
மனிதக் கடததல் பற்ிய 
வழக்குகளில் நிதி 
விசாரணைக் கருவிகணளப் 
பயனபடுததுவது கு்ிதத 
ததாழில்வல்லுநரகளுக்கான 
அ்ிமுக வழிகாட்டி

மனிதக் கடததல் வழக்குகளில் 
பைப் பாிமாற்ம் பற்ிய 
புலனாய்வு ததாடரபான 
தகாளணக வழிகாட்டி



ஆட்கடததல் வியாபாரம், மனிதக் கடததல் மறறும் அது ததாடரபான நாடுகடநத 
குற்ஙகள (பாலி தசயனமுண்) பற்ிய பாலி தசயனமுண் 2002 இல் 
நிறுவப்பட்டது. இது அவுஸதிரரலியா மறறும் இநரதாரனசியா அரசாஙகஙகளின 
இணைத தணலணமயில் 45 க்கும் ரமறபட்ட உறுப்பு நாடுகணளயும் 
நிறுவனஙகணளயும் உளளடக்கிய ஒரு தனனாரவ மறறும் சட்டததினால் 
கட்டுப்படாத பிராநதிய ஆரலாசணன தசயனமுண்யாகும்.

இநதக் தகாளணக வழிகாட்டிணயப் பற்ிய ரகளவிகள பிராநதிய ஆதரவு 
அலுவலகததிறகு (ஆர.எஸ.ஓ) பாலி தசயனமுண்க்கு அனுப்பப்பட ரவண்டும்:

மினனஞசல்: info@rso.baliprocess.net  

ஆர.எஸ.ஓ வணலததளம்: www.baliprocess.net/regional-support-office

2018 ஆம் ஆண்டு ஜூணல மாதம் தவளியிடப்பட்டது.

அவுஸதிரரலிய அரசாஙகததின கிராஃபிக் வடிவணமப்பு 
உளநாட்டலுவல்கள திணைக்களம்.

இநதக் தகாளணக வழிகாட்டிணய நாடுகடநத 
ஒழுஙகணமக்கப்பட்ட குற்ஙகளுக்கு (ஒழுஙகணமக்கப்பட்ட 
குற் ஒப்பநதம்) எதிரான ஐக்கிய நாடுகளின ஒப்பநதததிலும், 
அதன இரண்டு துணை உடனபடிக்ணக மூல வணரவுகளான 
நிலம், கடல் மறறும் காறறு மூலமாக புலம்தபயரகி்வரகணள 
கடததுவதறகு எதிரான உடனபடிக்ணகயிலும்; மறறும் 
நபரகணள, கு்ிப்பாகப் தபண்கணளயும் குழநணதகணளயும் 
கடததணலத தடுப்பதறகும், அடக்குவதறகும், 
தண்டிப்பதறகுமான உடனபடிக்ணகயிலும் ணகதயழுததிடாத 
மறறும்/அல்லது ஒப்புதல் அளிக்காத நாடுகள உட்பட 
அணனததுப் பாலி தசயனமுண் நாடுகளும் பயனபடுததலாம். 
இநதக் தகாளணக வழிகாட்டியில் பயனபடுததப்படும் 
தசாறகள இநத மூனறு சரவரதச கருவிகளுடன, முடிநதவணர 
ஒததுப்ரபாகின்ன. எவவா்ாயினும், தமாழிதபயரப்பு 
ரநாக்கஙகளுக்காக, ஒப்பநதததின உததிரயாகபூரவ 
தமாழிதபயரப்பும் அதன உடனபடிக்ணக மூலவணரவும் 
இநதக் தகாளணக வழிகாட்டியில் பயனபடுததப்படும் 
தசாறகளஞசியததிறகான அஙககீகார விடயஙகளாக 
ஆரலாசிக்கப்பட ரவண்டும்.
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நன்றியுரை
பறின்வரும் உறுபபறினர்கரைக் க்கொண்ட பொலி கெயனமுர் க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டி 
்வரைவுக் குழு்வறின தரைரையறில் இநத க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டிரய பொலி கெயனமுர் 
உறுபபறினர்கள உரு்வொக்்கறியுளைனர:

யூஸ்ஃபறிட்லி அதயக்ஷனொ,
நொடு்க்டநத கெொதது ைீட்பு கதொ்டரபொன துரைத தரை்வர II,
கெொதது ைீட்பு நறிரையம் (பறிபறிஏ), ெட்்டைொ அதறிபர அலு்வை்கம்,
இந்தொ்னெறியொ (இரைத தரை்வர)

்கீைன பட்ைர,
ஆ்ைொெ்கர (ெட்்ட), நொடு்க்டநத குற்பபறிொறிவு,
உளநொட்்டலு்வல்்கள தறிரைக்்கைம், அவுஸ்தறி்ைலியொ (இரைத தரை்வர)

எம்.டி ்ைொஸ்கைம் அலி பறிபறிஎம் (பொர),
்ைைதறி்க ்கொ்வல்துர் அததறிய்கட்ெ்கர. ெறி்பபுக் குற்ம் (்கொ்வல்துர்த 
தரைரைய்கம்),
பங்கைொ்தஷ் ்கொ்வல்துர், பங்கைொ்தஷ்

ைொறியொ ்ைொெனறி ஃபொங்்கொ,
ெறி்பபு உத்வறியொைர,
புைம்கபயரநத கதொழறிைொைர்களுக்்கொன துரை கெயைொைர அலு்வை்கம்,
க்வைறியு்வுத தறிரைக்்கைம், பறிலிபரபனஸ்

்ேெல் ஜொய் ப்னொங,
ெட்்ட அதறி்கொொறி,
புைம்கபயரநத கதொழறிைொைர்களுக்்கொன துரை கெயைொைர அலு்வை்கம்,
க்வைறியு்வுத தறிரைக்்கைம், பறிலிபரபனஸ்

்ெொனடி்கொ ்ட்வரு்வொங,
்வழக்கு பறிொறிவு பைறிபபொைர
பைததூய்தொக்்கலுக்க்கதறிைொன அலு்வை்கம், தொய்ைொநது

ெறிொறியட் வீக்,
ெறி்ைட்்ட புைனொய்்வொைர, ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு பறிொறிவு
பைததூய்தொக்்கலுக்க்கதறிைொன அலு்வை்கம், தொய்ைொநது

்கறி்றிஸ் பொட்,
பைததூய்தொக்்கலுக்க்கதறிைொன ைறறும் பயங்கை்வொத ஆ்ைொெ்கொறின எதறிர 
நறிதறியைறிபபு 
்பொரதபகபொருள ைறறும் குற்ம் கதொ்டரபொன ஐக்்கறிய நொடு்கைறின அலு்வை்கம்

ரைக்்்கல் கபட்டி,
ெட்்ட அமுைொக்்க ஆ்ைொெ்கர,
பைததூய்தொக்்கலுக்க்கதறிைொன உத்வறி குழு,
உளநொட்்டலு்வல்்கள தறிரைக்்கைம், அவுஸ்தறி்ைலியொ

கை்பக்்கொ ைறில்ஸ்,
உத்வறிப பைறிபபொைர,
ஆட்்க்டததல் ைறறும் ைனறிதக் ்க்டததல் பறிொறிவு,
உளநொட்்டலு்வல்்கள தறிரைக்்கைம், அவுஸ்தறி்ைலியொ

இநதக் க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டிரயப பற்றிய ்்கள்வறி்கரை bali.process.tipwg@homeaffairs.gov.au என் மு்க்வொறிக்கு அனுபப ்்வணடும்
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முனனுரை 
2002 ஆம் ஆணடு இநத அரைபபு கதொ்டங்கபபட்்டதறிலிருநது, ஆட்்க்டததல் ்வறியொபொைம், ைனறிதக் 
்க்டததல் ைறறும் அது கதொ்டரபொன நொடு்க்டநத குற்ங்கள பற்றிய பொலி கெயனமுர் (பொலி 
கெயனமுர்) ஆட்்க்டததல் ்வறியொபொைம், ைனறித ்க்டததல் ைறறும் அது கதொ்டரபொன நொடு்க்டநத 
குற்ங்கள எனபன்வற்றின ்வறிரைவு்கள கு்றிதது பறிைொநதறிய ்வறிழறிபபுைரர்வ ஏறபடுததறியுளைது்டன 
உததறி்கள ைறறும் நர்டமுர்்கரை உரு்வொக்்கறி கெயறபடுததறியது பதறிைைறிக்கும் ஒததுரழபபு 
ந்ட்வடிக்ர்கரயயும் ்ைறக்கொண்டது. இந்தொ்னெறியொ ைறறும் அவுஸ்தறி்ைலியொ்வறின இரைத 
தரைரையறில், பொலி கெயனமுர்யறில் ஐக்்கறிய நொடு்கைறின அ்கதறி்களுக்்கொன உயர ஸ்தொனறி்கர (யு.
என.எச்.ெறி.ஆர), இ்டம்கபயரவுக்்கொன ெர்வ்தெ அரைபபு (ஐ.ஓ.எம்) ைறறும் ஐக்்கறிய நொடு்கைறின 
்பொரதபகபொருள ைறறும் குற்்வறியல் அலு்வை்கம் (யு.என.ஓ.டி.ெறி) உட்ப்ட 48 க்கும் ்ைறபட்்ட 
உறுபபறினர்கள உளைனர. அதது்டன பை பொரர்வயொைர நொடு்கள ைறறும் ெர்வ்தெ மு்க்வர 
நறிரையங்கள எனபனவும் உளைன. 

2016 ஆம் ஆணடு ைொரச் ைொதம் நர்டகபற் ஆ்ொ்வது பொலி கெயனமுர் பறிைொநதறிய அரைச்ெர ைொநொட்டில், 
பைததூய்தொக்்கரையும் அக் குற்ங்கைறின ்வருைொனதரதயும் குற்ச்கெயைொ்க ்கருது்வதற்கொன நொடு்கைறின 
்க்டபபொட்டின முக்்கறியதது்வம் உைரததபபட்்டது்டன ஆட்்க்டததல் ்வறியொபொைம் ைறறும் ைனறிதக் ்க்டததல் 
ஆ்கறிய்வற்றிற்கொன நறிதறி ெலுர்க்கரை இைக்்கொ்கக் க்கொள்வதற்கொன நொடு்கைறின ்க்டபபொட்டின முக்்கறியதது்வம் 
பற்றியும் அரைச்ெர்கள கு்றிபபறிட்்டனர. ்ைலும் பொலி கெயனமுர் கெயறகுழு ைனறித ்க்டததல் பற்றிய (பைறிக்குழு) 
பயறிறெறி அைறிததல் ைறறும் இநத தரைபபறில் பறிைொநதறிய ்வழறி்கொட்டுதல்்கரை உரு்வொக்குதல் ்்வணடும் என 
பொறிநதுரைக்்கபபட்்டது. அரதத கதொ்டரநது, 2016 ஆம் ஆணடு ்ை ைொதம், பைறிக்குழு்வொனது ைைறி ்பொைதரதத 
கதொ்டரநது பொலி கெயனமுர்ரய ந்டததறியது்டன ைனறிதக் ்க்டததல் பற்றிய ்வழக்கு்கைறில் நறிதறி ்வறிெொைரைக் 
்கரு்வறி்கரைப பயனபடுதது்வது கதொ்டரபொன பறிைொநதறிய க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டி (்வழறி்கொட்டி) ைறறும் கதொ்டரபுர்டய 
பயறிறெறித கதொகுதறிரய பைறிக்குழு உரு்வொக்்க ்்வணடும் எனப பொறிநதுரைததது.

2016 ஆம் ஆணடு ்ை ைொதம் நர்டகபற் அதன இைண்டொ்வது ்வரு்டொநத கூட்்டததறில், கெயறகுழு்வொனது 2016–
17 ஆம் ஆணடிற்கொன தனது முன்னொக்்கறிய பைறித தறிட்்டததறின ்கீழ் இநத பொறிநதுரைரய முனகனடுபபதறகு 
ஒபபுக் க்கொண்டது்டன, ்வழறி்கொட்டிரய ்வடி்வரைக்்க இந்தொ்னெறியொ ைறறும் அவுஸ்தறி்ைலியொ 
குடியைெறின அைெொங்கங்கைறின தரைரையறில் ஒரு ்வரைவுக் குழுர்வ அரைததது. இநத ்வரைவுக் குழு்வறில் 
அவுஸ்தறி்ைலியொ, பங்கைொ்தஷ், இந்தொ்னெறியொ, பறிலிபரபனஸ், தொய்ைொநது, ைறறும் ்பொரதபகபொருள 
ைறறும் குற்ம் கதொ்டரபொன ஐக்்கறிய நொடு்கைறின அலு்வை்கம் (யு.என.ஓ.டி.ெறி) ஆ்கறிய நொடு்கைறில் இருநது 
பைததூய்தொக்்கலுக்க்கதறிைொன ைறறும் ைனறித ்க்டததல் பற்றிய ்வல்லுநர்கள இருநதனர. ்வழறி்கொட்டி பற்றிய 
்வரைவு பதறிபபு்கள கதொ்டரபறில் தைது ்கருதது்கரைப பதறி்வறிடு்வதற்கொ்க பொலி கெயனமுர் உறுபபறினர்கள ைறறும் 
பொரர்வயொைர்களுக்கு அர்வ ்வழங்கபபட்்டது்டன கு்றிதத பதறிபபு்கள இந்தொ்னெறியொ்வறின பொலி ந்கொறில் 2017 
ஆம் ஆணடு ்ை ைொதம் 23-24 ஆம் தறி்கதறி்கைறில் நர்டகபற் முழு பொலி கெயனமுர் ஆ்ைொெரன பட்்டர்யறில் 
்வறி்வொதறிக்்கபபட்்டன. ்வழறி்கொட்டி பறினனர நறிர்வு கெய்யபபட்்டது்டன அதறகு ஒக்்்டொபர 2017 இல் பொலி 
கெயனமுர் தற்கொலி்க குழு்வறின ெறி்ைட்்டஅதறி்கொொறி்கள கூட்்டததறில் ஒபபுதல் அைறிததது.

இநத ்வழறி்கொட்டி தனனொர்வைொனது, ெட்்டததொல் ்கட்டுபப்டொதது ைறறும் பொலி கெயனமுர் உறுபபு நொடு்கைறில் 
ைனறிதக் ்க்டததல் பற்றிய ்வழக்கு்கைறில் ைனறிதக் ்க்டததலில் ஈடுபடு்்வொரை ்வறிெொொறிததல் ைறறும் ்வழக்குத தொக்்கல் 
கெய்்வதறகுப கபொறுபபொன ெட்்டம் ைறறும் நீதறிததுர் அதறி்கொொறி்களுக்்கொன கு்றிபபு ்கரு்வறியொ்க ்கருதபபடு்கறின்து.

மு
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ை
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சுருக்க்கழுததுக்்களும் சுருக்்கங்களும்

ஏ.ஆர.ஐ.என-ஏ.பீ. கெொதது ைீட்பு ஊ்டொடும் குழுைம் - ஆெறியொ பெறிபறிக்

ஏ.எஸ்.ஈ.ஏ.என கதன்கறிழக்கு ஆெறிய நொடு்கள ெங்கம்

பொலி கெயனமுர் ஆட்்க்டததல் ்வறியொபொைம், ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் அது கதொ்டரபொன 
நொடு்க்டநத குற்ங்கள பற்றிய பொலி கெயனமுர்

எப.ஏ.ொீ.எப நறிதறி ெொரநத ந்ட்வடிக்ர்கப பைறிக்குழு

நறி.உ.பறி நறிதறி ெொரநத உைவுததுர்ப பறிொறிவு

ஐ.எல்.ஓ ெர்வ்தெ கதொழறிைொைர அரைபபு

ஐ.ஓ.எம் இ்டம்கபயரவுக்்கொன ெர்வ்தெ அரைபபு

எம்.ஓ.யு புொறிநதுைரவு ஒபபநதம்

என.ஜறி.ஓ அைெ ெொரபற் அரைபபு

ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற் 
ைொநொடு

நொடு்க்டநத ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ங்களுக்கு எதறிைொன ஐக்்கறிய நொடு்கைறின 
ஒபபநதம்

ஆர.எஸ்.ஓ பொலி கெயனமுர்யறின பறிைொநதறிய ஆதைவு அலு்வை்கம்

ைனறிதக் ்க்டததல் கந்றிமுர்

கு்றிபபொ்கப கபண்கள ைறறும் குழநரத்கள ஆ்கறி்யொொறின ்க்டததரைத 
தடுபபதறகும், அ்டக்கு்வதறகும், தணடிபபதறகுைொன உ்டனபடிக்ர்க 
மூை்வரைவு நொடு்க்டநத ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ங்களுக்கு எதறிைொன ஐக்்கறிய 
நொடு்கைறின ஒபபநதததுக்குத துரைபுொறி்கறின்து

ஐ.நொ. ஐக்்கறிய நொடு்கள தொபனம்

யு.என.எச்.ெறி.ஆர அ்கதறி்களுக்்கொன ஐக்்கறிய நொடு்கைறின உயர ஸ்தொனறி்கர

யு.என.ஓ.டி.ெறி
்பொரதபகபொருள ைறறும் குற்ம் கதொ்டரபொன ஐக்்கறிய நொடு்கைறின 
அலு்வை்கம்
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நறிர்்்வறறுச் சுருக்்கம்
ைனறிதக் ்க்டததைொனது ்கடுரையொன ைனறித உொறிரை தொக்்கங்கரைக் க்கொண்ட ்கடுரையொன குற்ைொகும். 
ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ங்கைறின ைறி்கவும் இைொப்கைைொன ்வைறி்க ைொதறிொறி்கைறில் இதுவும் ஒன்ொகும். இது 
உை்கைொ்வறிய ெட்்ட்வறி்ைொத ்வருைொனததறின இைண்டொ்வது கபொறிய ஆதொைைொ்க ைதறிபபறி்டபபட்டுளைது்டன இதறகு 
்பொரதபகபொருள ்க்டததல் ்வருைொனம் ைட்டு்ை ்வறிஞெறியதொ்கக் ்கொைபபடு்கறின்து.1 ்வலுக்்கட்்டொய உரழபபும் 
ைனறிதக்்க்டததலும் உை்கைொ்வறிய ொீதறியறில் ஆணடுக்கு 150 பறில்லியன அகைொறிக்்க க்டொைர ஈட்டும் கதொழறிைொகும் எனறு 
ெர்வ்தெ கதொழறிைொைர அரைபபு ைதறிபபறிடு்கறின்து.2

ைனறிதக் ்க்டததல் பை்வைொ்கக் ்கொைபபடு்கறி்ரதயும் அதன ்கடுரையொன தொக்்கங்கரையும் கூடுதைொ்க அங்கீ்கொறிதத 
்பொதறிலும், உை்கைொ்வறிய தண்டரன ்வறி்கறிதங்கள குர்்வொ்க்்வ உளைன. பைதரதப பறினகதொ்டர்வது 
ெட்்ட்வறி்ைொத இைொபங்கைறின ஓட்்டதரதக் ்கண்ட்றியவும், குற்்வொைறி்கரையும் பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கரையும் 
அர்டயொைம் ்கொைவும், ்வழக்கு்களுக்கு உத்வக்கூடிய ஆதொைங்கரைச் ்ெ்கொறிக்்கவும், ைறறும் ெட்்ட்வறி்ைொத 
இைொபங்கைறின குற்்வறியல் ்வரையரைபபு்கரை இல்ைொைல் கெய்யச் கெொததுக்்கரைக் ர்கபபற்வும் 
உதவும். பைததூய்தொக்்கததறிற்கொன எதறிரபபு ைறறும் கெொதது ைீட்பு நுட்பங்கரைப பயனபடுததறி ‘பைதரதத 
கதொ்டரதல்’ அணுகுமுர்ரய இரைபபதன மூைம் ைனறிதக் ்க்டததலுக்்கொன ெட்்ட அமுைொக்்க ந்ட்வடிக்ர்க்கரை 
்ைம்படுதது்வதற்கொன ்வழறி்கரை இநதக் க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டி உளை்டக்்கறியுளைது.

நறிதறி ந்ட்வடிக்ர்க பைறிக்குழு்வறினொல் (எபஏொீஎப) கு்றிததுரைக்்கபபட்்டதும் ைறறும் பை ஐக்்கறிய நொடு்கைறின 
ஒபபநதங்கைறில் அ்டங்கறியதுைொன பைததூய்தொக்்கல் ைறறும் குற்ததறின ்வருைொனதரத எதறிரததுப ்பொைொடு்வதறகு 
அைசு்களுக்கு ்க்டபபொடு்கள உளைன. ்வறிொறி்வொன பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கரைச் கெயறபடுதத ்்வணடியதன 
அ்வெறியமும், குற்ததறின ்வருைொனதரத மு்டக்கு்வதறகும், ப்றிமுதல் கெய்்வதறகும், அைசுர்டரையொக்கு்வதறகும் ஒரு 
ஆற்ல் ்வொய்நத ஆட்ெறிரய நறிறுவுதல் ஆ்கறியர்வ இதறில் அ்டஙகும்.

இநதக் க்கொளர்க ்வழறி்கொட்டி பொலி கெயனமுர் உறுபபு நொடு்கைறின அனுப்வங்கைொல் அ்றி்வறிக்்கபபட்்ட 
ைனறித ்க்டததல் குற்்வறியல் குழுைததறினொல் ்ைறக்கொளைபபடும் ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் பைததூய்தொக்்கல் 
பற்றிய கபொது்வொன ்வழறிமுர்்கரை ்வறி்வொறிக்்கறின்து. ‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர்ரய 
ஆதொறிபபதறில் நறிதறி உைவுததுர்ப பறிொறிவு்கைறின (FIUs) முக்்கறிய பஙர்க உைரநது, ்வழறி்கொட்டி ெட்்டம் ைறறும் நீதறி 
நறிறு்வனங்கள ைறறும் நறி.உ.பறிொறிவு்களுக்கு இர்டயறிைொன ஒததுரழபரப ்ைம்படுதது்வதற்கொன உத்வறிக்கு்றிபபு்கரை 
்வழஙகு்கறின்து. ெறி்நத ஒததுரழபபு ்வழறிமுர்்கள ைறறும் ்வழக்கு ஆய்வு்கள மூைம் ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு 
்வழறிமுர்்கரைப பயனபடுதது்வது உட்ப்ட நறிதறி ்வறிெொைரைரய ந்டதது்வதற்கொன முக்்கறிய ்கட்்டங்கரையும் இநத 
்வழறி்கொட்டி ்ைறக்கொள்கறின்து.

ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ங்கரை எதறிரததுப ்பொைொடு்வதறகு கதொழறில்்வல்லுநர்கள பயனபடுததும் ்கரு்வறிதகதொகுபரப 
்வறிொறி்வொக்கு்வதற்கொ்க இநதக் குற்ம் இைொபததொல் இயக்்கபபடு்கறின்து என் கபொருைொதொை யதொரதததரத 
கு்றிர்வபபதன ஊ்டொ்கச் கெயல்படுததுப்வர்களுக்கு உதவு்வகதறக்கன இநத ்வழறி்கொட்டி ஒரு ்ைற்்கொள 
கு்றிபபொ்க ்வழங்கபபடு்கறின்து. இது பொலி கெயனமுர்க்்கொன ஒரு புதறிய ்கருதது ரையைொகும், ்ைலும் நொடு்க்டநத 
குற்ங்கரை தடுபபதறகும், குற்்வொைறி்கள எரத அதறி்கம் ைதறிபபறிடு்கறி்ொர்கள எனபரத கு்றிர்வதது நறிதறி 
்வறிெொைரைக் ்கரு்வறி்கரைப பயனபடுதது்வதன ஊ்டொ்க உை்கைொ்வறிய அங்கீ்கொைதது்டன ஒததுப்பொ்கறின்து.3

1 http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1016&context=forcedlabor
2 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_243391.pdf
3 உதொைைைொ்க, ஐ.நொ.பொது்கொபபு அர்வ 2016 ஆம் ஆணடு டிெம்பர 20 ஆம் தறி்கதறி ைனறித்க ்க்டததல் ைறறும் அடிரைததனம் கு்றிதத தனது முதல் 

தீரைொனதரத (2331) க்வைறியறிட்்டது. இது எபஏொீஎப, எபஏொீஎப-்வர்கயறிைொன பறிைொநதறிய அரைபபு்கள ைறறும் அைசு்கரை ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் நவீன 
அடிரைததனதது்டன கதொ்டரபுர்டய நறிதறி ஓட்்டங்கரை ெீரகுரைக்கும் முயறெறி்கரை ்வலுபபடுதத பல்்்வறு ந்ட்வடிக்ர்க்கள ்ைறக்கொள்வதற்கொன 
ஊக்கு்வறிபரப ்வழங்கறியது. 
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பறிொறிவு 1: ்கொைை ்வறிைக்்கம்
1.1 ‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ என்ொல் எனன?
ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ததறின உயறிரநொடி பைம். ்கொைப்பொக்்கறில், குற்ம் ைறி்கவும் அதறிநவீன ைறறும் ெர்வ்தெ 
இயல்புர்டயதொ்க ைொ்றியுளைது்டன குற்்வொைறி்கள கதொ்டரநது குற்ததறின ்வருைொனதரத ைர்க்்க புதறிய 
்வழறி்கரைக் ்கணடுபறிடிதது ்வரு்கறின்னர. இதறகு பதறிைைறிக்கும் ்வறிதைொ்க, தீ்வறிைைொன ைறறும் ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட 
குற்ச் கெயல்்கரை எதறிரததுப ்பொைொடு்வதறகு ெட்்டம் ைறறும் நீதறி நறிறு்வனங்கள அதறி்கை்வறில் ‘பைப பொறிைொற்ம் 
பற்றிய புைனொய்வு’ எனும் அணுகுமுர்ரயப பறினபறறு்கறின்ன. இது ஒரு குற்ததறின நறிதறி அம்ெங்கைறில் ்க்வனம் 
கெலுதது்வரத உளை்டக்கு்கறின்து.
நறிதறி ்வறிெொைரை எனபது நபர ஒரு்வர, ைக்்கள அல்ைது ்வைறி்கததறின நறிதறி கு்றிதத எநதக்வொரு ்வறிெொைரையும் ஆகும். 
குற்்வொைறி்கரைக் ்கண்ட்றிநது ்வழக்குத கதொடுபபது ைறறும் குற்ததறின ்வருைொனதரத ைீட்க்டடுபபது என் 
இறுதறி கு்றிக்்்கொளு்டன, ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன குற்ச் கெயல்்கைறின ்பொது பைததறின இயக்்கதரத அர்டயொைம் 
்கணடு பதறிவுகெய்்வ்த நறிதறி ்வறிெொைரையறின முக்்கறிய ்நொக்்கைொகும். பைததறின ஆதொைங்கள, பயனொைறி்கள, பைம் 
கப்பபடும்்பொது, அது எங்்க ்ெைறிக்்கபபடு்கறின்து அல்ைது ர்வபபறிை்டபபடு்கறின்து எனபதற்கொன கதொ்டரபு, 
ைதறிபபுைறிக்்க த்க்வல்்கரையும் குற்ச் கெயல்்கைறின ெொனறு்கரையும் ்வழங்க முடியும்.
‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர் இைணடு முக்்கறிய கூறு்கரைப பயனபடுதது்கறின்து: 
பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு உததறி்கள ைறறும் கெொதது ைீட்பு ்கரு்வறி்கள. ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்கச் ெம்பொதறிதத பைததறின 
அர்டயொைம், ஆதொைம், உொறிரை அல்ைது ்ெர்வறி்டம் எனபன்வறர் ைர்பபதறில் குற்ததறினொல் கப்பபட்்ட 
்வருைொனதரத ர்கயொளதல் ்பொன் பைததூய்தொக்்கல் ந்ட்வடிக்ர்கயொனது ஒரு குற்்வறியல் குற்ைொகும். கெொதது 
ைீட்பு எனபது அரனதது குற் ்வர்க்கைறின ்வருைொனதரதயும் ்வறிெொொறிபபதறகும், ்கட்டுபபடுதது்வதறகும், ப்றிமுதல் 
கெய்்வதறகுைொன ஒரு கெயனமுர்யொகும்.

