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தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின்  

27:10 ஆம் உ   ிாிவிகன திருத்தியகைத்தல் 

 

2004.12.15 ஆந் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 06/2004 இனால் திருத்தியகைக்கப் ட்ை 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII  ஆம் அத்தியாயத்தின் 27:10 ஆம்  உ  

 ிாிவின் ைீது உைது கவனத்தின்  ால் தயவுைன் பகாண்டு வருகின்கறன். 

 

02. அப்  ிாிவின் 27:10:1 ைற்றும் 27:10:2 உ   ிாிவில் கீழ்வரும் வககயில் 

திருத்தியகைப் தற்கு 2019.08.27 ஆந் திகதியன்று அகைச்சரகவக் கூட்ைத்தின் க ாது 

தீர்ைானிக்கப் ட்ைது. 

 

27:10:1 ஆயினும், இலஞ்சம் எடுத்தல் அல்லது அரச விகராதச் பசயற் ாடுகள் அல்லது 

 யங்கரவாத பசயற் ாடுகள் அல்லாத ஊழல் ைற்றும் குற்றவியல் தவபறான்று பதாைர் ாக 

அரச அலுவலர் ஒருவருக்கு எதிராக நீதிைன்றத்தில் வழக்குத் பதாைரப் ட்டுள்ளள 

சந்தர்ப் த்தில் அவ் அலுவலர் சம் ந்தைாக 02 ைாதங்களுக்கு  அதிகாிக்காத 

காலப் குதியினுள் ஒழுக்காற்று அதிகாாி/ நிர்வாக அதிகாாியினால் ஆரம்  கட்ை விசாரகண 

கைற்பகாள்ளப் ைல் கவண்டும். குறித்த ஆரம் கட்ை விசாரகண அறிக்கக ஒழுக்காற்று 

அதிகாாி/ நிர்வாக அலுவலாினால் அரசாங்க கசகவகள் ஆகணக்குழுவுக்கு சைர்ப் ிக்கப் ை 

கவண்டியுள்ளதுைன், அவ் அறிக்ககயில் உள்ளைக்கப் ட்டுள்ள விையங்களுக்கு அகைய 

அலுவலகர ைீள கசகவயில் அைர்த்துவதனால் அரசாங்க கசகவக்கு எவ்வித அ கீர்த்தியும் 

ஏற் டுவதில்கல என அரசாங்க கசகவகள் ஆகணக்குழு தீர்ைானிக்கப் டும்   ட்சத்தில் 

அவ்வாறான அலுவலர் ஒருவகர ைீளச் கசகவயில் அைர்த்த முடியும். 

 

27:10:2 27:10:1 ஆம் உ   ிாிவின் கீழ்  ைீண்டும் கசகவயில் அைர்த்துவதனால் 

அரசாங்க கசகவக்கு அ கீர்த்தி ஏற் டுவதாக அரசாங்க  கசகவகள் ஆகணக்குழுவினால் 

தீர்ைானிக்கப் டும்  ட்சத்தில், நீதிைன்ற தீர்ப்பு கிகைக்கும் வகர பதாைர்ந்தும் அவ் 

அலுவலரது  ணி இகைநீக்கம் பசய்யப் ைல் கவண்டும். அவ்வாறான அலுவலர் ஒருவர் 

சம் ந்தைாக நிதிைன்ற தீர்ப்பு கிகைப் தற்கு ஓராண்டுக்கு அதிக காலம் பசல்லுைாயின், 

அலுவலருக்கு சம் ளத்தில் இருந்ந்து அகரவாசிக்கு கைற் ைாத பதாகககய  

பசலுத்துவதற்கான அதிகாரத்கத வழங்குவதற்கு ஒழுக்காற்று அதிகாாியினால்  முடியும். 

 

03. அவ்வாகற தா ன விதிக்ககாகவயின்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 27:10 உ   ிாிவு 

ஏற் ாடுளுக்கு ஏற்றவாறு  இகைநீக்கம் பசய்யப் ட்டுள்ள அலுவலர்கள் சம் ந்தைாகவும் 

திருத்தப் ட்ை 27:10:1 ைற்றும் 27:10:2 உ   ிாிவுகளின் ஏற் ாடுகளுக்கு அகைய ஒழுக்காற்கு 

அதிகாாிகளுக்கு நைவடிக்கக எடுக்க முடியும். 
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ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ ைற்றும்  
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