
ேநா�ேவ தமி�� ச�க� –யா��

யா�� �த� வைர� 14.01.1979

மா�ற� ெச�ய�பட இ���� உ�ேதச யா�� வைர�.14.10.2022

யா�� தி��த �� 2022 ( சிறி நவர�ன�, ேலாகதா� ப�மநாத�,
�கி�தா ெஜ�கர�, �லியானா அ��, திேன� மேக�திரலி�க� )

§1 ேநா�க�
அ) ேநா�ேவ வா� தமிழ�கள��கிைடய�� ஒ��கிைணைவ
ஏ�ப���த�.

ஆ) ச�க�தி� ஒ��கிைணைவ��, உ�வா��தைல��
ஏ�ப���த�.
தமி�� ப�பா�ைட��, ெமாழிைய��, வா�வ�யைல�� ம���
வ��மிய�கைள�� ேபண�� பா�கா�த�.

இ) ேநா�ேவ� தமிழ�கள�� ேதைவகள��� மதி�பள��த�.

ஈ) ச�வேதச மன�தாப�மான ேசைவகள��� ஒ��ைழ�� வழ��த�.

உ) ச�க� வ�ைளயா���கழக� எ�� அைம�ப�� ஊடாக
வ�ைளயா����ைறசா� நடவ��ைககள��� ஒ��ைழ��
வழ��த�.

§2 நி�வன� க�டைம��

ேநா�ேவ தமி�� ச�க� ஒ� �யாத�னமான ம��� �ய
ஆ�ைம��ள, 995129094 எ�ற பதி� இல�க� ெகா�ட ஒ�
நி�வன�ஆ��.

இ�த நி�வன� ச�வேதச�பர�ப�� ேநா�ேவ தமி�� ச�க� என
அைழ�க�ப��.
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§3 அ�க�தவ�க�

அ) தமி�� ச�க�தி� நி�வாக� �றி�ப��ட ச�த��ப�கள��ேபா�
�தியஅ�க��வ�திைன நிராக��க ����. ஆனா� இ�ப�யான
த��மான�கைள எ���� இத� ப��னண� �றி�ப��ட நப���
அறிவ��க�ப��, அவர� க��ைத� ெத�வ��க இர�� கிழைம
அவகாச� வழ�க�ப��. அத� ப��ன� எ�ட�ப�����
எ����ல� வ�ப��க�ப��, எதி�ம� தா�க� ெச��� உ�ைம��
அறிய�தர�ப��. இ�வாறான எதி�ம� ேநா�ேவ தமி�� ச�க
நி�வாக���� அ��ப�படேவ���. நி�வாக� ��ைவ
மா�றியைம�கலா�. ��� மா�ற�படாத த�ண�தி�, அ�க��வ�
ம��க�ப�� நப� �திய நி�வாக� ெத�� ெச�ய�ப��வைர
கா�தி��� ம�� வ��ண�ப��கலா�.

ஆ) அ�க��வ�ைத இர���ெச�ய வ����வ�க� எ����ல�
அறிவ���, அறிவ��த� மி�ன�ச� �ல� கிைட�க� ெப��
நி�வாக� உ�தி�ப��திய ப��னேர இர��� ெச�ய�ப�டதாக ஏ���
ெகா�ள�ப��.

இ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க� ஒ�வ�ைடய அ�க��வ�ைத,
அ�க�தவ�க��கான க�டண� ெச���மா� அறிவ��க�ப��,
ெச��தாத ப�ச�தி� ம�� அறிவ��த� வழ�க�ப��அத�
கால�ெக� கட�த ப��ன�� ெச��தாதவ�ட�� அ�க��வ�ைத
இழ�தவராக க�த�ப��.

§4 அ�க��வ�ைத இழ�த�

அ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி� நி�வாக�, ேதைவேய�ப�� ஒ�
அ�க�தவ�� அ�க��வ�ைத ஒ�வ�ட� வைரய�� ம���ப��தி,
க���ப��த (அ�க�தவைர ெவள�ேய�ற) ����. அ�ப�யான
��� எ�ட�பட ��ன�, ச�ப�த�ப�டவ��� ப�ண�கி� ப��னண�
ெத�ய�ப��த�ப��, இர�� கிழைம அவ��� வ�ள�க� ெகா��க
அவகாச� வழ�க�படேவ���. ��� எ����ல�,
வ�ள�க��ட� வழ�க�ப�வ�ட� எதி�ம� ெச��� உ�ைமஉ��
எ�ப�� அறி���த�பட� ேவ���.

ஆ) அ�க��வ�ைத இழ��� நப�, எ��க�ப�ட ��ைவ ஏ���
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ெகா�ளாத ப�ச�தி� இண�கசைப �ல� த���காண ��பட
ேவ���.

இ) அ�வா� த��� காண ��யாத ப�ச�தி� வ�டா�த� ��ட�தி�
அ�ல� அவசர�ெபா����ட�தி� வ�வாதி���ப� ேக���
உ�ைம��, வ�டய� வ�வாதி�க�ப�� ��ட�தி�� ச�கமள����
உ�ைம�� உ��.

ஈ) ேம�ப� ேகா��ைக இண�கசைபய�� ஆேலாசைன
கிைட�க�ெப�� ஒ� வாரகால�தி����ைவ�க�பட ேவ���.
இ� ெதாட�பான அவசர�ெபா����ட� ஒ� மாத�தி��� (ம��
ப�சீலைன வ��ண�ப� கிைட�க�ெப��) ��ட�படேவ���.

§5 பா�ப�கீ�

அ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க� நி�வாக�, ஆேலாசைன���, ெசய���
ேபா�றவைற ெத��ெச���ேபா� அ�ல� நியமி���ேபா�
பா�பா�பா��றி ப�ரதிநிதிகைள உ�வா�க ஆவனெச�யேவ���.

ஆ) நி�வாக�, ஆேலாசைன���, ெசய��� ேபா�றைவ
ெத��ெச�ய�ப��ேபா� அ�ல� நியமி�க�ப��ேபா� இ�த�
க���பா� ம�ற�ப����தா� தா� �ற�கண�க�ப����பதாக
உண�� அ�க�தவ�க� ஒ� மாத����� ம����
அவசர�ெபா����ட�ைத ���மா��, ம�� ெத�� நட��மா��
ேகாரலா�. ஏ�ெகனேவ இ���� நி�வாக�, ெசய��� ேபா�றைவ
�திய நி�வாக�, ெசய��� எ�பன ெத��ெச�ய�ப�� அ�ல�
நியமி��� வைர��� பண�யா�றலா�.

