
  

Child Support - Tamil   

தகவல் தாள் 
 

 

இந்தத் தகவல் தாளில் விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் காணப்படும் 
குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக பற்றிய தபாதுவான 
தகவல்கள் உள்ளடங்குகின்றன. குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் 
ததாதக ததாடர்பான மத்திய அரசின் படிப்படியான வழிகாட்டுதல்கள்  
என்றதழக்கப்படுகின்ற நீதித் துதறயின் தகயயடு குறித்தும் நீங்கள் 
அறிந்துதகாள்ள விரும்பலாம். இந்தக் தகயயடு குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய நீங்கள் தீர்மானிக்க உதவும் 
வதகயில் 8 இலகுவான படிமுதறகதள அளிக்கிறது.    

  

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக என்றால் என்ன? 

 

விவாகரத்துச் தசய்த பின்பு அல்லது பிரிந்த பின்பு தபற்யறாரில் 
ஒருவர் தனது குழந்ததகளுக்கு நிதி சார்ந்த ஆதரதவ அளிக்கும் 
தபாருட்டு தன்னுதடய மற்தறாரு துதணவருக்கு வழங்குகின்ற 
பணயம  “குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகயாகும்.”     

 

பிரிந்த பின்பு அல்லது விவாகரத்து தெய்த பின்பு தபற்றறார்கள் 
இருவரும் தங்களுதைய குழந்ததகளுக்கு ஆதரவு அளிக்க 
றவண்டுமா?  

 

ஆம். குழந்ததளுக்கு அவர்களின் தபற்யறார்கள் இருவரிடமிருந்தும் 
நிதி சார்ந்த ஆதரதவப் தபறுவதற்குச் சட்டப்படியான உரிதம 
இருக்கிறது மற்றும் தபற்யறார்களாகிய உங்கள் இருவருக்கும் இந்தக் 
குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய வழங்குவதற்கு 
சட்டப்படியான தபாறுப்பும் இருக்கிறது. விவாகரத்து அல்லது பிரிவு 

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் 
ததாதக 
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ஏற்பட்டு விட்டது என்பதால் தற்யபாதுள்ள குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான 
தபாறுப்பிலிருந்து நீங்கள் விலகிவிட முடியாது.   

 

தபற்றறாரில் ஒருவரிைமிருந்து குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் 
ததாதக எனக்கு அவெியமில்தலதயன்றால் என்ன தெய்ய 
றவண்டும்? 

 

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக என்பது ஒரு 
குழந்ததயின் உரிதம ஆகும் மற்றும் சட்டப்படி இது அவர்களுக்கு 
வழங்கப்பட யவண்டும். உங்களுதடய குழந்ததகளின் ததாடர்ச்சியான 
நிதி சார்ந்த ஆதரவுக்கு நியாமான ஏற்பாடுகள் 
யமற்தகாள்ளப்படவில்தல என நீதிபதிகள் கருதும் பட்சத்தில் அவர்கள் 
உங்களுக்கு விவாகரத்து அளிக்க மறுக்கக்கூடும்.      

 

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய நான் எவ்வாறு 
கணக்கிைலாம்?  

 

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகயானது குழந்ததப் 
பராமரிப்பு ததாடர்பான வழிகாட்டுதல்கதளப் பின்பற்றிக் 
கணக்கிடப்படுகிறது. குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாடர்பான 
வழிகாட்டுதல்கள் என்பது விதிகளின் ததாகுப்பு மற்றும் ததாதககளின் 
அட்டவதணகள் ஆகியவற்தற உள்ளடக்கியது ஆகும்.  

 

குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களும் 
(விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் வரும் ஒழுங்குமுதறகள்), 
மாகாண/பிராந்திய வழிகாட்டுதல்களும் (மாகாண அல்லது பிராந்திய 
சட்டங்களின் கீழ் வரும் ஒழுங்குமுதறகளும்) இங்கு உள்ளன. இதில் 
எததப்பயன்படுத்த யவண்டும் என்பது சூழ்நிதலதயப் தபாறுத்து 
அதமயும். 
 

