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பாலியல் துன்புறுத்தலுக்கு எதிரான ககாழும்புப் பல்கலலகழக ககாள்லக மற்றும் 
அமுல்படுத்துவதற்கான நலைமுலைப் படிமுலைகள் 

இந்தக் கைொள்கை பொலியல் துன்புறுத்தல்ைகைத் தடுப்பதற்கும், பொலியல் துன்புறுத்தலொல் 
பொதிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்ைொன முகைப்பொட்டிகனக் கையொள்வதற்குமொன ஒரு கபொைிமுகைகய 
வழங்குைிைது. இது கைொழும்புப் பல்ைகலக்ைழைத்தின் பொதுைொப்பின் ைீழ் வரும் நபர்ைள் மற்றும் 
இடங்ைளுக்குப் கபொருந்தும். 

கபாது ககாட்பாடுகள் 

கைொழும்புப் பல்ைகலக்ைழைமொனது பொல் பொகுபொடற்ை, அகனத்து நபர்ைளுக்கும் பொலியல் 
துன்புறுத்தல் இல்லொத ஒரு ைற்ைல் சூழல் மற்றும் பணி இடத்திகனப் பபணுவதற்கு 
உறுதிபூண்டு உள்ைது. மனித கைௌரவம், பொல் சமத்துவம் மற்றும் உரிய 
கசயல்முகைைளுக்ைொன மரியொகத ஆைியவற்ைின் மதிப்புைைின் அடிப்பகடைைின் 
அடிப்பகடயில், இந்தக் கைொள்கை பொலியல் துன்புறுத்தல் என்பதனொல் ைருத்தப்படுவது என்ன 
என்பதகன விைக்குவதுடன், கைொழும்புப் பல்ைகலக்ைழைத்தினுள் பொலியல் துன்புறுத்தல் 
இடம்கபறுவதகன தடுத்தல், மற்றும் பொலியல் துன்புறுத்தல் கசயல்ைகை விசொரிப்பது, மற்றும் 
தண்டிப்பது என்பவற்ைிற்ைொன கபொருத்தமொன கசயல்முகைைகை வழங்குதல் ஆைியவற்கை 
உள்ைடக்குைிைது.  

இலங்கையில், பொலியல் துன்புறுத்தல் என்பது தண்டகனச் சட்டக் பைொகவயின் பிரிவு 345 
இன் ைீழ் குற்ைவியல் தண்டகனக்குரிய குற்ைமொகும் மற்றும் உயர் ைல்வியின் சூழகமவில் 
1998 ஆம் ஆண்டின் 20 ஆம் இலக்ை ைல்வி நிறுவனங்ைைில் பைிடிவகத மற்றும் அகனத்து 
வடிவிலொன வன்முகைைகையும் தகட கசய்தல் சட்டத்தின் பிரிவு 2 (2) ைீழும் 
குற்ைப்படுத்தப்பட்டு உள்ைது. பமலும், பொல் அடிப்பகடயிலொன பொரபட்சம் ைொட்டுவது (சரத்து 12 
(1) & (2)), மற்றும் சட்டபூர்வமொன கதொழிலில் ஈடுபடுவதற்ைொன சுதந்திரத்கத (சரத்து 14 (1) (எ)) 
உத்தரவொதம் கசய்தல் உட்பட, அரசியலகமப்புச் சட்டத்தின் சமத்துவம் மற்றும் சமமொன 
பொதுைொப்பிற்ைொன உத்தரவொதம் ஆைியவற்கை வழங்குைிைது.  

இலங்கையின் சர்வபதச சட்ட ைடப்பொடுைைின் ைீழ், கப.எ.பொ.நீ.வ. (அகனத்து வகையொன 
கபண்ைளுக்கு எதிரொன பொரபட்சங்ைகை நீக்குவதற்ைொன விடயம்) மற்றும் ச.கதொ.நி. (சர்வபதச 
கதொழில் நிறுவனம்) வழக்ைம் பவகல மற்றும் கதொழில் கதொடர்பிலொன பொரபட்சம்’ என்ை 
தகலப்பில் பொலியல் துன்புறுத்தல்ைகைத் தடுத்தல் மற்றும் பொலியல் துன்புறுத்தலினொல் 
பொதிக்ைப்பட்டவர்ைளுக்ைொன நிவொரணம் வழங்குவதற்ைொன ஏற்பொடுைகையும் பவண்டுைிைது. 