§6 வா�கள���� உ�ைம

அ) வா�கள���� உ�ைம, ெத��ெத��க�ப�த� ம���
ப���ைர��� உ�ைமக� ப�றிய ெபா�வான வ�திக�.

அ)1. வா���ைம ம��� வ�டா�த� ��ட�கள�� நட���
ெத��கள�� ப��ப�ற��, ெசய����கள�� ெத��ெச�ய�பட��,
நைடெப�� நா�கா�� வ�ட� 15 வயைத ���தி ெச�தி��த�ட�
�ைற�த� ஒ� மாத� ச�க�தி� உ��ப�னராக��, ெபா�ளாதார�
ெகா��பன�க� ச�க���� இ��ப�� அவ�ைற
���திெச�தவராக�� இ��க  ேவ���.
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அ)2. இ� ெத��கள��� நட�பா�� அ�க�தவ�க� ம��ேம
வா�கள��ைப ேம�ெகா�ள ����!

அ)3. ஒ� அ�க�தவ� ஒேர ேநர�தி� ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி�
ப���றி�ப�ட�ப�� ெபா����கள�� ஒ����ேம� வகி�க��யா�:

நி�வாக�, ேத�த� அைவ, அவதான������, ச�ட���(யா���
��),ம��� இைண�க சைப.

அ)4. ஒ� அ�க�தவ� ேநா�ேவ தமி�� ச�க� ேபா�ற ஒேர ேநா�க�
ெகா�ட ேவ� அைம���கள�� நி�வாக�தி� அ�க��வ�
ெப�றி��தா� அைத அறிவ��த� ேவ���. இத��ல� வ����
�ர�பா�கைள� தவ����ெகா�ளலா�.

(ஆ) ப���ைர ெச��� உ�ைம

ஆ)1. உ��ப�ன�க��� ச�க�தி� வ�டா�த� ��ட�கள��
ப���ைர ெச��� உ�ைம உ��

ஆ)2. ��ட�தி� ப��ப�ற உ����ள ெசய��� அ�ல�
ெத�����வ��� ப���ைர ெச��� உ�ைம வ�டா�த�
��ட�தி� அத� அதிகார�����ப�ட வ�டய�கள�� உ��.

இ)��ட� ம��� ேப���ைம

அவதான������வ���� வ�டா�த���ட�கள�� ப�ேக�க ம���
ேப���ைம அத� அதிகார�����ப�ட வ�டய�கள�� உ��.

§6- ந�ப��ைகய��லா� ப�ேரரைண

ெபா��சைபய�� அ�கக�தவ�க� ம�ேதா அ�ல� நி�வாக� ��
அ�க�தவ� ம�ேதா ந�ப��ைகய��லா� ப�ேரரைண ெகா�� வர
வ���ப��, அ� ப�ேரரைணயானா� அ�க�தவ�களா� �ைற�த�
இர�� வார கால�தி�� �� எ��� �ல� நி�வாக�தி�டாக
ெபா��சைப�� அறிவ��க�பட ேவ���

§7 ப�கசா���த�ைம
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அ)ந�ப��ைக���பா�திரமானவராக� ெத��ெச�ய�ப�டவ� அ�ல�
நியமி�க�ப�ட ப�ரதிநிதி, ஒ� த��மான�தி� அ��பைடைய
உ�வா�கேவா அ�ல� த��ைவ��ைவ�கேவா ப��வ��
த�ண�கள�� ப�கசா�� அ�றவராக� கண��க�படமா�டா�,

அ)1. �றி�ப��ட நப� தாேன ப�ண�கி� ச�ப�த�ப����தா�

அ)2. ச�ப�த�ப�ட ஒ�வ�� ேநர�� சேகாதரமாக, ஒ�� வ��ட
சேகாதரமாக, உறவ�னராக, அ�ல� ச�ப�தப�தியாக இ��தா�

அ)3. ச�ப�த�ப�டவ�ட� தி�மணப�த� இ��தா�, ��ன�
மண���தி��தா�, இைண�� வா�பவராக இ��தா� அ�ல�
தி�மண� ெச�ய நி�சய��தி��தா�

அ)4. ச�ப�த�ப�ட� ஒ� நி�வனமாக, நி�வன�தி� கிைளயாக
அ�ல� தன�நபராக இ����ேபா�, ந�ப��ைக���பா�திரமானவ�
அ���காைமயாளராக, �காைம��வ பதவ� வகி�பவராக,
நி�வாக உ��ப�னராக, கிைள நி�வாக��� உ��ப�னராக அ�ல�
அவதான������ உ��ப�னராக இ��தா�.

ஆ) இேதேபா�, ப�ண�கி� த��� �றி�ப��ட நப�� ந�நிலைமைய�
பாதி���ப�ேயா அ�ல� அவ��ேகா, அவ���
ெந��கமானவ�கள��ேகா �றி�ப�ட�த�க இலாப�ைத அ�ல�
ந�ட�ைத ஏ�ப���மானா�� அவ� ப�கசா���த�ைம
இழ�தவராக� க�த�ப�வா�. இத��ேம��, ப�காள�க� யாராவ�
ப�கசா���த�ைமைய ேக�வ����ளா�கினா�களா எ�ப��
கண�கிெல��க�படேவ���.

இ) ச�க�தி� உய� பதவ�ய�� இ���� ஒ�வ� ப�கசா���த�ைம
உ�ளவராக இ��ப��, அவ��� கீேழ ேநர�யாக பதவ�ய��
இ��பவ�����கைள எ��க��யா�.

ஈ) இ�� ச�ப�த�ப�டவ� எ��ேபா�, அ� த��மான�����ளா��,
ச�டவைரயைற��� அட��� ஒ� அ�கக�தவைர  அ�ல�
ப�ண�� ேநர�யாக யா�ம�� எ�பைத� �றி���.

உ) ச�க�தி� வ�டா�த�ெபா����ட�க��� இ�த வ�திக�
ெபா��தமா�டா�.
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§8 த��மான�க� இய��� த�ைம, ெப��பா�ைம� க�டாய�,
ஆவண�பதி�க�

அ) ச�க�தி� நி�வாக�, ெசய��� ம��� ெத�����ஆகியைவ
ெப��பா�ைமயான அ�க�தவ�க� ச�கமள����ேபா�
த��மான�கைள இய�றலா�. அள��க�ப�� வா��கள��
ெப��பா�ைம�ட� த��மான�க� நிைறேவ�ற�ப��. ச�சமமாக
வா��க� ப���தி��தா� நி�வாக�தி� தைலவ�� வா�� இ�தி
��ைவ� த��மான����.

