சட்டம், நீ தி மற்றும்

விவகார அமமச்சகம்

(சட்டத்துமை)
புது டெல்லி, 30 டிசம்பர், 1999/ பவுசா 9,1921(சகா)
நாொளுமன்றத்தி

இச்சட்ெம் இந்திய

ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலல 1999 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் 30 ஆம் தததி
டபற்றது. இங்கு டபாதுமக்களுக்காக டெளியிெப்படுகிறது:(
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(30 டிசம்பர்,1999)

(
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உள்ள நபர்களின்
நலனுக்காக ததசிய அளெில்
இது .
- இந்தியாெின் 50 ஆெது குடியரசு தினத்லத முன்னிட்டு இந்தச்
சட்ெம் அமலானது.
CHAPTER I
அத்தியாயம் 1
துெக்கம்
PRELIMINARY
சுருக்கமான தலலப்பும் & ெிரிவும்
1.
(i)
இந்த சட்ெத்லத

(

),

,

னநல

,1999
நல
என

ல

(ii)
ஜம்மு&காஷ்மீ ர் தெிர இந்தச் சட்ெம் இந்தியாெின் அலனத்து
மாநிலங்களுக்கும் டபாருந்தும்.

2.
a)
.

,
.

.அத்துென் திரும்பத் திரும்ப ஒதரெிதமான டசயல்கலளச்

டசய்துடகாண்டிருப்பார்கள்.
b)

"தபார்டு" என்பது பிரிவு 3 இன் கீ ழ் உருொக்கப்பட்ெ அறக்கட்ெலள

உறுப்பினர்கள் தசர்ந்த அலமப்பு;
c)
ஒரு குழந்லத கருப்லபயில் இருக்கும்தபாததா அல்லது சிசுொக
ெளரும்தபாததா அதன் மூலளயில் ஏற்படும் காயங்கள் அல்லது
பாதிப்பால் ஒருங்கிலைந்த டசயல்பாடு மூலளக்கும்

நரம்புமண்ெலங்களுக்கும் இல்லாமல் தபாகும் நிலலதான் "மூலள
இசிவு" எனப்படுகிறது.
d)
பிரிவு 3 இல் உட்பிரிவு(4)-

(a)

தபார்டின் "தலலெர்" தான்

தசர்டபர்சனாக இருக்கிறார்.
e)
"சீஃப் எக்சிக்யூட்டிவ் ஆபிசர்" என்று கூறப்படுபெர் தலலலமச் டசயல்

அதிகாரியாக பிரவு 8 இன்கீ ழ் உட்பிரிவு(1) இன் கீ ழ் நியமிக்கப்படுபெர்.
f)
"உறுப்பினர்" என்பெர் தபார்டின் உறுப்பினர். அதில் தலலெர் எனப்படும்
தசர்டபர்சனும் இருப்பார்.
g)
"மூலள ெளர்ச்சியின்லம" என்பது ஒரு நபரின் மூலள தபாதிய அளவு
ெளராமல் ஏற்படும் நிலலயாகும். அந்த நபரின் புத்தி பிரத்தயகமாக
மந்தத்தன்லமயுென் இருக்கும்.
h)
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(
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ல

ந

i) அறிெிப்பு என்பது

1)

டெளியிெப்பட்ெது என்பலதக் குறிப்பது

j) "குலறபாடு உள்ள நபர்" என்பது ஆட்டிசம், மூலள இசிவு, மூலள

ெளர்ச்சியின்லம அல்லது தமற்டசான்ன மூன்றில் இரண்தொ அல்லது
அதற்கு தமற்பட்ெ குலறபாடுகள் தசர்ந்து தீெிரமாக பாதித்த நபலரக்
குறிப்படுெது.

k)
"பரிந்துலர" என்று குறிப்பிடுெது இந்தச் சட்ெத்தின் கீ ழ்
பரிந்துலரக்கப்பட்ெ ெிதிகள்
l)
"
" என்று குறிப்பிடுெது குலறபாடுள்ள நபர்களுக்கு
தசலெ டசய்யும் பிரத்தயகப் பயிற்சி டபற்ற நபர்கள்.
m) "பதிவுடபற்ற அலமப்பு" என்பது
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குலறபாடு உள்ள நபர்களின் அலமப்பு அல்லது குலறபாடுள்ள

நபர்களின் டபற்தறார்கள் அலமப்பு அல்லது தன்னார்ெ அலமப்பு..;
n) ெிதிமுலறகள் என்பது இச்சட்ெத்தின் கீ ழ் தபார்ொல்
உருொக்கப்பட்ெது;
o) "

"
80

p) "ட்ரஸ்ட்" என்பது

3

(1)-

ஆட்டிசம், மூலள இசிவு, மூலள ெளர்ச்சியின்லம மற்றும் பல
குலறபாடுகள் பாதித்ததாருக்கான ததசிய நல அறக்கட்ெலளலயக்
குறிப்பது

CHAPTER II
II
THE NATIONAL TRUST FOR WELFARE OF PERSONS WITH AUTISM,
CEREBRAL PALSY, MENTAL RETARDATION AND MULTIPLE DISABILITY
ஆட்டிசம், மூலள இசிவு, மூலள ெளர்ச்சியின்லம மற்றும் பல
குலறபாடுகள் பாதித்ததாருக்கான ததசிய நல அறக்கட்ெலள
3. Constitution of the National Trust for Welfare of Persons with Autism, Cerebral
Palsy, Mental Retardation and Multiple Disability, etc. –
3. ஆட்டிசம், மூலள இசிவு, மூலள ெளர்ச்சியின்லம மற்றும் பல
குலறபாடுகள் பாதித்ததாருக்கான ததசிய நல அறக்கட்ெலள
குறித்து.....
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3.
அறக்கட்ெலளயின் தலலலம அலுெலகம் புதுடெல்லியில்
இருக்கலாம். மத்திய அரசிெம் முன்கூட்டிதய அனுமதி ொங்கி
இந்தியாெின் பிற பகுதிகளில் அலுெலகங்கலள ஏற்படுத்தலாம்.
4.
தபார்டின் அலமப்பு
a)
மத்திய அரசால்
தலலெர், ஆட்டிசம், மூலள இசிவு,
மூலளக்குலறபாடு மற்றும் பலகுலறபாடுகள் துலறயில் அனுபெமும்

நிபுைத்துெமும் டபற்றெராக இருத்தல் தெண்டும்.
b)
.
,
,

,

,
,
.
.

c)

.
,

,
,

,

,

,
,

,

;

d)
மனிதாபிமான தசலெகளில் ஈடுபட்டிருக்கும் ெியாபாரம், ெர்த்தகம்
மற்றும் டதாழிற்துலற நிறுெனங்களின் கூட்ெலமப்பிலிருந்து
தபார்ொல் 3 தபர் நியமிக்கப்பெ தெண்டும்.
e)
,

-

,

.

