
 

If;fpa n[gk; 

nrg;lk;gH 2016 

nrg;lk;gH khj n[g nra;jpj;jhs; 

,e;j n[g [f;fpakhdJ nts;sp ஆண்டு tpohit Kd;dpl;L rig vOg;GjYf;fhfTk; Njrk; 
kW kyHr;rp fhzTk; fpwp];jtHfs; ,iltplhky; n[gk; gz;z Muk;gpf;fg;gl;lJ.  

Njtd; thdq;fisj; jpwf;fTk; mthpd; kfpikia ntspg;gLj;jTk;> Njrj;jpy; mthpd; 
ty;yik tpsq;fTk; vy;yh kd;whl;L n[g tPuHfSk; n[gpj;jpl Nfl;Lf; nfhs;fpNwhk;.  

“vd; ehkk; jhpf;fg;gl;l vd; [dq;fs; jq;fisj; jho;j;jp n[gk;gz;zp> vd; Kfj;ijj; Njb 
jq;fs; nghy;yhj topfistpl;Lj; jpUk;gpdhy;> mg;nghOJ guNyhfj;jpypUf;fpw ehd; Nfl;L> 
mtHfs; ghtj;ij kd;dpj;J> mtHfs; Njrj;Jf;F N\kj;ijf; nfhLg;Ngd;” ( 2 ehshfkk; 
7: 1) vd;w Njt thHj;ijia ehk; gw;wpf;nfhs;Nthk;.  

fPo;f;fz;l fhhpaq;fSf;fhd ek; n[gq;fisf; Nfl;L Njtd; gjpyspg;ghuhf... 

 xU ghpRj;jkhd> ePjpahd rig 
kNyrpahtpYs;s jpUr;rigfs; Njrj;jpy; xU jhf;fj;ij cz;L gz;zTk;> kf;fs; kj;jpapy; 
cg;ghfTk; xspahfTk;> Jbg;Gld; nray;gLk; XH mq;fkhfTk; ,Ue;jpl n[gpg;Nghk;. 
mg;NghJjhd; rigfs; gy fhhpaq;fis ty;yikNahLk; Jzpr;rNyhLk; Ngr Vதுtha; 
,Uf;Fk;.  

 kNyrpa milahsj;ij gpujpgypf;Fk; XH [f;fpa rig 
kNyrpaHfs; midtUk; vy;yh Ntw;WikfisAk; fise;J xw;Wik MtpAld; tho 
n[gpg;Nghk;. jpUr;rigahdJ vy;yh ,dq;fisAk;> nkhopfisAk; fyhr;rhuq;fisAk; 
fpwp];J ,NaRTf;Fs; If;fpakhf;f n[gpg;Nghk;.  

 cz;ikahd rP\j;Jtk; njhlu 
cz;ikahd rP\j;Jtk; vd;d vd;gij fpwp];;jtHfs; czHe;jplTk; fpwp];JTf;fhf 
mனுjpdk; rpYitia mtHfs; vLj;Jr; nry;yTk; ghLglTk; n[gpg;Nghk;. ntsp ehLfspy; 
,Uf;Fk; gy gbj;j gl;ljhhp fpwp];jtHfSk; gy;fiyf;fof khztHfSk; ehl;ilAk;> 
jpUr;rigfisAk; tsg;gLj;jTk;> fl;b vOg;gTk; ey;y jhprdj;NjhL kPz;Lk; ehL jpUk;g 
n[gpg;Nghk;.  

 xU gykpf;f tsHr;rp ngWk; G+kpGj;uh rig 
rgh> ruth khepyq;fspy; gykpf;f tsHr;rp fhZk; rigfs; vOk;gTk;> Mjp thrpfs; 
kj;jpapy; NjtgaKk; ijhpaKk; nfhz;l jiytHfs; vOk;g n[gpAq;fs;.  

 nghUshjhu kPl;rp 
cyfk; jw;NghJ vjHNehf;Fk; nghUshjhu neUf;fbapy; ek; ehl;L jiytHfs; ek;  
ehl;il Qhdj;NjhL top elj;jpl> Njtd; njhlHe;J ek; ehl;il MrPHtjpf;f n[gpAq;fs;.  
ehl;bd; nghUshjhuk; vy;y ,dq;fSf;fpilNaAk; Kiwahf gfpHe;jspf;fg;glTk; me;epa 
njhopyhsHfs; ey;ygbahf elj;jg;glTk; n[gpAq;fs;. murpay; Rzf;fKk; Kiwahd 
nryT nra;jYk; fhzg;gl n[gpAq;fs;. gjtp J\;gpuNahfj;jpw;nfjpuhfTk;> 
CoYf;nfjpuhfTk;> ,];yhkpa kakhf;FjYf;nfjpuhfTk; n[gpAq;fs;.  

