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சட்ட றகரம் (ஊரிதகறரண )ம்பொம் ஊடகற்ப ந  

தம்நற 

ப நசரர் மம்தரர் ி குழு 

 

லறன்ந ம்பொம்  தரரளுன்ந  பொசல ப்பு தகுசண ஊடக அ ச்சுகபறன் 

அரல்க ப  கண்கரறற்ல், அன் மம்தரடு, ற பற்றநன் ம்பொம் தசல்றநன் 

ஆகறம் ந றப்தறடல், கண்கரறற்ல் ம்பொம்  தரடர்ந்ப லபரய்ம்கரக  சட்ட 

றகரம் (ஊரிதகறரண )ம்பொம் ஊடகற்ப ந  தம்நற  ப நசரர் 

மம்தரர் ி குழு றறிகப்தட்டுள்பப. 

 

சட்ட றகரம் (ஊரிதகறரண )ம்பொம் ஊடகற்ப ந  தம்நற  

ப நசரர் மம்தரர் ி குழுறன் 

அங்கற்ர்கள் 

 

தகப அஜறற் ரன்ணப்ததபை (றசரபர்)  

தகப அஜறற் தற .ததமர 

தகப ன்ஜன் ரரிக 

தகப றல் னரன்சர 

தகப தரலி குர தப்ததபை 

தகௌ றஜற மயற் 

தகப டனஸ் அகப்ததபை 

தகப பைலிங்கம் சறற்ரர்ன்   

தகப றளும் அபணுக 

தகப தரயரன் தறரறர்ண  சறல்ர 

தகப ம். .சுந்றன் 

தகௌ )கனரறற( ஜம்தற றிற்ண 

தகப றல்ரகணம் றனகரஜர    

தகப அங்கஜன் இரரன் 

தகப (கனரறற )ஜம்தற றிற்ண 

தகப மயசர றரணமக 

தகப ச .றரமந்றன்   

தகப ஞரணபற்ப ஸ்ரீமசன்   

தகப ம்.ச்.ம் .சல்ரன்  

தகப றமஜதரன தயட்டிஆச்சற 



 
 

 
 

 

அறகரங்கள் 

 

தரரளுன்ந  ப நசரர் மம்தரர் ி குழுிகபறன் என்நரண இி குழுறம்கு 

உள்ப அறகரங்கள் 2015 றதசம்தர் 19 ஆம்  றகற இனங் க 

தரரளுன்நற்றல்  அங்கலகரறிகப்தட்ட தறம றல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்பப.குநறப்தறட்ட தறம   www.parliament.lk  ன்ந 

இ ற்பற்றன் ஊடரகப் ததம்பொிதகரள்ப படிபெம். 

 

தபறபடுகள் 

  

குழுறன் அநறி ககள்  ம்பொம் தபறபடுகள் ரவும் தரரளுன்ந 

கட்ட பிகு அ  தரரளுன்ந குழு அரனகற்றணரல்  தபறறடப்தடும். 

குழு அரனகற்றன்  தபறபடுகள் ரம் நபெம் ( தற்றரற க றபம்தங்கள் 

உட்தட்ட) தரரளுன்ந உற்றமரகபூர் இ ற்பரண  

www.parliament.lk  ஊடரகப் ததம்பொிதகரள்ப படிபெம். 

 

குழு அரனகர்கள்  

 

றபை.டிிகறரற மக. ஜறனிக- தரரளுன்ந உறச் தசனரபர் ரகம், 

றபை.ஜகற் கஜவீ ஆச்சற- தறப்தரபர் (சட்டரிக மச கள்), றபைற 

இந்றர றமரரிக- உற தறப்தரபர்(றபைரகம்) -குழு அரனகம், 

றபைற சறற்றர புனற்சறங்கப- தறரண உற்றமரகற்ர், றபைற பதரணற  

தசரய்சர- உற தறரண உற்றமரகற்ர்.   

 

அநறறற்ல் 

சகன  ஆங்க பபெம் சட்ட றகரம் (ஊரிதகறரண )ம்பொம் 

ஊடகற்ப ந  தம்நற ப நசரர் மம்தரர் ி குழு அரனகம், இனங் க 

தரரளுன்நம், ஸ்ரீ ஜர்ணபும், மகரட்மட ன்ந பகரறிகு அநப்த 

மண்டும்.  ததரபரண றசர களுிகரக 011 2777100 ன்ந 

தர னமதசற இனிகற்படன்  தரடர்பு தகரள்பவும்.  

 

http://www.parliament.lk/
http://www.parliament.lk/


 
 

 
 

 

உள்படிகம் 

 

திகம் 

சரரம்சம் 

1. அநறபகம்                                                                                                                                   1 

 

2. குழுறம்கு அ ிகப்தட்ட அ ச்சுிகள்,ற ிகபங்கள் ம்பொம் அச றபொணங்கள்         1 

 

3. சரட்சறங்கள்2 

 

4. தரறசலன ண தசய்ப்தட்ட அநறி ககள்                                                                 2 

 

5. இனங் கறல்  கும்நறல் லற ங்கும் தசம்தரட்டில் தரதூரண 

      ரங்கள் உண் றமனம கரப்தடுகறன்நர?                                             3 

 

6. தசம்தரட்டி ண ரப்தடுற்பம்கரக மம்தகரள்பமண்டி  

டடிி ககள்                                                                                                 4 

 

7. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றன் உற்றமரகப்தறகபறன்  

     ற பறந ண றபைற்றதசய்பதகரள்ளுல்                                                       5 

 

8. லற ன்நற்றல் ிகுகள் ரரம்கும், எபை ிகு லண்ட கரனம் 

றசரரறிகப்தடும்கும் கரரண சுபைிதகழுற்ரபர் தம்நரிகு நிகு  

         லர்வு கரல்                                                                                                                9 

 

9. இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க பப் புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழுறன் டடிி கக ப ற ணற்றநணரிகுல் தம்நற  

          தறம கள்                                                                                                              10 

 

10. கும்நங்கள் பனம் சம்தரறற் தசல்ற்   லப  ககப்தடுற்ல்  10
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சுபைிகம் 

