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யாப்பின் கையயடு  

ய ார்யேத் தமிழ்ச ்சங்ைம் 

ஏற்றுை்கைாள்ளப்பட்ட திைதி 30.10.2022 

 

§1 ய ாை்ைம் 
அ) ந ோரந்ே ேோழ் தமிழரக்ளிற்கிடையில் ஒருங்கிடைடே 

ஏற்படுத்துதல். 
 
ஆ) சமூகத்தில் ஒருங்கிடைடேயும், உள்ேோங்குதடலயும் 

ஏற்படுத்துதல். 

தமிழ்ப் பை்போைட்ையும், மமோழிடையும், ேோழ்விைடலயும் மற்றும் 

விழுமிைங்கடளயும் நபைிப் போதுகோத்தல். 

 

இ) ந ோரந்ேத் தமிழரக்ளின் நதடேகளிற்கு மதிப்பளித்தல். 

 

ஈ) சரே்நதச மனிதோபிமோன நசடேகளிற்கு ஒத்துடழப்பு ேழங்குதல். 

 

உ) சங்க விடளைோைட்ுக் கழகம் எனும் அடமப்பின் ஊைோக 

விடளைோைட்ுத்துடறசோர ் ைேடிக்டககளிற்கு ஒத்துடழப்பு 

ேழங்குதல். 

 

§2  ிறுேனை் ைடட்கமப்பு 

 

ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கம் ஒரு சுைோதீனமோன மற்றும் சுை 

ஆளுடமயுள்ள, 995129094 என்ற பதிவு இலக்கம் மகோை்ை ஒரு 

 ிறுேனம் ஆகும். 

 

இ ்த  ிறுேனம் சரே்நதசப் பரப்பில் ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கம் என 

அடழக்கப்படும். 

 

 

 

§3 அங்ைத்தேரை்ள் 
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அ) தமிழ்ச ்சங்கதத்ின்  ிரே்ோகம் குறிப்பிை்ை ச ்தரப்்பங்களின் நபோது 
புதிய அங்கத்துேதத்ிடன  ிரோகரிக்க முடியும். ஆனோல் இப்படிைோன 

தீரம்ோனங்கடள எைட்ுமுன் இதன் பின்னைி குறிப்பிை்ை  பருக்கு 

அறிவிக்கப்பைட்ு, அேரது கருத்டதத ்மதரிவிக்க இரை்டு கிழடம 

அேகோசம் ேழங்கப்படும். அதன் பின்னர ்எை்ைப்படும் முடிவு 

எழுத்துமூலம் விபரிக்கப்பைட்ு, எதிரம்னுத் தோக்கல் மசை்யும் 

உரிடமயும் அறிைத்தரப்படும். இே்ேோறோன எதிரம்னு ந ோரந்ேத் 

தமிழ்ச ்சங்க  ிரே்ோகத்துக்கு அனுப்பப்பைநேை்டும்.  ிரே்ோகம் 

முடிடே மோற்றிைடமக்கலோம். முடிவு மோற்றப்பைோத தருைத்தில், 

அங்கத்துேம் மறுக்கப்படும்  பர ்புதிை  ிரே்ோகம் மதரிவு 

மசை்ைப்படும் ேடர கோத்திரு ்து மீள் விை்ைப்பிக்கலோம். 

 

ஆ) அங்கத்துேத்டத இரத்துசம்சை்ை விரும்புேரக்ள் எழுத்துமூலம் 

அறிவித்து, அறிவித்தல் மின்னஞ்சல் மூலம் கிடைக்கப் மபற்று 

 ிரே்ோகம் உறுதிப்படுத்திை பின்னநர இரத்துச ்மசை்ைப்பை்ைதோக 
ஏற்றுக் க ொள்ளப்படும். 

 

இ) ந ோரந்ேlத் தமிழ்ச ்சங்கம் ஒருேருடைை அங்கத்துேத்டத, 

அங்கத்தேரக்ளுக்கோன கை்ைைம் மசலுத்துமோறு அறிவிக்கப்பைட்ு, 

மசலுத்தோத பைச்த்தில் மீள் அறிவித்தல் ேழங்கப்பைட்ு அதன் 

கோலக்மகடு கை ்த பின்னரும் மசலுத்தோத விைத்து அங்கத்துேத்டத 

இழ ்தேரோக கருதப்படும். 

 

§4 அங்கத்துவத்தை இழத்ைல் 

அ) ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கத்தின்  ிரே்ோகம், நதடேநைற்படின் ஒரு 

அங்கத்தேரின் அங்கத்துேத்டத ஒருேருைம் ேடரயில் மைட்ுப்படுத்தி, 

கைட்ுப்படுத்த (அங்கத்தேடர மேளிநைற்ற) முடியும். அப்படிைோன 

முடிவு எை்ைப்பை முன்னர,் சம்ப ்தப்பை்ைேருக்கு பிைக்கின் 

பின்னைி மதரிைப் படுத்தப் பைட்ு, இரை்டு கிழடம அேருக்கு 

விளக்கம் மகோடுக்க அேகோசம் ேழங்கப்பை நேை்டும். முடிவு எழுத்து 

மூலம், விளக்கத்துைன் ேழங்கப்படுேதுைன் எதிரம்னு மசை்யும் 

உரிடம உை்டு என்பதும் அறிவுறுத்தப்பைல் நேை்டும். 

 

ஆ) அங்கத்துேத்டத இழக்கும்  பர,் எடுக் ப்பட்ட முடிவை ஏற்றுக் 
க ொள்ளொத பட்சத்தில் இணக் சவப மூலம் தீர்வு ொண முற்பட 
வைண்டும். 
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இ) அே்ேோறு தீரவ்ு கோை முடிைோத பைச்த்தில் ேருைோ ்தக் கூை்ைத்தில் 

அல்லது அேசரப் மபோதுக்கூை்ைத்தில் விேோதிக்கும்படி நகைக்ும் 

உரிடமயும், விைைம் விேோதிக்கப்படும் கூை்ைத்திற்கு சமூகமளிக்கும் 

உரிடமயும் உை்டு.  

 

ஈ) நமற்படி நகோரிக்டக இைக்கசடபயின் ஆநலோசடன 

கிடைக்கப்மபற்று ஒரு ேோரகோலத்தினுள் முன்டேக்கப்பை நேை்டும். 

இது மதோைரப்ோன அேசரப் மபோதுக்கூை்ைம் ஒரு மோதத்திற்குள் (மீள் 

பரிசீலடன விை்ைப்பம் கிடைக்கப்மபற்று) கூை்ைப்பை நேை்டும். 

 

 

§5 பாற்பங்கீடு 

 

அ) ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கம்  ிரே்ோகம், ஆநலோசடனக்குழு, 

மசைற்குழு நபோன்றேடற மதரிவு மசை்யும் நபோது அல்லது  ிைமிக்கும் 

நபோது போற்போகுபோடின்றி பிரதி ிதிகடள உள்ேோங்க ஆேன மசை்ை 

நேை்டும்.  

 

ஆ)  ிரே்ோகம், ஆநலோசடனக்குழு, மசைற்குழு நபோன்றடே மதரிவு 

மசை்ைப்படும்நபோது அல்லது  ிைமிக்கப்படும்நபோது இ ்தக் 

கைட்ுப்போடு மீறப்பை்டிரு ்தோல் தோம் புறக்கைிகப்பை்டிருப்பதோக 

உைரும் அங்கத்தேரக்ள் ஒரு மோதத்துக்குள் மீை்டும் 

அேசரப்மபோதுக்கூை்ைத்டதக் கூைட்ுமோறும், மீள் மதரிவு  ைத்துமோறும் 

நகோரலோம். ஏற்மகனநே இருக்கும்  ிரே்ோகம், மசைற்குழு நபோன்றடே 

புதிை  ிரே்ோகம், மசைற்குழு என்பன மதரிவு மசை்ைப்படும் அல்லது 

 ிைமிக்கும் ேடரக்கும் பைிைோற்றலோம். 

 

§6 ோை்ைளிை்கும் உரிகம 

 அ) ேோக்களிக்கும் உரிடம, மதரி ்மதடுக்கப்படுதல் மற்றும் 

பரி ்துடரக்கும் உரிடமகள் பற்றிை மபோதுேோன விதிகள். 