 

 



 

 

 Rje;jpuKk; murhq;f epWtdq;fSk; 

kj;jpய tq;fp (BNM) Coy; xopg;G fkp\d; (MACC) Njrpa fzf;fha;thsH mYtyfk; 

(JAN)> ePjpj;Jiw Mfpaitfs; Rje;jukhf nray;glTk; murpay; rpj;J tpisahl;Lfs; 
Njrpa rl;l mikg;ig myl;rpak; nra;ahjgbf;Fk;> mbg;gil kdpj Rje;jpuk; fhf;fg;glTk; 
n[gpAq;fs;. Njt gaKs;s NeHikahd murhq;f CopaHfs; vOk;g n[gpAq;fs;. 
NeHikahd> J}a;ikahd [dehaf kuGfis ghJfhf;fpw jiytHfs; vOk;g n[gpAq;fs;.  

 ePjpahd ghijf;Fj; jpUk;Gjy;  
ePjpAk; NeHikAk; nfhz;l xU kWrPuikg;G kNyrpahTf;F tu n[gpAq;fs;.  

Coy; kpFe;j tU\q;fspypUe;J tpLgl n[gpAq;fs;. Nkyplq;fspy; fhzg;gLk; vy;yh 
mepahaq;fSk; ntspg;glTk;> ePjp> epahak;> NeHik epiyg;glTk; n[gpAq;fs;.  

 

செப்டம்பர் மாத செபக்குறிப்புகள் (ஐக்கிய செபம்) 

1. அக்டடாபர் மாத நாடாளுமன்ற அமர்வு 
அ. இந்த அமர்வு 17 அக்ட ோபரில் துவங்குகிறது. ஆறுவோரத்திற்கு நட பபறும் 
இக்கூட் ம் 25 நவம்பர் வடரயிலும் ந க்கும். டமலடவ மன்றம் 5 நவம்பர் முதல் 
21 டிசம்பர் வடரயில் 3 வோரங்களுக்கு இ ம் பபறும் 
 
ஆ. மாராங் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஹாடி அவாங் அவர்களின் தனிநபர் ெட்ட 
மடொதா. 
I. விவோதத்திற்கு இந்த மடசோதோ பகோண்டுவர க ந்த அமர்விடலடய முடிவு 
பசய்யப்பட் து. அதின் அம்சம் என்னபவன்றோல் போஸ் கட்சி ஆளும் கிளந்தோன் 
மோநிலத்தில் ஹூடுட் சட் ம், மரணம் தவிர மற்ற அடனத்து தண் டனடயயும் 
விதிக்க வடக பசய்யும். இந்த சட் ம் நிடறடவறினோல் ஷோரியோ நீதிமன்றம் 40 
முதல் 100 கடசயடிகள் கீழ்க்கோண்பவற்றிற்கோக வழங்கும். 
 1). விபச்சோரம், 2). விபச்சோரம்பற்றி பபோய்யோன குற்றச்சோட்டு, மது டபோடத, 3). மத 
துடரோகம் டபோன்றடவ குற்றவியல் பிரிவில் இ ம்பபறும். 
 
II. கிளந்தோன் துடண மந்திரி பபசோர், அவர் மோநிலத்தில் மோத்திரமல்ல, மடலசியோ 
முழுவதும் இந்த ஷோரியோ சட் ம் ஒருமுகப்படுத்தப்பட்டு அமுல் 
பசய்யப்ப டவண்டும் என கூறியுள்ளோர். அடனத்து மோநிலங்களிலும் ஷோரியோ 
நீதிமன்றப்பிரகோரம் ஹூடுட் சட் த்டதக் பகோண்டுவர முயற்சிக்கும் இந்த 
வஞ்சகமோன டயோசடன இல்லோமல் டபோகும்படி பெபி. 
 
III. முஸ்லிம் மற்றும் முஸ்லிம் அல்லோதோர் இந்த மோடசோதோவின் விடளவுகடளக் 
குறித்த விழிப்புணர்வும், மக்கடள குழப்பத்தில் ஆக்கி மதத்டதக்பகோண்டு அரசியல் 
இலோபத்டத அட வதிலிருந்து தவிர்க்கவும் பெபி. இந்த ஹூடுட் சட் த்டத, 



அமுலோக்கத்திற்கு முரணோக, விரிவோன எதிர்ப்பும், அரண்மடன சுல்தோன்களும் 
தடுக்க முன்வரும்படி பெபி. மடலசியோ பதோ ர்ந்து சமய சுதந்திரம் பகோண்  நோ ோக 
நிடலத்திருக்க பெபி. 

