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உரிமைகள் ைற்றும் சுதந்திரங்களுக்கான கனடிய சாசனம்.

கனடா இறைவனது மேலாண்றேறையும் சட்டத்தின் ஆட்சி றையும் ஏற்கும் மகாட்பாடுகளின் அடிப்பறடைில் உருவானதாக காணப்படுவதால்:  

உரிறேகள் ேற்றும் சுதந்திரங்களுக்கான உத்தரவாதம். 
 1. உரிறேகள், சுதந்திரங்களுக்கான கனடிை சாசனம் அதனுள் அடங்கிை விஷைங்களில் ஒரு சுதந்திரோன சனநாைக சமூகத்தில் சட்டத்தால்
வறரைறுக்கப்பட்ட எல்றலகளுக்குள் துல்லிைோக நிைாைப்படுத்தப்படக்கூடிை உரிறேகள், சுதந்திரங்களுக்கு உத்தரவாதம் அளிக்கிைது. 

அடிப்பமைச் சுதந்திரங்கள்.

2.ஒவ்வவாருவருக்கும் பின்வரும் அடிப்பறடச் சுதந்திரங்கள் உண்டு. (அ) ேனசாட்சிக்கும் சேைத்துக்குோன சுதந்திரம். (ஆ) சிந்தறன, நம்பிக்றக, கருத்துறர
சுதந்திரங்களுடன் பத்திரிறக ேற்றும் ஏறனை ஊடகங்களின் சுதந்திரம் உள்ளடக்கிை மபச்சு ச் சுதந்திரம்.  (இ) அறேதிைாக ஒன்றுகூடும் சுதந்திரம் (ஈ)
உைவாடல் சுதந்திரம்.

ஜனநாயக உரிமைகள். 
3. ஒவ்வவாரு கனடிைக் குடிேகனுக்கும் ேக்கள் சறப அல்லது சட்ட நிரூபண சறபக்கு உறுப்பினர்கறளத் மதர்ந்வதடுக்கவும் வாக்களிக்கவும்
அவற்ைின் உறுப்பினராகவும் உரிறே உண்டு. 4(1) உறுப்பினர் மதர்வுக்கான வபாதுத் மதர்தலின்மபாது வவளிைிட்ட அைிக்றகக் கட்டறளப்படி சறப
கூடக் குைிப்பிட்ட நாள் முதல் ஐந்து ஆண்டுகளுக்குகு மேலாக ேக்கள் சறபமைா அல்லது சட்ட சறபமைா நடிக்க முடிைாது. 5. பாராளுேன்ை ேற்றும்
சட்ட சறபைின் அேர்வு குறைந்து ஒவ்வவாரு 12 ோதங்களுக்கு ஒரு முறை இருக்க மவண்டும்.

இைம் பபயர் உரிமைகள் 
6(1) ஒவ்வவாரு கனடிைக் குடிேகனுக்கும் கனடாவுக்குள் வர, தங்க, வவளிமை வசல்ல உரிறே யுண்டு. கனடிை நிரந்தர வசிப்பு தகுதியுறடை எவரும் 
(அ) எந்த ோகாணத்திற்கும் இடம்வபைர, வசிக்க உரிறே உண்டு. (ஆ) எந்த ஒரு ோகாணத்திலும் தன் வாழ்வாதாரம் மதடவும் (3) உபவிதி (2)ல் 
கூைப்பட்ட உரிறேகள் கமே விவரிக்கக் கட்டுப்பட்டறவ. (அ) முக்கிைோக தற்மபாறதை அல்லது முந்றதை ோகாண வசிப்பிட அடிப்பறடைில் நபர் 
களிறடமை பாகுபாடு காட்டாத ஒரு ோகாணத்தில் வபாதுவான நறடமுறைைில் ஏற்படுத்தப்படுத்தப்பட்டிருக்கும் நறடமுறைகள் ேற்றும் (ஆ) 
வபாதுவாக வேங்கப்படும் சமூகப் பணிகறளப் வபறுவதற்கு நிைாைோன குடிைிருப்பு அவசிைம் என ஏற்படுத்தும் ஏதாவது சட்டங்கள். (4) உபவிதி கள் 
(2) உம்(3) உம் ஒரு ோகாணத்தின் மவறலைற்மைார் வதாறகறைக் காட்டிலும் குறைவாக இருந்து அம்ோகாணத்தில் சமூக ரீதிைாக அல்லது
வபாருளாதார ரீதிைாகப் பின்னறட வுற்ைவர்களது வாழ்க்றக சூேல் தரம் ஆகிைவற்றை மேம்படுத்த சட்டம், திட்டம் அல்லது வசைல் என்பனவற்றை
விலக்காது.

