண்டிய அவசியமில்லை.

பத்திரத்தைப் பதிவு செய்வதன்வழி,

தவறு. இறப்புக்கு பிறகே உயில் நடப்புக்கு வரும். ஆனால்,

உங்கள் நம்பிக்கைக்குரிய நபர்(கள்)
யார் என்பதை நீங்கள் குறிப்பிடமுடியும்.
நீங்கள் மனநல ஆற்றலை இழக்க
நேரிட்டால், உங்கள் சார்பில் அவர்
தானாக முன்வந்து செயல்படமுடியும்.
LPA தயாரிப்பதன்வழி, உங்களுக்கும்
உங்கள் அன்புக்குரியவர்களுக்கும்
திடமும் மனநிம்மதியும் கிடைக்கும்.

LPA பத்திரத்தை எவ்வாறு பயன்படுத்துவது?

நீங்கள் உயிருடன் இருக்கையில், சுயமாகத் தீர்மானம் எடுக்க
இயலாத நிலைமை ஏற்படலாம். இந்நிலையில், நீங்கள் நியமித்த
ட�ோனி(கள்) உங்கள் சார்பில் செயல்பட LPA அனுமதியளிக்கும்.
இறப்புக்குப் பிறகு, LPA செல்லாது. அந்நிலையில் உயில்,
இருந்தால், நடப்புக்கு வரும்.

பணிசார்ந்த அதிகாரம் பெற்ற பிரதிநிதிகள், ட�ோன ீகள்
திட்டம்.
உங்களுக்காகத் தீர்மானம் எடுப்பவராக நியமிப்பதற்குக்
குடும்ப உறுப்பினர்கள் அல்லது நெருங்கிய நண்பர்கள்
யாரும் இல்லாவிட்டால், அத்தகைய தீர்மானங்களை

(1 ஆகஸ்ட் 2019 முதல் தாக்கல் செய்யப்படும் LPA

எடுக்க பணிசார்ந்த அதிகாரியை / ட�ோன ீயை நியமிப்பது

பத்திரங்களுக்கு)

பற்றி நீங்கள் ய�ோசிக்கலாம்.

நீங்கள் பதிவுசெய்த LPA பத்திரத்தை go.gov.sg/opgeservices
எனும் OPG மின்-சேவை வலைத்தளத்தில் பார்வையிடலாம்.
உங்களது ட�ோன ீகளும் உங்கள் சார்பில் செயல்படுவதற்கு LPA
மென்பிரதியைப் பார்வையிடலாம்.

பணிசார்ந்த அதிகாரிகள் கண்டிப்பான விதிமுறைகளை
நிறைவேற்றுவத�ோடு, சான்றிதழ் பயிற்சியிலும்
தேறியிருக்கவேண்டும். வழக்கறிஞர்கள், சுகாதாரப்
பராமரிப்பு மற்றும் சமூகச் சேவை அதிகாரிகள் அவர்களுள்
அடங்குவர்.
இந்தப் பணிசார்ந்த அதிகாரிகள், பின்வரும் தனிநபர்களின்
சார்பில் நடந்துக்கொள்ளும் பிரதிநிதியாக செயல்படவும்
நீதிமன்றத்தில் விண்ணப்பிக்கலாம்:

•

இதற்குமுன் LPA தயாரிக்காதவர்கள்; மற்றும்

•

	மனநல ஆற்றலை இழந்தவர்கள் (அதாவது,
தீர்மானங்கள் எடுக்க இயலாதவர்கள்).

பணிசார்ந்த அதிகாரம் பெற்ற பிரதிநிதியை / ட�ோன ீயை
நியமிப்பதற்குக் கட்டணங்கள் உண்டு. அவரவர்
சூழ்நிலைப்படி கட்டணங்கள் மாறுபடும்.

