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பினாங்கு �ாநில முதல்வர்
�ாண்புமிகு திரு சாவ் ம�ான் யாவ்

சமுதாய	வளர்ச்சியில்,	குடும்பம்	ஒரு	முக்கிய	அம்சம்	எை்று	
பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கம்	கருதுகிைது.		வலுவாை	
குடும்பம்	அடுத்த	தறலமுறைறயப்	பபணி	வளர்ப்பபதாடு	
மட்டுமல்லாமல்	ஒட்டுமமாத்தமாக	ஒரு	வலுவாை	
சமுதாயத்றத	உருவாக்குகிைது.	துரதிருஷ்டவசமாக,	சமீபத்திய	ஆண்டுகளில்	
மபலசியாவில்	புகார்	மசய்யப்பட்ட	குடும்ப	வை்முறை	சம்பவங்கள்	5,000-க்கும்	பமல்	
ஆகும்.		இை்னும்	நிறைய	குடும்ப	வை்முறை	சம்பவங்கள்	புகார்	மசய்யப்படாமபலபய	
பபாகிை்ைை.		குடும்ப	உறுப்பிைர்கள்,	குறிப்பாக	மபண்கள்	மை்றும்	குழந்றதகள்,	
குடும்ப	வை்முறைக்கு	பலியாகிைார்கள்,	மபரும்பாலும்	அவர்கள்	மைரீதியாகவும்,	
உடல்	ரீதியாகவும்	பாதிக்கப்படுகிைார்கள்.	

எைபவ,	பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கம்	குடும்ப	வை்முறை	பிரச்சறைறய	மவட்ட	
மவளிச்சத்திை்குக்	மகாண்டு	வருவதை்மகை்று	முக்கிய	பங்காை்றி	வருகிைது.	
குடும்ப	வை்முறை	மதாடர்பாக	உருவாகும்	விழிப்புணர்வு	இந்தப்	பிரச்சறைறயக்	
கறளந்மதறிய	உதவும்	எை்று	எதிர்பார்க்கப்படுகிைது.		பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கத்திை்	
பாதுகாப்பாை	குடும்பம்	மசயல்திட்டம்	2020,	பினாங்கு2030	மதாறலபநாக்கில்	
குறிப்பிட்டுள்ளறதப்	பபாை்று	குடும்ப	வாழ்க்றகயிை்	அவசியத்றதயும்	
இலக்கிறையும்	வலியுறுத்துகிைது.

எல்லாக்	குடும்பங்களும்	அதை்	அடிப்பறடக்	கடறமகறள	நிறைபவை்றும்	திைை்	
பறடத்ததாக	இருக்க	பவண்டும்	எை்பபத	மாநில	அரசாங்கத்திை்	தீவிர	எதிர்பார்ப்பு.	
ஏமைனில்	ஒருவரிை்	அடிப்பறடத்	பதறவ	நிறைபவை்ைப்படுவது	எை்பது	அவரிை்	
மை	நலனுக்கும்	நிறைய	பங்காை்றுகிைது.	இது	ஒரு	சுமூகமாை	குடும்ப	சூழறல	
உருவாக்குவபதாடு,	அந்தக்	குடும்பத்திை்	உறுப்பிைர்கள்	சந்பதாஷமாக	இருக்கவும்	
துறண	மசய்கிைது.	உண்றமயாை	அை்பு	மை்றும்	அக்கறையிை்	மூலம்	உறுதியாை	
குடும்ப	பிறணப்புகறள	உருவாக்க	முடியும்.		குடும்ப	அளவில்	நாம்	எல்லாவை்றையும்	
சரியாகச்	மசய்யும்	பட்சத்தில்,	அதுபவ	ஓர்	இைத்றத	வளர்த்மதடுப்பதை்குத்	துறண	
புரியும்.

மாநில	மசயை்குழுவில்	மறுமபயரிடப்பட்ட	மை்றும்	மறுசீரறமக்கப்பட்ட	சமூக	
பமம்பாட்டு	பசறவ	இலாக்கா,	குடும்பத்திை்	அடிப்பறட	மசயல்பாடுகறளச்	
மசய்வதை்கும்	மபாது	நல்வாழ்றவ	அறடவதை்கும்	மகாள்றககறள	உருவாக்குவதை்கு	
அதை்	முக்கிய	பங்றகத்	மதாடரும்.	பாதுகாப்பாை	குடும்ப	மசயல்திட்டம்	2020	
நிச்சயமாக	அவை்றில்	ஒை்று.	பதசத்றத	ஊக்குவிக்கும்,	குடும்பத்றத	றமயமாகக்	
மகாண்ட,	பசுறமயாை	மை்றும்	மிடுக்காை	(Family-Focused Green and Smart State) 
மாநிலமாக	உருவாகும்	இலக்றக	பிைாங்கு	அறடய	நாம்	அறைவரும்	பாடுபடுபவாம்.

முன்னுரை
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�ாண்புமிகு மசாங் எங்
சமூ� ம��்பாடு �ற்று�் இஸ்லாமியர் அல்லாத
�த விவ�ாரங்�ளு�்�ான ஆட்சி�்குழு உறுப்பினர்

பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கம்	நடமாட்டக்	கட்டுப்பாட்டு	
ஆறண	காலக்கட்டத்தில்	குடும்ப	வை்முறை	மதாடர்பாக	
மக்களிடம்	அதிகரித்து	வரும்	சிரத்றதயிை்	காரணமாக,	
குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	ஆதரவு	நல்குவதை்காக,	
பாதுகாப்பாை	குடும்பம்	மசயல்திட்டத்றத	அமலுக்குக்	மகாண்டு	வரும்	பநாக்கில்,	
முதல்	ஆதரவுப்	புள்ளிறய	(First Support Points)	ஆரம்பித்துள்ளது.		முதல்	ஆதரவுப்	
புள்ளி	எை்ைறியப்படும்	இந்தக்	குழுவில்	அரசாங்கத்	மதாண்டு	நிறுவைங்கள்,	
மாநில	பசறவ	றமயங்கள்,	சமய	அறமப்புகள்,	சமுதாயத்	தறலவர்கள்,	சமூக	
அடிப்பறடயிலாை	அரசுசாரா	நிறுவைங்கள்	ஆகியறவ	குடும்ப	வை்முறைக்கு	
இலக்காைவர்களிை்	தங்குமிடம்	மை்றும்	பாதுகாப்றப	உறுதி	மசய்கிைது.

மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	(WCC)	கடந்த	3	தசாப்தங்களாக	குடும்ப	
வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	அளித்து	வரும்	பசறவறய	நாங்கள்	
அங்கீகரிக்கிபைாம்.		குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	
ஆதரவு	அளிப்பதை்காக	முதல்	ஆதரவுப்	புள்ளியிை்	மூலமாக	ஆண்களுக்கும்	
மபண்களுக்கும்	அவர்கள்	அளித்து	வரும்	பயிை்சிகறளயும்	நாங்கள்	
வரபவை்கிபைாம்.	

குடும்ப	வை்முறைறயக்	கட்டுப்படுத்துவதை்கு	சமூகத்திை்	எல்லாத்	தரப்பிைரிை்	
முயை்சியும்	பதறவப்படுகிைது.		இந்தக்	றகபயடு	அந்தத்	திறசறய	பநாக்கி	
அடிமயடுத்து	றவப்பதை்காை	ஒரு	நை்முயை்சியாகும்.	குடும்ப	வை்முறைக்கு	
இலக்காைவர்கறளக்	றகயாளுவதை்கு,	குடும்ப	வை்முறை	பை்றி	நல்லறிவு	
இருந்தால்	மட்டும்	பபாதாது.		பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	உதவுவதை்காை	ஒரு	
அறமப்பு	முறையும்	அவசியமாகும்.		இதை்	மபாருட்டு,	முதல்	ஆதரவுப்	புள்ளிகள்	
தங்களுறடய	கடறமறயச்	சரியாகச்	மசய்ய	இந்தக்	றகபயடு	அரிய	தகவல்கறள	
அளிக்கிைது.		

மதாறலபநாக்கு	பினாங்கு2030-க்கு	ஏை்ப,	பாதுகாப்பாை	குடும்பம்	மசயல்திட்டம்	
எை்பது	வை்முறைறயத்	துறடத்மதாழிப்பதை்கும்	மக்களுக்குப்	பாதுகாப்பாை	
சூழறல	அளிப்பதை்குமாை	மாநில	அரசாங்கத்திை்	கடறமயாகும்.		பிைாங்றக	
வை்முறையை்ை,	பாதுகாப்பாை	மாநிலமாக	நிறலநாட்டுவதை்காை	பிைாங்கு	
மாநிலத்திை்	தீர்மாைங்கறளயும்	இந்தச்	மசயல்திட்டம்	பிரதிபலிக்கிைது.

முன்னுரை

பாதுகாப்பான குடும்பம் பெண்கள் மறுமலர்ச்சி நிலலயம் (WCC) 3



குடும்பங்கள்	ஒரு	சமூகத்திை்	கட்டுமாைத்	மதாகுதிகள்	ஆகும்.		பாதுகாப்பாை	
மை்றும்	ஆபராக்கியமாை	குடும்பங்கள்,	குடும்ப	உறுப்பிைர்களிை்	
நலனுக்கு	மட்டுமல்லாது	ஒரு	சமுதாயம்	மை்றும்	மக்களிை்	நலனுக்கும்	
அத்தியாவசியமாகும்.		ஆறகயால்,	குடும்பத்தில்	நிகழும்	வை்முறை,	
குடும்ப	நலறை	சிறதப்பபதாடு	மட்டுமல்லாமல்	சமூகத்திலும்	எதிர்மறைத்	
தாக்கங்கறள	ஏை்படுத்துகிைது.

குடும்பத்தில்	நிகழும்	வை்முறை	இலட்சக்கணக்காை	மக்கறள,	குறிப்பாகப்	
மபண்கறளயும்	குழந்றதகறளயும்	பாதிக்கும்	ஓர்	உலகளாவிய	பிரச்றையாகும்.		
மபண்களுக்கு	எதிராை	வை்முறை,	குறிப்பாக	குடும்ப	வை்முறை,	ஒரு	
மபாது	ஆபராக்கியப்	பிரச்றை	எை்ை	ஒரு	ஏை்புநிறல	அதிகரித்து	வருகிைது.		
குடும்ப	வை்முறை,	மபரும்பாலும்	உடல்	மை்றும்	மை	ரீதியாை	காயங்கள்	
மை்றும்	இைப்புக்கு	இட்டுச்	மசல்கிைது.	கடந்த	நாை்கு	வருடங்களில்,	
மபலசியாவில்	வருடத்திை்கு	சராசரி	5,436	குடும்ப	வை்முறை	சம்பவங்கள்	
புகார்	மசய்யப்பட்டுள்ளை1.		ஆைால்	ஒரு	புகார்	மசய்யப்பட்ட	சம்பவத்திை்குப்	
பிை்ைால்,	நிறைய	புகார்	மசய்யப்படாத	சம்பவங்கள்	இருக்கிை்ைை	எை்பது	
நாம்	எல்பலாரும்	அறிந்தபத.	

1 https://wao.org.my/domestic-violence-statistics/

அறிமுகம1.0
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குடும்ப	வை்முறைக்கு	இலக்காைவர்களில்	நிறைய	பபர்	மவவ்பவறு	
மதாண்டூழிய	நிறுவைங்கள்	மூலமாகத்	தங்களுக்குத்	பதறவப்படும்	உதவி	
மை்றும்	பாதுகாப்பிறைப்	மபறுவதில்	சிரமங்கறள	எதிர்பநாக்கி	வருவறதப்	
பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கம்	அறிந்திருக்கிைது.		எங்பக	மசல்வமதை	
அறியாமல்	தவிப்பது,	எப்படி	உதவி	பகட்பது	மை்றும்	சில	சமயங்களில்	குடும்ப	
வை்முறைறய	மவளிக்காட்டிக்மகாள்ளப்	பயப்படுவது	அல்லது	மவட்கப்படுவது	
பபாை்ைறவயும்	இதில்	அடங்கும்.		
 
இதை்	பிரதிபலிப்பாக,	பிைாங்கு	மாநில	அரசாங்கம்	குடும்ப	பாதுகாப்பு	
மசயல்திட்டத்றத	கடந்த	ஜூறல	2020-ல்	மதாடங்கியது.	குடும்ப	வை்முறைக்கு	
இலக்காைவர்களிை்	தங்குமிடம்	மை்றும்	பாதுகாப்பிறை	உறுதிப்படுத்தும்	
பநாக்கில்	அவர்களுக்கு	உடைடி	உதவி	வழங்குவதை்காக	சமூகத்தில்	உள்ள	
ஆதரவுக்	குழுக்கள்	மை்றும்	தனி	நபரிை்	எண்ணிக்றகறய	அதிகரிப்பபத	இதை்	
பநாக்கமாகும்.		பல்பவறு	மாநில	நிறுவைங்கறளயும்,	சமய	மை்றும்	சமூகம்	
சார்ந்த	குழுக்கறளக்	மகாண்ட	இந்தக்	குழு,	முதல்	ஆதரவுப்	புள்ளி	(First Support 
Points)	எை்ைறழக்கப்படுகிைது.		குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்கள்	
மை்றும்	மதாண்டு	நிறுவைங்களுக்கிறடபய	உள்ள	இறடமவளிறயக்	
குறைக்கும்	பநாக்கத்பதாடு	இந்த	முதல்	ஆதரவுப்	புள்ளி	மசயல்படுகிைது.

இந்தத்	திட்டத்திை்	ஒரு	பகுதியாக	மவளியிடப்படும்	இந்தக்	றகபயடு,	முதல்	
ஆதரவுப்	புள்ளிகளுக்கு	குடும்ப	வை்முறை	மதாடர்பாை	ஓர்	அடிப்பறடப்	
புரிதறலத்	தருகிைது.			முக்கியமாக,	அவர்களுக்கு	எப்படி	உதவுவது,	
வை்முறைக்கு	இலக்காைவர்கறள	எந்தத்	மதாண்டு	நிறுவைத்திை்	பார்றவக்குக்	
மகாண்டு	மசல்ல	மபாருத்தமாக	இருக்கும்	எை்ை	தகவல்கறளயும்	அளிக்கிைது.