இ. பல்லூடக தகவல் ெட்ட மடொதாவின் உத்டதெ திருத்தம் 

I. மடலசிய பல்லூ க தகவல் கமிஷனுக்கு மின் அஞ்சல் தகவடல தன் 
கட்டுப்போட்டிற்குள் டவத்துக்பகோள்ளக் கூடுதல் அதிகோரம் தர வடக பசய்கிறது. 
மோத்திரமல்ல இந்த மடசோதோ நிடறடவற்றப்பட் ோல் இந்த திருத்தத்டதோடு 
குற்றவியல் டகோட்போட்டின்கீழ் டபோரோளிகள் மற்றும் பல்லூ க விமர்சகர்கடள 
தடுப்புக்கோவலிலிருந்து ெோமீனில்கூ  பகோண்டுவரோதபடிக்கு இச்சட் ம் 
கட்டுப்படுத்தும்.  

II. நட முடறயில் இருக்கும் மற்றும் எதிர்கோல சட் ங்கள், மக்கள் தங்கள் 
உணர்வுகடள பவளிக்பகோண்டுவருகிற சுதந்திரத்டதயும் மற்றும் மின்னஞ்சல்வழி 
சிந்தடனகளின் விமர்சனத்டத மதிக்கும்படியோக இருப்படத அரசோங்கம் 
உறுதிபசய்ய டவண்டும்.  

ஈ. ெட்ட நிபுணத்துவ உத்டதெ திருத்த மடொதா 

I. 25% சட்  நிபுணத்துவ மன்றத்தில் உறுப்பினர் எண்ணிக்டக இருக்கவும், 
ஆண்டுப்பபோதுக்கூட் த்டத ந த்த குடறந்த பட்ச அளவு டகோரம் இருக்கடவண்டும் 
எனும் அதிகோரத்டத நிர்ணயிக்கும் பபோறுப்பும் அதின் சட் த்துடற அடமச்சருக்கு 
வழங்கப்ப  மடசோதோ திருத்தம் பசய்யப்ப வுள்ளது. அது சட்  நிபுணர்களின் 
சுதந்திரத்டதயும் அவர்களின் பதோழில் டகோட்போடுகடளயும் கட்டுப்படுத்தும்.   

II. நிபுணத்துவ பதோழில் ரீதியில் சுதந்திரமோய் பணிபுரிவதற்கு இது கட்டுப்போடு 
விதிப்படதோடு பலனுள்ள விடளவுகடளயும் பகோண்டுவரோது. இந்த திருத்தம் 
நிடறடவற்றப்ப ோமல் இருப்பதற்கும், சட்  நிபுணர்களின் மன்றம் தங்கள் 
பதோழிடல இட யூறு இல்லோமல் பசய்யவும் பெபி.  

உ.  நீதிபமோழிகள் 21:1ல் கூறியுள்ளபடி  ரோெோவின் இருதயம் கர்த்தரின் டகயில் 
நீர்க்கோல்கடளப் டபோலிருக்கிறது. அடதத்தமது சித்தத்தின்படி அவர் திருப்புகிறோர். அட் ர்னி 
பெனரல் அலுவலகத்தில்தோன் இந்த சட்  மடசோதோக்கள் திருத்தம் பகோண்டுவர 
தீர்மோனிக்கப்படுவதோல்  சட் த்துடறத் தடலவருக்கோக பெபி. 

ஊ. நோ ோளுமன்ற சபோநோயகர்  த்டதோ ஸ்ரீ பங்லீமோ பண்டிக்கோர் அமின் ஹெி 
மூலியோவுக்கோக பெபி. அவர்தோன் எதிர்வரும் நோ ோளுமன்ற அமர்டவ தடலடமத் 
தோங்குவோர். நோ ோளுமன்ற ெனநோயகம் தன் டகோட்போடுகளில் இயங்கவும், டபோதுமோன டநர 
அளவு டநர்டமயோன விவோதத்திற்பகன ஒதுக்கப்ப வும் பெபி. நீதியுள்ள நோ ோளுமன்ற 



ஆண், பபண் உறுப்பினர்களும், அரசோங்கமும் நியோயத்திற்கோக, மனித உரிடமகள் 
நிடலநோட் ப் டபோரோ வும் பெபி. 

எ. அடிப்பட  மனித உரிடமகள் பறிடபோவடத எதிர்த்து அரசு சோரோ இயக்கங்களும், 
பவளிநோட்டு அடமப்புகளும் கண் னம் மற்றும் அழுத்தங்கடளத்தர பெபி. நோ ோளுமன்ற 
உறுப்பினர்கள் துணிவு னும் டதரியத்து னும் நோ ோளுமன்ற சுதந்திரத்திற்கோய் டபச 
பெபி.  