,
:
ததலெயான சந்தர்ப்பத்தில் அந்த நப

, கலந்தாதலாசலனக்

கூட்ெங்களில் பங்குடபறும் உரிலம உண்டு. ஆனால் தபார்டு
கூட்ெத்தில் ொக்களிக்கும் உரிலம அெருக்கு இல்லல. எந்தக்
காரைத்துக்காகவும் அெர் தபார்டு உறுப்பினராகவும் இருக்க முடியாது.
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.

.
4.
தலலெர் மற்றும் உறுப்பினர்கள், தபார்டு கூட்ெம் ஆகியெற்றுக்கான
பதெிக்கால ெரம்புகள் (Term of office of Chairperson and Members, meeting of
Board, etc. -)
1. ஒரு தலலெதரா அல்லது உறுப்பினதரா தான் நியமிக்கப்பட்ெ
தததியிலிருந்து மூன்று ஆண்டுகள் ெலர பதெியில் இருக்கலாம்
அல்லது அடுத்து அந்தப் பதெிலய ஏற்பெர் ெரும்ெலரதயா
இருக்கலாம்.

தலலெதரா, பிற உறுப்பினர்கதளா 65 ெயதுக்கு தமல் பதெியில்
இருக்கக்கூொது.
2.
தலலெர் மற்றும் பிற உறுப்பினர்களின் பைி நிபந்தலனகள்
.
3.
பிரிவு 3 இன் கீ ழ் உள்ள அம்சங்களின் படி தபார்டில்
பைியிெத்லத நிரப்பலாம்.
.
4.
தலலெராகதொ, உறுப்பினராகதொ எந்த நபலரயும் நியமிப்பதற்கு
முன்பு, அந்த நபருக்கு டபாருளாதார ரீதியாகதொ பிற நலன்கலள
முன்லெத்ததா தனது தெலலகளில் ெிருப்பு டெறுப்புகளுென்
இருக்கமாட்ொர் என்று மத்திய அரசு முழுலமயாக ஆராய்ந்து
முடிடெடுக்க தெண்டும்.
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5.அறக்கட்ெலளயின் பயன்கலள தபார்டு உறுப்பினர் யாரும் அெரது
பைிக்காலத்தில் அனுபெிப்பெராக இருத்தல் கூொது.
6.
மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுலறயாெது தபார்டு உறுப்பினர்கள்

சந்தித்து ஆதலாசலன டசய்யதெண்டும். அதற்கான காலத்லதயும்
இெத்லதயும் ெிதிமுலறகளின் அடிப்பலெயில் தபார்டு தான்

முடிவுடசய்ய தெண்டும்.
7.
தபார்டின் தலலெர் ஏதாெது காரைத்லத முன்னிட்டு கூட்ெத்தில்
பங்தகற்க முடியாெிட்ொல், உறுப்பினர்களுக்குள்தளதய ஒருெர்

ததர்ந்டதடுக்கப்பட்டு அெரின் தலலலமயில் கூட்ெம் நெத்தலாம்.
8.
தபார்டு கூட்ெத்தில் எடுக்கும் முடிவுகளுக்கு அக்கூட்ெத்தில்
கலந்துடகாண்ெ உறுப்பினர்களில் டபரும்பாலானெர்களின் ொக்கு
அெசியமானது. ொக்குகள் சம அளவு இருக்கும் சூழ்நிலலயில்
தலலெதரா அெருக்கு பதிலாக உள்ள பிரதிநிதிதயா இன்டனாரு முலற
ொக்களிக்கலாம்.

5.
தலலெர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் ராஜினாமா(Resignation of Chairperson and
Members -)
(1)
மத்திய அரசுக்கு முகெரியிட்டு தலலெர் தனது லகப்பெ கடிதம்
எழுததெண்டும். மத்திய அரசால் பதெிக்கான அடுத்த நபர்

நியமிக்கப்படும் ெலர இெதர அலுெலகத்தில் டதாெரதெண்டும்.
2)
உறுப்பினர் என்பெர் தலலெருக்கு தனது லகப்பெ கடிதம் எழுதி
ெிலகிக்டகாள்ளலாம்.
6.
தகுதி இழப்பு- கீ ழ்க்கண்ெெற்றால் ஒரு நபர் உறுப்பினர் தகுதியிலிருந்து
இழக்க தநரிடும்(Disqualifications -No person shall be a Member if he -)
(a) உறுப்பினராக இருப்பெர் மனநிலல சரி இல்லாமல் தபானாதலா
அப்படியாக நீதிமன்றம் அறிெித்தாதலா
(b) ஒரு குற்றத்தில் தண்டிக்கப்பட்டிருந்தாதலா அல்லது மத்திய அரசின்
கருத்துப்படி தார்மீ கம் குலலயும் டசயலில் ஈடுபட்டிருந்தாதலா
c)

திொலானெர் என்று அெர் அறிெிக்கப்பட்டிருந்தாதலா.

7.
உறுப்பினர் டபாறுப்பிலிருந்து ெிலகுதல் டதாெர்பா (Vacation of office by
Member -If a member-)
(a)
ஆறாெது பிரிெின் கீ ழ் டசால்லப்பட்டுள்ள ஏதாெது
தகுதியின்லமகளுக்கு ஆளாகியிருந்தாதலா
b) முன்கூட்டிதய தகெல் டசால்லாமல்

மூன்று தபார்டு

கூட்ெங்களுக்கு ெராமல் இருந்தாதலா
(அல்லது)
5 ஆெது பிரிெின் கீ ழ் ராஜினாமா கடிதம் தந்திருந்தாதலா, அெரது இெம்
காலியாகதெ இருக்கும்.