இந்தக்	றகபயடு	கீழ்குறிப்பிட்ட	தறலப்புகறள	உள்ளடக்கியிருக்கிைது:	குடும்ப	
வை்முறை	எை்ைால்	எை்ை,	குடும்ப	வை்முறை	வறககள்,	ஏை்	குடும்ப	வை்முறை	
நிகழ்கிைது,	குடும்ப	வை்முறை	எப்படி	நிகழ்கிைது,	குடும்ப	வை்முறைக்குப்	
பலியாைவர்கறள	இைங்கண்டு	மகாள்வது	எப்படி,	குடும்ப	வை்முறைக்கு	
இலக்காைவர்களுக்கு	ஆதரவுக்	கரம்	நீட்டுவது,	குடும்ப	வை்முறையால்	
பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	உதவி	மபறுதல்	மை்றும்	பிைாங்கில்	உள்ள	மதாண்டு	
நிறுவைங்களிை்	பட்டியல்.	

இந்தக்	றகபயடு	நாை்கு	மமாழிகளில்	மவளியிடப்பட்டுள்ளது:	மலாய்,	
ஆங்கிலம்,	சீைம்	மை்றும்	தமிழ்.	இதை்	பிரதி	மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	
(WCC)	அலுவலகங்களில்	மை்றும்	மகாடுக்கப்பட்ட	இறணயப்	பக்கத்தில்	
கிறடக்கும்:	www.wccpenang.org/books/
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குடும்ப	வை்முறை	எை்பது	ஒரு	குடும்ப	உறுப்பிைர்	மை்மைாரு	குடும்ப	
உறுப்பிைருக்கு	எதிராக	பமை்மகாள்ளும்	ஒரு	வை்முறை	மசயல்	அல்லது	
மதாடர்	வை்முறை	நடவடிக்றக	ஆகும்.	மபலசியாவில்	மபரும்பாலும்	குடும்ப	
வை்முறைக்கு	அதிகம்	இலக்காவது	மபண்கபள	(75%)2.	இருப்பினும்		குடும்ப	
வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்ட	ஆண்களும்	உள்ளைர்.	பதசிய	காவல்துறை	
புள்ளிவிவரங்களிை்	அடிப்பறடயில்	ஏைக்குறைய	பாதி	வை்முறை	சம்பவங்கள்	
கணவை்	மறைவிக்கு	இறடபயயாை	வை்முறைபய	ஆகும்.		அதாவது	
மபரும்பாலும்	கணவை்மார்கள்	தங்கள்	மறைவிகளுக்கு	இறழக்கும்	
மகாடுறமகளாகும்.		இதர	பாதி,	குடும்ப	உறுப்பிைர்களுக்கிறடபய	(ஆண்	
அல்லது	மபண்)	நிகழும்	வை்முறையாகும்.		இதில்	மபரும்பாலும்	ஆண்	
உறுப்பிைர்கள்	மசய்யும்	மகாடுறமகபள	அதிகமாகும்3.

மபரும்பாலும்	மகாடுறமப்படுத்துபவர்கள்	ஆண்களாக	இருப்பதாலும்,	மகாடுறமக்கு	
இலக்காகுபவர்கள்	மபண்களாக	இருப்பதாலும்,	இந்தக்	றகபயட்டிை்	பநாக்கத்திை்காக,	
‘பாதிக்கப்பட்டவர்’	எை்ை	வார்த்றத	மபண்றணயும்,	‘குடும்ப	வை்முறையாளர்’	
‘மகாடுறமப்படுத்துபவர்’	‘துை்புறுத்தியவர்’	எை்ை	வார்த்றதகள்	ஆறணயும்	குறிக்கிை்ைை.

2	Soalan	Parlimen:	Soalan	445:	Rujukan	8748	(2016)
3 https://www.nst.com.my/news/2016/03/133797/taboo-domestic-violence
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குடும்ப	வை்முறை	நிறைய	வழிகளில்	நிகழ்கிைது:

குடுமப வன்முரை வரககள 
என்ன?3.0

வம��ள் உதாரணங்�ள்

உடல் ரீதியான 
துன்புறுத்தல்

ஒருவறர	அடித்தல்,	தள்ளுதல்,	குத்துதல்,	அறைதல்,	
உறதத்தல்,	மபாருட்கறள	வீசுதல்	அல்லது	கழுத்றத	
மநரித்தல்.

�ன ரீதியான 
துன்புறுத்தல்

பநரடியாகபவா	அல்லது	சமூக	ஊடகங்கள்	மூலமாக	
ஒருவறர	அவமாைப்படுத்தும்	பநாக்கில்	அல்லது	
மதிப்பை்ைவர்	எை்று	ஒருவறர	உணர	றவக்கும்	வறகயில்	
வார்த்றதகறளப்	பயை்படுத்துதல்.

பாலியல் 
துன்புறுத்தல்

ஒருவறர	அடக்க	அல்லது	அவமாைப்படுத்த	பாலியறலப்	
பயை்படுத்துதல்.		இதில்	பாதுகாப்பை்ை	பாலியல்	
நடவடிக்றக	மை்றும்	பாதிக்கப்பட்டவர்	பங்பகை்க	விரும்பாத	
பாலியல்	நறடமுறைகறள	பமை்மகாள்வதாக	மிரட்டுதல்.

தனிம�ப்படுத்துதல் ஒருவரிை்	இயக்கத்றதக்	கட்டுப்படுத்துதல்	அல்லது	ஒரு	நபர்	
குடும்ப	உறுப்பிைர்கள்	அல்லது	நண்பர்கறளப்	பார்ப்பது	
அல்லது	பபசுவறதத்	தடுப்பது.

அச்சுறுத்தல்�ள் ஒரு	நபர்	அல்லது	குழந்றதகள்	
அல்லது	குடும்பத்திை்	
மசல்லப்பிராணிறய	
காயப்படுத்துதல்,	கடத்துதல்	
அல்லது	தீங்கு	விறளவிப்பதாக	
மிரட்டுதல்.	அல்லது	தை்மகாறல	
மசய்து	மகாள்வதாக	அச்சுறுத்துதல்.

மபாருளாதார 
துன்புறுத்தல்

ஒருவரிை்	நிதி	சுதந்திரம்	அல்லது	பாதுகாப்றப	
கட்டுப்படுத்துதல்.		ஒருவரிை்	வீட்டுத்	பதறவகளுக்காை	
பணத்றதக்	மகாடுக்க	மறுத்தல்	அல்லது	தடுத்து	றவத்தல்	
அல்லது	அவரிை்	வருமாைத்றத	அபகரித்துக்மகாள்ளுதல்.

பின்மதாடர்வது மதாடர்ச்சியாகத்	துை்புறுத்துவது	அல்லது	அச்சுறுத்துவது.	
பாதிக்கப்பட்டவரிை்	வீடு	அல்லது	பணியிடத்றதப்	
பிை்மதாடர்தல்,	மதாறலபபசி	அறழப்புகள்	மூலம்	மதாந்தரவு	
மகாடுத்தல்,	குரல்	மடல்	(voice	mail),	புலைம்	(WhatsApp)	
பபாை்ை	சமூக	ஊடகங்களிை்	மூலமாக	மிரட்டுதல்.
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4 http://greenhillswomensshelter.net/blog/domestic-violence-2/what-causes-domestic-violence/

குடும்ப	வை்முறை	ஒரு	தை்மசயல்	நிகழ்வு	கிறடயாது.		ஒருவர்	மை்ைவறரக்	
கட்டுப்படுத்தவும்	ஆதிக்கம்	மசலுத்தவும்	முை்படும்மபாழுது	குடும்ப	
வை்முறை	நிகழ்கிைது.		குடும்ப	வை்முறை	எை்பது	துை்புறுத்துபவரால்	
மதர்ந்மதடு�்�ப்பட்ட	ஒரு	மசயலாகும்.	அது	அவர்	வழ�்�ப்படுத்தி�்ம�ாண்ட 
ஓர் இயங்குமுமறயாகு�்.		வை்முறையாளர்களிறடபய	கீழ்குறிப்பிட்ட	
நம்பிக்றககளும்	மைப்பபாக்கும்	மபாதுவாக	காணப்படுகிை்ைை4:

•	 வை்முறைறயக்	றகயாளுவது	அவர்களுறடய	உரிறம	எை்று	
நிறைக்கிைார்கள்.

•	 ஆதிக்கமும்	கட்டுப்பாடும்	தங்களுறடய	வாழ்க்றகத்	துறண	மீது	
மசலுத்தப்பட	பவண்டிய	ஒை்று	எை்று	அவர்கள்	நம்புகிைார்கள்.

•	 வை்முறைறய	நிகழ்த்திவிட்டு	அதிலிருந்து	தப்பித்துக்மகாள்ளலாம்	எை்று	
அவர்கள்	நிறைக்கிைார்கள்.

•	 வை்முறையிை்	மூலம்	தங்களுக்கு	பவண்டியவை்றை	அறடய	முடியும்	
எை்று	அனுபவம்	அவர்களுக்குக்	கை்றுக்மகாடுத்திருக்கிைது.

•	 தை்	வாழ்க்றகக்கு	முை்னுரிறம	தர	பவண்டும்	எை்று	நம்புகிைார்கள்.

ஏன் குடுமப வன்முரை 
ஏற்படுகிைது?4.0
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குடும்ப	வை்முறைறய	நிறுத்துவதை்கு	குடும்ப	வை்முறை	மீதாை	சமுதாயத்திை்	
பார்றவயும்	புரிதலும்	மாை	பவண்டும்.

சமூ�ப் புரிதல்/�ண்மணாட்ட�் உண்ம� நிமல

கணவன்மார்கள் தங்களுடைய 
மடனவிகடள நிடனத்தபடி 
நைத்த அவர்களுக்கு உரிடம 
உண்டு.

திருமண பந்தத்தில�ா அ�்�து நநருங்கிய 
உறவில�ா இருப்பது ஒருவருக்கு 
இன்நனாருவடர உை�் ரீதியாகவும் மன 
ரீதியாகவும் வன்முடறடய லமற்நகாள்ள உரிடம 
நகாடுப்பதி�்ட�.

தன் கணவடர எப்படிக் 
“கவனித்துக்நகாள்ள லவண்டும்” 
என்று ஒரு மடனவிக்கு 
அவசியம் நதரிந்திருக்க 
லவண்டும்.

திருமண பந்தத்தி�் இருப்பதும் பிரச்டனகடளக் 
கடளவதும், கணவன் மடனவிக்கிடைலய 
உள்ள  பகிர்ந்துநகாள்ளப்பை லவண்டிய ஒரு 
நபாறுப்பாகும்.

கணவன் மடனவி குடும்ப 
விவகாரத்தி�் லவறு யாரும் 
தட�யிைக்கூைாது.

ஒரு மனிதன் இன்நனாரு மனிதனுக்கு 
இடைக்கும் நகாடுடமகள் எ�்ல�ாருடைய 
விவகாரமாகும்.

அது மடனவியின் குற்றலம. வன்முடறடயக் டகயாளுபவரின் நசய்டகக்கு 
அவலர முழுப்நபாறுப்பு.  அவருடைய நைத்டதடய 
அவரா�் மை்டுலம மாற்றிக்நகாள்ள இயலும்.

வன்முடறக்கு இ�க்கானவர்கள் 
எப்நபாழுது லவண்டுமானாலும் 
வீை்டை விை்டு நவளிலயற�ாம்.

குைந்டதகளின் ந�ன் நபாருை்டும் குடும்பம் 
சிடதந்துவிைாமலும் இருப்பதற்காகலவ 
நபரும்பால�ார் வன்முடறடய சகித்துக் 
நகாண்டிருக்கின்றனர்.   நபாருளாதார 
ரீதியாக இன்நனாருவடர நம்பி இருப்பதும் 
வன்முடறயிலிருந்து நவளிலயறாம�் 
இருப்பதற்கு மற்றுநமாரு முக்கிய காரணம்.

உறவி�் வன்முடற இருந்தாலும் 
கூை, குைந்டதகளுக்கு 
நபற்லறார் இருவருலம லதடவ.

அடிக்கடி வன்முடற நிகழும் குடும்பத்தி�் 
உள்ள குைந்டதகளுக்கு நீண்ை கா�த்திற்குக் 
கடுடமயான பாதிப்புகள் ஏற்படுகின்றன.

வன்முடறயாளர்கள் சக 
மனிதர்களுைனான எ�்�ா 
உறவுகளிலும் வன்முடறடயலய 
டகயாளுவார்கள்.

நிடறய வன்முடறயாளர்கள் நபாதுவி�் 
மரியாடதக்குரியவர்களாகவும் 
நியாயமானவர்களாகவும் நைந்துநகாள்வர்.

மபரும்பாலாை	தருணங்களில்,	உண்றமக்குப்	பதிலாக	சமூக	கண்பணாட்டமும்	
புரிதலுபம	குடும்ப	வை்முறைறய	நீடித்திருக்கச்	மசய்கிை்ைை.		அதை்காை	
உதாரணங்கள்	வருமாறு:
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வன்முமற சுழற்சி

வை்முறை	சுழை்சி	எை்பது	ஓர்	உைவு	முறையில்	எப்படி	அை்பும்	வை்முறையும்	
ஒபர	காலகட்டத்தில்	இருக்கிைது	மை்றும்	அதை்	உட்சிக்கல்கள்	ஆகியவை்றை	
விளக்குவதை்காக	உருவாக்கப்பட்ட	ஓர்	கட்டறமப்பு	ஆகும்.		வை்முறை	மிகுந்த	
ஓர்	உைவிலிருந்து	விடுபட்டு	மவளிபயறுவறதவிட	வை்முறை	சுழை்சிறய	
உறடத்மதறிவது	இை்னும்	சிக்கலாைது.		குடும்ப	வை்முறைறய	தை்	வாழ்வில்	
எதிர்மகாண்டிராத	ஒருவர்	இதறைப்	புரிந்துமகாள்ள	இந்த	‘வை்முறை	சுழை்சி’	
உதவுகிைது5. 

வை்முறை	சுழை்சி	3	கட்டங்கறள	உள்ளடக்கியிருக்கிைது.	1)	மை	அழுத்தம்	
உருவாகும்	கட்டம்.	2)	மவடித்தல்/	மிகவும்	பமாசமாக	துை்புறுத்தும்	கட்டம்	
3)	மைம்	வருந்துதல்/பதனிலவு	கட்டம்.	யாரும்	குறுக்கிடாவிடில்	வை்முறை	
தீவிரமாகவும்	அடிக்கடியும்	நிகழ	ஆரம்பித்துவிடும்.

