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ாலின் அ்து ா்ில சாப் து்புறுத்த் ந்றுந் ாலின் ய்முலக்கு 

எதிபா ககா்லக பபாதல் ்கலக்கமகந் 

இக்ககொ்கக ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் 

ய்பகக்கனத் தடு்த்கொ யழி, ந்றுந் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்

து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக கொபணநொக் ொதிக்க்ட்ட பக்் 

பக்ொடு கசன்யத்கொ ஒரு கொறிபகபேகபந் யமங்குகிது. ொலின் 

து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக கதொடப்ொக 25.05.2019  அ்று 

ிகவய்்ட்ட ககொ்ககக்கு் திலீடொகவுந் இ்தக் ககொ்கக அகநபந். 

இக்ககொ்கக வபொதக் ்ககக்கமகத்தி் கீம் யருந் பக்ளுக்குந், 

இடங்களுக்குந் கொரு்துந். 

I. காதுக் ககா்லக அறிக்லக  

வபொதக் ்ககக்கமகந் னொயருக்குந் ொலி வய்றுகந இ்ொதயொறு, 

ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக அ் ஒரு 

க்குந் சூமகபந், ணிபேடத்கதபந் வணுயத்குக் கடகந்டட்ு்து. ொலின் 

அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக ஆகின 

்ககக்கமகக் ககொ்கக ந்றுந் சட்டந் ஆகின இபண்டுக்குந் திபொ 

கசன்ொடுக் ஆகுந். நித ககௌபயந், ொ் சநத்துயந் ந்றுந் பகனொ 

கசன்்பகக்கொ நபினொகத ஆகின விழுபனங்கக அடி்கடனொகக் ககொண்டு, 

இக்ககொ்ககனொது ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் 

ய்பக ்ொ் ் ்தக விபித்து, வபொதக் ்ககக்கமகத்தி் 

ொலின் து்புறுத்த், ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த், ொலின் ய்பக ந்றுந் 

அகய கதொடப்ொ பக்டுகளுக்கு திபொகக் கிந்புந் ழியொங்க் 

கசன்பகக் ஆகின ழுயகதத் தடுக்குந் யண்ணபந் அகநகி்து. ந்றுந் 

இக்ககொ்ககனொது ொலின் து்புறுத்த் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் 

ந்றுந் ொலின் ய்பக கதொடப்ொ விசொபகணக் ந்றுந் தண்டகச ்

கசன்பக ஆகினய்றுக்கொ கொருத்தநொ கடபகககபந் யமங்குகி்து.  

இங்ககபே் ொலின் த்கந பக்க து்புறுத்த்களுந் ந்றுந்  ய்பககளுந் 

தண்டகச ்சட்டத்தி் (1995இ் வந்ககொ்்ட்ட திருத்தங்களுக்கு அகநன) பிபிவு 

345 ந்றுந் 363 இ் கீம் கு்வின் ப்கொகக் கருத்டுகி். அத்துட் 1998 

இ் உருயொக்க்ட்ட கிடியகத ந்றுந் ்ொ விதநொ ய்பகககபந் க்வி 

ிறுயங்கிவ தடுத்த் ் 20ஆந் இக்கச ்சட்டத்தி் பிபிவு 2 (2) இ் பிபகொபந் 

உனப ்க்வி கதொடப்ொ சூமலிவ ொலின் ய்பக ந்றுந் ொலின் து்புறுத்த் 

வொ் கு்ங்கொகக் கருத்டுகி். இங்ககபே் அபசின் னொ்ொது 

ொலி் ொகுொடி்கந உ்டங்கொகச ்சநத்துயந் ந்றுந் சட்டத்திொ் சநநொக் 

ொதுகொக்க்ட் ஆகினய்றுக்கொ உபிகநக்கொ உத்தபயொதத்கத அிக்கி்து 

(உறு்புகப 12 (1) ந்றுந் (2)). அத்துட் னொ்பு சட்டபூபய்நொ கதொழி் ஒ்றிவ 

ஈடுடுயத்கொ சுத்திபத்தி்கொ உத்தபயொதத்கதபந் யமங்குகி்து (உறு்புகப 

14 (1) (g)). இங்ககபே் சபய்வதசச ் சட்டக் கட்ொடுக் வயகத்தத்தி் ொலின் 

அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக ஆகினய்கத் 

தடுத்தகபந், ந்றுந் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த், ந்றுந் 

ொலின் ய்பகனொ் ொதிக்க்ட்டயபக்ளுக்கொ தீபவ்ுகக யமங்குயதகபந் 

வதகய்ொடுகொகக் கருதுகி். 
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II. பாக்கந் ந்றுந் ப்பு 

1. வபொதக் ்கககமகத்தி் சகபிதுந் சநத்துயந் ந்றுந் கண்ணினந் 

ஆகினய்க நதிக்குந் யககபேொ ஒரு கொசொபத்கத ஊக்குவித், வணுத்; 

2. ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக 

உருயொகுயகத தடுத்த்; 

3. பக்டுகளுக்கொ விசொபகண ந்றுந் தீபந்ொங்கக யமங்குயதி் 

உடடினொ, விகத்திொ ந்றுந் ினொனநொ யழிபககக 

கடபக்டுத்த். 

4. ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பககொ் 

திக்க்ட்டயபக்ளுக்கொ வொதின ந்றுந் கொருத்தநொ ஆதபகய யமங்க். 

III. யலபவிக்கணங்க் 

ஒ்புத் ்டுயது ப்ொக அறி்த ிகபே், ஆவநொதிக்குந் யககபே், சுன 

விரு்புட், சுனிகவு் ிகபே், ப்கக் கூடின யககபே், 

கசன்பூபய்நொக் ொலின் டயடிக்ககக்கொக யமங்க்டுந் அனுநதினொகுந். 

கண்டந் இ்கந, திப்்பு இ்கந ந்றுந் அகநதி கொத்த் ஆகினகய நொத்திபந் 

ஒ்புத்  விக்கநொகநொட்டொ. யொபத்்கதக் ந்றுந் கசன்க் ஆகின ொலின் 

கசன்ொட்டி் ஈடுடுயத்கொ விரு்ந் கதொடப்ொக் ஸ்ப விக்கத்துடொ 

கதியொ அனுநதிகன உருயொக்குந் டச்த்தி், ஒ்புத் ஆது யொபத்்கதக் ந்றுந் 

கசன்கிொ் தப்டொந். வொகத் கொரு், அ்கவ ொ், உட் சொப ் அ்து 

அறிவுசொப ்இனொகந அ்து உணபய்்ிக வொ்ய்றி் கொபணநொக ஒருயப ்

யலுய்யபொக இரு்ொபொபே், அயபிொ் கதியொ ஒ்புதலிக யமங்க 

படினொது. 16 யனதுக்கு உட்ட்ட யபிொலுந் ஒ்புதலிக பழுகநனொ 

சுத்திபத்துட் யமங்க படினொது. 

ா்ில சாப் து்புறுத்த் ்து, ொ்ிக, ொ் ிகத் த்கந, ொ்ிக 

அகடனொந் அ்து ொ்ிக சொப ் கயி்டுத்த்க் சொப்ொ 

து்புறுத்த்ககபந், ொ் பீதினொ ஒருகந்டுத்தி அயநதிக்குந் கசன்ககபந் 

உ்டக்குந். யொன் கநொழி பெநொ, யொன் கநொழி பெந், கொட்சி சொப்ொ, உட் 

பீதினொ, ந்றுந் கன அசச்ுறுத்த், ய்த்டுத்த், ய்நநொகச ் கசன்ட், 

னபச ் கசன்த், கககநபேக ்டுத்துந் ஆொ் ொலின் பீதினொ 

டத்கதபேக உ்டக்கொத கசன்கக ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ்து 

குறிக்குந். அத்துட் இய்யொொ து்புறுத்த் ஒரு கககநத் த்கநனொ சூமலி் 

உருயொக்கத்துக்கு யழி கசன்யதொகவுந் அகநபந். 

ஒரு அகயனநொ அ்து புயனநொ ினநத்தி் ஊடொக வொக்குந் வொது, 

டத்கதனொது ஒரு திபொயப,் ்ககக்கமகத்திது க்வி சொப,் கதொழி் சொப,் 

ந்றுந்/அ்து யொகத்திவ தங்குபடந் சொப ் அனுயங்கி் இரு்து ்கந 

கறுயதி் ினொனந் பகபேவ குறுக்கீடு விகவி்தொகவுந், யகபனக 

கசன்யதொகவுந் அ்து தடுக்குந் யககபே் வொதுநொ அவுக்குக் 

கடுகநனொதொகவுந், கதொடபச்ச்ினொதொகவுந், ஊடுருவி் வொன் இரு்தொகவுந் 

அகநககபே் அங்கு லகலநத் த்லநனா சூம் ிவுகிது. கககநத் 
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த்கநனொக ஒரு சூம் கதொடபச்ச்ினொதுந், ஊடுருவி் வொன் இரு்தொகவுந் 

அகநபந் டத்கதபேொ் அ்து ஒரு தித்த அ்து திகந்டுத்த்ட்ட 

ஆொ் வொதின அவு கடுகநத் த்கநனொ சந்யத்திொ் ்டுத்த்டொந்.  

