
●	மத்தியஸ்ம்	என்றால்	என்ன?
●	ஒரு	வழக்கு	விசறாரணையிலதிருந்து	நீ்திமன்	
மத்தியஸ்ம்	எவவறாறு	வவறுபடுகதி்து?

மற்றும்	இ்ர	்கவல்கள்

பபறாறுப்பு	அ்திவிக்ணக:
இந்்	ணகவயடு	பபறாது	்கவலுக்கு	
மட்டும்	்யறாரிக்கப்படுகதி்து.	
இது	சட்்ட	ஆவலறாசண்னக்கு	
மறாற்்றா்ன்ல்ல.		உஙகளின	
வழக்கதிற்குச்	சட்்ட	ஆவலறாசண்ன	
வ்ணவப்பட்்டறால்	நீஙகள்	ஒரு	
வழக்க்திஞரின	ஆவலறாசண்னணயப்	
பப்	வவண்டும்.	இந்்	ணகவயட்டின	
பபறாருள்டக்கத்திலதிருந்து	
மற்றும்	அ்ன	ப்றா்டரபறாக	
எழும்	ஏவ்னும்	மற்றும்	எல்லறா	
பபறாறுப்புகளிலதிருந்தும்	ப்திப்பறாளரகள்		
மறுப்புரிணம	பபற்றுள்ள்னர.
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அரசு	நீ்திமன்ஙகள் 
1 Havelock Square
Singapore 059724
Tel: 1800-JUSTICE (1800-5878423)
www.statecourts.gov.sg

 மத்தியஸ்	 கூட்்டதப்றா்டர	 இ்டம்	
பபறுவ்ற்கு	 முனபு	 உஙகளின	 வழக்ணகப்	
பற்்தி	 உஙகளின	வழக்குணரஞவரறாடு	 கலந்து	
வபசுஙகள்.		ஒரு	்ீரணவ	எவவறாறு	எட்டுவது	
எனபண்	ஆரறாயவது	்றான	மத்தியஸ்த்தின	
வநறாக்கவம	 அன்தி	 யறார	 மீது	 ்வறு	
உள்ளது	 எனபண்	 ஆரறாய	 அல்ல	 எனறு	
நதிண்னவில்	 ணவததுக்பகறாள்ளுஙகள்.	 	 பின	
வரும்	 விவகறாரஙகணளப்பற்்தி	 உஙகளின	
வழக்குணரஞவரறாடு	நீஙகள்	கலந்து	வபசலறாம்:

●	 இந்்	சரச்ணசணயத	் ீரப்ப்ற்குக்	கருத்தில்	
எடுததுக்பகறாள்ளப்ப்ட	வவண்டிய	உஙகளின	
மு்னணமயறா்ன	அக்கண்கள்	(எ.டு.	பைம்	
சறாரந்்	இழப்பபீடு,	மற்்	்ரப்வபறாடு்ட்னறா்ன	
உ்ணவக்	கறாப்பது	அல்லது	் வ்திணழத்ண்	
ஒததுக்பகறாள்வது.)

●	 உஙகள்	வழக்கதில்	உள்ள	பலஙகள்	மற்றும்	
பலவ்ீனஙகள்	 யறாணவ,	 மற்றும்	 வழக்ணக	
விசறாரணைக்கு	 எடுதது	 பசல்வ்றால்	
ஏற்ப்டக்கூடிய	இ்டரகள்;

●	 வழக்ணக	விசறாரணைக்கு	எடுதது	பசல்ல	
ஏற்ப்டக்கூடிய	 பசலவு	 (எ.டு.	 வநரம்,	
சட்்ட	 பசலவு	 மற்றும்	 நற்பபயருக்கு	
ஏற்ப்டக்கூடிய	 கலஙகம்)	 வமலும்	
அவற்ண்	ஏற்றுக்பகறாள்ள	நீஙகள்	்யறாரறா	
என்	வகள்வி;

●	 சரச்ணசணய	 மத்தியஸ்த்தின	 மூலம்	
்ீரததுபகறாள்ளக்கூடிய	 சறாத்தியமறா்ன	
வழதிகள்	மற்றும்	இந்்	வயறாசண்னகளுக்கு	
மற்்	 ்ரப்பி்டமதிருந்து	 எவவணக	
எ்திரபசயல்	வரக்கூடும்.