1.2 பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு அணுகுமுர் ஏன ்தர்வபபடு்கறின்து?
ஏரனய ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ங்கரைப ்பொை்்வ, ைனறிதக் ்க்டததல் குழுைங்கள ்க்டததலினொல் கப்பபட்்ட 
அ்வர்கைறின இைொபததறின ெட்்ட்வறி்ைொத மூைதரத ைர்க்்கவும் அ்வர்கைறின ்வைறி்கததறின க்வற்றி்கைைொன 
கெயல்பொட்ர்ட கெயறபடுததவும் பை்வறிதைொன பைததூய்தொக்்கல் நுட்பங்கள பயனபடுதது்கறின்து. இதன 
்வறிரை்வொ்க, ைனறிதக் ்க்டததல் ்வழக்கு்கைறில் ‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர்ரய இரைபபதன 
மூைம் நனரை்கள உளைன.
• • ஆட்்க்டததலு்டன கதொ்டரபுர்டய நறிதறி ஓட்்டங்கரைக் ்கண்ட்றிநது ஒரு குற்்வறியல் ்வரையரைபபறின 

உறுபபறினர்கள ைறறும் பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கரை அர்டயொைம் ்கொைவும், ்வழக்கு்களுக்கு உத்வக்கூடிய 
ஆதொைங்கரை ்ெ்கொறிக்்கவும் புைனொய்்வொைர்களுக்கு உதவும்.
- பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கைறின ெொட்ெறியததறின ைீ்த தங்கறியறிருக்்க்்வணடிய நறிரைரையறிரனக் குர்க்்க இது 

உதவும்.
- இநத இைொபததறிலிருநது பயன கபறுப்வர்கரையும் குற்ததறிலிருநது தொம் தூை ்வறிை்கறியறிருபபதொ்கக் 

்கொட்டிக்க்கொளளும் ெட்்ட்வறி்ைொத ்வரையரைபபறின முக்்கறிய நபர்கரையும் பயனொைறி்கரையும் அர்டயொைம் 
்கொைவும் இது உதவு்கறின்து.

• பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கள ஆட்்க்டததலில் ஈடுபடும் குற்்வொைறி்கள ைீது ்வழக்குத கதொ்டை ைறக்ொரு 
்வழறிரய ்வழஙகும். ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ங்கரைப பயனபடுததறி க்வற்றி்கைைொ்க ்வழக்குத கதொ்டை ்பொதுைொன 
ஆதொைங்கள இல்ைொத இ்டததறில் இது பயனுளைதொ்க இருக்கும். இதனொல் நறிதறி ்வறிதறிமுர்்கைறின ஏரனய 
ைீ்ல்்கரையும் ்கண்ட்றிய முடியும்.

• குற்ங்கைறின மூைம் கப்பபட்்ட நனரை்கரை ப்றிமுதல் கெய்்வதன ஊ்டொ்க அது குற்தரதத தடுக்கும் 
்வறிரைர்வ ஏறபடுததும் எனபதொல் குற்்வொைறி்கள ்வறிடு்வறிக்்கபபட்்டவு்டன அ்வர்கைறின குற்ச் கெயல்்கைறிலிருநது 
்கறிர்டக்கும் இைொபம் அ்வர்களுக்குக் ்கறிர்டக்கும் எனறு நம்பறி ெறிர்யறில் ெறிர்்வொெம் அனுப்வறிக்்கத தயொைொ்க 
இருக்கும் குற்்வொைறி்கரை அது ஊக்்கைறிழக்்கச்கெய்யும்.

• ைனறிதக் ்க்டததலு்டன கதொ்டரபுர்டய ்வருைொனதரத தறி்ம்ப்ட ப்றிமுதல் கெய்்வதனொல் இைொபங்கரை குற்ச் 
கெயல்்கைறில் ைீணடும் முதலீடு கெய்்வதறிலிருநது தடுக்்கைொம் எனபது்டன ்வருைொனதரத ்க்டததல் எதறிரபபு 
முயறெறி்கரை ்ைம்படுதது்வதறகும் பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்களுக்கு ஆதைர்வ ்வழஙகு்வதறகும் பயனபடுததைொம். 

• தண்டரன அல்ைொத அடிபபர்டயறிைொன கெொதது ப்றிமுதல் ்கட்்டரைபரப4 கெயறபடுதது்வதொல், ைனறித ்க்டததல் 
உட்ப்ட பைநத அை்வறிைொன குற் ்வர்க்கைறில் ்கைறிெைொ்க ்ைம்பட்்ட முடிவு்கள ்கறிர்டக்கும். இநத ந்ட்வடிக்ர்க்கள 
கதொ்டரபறில் ஒரு குற்்வறியல் தண்டரன ்தர்வயறில்ரை எனபதன மூைம் இைொபம் ஈட்டுப்வர்கரை கு்றிர்வதது 
குற்ச் கெயலிலிருநது அ்வர்கரைத தூை ்வறிைக்்கறிக் க்கொளை அதறி்க ்வொய்பரப ்வழஙகு்கறின்ன.

4 குற்ததறின ்வருைொனதரத ைீட்க்டடுக்்க இைணடு ்வழறி்கள உளைன: தண்டரன அடிபபர்டயறிைொன ைீட்பு, அநதக் குற்ததறிற்கொன தண்டரன 
உறுதறிகெய்யபபட்்ட பறினனர ஒரு குற்தது்டன இரைநத கெொததுக்்கரை ைீட்க்டடுக்்க உதவு்கறி்து; ைறறும் தண்டரன அல்ைொத (அல்ைது ெறி்வறில்) 
அடிபபர்டயறிைொன ைீட்பு. இது ஒரு குற்்வறியல் தண்டரனரயப கபறு்வதற்கொன அ்வெறியைறின்றி குற்்வறியல் ்தொற்ம் இருபபதொ்க ெந்த்கறிக்்கபபடும் 
கெொததுக்்கரை கெொததுக்்கரை ்கட்டுபபடுததவும் ைீட்க்டடுக்்கவும் அனுைதறிக்்கறி்து.
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மனிதக் கடததல் வழக்குகளில் பணப் பரிமரற்றம் பற்றிய புலனரய்வு ததரடரபரன தகரள்க வழிகரட்டி7

1.3 ைனறிதக் ்க்டததல் எவ்வைவு பை ைதறிபபுளைது?
ைனறிதக் ்க்டததல் எனபது உை்க அை்வறில் ந்டததபபடும் ஒரு இைொப்கைைொன ்வைறி்கைொகும். 2014 ஆம் ஆணடில், 
ெர்வ்தெ கதொழறிைொைர அலு்வை்கம் (ஐ.எல்.ஓ) உைக்கங்கறிலும் உளை ைனறித ்க்டததல் ைறறும் அடிரைததனததறின 
மூைம் கப்பபட்்ட கைொதத ெட்்ட்வறி்ைொத இைொபம் ஆணடுக்கு 150.2 பறில்லியன அகைொறிக்்க க்டொைர்கள எனறு 
ைதறிபபறிட்டுளைது.5 ்கறிட்்டததட்்ட மூன்றில் இைணடு பஙகு இைொபங்கள - 99 பறில்லியன அகைொறிக்்க க்டொைர்கள 
்கட்்டொய பொலியல் சுைண்டலிலிருநது ்வநதர்வயொகும்.6 உளநொட்டு அல்ைொத கதொழறிைொைர்கைறின சுைண்டல் 43.4 
பறில்லியன அகைொறிக்்க க்டொைர இைொபதரத ஈட்டியது்டன ்கறிட்்டததட்்ட 8 பறில்லியன அகைொறிக்்க க்டொைர்கள 
சுைண்டபபட்்ட வீட்டுத கதொழறிைொைர்கைறி்டைறிருநது ்வநதது. கபரும்பொைொன பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கள இருக்கும் 
ஆெறியொ்வறில் இைொபம் ைறி்க அதறி்கைொ்க இருநதது. பொதறிக்்கபபட்்ட்வர ஒரு்வருக்்கொன ஆணடு இைொபம் ்வைரநத 
கபொருைொதொை நொடு்கைறில் ைறி்க அதறி்கைொ்க இருநதது (பொதறிக்்கபபட்்ட்வருக்குச் சுைொர 34,800 அகைொறிக்்க க்டொைர). 

1.4 ஒரு புதறிய ெறிநதரன ்வழறி-்வொய்பபு்களும் ெ்வொல்்களும்
ைனறிதக் ்க்டததரை எதறிரததுப ்பொைொடு்வதற்கொன முயறெறி்கள பொைம்பொறியைொ்க ைனறிதக் ்க்டததரைத கதொ்டர்வதறில் 
்க்வனம் கெலுதது்கறின்ன. ஆனொல் குற்ததறிலிருநது கப்பபட்்ட ைறறும் முதலீடு கெய்யபபட்்ட ்வருைொனததறில் 
்க்வனம் கெலுதத்வறில்ரை.7 குற்்வொைறி்கைறின ந்டதரதயறின நறிதறி அம்ெங்கைறில் எங்கள ்க்வனதரத பைபபடுதது்வது 
பை்வறிதைொன ்வொய்பபு்கரை ்வழஙகு்வது்டன பை ெ்வொல்்கரையும் ்வழஙகு்கறின்து. ஒரு ைனறிதக் ்க்டததல் ்வழக்்கறில் 
க்வற்றிகபறு்வது பற்றிய நைது புொறிதரை ்வறிொறிவுபடுதது்வதும், கெொதது ப்றிமுதல் கெய்்வதற்கொன பங்கைறிபரப 
அங்கீ்கொறிபபதும், இநதக் குற் ்வர்கரய எதறிரததுப ்பொைொடு்வதறகு ைொறறு ்வழக்குத தறிட்்டைொ்க 
பைததூய்தொக்்கரைப பயனபடுதது்வதும் ஒரு முக்்கறிய பறிைச்ெறிரனயொ்க அரையும். 

ைறக்ொரு பறிைச்ெறிரன எனனக்வன்ொல், ்க்டததல் எதறிரபபு ைறறும் பைததூய்தொக்்கல் எதறிரபபு ெமூ்கங்கள 
கபரும்பொலும் தனறிரையறில் கெயறபடு்வதொகும். ைனறிதக் ்க்டததல் கதொ்டரபொன நறிதறி ந்ட்வடிக்ர்க்கரை ர்கயொை ெட்்ட 
அமுைொக்்க நறிறு்வனங்களுக்கு கபரும்பொலும் கதொறியொது அல்ைது பயறிறெறியைறிக்்கபபடு்வதறில்ரை. ்ைலும் நறிதறி 
ஆய்்வொைர்களுக்கு ைனறித ்க்டததல் ்வைறி்க ைொதறிொறி்கள, ெநரத்கள ைறறும் ெட்்ட்வறி்ைொத நறிதறி்கரை ந்கரதது்வதற்கொன 
்வறிருபபத்தரவு்கள ஆ்கறிய்வற்றில் ்க்டததல் பற்றிய ்வறிொறி்வொன அ்றிவு இல்ைொைல் இருக்்கைொம். இநத 
முன்னொக்கு்கரை ஒன்ொ்கக் க்கொணடு்வரு்வது, ைனறித ்க்டததரை எதறிரததுப ்பொைொடு்வதற்கொன எங்கள 
முயறெறி்கரை முன்னறறு்வதற்கொன ை்கததொன ஆற்ரைப கபறு்கறின்து. ஆனொல் நறிறு்வனக் குழபபங்கரை 
உர்டக்்க அைசு்கைறி்டைறிருநது ்வலு்வொன அரபபைறிபபு ்தர்வபபடும். இநத அணுகுமுர்ரயப பயனபடுதத 
அைசு்களுக்கும் அ்வற்றின மு்க்வர நறிறு்வனங்களுக்கும் உத்வ ்வறிழறிபபுைரவு ைறறும் தறி்ன ்ைம்பொட்டு 
ந்ட்வடிக்ர்க்கள அ்வெறியம்.   

5 அைெொல் ்வறிதறிக்்கபபட்்ட ்வலுக்்கட்்டொய உரழபபு பற்றிய ்வறிபைங்கள ்ெரக்்கபப்ட்வறில்ரை
6 இைொபங்களும் ்வறுரையும்: ்வலுக்்கட்்டொய உரழபபறின கபொருைொதொைம், ப. 12–13
7 ைனறிதக் ்க்டததரை எதறிரததுப ்பொைொடு்வதறகு பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு ்வறிதறிமுர்்கரை ்ைம்படுததுதல் (2014), ஐ்ைொபபொ்வறில் பொது்கொபபு ைறறும் 

ஒததுரழபபுக்்கொன அலு்வை்கம் (OSCE) https://www.osce.org/secretariat/121125?download=true

உத்வறிக்கு்றிபபு
ைீட்்கபபட்்ட கெொதது்கள பற்றிய புளைறி்வறி்வைங்கரை ்ெ்கொறிததல் ைறறும் நபர்கைறின ்வரையரைபபு்கைறில் ்க்டததரை 
ெீரகுரைக்்க பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கரைப பயனபடுததுதல். ைனறிதக் ்க்டததல் ்வழக்கு்கைறில் உங்கள அைெறின 
பதறிலுக்்கொன கெயல்தறி்ன கு்றி்கொட்டி்கைொ்க இ்வறர் ்கருததறிற க்கொளைவும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கள நறிறு்வனததறின அரனதது ைட்்டங்கைறிலும் ஊக்கு்வறிபபதற்கொ்க ைனறிதக் ்க்டததல் ்வறிெொைரையறில் ‘பைப 
பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர்ரயப பறினபறறு்வதற்கொன உயர ைட்்ட ஆதைர்வத கதைறி்வொ்க ்வழஙகுதல். 
உதொைைைொ்க, ெறி்ைட்்ட அதறி்கொொறி்கள இநத அணுகுமுர்க்கு ஆதை்வொன கபொது அ்றிக்ர்க்கரை க்வைறியறி்டைொம்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ங்கள முழுரையொ்க ்வறிெொைரை கெய்்வரத உறுதறி கெய்்வதற்கொ்க அரனதது கதொ்டரபுர்டய 
மு்க்வைொணரை்கைறின (்கொ்வல்துர், அைசுததைபபு ்வழக்குரைஞர்கள ைறறும் நறி.உ. பறிொறிவு்கள உட்ப்ட) 
நறிபுைதது்வதரத ஒன்றிரைக்கும் கெயல்பொட்டு உததறி்கரை உரு்வொக்குங்கள.



8

ைனறிதக் ்க்டததலிறகு எதறிைொ்கப பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு நுட்பங்கரைப பயனபடுதது்வரத ்ைம்படுதது்வது நறிதறி 
்வழக்கு கதொ்டரபொன த்க்வல்்கரை ்வறிரை்வொ்க பொறிைொ்றிக்க்கொளை உதவு்வ்தொடு நொடு்களுக்்கறிர்டயறில் கநருக்்கைொன 
ஒததுரழபபு ்தர்வபபடும். ைனறிதக் ்க்டததல் ்வறிெொைரையொனது நறி. உ. பறிொறிவு்களுக்கு இர்டயறிைொன த்க்வல் 
பொறிைொற்ம் ்பொன் பைததூய்தொக்்கல் பறிைச்ெறிரன்கைறில் ெர்வ்தெ ஒததுரழபபுக்்கொ்க ்வரைரைபபு்கரைப 
பயனபடுதது்வதன மூைம் பயனர்டயக்கூடும். ைனறிதக் ்க்டததலு்டன கதொ்டரபுர்டய இைொபங்கரை ஒரு 
இ்டததறிலிருநது இனகனொரு இ்டததறிறகு ந்கரதது்வதறில் முக்்கறிய பஙகுதொைைொன தனறியொர துர்யு்டன இரைநது 
அைசு்கள கெயறப்ட ்்வணடும்.    

1.5 ்வழக்கு ஆய்வு
2015 ஆம் ஆணடு ்ை ைொதம் 1 ஆம் தறி்கதறி தொய்-ை்ைெறிய எல்ரைக்கு அரு்கறிலுளை ெொஙக்க்ைொ ைொ்கொைததறின 
ெதொ்்வொ ைொ்வட்்டததறில் ர்க்வறி்டபபட்்ட மு்கொைறில் குர்நதது 30 ெ்டைங்கரை ஒரு கூட்டு இைொணு்வ-்கொ்வல்துர்ப 
பைறிக்குழு ்கணடுபறிடிததது. ெந்த்கததறிறகுொறிய ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் ஆட்்க்டததல் ்வரையரைபபு கதொ்டரபொன 
கபொலிஸ் ்வறிெொைரைரய ஆதொறிபபதற்கொ்க, ்ைொயல் தொய் ்கொ்வல்துர் தொய்ைொநதறின நறிதறி உைவுததுர்ப பறிொறி்வொன 
தொய் பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு அலு்வை்கதரத (ஏஎம்எல்ஓ) கதொ்டரபு க்கொணடு இநத ்வழக்கு கதொ்டரபொன நறிதறி 
ந்ட்வடிக்ர்க்கள கு்றிதது ்வறிெொொறிததது.

ஏஎம்எல்ஓ ்வறின நறிதறி பொறி்வரததரன பதறிவு்கைறின தைவுததைதரதப பயனபடுததறி, ஏஎம்எல்ஓ ்வறின அதறி்கொொறி்கள, 
இைததறிைையறியல் பைப பொறிைொற் பதறிவு்கள (உளநொட்டு ைறறும் ெர்வ்தெ), எல்ரை நொைய அ்றிக்ர்க்கள, 
ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன பொறி்வரததரன அ்றிக்ர்க்கள, பை பொறி்வரததரன அ்றிக்ர்க்கள ைறறும் கெொதது 
பொறி்வரததரன அ்றிக்ர்க்கள ஆ்கறிய்வறர்த ்தடினர.

அ்வற்றின தைவுததைதரதத ்தடு்வ்தொடு அதறகு ்ைைதறி்கைொ்க, ஏஎம்எல்ஓ ்வறிறகு அ்றிக்ர்கயறிடும் ஏரனய 
நறிறு்வனங்கைறிலிருநது ஏஎம்எல்ஓ பறின்வரு்வன உளைறிட்்ட பை த்க்வல்்கரைக் ்்கொொறியது.
• (்கைக்கு அ்றிக்ர்க்கள உட்ப்ட), க்வவ்்வறு நறிதறி நறிறு்வனங்கைறிலில் ்கைக்கு ர்வததறிருபப்வர ்வறிபைங்கள 

ைறறும் ்வொடிக்ர்கயொைர பொறி்வரததரன ்வறிபைங்கள
• தொய்ைொநது நறிை அலு்வை்கததறிலிருநது ெந்த்க நபர்கள கதொ்டரபொன நறிை உொறிரையொைர, ர்கய்கபபடுததல் 

ைறறும் ்வறிறபரன கதொ்டரபொன பதறிவு்கள
• தொய் ்வொறி ்வருைொன ்வொறி அலு்வை்கததறிலிருநது இநத ்வழக்்கறில் முக்்கறிய ெந்த்க நபர்கைறின ்வொறி கெலுதது்்வொர 

நறிரை கதொ்டரபொன பதறிவு்கள, அ்வர்கள பறிை்க்டனபபடுததறிய ்வருைொனம் பற்றிய ்வறிபைங்கள, தனறிபபட்்ட ைறறும் 
்வைறி்க ்வொறி கெலுததும் பதறிவு்கள ைறறும் பறிை்க்டனபபடுததறிய ்வங்கறி ஏறபொடு்கள, ைறறும்

• ்வைறி்க ்ைம்பொட்டுத துர்யறிலிருநது மு்க்வொறி்கள, பஙகுதொைர்கள ைறறும் நறிதறி சுய்வறிபைங்கள உளைறிட்்ட 
அர்டயொைம் ்கொைபபட்்ட ்வைறி்கங்களு்டன இரைக்்கபபட்்ட நறிறு்வனங்கள ைறறும் நபர்கைறின ்வறி்வைங்கள.

்வங்கறி அ்றிக்ர்க்கள ைறறும் இைததறிைைறியல் பைப பொறிைொற் ்வறிபைங்கரைப பயனபடுததறி இநத ்வழக்்கறில் ர்கது 
கெய்யபபட்்ட ெந்த்க நபர்கைறி்டைறிருநதொன ்ைைதறி்க முக்்கறிய ெந்த்க நபர்களுக்கு நறிதறி பொறி்வரததரன்கரை 
ஏஎம்எல்ஓ ்கணடுபறிடிக்்க முடிநதது. ர்கது கெய்யபபட்்ட ெந்த்க நபர்கைறி்டைறிருநது புதறிய ெந்த்க நபர்களுக்கு 
தொய்ைொநதறிறகுள ்நைடி ்கைக்கு பொறிைொற்ம் மூைம் பைம் ைொற்பபடு்வரத இர்வ ்கொணபறிததன. தொய்ைொநதறிறகும் 
ை்ைெறியொ்வறிறகும் இர்டயறில் பைதரத ைொறறு்வதறகு பை கூொறியர்கள ைறறும் ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்க பைம் 
கெலுததுப்வர்கள உளைறிட்்ட ஏரனய க்கொடுபபனவு முர்்கள பயனபடுததபபட்்டன எனபரத ஏஎம்எல்ஓ பறினனர 
நறிரூபறிக்்க முடிநதது. ்ைொயல் தொய் ்கொ்வல்துர்யறினொறி்டைறிருநது நறிதறித த்க்வல்்கரையும் ைனறித உைவுததுர்ரயயும் 
்ெ்கொறிதது ்வறிொறி்வொன நறிதறி பொறிைொற் பகுபபொய்ர்வ ்ைறக்கொள்வதன மூைம் ஏஎம்எல்ஓ இநத பொறி்வரததரன்கரை 
ஒன்ொ்க இரைக்்க முடிநதது. 

நறிதறி ்வறிெொைரை ைறறும் உைவுததுர்ரயப பயனபடுததறி அர்டயொைம் ்கொைபபட்்ட முக்்கறிய ெந்த்க நபர்கைறில் 
ெறி்ைட்்ட அதறி்கொொறி்கள, குற்்வறியல் ்வரையரைபபறின ெந்த்கததறிறகுொறிய அரைபபொைர, ஒரு ைொ்கொை நறிர்வொ்க 
அரைபபறின முனனொள தரை்வர, ்ையர ைறறும் ஒரு கு்றிபபறி்டததக்்க கதொழறிைதறிபர ஆ்கறி்யொர அ்டஙகு்வர. ைனறிதக் 
்க்டததல் ைறறும் பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்களுக்்கொ்க ெந்த்க நபர்கள ைீது குற்ச்ெொட்டு்கள முனர்வக்்கபபட்்டன. 
இநதக் குற்ங்களு்டன கதொ்டரபுர்டய ெட்்ட்வறி்ைொத இைொபங்கரை ப்றிமுதல் கெய்ய ஏஎம்எல்ஓ நீதறிைன் 
உததைவு்கரையும் ்்கொொறியது.