 

 அ)1. ேோக்குரிடம மற்றும் ேருைோ ்தக் கூை்ைங்களில்  ைக்கும் 

மதரிவுகளில் பங்குபற்றவும், மசைற்குழுக்களில் மதரிவு 

மசை்ைப்பைவும்,  டைமபறும்  ோை்கோை்டி ேருைம் 15 ேைடத பூரத்்தி 

மசை்திருத்தலுைன் குடற ்தது ஒரு மோதம் சங்கத்தில் 

உறுப்பினரோகவும், மபோருளோதோரக் மகோடுப்பனவுகள் சங்கத்துக்கு 

இருப்பின் அேற்டற பூரத்்தி மசை்தேரோகவும் இருக்க  நேை்டும். 



 

4 

 

 அ)2. இத் கதரிவு ளிற்கு நடப்பொண்டு அங் த்தைர் ள் மட்டுவம 
ைொக் ளிப்வப வமற்க ொள்ள முடியும்! 
 

 அ)3. ஒரு அங்கத்தேர ்ஒநர ந ரத்தில் ந ோரந்ேத் தமிழ்ச ்சங்கத்தில் 

பின்குறிப்பிைப்படும் மபோறுப்புக்களில் ஒன்றுக்கு நமல் 

ேகிக்கமுடிைோது:  

 ிரே்ோகம், நதரத்ல் அடே, அேதோனிப்புக்குழு, சை்ைக்குழு (ைோப்புக் 

குழு), மற்றும்  இைக்க சடப. 

 

 அ)4. ஒரு அங்கத்தேர ்ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கம் நபோன்ற ஒநர 

ந ோக்கம் மகோை்ை நேறு அடமப்புக்களில்  ிரே்ோகத்தில் 

அங்கத்துேம் மபற்றிரு ்தோல் அடத அறிவித்தல் நேை்டும். இதன் 

மூலம் விருப்பு முரை்போடுகடளத் தவிரத்ுக்மகோள்ளலோம். 

 

(ஆ) பரி ்துகர கசய்யும் உரிகம 

 

ஆ)1. உறுப்பினரக்ளுக்குச ்சங்கத்தின் ேருைோ ்தக் கூை்ைங்களில் 

பரி ்துடர மசை்யும் உரிடம உை்டு.. 

ஆ)2. கூை்ைத்தில் பங்குபற்ற உரித்துள்ள மசைற்குழு அல்லது மதரிவுக் 

குழுவிற்கு பரி ்துடர மசை்யும் உரிடம ேருைோ ்தக் கூை்ைத்தில் அதன் 

அதிகோரத்திற்குை்பை்ை விைைங்களில் உை்டு. 

 

இ) கூட்டம் மற்றும் யபசச்ுரிகம 

 

அேதோனிப்புக் குழுவிற்கும் ேருைோ ்தக் கூை்ைங்களில் பங்நகற்க 

மற்றும் நபசச்ுரிடம, அதன் அதிகோரத்திற்குை்பை்ை விைைங்களில் 

உை்டு. 

 

§6- நம்பிக்தகயில்லாப் பிரேேதை  

 

கபொதுச்சவபயின் அங்  த்தைர் ள் மீவதொ அல்லது நிர்ைொ க் குழு 
அங் த்தைர் மீவதொ நம்பிக்வ யில்லொப் பிவேேவண க ொண்டு ைே 
ைிரும்பின், அப் பிவேேவணயொனது அங் த்தைர் ளொல் குவைந்தது 
இேண்டு ைொே  ொலத்திற்கு முன் எழுத்து மூலம் நிர்ைொ த்தினூடொ  
கபொதுச்சவபக்கு அைிைிக் ப்பட வைண்டும்  
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§7 பை்ைசார்புத் தன்கம 

அ)  ம்பிக்டகக்குப் போத்திரமோனேரோகத் மதரிவுமசை்ைப்பை்ைேர ்
அல்லது   ிைமிக்கப்பை்ை பிரதி ிதி, ஒரு தீரம்ோனத்தின் 

அடிப்படைடை உருேோக்கநேோ அல்லது தீரட்ே முன்டேக்கநேோ 

பின்ேரும் தருைங்களில் பக்கசோரப்ு அற்றேரோகக் 

கைிக்கப்பைமோை்ைோர,் 

 

அ)1. குறிப்பிை்ை  பர ்தோநன பிைக்கில் சம்ப ்தப்பை்டிரு ்தோல் 

 

அ)2. சம்ப ்தப்பை்ை ஒருேரின் ந ரடிச ்சநகோதரமோக, ஒன்று விை்ை 

சநகோதரமோக, உறவினரோக, அல்லது சம்ப ்தபகுதிைோக இரு ்தோல் 

 

அ)3. சம்ப ்தப் பை்ைேருைன் திருமைப ்தம் இரு ்தோல், முன்னர ்

மைமுடித்திரு ்தோல், இடை ்து ேோழ்பேரோக இரு ்தோல் அல்லது 

திருமைம் மசை்ை  ிசச்யித்திரு ்தோல் 

 

அ)4. சம்ப ்தப்பை்ைது ஒரு  ிறுேனமோக,  ிறுேனத்தின் கிடளைோக 

அல்லது தனி பரோக இருக்கும்நபோது,  ம்பிக்டகக்குப் போத்திரமோனேர ்

அங்கு முகோடமைோளரோக, முகோடமத்துே பதவி ேகிப்பேரோக, 

 ிரே்ோக உறுப்பினரோக, கிடள  ிரே்ோகக்குழு உறுப்பினரோக அல்லது 

அேதோனிப்புக்குழு உறுப்பினரோக இரு ்தோல். 

 

ஆ) இநதநபோல், பிைக்கின் தீரவ்ு குறிப்பிை்ை  பரின்  டு ிலடமடைப் 

போதிக்கும்படிநைோ அல்லது  அேருக்நகோ, அேருக்கு 

ம ருக்கமோனேரக்ளிற்நகோ குறிப்பிைத்தக்க இலோபத்டத அல்லது 

 ை்ைத்டத ஏற்படுத்துமோனோலும் அேர ்பக்கசோரப்ுத்தன்டம 

இழ ்தேரோகக் கருதப்படுேோர.் இதற்குநமலும், பங்கோளரக்ள் 

ைோரோேது பக்கசோரப்ுத்தன்டமடைக் நகள்விக்குள்ளோக்கினோரக்ளோ 

என்பதும் கைக்கிமலடுக்கப்பைநேை்டும். 

 

இ) சங்கத்தில் உைர ்பதவியில் இருக்கும் ஒருேர ்பக்கசோரப்ுத்தன்டம 

உள்ளேரோக இருப்பின், அேருக்கு கீநழ ந ரடிைோக பதவியில் 

இருப்பேரும் முடிவுகடள எடுக்கமுடிைோது. 
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ஈ) இங்கு சம்ப ்தப்பை்ைேர ்எனும்நபோது, அது 

தீரம்ோனத்துக்குள்ளோகும், சை்ைேடரைடறக்குள் அைங்கும் ஒரு 

அங்ககத்தேடர  அல்லது பிைக்கு ந ரடிைோக ைோரம்ீது என்படதக் 

குறிக்கும். 

 

உ) சங்கத்தின் ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைங்களுக்கு இ ்த விதிகள் 

மபோரு ்த மோை்ைோது. 

 

 

 

§8 தீர்மானங்ைள் இயற்றும் தன்கம, கபரும்பான்கமை் ைட்டாயம், 

ஆேணப்பதிவுைள் 

 

அ) சங்கத்தின்  ிரே்ோகம், மசைற்குழு மற்றும் மதரிவுக்குழு ஆகிைடே 

மபரும்போன்டமைோன அங்கத்தேரக்ள் சமூகமளிக்கும்நபோது 

தீரம்ோனங்கடள இைற்றலோம். அளிக்கப்படும் ேோக்குகளின் 

மபரும்போன்டமயுைன் தீரம்ோனங்கள்  ிடறநேற்றப்படும். சரிசமமோக 

ேோக்குகள் பிரி ்திரு ்தோல்  ிரே்ோகத்தின் தடலேரின் ேோக்கு இறுதி 

முடிடேத் தீரம்ோனிக்கும். 