5 Lenore Walker, The Battered Woman, 1979 https://www.dvac.org.au/wp-content/uploads/2015/06/Cycle-of-Violence.pdf 
இருந்து	எடுக்கப்பட்டது

குடுமப வன்முரை எபபடி 
நிகழ்கிைது?5.0

மவடித்தல்/
மி� ம�ாச�ா� 

துன்புறுத்துதல்

�ன அழுத்த�் 
உருவாகுதல்

�ன�் வருந்துதல்/
மதனிலவு

வன்முமற 
சுழற்சி

�
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�ட்ட�் 1: �ன அழுத்த�் 
உருவாகுதல்
இந்தக்	கட்டத்தில்	சீை்ைம்	குறைவாை	
வை்முறைபய	மவளித்மதரியும்.		
வை்முறைக்கு	இலக்காைவர்	
மை	அழுத்தத்திை்கு	உள்ளாவார்.		
வை்முறைறயத்	தடுக்கும்	மபாருட்டு	
தை்	துறணவபராடு	‘நயமாக’	
நடந்துமகாள்வார்.		சிறு	சிறு	
அசம்பாவிதங்கறளத்	தவிர்க்கும்	
இவர்	வை்முறையாளரிை்	
நடவடிக்றககளுக்குத்	தை்றைபய	
குை்ைம்	சாட்டிக்மகாள்ளவும்	கூடும்.		
அளவுக்கு	அதிகமாை	மை	அழுத்தம்,	
கடந்த	காலங்களில்	வை்முறைக்கு	
இட்டுச்	மசை்றிருந்தாலும்	கூட	
பாதிக்கப்பட்டவர்	அறத	மறுக்கும்	
மைநிறலயிபலபய	இருப்பார்.

�ட்ட�் 2 : மவடித்தல்/மி� ம�ாச�ா� துன்புறுத்துதல்
துை்புறுத்துபவரிை்	பகாபம்	
வியத்தகு	முறையில்	அதிகரிக்கும்.		
வை்முறை	காரணமாக	
பமாசமாை	காயங்கள்	ஏை்படலாம்.		
இப்படி	ஒரு	அசம்பாவிதம்	
தைக்கு	நிகழ்ந்துவிட்டது	
எை்று	பாதிக்கப்பட்டவர்	நம்ப	
முடியாமல்	அதிர்ச்சியில்	
உறைந்துபபாயிருக்கலாம்.		
மபரும்பாலும்	வை்முறைக்கு	
இலக்காைவர்	மை்றும்	வை்முறையாளர்	இருவருபம,	வை்முறையாளர்	
தை்னுறடய	பகாபத்றதக்	கட்டுப்படுத்த	முடியாது	எை்ை	ஒரு	
எண்ணத்தில்	இருப்பர்.

மபரும்பாலும்,	இந்த	கட்டத்தில்	பாதிக்கப்பட்டவர்	காவல்துறை	அல்லது	
சமூக	நல	அலுவலகத்தில்	புகார்	மசய்யக்கூடும்.
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வை்முறை	அடங்கிய	எல்லா	உைவுகளிலும்	இந்த	வை்முறை	சுழை்சி	ஏை்படுவதில்றல	
எை்பறதக்	கருத்தில்	மகாள்வது	முக்கியம்.	இந்த	மூை்று	கட்டங்களும்,	அதை்	
ஒவ்மவாரு	கட்டத்திை்குமாை	தீவிரத்திலும்	கால	அளவிலும்	பவறுபடும்.

வன்முமற சுழற்சிமய உமடத்தல்

வை்முறை	சுழை்சிறய	உறடப்பது	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	
மிகவும்	கடிைமாை	படியாகும்.

வை்முறைக்கு	இலக்காை	ஒருவர்	அதை்	சுழை்சிறய	உறடக்க	நிறைப்பதை்கு	
முை்பதாக,	தாை்	வை்முறையாை	ஓர்	உைவில்	நிறலத்திருக்கும்	வறர	அந்த	வை்முறை	
மதாடர்ந்து	மகாண்படதாை்	இருக்கும்	எை்றும்,	அது	தைக்கும்	தை்	குழந்றதகளுக்கும்	
பசதத்றத	உருவாக்கும்	எை்றும்	முதலில்	புரிந்துமகாள்ள	பவண்டும்.		
வை்முறையிலிருந்து	விடுபட்ட	ஒரு	வாழ்க்றக,	ஆரம்பத்தில்	சிரமமாக	இருந்தாலும்	
அதுபவ	தைக்கும்	தை்	குழந்றதகளுக்கும்	பமலாைது	எை்பறத	அவர்	உணர	பவண்டும்.	
இதில்	அவருக்கு	மை	மை்றும்	மபாருளாதார	ரீதியாை	ஆதரவு	பதறவப்படுகிைது.

அப்படித்	துை்புறுத்துபவர்	இந்த	வை்முறை	சுழை்சிறய	உறடக்க	நிறைத்தால்,	
தை்னுறடய	நடத்றதறய	அவர்	மாை்றிக்மகாள்ள	பவண்டும்.		பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	
எதிராக	தைக்கு	உள்ள	மைப்பபாக்றக	மாை்றிக்மகாள்ளுதல்,	தை்னுறடய	
ஆத்திரத்றதக்	கட்டுப்படுத்துதல்,	மதாடர்புத்	திைறை	பமம்படுத்துதல்	(எ.கா:	
மசவிமடுத்தல்	மை்றும்	பபசுதல்)	மை்றும்	உைவு	முறையில்	கட்டாயப்படுத்துதறலயும்	
வை்முறைறயயும்	பயை்படுத்தாதிருத்தல்.

�ட்ட�் 3: �ன�் வருந்துதல்/மதனிலவு
வை்முறைக்கு	மைம்	வருந்தும்	வை்முறையாளர்	
தை்றைத்	திருத்திக்மகாள்வதாக	வாக்கு	மகாடுப்பார்.		
பாதிக்கப்பட்டவரிடம்	அை்பாக	நடந்து	மகாண்டு,	
மை்னிப்பு	கூறும்	விதமாக	அவருக்குப்	பரிசுப்	
மபாருட்கறள	வாங்கிக்	மகாடுப்பார்.		தை்னுறடய	
வை்முறைக்கு	பாதிக்கப்பட்டவபர	காரணம்	
எை்று	குை்ைஞ்சாட்டி	தை்னுறடய	மசய்றகறய	
நியாயப்படுத்துவார்.		பாதிக்கப்பட்டவருக்குத்	தை்	மீது	
குை்ை	உணர்றவயும்	அனுதாபத்றதயும்	வரவறழப்பார்.		பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	
வை்முறையாளரிை்	மீது	உள்ள	நம்பிக்றக	அதிகரிக்கும்.		வை்முறையாளரிை்	
தை்காலிக	நடத்றத	மாை்ைம்	அந்த	உைவில்	நிறலத்திருக்கலாம்	எை்ை	
நம்பிக்றகறய	பாதிக்கப்பட்டவரிறடபய	வலுப்படுத்தும்.

மபரும்பாலும்	இந்தக்	கட்டத்தில்,	பாதிக்கப்பட்டவர்	தாை்	ஏை்மகைபவ	அளித்த	
புகாறர	மீட்டுக்மகாள்ளக்கூடும்.
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குடும்ப	வை்முறைக்கு	எவரும்	இலக்காகலாம்.		இருப்பினும்,	குடும்ப	
வை்முறையிைால்	பாதிக்கப்பட்ட	மபரும்பாபலார்	அது	மதாடர்பாக	புகார்	
மசய்வதில்றல.		தங்கள்	குடும்பத்தில்	நிகழ்வறத	மவளிப்பறடயாகப்	பபசுவதும்	
இல்றல.		தாங்கள்	வை்முறைக்கு	இலக்காகிபைாம்	எை்ை	உண்றமறய	அவர்கள்	
நிராகரிக்கவும்	கூடும்.		ஒருவர்	தைக்கு	இறழக்கப்படும்	மகாடுறமகறள	
மவளிப்பறடயாகக்	கூைாத	வறரக்கும்	குடும்ப	வை்முறைறய	இைங்காணுவது	
கடிைமாகும்.	

இருப்பினும்,	சில	அறிகுறிகள்	குடும்ப	வை்முறை	நிகழ்கிைது	எை்பறத	
உங்களுக்கு	உணர்த்தலாம்.

இறவ	அடங்கும்:

•	 உடல் �ாயங்�ள்	எ.கா:	றக,	கால்,	
முகத்தில்	மதளிவாக	மதரியும்	
காயங்கள்.

•	 �னமவதமனயில் இரு�்கு�் 
அறிகுறி�ள்	எ.கா:	பயத்பதாடும்	
கவறலபயாடும்	இருத்தல்,	
மைச்பசார்வு	மை்றும்	தை்மகாறல	
எண்ணத்பதாடு	இருத்தல்,	
சுய	மதிப்பு	குை்றியிருத்தல்,	
தறலவலி	மை்றும்	மைறத	
ஒருமுகப்படுத்துவதில்	சிரமத்றத	
எதிர்பநாக்குதல்,	மை்றும்

•	 நடத்மத அறிகுறி�ள்	எ.கா:	பாதிக்கப்பட்டவருக்குத்	தை்றைத்	
துை்புறுத்தியவர்	மீது	பயம்	ஏை்படுதல்.	காயம்	மதாடர்பாக	விைவிைால்	
பாதிக்கப்பட்டவர்	மழுப்புதல்	அல்லது	நழுவிச்	மசல்லல்.		தை்னுறடய	
காயங்களுக்குத்	தாபை	காரணம்	எை்று	கூறுதல்	அல்லது	காயத்றதப்	
மபரிதுபடுத்தாமல்	இருத்தல்.		காயங்களுக்குச்	சிகிச்றச	அளிக்கும்	
தருணங்களில்	துை்புறுத்தியவரும்	உடை்	வருவார்.		பாதிக்கப்பட்டவறரத்	
தனியாக	விடமாட்டார்.

குடுமப வன்முரையால் 
பாதிககபபட்டவரை 
இனங்காணுதல்
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பாதிக்கப்பட்ட	சிலர்,	குடும்பத்தில்	நிகழும்	வாக்குவாதங்கறள	எப்படி	மக்கள்	
றகயாள்கிை்ைைர்	எை்று	பகட்டறிய	முை்படுவர்.		ஆைால்	தை்	குடும்பத்தில்தாை்	
அது	நிகழ்கிைது	எை்பதறை	மவளிக்காட்டிக்மகாள்ள	மாட்டார்கள்.		தை்னுறடய	
பதாழிக்கு	நிகழும்	வை்முறையிலிருந்து	அவர்	விடுபட	எப்படி	தாை்	ஆதரவும்	
உதவியும்	மசய்வது	எை்று	சிலர்	பகட்பர்.

சில	பநரங்களில்	குடும்ப	வை்முறைறய	சாட்சியாகக்	காணும்	குழந்றதகள்தாை்	
குடும்ப	வை்முறைறய	மவளிப்படுத்தக்கூடும்.		ஆறகயால்	குழந்றதகளுடை்	
பணிபுரிபவர்கள்	அக்குழந்றதகளிை்	அடாவடித்தைம்,	பதட்டம்,	உளச்பசார்வு	
அல்லது	தங்கறளத்	தனிறமப்படுத்திக்மகாள்ளுதல்	பபாை்ை	நடத்றதறய,	
அவர்கள்	குடும்பத்தில்	நிகழும்	வை்முறைறய	மவளிக்காட்டும்	சில	நடத்றதறய	
கவனிக்க	பவண்டும்.
 
எது	எப்படி	இருந்தாலும்,	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்கறள	
அணுகுவதில்	அதிகவைத்பதாடு	மசயல்படுங்கள்.
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குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்கறளக்	றகயாளும்மபாழுது,	
முதலில்	அவர்கறள	நம்புவது	முக்கியமாகும்.	பிை்	அவருக்கு	நம்பிக்றகயூட்டி	
அவருக்காை	விருப்பத்பதர்வுகறள	யதார்த்தமாகக்	கலந்து	பபசவும்.

நீங்�ள் என்ன மசய்ய முடியு�்

• பாதி�்�ப்பட்டவர் உங்�ளிட�் 
தனியா�ப் மபசுவதற்கு அம�தியான 
இடத்மதத் மதர்ந்மதடுங்�ள்.

	 குடும்ப	வை்முறைறய	மவளிப்படுத்துவது	
மபரும்பாபலாருக்கு	சிரமமாை	
விஷயமாகும்.		அடுத்தவருக்குத்	மதரிந்தால்	
அவமாைம்	எை்று	அவர்கள்	நிறைக்கக்கூடும்.	
ஆறகயால்		வை்முறைக்கு	ஆளாை	ஒருவர்	
உங்கறள	நாடி	வரும்மபாழுது	அவருறடய	உறரயாடல்கள்	பவறு	எவராலும்	
மசவிமடுக்கப்படாது	மை்றும்	அவருறடய	இரகசியங்கள்	காக்கப்படும்	
எை்றும்	அவருக்கு	வாக்குறுதி	அளிக்க	பவண்டும்.

• பாதி�்�ப்பட்டவரின் பாது�ாப்மப உறுதி மசய்ய மவண்டு�்.
	 சூழ்நிறலறய	மதிப்பீடு	மசய்யுங்கள்.	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்ட	

ஒருவறரத்	துை்புறுத்தியவர்	பிை்மதாடரும்	சூழ்நிறலயில்	உங்கள்	
உதவிறய	நாடி	வந்திருந்தால்,	பாதுகாப்பு	மபாருட்டு	அவறர	உடைடியாகக்	
காவல்	நிறலயத்திை்கு	அறழத்துச்	மசல்லுங்கள்.		பாதிக்கப்பட்டவர்	
பயந்துபபாயிருந்தால்	அவரால்	மதளிவாக	சிந்திக்கபவா	பபசபவா	முடியாது.

• பாதி�்�ப்பட்டவரின் மீது ந�்பி�்ம� மவத்து ஆதரவு ம�ாடுங்�ள்.  
குடு�்ப வன்முமற பாதி�்�ப்பட்டவரின் தவறு கிமடயாது 
என்பமத அவரு�்கு வலியுறுத்துங்�ள்.

