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திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின்  

13:2, 21:2, 22:1:1 ைற்றும் 14:12 உ  ிாிவுககளத் திருத்தியகைத்தல் 

 

தா ன விதிக்ககாகவயின் II ஆம் வகுதியின் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 13:2, 21:2, 22:1:1 

ைற்றும் 14:12 உ  ிாிவுகளின்  ால் தயவுைன் தங்களது கவனத்திற்கு பகாண்டு வருகின்கறன். 

 

02. அவ் உ  ிாிவுகள் கீழ்க் குறிப் ிைப் ட்டுள்ள ஏற் ாடுககள உள்ளைக்கிதாக 

திருத்தியகைப் தற்கு 2019.08.27 ஆந் திகதியன்று நகைப ற்ற அகைச்சரகவக் கூட்ைத்தின் 

க ாது தீர்ைானம் எட்ைப் ட்ைது. 

 

I.  தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 13:2 ஆம் உப பிரிவில் திருத்தம் 

செய்தல் 

 

  13:2 ஏதேனும ொரு துர்நடத்தே மேொடர்பொன நிகழ்வு பற்றி ஆரம்ப ஆரம்ப 

புலனொய்மேொன்தை இரண்டு  ொே கொலத்தினுள் பூர்த்தி மெய்ய தேண்டும் என்றும் 

விதிக்கும் அதே ெந்ேர்ப்பத்திதலதய ஆரம்ப புலனொய்மேொன்தை நடத்து ொறு கட்டதை 

விடுக்கும் அதிகொரி ஒருேரினொல் ஆரம்ப புலனொய்வு அலுேலருக்தகொ அல்லது அலுேலர் 

குழுவிற்தகொ கட்டொய ொக அறிவித்ேல் தேண்டும். எவ்ேொைொயினும், அேற்கு த லதிக 

கொலம் தேதேமயனின், ஆரம்ப புலனொய்வு அலுேலருக்தகொ அல்லது அலுேலர் 

குழுவினொல் தபொது ொன  அைவு ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கதைச் ெ ர்ப்பித்து 

உரிய அலுேலர்களின் அனு திதயப் மபை தேண்டும். எவ்ேொைொயினும், ஒவ்மேொரு 

ஆரம்ப விெொரதணதயயும் ேொ ேமின்றி மேொடர்புதடய ஒவ்மேொரு ேரப்பினரும் 

எப்தபொது கேனம் மெலுத்துேல் தேண்டும். 

 

II தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன்  XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 21:2 ஆம் உப பிரிவில் 

திருத்தம் செய்தல் 

 
 

21:2 குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட ேரப்பு, ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கள் மேொடர்பில் 

முன்னறிவித்ேலின்றி முதையொன ஒழுக்கொற்று விெொரதணயின் கிட்டிய இரண்டு 

விெொரதண அ ர்வுகளுக்கு ெமுக ளிக்கொதிருப்பின், குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலர் 

இல்தல எனக் கருதி  த்தியஸ்ேர் ெதபயினொல் விெொரதணதய மேொடர்ந்து நடொத்துேல் 

தேண்டும். அேற்கிணங்க, ஒரு ேரப்தபக் மகொண்டேொக நடொத்துேேற்கு நடேடிக்தக 

எடுப்பேொக  த்தியஸ்ேர் ெதபயினொல் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலருக்கு பதிவுத் 

ேபொலில் அனுப்பப்படுேல் தேண்டும்.  ஒழுக்கொற்று விெொரதண நடொத்துேேற்கு 

தீர் ொனிக்கப்படும் அடுத்ே தினத்தில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட ேரப்பு பங்தகற்பேற்குத் 

ேேறுமிடத்து அத்தினத்திலிருந்து அடுத்து ேரும் விெொரதணகளில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட 

ேரப்பு பங்தகற்ைொலும், பங்தகற்கொவிட்டொலும், ஒழுக்கொற்று விெொரதணதயத் 

மேொடர்ச்சியொக முன்மனடுப்பேற்கு நடேடிக்தக எடுக்க தேண்டும்.  