ஆ) ெப��பா�ைமயான அ�க�தவ�க� ஏ���ெகா��� ப�ச�தி�
த��மான�க� எ����லமாகேவா அ�ல� இைணயவழி
�லமாகேவா இ��த� ேவ���. எ����ல� த��மான�
நிைறேவ��வதாக இ��தா�, வ�டய�தி� நக�க� எ�லா
அ�க�தவ�க���� ஒேர ேநர�தி�, த��மான�தி�கான
ப���ைர�ட� ேச��� அ��ப�படேவ���. இைணயவழி
�லமாக ��ட� நட��வதாகி�, ப�ெக���� எ�லா
அ�க�தவ�க�� எ�ேலா�ட�� ெதாட�பாட���யதாக
இ��கேவ���.

இ) நி�வாக�தி� ��ட�க� எ�லாவ�றி��� அறி�ைக
எ�த�படேவ���. அறி�ைகக� அைன��� ேநா�ேவஜிய
ெமாழிய�� எ�த�ப��� தமிழா�க� ெச�ய�படேவ���. நி�வாக�
வ�டய�கைள� ெபா��� ேவ���� ெச�தா� அ�றி, எ�லா
அறி�ைகக�� எ�லா அ�க�தவ�க�� ெப���ெகா�ள���யதாக
இ��கேவ���.

§9 - வர�ெசல�� கண���, தண��ைக ெச��� கடைம��

அ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி�� வர�ெசல�� கண��
எ��வத���, தண��ைக ெச�வத��� ெபா��� உ�ள�. ேம��
வ�டா�த� கண������, அ� வ�டா�த� ��ட�தி�
நிைறேவ�ற�படேவ���. வ�டா�த� கண�� அைன�� நி�வாக
உ��ப�ன�களா�� ைகெயா�பமிட�படேவ���. ச�க�தி��
�காைமயாள� இ��தா�, �காைமயாள��
ைகெயா�பமிடேவ���.

ஆ) வர�ெசல�� கண�� தண��ைக ெச��� வ�டய�தி� ச�க�
ெபா�வான கண�ெக��� ச�ட ஒ���கைள� ப��ப�ற ேவ���.
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ச�க�தி� வர�ெசலவ�����ெதாைக வ�டா�த� ஐ��
மி�லிய� �ேறாண�கைள எ��னா�, ெபா�வான கண�ெக���
ச�ட�தி�ப� இ�த� ெபா��� இ�ைல எ�றா�� ச�க� ஒ�
தண��ைகயாளைர ஈ�ப��தேவ���. அ�வைர��� ப��வ��
வ�திக� கைட�ப���க�ப��:

இ)வர�ெசல�� கண�கி� அ�த ஆ���கான எ�லா
நடவ��ைகக��, அவ�றி�கான எ�லா வ�மான�க��,
ெசல�க�� நிைர�ப��த�படேவ���. ச�க� பல ப�திகளாக
அ�ல� கிைளகளாக� ப���தி��தா�, ஒ�ெவா� ப�திக�
கிைளகள�� நடவ��ைகக�� வர�ெசல�� கண�கி�
கா�ட�படேவ���.

ஈ) எ�லா� ெகா��க� வா�க�க�� பதி� ெச�� ஆவண�ப��த�
ேவ���

உ) வர� ெசல� கண�கி�கான ஆவண�க� அைன��� �ைற�த�
ஐ�� வ�ட�க��� பா�கா�க�பட� ேவ���

ஊ) ச�க�தி� வ�கி� கண�கி�� ச�க�தி� தைலவ� ம���
கண�காளேர ெபா��பானவ�களாவ�.

எ) எ�லா� ெகா��பன�க���� �ைற�த� இர�� நி�வாக
உ��ப�ன�களா�  உ�தி�ப��த�ப����த� ேவ���

§10 வர�ெசல��தி�ட�

அ) வர�ெசலவ�� எ�லா ��கிய ெதா�திக�� அட�கிய
வர�ெசல��தி�ட� (ப�ெஜ�) வ�டா�த� ��ட�தி�
நிைறேவ�ற�படேவ���.

ஆ) நைட�ைறய�� கைட�ப���க���யதாக வர�ெசல��தி�ட�
(ப�ெஜ�) இ��ப�ட�, ����கண��, ைவ�ப�� இ����
பண�தி� ஈ�ெச�ய���தா� அ�றி எதி�மைறயாக ��ய��டா�.

இ) வ�டா�த� கண�� சம��ப��க�ப��ேபா� நிைறேவ�ற�ப�ட
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வர�ெசல��தி�ட� (ப�ெஜ�) தன� நிைரய��
�றி�ப�ட�ப����கேவ���.

§11 கட� ம��� உ�தரவாத�

ேநா�ேவ தமி�� ச�க� கட� அ�ல� கட��கான உ�தரவாத�
ெகா��க��யா�.

§12 வ�டா�த� ��ட�, நி�வாக�, ெத����� ேபா�றைவ.

அ) வ�டா�த� ெபா����ட� ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி� அதி��ச
அதிகார�. இ� ஒ�ெவா� வ�ட�� ஐ�பசி மாத ������
நடா�த�படேவ���.

அ) 1. ெத�� ெச�ய�ப�� நி�வாகமான� அ��த ஆ��ைத 01 இ�
இ��� ெபா��ைப ஏ���.

ஆ) வ�டா�த� ெபா����ட� நி�வாக�தினா� �ைற�த� ஒ� மாத
கால�ெக��ட� ேநர�யாகேவா அ�ல� ேவ� பா�கா�பான
வழிகள��, உதாரண���� ச�க�தி� இைணய�தள�தி�
ப�ர���பத��ல� அ�க�தவ�கைள அைழ�கேவ���.
நிக��சி�கான ஆவண�க� ச�க�தி� இைணய�தள�தி� அ�ல�
ேவ� பா�கா�பான வழிகள�� ��ைவ�க�படலா�. இ� எ�வா�
எ�பைத அைழ�ப�� �றி�ப�டலா�. ��ட�தி�� ஒ� கிழைம��
��னராக ஆவண�க� கிைட�க�ெப�� என
அறி���த�படேவ���. வ�டா�த���ட�தி� வ�வாதி�க�
ேகார�ப�� வ�டய�க� ��ட� நைடெபற �ைற�த� இர��
கிழைமக�����னராக நி�வாக�தி��
அ��ப�ைவ�க�ப����த� ேவ���. ��ைமயான நிக��சி நிர�
ம��� வ�டா�த� ��ட�தி� ப���ைர�கப�� வ�டய�க�ட�
ேதைவயானஆவண�க� எ�பன �ைற�த� ஒ� கிழைம��
��னேர ��ைவ�க�ப����கேவ���.

