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ந ோர்நே தமிழ்ச ்சங்கத்தின் யோப்பு 
 

திருத்தம் சசய்யப்பட்டு ஏற்றுக்சகோள்ளப்பட்ட திகதி 30.10.2022 

 

பிரிவு 1 

 

அ) பபயர்:- ந ோர்நே தமிழ்ச்சங்கம்  

 

ஆ) த ோற்றம்:- 14.01.1979 

 

இ) ப ோடி :-  ீள் சதுர அமமப்பில்  வேள்மை ,கரு ீலம் ,சிேப்பு ஆகிய 
மூன்று  ிறங்கமையுமையது  

 

ஈ) இலட்சனை:- நசர, நசோழ, போண்டிய சின்னங்கைோகிய அம்புேில்,மீன் ,புலி( 
 ீல  ிறத்தில்) ஆகிய மூன்றிமனயும் இமைக்கும் சக்கரத்தின்  டுேில் 
முழுச் சூரியன் சிேப்பு  ிறத்தில் அமமந்திருக்கும். சூரியனின் கதிர்கைின் 
நமநல "தமிழ் " என்றும் கீநழ "ேோழ்க" என்றும் கீழ் பகுதியில்   "ந ோர்நே 
தமிழ் சங்கம் , Norway Tamil Sangam " ( ீல  ிறத்தில்) என்றும்  ஒன்றன் கீழ் 
ஒன்றோக அமமந்திருக்கும்.  

 

உ) சங்  ீ ம்:-   ஹம்சத்வனி இராகத்தில் ஆதி தாளத்தில் அமமந்த “நநாரந்வ 

தமிழ்ச ்சங்கம் வாழிய” என்று ஆரம்பிக்கும். 

 

 

பிரிவு 2  

அங் த்துவம் 

 

 இச் சங்கத்தில் ந ோர்நே ேோழ் தமிழர்களும் மற்றும் தமிழ்வமோழி, கமல, 
கலோச்சோர,  ோகரிகம் மற்றும் ேிமையோட்டு ஆகியேற்றில் ஆர்ேம் 
உள்ைேர்களும் அங்கத்துேம் வபறலோம். 
 

மீள் அங்கத்தரோேதற்கு - மகநயடு §3 அங்கத்தவரக்ள் பகுதிமய 

பாரம்வயிடவும்  

. 
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-  த ோர்தவ  மிழ் சங் த் ில் அங் த் வரோ  இனைவ ற்கு 

 

- ந ோர்நே தமிழ்ச் சங்கத்தின் சட்ைங்கமையும், முடிவுகமையும் ஏற்றுக் 
வகோள்ைல் 

 

- ந ோர்நே தமிழ்ச் சங்கத்திற்கோன அங்கத்துே சந்தோப் பைம் வசலுத்துதல். 
 

- ேருை சந்தோ வசலுத்திய  ோைில் இருந்து அங்கத்துேம் வசல்லுபடியோகும். 
மகநயடு §3, §4 

 

 

பிரிவு 3  

த ோக் ம்  

 

 

அ) ந ோர்நே ேோழ் தமிழர் மத்தியில் வ ருங்கிய வதோைர்மப ஏற்படுத்துதல். 
 

ஆ) தமிழர்களுக்கும் ந ோர்நே ேோழ் மக்களுக்குமிமையில் சுமூகமோன 
உறமே ேைர்த்தல்  

 

இ) தமிழர் கமல, கலோச்சோர,  ோகரிகம் மற்றும் ேிமையோட்டுக்கமை நபைிப் 
போதுகோத்தல். 
 

ஈ).ந ோர்நே ேோழ்த் தமிழர்கைின்  லன்கமைக் கேனித்தல். 
 

 

உ) மனித உரிமமகளுக்கு ஆதரவு ேழங்குதல். 
 

 

பிரிவு 4   

அனமப்பு  

 

 

இச்சங்கம்  

 

அ) வபோதுச்சமப  

ஆ)  ிர்ேோகக் குழு  

இ) வசயற்குழு  

ஈ) உபகுழு என 4 அமமப்புக்கமைக் வகோண்டுள்ைது. 
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அ) பபோதுச்சனப  

 வபோதுச்சமபயோனது அங்கத்துேத் தகுதியுமைய அமனத்து 
உறுப்பினர்கமையும் உள்ைைக்கும், வபோதுச்சமபநய இச்சங்கத்தின் ந ோக்கம் , 
வகோள்மக, வசயற்திட்ைங்கள் ஆகியேற்மற உருேோக்கும் மிக உயர்ந்த 
அமமப்போகும். 
 