இநத ்வழக்கு நறிதறி ்வறிெொைரை முர்்கைறினொல் எவ்வொறு குற்்வொைறி்கள ைறறும் ஆதொைங்கைறின பைநத 
்வரையரைபரபயும் அ்வறறுக்்கறிர்ட்யயொன கதொ்டரபு்கரையும் க்வைறிபபடுதத முடிநதது எனபரதக் ்கொட்டு்கறின்து. 
அவ்வொ்றின்்ல் அதத்க்வல்்கள புைனொய்்வொைர்களுக்கு ்கறிர்டக்்கொைல் இருக்்கைொம்.
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மனிதக் கடததல் வழக்குகளில் பணப் பரிமரற்றம் பற்றிய புலனரய்வு ததரடரபரன தகரள்க வழிகரட்டி9

பறிொறிவு 2: ெட்்ட ்கட்்டரைபபு்கள
2.1 ெர்வ்தெ தைநறிரை்கள 
நறிதறி ந்ட்வடிக்ர்கப பைறிக்குழு (எபஏொீஎப) எனபது பைததூய்தொக்்கல் ந்ட்வடிக்ர்க்கைறில் ெர்வ்தெ தைங்கரை 
நறிரையறிபபதறகும், அ்வறர் கெயறபடுதது்வதறில் நொடு்கள எவ்வொறு கெயறபடு்கறின்ன எனபரத ைதறிபபறிடு்வதறகுைொன 
37 உறுபபறினர்கரைக் க்கொண்ட ஒரு அைெ அரைபபு ஆகும்.8 பைததூய்தொக்்கல் ைறறும் குற்ததறின ்வருைொனம் 
கதொ்டரபொ்க நொடு்களுக்்கொன ்க்டரை்கள அ்டங்கறிய ஐ.நொ. ைொநொடு்கைறின ஒபபநதங்கள உளைன.9 இநதத தைங்கைறில் 
்்கொடிட்டுக் ்கொட்்டபபட்டுளை நொடு்களுக்்கொன முக்்கறிய ்க்டரை்கைறில் ்வறிொறி்வொன பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கள 
கதொ்டரபறிைொன ெட்்டங்கரை ஆக்்க ்்வணடியதன அ்வெறியமும், குற்ததறின ்வருைொனதரத மு்டக்கு்வதறகும், ப ற்ிமுதல் 
கெய்்வதறகும், அைசு்டரையொக்கு்வதறகுைொன்தொர ஒரு பயனுளை ஆட்ெறிரய நறிறுவுதல் ஆ்கறியர்வ அ்டஙகும்.

2.2 பொொறிய பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கள
ெர்வ்தெ தைங்களுக்கு இைங்க, ்வறிொறி்வொன பைததூய்தொக்்கல் ெட்்டைொனது:
• பைததூய்தொக்்கல் கெயனமுர்யறின அரனதது நறிரை்கரையும் குற்்வறியலுக்குட்படுதது்வதறகும் 

• ைனறிதக் ்க்டததல் உட்ப்ட ெொததறியைொன முன்கைறிபபு குற்ங்களுக்கு கபொருநதும் ்வர்கயறிலும்10 

• கெொததொனது குற்ததறின ்வருைொனம் எனபரத நறிரூபறிக்கும்்பொது, முனன்றி்வறிக்்கபபட்்ட குற்தரத 
உறுதறிபபடுதது்வது அ்வெறியைறில்ரை எனபரத உறுதறிபபடுததவும்

• ெட்்டபூர்வைொன நபர்களுக்கு குற்்வறியல் கபொறுபரப பறிை்யொ்கறிபபதறகும் (உதொைைைொ்க, நறிறு்வனங்கள)
• குற்ததறின ்வருைொனதது்டன ்நைடியொ்க்்வொ அல்ைது ைர்மு்கைொ்க்்வொ கதொ்டரபுறும் எநதக்வொரு 

கெொததுக்கும், அதன ைதறிபரபப கபொருட்படுததொைல் ெட்்ட பறிை்யொக்்கறிபபறிறகுட்படுதது்வதறகும்,
• ்்வக்ொரு நொட்டில் ந்டநத ந்டதரத ்வரை நீட்டிக்்கவும், அநத ந்டதரத க்வைறிநொட்டில் ஒரு குற்ைொ்க இருநதொல், 

அது கெொநத நொட்டில் ஒரு முனன்றி்வறிக்்கபபட்்ட குற்ைொ்க இருக்கும், அதது்டன
• பைததூய்தொக்்கல் குற்தரத நறிரூபறிக்்க ்தர்வயொன ்நொக்்கமும் அ்றிவும் பு்நறிரை உணரை்கைறிலிருநது 

புொறிநது க்கொளைபப்டைொம் எனபரத உறுதறிபபடுததவும் ்்வணடும். 

8 எபஏொீஎப பொறிநதுரை்கள 2012 ைறறும் 2013 ஐப பொரக்்கவும் எபஏொீஎப பொறிநதுரை்களு்டன கதொழறில்நுட்ப இைக்்கம் ைறறும் ஏஎம்எல்/ெீஎபொீ 
அரைபபு்கைறின கெயல்தறி்ரன ைதறிபபறிடு்வதற்கொன எபஏொீஎப முர்.

9 இர்வ பறின்வரு்வன்வறர் உளை்டக்கு்கறின்ன: ்பொரதபகபொருள ைறறும் ை்னொ்வறியல் கபொருட்்கைறில் ெட்்ட்வறி்ைொத ்பொக்கு்வைததறிறகு எதறிைொன 
ஐ.நொ.ஒபபநதம் 1988 (்வறியனனொ ஒபபநம்), நொடு்க்டநத ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்ங்களுக்கு எதறிைொன ஐ.நொ. ஒபபநதம் 2000 (யு.என.டி.ஓ.ெறி அல்ைது 
ப்ைர்ைொ ஒபபநதம்) ைறறும் ஐ.நொ. ஊழலுக்கு எதறிைொன ஒபபநதம் 2003 (யு.என.ெறி.ஏ.ெறி).

10 முன்கைறிபபுக் குற்ம் எனபது ைறக்ொரு குற்ச் கெயலுக்்கொன அடிபபர்ட ஆதொைங்கரை ்வழஙகும் ஒரு கெயைொகும். உதொைைைொ்க, ைனறிதக் ்க்டததல் 
ைறறும் ஆட்்க்டததல் ்வறியொபொைம் ஆ்கறிய்வற்றில் ்க்டததல் எனபது பைததூய்தொக்்கல் அல்ைது பயங்கை்வொதததறிறகு நறிதறியைறிபபதற்கொன நறிதறி்கரை 
்வழஙகும் குற்ங்கரை முனன்றி்வறிபபதொ்க இருக்்கைொம்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
பைததூய்தொக்்கல் கதொ்டரபறில் நறிரூபறிக்்க, நறிறு்வ ்்வணடிய முக்்கறிய கூறு்கள எனனக்வன்ொல், பைதரதக் 
ர்கயொண்ட நபர ஒரு்வர அபபைம் குற்ததறிலிருநது கப்பபட்்டது அல்ைது ஒரு குற்ம் கதொ்டரபறில் பயனபடுதத 
தறிட்்டைறி்டபபட்டிருக்்கறின்து எனபரத அ்றிநதறிருக்்க அல்ைது ெந்த்கறிததறிருக்்க ்்வணடும்.
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2.3 பயனுளை கெொதது ப்றிமுதல் ்கட்்டரைபபு்கள
கெொதது ப்றிமுதல் அல்ைது கெொதது ைீட்பு எனபது குற்ததறின ்வருைொனதரத ்வறிெொொறிததல், தற்கொலி்க ்கட்டுபபொடு, 
ப்றிமுதல் கெய்தல் ைறறும் நறிர்வ்கறிததல் எனபன்வொகும். ப்றிமுதல் எனபது தண்டரன அடிபபர்டயறிைொனதொ்க 
இருக்்கைொம் (ப்றிமுதல் கெய்்வதறகு முனனர குற்்வறியல் ந்ட்வடிக்ர்க்கைறில் ஒரு குற்்வொைறி குற்தரத 
ஒபபுக்க்கொளைச் கெய்தல்) அல்ைது தண்டரன அடிபபர்டயறில்ைொததொ்க இருக்்கைொம். ஒரு ்வறிொறி்வொன கெொதது 
ப்றிமுதைொனது குற்ததறின ்வரு்வொரய ்வறிெொொறிக்்கவும், பொது்கொக்்கவும், ர்கபபற்வும் ைறறும் ்கட்டுபபடுததவும் உதவும். 
கெொததுக்்கைறில் மூன்ொம் தைபபறிறகுளை (அல்ைது அபபொ்வறிததனைொ்க ர்வததறிருததல்) உொறிரை ்பொன் நைன்கரைக் 
்கருததறில் க்கொள்வதற்கொன ந்ட்வடிக்ர்க்கரை ைறறும் கெொததுக்்கரை அைெொங்கம் ப்றிமுதல் கெய்ய அனுைதறிக்கும் 
ந்ட்வடிக்ர்க்கள ஆ்கறியர்வ இதறில் அ்டஙகும். தண்டரன அடிபபர்டயறில்ைொத ெட்்ட ்கட்்டரைபரப 
நர்டமுர்பபடுததறிய பை நொடு்கள குற்ங்கரை தடுக்கும் முயறெறி்கைறில் கு்றிபபறி்டததக்்க முன்னற்ங்கரை 
அர்டநதுளைது்டன உதொைைைொ்க, குற்த தடுபபு, ்கல்்வறி ைறறும் அமுைொக்்கத தறிட்்டங்கள மூைம் எதறிர்கொை 
குற்ங்கரைத தடுபபதற்கொ்க ப்றிமுதல் கெய்யபபட்்ட பைதரதப பயனபடுதத முடிநதுளைது.    

உத்வறிக்கு்றிபபு
பைததூய்தொக்்கல் ைறறும் முனன்றி்வறிக்்கபபட்்ட குற்ங்களுக்கு தனறிததனறியொ்க ்வழக்குத கதொ்டை முடியும் எனபரத 
உறுதறிபபடுததவும். ஒரு முனன்றி்வறிக்்கபபட்்ட குற்ததறிற்கொ்க (எ.்கொ. ைனறித ்க்டததல்) ஒரு தண்டரனரயப கப் 
முடியொத ெநதரபபங்கைறில், ஆனொல் பைததூய்தொக்்கல் பற்றிய ஆதொைங்கள இருநதொல், இது ெட்்ட அமுைொக்்க 
அதறி்கொொறி்களுக்கு பைததூய்தொக்்கல் குற்தரத தனறிததனறியொ்க குற்ததறிற்கொன இைக்்கொ்கக் க்கொளை உதவும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு: தண்டரன அல்ைொத அடிபபர்டயறிைொன 
ப்றிமுதல் முர்ரைத தொபறிபபு
தண்டரன அல்ைொத அடிபபர்டயறிைொன ப்றிமுதல் ஊ்டொ்க குற் ்வருைொனததறின கெயல்தறி்ரன ்ைம்படுதத 
முடியும். குற்்வறியல் தண்டரனரய ்வழஙகும் அ்வெறியைறின்றி குற்ச் கெயலில் இருநது கப்பபட்்டதொ்க 
ெந்த்கறிக்்கபபடும் கெொததுக்்கரை ்கட்டுபபடுததவும் ைீட்க்டடுக்்கவும் தண்டரன அல்ைொத அடிபபர்டயறிைொன ைீட்பு 
அனுைதறிக்்கறின்து. அதனொல் பறின்வரு்வன்வறர் கெய்ய முடியும்:
• ்வறிெொைரைச் கெயறபொட்டின ஆைம்பக் ்கட்்டததறில் கெொததுக்்கள மு்டக்்கபப்ட்்வொ அல்ைது ்கட்டுபபடுதத்்வொ 

அனுைதறிக்்கபபடு்வதன ஊ்டொ்க இது ஒரு ்வறிெொைரை அல்ைது ்வழக்கு கதொ்டரும்்பொது கெொததுக்்கள 
அ்கற்பபடு்வரதத தடுக்்க உதவு்கறின்து

• ஒரு குற்்வொைறி இ்நது்வறி்டக்கூடிய, ்கணடுபறிடிக்்க முடியொத, அல்ைது அர்டயொைம் ்கொை முடியொத நறிரை்கைறில் 
இது ஒரு க்வற்றி்கைைொன முடிர்வ ்வழஙகுதல்

• தங்கரைத தூை ்வறிைக்்கறிக் க்கொணடு குற்்வறியல் தண்டரன ்தர்வயறில்ரை எனக் ்கருதும் குற்ச் கெயலின 
ஊ்டொ்க கப்பபடும் ்வருைொனததறில் இருநது ்வருைொனம் கபறும் நபர்கைறி்டைறிருநதும் ப்றிமுதல் கெய்்வரத 
இயைச்கெய்யும், ைறறும்

• ஒரு மூன்ொம் தைபபறினைொல் தக்்கர்வக்்கபபட்டிருக்கும் அல்ைது குற்்வொைறியறின தறி்ரையொன ்கட்டுபபொட்டின 
்கீழ் இருக்கும் ்கர்படிநத கெொதரத (குற்்வறியல் குற்தரதச் கெய்த ஒரு நபைொல் அல்ைது குற்்வறியல் 
குற்தது்டன கதொ்டரபுர்டய ஒரு நபைொல், பயனபடுததபபட்்ட அல்ைது பயனபடுதத ்வறிரும்பும் கெொதது) 
ப்றிமுதல் கெய்தரை இயைச்கெய்யும்.
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2.4 எனன கெொததுக்்கரைத தடுததுர்வக்்கவும் ைீட்க்டடுக்்கவும் முடியும்?
ஒரு குற்தரதச் கெய்யப பயனபடுததபபடும் கெொதது்கள (்கரு்வறி்கள) ைறறும் ஒரு குற்ததறிலிருநது கப்பபட்்டர்வ 
(குற்ததறின ்வருைொனம்) அல்ைது அ்வற ற்ின ைதறிபபு ஆ்கறியர்வ ்கட்டுபபடுததபபட்டு ைீட்்கபப்டைொம். குற்்வொைறி 
ைறக்ொரு நபொறின கபயொறில் ர்வததறிருக்கும் கெொதரத ்கட்டுபபடுததவும் முடியும். ஆனொல் அச்கெொததுக்்கள ைீது 
குற்்வொைறியறின முழுரையொன ்கட்டுபபொடு இருததல் ்்வணடும். பை குற்்வொைறி்களுக்கு, அ்வர்கைறின குற்ததறின 
இைொபங்கரைப பொது்கொபபது ஒரு முக்்கறிய கு ற்ிக்்்கொள ைறறும் குற்்வொைறி்கள தங்கள கெொததறின மூைதரதயும் 
உொறிரைரயயும் ைர்க்்க எடுக்கும் ந்ட்வடிக்ர்க்கள புைனொய்்வொைர்களுக்கு ஒரு ெறிக்்கைொன ெ்வொைொ்க ைொ ற்ி்வறிட்்டன. 
உளநொட்டுச் ெட்்டைொனது க்வைறிநொட்டு ்வெம் உளை கெொததறின ெ்வொரை எதறிரக்கொளளும் அைவுக்கு கந்கறிழ்்வொனதொ்க 
இருக்்க ்்வணடும் ைறறும் நனரை பயக்கும் உொறிரையொைர உணரையறில் யொர எனபரத நறிறுவு்வதற்கொ்க ெறிக்்கைொன 
உொறிரையொைர ்கட்்டரைபபு்கரைத அதன ஊ்டொ்கத தடுக்்க முடியும்.

கெொதது அல்ைது ைொற்பபட்்ட கெொதது அல்ைது முழுரையொ்க உருைொற்பபட்்ட கெொதது அல்ைது ்்வறு கெொததொ்க 
ைொற்பபட்்ட கெொததறின கபொருைொதொை ஆதொயங்கரை குற்ததறின ்வருைொனைொனது உளை்டக்கும். உதொைைைொ்க, ைனறித 
்க்டததலின ்வருைொனததறிலிருநது கப்பபட்்ட நறிதறிரயக் பயனபடுததறி ்வொங்கபபட்்ட ஒரு ்ைொட்்டொர ்வொ்கனம், வீடு அல்ைது 
ப்டகு ப ற்ிமுதல் கெய்யபப்டைொம், ஏகனனறில் அது குற்ததறின ்வருைொனதரதப பயனபடுததறி ்வொங்கபபட்்டது.

குற்ததறின ஒரு ்கரு்வறி (அல்ைது ்கரு்வறி) எனபதறில் ஒரு குற்ததறிறகுத துரை்பொகும் ்வர்கயறில் பயனபடுததபபடும் 
கெொதது ைறறும் உதொைைைொ்க, ைக்்கரைக் ்க்டதது்வதறகுப பயனபடுததபபடும் ஒரு ்கொர அல்ைது ப்டகு அல்ைது குற்ச் 
கெயல்்களுக்கு நறிதறியைறிக்்கப பயனபடுததபபடும் பைம் ஆ்கறியர்வ அ்டஙகும். ்வொ்கனம் குற்ததறின ்வருைொனம் அல்ைது 
முனரனய குற்்வறியல் குற்ங்கைறிலிருநது கப்பபட்்ட நறிதறிரயக் க்கொணடு ்வொங்கபபட்்டது எனபதறகு எநத ஆதொைமும் 
இல்ைொைல் இருக்்கைொம். இருபபறினும், இது ஒரு குற்தரத கெய்ய பயனபடுததபபட்்டொல், அது குற்ததறின ஒரு ்கரு்வறியொ்க 
ப ற்ிமுதல் கெய்யபப்டைொம்.

கெொததறின தறி ம்பட்்ட ்கட்டுபபொடு எனபது ஒரு கெொதரதக் ்கட்டுபபடுததும் நபர ஒரு்வருக்கு அச்கெொததறில் ெட்்டபூர்வைொன 
அல்ைது நறியொயைொன உொறிரை உளைதொ இல்ரையொ அல்ைது கெொதது கதொ்டரபொ்க உொறிரை அல்ைது அதறி்கொைம் உளைதொ 
எனபதொகும். நபர ஒரு்வருக்குச் கெொததறின தறி ரையொன ்கட்டுபபொடு உளைதொ எனபரத தீரைொனறிக்கும்்பொது பை 
்கொைைறி்கள இருக்்கறின்ன அர்வ பறின்வருைொறு:
• (்நைடியொ்க அல்ைது ைர்மு்கைொ்க இருநதொலும்) ஒரு நறிறு்வனததறின பஙகுதொைர்கள, ்க்டன பததறிைங்கள அல்ைது 

பைறிபபொைர்கைொ்க இருபபறின அ்வர்களுக்கு கெொததறில் உொறிரையுளைதொ்கக் ்கருதபபடும்
• கெொதது்டனொன உ்ர்வக் க்கொண்ட ஓர அ்க்்கட்்டரை இருநதொல் அ்வர்களுக்குச் கெொததறில் 

உொறிரையுளைதொ்கக் ்கருதபபடும்
• கெொததறில் உொறிரையுளை நபர்களுக்கு இர்டயறிைொன குடும்பம், உளநொட்டு ைறறும் ்வைறி்க உ்வு்கள இருபபறின 

அ்வர்களுக்குச் கெொததறில் உொறிரையுளைதொ்கக் ்கருதபபடும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு: க்வற்றி்கைைொன கெொததுப ப்றிமுதல் நறிறுவுதல்
குற்்வறியல் கெொததுப ப்றிமுதல் ்வறிரைவு்கரை பறின்வரு்வன மூைம் ்ைம்படுததைொம்:
• அரனததுச் ெட்்ட அமுைொக்்க மு்க்வைொணரை்கள, நறிதறி உைவுததுர்ப பறிொறிவு்கள ைறறும் அைசு 

்வழக்குரைஞர்களுக்கு ்வறிொறி்வொன த்க்வல்்கரையும் பயறிறெறிரயயும் ்வழஙகுதல்.
• கெொததுப ப்றிமுதல் கெய்்வதறில் முனனுொறிரையு்டன ெறி்பபு ்வறிெொைரை ைறறும் ்வழக்குக் குழுக்்கள அல்ைது 

பறிொறிவு்கரை உரு்வொக்குதல்.
• கெொததுப ப்றிமுதல் கெய்்வதற்கொன அரனதது அம்ெங்கள கதொ்டரபறிலும் தறிட்்டைறிடு்வதற்கொ்க 

புைனொய்்வொைர்களுக்கும் அைசு ்வழக்குரைஞர்களுக்கும் இர்டயறில் ஆைம்பக் ்கட்்டததறில் கநருக்்கைொன 
ஒததுரழபரப ்வைரததல்.

• உங்கள கெொததுப ப்றிமுதல் ெட்்ட ்கட்்டரைபபறின அரனததுக் கூறு்கரையும் ைதறிபபொய்வு கெய்தல் ைறறும் 
பைபபடுததுதல், பறின்வரு்வன உளை்டங்கைொ்க;

 - கெொததுக்்கரைக் ்கணடுபறிடிதது நனரை கபறும் உொறிரைரய நறிறுவு்வதற்கொன ்வறிெொைரை அதறி்கொைங்கள
 - மு்டக்்கம், ்கட்டுபபொடு ைறறும் ப்றிமுதல் ்வறிதறி்கள, ைறறும்
 - பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி.
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பறிொறிவு 3: ைனறிதக் 
்க்டததலு்டன கதொ்டரபுர்டய 
பைததூய்தொக்்கல் முர்்கள
3.1 பைம் எவ்வொறு தூய்தொக்்கபபடு்கறின்து?
பைததூய்தொக்்கல் கெயனமுர் பல்்்வறு படி்கரை உளை்டக்்கறியது எனறினும் இது ்வழக்்கைொ்க மூனறு 
படிமுர்்கைொ்கப பறிொறிக்்கபபடு்கறின்து: ெட்்டபூர்வ நறிதறி நறிரையம் ஒன்றில் ர்வபபறிடுதல், பைதரத அதன 
ெட்்ட்வறி்ைொதைொன ஆைம்ப மூைததறிலிருநது பறிொறிதகதடுததல் ைறறும் ெட்்டபூர்வைொன நறிதறியு்டன ஒருங்கறிரைபபு 
கெய்தல். அர்வ ்கீ்ழ கு்றிபபறி்டபபட்டுளைபடி அரையும்.   

ப
றிொ

றிவு
 3

• ெட்்டபூர்வ நறிதறி நறிரையம் ஒன்றில் ர்வபபறிடுதல் எனபது ெட்்ட்வறி்ைொத நறிதறி அல்ைது கெொததுக்்கரை நறிதறி 
அரைபபறிறகுள க்கொணடு்வரு்வதொகும். உதொைைைொ்க, ்வங்கறிக் ்கைக்கு்கைறில் பைதரத ர்வபபு கெய்்வதன 
மூை்ைொ அல்ைது கெொததுக்்கரை ்வொங்க பைதரதப பயனபடுதது்வதன மூை்ைொ இரதச் கெய்யைொம்.

• பைதரத அதன ெட்்ட்வறி்ைொதைொன ஆைம்ப மூைததறிலிருநது பறிொறிதகதடுததல் எனபது ர்வக்்கபபட்்ட நறிதறி்கைறின 
ெட்்ட்வறி்ைொத ்தொற்தரத ந்கரதது்வதன மூைம் அல்ைது ைர்பபதன மூைம் ைர்பபரத உளை்டக்கு்கறின்து. 
உதொைைைொ்க, கதொழறில் ்வல்லுநர்கள இர்டததை்கர்கைொ்க (்வழக்்க்றிஞர்கள அல்ைது ்கைக்்கொைர்கள 
்பொன்்வர்கள) கெயறபடு்வதன மூை்ைொ அல்ைது பைதரத ைொற் ெறிக்்கைொன நறிறு்வனம் ைறறும் நம்பறிக்ர்க 
்கட்்டரைபபு்கரை உரு்வொக்கு்வதன மூை்ைொ இரதச் கெய்யைொம்.

• ெட்்டபூர்வ நறிதறி நறிரையம் ஒன்றில் ர்வபபறி்டபபட்டு பைதரத அதன ெட்்ட்வறி்ைொதைொன ஆைம்ப 
மூைததறிலிருநது பறிொறிதகதடுதகதடுக்்கபபட்்ட பறினனர ெட்்டபூர்வைொன நறிதறியு்டன ஒருங்கறிரைபபு கெய்தல் 
கெயனமுர் ஏறபடு்கறின்து. ்ைலும் அர்வ குற்்வொைறி்களுக்கு க்வைறிபபர்டயொ்க முர்யொன நறிதறி்கைொ்கப 
பயனபடுததவும் ்கட்டுபபடுததவும் ்கறிர்டக்்கறின்ன. ்ைலும் குற்ச் கெயல்்கைறில் முதலீடு கெய்்வதல் அல்ைது 
ெட்்டபூர்வைொன ்வைறி்கங்கரை ்ைறக்கொளதல் (நறிறு்வனங்கைறில் பஙகு்கள ்பொன்ர்வ) அல்ைது அதறி்க 
ைதறிபபுளை கெொததுக்்கரை க்கொள்வனவு கெய்தல் (கெொதது ்பொன்ர்வ) ைறறும் ஆ்டம்பைப கபொருட்்கரை 
்வொஙகுதல் (்வறிரையுயரநத ்கொர்கள ்பொன்ர்வ) ்பொன் கெயல்்களுக்கு க்வைறிபபர்டயொ்க ‘சுததைொன பைம்’ 
்கறிர்டக்்கறின்து. 