திடி ஆது அசச்ுறுத்த்க், பபட்ட், ழியொங்க் ந்றுந்/அ்து 

இக்ககொ்ககபே் பிபகொபந் தகட கசன்ன்ட்ட டத்கதபேக அறிவிக்குந் 

கபொருயருக்கு திபொ க்வி ந்றுந் கதொழி் பீதிபேொ ொதகநொ 

டயடிக்ககக் அ்து பக்ொடு, விசொபகண, சீபத்ிருத்த் அ்து ஒழுக்கொ்றுச ்

கசன்ொடுகி் ஒருயப ் ங்கு்றினகநக்கொக அயருக்கு திகபொக 

வந்ககொ்்டுந் ொதகநொ டயடிக்ககக். 

ாலின் து்புறுத்த் ்து தொயது யபவய்கத்தகொத ொலின் சொப்்த 

டத்கதகன (உட் சொப்்த, யொன்கநொழி, கசகக, கொட்சி அ்து ழுத்ட்ட), 

இ்டினொ டத்கதக்கு பகந் ககொடுக்குந் ஒருயபி் வந் இகமக்க்டுந் உட் 

சொப்்த, உவின் சொப்்த அ்து கன தீங்குகக அ்து பிசச்க 

உ்டக்குந். 

ாலின் ய்முலனாது ொலின் ய்ககொடுகந, ொலின் தொக்குத், ொலின் 

கதொ்தபவு கசன்த், உ்க ய்பக அ்து இ்டினொ கசன்கக கசன்ன 

த்தித்த், அத்துட் ொலின் சொப்்த ண்ணத்துட், ஒருயபி் சந்நதப்றி 

அயபி் பது இகமக்க்டுந் உட் பீதினொ டத்கத ்ய்றிக உ்டக்குந். 

IV. டத்லத 

காதுயாலய 

இக்ககொ்ககனொ் யகபனறுக்க்டுந் பக்் னொயருந் ககொ்ககபே் 

அடிக்வகொடிட்ட்டிருக்குந் ந்றுந் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த், 

ொலின் ய்பக ந்றுந் பக்ொடுகளுக்கு திப திடி ஆகினய்கச ்

கசன்யதிலிரு்து தந்கந தவிபக்்க வயண்டுந்; ொலின் து்புறுத்த் அ்து ொலின் 

ய்பககனத் தூண்டுயதி் இரு்து ஒதுங்க வயண்டுந்; ொலின் அ்து  ொ்ிக 

சொப ்து்புறுத்த், ொலின் ய்பக ந்றுந் பக்ொடுகளுக்கு திபொ திடி 

ஆகின கசன்ொடுகக நக்தக வித்த வயண்டுந்; ொலின் அ்து 

ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த், ொலின் ய்பக ந்றுந் பக்ொடுகளுக்கு 

திபொ திடி ஆகினய்கத் தடு்த்கொக் ்கககமகத்திொ் 

வந்ககொ்்டுந் பன்சிகளுக்கு் ங்கி்புசக்சன்ன வயண்டுந்; ந்றுந் 

ொ்ிக, ொ்ிக அடனொந், ொ்ிக கயி்ொடு, ொ்ிகத் த்கந 

அ்து ொலின்பு பீதினொ வயறுொடி்றி, னொயகபபந் நதிக்குந் ஒரு கொசொபத்கத 

ஊக்குவிக்குந் அந் சொப்்த டத்கத விதிபககக ிகொட்டக் 

கடகந்டட்ு்ப.் 

தலட கசன்ன்ட்ட டத்லத 

இக்ககொ்ககனொது இக் ககொ்ககனொ் யகபனறுக்க்டுந் பக்் பிபிவு 3 இ் 

வியபிக்க்ட்டயொ ந்றுந் இக்ககொ்ககபட் இகண்து் உ சட்டங்க் 

்றின வநலுந் பழுகநனொ அட்டயகண 1 இ் ட்டினலிட்ட்டயொொ  ்தகயொரு 

யடிவிொ ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த், ொலின் ய்பக 
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ந்றுந் பக்ொடுகளுக்கு திபொ திடி ஆகினய்றி் ஈடுடுயகதத் தகட 

கசன்கி்து. 