 ்தி்ந்்	 ம்னவ்றாடிருஙகள்.	 நீஙகள்	 	 மற்்		
்ரப்வபறாடு	 ஒப்பந்்	 வநறாக்கு்டன	
கலந்துணரயறாடுவவ்	 மத்தியஸ்த்தின	
வநறாக்கமறாகும்.	 இந்்	 பசயல்முண்	 பவற்்தி	
பப்,	 	 மற்்	 	 ்ரப்பு	 கூறுவண்க்	 வகட்க	
நீஙகள்	்யறாரறாக	இருக்க	வவண்டும்.	எல்லறா	
்ரப்பி்னரகளுக்கும்	சறா்கமறாக	இருக்கும்	ஓர	
உ்டனபறாட்ண்ட		அண்டய	மத்தியஸ்ரு்டனும்		
மற்்		் ரப்பு்டனும்	ஒன்திணைந்து	பசயல்ப்ட	
வவண்டும்.

பல	முண்	மத த்ியஸ்	கூட்்டஙகள்	ந்டத த்ியும்	
எந்்	ஓர	ஒப்பந்்மும்	இ்டம்பப்வில்ணல	
என்றால்	என்ன	ந்டக்கும்?	

ஒரு	 வழக்ணக	 மத்தியஸ்ம்	 மூலம்	 ்ீரக்க	
முடியவில்ணல	என்றால்,	ஒரு	கு்திப்பிட்்ட	கறால	
வரம்புக்குள்	 இந்்	 விவகறாரம்	 நீ்திமன்த்தில்	
விசறாரிக்கப்	ப்ட	வ்ணவயறா்ன	ந்டவடிக்ணககணள	
(எ.டு.	 மு்னணம	 விசறாரணை	 பிரமறாை	
சறானறுகணளத	 ்றாக்கல்	 பசயவது	 வபறான்)	
எடுக்குமறாறு	 ்ரப்பி்னருக்கு	 உத்ரவி்டப்படும்.	
இது	 வபறான்	 ஒரு	 வழக்கு	 ஒரு	 நீ்திப்தியின	
முன்னிணலயில்	விசறாரணை	 நீ்திமன்ஙகளில்	
விசறாரிக்கப்படும்.	 உஙகளின	 வழக்ணக	
மத்தியஸ்ம்	 பசய்	 நீ்திப்திவய	 நீ்திமன்	
வழக்ணக	 விசறாரிக்கும்	 நீ்திப்தியறாக	 இருக்க	
மறாட்்டறார.	மத்தியஸ்	நண்டமுண்யின	வபறாது	
பகதிரந்துபகறாண்்ட	்கவல்கள்	அந்்ரஙகமறாகவவ	
ணவததுபகறாள்ளப்படும்.	 வழக்ணக	 விசறாரிக்கும்	
நீ்திப்தியி்டம்	அணவ	ப்ரிவிக்கப்ப்டமறாட்்டறா.

என	மத்தியஸ்	கூட்்டதப்றா்டருக்கு	
நறான	எவவறாறு	்யறார	பசயய	வவண்டும்?

அரசு
நீ்திமன்ஙகளின
சரச்ணசத	்ீரவு
நதிணலயம்

 நீஙகள்	ஓர	அணமப்பின	அல்லது	நதிறுவ்னத்தின	
பிர்திநதி்தியறாக	 இருந்்றால்,	 ஒப்பந்்	
வநறாக்கு்டன	 கலந்துணரயறாடுவ்ற்கறாகவும்	
முடிணவ	 நதிரையிப்ப்ற்குமறா்ன	 முழு	
அ்திகறாரம்	உஙகளுக்கதிருப்பண்	உறு்திபசயது	
பகறாள்ளுஙகள்.	 நீஙகள்	 யறாணரவயனும்	
கலந்்றாவலறாசதிக்க	 வவண்டுபமன்றால்,	
மத்தியஸ்	கூட்்டத	ப்றா்டரின	வபறாது	அவணரத	
ப்றாணலவபசதியில்	ப்றா்டரபுக்பகறாள்ள	முடியும்	
எனபண்	உறு்தி	பசயதுக்பகறாள்ளுஙகள்.