 தபற்யறார்கள் இருவரும் குறித்தறிவிக்கப்பட்ட ஒயர மாகாணத்தில் 
வசிக்காத வதரயில் எல்லா விவாகரத்து வழக்குகளுக்கும்  
குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாடர்பான மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்கள்  

(மத்திய அரசின் வழிகாடடுதல்கள்) தபாருந்தும். விவாகரத்துக் 
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யகாரும் தபற்யறார் இருவரும் நியூ ப்ரன்ஸ்விக், யமனியடாப்பா 
மற்றும் கியூதபக் ஆகிய குறித்தறிவிக்கப்பட்ட மாகாணங்களில் 
வாழ்ந்து தகாண்டிருந்தால், அந்த மாகாணங்களுக்குரிய தசாந்த 
வழிகாட்டுதல்கள் இதற்குப் தபாருந்தும்.   

 திருமணம் தசய்து தகாள்ளாத தபற்யறார்கள் பிரிகின்ற யபாதும் 
மற்றும் திருமணமான தபற்யறார்கள் விவாகரத்து தசய்யாமல் 
பிரிகின்ற யபாதும்  மாகாண அல்லது பிராந்திய வழிகாட்டுதல்கள் 
தபாருந்தும்.    

 

மத்திய அரெின் வழிகாட்டுதல்களுக்கும், மாகாண/பிராந்திய 
வழிகாட்டுதல்களுக்கும் இதைறய உள்ள வித்தியாெம் என்ன?  

 

கியூதபக் தவிர எல்லா மாகாணங்களும், பிராந்தியங்களும் மத்திய 
அரசின் வழிகாட்டுதல்கதள அதிகம் ஒத்ததாக இருக்கும். இதவ ஒரு 
குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாடர்பான வழிகாட்டுதல்கதளயும் 
தகாண்டிருக்கும். கியூதபக் மாகாணமானது தனது தசாந்த குழந்ததப் 
பராமரிப்பு ததாடர்பான மாதிரிதயக் தகாண்டுள்ளது. விதிமுதறகள் சில 
ஆளுதக எல்தககளில் சற்று வித்தியாசப்படலாம். ஆனால் கியூதபக் 
மாகாணத்ததத் தவிர இதவயதனத்தும், மத்திய அரசின் 
அட்டவதணகதளயய பயன்படுத்துகின்றன. ஆதலால், அடிப்பதடத் 
ததாதககள் ஒயர மாதிரியாகயவ இருக்கும்.  

 

நானும் மற்தறாரு தபற்றறாரும் எங்களுதைய குழந்ததளின் 
பராமரிப்புக்கான ஏற்பாடுகதளச் தெய்ய முடிவு தெய்தால், 
தபாருந்தக்கூடிய குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாைர்பான 
வழிகாட்டுதல்கதள நாங்கள் பின்பற்ற றவண்டுமா?  

 

குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாடர்பான வழிகாடடுதல்கள் குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான  உதவித் ததாதககதள நிர்ணயிப்பதற்கான 
சட்டங்களாகும். தபற்யறார்கள் என்ற ரீதியில், நீங்கள் இருவரும் 
உங்களுதடய குழந்ததகளுக்கு குதறந்த அளவு அல்லது உயர்ந்த 
அளவு என்றில்லாமல் உங்களுக்கும் உங்கள் குழந்ததக்கும் எது 
சிறந்தது என்ற அளவில் மற்தறாரு குழந்ததப் பராமரிப்புத் 
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ததாதகதய அளிக்க முடிவு தசய்து தகாள்ளலாம்.  ஆனால், ஒரு 
குழந்ததக்கு பலன் தரும் வதகயில் அதமந்த சிறப்பு ஏற்பாடுகள்  
இல்லாத பட்சத்தில், நீங்கள் ஒரு நீதிபதிதய குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய முடிவு தசய்யுமாறு 
யகட்டுக்தகாள்வரீ்கயளயானால், அந்த நீதிபதி வழிகாட்டுதல்களின் படி 
குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய முடிவுதசய்வார்.  

 

உதாரணமாக, தபற்யறாரில் ஒருவர் குடும்ப வடீு அல்லது ஒரு 
வாகனம் யபான்ற தசாத்துக்களின் மீதான தனது உரிதமதய மற்ற 
துதணவருக்கு நஷ்டஈடுகளின்றி மாற்றிக் தகாடுக்கும் பட்சத்தில், அது 
குழந்ததக்கு யநரடியாக அல்லது மதறமுகமாக நன்தம பயக்கலாம். 
தபற்யறார்கள் ஒரு குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய 
முடிவு தசய்யும் யபாது இத்ததகய சிறப்பு ஏற்பாடுகதள 
கருத்திற்தகாள்ள தபற்யறார்கள் விரும்பலாம். 
 