 

ஆ) மபரும்போன்டமைோன அங்கத்தேரக்ள் ஏற்றுக்மகோள்ளும் 

பைச்த்தில் தீரம்ோனங்கள் எழுத்து மூலமோகநேோ அல்லது இடைைேழி 

மூலமோகநேோ இருத்தல் நேை்டும். எழுத்துமூலம் தீரம்ோனம் 

 ிடறநேற்றுேதோக இரு ்தோல், விைைத்தின்  கல்கள் எல்லோ 

அங்கத்தேரக்ளுக்கும் ஒநர ந ரத்தில், தீரம்ோனத்திற்கோன 

பரி ்துடரயுைன் நசரத்்து அனுப்பப்பைநேை்டும். இடைைேழி 

மூலமோக கூை்ைம்  ைத்துேதோகில், பங்மகடுக்கும் எல்லோ 

அங்கத்தேரக்ளும் எல்நலோருைனும் மதோைரப்ோைக்கூடிைதோக 

இருக்கநேை்டும். 

 

இ)  ிரே்ோகத்தின் கூை்ைங்கள் எல்லோேற்றிற்கும் அறிக்டக 

எழுதப்பைநேை்டும். அறிக்டககள் அடனத்தும் தமிழ் மற்றும் 

ந ோரந்ேஜிை ஆகிை இருமமோழிகளிலும் எழுதப்பை நேை்டும். 

 ிரே்ோகம் விைைங்கடளப் மபோறுத்து நேறு முடிவு மசை்தோல் அன்றி, 

எல்லோ அறிக்டககளும் எல்லோ அங்கத்தேரக்ளும் மபற்றுக் 

மகோள்ளக்கூடிைதோக இருக்கநேை்டும். 
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§9 - ேரவு கசலவுைகள ஆய்வு கசய்யும் ைடகம 

 

அ) ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கத்தின் ேரவுமசலவுக் கைக்குகடள , ஆை்வு 

மசை்யும் மபோறுப்பு உள்ளது. நமலும் ேருைோ ்தக் கைக்கு முடித்து, 

அது ேருைோ ்தக் கூை்ைத்தில்  ிடறநேற்றப்பைநேை்டும். ேருைோ ்தக் 

கைக்கு அடனத்து  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ளோலும் 

டகமைோப்பமிைப்பைநேை்டும். சங்கத்திற்கு முகோடமைோளர ்

இரு ்தோல், முகோடமைோளரும் டகமைோப்பமிைநேை்டும். 

 

ஆ) ேரவுமசலவுக் கைக்கு ஆை்வு மசை்யும் விைைத்தில் சங்கம் 

மபோதுேோன கைக்மகழுதும் சை்ை ஒழுங்குகடளப் பின்பற்ற 

நேை்டும். சங்கத்தின் ேரவுமசலவின் முழுத்மதோடக ேருைோ ்தம் 

ஐ ்து மில்லிைன் குநறோைரக்டள எைட்ினோல், மபோதுேோன 

கைக்மகழுதும் சை்ைத்தின்படி இ ்தக் மபோறுப்பு இல்டல என்றோலும் 

சங்கம் ஒரு கைக்கோை்ேோளடர (Rivisor)ஈடுபடுத்தநேை்டும். 

அதுேடரக்கும் பின்ேரும் விதிகள் கடைப்பிடிக்கப்படும்: 

 

 இ) ேரவுமசலவுக் கைக்கில் அ ்த ஆை்டிற்கோன எல்லோ 

 ைேடிக்டககளும், அேற்றிற்கோன எல்லோ ேருமோனங்களும், 

மசலவுகளும்  ிடரப்படுத்தப் பைநேை்டும். சங்கம் பல பகுதிகளோக 

அல்லது கிடளகளோகப் பிரி ்திரு ்தோல், ஒே்மேோரு பகுதிகள் 

கிடளகளின்  ைேடிக்டககளும் ேரவுமசலவுக் கைக்கில் கோை்ைப் 

பைநேை்டும். 

 

ஈ) எல்லோக் மகோடுக்கல் ேோங்கல்களும் பதிவு மசை்து 

ஆேைப்படுத்தல் நேை்டும்.. 

 

 

உ) ேரவு மசலவு கைக்கிற்கோன ஆேைங்கள் அடனத்தும் குடற ்தது 

10 ேருைங்களுக்குப் போதுகோக்கப்பைல் நேை்டும்.. 

 

ஊ) சங்கத்தின் ேங்கிக் கைக்கிற்கு சங்கத்தின் தடலேர ்மற்றும் 

கைக்கோளநர மபோறுப்போனேரக்ளோேர.்  

 

எ) எல்லோக் மகோடுப்பனவுகளுக்கும் குடற ்தது இரை்டு நிர்ைொ  
உறுப்பினரக்ளோல்  உறுதிப்படுத்தப் பை்டிருத்தல் நேை்டும். 
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§10 ேரவுகசலவுத் திட்டம்  

 

அ) ேரவுமசலவில் எல்லோ முக்கிை மதோகுதிகளும் அைங்கிை 

ேரவுமசலவுத் திை்ைம் (பைம்ெை)் ேருைோ ்தக் கூை்ைத்தில்  ிடறநேற்றப் 

பைநேை்டும். 

 

ஆ)  டைமுடறயில் கடைப்பிடிக்கக் கூடிைதோக ேரவுமசலவுத் திை்ைம் 

(பைம்ெை)் இருப்பதுைன், முடிவுக்கைக்கு, டேப்பில் இருக்கும் 

பைத்தில் ஈடுமசை்ை முடி ்தோல் அன்றி எதிரம்டறைோக 

முடிைக்கூைோது. 

 

 

இ) ேருைோ ்தக் கைக்குச ்சமரப்்பிக்கப்படும்நபோது  ிடறநேற்றப்பை்ை 

ேரவுமசலவுத் திை்ைம் (பைம்ெை)் தனி  ிடரயில் குறிப்பிைப் பை்டிருக்க 

நேை்டும். 

 

§11 ைடன் மற்றும் உத்தரோதம் 

 

ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கம் கைன் அல்லது கைனுக்கோன உத்தரேோதம் 

மகோடுக்க முடிைோது. 

 

 

 

§12 ேருடா ்தை் கூட்டம்,  ிர்ோைம், கதரிவுை்குழு யபான்றகே. 

 

அ) ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைம் ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கதத்ின் அதியுசச் 

அதிகோரம். இது ஒே்மேோரு ேருைமும் மோசி மோத முடிவுக்குள் 

 ைோத்தப்பைநேை்டும். 

அ) 1. கதரிவு கசய்யப்படும் நிர்ைொ மொனது அடுத்த ஆண்டு பங்குனி 
01 இல் இருந்து கபொறுப்வப ஏற்கும். 
 

ஆ)  ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைம்  ிரே்ோகத்தினோல் குடற ்தது ஒரு மோத 

கோலக்மகடுவுைன் ந ரடிைோகநேோ அல்லது நேறு போதுகோப்போன 

ேழிகளில், உதோரைத்துக்கு சங்கதத்ின் இடைைத்தளத்தில் 

பிரசுரிப்பதன் மூலம் அங்கத்தேரக்டள அடழக்கநேை்டும். 

 ிகழ்சச்ிக்கோன ஆேைங்கள் சங்கதத்ின் இடைைத் தளத்தில் 
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அல்லது நேறு போதுகோப்போன ேழிகளில் முன்டேக்கப்பைலோம். இது 

எே்ேோறு என்படத அடழப்பில் குறிப்பிைலோம். கூை்ைத்திற்கு ஒரு 

கிழடமக்கு முன்னரோக ஆேைங்கள் கிடைக்கப்மபறும் என 

அறிவுறுத்தப் பைநேை்டும். ேருைோ ்தக்கூை்ைத்தில் விேோதிக்கக் 

நகோரப்படும் விைைங்கள் கூை்ைம்  டைமபற குடற ்தது இரை்டு 

கிழடமகளுக்கு முன்னரோக  ிரே்ோகதத்ிற்கு அனுப்பி டேக்கப் 

பை்டிருத்தல் நேை்டும். முழுடமைோன  ிகழ்சச்ி  ிரல் மற்றும் 

ேருைோ ்தக் கூை்ைத்தில் பரி ்துடரக்கபடும் விைைங்களுைன் 

நதடேைோன ஆேைங்கள் என்பன குடற ்தது ஒரு கிழடமக்கு 

முன்னநர முன்டேக்கப் பை்டிருக்க நேை்டும். 