2. மடேெிய தின செப சகாண்டாட்டம் 

  அ. சபோவிலும், சரவோக்கிலும், தீபகற்ப மடலசியோவிலும் பவவ்டவறு இ ங்களிடல 
பல்டவறு சடபகளும் அடமப்புகளும் ஏற்போடு பசய்துள்ள பகோண் ோட் ங்களுக்கோக பெபி. 

  ஆ. சடபகள் ஒருமித்து அவருட ய இரோஜ்ெியம் வரவும் அவருட ய சித்தம் 
பசய்யப்ப வும் மன்றோடும்பபோழுது அவருட ய தயவும் போதுகோப்பும் அவர் சடபகளின்மீது 
கோணப்ப  பெபி. சடபகள் எழுப்புதல் பபறும்படி தங்கடளத் தோழ்த்தி, தங்கள் வழிகடள 
விட்டுத்திரும்பி, அவர் முகம் டதடி, நம்டதசத்தின் மீது டதவன் டஷமத்டத நல்கும்படி 
பெபிப்டபோம். கிறிஸ்துவின் சரீரமோக விளங்க இருதயத்தின் ஒற்றுடமக்கோக பெபி.  

3. 1எம்.டி.பி 

  அ. 1எம்.டி.பி பற்றிய அண்டமய கோல பிரசுரப்படி டதசத்தில் நீதியும் சத்தியமும் 
பவளிப்பட்டு அரசோங்கத்தில் ந ந்துள்ள பல்டவறு ஊழல்கள் பவளியரங்கமோக்கப்ப வும், 
கோணோமற்டபோன நிதிகள் கண்டிபிடிக்கப்ப வும் பெபி. உள்நோட்டு மற்றும் பவளிநோட்டு 
ஏென்சிகள் மூலமோக டதவன் கிரிடய பசய்து, டதடவயோன அழுத்தங்களினோல் 
இந்தக்கோரியத்டதக்குறித்து உண்டம பதரியவரவும், இந்த மண்ணில் நீதி நிடலக்கோணவும் 
பெபி.  

  ஆ. நீதியும் நிடறந்த டநர்டமயும் உள்ளத் தடலவர்கள் எழும்பி 
சட் திட் ங்கடளக்பகோண்டு உண்டமடய, நீதிடய, இரக்கத்டத பிரதிபலிக்கும்  வடகயில் 
தங்கள் பபோறுப்புகடள ஒப்புவிக்க பெபி. இந்த விவகோரத்திற்கு, நியோயமும், விடரவோன 
தீர்வும் கோண பெபி.    

4. பயங்கரவாத மிரட்டல் மற்றும் ஊடுருவல்களுக்கு எதிராக பாதுகாப்பு.  

  அ. நம் போதுகோப்பு அதிகோரிகள், பயங்கரவோதிகளின் மிரட் ல்கடள எதிர்பகோள்ள 
டகோலோலம்பூர், புத்ரோ பெயோ, பினோங்கு, சபோ டபோன்ற டதசத்தின் பட் ணங்களில் விழிப்பு 
நிடலயில் போதுகோக்க பெபி. பதன் கிழக்கோசிய பிரோந்தியத்தில் ஐசிஸ் விடுத்திருக்கும் 
மிரட் டல முறியடிக்க ஆசியோன் நோடுகளின் எல்டலகடள விழிப்பு ன் போதுகோக்கவும், 
இந்நோடுகளின் வழீ்ச்சிக்கு திட் மிடும் அடனத்து சதிநோச டவடலகடளயும் 
டதோல்வியுறச்பசய்யவும் பெபி. 



  ஆ. சுட்டுத்தள்ளும் குற்றச்பசயல்கள், குண் ர் கும்பல்களுக்கிட யில் நட பபறும் 
டமோதல்கடளயடுத்து வரும் புகோர்களினிமித்தம் டதசத்தில் போதுகோப்பு நிடலத்தன்டம 
டமம்படுத்தப்ப  பெபி. மடலசிய எல்டலகளில் போதுகோப்பு டமடலோங்க பெபி. கோவற்பட , 
இரோணுவம், கடரடயோர போதுகோப்பு டரோந்துப்பட களுக்கிட யில் ஒருங்கிடணப்பும், 
குறிப்போக சபோ எல்டலப்பகுதியில் இந்த ஆயுதப்பட கள் போதுகோப்பு விசயத்தில் எவ்வித 
சமரசமும் ஒத்துப்டபோகும் தன்டமயும் இல்லோதிருக்க பெபி. 

                                  