இடம்வபைர் உரிறேகள். 6(1) ஒவ்வவாரு கனடிை க் குடிேகனுக்கும் கனடாவுக்குள் வர, தங்க, வவளிமை வசல்ல உரிறே யுண்டு. கனடிை நிரந்தர 
வதிவிடத் தகுதியுறடை எவரும் (அ) எம் ோகாண த்திற்கும் இடம் வபைர, வசிக்க உரிறே உண்டு. 

சட்ைம் சார்ந்த உரிமைகள் 
7. ஒவ்வவாருவருக்கும் உைிர் வாழும், தன்விருப்பாற்ைல், இடர் காப்புறுதி உரிறே உண்டு. இந்த உரிறே அடிப்பறட நதிக் மகாட்பாடுகளுக்கு
ஏற்புறடை வேிைில் அல்லாது பைிக்கப்பட ோட்டாது. 8. ஒவ்வவாருவருக்கும் நிைாைம் அல்லாத மசாதறனைிடல் அல்லது றகப்பற்றுறகக்கு எதிரான 
பாதுகாப்பு உரிறே உண்டு. 9. ஒவ்வவாருவரும் விதிப்படிைல்லாேல் தடுக்கப்படமவா சிறைப்படுத்தப்படமவா முடிைாத உரிறே உண்டு. 10. 
ஒவ்வவாருவருக்கும் றகது வசய்ைப் படுறகைில் அல்லது தடுக்கப்படுறகைில் (அ) அதன் காரணங்கறள உடமன அைிவிக்கப்படுவதற்கும் (ஆ) தாேதம் 
இன்ைி சட்ட ஆமலாசகறர அேர்த்த அைிவுறுத்தவும் அந்த உரிறே பற்ைி அைிவுறுத்தவும் மேலும் (இ) தடுக்கப்பட்டறே வசல்லுோ எை ஆட்வகாணர்வு 
ேனு வேி முடிவு வசய்து அைிைவும் சட்டத்திற்கு ோைானது எனில் விடுவிக்கப்படவும் உரிறே உண்டு. 

11. குற்ைம் சாட்டப்பட்டவருக்கு (அ) நிைாைத்திற்கு ஒவ்வாத வறகைில் காலம் தாழ்த்தாது குற்ைம் குைித்து அைிை (ஆ) உரிை காலத்தில்
விசாரிக்கப்பட (இ) குற்ைச்சாட்டு வதாடர்பாக குற்ைம் சாட்டப்பட்டவர் சாட்சிைாக்கப்பட வற்புறுத்தப்பட முடிைாத (ஈ) சுமைச்றசைான பக்க சார்பிலாத
தர்ப்பு ேன்ைம் ஒன்ைால் மநர்றேைாக பகிரங்கோக நடத்தப்பட்ட வேக்கில் சட்டப்படி குற்ைவாளிைாய் அைிைப்படும் வறர குற்ைம் அற்ைவவரனக்
கருதப்பட (உ) நிைாைோன காரணேின்ைி மநரிை பிறணேறுக்கப்படாத, ராணுவ நீதிேன்ைத்தில் ராணுவச் சட்டத்தில் குற்ைம் எனக் கருதப்படுவது
தவிர்த்த பிை குற்ைம் ஒன்ைனுக்கு ஐந்து ஆண்டுக்கு மேற்படாத சிறைத் தண்டறன அல்லது மேலதிகக் கடுந்தண்டறன எனில் அதற்கான
விசாரறணறை ஜூரிகள் முன் நடத்தும் அனுகூலம் (ஊ) ஏமதா வசைல் அல்லது வசய்தக்க வசய்ைாறேைால் அது புரிைப்பட்டமபாது கனடிை அல்லது
பன்னாட்டுச் சட்டப்படி அல்லது நாடுகள், சமூகத்தில் ஏற்கப்படும் சட்டக் மகாட்பாடுகட்படி குற்ைோகக் காணப்படாததால் குற்ைவாளி எனப்படாத (எ )
குற்ைச்சாட்டினின்று விடுவிக்கப்பட்டும் அமத குற்ைச்சாட்டுக்கு விசாரிக்கப்படாத அல்லது இறுதிைில் குற்ைம் நிறுவப்பட்டு தண்டறன க்குப் பின்னும்
அமத குற்ைத்தால் ேண்டும் விசாரிக்கப்படாத அல்லது தண்டிக்கப்படாத, மேலும் (ஏ) குற்ைம் நிறுவப்பட்டு குற்ைம் புரிந்த காலத்திற்கும் தண்டறன
வேங்கும் காலத்திற்கும் இறடைில் தண்டறனைில் ோற்ைம் ஏற்படின் எந்த தண்டறன குறைமவா அறதப் வபறும் அனுகூலம் 12.
ஒவ்வவாருவருக்கும் ஏதாவது வகாடூரோன அல்லது வேக்கத்தில் இல்லாதபடி நடத்தப்படாேல் அல்லது தண்டிக்கப்படாது இருக்கும் உரிறே. 13.
விசாரறணைில் சாட்சி அளிக்கும் நபர் தாமன குற்ைச்சாட்டுக்குள்ளாகும் சாட்சி அளித்தால் அவர் வபாய்சாட்சி அல்லது முரண்சாட்சி என வேக்கு
வதாடரலாமே தவிர அவர் ேது மவறு விசாரறண மேற்வகாள்ள அச்சாட்சி ைத்றத ப் பைன்படுத்திட இைலாது. ஏதாவது ஒரு விசாரறணைின்மபாது
அதன் வாதி அல்லது பிரதிவாதி அல்லது சாட்சி ஒருவர் விசாரறண நறடவபறும் வோேிறைப் மபசாதவராக அல்லது புரிந்துவகாள்ளதவராக அல்லது
காதுமகளாதவராக இருப்பின் வோேிவபைர்ப்பாளர் ஒருவரது உதவிவபரும் உரிறே உண்டு.