i. இ்தக் ககொ்ககபே் கீம் யருந் ்த ஒரு ருந், ஒரு திருக்குத் கதொழி் 

யமங்க் கதொடபப்ிவொ அ்து அயபது க்வி சொப ் ப்வ்ந் கதொடபப்ிவொ 

அ்து கதொழி் ்கநக் கதொடபப்ிவொ அ்து கதொழி் சொப ் கசன்ொடுக் 

கதொடபப்ிவொ ொலின் பீதினொ ்கநககவனொ ொலின் பீதினொ 

வயண்டுவகொ்ககவனொ க்றுக்ககொ்ளுயதக ஒரு ி்தகனொக 

வபடினொகவயொ அ்து உடக்ிகடனொகவயொ ப்கய்தகத் தவிபக்்க வயண்டுந். 

ii. தி கபொருயப ்ொலின் டத்கதக்கொ அகம்பிக ிபொகபித்தகநபேகவனொ 

அ்து ்றுக்ககொ்ொகநபேகவனொ கொபணநொகக் கொட்டி அயகப் ொதிக்குந் 

அ்து அயபது கதொழி் அ்து க்வி பீதிபேொ விடனங்கக் ொதிக்குந் 

தீபந்ொங்கக வந்ககொ்ளுயதகத் தவிபத்்த் வயண்டுந். 

iii. தி கபொருயப ்ொலின் டத்கதக்கொ அகம்பிக ிபொகபித்தகநபேகவனொ 

அ்து ்றுக்ககொ்ொகநபேகவனொ  அடி்கடனொகக் ககொண்டு அயபது ணி 

அ்து க்வி பீதினொொ கசன்ொடுகிவ திபந்கத் தொக்கத்கத ்டுத்த், 

அ்து அசச்ுறுத்துந், விவபொதநொ அ்து தொக்குந் யண்ணநொ ணிச ் சூம் 

அ்து க்விச ் சூமக உருயொக்குநொறு ந்யபக்கத் தூண்டுத் அ்து 

ந்யபக்கக் வகொருத் தவிபக்்க்ட் வயண்டுந். 

iv. ொலின் து்புறுத்த், ொலின் ய்பக ந்றுந் பக்ொடுகளுக்கு திபொ 

திடி ஆகினய்றுக்கொ பக்டினொ அ்து பககளுக்கு கயிபேொ 

பக்ொடுகக நகத்த் தவிபக்்க்ட் வயண்டுந்; ந்றுந் 

v. தகய் ந்றுந் கதொடப்ொட் கதொழி்தட்த்கத் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்

து்புறுத்த், ொலின் ய்பககளுக்கொக அ்து திடி டயடிக்கககளுக்கொக் 

ன்டுத்தலிகத் தடுத்த் வயண்டுந். 

ஒரு திப ் அ்து ஒரு குழுவுக்கு திபொக ஒரு திப ் அ்து ஒரு குழுயொ் 

வந்ககொ்்டுந் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்து்புறுத்த் ந்றுந்/ அ்து 

ொலின் ய்பக ந்றுந்/ அ்து பக்ொடுகளுக்கு திபொ ழியொங்க் 

கசன்ொடுக் ஆகினகய வபொதக் ்கககமக்த்தி் கவு்சிலிொ் 

ஒழுக்கொ்று டயடிக்ககக்கு உட்டுத்த்டுந். 

்ககக்கமகநொது தகட கசன்ன்ட்ட டத்கதக் கதொடப்ொ பக்ொடுக் 

குறித்து சபினொ பகபேலுந் திந்டவுந் கசன்டுயதுட், ொலின் அ்து 

ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக கதொடப்ொ 

இக்ககொ்கககன பறுந் டத்கதகனத் தடு்த்கொ, சபி கசன்யத்கொ ந்றுந் 

வதகய ்டுந் டச்த்தி் ஒழுக்கொ்று்டுத்துயத்கொ டயடிக்கககன 

வந்ககொ்ளுந். 

V. இ்தக் ககா்லகயி் ஆளுலகக்கு உட்ட்ட பக்ளுந், இடங்களுந் 

i. ்ககக்கமகங்கி் சட்டத்தி் கீம் அதிகொபத்கதக் ககொண்டிருக்குந் பக்் 

னொயருந் ந்றுந் வபொதக் ்ககக்கமகத்தி் கீம் கசன்டுயபக்ளுந் இக் 

ககொ்ககபே் ஆளுககக்கு உட்ட்டயபக்ொக அகநயப.் ்ககக்கமக ிபய்ொக, 

க்வி சொப,் க்விசொப ் டயடிக்கககளுக்கு உதவினொக இருக்குந் ஊழினபக்், க்வி 
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சொபொ ஊழினபக்் (அயபக்் த்கொலிகநொகவயொ, ஒ்்தத்திவொ அ்து யருகக 