 

இனங் க லறன்ந ப ந றன் தம்நறகரண தசனரம்பொ கற ணற் தரடர்ந்பம் 

மதப்தடும்கு றகவும் சரறரணபம் றரரணபரண லறன்ந லர்ப்புகள் ிகளுிகு ரறன்நற 

ங்கப்தட மண்டும். அப தரடர்தறல் சட்டற்றன் பன்மணரடிகபரக தசம்தடும் சட்ட ர அறதர் 

ற ிகபம் ம்பொம் இனஞ்சம் ம்பொம் ஊல்கள் தம்நற சரர்ற்பல்க பப் புனணரய்வு 

தசய்ம்கரண ஆ ிகுழு ன்தண ற ணற்றநநடன் தசம்தடும்குற் ம ரண  சட்டற் 

ம ப்தரடுக ப ங்குப ம்மதர  அசரங்கற்றன் ததரபொப்தரகும். ம்கரன சபகற்றன் 

ம களுிகு ம்பு ட  கறல் இந் றபொணங்கள் தசம்தடும்குற் ம ரண புநச்சூ ன 

அ ப்தன் ஊடரக அந் றபொணங்கபறன் தசம்நறநணரணப ற ணறநநடநம் 

இம் நப்தடுற்ப்தடுற்ப்தட  கறரம் மம்தடுற்ப்தடவுள்பணரல் அம்கரண ம க ப 

அ டரபம் கண்டு ததரபைற்ரண சறதரரறசுக ப பன் ற்ல் இவ் அநறி க  சர்ப்தறப்தன் 

மரிகரகும். 

1. அநறபகம் 

கும்நறல் லற ங்குல் தரடர்தறல்  இனங் கறல் றனவுகறன்ந ரற் ி  கு நற்பி தகரள்பல் 

ம்பொம் கும்நறல் லறச் தசம்தரட்டின் ற ணற்றந ண றபைற்றதசய்ப  கும்நச்தசல்கபரல் 

தரறிகப்தட்டர்களுிகும்  தறறரறகளுிகும் ரற்றன்நற எட்டுதரற்ச் சபகற்றம்கும  லற 

ற னரட்டப்தட மண்டுதன்ந ற னப்தரடு  இந் ப நசரர் மம்தரர் ி குழுறணரல் மம்தடி 

றடம் தரடர்தரண ணறற்பரண புனணரய்தரன்பொ மம்தகரள்பப்தட அடிப்த டி கரரக 

அ ந்ப. ஆட்தகர ன, தரலில் ல்ரநவு ம்பொம் சறபொர் பர்ப்தறமரகம் மதரன்ந தரதூரண 

கும்நச்தசல்கள் ம்பொம் குநறப்தரக அச உ ட களுடன் தரடர்பு ட மரசடிகள், இனஞ்சம், 

ஊல் ம்பொம் தம் தூய்ரிகல் தம்நற ிகு றசர கள் றகவும் ரரகறன்ந    

தரடர்தறல் சபகற்றல் மரன்நறபெள்ப கடு ரண றர்ப்பு ப நசரர் மம்தரர் ி குழுறன் றமசட 

கணற்றம்கு இனிகரகறப. ஆனரல் கும்நறல் லற ங்கலில் றனவுகறன்ந ரங்களுிகரண 

கரங்க பி கண்டநறனரணப அன் பனரக தபறரகறன்ந சறிகல்க பற் லர்ற்ப 

கும்நஞ்சரட்டப்தட்டர்க பப் மதரன்மந கும்நச்தசல்களுிகு தலிரணர்களுிகும்  றரம் 

ங்குகறன்ந ற ணற்றநந ட லற ற னரட்டல் தசம்தரதடரன் ந றபொவுல் தரடர்தறல் 

குழுறன் கணஞ் தசரற்ப்தட்டப.  

 

2. குழுறம்கு அ ிகப்தட்ட அ ச்சுிகள்,ற ிகபங்கள் ம்பொம் அச றபொணங்கள் 

 லறன்ந அ ச்சு 

 சட்ட ரஅறதர் ற ிகபம் 

 சட்ட  தரிகல் ற ிகபம் 

 இனஞ்சம் ம்பொம் ஊல்கள் தம்நற சரர்ற்பல்க பப் புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழு 

 இனங் க சட்டற்றகள் சங்கம் 

 ததரப றபைரக அ ச்சு, தறப்தரபர் ரகம்- எபைங்கற ந் தறப்தரபர் 

 

 

3. சரட்சறங்கள் 



 
 

2 
 

மம்தடி றடங்கள் தரடர்தறல் ப நசரர் மம்தரர் ிகுழு  2017.08.01, 2017.08.23, 

2017.08.31 ம்பொம் 2018. 09.08  ஆகற றகறகபறல் கூடிிகனந்ப ரடிமரடு கலம  

குநறப்தறடப்தட்ட உற்றமரகற்ர்கபறடறபைந்ப சரட்சறங்களும் கபைற்பகளும் 

ததநப்தட்டண.  

i. சட்டற்ப ந  ன  அறதற, சணரறதற சட்டற்ற றபை.  ஜந்ர ஜசூரற  

ii. இனஞ்சம் அல்னப ஊல் புனணரய்வு ஆ ிகுழுறன் தறப்தரபர் ரகம், 

சணரறதற சட்டற்ற றபை. சற் ஜரன்ண 

iii. மனறக தசரலிசறட்டர் தஜணல், சணரறதற சட்டற்ற றபை. சந் 

மகரரதகரட 

iv. லற அ ச்சறன் தசனரபர், றபை. தற்சறநற ஜரன்ண 

v. இனங் க சட்டற்றகள் சங்கற்  தறறறறற்பம்தசய்ப  அன் ததரபைபரபர், 

சட்டற்ற றபை. சுஜலனரல்  யரிக 

 

4. தரறசலன ண தசய்ப்தட்ட அநறி ககள்  

அறல் மமன குநறப்தறட்ட அநறி ககளுிகு மனறகரக கலம குநறப்தறட்டுள்ப 

அநறி ககளும் ஆங்களும் இந் ப நசரர் மம்தரர் ி குழுறணரல் தரறசலன ண 

தசய்ப்தட்டண.   

i. ண்ட ணச் சட்டிமகர  ம்பொம் கும்நறல் டடிி கச் சட்டிமகர   

றபைற்ற ற்ல் தரடர்தரக றறிகப்தட்ட உர்லறன்ந லறசர் பீ.தற. 

