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ஒரு நமஜிஸதிநரட பு்காரில நீங்கள் பு்கார் மெய்்தவர் 
அல்லது எதிர் ்தரபபு, அல்லது ம்தாந்தரவிலிருநது 
்பாது்காக்கும் நீதிமன்றம் அல்லது ெமூ்க ெர்்சதெத் 
தீர்வு மன்றங்களில ்தாக்்கல மெய்யப்படடுள்்ள 
வழக்கு்கள் உள்்ளவர். அ்தன அடிப்பத்டயில, நீங்கள் 
அரசு நீதிமன்ற்களின நீதிமன்ற ெர்்சதெ தீர்வு 
குழுமத்்தால (CDRC) ே்டத்்தப்படும் மத்தியஸ்தத்திற்கு 
வரும்்படி ந்கடடுக்ம்காள்்ளப்படடுள்ளீர்்கள். வழக்த்க 
விொரத�க்குக் ம்காண்டு ந்பா்காமல எல்லா 
்தரபபினராலும் மன்தார ஏற்றுக்ம்காள்்ளப்படும் ஒரு 
தீர்தவ எடடுவ்தற்கு உ்தவுவந்த மத்தியஸ்தத்தின 
குறிக்ந்கா்ளாகும்.



மத்தியஸ்தம் என்றால எனன?

பு�ார் கெய்பவர் மற்றும் 
எதிர் ்தரப்புக்�ா்ன 
மத்தியஸ்தம்

அது ெர்்சறெ�றளத் தீர்ப்்ப்தற்�ா்ன ஒரு வழி

மத்தியஸ�ர ேடுநி்லையொன மூன்றொம் �ரபபு ஆவொர. 
நீதிமன்றத்துக்கு்ச தசல்லைொமல் வழக்்்க்ச சுமூ்கமொ்க 
தீரத்துக்த்கொள்ை �ரபபு்களி்டதய த்ப்சசுவொரத்்�்க்ை ேடத்� 
அவர உ�வுவொர. மத்தியஸ�ர, சர்ச்சயில் யொர ்பக்்கமும் 
த்பசமொடடொர, ்பொர்படசமொ்கவும் ேடநதுத்கொள்ைமொடடொர. அவர சடடம் 
சொரந� அல்லைது மற்ற ஆதலைொச்ன ஏதும் வழங்கவும் மொடடொர. 

அது ஒரு விொரறண அல்ல

சர்ச்சயில் யொர சரி, யொர �வறு எனறு மத்தியஸ�ர மதிபபிடதவொ 
முடிவு தசயயதவொ மொடடொர.

அது மத்தியஸ்தரால வழிந்டத்்தப்்படும் ஒரு கூட்டம்

இரு �ரபபு்களும் சம்ம�ம் த�ரிவிக்கும் ஒரு சமரச தீர்வ 
எடடுவ�றகு மத்தியஸ�ர உ�வுவொர. மற்ற �ரபபு நீங்கள் 
தசொல்வ்�க் த்கடடு உங்களின அக்்க்்ற்க்ைக் 
்கருத்தில்த்கொள்ை தவண்டும் எனறு எப்படி நீங்கள் 
விரும்புவீர்கதைொ, அதுத்பொலைதவ மற்ற �ரபபு கூறுவ்� 
நீங்களும் த்கட்க �யொரொ்க இருக்்க தவண்டும்,  அவரது 
அக்்க்்ற்க்ை நீங்கள் எப்படி ்கருத்தில் த்கொள்ைலைொம் எனறும் 
்பரிசீலிக்்க தவண்டும்.

அந்தரங�மா்னது மற்றும் உரிறமக்குப் 
்பா்த�மற்்றது

மத்தியஸ�த்தில் ்கலைநது த்பசப்படட விவ்கொரங்கள் 
அந�ரங்கமொன்வ மறறும் உரி்மக்குப ்பொ�்கமற்ற்வ.

"அந�ரங்கம்" என்றொல் மத்தியஸ�த்தினத்பொது �ரபபு்கள்  ்கலைநது 
த்பசும் அ்னத்தும் தவறு யொரிடமும் தவளியிடப்படொது மறறும் 
தவளியிடப்படவும் கூடொது. 