1.1. குைிக்ககாள்கள் 
i) கைொழும்புப் பல்ைகலக்ைழைத்தில் அகனத்து நபர்ைைினதும் ைண்ணியம் மற்றும் 

சமத்துவம் மதிக்ைப்படுைின்ை ஒரு ைலொச்சொரத்கத ஊக்குவித்தல். 
ii) இலக்கு கவக்ைப்பட்ட, தடுப்புத் தகலயடீுைள் ஊடொை பொலியல் துன்புறுத்தல் 

இடம்கபறுவகதத் தடுத்தல். 
iii) மத்தியஸ்தம் மற்றும்/ அல்லது ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கைைள் ஊடொை 

முகைப்பொடுைகைத் தீர்பதற்ைொன கபொைிமுகைைள் மற்றும் பொலியல் துன்புறுத்தல் 
கசயல்ைள் கதொடர்பில் பூச்சிய சைிப்புத் தன்கமகயக் ைகடப்பிடித்தல். 
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1.2. பாலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய வலரவிலக்கணம் 

பொலியல் துன்புறுத்தல் என்பது பிைிகதொரு நபரின் பொல் மற்றும்/ அல்லது பொலியல் 
அடிப்பகடயில் உடல், உை, அல்லது பிை தீங்கு விகழவிக்கும் அல்லது கதொந்தரவு 
இகழக்கும் (உடல், வொய்கமொழி, குைிப்புணர்த்தும் கசகைைள், ைட்புல, மகைமுை 
அல்லது எழுதப்பட்ட) எந்தகவொரு கசயகலயும் குைிக்கும். அவ்வொைொன கசயல்ைள் 
பொலியல் துன்புறுத்தலொகும். இது பமற்படி யொதொயினும் கசயல்ைைில் ஈடுபடும் 
பல்ைகலக்ைழை சமூைத்தின் (இந்தக் கைொள்கையின் ைீழ் ஆைப்படும் நபர்ைகைப் பற்ைி 
அைிவதற்கு 1.4 இகனப் பொர்க்ைவும்) அகனத்து உறுப்பினர்ைளுக்கும் கபொருந்தும். 
(உதொரணமொை ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கைைளுக்கு உட்படும் கசயல்ைளுக்கு – பிரிவு 2 ஐ 
பொர்க்ைவும்). 
  

1.3. கபாது நைத்லத 
இந்தக் கைொள்கையினொல் ஆைப்படுைின்ை அகனத்து நபர்ைளும் அவர்ைைது நடத்கதயில் 
ஏற்றுக் கைொள்ைத்தக்ை கநைிமுகைத் தரங்ைகைப் பின்பற்ை பவண்டும் என்பதுடன் 
பொலியல் துன்புறுத்தல் கசயல்ைைில் ஈடுபடுவதகனத் தவிர்த்தல், பொலியல் 
துன்புறுத்தல் கசயல்ைகை ஊக்குவிப்பது அல்லது அதற்குத் கதரியமூட்டுவதில் 
இருந்து விலைியிருத்தல், பொலியல் துன்புறுத்தல் கசயல்ைகை மகைப்பகதத் 
தவிர்த்தல், பொலியல் துன்புறுத்தகலத் தடுப்பதற்கு பல்ைகலக்ைழைத்தினொல் 
பமற்கைொள்ைப்படும் முயற்சிைளுக்குப் பங்ைைிப்புச் கசய்தல், மற்றும் அகனத்து 
நபர்ைளுக்குமொனம் பொல் பொகுபொடற்ை மரியொகத கசலுத்துைின்ை ஓர் ைலொச்சொரத்கத 
ஊக்குவிக்குமொறு பவண்டப்படுைின்ைனர். 
 
அத்தகைய நபர்ைள், உதொரணமொை, 
i) நபகரொருவரின் பவகலவொய்ப்பு அல்லது ைல்வி முன்பனற்ைம், பணி அநுகூலங்ைள் 