அரறயரம அர்கபறன்  ன றனரண றமசட குழுறணரல் )Special Committee on 

Amending the Penal code  and the Code of Criminal Procedure Act(   தபறறடப்தட்ட 

2017.02.09 ஆந் றகற இண்டரப இ டிகரன அநறி க.  

ii. இனஞ்சம் அல்னப ஊல்கள் தம்நற சரர்ற்பல்க ப புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழுறன் தறப்தரபர் ரகற்றணரல் பன் ிகப்தட்ட 2017.08.30 ஆம் 

றகற “இனஞ்சம் அல்னப ஊல்கள் தம்நற சரர்ற்பல்க ப புனணரய்வு 

தசய்ம்கரண ஆ ிகுழு  ற ணற்றநன் றிகரக ரம்பொம்கரண 

பன்தரறவுகள்” நம் அநறி க . 

iii. 2017.08.23 ஆம் றகற இம் மம்தரர் ி குழுறன் தறப்தறன்தடி சட்ட ர 

அறதரறணரல் பன் ிகப்தட்ட 2017.08.30 ஆம் றகற “சட்ட ரஅறதர் 

ற ிகபற்றன் ற பறந ண மம்தடுற்ல் தரடர்தரண சட்ட ரஅறதரறன் 

அநறி க” நம் ஆம். 

iv. சட்ட ரஅறதர் ற ிகபற்றல் றனவும் தம்நறடங்க ப றப்புப தரடர்தறல் லற 

அ ச்சறன் தசனரபரறணரல் ததரப றபைரக அ ச்சுிகு ஆம்பொப்தடுற்ப்தட்ட 

2015.08.25, 2015.10.19 ம்பொம் 2015.11.30 ஆம் றகறக பி தகரண்ட கடிங்கபறன் 

தறறகள். 
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v. லற அ ச்சறன் கலழுள்ப றபொணங்கபறல் சுபைிதகழுற்ரபர் தறகள் தரடர்தரண 

தம்நறடங்க ப றப்புப தம்நற 2017.08.25 ஆம் றகற அநறி க  

vi. “Criminal Justice System Of Sri Lanka, A Pragmatic approach to enhancing its 

efficiency” நம்  னப்தறல் மனறக ன்நரடிரர் அறதற, சணரறதற சட்டற்ற 

றபை. சந் மகரரதகரட றணரல் ரரறிகப்தட்ட அநறி க. 

பன் ிகப்தட்ட கபைற்பிகள் ம்பொம் சரட்சறங்க ப கணற்றம் தகரள் கறல் 

தரறப்பும்மநரபைிகும், றரபறகளுிகும், இனங் கறன் அ ணற்ப தற சகளுிகும் லற 

ங்கப்தடும்கரண ற ணற்றநநள்ப கும்நறல் லற  ற ன ரட்டிகூடி 

 டப ந   உபொறப்தடுற்பம்கு பரறரக டடிி க மம்தகரள்பப்தட மண்டும் 

ன்தப தபறரகறப.  

5. இனங் கறல்  கும்நறல் லற ங்கும் தசம்தரட்டில் தரதூரண ரங்கள் 

உண் றமனம கரப்தடுகறன்நர? 

உர் லறன்ந லறசர் றபை. பீ.தற. அரறயரமறன்  ன றனரண ண்ட ணச் சட்டி 

மகர றல் ம்பொம் கும்நறல் டடிி க ப நி மகர றல் மம்தகரள்பமண்டி 

றபைற்ங்கள்  தம்நற ஆரய்ம்கரக றறிகப்தட்ட குழுறன் 2017.02.09 ஆம் றகற 

அநறி கறன் பனம் தறன்பைம் லர்ரணங்கள் ட்டப்தட்டிபைந்ண.  

I. கும்நச் தசல்  டததம்ந றகறிகும் கும்நப்தகர்  மல் லறன்நற்றல் ரிகல் 

தசய்பெம் றகறிகும் இ டறனரண கரனம் (சரசரறரக) - 4.7 பைடங்கள் 

II. கும்நப் தகர்வு ரிகல் தசய்ப்தடும் ரள் தரடிகம் உண் ரகம உரற ிகறன் 

ிகு றசர  ஆம்தறிகப்தடும் றகறிகும் இ டறனரண கரனம்  (சரசரறரக) - 

3.7 பைடங்கள் 

 iii. மல்லறன்நற்றல் ிகறன் சரட்சற றசர  ஆம்தறிகப்தடும்கும்   

ிகறன் லர்ப்பு ங்குரிகும் இ டறனரண கரனம் )சரசரற( – 1.8 

ஆண்டுகள் 

அம்க  மல்லறன்நற்றல் றசரரறிக மண்டி தரரற கும்நம் டந் 

றகறறலிபைந்ப அவ்ிகு மல் லறன்நற்றல் றசரரறிகப்தட்டு படி டகறன்ந 

றகறிகற டறனரண கரனற்றன் சரசரற அபவு – 10.2 ஆண்டுகள். 

மரம் அவ்நறி கறன் தறகரம் மல்லறன்நற்றல் றசர  தசய்ப்தடும் 

ிகுிகு தறன் மன்ப நபட்டு லறன்நற்றம்கும் உர்லறன்நற்றம்கும்  உள்ப 

இண்டு மன்ப நபட்டு ரய்ப்புகள் படி ட சரசரறரக மரம் ழு 

ஆண்டுகள் )07 ( டுிகும். )Entire Criminal Justice Response to serious Crimes 

seems to consume, on average approximately 17 years) கும்நறல் லற ங்கலில் 
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றனவுகறன்ந இந் தரரற ம்பொம் தட்கறற் னகுணற மண்டி ரற்  

இல்னரதரறிக பரறரக டடிி க டுப்தப அசரங்கற்றன் கட ரகும் 

ன்தபம், அவ்ரபொ தசம்தடும் மதரப கும்நரபறிகும் கும்நற்றம்கு 

தலிரணபைிகும் றரரண ிகு றசர தரன்பொிகு உள்ப )Fair trial) 

உரற   இந்ப றடரறபைப்தம்கு ஆணதசய்ல் மண்டும் ன்தபம் குழுறன் 

கபைற்ரக இபைந்ப.  