குழந்ததப் பராமரிப்பு ததாைர்பான உதவித் ததாதகதய எப்றபாது 
நிறுத்தலாம்?  

 

உங்களுக்கு ஏற்கனயவ குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக 
ததாடர்பான ஓர் ஆதண பிறப்பிக்கப்பட்டிருந்தால் அல்லது உங்களிடம் 
எழுத்துப்பூர்வமான ஓர் ஒப்பந்தம் இருக்குமானால், அதவ எப்யபாது 
குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய நிறுத்தலாம் 
என்பததக் குறிப்பிடலாம். உதாரணமாக, ஒரு குழந்தத 
குறிப்பிட்டதவாரு வயதத அதடயும் யபாது மாத்திரம் உதவித் 
ததாதகதய நிறுத்தலாம் என உங்களுதடய குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக ததாடர்பான ஆதண அல்லது 
ஒப்பந்தம் குறிப்பிடலாம். உங்களுதடய குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான 
உதவித் ததாதக ததாடர்பான ஆதண அல்லது ஒப்பந்தம் குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய எப்யபாது நிறுத்தலாம் எனக் 
குறிப்பிடவில்தலதயனில், ஒரு நீதிமன்றத்தால் அந்த ஆதண 
மாற்றப்படும் வதரயில் அல்லது நீங்களும், உங்களுதடய மற்தறாரு 
துதணவரும் உங்களுதடய ஒப்பந்தத்தத மாற்றும் வதரயில் அந்தக் 
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குழந்ததப் பராமரிப்பு உதவித் ததாதகதய நீங்கள் ததாடந்து வழங்க 
யவண்டும்.  
 

என்னுதைய மற்ற துதணவரிைம் குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான 
உதவித் ததாதகதய வழங்குவததத் தவிர்த்து அதத குழந்ததக்கு 
றநரடியாக நான் வழங்கலாமா?  

 

குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதக தபாதுவாக மற்ற 
துதணவரிடயம வழங்கப்படுகிறது மற்றும் அது குழந்ததயிடம் 
வழங்கப்படமாட்டாது. அரிதான சந்தர்ப்பங்களில், நீதிபதிகள் அந்தக் 
குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய பருவ 
வயததயுதடய அல்லது பருவ வயததத் தாண்டிய குழந்ததக்கு 
யநரடியாக தசலுத்த யவண்டும் என ஆதண பிறப்பிக்கலாம். இவ்வாறு 
யநரடியாக குழந்ததக்குப் பராமரிப்பு உதவித் ததாதகதய வழங்குவது 
தபாருத்தமானதா என்பததத் தீர்மானிப்பதற்கு நீதிபதிகள் குடும்ப 
சூழ்நிதலதயக் கருத்திற்தகாள்வார்கள்.    

 

புதிய ஒரு துதணவருைன் எனக்கு குழந்ததகள் இருந்தால், 
முந்ததய திருமண உறவின் மூலம் வந்த குழந்ததகளுக்கு நான் 
இன்னமும் குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான  உதவித் ததாதகதய 
வழங்க றவண்டுமா?  

 

அத்ததகய தபற்யறார்களுக்கு புதிய குடும்பப் தபாறுப்புக்கள் 
இருந்தாலும் கூட, அவர்களின் முந்ததய குழந்ததகளுக்கு நிதி 
ரீதியாக ததாடர்ந்து உதவிகதள வழங்க யவண்டும். குழந்ததப் 
பராமரிப்புக்கான உதவித்  ததாதக ததாடர்பான தற்யபாததய 
ஆதணயானது அந்த ஆதணயில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ள யததி வதர 
அல்லது ஒரு நீதிமன்றத்தால் அந்த ஆதண மாற்றப்படும் வதர 
அமலில் இருக்கும்.    