5

8.
தலலலம டசயல் அதிகாரி மற்றும் அறக்கட்லெயின் ஊழியர்கள்(Chief
Executive Officer and Staff of Trust)1. தபார்டின் ெிதிமுலறகளின்படிதயா, தலலெரின் ஆலைப்படிதயா
அதிகாரம் டசலுத்துெதற்கும் சில கெலமகலளப் புரிெதற்கும்
தலலலமச் டசயல் அதிகாரி ஒருெலர மத்திய அரசு நியமிக்கலாம். 2.
, அறக்கட்ெலளயின் தநாக்கங்கலள நிலறதெற்ற

மத்திய அரசின் முன் அனுமதியுென் பிற அதிகாரிகள் மற்றும்
ஊழியர்கலள தபார்டு நியமிக்கலாம்.

அறக்கட்ெலளயின் தலலலமச் டசயல் அதிகாரி, பிற அதிகாரிகள்

மற்றும் அறக்கட்ெலளயின் ஊழியர்களின் பைிநிபந்தலனகள் மற்றும்
சம்பளங்கள், படிகள் ெிதிமுலறகளின் படி நிர்ையிக்கப்பெலாம்.
3.

(Vacancies
in Board not to invalidate acts, etc.) –
,
/

,
.

அத்தியாயம் III

அறக்கட்ெலளயின் தநாக்கங்கள்(OBJECTS OF THE TRUST)
அறக்கட்ெலளயின் தநாக்கங்களாென -

ஏ) உெல் ஊனமுற்றெர்கள் சுயதமம்பாட்லெ அலெந்து

தங்கள் உற்றார் உறெினருென்

சகொழ்வு ொழவும் ெழிெகுப்பது.

பி) உெல் ஊனமுற்றெர்கள் தங்கள் குடும்பத்தினருெதனதய
ொழ்ெதற்கான உதெிகலள அெர்களுக்குச் டசய்ெது;
சி) ஊனமுற்ற நபர்களின் குடும்பங்கள் டநருக்கடிகலளச் சந்திக்கும்

காலங்களில் ததலெ அடிப்பலெயிலான தசலெகலளச் டசய்ெதற்கு
பதிவுடபற்ற நிறுெனங்களுக்கு உதெிலய

டி) குடும்பத்தின் துலை இல்லாத ஊனமுற்ற நபர்களின்
பிரச்லனகளுக்குத் துலைபுரிய

இ) ஊனமுற்ற நபர்களின் டபற்தறார்கதளா, பாதுகாெலர்கதளா இறக்க
தநரிடும்தபாது அெர்களின் பாதுகாப்பு மற்றும் நலத்துக்கான
நெெடிக்லககலள எடுக்க;

எப்) ஊனமுற்ற நபரின் குறிப்பிட்ெ பாதுகாப்புக்காக காெலர்கலளயும்,
பாதுகாப்பாளர்கலளயும் நியமிப்பதற்கான நலெமுலறலய
உருொக்குெது.
ஜி) ஊனமுற்ற நபர்கள் சமொய்ப்புகலளப் டபறுெதற்கும், உரிலமப்

பாதுகாப்பு மற்றும் முழுப்பங்தகற்லபப் டபறுெதற்குமான ெசதிகலளச்
டசய்ெது
எச்) தமற்கண்ெ சூழல்களில் ஊனமுற்தறார் நலலன முன்னிட்டு
டசய்யப்படும் எந்த டசயலும்
CHAPTER IV
அத்தியாயம் IV
தபார்டின் அதிகாரம் மற்றும் பைிகள்(POWERS AND DUTIES OF THE BOARD)
11.
(1)
(ஏ)
மத்திய அரசிெமிருந்து ஒரு தெலை பங்களிப்பாக நூறு தகாடிரூபாய்
நிதி

, நிலலயான நிதியாக லெக்

. அதிலிருந்து ெரும்

ெருொய் ஊனமுற்ற நபர்களின் ொழ்க்லகலய தமம்படுத்த உதவும்.
(பி) அறக்கட்ெலளயின் தநாக்கங்கலள நிலறதெற்றுெதற்காகதொ,
ஊனமுற்தறார் நலச்டச

ல்பாடுகளுக்காகதொ, அலசயும்

டசாத்துகலள டகாலெயாக ொங்கினால் டபாதுொக ஊனமுற்ற
நபர்களின் நலனுக்காகவும் அறக்கட்ெலளயின் தநாக்கங்களுக்காகவும்
பயன்படுத்துெது அெசியமாகும்.

டகாலெயளிப்பெரின் ெிருப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ள
பயனாளிகளின் ொழ்க்லகத் தரத்லத அறக்கட்ெலள உயர்த்தலாம். ஒரு
குறிப்பிட்ெ ததலெக்காகக் டகாடுக்கப்பட்ெ டசாத்லதயும் அந்தத்
ததலெலய முன்னிட்டு அறக்கட்ெலள பயன்படுத்தலாம்.

டகாலெயாளியின் ெிருப்புறுதிப் பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டுள்ளபடி
டகாலெயளிக்கப்பட்ெ அத்தலன டதாலகலயயும் பத்திரத்தில்

குறிப்பிட்ெெர்களின் நலனுக்கு மட்டுதம பயன்படுத்த தெண்டும் என்று
அறக்கட்ெலளலய நிர்ப்பந்திக்க முடியாது.
(சி)
ஒவ்டொரு

ஆண்டும் மத்திய அரசிலிருந்து டபறப்படும் உதெித்

டதாலககலள, பதிவுடபற்ற நிறுெனங்க

ஏற்கனதெ

அங்கீ கரிக்கப்பட்ெ திட்ெங்கலள நிலறதெற்றுெதற்காக டகாடுக்கலாம்.
2.

