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ன்டாாியனா சாபதிகமப் ாதுகாப்தும் யாக காப்புறுதித் துமனின் சசமயக் குமப்தும்
ஆகாஸ்ட் 23, 2013
நுகர்யயாமபப் ாதுகாப்தற்கும் யாகக் காப்புறுதினில் அயர்கள் ணத்மதச் யசநிப்தற்குநா டயடிக்மகமன
ன்டாாியனா சதாடர்ந்து எடுத்துயருகின்து.
யாகக் காப்புறுதி சசவு நற்றும் யிமக் குமப்பு திட்டத்தின் ாகநாக, யாகக் காப்புறுதித் திட்டத்தின் யசநிப்புகள்
நுகர்யயாமபச் சசன்மடயமத ின்யருயயற்ின் பம் உறுதிப்டுத்த ன்டாாியனா உதவுகிது:


காப்புறுதி யமங்குயர்கள் யிமகமப் திவுசசய்யும்டி யகட்தற்கா அதிகாபத்மத ன்டாாியனாயின் ிதிச்
யசமயகள் ஆமணனகத்தின் (FSCO) யநதிகாாிக்கு யமங்குதல்



எதிர்ாபா சசவுகமத் தயிர்ப்தற்கு, யித்து ங்கின் சட்டபூர்ய அட்டயமணனில் உள்டக்கப்ட்டுள்
யநதிகாாினின் யமிபமகம சசல்லுடினாக்குதல்.



குிப்ாக யநாசடித் தடுப்புப் குதினில், யநதிகாாினின் யிசாபம அநாக்க அதிகாபத்மத யிாிவுடுத்தி
வீநனப்டுத்தல் .

FSCO யின் அங்கீகாிக்கப்ட்ட யிமக் குமப்புகின் பதாயது அிக்மக ஜயாி 2014 இல் யருசந
எதிர்ார்க்கப்டுகிது. அநல்ப்டுத்தப்ட்டுள் இந்த டயடிக்மககின் பம், பதாயது அிக்மகனாது பன்று
சதாடங்கி ஐந்து சதயிகிதம் யமபனிா அங்கீகாிக்கப்ட்ட சபாசாி யிமக் குமப்மக் காட்டுசந அபசாங்கம்
எதிர்ார்க்கின்து.

ன்டாாியனாயில் யாக காப்புறுதிக்கு உண்மநனா ல் நாற்ங்கம யமங்குதல்
2003-04 இல், யிமகமக் குமத்து அந்தச் யசநிப்புக்கால் ன்டாாியனா சாபதிகள் னமடயதற்காக, யாகக் காப்புறுதி
சீபமநப்ின் பதாயது சதாகுதிமன அபசாங்கம் அிபகம் சசய்தது. நுகர்யயார் நற்றும் ன்சறு குழுக்கின்
கந்தாயாசிப்யாடு, காப்புறுதி ிறுயங்கள் தங்கள் யிமகம சபாசாி 10 சத யிகிதத்தால் குமப்தற்கு யமியகுக்கும்
யசநிப்பு டயடிக்மககம அபசாங்கம் உருயாக்கியுள்து.
சதாிவுகம யமங்குயதற்காகவும் ஒட்டுர்கள் ணத்மத யசநிப்தற்காகவும் யாக காப்புறுதினில் சீர்திருத்தம் சசய்தல்
சசப்சடம்ர் 2010 இல், ன்டாாியனா யாகக் காப்புறுதித் திட்டத்தின் யகாாிக்மகச் சசவுகமக் கட்டுப்டுத்த அபசாங்கம்
தது இபண்டாயது ாாின சதாகுதிமன அிபகம்சசய்தது. இந்த சீர்திருத்தங்கள் யிமகமக் குமத்து, நுகர்யயாருக்கா
சதாிவுகம அதிகாித்தது. அத்துடன், நுகர்யயாருக்கு யதமயனா நருத்துய சிகிச்மசகளுக்கா துாிதநா யமிபமகம
உறுதிசசய்துள்து. யாக யித்தில் கானநமடந்யதாருக்கா அத்தினயசின சிகிச்மசக்கு துாிதநா யமிமன
அமநப்தற்காக, காப்புறுதித் சதாகுதிக்குள் இருக்கும் ிர்யாக நற்றும் ஏமன டிபமகமயும் எமிமநனாக்கினது.
இந்த நாற்ங்கின் பம், யாகக் காப்புறுதிக் கட்டணத்மதக் குமக்க உதவுயதற்கும் யநதிக ிம நருத்துய நற்றும்
புர்யாழ்வுக் காப்புறுதிமன யாங்காகவும், சாபதிகளுக்கு புதின தப யாகக் காப்புறுதி யமங்கப்டுகிது. இந்த டயடிக்மக
தங்கது ாதுகாப்புத் யதமயகள் நற்றும் யருநாம் ஆகினயற்ிற்கு ஏற் சாபதிகள் காப்புறுதிமனக் சகாள்யவுசசய்ன
யமியகுக்கும் அயத யயமனில் ன்டாாியனாயில் காப்புறுதிக் கட்டணத்மதயும் ிமப்டுத்துகிது.