	 தை்றை	யாரும்	நம்பவில்றல	எை்று	பாதிக்கப்பட்டவர்	நிறைப்பாராைால்	
அவருக்கு	இறழக்கப்படும்	மகாடுறமறய	மவளிச்	மசால்லமாட்டார்.		
ஆறகயால்	அவருக்கும்	அவர்	குழந்றதகளுக்கும்	உதவும்	வாய்ப்பு	
இல்லாமல்	பபாய்விடும்.		சில	சமயங்களில்	பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்றைபய	
குை்ைம்	மசால்லிக்மகாள்ளக்	கூடும்.		யாரும்	யாறரயும்	மகாடுறமப்படுத்தக்	
கூடாது	எை்றும்	குடும்ப	வை்முறைறய	நியாயப்படுத்த	முடியாது	எை்றும்	
அவருக்கு	நிறைவூட்டுங்கள்.

குடுமப வன்முரையால் 
பாதிககபபட்டவரகளுககு 
ஆதைவு சகாடுத்தல்
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• பாதி�்�ப்பட்டவர் என்ன மசய்ய விரு�்புகிறார் என்று 
மதரிந்தும�ாள்ளுங்�ள்.  அவர் அதமன நிமறமவற்ற நீங்�ள் உதவ 
முடியு�ா என்று பாருங்�ள்.

	 சில	சமயங்களில்	பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்	பவதறைறய	யாரிடமாவது	
பகிர்ந்துமகாள்ள	மட்டுபம	விரும்புவார்.	சில	சமயங்களில்	வை்முறைறயத்	
தவிர்க்க	சில	நடவடிக்றககறள	எடுத்தாக	பவண்டும்	எை்று	அவர்	நிறைக்கக்கூடும்.		
யாராவது	துை்புறுத்துபவரிடம்	பபசுவது	அல்லது	காவல்	நிறலயத்தில்	
புகார்	மசய்வது	எை்று	நடவடிக்றககள்	பவறுபடும்.		பாதிக்கப்பட்டவர்	மசய்ய	
விரும்பாத	ஒரு	விஷயத்றத	அவறரச்	மசய்யச்	மசால்லி	எக்காரணம்	மகாண்டும்	
வை்புறுத்தக்கூடாது	எை்பதறை	நிறைவில்	மகாள்ளுங்கள்.

• பாதி�்�ப்பட்டவரு�்கு �திப்பளித்து அவரின் குடு�்ப வன்முமறமய 
இர�சிய�ா� மவத்திருங்�ள். 

	 தாை்	மகாடுறமப்படுத்தப்படுகிபைாம்	எை்பது	பாதிக்கப்பட்ட	நிறைய	
பபருக்கு	அவமாைத்றதத்	பதடித்	தரும்	விஷயமாக	இருக்கிைது.		தைக்கு	
இறழக்கப்பட்ட	மகாடுறமக்குத்	தாபை	காரணகர்த்தாவாக்கப்படுபவாம்	
எை்று	அவர்கள்	நிறைக்கிைார்கள்.		ஆறகயால்	பாதிக்கப்பட்டவர்	உங்கள்	
மீது	றவத்துள்ள	நம்பிக்றகக்கு	மதிப்பளித்து	அவருறடய	நிறலறமறய	
இரகசியமாக	றவத்திருங்கள்.	அவருறடய	பவதறைக்	கறதகறள	பவறு	
எவரிடமும்	பகிர்ந்துமகாள்ள	பவண்டாம்.	இது	வை்முறையாளர்	அவறரப்	பழி	
வாங்குவதிலிருந்து	பாதுகாக்கும்.	மபாதுமக்கள்	அவருறடய	பிரச்றைறய	
ஆராய்வதும்	தடுக்கப்படும்.	

 
• பாதி�்�ப்பட்டவர் எங்கு, எப்படி உதவி நாடலா�் �ற்று�் அதற்�ான 

உள்ளூர் மசமவ�ள் பற்றிய த�வல்�மள அளியுங்�ள்.
	 பாதிக்கப்பட்டவருக்கு,	காவல்	நிறலயம்	எங்கிருக்கிைது,	அங்கு	எப்படிச்	மசல்வது	

அல்லது	எப்படிப்	புகார்	அளிப்பது	பபாை்ை	விபரங்கள்	மதரியாத	பட்சத்தில்	
அவரிடம்	காவல்	நிறலயத்தில்	புகார்	மசய்யுங்கள்	எை்று	கூறுவதில்	எந்த	
உபபயாகமுமில்றல.		நாம்	மகாடுக்கும்	எந்தத்	தகவலும்,	உதவியும்	நறடமுறை	
சாத்தியமாைதாக	இருக்க	பவண்டும்.

• பாதி�்�ப்பட்டவரின் பின்புலன்�மள அறிந்து மவத்திருங்�ள்; 
பாதி�்�ப்பட்டவரின் இன�், ம�ாழி, �லாச்சாரத் தமட�ள் அல்லது 
குடிநுமழவுத் தகுதியால் பிரச்மன அதி�ரி�்�லா�்.

 ஒருவரிை்	நாடு,	இைம்	மை்றும்	குடிநுறழவுத்	தகுதி	ஆகியறவ	பாராமல்	குடும்ப	
வை்முறை	சட்டம்	1994	எல்பலாருக்கும்	மபாதுவாைது.		பாதிக்கப்பட்டவரிை்	
பிை்புலனில்	கவைம்	மசலுத்துங்கள்.		நீங்கள்	பபசும்	மமாழி	பாதிக்கப்பட்டவருக்குத்	
மதரியாது	அல்லது	சரளமாகப்	பபச	முடியாது	எை்ைால்	ஒரு	மமாழி	மபயர்ப்பாளரிை்	
உதவிறய	நாடுங்கள்.		உரக்கப்	பபசுவதால்	ஒருவர்	உங்கள்	மமாழிறய	இை்னும்	
நை்ைாகப்	புரிந்துமகாள்ள	முடியும்	எை்று	மட்டும்	நிறைத்துவிடாதீர்.
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• பாதி�்�ப்பட்டவரின் மதமவ அறிந்து மசயல்படுங்�ள்.  சமூ� 
மசமவ நிறுவனங்�மள நாடுவதில் உள்ள சிர�ங்�மள 
�லந்தாமலாசியுங்�ள்.

	 பாதிக்கப்பட்டவரிை்	பதறவ	மை்றும்	அவரிடம்	குடிமகாண்டுள்ள	பயத்றத	
அறிந்து	மகாள்ளுங்கள்.		உதாரணத்திை்கு,	அவருக்கு	உங்கள்	மமாழியில்	
சரளமாகப்	பபசத்	மதரியாமல்	இருக்கலாம்.	அல்லது	அவருறடய	
குடிநுறழவுத்	தகுதி	அவருக்கு	கவறலயளிக்கலாம்.	அவருறடய	
நிறலறமறய	பை்றி	அடுத்தவரிடம்	மசால்ல	மவட்கப்படலாம்.	அல்லது	
மீண்டும்	அபத	புகாபராடு	சம்பந்தப்பட்ட	மதாண்டு	நிறுவைத்திடம்	
மசல்வது	அவருக்கு	அவமாைமாக	இருக்கலாம்.		இது	பபாை்ை	அவரிை்	
உணர்வுகறளயும்	பயத்றதயும்	புரிந்துமகாண்டு	மசயல்படுங்கள்.

• மதமவப்பட்டால் பாதி�்�ப்பட்டவருடன் �ாவல் நிமலயத்திற்கு 
மசல்ல முன்வாருங்�ள்.

	 காவல்	நிறலயத்திை்குச்	மசல்வதை்கு	மபரும்பாபலாருக்குத்	
துணிவிருக்காது.		குடும்ப	வை்முறைக்கு	உள்ளாை	ஒருவர்	தனித்துக்	
காவல்	நிறலயத்திை்குச்	மசல்லப்	பயப்படலாம்.		எை்ை	மசய்ய	பவண்டும்	
எை்று	அவருக்குத்	மதரியாமல்	இருக்கலாம்.		அவர்	மசாந்தப்	பபாக்குவரத்து	
இல்லாமல்	இருக்கலாம்.		இது	பபாை்ை	நிறலயில்	அவருடை்	காவல்	
நிறலயத்திை்குச்	மசல்வது	அவருக்குப்	பபராதரவாக	இருக்கும்.

• பாதி�்�ப்பட்டவரு�்கு �ருத்துவ உதவி மதமவப்பட்டால், அவமர 
மநரடியா� அரசாங்� �ருத்துவ�மனயின் அவசர சிகிச்மசப் 
பிரிவு�்கு அமழத்துச் மசல்லுங்�ள்.  

	 குடும்ப	வை்முறைக்கு	ஆளாைவர்	காயம்	விறளவிக்கப்பட்டிருந்து	
அவருக்கு	மருத்துவ	உதவி	பதறவப்பட்டால்	அவறர	மருத்துவ	
பரிபசாதறைக்காக	மருத்துவமறைக்குக்	மகாண்டு	மசல்ல	பவண்டும்.		
முடிந்தால்	அவருக்கு	இறழக்கப்பட்ட	மகாடுறமகளுக்காை	ஆதாரங்கள்	
பதிவு	மசய்யப்பட	பவண்டும்.		இது	காவல்துறை	விசாரறணகளுக்கு	
உதவியாக	இருக்கும்.		வை்முறையாளர்	மீது	வழக்கு	பதிவு	மசய்யும்	
பட்சத்தில்	இது	நீதிமை்ை	விசாரறணக்கும்	பதறவப்படும்.	

• பாதி�்�ப்பட்டவமர வீட்டில் மதாடர்பும�ாள்வது பாது�ாப்பானதா 
என சரிபார்�்�வு�்.

	 பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	நீங்கள்	மசய்யும்	உதவி	மதாடர்பாக	அவறர	நீங்கள்	
மதாடர்புமகாள்ள	பவண்டி	இருக்கும்.		உதாரணத்திை்கு,	அவருக்காை	
உணவு	மை்றும்	தை்காலிக	உறைவிட	ஏை்பாடுகள்.		இதை்கு	அவரிடம்	நீங்கள்	
பநரடித்	மதாடர்பு	றவத்திருக்க	பவண்டும்.		தவறுதலாக	அவறர	மகாடுறம	
மசய்தவரிடபம	தகவல்கறளக்	மகாடுத்து	விடக்கூடாது.
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எமதச் மசய்ய�்கூடாது

சில	சமயங்களில்,	பநாக்கம்	எவ்வளவு	உை்ைதமாக	இருந்தாலும்	கூட,	
மகாடுறமக்கு	ஆளாைவருக்கு	உதவும்	ஒருவர்	அவருக்கு	இை்னும்	
அதிக	மைபவதறைறய	ஏை்படுத்தும்	மசாை்கள்	அல்லது	மசயல்கறளச்	
மசய்துவிடக்கூடும்.	உதவுபவருக்கு	குடும்ப	வை்முறை	பை்றி	சரியாை	புரிதல்	
இல்லாமல்	இருக்கலாம்.		வை்முறையாளர்	எந்த	அளவுக்கு	பாதிக்கப்பட்டவறர	
அடிறமப்படுத்தி	றவத்திருக்கிைார்	மை்றும்	பாதிக்கப்பட்டவரிை்	
அனுபவங்கறளயும்	அவர்	அறியாமல்	இருக்கலாம்.		கீழ்குறிப்பிடப்பட்டறவ	
மசய்யக்கூடாத	விஷயங்கள்	ஆகும்.

• பாதி�்�ப்பட்டவர் மீது பழி மபாடாதீர் அல்லது வன்முமறமயத் 
தூண்டு�் அளவு�்கு பாதி�்�ப்பட்டவர் என்ன மசய்தார் என்று 
ம�ட்��்கூடாது.

	 இது	பபாை்ை	பகள்விகள்	(எ.கா:	அந்த	அளவுக்கு	நீ	எை்ை	மசய்தாய்?)	
பாதிக்கப்பட்டவர்	மீபத	பழி	பபாடுவதாய்	அறமயும்.		குடும்ப	வை்முறை	
எை்பது	ஓர்	உைவு	முறையில்	நிகழும்	அதிகாரத்	துஷ்பிரபயாகமாகும்.	
மகாடுறமறய	இறழத்தவபர	அதை்குப்	மபாறுப்பபை்க	பவண்டும்.		
பாதிக்கப்பட்டவர்	உங்கள்	உதவிறய	நாடி	வந்திருக்கிைார்	எை்பதறை	
எப்மபாழுதும்	நிறைவில்	மகாள்ளுங்கள்.	பாதிக்கப்பட்டவர்	மீபத	
பழி	பபாடுவது	(எ.கா:	நீ	ஏை்	அப்படிக்	கூறிைாய்?	அதைால்தாை்	
அவருக்கு	ஆத்திரம்	வந்திருக்கிைது!”)	அவறர	மநாந்து	பபாகச்	மசய்யும்.		
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	அவரது	குடும்பத்தில்	நடக்கும்	வை்முறைறயத்	தடுக்க	
உதவும்	வாய்ப்றப	நீங்கள்	இழப்பீர்கள்.

• வன்முமறமய அற்ப�ா��் �ருதிவிடாதீர். 
ம�ாடும�ப்படுத்தியவமர �ன்னி�்கு�ாறு 
பாதி�்�ப்பட்டவரு�்குப் பரிந்துமர�்�ாதீர். அல்லது 
மபாறும�யா� இருந்து �றுபடியு�் முயற்சி�்கு�ாறு 
ம�ட்டு�்ம�ாள்ளாதீர்.

	 குடும்ப	வை்முறை	ஒரு	தீவிர	பிரச்றை	ஆகும்.		அது	உடல்	மை்றும்	
மை	ரீதியாை	பசதங்கறள	விறளவிப்பபதாடு	மட்டுமல்லாமல்	மிகவும்	
பமாசமாை	சூழலில்,	மரணமும்	சம்பவிக்கும்.		ஒரு	தடறவ	குடும்ப	
வை்முறை	மதாடங்கிவிட்டால்,	அதை்காை	நடவடிக்றகயில்	இைங்காத	வறர	
அதை்	தீவிரம்	அதிகரித்துக்மகாண்படதாை்	பபாகும்.		ஆறகயால்	குடும்ப	
வை்முறையிை்	ஆரம்ப	அறிகுறிகறள	இைங்கண்டு	அதை்கு	முை்றுப்புள்ளி	
றவப்பதை்காை	நடவடிக்றகயில்	இைங்க	பவண்டும்.		
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• பாதி�்�ப்பட்டவரு�்�ா� நீங்�ள் எந்த முடிவு�் எடு�்��்கூடாது.  
அல்லது பாதி�்�ப்பட்டவர் விமரவில் முடிமவடு�்� மவண்டு�் 
என்று எதிர்பார்�்��்கூடாது. 