"உரி்மக்குப ்பொ�்கமற்றது" என்றொல் மத்தியஸ�த்தின மூலைம் 
சர்ச்ச தீரக்்கப்பட முடியவில்்லை என்றொல், 
மத்தியஸ�த்தினத்பொது �ரபபினர ்பகிரநதுத்கொண்ட்வ 
தவளியிடப்படதவொ மறறும் அவர்களுக்கு எதிரொ்க நீதிமன்றத்தில் 
்பயன்படுத்�ப்படதவொ முடியொது.



மத்தியஸ்தர் யார்? 

CDRC - யில் உள்ை மத்தியஸ�ர்கள், நீதி்பதி்கள், 
த�ொண்டூழியர்கள் மறறும் சமொ�ொன நீதி்பதி்கள் (ஜஸடிஸஸ 
ஆப பீஸ) ஆவர.

ெர்்சறெறயத் தீர்த்துக் க�ாள்ளுமாறு மத்தியஸ்தர் 
்தரப்பு�றளக் �ட்டாயப்்படுத்துவாரா?

இல்்லை. சர்ச்ச்யத் தீரத்துக் த்கொள்ளுமொறு மத்தியஸ�ர 
�ரபபு்க்ைக் ்கடடொயப்படுத்� மொடடொர. சர்ச்ச்யத் தீரக்்க, 
�ரபபு்கள், ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர ஏறகும் ஒரு தீர்வக் 
்கண்டுபபிடிக்்க உ�வுவத� மத்தியஸ�ரின குறிக்த்கொைொகும். 
சர்ச்ச்யத் தீரத்துக்த்கொள்ளும் முடிவும் மறறும் தீரவின 
விவரங்களும்  முறறிலும் இரு �ரப்பொலும் தீரமொனிக்்கப்படடு 
மறறும் ஏறறுக்த்கொள்ைப்படதவண்டும்.

நான் ஏன் மத்தியஸ்த கூட்டத்தில �்லநதுக�ாள்ள 
வவண்டும்?

வழக்கு விசொர்ணக்கு்ச தசல்வ்�விட மத்தியஸ�த்தில் ்பலை 
அனுகூ்லங�ள் உள்ைன. 

> அந�ரங்கமொனது மறறும் 
உரி்மக்குப ்பொ�்கமற்ற 
்கலைநது்ரயொடல்்களும் 
தீரவு்களும் த்கொண்டது

> வி்ரவொன தீரவு 

> கூடு�ல் மன நிம்மதி

> கு்்றந� தசலைவு

> கு்்றந� மனவு்ை்சசல்

> கூடு�ல் 
நீக்குபத்பொக்்கொனது மறறும் 
விதிமு்்ற சொரொ�து

> முடிவின வி்ைவில் 
�ரபபு்களுக்குக் கூடு�ல் 
்கடடுப்பொடடு ஆற்றல் 
உள்ைது

மத்தியஸ்தத்தில நான் �்லநதுக�ாள்ளவிலற்ல 
என்்றால என்்ன ந்டக்கும்?

வழக்கு ே்டமு்்றயின ஓர அம்சமொ்க ்பணியிலுள்ை 
தமஜிஸதிதரட / நீதி்பதி, வழக்கு மத்தியஸ�த்திறகு்ச தசல்லை 
தவண்டும் எனறு உத்�ரவிடடுள்ைொர. 

பு்கொர தசய்பவர மத்தியஸ�த்திறகு வரத் �வறினொல், வழக்கு 
�ள்ளு்படி தசயயப்படலைொம். எதிர �ரபபு மத்தியஸ�த்திறகு வரத் 
�வறினொல் மறத்றொரு மத்தியஸ� கூடடத்திறகு ஏற்பொடு 
தசயயப்படலைொம் அல்லைது தமல் ேடவடிக்்்கக்்கொ்க உரிய 
இலைொக்்கொவிறகு வழக்கு மீண்டும் அனுபபி ்வக்்கப்படலைொம். 
வழக்கு உரிய இலைொக்்கொவிறகு மீண்டும் அனுபபி்வக்்கப்படடொல், 
எதிர �ரபபு ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர ஏறகும்  நீதிமன்றம் 
சொரொ� தீர்வ எடட பு்கொர தசய�வதரொடு ஒரு �னிமு்்றயொன 
மறறும் அந�ரங்கமொன மு்்றயில் த்ப்சசு வொரத்்�்கள் ேடத்தும் 
வொயப்்ப இழப்பொர. பி்றகு, பு்கொர தசய்பவர வழக்்்கத் 
த�ொடரக்கூடும். அ�ன வி்ைவொ்க எதிர �ரபபு வழக்கு 
விசொர்ண்ய எதிரதேொக்்கக்கூடும்.