அடி்கடபேொயபக்ொகவயொ கூட இருக்கொந்), நொணயபக்், த்ொபய்பக்், 

கயிபேலிரு்து வசகய யமங்குயபக்ி் கீழு் ஊழினபக்் ஆகிவனொப ் இ்தக் 

ககொ்ககபேொ் ிருயகிக்க்டுயப;் 

ii. ்ககக்கமக ்ககளுக்கு உ்வனொபேனுந் அ்து கயிவனனொபேனுந் 

்கககமகத்தி் வந்ொபக்யபே் கீம் டொத்த்டுந் கசன்ொடுக் னொவுந் இக் 

ககொ்ககபேொ் ஆட்சிகசன்ன்டுந். இக் ககொ்கக கதொடப்ொ வதகயகளுக்கொ 

்ககக்கமக யொகங்க் ந்றுந் இடங்க் பக்ொடுதொபப ் ந்றுந் 

பக்ொட்டி்கு் திி்வொப ் ஆகிவனொப ் தங்கது கடகந ிபத்தந் இருக்குந் 

இடங்கொ பே்சி, ஆபொன்சச்ி ந்றுந் தங்குபட யசதிக், நருத்துய சிகிசக்ச 

ிகனங்க் ந்றுந் கயத்தினசொகக், கத் தங்க், க்னணங்க் ந்றுந் 

விடுதி் ஆகினய்க உ்டக்குந். 

iii. இக்ககொ்ககபேொ் உ்டக்க்டுந் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்

து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பகபட் கதொடப்ொ சந்யங்கொய: 

a) ்ககக்கமக சபதொனத்கதச ்வசப்்த க்வி ந்றுந் க்வி சொப ்உதவி ஊழினபக்், 

க்வி சொபொ ஊழினபக்், நொணயபக்், நொணய ஊழினபக்், பே்றுபக்், ஆபொன்சச்ி 

உதவினொபக்், பேலுபக்், நொணயப்ொத அ்து ஊழினப்ொத ்ககக்கமக 

ிகம்வுகிவ ங்கு்றுயபக்் ஆகிவனொருக்கு இகடபே் இடந்கறுந் சந்யங்க்; 

b) டி ிக சொப ்கதொடபப்ுகி் அ்து சகொடிகளுக்கிகடவன ிகழுந் சந்யங்க்; 

ந்றுந் 

c) தொயது ொ், ொ் அகடனொத்திக அ்து ொ்ிக கயி்ொட்டிக 

உகடன தி பக்ளுக்கிகடவன ிகழுந் சந்யங்க். 

தயொ டத்கதகன நதி்பீடு கசன்பந் வொது, டத்கதக்கொ ஒடட்ுகநொத்த 

ச்தப்்சூம்ிககளுந் கருத்தி்ககொ்்டுந். 

இக்ககொ்ககனொது, குறி்ொகக் க்வி ிறுயங்களுக்கு்வ, வசச்ு ந்றுந் 

கருத்திச ் சுத்திபத்தி்கொ உபிகந கதொடப்ொ பக்கினத்துயத்கத அங்கீகபிக்குந் 

யககபேவ அபொக்க்டுந். இது இங்கக ொனக வசொசலிசக் குடினபசி் 

னொ்பி் 14 (1) (a) உறு்புகபபே் உறுதி்டுத்த்ட்ட வசச்ு ந்றுந் 

கருத்துபிகநக்கொ சுத்திபத்திொ் ொதுகொக்க்டுந் கயி்ொடட்ு டத்கதகன 

தகட கசன்பந் யககபே் விக்க்டுத்த்டநொட்டொது. ந்றுந் பகசொப ்க்பித்த், 

க்் ந்றுந் பீட அங்கத்துயப ் ஒருயபது கருத்துக்ககபந் அ்து யகு்க 

ந்றுந் கொது அகயகி் ப்ிகபே் நொணயபக்து க்வி, அபசின், கக 

அ்து இக்கின கயி்ொடுக் ஆகினய்றி் வொது வந்ககொ்்டுந் 

கயி்டுத்த்ககபந் தகட கசன்பந் யககபே் விக்க்டுத்த்டநொட்டொது. 

