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இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண சட்டமூனத்ின் சுருக்கம் 

 

 

சட்டமூனத்ின் குநிக்ககாள்கள் 

 

திாக காக்கம்: இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண சட்டமூனாணது, 

இப்னக்காண ிாீடுகளுக்கு குற்நஞ்சாட்டப்தடத்க்க தாிக்கப்தட்ட தர்களுக்காண தாிகாாகவும், 

அனணத்து இனங்னகர்கபிணதும் ன்னகள் ற்றும் தாதுகாப்திற்காண ல்லிக்கத்ன 

ய்ிக்ககாள்ற்கு தங்கபிப்னச் கசய்ற்காண தனுள்ப டடிக்னகாகவும் 

சர்ப்திக்கப்தட்டுள்பது. 

 

1. சட்டமூனத்ின் குநிக்ககாள்: 

 

 அனச்சனக்கு ணிப்தட்ட ற்றும் கூட்டாண அடிப்தனடில் தாிப்னற்ந தர்களுக்கு 

இப்னக்காண ிாீடுகனப ங்குற்காக இப்னக்காண ிாீடுகள் காடர்தினாண 

ககாள்னககனப ாாித்து, தாிந்துன கசய்ற்கு  

 

 அனச்சனிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்டதும், கதாதுக் கல்ி, ினணவுகூர்ல்கள் ற்றும் 

சிறுர்கள், கதண்கள், இனபஞர்கள் ற்றும் தாலில் கால்னனகளுக்கு உள்பாணர்கள் 

ற்றும் அங்கவீணமுற்கநார் காடர்தினாண ிகட ககாள்னககள் உள்படங்கனாக, 

இப்னக்காண ிாீடுகள் காடர்தினாண குநித் ககாள்னககள் இப்னக்காண ிாீடுகள் 

தற்நி அலுனகத்ிணால் சிப்தடுத்ி, னடமுனநப்தடுத்ப்தடுற்கு 

 

 ல்லிக்க கசற்தாடுகளுடன் காடர்னனட னண கதாநிமுனநகளுக்கும் இப்னக்காண 

ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்கும் இனடினாண காடர்னகனப ாதிப்தற்கு 

 

 தாிப்னற்கநாருக்காண இப்னக்காண ிாீடுகள் முனநாக னடமுனநப்தடுத்ப்தடுனண 

கண்காித்ல் 

 

இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகம் 

 

 ிசாபர் 

 ந்து உறுப்திணர்கனபக் ககாண்டுள்பது  

 

 

 

இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் கசற்தாடுகள் 

 

 காால் கதாகணாருக்காண அலுனகத்ிடிருந்து தாிப்னற்ந தர்களுக்கு கசலுத்ப்தடும் 

இப்னக்காண ிாீடுகள் காடர்தினாண தாிந்துனகனப கதற்றுக் ககாள்ற்கு 

 

 இப்னக்காண ிாீடுகனப கதற்றுக்ககாள்ற்காண இலுன காடர்தில் ிப்னடு 

கசய்ற்காக, தாிப்னற்ந தர்கபிடிருந்து அல்னது தாிப்னற்நர்கபின் 

திிிிகபிடிருந்து ிண்ப்தங்கனப கதற்று, குநித் ிண்ப்தங்கபின் 

உண்னத்ன்னன சாிதார்ப்தற்கு  
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 இப்னக்காண ிாீடுகனப ககாருதர்கபின் இலுனன உறுிகசய்ல் ற்றும் அர்கபது 

குநிப்தாண கனகனப அனடாபங்காண்தற்கு  

 

 அகாிாிாண இப்னக்காண ிாீட்டு கசற்தாடுகள் ீாண னப்தடுத்ப்தட்ட 

வுத்பம் ாினாண கனும் கசனவீணங்கள் உள்படங்கனாக அசின் முந்ன அல்னது 

ற்கதான இப்னக்காண ிாீடுகள் காடர்தினாண கசற்தாடுகள் குநித் கல்கனப 

அனடாபங்கண்டு, எப்னடு கசய்ற்கு  

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் கசற்தாடுகனப முனநாக முன்கணடுத்துச் 

கசல்ற்கு, ிர்ாக ிிகனப ாாித்ல், ககாாிக்னககள் ற்றும் தாிந்துனகனப கதற்று, 

ிசான கசய்து, சாிதார்ப்தற்காக னடமுனநகள் ற்றும் முனநனகனப ிருத்ி கசய்ல் 

 

 தாிந்துனகள் ற்றும் ககால்கள் வ்ாறு கதற்றுக்ககாள்பப்தடல் கண்டும் ன்தது 

காடர்தில் இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் முனநாண கசற்தாடுகனப 

உறுிப்தடுத்துற்காக, குநித் தாிந்துனகள் ற்றும் ககால்கள்  இப்னக்காண ிாீடுகள் 

தற்நி அலுனகத்ின் ிர்ாகத்ிணால் கற்ககாள்பப்தட்டு, சாிதார்க்கப்தடுற்கு  

 

 ணிப்தட்ட ற்றும் கூட்டாண அடிப்தனடில் இப்னக்காண ிாீடுகள் காடர்தாண 

தின்ருணற்னந உள்படக்கும் ககாள்னககள் ற்றும் ிகாட்டல்கனப ாாித்து, 

அனச்சனக்கு தாிந்துன கசய்ற்கு  

 

(i)  இப்னக்காண ிாீடுகனப கதற்றுக்ககாள்ற்காண தாிக்கப்தட்ட தர்கபின் 

னகன ிிகள் 

 

