0.5பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னர் இடம்
பெயர்கிறீர்களா?
“பாதுகாவல் ,” “அணுகுதல் ” என்பன ததாடர்பானவவயாக இருந்த
விவாகரத்துச் சட்டத்திலுள் ள தபற் றறார் நிவலச் சட்டங் கள் மாறியுள் ளன.
ஆயினும் , இம் மாற் றங் கள் 2021 மார்ச்சு 1 வவர பொருந் துவதில் லல.
அது வவர, தற் றபாவதய சட்டம் தபாருந்துகிறது.
இப்பக்கத்தில் 2021 மார்ச்சு 1 இன் பின்னரான இடப்தபயர்வுகளுக்குப்
தபாருந்தும் புதிய சட்டங் கவளப் பற் றிய தகவல் கள் உள் ளன.
புதிய விவாகரத்துச் சட்டத்தில் தபற் றறார் பின்வருவனவற் வறத்
திட்டமிடும் றபாதான நிவலவமகளில் விவாகரத்தான அல் லது
விவாகரத்தாகும் தபற் றறாருக்கும் குடும் ப நீ தி நிபுணர்களுக்கும்
நீ திமன்றங் களுக்கும் வழிகாட்ட ஒரு சட்டகம் உள் ளது



அவர்களின் பிள் வளவய இடம் தபயர்த்தல் அல் லது
அவர்களின் பிள் வளயிலிருந்து அப்புறம் இடம் தபயர்தல்

பின்வருவனவற் வறப் பற் றிய விதிகள் காணப்படுகின்றன:
 ஒரு தபற் றறார் இடம் தபயரத் திட்டமிடும் றபாது பின்பற் ற
றவண்டிய புதிய படிமுவறகள்
 ஒரு நீ திமன்றம் ஒரு பிள் வள இடம் தபயர முடியுமா
முடியாதாதவனத் தீர்மானிக்கப் றபாகும் முவற.
இவ் விதிகள் தபற் றறாருக்கு இடம் தபயர்தவலப் பற் றிய
இணக்கங் களுக்கு வர அல் லது முடியுமானவிடத்து நீ திமன்றத்துக்குச்
தசல் வவதத் தவிர்க்க உதவவாகும் .

இெ் ெக்கத்தில்
ஒரு “இடம் பெயர்தல் ” என்றால் என்ன?
நீ ங் கள் ஒரு இடெ் பெயர்வுத் திட்டத்லதெ் ெற் றி அறிவித்தல் வழங் க
வவண்டியது எெ் வொது
நீ ங் கள் யாருக்கு அறிவித்தல் வழங் க வவண்டும்
அறிவித்தலில் எது கூறெ் ெட வவண்டும்
நீ ங் கள் உங் களவதா உங் கள் பிள் லளயினவதா ொதுகாெ் லெெ் ெற் றி
அஞ் சுகிறீர்களாயின் அறிவித்தலுக்கான விதிவிலக் குகள்

இடெ் பெயர்வு அறிவித்தல் வழங் கெ் ெட்ட பின்னர் யாது நிகழும்
ஒரு நீ திமன்றம் ஒரு பிள் லள இடம் பெயர முடியுமா முடியாதாபவனத்
தீர்மானிக்கெ் வொகும்
பெற் வறார் நிலலக் காலத்லதெ் ெயன்ெடுத்துவதற் கான ெயணச்
பசலவுகள்

ஒரு “இடம் பெயர்தல் ” என்றால்
என்ன?
ஒரு “இடப்தபயர்வு” எனக் கருதப்படுவது
எல் லாப் தபயர்வுகளுமல் ல. தபற் றறார்
நிவலப் தபாறுப் புக்கவளக் தகாண்ட
ஒருவர் அல் லது பிள் வள இடம்
தபயர்தல் பிள் வளயின் உறவுகவளக்
கருதத்தக்க ஒரு வழியிற் பாதிக்குமா
என்பவதப் தபாறுத்து விவாகரத்துச்
சட்டம் றவறுபட்ட விதிகவளக்
தகாண்டுள் ளது.