குநறப்தரக சறிகனரண றடங்க பிதகரண்டுள்ப ததபைந்தர கரண 

ஆங்களும் ததபைபறனரண சரட்சறபறப்தர்க பபெம் சரட்சறகபரக 

பன் ப்தம்கரக றர்தரர்ிகப்தடும் இனஞ்சம், ஊல் ம்பொம் தம் தூய்ரிகல் 

மதரன்ந கும்நங்க பி தகரண்ட ிகுகபறன் மதரப ிகு டடிி ககள் 

றகவும் ர டபெம் அதரம் இபைிகறன்நதன்தப இிகுழுறன்பன் 

சரட்சறபறற்ர்கபரல்  பன் ிகப்தட்ட றடங்கபறன் பனரக 

தௌிறரகறபெள்பப. ஆ கரல் ம்மதரப குறந்பள்ப  ிகுக ப பரறரக 

படிப்தம்கரகவும், றர்கரனற்றல் மரன்நிகூடி தரதூரண குநம்நச்சரட்டுகள் 

தரடர்தரண கும்நப் தகர்வுக ப பரறரக லர்ற்ப ிகவும் ததரபரக 

இனங் கறல் கும்நறல் லற ங்கல் தசம்தரட்டி ண ரப்தடுற்பபம், 

தல்மபொ ப நறல்க ப சரந்றரக தன்தடுற்பரம் அற்றரசறரகும் 

ன்தப குழுறன் கபைற்ரக இபைந்ப. 

6( தசம்தரட்டி ண ரப்தடுற்பம்கரக மம்தகரள்பமண்டி டடிி ககள் 

i. பதர ந்ப றல்லிநிகும் அறக ததபொற ி தகரண்ட இனஞ்சம், 

தசரற்பிகள், ஊல், தம் தூய்ரிகல், மரசடி, கும்நறல் ப நமகடரண 

தர ண, கும்நறல் ம்தறி கற் பமரகம், மதரலி ஆங்க ப ரரறற்ல் 

ம்பொம் அற் க ப நமகடுகள் தரடர்தரக, 1978 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் 

இனிக லறன்ந ம்தரட்டுச் சட்டற்றன் 12 ஆப றரறவுிக  றமசட சட்ட 

ஆ றசர க ப )Trial at Bar) கட்டரரக டரற்ற் ம ரண 

டடிி ககள் சட்ட ரஅறதரல் மம்தகரள்பப்தடுரம் ம்பொம் அப 

தரடர்தரக தகௌ தற லற அச  சட்ட ரஅறதர் அநறவுபொற்பரம். 

ii. அசறன ப்தறன் 105 )1( )இ( உபொப்பு ிக  தரரளுன்நற்றணரல் 

ஊரிதகறரண மல்லறன்நதரன்பொ )anti-corruption high court)  புறரக 

ரதறிகப்தடுல் மண்டும். அற் க மல்லறன்நற்றணரல் ம்மதரபள்ப 

சட்டங்கள் பனரக ததரபைள்மகரடல் தசய்ப்தட்டுள்ப பொகள் தரடர்தரக 

மல்லறன்ந லறசர்கள் ப ிதகரண்டுள்ப பன்பொ லறச் ச தகபரல் 

தரடர்ச்சறரக )day to day trial) ிகு றசர  மம்தகரள்பப்தடல். 

iii. மல்லறன்ந லறசர்கபறன் ஆகிகூடி ண்றி க  110   

அறகரறற்ரம் அம்க  1978 ஆம் ஆண்டின் 2 ஆம் இனிக லறன்ந 

ம்தரட்டுச் சட்டற்  உடணடிரக றபைற்ற ற்ரம். 
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iv. உர்லறன்நங்கபறல் ிகு றசர ிகு பன்ணர்  டததபொம்  

 தசன்ப ந  பரறப்தடுற்ற றணந்மரபொம் ிகு றசரச  

டரற்பம்கு இனிகூடிதரபை சூ   கட்டிதழுப்பு  

இனகுரிகும் ததரபைட்டு தறவுதசய்பதகரள்ம்கரண லறதறக ப (Recorder 

Judges) றறற்ல் 

v. ஆட்தகர ன  ,ட்தகர னிகு பம்சறற்ல் ,ததண்க ப தரலில் 

ல்ரநவுிகுட்தடுற்பல் ம்பொம் சறபொர் பிதறமரகம் உள்பறட்ட அ ணற்ப 

பொகளுிகும் ம்பு ட ண்ட ணச் சட்டிமகர றன் 263 (1)  ரசகற்றல் 

குநறற்ப ிகப்தட்டுள்பரபொ மல்லறன்ந ிதகரன்பொ ஆம்தறிகப்தட்ட 

தறன்ணர் றணந்மரபொம் தரடர்ச்சறரக இந் ிகு றசர க ப 

மம்தகரள்ளுல் (day to day trial  )தம்நற கட்டர தறப்பு   உண்  ரகம 

 டப நப்தடுற்பம்கு ம ரண டடிி கக ப மம்தகரள்ளுல் 

vi. ிகுகள் ததபைபவு குறந்ப கறடிகும் மல்லறன்நங்கபரக கரப்தடும் 

அநுரபும்  ,கண்டி .கம்தயர ம்பொம் இற்றணபுரற மதரன்ந எவ்தரபை 

தறமசங்களுிகும் எபை மனறக மல்லறன்நபம் தகரழும்பு தறமசற்றம்குள் 

இங்கிகூடி ம்பொம் 5 மல்லறன்நங்களும் ன்ந  கறல் புறரக 10 

மல்லறன்நங்க ப ஆம்தறற்ல் 

vii. சறபொர் பிதறமரக ிகுக ப றசரரறப்தம்கரக ரற்றம் 

ட்டுப்தடுற்ப்தட்ட மல்லறன்நதரன்பொ ம்மதரப அநுரபுற்றல் 

தரறம்தடுகறன்நப  .அவ்ரநரக  சறபொர் பிதறமரக ிகுக ப 

றசரரறப்தம்கரக ணறற்பரண றற்றல் எபிகப்தட்ட 

மல்லறன்நதரன்பொம் தகரழும்தறல் ஆம்தறிகப்தட மண்டும். 