(ii) னகனயுனட தாிக்கப்தட்ட தர்களுக்கு ங்கப்தடும் இப்னக்காண 

ிாீடுகபின் னக, ற்றும் கனாண ருங்கபின் அற்நின் அபவு 

 

(iii) ிிசார் ட்டஈடுகளுக்காண தாிக்கப்தட்ட தர்கபின் னகன ிிகள் 

 

(iv) அசாண இப்னக்காண ிாீடுகளுக்காண தாிக்கப்தட்ட தர்கபின் னகன 

ிிகள் 

 

(v) தாிக்கப்தட்ட தர்களுக்கு ித்ிாசாண இப்னக்காண ிாீடுகனப ங்கும் 

அல்னது ிிகாகிக்கும் அனப்னக்கபின் தட்டில் 

 

(vi) னண அச ிறுணங்கபிணால் கடிாக ங்கப்தடும் இப்னக்காண ிாீடுகள் 

காடர்தாண தாிந்துனகள் 

 

(vii) சாிதார்க்கப்தட்ட இப்னக்காண ிாீடுகளுக்காண ிண்ப்தங்கபில் முன்னுாின 

ங்கப்தட கண்டிற்நின் னகன ிிகள் 

 

 அனச்சனிணால் அங்கீகாிக்கப்தட்ட குநித் ககாள்னககள் ற்றும் ிகாட்டல்கனப 

னடமுனநப்தடுத்ி, தாிப்னற்கநாாின் னன்களுக்காக ணிப்தட்ட ற்றும் கூட்டாண 

அடிப்தனடகபில் அற்னந முனநாக னடமுனநப்தடுத்துற்கு 

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் ஊிர்களுக்கு தால் உர்ிநன் 

திற்சிினண ங்குற்கு 
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 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்கு முன்ணினனில் கான்றும் தாிப்னற்ந 

தர்களுக்கு ிர்ாக உி, கனாண திாச் கசனவு ற்றும் உபில் ிாம் 

கதான்நற்னந கனாண கதாது ங்குற்கு 

 

உறுப்திணர்கபின் ிணம் 

 

 ிசாபர் ஜணாிதிிணால் ிணம் கசய்ப்தடுார். (இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி 

அலுனகத்ிற்காண ிசாபாக ிிக்கப்தட கண்டி தர்கள் ிர்ந் மூன்று தர்கபின் 

கதர்கனப அசினனப்ன சனத தாிந்துன கசய்யும்) 

 

 அசினனப்ன சனதின் தாிந்துனகபின் திகாம், னண உறுப்திணர்கனப ஜணாிதி 

ிணம் கசய்ார் 

 

இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண உறுப்திணர்களுக்காண தாிந்துனகனப 

சர்ப்திக்கும் கதாது அசினனப்ன சனத தின்ரும் ிடங்கனப கணத்ிற் ககாள்ளும்    

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் உறுப்திணர்கள் தால் சத்தும் ற்றும் 

இனங்னகின் தல்னக சமுாத்ன திிிித்தும் கசய்னண உறுிப்தடுத்துல் 

கண்டும் 

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ின் திகனப முன்கணடுத்துச் கசல்ற்கு 

குநித் தர்கள் கனாண னகனகள் ற்றும் அனுதத்ினணக் ககாண்டிருப்தனண 

உறுிப்தடுத்துல் கண்டும் 

 

இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண ிசாபர் ற்றும் உறுப்திணர்கனப ிணம் 

கசய்ற்காண னடமுனந 

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண ிசாபர் ற்றும் உறுப்திணர்கனப 

அசினனப்ன சனதிடிருந்து தாிந்துனகள் கதநப்தட்டிலிருந்து 14 ாட்களுக்குள் 

ஜணாிதி ிணம் கசய்ல் கண்டும். 

 

 அசினனப்ன சனதிணால் தாிந்துன கசய்ப்தட்ட தர்கனப 14 ாட்களுக்குள் 

ிிப்தற்கு ஜணாிதி றும் தட்சத்ில், அர்கள் ிணம் கசய்ப்தட்டுிட்டாக 

கருப்தடும் 

 

 அசினனப்ன சனதிணால் தாிந்துன கசய்ப்தட்ட தர்கபிலிருந்து 14 ாட்களுக்குள் 

ிசாபன ிிப்தற்கு ஜணாிதி றும் தட்சத்ில், குநித் தட்டிலில் முனாாக 

குநிப்திடப்தட்டுள்ப தர் ிசாபாக ிணம் கசய்ப்தட்டாக கருப்தடும் 

 

இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகத்ிற்காண ிின கதணுல் 

 

 இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி அலுனகம் அற்காண கசாந் ிின கதி ரும் 

 

 இந் சட்டம் ஆம்திக்கும் ிணத்ில், தர்கள், ஆணங்கள் ற்றும் னகத்காில்கபின் 

னணருத்ாணம் அிகாசனதிடம் காப்தடும் ிிாணது இப்னக்காண ிாீடுகள் தற்நி 

அலுனகத்ிற்கு தாிாற்நம் கசய்ப்தடும் 
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 அலுனகத்ிற்காண ிிாணது அவ்ப்கதாது தாாளுன்நத்ினூடாக 

கதற்றுக்ககாள்பப்தடனாம் 

 

 கலும், உள்ாட்டு ற்றும் கபிாட்டு ன்ககானடகள் ற்றும் அன்தபிப்னக்கள் ாினாக 

இந் அலுனகம் ிின கதற்றுக்ககாள்பனாம் ன்ததுடன், கபிாட்டு ிிகபின் 

தாிாற்நம் கபிிகா பங்கள் ினக்கபத்ினுடாக இடம்கதறுல் கண்டும் 