இ) வ�திகைள ம�றி ��ட அைழ�� வ���க�ப�டா�, வ�டா�த�
ெபா����ட�, நிக��சி நிரலி� உ�ள «அைழ���, நிக��சி நிர�
ஏ���ெகா�ள��» எ�ற ப�திய��, வ�டா�த� ெபா����ட�
ச�ட�ப� ��ட�ப�டதா எ�பதைன��, ஏதாவ� வ�டய�க�
வ�வாதி�பதா இ�ைலயா எ�பைத�����ெச�யலா�.

ஈ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க அ�க�தவ�க� அைனவ���� வ�டா�த�
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ெபா����ட�தி� ப��ப�ற உ�ைம���. ஊடகவ�யளாள�க�
அ�ல� ேவ� யாராவ� ��ட�தி�� வ�ைகதரலாமா எ�பைத
ெபா����ட� ���ெச�யலா�.

உ) ��ைவ�க�ப�ட அ�ல� அ��ப�ப�ட நிக��சி நிரலி�
�றி�ப�ட�படாத ச�ட� தி��த�க� அ�ல� த��மான�க� ம�தான
மா�ற�க� வ�டா�த� ெபா����ட�தி� வ�வாதி�க�பட��யா�.
ச�கமள��த வா���ைம��ள அ�க�தவ�கள�� 2/3 ப�திய�ன�
நிக��சி நிரைல ஏ��� ெகா�வதாக அ�மதி�தா�, ம�ைறய
���றி�ப�டாத வ�டய�க� வ�வாதி�க�படலா�.

§13 வ�டா�த� ெபா����ட�தி��� தைலைமதா��த�

வ�டா�த� ெபா����ட� ெத��ெச�ய�ப�ட ��ட
ஒ��கிைண�பாள�களா� தலைமதா�க�ப��. ��ட
ஒ��கிைண�பாள� அ�ல�ஆவண�பதிவாள� அ�க�தவராக
இ��கேவ��ய அவசிய� இ�ைல.

அவ�கள�� கடைமக�!

அ) ��ட�தி� தைலவராக ெத�� ெச�ய�ப�டவ�  எ�வ�த
ேக�வ�க���� பதிலள��க ��யா�.

ஆ) நிக��சி நிரைல கைட�ப����� உ�ைம ெகா�டவ�.

§14 வ�டா�த�ெபா����ட�தி� கடைமக�,

1. வா���ைம��ளவ�கைள அ�கீக��த�
2.வ�டா�த�ெபா����ட�ைத� தலைமதா�க ��ட
ஒ��கிைண�பாளைர� ெத��ெச�த�
3. ஆவண�பதிவாள�/பதிவாள�கைள� ெத��ெச�யத�
4. அறி�ைகய�� ைகெயா�பமிட இர�� அ�க�தவ�கைள�
ெத��ெச�த�
5. அைழ�ைப அ�கீக��த�

6. நிக��சி நிரைல அ�கீக��த�
7. அ�க�தவ�கள�� ப���ைரகைளஅறிவ��த�� அ�கீக��த��
8. நி�வாக�தி�ஆ�டறி�ைகைய� அ�கீக��த�
9. ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி� வர�ெசல�� கண��, கண���
ேம�பா�ைவ� ��வ�� ெசய�பா�� அறி�ைகைய அ�கீக��த�.
10. ப�ண��க� இ��ப�� ஆ�� ெச�த�
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11. ச�தா ெதாைகய�ைன நி�ணய��த�
12. வர�ெசல�� கண�கி� ��கிய ப�திகைள உ�ளட�கிய
ச�க�தி� வர� ெசல� ப��யைல அ�கீக��த�. நிக�வா��
ெபா�ளாதார வ�தி�ைறக��கைமய வர� ெசல� ப��ய�
தயா��க�படேவ���.
13. ச�க�தி� நி�வன� க�டைம�ைப�ைகயா�த�
14. நி�வாக� தைலவ�, உபதைலவ�, கா�யத�சி,உப கா�யத�சி,
ெபா�ளாள�, உப ெபா�ளாள�, கள�சிய ெபா��பாள�, கைல�
ெசயலாள�, உப கைல�ெசயலாள� ,ச�க ஒ��கிைண�பாள�
மகள�� ஒ��கிைண�பாள�,வ�ைளயா��� ெபா��பாள�,உப
வ�ைளயா��� ெபா��பாள� ஆகிய நி�வாக உ��ப�ன�கைள ேத��
ெச�த�!

15. அவதான���� ���(கண�� ேம�பா�ைவ) �ழவ���இர��
அ�க�தவ�கைள� ெத��ெச�த�, �ைற�த� ஒ� உப
அ�க�தவைர நியமி�த�
16. ேத�த� ��வ��� ஒ� தைலவ�, இர�� அ�க�தவ�க�
ம��� ஒ� உப அ�க�தவ� ெத��ெச�த�.

17. இண�கசைப� ��ைவ ெத�� ெச�த�.பதவ��கால� 2
வ�ட�க�. 3 அ�க�தவ�க� ெத�� ெச�ய�பட ேவ���.

§15 வ�டா�த� ��ட�தி� வா�கள��த�

அ) ச�ட�தி� ேவ�ஆைணக� வழ�க�படாவ�ட��, ச�ட�ப� ஒ�
த��மான� நிைறேவ�ற�ப�வத�� பதி�ெச�ய�ப�ட வா��கள��
ெப��பா�ைம த��மான�தி��� சா�பாக�
பதி�ெச�ய�ப����கேவ���. எ�த உ��ப�ன���� ஒ����
ேம�ப�ட வா��க� கிைடயா�, ம��� யா�� இ�ெனா�வ�
சா�பாக வா�கள��க ��யா�. ெவ�� வா��க�, பதிய�படாத
வா��களாகேவ க�த�ப��.

ஆ) ஒ���� ேம�ப�ட ப���ைரக���ைவ�க�ப�டா� அ�ல�
அ�ப�� ேகா��ைக��ைவ�க�ப�டா�, வா�ெக��� எ���
�ல� ெச�ய�படேவ���. ெவ�� வா��க�, ேத�தலி� நி�காத
ேவ�பாள�க� சா�பாக� பதி�ெச�ய�ப�� வா��க�
எ�ண��ைகய�� ேசராதைவயாக� க�த�ப��.