சைத்துவ உரிமைகள் 
15.{1} ஒவ்வவாரு தனிநபரும் சட்டத்தின் முன்னும் அதன் கழும் சேோனவர்கள் அத்துடன் எந்தப் பாகுபாடும் இருக்கது, குைிப்பிடும்படிைாக, இனம், 
மதசிைம் அல்லது இன மூலம், நிைம், ேதம், பால், வைது அல்லது உள்ள அல்லது உடல்ரீதிைான இைலாறே பற்ைிை பாகுபாடு இன்ைி சட்டத்தின் 
சேோன பாதுகாப்பும் சேோன அனுகூலமும் வபரும் உரிறேயும் உறடைவர்கள். (2) உபவிதி (1) இனம், மதசிைம் அல்லது இனமூலம், நிைம், ேதம், 
பால், வைது அல்லது ேன ரீதிைான இைலாறேைால் பின்தங்கிைவர்கறளயும் உள்ளடக்கிை வசதி குறைந்த நிறலறைச் சார்ந்த தனிேனிதர்கள் 
அல்லது குழுக்களது வாழ்க்றகச் சூேல் பண்புகறள முன்மனற்ை உருவாக்கப்பட்ட ஏதாவது சட்டம், திட்டம், நடவடிக்றகப் பற்ைி விலக்காது.  