 சரச்ணசயு்டன	 ப்றா்டரபுண்டய	 எல்லறா	
ஆவைஙகணளயும்	 ்யவு	 பசயது	
உ்டன	 பகறாண்டுவறாருஙகள்.	 கடி்ஙகள்,	
மதின	 அஞசல்	 பரிமறாற்்ஙகள்,	 விவரப்	
பட்டியல்கள்,	 ஒப்பந்்ம்	 சறாரந்்	
உ்டனபடிக்ணககள்,	நதிபுைததுவ	அ்திக்ணககள்	
மற்றும்	 புணகப்ப்டஙகள்	 ஆகதியணவ	 இ்தில்	
அ்டஙகலறாம்.	

 ்யவுபசயது	முன்ன்றாகவவ	வந்துவிடுஙகள்.	
கலந்துணரயறா்டலுக்குப்	 வபறா்திய	 வநரதண்	
ஒதுக்குஙகள்.

 நீ்திமன்	 மத்தியஸ்	 பசயல்முண்ணய	
விளக்கும்	வடீிவயறாணவக்	நீஙகள்	www.statecourts.gov.sg	
(மத்தியஸ்ம்	/	சரச்ணசணயத	்ீரக்க	மறாற்று	
்ீரவு	 பற்்திய	 ்கவல்)	 இணையத்ளத்தில்	
கறாை	விரும்பலறாம்.



மத்தியஸ்ம்	என்றால்	என்ன?

ஒரு	சரச்ணசணய	நீ்திமன்	விசறாரணையின்தி	 ்ீரப்ப்ற்கு	மத்தியஸ்ம்	ஒரு	வழதியறாகும்.	்ரப்பி்னரகள்	அவர்ம்	சரச்ணசயின	ப்றா்டரபில்	
ஒருவருக்பகறாருவர	ஏற்றுக்பகறாள்ளத்க்க	ஒப்பந்்த்திற்கு	வர	மத்தியஸ்ர	அவரகளுக்குத	துணையறாக	இருந்து	ஊக்குவிதது	வழதிகறாட்டுவறார.

உஙகளின	சரச்ணச	ஒரு	நீ்திப்தியறால்	அல்லது	அரசு	 நீ்திமன்ஙகள்	மற்றும்	சதிஙகப்பூர	சமரச	நதிணலயம்	ஆகதியவற்்றால்	பயிற்சதி	மற்றும்	
சறான்ளிக்கப்பட்்ட	ஒரு	்ன்னறாரவ	மத்தியஸ்ரறால்	மத்தியஸ்ம்	பசயயப்படும்.	

உஙகளின	மத்தியஸ்	கூட்்டத	ப்றா்டர	மூனறு	மைி	வநரம்	நீடிக்கும்.	கூட்்டத	ப்றா்டரின	இறு்தியில்	நீஙகளும்	மற்்	்ரப்பும்	ஒரு	்ீரணவ	
எட்்டலறாம்.	்குந்்	வழக்குகளில்,	மற்றுபமறாரு	மத்தியஸ்	கூட்்டத	ப்றா்டருக்கு	வருமறாறு	நீஙகள்	வகட்டுக்பகறாள்ளப்ப்டலறாம்.

ஒவபவறாரு	மத்தியஸ்	கூட்்டதப்றா்டரிலும்	வழக்கமறாக	கீழக்கண்்ட	பசயபடிகள்	இருக்கும்.ஒரு	வழக்கு	விசறாரணையிலதிருந்து	நீ்திமன்	மத்தியஸ்ம்	எவவறாறு	வவறுபடுகதி்து?

கறாரைக்கூறுகள் மத்தியஸ்ம் வழக்கு	விசறாரணை

மத்தியஸ்த்திற்குத	்யறார	பசயவது

என	மத்தியஸ்	கூட்்டத	ப்றா்டரில்	என்ன	ந்டக்கும்	எனறு	நறான	எ்திரபறாக்கலறாம்?

முடிணவ	நதிரையிக்கும்	
அ்திகறாரம்

உஙகளின	 சரச்ணசயில்	 யறார	 மீது	 குற்்முள்ளது	 எனறு	 மத்தியஸ்ர	
்ீரப்புணரக்கவவறா	நதிரையிக்கவவறா	மறாட்்டறார.