- மகநயடு §12,§13,§14,§15 

 அ) 1. பபோதுச்சனபயின்பைி ள்    

  

● ஆண்டு அறிக்மகமய ஆரோய்ந்து ஏற்றுக்வகோள்ைல் 

● பரிசீலிக்கப்பட்ை  கைக்குகமை ஆரோய்ந்து ஏற்றுக்வகோள்ைல். 
● கிமைக்கப்வபற்ற முன்வமோழிவுகமைப் வபற்று ஆரோய்தல் 

● ேரவு வசலவு திட்ைத்மத ஆரோய்ந்து ஏற்றுக்வகோள்ைல் 

● நதர்வு 

-  ிர்ேோக உறுப்பினர்கள் 

- கைக்கோய்ேோைர் 

- இைக்கசமப உறுப்பினர்கள் 

- நதர்தல் குழு 

- குழுக்கள் 

 

- மகநயடு §14 

 

 அ)2. அவசரப் பபோதுக்கூட்டம் 

 ிர்ேோகம் முடிவு வசய்யும் நபோது அல்லது குமறந்தபட்சம் 1/3 உறுப்பினர்கள் 
நகோரும் நபோது அேசர வபோதுக்கூட்ைம் கூைப்பைலோம் (ேிதிேிலக்கு - 
அசோதோரை சூழ் ிமலகைில்) 
 

முன்னறிேிப்பு குமறந்தபட்சம் 14  ோட்களுக்கு முன்ேழங்கப்பட்டு, சோதோரை 
ேருைோந்திரக் கூட்ைங்கமைப் நபோலநே வசயற்பைல் நேண்டும்.. 
அேசரப் வபோதுக்கூட்ைம்  அறிேிக்கப்பட்ை ேிமையத்மத மட்டுநம மகயோை 
நேண்டும்.  

 

- மகநயடு §16 

 

 

ஆ)  ிர்வோ க் குழு:- இக்குழுேோனது தமலேர் , உபதமலேர் மற்றும் 
வசயலோைர் உட்பை 13 பிரதி ிதிகமை உள்ைைக்கிய குழுேோகும். 
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- மகநயடு §21 

 

இ) பசயற்குழுக் ள்:-  ிர்ேோகத்தினோல் உருேோக்கப்படும் வசயற்போடுகளுக்கோக  
 ிர்ேோகத்தினோல் வதரிவு வசய்யப்படும்  குழு. (வசயற்போட்டுக்கு ஏற்றேோறு 
உறுப்பினர்கைின் எண்ைிக்மக மோறுபைலோம்) 
 

 

உபகுழுக் ள்:- கைக்குப்பரிநசோதகர்குழு, நதர்தல் குழு,இைக்கசமப,மோதர்குழு, 
இமைநயோர் குழு 

 

இைக் சனப:- இக் குழுேோனது மூன்று நபமரக் வகோண்ைதோக  அமமயும். 
ேருைோந்த வபோதுச்சமப மூலம் நதர்வு வசய்யப்பைல் நேண்டும். 
 

- மகநயடு §22 ஆ) 

 

 

 

 

 

 

பிரிவு 5  

சங் த் ின் யோப்பு   ிருத் ம் 

 

 

யோப்புத் திருத்தம்  ிகழ்ச்சி  ிரலில் அறிேிக்கப்பட்ை பின்னர்  ேருைோந்த 
வபோதுச்சமபக் கூட்ைத்தில் அல்லது அேசர வபோதுக் கூட்ைத்திற்கு 
சமூகமைித்த 2/3  பகுதி அங்கத்தேர்கள் ஏற்றுக் வகோள்ளும் பட்சத்தில் 
மட்டுநம யோப்பு  திருத்தம் நமற்வகோள்ைப்பைல் நேண்டும்.  

- மகநயடு §23 

 

பிரிவு 6   

சங்   னலப்பு  

சங்கத்மதக் கமலத்தல் என்னும் தீர்மோனம், 2/3 வபரும்போன்மமயுைன், 
வதோைர்ச்சியோக இரண்டு வபோதுக் கூட்ைங்கைில் தீர்மோனிக்கப்பை நேண்டும். 
இந்த இரண்டு கூட்ைங்களும் குமறந்தது மூன்று, ஆகக்கூடியது ஆறு 
மோதங்களுக்குள்  ைோத்தப்பை நேண்டும். அப்படியோகப் வபோதுக் கூட்ைம் 
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எதிர்ப்பின்றிக் கமலப்பதோகத் தீர்மோனிக்கப் பட்ைோல்  அடுத்த வபோதுக்கூட்ைம் 
கூட்ைப் பைோமநல சங்கம் கமலக்கப் பைலோம் 

 

மற்மறய , ந ோர்நே தமிழ்ச் சங்கத்மதப் நபோலநே ஒநர ந ோக்கத்மதக் 
வகோண்ை  ிறுேனங்களுைன் இமைத்தல் கமலத்தல் ஆகக் வகோள்ைப்பைோது 

 

கமலக்கும் பட்சத்தில்,  வபோதுச்சமபயோல் தீர்மோனிக்கப்படும்  சங்கத்தின் 
ந ோக்கமுமைய,   லன்புரி அமமப்பிற்கு உமைமமகள் ேழங்கப்பைல் 
நேண்டும் 

 

- மகநயடு §24 

 

 

தமல ி  யோப்பு மற்றும் அவற்றிற் ோை விபரம்  

ன தயடு பகு ியில் தசர்க் ப்பட்டுள்ளது அவற்னற  வைத் ில் ப ோள் ! 
 

 

 

 

 

 

 