 

 

7. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றன் உற்றமரகப்தறகபறன் ற பறந ண 

றபைற்றதசய்பதகரள்ளுல்  

சட்ட ர அறதர் ற ிகபம் எபை நூம்நரண்டுிகு மம்தட்ட கரனம் இனங் கறல் 

லற  ற னரட்டும் தறறல் ததபைம் பிகறற்பம் ரய்ந் தறற ண 

ஈமடம்பொம் றகச்சறநந் அச றபொணரகும்  .கும்நறல் ம்பொம் சறறல் சட்டற் ப ந 

ஆகற இண்டிம்கும் ம்பு ட  கறல் அசறன் சரர்தறல் ஆஜரகுல் சட்ட ர 

அறதரறன் ததரபொப்தரகும் .19 ஆம் அசறன ப்பு றபைற்ற்றன் பனம் சட்ட ர 

அறதர் தறறன் சுரலணற்ன்  லண்டும் எபை ப ந உபொறப்தடுற்ப்தட்டபடன் 

சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றம்கு சரட்டப்தட்ட தறற ண ற நமம்பொல் 

மதரறபவு பரறரக இடம்ததநர  தம்நற இந்றபொணம் ிகபறன் றர்சணற்றம்கு 
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உள்பர  அரணறிகிகூடிரக உள்பப  .இந்ற ன  தம்நற ம்மதர  

சட்ட ர அறதர் இிகுழுிறன் பன் சரட்சறபறற்படன் தறன்ணர் குழுறன் 

ஆமனரச ணறன் தடி 2017.08.30 ஆம் றகற ழுற்றனரண அநறி கபெம் 

சர்ப்தறிகப்தட்டப.  

ணற பங்கள் மதரறபவு இல்னர  ற நமம்நப்தட்ட மச ிகு மதரறபவு 

சம்தபம் அசறன் ிகு ஞர்களுிகு கற டிகர  ,தம்நறடங்க ப உரற 

மற்றல் றப்பும்கு இனர  ம்பொம் ததரபொப்பு ரய்ந் 

தரறல்ரண் ரபர்கபரக தசௌகரறரக ங்கபப கட க ப 

ற நமம்பொம்கு சறகள் இல்னர  மதரன்ந தறச்சற ணகள் இிகுழுறணரல் 

இணங்கரப்தட்டப. 

றகவும் கு நந் சம்தபற்றம்கு அறகரண ம னக ப ற நமம்பொம் அச 

ிகு ஞர்கபறன் மச  இிகுழுறன் தரரட்டிம்கு உள்பரகறப ன்த ண 

குநறப்தறடுல் மண்டும். 

 சட்டர அறதர் ற ிகபற்றம்குரறரக தறன்பைம் அரணறப்புிகள் 

மம்தகரள்பப்தட்டுள்பண. 

அ) கும்நப்தகர்வுகள் புறரக மகரப்தறடப்தடும் மகம் கு ந டல் ம்பொம் சட்ட ர 

அறதர் ற ிகபற்றல் குறந்ப கரப்தட்ட மகரப்புிகள் மம்தகரண்டும் 

அவ்ரநரகம கரப்தடுல். 

ஆ) ிகுக பி  கரள்கறன்ந அச சட்டரறகளுிகு எவ்தரபை றணங்கபறல் 

அ ிகப்தடவுள்ப ிகுகள் சம்தந்ரக மதரறபறல் ரரக படிர . 

இ) சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றரள்ப அச சட்டரறகளுிகரண தறகபறல் 

கரப்தடுகறன்ந தம்நறடங்கபறன் ததரபைட்டு றந ரண புற சட்டற்றகள் 

றண்ப்தங்க ப மம்தகரள்பரதரபை மதரிகு ம்தட்டுள்ப . 

சட்ட ர அறதர் ற ிகபம் கட க ப ற நமம்பொம் ற பறந ண 

மம்தடுற்பம்கரகவும் சட்ட ர அறதர் ற ிகபரணப அச மச றல் 

 கப்தம்நறறபைந் அதறரணற்படன்கூடி ற ன ற ண லண்டும் 

ம்தடுற்பம்குரக பிகறற்பம் ரய்ந் தன பன்தரறவுகள் சட்ட ர 

அறதரறணரல் பன் ிகப்தட்டுள்ப 2017.08.30 ஆம் றகற அநறி கறல் 

கரட்டப்தட்டுள்பண( .குநறற் ஆரணப இவ்நறி கறன் எபை இ  ிப்தரக 

ப்தட்டுள்பப). 