இ)  விதிகடள மீறி கூை்ை அடழப்பு விடுக்கப்பை்ைோல், ேருைோ ்தப் 

மபோதுக்கூை்ைம்,  ிகழ்சச்ி  ிரலில் உள்ள «அடழப்பும்,  ிகழ்சச்ி  ிரல் 

ஏற்றுக்மகோள்ளலும்» என்ற பகுதியில், ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைம் 

சை்ைப்படி கூை்ைப்பை்ைதோ என்பதடனயும், ஏதோேது விைைங்கள் 

விேோதிப்பதோ இல்டலைோ என்படதயும் முடிவுமசை்ைலோம். 

 

ஈ) ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்க அங்கத்தேரக்ள் அடனேருக்கும் ேருைோ ்தப் 

மபோதுக்கூை்ைத்தில் பங்குபற்ற உரிடமயுை்டு. 

 

உ) முன்டேக்கப்பை்ை அல்லது அனுப்பப்பை்ை  ிகழ்சச்ி  ிரலில் 

குறிப்பிைப்பைோத சை்ைத் திருத்தங்கள் அல்லது தீரம்ோனங்கள் மீதோன 

மோற்றங்கள் ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைத்தில் விேோதிக்கப்பைமுடிைோது.  

 

§13 ேருடா ்தப் கபாதுை்கூட்டத்திற்குத் தகலகமதாங்குதல் 

 

ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைம் மதரிவுமசை்ைப்பை்ை கூை்ை 

ஒருங்கிடைப்போளரக்ளோல் தலடமதோங்கப்படும். கூை்ை 

ஒருங்கிடைப்போளர ்மற்றும் ஆேைப்பதிேோளர ்கபொதுச்சவப மூலம் 
மதரிவு மசை்ைப்பைல் நேை்டும். 

அைர் ளின்  டவம ள்!  

அ) கூட்டத்தின் தவலைேொ  கதரிவு கசய்யப்பட்டைர்  எவ்ைித 
வ ள்ைி ளுக்கும் பதிலளிக்  முடியொது. 

 

ஆ)  நி ழ்ச்சி நிேவல  வடப்பிடிக்கும் உரிவம க ொண்டைர்.  

 

 

§14 ேருடா ்தப் கபாதுை்கூட்டத்தின் ைடகமைள், 
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1. ேோக்குரிடமயுள்ளேரக்டள அங்கீகரித்தல் 

2.ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைத்டதத் தலடமதோங்க கூை்ை 

ஒருங்கிடைப்போளடரத் மதரிவுமசை்தல் 

3. ஆேைப்பதிேோளர/்பதிேோளரக்டளத் மதரிவுமசை்ைதல் 

4. அறிக்டகயில் டகமைோப்பமிை இரை்டு அங்கத்தேரக்டளத் 

மதரிவுமசை்தல் 

5. அடழப்டப அங்கீகரித்தல் 

6.  ிகழ்சச்ி  ிரடல அங்கீகரித்தல் 

7. அங்கத்தேரக்ளின் பரி ்துடரகடள அறிவித்தலும் அங்கீகரித்தலும் 

8.  ிரே்ோகத்தின் ஆை்ைறிக்டகடைக் அங்கீகரித்தல் 

9. ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கத்தின் ேரவுமசலவுக் கைக்கு, கைக்குப் 

நமற்போரட்ேக் குழுவின் மசைற்போைட்ு அறிக்டகடை அங்கீகரித்தல். 

10. பிைக்குகள் இருப்பின் ஆை்வு மசை்தல் 

11. ச ்தோ மதோடகயிடன  ிரை்யித்தல் 

12. ேரவுமசலவுக் கைக்கின் முக்கிை பகுதிகடள உள்ளைக்கிை 

சங்கத்தின் ேரவு மசலவு பை்டிைடல அங்கீகரித்தல்.  ிகழ்ேோை்டு 

மபோருளோதோர விதிமுடறகளுக்கடமை ேரவு மசலவு பை்டிைல் 

தைோரிக்கப்பைநேை்டும். 

13. சங்கத்தின்  ிறுேனக் கை்ைடமப்டபக் டகைோளுதல் 

14.  ிரே்ோகமோனது இடைப்போளர,் உப இடைப்போளர,் 

கோரிைதரிசி,உப  ொரியதரிசி, கபொருளொளர், உப கபொருளொளர், 
 ளஞ்சிய கபொறுப்பொளர்,  வலச் கசயலொளர், உப  வலச்கசயலொளர் 
, ைிவளயொட்டுப் கபொறுப்பொளர்,உப ைிவளயொட்டுப் கபொறுப்பொளர், 
மகளிர ்ஒருங்கிடைப்போளர,்இவளவயொர் ஒருங் ிவணப்பொளர் ஆகிை 

 ிரே்ோக உறுப்பினரக்டள வதர்வு கசய்தல்! 

15. அைதொனிப்புக் குழுவிற்கு((கைக்கு நமற்போரட்ே)) இரை்டு 

அங்கத்தேரக்டளத் மதரிவுமசை்தல், குடற ்தது ஒரு உப 

அங்கத்தேடர  ிைமித்தல் 

16. நதரத்ல் குழுவிற்கு ஒரு தடலேர,் இரை்டு அங்கத்தேரக்ள் மற்றும் 

ஒரு உப அங்கத்தேர ்மதரிவுமசை்தல். 

17. இணக் சவபக் குழுவை கதரிவு கசய்தல்.3 அங் த்தைர் ள் 
கதரிவு கசய்யப்பட வைண்டும். 

இவணக்  சவபயின் தவலைர் கதரிவு ஒவ்கைொரு ைருடமும் 
கதரிவு கசய்யப்படல் வைண்டும் ஏவனய அங் த்தைர் ளிற் ொன 
கதரிவு  இரு ைருடத்திற்கு ஒரு முவை கதரிவு கசய்யபட 
வைண்டும். 
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§15 ேருடா ்தை் கூட்டத்தில் ோை்ைளித்தல் 

 

அ) சை்ைத்தில் நேறு ஆடைகள் ேழங்கப்பைோவிைத்து, சை்ைப்படி ஒரு 

தீரம்ோனம்  ிடறநேற்றப்படுேதற்கு பதிவுமசை்ைப்பை்ை ேோக்குகளில் 

மபரும்போன்டம தீரம்ோனத்திற்குச ்சோரப்ோகப் 

பதிவுமசை்ைப்பை்டிருக்கநேை்டும். எ ்த உறுப்பினருக்கும் ஒன்றிற்கு 

நமற்பை்ை ேோக்குகள் கிடைைோது, மற்றும் ைோரும் இன்மனோருேர ்

சோரப்ோக ேோக்களிக்க முடிைோது. மேற்று ேோக்குகள், பதிைப்பைோத 

ேோக்குகளோகநே கருதப்படும். 

 

ஆ) ஒன்றிற்கு நமற்பை்ை பரி ்துடரகள் முன்டேக்கப்பை்ைோல் அல்லது 

அப்படிக் நகோரிக்டக முன்டேக்கப்பை்ைோல், ேோக்மகடுப்பு எழுத்து 

மூலம் மசை்ைப்பைநேை்டும். மேற்று ேோக்குகள், நதரத்லில்  ிற்கோத 

நேை்போளரக்ள் சோரப்ோகப் பதிவுமசை்ைப்படும் ேோக்குகள் 

எை்ைிக்டகயில் நசரோதடேைோகக் கருதப்படும். 

 

இ) ேோக்மகடுப்புதத்் தனித்தனிநை  ைோத்தப்பைட்ு, எ ்த ஒரு தனி 

நேை்போளரும் அடரேோசிக்கு நமல் ேோக்குகடளப் மபறோதவிைத்து, 

ஆகக்கூடுதலோன ேோக்குகடளப் மபற்ற இரை்டு நேை்போளரக்ள் மீது 

மீள்ேோக்மகடுப்பு  ைோத்தப்பைநேை்டும். மீள்ேோக்மகடுப்பிலும் 

சமமோன ேோக்குகடளப் மபற்றோல், குலுக்கல் முடறயில் 

தீரம்ோனிக்கப்பைநேை்டும். 

 

ஈ)அவனத்து வதர்வு ளும் இே சிய ைொக்க டுப்பு மூலம் வதர்வு 
கசய்யப்படல் வைண்டும். 

உ) வதர்தலின் வபொது வபொட்டியிடும் அங் த்தைர் ளுடன் வசர்த்து  
உடன்பொடு இல்வல எனும் பகுதி வசர்க் ப்பட்டல் வைண்டும்.  