இ) வா�ெக��� தன��தன�ேய நடா�த�ப��, எ�த ஒ� தன�
ேவ�பாள�� அைரவாசி�� ேம� வா��கைள� ெபறாதவ�ட��,
ஆக���தலான வா��கைள� ெப�ற இர�� ேவ�பாள�க� ம��
ம��வா�ெக��� நடா�த�படேவ���. ம��வா�ெக��ப��� சமமான
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வா��கைள� ெப�றா�, ���க��ைறய��
த��மான��க�படேவ���.

ஈ)அைன�� ேத��க�� இரகசிய வா�ெக��� �ல� ேத��
ெச�ய�பட� ேவ���.

§16 அவசர� ெபா����ட�

அ) ப��வ�� ச�த��ப�கள��, �ைற�த� இர�� வாரஅவகாச�
ெகா���, ச�க�தி� நி�வாக� அவசர� ெபா����ட����
அைழ�� வ���கலா�.

அ)1. ச�க�தி� நி�வாக� அ�ல� ெபா����ட�தி� எ��க�ப��
த��மான�தி�ப�.

அ)2.அ�க�தவ�கள�� ஆக� �ைற�த� 1/4 ப�� அ�க�தவ�க� ,
அ�ல� 50 வா���ைம��ள அ�க�தவ�க� எ����ல�
ேகா��ைக��ைவ�தா�.

ஆ) நிக��சி நிர� ம�����கிய ஆவண�க� அைழ��ட�
இைண�க�படேவ��� அ�ல� ேவ� பா�கா�பான�ைறகள��
கிைட�க�ெபறேவ���, ேம�� இ� அைழ�ப��
�றி�ப�ட�ப����கேவ���.

இ) இ�த� ச�ட�ப�, நி�வாக அ�க�தவ�கள�� எ�ண��ைக��
�ைறவ��லாத எ�ண��ைக��ள வா���ைம��ள அ�க�தவ�க�
ச�கமள��தா� அவசர� ெபா����ட� ெச��ப�யா��.
இ�ப�யாக� ��ட�ப�� அவசர� ெபா����ட� ெச��ப�யாகம�
ேபா�� ப�ச�தி�, ம���� எ�ண��ைக� க���பா� இ�றி
ெபா����ட�த�� அைழ��வ���கலா�.

ஈ) அவசர� ெபா����ட� எ�த� த��மான�தி� அ�ல�
ேகா��ைகய�� அ��பைடய�� ��ட�ப�டேதா அ�த வ�டய�கைள
ம��ேம ைகயா��.

உ) வ�திகைள ம�றி ��ட அைழ�� வ���க�ப�டா�, ெபா����ட�,
நிக��சி நிரலி� உ�ள «அைழ��� நிக��சி நிர�

11



ஏ���ெகா�ள��» எ�ற ப�திய�� வ�டா�த ெபா����ட�
ச�ட�ப� ��ட�ப�டதா எ�பதைன��, ஏதாவ� வ�டய�க�
வ�வாதி�பதா இ�ைலயா எ�பைத�����ெச�யலா�.

§17 ச�க�தி� கடைமக�

அ)ச�க�தி� ச�டதி�ட�க��� ம�றலான, பார�ரமான வ�டய�க�
நட�தி��ப�� நி�வாக� ெபா��சைப�� ெத�ய�ப��த� ேவ���

ஆ)தமி� ச�க�  அவசர நிைலய�� உதவ� வழ�க இ��ப�� உதவ��
ெதாைகயான� தமி� ச�க�தி� ேமலதிக வ�மான�தி� இ��ேத
வழ�க ���� ( சி���� சாைல, சிரமதான�, நிதி ேசக���
ஆகியவ�றி� இ���)

§18 ேநா�ேவ தமி�� ச�க�தி� நி�வாக�

ேநா�ேவ தமி�� ச�க�, நி�வாக�தினா� ெபா���ட�
வழிநட�த�ப�வ�ட�, ச�க�ைத� ெபா� அர��கள��
ப�ரதிநிதி��வ�ப��த�� ெச�கி�ற�. ெபா����ட�க���
இைட�ப�ட கால�தி� நி�வாகேம அதி��ச அதிகார� ெகா�ட�.

நி�வாக�தி� ெபா����க�.

அ) ெபா���ட ஒ���கைள��, த��மான�கைள��
நிைறேவ��த�

ஆ) ெபா����ட�தி� த��மான�க��கைமய ெபா�ளாதார
வள�கைள� ெபா���ட� பாவ���, க���ட� ேபண�
வர�ெசல�கைள� க���ப���வ�ட� ச�க�தி�
ெபா�ளாதார�ைத �ைறய�� நி�வகி�த�.

இ) ெசய���/ெத������கைள நியமி�த�� இவ���கான
க�டைள/ஆைணகைள� ப�ற�ப��த��.

ஈ) காவ� �ைறய�� சிபா��� க�த� ெப��� ெகா�ள ெபா��பாக
ஒ�வைர நியமி�த��, �ழ�ைதக��கான நிக��சிக���

12



ெபா��பாக ஒ�வைர நியமி�த��.

உ) ஏைனய அைம��கள����, வ�ழா�க���� ெதாட�பாட�க���
ப�ரதிநிதிதிகைள நியமி�த�

ஊ) உதவ��ெதாைக வழ��ேவா��� அவ�கள��
எதி�பா����கைள� ���திெச��� வ�த�தி� நி�வன�
க�டைம���தகவ�கைள வழ��த�.

எ) தைலவ����வ��ப� நி�வாக� ��ட� �டலா� அ�ல�
�ைற�த� இர�� நி�வாக உ��ப�ன�கள�� வ���ப��கிண�க
��டலா�.

§19 அவதான���� �� (கண�� ேம�பா�ைவ� ��)

கண�� ேம�பா�ைவ��� ெபா����க�

அ) ச�க�தி� ச�ட�����, த��மான����� அைம�� ச�க�தி�
ெசய�பா�க� இ��பைத உ�திெச�த�.

ஆ) �றி�பாக �ைறய�ற நி�வாக�, ெபா�ளாதார� க���பா�
எ�பனவ��ட�, ச�ட�க�, த��மான�க�, பண�ப�கீ� ம���
ெபா�ளாதார வ���தி�� வழிகா�ட�.