உஙகளுக்கு	 இண்டயிலறா்ன	 சரச்ணசணயத	 ்ீரதது	 பகறாள்ளலறாமறா,		
அவவறாறு	 ்ீரதது	பகறாண்்டறால்	 ்ீரவின	விவரஙகள்	எவவறாறு	இருக்கும்	
எனப்னவற்ண்		நீஙகளும்	மற்்	்ரப்புவம	முடிவு	பசயவரீகள்.

வழக்கு	விசறாரணையின	வபறாது	ஒரு	நீ்திப்தியி்டம்	அ்திகறாரம்	
வழஙகப்படுவ்றால்,	 சறாட்சதியதண்க்	 வகட்்டப்பின	 அவர	
எடுக்கும்	முடிவுக்கு	நீஙகள்	கட்டுப்ப்ட	வவண்டும்.

இரகசதியத்னணம மத்தியஸ்	 கூட்்டத்தின	 வபறாது	 எல்லறா	 ்ரப்பி்னரகளுக்கும்	 இண்டவய	
நண்டபபறும்	 கலந்துணரயறா்டல்	 அந்்ரஙகமறாகவும்	 இரகசதியமறாகவும்	
ணவததுக்பகறாள்ளப்படும்.	 நீஙகளும்	 மற்்	 ்ரப்பும்	 ஓர	 ஒப்பந்்தண்	
எட்டிவிட்்டறால்,	 உஙகளின	 ஒப்பந்்தண்க்	 கு்தித்	 விவரஙகணள		
இரகசதியமறாக	ணவததுக்பகறாள்ளவும்	நீஙகள்	முடிவு	பசயயலறாம்.

்ீரவு	 ஏதும்	 இல்லறாமல்	 வழக்கு	 விசறாரணைக்குச்	 பசன்றால்,	 வழக்கு	
விசறாரணை	வவப்றாரு	நீ்திப்தியின	முன	நண்டபபறும்.

வழக்கு	 விசறாரணைகணளப்	 பறாரக்க	 பபறாதுமக்கள்	
அனும்திக்கப்படுவர.

உரிணமக்குப்	பறா்கமற்்ணவ மத்தியஸ்	கூட்்ட	கலந்துணரயறா்டல்கள்	 “உரிணமக்குப்	 பறா்கமற்்ணவ,” 
அ்றாவது,	 	 நீஙகவளறா,	 மற்்	 ்ரப்வபறா	 கூ்தியணவப்	 பின	 ப்றா்டரகதி்	
வழக்கதில்	உஙகளுக்கு	எ்திரறா்ன	சறாட்சதியமறாக	பயனபடுத்ப்ப்டமறாட்்டறா.

ஒரு	 வழக்கு	 விசறாரணையில்	 நீஙகள்	 கூறும்	 அண்னததும்	
சறாட்சதியவம.	 வமலும்,	 அணவ	 உஙகளுக்கு	 எ்திரறாகவும்	
பயனபடுத்ப்ப்டலறாம்.

பசலவு மத்தியஸ்த்தின	மூலம்	குண்வறா்ன	வநரத்தில்	உஙகளின	சரச்ணசணயத	
்ீரததுக்பகறாள்ளும்	 வபறாது,	 பபறாதுவறாக	 அ்ன	 பசலவும்	 குண்வவ.	
அவ்றாடு,	 வழக்கு	 விசறாரணைக்கறா்ன	 (உரிணமயியல்	 வழக்குகளுக்கு)	
சட்்டச்	பசலணவயும்	மதிச்சப்படுத்லறாம்.

மு்ல்	 நறாள்	 வழக்கு	 விசறாரணைக்குப்	 பி்கு	 நீ்திமன்	
விசறாரணைக்கறா்ன	கட்்டைஙகள்	வி்திக்கப்படும்.

நீ்திமன்	 விசறாரணைக்கறா்ன	 கட்்டைஙகணளத	 ்விரதது,	
வழக்கு	 விசறாரணைக்குச்	 பசல்வ்ற்கும்	 அ்ற்கு	
ஆயத்மறாவ்ற்கும்	 உள்ள	 சட்்டச்	 பசலணவயும்	 நீஙகள்	
பசலுத்	வவண்டும்.

நீக்குவபறாக்கறா்னது மத்தியஸ்	நண்டமுண்	நீக்குவபறாக்கறா்னது	மற்றும்	முண்சறாரறா்து. வழக்கு	விசறாரணை	முண்சறாரந்்	ஒன்றாகும்.