 

உதொேணமொ  :- இவணப்பொளர் கதரிவு  

01 - கபயர் 1 

02- கபயர் 2 

03 - உடன்பாடு இல்தல  

இவ்ைொறு அவனத்து பதைி ளுடனும் இவணக் ப்படல் வைண்டும். 
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§16 அேசரப் கபாதுை்கூட்டம் 

 

அ) பின்ேரும் ச ்தரப்்பங்களில், குடற ்தது இரை்டு ேோர அேகோசம் 

மகோடுத்து, சங்கதத்ின்  ிரே்ோகம் அேசரப் மபோதுக்கூை்ைத்துக்கு 

அடழப்பு விடுக்கலோம். 

 

அ) 1. சங்கத்தின்  ிரே்ோகம் அல்லது மபோதுக்கூை்ைத்தில் எடுக்கப்படும் 

தீரம்ோனத்தின்படி. 

 

அ) 2.அங்கத்தேரக்ளில் ஆகக் குடற ்தது 1/4 பங்கு அங்கத்தேரக்ள் , 

அல்லது 50 ேோக்குரிடமயுள்ள அங்கத்தேரக்ள் எழுத்துமூலம் 

நகோரிக்டக முன்டேத்தோல். 

 

ஆ)  ிகழ்சச்ி  ிரல் மற்றும் முக்கிை ஆேைங்கள் அடழப்புைன் 

இடைக்கப்பைநேை்டும் அல்லது நேறு போதுகோப்போன முடறகளில் 

கிடைக்கப்மபறநேை்டும், நமலும் இது அடழப்பில் 

குறிப்பிைப்பை்டிருக்கநேை்டும். 

 

இ) இ ்தச ்சை்ைப்படி,  ிரே்ோக அங்கத்தேரக்ளின் எை்ைிக்டகக்கு 

குடறவில்லோத எை்ைிக்டகயுள்ள ேோக்குரிடமயுள்ள 

அங்கத்தேரக்ள் சமூகமளித்தோல் அேசரப் மபோதுக்கூை்ைம் 

மசல்லுபடிைோகும். இப்படிைோகக் கூை்ைப்படும் அேசரப் மபோதுக்கூை்ைம் 

மசல்லுபடிைோகமல் நபோகும் பைச்த்தில், மீை்டும் எை்ைிக்டகக் 

கைட்ுப்போடு இன்றி மபோதுக்கூை்ைத்திற்கு அடழப்பு விடுக்கலோம். 

 

ஈ) அேசரப் மபோதுக்கூை்ைம் எ ்தத் தீரம்ோனத்தின் அல்லது 

நகோரிக்டகயின் அடிப்படையில் கூை்ைப்பை்ைநதோ அ ்த விைைங்கடள 

மைட்ுநம டகைோளும். 

 

உ) விதிகடள மீறி கூை்ை அடழப்பு விடுக்கப்பை்ைோல், மபோதுக்கூை்ைம், 

 ிகழ்சச்ி  ிரலில் உள்ள «அடழப்பும்  ிகழ்சச்ி  ிரல் 

ஏற்றுக்மகோள்ளலும்» என்ற பகுதியில் ேருைோ ்தப்ப் மபோதுக்கூை்ைம் 

சை்ைப்படி கூை்ைப்பை்ைதோ என்பதடனயும், ஏதோேது விைைங்கள் 

விேோதிப்பதோ இல்டலைோ என்படதயும் முடிவுமசை்ைலோம். 
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§17 சங்கத்ைின் கடதைகள் 

அ)சங்கத்தின் சைை்திை்ைங்களுக்கு மீறலோன, போரதூரமோன 

விைைங்கள் நடந்திருப்பின் நிர்ைொ ம் கபொதுச்சவபக்கு 
கதரியப்படுத்தல் வைண்டும்  

 

ஆ)தமிழ் சங் ம்  அைசே நிவலயில் உதைி ைழங்  இருப்பின் 
உதைித் கதொவ யொனது தமிழ் சங் த்தின் வமலதி  ைருமொனத்தில் 
இருந்வத ைழங்  முடியும் ( சிற்றுண்டிச் சொவல, சிேமதொனம், நிதி 
வச ரிப்பு ஆ ியைற்ைில் இருந்து) 

 

ஆ க் குவைந்தது 50000 அதற்கு வமற்பட்டவை கபொதுச்சவபயின் 
அங் ி ொேம் கபைப்படல் வைண்டும். 

இ) அவமப்பிற்க ன அேசொங் த்திடம் இருந்து கபைப்படும் 
மொனியங் ள் அவ்ைவ் திட்டங் ளுக்கு மட்டுவம பயன்படுத்தப்படல் 
வைண்டும்.  

 

 

§18 ய ார்யே தமிழ்ச ்சங்ைத்தின்  ிர்ோைம் 

 

ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கம்,  ிரே்ோகத்தினோல் மபோறுப்புைன் 

ேழி ைத்தப்படுேதுைன், சங்கத்டதப் மபோது அரங்குகளில் 

பிரதி ிதித்துேப்படுத்தவும் மசை்கின்றது. மபோதுக்கூை்ைங்களுக்கு 

இடைப்பை்ை கோலத்தில்  ிரே்ோகநம அதியுசச் அதிகோரம் மகோை்ைது. 

 

  ிர்ோைத்தின் கபாறுப்புை்ைள். 

 

அ) மபோதுகூை்ை ஒழுங்குகடளயும், தீரம்ோனங்கடளயும் 

 ிடறநேற்றுதல் 

ஆ) மபோதுக்கூை்ைத்தின் தீரம்ோனங்களுக்கடமை மபோருளோதோர 

ேளங்கடளப் மபோறுப்புைன் போவித்து, கருத்துைன் நபைி 

ேரவுமசலவுகடளக் கைட்ுப்படுத்துேதுைன் சங்கத்தின் 

மபோருளோதோரத்டத குடறைற்று  ிரே்கித்தல். 
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இ) மசைற்குழு/மதரிவுக்குழுக்கடள  ிைமித்தலும் இேற்றுக்கோன 

கை்ைடள/ஆடைகடளப் பிறப்பித்தலும். 

 

ஈ) கோேல் துடறயின் சிபோரிசுக் கடிதம் மபற்றுக் மகோள்ள மபோறுப்போக 

ஒருேடர  ிைமித்தலும், குழ ்டதகளுக்கோன  ிகழ்சச்ிகளுக்கு 

மபோறுப்போக ஒருேடர  ிைமித்தலும். 

 

உ) ஏடனை அடமப்புகளிற்கும், விழோக்களுக்கும்  
கதொடர்பொடல் ளுக்கு பிரதி ிதிதிகடள  ிைமித்தல் 

 

ஊ) உதவித்மதோடக ேழங்குநேோருக்கு அேரக்ளின் 

எதிரப்ோரப்்புக்கடளப் பூரத்்திமசை்யும் விதத்தில்  ிறுேனக் 

கை்ைடமப்புத்தகேல்கடள ேழங்குதல். 

 

 

எ) தடலேரின் முடிவின்படி  ிரே்ோகக் கூை்ைம் கூைலோம் அல்லது 

குடற ்தது இரை்டு  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ளின்  விருப்பிற்கிைங்க 

கூை்ைலோம். 

இதே கசலவு ளிற்கு ஆ க் குவைந்தது 10000 அதற்கு வமற்பட்டவை 
கபொதுச்சவபயின் அங் ி ொேம் கபைப்படல் வைண்டும். 

 

§19 ைணை்கு யமற்பார்கேை் குழு 

 

ைணை்கு யமற்பார்கேை்குழு கபாறுப்புை்ைள் 

 

 

 

அ)  ைப்போை்டு கைக்கு ேழக்குகளுக்கு ேழிகோை்ைல் 

 

ஆ) மபோதுக்கூை்ைத்தில் தீரம்ோனங்கடள  ிடறநேற்ற  ணக்கு 
சம்பந்தமொ  பரி ்துடரமசை்ைப்பை்ை கருத்துக்கடள 

முன்டேப்பதுைன், தன்னுடைை அதிகோரத்தின் கீழ்ேரும் விைைங்கள் 

பற்றி கருத்து மதரிவித்தல். 
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இ) கூை்ைங்களுக்கு அறிக்டக தைோரித்தல், ேருைோ ்தப் 

மபோதுக்கூை்ைத்தில் கைக்கு நமற்போரட்ேக் குழுவின் அறிக்டக 

சமரப்்பித்தல், மபோருளோளருைன் கைக்கு நமற்போரட்ேக் குழு 

ேருைத்துக்கு ஒருமுடற ச ்தித்தல், மற்றும் கைக்கு நமற்போரட்ேக் 

குழு நதடேமைனக் கருதினோல் குறிப்பிை்ை விைைங்கடளத் 

மபோருளோளருைன்  கல ்தோநலோசித்தல். 