நிலனவிற் பகாள் ளுங் கள் :
2021 மார்சசு
் 1 இன் பின்னர்
“ொதுகாெ் பு,” “அணுகல் ”
ஆகிய ெதங் கள்

விவாகரத்துச் சட்டத்தில்

அதன் வமலும்
ெயன்ெடுத்தெ் ெட மாட்டா.
இம் பமய் யறிக்லக
(வலலெ் ெக்கம் )
“பெற் வறார் நிலலெ்
பொறுெ் புக்கலளக் ”
குறிெ் பிடும் வொது அது
“ொதுகாத்தல் ,” “அணுகல் ”
ஆகிய இரு ெலழய
கட்டலளகலளயும் ,
அங் ஙனவம “பெற் வறார்
நிலலக் காலம் ,”
“தீர்மானபமடுத்தற்
பொறுெ் புக்கள் ”
ஆகியவற் றுக்கு வழி
பசய் யும் புதிய பெற் வறார்
நிலலக் கட்டலளகலளயும்
உள் ளடக்குகின்றது.

தபாதுவாக ஒரு “இடெ் பெயர்வு”
என்றால் தபயர்வின் காரணமாகப்
பிள் வளக்கான தபற் றறார் நிவல
றநரசூசி அதன் றமலும் தசயற் படாது
என்று தபாருள் . உதாரணமாக, ஒரு
தபற் றறார் தனது பிள் வளயுடன்
நியூபவுன்லாந்திலிருந்து
ஒந்தாரிறயாவுக்கு நகர்வது தபாதுவாக
ஒரு இடப்தபயர்வாகக் கருதப்படுகிறது.
ஒரு தபற் றறார் தனது பிள் வளயிலிருந்து
தூரமாக நியூபவுன்லாந்திலிருந்து
ஒந்தாரிறயாவுக்கு நகர்வதும் ஒரு
இடப்தபயர்வாகக் கருதப்படுகிறது. இது
தபற் றறாரின் புதிய வீட்டுக்கும் பிள் வளயின் தற் றபாவதய வீட்டுக்கும்
இவடயிலான ததாவலவினதும் அது தபற் றறார் நிவலக் கால
றநரசூசிவயப் பாதிக்கும் முவறயினதும் காரணமாகவாகும் .
ஒவ் தவாரு நிவலவமவயயும் பிள் வளயின் மீதான தாக்கத்வதயும்
பார்ப்பது முக்கியம் . தபற் றறார் நிவல றநரசூசியில் ஒரு கருதத்தக்க

தாக்கம் இருக்குமாயின், சில றவவளகளில் ஒரு குறுகிய ததாவலவும் ஒரு
“இடப்தபயர்வு” எனக் கருதப்படலாம் .

நீ ங் கள் ஒரு இடெ் பெயர்வுத் திட்டத்லதெ் ெற் றி அறிவித்தல்
வழங் க வவண்டியது எெ் வொது
உங் களுக்கு விவாகரத்துச் சட்டத்தின் கீழ் தபற் றறார் நிவலப்
தபாறுப்புக்களுக்கான ஒரு நீ திமன்றக் கட்டவள இருந்தால் , நீ ங் கள்
உங் கள் இடம் தபயர்தல் திட்டத்வதப் பற் றிய அறிவித்வல வழங் க
றவண்டும் .
நீ ங் கள் உங் கள் பிள் வளயுடன் பிள் வளயின்றி இடம் தபயரத்
திட்டமிடுகிறீர்களாயினும் நீ ங் கள் அறிவித்தல் வழங் க றவண்டும் .

நீ ங் கள் யாருக்கு அறிவித்தல் வழங் க வவண்டும்
நீ ங் கள் இடப்தபயர்வுக்கான உங் கள் திட்டத்வதப் பற் றி அறிவித்தல்
வழங் க றவண்டியவர்:



தபற் றறார் நிவலப் தபாறுப்புக்கவளக் தகாண்ட ஒருவர்
ஒரு ததாடர்புக் கட்டவளயின் கீழ் ததாடர்வபக் தகாண்ட ஒருவர்

தபற் றறார் நிவலயும் ததாடர்புக் கட்டவளகளும் ததாடர்பான றமலும்
தகவல் களுக்காக பிபிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின் பின்னர் தபற் றறார்

நிவல ஏற் பாடுகள் தமய் யறிக்வகயில் ஆறலாசவன தபறுங் கள் .