ெட்்டபூர்வ நறிதறி நறிரையம் 
ஒன்றில் ர்வபபறிடுதல்

பைதரத அதன 
ெட்்ட்வறி்ைொதைொன ஆைம்ப 

மூைததறிலிருநது பறிொறிதகதடுததல்
ெட்்டபூர்வைொன நறிதறியு்டன 
ஒருங்கறிரைபபு கெய்தல்

ெட்்ட்வறி்ைொத 
பைம் 

$

நொடு 1 ்கைக்கு

நொடு 2 ்கைக்கு

்வொறி பு்கலி்டக் 
்கைக்கு

்வங்கறி
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3.2 கபொது்வொன பைததூய்தொக்்கல் முர்்கள 
எநதக்வொரு இ்டததறிலும் பைததூய்தொக்்கல் முர்்கள (அல்ைது ‘ெட்்ட்வறி்ைொத நறிதறி்கைறின ்ைொெடி 
நுட்பங்கள’) கபொருைொதொைம், நறிதறிச் ெநரத்கள ைறறும் பைததூய்தொக்்கல் எதறிரபபு அரைபபுக்்கைொல் கபொறிதும் 
பொதறிக்்கபபடு்கறின்ன. ்கறுபபுப பைதரத பைததூய்தொக்்கல் கெய்்வதற்கொன ்வழறிமுர்்கரை உரு்வொக்கு்வதறிலும் 
குற்்வொைறி்கள ைறி்கவும் ஆக்்கபபூர்வைொ்க இருக்்க முடியும்.

கபொது்வொன பைததூய்தொக்்கல் முர்்கள ்கீ்ழ கு்றிபபறி்டபபட்டுளைன.

க்வைறிநொட்டு ்வங்கறி்கள
்வங்கறி இை்கெறியச் ெட்்டங்கரைக் க்கொண்ட நொடு்கைறில் ‘க்வைறிநொட்டு ்கைக்கு்கள’ மூைம் பைம் அனுபபபப்டைொம். 
இதனொல் அநொை்தய ்வங்கறி க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் ்ைறக்கொளைபப்டைொம்.

பைம் ்க்டததல்
குற்ங்கைறில் இருநது ்வரும் ்வரு்வொரய அ்வர்கள உரு்வொக்்கறிய குற்ங்கைறிலிருநது தூை ்வறிைக்கு்வதறகு பைதரத 
எல்ரை்கள ்வழறியொ்க கபௌதீ்க ொீதறியொ்க க்கொணடு கெல்ை முடியும்.

ைொறறு/முர்ெொைொ பைம் அனுபபுதல்்கள 
ஆெறியொ்வறில் ெறிை நொடு்கைறில் நனகு நறிறு்வபபட்்ட, ெட்்டொீதறியொன ைொறறு ்வங்கறி முர்்கள உளைன. அர்வ 
ஆ்வைைற் ர்வபபுதகதொர்க, தறிரும்பப கபறுதல் ைறறும் பைைொற்ங்கரை அனுைதறிக்்கறின்ன.

கெல் நறிறு்வனங்கள (கெல் நறிறு்வனம் எனபது ஒரு ்வைறி்கைொகும், இது நறிதறி்கரை ர்வததறிருக்்கவும் ைறக்ொரு 
நறிறு்வனததறின நறிதறி பொறி்வரததரன்கரை நறிர்வ்கறிக்்கவும் உரு்வொக்்கபபட்்டது)
உணரையறில் இல்ைொத கபொருட்்கள அல்ைது ்ெர்வ்களுக்்கொன ‘்கட்்டைம்’ என ெட்்ட்வறி்ைொத இைொபங்கரை கபறும் 
்நொக்்கறில் ்பொலி ்வறிரைபபட்டியல் ைறறும் இருபபுநறிரை்கள மூைம் முர்யொன பொறி்வரததரன்கைறின ்தொற்தரத 
உரு்வொக்கு்வதன மூைம் பைதரத தூய்தொக்்கம் கெய்்வதற்கொன ஒ்ை ்நொக்்கதது்டன உரு்வொக்்கபபட்்ட நறிறு்வனங்கள 
இர்வ.

அ்றிக்ர்கயறி்டல் ்தர்வரயத த்வறிரபபதற்கொன ஸட்ைக்ெொறிங அல்ைது ‘ஸ்ைரஃபறிங’ முர்ரை்கள
நறி.உ. பறிொறிவு்கைறின எல்ரை்கரைப த்வறிரபபதற்கொ்க கபொறிய அை்வறிைொன பைம் ெறி்றிய, குர்்வொன ெந்த்கததறிறகுொறிய 
அைவு்கைொ்க உர்டக்்கபபடு்கறின்து. பறினனர பைம் ஒனறு அல்ைது அதறகு ்ைறபட்்ட ்வங்கறிக் ்கைக்கு்கைறில் பை 
நபர்கைொல் (ஸ்ைரபஸ்) அல்ைது ஒரு தனறி நபைொல் நீண்ட ்கொைததறிறகு ர்வபபு கெய்யபபடு்கறின்து.

முர்யொன நறிறு்வனங்கைறில் முதலீடு கெய்தல்
ெட்்ட்வறி்ைொத இைொபங்கரை அதன மூைதரத ைர்க்்க ெட்்டபூர்வைொன ்வைறி்கங்கைறில்-கு்றிபபொ்க பை 
அடிபபர்டயறிைொன ்வைறி்கங்கைறில், உை்வ்கங்கள ைறறும் பொர்கள ்பொன்்வற்றில் முதலீடு கெய்யைொம். 
இநத ்வைறி்கங்கள உணரையறில் ஒரு கபொருள அல்ைது ்ெர்வரய ்வழஙகும் ‘ஃபகைொனட் நறிறு்வனங்கள’ 
ஆ்க இருக்்கைொம், ஆனொல் அதன உணரையொன ்நொக்்கம் பைததூய்தொக்்கம் கெய்ப்வொறின பைதரத சுததம் 
கெய்்வதொகும்.

அதறி்க ைதறிபபுர்டய கெொததுக்்கள
்கரை, பழம்கபொருட்்கள, நர்க்கள, ்வறிரைைதறிபபுர்டய உ்ைொ்கங்கள ைறறும் ்கற்கள, ப்டகு்கள அல்ைது 
்வொ்கனங்கள ைறறும் நறிைம் வீடு ்பொன் அதறி்க ைதறிபபுர்டய கபொருட்்கள ைறறும் கெொததுக்்கரை குற்்வறியல் 
்வருைொனதரத ைறு முதலீடு கெய்ய அல்ைது ைர்க்கும் ஒரு ்வழறியொ்க ்வொங்கைொம்.

்வரதத்க அடிபபர்டயறிைொன பைததூய்தொக்்கல்
குற்்வறியல் ்வருைொனதரத ைர்க்்கச் ெட்்டபபடியொன ்வரதத்கம் பயனபடுததபப்டைொம். இது பைததூய்தொக்்கல் 
பற்றிய ஒரு அதறிநவீன முர்யொகும், ்ைலும் ெட்்ட்வறி்ைொத கபொருட்்கரை ந்கரதது்வது, ஆ்வைங்கரைப 
கபொய்யொக்கு்வது, நறிதறி பொறி்வரததரன்கரைத த்வ்ொ்கச் ெறிததொறிபபது ைறறும் கபொருட்்கைறின ைதறிபரப குர்தது- 
அல்ைது அதறி்கொறிதது ்வறிரைபபட்டியல் தயொொறிததல் உளைறிட்்டர்வ இதறில் அ்டஙகும்.
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3.3 ைனறிதக் ்க்டததல் ெம்ப்வங்கைறில் பைததூய்தொக்்கல் 
நறிதறி த்ட்வறியல் அ்றிக்ர்க: ஆெறிய பெறிபறிக் பறிைொநதறியததறில் ைனறிதக் ்க்டததரை எதறிரபபதற்கொன நறிதறி ்வறிெொைரை்கைறின 
பகுபபொய்வு ்வழறி்கொட்டியறினது இபபறிொறி்வறிரன அ்றி்வறிபபதற்கொ்க உரு்வொக்்கபபட்்டது. ைனறிதக் ்க்டததலு்டன 
கதொ்டரபுர்டய நறிதறி பொய்ச்ெல்்கள ைறறும் ைனறிதக் ்க்டததரை எதறிரதது நறிதறி ்கரு்வறி்கரைப பயனபடுதது்வதறில் 
ெைீபததறிய உை்கைொ்வறிய அனுப்வங்கள கு்றிதத முக்்கறிய உை்கைொ்வறிய ஆய்வு்கைறின ்கண்ைொட்்டதரத 
இநத அ்றிக்ர்க ்வழஙகு்கறின்து. பொலி கெயனமுர் உறுபபு நொடு்கைறின ்வழக்கு ஆய்வு்கள உளைறிட்்ட 
்வறினொக்க்கொததறிற்கொன பதறில்்கரையும் இது பகுபபொய்வு கெய்்கறின்து.

உை்கை்வறில் ைறறும் ஆெறிய பெறிபறிக் பறிைொநதறியததறில் ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் அதனு்டன கதொ்டரபுர்டய 
நறிதறி பொய்ச்ெல்்கள கு்றிததுக் குர்்வொன தைவு ைறறும் புளைறி்வறிபைங்கள உளைன எனபரத அ்றிக்ர்க 
எடுததுக்்கொட்டு்கறின்து. ைனறிதக் ்க்டததலு்டன கதொ்டரபுர்டய நறிதறிப பொய்ச்ெல்்கள கதொ்டரபொன ்வறிெொைரையறில் 
இைணடு ெொததறியைொன ்வழறி்கள உளைன: ்க்டததல்்கொைர்கைொல் தூய்தொக்்கம் கெய்யபபட்்ட ெட்்ட்வறி்ைொத 
நறிதறி்கைறின ஓட்்டம்; ைறறும் ்க்டததபபட்்ட நபர்கைறி்டைறிருநதொன நறிதறி பொய்ச்ெல், கு்றிபபொ்க பை பொறிைொற் 
்ெர்வ்கரைப பயனபடுதது்வதன மூைம், ஏரனய நொடு்கைறில் உளை குடும்பங்களுக்கு பைம் அனுபபுதல் அல்ைது 
்க்டததல்்கொைர்களுக்கு ‘்க்டன்கரை’ கெலுததும் ்நொக்்கததறிற்கொ்க ்வங்கறி ்கைக்கு்கள அல்ைது பை பொறிைொற் 
்ெர்வ்கரைப பயனபடுததுதல்.

்க்டததபபட்்ட நபர்கைறி்டைறிருநது ்வரும் நறிதறி ஓட்்டம் கு்றிதது கு்றிபபொ்க குர்நத த்க்வல்்க்ை உளைன. கு்றிபபறிட்்ட 
்வர்க ்க்டததரைக் ்கருததறில் க்கொளளும்்பொது (உதொைைைொ்க, பொலியல் சுைண்டல்) பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கரை 
ரையைொ்கக் க்கொண்ட அணுகுமுர்ரயத கதொறி்வறிக்்க இநத த்க்வல் ைறி்கவும் ைதறிபபுைறிக்்கதொ்க இருக்கும். ்ைலும் 
தற்பொரதய ஆய்வு்கள ைறறும் அைெொங்க க்வைறியீடு்கள பைததூய்தொக்்கல் முர்்கைறில் அதறி்க ்க்வனம் 
கெலுதது்கறின் ்பொதறிலும் ைனறிதக் ்க்டததல் ைறறும் புைம்கபயர ்க்டததல் ஆ்கறிய்வறர் ஒ்ை ்நொக்்கறின ்கீழ் 
்கருது்கறின்ன. இது இநதக் குற்ங்கைறின முர்்கள ைறறும் கு்றி்கொட்டி்கைறின ைறி்க ்வறிொறி்வொன ்வறிைக்்கங்கரை 
்வறிரை்வறிக்்கறின்து. அநத பதறில்்களுக்கு குற்்வறியல் நீதறி ைறுகைொழறி்கள ைறறும் தனறியொர துர் பங்கைறிபபு்கரை 
்வழறிந்டததக்கூடிய இ்டர ைதறிபபீடு்கரை ஆதொறிபபதறில் ெறி்நத தைவு ைறறும் பகுபபொய்வு ைறி்க முக்்கறியைொனது.

ைனறிதக் ்க்டததரைக் ்கண்ட்றி்வதறகும், ்க்டததல்்கொைர்கள ைீது க்வற்றி்கைைொ்க ்வழக்குத கதொடுபபதறகும், 
ெட்்ட்வறி்ைொத ்நொக்்கங்களுக்்கொ்க அதன பயனபொட்டிறகு எதறிைொ்க நறிதறி அரைபரப ்கடினபபடுதது்வதறகும் அைசு 
ைறறும் தனறியொர துர் கூட்்டொணரை்கைறின ெைீபததறிய ெர்வ்தெ எடுததுக்்கொட்டு்கரையும் நறிதறி த்ட்வறியல் அ்றிக்ர்க 
்கொட்டியது. இநதக் கூட்்டொணரை்கள ைனறித ்க்டததலுக்கு எதறிைொன பொது்கொபபுக் ்வையைொ்க தனறியொர துர்ரய 
ெறி்பபொ்க ஈடுபடுதது்வதற்கொன கு்றிபபறி்டததக்்க தறி்ரன நறிரூபறிபபது்டன ்வறிெொைரை்கள ைறறும் ்வழக்கு்கரை 
ஆதொறிக்்க கபொருததைொன அ்றிவு ைறறும் நறிபுைதது்வதரதப பயனபடுதது்கறின்ன.

பொலி கெயனமுர் உறுபபு நொடு்கைறின ்்கள்வறிததொள்களுக்்கொன பதறில்்கள பறிைொநதறியததறில் ைனறிதக் ்க்டததலின 
்வருைொனதரதத தூய்தொக்்கம் கெய்்வதற்கொன பறின்வரும் முக்்கறிய முர்்கரை அர்டயொைம் ்கண்டன: 
• குர்நத ைதறிபபுப பொறி்வரததரன்கைறின பயனபொடு (கபரும்பொலும் ெட்்டபூர்வ ்வைம்பு்களுக்கு ்கீ்ழ)
• பைம் அல்ைது ைதறிபபு பொறிைொற் ்ெர்வ ்வழஙகுநர்கைறின பயனபொடு
• ்வருைொனதரத முர்யொன ்வைறி்க ்வருைொனதது்டன இரைததல், ைறறும்
• ்வருைொனதரத ைற்்வர்களுக்கு ைொறறுதல் ்பொன்ன.

 நபர ஒரு்வொறின ்வொழ்க்ர்க முர் அ்வர்கைறின நறியொயைொன ்வருைொன ஆதொைதது்டன கபொருநதொத ஒரு முக்்கறிய 
நறிதறி்கொட்டி எனபரதயும் ்்கள்வறிததொைறின பதறில்்கள அர்டயொைம் ்கொண்கறின்ன. ெட்்ட அமுைொக்்க மு்கரை்கைறின 
்வறிெொைரை்கள, நறிதறி நறிறு்வனங்கைொல் தொக்்கல் கெய்யபபட்்ட ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன பொறி்வரததரன அ்றிக்ர்க்கள 
ைறறும் பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கைறின பு்கொர்கள ஆ்கறியர்வ ைனறிதக் ்க்டததல் அல்ைது ைனறிதக் ்க்டததல் கதொ்டரபொன 
பைததூய்தொக்்கல் ஆ்கறியன ்கண்ட்றியபபட்்ட கபொது்வொன முர்ரை்கள ஆகும்.11 
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பறிொறிவு 4: நறிதறி ெொரநத புைனொய்வு 
அைகு்கள (நறி.உ.பறி.)
4.1 பைததூய்தொக்்கல் ந்ட்வடிக்ர்கரய அைெொங்கம் எவ்வொறு இனங்கொணு்கறின்து?
பயனுளை ‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர்ரய எைறிதொக்கு்வதறில் நறி.உ. பறிொறிவு்கள முக்்கறிய 
பஙகு ்வ்கறிக்்கறின்ன. நபர ஒரு்வர அல்ைது ஒரு நறிறு்வனம் பைதரதத தூய்தொக்்கம் கெய்்வரதக் ்கணடுபறிடிக்்க, 
அைெொங்கததறிறகு நறிதறி நறிறு்வனங்கள ைறறும் ஏரனய நறிதறி ெொைொ நறிறு்வனங்கள ைறறும் ்்கெறி்னொக்்கள, நறிறு்வன 
்ெர்வ ்வழஙகுநர்கள, ்வழக்்க்றிஞர்கள ைறறும் ்கைக்்கொைர்கள ்பொன் கதொழறில் ்வல்லுநர்கைறி்டைறிருநது த்க்வல் 
்தர்வபபடு்கறின்து. ெந்த்கததறிறகுொறியதொ்கத ்தொனறும் பைப பொறி்வரததரன்கள கதொ்டரபறில் எநத நறிறு்வனங்கள 
பு்கொைைறிக்்க ்்வணடும் எனும் ்க்டபபொட்டிரன பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு தைநறிரை்கள ்வறிதறிததுளைது்டன அர்வ 
அ்றிக்ர்கயறி்டல் நறிறு்வனங்கள எனறு அரழக்்கபபடு்கறின்ன. அைெொங்கம், அதன நறி.உ. பறிொறிவு்கைறின மூைம், 
ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன பொறி்வரததரன அல்ைது ்வறி்டய அ்றிக்ர்க்கள எனபபடும் த்க்வல்்கரை பு்கொைைறிக்கும் 
நறிறு்வனங்கள மூைம் கபறு்கறின்து. நறி.உ. பறிொறி்வொனது இநதத த்க்வரைப பகுபபொய்வு கெய்து, அரத ைற் ெட்்ட 
அமுைொக்்க நறிறு்வனங்களுக்கு ்வழஙகு்கறின்து. ்கீ்ழயுளை ்வரைப்டம் ஒரு நறி.உ. பறிொறி்வறிறகு உள்வரும் ைறறும் 
க்வைறிச்கெல்லும் த்க்வல்்கைறின ஓட்்டங்கரைக் ்கொட்டு்கறின்து.   

்வரைப்டம்: நறிதறி உைவுததுர்ப பறிொறிவு்கள: ஒரு ்கண்ைொட்்டம், ெர்வ்தெ நொைய நறிதறியம், உை்க ்வங்கறி, 200412

12 https://www.imf.org/external/pubs/ft/FIU/fiu.pdf

அ்றிக்ர்கயறிடுதல் பகுபபொய்வு பைநத த்க்வல் பைவுர்க

அ்றிக்ர்கயறிடும் 
நறிறு்வனம் அ்றிக்ர்க

்வங்கறி்கள

பததறிை 
்வறிறபரனயொைர்கள

்கொபபீட்்டொைர்கள

்்கெறி்னொக்்கள

்வழக்்க்றிஞர்கள

்கைக்்கொைர்கள

ைற்ர்வ்கள

எல்ரைரயத தொணடி 
நொையதரத க்கொணடு 

கெல்லும் நபர்கள

பை பொறி்வரததரன 
அ்றிக்ர்க்கள

ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன 
பொறி்வரததரன 
அ ற்ிக்ர்க்கள

எல்ரை 
தொணடிய நொைய 

பொறி்வரததரன 
அ்றிக்ர்க்கள

நறி.உ. பறிொறி்வறின தைவுததைம்

அைெொங்க 
தைவுததைங்கள

ஏரனய நறி.உ. 
பறிொறிவு ்கைறில் 

இருநது தைவு்கள

ஏரனய தைவு்கள

நறிதறி உைவுததுர்

ஏரனய நறி.உ.  
பறிொறிவு ்கள

ெட்்ட அமுைொக்்க 
மு்க்வைொணரை்கள

்வழக்்க்றிஞொறின 
அலு்வை்கம்
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4.2 நறி.உ. பறிொறிவு்கள எனன கெய்்கறின்ன?
சூழலுக்கும் ்தர்வ்களுக்கும் எது ைறி்கவும் கபொருததைொனது எனபரதப கபொறுதது, க்வவ்்வறு அைசு்கைறில் 
க்வவ்்வறு ்வர்கயொன நறி.உ. பறிொறிவு்கள ்கொைபபடு்கறின்ன. ெ்கை நறி.உ. பறிொறிவு்களுக்கும் நறிதறி உைவுததுர்த 
த்க்வல்்கரை கபறும், பகுபபொய்வு கெய்யும் ைறறும் பை்வச் கெய்யும் கபொறுபபுக்்கள இருக்்கறின்ன. 

எக்ைொணட் கெக்யூர க்வப (ESW) மூைம் த்க்வல் ப்கறிரவுக்்கொ்க 
க்வைறிநொட்டு இரைத தைபபு்களுக்கு உதவு்வது நறி.உ. பறிொறிவு்கைறினது 
கதொழறிறபொடு்கைறில் முக்்கறியைொன ஒரு ்வறி்டயைொகும்.13 எனறினும், நறி.உ. 
பறிொறிவு்களுக்கு இர்டயறிைொன த்க்வல் பொறிைொற்ம் ்வறிரை்வொன நறிதறி 
உைவு ்வறி்டயததறிற்கொன ஏறபொடு்கரை கெய்ய முடியும் என்ொலும் 
நறி.உ.பறி. ்வழஙகும் ஒபபுதலின்றி குற்்வறியல் ந்ட்வடிக்ர்க்கைறில் இரத 
ஆதொைைொ்கப பயனபடுதத முடியொது.

ெறிை நறி.உ. பறிொறிவு்கள ஒரு புைனொய்வுச் கெயல்பொட்ர்டக் க்கொணடிருபபதும் ைறர்ய்வறறுக்கு அவ்வொறு 
இல்ைொதறிருபபதும் ஒரு நறி.உ.பறி. ஒரு புைனொய்வுக்கு அல்ைது ்வழக்கு ்வறிெொைரைக்கு எவ்வொறு உத்வ முடியும் 
எனபதறில் கெல்்வொக்குச்கெலுததும் முக்்கறிய ்்வறுபொ்டொகும். க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரை மு்டக்கு்வதறகும் 
கெொததுக்்கரைக் ர்கபபறறு்வதறகும் இருக்்கறின் அதறி்கொைங்கள இதறில் உளை்டங்கைொம். பை நறி.உ. பறிொறிவு்களும் கூ்ட 
பைததூய்தொக்்கல் முர்்கள பற்றிய கதொழறில்துர்யறினருக்கு அ்றிவுறுதது்வதறில் பங்கைறிதது இைங்கொத்வர்களுக்கு 
அபைொதங்கரையும் தண்டபபைங்கரையும் ்வறிதறிபபதன மூைம் ஒழுஙகு்வறிதறி ஏறபொடு்களுக்்கொன இைக்்கபபொட்டு 
்வறி்டயங்கரை நர்டமுர்படுதது்கறின்ன.  

4.3 உங்கைறின புைனொய்வுக்கு உங்கள நறி.உ.பறி. எவ்வொறு உத்வ முடியும்? 
ஆட்்கரைக் ்க்டததல் கதொ்டரபொன ்வறிெொைரை்களுக்கும் ்வழக்கு்களுக்கும் உதவும் ்வர்கயறில் நறி.உ. பறிொறிவு்கள 
ைதறிபபுைறிக்்க த்க்வல்்கரையும் உத்வறி்கரையும் ்வழங்க முடியும். நறி.உ.பறி. ்வழங்கக்கூடிய உத்வறி ்வர்க்கள அ்டங்கறிய 
ஒரு பட்டியல் ்கீ்ழ தைபபட்டுளைது. உங்கள நொட்டிலுளை நறி.உ.பறி. ைொதறிொறியொனது உங்களுக்கு ்வழங்கக்கூடிய 
உத்வறி ்வர்கரய பொதறிக்கும். நறி.உ. பறிொறிவு்கள பறின்வரு்வன்வற்றின மூைைொ்க புைனொய்வு முயறெறி்களுக்கு உத்வைொம். 
• பைததூய்தொக்்கல் ைறறும் குற்ச் கெயல்்கைறில் ஈடுபட்்டதொ்க ெந்த்கறிக்்கபபடும் தனறிநபர்களுக்கும் 

நறிறு்வனங்களுக்கும் இர்டயறில் கதொ்டரபு்கரை ஏறபடுததக்கூடிய நறிதறி உைவுததுர் அ்றிக்ர்க்கரை 
தயொொறிததல்.

• ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் அ்றிக்ர்க்கள, பை பொறி்வரததரன அ்றிக்ர்க்கள, பை எல்ரை 
தொணடிய அ்றிக்ர்க்கள ைறறும் ஏரனய கதொ்டரபுர்டய த்க்வல்்கள கதொ்டரபொன நறிதறி ெொரநத த்க்வல்்கரைப 
கபறறுக்க்கொடுததல். இது குற்்வறியல் குற்்வொைறி்கரை நீங்கள அர்டயொைம் ்கொைவும் அ்த ்பொல் 
தற்பொரதய புைனொய்வு்களுக்கு அல்ைது புதறிதொ்க ்வழக்கு்கரை கதொ்டர்வதறகும் உத்வைொம். 
- ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன நறிதறி ெொரநத க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரை முனகூட்டி்ய இனங்கொணபது நறி்கழும் 

குற்ச் கெயல்்கரைத தடுபபதறகுக் ்கரு்வறியொ்க இருக்்கக்கூடும். உதொைைைொ்க, பயங்கை்வொத கெயல்்கள 
கதொ்டரபொன ்வழக்கு்கைறில், அல்ைது ைனறித ்க்டததல்்கொைருக்குப பைம் கெலுததுதல் ்பொன் 
தற்பொதறிருக்்கறின் குற்ச் கெயல்்கரைக் கு்றிக்்கக்கூடியதொ்க இருக்்கைொம். 

• ்கைக்கு்கரை மு்டக்கு்வதறகும், கெொததுக்்கரைக் ர்கபபறறு்வதறகும், ெறிை ெநதரபபங்கைறில், கு்றிபபறிட்்டக்வொரு 
ெறிை ்கொைபபகுதறிறகு க்கொடுக்்கல்்வொங்கரை தடுபபதறகும் ெறிை நறியொயொதறிக்்கங்கைறில் அதறி்கொை ஆற்ல் 
இருக்்கறின்து. இநத ஒரு எணைக்்கருர்வ உறுதறிபபடுததறிக் க்கொளளும் நறிைறிததம் ்ைைதறி்க ்வறிெொைரை்கரை 
்ைறக்கொளை உங்களுக்கு ்நைதரத அனுைதறிக்கும் ்்வரையறில் நறிதறிரயப பொது்கொக்்கவும் உத்வைொம்.