இ) ெபா����ட�தி� த��மான�கைள நிைறேவ�ற கண��
ச�ப�தமாக ப���ைரெச�ய�ப�ட க����கைள��ைவ�ப�ட�,
த��ைடய அதிகார�தி� கீ�வ�� வ�டய�க� ப�றி க���
ெத�வ��த�.

ஈ) ��ட�க��� அறி�ைக தயா��த�, வ�டா�த�
ெபா����ட�தி� கண�� ேம�பா�ைவ� ��வ��
அறி�ைகசம��ப��த�, தண��ைகயாள�ட� கண�� ேம�பா�ைவ�
�� வ�ட���� ஒ��ைற ச�தி�த�, ம��� கண��
ேம�பா�ைவ� �� ேதைவெயன� க�தினா� �றி�ப��ட
வ�டய�கைள� தண��ைகயாள�ட� கல�தாேலாசி�த�.
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உ) நி�வாக� த��மான��� அ���� க�டைளகைள நிைறேவ�ற�.

ஊ ) கண�� ேம�பா�ைவயான� ஆக �ைற�த� ஒ� வ�ட�தி� 4
தடைவக� ேம�ெகா�வ� சால�சிற�த�

எ) கண�� ேம�பா�ைவ� �� தன� கடைமகைள நிைறேவ�ற
ேதைவெயன� க��� அைன�� தகவ�க�, வ�ள�க�க� ம���
ஆவண�க� எ�பன வழ�க�பட�  ேவ���.

§20 ேத�த� ��

அ) 1.நி�வாக�தி� ஏ�பா��� ெபா��சைப ��ட�ப�� வ����த�
ஏ�� இ�றி ேத�த� �� ெத��ெச�ய�பட ேவ���.

அ) 2. இவ�க� அ��த ேத�வ��� ெத��ெச�ய�பட ேவ��ய
பதவ�க��கான ேவ�பாள�கைளஆரா�����ன���த  ேவ���.

அ) 3. ேத�த� �� உ��ப�ன� ஒ�வ�, ஒ� பதவ��� ேவ�பாளராக
��ன���த�ப�டா� அவ� ேத�த� ��வ�� இ���
வ�லகேவ���.

ஆ) ேத�த� வ�தி �ைறக�
- (��ைமயாக வாசி�� பதிைவ ேம�ெகா�ள��)

- 1. ேநா�ேவ தமி� ச�க�தின��  ேநா�ேவய�ய அ��பைட
ச�டதி�ட�கைள�� கவன�தி� ெகா�� ெசயலா�ற�
ேவ���.

(தமி� யா��)
Her opplyses lenke for Lov(Vedtekt)
Norsk Link

நி�வாக ெபா��� ப�றிய அ��பைட ேநா�ேவஜிய ச�ட�.

- 2.அைம�ப��  ெகா�ைககைள��(ேநா�க�), ெகா�ைக
மா�படாம� வரலா�ைற�� க��தி� ெகா��
ெசய�பா�கைள ெச�வனேவ ெதாட�த� ேவ���.

- 3. ெத�வான பதவ�கள�� ெபா���ைடைம�ட� ெசயலா�ற�
ேவ���
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- 4. ஒ�வ� ேபா��ய��� பதவ��கான ெசய�பா� /
ேசைவ�கான நைட�ைறகைள ப��ப�ற ேவ���.

- 5. அ�க�தவ�க� ம��ேம நி�வாக���� ேத�தலி�
ப��ப�றலா�. அ�ப�யானவ�க� இ�லாத ச�த��ப�தி�
ெபா��சைபய�� அ�கீகார��ட�  அ�க�தவராக இைண��
நி�வாக���� ேத�தலி� ப��ப�றலா�

- 6. பதினா� வய��� ேம�ப�ேடாேர ப��ெகா�ளலா�.

- 7. ேநா�ேவ தமி�� ச�க� தவ���த ேவ� அைம��கள��
நி�வாக�தி� இ��� ெசய�ப�ேவா�, ேநா�ேவ தமி��
ச�க�தி�  �த� 5 ��கிய பதவ�கள��
இ��க��யா�.(தைலவ�, உபதைலவ�, கா�யத�சி,
ெபா�ளாள�, கள�சிய உ��ப�ன�)

- 8. ேத�த� தின�த�� வ��ண�பதார� ேத�த�
ம�டப�தி�� ச�கமள��த� ேவ���. (ெபா��சைப��
ச�கமள��க ��யாவ��� தவ���க ��யாத காரண�
எ��� �ல� வழ�க�பட ேவ���. ெபா��சைப ஏ���
ெகா�டா� ம��ேம அவ�க� அ�கீகார� ெப�வா�க�)

- 9. ��கிய 5 பதவ�க� வகி�க ஆ�வ� உ�ளவ�க� ேநா�ேவ
ெமாழிய��  சிற�தவ�களாக�� ஆ�ைம உ�ளவ�களாக��,
அ��ட� தமிழி� வா�ெமாழிய�� சிற�தவ�களாக��
இ��த� ேவ���.

- 10. நி�வாக உ��ப�ன�க� ேவ� அைம���கள�� ��கிய
பதவ� வகி�ப�� அவ�க� ேத�த��� அ�கீக��க�பட
மா�டா�க�. (அைம�ப�� பதவ��கால� ����ெப�� வைர
அ�ல� அ�த அைம�ப�லி��� பதவ� வ�லக� ெச�ய�ப��,
அத�கான ஆவண� ெத�������� வழ�க�பட
ேவ���.)

- 11. வ��ண�ப��காத பதவ�க���  ேத�த� தின�த��
��ட�ப�� ெபா��சைபய�� இ��� நி�வாக உ��ப�ன�க�
வா�ெக��� �ல� ெத�� ெச�ய�ப�வா�க�.

- 12. ஒேர ���ப அ�க�தவ�க� இ�வ� நி�வாக
அ�க�தவ�களாக இ��க ��யா�. (காரண� - நி�வாக
சைபயா� எ��க�ப�� ���க� ேந��தியானதாக
அைமயாம� ேபாகலா�)
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- 13. ஒ�வ��� ேம�ப�ேடா� ஒேர பதவ�ய�� ேபா��ய���
ப�ச�தி� ேத�த� தின�தி� ரகசிய வா�ெக���
நைட�ைற�ப��த�ப�� ெத�� ெச�ய�ப�வா�க�.