கனைாவின் அலுவலக பைாழிகள் 
16 (1) ஆங்கிலமும் ஃப்வரஞ்சும் அலுவலக வோேிகளாகும். நாடாளுேன்ைம் ேற்றும் கனடா அரசின் சகல நிறுவனங்களிலும் இவ் அலுவலக 
வோேிகளுக்கு சே அந்தஸ்தும் சே உரிேகளும், சிைப்புரிறேகளும் அவற்ைின் பைன்பாடுகளில் உண்டு. (2) ஆங்கிலமும்ஃப்வரஞ்சும் நியூ 
ஃப்வரன்ஸ்விக்கின் அலுவலக வோேிகளாகும். சட்ட நிரூபண சறப ேற்றும் நியூ ஃப்வரன்ஸ்விக் அரசின் சகல நிறுவனங்களிலும் இவ் அலுவலக 
வோேிகளுக்கு சே அந்தஸ்தும் சே உரிறேகளும் சிைப்புரிறேகளும் அவற்ைின் பைன்பாட்டில் உண்டு. (3) இந்த சாசனம் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்சு 
வோேிகளின் சே அந்தஸ்றத அல்லது பைன்பட்றட மேம்படுத்துவதற்கு நாடாளுேன்ைத்திற்கு அல்லது சட்ட நிரூபண சறபக்கு உள்ள அதிகாரத்றதக் 
கட்டுப்படுத்தாது. 16 .1 (1) நியூ ஃப்வரன்ஸ்வக்கில் உள்ள ஆங்கில வோேி சமுகத்துக்கும் ஃப்வரஞ்சு வோேி சமூகத்துக்கும் வவவ்மவறு கல்வி 
நிறுவனங்கள் ேற்றும் அச்சமுகங்கறளப் மபணி மேம்படுத்த மவண்டிை வவவ்மவறு பண்பாட்டு நிறுவனங்கள் உட்பட சே அந்தஸ்தும் சே உரிறேகள் 
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சலுறககளும் உண்டு. (2) நியூ ஃப்வரன்ஸ்வக் சட்ட நிரூபண சறபயும் அரசும் (1)-ன் உப பிரிவில் குைிப்பிட்ட அந்தஸ்து, உரிறேகள், சலுறககறளப் 
மபணி மேம்படுத்தும் பணி இதனால் வலியுறுத்தப்படுகிைது. 17 (1) ஒவ்வவாருவருக்கும் நாடாளுேன்ைத்தில் இடம்வபறும் எந்த ஒரு விவாதத்திலும் 
நடவடிக்றககளிலும் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்றசப் பைன்படுத்த உரிறே உண்டு. (2) ஒவ்வவாருவருக்கும் நியூ ஃப்வரன்ஸ்வக்கின் சட்ட நிரூபண 
சறபைில் இடம்வபறும் எந்த ஒரு விவாதத்திலும் நடவடிக்றககளிலும் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்றசப் பைன்படுத்த உரிறே உண்டு. 18(1) 
நாடாளுேன்ைத்தின் சட்டங்கள், பதிமவடுகள் ேற்றும் அன்ைாட நடவடிக்றகக் குைிப்புகள் எல்லாம் ஆங்கிலம், ஃப்வரஞ்சில் வவளிைிடப்படும். இந்த 
இருவோேி வவளிைடுகளும் சே அதிகாரம் வபற்ைறவ. (2) நியூ ஃப்வரன்ஸ்வக் சட்ட நிரூபண சறபைின் சட்டங்கள், பதிமவடுகள் ேற்றும் அன்ைாட 
நடவடிக்றகக் குைிப்புகள் எல்லாம் ஆங்கிலம் ேற்றும் ஃப்வரஞ்சில் அச்சிடப்பட்டு வவளிைிடப்பட மவண்டும். இந்த இரு வோேி வவளிைடுகளும் சே 
அதிகாரம் வபற்ைறவ. 19(1) நாடாளுேன்ைத்தால் நிறுவப்பட்ட எந்த ஒரு நதிேன்ைத்திலும் எவரும் அல்லது எந்த ஒரு வேக்குறரகளிலும் அல்லது 
நதிேன்ைக் கட்டறளகளிலும் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்றசப் பைன்படுத்தமுடியும். (2) நியூ ஃப்வரன்ஸ்வக்கிலுள்ள எந்த ஒரு நதிேன்ைத்திலும் 
எவரும் அல்லது எந்த வேக்குறரகளிலும் அல்லது நதிேன்ைக் கட்டுகளிலும் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்றசப் பைன்படுத்தமுடியும். 20. கனடாவின் 
எக்குடிேகனும் கனடிை நாடாளுேன்ைத்தின் அல்லது அரசின் எவ்வவாரு தறலறே அல்லது ேத்திை நிறுவனத்துடன் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்சில் 
வதாடர்புவகாள்ளவும் கிறடக்கும் பணிறைப் வபை உரிறேயுண்டு. இதில் (அ) குைிப்பிட்ட அளவில் வதாடர்புகள், பணிகறள அம் வோேிைில் வேங்கும்  
மவறு என் நிறுவனத்திடேிருந்து வபைவும் அல்லது (ஆ) அலுவலகத் தன்றே காரணோக அத்துடன் ஆங்கிலம் ஃப்வரஞ்ச் வோேிகளில் 
வதாடர்புவகாள்ளவும் பணிகள் வபைவும் உரிறேயுண்டு. 21. 16 முதல் 20 வறரயுள்ள பிரிவுகள் ஆங்கிலம், ஃப்வரஞ்ச் வோேிகள் சம்பந்தோன எந்த ஒரு 
உரிறே, சிைப்புரிறே, அல்லது சட்டப்படிைான கடறேகறள அல்லது இவற்ைில் எவ்வவாரு வோேியும் கனடிை அரசின் அறேப்பு ஏற்பாட்டின்படி 
இருந்து வருவறத அல்லது வதாடர்வறத நக்கமவா ேதிப்புக் குறைக்கமவா இைலாது.  22. இந்த சாசனம் அேலுக்கு வரும் முன் அல்லது வந்த பின் 
ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்சு அல்லாத எந்த ஒரு வோேியும் அவ்வாறு வபற்ைிருந்த அல்லது அனுபவித்த ஏதாவது சட்ட ரீதிைான அல்லது 
பாரம்பரிை உரிறே அல்லது சிைப்புரிறேறை 16 முதல் 20 வறரைிலான பிரிவுகள் நக்கமவா ேதிப்புக் குறைக்கமவா இைலாது.  