எ்னவவ, மத்தியஸ்தத்தில �்லநதுக�ாள்ள வவண்டும் என்று 
அற்னத்து ்தரப்பு�ளும் வலுவா� ஊக்குவிக்�ப்்படுகின்்ற்னர்.



கூட்டத்தின் நிற்றவு 
�ரபபு்கள் ஒரு தீர்வ எடடிவிடடொல், அவர்கள் 
ஒபபுக்த்கொண்ட்�்ச சரி ்பொரக்்கவும், உறுதி தசயயவும் 
மத்தியஸ�ர �ரபபினர்க்ை்ச தசரநத� சநதிப்பொர. 
மத்தியஸ�ர நி்பந�்ன்க்ைப ்பதிவு தசயவொர, வழக்கும் 
நி்்றவ்டயும். அ�ன பி்றகு, இரு �ரபபு்களும் தீரவின 
நி்பந�்ன்களுக்குக் ்கடடுப்பட தவண்டும். 

�ரபபு்கள் ஒரு தீர்வ எடடவில்்லை என்றொல், மத்தியஸ�ர 
கீழவரு்பவறறில் ஏத�னும் ஒன்்ற்ச தசயயலைொம்: 

> மறறுதமொரு மத்தியஸ� கூடடத்த�ொடருக்கு ஏற்பொடு 
தசயயலைொம்; அல்லைது

> வழக்கிற்கொன அடுத்�க்்கடட ேடவடிக்்்க்ய எடுக்்க 
வழக்்்க உரிய இலைொக்்கொவிறகுத் திருபபி அனுப்பலைொம்.

கூடு்த்லா்ன இறண மற்றும் ்தனிப்்பட்ட கூட்டங�ள் 
்பயனளிக்கும் எனறு மத்தியஸ�ர எண்ணினொல், �ரபபு்கள் 
கூடு�லைொன இ்ண மறறும் �னிப்படட கூடடங்க்ைப த்ப்றலைொம்.

்தனிப்்பட்ட கூட்டங�ள்
த�்வ ஏற்படடொல், மத்தியஸ�ர ஒவதவொரு �ரபபுடனும் 
�னித்�னியொ்க ஒரு �னிப்படட கூடடத்தில் த்பசுவொர. 
உங்களுக்குள்ை அக்்க்்ற்க்ை, மற்ற �ரபபுடன 
்பகிரநதுத்கொள்ை உங்களுக்குத் �யக்்கமொ்க இருப்ப்வ உள்்பட, 
மத்தியஸ�ரிடம் எடுத்து தசொல்லை இதுதவ சி்றந� சமயம். 
ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர ஏறறுக்த்கொள்ைக்கூடிய 
சொத்தியமொன தீரவு்க்ைத் த�ொடரநது ஆரொயவும் இது சி்றந� 
சமயமும் ஆகும். நீங்கள் அனுமதி அளித்�ொதலையனறி, 
�னிப்படட கூடடங்களின த்பொது நீங்கள் கூறிய எ்�யும் 
மத்தியஸ�ர எந� �ரபபிடமும் கூ்றமொடடொர.

மத்தியஸ்த கூட்டத்தின் வ்பாது என்்ன ந்டக்கும்?

அறிமு�ம் மற்றும் இறண கூட்டம்
மத்தியஸ�ர பு்கொர தசய�வர மறறும் எதிர �ரபபு ஆகிய 
இருவ்ரயும் சநதித்து மத்தியஸ� ே்டமு்்ற்க்ை 
விைக்குவொர. �ரபபு்கள் சர்ச்ச்யப்பறறிப த்பச வொயபபு 
கி்டக்கும். �ரபபு்கள் அக்்க்்ற த்கொண்டுள்ை பிர்சச்ன்க்ை 
அ்டயொைம் ்கண்டு அவற்்றத் தீரப்ப�ற்கொன சொத்தியமொன 
வழி்க்ை ேொட மத்தியஸ�ர உ�வுவொர.



மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் என்்ன க�ாண்டு வர 
வவண்டும்?