அல்லது கசயற்பொடுைள் பற்ைிய ஒரு கசொல் அல்லது நிபந்தகன பற்ைிய பொலியல் 
கதொடர்பொன ைருத்துக்ைகை கவைிப்பகடயொைபவொ அல்லது மகைமுைமொைபவொ 
குைிப்பிடுவதில் இருந்து விலைி இருத்தல் 

ii) ஒரு தனிநபரின் பொலியல் அணுைல்ைகை நிரொைரிப்பதபயொ அல்லது 
ஏற்றுக்கைொள்ைொதகதபயொ பயன்படுத்தி, அந்த நபகரப் பொதிக்கும் அல்லது 
கதொடர்புபட்ட பவகல அல்லது ைல்விசொர் தீர்மொனங்ைகை பமற்கைொள்வதற்குப் 
பயன்படுத்துவதில் இருந்து விலைி இருத்தல்; 

iii) தனி நபகரொருவரினொல் பொலியல் ரீதியிலொன அணுைகல நிரொைரிப்பது அல்லது 
ஏற்ைொகம ஆைியனவற்ைின் அடிப்பகடயில், நபகரொருவரின் பணி, அல்லது 
ைல்விசொர் கசயலொற்ைல் கதொடர்பொை, அல்லது ஒரு அச்சுறுத்தும், விபரொதமொன, 
அல்லது அவமதிப்பொன, அல்லது அவமதிப்பொன பணி மற்றும் ைல்விசொர் சூழகல 
உருவொக்குதல் அல்லது உருவொக்குவதற்கு மற்ைவர்ைகை நொடுதல் பபொன்ை 
எதிர்மகையொன தொக்ைத்கதக் கைொண்ட நடத்கதைகைத் தவிர்த்தல்; 

iv) பொலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய முகையொன அல்லது முகைசொரொ முகைப்பொடுைகை 
மகைப்பதில் இருந்து விலைி இருத்தல்; மற்றும் 
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v) பொலியல் துன்புறுத்தல் கசயல்ைளுக்கு தைவல் கதொடர்பொடல் கதொழில்நுட்பத்கதப் 
பயன்படுத்துவதகனத் தவிர்த்தல் 
 

1.4. இந்தக் ககாள்லகயால் ஆளப்படுகின்ை நபர்கள் மற்றும் இைங்கள் 
 
i) பல்ைகலக்ைழை சட்டத்தின் ைீழ் தங்ைள் அதிைொரங்ைகைப் கபற்று, கைொழும்புப் 

பல்ைகலக்ைழை ைொப்பின் ைீழ் கசயற்படுைின்ை அகனவரும் இந்தக் கைொள்கையினொல் 
ஆைப்படுைின்ைனர் (எ.ைொ. பல்ைகலக்ைழை நிர்வொை மற்றும் ைல்விசொர் பணியொைர்ைள், 
தற்ைொலிை மற்றும் வருகை தரும் ைல்விசொர் பணியொைர்ைள், மொணவர்ைள், 
கவைிவொரி பமற்பொர்கவயொைர்ைள், மற்றும் பரீட்சைர்ைள், மதிப்படீ்டுக் குழு 
உறுப்பினர்ைள், ைல்விசொர் துகணப் பணியொைர்ைள், ைல்விசொரொ பணியொைர்ைள், 
ஒப்பந்தப் பணியொைர்ைள், கவைிபய வழங்ைப்பட்ட ஒப்பந்த பசகவ வழங்குனர்ைைின் 
ஊழியர்ைள்). 

ii) பல்ைகலக்ைழை அதிைொரத்தின் ைொப்பின் ைீழ் பமற்கைொள்ைப்படுைின்ை அகனத்துச் 
கசயல்ைளும், பல்ைகலக்ைழை வைொைத்தின் உள்பைபயொ அல்லது கவைிபயபயொ 
இருந்தொலும் இந்தக் கைொள்கையினொல் ஆைப்படும். 
 

2. ஒழுக்காற்று நைவடிக்லககளுக்கு உட்படுகின்ை கெயல்கள் 
பொலியல் துன்புறுத்தல், தனிப்பட்ட முகையிபலொ, அல்லது ஒரு குழுவொைபவொ, ஒரு 
தனிநபருக்கு அல்லது ஒரு குழுவிற்கு எதிரொை நிைழ்த்தப்பட்டொல், கைொழும்புப் 
பல்ைகலக்ைழைப் பபரகவயினொல் ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கை எடுக்கும் பநொக்ைத்திற்ைொை 
பின்வரும் வகையொன நடத்கதைள் உள்ைடக்ைப்படுைிைது, ஆனொல் அவற்ைிற்கு மட்டும் 
மட்டுப்படுத்தப்படவில்கல. 
 