• ஒரு புைனொய்வுக்கு உதவும் ்வர்கயறில் நறிதறி ெொரநத நறிபுைதது்வதரத ்வழஙகுதல் – உ.ம்.: நறிதறி ெொரநத 
ெொனறு்கரை புைனொய்வு கெய்்வதறகும் பகுபபொய்வு கெய்்வதறகும், ெறிை ெநதரபபங்கைறில் நீதறிைன் 
ெட்்டந்ட்வடிக்ர்க்கைறில் உதவு்வதறகும் உங்கள நறி.உ.பறி. த்டய்வறியல் ்கைக்கு ்ெர்வ்கரை ்வழங்கைொம்.  

13 நறிதறி உைவுததுர் பறிொறிவு: ஒரு ்கண்ைொட்்டம் ெர்வ்தெ நொைய நறிதறியம் உை்க ்வங்கறி 2004. http://www.egmontgroup.org/about/financial-intelligence-units-fius 
தயவுகெய்து எக்ைொணட் குழு உறுபபு நொடு்கைறின பட்டியரைப பொரக்்கவும். https://www.egmontgroup.org/en/membership/list 

உை்கைொ்வறிய ொீதறியறிலுளை 152 நறி.உ. 
பறிொறிவு்கைறின அரைபபறில் ஒன்ொன 
நறி.உ. பறிொறிவு்கைறின எக்ைொணட் குழு்வறில் 
உறுபபறினைொ்க ்ெரு்வதறகு எபஏொீஎப 
நறி.உ. பறிொறிவு்கள ஊக்கு்வறிக்்கறின்து.

உத்வறிக்கு்றிபபு: உங்கள நறி.உ.பறிொறிவு்டன கெயலில் ஈடுபடு்வரத 
ஊக்கு்வறிததல்  
• மு்க்வைொணரை்களுக்கு இர்டயறில் ்வழக்்கைொன த்க்வல்்கள ப்கறிரர்வ ஊக்கு்வறிததல். 
• ஒரு இரு ்வழறி அ்றிவு அனுப்வ பொறி்வரதரதரய உறுதறிகெய்து க்கொளளும் கபொருட்டு உங்கைறின புைனொய்வு 

மு்க்வைொணரையறிலுளை அல்ைது நறிபுைதது்வ புைனொய்வு குழுக்்கைறிலுளை உங்கைது நறி.உ. பறிொறி்வறிலிருநது 
க்வைறியொல் பத்வறிக்்கைரததபபட்டுளை அதறி்கொொறி்கரை அல்ைது நறிைநதைைொ்கவுளை அதறி்கொொறி்கரைக் ்க்வனறியுங்கள. 
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• அ்வற்றின க்வைறிநொட்டு இரைத தைபபு்களு்டன கூட்டிரைநது ெர்வ்தெ த்க்வல் ப்கறிரவுக்கு உதவுதல். 
உதொைைைொ்க, க்வைறிநொட்டு ெட்்ட அமுைொக்்கல் மு்க்வைொணரை்களு்டன த்க்வல்்கரை பொறிைொற்றிக்க்கொளை ெறிை 
நறி.உ. பறிொறிவு்களுக்கு அதறி்கொைம் இருக்்கறின்து. ெர்வ்தெ ்கொ்வல்துர் ைறறும் ஐ்ைொபபறிய ்கொ்வல்துர் ஆ்கறியன 
அ்டங்கைொ்க ெறிை ெர்வ்தெ நறிறு்வனங்களு்டன த்க்வல்்கரை பொறிைொற்றிக்க்கொளை ெறிை நறி.உ. பறிொறிவு்களுக்கு 
அதறி்கொைம் அைறிக்்கபபட்டுளைது.

• ெறிை ெநதரபபங்கைறில், உங்கள நொட்டிலுளை நறி.உ.பறி. ைொதறிொறிரயப கபொறுதது, நறி.உ.பறி. உணரையொன 
புைனொய்ர்வ ந்டததைொம் அல்ைது கூட்டு பைறிக்குழுக்்கைறில் பங்்கற்கைொம்.    

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்களுக்கு எவ்வொறு ஆதை்வைறிக்௧ முடியும் எனபரத ்கண்ட்றி்வதறகு, ஆைம்ப புைனொய்்வறி்ை்ய உங்கள நறி.உ. 
பறிொறிவு்டன ஈடுபடுதல். 

பறின்வரு்வன்வற்றின மூைைொ்க ்வழக்குதகதொ்டரும் முயறெறி்களுக்கு நறி.உ. பறிொறிவு்கள உத்வைொம்: 
• நறிதறி ெொரநத த்க்வல் இர்டக்வைறி்கள ்கொைபபடும் ்பொது ்வழக்குரைஞர்களுக்கு உதவும் கபொருட்டு 

்வறிெொைரை்கரை ்ைறக்கொளைல்.
• ்வழக்குக்குத கதொ்டர்வதறகு உதவும் கபொருட்டு நறிதறி நறிபுைதது்வதரதப கபறறுக்க்கொடுததல், ெறிக்்கைொன நறிதறிக் 

க்கொடுக்்கல்்வொங்கள பற்றி ்வறிைக்்கைைறிக்கும் நறிைறிததம் நறிபுைதது்வ ெொனறு்கரை கபறறுக்க்கொடுததல் இதறில் 
உளை்டங்கைொம்.  

நறி.உ. பறிொறிவு்கள பறின்வரு்வன்வற்றின மூைைொ்க, தடுக்கும் முயறெறி்களுக்கு உத்வைொம்:
• உைவுததுர் தயொொறிபபு்கரை உரு்வொக்குதல். நறியொயொதறிக்்கங்கைறின முழுரையொன த்க்வல்்கள 

பொறிைொற்றிக்க்கொளைபபடு்வதறகு உத்வக்கூடிய (அ்ந்கைொ்க பைஸ்பை உத்வறியறின அல்ைது இைொஜதநதறிை 
ைொரக்்கங்கள ஊ்டொ்க ்கறிர்டபபரத ்வறி்டவும் ்வறிரை்வொ்க) நறி.உ. பறிொறி்வறிலிருநது நறி.உ.பறி. ்வரைபபறினனல்்களுக்கு 
ஊ்டொ்க க்வைறிநொட்டு இரைத தைபபு்கைறி்டைறிருநது ்வரும் த்க்வல்்கள இதறில் உளை்டஙகும்.

• ர்டபகபொகைொஜறி ொறி்பொட் (ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்க நறிதறி்கரை ்ைொெடி கெய்ய ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்்வறியல் 
குழுக்்கள பயனபடுததும் முர்்கரை பற்றிய நறிதறி புைனொய்வு பறிொறிவு்கள எதறிரக்கொளளும் ெ்வொல்்கள பற்றிய 
அ்றிக்ர்க) உரு்வொக்குதல் ைறறும் ஒரு கு்றிபபறிட்்ட குற்தரத சுட்டிக்்கொட்டும் நறிதறி க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரையும் 
்கைக்கு ்வறி்டயங்கரையும் ்கண்ட்றி்வதறகு ஆைொய்ச்ெறிரய ந்டததுதல். இது ெட்்ட அமுைொக்்கல் ைறறும் 
அ்றிக்ர்கயறி்டல் நறிறு்வனங்கைறின தடுபபு ைறறும் புைனொய்வு முயறெறி்கரை கதொறி்வறிக்்க உத்வக்கூடும்.

• ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரை இனங்கொணு்வதறகு அ்றிக்ர்கயறி்டல் நறிறு்வனங்கைறின 
ஊழறியர்களுக்கு பயறிறெறி அைறிததல். 

• கதொழறில் ்வறிழறிபபுைரவு தறிட்்டங்கரை கபறறுக்க்கொடுததல் ைறறும் கதொழறில் உறுதறிபபடுததல் ்கல்்வறி ைறறும் 
ஒழுஙகுமுர் ்தர்வ்கரை அமுல்படுதது்வது ஆ்கறிய்வற்றின மூைம் ஏஎம்எல் தடுபபு ந்ட்வடிக்ர்க்களுக்கு 
இைஙகுதல்.   

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கள ெந்த்க நபர ஏற்கன்்வ நறி.உ.பறி. தைவு தைததறில் பதறிவு கெய்யபபட்டிருக்்கைொம். உங்கள ெந்த்க நபர 
பயைறிததுளை க்வைறிநொடு்கள அல்ைது அ்வர்கள க்வைறிநொடு்கைறிலிருநது பைம் அனுபபறிய அல்ைது பைம் கபற் 
இ்டங்கள கதொ்டரபொன ்்கொொறிக்ர்க்கள அ்டங்கைொ்க, ்கறிர்டக்்கக்கூடிய அ்றிக்ர்க்கரைத ்தடும்படி ்்கொரும் ஒரு 
்்கொொறிக்ர்கரய நறி.உ. பறிொறிவுக்கு அனுபபு்வரத ்கருததறிறக்கொளைல். 

4.4 ்வழக்கு ஆய்வு
பறினனைறி
2016 ஆம் ஆணடு ஏபைல் ைொதததறில், ை்ைெறியொ்வறில் இ்நத தறி்ைொர-கைஸ்்்டர்வச் ்ெரநத மூனறு புைம்கபயரநத 
கதொழறிைொைர்கைறின ்வழக்கு இந்தொ்னெறியொ்வறிலுளை கபொதுைக்்கைறின ்க்வனதரத ஈரததது. ஒரு கதொழறிைொைொறின 
குடும்பததறிறகுத தங்களுர்டய குடும்ப அங்கதத்வர ஒரு்வர 2015 கெப்டம்பர ைொதம் 2 ஆம் தறி்கதறி அனறு ்கொைொைல் 
்பொனதறிலிருநது அ்வர க்வைறிநொட்டில் ்்வரைக்்கைரததபபட்்டொர எனபது கதொறியொைல் இருநதது. ஈஸ்ட் நூெொ 
க்டங்கொைொ (NTT) க்வைறிநொடு்களுக்கு கதொழறிைொைர்கரை அனுபபும் இந்தொ்னெறியொ்வறிலுளை 9-்வது ைறி்கப கபொறிய 
ைொ்கொைைொகும். இது இந்தொ்னெறியொ்வறில் புைம்கபயரும் கதொழறிைொைர்கள அதறி்கை்வறில் பொதறிக்்கபபட்டுளை 
ைொ்கொைைொகும். 2015 ைறறும் 2016 ஆம் ஆணடு்களுக்கு இர்டபபட்்ட ்கொைததறில் ைதறிபபறி்டபபட்்டை்வறில் 
NTT 4144 கதொழறிைொைர்கரை க்வைறிநொடு்களுக்கு அனுபபறியறிருநதது. 2015 ைறறும் 2017 ஆம் ஆணடு்களுக்கு 
இர்டபபட்்ட ்கொைபபகுதறியறில் 99 NTT கதொழறிைொைர்கள இ்நதுளைதொ்க ைதறிபபறி்டபபட்டுளைது. ைனறிதக் ்க்டததல் 
கதொ்டரபொன பறிைச்ெறிரன பற்றி ஆைொயுைொறு இந்தொ்னெறிய ஜனொதறிபதறி இந்தொனறிெறிய ்தெறிய ்கொ்வல் துர்க்கு 
அ்றிவுறுததறினொர. இதன ்வறிரை்வொ்க ைனறிதக் ்க்டததல் பைறிக்குழு நறிறு்வபபட்்டது அதது்டன அநத ்வறி்டயம் பற்றி 
ஆைொயும்படி குபொங ைொ்வட்்ட ்கொ்வல்துர் தரைரை அதறி்கொொறிக்கு பைறிபபும் ்வறிடுததறிருநதொர. புைனொய்்வறின 
்பொது, இந்தொ்னெறியொ்வறிலும் ை்ைெறியொ்வறிலும் பைநது ்கொைபபடு்கறின் 12 ைனறித ்க்டததல் ்வரையரைபபு்கள 
்கண்ட்றியபபட்்டன. 

பைப புழக்்கம் 
2015 ஆணடு ஜன்வொறி ைொதம் முதல் 2016 ஆம் ஆணடு ஆ்கஸ்ட் ைொதம் ்வரை, கு்றிதத குழுைம் க்வற்றி்கைைொ்க 
2279 புைம்கபயரநத கதொழறிைொைர்கரை ை்ைெறியொவுக்கு அனுபபறியது. அநத கதொழறிைொைர்கரை அனுபபறிய 
க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கைறிலிருநது கு்றிதத குழுைம் கைொததம் 563,446.00 அ.க்டொ. நறிதறிரய ெம்பொதறிததது. 
்கறிர்டக்்கக்கூடிய நறிதறி ெொரநத க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கைறின அடிபபர்டயறில் பொரக்்கறின் ்பொது, எல்்டொொறி ்வறிைொன 
நறிரையததறில் ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்க மு்க்வைொணரை்கரை இயக்்கறிய குற்்வொைறி 2015 ென்வொறி ைொதம் 1 ஆம் தறி்கதறி முதல் 
2016 ஆ்கஸ்ட் ைொதம் 8 ஆம் தறி்கதறி ்வரையொன ்கொைபபகுதறியறில் 244,125.69 அ.க்டொ. நறிதறிரய கபற்றிருநதொர. இது 
48 குழநரத்கள அ்டங்கைொ்க ை்ைெறியொ, ெறிங்கபபூர, ேொங்கொங ைறறும் ெவுதறி அ்ைபறியொ ஆ்கறிய நொடு்களுக்கு 1787 
நபர்கள அனுபபறிர்வக்்கபபட்்டது்டன கதொ்டரபுர்டயதொகும். 
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பறின்வரு்வன்வற்றின மூைைொ்க ்வழக்குதகதொ்டரும் முயறெறி்களுக்கு நறி.உ. பறிொறிவு்கள உத்வைொம்: 
• நறிதறி ெொரநத த்க்வல் இர்டக்வைறி்கள ்கொைபபடும் ்பொது ்வழக்குரைஞர்களுக்கு உதவும் கபொருட்டு 

்வறிெொைரை்கரை ்ைறக்கொளைல்.
• ்வழக்குக்குத கதொ்டர்வதறகு உதவும் கபொருட்டு நறிதறி நறிபுைதது்வதரதப கபறறுக்க்கொடுததல், ெறிக்்கைொன நறிதறிக் 

க்கொடுக்்கல்்வொங்கள பற்றி ்வறிைக்்கைைறிக்கும் நறிைறிததம் நறிபுைதது்வ ெொனறு்கரை கபறறுக்க்கொடுததல் இதறில் 
உளை்டங்கைொம்.  

நறி.உ. பறிொறிவு்கள பறின்வரு்வன்வற்றின மூைைொ்க, தடுக்கும் முயறெறி்களுக்கு உத்வைொம்:
• உைவுததுர் தயொொறிபபு்கரை உரு்வொக்குதல். நறியொயொதறிக்்கங்கைறின முழுரையொன த்க்வல்்கள 

பொறிைொற்றிக்க்கொளைபபடு்வதறகு உத்வக்கூடிய (அ்ந்கைொ்க பைஸ்பை உத்வறியறின அல்ைது இைொஜதநதறிை 
ைொரக்்கங்கள ஊ்டொ்க ்கறிர்டபபரத ்வறி்டவும் ்வறிரை்வொ்க) நறி.உ. பறிொறி்வறிலிருநது நறி.உ.பறி. ்வரைபபறினனல்்களுக்கு 
ஊ்டொ்க க்வைறிநொட்டு இரைத தைபபு்கைறி்டைறிருநது ்வரும் த்க்வல்்கள இதறில் உளை்டஙகும்.

• ர்டபகபொகைொஜறி ொறி்பொட் (ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்க நறிதறி்கரை ்ைொெடி கெய்ய ஒழுங்கரைக்்கபபட்்ட குற்்வறியல் 
குழுக்்கள பயனபடுததும் முர்்கரை பற்றிய நறிதறி புைனொய்வு பறிொறிவு்கள எதறிரக்கொளளும் ெ்வொல்்கள பற்றிய 
அ்றிக்ர்க) உரு்வொக்குதல் ைறறும் ஒரு கு்றிபபறிட்்ட குற்தரத சுட்டிக்்கொட்டும் நறிதறி க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரையும் 
்கைக்கு ்வறி்டயங்கரையும் ்கண்ட்றி்வதறகு ஆைொய்ச்ெறிரய ந்டததுதல். இது ெட்்ட அமுைொக்்கல் ைறறும் 
அ்றிக்ர்கயறி்டல் நறிறு்வனங்கைறின தடுபபு ைறறும் புைனொய்வு முயறெறி்கரை கதொறி்வறிக்்க உத்வக்கூடும்.

• ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரை இனங்கொணு்வதறகு அ்றிக்ர்கயறி்டல் நறிறு்வனங்கைறின 
ஊழறியர்களுக்கு பயறிறெறி அைறிததல். 

• கதொழறில் ்வறிழறிபபுைரவு தறிட்்டங்கரை கபறறுக்க்கொடுததல் ைறறும் கதொழறில் உறுதறிபபடுததல் ்கல்்வறி ைறறும் 
ஒழுஙகுமுர் ்தர்வ்கரை அமுல்படுதது்வது ஆ்கறிய்வற்றின மூைம் ஏஎம்எல் தடுபபு ந்ட்வடிக்ர்க்களுக்கு 
இைஙகுதல்.   

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கள ெந்த்க நபர ஏற்கன்்வ நறி.உ.பறி. தைவு தைததறில் பதறிவு கெய்யபபட்டிருக்்கைொம். உங்கள ெந்த்க நபர 
பயைறிததுளை க்வைறிநொடு்கள அல்ைது அ்வர்கள க்வைறிநொடு்கைறிலிருநது பைம் அனுபபறிய அல்ைது பைம் கபற் 
இ்டங்கள கதொ்டரபொன ்்கொொறிக்ர்க்கள அ்டங்கைொ்க, ்கறிர்டக்்கக்கூடிய அ்றிக்ர்க்கரைத ்தடும்படி ்்கொரும் ஒரு 
்்கொொறிக்ர்கரய நறி.உ. பறிொறிவுக்கு அனுபபு்வரத ்கருததறிறக்கொளைல். 

4.4 ்வழக்கு ஆய்வு
பறினனைறி
2016 ஆம் ஆணடு ஏபைல் ைொதததறில், ை்ைெறியொ்வறில் இ்நத தறி்ைொர-கைஸ்்்டர்வச் ்ெரநத மூனறு புைம்கபயரநத 
கதொழறிைொைர்கைறின ்வழக்கு இந்தொ்னெறியொ்வறிலுளை கபொதுைக்்கைறின ்க்வனதரத ஈரததது. ஒரு கதொழறிைொைொறின 
குடும்பததறிறகுத தங்களுர்டய குடும்ப அங்கதத்வர ஒரு்வர 2015 கெப்டம்பர ைொதம் 2 ஆம் தறி்கதறி அனறு ்கொைொைல் 
்பொனதறிலிருநது அ்வர க்வைறிநொட்டில் ்்வரைக்்கைரததபபட்்டொர எனபது கதொறியொைல் இருநதது. ஈஸ்ட் நூெொ 
க்டங்கொைொ (NTT) க்வைறிநொடு்களுக்கு கதொழறிைொைர்கரை அனுபபும் இந்தொ்னெறியொ்வறிலுளை 9-்வது ைறி்கப கபொறிய 
ைொ்கொைைொகும். இது இந்தொ்னெறியொ்வறில் புைம்கபயரும் கதொழறிைொைர்கள அதறி்கை்வறில் பொதறிக்்கபபட்டுளை 
ைொ்கொைைொகும். 2015 ைறறும் 2016 ஆம் ஆணடு்களுக்கு இர்டபபட்்ட ்கொைததறில் ைதறிபபறி்டபபட்்டை்வறில் 
NTT 4144 கதொழறிைொைர்கரை க்வைறிநொடு்களுக்கு அனுபபறியறிருநதது. 2015 ைறறும் 2017 ஆம் ஆணடு்களுக்கு 
இர்டபபட்்ட ்கொைபபகுதறியறில் 99 NTT கதொழறிைொைர்கள இ்நதுளைதொ்க ைதறிபபறி்டபபட்டுளைது. ைனறிதக் ்க்டததல் 
கதொ்டரபொன பறிைச்ெறிரன பற்றி ஆைொயுைொறு இந்தொ்னெறிய ஜனொதறிபதறி இந்தொனறிெறிய ்தெறிய ்கொ்வல் துர்க்கு 
அ்றிவுறுததறினொர. இதன ்வறிரை்வொ்க ைனறிதக் ்க்டததல் பைறிக்குழு நறிறு்வபபட்்டது அதது்டன அநத ்வறி்டயம் பற்றி 
ஆைொயும்படி குபொங ைொ்வட்்ட ்கொ்வல்துர் தரைரை அதறி்கொொறிக்கு பைறிபபும் ்வறிடுததறிருநதொர. புைனொய்்வறின 
்பொது, இந்தொ்னெறியொ்வறிலும் ை்ைெறியொ்வறிலும் பைநது ்கொைபபடு்கறின் 12 ைனறித ்க்டததல் ்வரையரைபபு்கள 
்கண்ட்றியபபட்்டன. 

பைப புழக்்கம் 
2015 ஆணடு ஜன்வொறி ைொதம் முதல் 2016 ஆம் ஆணடு ஆ்கஸ்ட் ைொதம் ்வரை, கு்றிதத குழுைம் க்வற்றி்கைைொ்க 
2279 புைம்கபயரநத கதொழறிைொைர்கரை ை்ைெறியொவுக்கு அனுபபறியது. அநத கதொழறிைொைர்கரை அனுபபறிய 
க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கைறிலிருநது கு்றிதத குழுைம் கைொததம் 563,446.00 அ.க்டொ. நறிதறிரய ெம்பொதறிததது. 
்கறிர்டக்்கக்கூடிய நறிதறி ெொரநத க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கைறின அடிபபர்டயறில் பொரக்்கறின் ்பொது, எல்்டொொறி ்வறிைொன 
நறிரையததறில் ெட்்ட்வறி்ைொதைொ்க மு்க்வைொணரை்கரை இயக்்கறிய குற்்வொைறி 2015 ென்வொறி ைொதம் 1 ஆம் தறி்கதறி முதல் 
2016 ஆ்கஸ்ட் ைொதம் 8 ஆம் தறி்கதறி ்வரையொன ்கொைபபகுதறியறில் 244,125.69 அ.க்டொ. நறிதறிரய கபற்றிருநதொர. இது 
48 குழநரத்கள அ்டங்கைொ்க ை்ைெறியொ, ெறிங்கபபூர, ேொங்கொங ைறறும் ெவுதறி அ்ைபறியொ ஆ்கறிய நொடு்களுக்கு 1787 
நபர்கள அனுபபறிர்வக்்கபபட்்டது்டன கதொ்டரபுர்டயதொகும். 

ைனறித ்க்டததல் ்வழறி்கள

பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கரை 
்்வரைக்்கைரததல் 

பொதுபபொன தஙகுைறி்டம், 
்பொலியொன ஆ்வைங்கள 

்பொக்கு்வைதது 

எல்-்டொொறி ்வறிைொன 
நறிரையததறில் அ்வர்கரை 

ர்கயொளுதல் 

பறிையொை 
்க்டவுச்ெீட்டுக்்கரை 

ர்கயொளுதல்

சுைபயொ்வறில் 
ர்கயொளுதல்

க்வைறிநொடு: ை்ைெறியொ, 
ெறிங்கபபூர, ேொங்கொங, 

ெவுதறி அ்ைபறியொ

உளநொடு: ்ைதன, 
ஆச்்ெ, ப்டொம்
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இந்தொ்னெறியொ்வறின நறிதறி உைவுத துர், PPATK 64 ெந்த்க நபர்கைறின க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கரை ்கொட்டிய 
அ்றிக்ர்க்கரை பகுபபொய்வு கெய்தது: 
• குபொங ைொ்வட்்ட ்கொ்வல்துர்யறினைொல் ்வறிெொொறிக்்கபபட்்ட 48 தைபபு்கள கதொ்டரபொ்க 13.5 ைறில்லியன அகைொறிக்்க 

க்டொைர கெலுததபபட்்டது.
• NTT இல் இயஙகும் ைனறித ்க்டததல் ்வரைபபறினனல் இரைபபு்கள.
• ்கறிழக்கு நூெொ க்டங்கொைொ்வறில் ைனறிதக் ்க்டததல் ந்ட்வடிக்ர்க்களுக்கு நறிதறியைறிதத நறிதறியொைர்கரை அர்டயொைம் 

்கொை இநத பகுபபொய்வு உத்வறியது.
• பைப புைனொய்வு பற்றிய அணுகுமுர்ரயப பறிை்யொ்கறிபபதன மூைைொ்க ்வரைபபறினனல்்கரை தறிட்்டைறிட்டுக் 

்கண்ட்றி்வதறில் கு்றிதத பகுபபொய்வு உத்வறியது. 