VI. யழிமுலக் 

காறு்ா அதிகாபிக் 

வபொதக் ்கககமகத்தி் கவு்சி் ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்

து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பககன விசொபகண கசன்யத்கொ குழு  

அகமக்க்டுந் ஒரு குழுகய (CISGBHV) ினபக்குந். இ்தக் குழுயது 15 



 

Page 6 of 8 
 

அங்கத்தயபக்கக் ககொண்டிருக்குந்; ொலிச ் சநத்துயத்கதக் ககொண்டிருக்குந்; 

்ககக்கமகச ் சபதொனத்தி் ்யகககநகன் பிபதிலிக்குந்; சட்ட் 

பி்ணிகனக் ககொண்ட ஒருயப ்விருந்த்தக்க யககபே் உ்டங்கொக 3 கயி 

அங்கத்தயபக்கக் ககொண்டிருக்குந். அங்கத்தயபக்் இனலுநொயகப ொ் ிக 

கதொடப்ொக உணபத்ிக கயி்டுத்தினயபக்ிகடவன இரு்துந், ந்றுந் ொலிச ்

சநத்துயந், ொலி சநச்தப்்ந் ஆகின விடனங்க் கதொடபப்ி் ங்கொ் 

விருந்புவயொபக்ிகடவனபந் இரு்வத கதபிவு கசன்ன்ட வயண்டுந். ந்றுந் அயபக்் 

ொலின் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக கதொடப்ொ யமக்குகக 

விசொபகண கசன்யத்கு் பே்்டுயப.் இக்குழுயொது துணவய்தப ் ந்றுந் 

சந்்த்ட்ட தப்பிருட் க்து ஆவொசித்து வதகய ்டுந் வொது பகசொபொ 

யககபேொ தீபவ்ுச ் கசன்பககளுக்கு இடட்ுசக்ச்யத்கொ 

டுிககநனொபக்க ினப்த்கொ அதிகொபத்கதக் ககொண்டிருக்குந். 

இக்குழுயொது ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் 

ய்பகபட் கதொடப்ொ பக்ொடுகக் க்றுக்ககொண்டு அய்றி் கய 

விசொபிக்க்ட் வயண்டுந் ்தகத் தீபந்ொிக்குந்; துகணவய்தபி் 

வகொபிக்ககபே் வபி் ஆபந் (prima facie) ஆதொபத்கதச ் வசகபி்த்கொ ஆபந் 

கட்ட விசொபகணகி் ங்வக்குந்; ந்றுந் பக்ொடுக் கதொடபப்ி் 

கொருத்தநொ டயடிக்ககககத் துகணவய்தருக்குச ்சிொபிசு கசன்பந். 

னாப் முல்ாடு கசன்னாந்? 

இக்ககொ்ககபே் கீம் உ்டக்க்டுந் பக்் னொயருந் (இ்தக் ககொ்ககபே் 

பிபிவு 5 இக் ொபக்யபேடவுந்) பக்ொடுகக வந்ககொ்ொந். 

்ககக்கமகத்துக்கு யருந் விரு்திபக்ளுந் ந்றுந்/அ்து ொதிக்க்ட்டதொகக் 

கருத்டுந் ருட் தி்ட்ட பகபேவொ அ்து கதொழி் பீதிபேவொ 

கதொடபப்ுட்ட வயறு னொபொயது பெ்ொந் பக்், அ்து இடந்க்தொகக் 

கருத்டுந் து்புறுத்தலுக்கொ சொட்சிகளுந் பக்ொடுகக வந்ககொ்ொந்.. 

பதலயனா லடமுலக்  

ஒரு பக்ொடக்ட வந்ககொ்ளுந் வொதுந் ந்றுந் அதனுடொ கடபககொ 

ஆபந் கட்ட விசொபகண, சநபசந் ந்றுந்/அ்து பகனொ விசொபகணபே் 

பி்்்டுந் ஒழுங்கு ந்றுந் கடபககொய இக்ககொ்ககபே் கீம் 

்டுத்த்டட்ு் உ சட்டங்கிொ் ஆட்சி்டுத்த்டுகி். 

தகடகசன்ன்ட்ட டத்கதக்கொகக் கு்ந் சொட்ட்ட்ட ப/்பக்ி் 

உபிகநகக் ொதுகொத்த் உ்டங்கொக உபின கசன்பகத் வதகயக் கருதி 

இக்ககொ்ககபே் ஒழுங்கு விதிகளுக்கிணங்க் பி்்்டுந் சக 

கடபககளுந் ொபடச்ந்கய, ினொனநொகய, விழி்பூடட்ுகய ந்றுந் 

இபகசினநொகயனொக அகநபந். 

பந்முலயீடு 

ஒரு பக்ொட்டி் பது ்கககமகந் டயடிக்கக டுக்கொது இருக்குந் 

ச்தப்்த்தி் அ்து பக்ொடுதொபப ் அ்து திி்யப ் ்ககக்கமக 

அதிகொபிகிொ் வந்ககொ்்டுந் ஒழுக்கொ்று டயடிக்கககி் பது 

திரு்தினகடனொத டச்த்தி் அயபக்ளுக்கு வந்பகபைடு கசன்பந் உபிகநப்து. 