(1) ன் உப பிரிெின் ததலெகளுக்தகற்ப "அங்கீ ரிக்கப்பட்ெ திட்ெம்"

என்பதுa)

ஊனமுற்ற நபர்கள், தங்கள் சமூகத்துக்குள்தளதய

ன

ொழ்க்லகலய ொழ உதெிடசய்யும் எந்தத் திட்ெமும்i.சமூகத்துக்குள்தளதய டசௌகரியமான சூழலல உருொக்குெது;

ii.ஊனமுற்ற நபர்களின் குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு ஆதலாசலனயும்
பயிற்சியும் டகாடுப்பது;
iii. ெயதுெந்ததார் பயிற்சி யூனிட்கள், தனிப்பட்ெ ெலகயிலும் குழுொக
ெசிக்கவும் இல்லங்கலள உருொக்குதல்;
bbbbb)

b c)

,

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான ெளர்ப்பு மற்றும் பராமரிப்பு

லமயங்கலள ஏற்படுத்துபெர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பு

d)

ஊனமுற்ற நபர்கள் தங்கள் உரிலமகலள டென்டறடுப்பதற்கு சுய

உதெிக்குழுக்கலள அெர்களிலெதய உருொக்குதல்
e)

ஊனமுற்ற நபர்கலளப் பாதுகாக்க உள்ளூர் கமிட்டி ஒன்லற

உருொக்கி பாதுகாெலராக்குதல்
f)

தமற்கண்ெ திட்ெங்கலளப் தபால அறக்கட்ெலளயின்

தநாக்கங்கலள நிலறதெற்றும் எந்தத் திட்ெமும்.
(3)

(2)

(c)

.
–

,

(a)
"

"

(

,

1995(1996
(b)

)

1)

(4),

"
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,
.
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12.

ன

-(

procedure for registration)
(1)
ஊனமுற்ற நபர்களின் நலத்லத உயர்த்தும் தநாக்கத்லதப் பிரதானமாகக்
டகாண்ெ எந்த தன்னார்ெ நிறுெனமும், ஊனமுற்ற நபர்களின்
அலமப்பும், ஊனமுற்ற நபர்களின் டபற்தறார்கள் அலமப்பும்
ல

.

(2) தபார்டு டசால்லும் நிபந்தலனகளுக்தகற்ப ெிண்ைப்பம் குறிப்பிட்ெ

ெடிெிலும், சரியான முலறயிலும் இருத்தல் அெசியம். குறிப்பிட்ெ
தகெல்களுக்கு உதெியாக குறிப்பிட்ெ ஆெைங்களும், குறிப்பிட்ெ
கட்ெைங்களும் ெிதிமுலறகளில் குறிப்பிட்டிருப்பது தபால தசர்க்கப்பெ
தெண்டியது அெசியம்.
(3) அந்த ெிண்ைப்பத்லத தபார்டு டபற்றுக்டகாள்ளும் தபாது அந்த
ெிண்ைப்பத்தின் டபாருத்தம், தநர்லம மற்றும்
தன்லமலயயும் டகாடுக்கப்பட்ெ ெிெரங்கலளயும் தபார்டு
ெிசாரிக்கலாம்.
(4)ெிண்ைப்பத்லத ொங்கியபிறகு தபார்டு அதற்கு பதிவு அங்கீ காரத்லத
ெழங்கலாம். இல்லலடயனில் அந்த ெிண்ைப்பத்லத சில
காரைங்கலள எழுத்துமூலம் கூறி நிராகரிக்கலாம். ஒரு
ெிண்ைப்பதாரரின் ெிண்ைப்பம் மறுக்கப்பட்ொல், அந்த
ெிண்ைப்பதாரர் தனது ெிண்ைப்பத்தில் உள்ள குலறபாடுகலளச்
சரிடசய்து(அப்படி இருந்தால்) மீ ண்டும் ெிண்ைப்பிக்கலாம்.
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உள்ளூர் கமிட்டி
13. உள்ளூர் கமிட்டிகலள உருொக்குதல்
(1) உள்ளூர் அளெிலான கமிட்டிலய தபார்டு, குறிப்பிட்ெ காலத்திற்குள்
உருொக்கலாம்.
(2) ஒரு உள்ளூர் கமிட்டியின் அலமப்பு இவ்ொறாக இருக்கலாம்(ஏ) மத்திய அரசிதலா மாநில அரசிதலா பைியாற்றும் ஒரு
குடிலமப்பைி அதிகாரி, மாெட்ெ மாஜிஸ்ட்தரட் அல்லது மாெட்ெ

ஆலையருக்கு குலறொன பதெியில் உள்ளெராக இருத்தல் கூொது.
(பி) ஒரு பதிவுடபற்ற நிறுெனத்தின் பிரதிநிதி.
(சி)
1.பிரிவு 2 இன் கீ ழ் (f) உட்பிரிெில் குறிப்பிட்ெபடி ஊனமுற்ற நபர் என்பது
(
)

,
, 1995(1996

1) ஆல் ெலரயறுக்கப்படுகிறது.

3. உள்ளூர் கமிட்டி என்பது அது அலமக்கப்பட்ெ தினத்திலிருந்து மூன்று
ஆண்டுகள் பைிலயத் டதாெரலாம் அல்லது தபார்ொல் மறு கமிட்டி
அலமக்கப்படும் ெலர முந்லதய கமிட்டிதய பைிலயத் டதாெரலாம்.
4.மூன்று மாதங்களுக்கு ஒருமுலறயாெது இந்த உள்ளூர் கமிட்டி
தங்கள் கூட்ெத்லத நெத்ததெண்டும் அல்லது ததலெயான

ல

இலெடெளிகளில் நெத்தலாம்.
14.
பாதுகாெலலர நியமிப்பது(1)
ஊனமுற்ற நபரின் டபற்தறார் அல்லது ஊனமுற்ற நபரின் உறெினர்
உள்ளூர் கமிட்டிக்கு ெிண்ைப்பித்து ஊனமுற்ற நபர்களுக்கு யாலர
பாதுகாெலராக நியமிக்கலாம் என்ற தனது ெிருப்பத்லதச்
டசால்லலாம்.
(2) எந்த பதிவுடபற்ற அலமப்பும் குறிப்பிட்ெ ெடிெில் உள்ளூர் கமிட்டிக்கு
ெிண்ைப்பம் டகாடுத்து ஒருெலர பாதுகாெலராக நியமிக்கக்
தகாரலாம்.

ஊனமுற்ற நபர்களுக்கான பாதுகாெலரின்

ஒப்புதல் இல்லாமல் உள்ளூர் கமிட்டியால் இதுதபான்ற எந்த
ெிண்ைப்பமும் அனுமதிக்கப்பெக்கூொது.