ெறி்வபபு க்கொடி்கள

எண. ெறி்வபபு க்கொடி்கள 
கு்றி்கொட்டி்கள ைொ்றி்கள உதொைைங்கள

1
்வொடிக்ர்கயொைர்கைறின 
சுய்வறிபைங்கள

தனறியொர 
துர்்கள

• PPTKIS உொறிரையொைர்கள/ஊழறியர்கள (ெட்்ட ைறறும் 
ெட்்ட்வறி்ைொத)

• பைம் ைொறறு்்வொர
• பயை ைறறும் பயை ்வைறி்கததறின உொறிரையொைர/பைறியொைர
• ்வறிைொன ்ெர்வ்கள
• ெைக்கு/்பொக்கு்வைதது ்ெர்வ்கள
• ்வொ்டர்க ்ெர்வ்கள

கபொதுத 
துர்்கள

• குடி்வைவு அதறி்கொொறி்கள
• ்வறிைொனப பொது்கொபபு
• இைொணு்வ வீைர்கள
• ்கொ்வல்துர் அதறி்கொொறி்கள

2
அடிபபர்ட 
பொறி்வரததரன்கள

முக்்கறிய 
்வொரதரத்கள

குழநரத்கள/குழநரத; ைக்்கள; டிக்க்கட்; உைவுக் 
க்கொடுபபனவு; வீட்டுப பைறிபகபண்கள; பறிையொைக் 
்க்டவுச்ெீட்டுக் ்கட்்டைம்; பயைம்; பைறிபகபண்கள; ஆர.எம்; 
்கட்்டைம் கெலுததல்; குழநரதச் ெம்பைம் ்பொன்ர்வ.

3 பொறி்வரததரன்கைறின ்வழறி ்வங்கறி முர்

• ஓ்வர புக்்கறிங
• ஏடிஎம் மூைம் பொறிைொற்ம்
• IB/MB ்வழறியொ்க பொறி்வரததரன்கள
• தநதறிப பொறிைொற்ங்கள 

4 பொறி்வரததரன முர்்கள பைக் 
்கைததல்

PPATKIS உொறிரையொைர்கள/ஊழறியர்கள என அரழக்்கபபடும் 
பை தைபபு்கைறின ்கைக்கு்கைறில் ்கொைபபடும் குற்ததறின 
மூைைொன ்வருைொனம் அ்டங்கைொ்க ெட்்டமுர்யொன ்வைறி்க 
இைொபங்கள ்கைபபு. குற்ததறின மூைைொன உணரையொன 
்வருைொனதரத ஒழறிதது ைர்க்கும்/ைர்க்கும் அ்றிகு்றி.

5

்கை ொீதறியொ்க ஆட்்ெரததல், தஙகுைறி்டம், கெொநத ஊொறிலிருநது எடுததுச்கெனறு ்ெரக்்கபபடும் ைறறும் 
அர்டயும் ந்கைங்களுக்்கொன/நொடு்களுக்்கொன பயைம், ஆ்வைங்கள ்ைொெடி ைறறும் அைெொங்க 
கபொ்றிமுர்க்்கொன ைஞெ ஊழல் குற்ச்ெொட்டுக்்கள ஆ்கறிய ்கட்்டங்களு்டன ைனறித ்க்டததல் 
கெயறபொடு்கள கதொ்டரபுபடு்வதறிலும் நறிதறி ெொரநத க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் பகுபபொய்வு உத்வறியது. ்கைக்கு 
ர்வததறிருபப்வர்கைறின சுய்வறிபைங்கள, க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் தறி்கதறி, க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் கதொர்க ைறறும் 
க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் இ்டங்கள எனப்வற்றிலிருநது ்கறிர்டக்கும் த்க்வல்்கரை பயனபடுதது்வதன மூைைொன 
முர்ரய கபொருநதச்கெய்யும் முர்ரய புைனொய்வுத துர் பயனபடுததறியது. 

்வறிரைவு்கள 
குபொங ைொ்வட்்ட ்கொ்வல்துர் புைனொய்்வொைர்கள 11 ்வரைபபறினனல்்கரை உர்டதது 32 ெந்த்க நபர்கரை 
அர்டயொைம் ்கண்டனர. 32 ெந்த்கநபர்கைறில், 11 ெந்த்க நபர்கள ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ததறிற்கொ்க நீதறிைன்ததறினொல் 
குற்்வொைறியொ்கக் ்கொைபபட்டு 2 முதல் 9 ஆணடு்கள ்வரை ெறிர்ததண்டரன ்வறிதறிக்்கபபட்டுளைனர. நீதறிைன்ம் 
9,230.00 அகைொறிக்்க க்டொைர முதல் 153,800.00 க்டொைர ்வரை அபைொததரத ்வறிதறிததது்டன பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்களுக்கும் 
இ்நத்வர்கைறின குடும்பததறிறகு 77.00 அகைொறிக்்க க்டொைர முதல் 4,230.00 அகைொறிக்்க க்டொைர ்வரை நஷ்்டஈடு்கரை 
்வழங்கவும் உததை்வறிட்்டது. நபர்கள ்க்டததல் ்வழக்்கறில் ஒரு ்வறிைொன நறிரைய குடி்வைவு அதறி்கொொறிக்கு, 4 ஆணடு்கள 
ெறிர்ததண்டரன ்வறிதறிக்்கபபட்்டது, 15,300.00 அகைொறிக்்க க்டொைர அபைொததரத கெலுததவும், பொதறிக்்கபபட்்ட 
குடும்பததறிறகு 77.00 அகைொறிக்்க க்டொைர நஷ்்டஈட்டுத கதொர்கரய ்வழங்கவும் ்நரநதது. 
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பறிொறிவு 5: புைனொய்வு 
5.1 ஒரு நறிதறிப புைனொய்வு என்ொல் எனன?
நறிதறிப புைனொய்வு எனபது குற்்வறியல் ்வறிெொைரை ந்ட்வடிக்ர்க்கைறில் ெந்த்க நபர ஒரு்வொறின அல்ைது ெொட்ெறியொைர 
ஒரு்வொறின நறிதறி ்வைைொறர்யும் கெயறபொட்ர்டயும் பை மூைங்கைறிலிருநதும் த்க்வல்்கரையும், புைனொய்வு 
்வறி்டயங்கரையும் ெொனறு்கரையும் ்ெ்கொறிபபதறகு பறிை்யொ்கறிக்்கபபடும் ஒரு புைனொய்வு நுட்பைொகும். ஒரு நறிதறிப 
புைனொய்வு குற்தரத கெய்ய தயொைொகு்வதற்கொ்க முதலீடு கெய்யபபட்்ட பைம், குற்ம் கெய்தல், குற்தரத கெய்யும் 
்பொது ஏறபடும் கெைவு்கள, குற்தரத கெய்்வதொல் ்கறிர்டக்கும் இைொபங்கள, க்கொடுபபனவு்கள எனபன அ்டங்கைொ்க 
குற்தது்டன கதொ்டரபுர்டய ெ்கை நறிதறி அம்ெங்கரையும் ஆைொயும். 

பைததூய்தொக்்கல் குற்ம் நறிதறிச் கெயல்பொட்டின எநத ்கட்்டததறிலும் ஏறபுர்டயதொ்கைொம். குற்ததறில் 
பயனபடுததபபடு்வதறகு எதறிரபொரக்்கபபட்்ட அல்ைது ஒரு குற்ததறிலிருநது ெந்த்கறிக்்கபபடு்வதறகு ஏது்வொன அல்ைது 
கதொறிநத பைதரத அநத நபர ர்கயொண்டொர எனபரத உறுதறிகெய்யும் முக்்கறிய ்தர்வபபொடு இருக்்கறின்து. 
ெந்த்கததறிற்கறி்டைொன அல்ைது அெொதொைை கெயல்பொட்ர்ட ஊ்கறிக்்க க்வவ்்வறு த்க்வல் மூைங்கரை 
ஒன்றிரைபபதன மூைம் இதரன அர்டயைொம்.  

5.2 பைம் எபபடி, எஙகு ந்கரநதுளைது எனபரத உங்கைொல் எவ்வொறு நறிரூபறிக்்க முடியும்?
பைதது்டன ெம்பநதபபடு்கறின் ெம்ப்வங்கைறின த்டயதரத ்கொட்டு்கறின் அல்ைது அதனு்டன கதொ்டரபுபடு்கறின் 
எநதக்வொரு பதறிவும் முக்்கறியைொனதொகும். ெறிை நொடு்கைறில் பைதரத அடிபபர்டயொ்கக் க்கொண்ட கபொருைொதொைங்கள 
்கொைபபடு்கறின் ்்வரையறில், இைததறிைனறியல் ்வங்கறி முர்ரை்கள, ்்ககபல் முர்யறிைொன ைொற்ல்்கள, ்வங்கறி 
அட்ர்ட்கள, இன்டரகநட் ்வங்கறியறியல் முதலிய ்வெதறி்கரை ைக்்கள அதறி்கை்வறில் பயனபடுதது்கறின்னர - இர்வ 
அரனததும் ெறிை த்டயங்கரை ்வறிட்டுச்கெல்்கறின்ன. எனறினும், பை அடிபபர்டயறிைொன க்கொடுக்்கல்்வொங்கலில் கூ்ட 
்வறிரைபபட்டியல், ஒபபநதம், பறறுச்ெீட்டு அல்ைது ்கைக்கு புதத்கம் முதலியன ்பொன் உரு்வொக்்கபபட்்ட ஒரு பதறிவு 
இனனும் இருக்்கக்கூடும். இைததறிைனறியல் க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கள அல்ைது ்்வறு க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கள ஆ்கறிய 
இநத ்வர்கயொன க்கொடுக்்கல்்வொங்கல்்கள ைறறும் அ்வறறு்டன ெம்பநதபபட்்ட பதறிவு்கள எனபன அ்ந்கைொ்க அதறி்க 
த்க்வல் மூைங்கரை அல்ைது ெொனறு்கரை புைனொய்்வொைர்களுக்கு ்வழஙகு்கறின்ன. 

பை ந்கரவு அல்ைது பைததறின கபறுைொனம் கதொ்டரபொன த்க்வல் மூைம், புைனொய்வு அல்ைது ெொனறு எனபன 
புைனொய்்வறின தனரைரய கபொறுதது ்்வறுபடும். எனறினும், அ்ந்கைொன புைனொய்வு்கைறில் அதறி்கை்வொன 
கபொது மூைங்கள ்வழரையொ்க பயனபடுததபபடு்கறின்ன. அர்வ பறின்வரு்வன்வறர் உளை்டக்்கறியறிருநதொலும் 
ைட்டுபபட்்டர்வ அல்ை: 

உத்வறிக்கு்றிபபு
ஒரு குற்ம் புொறியபபடும் ்நைததறில் பைததறின ந்கரர்வ இனங்கணடு பதறி்வதும், குற்ததறிலும் ்வருைொனததறிலும் 
ெம்பநதபபடும் ஏரனய நபர்கரை அர்டயொைம் ்கொணு்வதும் நறிதறிப புைனொய்்வறின முக்்கறிய கு்றிக்்்கொள்கைொகும். 
பைம் எங்கறிருநது ்வரு்கறின்து, அநதப பைம் யொருக்கு ்கறிர்டக்்கறின்து, அது எபகபொழுது ்கறிர்டக்்கறின்து, அது 
எஙகு ்ெைறிக்்கபபடு்கறின்து அல்ைது ர்வபபுச்கெய்யபபடு்கறின்து முதலிய ்வறி்டயங்களுக்கு இர்டயறிைொன கதொ்டரபு 
குற்ச்கெயரை நறிரூபறிபபதற்கொன ெொனறு்கரை ்வழஙகும். 

• ெந்த்க நபர (பொக்க்கட் குபரப)
• ்பொக்கு்வைதது / ்கபபல்ெைக்கு்கரை 

எடுதது்வருதல் 
• ஏரனய ்வைறி்கங்களும் கதொழறில்்களும் 
• ர்கய்டக்்கத கதொரை்பெறி்கள
• நறிதறி நறிறு்வனங்கள
• ஏரனய நறிறு்வனங்கள 
• ்கொபபுறுதறி நறிறு்வனங்கள
• ்வொ்கனப பதறிவு்கள தறிரைக்்கைம் 

• ்க்டன மு்க்வைொணரை்கள
• ்கொைறிப பதறி்வ்கம் 
• ஓய்வூதறிய ்வழஙகுநர்கள
• ்வொறி அதறி்கொைங்கள/ெமூ்க பொது்கொபபு
• அைெொங்க பதறி்வொைர்களும் அதறி்கொொறி்களும் 
• அடிக்்கடி ப்க்கும் ்வறிைொன ைறறும் ்ேொட்்டல் 

உறுபபறினர அட்ர்ட்கள ்பொன் ்வறிசு்வொெ 
்ைம்பொட்டு அட்ர்ட்கள
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மூனறு கு்றிபபறிட்்ட ஆதொைங்கள ெறி்பபம்ெைொ்க உளைன: (1) நறிதறி நறிறு்வனங்கள, ைறி்கவும் பறிைபைைொன த்க்வல்்கள 
மூைங்கைறிகைொன்ொன நறிதறி நறிறு்வனங்கள ஒன்ொகும்; (2) பயனபொட்டுக் ்கட்்டைங்கள; ைறறும் (3) கபறுைதறியொன 
த்க்வல்்கரை ்வழஙகும் ்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட்கள, ஆயறினும் இர்வ அதறி்கை்வறில் பயனபடுததபபடு்வதறில்ரை. 

நறிதறி நறிறு்வனங்கள
்கைக்்கறின முழுரையொன ்வைைொறு்கள அ்டங்கைொ்க ்கைக்கு்கள தறி்ததல் பதறிவு்கள (எடுததுரைக்்கபபட்்ட 
ஆைர்டயொைம், கதொழறில், க்வைறிபபடுததபபட்்ட ்வருைொனம் பயனுளைதொ்க இருக்கும்) நறிதறி நறிறு்வனங்கைறிலிருநது 
கப்பபட்்ட த்க்வல்்கைறில் அ்டஙகும். ்கொ்ெொரை்கள, ்க்டன உறுதறிச்ெீட்டுக்்கள ைறறும் ஏரனய க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் 
ஆ்வைங்கள எனபன அ்டங்கைொ்க ்க்டன்கரையும், பறறுக்்கரையும், நறிலுர்வ்கரையும் சுட்டிக்்கொட்டி 
்கறிர்டக்்கக்கூடிய ்வங்கறிக் கூறறுக்்கரை பறிைதறிகெய்துக்கொளைல். ்கைக்்கறின ்வைறி்கததறின ்பொது ்வங்கறி அதறி்கொொறி்கள 
ஏ்தனும் எழுதபபட்்ட கு்றிபபு்கள கெய்தறிருக்்கைொம். ்க்டன அட்ர்டயறின அல்ைது பறறு அட்ர்டயறின பொ்வரனக்கு 
இநதத த்க்வல்்கள தனறிநபொறின ந்கரவு்கள, அ்வர்கள உைவு உணணும் உை்வ்கங்கள, க்கொள்வனவு கெய்யபபடும் 
கபொருட்்கள, அ்வர்கள அடிக்்கடி கெல்லும் இ்டங்கள, அ்வர்கள கெல்லும் க்ைபபு்கள ைறறும் ெமூ்க அரைபபு்கள 
எனபன பற்றிய த்க்வல்்கரை பதறி்வதறில் பயனுளைதொ்க இருக்்கைொம். இது ைறர்ய ்கைக்கு்கள இருததல், 
பொது்கொபரப உறுதறிபபடுததல் அல்ைது கெல்லுபடியற்தொக்்கல், கெைவு்கரையும் ்வொழ்க்ர்கப பொைறி்கரையும் 
்கைறிபபறிடுதல், குற்தது்டன கதொ்டரபுர்டய ஏரனய நபர்கரை இனங்கொணுதல் எனப்வறறுக்கு ்வழறி்வகுக்்கைொம். 
உணரையொன ்நைததறில் ைதறிபபறி்டபபடும் ்பொது, தனறிநபர்கள இருக்கும் இ்டங்கரைக் ்கண்ட்றியவும் இநத 
த்க்வல்்கள பயனப்டைொம். 

பயனபொட்டுக் ்கட்்டைங்கள 
பயனபொட்டு நறிறு்வனங்களு்டனொன ்வறிெொைரை்கள ்வதறி்வறி்ட நறிரைரய உறுதறிபபடுதது்வதறகு ்ைைதறி்கைொ்க, 
கபரும்பொலும் முனனர அ்றியபப்டொத ்கைக்கு்கள இருக்்கறின்ரைரய, நறிதறி க்கொடு்க்்கல்்வொங்கல்்கரை அல்ைது 
்ெர்வ்களுக்்கொ்க ்கட்்டைங்கரைச் கெலுததும் ஏரனய ்தொழர்கள இருபபரத க்வைறிபபடுததைொம். இது ்பொன் 
ஒரு ்வறிதததறில், கதொரை்பெறி ைறறும் இரைய ்வெதறி்கரை ்வழஙகுப்வர்கைறின ்வறி்டயமும் அக்்கர்யுர்டய ஏரனய 
நபர்கரையும் குற்தது்டன ெம்பநதபபடும் ஏரனய நபர்கரையும் அர்டயொைம் ்கொணு்வதறகு ்வழறி்வகுக்்கைொம். 

்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட்கள 
்வன-்்வரல்ட், ஸ்்டொர எையொனஸ் அல்ைது ஸ்ர்க குழு ்வழஙகும் அடிக்்கடி பயைறிபபதற்கொன ்வறிைொன உறுபபறினர 
அட்ர்ட, அல்ைது ேறில்க்டன, ஸ்்டொரவூட் அல்ைது ைொொறிகயொட்டு முதலிய ்ேொட்்டல்்கள ்வழஙகும் ்ேொட்்டல் 
இரைபபு ்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட ்வைைொன த்க்வல்்கரை ்வழங்கக்கூடும். ்வொடிக்ர்கயொைர சுய்வறிபைம், 
அ்வொறின கபயர, மு்க்வொறி, ைறினனஞெல் ைறறும் ர்கய்டக்்கத கதொரை்பெறி இைக்்கங்கள ைறறும் ்ெர்வ்களுக்கு பைம் 
கெலுதத பயனபடுததபபடும் ்வங்கறி/்க்டன அட்ர்ட எனபன இதறில் அ்டஙகும். இநத ்நைங்கைறில் பயைறிதத 
்வறிைொனங்கள, கென் ்ேொட்்டல்்கள பற்றிய ்வறிபைங்களும், பறிையொைறியு்டன துரைக்கு கென்்வர்கைறின ்வறிபைங்களும் 
்கறிர்டக்்கக்கூடியதொ்க இருக்கும்.    

5.3 த்க்வல்்கரையும் ெொனறு்கரையும் ்ெ்கொறிததல் 
இரையொன நறிதறிப புைனொய்வு்கள ஒட்டுகைொதத ைனறிதக் ்க்டததல் பற்றிய புைனொய்்வறின பொ்கம் எனபதொல் அதரன 
உறுதறிபபடுதது்வது ெறி்நத கெயனமுர்யொகும். புைனொய்்வொைர்களுக்கும், நறி.உ. பறிொறிவு்களுக்கும், 
்வழக்குரைஞர்களுக்கும் இர்டயறிைொன ஒருங்கறிரைபபு ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ம் கதொ்டரபொன புைனொய்வுக்கு ்ைலும் 
கபறுைதறி ்ெரக்கும் எனபது்டன பைததூய்தொக்்கலுக்கு எதறிைொன ெர்வ்தெ நறியைங்கரை உங்கள நொடு 
பறினபறறு்வதறகும் உதவும்.  

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கைறின ெந்த்க நபர குடும்ப உறுபபறினர்கைறின அல்ைது கநருங்கறிய தனறிபபட்்ட ்வைறி்க நணபர்கைறின கபயொறில் 
பைதரத ைர்தது ர்வததறிருக்்கைொம். உங்கைறின ெந்த்க நபர ெொரபொ்க பைதரத ர்வததறிருக்கும் அல்ைது 
ந்கரததும் இநத நபர்கரை உங்கைறின ஆய்்வறில் உளை்டக்கு்கறின்ீர்கைொ எனபரத உறுதறிகெய்துக்கொளளுங்கள. 

உத்வறிக்கு்றிபபு
ைனறிதக் ்க்டததல் கதொ்டரபொன ெ்கை குற்ங்களுக்குைொன உங்கைது புைனொய்்வறில் கூட்டிரையும் கெயல்தறி்னுர்டய 
இரையொன நறிதறிப புைனொய்ர்வ ்ைறக்கொளைல். நீங்கள கபறறுக்க்கொளளும் ெொனறு, எதறிரவுகூறும் குற்தரத 
எணபறிபபதறகும் அ்த ்நைம் பைத தூய்தொக்்கல் கதொ்டரபொன தனறிததனறி குற்தரத உறுதறிகெய்யவும் 
உத்வக்கூடும். 
உங்கள நறிரையொன இயக்்க நர்டமுர்்களுக்்கொன ்வறிெொைரையறின ஒரு பகுதறியொ்க இது நறிதறி ்வறிெொைரை ெொறிபொரபபு 
பட்டியைொ்க இருக்்கைொம்.
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இரைய ்வெதறி்கள ைறறும் ்கம்பனறி்கள அல்ைது ்கொைறிப பதறிவு்கள (தறி்நத) ைறறும் நறிதறி நறிறு்வனங்கள அல்ைது ்வொறிப 
பதறிவு்கள (மூடிய) எனபன ்பொன் தறி்நத அல்ைது மூடிய மூைங்கைறிலிருநது த்க்வல்்கரை கபறறுக் க்கொளைைொம். 

எல்ைொச் ெநதரபபங்கைறிலும், த்க்வல்்கரை அணுகும்்பொது, நறிதறிப புைனொய்்வொைர்கள தைது உளநொட்டு ெட்்ட 
்கட்்டரைபபறினுள கெயல்ப்டவும் ைறறும் அததர்கய ்வறிெொைரை்கள, ்ைறக்கொளைபபடு்கறின் புைனொய்வுக்கு ெை 
்வறி்கறிதததறில் அ்வெறியபபடும் (PLAN) ெட்்டமுர்யொன கபொறுபபுக்கூ்க்கூடியதொ்க இருக்்கறின்ன எனபரத 
நறியொயபபடுததக்கூடிய்வர்கைொ்க இருக்்கவும் ்்வணடும். ்வொடிக்ர்கயொைொறின இை்கெறியததனரைரயயும் நபர ஒரு்வொறின 
தனறிதது்வததறிற்கொன அடிபபர்ட உொறிரை ைீ் ரையும் க்வற்றிக்கொள்வதறகு புைனொய்்வொைர்களுக்கு உத்வக்கூடிய 
ஆற்ரை ்கறிர்டக்்கச்கெய்யும் தரையீட்டு அதறி்கொைங்கரை எணபறிபபதறகு இர்வ முக்்கறியைொன ்வறி்டயங்கைொகும். 
்கடுரையொன ்கட்டுபபொடு்களும் அணுகு நறிரைரை்களும் எல்ைொ ்நைங்கைறிலும் ்பைபபடுதல் ்்வணடும்.  

உத்வறிக்கு்றிபபு
குற்ங்கள முழுரையொ்க ்வறிெொொறிக்்கபபடு்வரத உறுதறி கெய்யத கதொ்டரபுர்டய அரனதது மு்க்வைொணரை்களும் 
(புைனொய்்வொைர்கள, உ.நறி.பறிொறிவு்கள ைறறும் ்வழக்குரைஞர்கள உட்ப்ட) முழுரையொ்க இரை்வரத உறுதறிகெய்்க.

உத்வறிக்கு்றிபபு: நீங்கள எணபறிக்்க கூடிய ்வர்கயறில் உங்கள 
்வறிெொைரை்கள இருபபரத உறுதறிபபடுததறிக்க்கொளளுங்கள:
• ெை ்வறி்கறிதம்

 - கு்றிதத ந்ட்வடிக்ர்க அச்சுறுததலுக்குச் ெை ்வறி்கறிதைொ?
 - கு்றிக்்்கொரை அர்டய குர்நத ஊடுருவும் முர் உளைதொ?

• ெட்்டமுர்யொனது 
 - கு்றிதத ந்ட்வடிக்ர்கக்குச் ெட்்ட அடிபபர்ட உண்டொ?
 - இநத ந்ட்வடிக்ர்க ைனறித உொறிரை்கள, தனறியுொறிரை ைறறும் தைவு பொது்கொபபு ைறறும் நம்ப்கததனரைத 

்தர்வபபொடு்கள உளைறிட்்ட ெட்்டபூர்வைொன ்க்டரை்களு்டன ஒததுளைதொ?
• கபொறுபபுக்கூ்க்கூடியது 

 - தீரைொனங்கள கபொறுபபுக்கூ்க்கூடியன்வொ?
• அ்வெறியம்

 - கு்றிதத ந்ட்வடிக்ர்க அ்வெறியைொ?
 - ்வறிெொைரைக்கு த்க்வல் கு்றிபபறி்டததக்்க ைதறிபபுர்டயதொ?

ப
றிொ

றிவு
 5

மூனறு கு்றிபபறிட்்ட ஆதொைங்கள ெறி்பபம்ெைொ்க உளைன: (1) நறிதறி நறிறு்வனங்கள, ைறி்கவும் பறிைபைைொன த்க்வல்்கள 
மூைங்கைறிகைொன்ொன நறிதறி நறிறு்வனங்கள ஒன்ொகும்; (2) பயனபொட்டுக் ்கட்்டைங்கள; ைறறும் (3) கபறுைதறியொன 
த்க்வல்்கரை ்வழஙகும் ்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட்கள, ஆயறினும் இர்வ அதறி்கை்வறில் பயனபடுததபபடு்வதறில்ரை. 