- 14. பதவ��� வ��ண�ப��கப�ேடா�� ஆக� �ைற�ேதா�
40% ஆ�களாக�� 40% ெப�களாக�� 20%
இைளேயாராக�� இ��த� ேவ���.

அ�வா� அைமயாவ��டா� வ �தாசார�தி��கான ெபா���க�
ெவ�றிடமாக அறிவ��க�ப�� ேத�த� தின�த��
��ட�ப�� ெபா��சைப� ��ட�தி� ச�கமள��ேதா��
அவ�கள�� தகைம அ��பைடய�� ���க� எ��க�ப��.
அத� ப��ன� ெபா��சைப அ�கீகார��ட� பதவ�க�
வழ�க�ப��.

- 15 வ��ண�பதார�க� காவ��ைறய�ன�ட� இ���
ந�சா�றித� சம�ப��க�பட� ேவ���.

§21 நி�வாக���:

அ இ���, இ�ச�க�தி� அ�க�தவ�கள�லி���
அ�க�தவ�களா� ெத��ெச�ய�ப�� ப��வ�� ப�ரதிநிதிகைள
உ�ளட�கியதாக அைம��.

ஆ) ேதைவேய�ப�� ெசய���ைவ நி�வாக�தி� அ�மதி�ட�
உ�வா�க�

இ) அைன�� நி�வாக உ��ப�ன�க�� ெசய�பா�� அறி�ைகைய
நி�வாக�தி�� சம��ப��த� ேவ���

ஈ) நி�வாக கடைமக��� ச�கமள��க தவ�� ப�ச�தி�
நி�வாக�தி� உ�ள உ��ப�ன� ஒ�வ��� ெபா����ைம
எ��தி� வழ�க�பட� ேவ���

உ)இரகசிய�த�ைமய�ைன பா�கா�த� அவசிய�.

§21 - 1 பதவ��� ெசய�பா�க��

- இைண�பாள�(தைலவ� )
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அ )ெபா��சைப ��ட�, நி�வாக ��ட� ேபா�றவ�ைற
தைலைம தா�கி நட�த�.

ஆ) ச�க�தி� சகல நி�வாக ெசய�பா�கைள�� ஒ��கிைண��
இய��� ெபா���ைடயவ�.

இ)ச�க�தி� அ�க�தவ�கள��� பதிலள���� கடைம�பா�
உைடயவ�.

உ)ச�க�தி� ஆவண�கைள எ�ச�த��ப�தி�� பா�ைவய���
அதிகார� ெகா�டவ�.

ஊ )இ�ச�க� ச�ப�த�ப�ட வ�டய�கள�� த��த காரண��ட�
ெபா��சைப அ�ல� நி�வாக� �� அ�கக�தவ�கள�ட� ேக�வ�
எ���� அதிகார� இவ�����.

எ)ச�க�தி� சகல நடவ��ைகக� ப�றிய அரசா�க�தி� ம���
ெபா��சைபய�� ேக�வ�க��� பதிலள���� கடைம�ைடயவ�

ஏ)ெபா��சைப அ�க�தவ� ம�ேதா அ�ல� நி�வாக அ�க�தவ�
ம�ேதா த��த காரண��ட� ஒ��கா�� நடவ��ைக எ����
அதிகார� உ��.

ஐ)வர� ெசல��கான ஆவண�கைள ஆரா��� ஒ��த�
வழ��த�
ஒ) உப இைண�பாள�ட� ேவைலகைள பகி�த�.
ெபா��சைப ��ட�, நி�வாக ��ட� ேபா�றவ�ைற தைலைம
தா�கி நட�த�.

ஓ)உப இைண�பாள�ட� ேவைலகைள பகி�த�.

ஔ)��த த��மான�க� எ��க ேவ��ய ச�த��ப�கள�� த��த
காரண��ட� ��ெவ���� அதிகார� இவ�����.

�) நி�வாக ��ட�கள�� வா��க� சம ப�காக இ����
ப��ச�தி� இைண�பாள��� இர�ைடவா���ைம பய�ப����
அதிகார� உ��

- உப இைண�பாள�(உப தைலவ�)

அ )இைண�பாளைர  ப�ரதிநிதி�ப���வேதா� அவ��
கடைமகள�� உதவ�யாக இ��த�.
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ஆ)இைண�பாள����ய அைன�� வ�தி�ைறக�� இவ���
உ��தா��

- கா�யத�சி
அ ) நி�வாக�தினா� ��ட�ப�� ��ட�தி� அறி�ைகைய
ஆவண�ப��த�.

ஆ)கட�த ெபா��சைப ��ட�தி� அறி�ைகைய ெபா��சைப�
��ட�தி� வாசி�த�. நி�வாக கடைமக��� ச�கமள��க
தவ�� ப�ச�தி� உப பதவ�ய�� உ�ளவ��� அதிகார� வழ�க
ேவ���

இ)ெபா��சைப ��ட அறிவ��த�க�,வ�பர�க� ம���
ெபா��சைப ��ட அறி�ைககைள�� அ�க�தவ�க���
அ���த�. (மி�ன�ச� �ல�)

ஈ)ச�க�தி� ஆவண�கைள ேபண�� பா�கா�த�

உ)ச�க�தி� உ� ெவள� ெதாட�பாட�கைள ைவ�தி��த�
ம��� நி�வாக உ��ப�ன�க��� மாதி� ப�ரதிைய அ���த�.

ஊ) நி�வாக� �� ��ட�க��கான அைழ�ைப தைலவ��
ஒ��த�ட� வ���த�, அ��ட� நி�வாக உ��ப�ன�கள��
ப���ைரகைள ெப�� நிக��சி நிரைல தயா��த�.

- உப கா�யத�சி
அ )கா�யத�சிைய ப�ரதிநிதி�ப���வேதா� அவ�� கடைமகள��
உதவ�யாக இ��த�.

ஆ)கா�யத�சி���ய  அைன�� வ�தி�ைறக�� இவ���
உ��தா��

- ெபா�ளாள�
அ)வர� ெசல� கண��கைள பதி�ெச��� தகைமய���த�
ச�க�தி�  வர� ெசல�� கண��க��� ெபா��பாக இ��த�
ேவ���

ஆ)வர� ெசல� பதிேவ�கைள ேப�த�.

இ)வர� ெசல� ச�ப�தமான ஆவண�கள�� ைகெய��தி��
ெபா��� இவ���� தைலவ���� உ��
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ஈ)வர� ெசல� ப�றியவ�பரமான அறி�ைகைய
ெபா��சைப���ட�தி� சம��ப��த�. ேதைவேய�ப��
வ�ள�கமள��த�.