(3)
பாதுகாெலலர நியமிக்கும் ெிண்ைப்பத்லதப் டபாறுத்தெலரயில்,
உள்ளூர் கமிட்டி கீ ழ்க்கண்ெெற்லற பரிசீலிக்கலாம்ஊனமுற்ற நபருக்கு பாதுகாெலர் அெசியமா என்பலதயும், எந்டதந்த
ததலெகளுக்காக ஊனமுற்ற நபருக்கு பாதுகாெலர் ததலெ
என்பலதயும் பரிசீலிக்க தெண்டும்.
4.

உபபிரிவு(1) , (2) இன்கீ ழ் உள்ளூர் கமிட்டி, ெிண்ைப்பங்கலளப்

டபற்று, ஆய்வுடசய்து ெிதிமுலறகளின்படி இருக்கிறதா என்பலதப்
பரிசீலித்து முடிவு எடுக்கலாம்.
பாதுகாெலர் நியமனத்லதப் டபாருத்தெலரயில் உள்ளூர் கமிட்டி
உறுதிடமாழிகலள பாதுகாெலர்கள் நிச்சயம்
டசய்யதெண்டும்.
(5)
உள்ளூர் கமிட்டி தான் டபற்ற ெிண்ைப்பங்களின் ெிெரங்கலள
தபார்டுக்கு அனுப்பி குறிப்பிட்ெ இலெடெளியில் ெிதிமுலறகள்
நிர்ையித்தபடி உத்தரவுகலளப் டபற்று அனுப்பலாம்.
15.
பாதுகாெலரின் கெலமகள்ஊனமுற்ற நபரின் பாதுகாெலராக நியமிக்கப்படும் எந்த நபரும்,
ததலெப்படும் தநரத்தில் ஊனமுற்ற நபர்கலளப் பார்த்துக்டகாள்ளதொ,
அெர்களின் டசாத்துகலளக் கெனிக்கதொ தெண்டும். அெர்கள் தான்
ஊனமுற்ற நபர்களின் பராமரிப்புக்குப் டபாறுப்பாொர்.
16.
ல

(1)
14

பாதுகாெலராக நியமிக்கப்பட்ெெர்கள்,

நியமிக்கப்பட்டு 6 மாதங்களுக்குள் தன்லன நியமித்த அலமப்பிெம்
ஊனமுற்ற நபரின் அலசயாத டசாத்துகள் மற்றும் ஊனமுற்ற நபர்
டபற்றுக்டகாண்ெ பிற அலசயும் டசாத்துகள் ெிெரத்லதக் காண்பிக்க
தெண்டும். அத்துென் குறிப்பிட்ெ ஊனமுற்ற நபருக்கு ெரதெண்டிய
பைம், டசாத்துக்கள் ெிெரத்லதயும் கென்பாக்கி மற்றும் நிலறதெற்ற
தெண்டிய நிதிப்டபாறுப்புகலளயும் அறிக்லகயாகத் தரதெண்டும்.
(2)
ஒவ்டொரு நிதி ஆண்டின் முடிெிலும் கலெசி மூன்று மாதங்களில்
ஒவ்டொரு பாதுகாெலரும் தனது டபாறுப்பில் உள்ள டசாத்துகள்
மற்றும் உலெலமகளின் கைக்லகயும், ெரவுத்டதாலக மற்றும்
டசலெழிக்கப்பட்ெ டதாலகக் கைக்லகயும் குறிப்பிட்டு மிச்சமிருக்கும்
பைம் பற்றிய ெிெரத்லதயும் தரதெண்டும்.
17.
பாதுகாெலலர அகற்றுெது(1)
ஊனமுற்ற நபரின் உறெினதரா அல்லது டபற்தறாதரா பாதுகாெலலர
நியமித்த பதிவுடபற்ற அலமப்தபா –
ஏ) ஊனமுற்ற நபலர பாதுகாெலர் துன்புறுத்துெதாகதொ,
புறக்கைிப்பதாகதொ கருதினால்;
அல்லது
பி)ஊனமுற்ற நபரின் டசாத்லத பாதுகாெலர் தெறாகப்
பயன்படுத்தினாதலா, பராமரிக்காமல் இருந்தாதலா கமிட்டியிெம்
ெிண்ைப்பித்து ெிதிமுலறகளின் படி பாதுகாெலலர நீக்க தகாரலாம்.

(2)

அப்படியாக தகாரும் ெிண்ைப்பத்தில் குறிப்பிட்டிருப்பது தபால

அெலர நீக்குெதற்காக எழுதப்பட்டிருந்த காரைம் கமிட்டிக்குத்
திருப்திலய தந்ததாதலா பாதுகாெலலர நீக்கி புதிய பாதுகாெலலர
நியமிக்கலாம். ஊனமுற்ற நபரின் பாதுகாப்புக்கும் தசலெக்கும் சரியான
நபர்கள் உெனடியாகக் கிலெக்காெிட்ொல் அதற்குரிய
ஏற்பாடுகலளயும் கமிட்டி டசய்யதெண்டும்.
(3)

உட்பிரிவு (2) இன்கீ ழ் ஒரு நபர் தனது டபாறுப்பிலிருந்து

நீக்கப்படும்தபாது, ஊனமுற்ற நபர்களின் டசாத்துகளுக்கு தான் ெகித்த
டபாறுப்லபயும் புதிய பாதுகாெலரிெம் ஒப்பலெக்க தெண்டும்.
அத்துென் ெசூலிக்கப்பட்ெ பைம், டகாடுக்கப்பட்ெ பைம் டதாெர்பான
ெிெரங்கலளயும் டகாடுத்துெிெ தெண்டும்.
ெிளக்கம்- இந்த அத்தியாயத்தின் ததலெக்காக 'உறெினர்' என்ற
ஊனமுற்ற நபரின் ரத்த,திருமை அல்லது தத்து உறொக இருக்கலாம்.
CHAPTER VII
அத்தியாயம் vii
மற்றும் கண்காைிப்பு(accountability and monitoring)
18.
பதில் டசால்லும் கெலம(1)
தபார்டிெம் இருக்கும் ஆெைங்கள் மற்றும் குறிப்புகள் அலனத்லதயும்
பதிவுடபற்ற எந்த நிறுெனமும் ஆய்வுடசய்யலாம்.
(2)
தபார்ொல் பராமரிக்கப்படும் எந்த குறிப்பு அல்லது ஆெைத்தின்
நகலலயும் தபார்டுக்கு எழுத்து மூலம் தகாரி எந்தப் பதிவுடபற்ற
நிறுெனமும் டபறலாம்.