 சட்ட ர அறதரறணரல் பன் ிகப்தட்டுள்ப அநறி கபெம், லற அ ச்சு சரர்தரக 

அவ் ச்சறன் தசனரபரறணரல் பன் ிகப்தட்டுள்ப றடங்களும், இனங் கச் 

சட்டற்றகள் சங்கற்றன் சரர்தரக பன் ிகப்தட்டுள்ப றடங்களும் ஆரய்ந்ப 

தரர்ிகப்தட்டன் தறன்ணர் தறன்பைம் பன்தரறவுகள் இிகுழுறணரல் 

பன் ிகப்தடுகறன்நண  .கும்நறல் லறற ண ற னறபொற்பம்குரறரக ரட்டில் 

சட்ட ர அறதர் ற ிகபம் ம்பொம் அசரங்கம் தரடர்தரக ம்தட்டுள்ப 

றர்சணங்களுிகரண தறலிபொப்தரக தறன்பைம் பன்தரறவுக ப மசற ரலறறல் 
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பிகறற்பம் ரய்ந் றடங்கபரகி கபைற ரறன்நற  டப நப்தடுற் 

மண்டுதண இிகுழு றந்ப ிகறன்நப . 

i. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற் ச் மசர்ந் சகன சட்ட அரனர்கபறணபம் 

சம்தபம் ம்பொம் தகரடுப்தணவுகள் ன்தண உடணடிரக லள்றபைற்ம் 

தசய்ப்தட்டு ற ிகபற்றரள்ப றந ரண ம்பொம் அநதம் ரய்ந் 

உற்றமரகற்ர்க ப மம்தகரண்டும் ிக ற்பிதகரள்ம்கரக 

டடிி க டுிக மண்டுதன்தமரடு றகவும் றந ரண 

உற்றமரகற்ர்க ப ஆட்மசர்ப்புச் தசய்ம்குற் ம ரண தரறல்சரர் 

கர்ச்சற ம்தடுற்ப்தடுரம் மண்டும்  .இப தம்நற  பன்தரறவுகள் கடந் 

அசரங்கற்றம்குச் சர்ப்தறிகப்தட்டுள்ப மதரறரம் அ  

 டப நப்தடுற்ப்தடறல் னதணற் தரறகறன்நப . 

(அச சட்டரறரக ஆட்மசர்ப்புச் தசய்பதகரள்பப்தடுகறன்ந எபைரறன் 

ஆம்தச் சம்தபரணப 5/2016 அச பகர ற்பச் மச கள் ற ிகபச் 

சும்நநறி கறல் லரன்களுிகுரற JS - 1 சம்தபப் தடிற னிகு எபை தடி 

கு நரக அ ப்ததநல் மண்டுதன்தப குழுறன் லர்ரணரக 

அ ந்ப .)  

ii. அச சட்டரறகள் தறிகரண “அங்கலகரறிகப்தட்ட ”தறறறணர் 

ண்றி கரணப 118 தரடிகம் 218   அறகரறிகப்தடுல் மண்டும் .

புறரக இ ிற்பிதகரள்பப்தடும் 100 மதரறல் 50 மதர் 2018 சணரறறரம் 

ஞ்சற 50 மதர் எபை ட ிகு 25 மதர் ன்ந ரலறறல் 2018 ம/பேன் 

ரங்கபறரம் 2019 சணரற ரற்றரம் இ ற்பிதகரள்பப்தடுல் 

மண்டும்.  

iii. அச சட்டரறக ப புறரக ஆட்மசர்ப்புச் தசய்பதகரள்ம்கரக 

றபம்தங்க ப தபறறடும்கு மனறகரக இனங் கறன் எவ்தரபை 

தல்க னிககற்றரம் சட்டரற தட்டற் ப் ததம்பொிதகரள்ளும்மதரபம் 

இனங் க சட்டி கல்லூரறறல் இபொறப் தரலட் ச சறற்ற டபெம்மதரபம் உர் 

குப்புச் சறற்றக பப் ததம்பொிதகரள்ளும் புற சட்டற்றக ப, அச 

சட்டரறக ப மடிரக ஆட்மசர்ப்புச் தசய்பதகரள்ளும் மர்பகப் 

தரலட் சிகு  ஆம்பொப்தடுற்பரபொ சட்ட பீடரறதறகளுிகும் இனங் க சட்டி 

கல்லூரறறன் அறதபைிகும் சட்ட ர அறதர் அநறறற்ல் மண்டும். 

iv. படிவுநர 50 ிகும் மம்தட்ட கும்நப்தகர்வுக பி தகரண்ட அ ணற்ப உர் 

லறன்நங்களுிகும் ம்மதரபள்ப அச சட்டரறிகு மனறகரக மரம் 

ஏர் அச சட்டரற வீம் றறிகப்தடுல் மண்டும். 

v. ரடு பழுறரம் உள்ப மல் லறன்நங்கபறல் உள்ப அச சட்டரறகபறன் 

உற்றமரகப்பூர் அ நிகரக ம்மதரபள்ப அரனக உறரபர்களுிகு 

மனறகரக மரமரர் அரனக உறரப  றறற்ல் மண்டும் 

ன்தபடன் சுபைிதகழுற்ரபர் எபை பெம் லறன்ந ழுபணர் எபை பெம் 

ங்குல் மண்டும்.  
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vi. சட்ட ரஅறதர் ற ிகபற்பிகரக  றர்ரறிகப்தடும் புற கட்டிடற்றன் 

தறகள் 2019ஆம் ஆண்டு ப்ல் ரம் படி டவுள்பரல் புற 

கட்டிடற்றன் றர்ரப் தறகள் பூர்ற்ற டபெம்   சுரர் 100 

உற்றமரகற்ர்களுிகு மதரபரண கட்டிடதரன் ந ரட க 

அடிப்த டறல்  புபிக ட தறமசற்பிகு  அபைகறல் ததம்பொிதகரடுிக 

மண்டும் ன்தபடன் அவ்ரநரண கட்டிடதரன்நறல்  ஏர் உற்றமரகபூர் 

அ நறல் அச சட்டரறகபறல் கூடிதட்சம் இண்டு மதபைிகு றகவும் 

சறபெடன் ப கட க ப மம்தகரள்ம்கரண சூ ன ம்தடுற்றி 

தகரடுற்ல் மண்டும். 

vii. தரபகரப்தற ண உபொறப்தடுற்பம்கும் மச றன்  தசனரம்பொற் 

றந   மம்தடுற்பம்கும் றமகரரம்  கறல் சட்ட ரஅறதர் 

ற ிகபற்றன் சட்ட உற்றமரகற்ர்கள் அ ணபைிகும் உற்றமரகபூர் 

ரகணங்க ப ங்குல் மண்டும். 

viii. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றல் “கல் தரறல்நுட்த அனதகரன் ந” 

உடணடிரக ம்தடுற்பன் பனம் ற ிகபற்றன் றர்ரகப் தறற ண 

தசம்றநன் றிகரக ரம்பொல் மண்டும்.  