 

அளவுக்கு மீறிய கஷ்டம் ததாடர்பாக ஒரு யகாரிக்தக 
ஏற்றுக்தகாள்ளப்பட்டால் மத்திய அரசின் வழிகாட்டுதல்களின் கீழ்,  
ஒரு யவறுபட்ட குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய 
வழங்குமாறு நீதிமன்றம் ஆதண பிறப்பிக்கக்கூடும். புதிய திருமண 

http://www.justice.gc.ca/eng/rp-pr/fl-lf/child-enfant/guide/step8-etap8.html
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உறவிலிருந்து வந்த குழந்ததகளின் பராமரிப்புப் தபாறுப்புக்கள் இந்த 
அளவுக்குமீறிய கஷ்டத்திற்குக் காரணமாக அதமயலாம். தபற்யறார் 
ஒருவர் அளவுக்கு மீறிய கஷ்டத்தத அனுபவிக்கிறார் அல்லது ஒரு 
குழந்தத அளவுக்கு மீறிய கஷ்டத்தத அனுபவிக்கிறது என்பததத் 
தீர்மானிக்க, இரண்டு படிமுதறகள் உள்ளன.   

 

 யததவயான குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய 
வழங்குவதத மிகவும் கடினமாக்கும் உங்களுதடய சந்தர்ப்ப 
சூழ்நிதலகதள நீங்கள் முதலில் சுட்டிக்காட்ட யவண்டும்.   

 

 குழந்ததப் பராமரிப்புக்கான உதவித் ததாதகதய மாற்றுமாறு 
யகாருகின்ற தபற்யறாரின் குடும்பம் அவருதடய முந்ததய 
துதணவரின் குடும்பத்ததப் பார்க்கிலும் குதறந்த வாழ்க்தகத் 
தரத்ததக் தகாண்டுள்ளதா என்பததப் பார்ப்பதற்காக இரண்டு 
குடும்பங்களின் வாழ்க்தகத் தரங்களும் ஒப்பிட்டுப் பார்க்கப்படும்.   

 
 

விவாகரத்து மற்றும் பிரிதல் பற்றிய றமலும் பல தகவல்கதள 
இலவெமாக  கனைாவின் நீதித்துதறயிலிருந்து வரும் இந்தக் 
குறுகிய வடீிறயாவின் மூலம் அல்லது கீழ்க்காணும் எமது 
இதணயதளத்தில் பிரறவெிப்பதன் மூலம் அறிந்துதகாள்ளலாம்:  

 

Canada.ca/family-law 
 
 
 

தபாறுப்புத்துறத்தல்: இது ஒரு சட்ட நூல் அல்ல மற்றும்  இது சட்ட ஆயலாசதனதய 
வழங்காது. குடும்பச் சட்டம் சிக்கல் வாய்ந்தது என்பதால், தனிநபர்கள் வழக்கமாக குடும்பச் 
சட்டத்திற்கான ஒரு வழக்கறிஞரிடமிருந்து தங்களுதடய நிதலதம குறித்த 
ஆயலாசதனதயப் தபற்றுக்தகாள்வது மிகச்சிறந்ததாகும். இந்த வழக்கறிஞர்கள், 
உரிதமகதளயும், கடதமகதளயும் பற்றிய சட்டரீதியான ஆயலாசதனதய வழங்குவதில் 
சிறந்தவர்களாக இருப்பார்கள். தபரும்பாலான மாகாண மற்றும் பிராந்திய வழக்கறிஞர் 
சங்கங்கள் தபாருத்தமான வழக்கறிஞதரப் பரிந்துதர தசய்யும் யசதவகதள வழங்குகின்றன. 
சில வழக்கறிஞர்கள் இலவசமாகயவா அல்லது குதறந்த கட்டணத்தியலா ஓர் ஆரம்பக்கட்ட 
சட்ட ஆயலாசதனதய வழங்கலாம் அல்லது தனிநபர்கள் தங்களது குறிப்பிட்ட சூழ்நிதலயின்  

https://www.youtube.com/watch?v=459RSwSP1oo
http://www.canada.ca/family-law
http://www.justice.gc.ca/eng/fl-df/enforce-execution/lr-ra.html
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ஒரு சில அம்சங்கள் ததாடர்பாக ஒரு சில யநரங்களில்  வழக்கறிஞர் ஒருவதரக் 
கலந்தாயலாசிக்க முடிவு தசய்யலாம்.  