நறிதறி நறிறு்வனங்கள
்கைக்்கறின முழுரையொன ்வைைொறு்கள அ்டங்கைொ்க ்கைக்கு்கள தறி்ததல் பதறிவு்கள (எடுததுரைக்்கபபட்்ட 
ஆைர்டயொைம், கதொழறில், க்வைறிபபடுததபபட்்ட ்வருைொனம் பயனுளைதொ்க இருக்கும்) நறிதறி நறிறு்வனங்கைறிலிருநது 
கப்பபட்்ட த்க்வல்்கைறில் அ்டஙகும். ்கொ்ெொரை்கள, ்க்டன உறுதறிச்ெீட்டுக்்கள ைறறும் ஏரனய க்கொடுக்்கல்்வொங்கல் 
ஆ்வைங்கள எனபன அ்டங்கைொ்க ்க்டன்கரையும், பறறுக்்கரையும், நறிலுர்வ்கரையும் சுட்டிக்்கொட்டி 
்கறிர்டக்்கக்கூடிய ்வங்கறிக் கூறறுக்்கரை பறிைதறிகெய்துக்கொளைல். ்கைக்்கறின ்வைறி்கததறின ்பொது ்வங்கறி அதறி்கொொறி்கள 
ஏ்தனும் எழுதபபட்்ட கு்றிபபு்கள கெய்தறிருக்்கைொம். ்க்டன அட்ர்டயறின அல்ைது பறறு அட்ர்டயறின பொ்வரனக்கு 
இநதத த்க்வல்்கள தனறிநபொறின ந்கரவு்கள, அ்வர்கள உைவு உணணும் உை்வ்கங்கள, க்கொள்வனவு கெய்யபபடும் 
கபொருட்்கள, அ்வர்கள அடிக்்கடி கெல்லும் இ்டங்கள, அ்வர்கள கெல்லும் க்ைபபு்கள ைறறும் ெமூ்க அரைபபு்கள 
எனபன பற்றிய த்க்வல்்கரை பதறி்வதறில் பயனுளைதொ்க இருக்்கைொம். இது ைறர்ய ்கைக்கு்கள இருததல், 
பொது்கொபரப உறுதறிபபடுததல் அல்ைது கெல்லுபடியற்தொக்்கல், கெைவு்கரையும் ்வொழ்க்ர்கப பொைறி்கரையும் 
்கைறிபபறிடுதல், குற்தது்டன கதொ்டரபுர்டய ஏரனய நபர்கரை இனங்கொணுதல் எனப்வறறுக்கு ்வழறி்வகுக்்கைொம். 
உணரையொன ்நைததறில் ைதறிபபறி்டபபடும் ்பொது, தனறிநபர்கள இருக்கும் இ்டங்கரைக் ்கண்ட்றியவும் இநத 
த்க்வல்்கள பயனப்டைொம். 

பயனபொட்டுக் ்கட்்டைங்கள 
பயனபொட்டு நறிறு்வனங்களு்டனொன ்வறிெொைரை்கள ்வதறி்வறி்ட நறிரைரய உறுதறிபபடுதது்வதறகு ்ைைதறி்கைொ்க, 
கபரும்பொலும் முனனர அ்றியபப்டொத ்கைக்கு்கள இருக்்கறின்ரைரய, நறிதறி க்கொடு்க்்கல்்வொங்கல்்கரை அல்ைது 
்ெர்வ்களுக்்கொ்க ்கட்்டைங்கரைச் கெலுததும் ஏரனய ்தொழர்கள இருபபரத க்வைறிபபடுததைொம். இது ்பொன் 
ஒரு ்வறிதததறில், கதொரை்பெறி ைறறும் இரைய ்வெதறி்கரை ்வழஙகுப்வர்கைறின ்வறி்டயமும் அக்்கர்யுர்டய ஏரனய 
நபர்கரையும் குற்தது்டன ெம்பநதபபடும் ஏரனய நபர்கரையும் அர்டயொைம் ்கொணு்வதறகு ்வழறி்வகுக்்கைொம். 

்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட்கள 
்வன-்்வரல்ட், ஸ்்டொர எையொனஸ் அல்ைது ஸ்ர்க குழு ்வழஙகும் அடிக்்கடி பயைறிபபதற்கொன ்வறிைொன உறுபபறினர 
அட்ர்ட, அல்ைது ேறில்க்டன, ஸ்்டொரவூட் அல்ைது ைொொறிகயொட்டு முதலிய ்ேொட்்டல்்கள ்வழஙகும் ்ேொட்்டல் 
இரைபபு ்வறிசு்வொெ ்ைம்பொட்டு அட்ர்ட ்வைைொன த்க்வல்்கரை ்வழங்கக்கூடும். ்வொடிக்ர்கயொைர சுய்வறிபைம், 
அ்வொறின கபயர, மு்க்வொறி, ைறினனஞெல் ைறறும் ர்கய்டக்்கத கதொரை்பெறி இைக்்கங்கள ைறறும் ்ெர்வ்களுக்கு பைம் 
கெலுதத பயனபடுததபபடும் ்வங்கறி/்க்டன அட்ர்ட எனபன இதறில் அ்டஙகும். இநத ்நைங்கைறில் பயைறிதத 
்வறிைொனங்கள, கென் ்ேொட்்டல்்கள பற்றிய ்வறிபைங்களும், பறிையொைறியு்டன துரைக்கு கென்்வர்கைறின ்வறிபைங்களும் 
்கறிர்டக்்கக்கூடியதொ்க இருக்கும்.    

5.3 த்க்வல்்கரையும் ெொனறு்கரையும் ்ெ்கொறிததல் 
இரையொன நறிதறிப புைனொய்வு்கள ஒட்டுகைொதத ைனறிதக் ்க்டததல் பற்றிய புைனொய்்வறின பொ்கம் எனபதொல் அதரன 
உறுதறிபபடுதது்வது ெறி்நத கெயனமுர்யொகும். புைனொய்்வொைர்களுக்கும், நறி.உ. பறிொறிவு்களுக்கும், 
்வழக்குரைஞர்களுக்கும் இர்டயறிைொன ஒருங்கறிரைபபு ைனறிதக் ்க்டததல் குற்ம் கதொ்டரபொன புைனொய்வுக்கு ்ைலும் 
கபறுைதறி ்ெரக்கும் எனபது்டன பைததூய்தொக்்கலுக்கு எதறிைொன ெர்வ்தெ நறியைங்கரை உங்கள நொடு 
பறினபறறு்வதறகும் உதவும்.  

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கைறின ெந்த்க நபர குடும்ப உறுபபறினர்கைறின அல்ைது கநருங்கறிய தனறிபபட்்ட ்வைறி்க நணபர்கைறின கபயொறில் 
பைதரத ைர்தது ர்வததறிருக்்கைொம். உங்கைறின ெந்த்க நபர ெொரபொ்க பைதரத ர்வததறிருக்கும் அல்ைது 
ந்கரததும் இநத நபர்கரை உங்கைறின ஆய்்வறில் உளை்டக்கு்கறின்ீர்கைொ எனபரத உறுதறிகெய்துக்கொளளுங்கள. 

உத்வறிக்கு்றிபபு
ைனறிதக் ்க்டததல் கதொ்டரபொன ெ்கை குற்ங்களுக்குைொன உங்கைது புைனொய்்வறில் கூட்டிரையும் கெயல்தறி்னுர்டய 
இரையொன நறிதறிப புைனொய்ர்வ ்ைறக்கொளைல். நீங்கள கபறறுக்க்கொளளும் ெொனறு, எதறிரவுகூறும் குற்தரத 
எணபறிபபதறகும் அ்த ்நைம் பைத தூய்தொக்்கல் கதொ்டரபொன தனறிததனறி குற்தரத உறுதறிகெய்யவும் 
உத்வக்கூடும். 
உங்கள நறிரையொன இயக்்க நர்டமுர்்களுக்்கொன ்வறிெொைரையறின ஒரு பகுதறியொ்க இது நறிதறி ்வறிெொைரை ெொறிபொரபபு 
பட்டியைொ்க இருக்்கைொம்.
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ஒரு ்வழக்கு ்ைைொணரை முர்யறின பயனுளை பயனபொடு, எவ்வைவு அடிபபர்ட என்ொலும், ஒரு நறிதறிப 
புைனொய்வுக்கு அ்வெறியைொகும். கபறறுக்க்கொளைபபடு்கறின் த்க்வல்்கைறின அைவு கபொறியதொ்க இருக்கும். 
எங்கறிருநதொ்வது கபறறுக்க்கொளைபபடு்கறின் த்க்வல்்கைறின கதைறி்வொன ஒரு பதறிவு பறினனர புைனொய்்வறின அல்ைது 
்வறிெொைரையறின ்பொது ஏதொ்வது ்கஷ்்டங்கரை நீக்கு்வதறகு உதவும். ெறிை ்வர்கயொன க்கொளர்க அல்ைது தீரைொனப 
பதறிவு்கரை ர்வததறிருபபது ஒரு ெறிை தரையீட்டு ந்ட்வடிக்ர்க்கள ஏன எடுக்்கபபட்்டன எனபது பற்றி பறினனர 
கபொறுபபுக்கூறுைொறு ்்கட்டுக்க்கொளைபபடு்கறின் ்நைததறிலும் உத்வைொம்.    

எச்ெொறிக்ர்க 
ப்றிமுதல் கெய்்வதற்கொன ெட்்டபூர்வைொன அடிபபர்டரய நறிரூபறிக்்க இயைொரை ்கொைைைொ்க 
அல்ைது ஆ்வைம் எப்பொது, எஙகு ர்கபபற்பபட்்டது எனும் கதொ்டர நறி்கழ்்வறிரன நறிரூபறிக்்க 
இயைொரை ்கொைைைொ்க பை ்வழக்கு்கள நறிரையற் ஆ்வை மு்கொரைதது்வததறின ்வறிரை்வொ்க 
இழக்்கபபட்டுளைன.

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்கள ்வறிெொைரை முழு்வதும் நீங்கள கபற் நறிதறித த்க்வல்்கரைக் ்கண்கொைறிக்்க ்வழக்கு மு்கரைதது்வ 
முர்ரயப பயனபடுததவும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
நீங்கள ர்கபபற்றிய ஆ்வைங்கள தனறிததனறியொ்க கபயொறி்டபபட்டு, ர்கபபற்பபட்்ட ஒழுங்கறில் பொது்கொபபொன 
இ்டததறில் ர்வக்்கபபட்்ட ஒரு கபொருட் பதறி்்வட்டில் பதறிவு கெய்யபபட்டு ர்வக்்கபபட்டுளைன எனபரத 
உறுதறிபபடுததவும்.
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5.4 ்வழக்கு ஆய்வு
்ை ஜொ ்கறிம், அவுஸ்தறி்ைலியொ்வறில் பைததூய்தொக்்கலுக்கு எதறிைொன ெட்்டததறின ்கீழ் குற்்வொைறி எனத 
தீரபபைறிக்்கபபட்டு ்வறிபச்ெொைததறிலிருநது ்கறிர்டக்கும் ்வருைொனதரதக் க்கொணடு ்வொழ்க்ர்க ந்டததறி ்வரு்கறின்ொர. 

நல்ை ஊதறியதது்டன ெறி்நத ்வெதறி்கள கெய்து தைபபடும் என ்வொக்குறுதறியைறிக்்கபபட்டு கதன்கறிழக்கு 
ஆெறியொ்வறில் ஆட்்ெரபபு கெய்யபபட்டு அவுஸ்தறி்ைலியொ்வறின கைல்்பொரன ந்கைததறிறகு க்கொணடு்வைபபட்்ட 
100 க்கும் ்ைறபட்்ட கபண பொலியல் கதொழறிைொைர்கைறின ்வரு்வொயறின ஒரு ்வறி்கறிதததறில் ்ை ஜொ ்கறிம் ஒரு 
ப்கட்்டொன ்வொழ்க்ர்க முர்ரய ்வொழ்நதொர. பொலியல் கதொழறிைொைர்கரை ர்வதது கதொழறிரை ந்டதது்வதற்்கொ 
அல்ைது ்வரு்வொயறில் ஏ்தனும் ஒரு ்வறி்கறிததரத எடுததுக்க்கொள்வதற்்கொ அ்வளுக்கு உொறிைம் இல்ரை, 
ஆனொல் அ்வள அவ்வொறு கெய்தொள. பொலியல் கதொழறிைொைர்கரை ்ைறபொரர்வயறி்ட உொறிைம் கப்ொத 
‘்கண்கொைறிபபொைர்கரை’ ்கறிம் பயனபடுததறினொர. ்ைலும் கபண்கள கெய்்கறின் ்்வரையறின அைர்வ 
அதறி்கொறிக்்க ்கறிம் ்கண்கொைறிபபொைர்களு்டன ெநதறிபபு்கரை ்ைறக்கொணடு குர்்வொன கெயைொறறுர்கயுர்டய 
கபண்களுக்கு அபைொதம் ்வறிதறிததொர. கபொலிெொர ்வறிெொொறிக்கும் ்நைததறில் அ்வர 12 கைொரபல் ்பொன்கரை 
கபொய்யொன கபயர்கைறில் பயனபடுததறிக்க்கொணடிருநதொர. ்கறிம்ைறின இரைக் குற்்வொைறி்கள பொலியல் 
கதொழறிைொைர்கள உட்ப்ட தறினெொறி ந்ட்வடிக்ர்க்கரை ந்டதது்வதறகு உத்வறினொர்கள, ்வரு்வொரயச் ்ெ்கொறிததனர 
ைறறும் பைறிப பட்டியல்்கரை ஒழுங்கரைததனர. கதொழறிைொைர க்கொடுபபனவு சுருக்்கங்கைறின பகுபபொய்வு, 
்கறிம் தனது குற்ங்கைறிலிருநது எவ்வைவு பைம் ெம்பொதறிததுளைொர எனபரதக் ்கொட்டியது்டன அதனொல் 
அ்வருக்கு 2,509,000.00 அவுஸ்தறி்ைலிய க்டொைர அபைொதமும் ்வறிதறிக்்கபபட்்டது.

‘பைப பொறிைொற்ம் பற்றிய புைனொய்வு’ மூைம், ்வறிபச்ெொை ்வறிடுதறி்கரை நறிர்வ்கறிததல் ைறறும் ைனறிதக் 
்க்டததல் ஆ்கறிய்வற்றில் ்கறிம் ்நைடியொ்க ஈடுபட்டுளைொர எனபரத புைனொய்்வொைர்கள ்கொட்்ட முடியும். 
இக் குற்ங்கைறினொல் கபறறுக்க்கொளைபபட்்ட பறிைதறிபைன்கள ்கணடுபறிடிக்்கபபட்்டது ்பொை்்வ அ்வைது 
ஆ்டம்பைைொன ்வொழ்க்ர்க முர்க்்கொன ்கொைைமும் ்கணடுபறிடிக்்கபபட்்டது. இதறில் மூனறு குடியறிருபபு்கள 
ைறறும் கைல்்பொரனறில் ஒரு வீடு, ைறறும் ஆடி 6, கைரெறிடிஸ் கபனஸ் இ 500 ைறறும் ்கறிைொணட் ஜீப 
கெ்ைொ்கறி உளைறிட்்ட பை கெொகுசு ்கொர்கள உளைன. ஒவக்வொரு கபணைறிறகும் கெலுததபப்ட்்வணடிய 
கதொர்க்கள ைறறும் ்வொடிக்ர்கயொைர்கைறின எணைறிக்ர்க அதது்டன அவுஸ்தறி்ைலிய ெட்்ட அமுைொக்்க 
மு்க்வைொணரை்கைறி்டைறிருநது ்கறிர்டதத ஒததுரழபபு ஆ்கறியர்வ அ்டங்கறிய தறிருததறி எழுதறிர்வக்்கபபட்டிருநத 
‘கு்றிபபு்கள’ ்வழக்்கறின க்வற்றிக்்கொன முக்்கறிய ்கொைைங்கைொகும்.

2013 ஆம் ஆணடில் ர்கது கெய்யபபட்்ட ்நைததறில் கெல்்வறி ்கறிம்ைறின கெொகுசு ெவுத ்பஙக் குடியறிருபபறில் 
இருநது எடுக்்கபபட்்ட புர்கபப்டங்கள, ்வொெரன தறிை்வறிய பொட்டில்்கள, ஆ்டம்பை ்கொைைறி்கைறின அடுக்கு்கள, 
்வடி்வரைபபொைர ர்கபரப்கள ைறறும் இைணடு ்கொபபுப கபட்்ட்கங்கள ஆ்கறியன அ்வைறின ஆ்டம்பை 
்வொழ்க்ர்கயறிரனக் ்கொட்டு்கறின்ன.

குற்ததறிலிருநது கப்பபட்்ட அ்வைது 2.5 ைறில்லியன க்டொைர இைொபததறிலிநது, ்கறிம் பறிைொ்டொ தயொொறிபபு்களுக்்கொ்க 
202,000 க்டொைர்கரையும், ்க்கறி தயொொறிபபு்களுக்்கொ்க 115,000 க்டொைர்கரையும் ைறறும் கேரம்ஸ் 
தயொொறிபபு்களுக்்கொ்க 24,000 க்டொைர்கரையும் கெை்வறிட்்டதொ்க நறிதறி புைனொய்்வொைர்கள ்கொட்டினொர்கள. 
அடுக்குைொடிக் குடியறிருபபு்கள, வீடு ைறறும் ்கொர்கள உளைறிட்்ட இநத இைொபங்கள ைறறும் கெொததுக்்கள 
அரனததும் அவுஸ்தறி்ைலியொ்வறின 2002 இன குற் ்வருைொனச் ெட்்டததறின ்கீழ் ப்றிமுதல் கெய்யபபட்டு 
அைசு்டரையொக்்கபபட்்டன.
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பறிொறிவு 6: ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு 
கு்றிபபு: ெர்வ்தெ ஒததுரழபரப எவ்வொறு ்வழறிந்டதது்வது எனபது கு்றிதது ்வறிொறி்வொ்கக் கு்றிபபறிடு்வரத இநத 
பகுதறி ்நொக்்கைொ்கக் க்கொணடிருக்்க்வறில்ரை. இநத ்வறி்டயததறில் ்கொைபபடும் புளைறி்வறிபை ெொனறு்கைறின பைம்பரைக் 
கு்றிபபறிடு்கறி்து. நறிதறி ்வறிெொைரைரய ஆதொறிக்்க ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு ்வழறிமுர்்கரை எவ்வொறு பயனபடுதது்வது 
எனபதறில் இது ்க்வனம் கெலுதது்கறி்து.

6.1 ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு ஏன முக்்கறியைொனது? 
க்வற்றி்கைைொன ெர்வ்தெ குற் ஒததுரழபபு ்வழறிமுர்்கள நொடு்க்டநத குற்ங்கள கதொ்டரபறில் ந்ட்வடிக்ர்க 
்ைறக்கொள்வதற்கொன ஒரு முக்்கறிய ்கரு்வறியொ்க அரை்வது்டன பைததூய்தொக்்கல் தடுபபு அரைபபறின முக்்கறிய 
அம்ெைொ்கவும் ்வறிைஙகு்கறின்து. நறிதறி ்வறிெொைரை்கரை ஆதொறிக்்க ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு கபரும்பொலும் 
்தர்வபபடு்வதற்கொன முக்்கறியைொன ்கொைைங்கள பறின்வருைொறு:
• நறிதறி ்வறிெொைரைரய ஆதொறிக்்க ைறக்ொரு நறியொயொதறிக்்கததறிலிருநது ெொனறு்கரைப கபறறுக்க்கொள்வதறகு, ைறறும்
• ைீணடும் பரழய நறிரைக்கு க்கொணடு்வரு்வதறகு அல்ைது நட்்டஈடு ்வழஙகு்வதற்கொ்க குற்ததறின ்வருைொனதரத 

ைறறும்/அல்ைது ்கரு்வறி்கரை ைறறும்/அல்ைது கெொததுக்்கரை, இனங்கொணுதல், ்கட்டுபபடுததுதல், ப்றிமுதல் 
கெய்தல் ைறறும் கெொநத ்தெததறிறகு தறிருபபறி அனுபபுதல். 

6.2  நறிதறி ்வறிெொைரை்கரை ஆதொறிக்்க கபொது்வொ்க பயனபடுததபபடும் ெர்வ்தெ 
ஒததுரழபபறின முர்ரை்கள

ெர்வ்தெ எல்ரை்கைறில் பறியர-டு-பறியர கதொ்டரபு நறிறு்வ அதறி்கொொறி்களுக்கு உத்வ முர்ெொைொ ்வழறிமுர்்கள ைறி்கவும் 
பயனுளைதொ்க இருக்கும். முர்யொன பைஸ்பை உத்வறி ்்கொொறிக்ர்க முனர்வக்்கபபடு்வதறகு முனனர முர்ெொைொ 
ஒததுரழபபு பயனைறிக்கும். முர்ெொைொ ஒததுரழபபு ்வழறிமுர்்கள பறின்வருைொறு: 
• ஒரு மு்க்வைொணரைக்கும் ைறறுகைொரு மு்க்வைொணரைக்கும் இர்ட்யயொன கதொ்டரபு (இதன மூைம் ஒரு 

்கொ்வல்துர்யறினருக்கும் ைறறுகைொரு ்கொ்வல்துர்யறினருக்கும் இர்ட்யயொன கதொ்டரரப அல்ைது ஒரு உ.நறி.
பறிொறி்வறிறகும் ைறறுகைொரு உ.நறி.பறிொறி்வறிறகும் இர்ட்யயொன கதொ்டரரப கு்றிக்்கைொம்)

• ெர்வ்தெ ்கொ்வல்துர் ்வழறி்கள (இது ஒரு நபருக்கு அரழபபொரை ்வழஙகு்வரத உளை்டக்கும், இதனொல் 
அ்வனது/அ்வைது நறிதறி கெயறபொடு ்கண்ட்றியபபடும்)

• புொறிநதுைரவு ஒபபநதம் அல்ைது ஒதத ஒபபநதங்கள, ைறறும்
• பைததூய்தொக்்கல் எதறிரபபு ைறறும் கெொதது ைீட்பு பற்றிய முர்ெொைொ கநட்க்வொரக்கு்கள

- இநத முர்ெொைொ ்வழறிமுர்்கைறில் ஏ.ஆர.ஐ.என- ஏ.பீ. (ஆெறியொ பெறிபறிக் நறிறு்வனததறிற்கொன கெொதது 
ஊ்டொடும் ்வரையரைபபு), ஒரு ்கொ்வல்துர்யறினருக்கும் ைறறுகைொரு ்கொ்வல்துர்யறினருக்கும் 
இர்ட்யயொன கதொ்டரபு (க்வைறிநொட்டுக் ்கொ்வல்துர்த கதொ்டரபு பதறிவு்கள/ெட்்ட இரைபபு்கள), ைறறும் 
ஒரு உ.நறி.பறிொறி்வறிறகும் ைறறுகைொரு உ.நறி.பறிொறி்வறிறகும் இர்ட்யயொன கதொ்டரபு ்வழறிமுர்்கள (எக்கைொனட் 
பொது்கொபபொன ்வரைததைம்) எனபன உளை்டஙகும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
உங்்கை் நொ்டு ஏ்்்கன்வ் ஆெறியொ பெறிபறி்க் நறி்ு்வனத்தறி்்்கொன ெொத்து ஊ்டொ்டுை் ்வைரயைரப்பறிை் 
(ஏ.ஆை்.ஐ.என்- ஏ.பீ.) உ்ுப்பறினை்்கைொ்க இை்ைொ்வறி்ட்்டொை், அ்வ்்்றிை் ெ்ை உங்்கை் நொ்ட்்டர 
ஊ்க்்கு்வறி்க்்க்வுை். ஆெறியொ பெறிபறி்க் நறி்ு்வனத்தறி்்்கொன ெொத்து ஊ்டொ்டுை் ்வைரயைரப்பு (ஏ.ஆை்.ஐ.என்- 
ஏ.பீ.) என்பது தொழறிை்்வை்ைுநை்்கைறின் ைு்ரெொைொ ்வைரயைரப்பொ்குை். இது பை நறி்ு்வன ை்ட்்டத்தறிை், 
்கு்்்்வொைறி்கைறின் ெ்ட்்ட்வறிைோத இைொபங்்கைர ப்றிைுதை் ெகய்்வத்்்கொன உ்ுப்பறினை்்கைறின் ைுய்்ெறி்கைர 
ஆதைறி்க்்கறின்்து.

ஆெறியொ பெறிபறி்க் நறி்ு்வனத்தறி்்்கொன ெொத்து ஊ்டொ்டுை் ்வைரயைரப்பறிை் (ஏ.ஆை்.ஐ.என்- ஏ.பீ.) 
உ்ுப்புைறிைர தொ்டை்பு்டரய ெகை்வு்கை் எது்வுை் இை்ைர. உ்ுப்புைறிைர ைு்்்றிைுை் 
தன்னொை்்வைொனது ை்்்ுை் த்க்வை்்கைர ்வழங்்குைொ்ு அை்ைது ்கோைறி்க்்கர்கைு்க்்கு பதறிைைறி்க்்குைொ்ு 
நொ்டு்கைர்க் ்க்டைரப்ப்டுத்தொது.

த்க்வை்்கைர www.arin-ap.org/main.do இை் ்கொைைொை்.
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பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி எனபது ைறக்ொரு நறியொயொதறிக்்கததறிலிருநது முர்யொ்க ெொனறு்கரைப 
கபறறுக்க்கொள்வதற்கொன ஒரு அைெொங்கததறிலிருநது ைறறுகைொரு அைெொங்கததறிறகு ஒததுரழபரபப கபறு்வதற்கொன 
முக்்கறிய முர்யொகும். முர்ெொைொ ்வழறிமுர்்கைறின மூைம் உத்வறி ்வழங்க முடியொத்பொது உதொைைைொ்க, பறி் 
நொட்டிறகு பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி ்்கொொறிக்ர்க ்தர்வபபடுைறி்டதது அல்ைது ்்கொைபபட்்ட ெொனறு்கள நீதறிைன்ததறில் 
பயனபடுததபபடும் ்கட்்டொய ்வழறி்கரைப பயனபடுதத உத்வறி ்்வண்டபபடும் ்பொது பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி 
்தர்வபபடு்கறின்து. 