	 மகாடுறமக்கு	இலக்காைவர்	உங்கள்	உதவி	நாடி	வரும்மபாழுது	அவர்	
குழப்பம்,	பயம்,	மை	உறளச்சபலாடு	இருக்கக்கூடும்.		அவர்	சார்பாக	
நீங்கள்	முடிவு	எடுப்பது	அல்லது	அவறர	முடிமவடுக்க	கட்டாயப்படுத்துவது	
பபாை்ைவை்றைச்	மசய்துவிடாமல்	இருப்பதில்	கவைமாக	இருங்கள்.		
முடிமவடுப்பதில்	அவருக்காை	பதர்வுகறள	அளித்து	அந்தத்	பதர்வில்	
இருக்கும்	பிை்விறளவுகறள	நீங்கள்	விளக்கிச்	மசால்ல	பவண்டும்.		
வை்முறை	சுழை்சிறய	உறடப்பது	எை்பது	பாதிக்கப்பட்டவர்	மட்டுபம	
எடுக்க	பவண்டிய	முடிவாகும்.		அவர்	முடிமவடுப்பதை்காை	பநரத்றதயும்	
அவகாசத்றதயும்	மகாடுங்கள்.		

• பாதி�்�ப்பட்டவரு�்கு அவமர�் ம�ாடும� மசய்தவமராடு மசர்ந்து 
சந்திப்பு நடத்த பரிந்துமர�்�ாதீர்.

	 குடும்ப	வை்முறை	எை்பது	ஓர்	உைவு	முறையில்	இருக்கும்	அதிகாரத்	
துஷ்பிரபயாகமாகும்.		இதில்	ஒருவர்	இை்மைாருவறர	அடக்க	நிறைப்பர்.		
ஆதலால்	மகாடுறமப்படுத்தியவரும்	அந்தக்	மகாடுறமக்கு	இலக்காைவரும்	
ஒை்ைாகக்	சந்திப்பது	பாதிக்கப்பட்டவறர	இை்னும்	அச்சுறுத்தக்கூடும்.			
வீட்டிை்குச்	மசை்ைவுடை்	பழி	வாங்கப்படுபவாம்	எை்ை	பயத்தில்	அவர்	
மைந்திைந்து	எறதயும்	மசால்லமாட்டார்.		

	 அப்படி	மகாடுறமக்கு	இலக்காைவபர,	அவறரக்	மகாடுறம	மசய்தவபராடு	
பசர்ந்து	பபச	பவண்டும்	எை்று	பகட்டுக்மகாண்டால்	அவர்கறளத்	தகுதி	
மபை்ை	ஆபலாசகரிடம்	அனுப்பி	றவயுங்கள்.

• பாதி�்�ப்பட்டவர் வீட்மட விட்டு 
மவளிமயறியிருந்தால், அவரின் 
புதிய இருப்பிடத்மத அவர் 
அனு�தி இல்லா�ல் எவரிடமு�் 
மதரிவி�்� மவண்டா�்.

	 தை்னுறடய	மசாந்த	பாதுகாப்புக்குப்	
பயந்பத	மகாடுறமக்கு	இலக்காைவர்	
வீட்றட	விட்டு	மவளிபயறுவார்.	
ஆறகயால்,	மகாடுறம	மசய்தவர்,	
மகாடுறம	மசய்தவரிை்	நண்பர்கள்	
மை்றும்	குடும்பத்திைரிை்	மதாந்தரவிலிருந்து	பாதிக்கப்பட்டவறரப்	
பாதுகாக்க	அவருறடய	புதிய	இருப்பிடத்றத	இரகசியமாக	றவத்திருங்கள்.		
மிகவும்	பமாசமாை	குடும்ப	வை்முறை	சம்பவங்களில்	பாதிக்கப்பட்டவர்	
மரணமறடந்திருக்கிைார்	எை்பதறை	நிறைவில்	மகாள்ளுங்கள்.
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• ம�ாடும� மசய்தவமர எதிர்த்து நிற்� முயலாதீர். அது 
பிரச்மனமய இன்னு�் தீவிரப்படுத்து�்.

	 துை்புறுத்தியவர்	உங்கறள	நாடி	வந்து	அவர்	குடும்பத்தில்	பிளவு	
ஏை்படுத்தியதாக	உங்கறளக்	குை்ைம்	சாட்டலாம்.	அல்லது	அவருறடய	
மறைவியிை்	இருப்பிடத்றத	அறிந்துமகாள்ள	உங்கறளத்	பதடி	வரலாம்.	
அந்பநரத்தில்	நீங்கள்	அறமதி	காக்க	பவண்டும்.	அவபராடு	வாக்குவாதத்தில்	
ஈடுபடக்கூடாது.		அவறர	உட்கார	றவத்து	அவர்	தரப்பு	நியாயத்றதக்	பகட்க	
பவண்டும்.		மகாடுறமக்கு	இலக்காைவர்	ஏை்மகைபவ	உங்களுக்கு	அளித்த	
எந்தத்	தகவறலயும்	அவபராடு	பகிர்ந்துவிடாமல்	இருப்பதில்	கவைமாக	
இருங்கள்.		அவர்	உங்கறள	அச்சுறுத்துகிைார்	எை்று	உணரும்	பட்சத்தில்	
உடைடியாக	காவல்	நிறலயத்தில்	புகார்	அளியுங்கள்.

• நீங்�ள் பயிற்சி மபற்ற ஆமலாச�ர் இல்மல என்றால் 
பாதி�்�ப்பட்டவரு�்ம�ா அல்லது அவமர�் ம�ாடும�ப் 
படுத்தியவரு�்ம�ா ஆமலாசமன வழங்� முயற்சி�்�ாதீர். 

	 குடும்ப	வை்முறைக்கு	ஆளாைவர்கள்	சம்பந்தப்பட்ட	மதாண்டு	
நிறுவைங்களிடமிருந்து	உதவி	மபறும்	மபாருட்டு	அவர்களுக்கு	ஆதரவாக	
இருந்து	உதவி	புரிவபத	முதல்	உதவிப்	புள்ளியாை	உங்கள்	கடறமயாகும்.		
குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவறரக்	றகயாளுவதில்	உங்களுக்கு	
அனுபவமும்	திைனும்	இல்லாத	பட்சத்தில்,	நீங்கள்	பாதிக்கப்பட்டவர்	அல்லது	
வை்முறையாளறர	ஒரு	மதாண்டு	நிறுவைம்	அல்லது	அரசாங்க	சார்பை்ை	
நிறுவைங்களிை்	பார்றவக்குக்	மகாண்டு	மசல்ல	பவண்டும்.	இவர்களிடம்	
பாதிக்கப்பட்டவர்	அல்லது	வை்முறையாளறரக்	றகயாளுவதை்காை	பயிை்சி	
மபை்ை	நபர்கள்	இருப்பர்.		பாதிக்கப்பட்டவருக்குத்	தவைாை	தகவல்கறள	
அளிப்பது	அவறர	இை்னும்	கூடுதலாை	ஆபத்துகளுக்கு	இட்டுச்	
மசல்லலாம்.

குடு�்ப வன்முமறயால் பாதி�்�ப்பட்டவரிட�் 
உமரயாடுதல் �ற்று�் ஆதரவு தருதல்

உங்�மள அறிமு�ப்படுத்தி�்ம�ாள்ளுதல்
•	 வணக்கம்,	எை்	மபயர்	XXXX.	தயவு	மசய்து	அமருங்கள்.
•	 உங்களுக்கு	எை்னிடமிருந்து	எப்படிப்பட்ட	உதவி	பதறவப்படுகிைது?	

உங்களுக்கு	எை்ை	பிரச்றை	எை்று	மசால்ல	முடியுமா?
•	 உங்கறள	நாை்	எப்படி	அறழப்பது?		உங்கறள	எை்ை	மபயர்	மசால்லி	

அறழப்பது?
•	 நீங்கள்	எை்னிடம்	மசால்லுகிை்ை	விபரங்கள்	எல்லாம்	இரகசியமாக	

றவத்துக்மகாள்ளப்படும்	எை்பறத	உங்களிடம்	மதரிவித்துக்	மகாள்கிபைை்.
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பிரச்மனமயப் புரிந்து ம�ாள்வது
•	 உங்கள்	நிறலறம	பை்றி	கூடுதல்	விபரங்கள்	மகாடுத்தால்	நாை்	உங்களுக்கு	

இை்னும்	நை்ைாக	உதவ	முடியும்.
•	 அப்படி	நீங்கள்	மசால்ல	வருகிை்ை	விஷயம்	“.....”
•	 நீங்கள்	மசாை்ை	விஷயங்களிலிருந்து	எைக்கு	எை்ை	புரிகிைது	எை்ைால்	“.....”

நிமலம�மய �திப்பீடு மசய்தல்
•	 நீங்கள்	காயத்திை்கு	உள்ளாகியுள்ளீர்களா?		உங்களுக்கு	எப்படி	இந்தக்	

காயம்	ஏை்பட்டது	எை்று	எைக்குச்	மசால்ல	முடியுமா?		நீங்கள்	மருத்துவறரச்	
மசை்று	பார்த்தீர்களா?

•	 நீங்கள்	பதை்ைமாக	இருக்கிறீர்கள்	எை்று	மதரிகிைது.		உங்களுக்கு	எை்ை	
பயம்	எை்று	எை்னிடம்	மசால்ல	முடியுமா?

•	 உங்களுக்கு	வீட்டுக்குச்	மசல்ல	பயமாக	இருக்கிைதா?	ஏை்	எை்று	எை்னிடம்	
கூை	முடியுமா?

•	 நீங்கள்	சில	நாட்களுக்குத்	தங்கியிருப்பதை்காை	பவறு	இடங்கள்	எதுவும்	
இருக்கிை்ைைவா	எை்று	மசால்ல	முடியுமா?

•	 அல்லது	உங்கள்	குடும்பத்திைர்	உங்களுக்கு	உதவுவார்களா?

பாதி�்�ப்பட்டவர் என்ன மசய்ய விரு�்புகிறார் என்று �ண்டறிதல்
•	 நீங்கள்	எை்ை	மசய்ய	விரும்புகிறீர்கள்	எை்று	எை்னிடம்	கூை	முடியுமா?
•	 எடுக்கப்பட	பவண்டிய	சில	நடவடிக்றககள்	பை்றி	நீங்கள்	கலந்து	பபச	

விரும்புகிறீர்களா?
•	 குறிப்பிட்ட	சிலவை்றை	நீங்கள்	பயாசித்துப்	பார்க்கலாம்.		நீங்கள்	காவல்	

நிறலயத்தில்	புகார்	மசய்யலாம்.		அதைால்	நீங்கள்	சில	குறிப்பிட்ட	
பிை்விறளவுகறளச்	சந்திக்கலாம்.

பாதி�்�ப்பட்டவரு�்கு ந�்பி�்ம�யூட்டி ஆதரவு அளித்தல்
•	 நீங்கள்	மை	அறமதியிை்றி	இருக்கிறீர்கள்	எை்று	மதரிகிைது.		

உங்களுக்கு	ஏை்பட்ட	சம்பவம்	உங்களுக்கு	மிகுந்த	அச்சத்றத	
உண்டாக்கியிருக்கலாம்.

•	 அப்படித்	திட்டப்படுவது	உண்றமயிபலபய	மிகுந்த	
பவதறைறய	உண்டாக்கும்.

•	 நீங்கள்	நிறைய	விஷயங்கறள	பயாசித்துப்	பார்க்க	
பவண்டியிருப்பதால்	முடிமவடுப்பதில்	குழப்பங்கள்	
ஏை்படும்தாை்.	

•	 ஆமாம்,	உங்களுக்கு	இறழக்கப்பட்ட	மகாடுறமறய	நிறுத்த	
நீங்கள்	நடவடிக்றக	எடுப்பது	சரிதாை்.		

•	 ஆமாம்,	குடும்ப	வை்முறை	நம்முறடய	சட்டத்திை்கு	எதிராைது.
•	 யாரும்	யாறரயும்	அடிப்பதை்கு	உரிறமயில்றல.
•	 உங்கள்	கறதறய	பகிர்ந்துமகாண்டறமக்கு	நை்றி.		நாை்	உங்களுடை்	

இருக்கிை்பைை்.
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மதாண்டு நிறுவனங்�ளின் உதவிமய நாடுதல்
•	 உங்களுக்கு	XXXX	இடமிருந்து	உதவி	பதறவப்படுகிைது.		இது	அவர்கள்	

மதாடர்பு	எண்.		நீங்கள்	அவர்களுக்குத்	மதாறலபபசி	அறழப்பு	மசய்கிறீர்களா	
அல்லது	பநரடியாகச்	சந்தித்துப்	பபசுகிகிறீர்களா?		அங்கு	மசல்வதை்கு	
உங்களுக்கு	உதவி	பதறவப்படுகிைதா?		

•	 உங்களுடை்	XXXX-க்குத்	துறண	வருவதை்கு	குடும்ப	உறுப்பிைர்	அல்லது	
நண்பர்கள்	இருக்கிைார்களா?

•	 நாை்	XXXX-க்கு	உங்களுடை்	துறணயாக	வர	பவண்டுமா?	
•	 உங்கள்	அனுமதிபயாடு,	உங்களுக்கு	உதவ	நாை்	XXXX-ஐ	மதாடர்புமகாள்ள	

முடியும்.
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குடுமப வன்முரையால் 
பாதிககபபட்டவரகளுககாக 
உதவி சபறுதல்

8.0

குடு�்ப வன்முமற சட்ட�் 1994

மபலசிய	அரசாங்கம்	குடும்ப	வை்முறைறய	ஒரு	தீவிரப்	மபாதுப்	பிரச்றையாக	
அங்கீகரித்து,	குடும்ப	வை்முறை	சட்டம்	1994	-ஐக்	மகாண்டு	வந்தது.		இந்தச்	
சட்டத்திை்	கீழ்	குடும்ப	வை்முறைக்கு	இலக்காைவர்கள்	மமை்பமலும்	
மகாடுறமப்படுத்தப்படுவதிலிருந்து	பாதுகாப்பு	மபை	முடியும்.