சர்ச்சக்குத் த�ொடரபு்டய ஏத�னும் ஆவணங்கள், 
பு்்கப்படங்கள், ்பதிவு்கள் த்பொன்றவற்்ற நீங்கள் த்கொண்டு வர 
தவண்டும். (உ�ொரணத்திறகு, உங்களின மருத்துவ ்கடடணங்க்ை 
மற்ற �ரபபினர உங்களிடம் திருபபி்ச தசலுத்�தவண்டுதமனறு 
நீங்கள் விரும்பினொல், உங்களின மருத்துவ அறிக்்்க்யயும் 
இரசீது்க்ையும் நீங்கள் த்கொண்டு வரதவண்டும்.) 

ஒரு பு�ார் கெய்பவர் அல்லது எதிர் ்தரப்பி்னர் என்்ற 
முற்றயில நான் மத்தியஸ்தத்திற்கு ஏவ்தனும் 
�ட்டணங�ள் கெலுத்்த வவண்டுமா?

இல்்லை. CDRC - யில் இலைவசமொ்க மத்தியஸ�ம் தசயயப்படும்.

மத்தியஸ்தம் எவவளவு வநரம் நீடிக்கும்? 

�ரபபினர்கள் எவவைவு வி்ரவொ்க ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர 
ஏறகும் ஒரு தீரவுக்கு வருகி்றொர்கள் என்ப்� அது 
த்பொறுத்திருக்கும். மத்தியஸ� கூடடங்கள் வழக்்கமொ்க ஒரு ்கொ்லை 
அல்லைது ஒரு மதியம் இடம்த்பறும். ஒவதவொரு கூடடமும் சுமொர 
மூனறு மணி தேரம் நீடிக்கும். ்பலை வழக்கு்களில், அநதேரத்திறகுள் 
�ரபபினர்கைொல் சர்ச்ச்யத் தீரத்துத்கொள்ை முடியும். சிலை 
வழக்கு்களில், நீங்கள் தமலும் ஒரு கூடடத்திறகு வர தவண்டிய 
அவசியமிருக்்கலைொம்.

நான் ஒரு வழக்�றிஞறர நியமிக்� வவண்டுமா?

சுயமொ்க மத்தியஸ� கூடடத்திறகு வருவதில் உங்களுக்கு 
எந�தவொரு �யக்்கமும் இல்்லைதயன்றொல் நீங்கள் ஒரு 
வழக்்கறிஞ்ர நியமிக்்க அவசியமில்்லை. ஆனொல், நீங்கள் 
முனனதர ஒரு வழக்்கறிஞ்ர நியமித்திருந�ொல், உங்களின 
வழக்்கறிஞர மத்தியஸ� கூடடத்திறகு உங்களுடன வரலைொம்.

நான் ஒரு குடும்்ப உறுப்பி்னர் அல்லது நண்்பறர 
அறழத்து வர்லாமா?

CDRC - யில் ே்டத்பறும் மத்தியஸ�த்திறகு நீங்கள் ஒரு குடும்்ப 
உறுபபின்ர அல்லைது ேண்்ப்ர அ்ழத்து வரலைொம். ஆனொல், 
அவர்கள் மத்தியஸ� அ்்றக்குள் நு்ழய மத்தியஸ�ரின 
அனுமதி தவண்டும். தமயநி்கர நீதிமன்ற அமரவு வழியொ்க 
மத்தியஸ�ம் ேடத்�ப்படும்த்பொது உங்களுடன தவறு ே்பர்கள் 
இருந�ொல், நீங்கள் மத்தியஸ�ரிடம் இ�்ன த�ரிவிக்்க தவண்டும்.

மத்தியஸ்தங்கள் நேரடியா்க அல்லது மமய்நி்கர் 
நீதிமன்ற அமர்வு்களின வழியா்க (ZOOM வாயி்லா்க 
்காம�ாளி கூட்டம்) ே்டத்்தப்படுகின்றன. உங்களின 
மத்தியஸ்தம் ்காம�ாளி கூட்டம் வாயி்லா்க 
ே்டத்்தப்படுமா என்பத்த CDRC உங்களி்டம் ம்தரிவிக்கும். 
மமய்நி்கர் நீதிமன்ற அமர்வு்களுக்்கான வழி்காடடிக்கு, 
்தயவுமெய்து www.judiciary.gov.sg/attending-court/
virtual-court-sessions - தயக் ்கா�வும்.

https://www.judiciary.gov.sg/attending-court/virtual-court-sessions
https://www.judiciary.gov.sg/attending-court/virtual-court-sessions