 

ஈ)  ிரே்ோகம் தீரம்ோனித்து அனுப்பும் கை்ைடளகடள  ிடறநேற்றல். 

உ)  ணக்கு வமற்பொர்வையொனது ஆ  குவைந்தது ஒரு ைருடத்தில் 4 
தடவை ள் வமற்க ொள்ைது சொலச்சிைந்தது  

 

ஊ) கைக்கு நமற்போரட்ேக் குழு தனது கைடமகடள  ிடறநேற்ற 

நதடேமைனக் கருதும் அடனத்து தகேல்கள், விளக்கங்கள் மற்றும் 

ஆேைங்கள் என்பன ைழங் ப்படல்  வைண்டும். 

 

 

 

§20 யதரத்ல் குழு 

அ) 1. ிரே்ோகத்தின் ஏற்போை்டில் மபோதுசச்டப கூை்ைப்பைட்ு 

ேற்புறுத்தல் ஏதும் இன்றி நதரத்ல் குழு மதரிவுமசை்ைப்பை நேை்டும்.  

அ) 2. இைர் ள் அடுத்த வதர்ைிற்கு மதரிவுமசை்ைப்பை நேை்டிை 

பதவிகளுக்கோன நேை்போளரக்டள ஆேொய்ந்து முன்னிறுத்த  

நேை்டும்.  

அ) 3. நதரத்ல் குழு உறுப்பினர ்ஒருேர,் ஒரு பதவிக்கு நேை்போளரோக 

முன்னிறுத்தப்பைை்ோல் அேர ்நதரத்ல் குழுவில் இரு ்து 

விலகநேை்டும். 

அ) 4. வதர்தலொனது பகுதி நிர்ைொ த் கதரிவு வதர்தல் முவை மூலம் 
நடத்தப்படல் வைண்டும். 

அதொைது  டந்த  ொல நிர்ைொ த்தின் உப பதைி ளில் இருப்பைர் ள் 
முக் ிய பதைி ளுக்கு மொற்ைப்படல் வைண்டும். அைர் ளின் 
ைிருப்புடன்.  ஆனொல் இவணப்பொளருக் ொன பதைியிற்கு ஒருைருக்கு 
வமல் வபொட்டியிடும் பட்ச்சத்தில் வபொட்டியில் முன் நிறுத்தப்பட 
வைண்டும். 
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ஆ) உப பதைி ளுக்கு புதிய ைிண்ணப்பங் ள் வ ொேப்பட்ட வைண்டும். 

 

இ)வைறு பதைி ளுக்கு கைற்ைிடங் ள் ஏற்படின் அைற்ைிற் ொன 
ைிண்ணப்பங் ள் கபைப்பட்டு கதரிவு நடொத்தப்படல் வைண்டும். 

 

அவனத்து நிர்ைொ  உறுப்பினர் ளும் இேண்டு ைருடத்திற்கு ஒரு 
தடவை கதரிவு கசய்யப்பட வைண்டும். அைர் ள் நொன்கு 
தடவை வள  ஒவே பதைி வள ை ிக்  முடியும். அத்துடன் 
இவணப்பொளர் மற்றும் நிர்ைொ  உறுப்பினர் ள்  குைிப்பொ  நொன்கு 
தடவை ளுக்கு வமல் முக் ிய 5 பதைி ளில் வபொட்டியிட முடியொது. 

 

 

ஆ) யதரத்ல் விதி முகறைள்  

- (முழுடமைோக ேோசித்து பதிடே நமற்மகோள்ளவும்) 

 

- 1. ந ோரந்ே தமிழ் சங்கத்தினதும்  ந ோரந்ேயிை அடிப்படை 

சை்ைதிை்ைங்கடளயும் கேனத்தில் மகோை்டு மசைலோற்றல் 

நேை்டும். 

 

(தமிழ் ைோப்பு) 

Her opplyses lenke for Lov(Vedtekt) 

Norsk Link  

 

 ிரே்ோக மபோறுப்பு பற்றிை அடிப்படை ந ோரந்ேஜிை சை்ைம். 

 

 

- 2.அடமப்பின்  மகோள்டககடளயும்(ந ோக்கம்), மகோள்டக 

மோறுபைோமல் ேரலோற்டறயும் கருத்தில் மகோை்டு 

மசைற்போடுகடள மசே்ேனநே மதோைருதல் நேை்டும். 

 

- 3. மதரிேோன பதவிகளில் மபோறுப்புடைடமயுைன் மசைலோற்றல் 

நேை்டும்  

 

 

- 4. ஒருேர ்நபோை்டியிடும் பதவிக்கோன மசைற்போடு / நசடேக்கோன 

 டைமுடறகடள பின்பற்ற நேை்டும். 
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- 5. அங்கத்தேரக்ள் மைட்ுநம  ிரே்ோகக்குழுத் நதரத்லில் 

பங்குபற்றலோம். அப்படிைோனேரக்ள் இல்லோத ச ்தரப்்பத்தில் 

மபோதுசச்டபயின் அங்கீகோரத்துைன்  அங்கத்தேரோக இடை ்து 

 ிரே்ோகக்குழுத் நதரத்லில் பங்குபற்றலோம் 

 

 

- 6. பதினோறு ேைதுக்கு நமற்பை்நைோநர பங்குமகோள்ளலோம். 

 

- 7. ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கம் தவிர ்்த நேறு அடமப்புகளின் 

 ிரே்ோகத்தில் இரு ்து மசைற்படுநேோர,் ந ோரந்ே தமிழ்ச ்

சங்கத்தின்  முதல் 5 முக்கிை பதவிகளில் 

இருக்கமுடிைோது.(தடலேர,் உபதடலேர,் கோரிைதரிசி, 

மபோருளோளர,் களஞ்சிை உறுப்பினர)் 

 

- 8. நதரத்ல் தினத்தன்று விை்ைப்பதோரர ்நதரத்ல் மை்ைபத்திற்கு 

சமூகமளித்தல் நேை்டும். (மபோதுசச்டபக்கு சமூகமளிக்க 

முடிைோவிடின் தவிரக்்க முடிைோத கோரைம் எழுத்து மூலம் 

ேழங்கப்பை நேை்டும். மபோதுசச்டப ஏற்றுக் மகோை்ைோல் 

மைட்ுநம அேரக்ள் அங்கீகோரம் மபறுேோரக்ள்) 

 

- 9. முக்கிை 5 பதவிகள் ேகிக்க ஆரே்ம் உள்ளேரக்ள் ந ோரந்ே 

மமோழியில்  சிற ்தேரக்ளோகவும் ஆளுடம உள்ளேரக்ளோகவும், 

அத்துைன் தமிழில் ேோை்மமோழியில் சிற ்தேரக்ளோகவும் இருத்தல் 

நேை்டும். 

 

 

- 10.  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ள் நேறு அடமப்புக்களில் முக்கிை பதவி 

ேகிப்பின் அேரக்ள் நதரத்லுக்கு அங்கீகரிக்கப்பை மோைை்ோரக்ள். 

(அடமப்பின் பதவிக்கோலம் முற்றுப்மபறும் ேடர அல்லது அ ்த 

அடமப்பிலிரு ்து பதவி விலகல் மசை்ைப்பைட்ு, அதற்கோன 

ஆேைம் மதரிவுக்குழுவுக்கு ேழங்கப்பை நேை்டும்.) 

 

- 11. விை்ைப்பிக்கோத பதவிகளுக்கு  நதரத்ல் தினத்தன்று 

கூை்ைப்படும் மபோதுசச்டபயில் இரு ்து  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ள் 

ேோக்மகடுப்பு மூலம் மதரிவு மசை்ைப்படுேோரக்ள். 

 

- 12. ஒநர குடும்ப அங்கத்தேரக்ள் இருேர ் ிரே்ோக 

அங்கத்தேரக்ளோக இருக்க முடிைோது. (கோரைம் -  ிரே்ோக 
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சடபைோல் எடுக்கப்படும் முடிவுகள் ந ரத்்திைோனதோக 

அடமைோமல் நபோகலோம்) 

 

 

- 13. ஒருேருக்கு நமற்பை்நைோர ்ஒநர பதவியில் நபோை்டியிடும் 

பைச்த்தில் நதரத்ல் தினத்தில் ரகசிை ேோக்மகடுப்பு 

 டைமுடறப்படுத்தப்பைட்ு மதரிவு மசை்ைப்படுேோரக்ள்.  