உ)ெபா����ட�தி�� ஒ� மாத�தி�� ��� அரசா�க� பதி�
ெப�ற கண�காள�ட� கண��க� யா�� ப�சீலி�க�ப��
அ�தா�சி�ப��த�ப�ட ப�� அதைன �திய தைலவ�ட�
ஒ�பைட�த�

- உப ெபா�ளாள�

அ)ெபா�ளாளைர ப�ரதிநிதி�ப���வேதா� அவ��  கடைமகள��
உதவ�யாக இ��த�.

ஆ)ெபா�ளாள����ய அைன�� வ�தி�ைறக�� இவ����
உ��தா��

- கள�சிய ெபா��பாள�

அ)ச�க�தி� அைன�� உடைமகைள� ேபண�� பா�கா�ப�ட�,
வ�ட ��வ�� உடைமகள��  எ�ண��ைகைய அ��த
நி�வாக�திட� ஒ�பைட�த�.

ஆ)ெபா��கைள ெகா�வன� ெச�த� .

இ)வ�யாபார�தள�க� / அ�சரைண வழ��பவ�க�ட�
நி�வாக��ட� இைண�� ஒ�ப�த� ேம�ெகா�ள�.

- கைல� ெசயலாள�
அ)இ� ச�க�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�� சகல கைல கலா�சார
நடவ��ைகக���� ெபா��பாக இ��த�.

ஆ)கைல நிக��சிக��கான ஒ���கைள நி�வாக��ட�
கல�தாேலாசி�� ேம�ெகா�ள�.

இ)கைலநிக��சி வழ��பவ�க�ட� ஒ�ப�த நிப�தைனகைள
நி�வாக��ட� கல�தாேலாசி�� உ�வா�கி ஒ�ப�த�
ேம�ெகா�ள�.

ஈ)கைல ச�ப�தமான அரச மான�ய�ைத ெப���ெகா�ள
நி�வாக��ட� இைண�� வ��ண�ப��த�.
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- உப கைல�ெசயலாள�

அ)கைல  ெசயலாளைர  ப�ரதிநிதி�ப���வேதா� அவ��
கடைமகள�� உதவ�யாக இ��த�.

ஆ)கைல�ெசயலாள����ய அைன�� வ�தி�ைறக��
இவ����  உ��தா��

- வ�ைளயா��� ெசயலாள�
அ)ச�க�தினா� நடா�த�ப�� கலா�சார ம��� இதர
வ�ைளயா��கள��� ெபா��பாக இ��த�.

ஆ)வ�ைளயா�� அறி�ைக அ�டவைணகைள தயா��த�

இ)வ�ைளயா���கான அரச மான�ய�கைள ெப�வத��
நி�வாக��ட� இைண�� வ��ண�ப��த�.

- உப வ�ைளயா��� ெசயலாள�

அ)கைல  ெசயலாளைர  ப�ரதிநிதி�ப���வேதா� அவ��
கடைமகள�� உதவ�யாக இ��த�.

ஆ)கைல�ெசயலாள����ய அைன�� வ�தி�ைறக��
இவ����  உ��தா��

- ச�க ஒ��கிைண�பாள�
அ)ச�க�தினா� ேம�ெகா�ள�ப�� ச�க அரசியலி��
ெபா��பாக இ��த�.

ஆ)ேநா�ேவய�ய ெமாழி ெத��தி��த� சால�சிற�த�
ேநா�ேவ ச�க அரசிய� ��ட�கள��� ச�கமள��த�.

- மகள�� ஒ��கிைண�பாள�

மகள�� ப��வ��� தைலைம வகி�த�.
மகள�� வள��சி�� ேதைவயான ெசய�பா�ைட ��ென��த�.

§22 ���க�

அ) ச�க�தி� வ�டா�த� ெபா����டமான� ெசய� ���கைள
உ�வா�க��, கைல�க�� த��மான��ப�ட�, எ�வா� இைவ
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ஒ��கைம�க�ப�� வழிநட�த�ப�� என�����ெச�யலா�.

ஆ) இண�க சைப

1- ந�நிைலயானவராக இ��த� ேவ���.

2 - ெந��கிய உறவ�னராக இ��கலாகா� .

3 - இரகசிய�த�ைமய�ைன பா�கா�த� அவசிய�.

4 - இைண�க சைபயா� த��� எ�ட�படாத ச�த��ப�தி�
ெபா��சைப�� அறி�ைக சம��ப��த� ேவ���.

ேமலதிக க�டைளக�

§23 ச�ட�தி��த�

அ) நி�வாக�, ச�ட�தி��த�க� ேம�ெகா�ள�ப����ப��
ச�க�தி� உ��ப�ன�க���  ெத�ய�ப��தேவ���.

ஆ) ச�ட�தி��த�க� எ�லா� வ�டா�த� ெபா����ட அ�ல�
அவசர� ெபா����ட நிக��சி நிரலி� ப�ர���க�ப�ட ப��ன�, 2/3
ெப��பா�ைமயான அ�க�தவ�க� ஆத����  ப�ச�தி�
நிைறேவ�ற�ப��. தி��த�க� அ�ல� ேவ����க�
எ��க�படாத ப�ச�தி�, உடன�யாக அ���� வ��.

§24 கைல�த�, இைண�த�, ெவள�ேய�த� ம���
காலாவதியாத�

அ) ச�க�ைத கைல�த� எ��� த��மான�, 2/3
ெப��பா�ைம�ட�, ெதாட��சியாக இர�� ெபா����ட�கள��
த��மான��க�படேவ���. இ�த இர����ட�க�� �ைற�த�
��� அ�ல�ஆக���ய�ஆ� மாத�க����
நடா�த�படேவ���. அ�ப�யாக� ெபா����ட� எதி��ப��றி�
கைல�பதாக� த��மான��தா� அ��த ெபா����ட�
நடா�த�படாமேலேய ச�க� கைல�க�ப��.

ஆ) ேநா�ேவ தமி�� ச�க�ைத� ேபாலேவ ஒேர ேநா�க�ைத
ெகா�ட நி�வன�க�ட� இைணத� கைல�த�ஆக�
ெகா�ள�படா�.
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(3) கைல��� ப�ச�தி�, ச�க�தி� உடைமக� ச�க�தி���,
அ�ல� உடைமகள��� அரச உதவ� வழ�க�ப����தா� அைவ
ஒ�ேலா நல���� திைண�கள�தா� த��மான��க�ப�� இல�கி��
உ��தா��.
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