ix. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றல் றர்ரகப் தறரறறன் சறமிட அச 

சட்டரறறன் மம்தரர் றன் கலழ்  மச  டடிி கற ண 

மம்தகரள்ம்கரக இனங் க றர்ரக மச றன்  உற்றமரகற்ர் 

எபைரறன் மச   ததம்பொிதகரடுற்ல் மண்டும். இன் பனம் சட்ட ர 

அறதர் ற ிகபற்றல் ம்மதரப றரறரிகப்தட்டுள்ப றர்ரக 

டடிி கக ப சுபகரகவும் தசம்நறநநடநம் சட்ட 

உற்றமரகற்ர்கபறன் உம்தற்றற் றந ண அறகரறற்பிதகரள்ம்கும் 

றர்ப்தரர்ிகப்தடுகறன்நப.  

x. சட்ட ர அறதர் ற ிகபற்றன் உற்றமரகற்ர்களுிகரக ப நரண, 

மதரபரண தட்டப்தறன் தடிப்புிகரண ரய்ப்புிக பபெம் ம்தடுற் 

டடிி க டுற்ல் மண்டும்.  

இம்கு மனறகரக சட்ட ர அறதரறன் 2017.08.20 ஆம் றகற அநறி கறல் 

குநறப்தறடப்தட்டுள்ப  ண றடங்கள் லப லற அ ச்சு றமசடரக ணப கணற்  

தசரற் தண்டுதண சறதரரறசு தசய்ப்தடுகறன்நப. சட்ட ர அறதர் ற ிகபம் அசறன் 

ம்பொமரர் ற ிகபம் ரற்றம் அல்ன ன்பொம் அந் ற ிகபற்பிகுரற றமசட 

ததரபொப்புிக ப ற நமம்பொம்கு ம ரண  சறகள் ம்பொம் சூ ன ம்தடுற்பல் 

அசறன் ததரபொப்பு ன்த பெம் கணற்றல் தகரள்பல் மண்டும். இனங் க ற்ற ங்கற, 

தரரளுன்நம் மதரன்ந றபொணங்களுிகுரற றமசட ததரபொப்புிகள் தரடர்தரக சறந்றற்பப் 

தரர்ற்ப அங்கு தறரம்பொம் ஊறர்களுிகு சம்தபற்படன் றமசட தகரடுப்தணவுகள் 

ங்கப்தடுகறன்நப ன்த பெம் சுட்டிிகரட்ட றபைம்புகறன்மநரம். சட்ட ர அறதர் 
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ற ிகபற் பெம் அவ்ரநரண ற னிகு உர்ற்ப ன றகவும் இனகுரக 

றரப்தடுற்  படிபெம் ன்த  லிபெபொற்றி குநறப்தறடுகறன்மநரம்.       

8. லற ன்நற்றல் ிகுகள் ரரம்கும், எபை ிகு லண்ட கரனம் 

றசரரறிகப்தடும்கும் கரரண சுபைிதகழுற்ரபர் தம்நரிகு நிகு லர்வு கரல்  

சுபைிதகழுற்ரபர்கள் மதரற அபறல் இன்  சறறல் ம்பொம் கும்நறல் ஆகற இண்டு 

ப நகபறரம் ிகுகள் ரரம்கு தரரறபறல் கரரகறபெள்பப. குநறப்தரக, 

சரட்சறி குநறப்புிக ப உரற மற்றல் ததம்பொிதகரள்ப படிர சறிகல் மல் லற 

ன்நற்றல் றசரரறிகப்தடுகறன்ந தரதூரண கும்நறல் ிகுக ப ரபரந்ம் (day to 

day) தரடர்ச்சறரக  றசரரறப்தறல் தரரற  டரக உள்பப. இப்தறச்சற ண இணம் 

கரப்தட்டு லண்ட கரனம் கடந்பள்பமதரறரம், லற அ ச்சும் சம்தந்ப்தட்ட  ண 

அச றபொணங்களும் உரற லர்வுக ப  டப நப்தடுற் நறபெள்பண. இப தரடர்தரக 

லற அ ச்சறன் தசனரபப 2017.08.25 றகற அநறி க ஏர் இ ப்தரக இற்படன் 

இ ிகப்தட்டுள்பப. இவ்றடம் தரடர்தறல் தறன்பைம் பன்தரறவுகள் 

பன் ிகப்தட்டுள்பமரடு, இம் ந ஆபொ ர கரனற்றநள்  டப நப்தடுற்ற பூர்ற்ற 

தசய்பெரபொ சறதரரறசு தசய்ப்தட்டுள்பப.   

i. ஆட்மசர்ப்பு  க களுிகு ம்பு டரக க.ததர. சரர  கற 

தரடற்றம்கு ம்மதரபள்ப “றமசட” சறற்றிகுப் தறனரக “சரர” சறற்ற  உள்ரங்குல். 

 

ii சுபைிதகழுற்ரபர்க ப தறம்நப்தட்ட தறரபர் (Skilled Labour) கபரக  கபை 

படிபெதன்தரல் அர்கபறன் சம்தபற்  MT2 2016  சம்தப அபவுற் றட்டற்றம்கு 

உர்ற்பல். 

iii. ஆட்மசர்ப்பு தல் ன  45   அறகரறற்ல்.     

iv. சுபைிதகழுற்ரபர் தறிகரக எப்தந் அடிப்த டறல் ரபரந்ம் 

தகரடுப்தணவுக பச் தசரற்பம்  கறல் தறம்நப்தடர தறரபர்க ப ஆட்மசர்ப்பு 

தசய்ப, இர்கள் தறம்சற ததம்ந தறன்ணர் றந் மச றல் இ ற்பிதகரள்ளும்மதரப 

எப்தந் அடிப்த டறல் தறம்சற ததம்ந றண்ப்தரரறகளுிகு பன்நரற  ங்குல். 

v.  மல் லற ன்நம் எவ்தரன்நறரம் ிகு டடிி கக ப எலிப் தறவு 

தசய்ல் (Audio Recording) ம்பொம் மதச்சு இணம் கரல் (Speech Recognition) 

மதரன்நம் ந கட்டரரிகுல் அற்படன் குநறப்புிக பப் தறவு தசய்பெம்மதரப 

ம ரண தரறல்நுட்த சறக ப ம்தடுற்ல். 

vi. ஏய்வுததம்ந சுபைிதகழுற்ரபர்க ப ஊிகுறிகும்  கறனரண எபை 

தகரடுப்தணறன் அடிப்த டறல் உடணடிரக மச றல் இ ற்ல். 

vii. அச தரறல்நுட்தி கல்லூரறறல் “சுபைிதகழுற்ரபர்” தரடர்தரண கம் க தநற 

என் ந லண்டும் ஆம்தறற்ல்.  