 

III. தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 22:1:1 ஆம் உப 

பிரிவில் திருத்தம் செய்தல் 

 

22:1.1 எேதரனும் அலுேலமரொருேரினொல் மெய்யப்பட்ட துர்நடத்தே மேொடர்பில் 

மேளியிடப்பட்ட குற்ைப்பத்திரத்துடன் மேொடர்புதடயேொக நடத்ேப்படுகின்ை முதையொன 

ஒழுக்கொற்று விெொரதணதய அந்ே விெொரதண ஆரம்பித்து ஆறு  ொே கொலத்தினுள் பூர்த்தி 



மெய்ய தேண்டும். அேற்கு த லதிக கொலம் அேசிய ொயின் விெொரதண அலுேலரினொல் 

தபொது ொனைவு ஏற்றுக்மகொள்ைக்கூடிய கொரணங்கதைச் ெ ர்ப்பித்து ஒழுக்கொற்று 

அதிகொரியின் அனு திதயப் மபறுேல் தேண்டும். 31.11 உப பிரிவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ை 

ஒரு குற்ைச்ெொட்டொக இல்லொேவிடத்து, குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலரின் ேொ ேத்தினொல் 

விெொரதண ேொ ே தடயும் ெந்ேர்ப்பத்தில் ேவிர தேறு கொரணங்களினொல் ஆறு 

 ொேங்களுக்கு த ல் ேொ ே தடயும் நிதலயில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலர் 

தெதேயிலிருந்து இதடநிறுத்ேப்பட்டிருப்பின், ஒழுக்கொற்று விெொரதணயில் 

குறிப்பிட்டுள்ை விடயங்களுக்கு உட்பட்ட ேதகயில் ஒழுக்கொற்று அதிகொரியின் 

ேற்றுணிபின் அடிப்பதடயில் குற்ைஞ்ெொட்டப்பட்ட அலுேலதர மீண்டும் தெதேயில் 

இதணத்து ெம்பைத்தேச் மெலுத்ே முடியும். அதுேதரயில் மெலுத்ேப்படொே ெம்பைங்கள் 

மேொடர்பில் ஒழுக்கொற்றுக் கட்டதை கிதடக்கப் மபற்ைேன் பின்னர் அதில் 

குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விேத்தில் நடேடிக்தக எடுத்ேல் தேண்டும். 

                                                                     

IV. தாபன விதிக்க ாவையின் பா ம் II இன் XLVIII ஆம் அத்தியாயத்தின் 14:12 ஆம் உப பிரிவில் 

திருத்தம் செய்தல் 

 

14:12:1   அவ்ேொறிருந்தும், யொதரனும் ஒரு அரெ அலுேலர் ஏதேனும் ஒரு 

பேவிக்குரியேொக பேவியுயர்த்தும் பரீட்தெமயொன்று அல்லது திதணக்கைப் 

பரீட்தெமயொன்று அல்லது விதனத்திைன் கொண் ேதடப் பரீட்தெமயொன்றில் 

தேொற்றுேேற்கு அேசியப்படும் ெகல முன் ேதகத கதையும் மபற்றிருக்கும் தபொது 

பணித் ேதடயிதன  ொத்திரம் அடிப்பதடயொகக் மகொண்டு குறித்ே பேவியுயர்த்தும் 

பரீட்தெ அல்லது திதணக்கைப் பரீட்தெ அல்லது விதனத்திைன் கொண் ேதடப் 

பரீட்தெயில் தேொற்றுேேற்கு ேதகத யற்ைேரொக  ொட்டொர். 

 

ஒப் ம்./ கே.கே. ரத்னசிறி                                                                            

      பசயலாளர் 

ப ாது  நிருவாக, அனர்த்த முகாகைத்துவ   

ைற்றும் கால்நகை அ ிவிருத்தி அகைச்சு  

    