சீர்திருத்தங்கள் ின்யருயயற்ம உட்டுத்துகின்து:


நருத்துய நற்றும் புர்யாழ்வு ன்மந, ஆள்ப் பாநாிப்பு, வீட்டுயயம நற்றும் வீட்டுப் பாநாிப்புச் சசவுகள்,
பாநாிப்பு யமங்குயர் ன்மநகள், அீதி இமப்பீடு நற்றும் உமடமநச் யசதத்திற்கு இமப்பீடு ஆகினயற்ின் யாில்
ல்யயறுட்ட சதாிவுகம யமங்குதல்.



கடன் நதிப்பீட்டு ாயமனின் தமடமன யலுப்டுத்துதல், தாநதங்கள் நற்றும் யிமகள் கூப்டும்யாது
உயனாகிக்கப்டும் யகள்யிக்கிடநா ாிசீம பமகள் ஆகினயற்ிலிருந்து நுகர்யயாமபப் ாதுகாத்தல்.



ாிநாற் சசவுகமக் குமத்து, யித்து ன்மநப் ணநாது யித்துக்குள்ாயமபப் பாநாிப்தற்கு அதிகம்
சசயிடப்டுயமத உறுதிசசய்ன  டிபமகம எமிமநனாக்குதல்.

சீர்திருத்தங்கின் யிமயாக, யிமகள் குமக்கப்ட்டயதாடு கட்டணங்கள் ிமப்டுத்தப்ட்ட.
எதிர்காத்தில், யாகக் காப்புறுதி ன்கம நருத்துய ஆதாபங்கின் அடிப்மடனில் ிர்ணனிப்மதப் ற்ி அபசாங்கம்
சதாடர்ந்தும் சிந்திக்கும். சிறு கானங்களுக்கா பாநாிப்பு சிபமத் திட்டத்தின் பன்யற்ம்ற்ின இமடக்கா
அிக்மக ன்ம இந்த யருடம் யமங்கும்டி சம்ந்தப்ட்டயர்கமக் யகட்தன் பம் இமதச் சசய்யும்.
யித்து ன்கின் சட்டபூர்ய அட்டயமணனில் உள் யபமிவு யலிமநனிமப்புக்கா சசாற்சாருள் யிக்கத்மத
நாற்றுயதற்கா ஆய்மயயும் அபசாங்கம் ிமவுசசய்யும்.
யநலுநாக, ாதுகாப்ா யாக ஒட்டுதலுக்கு சன்நாம் யமங்குயதற்கும் சசவு நற்றும் காப்புறுதிக் கட்டணங்கமக்
குமப்தற்கும் யநதிக புதின டயடிக்மககம ஆய்வுசசய்யமத அபசாங்கம் சதாடரும்.
யாகக் காப்புறுதி யநாசடி எதிர்ப்புப் ணிக்குழு (டாஸ்க் ஃயாஸ்)
2011 இன் யபவுசசவுத் திட்டத்தில் ன்டாாியனாயின் யாகக் காப்புறுதி யநாசடி எதிர்ப்புப் ணிக்குழு அியிக்கப்ட்டது.
ணிக்குழுயாது ஜும 2011 இல் ிறுயப்ட்டு அதன் இறுதி அிக்மக மன யம்ர் 2012 இல் அபசாங்கத்திற்கு
சநர்ப்ித்தது.
ஜயாி 2013 இல், ணிக்குழுயிால் ாிந்துமபக்கப்ட்ட சீர்திருத்தங்கள் சியற்ம கருத்தில் சகாள்ளும் பகநாகவும்,
யநாசடிமன எதிர்த்துப் யாாிடவும், நுகர்யயாமபப் ாதுகாக்கவும் பன்கூட்டியன எடுக்கப்ட்ட டயடிக்மககின் யநல்
கட்டிசனழுப்வும் அபசாங்கம் ஆபம் டயடிக்மக மன எடுத்தது.
இந்த திருத்தங்கள் ின்யருயயற்ின் பம் யாகக் காப்புறுதி யநாசடிமனத் தயிர்க்க உதவுயயதாடு நுகர்யயாமபயும்
ாதுகாக்கின்:


ன் யகாருகியர்களுக்கு காப்புறுதி யமங்குயயார் யகாாிக்மகமனத் தபநறுப்தற்கா எல்ாக் காபணங்கமயும்
யமங்குயமதத் யதமயப்டுத்தல்



ன் யகாருகியர்கள் சார்ாக ன்மநக் கட்டணங்கள் சசலுத்தப்ட்ட யியபநா அிக்மகமன அயர்களுக்கு நாதம்
இருபம யமங்குதல்.



ன் யகாருகியர்கள் உடல் கிிிக்குகளுக்கு சசன்மத உறுதிப்டுத்துயமதத் யதமயப்டுத்தல்.



சாருட்கமயும் யசமயகமயும் யமங்குயயார், காப்புறுதி யமங்குயயாாிடம் அதிக கட்டணம் யாங்கிால்
அயர்கம தண்டமக்குள்ாக்குதல்.



யசமய யமங்குயயார் நுகர்யயாாிடம் சயற்றுக் யகாாிக்மகப் த்திபங்கில் மகசனாப்நிடும்டி யகட்மதத்
தமடசசய்தல்.
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