சிறுபான்மையினர் பைாழி, கல்வி உரிமைகள் 
23 (1) கனடிை குடிேக்கள் (அ) முதலில் கற்ைதும் இன்னும் புரிந்துவகாள்வதுோன ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்ச் வோேிசார்ந்த அம்ோகாணச் 
சிறுபான்றேைினராக இருக்கும் நிறலைில் (ஆ) கனடாவில் தம் வதாடக்கப் பாடசாறலக் கல்விறை ஆங்கிலத்தில் அல்லது ஃப்வரஞ்சில் வபற்று 
அவர்கள் வசிக்கும் ோகாணத்தில் ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்ச் வோேிசார்ந்தவர்கள் சிறுபான்றேைினராக இருக்கும் நிறலைில் அம்ேகணத்திமலமை 
தம் பிள்றளகளும் வதாடக்க, இறட நிறலக் கல்விறை அமதவோேிைில் வபை உரிறேயுறடைவர். (2) கனடிைக் குடிேகனின் ஏதாவது ஒரு பிள்றள 
தன் வதாடக்க அல்லது இறட நிறலக் கல்விறை ஆங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்சில் வபற்று இருந்தால் அல்லது வபற்றுக்வகாண்டிருந்தால் தன் எல்லாப் 
பிள்றளகளும் அமத வோேிைில் வதாடக்க, இறட நிறலக் கல்விறைப் வபறும் உரிறேயுறடைவர். 3 உபவிதிகள் (1)ம் (2)ன் கழ் கனடிைக் 
குடிேக்களுக்கு உள்ள உரிறே அவர்கள்ளது பிள்றளகள் வதாடக்க, இறட நிறலக் கல்விகறள ஒரு ோகாணத்தின் அங்கிலம் அல்லது ஃப்வரஞ்ச் 
வோேி சார்ந்த சிறுபான்றேைினரின் வோேிைிமலமை வபை (அ) அம்ோகாணத்தில் இந்த உரிறேயுள்ள குடிேகன்களின் பிள்றளகளின் எண்ணிக்றக 
வபாது நிதிைத்திலிருந்து சிறுபான்றே வோேிைில் கல்வி வபறுேளவிற்குப் மபாதுோனதாக இருக்கமவண்டும். மேலும் (ஆ) மபாதுோனபிள்றளகள் 
உள்ள நிறலைில் சிறுபான்றே வோேிசார்ந்த கல்வி வசதிகறளப் வபாதுப் பணத்திலிருந்து வபறும் உரிறேயும் உள.  

அைலாக்கம் 
24(1) எவரும் ஒருவரது இச்சாசனத்தில் உரிறே அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிறேகள் அல்லது சுதந்திரங்கள் ேைப்பட்டால் அல்லது ேறுக்கப்பட்டால் 
சட்டப்படி உரிறேயும் அதிகரமும் வகாண்ட நதிேன்ை நிறலறேகளுக்கு இணங்க வபாருத்தோன, நிைாைோன பரிகாரம் வபை விண்ணப்பிக்கலாம். (2) 
வபைப்பட்ட சாட்சிைம் இச்சாசனத்தில் உத்தரவாதம் அளிக்கப்பட்டுள்ள உரிறேகள் அல்லது சுதந்திரங்கள் ஏதும் ேை, ேறுக்கப்பட்டால் உப பிரிவு (1)ன் 
கழ் இடம்வபறும் விசாரறணைின்வபாது நதிேன்ைம் காணுேிடத்தும் கால, இட சூேறலக் கருத்தில்வகாண்டு பார்க்றகைில் குைித்த சாட்சிைத்றத 
ஏற்பது நதிக்குக் களங்கம் வகாணரும் என நிறுவப்படுறகைில் குைித்த சாட்சிைம் விலக்கப்பட மவண்டும்.  