2.1. பாலியல் துன்புறுத்தலின் குைிப்பிட்ை கெயல்கள் 

2.1.1. வொய்கமொழி, வொய்கமொழி அல்லொத, அல்லது உடல்சொர் நடத்கத வடிவிலொன 
வரபவற்ைத்தைொத பொலியல் அணுைல்ைள் மற்றும் பதகவயற்ை பொலியல் 
பநொக்ைத்திலொன ைருத்துக்ைள் (எ.ைொ. பமொசமொன ைருத்துக்ைள், கதைிவொன 
விகைத்த பொர்கவ, பொலியல் ரீதியொை ஏற்ைப்பட்ட அவமதிப்புைள், அவதூறு, 
ைருத்துகரைள், குைிப்பொல் உணர்த்தும் கசகைைள், நகைச்சுகவைள், ைடிதங்ைள், 
கதொகலபபசி அகழப்புக்ைள், மின் அஞ்சல், குறுஞ்ச் கசய்திைள், பல்லூடை 
கசய்திைள், மற்றும் சமூை ஊடை கதொடர்பொடல்ைள் என்பன) 

2.1.2. ஆபொசப் படங்ைகைக் ைொண்பித்தல், தயொரித்தல், அல்லது உடல் ரீதியொன 
கதொடுகைகய ஏற்படுத்துதல் அல்லது துன்புறுத்துதல், பின் கதொடருதல், விசில் 
அடித்தல் உட்பட ஒலி எழுப்புதல், அல்லது பொலியல் தன்கமயொனகதொரு 
ைொட்சிப்படுத்தல் 

2.1.3. பொலியல் ரீதியிலொன உதவிைளுக்ைொன பைொரிக்கைைள் 
2.1.4. கவைிப்பகடயொன அல்லது மகைமுைமொன வொக்குறுதி அைிக்ைப்பட்ட 

கவகுமதிைள் அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட தண்டகன ஆைியவற்றுடனொன 
உதவிைளுக்ைொன பைொரல் அல்லது பொலியற்படுத்தப்பட்ட பைொரிக்கைைள் 
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2.1.5. பொலியல் தொக்குதல் அல்லது அச்சுறுத்தப்பட்ட பொலியல் தொக்குதல் 
2.1.6. பமற்குறுப்பிட்ட யொதொயினும் பற்ைிய கபொய்யொன குற்ைச்சொட்டுக்ைள் 
 

2.2.  முலைப்பாடுகளுைன் இலணந்த அச்சுறுத்தும் கெயல்கள் 
இந்தக் கைொள்கையில் உள்ைடக்ைப்பட்ட நடத்கதைள் பற்ைி முகைப்பொடு கசய்தவர், 
அல்லது சொட்சியொைரொை உள்ைவர், அல்லது அத்தகைய முகைப்பொட்டு விசொரகணயில் 
உதவுைின்ை எந்தகவொரு நபருக்கும் எதிரொன துன்புறுத்தும் கசயல்ைள் (எ.ைொ. அவதூறு, 
மிரட்டல், பொரபட்சம், பழிவொங்ைல், அச்சுறுத்தல்ைள், மகைமுை துன்புறுத்தல்ைள்) 
பல்ைகலக்ைழைப் பபரகவயின் ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கைக்கு உட்படுத்தப்படும் 
விடயங்ைைொகும். 
 

3. பாலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய முலைபாடுகள் மற்றும் நலைமுலைகள் 
3.1. கபாைிமுலை 

கைொழும்புப் பல்ைகலக்ைழைத்தின் பபரகவ முதற் ைட்ட ஆதொரங்ைகைத் 
திரட்டுவதற்ைொை ஒரு பூர்வொங்ை விசொரகணகய நடத்துவதற்ைொன ஒரு குழுவிகன 
நியமிக்கும், அதன் பின்னர் அந்தக் குழு பொலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய 
முகைப்பொட்டிகன விசொரிக்கும், அதன் விசொரகணகயத் கதொடர்ந்து, கபொருத்தமொன 
சந்தர்ப்பங்ைைில் துகணபவந்தருக்கு ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கை எடுக்ைப் 
பரிந்துகரக்கும். இந்தக் குழு பொலியல் துன்புறுத்தல் கதொடர்பொன விசொரகணக் குழு 
என (பொ.து.வி.கு.) அைியப்படும். இந்தக் குழு பத்து உறுப்பினர்ைகைக் 
கைொண்டதொைவும், பொல் சமத்துவம் உகடயதொைவும், பல்ைகலக்ைழை சமூைத்தின் 
பன்முைத்தன்கம மற்றும் குகைந்த பட்சம் மூன்று கவைிவொரி உறுப்பினர்ைகைக் 
கைொண்டதொைவும் இருக்கும். அதன் அகனத்து உறுப்பினர்ைளும் பொலியல் சமத்துவம் 
மற்றும் நியொயம் கதொடர்பொன பிரச்சிகனைைில் பணியொற்ைிய நிரூபிக்ைப்பட்ட தடப் 
பதிவிகனக் கைொண்டிருக்ை பவண்டியதுடன் பொலியல் துன்புறுத்தல் வழக்குைகை 
விசொரிக்ைவும் விசொரகண நடத்தவும் பயிற்ைப்பட்டவர்ைைொை இருத்தல் பவண்டும். 
இந்த பொ.து.வி.கு. துகணபவந்தர் மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்ைளுடன் 
ைலந்தொபலொசித்து, பதகவ ஏற்படின் முகைசொரொ தீர்மொனம் எடுக்கும் 
கசயல்முகைக்கு மத்தியஸ்தர்ைகை நியமிக்ைவும் அதிைொரம் கைொண்டிருக்கும். 