த்பொறுபபுத் து்றபபு அறிவிக்்்க: இந� தவளியீடு த்பொதுவொன �்கவல் 
வழஙகும் தேொக்்கத்துடன மடடுதம �யொரிக்்கப்படடுள்ைத�யனறி, சடட 
ஆதலைொச்னக்கு மொற்றொ்க அல்லை. உங்களின வழக்கு குறித்து சடட 
ஆதலைொச்ன த�்வப்படடொல் ஒரு வழக்்கறிஞ்ரக் ்கலைந�ொதலைொசிக்்க 
தவண்டும். இந� தவளியீடடின த்பொருைடக்்கத்திலிருநது மறறும் அ�ன 
த�ொடர்பொ்க எழும் ஏத�னும் மறறும் எல்லைொ த்பொறுபபு்களிலிருநதும் அரசு 
நீதிமன்றங்கள் மறுபபுரி்ம த்பறறுள்ைன.

எல்லைொத் �்கவல்்களும் 1 பிபரவரி 2022 த�திப்படி சரியொன்வ.

அரசு நீதிமன்்றங�ள்
1 தெவலைொக் சதுக்்கம்
சிங்கபபூர 059724
த�ொ்லைத்பசி எண்: 6 JUSTICE (65878423)
www.judiciary.gov.sg

மத்தியஸ்தத்திற்கு நான் எவவாறு ்தயார் கெயவது?

மத்தியஸ்தம் கவற்றி�ரமா� அறமய இரு ்தரப்பி்னர்�ளும்:

> ேல்லை தேொக்்கத்துடன வரதவண்டும்; 

> ஒருவர மறத்றொருவர கூறுவ்�க் த்கட்க �யொரொ்க இருக்்க 
தவண்டும், ஒருவர மறத்றொருவரின ேலைன்க்ையும் 
அக்்க்்ற்க்ையும் எண்ணிப்பொரத்து ஒருவருக்த்கொருவர 
நியொயமொ்க ேடநதுத்கொள்ை தவண்டும்;

> ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர ஏறகும் தீர்வக் ்கண்டறிய 
இ்ணநது தசயல்்பட �யொரொ்க இருக்்க தவண்டும்; மறறும்

> மத்தியஸ�ம் ேல்லை ்பயன அளிக்்கக்கூடிய�ொ்க அ்மய,  
நீங்கள் சர்ச்ச்யத் தீரப்பதில் குறிப்பொ்க இருப்பதுடன 
ஒருவருக்த்கொருவர மன�ொர ஏறகும் தீரவு்க்ை எடட தி்றந� 
மனதுடன வரதவண்டும்.

மத்தியஸ்தத்திற்கு வருவ்தற்கு முன் நீங�ள் பின்வரும் 
வ�ள்வி�றளப்்பற்றி வயாசித்து றவத்துக்க�ாள்வது 
உங�ளுக்கு உ்தவியா� இருக்கும்:

> சர்ச்ச்யத் தீரப்ப�றகு மற்ற �ரபபுக்கு எனன த�்வப்படக் 
கூடும், மறறும் இது ஏன உங்களுக்கும் / மற்ற �ரபபுக்கும் 
முக்கியமொன�ொ்க உள்ைது?

> இரு �ரபபு்களுக்கும் சர்ச்ச்யத் தீரத்து்வக்்கக்கூடிய 
எம்மொதிரியொன தேர்மயொன மறறும் நியொயமொன தீரவு்க்ை 
உங்கைொல் தயொசிக்்க முடியும்? 

> சர்ச்ச்யக் குறித்து விசொர்ணக்கு்ச தசல்வது சி்றந��ொ, 
அல்லைது மத்தியஸ� கூடடத்தில் அ்�த் தீரத்துத்கொள்வது 
சி்றந��ொ? தேரம், தசலைவு்கள், தசௌ்கரியம், மன நிம்மதி, உ்றவு்கள் 
மறறும் தவதரத�னும் நீண்ட்கொலை ்பரிசீலை்ன்கள் 
த்பொன்றவற்்றக் ்கருத்தில் த்கொள்ைவும்.

மத்தியஸ�ர உங்களின வழக்்்க முடிவு தசயய மொடடொர. எனதவ, 
யொர சரி அல்லைது �வறு எனறு மத்தியஸ�்ர ேம்்ப ்வக்்க 
முயறசிப்பது சர்ச்ச்யத் தீரப்பதில் உ�வியொ்க அ்மயொது.