வாழ்க்றகத்	துறண,	முை்ைாள்	வாழ்க்றகத்	துறண,	நடப்பில்	உள்ள	
வாழ்க்றகத்	துறண,	குழந்றதகள்	(தத்மதடுக்கப்பட்ட	குழந்றதகளும்	அடங்கும்),	
மை	அல்லது	உடல்	குறைபாடு	உள்ளவர்கள்	மை்றும்	குடும்பத்திை்	ஓர்	அங்கமாகக்	
கருதப்படும்	இதர	நபர்கள்	பபாை்ை	குடும்பத்திை்	மநருக்கமாை	அறைத்து	
உறுப்பிைர்களுக்கும்	குடும்ப	வை்முறை	சட்டம்	மபாருந்தும்.		மிக	முக்கியமாக,	
இந்தக்	குடும்ப	வை்முறை	சட்டம்	முஸ்லிம்	அல்லது	முஸ்லிம்	அல்லாபதார்,	
குடியுரிறம	மபை்ைவர்,	மபைாதவர்	எை்றும்	எல்பலாருக்கும்	மபாருந்தும்.	

மகாடுறம	மசய்தவரிை்	மீது	குை்ைச்சாட்டு	பதிவு	மசய்யும்மபாழுது,	தண்டறைச்	
சட்டத்பதாடு	(Penal Code)	பசர்த்து	குடும்ப	வை்முறை	சட்டமும்	வாசிக்கப்படும்	
குை்ைச்சாட்டுகளிை்	உதாரணங்களுக்கு	கீழ்கண்ட	அட்டவறணறயப்	பார்க்கவும்.		
இறவ	யாவும்	குடும்ப	வை்முறையாளர்கள்	மீது	பதிவு	மசய்யப்பட்டறவ.
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கூடுதல்	தகவல்களுக்கு	இங்பக	மசல்லவும்	https://www.wccpenang.org/domestic-
violence-laws-in-malaysia/

நிறுவனங்�ளின் உதவி மபறுதல்

குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	உதவி	மசய்வதை்கும்	ஆதரவு	
நல்குவதை்கும்	சில	அரசாங்க	நிறுவைங்களிை்	(எ.கா:	காவல்	நிறலயம்,	
சமூக	நல	இலாகா	மை்றும்	மருத்துவமறை	மை்றும்	சில	அரசாங்க	சார்பை்ை	
நிறுவைங்களிை்	ஒத்துறழப்பு	பதறவப்படுகிைது.	குடும்ப	வை்முறை	எை்பது	
ஒரு	தனிப்பட்ட	மதாண்டு	நிறுவைங்களிை்	விவகாரமல்ல	எை்பறத	நீங்கள்	
நிறைவில்	மகாள்வது	முக்கியம்.

காவல்துறை

அரசாஙக 
சார்பறை 

அறைப்புகள்

அரசாஙக 
ைருத்துவைறை

சமூக நல 
இலாகா

பிரிவு சட்ட வமரயமற தண்டமன

321 & 323 தன்னிச்டசயாகக் காயங்கடள 
ஏற்படுத்தியதற்கான தண்ைடன

ஆகக் கூடுத�ாக ஒரு வருைம் 
சிடற தண்ைடன / RM2,000 
அபராதம் அ�்�து இவ்விரண்டும்

324 தன்னிச்டசயாக  ஆபத்தான ஆயுதங்கடளக் 
நகாண்டு காயங்கடள ஏற்படுத்துத�்

அதிகபை்சம் 10 வருைங்கள் சிடற 
தண்ைடன /அபராதம்/கடசயடி/ 
லமற்குறிப்பிை்ை ஏதாவது இரண்டு 
தண்ைடன

322 & 325 தன்னிச்டசயாக கடுடமயான காயங்கடள 
ஏற்படுத்தியதற்கான தண்ைடன

அதிகபை்சம் 7 வருைங்கள் சிடற 
தண்ைடன மற்றும் அபராதம்

326 தன்னிச்டசயாக ஆபத்தான ஆயுதங்கள் 
அ�்�து வழிமுடறகளின் மூ�ம் 
கடுடமயான காயங்கடள ஏற்படுத்துத�்

அதிகபை்சம் 20 வருைங்கள் சிடற 
தண்ைடன மற்றும் அபராதம்/ 
கடசயடி

326A வாை்க்டகத் துடண, முன்னாள் வாை்க்டகத் 
துடண, குைந்டத அ�்�து குடும்ப 
உறுப்பினர்களுக்குக் காயம் விடளவித்த�்

அதிகபை்ச சிடறத்தண்ைடனயின் 
இரு மைங்கு
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குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்ட	ஒருவர்	உங்கறள	நாடி	வரும்மபாழுது,	
குடும்ப	வை்முறை	பிரச்றைகறளக்	றகயாளுவதை்காக,	முறையாை	பயிை்சி	
மபை்ை	நபர்கறளக்	மகாண்ட	மதாண்டு	நிறுவைங்களுக்கு	அவறரக்	மகாண்டு	
மசல்வதை்	மூலம்	அவருறடய	வாழ்வில்	மாை்ைங்கறளக்	மகாண்டு	வர	முடியும்.		
முக்கியமாக,	அவருக்கு	உதவி	மசய்யும்மபாழுது,	அவருக்கு	எப்படிப்பட்ட	உதவி	
பதறவப்படுகிைது	எை்பதறை	நீங்கள்	மதிப்பீடு	மசய்ய	பவண்டும்.	உங்களுக்குத்	
மதரியாவிட்டால்,	ஆபலாசறைக்கு	மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயத்றத	(WCC)	
மதாடர்பு	மகாள்ளவும்.		

குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்ட	ஒருவர்	இந்த	நிறுவைங்களுக்கு	
பநரடியாகச்	மசல்லலாம்	அல்லது	அரசாங்க	சார்பை்ை	நிறுவைங்களிை்	
உதவிறய	நாடலாம்.		ஒவ்மவாரு	நிறுவைமும்	குடும்ப	வை்முறைறயக்	
றகயாளுவதை்காை	ஒரு	வறரமுறைறயக்	மகாண்டிருக்கும்.

�ாவல்துமற

குடும்ப	வை்முறையால்	
பாதிப்புக்குள்ளாகும்	
ஒருவருக்கு	நிகழ்த்தப்படும்	
மகாடுறமகறள	நிறுத்த	
அவருக்கு	உதவுவது	
முக்கியமாகும்.		இதை்மகை,	
பாதிக்கப்பட்டவருக்குக்	
காவல்	துறை	மை்றும்	சமூக	
நல	இலாகாவிை்	உதவி	
பதறவப்படுகிைது.		ஆைாலும்,	
பாதிக்கப்பட்டவர்	தைக்கு	
இறழக்கப்படும்	மகாடுறமகறள	
நிறுத்த	எண்ணிைாலும்,	அது	
பை்றி	காவல்	நிறலயத்தில்	புகார்	மகாடுக்கபவா	அல்லது	தைக்குக்	மகாடுறம	
இறழத்தவரிை்	மீது	காவல்துறை	நடவடிக்றக	எடுக்கபவா	அவர்	தயாரை்ை	
நிறலயில்	இருக்கலாம்.		எப்படி	இருப்பினும்,	வை்முறையாளரிடமிருந்து	
பாதுகாப்பு	பதறவ	எை்ைால்	அவர்	காவல்	துறையில்	புகார்	மசய்ய	மை்றும்	
வை்முறையாளருக்கு	எதிராக	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	மபறுவதை்காை	
பதர்வு	அவருக்கு	இருக்கிைது	எை்று	மதரிந்திருக்க	பவண்டும்.		அல்லது	சமூக	நல	
இலாகாவிடமிருந்து	அவசர	கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறயப்	மபறுவதை்கும்	அவர்	
விண்ணப்பிக்கலாம்	(29	&	30	பக்கத்றதப்	பார்க்கவும்).
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�ாவல் நிமலயத்தில் பு�ார் மசய்வது
•	 பாதிக்கப்பட்டவர்	புகார்	மகாடுக்க	எந்தக்	காவல்	நிறலயத்திை்கும்	மசல்லலாம்.

•	 காவல்துறை	அறிக்றகயில்,	தாை்	எப்படிக்	மகாடுறமப்படுத்தப்பட்படாம்	
எை்பதறை	பாதிக்கப்பட்டவர்	விரிவாகவும்	மதளிவாகவும்	எழுத	பவண்டும்.	
உதாரணத்திை்கு:
 எெ்பொழுது:	எப்மபாழுது	அது	நடந்தது?	வை்முறை	நடந்த	பததிகள்	
மை்றும்	பநரங்கள்	ஆகியவை்றைக்	குறிப்பிடவும்.

 எங்கு:	எங்கு	அது	நடந்தது	–	இடம்?
 என்ன:	எை்ை	சம்பவம்	நிகழ்ந்தது?
 யார்:	இதில்	ஈடுபட்டவர்	யார்	மை்றும்	யார்	மகாடுறமப்படுத்தியது?
 எெ்ெடி:	எப்படி	அது	நிகழ்ந்தது?
 ொதிெ்பு:	சம்பவத்திை்குப்	பிைகு	மகாடுறமப்படுத்தப்பட்டவருக்கு	எை்ை	
பாதிப்பு	ஏை்பட்டது?	எ.கா:	சிராய்ப்புகள்,	காயங்கள்	பபாை்ைறவ

 ஏன்:	ஏை்	புகார்	மசய்யப்படுகிைது?	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	பாதுகாப்பு	
மகாடுக்க	பவண்டும்	எை்பதை்காக,	காவல்துறை	நடவடிக்றக	எடுக்க	
பவண்டும்	எை்பதை்காக,	இை்னும்	பல.

பநரத்றதச்	பசமிக்கும்	மபாருட்டு,	
காவல்	நிறலயத்திை்குச்	மசல்வதை்கு	
முை்பதாகபவ	மகாடுறமக்கு	
இலக்காைவர்	விரிவாை	அறிக்றக	
ஒை்றை	எழுதிபயா	அல்லது	
தட்டச்சு	மசய்பதா	மகாண்டு	
மசல்லலாம்.		காவல்துறை	புகாருக்கு	
மலாய்	அல்லது	ஆங்கில	மமாழி	
மட்டுபம	ஏை்றுக்மகாள்ளப்படும்.		
பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	இவ்விரு	
மமாழியில்	பபச	அல்லது	எழுத	முடியாது	
எை்ைால்,	மமாழி	மபயர்ப்புக்கு	உதவ	
ஒருவறர	உடை்	அறழத்துச்	மசல்லவும்.

•	 முை்னிருக்றக	காவல்	துறை	
அதிகாரி	புகாரிை்	ஒரு	பிரதிறய	
பாதிக்கப்பட்டவருக்குக்	மகாடுப்பார்.

•	 முை்னிருக்றக	காவல்துறை	அதிகாரி	பாதிக்கப்பட்டவறர	அவர்	புகார்	பதிவு	
மசய்த	மாவட்ட	காவல்	நிறலயத்திை்	பாலியல்,	மபண்கள்	மை்றும்	சிைார்	
விசாரறணப்	பிரிவு	(D11)	அதிகாரியிை்	பார்றவக்குக்	மகாண்டு	மசல்வார்.	
விசாரமண அதி�ாரி	(Investigating	Officer,	IO)	எை	அறழக்கப்படுவார்.

Pada _________________ (tarikh 
dan masa), semasa saya berada 
di ___________________________ 
(alamat/lokasi), suami saya, 
______________________ (nama dan 
KP) telah menendang dan memukul 
saya dengan tangannya. Akibat 
daripada kejadian itu, saya luka di 
tangan kanan, kedua-dua kaki dan 
kepala saya juga bengkak. 

Saya membuat laporan ini untuk 
perlindungan saya dan saya takut 
untuk pulang.

�ாவல் 
துமற 

அறி�்ம� 
உதாரண�்
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•	 விசாரறண	அதிகாரி	சம்பவம்	மதாடர்பாை	விபரங்கறளச்	
பசகரிப்பதை்காகப்	பாதிக்கப்பட்டவறரப்	பபட்டி	எடுப்பார்.		இது	காவல்துறை	
அறிக்றக	எை்ைறழக்கப்படுகிைது.	இதுபவ	சம்பவத்றத	விசாரிக்கப்	
பயை்படுத்தப்படும்.

•	 விசாரறண	அதிகாரி	குடும்ப	வை்முறையாளறர	(சந்பதகத்திை்குரிய	நபர்)	
விசாரறணக்கு	அறழத்து	அவருறடய	வாக்குமூலங்கறளப்	பதிவு	மசய்வார்.

•	 விசாரறண	அதிகாரி	தை்னுறடய	விசாரறண	அறிக்றககறள	அரசு	
வழக்கு	விசாரறண	அலுவலகத்தில்	சமர்ப்பிப்பார்.		பிைகு	இங்கு	
சந்பதகத்திை்குரியவர்	இறழத்த	குை்ைத்திை்காக	அவர்	மீது	குை்ைம்	
சாட்டப்படுமா	எை்பது	முடிவு	மசய்யப்படும்.

•	 அப்படிப்	பாதிக்கப்பட்டவர்	காவல்	நிறலயத்தில்	புகார்	மசய்ய	
விருப்பப்படவில்றல	எை்ைால்	அவறர	காப்பு	அறிக்றக	(cover report ) 
மசய்யுமாறு	ஊக்குவியுங்கள்.		காப்பு	அறிக்றகறய	காவல்துறை	புகார்	
பபாை்பை	மசய்ய	பவண்டும்.		ஆைால்	புகாரிை்	இறுதியில்,	சம்பவத்றத	
பதிவு	மசய்யும்	பநாக்கத்திை்காகபவ	அறிக்றக	மசய்யப்படுகிைது	எை்றும்	
மகாடுறம	மசய்தவரிை்	மீது	எந்த	நடவடிக்றகயும்	எடுக்கக்	கூடாது	எை்றும்	
குறிப்பிட	பவண்டும்.		காப்பு	அறிக்றகயில்	குடும்ப	வை்முறை	சம்பவம்	பதிவு	
மசய்யப்படும்.		ஆைால்	இது	விசாரறணக்குக்	மகாண்டு	மசல்லப்படாது.