 
3.2.  யார் முலைப்பாட்டிலன கமற்ககாள்ளலாம் 

இந்தக் கைொள்கையொல் ஆைப்படுைின்ை அகனத்து நபர்ைளும் (1.4 (1) ஐப் பொர்க்ைவும்) 
முகைப்பொடு கசய்யலொம், அத்துடன் பல்ைகலக்ைழத்திற்கு வருகை தருபவொர் 
மற்றும்/ அல்லது பொதிக்ைப்பட்டதொை கூைப்படுைின்ை நபருடன் தனிப்பட்ட அல்லது 
கதொழில் ரீதியொன கதொடர்பிகனக் கைொண்டிருக்கும் மூன்ைொம் நபர் அல்லது 
கூைப்படுைின்ை துன்புறுத்தலுக்கு சொட்சியொை இருப்பவர் (எ.ைொ. குடும்ப உறுப்பினர், 
ைல்விசொர் பணியொர் குழொம் உறுப்பினர், மொணவ ஆபலொசைர்) 
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3.3.  முலைப்பாடின் வடிவமும் நலைமுலைகளும் 
i) இந்தக் கைொள்கையினொல் ஆைப்படுைின்ை நபகரொருவர் எழுத்து மூலமொை 

அல்லது வொய்கமொழி மூலமொை துகணபவந்தருக்கு, மற்றும்/ அல்லது 
பொ.து.வி.கு. இன் தவிசொைர் அவர்ைளுக்கு, மற்றும்/ அல்லது படீ குகை 
தீர்க்கும் குழுவிற்கு முகைப்பொடு கசய்வதன் ஊடொை தீர்விகன நொடலொம். 
பொலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய முகைப்பொடு துகணபவந்தருக்கு அல்லது 
படீத்தின் குகை தீர்க்கும் குழுவிற்கு வழங்ைப்படுைின்ை சந்தர்ப்பங்ைைில், 
பிந்கதயவர் அதகன ஒரு பூர்வொங்ை விசொரகணக்ைொைவும், அதன் பின்னர் 
பதகவ ஏற்படுமிடத்து ஒரு முகையொன விசொரகணக்ைொைவும், பொ.து.வி.கு. 
இன் தவிசொைருக்கு அனுப்பி கவக்ை பவண்டும். 

ii) எந்த முகைப்பொடும் எழுத்து மூலமொனதொை பமற்கைொள்ைப்பட்டு ஒப்பம் 
இடப்பட்டு இருக்ை பவண்டும், அல்லது முகைப்பொடு வொய்கமொழி 
மூலமொனதொை இருந்தொல், அந்த முகைப்பொட்டிகனப் கபற்றுக் கைொள்ளும் 
அதிைொரியினொல் (எ.ைொ. முதல்வர், நிறுவனத்தின் பணிப்பொைர், படீொதிபதி, 
துகைத் தகலவர், மொணவ  ஆபலொசைர், நிைழ்ச்சித்திட்ட இகணப்பொைர்) அது 
எழுத்து மூலமொைப் பதிவு கசய்யப்பட்டு முகைப்பொட்டொைரின் ஒப்பம் 
கபைப்பட்டிருக்ை பவண்டும். 

iii) ஒரு முகைப்பொட்டொைர் மத்தியஸ்தம் மற்றும்/ அல்லது முகையொன 
நடவடிக்கைைள் ஊடொைத் தீர்விகன நொடலொம். 

iv) அவ்வொைொன நகடமுகைைள் முகைப்பொட்டொைகர, எந்த ஒரு 
சந்தர்ப்பத்திலும், எந்த விதத்திலும் கபொருத்தமொன பவறு எந்த சட்டத்தின் 
ைீழும் தீர்வு நொடுவதகனத் தடுக்ைொது. 
 