அறிவித்தலில் எது கூறெ் ெட வவண்டும்
ஒரு இடெ் பெயர்வல் லாத பெயர்வு
இடம் தபயர்தல் ஆட்களுடன் பிள் வளயின் உறவுகளில் ஒரு கருதத்தக்க
தாக்கத்வதக் தகாண்டிருக்க மாட்டாததனின், உதாரணமாக, உங் கள்
நகரினுள் அல் லது மாநகரினுள் ளான தபரும் பாலான தபயர்வுகளுக்கு,
நீ ங் கள் அடுத்த ஆளுக்கு அல் லது ஆட்களுக்குத் ததரிவித்தாக
றவண்டியவவ:
 நீ ங் கள் இடம் தபயரும் திகதி
 உங் கள் புதிய முகவரி
 உங் கள் புதிய ததாடர்புத் தகவல் கள்

இது தபற் றறார் நிவலப் தபாறுப் புக்கவள அல் லது ஒரு ததாடர்புக்
கட்டவளவயக் தகாண்ட அடுத்தவர்கள் பிள் வள வாழ் வது எங் றக என்றும்
பிள் வளவய எங் கிருந்து அவழத்துச் தசல் லவும் தகாண்டு வந்து
விடவும் றவண்டும் என்றும் அறிந்து தகாள் ளவாகும் .
நிலனவிற் பகாள் ளுங் கள் : இடம் பெயர்தல் பெற் வறார் நிலல
வநரசூசியில் ஒரு கருதத் தக்க தாக்கத்லதக் பகாண்டிருக்கும்
சாத்தியமிருெ் பின், இது ஒரு இடெ் பெயர்வாகும் என்ெதால் ,
நீ ங் கள் ஒரு இடெ் பெயர்வுக்கான அறிவித்தல் விதிகலளெ்
பின்ெற் றியாக வவண்டும் .

ஒரு இடெ் பெயர்வாகும் பெயர்வு
இடம் தபயர்தல் அறிவித்தவலப் தபறும் ஆட்களுடனான பிள் வளயின்
உறவுகளில் ஒரு கருதத்தக்க தாக்கத்வதக் தகாண்டிருக்குமாயின்,
உதாரணமாக தபற் றறார் நிவல றநரசூசி அதன் றமலும் தசயற் படாது,
அப்றபாது அது ஒரு “இடப்தபயர்வு” ஆவதுடன், விவாகரத்துச் சட்டத்தின்
கீழ் நீ ங் கள் இடப்தபயர்வு விதிகவளப் பின்பற் றியாக றவண்டும் .
நீ ங் கள் இடம் தபயரத் திட்டமிடுகிறீர்களாயின், நீ ங் கள் தசய் தாக
றவண்டியவவ:
 இடம் தபயரக் குவறந்த பட்சம் 60 நாட்களுக்கு முன்னர் அறிவித்தல்
வழங் குதல்
 இடம் தபயர்வவதப் பற் றிக் குறிப்பான விபரங் கவள வழங் குதல் .
இடெ் பெயர்வு அறிவித்தல் (insert link for form when available) படிவம்
நீ ங் கள் அறிவித்தலில் உள் ளடக்கியாக றவண்டிய எல் லாத்
தகவல் கவளயும் காட்டுகிறது. இப்படிவம் பின்வருவனவற் வறப்
பற் றிய தகவல் கவளக் றகட்கிறது:
o இடம் தபயர்தல் எப்றபாது இடம் தபறும்
o உங் கள் புதிய முகவரி
o உங் கள் ததாடர்புத் தகவல் கள்
o இடப்தபயர்வு நிகழுமாயின், அறிவித்தவலப்
தபறுறவாருடனான பிள் வளயின் உறவுகளுக்கு ஆதரவளிக்க
உதவ தபற் றறார் நிவலயினதும் ஏறதனும் ததாடர்பினதும்
றநரசூசிவய எவ் வாறு மாற் றலாதமன நீ ங் கள் கருதுகிறீர்கள்

நிலனவிற் பகாள் ளுங் கள் : ஒரு பெற் வறார் தமது பிள் லளயின்றி இடம்
பெயர்ந்தாலும் , அெ் வொதும் ஒரு இடெ் பெயர்வு அறிவித்தல்
வதலவயாகும் . இது இடம் பெயர்தல் அெ் பெற் வறாருடனான
பிள் லளயின் உறவில் ஒரு கருதத்தக்க தாக்கத்லதக்
பகாண்டிருக்கலாம் என்ெதாலாகும் .