இமட�்�ால பாது�ாப்பு ஆமண (IPO) விண்ணப்பித்தல்
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	(IPO)	விண்ணப்பித்தல்
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	(IPO-Interim Protection 
Order)	குடும்ப	வை்முறை	சட்டத்தில்	ஒரு	முக்கியமாை	
சட்டப்பிரிவு	ஆகும்.		குடும்ப	வை்முறையால்	
பாதிக்கப்பட்டவர்,	அவரிை்	குழந்றதகள்	
மை்றும்	உைவிைர்களுக்கு	தை்காலிக	சட்டப்	
பாதுகாப்பிறை	இந்த	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	
ஆறண	மகாடுக்கிைது.		துை்புறுத்தும்	கணவை்,	
மபை்பைார்	மை்றும்	உைவிைர்,	பாதிக்கப்பட்டவறர	
மமை்பமலும்	மகாடுறமப்படுத்தாமல்	
இருப்பதை்காகக்	மகாடுக்கப்படும்	நீதிமை்ை	
உத்தரபவ	இந்த	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண.		
காவல்	துறை	விசாரறணகள்	பமை்மகாள்ளும்	வறரக்கும்	இந்த	இறடக்கால	
பாதுகாப்பு	ஆறண	மசல்லுபடியாகும்.		இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	
மமை்பமலும்	மகாடுறமகள்	நிகழ்வறதத்	தடுக்கிைது.
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•	 குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்னுறடய	மை்றும்	
தை்	குழந்றதகளுறடய	பாதுகாப்பு	பை்றி	பயப்பட்டால்,	அல்லது	
வை்முறையாளர்	மமை்பமலும்	அவறரத்	துை்புறுத்திைால்,	அவர்	தாை்	
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	மபை	விரும்புவறத	விசாரறண	
அதிகாரியிடம்	மதரிவிக்க	பவண்டும்.			இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணயில்	
அச்சுறுத்தலுக்குள்ளாகும்	தை்னுறடய	குழந்றதகள்	மை்றும்	இதர	குடும்ப	
உறுப்பிைர்கறளச்	பசர்க்குமாறும்	அவர்	விசாரறண	அதிகாரியிடம்	
பகட்டுக்மகாள்ளலாம்.

•	 பாதிக்கப்பட்டவர்	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	மபை்ைாக	பவண்டும்	
எை்று	விசாரறண	அதிகாரி	முடிவு	மசய்தால்,	அவர்	வழக்கு	காவல்	துறையிை்	
விசாரறணயில்	உள்ளது	எை்பறத	உறுதிப்படுத்தும்	ஒரு	பரிந்துறர	
கடிதத்றத	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	மகாடுக்க	பவண்டும்.		பாதிக்கப்பட்டவர்	
பிைகு	இந்தக்	கடிதத்றத	தை்னுறடய	அறடயாள	அட்றட,	குழந்றதகளிை்	
பிைப்புப்	பத்திரம்/	அறடயாள	அட்றட,	அரசாங்க	மருத்துவ	அறிக்றக	(அப்படி	
இருந்தால்)	ஆகியவை்பைாடு	பசர்த்து	சமூக	நல	இலாகாவுக்குக்	மகாண்டு	
மசல்ல	பவண்டும்.		இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	மபறுவதை்கு	சமூக	நல	
இலாகா	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	உதவும்.		இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணயிை்	
ஒரு	பிரதி	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	அளிக்கப்படும்.	(கூடுதல்	விபரங்களுக்கு	
சமூக	நல	இலாகாவிை்	கீழ்	உள்ள	பிரிறவப்	பார்க்கவும்)

•	 பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்னுறடய	உறடறமகறள	எடுப்பதை்காக	
வீட்டிை்குச்	மசல்வதை்கு	அதிகம்	பயந்தால்,	தை்	வீட்டிை்கு,	ஒரு	காவல்	
அதிகாரி	துறணயாக	வர	பவண்டும்	எை்று	விசாரறண	அதிகாரியிடம்	
விண்ணப்பிக்கலாம்.

மாஜிஸ்திபரட்	நீதிமை்ைத்தில்	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	அளித்தபிைகு,	
7	நாட்களுக்குள்	காவல்	துறை	இந்த	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	
வை்முறையாளரிடம்	ஒப்பறடக்க	பவண்டும்.

பாது�ாப்பு ஆமண (PO) விண்ணப்பித்தல்
காவல்துறை	விசாரறண	முடிவறடந்த	பிைகு,	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	
மசல்லுபடியாகாது.		வை்முறையாளர்	நீதிமை்ைத்தில்	குை்ைஞ்சாட்டப்பட்டால்,	
நீதிமை்ைம்	பாதிக்கப்பட்டவரிை்	பாதுகாப்பு	மபாருட்டு,	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	
(PO	-	Protection	Order)	பிைப்பிக்கலாம்.		இதை்கு	பாதிக்கப்பட்டவர்	விசாரறண	
அதிகாரிடம்	மை்றும்		துறண	அரசு	வழக்கறிஞரிடம்	(DPP	-	Deputy Public Prosecutor) 
பகாரிக்றக	றவக்க	பவண்டும்.
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பாதுகாப்பு	ஆறணயில்	கூடுதல்	நிபந்தறைகள்	அல்லது	விதிகள்	
பசர்க்கப்படலாம்.	உதாரணத்திை்கு,	துை்புறுத்தியவறரப்	பாதிக்கப்பட்டவரிை்	
வீடு	அல்லது	பணியிடத்திை்கு	வரவிடாமல்	தடுத்தல்,	அல்லது	
பாதிக்கப்பட்டவரிடமிருந்து	துை்புறுத்தியவறர	குறைந்தது	50	மீட்டருக்குத்	
தள்ளி	றவத்தல்.		இந்தப்	பாதுகாப்பு	ஆறண	ஒரு	வருடம்	வறரக்கும்	பாதுகாப்பு	
மகாடுக்கும்.		

பாதுகாப்பு	ஆறண	மீைப்படுமாைால்,	பாதிக்கப்பட்டவர்	உடைடியாக	காவல்	
நிறலயத்தில்	புகார்	அளிக்க	பவண்டும்.

சமூ� நல இலா�ா

குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	சமூக	நல	இலாகா	பல	வழிகளில்	
உதவி	மசய்யலாம்.		பாதிக்கப்பட்டவர்	சமூக	நல	இலாகாவில்	புகார்	மசய்யும்	
பட்சத்தில்,	அவர்கள்:
•	 பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	ஆபலாசறை	வழங்குவர்,
•	 காவல்	துறையில்	புகார்	அளிக்க	ஊக்குவிப்பர்,
•	 பதறவப்பட்டால்	அரசு	மருத்துவமறைகளில்	உள்ள	One	Stop	Crisis	Centre	

(OSCC)-இல்	மருத்துவ	சிகிச்றச	மபை	அவறர	ஊக்குவிப்பர்,
•	 இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணக்கு	விண்ணப்பிக்க	அவருக்கு	உதவி	

மசய்வர்,		
•	 துை்புறுத்தியவர்	குை்ைச்சாட்டப்பட்டிருந்தால்,	பாதிக்கப்பட்டவர்	பாதுகாப்பு	

ஆறண	மபறுவதை்காக	விண்ணப்பிக்க	உதவுவர்,
•	 அவசர	கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	வழங்குவர்,	
•	 பதறவப்பட்டால்	தை்காலிக	தங்குமிடம்	வழங்குவர்,
•	 பதறவப்பட்டால்	பண	உதவி	மசய்வர்,	மை்றும்/அல்லது
•	 குறிப்பிட்ட	பநாக்கத்திை்காக	அவறரத்	மதாடர்புறடய	மதாண்டு	

நிறுவைங்களிை்	பார்றவக்குக்	மகாண்டு	மசல்வார்.

இமட�்�ால பாது�ாப்பு ஆமண (IPO) விண்ணப்பி�்� உதவுதல்
1.	 சமூக	நல	இலாகா	அதிகாரி	காவல்	துறையிைரிடமிருந்து	இறடக்கால	

பாதுகாப்பு	ஆறண	மபறுவதை்காை	பரிந்துறர	கடிதத்றதப்	மபை்ை	பிைகு,	
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	மாஜிஸ்திபரட்	நீதிமை்ைத்திலிருந்து	
மபறுவதை்காக	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	உதவுவார்.

2.	 இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	விண்ணப்பிக்கும்	மபாருட்டு	
பாதிக்கப்பட்டவபராடு	மாஜிஸ்திபரட்	நீதிமை்ைத்திை்குச்	மசல்லும்	நாறள	
சமூக	நல	இலாகா	அதிகாரி	ஏை்பாடு	மசய்வார்.
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3.	 மாஜிஸ்திபரட்	நீதிமை்ைத்தில்	வழக்கு	மதாடர்பாக	மாஜிஸ்திபரட்	நீதிபதி	
பாதிக்கப்பட்டவறர	விசாரிப்பார்.

4.	 அப்படிப்	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	பதறவ	
எை்பதில்	நீதிபதி	திருப்தி	அறடந்தால்,	அவர்	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	வழங்குவார்.		இதில்	சம்பந்தப்படும்	
ஒவ்மவாரு	நிறுவைமும்	(எ.கா:	சமூக	நல	இலாகா	மை்றும்	காவல்துறை)	
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணயிை்	ஒரு	பிரதிறயப்	மபறுவர்.		காவல்துறை	
இந்த	இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறய	வை்முறையாளரிடம்	
ஒப்பறடப்பர்.

5.	 அப்படித்	துை்புறுத்தியவர்	பாதிக்கப்பட்டவருக்குத்	மதாடர்ந்து	மதாந்தரவு	
மகாடுத்தால்,	விசாரறண	அதிகாரி	நடவடிக்றக	எடுப்பதை்காக,	
பாதிக்கப்பட்டவர்	காவல்துறைக்கு	இை்மைாரு	புகாறர	அளிக்கலாம்.			
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	இை்னும்	மசல்லுபடியாகும்	எை்ைால்,	
இறடக்கால	பாதுகாப்பு	ஆறணறயயும்	நீதிமை்ை	உத்தரறவயும்	
மீறியதை்காக	துை்புறுத்தியவருக்கு	எதிராக	நடவடிக்றக	எடுக்கலாம்.

அவசர �ால பாது�ாப்பு ஆமண (EPO) வழங்குதல்
1.	 பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	உடைடி	பாதுகாப்பு	பதறவப்படும்	அபத	பநரத்தில்	

காவல்துறையில்	புகார்	அளிக்க	அவர்	தயார்	நிறலயில்	இல்றல	எை்ைால்,	
அவருக்கு	அருகில்	உள்ள	சமூக	நல	இலாகாவில்	அதறைத்	மதரிவிக்க	
பவண்டும்.		

2.	 அதிகாரம்	மபை்ை	சமூக	நல	அதிகாரி	பாதிக்கப்பட்டவறரச்	சந்தித்துப்	பபசி,	
அது	மதாடர்பாை	படிவத்றத	பூர்த்தி	மசய்து,	பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	அவசர	
கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	(EPO-Emergency	Protection	Order)-றய	வழங்குவார்.	
அவசரகால	பாதுகாப்பு	ஆறண		விண்ணப்பிப்பதை்கு	காவல்துறை	புகார்	
பதறவயில்றல.

3.	 அவசர	கால	பாதுகாப்பு	ஆறண	7	நாட்களுக்கு	மட்டுபம	மசல்லுபடியாகும்.	
அறத	புதுப்பிக்க	முடியாது.		ஏழு	நாட்களுக்குள்	தை்னுறடய	அடுத்த	கட்ட	
நடவடிக்றகறய	பாதிக்கப்பட்டவர்	முடிவு	மசய்ய	பவண்டும்.		இறடக்கால	
பாதுகாப்பு	ஆறண	மை்றும்	பாதுகாப்பு	ஆறண	பபாை்பை	அவசரகால	
பாதுகாப்பு	ஆறணயும்	மசயல்படுகிைது.	துை்புறுத்தியவர்	அதறை	மீறிைால்	
அவருக்குத்	தண்டறை	வழங்கப்படும்.

அவசரகால	பாதுகாப்பு	ஆறண	மதாடர்பாை	கூடுதல்	விபரங்கறள	இங்பக	காணவும்.	
http://www.wccpenang.org/01important/laws/Domestic-Violence-(Amendment)-Act-2017.pdf
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அரசாங்� �ருத்துவ�மன

1.	 பாதிக்கப்பட்டவர்	காயத்திை்கு	உள்ளாகியிருந்தால்	அவறர	சிகிச்றசக்காக	
அருகில்	உள்ள	அரசாங்க	மருத்துவமறையிை்	அவசர	சிகிச்றசப்	பிரிவுக்குக்	
மகாண்டு	மசல்ல	பவண்டும்.		பாதிக்கப்பட்டவருக்கு	One	Stop	Crisis	Centre 
(OSCC)*	எை்ைறழக்கப்படும்	தனி	அறையில்	சிகிச்றச	வழங்கப்படும்.

2.	 மருத்துவமறையில்	காவல்	துறை	முகப்பு	இருந்தால்,	பாதிக்கப்பட்டவர்,	
தாை்	குடும்ப	வை்மகாடுறமக்கு	ஆளாைவர்	எை்றும்	அதை்காக	சிகிச்றச	
மபை	வந்திருப்பறதயும்	காவல்துறைக்கு	மதரிவிக்க	பவண்டும்.	காவல்துறை	
அவருக்கு	படிவம்	59-ஐ	அளிக்கும்.		மருத்துவர்	பாதிக்கப்பட்டவரிை்	
காயங்கறள	அந்தப்	படிவத்தில்	பதிவு	மசய்வார்.

3.	 மருத்துவமறை	மருத்துவ	அறிக்றகறயத்	தயார்	மசய்யும்.		அது	காயம்	
ஏை்பட்டுள்ளதை்காை	அதிகாரப்பூர்வ	பத்திரமாகும்.		அப்படி	வழக்கு	
நீதிமை்ைத்திை்குச்	மசல்லும்	பட்சத்தில்	இந்த	மருத்துவ	அறிக்றக	
பயை்படுத்தப்படும்.