(3)
ஒரு பதிவுடபற்ற நிறுெனம் தகட்கும் குறிப்பு அல்லது ஆெைத்லதக்
டகாடுக்கத் ததலெயான ெிதிமுலறக

தபார்

ெகுத்துக்

டகாள்ளலாம்.
19.
கண்காைிப்புநிதி உதெிக்காக ெிண்ைப்பித்த பதிவுடபற்ற நிறுெனங்களின் பலழய
நிலலலமகலள ஆய்வுடசய்து ெிதிமுலறகளின்படி தபார்
தீர்மானிக்கலாம். அந்த குறிப்பிட்ெ ெிதிமுலறகள் பதிவுடபற்ற
நிறுெனங்களின் டசயல்பாடுகலளக் கண்காைிக்கும்,மதிப்பிடும்
ெழிமுலறகலளயும் தரலாம்.
20.
ஆண்டிறுதி டபாதுக் கூட்ெம்(1)
பதிவுடபற்ற நிறுெனங்களின் டபாதுக் கூட்ெத்லத ஒவ்டொரு ஆண்டும்
தபார்

. ஒரு ஆண்டுக் கூட்ெத் தததிக்கும் மறு ஆண்டுக்

கூட்ெத் தததிக்கும் நடுதெ ஆறுமாதங்களுக்கு தமல்
ஆகியிருக்கக் கூொது,
2.)

.

3.) ெிதிமுலறகளுக்தகற்ப பதிவுடபற்ற நிறுெனத்திலிருந்து
பிரதிநிதிகளாக ெரும் நபர்களின் எண்ைிக்லக முடிவுடசய்யப்பெலாம்.

CHAPTER VIII
அத்தியாயம் viii
நிதி, கைக்குகள் மற்றும் தைிக்லக
FINANCE, ACCOUNTS AND AUDIT

21.
மத்திய அரசால் ெழங்கப்படும் நிதி நல்லககலளப் டபாறுத்தெலரயில்,
நாொளுமன்றத்தில் சட்ெத்தீர்மானம் நிலறதெற்றிய பிறகு
அறக்கட்ெலளக்கு ஒரு தெலையாக லெப்புநிதியாக நூறு தகாடி
ரூபாலயக்

. இச்சட்ெத்தில் டகாடுக்கப்பட்டுள்ள

தநாக்கங்கலள

இந்த நிதியிலிருந்து ெரும்

ெருமானத்திலிருந்து எடுத்துப் பயன்படுத்திக் டகாள்ளலாம்.
22.
(1)
ஆட்டிசம், மூலள இசிவு, மூலளக்குலறபாடு மற்றும்
குலறபாடுகள் பாதிக்கப்பட்ெ நபர்கள் நல ததசிய நிதி
உருொக்கலாம்.
(a) மத்திய அரசிலிருந்து டபறப்படும் அலனத்துப் பைமும்;
(b) நிதிநல்லக,பரிசுகள்,நன்டகாலெகள்,உயில்கள் மற்றும் பைமாற்று
ெழியாக அறக்கட்ெலள டபறும் அலனத்துப் பைமும்
(c)தெறு ஏதாெது ெழிகளிலிருந்து அறக்கட்ெலளக்குக் கிலெக்கும்
பைம் அத்தலனயும்.
2.மத்திய அரசின் அனுமதியுென் தபார்

தனக்குக் கிலெத்த பைத்லத

முதலீடு டசய்யதொ ெங்கியில் தசமிக்கதொ டசய்யலாம்.
3. அறக்கட்ெலளயின் நிர்ொக மற்றும் பிற டசலவுகளுக்காகவும், தனது

தெலலகலளச் டசய்ெதற்காகவும் பிரிவு 10 இல் கூறப்பட்டிருக்கும்
பைிகளுக்காகவும் நிதிலய எடுக்கலாம்.
23.
- ஒவ்டொரு நிதி ஆண்டிலும் குறிப்பிட்ெ
சமயத்தில்

, அடுத்த நிதி ஆண்டுக்கான நிதிஒதுக்கீ ட்லெ

ெிதிமுலறப்படி அறக்கட்ெலளயின் ெரவுடசலவு கைக்கு
ெிெகாரங்களுென் தயார்டசய்து மத்திய அரசுக்கு அனுப்ப தெண்டும்.
24.

கைக்கு மற்றும் தைிக்லக

(1)
கைக்கு ெிெரங்கலளயும் பிற ஆெைங்கலளயும் சரியாக
நிர்ெகித்து ெருொய் மற்றும் டசலவுக் கைக்குகள் உட்பெ ஆண்டிறுதிக்
கைக்கு அறிக்லகலய மத்திய அரசின் ெழிமுலறகள் படி தயாரிக்க
தெண்டும். இந்த ெழிமுலறகள்
தைிக்லகக் குழு தலலெர்)

சிஏஜி(கைக்குத்
இருத்தல்

தெண்டும்.
(2)
கைக்குத் தைிக்லகக் குழுெின் தலலெரின் ெிருப்பப்படி
அறக்கட்ெலளயின் கைக்குகள் குறிப்பிட்ெ கால இலெடெளிகளில்
தைிக்லக டசய்யப்பெலாம். இந்தக் கைக்குத் தைிக்லகக்கு ஆகும்
டசலவு அறக்கட்ெலளயால் கைக்குத் தைிக்லகக் குழுெின்
தலலெருக்குக் டகாடுக்கப்பெ தெண்டும்.
(3)
கைக்குத் தைிக்லகலயப் டபாருத்தெலர கைக்குத் தைிக்லகக் குழு
தலலெராக இருந்தாலும்/அெரால் நியமிக்கப்பட்ெெராக இருந்தாலும்
உரிலம, அதிகாரம் மற்றும் சலுலககலளப் டபாறுத்தெலர ஒன்றுதான்.