நீ ங் கள் உங் களின் ொதுகாெ் லெ அல் லது உங் கள்
பிள் லளயின் ொதுகாெ் லெெ் ெற் றி அஞ் சுகிறீர்களாயின்
அறிவித்தலுக்கான விதிவிலக்குகள்
நீ ங் கள் உங் களறதா உங் கள் பிள் வளயினறதா பாதுகாப்வபப் பற் றி
அஞ் சுகிறீர்களாயின், நீ ங் கள் அறிவித்தல் விதிகளில் ஒரு மாற் றத்வதச்
தசய் யுமாறு நீ திமன்றத்திடம் றகட்கலாம் . நீ ங் கள் அடுத்த தரப்புக்கு
(வழவமயாக அடுத்த தபற் றறாருக்கு)க் கூறாமறலறய நீ திமன்றத்துக்கு
விண்ணப்பிக்கலாம் .

விவாகரத்துச் சட்டம் அறிவித்தல் விதிகளில் ஒரு மாற் றம்
அனுமதிக்கப்படக் கூடிய ஒரு நிவலவமக்கு உதாரணமாகக் குடும் ப
வன்முவறவயக் குறிப்பிடுகிறது. நீ ங் கள் அறிவித்தல் விதிகளுக்கு ஒரு
விதிவிலக்வக றவண்ட உதவியாக, நீ திமன்றத்துக்கு (911 அவழப்புக்கள் ,
தபாலிஸ் அறிக்வககள் , ஒளிப்படங் கள் றபான்ற) குடும் ப வன்முவற
ததாடர்பான சான்று றதவவப்படும் .

இடெ் பெயர்வு அறிவித்தல் வழங் கெ் ெட்ட பின்னர் யாது
நிகழும்
ஒரு இணக்கத்துக்கு வர முயன்று பகாண்டிருங் கள்
விவாகரத்துச் சட்டம் தபற் றறார் றபச்சுவார்த்வதயும் இணக்கமாக்கலும்
தபாருத்தமானதாக இருந்தாறல தவிர அவவ றபான்ற நீ திமன்றத்துக்குப்
புறம் பான குடும் பத் தகராறு தீர்த்தற் தசயன்முவறகவளப் பயன்படுத்தி

ஒரு பிள் வளயின் ஏற் படக்கூடிய இடப் தபயர்வு உட்பட தமது பிள் வளகள்
ததாடர்புபடும் பிரச்சிவனகவளத் தீர்த்துக் தகாள் ள முயல றவண்டுதமன
எதிர்பார்க்கிறது. நீ ங் கள் உங் கள் பிள் வளகவளச் சிறப்பாக அறிவீர்கள்
என்பதால் , தபாதுவாக தபற் றறார் தமது தசாந்தத் தீர்வவ ஏற் படுத்திக்

தகாள் வது சாலச் சிறந்தது. ஒரு நீ திபதி உங் களில் ஒருவறரா இருவருறமா
விரும் பாத ஒரு தீர்ப்வபயும் றமற் தகாள் ளலாம் .
ஒரு இடம் தபயர்தல் பிள் வளயின் சிறந்த நலன்கவளக் கருதியதா
என்பவதப் பற் றிக் கலந்துவரயாடும் றபாது சிந்திக்க றவண்டிய
பின்வருவன உள் ளடங் கலாகப் பல காரணிகள் இருக்கின்றன:






இடம் தபயர்தல் நிகழ் ந்தால் , றகாவடகாலத்திலும் ஏவனய
பாடசாவல விடுமுவறகளின் றபாதும் றமலதிக தபற் றறார் நிவலக்
காலம் றபான்று, இடம் தபயராத தபற் றறாருக்காகச் சற் று
தபற் றறார் நிவலக் காலத்வத உருவாக்க வழிகள் உள் ளனவா?
பிள் வளயின் வயது அதிகரிக்கும் வவர இடம் தபயர்தவல ஒத்தி
வவக்க முடியுமா?
அடுத்த தபற் றறாரும் புதிய இடத்துக்கு இடம் தபயர முடியுமா?
இடம் தபயர்தல் ஒரு தபற் றறாரின் புதிய துவணவருடன்
றசர்வதற் கானதாக இருந்தால் , தபற் றறார் நிவல றநரசூசிவய
மாற் றத் றதவவப்படாதிருக்கும் வவகயில் துவணவர் அதற் குப்
பதிலாக பிள் வளயின் தற் றபாவதய வசிப்பிடத்துக்கு இடம் தபயர
முடியுமா?