 

Page 7 of 8 
 

்ககக்கமகத்தி் கவு்சி் அய்யொொ வந்பகபைட்டிக் க்வுட், 

்கவய கடபகபே் இருக்குந் ஒழுக்கொ்றுச ் கசன்பககளுக்ககநன 

வந்பகபைடு குறித்துக் வகட்த்கொக அ்து விசொபி்த்கொக ஒரு குழுகய 

ினபக்குந். இய்யொறு அகநக்க்டுந் வந்பகபைடட்ுக் குழு வந்பகபைடு 

கதொடபப்ி் தொ் கண்டறி்த விடனங்க் குறித்துந், டுக்க்ட வயண்டின டயடிக்கக 

்றின தது சிொபிசுகிகபந் கவு்சிலுக்கு அறிவிக்குந்.  

இபகசினந் பணுந் த்லந 

சக பக்ொடுக் கதொடப்ொகவுந் இபகசினத்த்கந வண்டுந். வபக்ொண் 

திவுக் (தொயது வந்ககொ்்டி்), கதொடப்ொட்க், ஆயணங்க் ந்றுந் 

அறிக்ககக் அகத்துந் அங்கீகபிக்க்ட்ட அ்து இ்த விடனந் கதொடபப்ி் 

அதிகொபந் க் பக்ளுக்கு நடட்ுவந கயி்டுத்த்டுந் அ்து 

கதபின்டுத்த்டுந். விசொபகணபே் ங்கு்றுந் னொபொயது கபொருயப ்

இபகசினத்த்கந கதொடப்ொ விதிபககக பறுந் டச்த்தி், அயகப 

விசொபகணபே் இரு்து விக்குநொறு ்ககக்கமகத் துகணவய்தருக்குச ்சிொபிசு 

கசன்ன்டுந். 

அறிக்லககலத் தனாபி்த்கா பப யபனலக் 

அறிக்கககக வந்ககொ்் கதொடப்ொகக் கொ யகபனக துவுந் கிகடனொது; 

ஆொ், பக்ொடுக் ினொனநொ கொ ்கக்கு் வந்ககொ்்ட வயண்டுந். 

ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பககன 

விசொபகண கசன்யத்கொ குழு பகொடுகளுட் கதொடப்ொ சூம்ிகககக் 

கருத்தி் ககொண்டுந், ்ககக்கமகத் துகணவய்தபி் ஆவொசகக்கு 

இணங்கவுந், ஒரு குறி்பிட்ட கொ ்ககனத் தீபந்ொிக்குந். இய்யொொ 

தீபந்ொங்களுக்கொ கொபணங்க் சந்்த்ட்ட தப்பிருக்குக் 

கிகடக்க்கக்கூடினதொகச ்கசன்ன்ட்ட வயண்டுந். 

ஒழுக்கா்று டயடிக்லகக் 

்தகயொரு க்வி, உதவிக் க்வி, ிபய்ொக, அ்து க்விசொபொ, நொணய, வசகய 

யமங்குந் அ்து யதிவிட உறு்பிபொயது ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ்

து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக கதொடப்ொகக் கு்யொினொகக் கருத்டுந் 

டச்த்தி் அயப ் ஒழுக்கொ்று டயடிக்ககக்கு்ொயொப.் அவத பொ் அவத வொ் 

ஒரு கு்ந் ந்றுகநொரு பக இகமக்க்டுந் டச்த்தி் அயப ் கூடின 

தண்டகக்கு்ொயொப.் கு்ந் இகமத்ததொகக் கொண்ட்ட ப ்அ்து பக்ி் 

பது ்ககக்கமக ஸ்தொக் வகொகயபே் அத்தினொனந் XXII இ்கு இணங்க 

வபொதக் ்ககக்கமகத்தி் கவு்சி் தண்டகபேகத் தீபந்ொித்து 

அதக அப்டுத்துந். 

VII. தடு்பு டயடிக்லகக் 

I.  இக்ககொ்ககனொது ்ககக்கமகச ் சபெகத்தி் சக தப்பிபொலுந் 

ொபக்்கக்கூடின யககபேலுந், தபம், சிங்கந், ஆங்கிந் ந்றுந் பிகன்் ஆகின 

கநொழிகிலுந் உருயொக்க்டுயதுட், நொணயப ் ககவனடுக், ்கககமக வப 

அட்டயகண ந்றுந் ்கககம்க இகணனத்தந் ஆகினய்றிலுந் 

உ்டக்க்டுந். ்ககக்கமகநொது  இக்ககொ்கக கதொடப்ொ கயத்கத 
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ஈபக்்குந் யண்ணந் ஒரு க்க ீநொ பிபசுபந் ஒ்றிகபந் ந்றுந் அயசப 