*நாட்டில்	உள்ள	எல்லா	அரசாங்க	மருத்துவமறைகளிலும்	One	Stop	Crisis	Centre	
(OSCC)	அறமக்கப்பட்டிருக்கிைது.		பிைாங்கில்	மட்டும்	மமாத்தம்	ஆறு	OSCC,	மபரிய	
மை்றும்	மாவட்ட	மருத்துவமறைகளில்,	உள்ளை.		OSCC	மசல்வதை்	மூலம்,	பிைாங்கு	
மருத்துவமறைகபளாடு	இணக்கமாகப்	பணி	புரியும்	காவல்துறை,	சமூக	நல	
இலாகா	மை்றும்	மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	(WCC)	ஆகியவை்றிை்	உதவி	
பாதிக்கப்பட்டவருக்குக்	கிறடக்கிைது.
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இஸ்லாமிய �த இலா�ா

குடும்ப	வை்முறை	சட்டம்,	முஸ்லிம்	மை்றும்	முஸ்லிம்	அல்லாதவர்கள்	எை	
இருவருக்குபம	மபாருந்தும்.

குடும்ப	வை்முறைக்கு	ஆளாை	ஒரு	முஸ்லிம்	மதத்தவர்	தை்னுறடய	
மசாந்த	பாதுகாப்பு	மபாருட்டு	வீட்றட	விட்டு	மவளிபயறும்மபாழுது	அவர்	
தை்	கணவபராடு	வசித்த	வீட்டிலிருந்து	மவளிபயறிவிட்டதாகவும்	அப்படிச்	
மசய்ததை்காை	காரணத்றதயும்	இஸ்லாமிய	மத	இலாகாவிடம்	அறிவிக்க	
பவண்டும்.		

வை்முறைக்கு	ஆளாைவரிை்	பாதுகாப்பு	மை்றும்	நலனுக்பக	முதலிடம்	
மகாடுக்கப்படுகிைது.		காவல்	துறையில்	புகார்	மசய்த	பிைகு	அல்லது	
மருத்துவ	பரிபசாதறைக்குப்	பிைகு	அவர்	இஸ்லாமிய	மத	இலாகாவில்	புகார்	
மசய்யலாம்.		இஸ்லாமிய	மத	இலாகா	பாதிக்கப்பட்டவருறடய	புகாறரப்	பதிவு	
மசய்யும்.	பிைகு	அவறரத்	துை்புறுத்தியவறரத்	மதாடர்பு	மகாண்டு,	முடிந்தால்	
இருவறரயும்	சமரசம்	மசய்து	றவக்கும்	பநாக்கில்	ஆபலாசறைகறள	வழங்கும்.

அரசாங்� சார்பற்ற அம�ப்பு�ள்

சில	சமயங்களில்	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்றைத்	
துை்புறுத்தியவர்	மீது	காவல்துறையில்	புகார்	மசய்வதை்குத்	தயார்	நிறலயில்	
இருக்கமாட்டார்.		புகார்	மசய்வதை்கு	முை்பதாக	அவருக்கு	மகாஞ்சம்	
ஆதரவும்	ஆபலாசறையும்	பதறவப்படலாம்.		குடும்ப	வை்முறையால்	
பாதிக்கப்பட்டவர்களிை்	மவவ்பவறு	பதறவகறள	பூர்த்தி	மசய்ய	அரசாங்க	
சார்பை்ை	அறமப்புகள்	இருக்கிை்ைை.

மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	(WCC),	குடும்ப	வை்முறை	மை்றும்/
அல்லது	பாலியல்	துை்புறுத்தல்	பாதிப்புக்கு	உள்ளாகும்	மபண்கள்	மை்றும்	
குழந்றதகளுக்கு	உதவுவதை்காக	நிறுவப்பட்ட	ஆதாயம்	கருதாத	ஒரு	
மதாண்டூழிய	அறமப்பாகும்.		அவர்கள்	அரசாங்க	மதாண்டு	நிறுவைங்கபளாடு	
இறணந்து	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு	உதவி	
வருகிைார்கள்.
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மபண்�ள் �று�லர்ச்சி நிமலய�் (WCC) உதவி மபறுதல்
மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	(WCC),	பாதிக்கப்பட்டவருக்குக்	கீழ்கண்ட	
வறகயில்	உதவி	மசய்யும்:
•	 இை்ைலில்	இருப்பவர்களுக்கு	உடைடி	ஆபலாசறைகறள	வழங்குதல்.
•	 பதறவப்பட்டால்	காவல்	நிறலயம்,	மருத்துவமறை	மை்றும்	சமூக	நல	

இலாகாவுக்குப்	பாதிக்கப்பட்டவருடை்	மசல்லுதல்.	வழக்கு	நீதிமை்ைத்திை்குச்	
மசல்லுமாைால்	அதை்காை	ஆதரறவ	வழங்குதல்.

•	 பாதிக்கப்பட்டவர்	மை்றும்	அவரிை்	குழந்றதகளுக்குத்	தை்காலிக	
தங்குமிடங்கறள	வழங்குதல்.

மபண்கள்	மறுமலர்ச்சி	நிறலயம்	(WCC)	மதாடர்பாை	கூடுதல்	விபரங்களுக்கு	இந்த	
அகப்பக்கத்றதப்	பார்க்கவும்		http://www.wccpenang.org/domestic-violence-getting-help/

சட்ட உதவி

சில	சமயங்களில்	குடும்ப	வை்முறையால்	பாதிக்கப்பட்டவர்	தை்றைத்	
துை்புறுத்தியவரிடமிருந்து	சட்டரீதியாகப்	பிரியபவா	அல்லது	விவாகரத்து	
பகாரபவா	நிறைக்கலாம்.	இப்படிச்	மசய்வதை்கு	அவருக்கு	சட்ட	ஆபலாசறைகள்	
பதறவப்படும்.		இதை்மகை	அவர்	சட்ட	உதவி	இலாகா	(Jabatan	Bantuan	Guaman)	
அல்லது	சட்ட	உதவி	றமயத்திை்	(Pusat	Bantuan	Guaman)	ஆபலாசறைறயப்	
மபைலாம்.
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பினாங்கில் உள்ள சதாண்டு
நிறுவனங்களின் படடியல்9.0

மதாண்டு நிறுவன�் மு�வரி மதாமலமபசி 
எண்

�ாவல் நிமலய�்
பினாங்கு �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

Jalan Penang, 10760 Penang. 04-222 1522

வடகிழ�்கு �ாவட்ட �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

Jalan Patani, 10150 Penang. 04-218 1822

மதன்ம�ற்கு �ாவட்ட �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

Jalan Hilir Sungai Burung, 
11000 Balik Pulau, Penang.

04-866 2222

பண்டார் மபர்டா (�த்திய மசபிராங் 
பிமற �ாவட்ட) �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

3 Jalan Perda Utama, 
Bandar Baru Perda, 14000 
Bukit Mertajam, Seberang Perai.

04-538 2222

�ப்பளா பத்தாஸ் (வட�்கு மசபிராங் 
பிமற �ாவட்ட) �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

Jalan Bertam 1, 
13200 Kepala Batas, 
Seberang Perai.

04-576 2222

ஜாவி (மதற்கு மசபிராங் 
பிமற �ாவட்ட) �ாவல்துமற 
தமலம�ய��்

Jalan Serindit, 14200 
Sungai Jawi, Seberang Perai.

04-585 8222

�ருத்துவ�மன (அவசர சிகிச்மசப் பிரிவு இலா�ா)
பினாங்கு �ருத்துவ�மன Jalan Residensi, 10400 Penang. 04-222 5333

பாலி�் பூலாவ் �ருத்துவ�மன Jalan Sungai Pinang, 
11000 Balik Pulau, Penang.

04-866 9333

மசபிராங் ஜாயா �ருத்துவ�மன Jalan Tun Hussein Onn, 
13700 Seberang Jaya, 
Seberang Perai.

04-382 7333

பு�்கிட் ம�ர்தாஜா�் 
�ருத்துவ�மன 

Jalan Kulim, 14000 
Bukit Mertajam, Seberang Perai.

04-549 7333

�ப்பளா பத்தாஸ் �ருத்துவ�மன Jalan Bertam 2, 13200 
Kepala Batas, Seberang Perai.

04-579 3333

சுங்ம� பா�்�ாப் �ருத்துவ�மன Jalan Besar Sungai Bakap, 
14200 Sungai Jawi, 
Seberang Perai.

04-582 4333
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மதாண்டு நிறுவன�் மு�வரி மதாமலமபசி 
எண்

சமூ� நல இலா�ா
பினாங்கு தமலம�ய� சமூ� 
நல இலா�ா

Aras 30, KOMTAR, 
10564 Penang.

04-650 5259

வடகிழ�்கு �ாவட்ட சமூ� நல 
இலா�ா

Kompleks Masyarakat Penyayang, 
Jalan Utama, 10460 Penang.

04-226 4531

மதன்ம�ற்கு �ாவட்ட சமூ� நல 
இலா�ா

Kompleks Pasar Awam, 
Bangunan MPP, Jalan Tun Sardon, 
11000 Balik Pulau, Penang.

04-866 8442

�த்திய மசபிராங் பிமற 
�ாவட்ட சமூ� நல இலா�ா

Tingkat 2, Wisma Hock Teik, 
1778, Jalan Ciku, 14000 
Bukit Mertajam, Seberang Perai.

04-538 2584

வட�்கு மசபிராங் பிமற 
�ாவட்ட சமூ� நல இலா�ா

Aras 3,  Zon A, Wisma Persekutuan,  
Jalan Bertam, 13200 Kepala Batas, 
Seberang Perai.

04-575 8715

மதற்கு மசபிராங் பிமற �ாவட்ட 
சமூ� நல இலா�ா

Tingkat 1, Blok A, Kompleks 
Pejabat Kerajaan, Jalan Jawi Jaya 1, 
14200 Sungai Jawi, Seberang Perai.

04-582 1798

இஸ்லாமிய �த இலா�ா
வடகிழ�்கு �ாவட்ட இஸ்லாமிய 
�த அலுவல��்

Aras 34, KOMTAR, 
10000 Penang.

04-261 2979

மதன்கிழ�்கு �ாவட்ட 
இஸ்லாமிய �த அலுவல��்

Jalan Titi Teras, 11000 
Balik Pulau, Penang.

04-866 8525

�த்திய மசபிராங் பிமற �ாவட்ட 
இஸ்லாமிய �த அலுவல��்

Jalan Arumugam Pillai, 14000 
Bukit Mertajam, Seberang Perai.

04-538 6451

வட�்கு மசபராங் பிமற �ாவட்ட 
(பட்டர்மவர்த்) இஸ்லாமிய �த 
அலுவல��்

Kompleks Darul Hidayah, 
(Rumah Transit Saudara Kita),
Jalan Permatang Tok Gelam, 
13100 Penaga, Seberang Perai.

04-351 1521

வட�்கு மசபிராங் பிமற �ாவட்ட 
இஸ்லாமிய �த அலுவல��்

Jalan Tun Hamdan Sheikh Tahir, 
13200 Kepala Batas, 
Seberang Perai.

04-575 1182

மதற்கு மசபிராங் பிமற �ாவட்ட 
இஸ்லாமிய �த அலுவல��்

Jalan Serindit, 14200 
Sungai Jawi, Seberang Perai.

04 582 1001
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மதாண்டு நிறுவன�் மு�வரி மதாமலமபசி எண்

அரசாங்� சார்பற்ற அம�ப்பு�ள்
மபண்�ள் �று�லர்ச்சி 
நிமலய�் (WCC)

WCC Seberang/Pusat 
Perkhidmatan Wanita (PPW)

241, Jalan Burma, 
10350 Penang.

13 Lorong Sutera 6, Taman Sutera, 
13700 Seberang Jaya, Seberang Perai.

04-228 0342
011-3108 4001

04-398 8340
016-439 0698

சிமந��் சமூ� நல சங்��் — Hotline: 1-800-22-5757

மித்ரா மலன் (Mitra Line) Wisma Than Hsiang,
No. 132, Jalan Sultan Azlan Shah,
11900 Bayan Lepas, Penang.

Hotline: 04-642 9429
04-645 1141

Befrienders Pulau Pinang — Hotline: 04-281 5161/1108 
04-282 2736 (O/F)

மதசிய ��்�ள் மதாம� 
�ற்று�் குடு�்ப ம��்பாட்டு 
வாரிய�் (LPPKN)

8875, Jalan Bertam, 
13200 Kepala Batas, 
Seberang Perai.

04-575 5215

Pusat Kaunseling Agape 
(Cawangan Pulau Pinang)

CO-21-UP Kompleks Masyarakat 
Penyayang, Jalan Utama, 
10450 Penang.

04-228 0709

Persatuan Kesihatan Mental 
D’Home

66, Lintang Bukit Jambul, 
11900 Bayan Lepas, Penang.

04-643 4432 (O/F)

Home Dynamics 93-1, Jalan Gurdwara, 10300 Penang. 04-210 9928

�மலசிய இந்து சங்��் 8, Jalan Perai Jaya, Bandar Perai Jaya, 
13600 Perai, Seberang Perai.

012-420 1498

Women Welfare Council 409, Babington Avenue, 
10450 Penang.

04-229 8355

சட்ட உதவி
சட்ட உதவி இலா�ா Aras 4, Bangunan Persekutuan,

Jalan Anson, 10400 Penang.
04-210 9106

சட்ட உதவி ம�ய�் No 21, Green Hall, 10200 Penang. 04-261 7451
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பமலும்	தகவலுக்கு	மதாடர்பு	மகாள்ளவும்:

மபண்�ள் �று�லர்ச்சி நிமலய�் WCC Seberang/
Women’s Centre for Change (WCC) Pusat Perkhidmatan Wanita (PPW)
241, Jalan Burma, 10350 Penang, Malaysia. 13, Lorong Sutera 6, Taman Sutera, 

 : 04-228 0342 13700 Seberang Jaya, Penang, Malaysia.
 : 04-228 5784  : 04-398 8340 
 : 01 1-3108 4001  : 016-439 0698
 : wcc@wccpenang.org  : wccseberang@wccpenang.org

  www.wccpenang.org            WCC Penang