அரசுக் கைக்குகலளப் பார்ப்பதில் டதாெர்பு டகாண்ெெராக கைக்குத்
தைிக்லகக் குழு தலலெர் இருப்பதால் கைக்குப்

க்

தகட்ொதலா அது டதாெர்பான ெவுச்சர்கலளக் தகட்ொதலா பிற
ஆெைங்கலளக் தகட்ொதலா அலத ஒப்பலெக்க தெண்டியது
அெசியமாகும். அறக்கட்ெலளயின் எ

அலுெலகத்லத ஆய்வுடசய்ய

தெண்டுடமன்றாலும் அனுமதிப்பது அெசியம்.
(4)
கைக்குத் தைிக்லகத் தலலெர் அல்லது அெரது பிரதிநிதி,
ஆய்வுடசய்து அளித்த சான்றிதழுென், கைக்குத் தைிக்லக
அறிக்லகலயயும் தசர்த்து ஆண்டுததாறும் மத்திய அரசுக்கு
அனுப்பதெண்டும். அரசு அந்த ஆெைங்கலள நாொளுமன்றத்தின் இரு
அலெக

.

25.
ஆண்டிறுதி அறிக்லக- ஆண்டிறுதி அறிக்லகலய ஆண்டுமுடிெில்
தயாரிக்கலாம். முந்லதய ஆண்டில் நெந்த டசயல்பாடுகள் பற்றி
உண்லமயான தகெல்கலளக் டகாண்ெ அறிக்லகயாக அது இருத்தல்
தெண்டும். அதன் நகல்கள் மத்திய அரசுக்கும் அனுப்பப்பெ தெண்டும்.
நாொளுமன்றத்தின் இரு அலெகளுக்கு முன்பு அந்த அறிக்லக
லெக்கப்பெலாம்.
26.

உத்தரவுகளின் சான்றளிப்பு –

நலெமுலறப்படுத்திய

அலனத்து உத்தரவுகளும், முடிவுகளும் அறக்கட்ெலளயின் டபயரில்
ெழங்கப்பட்ெ

தலலெராதலா, அெர் நியமித்த

தலலலமச் டசயல் அதிகாரி அல்லது பிற அதிகாரியாதலா
லகடயழுத்திட்டு சான்றளிப்பு டசய்யப்படுதல் தெண்டும்.

27.

ெருொய் மற்றும் தகெல் - மத்திய அரசுக்கு,

தனது

அறிக்லககலளயும், ெருொய் ெிெரங்கலளயும் பிற ெிெரங்கலளயும்
ததலெக்கு ஏற்ப அனுப்ப தெண்டும்.
CHAPTER IX
அத்தியாயம் ix
MISCELLANEOUS

28.
ெழிகாட்டுதல்கலள ெழங்குெதற்கு மத்திய அரசுக்கு இருக்கும்
அதிகாரம்(1)
இந்தச் சட்ெத்தின் அம்சங்கலள ெிறுப்பு டெறுப்பின்றி அணுகாமல்,
தனது அதிகாரங்கள் மற்றும் டசயல்பாடுகலள

.

டகாள்லக குறித்த சந்ததகங்கலள மத்திய அரசிெம் தகட்டு
டகாடுக்கப்படும் ெழிமுலறகலளப் பின்பற்றுதல் அவ்ெப்தபாது
அெசியம்.
இந்த உப பிரிெின் கீ தழ அரசு டகாடுத்திருக்கும் ெழிமுலறகள்
டதாெர்பான நலெமுலறக் கருத்துகலள

டசால்ெதற்கு

ொய்ப்பும் அளிக்கப்படும்.
(2)

29.

தபார்டின் அதிகாரத்லத ஒ

க்கும் மத்திய அரசின் அதிகாரம்-

(1)
பதிவுடசய்த அலமப்பின் புகாரின் தபரிதலா, இனி தபார்ொல் டசயல்பெ
முடியாது என்ற நம்பிக்லகயின் டபயரிதலா,

தனது
, மத்திய அரசு ஒரு

அறிெிக்லகலய தபார்டுக்கு அனுப்பி ஏன் அதன் அதிகாரங்கலள
முெக்கக்கூொது என்று தகட்கலாம்.
இந்த அறிெிக்லகக்கு முன்பு தபார்டின் அதிகாரத்லத முெக்கும் எந்த
உத்தரலெயும் மத்திய அரசு இட்டிருக்கக் கூொது என்பதத நிபந்தலன.
அத்துென் அந்த அறிெிக்லகக்கு,

தனது

தபாதுமான அெகாசமும் தரப்பெ தெண்டும்.
(2)
எழுத்துப்பூர்ெமாக தபார்டு முெக்கப்படுெதற்கான காரைங்கலள
மத்திய அரசு பதிவு டசய்து, அறிெிக்லகலயயும் ெழங்கி அலத
பதிவுடசய்தல் தெண்டும். அது ஆறு மாதங்களுக்கு
தமலான முெக்கமாக இருத்தல் கூொது.
இந்த முெக்கல்நிலல காலாெதியாகும் நிலலயில், மத்திய அரசு
மீ ண்டும் ஒரு தபார்லெ 3 ஆெது பிரிெின்படி மறுசீரலமக்க தெண்டும்.
(3)
இரண்ொெது உட்பிரிெின்படி அறிெிக்லக டெளியிட்ெபின்,
(a) தபார்டின் உறுப்பினர்கள்,
அெர்களது பதெிக்காலம் முடியெில்லலடயனினும்,
உறுப்பினர்கலளப் தபால அலுெலகத்லத ெிட்டு காலிடசய்ய
தெண்டும்;
b) இந்தச் சட்ெத்தின் நலெமுலறப்படி அறக்கட்ெலளயின் சார்பாக
அலனத்து அதிகாரங்களும் கெலமகளும் மத்திய அசு நியமிக்கும்
நபர்களால் முெக்கல் காலத்தில் லகயாளப்படும்.
(4)
உப பிரிவு 2 இன் கீ ழ் அறிெிக்லகயில் டதரிெித்தபடி முெக்கல்நிலல

காலாெதியாகும் தபாது,
a) மத்திய அரசு முெக்கல் காலத்லத தமலும் ததலெப்படின்
நீட்டிக்கலாம். ஆனால் இந்த முெக்கல் காலம் ஆறுமாதங்களுக்கு
தமல் நீடிக்கக்கூொது அல்லது
b) பிரிவு 3 (1961