வதகயபே் வொது அணுக்ட வயண்டின பக்ி்  கதொடபப்ுத் தகய்க் 

ஆகினய்கபந் ்ககக்கமகநொது தனொபித்து அய்றிக் பீட 

யொகங்கிலுந், வநதிகநொக நொணயப ்சி்றுண்டிசச்ொக, கொது அகக், யதிவிட 

நண்டங்க், உட்பே்சி கநனந், ்ககக்கமகச ் சுகொதொப ிகனந் ந்றுந் 

்ககக்கமக விரு்திப ் இ்ந் ஆகினய்றி் உ் அறிவித்த் கககி் 

கொட்சி்டுத்துந். 

II. இக் ககொ்கக கதொடப்ொ ஒரு விதினொது சக ஊழினப ் ஒ்்தங்கிலுந், 

ினநக்கடிதங்கிலுந் உ்டக்க்டுந்.  

III. இக்ககொ்ககனொது ்ககக்கமகத்திொ் டொத்த்டுந் சக  நொணயப ்

திகசபக்டுத்த் ிகம்சச்ிகிலுந் க்துகபனொட்டுந்.  

IV. ்ககக்கமகத்தி் க்வி, உதவிக்க்வி, ிபய்ொக ந்றுந் க்விசொபொ 

ஊழினபக்ிது ஊழினப ் அபிவிருத்தி ந்றுந் பே்சி ிகம்சச்ிக் ொலின் 

சநத்துயத்கத ஊக்குவித்த் ந்றுந் வயகத்தங்கி் ொலின் கய உணபக்ய 

விருத்தி கசன்த் ஆகின வொக்கங்களுக்கொக யடியகநக்க்ட்ட ஒரு குதிகன 

உ்டக்க வயண்டுந். அய்யொொ ிகம்வுகி் வொது இ்தக் ககொ்கக கதொடப்ொ 

ஒரு அநபவ்ுந் இடந்கறுந். யதிவிட நண்டங்கி் கொ்ொப ் ந்றுந் 

உதவிக்கொ்ொப ் ஆகிவனொருக்கு இக்ககொ்கக கதொடப்ொ விவசட பே்சி 

அநபவ்ுக் டொத்த்டுந்.  

V. ்ககக்கமக நொணயப ் சங்கங்கிது னொ்புக்க், இக்ககொ்கக ந்றுந் 

கிடியகத ந்றுந் க்வி ிறுயங்கி் சட்டத்தி் கீமொ சக 

ய்பககளுக்கொ தடு்பு ஆகின கதொடப்ொ ஒரு குறி்க உ்டக்குந்.  

VI. ்ககக்கமகந் கயியொபிச ் வசகய யமங்குபக்ளுட் வந்ககொ்ளுந் சக 

வசகய ஒ்்தகிலுந், ஒ்்தத்தி் ஈடுடுந் ்தத் தப்பிபொபேனுந், 

இக்ககொ்ககபேகக் ககடபிடிக்கக் கட்டொன்டட்ு்ப ் ்தக 

சுட்டிக்கொடட்ுந் ஒரு விதி அ்து யொசகந் உ்டக்க்டுந். 

VII. ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக 

கதொடப்ொ விகவுக் ந்றுந் தடு்பு ஆகினய்றுக்கு் திிக்குந் யககபே் 

்ககக்கமகநொது ஒரு பே்்ட்ட ஆவொசகச ் வசகயகன யமங்குந். இக் 

ககொ்ககபே் கீம் வந்ககொ்்ட்ட பக்ொடட்ுட் கதொடபப்ுட்ட ்தகயொரு 

ருந் இசவ்சகயகன் க்றுக்ககொ் படிபந். 

VIII. ொதிக்க்ட்ட ப ் விருந்புந் டச்த்தி் பக்ொடக்ட ீதிந்த்தி் 

கதொடபய்த்கு் ்ககக்கமகந் உதவுந். 

விதிவிக்கு (Savings) 

ொலின் அ்து ொ்ிக சொப ் து்புறுத்த் ந்றுந் ொலின் ய்பக 

கதொடப்ொ ககொ்ககக்கு இணங்கத் கதொடங்க்டுந் பத் கட்ட விசொபகணக் 

உ்டங்கொக அகத்து டயடிக்கககளுந் இ்தக் ககொ்ககக்கு இணங்கவய 

வந்ககொ்்ட்டதொகக் ககொ்்டுயதுட், இ்தக் ககொ்ககக்கு இணங்க 

அய்யொொ டயடிக்கக டுக்க்ட்டிரு்ததொகவுநொ அடி்கடபே் கதொடருந். 