மத்தியஸ்ர	எல்லறா	
்ரப்பி்னரகணளயும்	

வழக்குணரஞரகணளயும்	
சந்்திப்பறார

●	 மத்தியஸ்	 பசயமுண்கணள	
உஙகளுக்கும்	 மற்்	 ்ரப்பிற்கும்	
மத்தியஸ்ர	அ்திமுகம்	பசயது	ணவப்பறார.

●	 சரச்ணசணயப்	 பற்்தி	 வபச	 உஙகள்	
ஒவபவறாருவருக்கும்	 வறாயப்பளிக்கப்படும்.	
பிரச்சண்னகணளப்	 பற்்தி	 கலந்துணரயறா்ட	
மத்தியஸ்ர	 துணையறாக	 இருந்து	
ஊக்குவிப்பறார.

●	 உஙகளின	 கருததுகணளப்	 பகதிரந்து	
பகறாள்ளவும்	 மற்்	 ்ரப்பு	 கூறுவண்க்	
வகட்கவும்	்யறாரறாக	இருஙகள்.

மத்தியஸ்ர
	மற்றும்

	வழக்குணரஞரகளுக்கு
இண்டவய	

ஆரம்ப	சந்்திப்பு

●	 வழக்கமறாக,	 உஙகள்	 சரச்ணசயில்	
உள்ள	 நுணுக்க	 விவரஙகணளப்பற்்தியும்	
மத்தியஸ்	 கூட்்டத	 ப்றா்டரின	 வபறாது	
கலந்து	 வபசவவண்டிய	 விவகறாரஙகணளப்	
பற்்தியும்	 வழக்குணரஞரகள்	
மத்தியஸ்ரி்டம்	சுருக்கமறாக	கூ்திவிடுவர.	

●	 இவவவணளயில்,	 நீஙகளும்	 மற்்	
்ரப்பும்	 மத்தியஸ்	 அண்யில்	 இருக்க	
வ்ணவயில்ணல.

மத்தியஸ்த்தின	நதிண்வு

● நீஙகளும்	 மற்்	 ்ரப்பும்	 ஒரு	 ்ீரணவ	
எட்டியவு்டன,	 இருவரும்	அவரவருண்டய	
வழக்குணரஞரகளு்டன	 ்ீரவின	
நதிபந்்ண்னகணளப்	 பரிசீலண்ன	 பசயயவும்	
உறு்திப்படுத்வும்	 மத்தியஸ்ணரச்	
சந்்திப்பபீரகள்.	

●	 இத்ீரவு	 நதிபந்்ண்னகள்	ஒரு	 நீ்திப்தியின	
முன்னிணலயில்	ப்திவுச்	பசயயப்படும்.

மத்தியஸ்ருக்கும்	
ஒவபவறாரு	்ரப்புக்கும்
(வழக்குணரஞரு்டன)	
இண்டயிலறா்ன	்்னி		

சந்்திப்புகள்

● 	வ்ணவ	 இருப்பின,	 மத்தியஸ்ர	
உஙகணளவயறா	 மற்்	 ்ரப்ணபவயறா	
அவரவரின	 வழக்குணரஞரகளு்டன	
்்னியறாக	சந்்திப்பறார.

● 	வமலும்	உள்ள	மற்்	விவகறாரஙகணளயும்	
அக்கண்கணளயும்	 மத்தியஸ்வரறாடு	
கலந்துணரயறா்டவும்,	 ்ீரவுக்கறா்ன	
சறாத்தியமறா்ன	 விருப்பதவ்ரவுகணள	
ஆரறாயவும்	இதுவவ	சமயம்.	

● 	நீஙகள்	 மத்தியஸ்வரறாடு	
பகதிரந்துபகறாண்்டவற்ண்	 அவர	 மற்்	
்ரப்பி்டம்	 கூ்லறாம்	 எனறு	 நீஙகள்	
அனும்தி	 வழஙகதி்னறால்	 மட்டுவம	 அணவ	
பகதிரந்துபகறாள்ளப்படும்.

● 	ஒவபவறாரு	 வழக்கதின	 சூழநதிணலணயப்	
பபறாறுதது	 இது	 வபறான்	 பல	 ்்னி	
சந்்திப்புகள்	இ்டம்பப்லறாம்.