பபாது 
25. குைிப்பிட்ட சில உரிறேகளும் சுதந்திரங்களும் இச்சாசனத்தால் உறுதி வசைப்பட்டுள்ளறே கனடிை முதற்குடிகளுக்கு உரிை ஒப்பந்தம் மூலம்
வபைப்பட்ட அல்லது மவறுவறகைில் எந்த உரிறேகள் அல்லது சுதந்திரங்கறள நக்குவதாக அல்லது ேறுவதாக வபாருள் வகாள்ளலாகாது. (அ)
1763ஆம் ஆண்டு அக்மடாபர் 7ஆம் நாள் அரசாங்கப் பிரகடத்தினால் இனங்காணப்பட்டுள்ள உரிறேகள், சுதந்திரங்கள் ேற்றும் (ஆ) நில ஒதுக்கடு
ஒப்பந்தங்கள் மூலம் முதற்குடிகளினால் வபைப்படும் ஏதாவது உரிறேகள் அல்லது சுதந்திரங்களும் அடங்கும். 26. குைிப்பிட்ட சில உரிறேகளும்
சுதந்திரங்களும் இச்சாசனத்தின் மூலம் உறுதிவசய்ைப்பட்டுள்ளறே கனடாவில் தற்மபாது காணப்படும் மவறு எந்த உரிறேகறள அல்லது
சுதந்திரங்கறள ேறுப்பதாகப் வபாருள்வகாள்ளக்கூடாது. 27. கனடிைர்களது பல்கலாசார பாரம்பரிைத்றதப் மபண, மேம்படுத்த அறேயுோறு இச்சாசனம்
வபாருள்வகாள்ளப்படமவண்டும். 28.இச்சாசனம் எவ்வாைாைினும் சாசனத்தில் குைிப்பிடப்பட்டுள்ள உரிறேகள், சுதந்திரங்கள் ஆண், வபண்ண்களுக்குச்
சேோனறவவைன உறுதிைளிக்கப்பட்டுள்ளது. கனடிை அரசிைல் அறேப்பால் உறுதிைளிக்கப்பட்டுள்ள அல்லது அதன்கழ் அளிக்கப்பட்டுள்ள சேைக்
கிறளறைச் சார்ந்த, பிரிக்கப்பட்ட அல்லது ோறுபட்ட கருத்துக்கறளயுறடை பள்ளிகளின் உரிறேகள் சிைப்புரிறேகள் ஏதும் இச் சாசனத்தில் உள்ள
எதுவும் நக்க அல்லது குறைத்திட இைலாது. 30. இச் சாசனத்தில் ஒரு ோகாணம் அல்லது சட்ட நிரூபண சறப அல்லது ஒரு ோகாணத்தின் சட்ட
ேன்ைம் எங்றகைில் அது யூக்மகான் வடரிடரிறையும் வநார்த்வவஸ்ட் வடர்ரிடரீறசயும் அல்லது தகுந்த சட்ட ேன்ை அதிகார சறபறையும்
உள்ளடக்கிைதாகக் வகாள்ளப்பாடாவாஏன்டூம். 31. இந்த சாசனத்தில் கூைப்பட்டுள்ள எதுவும் எவ்வவாரு ேக்கள் குழு அல்லது அதிகார சறபைின்
சட்டம் இைற்றும் அதிகாரத்றத விரிவுபடுத்துவதாகாது.

