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ஓரின உறவு க ொள் வ ொரின் உரிமை ள் குறித்த அை் சங் ளின் கதொடர்பில்
சிங் ப் பூரர் ளிமடவே ணிசைொன ைனைொற் றை் வேர்ே்துள் ளது.
குறிப் பொ , 18 ேதிலிருே்து 25 ேது ்கு உட்பட்ட இமளேர் ளிடை் அத்தம ே
ைனப் வபொ ்கு கதன்பட்டதொ
் க ொள் ம ஆே் வு ் ழ ை் கதரிவித்தது.
65உை் அதற் கு வைற் பட்ட ேதுை் உமடே மூத்வதொமர ் ொட்டிலுை் அே்த
ேதுமடே இமளேர் ள் , ேன்கனறி வி
ொரங் ளில் தொரொளைொன
ைனப் வபொ ்ம
் க ொண்டிருப் பதுை் அதன் ஆே் வில் கதரிே ே்தது.
இருப் பினுை் சமூ , அரசிேல் , ேன்கனறி வி
ொரங் ளின் கதொடர்பில்
சிங் ப் பூரர் ளின் ைனப் வபொ ்கில் கபொது ொ ைொற் றமில் மல.
க ொள் ம ஆே் வு ்
கதரிே ே்துள் ளன.

ழ ை் ேடத்திே அண்மை ஆே் வில் அே்த வி

ரங்

ள்

கசன்ற ஆண்டு ஆ ஸ்ட் முதல் இ ் ொண்டு ஜன ரி ைொதை் மர,
சிங் ப் பூரர் ளுை் ேிரே்தர ொசி ளுைொ , சுைொர் 4000 வபரிடை் அே்த ஆே் வு
வைற் க ொள் ளப் பட்டது.
இனை் , சைேை் , ேது ஆகிே ற் றின் அடிப் பமடயில்
ஆே் வு முடிவு ள் ஆரொேப் பட்டன.

ம ப் படுத்தப் பட்டு,

சமூ , அரசிேல் , ேன்கனறி வி
ொரங் ளில் கபொதுை ் ளிமடவே தற் வபொது
என்ன விதைொன ைனப் வபொ ்கு ேிலவுகிறது என்பமத அறி து ருத்தொே் வின்
வேொ ் ை் .
ஓரினப் பொலுறவு, ைணவில ்கு, சூதொட்டை் , ரு ் மலப் பு, திருைணத்து ்கு
முே்திே பொலுறவு, திருைணத்து ்கு முன் எதிர்ப் பொலினத்த ருடன் வசர்ே்து
ொழ் தல் , திருைண உறவு ்கு க ளிவே ருத்தரித்தல் , வபச்சுச் சுதே்திரை் ,
அ ர ர் ொழ் ்ம
்கு கசொே்தைொ ப் கபொறுப் வபற் றல் அல் லது
அரசொங் த்மதச் சொர்ே்திருத்தல் வபொன்ற அை் சங் ளின் அடிப்பமடயில்
வ ள் வி ள் வ ட் ப் பட்டன.
எடுத்து ் ொட்டொ , 18இல் இருே்து 25 ேது ்கு உட்பட்வடொரில் பத்தில் ஆறு வபர்,
ஓரின உறவுத் திருைணத்மத ஒரு த றொ வ
ருதவில் மல அல் லது
கபருை் பொலுை் த றொ
் ருதவில் மல.
அது, 65 ேது ்கு வைற் பட்வடொரிடை் ொணப் படுை் அத்தம ே விகிதத்மதப்
வபொல் ஐே்து ைடங் கு ்கு வைல் அதி ை் .

ேது ொரிேொ ைட்டுமின்றி ் ல் வித் தகுதி அதி ரி ்
தொரொளைொன ைனப் வபொ ்குை் உேர்கிறது.