3.3.1. மத்தியஸ்தம் 
(i) ஒரு முகைப்பொட்டொைர் குைித்த விடயத்திகன முடிவுக்குக் கைொண்டு 

வருவதற்கு/ மற்றும் அல்லது அது மறுபடி நிைழ்வகதத் தடுப்பதற்கு 
மத்தியஸ்தத்கதத் பதர்வு கசய்யலொம். மத்தியஸ்த கசயல்முகைகயப் 
பயன்படுத்துவது எந்த வகையிலும் முகைப்பொட்டொைகர முகையொன 
தீர்வு நகடமுகைகயப் பயன்படுத்துவதகனத் தடுக்ைொது. 

(ii) இந்த மத்தியஸ்த நகடமுகையின் மூலம், முகைப்பொட்டொைர் 
முகையொன எழுத்து மூல கதொடர்பொடல் மூலம் குற்ைம் 
சொட்டப்பட்டவரின் தரப்பில் இருந்து ஒரு முகைப்படியொன சீரகமப்பு 
நடவடிக்கை ஒன்ைிகன எடுக்குமொறு பைொரலொம் 

(iii) துகணபவந்தருடன் ைலந்தொபலொசித்து, பொ.து.வி.கு., ஒரு உள்ைை மற்றும் 
கவைிவொரி மத்தியஸ்த்தர்ைள் இருவகர நியமிக்ைலொம். அவர்ைள் 
முகைப்பொட்டுடன் கதொடர்புகடய அகனத்துத் தரப்பினரொலும் 
ஏற்றுக்கைொள்ைத் தக்ைவர்ைைொைவும் முகைப்பொட்டுத் தரப்பினரின் 
பொலிகனப் பிரதிநிதித்துவப் படுத்துபவர்ைைொவும் இருக்ை பவண்டும். 
மத்தியஸ்த நடவடிக்கைைைின் பபொது முகைப்பொட்டின் ஒவ்கவொரு 
தரப்பினகரயும் பிரதிநிதுவப்படுத்தும் அவதொனிப்பொைர் (சட்ட சொர்பற்ை), 



6 
 

மற்றும் பொ.து.வி.கு. இன் பிரதிநிதி ஒருவரும் சமூைமைிக்ைலொம். 
பொ.து.வி.கு. மத்தியஸ்த கசயல்முகை, ஒரு கூட்டொன மற்றும் 
அச்சுறுத்தல் இல்லொத சூழலில் பமற்கைொள்ைப்படுவதகன உறுதிகசய்யும் 
கபொறுப்பிகனக் கைொண்டுள்ைது. 

(iv) இரு தரப்பினரதும் திருப்தியுடன் மத்தியஸ்த நடவடிக்கை 
முடிவுறுத்தப்பட்டு இருந்தொல், விடயம் துகணபவந்தருக்கு 
அைிக்கையிடப்பட்டு முடிவுறுத்தப்படும் 

(v) அகனத்து முகைப்பொடுைள் கதொடர்பிலும் இரைசியத் தன்கம 
பபணப்படல் பவண்டும். பநர்முை ஒலிப்பதிவுைள், யொதொயினும் 
இருந்தொல், கதொடர்பொடல்ைள், ஆவணங்ைள், மற்றும் அைிக்கைைள்  
என்பன அதிைொரம் அைிக்ைப்பட்ட நபர்ைளுக்கு மட்டுபம 
கவைிப்படுத்தப்படும். 
 

3.3.2. முலையான நலைமுலை 
(i) ைீழ்வரும் சந்தர்ப்பங்ைைில், முகையொன நகடமுகையொனது, 

முகைப்பொட்டின் ஒரு தரப்பினொல் துகணபவந்தர் மற்றும்/ அல்லது 
படீத்தின் குகை தீர்க்கும்  குழுவின் ஊடொை பொ.து.வி.கு. ற்கு எழுத்து 
மூலமொை ஆரம்பிக்ைப்படும். 
 