சாசனத்தின் பயன்பாடு 
32 (1) இச் சாசனத்தின் பைன்பாடு (அ) யூமகான் வடர்ரிடரி, வநார்த்வவஸ்ட் வடரிட்டரீகள் வதாடர்பான எல்லா விஷைங்களும் உள்பட நாடாளுேன்ை 
அதிகாரத்தில் வரும் எல்ல விஷைங்கள் வதாடர்பாக நாடாளுேன்ைத்திற்கும் கனட அரசிற்கும் அத்வதாடு (ஆ) ஒவ்வவாரு ோகாண சட்ட 
ேன்ைத்தினதும் அரசினதும் ஒவ்வவாரு ோகனணாத்தினதும் அதிகாரத்திற்குட்பட்ட எல்லா விஷைங்களுக்கும் வசல்லுபடிைாகும். (2) உட்பிரிவு (1) 
எப்படிைிருப்பினும் இப் பிரிவு அேலுக்குவந்த 3 ஆண்டுகள் வறர பிரிவு 15 வசைல்படத் வதாடங்காது. 31(1) இந்த சாசனத்தின் பிரிவு 2 அல்லது 7முதல் 
15 வறரைிலான பிரிவுகளின் ஏற்பாடுகள் நாடாளுேன்ைம் அல்லது ோகாணம் ஒன்ைின் சட்ட ேன்ைம் அேலாக்கக்கூடிைதாக இருந்தாலும் குைிப்பிட்ட 
மநாக்கத்திற்காக வபாருத்தோன ேன்ைம் ஒரு சட்டத்றதப் பிபிரகடனப்படுத்தும்மபாது அச்சட்டம் அல்லது அதன் ஏற்பாடுகள் வசைல்படும். (2) இப் 
பிரிவின்படி எந்த சட்டத்றத அல்லது சட்ட ஏற்பாட்றடக் குைித்து பிபிரகடனம் வவளிைிடப்பட்டமதா அச் சட்டம் அல்லது சட்ட ஏற்பாடு வசைளவில் 
அப் பிரகடனத்தில் உள்ள இச் சாசன ஏற்பாட்டுக்கு இைய்பாக வசல்லுபடிைாகும். சட்டம் அல்லது சட்ட நிபந்தறன வாசகம் வதாடர்பாக இப்பிரிவிங்கழ் 
பிரகடனம் வசய்கிறைல் இப் ப்ரகடபனம் இச் சாசன நிபந்தறன வாசகத்தின் கழ் பிரகடனம் வசய்ைப்பட்டதாகக் கருதப்பட்டு வசைல்படும். (3) உட்பிரிவு 
(1)ன் கழ் வசய்ைப்பட்ட பிரகடனம் அேலுக்கு வந்த 5 ஆண்டின்பின் அல்லது பிரகடனத்தின் அதன் முன்னரான நாள் குைிக்கப்படின் அப்மபாது
வசைலிேக்கும். (4) உட்பிரிவு ஒன்ைிங்கழ் விடுக்கப்பட்ட பிரகடனத்றத நாடாளுேன்ைம் அல்லது ோகாணம் ஒன்ைின் சட்ட ேன்ைம் ேண்டும் அறதச் 
சட்டோக்கலாம். (5) உட்பிரிவு (4)ன் கழ் சட்டம் இைற்ைப்படும் நிறலைிலீட்பிரிவு (3) வசைல்படும். 

அமழக்கப்படும் முமை 
34. உரிறேகள், சுதந்திரங்களுக்கான கனடிை சாசனம் என இது அறேக்கப்படும்.

“எங்கறளக் கனடிைர்களாக ஒருங்கிறணக்கும் அடிப்பறட வநைிகறளயும் விழுேிைங்கறளயும் நம்பிக்றககறளயும் வகுத்து, எங்கள் ோகாணப் 
பற்றைக் கடந்து எங்களுக்கு அத்தகு சுதந்திரத்றதயும் ேட்டற்ை ேகிழ்ச்சிறையும் தந்த இந்த நாட்றடக்குைித்து நாங்கள் வபருறேப்படவல்ல 
வாழ்விைல் பாங்றகயும் விழுேிைக் கட்டுக்மகாப்றபயும் காண்மபாம்.”  

பி. ஈ. ட்ருடிைாவ் 1981 
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இந்த பதிப்பு ஆங்கிலம் அல்லது பிவரஞ்சு வோேிறை தாய்வோேிைாக வகாண்டிராத கனடிைர்களுக்காக வவளிைிடப்படுகிைது. இது உரிறேகள் ேற்றும் 
சுதந்திரங்களுக்கான கனடிை சாசனத்தின் அதிகாரப்பூர்வ வோேிவபைர்ப்பு அல்ல. நங்கள் ஆவணத்தின் சட்ட வாசகங்கறள விளக்க அல்லது 
பைன்படுத்தும் மபாவதல்லாம் அதிகாரப்பூர்வ பதிப்றப பரிசலிக்க மவண்டும். 
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