 

- 14. பதவிக்கு விை்ைப்பிக்கபை்நைோரில் ஆகக் குடற ்நதோர ்40% 

ஆை்களோகவும் 40% மபை்களோகவும் 20% இடளநைோரோகவும் 

இருத்தல் நேை்டும்.  

 

அே்ேோறு அடமைோவிை்ைோல் வீதோசோரத்திற்கோன மபோறுப்புகள் 

மேற்றிைமோக அறிவிக்கப்பைட்ு நதரத்ல் தினத்தன்று கூை்ைப்படும் 

மபோதுசச்டபக் கூை்ைத்தில் சமூகமளித்நதோரில் அேரக்ளின் 

தகடம அடிப்படையில் முடிவுகள் எடுக்கப்படும். அதன் பின்னர ்

மபோதுசச்டப அங்கீகோரத்துைன் பதவிகள் ேழங்கப்படும். 

 

- 15 விை்ைப்பதோரரக்ள் கோேல்துடறயினரிைம் இரு ்து 

 ற்சோன்றிதழ் சமரப்ிக்கப்பைல் நேை்டும்.  

 

 

  §21  ிர்ோைை்குழு: 

 

அ இக்குழு, இசச்ங்கத்தின் அங்கத்தேரக்ளிலிரு ்து அங்கத்தேரக்ளோல் 

மதரிவுமசை்ைப்படும் பின்ேரும் பிரதி ிதிகடள உள்ளைக்கிைதோக 

அடமயும். 

 

ஆ) நதடேநைற்படின் மசைற்குழுடே  ிரே்ோகத்தின் அனுமதியுைன் 

உருேோக்கல் 

 

இ) அடனத்து  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ளும் மசைற்போைட்ு அறிக்டகடை 

 ிரே்ோகத்திற்கு சமரப்்பித்தல் நேை்டும் 

 

ஈ)இே சியத்தன்வமயிவனப்ப் பொது ொத்தல் அைசியம். 
 

§21 - 1 பைவியும் சசயற்பாடுகளும் 

 

- இகணப்பாளர்(தகலேர் ) 
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அ )மபோதுசச்டபக் கூை்ைம்,  ிரே்ோகக் கூை்ைம் நபோன்றேற்டற தடலடம 

தோங்கி  ைத்தல். 

 

ஆ) சங்கத்தின் சகல  ிரே்ோகச ்மசைற்போடுகடளயும் ஒருங்கிடைத்து 

இைக்கும் மபோறுப்புடைைேர.் 

 

இ)சங்கத்தின் அங்கத்தேரக்ளிற்குப் பதிலளிக்கும் கைடமப்போடு 

உடைைேர.் 

 

உ)சங்கத்தின் ஆேைங்கடள எசச் ்தரப்்பத்திலும் போரட்ேயிடும் 

அதிகோரம் மகோை்ைேர.் 

 

ஊ )இசச்ங்கம் சம்ப ்தப்பை்ை விைைங்களில் தகு ்த கோரைத்துைன் 

மபோதுசச்டப அல்லது  ிரே்ோகக் குழு அங்ககத்தேரக்ளிைம் நகள்வி 

எழுப்பும் அதிகோரம் இேருக்குை்டு. 

 

எ)சங்கத்தின் சகல  ைேடிக்டககள் பற்றிை அரசோங்கதத்ின் மற்றும் 

மபோதுசச்டபயின் நகள்விகளுக்குப் பதிலளிக்கும் கைடமயுடைைேர.் 

 

ஏ)மபோதுசச்டப அங்கத்தேர ்மீநதோ அல்லது  ிரே்ோக அங்கத்தேர ்மீநதோ 

தகு ்த கோரைத்துைன் ஒழுக்கோற்று  ைேடிக்டக எடுக்கும் அதிகோரம் 

உை்டு. 

 

ஐ)ேரவு மசலவுக்கோன ஆேைங்கடள ஆரோை் ்து ஒப்புதல் ேழங்குதல்  

ஒ) உப இடைப்போளருைன் நேடலகடளப்பகிருதல். 

மபோதுசச்டபக் கூை்ைம்,  ிரே்ோகக் கூை்ைம் நபோன்றேற்டறத் தடலடம 

தோங்கி  ைத்தல். 

 

 

ஓ)உப இடைப்போளருைன் நேடலகடளப் பகிருதல். 

 

ஔ)  துரித தீரம்ோனங்கள் எடுக்க நேை்டிை ச ்தரப்்பங்களில் தகு ்த  

கோரைத்துைன் முடிமேடுக்கும் அதிகோரம் இேருக்குை்டு. 

 

க்)  ிரே்ோகக் கூை்ைங்களில் ேோக்குகள் சம பங்கோக இருக்கும் பைச்த்தில் 

இடைப்போளருக்கு இரைட்ைேோக்குரிடம பைன்படுத்தும் அதிகோரம் 

உை்டு   
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- உப இகணப்பாளர்(உப தகலேர்) 

 

அ )இடைப்போளடரப்  பிரதி ிதிப்படுத்துேநதோடு அேரின்  

கைடமகளில் உதவிைோக இருத்தல். 

 

ஆ)இடைப்போளருக்குரிை அடனத்து விதிமுடறகளும் இேருக்கு 

உரித்தோகும்  

 

- ைாரியதரிசி 

அ )  ிரே்ோகத்தினோல் கூை்ைப்படும் கூை்ைத்தின் அறிக்டகடை 

ஆேைப்படுத்தல். 

 

ஆ)கை ்த மபோதுசச்டப கூை்ைத்தின் அறிக்டகடை மபோதுசச்டபக் 

கூை்ைத்தில் ேோசித்தல்.  ிரே்ோக கைடமகளுக்கு சமூகமளிக்க தேறும் 

பைச்த்தில் உப பதவியில் உள்ளேருக்கு அதிகோரம் ேழங்க நேை்டும் 

 

இ)மபோதுசச்டபக் கூை்ை அறிவித்தல்கள்,விபரங்கள் மற்றும் 

மபோதுசச்டபக் கூை்ை அறிக்டககடளயும் அங்கத்தேரக்ளுக்கு 

அனுப்புதல். (மின்னஞ்சல் மூலம்) 

 

ஈ)சங்கத்தின் ஆேைங்கடளப் நபைிப் போதுகோத்தல்..  

 

உ)சங்கத்தின் உள் மேளி மதோைரப்ோைல்கடள டேத்திருத்தல் மற்றும் 

 ிரே்ோக உறுப்பினரக்ளுக்கு மோதிரிப்ப் பிரதிடை அனுப்புதல். 

 

ஊ)  ிரே்ோகக் குழுக் கூை்ைங்களுக்கோன அடழப்டப தடலேரின் 

ஒப்புதலுைன் விடுதத்ல், அத்துைன்  ிரே்ோக உறுப்பினரக்ளின் 

பரி ்துடரகடளப் மபற்று  ிகழ்சச்ி  ிரடல தைோரித்தல். 

 

- உப ைாரியதரிசி 

அ )கோரிைதரிசிடை பிரதி ிதிப்படுத்துேநதோடு அேரின் கைடமகளில் 

உதவிைோக இருத்தல். 

 

ஆ)கோரிைதரிசிக்குரிை  அடனத்து விதிமுடறகளும் இேருக்கு 

உரித்தோகும்  

 

- கபாருளாளர ்

அ)ேரவு மசலவுக் கைக்குகடளப் பதிவுமசை்யும் தகடமயிருத்தல்  
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சங்கத்தின்  ேரவு மசலவுக் கைக்குகளுக்குப் மபோறுப்போக இருத்தல் 

நேை்டும்  

 

ஆ)ேரவு மசலவுப் பதிநேடுகடளப் நபணுதல். 

 

இ)ேரவு மசலவு சம்ப ்தமோன ஆேைங்களில் டகமைழுத்திடும் 

மபோறுப்பு இேருக்கும் தடலேருக்கும் உை்டு 

 

ஈ)ேரவு மசலவு பற்றிைவிபரமோன அறிக்டகடை மபோதுசச்டபக் 

கூை்ைத்தில் சமரப்்பித்தல். நதடேநைற்படின் விளக்கமளித்தல். 