(அ) யொதொயினும் ஒரு தரப்பிகனத் திருப்தி கசய்ய  மத்தியஸ்த 

நடவடிக்கை பதொல்வியுற்ைொல் (ஒன்று அதன் நடவடிக்கைைின் பபொது 
அல்லது நடவடிக்கையின் முடிவில்) 

 
(ஆ) எந்தகவொரு தரப்பும் முகையொன கசயல்முகை மூலம் 

முகைப்பொட்டிகனத் தீர்ப்பதற்குத் கதரிவு கசய்யுமிடத்து 
 

(ii) துகணபவந்தர் அவரது தற்துணிபின் அடிப்பகடயில் ஒரு முகையொன 
நடவடிக்கைகயத் கதொடங்ைி, முகைப்பொட்டிகன பொ.து.வி.கு. க்கு அபத 
நடவடிக்கைக்ைொை அனுப்புமிடத்து 

(iii) பொ.து.வி.கு. அதன் பூர்வொங்ை விசொரகணகயப் பூர்த்தி கசய்வதுடன், 
முதன்கமயொன ஆதொரம் ைிகடத்தொல், அதன் விசொரகண மற்றும் அதன் 
அைிக்கை மற்றும் பரிந்துகரைகை முகைப்பொடு கபற்றுக் கைொள்ைப்பட்டு 
இரண்டு மொதங்ைைினுள் துகணபவந்தருக்கு சமர்ப்பிக்ை பவண்டும். 
துகணபவந்தர் அதன் பின்னர், அந்த அைிக்கையிகன தனது கசொந்தப் 
பரிந்துகரைளுடன் பல்ைகலக்ைழைத்தின் பபரகவக்கு பதகவயொன 
நடவடிக்கைைளுக்ைொை சமர்ப்பிப்பொர். 

(iv) பூர்வொங்ை விசொரகணைைில் பங்குபற்ைிய பொ.து.வி.கு. இன் உறுப்பினர்ைள் 
அதன் பின்வரும் விசொரகணைைில் பசகவயொற்ை முடியொது 

(v) பொ.து.வி.கு. ஒரு கைடுக்கும் பநொக்ைங் கைொண்ட தவைொன முகைப்பொடு 
பமற்கைொள்ைப்பட்டு இருப்பதொைக் ைண்டைிந்தொல், அக்குழு அதகன 
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துகணபவந்தருக்குத் கதரிவிக்ை பவண்டும், அவர் அதகனப் பரிசீலித்து 
விடயத்கத பதகவயொன நடவடிக்கைைளுக்ைொைப் பபரகவக்குச் 
சமர்ப்பிப்பொர். எவ்வொைொயினும், பொலியல் துன்புறுத்தல் பற்ைிய நிரூபிக்ை 
முடியொத முகைப்பொடு ஒன்ைிகன ஒரு தவைொன முகைப்பொடு எனக் 
ைருதுதல் ஆைொது. 

(vi) எந்த ஒரு குைித்த பநரத்திலும் பொலியல் துன்புறுத்தல் முகைப்பொடு 
ஒன்ைிற்கு முகைப்பொட்டொைரின் பொலியல் வரலொறு மற்றும்/ அல்லது 
பொலியல் பநொக்குநிகல கபொருத்தமற்ைதொைக் ைருதப்படும். 

(vii) யொதொயினும் முகைப்பொடு ஒன்று தீர்மொனத்திற்ைொைப் பரிசீலிக்ைப்படுைிை 
பபொது, முகைப்பொட்டில் சம்பந்தப்பட்ட தரப்புக்ைள் யொதொயினும் 
நடவடிக்கையிகனப் கபொறுப்பபற்ைபவொ, கதொடர்வதற்பைொ அனுமதிக்ைக் 
கூடொது. அது முகைப்பொட்டொைகர முகைப்பொட்டிகன மீைப் 
கபற்றுக்கைொள்ை அச்சுறுத்துவது அல்லது பதகவயற்ை கசல்வொக்குச் 
கசலுத்துவது அல்லது எந்த வழியிலொவது நடவடிக்கைகய 
இகடநிறுத்தச் கசய்யக்கூடும்.  இந்த ைொலத்தில், சம்பந்தப்பட்ட 
தரப்பினர், கபொதுவொை, குகைந்த பட்ச கதொடர்பிகனப் பபணுமொறு 
பைொரப்படுவர். 

(viii)  இந்தக் கைொள்கையில் உள்ை எதுவும் துகணபவந்தர் இந்தக் 
கைொள்கையின் கசயகலல்கலயினுள் வருைின்ைதும் பல்ைகலக்ைழைத் 
தொபனக் பைொகவயின் ைீழொன ஒழுக்ைொற்று நடவடிக்கை பநொக்ைத்திற்ைொன 
பொரதூரமொன துர்நடத்கதகய உருவொக்கும் நடத்கத கதொடர்பொை ஒரு 
முகையொன விசொரகண நடவடிக்கைகயத் கதொடக்குவகதத் தடுக்ைொது.  