ைீணடும் தொய்கததறிற்்க தறிருபபறி அனுபபபபடு்கறின் தண்டரன கபறும் ஒரு குற்ம் கதொ்டரபறில் ஒரு குற்்வறியல் 
்வழக்ர்க எதறிரக்கொள்வதறகு அல்ைது ஒரு குற்்வறியல் தண்டரனரய அனுப்வறிபபதறகு ஒரு நறியொயொதறிக்்கததறிறகுள 
குற்்வொைறிரயக் க்கொணடு்வரு்வதறகு ஒபபர்டபபு ்தர்வபப்டைொம். ஒபபர்டபபு ்்கொொறிக்ர்கயொனது 
கெொதது ்கணடுபறிடிபபறின ்நொக்்கததறிற்கொ்க நறிதறி ்வறிெொைரைரய ஆதொறிக்்க பயனுளைதொ்க இருக்கும். ெர்வ்தெ 
ஒததுரழபபறின ஏரனய முர்ரை்கைறில் தண்டரன கபற் ர்கதறி்கரை ைொறறு்வது, ஒததுரழபரபப பயனபடுததறி 
்ைறக்கொளைபபடும் ெறி்பபு புைனொய்வு நுட்பங்கள ைறறும் கூட்டு ்வறிெொைரை்கள ஆ்கறியர்வ அ்டஙகும்.

6.3 முக்்கறியைொன பொறிெீைரன்கள
உங்கள ்வறிெொைரைரய ஆதொறிக்்கச் ெர்வ்தெ ஒததுரழபரபப கபறறுக்க்கொள்வதறில் முக்்கறிய ்வறி்டயங்கள 
பறின்வருைொறு: 
• ்்வக்ொரு நொட்டில் அரைநதுளை ைனறிதக் ்க்டததலின ெொனறு்கள, குற்்வொைறி்கள, பொதறிக்்கபபட்்ட்வர்கள 

அல்ைது குற்ததறிலிருநது கப்பபடு்கறின் ்வருைொனம் உளைதொ எனபரதத தீரைொனறிக்்க ஆைம்ப 
்வறிெொைரை்களுக்கு முர்ெொைொ ்வழறிமுர்்கரைப பயனபடுததவும்.

• ்கறிர்டக்்கக்கூடிய முர்யொன ைறறும் முர்ெொைொ த்க்வல் ப்கறிரவு ்வழறி்கரைப புொறிநதுக்கொளை உங்கள 
்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் ெர்வ்தெ ஒததுரழபபு, நறி.உ.பறி ைறறும் ்வழக்குரைஞர்களுக்்கொ்க உங்கள ைததறிய 
அதறி்கொைெரபயு்டன ்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் ்கைநதொ்ைொெறிக்்கவும்.

• ஏரனய நொட்டிலுளை இரைத தைபபுக்்களு்டன ஆைம்ப ்கட்்டததறில் கதொ்டரபு க்கொளளுங்கள. முர்ெொைொ 
கநட்க்வொரக்கு்கள மூைம் த்க்வல்்கரை ்வழங்க முடியுைொ அல்ைது பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி ்தர்வயொ எனபரத 
கதைறிவுபடுதத இது உதவும். எழக்கூடிய எநதக்வொரு ெட்்ட ெறிக்்கல்்கரையும் அர்டயொைம் ்கொைவும், 
்தர்வ்கரை கதைறிவுபடுதது்வதற்கொ்க பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறிரயக் ்்கொைவும் இது உத்வக்கூடும்.

•  பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி ்தர்வபபட்்டொல்: 
- நீங்கள த்க்வல்்கரைக் ்்கொரும் நொட்டின ்தர்வபபொடு்கரைத கதைறிவுபடுததுங்கள.
- நீங்கள கபறறுக்க்கொள்வதறகு முயறெறிக்கும் ்வறி்டயங்கரைத கதைறிவுபடுததுங்கள. அ்வறர் அர்டய 

நீங்கள பறினபற் ்்வணடிய படிமுர்்கள யொர்வ எனபரதயும் கதைறி்வொ்கக் கு்றிபபறி்டவும்.
- இதறில் கெொதது அர்டயொைம் ்கொைல், நனரை கபறும் நபொறின உொறிரைரய நறிறுவுதல், 

முனன்றி்வறிக்்கபபட்்ட குற்தரத நறிரூபறிததல் ைறறும் ்கட்டுபபொடுக்்கொன ்்கொொறிக்ர்க, ப்றிமுதல் ைறறும் 
கெொதரத தறிருபபறி அனுபபுதல் ஆ்கறியர்வ அ்டஙகும்.

- உங்கள ்்கொொறிக்ர்க ்வறிொறி்வொனது ைறறும் ்்கொைபபட்்ட நொட்டிறகுத ்தர்வயொன அரனதது த்க்வல்்களும் 
ஆ்வைங்களும் இதறில் அ்டஙகும் எனபரத உறுதறிபபடுததவும்.

- ஆதொைங்கள ்வழங்கபப்ட ்்வணடிய படு்வங்கள கு்றிதது கதைறி்வொ்கக் கு்றிபபறிடுங்கள.
- உங்கள ்்கொொறிக்ர்கயு்டன இைஙகு்வதற்கொன யதொரததைொன ்கொைக்க்கடுர்வ ்வழங்கவும் (கபறுநரு்டன 

முன்ப ்கைநதொ்ைொெறிக்்கவும்).
- க்வைறிநொட்டில் பதறிவுகெய்யபபட்்ட ஏ்தனுகைொனர் ப்றிமுதல் கெய்்வதற்கொன அல்ைது தர்ட 

கெய்்வதற்கொன உததைர்வப கபறறுக்க்கொளை நீங்கள ்வறிரும்பறினொல், உங்கள ்்கொொறிக்ர்க க்வைறிநொட்டின 
ெட்்ட அரைபபறின ்தர்வ்கரைப பூரததறி கெய்்கறின்து எனபரத உறுதறிபபடுததவும்.

• நீங்கள ்க்டரை கெய்யும் க்வைறிநொட்டில் ப்றிமுதல் ைறறும் அைசு்டரையொக்்கல் கெய்்வதற்கொன ்கட்்டரைபரபப 
பற்றியும், ப்றிமுதல் கெய்யபபட்்ட கெொததுக்்கரைப ப்கறிரநது க்கொளளும் அ்வர்கைறின தறி்ரனப பற்றியும் 
அ்றிநது க்கொளளுங்கள. 
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ஒரு ைனறிதக் ்க்டததல் ்வழக்்கறில் நறிதறி ்வறிெொைரைக்கு ெர்வ்தெ ஒததுரழபரபப பயனபடுதது்வதற்கொன உதொைைம் 
பறின்வருைொறு: 

உத்வறிக்கு்றிபபு
்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் உங்கள ைததறிய அதறி்கொைெரப, ்வழக்குரைஞர்கள ைறறும் உங்கள நறி.உ. 
பறிொறிவு்டன ்கைநதொ்ைொெறிக்்கவும்.

உத்வறிக்கு்றிபபு
த்க்வலுக்்கொன அணு்கரைப கபறறுக்க்கொளைவும், ்கறிர்டக்்கக்கூடிய த்க்வல்்கைறின ்வர்க்கரை 
கதைறிவுபடுததவும், ்ைைதறி்க கதொ்டரபுர்டய த்க்வல்்கரை எவ்வொறு ெறி்பபொ்கப கபறு்வது எனபரதக் 
்கண்ட்றியவும், த்க்வலுக்்கொன எநதக்வொரு முர்யொன ்்கொொறிக்ர்கரயயும் ெறி்பபொ்க முனர்வக்்கவும் 
்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் முர்ெொைொ த்க்வல் ப்கறிரவு ்வழறி்கரைப பயனபடுததவும்.

ைனறிதக் ்க்டததலில் ஈடுபட்்ட குற்்வொைறி ைீது ்வழக்குத கதொ்டைப பயனபடுததக்கூடிய 
க்வைறிநொட்டு ்வங்கறி பதறிவு்கள இருபபதொ்க ்பொலீெொர ெந்த்கறிக்்கறின்னர.

்வங்கறி பதறிவு்கைறின இருபபு ைறறும் 
உளை்டக்்கதரத உறுதறிகெய்து 

கபொலிஸ் குற்்வொைறி ைீது குற்ம் 
ெொட்டு்கறின்து.

முர்ெொைொ ஒததுரழபபறில் பறின்வரு்வன அ்டஙகும்:
்கொ்வல்துர்யறினர க்வைறிநொட்டில் உளை 
்கொ்வல்துர்யறினரைத கதொ்டரபுக்கொணடு 
்்கள்வறிக்குொறிய ்வங்கறி பதறிவு்கள இருபபரத 

உறுதறிபபடுததக் ்்கொருதல் .

முர்யொன ஒததுரழபபறில் பறின்வரு்வன அ்டஙகும்:
கப்பபட்்ட ்வங்கறி பதறிவு்களு்டன தனக்கு எநத 
கதொ்டரபும் இல்ரை எனறு குற்்வொைறி ைறுதது 

்வரு்கறி்ொர. அதனபடி ்வழக்குரைஞர்களுக்கு நீதறிைன் 
ந்ட்வடிக்ர்க்களுக்கு பதறிவு்கள ‘ஏறறுக்க்கொளைக்கூடிய 
படி்வததறில்’ இருக்்க ்்வணடும் என் ்தர்வயுளைது.

க்வைறிநொட்டு அைசு பதறிவு்கரை 
‘ஏறறுக்க்கொளைக்கூடிய 

படி்வததறில்’ ்வழஙகு்கறின்து.

்வங்கறி பதறிவு்கரை ‘ஏறறுக்க்கொளைக்கூடிய 
படி்வததறில்’ கபறறுக்க்கொளை க்வைறிநொட்டிறகு 
அைசு பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி ்்கொொறிக்ர்கயறிரன 

முனர்வக்்கறின்து.
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பறிொறிவு 7: புதறிய ்கட்்டை முர்்கள 
புதறிய கதொழறில்நுட்பங்கள உைக்கங்கறிலும் ைலி்வொன ைறறும் தறி்ரையொன க்கொடுபபனவு்களுக்்கொன தறி்ரன ்வழஙகு்கறின்ன. 
இநத முன்னற்ங்கள பைததூய்தொக்்கல் அபொயங்கரையும் ஏறபடுதது்கறின்ன, இதறில் பொைம்பொறிய பைைறில்ைொ 
்கட்்டை முர்்களு்டன ஒபபறிடும்்பொது அதறி்க அநொை்தய தனரை ்கொைபபடு்கறின்து. புதறிய கதொழறில்நுட்பங்கரைப 
பயனபடுததும் பொறி்வரததரன்கள கபொது்வொ்க ஒழுஙகுபடுததபபட்்ட நறிதறி அரைபபுக்கு க்வைறி்ய உளைன. இர்வ பை 
நொடு்கைறில் கெயல்ப்டக்கூடும். ்ைலும் அர்வ பல்்்வறு ைட்்டததறிைொன இ்டததறிற்கறி்டம் ்வறிததறியொெபபடும் ்ைறபொரர்வக்கு 
உட்பட்்டர்வயொ்கக் ்கொைபபடு்கறின்து. இநதக் ்கொைைங்களுக்்கொ்க, க்கொளர்க ்வகுபபொைர்கள ைறறும் புைனொய்்வொைர்கள 
அர்வ எவ்வொறு கெயறபடு்கறின்ன எனபரதயும் அர்வ குற்்வொைறி்கைொல் எவ்வொறு பயனபடுததபப்டைொம் எனபரதயும் 
அ்றிநதறிருக்்க ்்வணடியது அ்வெறியம். புதறிய கதொழறில்நுட்பதரதப பயனபடுததும் கபொது்வொன ்கட்்டை முர்்கள பறின்வருைொறு:

ஸ்ைொரட் அட்ர்ட்கள (்ெைறிக்்கபபட்்ட ைதறிபபு அட்ர்ட்கள)
ஒரு ரைக்்ைொெறிப க்கொண்ட ்க்டன அட்ர்ட ்பொை ்தொற்ைைறிக்கும் ஒரு பறிைொஸ்டிக் அட்ர்ட. இது பைம் கெலுததுதலுக்குப 
பயனபடுததபப்டைொம். ஆனொல் இது ்வங்கறிக் ்கைக்்கறில் ்ைறக்கொளைபபட்்ட க்கொள்வனர்வ ைீணடும் இரைக்்கொத ்கட்்டைச் 
கெயனமுர்ரய அனுைதறிக்்கறின்து - உதொைைைொ்க ைீணடும் பைம் ஏற்க்கூடிய முனகெலுததுர்க அட்ர்டயொ்க இது 
இருபபது்டன இதறில் ைீணடும் அதறி்கபட்ெ ைதறிபபு்டன பைதரத ஏற்ைொம். இது இரையததறில் பதறிவு கெய்யபப்டொ்வறிட்்டொல் 
பைதரதப ்பொை்்வ ்கருதபபடு்கறின்து. ஏடிஎம்்கைறிலிருநது பைதரத எடுக்்கவும் ெறிை இரையததறில் ைறறும் ்கர்ட்கைறில் 
கபொருட்்கள ்வொஙகு்வதறகும் இரதப பயனபடுததைொம், ்ைலும் இது ்வங்கறி ்கைக்கு்டன இரைக்்கபபட்டிருபபதறில்ரை. 

்பபொல் க்கொடுபபனவு்கள
இநத ஒனரைன ‘டிஜறிட்்டல் க்வொைட்’ ஆனது ்வொடிக்ர்கயொைர்கைறின ்க்டன அட்ர்ட அல்ைது ்ெைறிபபு அட்ர்ட, ்வங்கறி 
்கைக்்கறிற்்கொ ைறறும்/அல்ைது ்பபொல் ்கைக்்கறிலிருநது ஏரனய ்பபொல் பயனர்கைறின ்கைக்கு்களுக்்்கொ நறிதறி்கரை 
ைொற்க்கூடிய கபொ ற்ிமுர்யொ்க இருபபது்டன ்வொஙகுப்வர்களுக்கும் ்வறிறப்வர்களுக்கும் ஒனரைனறில் கைொரபல் ெொதனம் 
மூைைொ்க்்வொ இன-ஸ்்்டொர மூைைொ்க்்வொ (ெறிை நொடு்கைறில்) பைம் அனுபப்்வொ அல்ைது பைம் கபறறுக்க்கொளை்்வொ 
அனுைதறிக்்கறின்து.

்கறிொறிப்்டொ்கைனெறி (உதொ. பறிட்்கொயறின)
இது ்வங்கறி முர்க்கு க்வைறி ய கெயறபடும் ஒரு கைய்நறி்கர நொையம் ஆகும். பயனர்கள அர்டயொைம் ்கொணும் த்க்வல்்கரைப 
ப்கறிைொைல், பயனர்கைறிர்ட்ய ்நைடியொ்க பொறி்வரததரன்கள நர்டகபறு்கறின்ன. இது ஒரு ெறிக்்கைொன பொது்கொபபுக் கு ற்ியீட்்டொல் 
பொது்கொக்்கபபடும் அநொை்தய பொறி்வரததரன்கரை கெயறபடுதது்கறின்து. நொைய அைகு்கரை உரு்வொக்கு்வதற்்கொ அல்ைது 
பொறி்வரததரன்கரை ெொறிபொரக்்க்்வொ எநத ைததறிய அதறி்கொை ெரபயும் இல்ரை.

கைொரபல் கதொரை்பெறி க்கொடுபபனவு்கள
கைொரபல் கதொரை்பெறிக் ்கட்்டைம் கெலுததும் முர்்கள, ஒரு கதொரைகதொ்டரபு இயக்குநர பைம் கெலுதது்வதறகு அங்கீ்கொைம் 
்வழஙகுப்வைொ்கவும், பைைொற்ம் ைறறும் க்கொடுபபனவு கெலுததுர்க எனபன கதொ்டரபறில் அங்கீ்கொைம் ்வழஙகும் ்கட்்டை 
இர்டததை்கைொ்கவும் கெயறபடு்கறி ொர. பொைம்பொறிய ்வங்கறி ்ெர்வ்களுக்்கொன அணு்கல் இல்ைொத அல்ைது குர்்வொ்க இருக்கும் 
இ்டங்கைறில் இவ்வொ்ொன பைபபொறிைொற் முர்ரை்கள இயல்பொ்கக் ்கொைக்கூடியதொ்க உளைன. இநத க்கொடுபபனவு்கைறில் 
ைொற்பபட்்ட கதொர்கக்்கொன ்கட்்டைம் ்வசூலிக்்கபப்டைொம் அல்ைது கதொரை்பெறி ்கைக்்கறில் முன்ப கெலுததபப்டைொம் 
அல்ைது ைதறிபபு ெறிம் ்கொரடில் ்ெைறிக்்கபப்டைொம். கைொரபல் ்பொன ைறறும் ஸ்ைொரட் ெொதன கதொழறில்நுட்பததறின முன்னற்ங்கள, 
்ைடி்யொ பறிொறிக்குக்வனெறி ஐக்டனடிபறி ்கென (ஆர.எஃப.ஐ.டி), நறிய ஃபீல்ட் ்கம்யூனறி ்கென (என.எஃப.ெறி) அல்ைது ஒரு அட்ர்ட 
அல்ைது பொைம்பொறிய ்வங்கறி பொறிைொற்தரதப பயனபடுததொைல் இ்த ்பொன் கதொழறில்நுட்பததறின மூைம் பைம் கெலுதது்வதறகு 
இநத ெொதனங்கரைப பயனபடுதது்வதற்கொன தறி ரனக் க்கொணடுளைன. எபபல் ்ப ைறறும் கூ்கறிள ்வொைட் ஆ்கறியர்வ இநத 
கதொழறில்நுட்பததறின உதொைைங்கைொகும்.

இரைய ்வங்கறி ைறறும் க்கொடுபபனவுத ்தரவு்கள
இரையததறின முன்னற்ததறின ்வறிரை்வொ்க, ஒரு ்வங்கறிக் ்கைக்்கறிறகு பைம் கெலுதது்வதறகும் அக்்கைக்்கறிலிருநது 
பைதரத ைீை எடுபபதறகும் அல்ைது இரையததறில் பறிைததறி ய்கைொ்க இயஙகும் ்வங்கறி ெொைொ நறிறு்வனங்கைறின ்கட்்டை 
்ெர்வக்கு பைம் கெலுதது்வதறகும் அச்்ெர்வயறிலிருநது பைதரத ைீை எடுபபதறகும் இரையதரத நம்பறியுளை ்கட்்டை 
்ெர்வ்கள அதறி்கொறிததுளைன. இநதச் ்ெர்வ்கள ்கைறினறி்கள அல்ைது ஸ்ைொரட் ெொதனங்கைறின ஊ்டொ்க ்க்டன அட்ர்ட்கரைப 
பயனபடுததறி யொ அல்ைது ்வொடிக்ர்கயொைொறின உொறிய ெறிைதரத (ெறி.டி.டி) ைறறும் உங்கள ்வொடிக்ர்கயொைர ்க்டரை்கரை அ ற்ிநது 
க்கொளளுங்கள (்்க.ஒய்.ெறி) எனும் க்கொளர்க்கரைப ெறி றிதை்்வ பறினபறறும் நொடு்கைறில் நறிறு்வபபட்டுளை ்கைக்கு்கரைப 
பயனபடுததறி யொ பைம் கெலுதது்வதற்கொன அபொயதரத அதறி்கொறிக்்கறின்ன.

உத்வறிக்கு்றிபபு
பைம் அனுபபு்வதற்கொன புதறிய கதொழறில்நுட்பங்கைறின பைம்பரைப பற்றி எச்ெொறிக்ர்கயொ்க இருங்கள. இநத ்கட்்டை 
முர்்கரை ்வறிெொொறிபபதற்கொன ஆ்ைொெரனக்கு உங்கள உ.நறி பறிொறிர்வத கதொ்டரபு க்கொளைவும்.
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மனிதக் கடததல் வழக்குகளில் பணப் பரிமரற்றம் பற்றிய புலனரய்வு ததரடரபரன தகரள்க வழிகரட்டி29

பறிொறிவு 8: உத்வறிக்கு ற்ிபபு்கைறின சுருக்்கம்

்வறிொறி்வொன பைததூய்தொக்்கல் எதறிரபபு ெட்்டதரத உரு்வொக்குதல்.

பைததூய்தொக்்கல் ைறறும் முனன ற்ி்வறிபபுக் குற்ங்கள ஆ்கறியர்வ கதொ்டரபறில் தனறிததனறியொ்க ்வழக்குத 
கதொ்டைபப்டைொம் எனபரத உறுதறிபபடுததவும்.

தண்டரனயற் அடிபபர்டயறிைொன ப ற்ிமுதல் கெயனமுர்யறிரன தொபறிக்்கவும்.

ைனறிதக் ்க்டததல் உட்ப்ட குற்ம் நறிதறி ஆதொயம் கதொ்டரபொன அரனததுச் ெட்்ட அமுைொக்்க ்வறிெொைரை்கைறின 
ஒரு ்வழக்்கைொன கெயலினபகுதறியொ்க இரை நறிதறி ்வறிெொைரை்கள அரை்வரத உறுதறிகெய்ய முர்யொன 
ந்ட்வடிக்ர்க எடுக்்கவும்.

ைனறிதக் ்க்டததல் கநட்க்வொரக்கு்கைறில் ்க்டததரைத தடுபபதறகு ைீட்்கபபட்்ட கெொதது்கள ைறறும் 
பைததூய்தொக்்கல் குற்ங்கள பற ற்ிய புளைறி்வறிபைங்கரைச் ்ெ்கொறிக்்கவும். ைனறிதக் ்க்டததல் ்வழக்கு்கைறில் 
உங்கள அைெறின பதறிலுக்்கொன கெயல்தறி ன கு ற்ி்கொட்டி்கைொ்க இ்வறர்ச் ்ெரக்்கவும்.

ைனறிதக் ்க்டததல் ்வறிெொைரையறில் உங்கள நறிறு்வனததறின அரனதது ைட்்டங்கைறிலும் ஊக்கு்வறிபபதற்கொன 
‘பைப பொறிைொற்ம் பற ற்ிய புைனொய்வு’ அணுகுமுர்ரய பறினபறறு்வதற்கொன உயர ைட்்ட ஆதைர்வ 
்வழஙகுதல்.

உங்கள உளநொட்டு ்கட்்டரைபபறில் பைததூய்தொக்்கல் ்வழக்கு்கைறில் பைஸ்பை ெட்்ட உத்வறி பை்வைொ்க 
இருபபரதயும் பைததூய்தொக்்கல் எனபது உங்கள உளநொட்டு ெட்்டததறில் நொடு ்க்டததபப்டக்கூடிய 
குற்ைொகும் எனபரத உறுதறிகெய்து க்கொளளுங்கள. 

முழுரையொ்க ்வறிெொொறிக்்கபபடு்வரத உறுதறிகெய்்வதற்கொ்க கதொ்டரபுர்டய அரனதது 
மு்க்வைொணரை்கரையும் (புைனொய்்வொைர்கள, நறி.உ.பறிொறிவு்கள ைறறும் ்வழக்குரைஞர்கள உட்ப்ட) உங்கள 
ந்ட்வடிக்ர்கயொனது ஒன்ொ்கக் க்கொணடு்வரு்வரத நறிச்ெயபபடுததறிக்க்கொளைவும்.

உங்கள ்வறிெொைரை முழு்வதும் நீங்கள கபற் நறிதறித த்க்வல்்கரைக் ்கண்கொைறிக்்க ்வழக்கு மு்கரைதது்வ 
முர்ரயப பயனபடுததவும்.

த்க்வல்்கரைப கபறு்வதற்கொ்க நீங்கள ்கர்டபறிடிக்்க ்்வணடிய ெட்்டத ்தர்வ்கரை ்கருததறில் 
க்கொளளுங்கள (எ.்கொ. ைனறித உொறிரை்கள, தனறியுொறிரை, தைவு பொது்கொபபு ைறறும் இை்கெறியத 
்தர்வபபொடு்கள).

உங்கள ்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் முர்ெொைொ த்க்வல் ப்கறிரவு கநட்க்வொரக்கு்கரைப 
பயனபடுததவும். நறிதறி த்க்வல் ப்கறிரவு கநட்க்வொரக்கு்கரைப பயனபடுததவும். உங்கள நொடு ஏற்கன்்வ 
ஆெறியொ பெறிபறிக் நறிறு்வனததறிற்கொன கெொதது ஊ்டொடும் ்வரையரைபபறில் (ஏ.ஆர.ஐ.என- ஏ.பீ.) 
உறுபபறினர்கைொ்க இல்ைொ்வறிட்்டொல், அ்வற்றில் ்ெை உங்கள நொட்ர்ட ஊக்கு்வறிக்்கவும்.

உங்கள ்வறிெொைரையறின ஆைம்பததறில் உங்கள நறி.உ.பறி ைறறும் உங்கள ைததறிய அதறி்கொை ெரபயு்டன 
இரைநது கெயறபடுங்கள.

பைம் அனுபபு்வதறகுப பயனபடுததபபடும் புதறிய கதொழறில்நுட்பங்கைறின ்வர்க்கள பற்றி 
எச்ெொறிக்ர்கயொ்க இருங்கள. இநதக் க்கொடுபபனவு முர்்கரை ்வறிெொொறிபபதற்கொன ஆ்ைொெரனக்கு 
உங்கள நறி.உ.பறிொறிவு்டன கதொ்டரபு க்கொளைவும்.