அதி ரி ் ,

ேன் கனறி வி
ொரங் ளில் , ைற் ற சைேத்த மர ் ொட்டிலுை் முஸ்லிை் ளுை்
கிறிஸ்து ர் ளுை் அதி ப் பமழமைேொன ைனப்வபொ ்ம
்
க ொண்டிருப் பதொ
் ருத்தொே் வில் கதரிே ே்தது.
ஓரினப் பொலுறம ப் கபொறுத்த மர, 2013ஆை் ஆண்டு, 20இல் இருே்து 24
ேதுள் ள இமளேர் ளில் சுைொர் 18 விழு ் ொட்டினர், அமத ஒரு த று அல் ல
என ் ருதினர்.
ஆனொல் 2018இல் அவத ேதுப் பிரிவில் , ஓரினப் பொலுறவு த
ருதுவ ொரின் விகிதை் 40 விழு ் ொட்டு ்குை் வைல் .

றல் ல என ்

ஓரின உறவுத் திருைணை் , ஓரினப் பொலுறவு, ஓரினத் தை் பதி பிள் மள மளத்
தத்கதத்தல் , ொடம த் தொே் மூலை் ஓரினத் தை் பதி குழே்மத
கபற் று க
்
ொள் ளுதல் வபொன்ற அை் சங் ளில் சிங் ப் பூரர் ளின் டுமைேொன
ைனப் வபொ ்கு தணிே்து ரு மத அது ொட்டு தொ த் கதரிவி ் ப் பட்டது.
ஆனொல் , திருைணத்து ்கு அப் பொற் பட்ட
டுை் எதிர்ப்பு கதொடர்கிறது.

ள் ள உறவு, சூதொட்டை் இரண்டிலுை்

ருத்தொே் வில் பங் வ ற் ற சுைொர் 81 விழு ் ொட்டினர் திருைணத்து ்கு
அப் பொற் பட்ட ள் ள உறம அங் கீ ரி ் வில் மல.
74 விழு ் ொட்டினர் சூதொட்டத்மத ேிரொ ரித்தனர்.
ைண வில ்ம ப் கபொறுத்த மர, அமதத்தொன் ஆ
ைனப் வபொ ்குடன் அணுகு தொ த் கதரிகிறது.

அதி ைொவனொர் தொரொள

31 விழு ் ொட்டினர் ைட்டுவை அது எப் வபொதுை் த று அல் லது கிட்டத்தட்ட
எப் வபொதுை் த று என்ற ருத்மத ் க ொண்டிருே்தனர்.
இவத ேிமல ேீ டித்தொல் , ருங் ொலத்தில் ஓரின உறவில் ஈடுபடுவ ொரு ் ொன
உரிமை ளு ்கு ் கூடுதல் அங் கீ ொரை் கிட்டுகைன ஆே் வு குறிப் பிட்டது.
இமளேர் ளின் ஏற் பு விகிதை் அதி ரித்து, மூத்வதொரின் ைறுப் பு விகிதை்
குமறே்து ரு து அதற் ொன மு ்கிே ் ொரணை் .
ைொற் றங் ள் ஒருபுறமிரு ் , சைேை் , ேது, ல் வித் தகுதி வித்திேொசமின்றி
எல் லொத் தரப் பு சிங் ப் பூரர் ளுை் சில குறிப் பிட்ட பண்பு மள ஒருமித்த
ைனத்வதொடு மு ்கிேைொ
் ருதுகின்றனர்.
மூத்வதொரு ்கு ைரிேொமத தருதல் , பல் லினப் பண்பொடு, வதசிேப் கபருமிதை்
வபொன்றம அ ற் றுள் அடங் குை் .

வ ற் றுமை மள ஏற் று க
்
ொள் ளுதல் , இமளே தமலமுமறயினர் மூத்வதொமரப்
பரொைரித்தல் , சிங் ப் பூர்ப் பண்பு ளில் ேை் பி ்ம க ொண்டிருத்தல்
ஆகிே ற் மற அமன ருவை ரவ ற் கின்றனர்.
வ றுபட்ட பின்னணிமே ் க ொண்ட ை ் ளிமடவே எ ் ொலத்து ்குை் ைொறொத
இே்தத் தனித்து ைொன சிங் ப்பூர்ப் பண்பு ஒரு சொத ைொன அறிகுறி என்று,
க ொள் ம ஆே் வு ் ழ த்தின் ருத்தொே் வு குறிப்பிட்டது.