 

உ)மபோதுக்கூை்ைத்திற்கு ஒரு மோதத்திற்கு முன்பு அரசோங்கப் பதிவு 

மபற்ற கைக்கோளரிைம் கைக்குகள் ைோவும் பரிசீலிக்கப்பைட்ு 

அத்தோை்சிப்படுத்தப்பை்ை பின் அதடன புதிை தடலேரிைம் 

ஒப்படைத்தல் 

 

 

- உப கபாருளாளர ்

 

அ)மபோருளோளடர பிரதி ிதிப்படுத்துேநதோடு அேரின்  கைடமகளில் 

உதவிைோக இருத்தல். 

 

ஆ)மபோருளோளருக்குரிை அடனத்து விதிமுடறகளும் இேருக்கும் 

உரித்தோகும்  

 

- ைளஞ்சியப் கபாறுப்பாளர ்

 

அ)சங்கத்தின் அடனத்து உைடமகடளப் நபைிப் போதுகோப்பதுைன், 

ேருை முடிவில் உைடமகளின்  எை்ைிக்டகடை அடுத்த 

 ிரே்ோகத்திைம் ஒப்படைத்தல். 

 

ஆ)மபோருைக்டளக் மகோள்ேனவு மசை்தல் . 

 

இ)விைோபோரத்தளங்கள் / அனுசரடை ேழங்குபேரக்ளுைன் 

 ிரே்ோகத்துைன் இடை ்து ஒப்ப ்தம் நமற்மகோள்ளல். 

 

 

- ைகலச ்கசயலாளர் 

அ)இச ்சங்கத்தினோல் நமற்மகோள்ளப்படும் சகல கடல கலோசச்ோர 

 ைேடிக்டககளுக்கும் மபோறுப்போக இருத்தல். 
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ஆ)கடல  ிகழ்சச்ிகளுக்கோன ஒழுங்குகடள  ிரே்ோகத்துைன் 

கல ்தோநலோசித்து நமற்மகோள்ளல். 

 

இ)கடல ிகழ்சச்ி ேழங்குபேரக்ளுைன் ஒப்ப ்த  ிப ்தடனகடள  

 ிரே்ோகத்துைன் கல ்தோநலோசித்து உருேோக்கி ஒப்ப ்தம் 

நமற்மகோள்ளல். 

 

ஈ)கடல சம்ப ்தமோன அரச மோனிைதட்த மபற்றுக்மகோள்ள 

 ிரே்ோகத்துைன் இடை ்து விை்ைப்பித்தல். 

 

 

- உப ைகலசக்சயலாளர ்

 

அ)கடலச ் மசைலோளடர  பிரதி ிதிப்படுத்துேநதோடு அேரின்  

கைடமகளில் உதவிைோக இருத்தல். 

 

ஆ)கடலசம்சைலோளருக்குரிை அடனத்து விதிமுடறகளும் இேருக்கும்  

உரித்தோகும்  

 

- விகளயாட்டுச ்கசயலாளர ் 

அ)சங்கத்தினோல்  ைோத்தப்படும் கலோசச்ோர மற்றும் இதர 

விடளைோைட்ுகளிற்கு மபோறுப்போக இருத்தல். 

 

ஆ)விடளைோைட்ு அறிக்டக அைை்ேடைகடள தைோரிதத்ல்  

 

இ)விடளைோை்டிற்கோன அரச மோனிைங்கடள மபறுேதற்கு 

 ிரே்ோகத்துைன் இடை ்து விை்ைப்பித்தல். 

 

- உப விகளயாட்டுச ்கசயலாளர ்

 

அ )விடளைோைட்ுச ்மசைலோளடரப்  பிரதி ிதிப்படுத்துேநதோடு அேரின்  

கைடமகளில் உதவிைோக இருத்தல். 

 

ஆ)விடளைோைட்ுச ்மசைலோளருக்குரிை அடனத்து விதிமுடறகளும் 

இேருக்கு உரித்தோகும்  

 

 

 

- மைளிர் ஒருங்கிகணப்பாளர்  
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மகளிர ்பிரிவிற்கு தடலடம ேகித்தல்.  

மகளிர ்ேளரச்ச்ிக்கு நதடேைோன மசைற்போைட்ை முன்மனடுத்தல். 

 

- இகளயயார் ஒருங்கிகணப்பாளர்  

 

இடளநைோடர பிரதி ிதித்துேப்படுத்தி சங்கத்தின்  ிரே்ோகத்துைன் 

இடை ்து மசைற்பைல். 

 

இடளநைோர ்அடமப்புகளுைனோன மதோைரப்ுகடள நமற்மகோை்டு 

மசைற்திை்ை அறிக்டக சமரப்்பித்தல்  

 

இடளநைோர ்ேளரச்ச்ிக்கு நதடேைோன மசைற்போைட்ை முன்மனடுத்தல். 

 

 

§22 குழுை்ைள் 

அ) சங்கத்தின் ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ைமோனது மசைற் குழுக்கடள 

உருேோக்கவும், கடலக்கவும் தீரம்ோனிப்பதுைன், எே்ேோறு இடே 

ஒழுங்கடமக்கப்பைட்ு  ேழி ைத்தப்படும் எனவும் முடிவுமசை்ைலோம்.  

 

ஆ) இைக்க சதப 

1- நடுநிவலயொனைேொ  இருத்தல் வைண்டும். 

2- இே சியத்தன்வமயிவன பொது ொத்தல் அைசியம். 

3- இணக்  சவபயொல் தீர்வு எட்டப்படொத சந்தர்ப்பத்தில் 
கபொதுச்சவபக்கு அைிக்வ  சமர்ப்பித்தல் வைண்டும். 

 

யமலதிை ைட்டகளைள் 

§23 சட்டத்திருத்தம் 

 

அ)  ிரே்ோகம், சை்ைத்திருத்தங்கள் நமற்மகோள்ளப்பை்டிருப்பின்  

சங்கத்தின் உறுப்பினரக்ளுக்கு  மதரிைப்படுத்தநேை்டும். 

 

ஆ) சை்ைத்திருத்தங்கள் எல்லோம் ேருைோ ்தப் மபோதுக்கூை்ை அல்லது 

அேசரப் மபோதுக்கூை்ை  ிகழ்சச்ி  ிரலில் பிரசுரிக்கப்பை்ை பின்னர,் 2/3 

மபரும்போன்டமயொன அங் த்தைர் ள் ஆதரிக்கும்  பட்சத்தில் 
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 ிடறநேற்றப்படும். திருத்தங்கள் அல்லது  நேறு முடிவு ள் 
எடுக் ப்படொத பட்சத்தில், உைனடிைோக அமுலுக்கு ேரும். 

 

§24 ைகலத்தல், இகணத்தல், கேளியயறுதல் மற்றும் 

ைாலாேதியாதல் 

 

அ) சங்கத்டத கடலத்தல் என்னும் தீரம்ோனம், 2/3 

மபரும்போன்டமயுைன், மதோைரச்ச்ிைோக இரை்டு மபோதுக்கூை்ைங்களில் 

தீரம்ோனிக்கப்பைநேை்டும். இ ்த இரை்டு கூை்ைங்களும் குடற ்தது 

மூன்று அல்லது ஆகக்கூடிைது ஆறு மோதங்களுக்குள் 

 ைோத்தப்பைநேை்டும். அப்படிைோகப் மபோதுக்கூை்ைம் எதிரப்்பின்றிக் 

கடலப்பதோகத் தீரம்ோனித்தோல் அடுதத் மபோதுக்கூை்ைம் 

 ைோத்தப்பைோமநலநை சங்கம் கடலக்கப்படும். 

 

ஆ) ந ோரந்ே தமிழ்ச ்சங்கத்டதப் நபோலநே ஒநர ந ோக்கத்டத 

மகோை்ை  ிறுேனங்களுைன் இடைதல் கடலத்தல் ஆகக் 

மகோள்ளப்பைோது. 

 

(3) கடலக்கும் பைச்த்தில், சங்கத்தின் உைடமகள் சங்கத்திற்கும், 

அல்லது உைடமகளிற்கு அரச உதவி ேழங்கப்பை்டிரு ்தோல் அவை 
ஒஸ்நலோ  லன்புரித் திடைக்களத்தோல் தீரம்ோனிக்கப்படும் 

இலக்கிற்கு உரித்தோகும். 