(ix) இந்த நகடமுகை ஊடொை எட்டப்படும் எந்தத் தீர்மொனங்ைளும் 
முடிவுைளும் கபொருத்தமொன எந்தகவொரு சட்டத்கதப் பிரபயொைிப்பகதத் 
தடுக்ைொது.  
 

4. பாலியல் துன்புறுத்தலலத் தடுத்தல் 
(i) இந்தக் கைொள்கை முழு பல்ைகலக்ைழை சமூைத்திற்கும் அணுைக்கூடியதொய்  

இருப்பதுடன் சிங்ைைம், தமிழ், ஆங்ைிலம் ஆைிய கமொழிைைில் ைிகடக்ைக்கூடியதொய் 
இருக்கும். பமலும் அது பிகரயில் வடிவிலும், மொணவர் கைபயடுைள், பல்ைகலக்ைழை 
ைொல அட்டவகண, மற்றும் பல்ைகலக்ைழை இகணயத் தைங்ைைில் கவைியிடப்படும். 

(ii) இந்தக் கைொள்கையின் ஒரு உட்பிரிவு மற்றும் கபொது நடத்கத விதிமுகை அகனத்துப் 
பணியொைர் ஒப்பதங்ைள் மற்றும் நியமனக் ைடிதங்ைைில் உள்ைடக்ைப்பட பவண்டும். 

(iii) இந்தக் கைொள்கை பல்ைகலக்ைழைத்தினொல் நடொத்தப்படுைின்ை அகனத்துப் 
கபொருத்தமொன பணியொைர் அபிவிருத்தி மற்றும் ஆற்றுப்படுத்தல் 
நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைைிலும் ைலந்துகரயொடப்படும். 

(iv) ைல்விசொர் மற்றும் ைல்விசொரொ பணியொைர்ைளுக்ைொன பணியொைர் அபிவிருத்தி மற்றும் 
பயிற்சி நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் பொல் சமத்துவம் மற்றும் சமவுரிகமகயப் 
பமம்படுத்தவதற்ைொைவும் பணியிடத்தில் பொல் உணர்திைகன பமம்படுத்துவதற்ைொைவும் 
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வடிவகமக்ைப்பட்ட ஒரு கூைிகனக் கைொண்டிருக்கும். அத்தகைய நிைழ்ச்சித்திட்டங்ைள் 
இந்தக் கைொள்கை கதொடர்பிலொன ஓர் அமர்விகன உள்ைடக்கும் 

(v) பல்ைகலக்ைழைத்தின் மொணவர் சங்ைங்ைைின் எந்தகவொரு யொப்பிலும், இந்தக் கைொள்கை 
குைித்தும் அகனத்து வகையொன பைிடிவகதகயத் தடுத்தல் மற்றும் வன்முகைைகைத் 
தடுப்பதற்ைொன ைல்வி நிறுவனங்ைைின் சட்டங்ைைிலும் இந்தக் கைொள்கை 
உள்ைடக்ைப்படும். 

(vi)  கவைிபய வழங்ைப்பட்ட பசகவைள் வழங்குனர்ைைின் பல்ைகலக்ைழைத்துடனொன 
அகனத்து பசகவைள் ஒப்பந்தங்ைைிலும் அவ்வொைொன ஒப்பந்தங்ைைில் ஈடுபடும் 
எந்தகவொரு தரப்பினரும் இந்தக் கைொள்கைகயக் ைகடப்பிடிப்பதற்ைொன ைடப்பொடிகனக் 
கூறும் ஓர் ஏற்பொடு உள்ைடக்ைப்படும். 

(vii) பொலியல் துன்புறுத்தலின் தடுப்பு மற்றும் பின்விகைவுைகை நிவர்த்தி கசய்வதற்குப் 
பல்ைகலக்ைழைம் ஒரு பயிற்ைப்பட்ட  ஆபலொசகனச் பசகவகய வழங்கும். இந்தச் 
பசகவ இந்தக் கைொள்கையின் ைீழ் முகைப்பொட்டிகன பமற்கைொண்ட எந்தகவொரு 
தரப்பினருக்கும் ைிகடக்கும். 

***** 