 

9. இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க பப் புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழுறன் டடிி கக ப ற ணற்றநணரிகுல் தம்நற தறம கள்  
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இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க பப் புனணரய்வு தசய்ம்கரண  ஆ ிகுழு 

கடந் 23 பைட கரனற்றல் மம்தகரண்டுள்ப புனணரய்வுகபறன் தறன்ணர், “ஊல்” 

கும்நற்றம்கரக லற ன்நற்ரல் தறறரறகளுிகு பன்பொ சந்ரப்தங்கபறல் ட்டும 

கும்நற்லர்ப்தபறிகப்தட்டுள்பப. இப இன்நபறல் அந் ஆ ிகுழு தசனரம்நற பைம் 

றற் பெம், அப தகரண்டுள்ப கு நந்பவு அறகரம் தம்நற க னிகறடரணதரபை 

குநறகரட்டிரக உள்பப ன்த பெம் குநறப்தறட மண்டும். ஆ ிகுழுறல் 

ப நப்தரடுக ப றசரரறப்தம்கு றந ரண சட்டற்றகள் இன்  தரரற 

தறச்சற ணரக இணம்கரப்தட்டுள்பப. மரம்,  அசறன ப்தறன் 623 ஆம் 

உபொப்பு றன் தறகரம் கட்டர கடப்தரட் ட தகரண்டுள்ப ஊரிகு றரண சர்மச 

சரற்றன் ம்தரடுக ப இனங் கறல்  டப நப்தடுற்பம்கு ம்பு டரக 

உள்ரட்டு சட்டங்க ப இம்பொம் தற இன்நம் மம்தகரள்பப்தடறல் ன.  

இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க ப புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழு  ற ணற்றநன் றிகரக ரம்பொம்கு  ம்பு ட 0264125102 ஆம் றகற 

இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க ப புனணரய்வு தசய்ம்கரண 

ஆ ிகுழுறன் தறப்தரபர் ரகற்றன் அநறி க இநடன் ஏர் இ ப்தரக 

சர்ப்தறிகப்தடுமரடு, 

 

1. 6661 ஆம் ஆண்டின் 66 ஆம் இனிக இனஞ்சம் அல்னப ஊல் தம்நற சரர்ற்பல்க ப 

புனணரய்வு தசய்ம்கரண ஆ ிகுழுச் சட்டற்பிகு ம ரண றபைற்ங்க ப 23 

ரங்களுிகுள் தரரளுன்நற்பிகு சர்ப்தறற்ப ற நமம்ந மண்டுதண 

பன்தரறப்தடுகறநப. 

2. தசரற்பிகள் ம்பொம் ததரபொப்புகள் தம்நற சட்டற்  இம் நப்தடுற்பம்கு 

ம ரண சட்ட றபைற்ங்க ப 23 ரங்களுிகுள் தரரளுன்நற்பிகுிகு 

சர்ப்தறற்ப  ற நமம்ந மண்டுதண பன்தரறப்தடுகறநப.  
 
 
 

10. கும்நங்கள் பனம் சம்தரறற் தசல்ற்   லப  ககப்தடுற்ல் 

கும்நங்கள் பனம் சம்தரறற் தசல்ற்  லப அசரங்கற்றணரல்  ககப்தடுற்பம்கு 

ம்பு ட சட்டங்க ப மசற பிகறற்பம் ரய்ந் றடரக கபைற பரறரக 

ற நமம்பொல் மண்டும்  .மரம் ,மம் குநறப்தறட்ட சட்டற்  அநறபகப்தடுற்ல் ம்பொம் 

தறமரறிகப்தட்டுள்ப இ சட்டற் றபைற்ங்க ப பரறரக  டப நப்தடுற்பம் ததரபொப் த 

லற அ ச்சு ம்க மண்டும். 

மம்தடி பன்தரறவுக ப  டப நப்தடுற்பம்கு ம ரண றற  றப்பீடு 

தசய்ப அந் அநறி க  தரரளுன்நற்பிகு சர்ப்தறற்ப 20 ரங்களுிகுள் றற 

அ சி சறடம் சர்ப்தறற்ப ம ரண டடிி கக ப மம்தகரள்ம்கு றற அ ச்சு 

டடிி க டுிக மண்டும். 

இந் அநறி க  ம்பு ட றடற்பிகு ததரபொப்தரண அ ச்சரண லற அ ச்சபைிகும் 

தகௌ தற அ ச்சபைிகும் தகௌ சணரறதறிகும் சர்ப்தறப்தம்கு குழு டடிி க 

டுிகும். 
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அற்மரடு  ,அநறி கறல் உள்படிகப்தட்டுள்ப சறதரர்சுக ப  டப நப்தடுற் 

மண்டிப லற அ ச்சறன் ததரபொப்பு ன்தமரடு ,அநறி க தரரளுன்நற்பிகு 

சர்ப்தறிகப்தட்டு 23 ரங்களுிகுள் ம்பு ட சறதரர்சுக ப பழு ரக 

 டப நப்தடுற்ற படிிக மண்டும்.  

இந் அநறி கறன் சறதரர்சுக ப  டப நப்தடுற்பப தரடர்தரண பன்மணம்நற்  

குழு இண்டு ரங்களுிகு எபை ப ந லபரய்வு தசய்பெம். 

 

 

 

 

 

 

 

 