43) இன்படி புதிய தபார்டு ஒன்லற அலமக்க

தெண்டும்.
30.
ெருமான ெரியிலிருந்து ெிலக்கு- 1961 ஆம் ஆண்டில் அமலான
ெருமான ெரிச் சட்ெத்தின் படிதயா, ெரி டதாெர்பான தெறு எந்தச்
சட்ெத்தின் கீ ழும் அறக்கட்ெலளக்கு ெரும் ெருொய், லாபங்களுக்கு
ெருமான ெரிதயா தெறு ெரிகதளா கட்ெதெண்டிய அெசியம் இல்லல.
31.
மத்திய அரசு மீ ததா, அறக்கட்ெலளயின் மீ ததா, தபார்

:
உறுப்பினர்

மீ ததா அல்லது தலலலமச் டசயல் அதிகாரி அல்லது
அறக்கட்ெலளயின் ஊழியர்கள் மீ ததா இச்சட்ெத்தின் கீ ழ் நல்ல
எண்ைத்தின் அடிப்பலெயில் ஒருெர் ஏற்படுத்தும் தசதத்திற்காக
ெழக்கு எதுவும் தபாெமுடியாது.
ெிளக்கம்-

(45,1860)
.

32.
தலலெர், உறுப்பினர்கள் மற்றும் அறக்கட்ெலளயின் அதிகாரிகள்
அலனெரும் அரசுப்பைியாளர்கள்- அலனத்து உறுப்பினர்கள்,
தலலலமச் டசயல் அதிகாரி, பிற அதிகாரிகள் மற்றும்
அறக்கட்ெலளயின் ஊழியர்கள் நிகர்நிலல அந்தஸ்தில் இந்தச்

சட்ெத்தின் அம்சங்களின்படி டசயல்பெலாம். அரசுப்பைியாளர் எனில்
இபிதகா 21 ஆெது பிரிெின் அர்த்தம் டபாருந்தும்.
டபாறுப்பு ெழங்குதல் – எழுத்து ொயிலான டபாது அல்லது சிறப்பு

33.

உத்தரவு

ல

தலலெருக்கு அல்லது அறக்கட்ெலளயின் உறுப்பினர்

அல்லது அதிகாரிக்கு சில நிபந்தலனகள் மற்றும் ெலரமுலறகளுென்ததலெ எழும் நிலலயில்- சில அதிகாரங்கலள (35 ஆெது பிரிெின் கீ ழ்
ெிதிமுலறகலள உருொக்கும் அதிகாரம் தெிர) ெழங்கலாம்.
ெிதிகலள உருொக்கும் அதிகாரம் ெழங்கல் –

34.
(1)

(2)

,

a) 3 ஆெது சட்ெப்பிரிெின் உட்பிரிவு(4)

b-

b) தலலெர் மற்றும் உறுப்பினர்களின் தசலெ நிபந்தலனகலள
பிரிவு (4) இன் உட்பிரிவு (2) இன் கீ ழ் ெலரமுலறப்படுத்தலாம்.
ெிதிகலள (4) ஆெது பிரிெின் கீ ழ்

c)

உள்ள உட்பிரிவு (6) இன் கீ ழ் ெலரமுலறப்படுத்தலாம்;
d) தலலலமச் டசயல் அதிகாரியின் அதிகாரங்களும், கெலமகளும்
பிரிவு 8 இன்கீ ழ் உட்பிரிவு (1) இன் அடிப்பலெயில்
ெலரயறுக்கப்பெலாம்;

e) 14

(2)

f) பிரிவு 17 இன் அடிப்பலெயில்

g)

23

.
h) பிரிவு 24, உட்பிரிவு (1) இன்கீ ழ் பராமரிக்கப்பெ

ஆண்டு

கைக்கு

.

i) 25 ஆெது பிரிெின் கீ ழ்
ஆண்ெறிக்லகக

j)
35.
ெிதிமுலறகலள உருொக்குெதற்கான அதிகாரம்(1)
மத்திய அரசிெம் முன் அனுமதி ொங்கி ,
,

ெிதிமுலறகலள இச்சட்ெத்தின் கீ ழ் உருொக்கி

இச்சட்ெத்தின் ததலெகலள நிலறதெற்றுெதற்கு டசயல்படுத்தலாம்.
(2)
அதிகாரத்லத ெிருப்பு டெறுப்பின்றி பயன்படுத்துெது அெசியம்.
ெிதிமுலறகள் அலனத்து அம்சங்களுக்குதமா அல்லது கீ ழ்க்கண்ெ

ெிஷயங்களுக்குதமா உருொக்கப்பெலாம்: a) பிரிவு 3 இன் கீ ழ் உட்பிரிவு(5) இன் அடிப்பலெயில்

b) பிரிவு 4, உட்பிரிவு (6) இன் கீ ழ் தபார்டு கூட்ெம் எந்த இெத்தில், எந்த
தநரத்தில் நலெடபறலாம்;
c) 8 ஆம் பிரிெின்கீ ழ் உட்பிரிவு (3) இன்படி ,தலலலமச் டசயல்
அதிகாரி, பிற அதிகாரிகள் மற்றும் ஊழியர்களின் தசலெக்கான
நிபந்தலனகள் மற்றும் ெிதிமுலறகள்,;
d)

12

(2)
,

19

e)

14

(4)

f)

14

(5)

g)

19
,
,

36.

ெிதிமுலறகளும் ஒழுங்குகளும் தயாரிக்கப்பட்ெ நிலலயில் காலம்
தாழ்த்தாமல் நாொளுமன்றத்தின் இரு அலெகளுக்கும் முன்பு
லெக்கப்பெ தெண்டும். ெிதிமுலறகலள உருொக்கிய பிறகு ெரும்
கூட்ெத்டதாெரிதலா அடுத்தடுத்த டதாெர்களிதலா லெக்கப்பெ
தெண்டியது அெசியம். இந்த ெிதிமுலறகளில் ஏதாெது மாற்றம்
ததலெப்படின் அதற்கு இரு அலெகளும் சம்மதம் டதரிெிக்க தெண்டும்.
குறிப்பிட்ெ ெிதிகள் டசயல்படுத்தக்கூொது என்று இரு அலெகளும்
ஏற்காமலும் இருக்கலாம். இருப்பினும் ெிதிமுலறகளில் எந்த மாற்றம்
டசய்தாலும் அலத ெிருப்பு டெறுப்பின்றி ெிதிமுலறகளின் படி
டசய்யப்பெ தெண்டியது அெசியம்.