பெற் வறாரிருவரும் பிள் லளயின் இடெ் பெயர்வுக்கு
இணங் கினால் , எதிர்ெ்வொ நீ திமன்ற விண்ணெ் ெவமா
வதலவயில் லல.

பிள் வளயுடன் இடம் தபயரத் திட்டமிட்டவர் பின்வரும் நிவலகளில்
அறிவித்தலில் குறிக்கப்பட்ட திகதியன்று அல் லது அதன் பின்னர்
முன்னகர முடியும் :
1) இடப்தபயர்வு அறிவித்தவலப் தபற் ற தபற் றறார் நிவலப்
தபாறுப்புக்கவளக் தகாண்ட அடுத்தவர் அறிவித்தவலப் தபற் று 30
நாட்களுக்குள் பிள் வளயின் இடம் தபயர்தவல எதிர்க்காமல்
இருத்தல் , அத்துடன்
2) இடம் தபயர்தல் நிகழ முடியாததனக் கூறும் நீ திமன்றக் கட்டவள
எதுவும் இல் லாதிருத்தல் .

விவாகரத்துச் சட்டம் அவதத் றதவவப்படுத்தாத றபாதிலும் , ஒரு
இற் வறயாக்கிய நீ திமன்றக் கட்டவளயில் ஒரு புதிய தபற் றறார் நிவல

றநரசூசிவயயும் வசிப்பிடத்வதயும் தகாண்டிருப்பது ஒரு நல் ல
விடயமாகும் . நீ ங் களும் தபற் றறார் நிவலப் தபாறுப் புக்கவளக் தகாண்ட
அடுத்தவரும் இணங் கினால் , இணக்கத்வத ஒரு நீ திமன்றக் கட்டவளயில்
ஒப்பீட்டளவில் எளிதாகப் றபாட்டுக் தகாள் ளலாம் . நீ ங் கள் நீ திமன்றக்
கட்டவளவய இற் வறப்படுத்தாவிட்டால் , அது பாடசாவலகளிலும்
ஏவனய அதிகாரிகளிடமும் சிரமங் கவள ஏற் படுத்தக் கூடிய அறத
றவவள, றதவவப்படின், புதிய ஏற் பாட்வட நவடமுவறப் படுத்துவது
சிரமமாகலாம் .

நீ ங் கள் உங் கள் பிள் லளலய இடெ்
பெயர்க்கும் திட்டத்துடன்
இணங் காவிட்டால் , நீ ங் கள்
எதிர்க்கக்கூடிய இரு வழிகள் உள் ளன
நீ ங் கள் உங் கள் பிள் வளவய இடம்
தபயர்க்கும் திட்டத்துடன் இணங் காதிருந்து,
உங் களால் தபற் றறார் நிவலப்
தபாறுப்புக்கவளக் தகாண்ட
அடுத்தவருடன் ஒரு இணக்கத்துக்கு வர
முடியாவிட்டால் , உங் களுக்கு நீ ங் கள்
அறிவித்தலலெ் பெற் ற பின்னர்
எதிர்ெ்ெதற் கு 30 நாட்கள் உள் ளன.
எதிர்க்க இரு வழிகள் உள் ளன:

எதிர்ப்புக்கவளப் பற் றிய இரு
குறிப் புக்கள் :
1. உங் கள் பிள் லளலய இடம்
தபயர்க்கும் திட்டத்வத
எதிர்ப்பது மாத்திரறம
சாத்தியம் ; ஒரு தபற் றறார்
மறு தபற் றறாரின் இடம்
தபயரும் திட்டத்வத
எதிர்க்க முடியாது.
2. தபற் றறார் நிவலப்
தபாறுப் புக்கவளக்
தகாண்ட ஒருவர்
மாத்திரறம எதிர்க்கலாம் .
ஒரு ததாடர்புக்
கட்டவளவயக் தகாண்ட
ஒருவர் ஒரு பிள் வளவய
இடம் தபயர்க்கும்
திட்டத்வத எதிர்க்க
முடியாது. ஆயினும் , அவர்
இடப் தபயர்வு
அனுமதிக்கப் படின் ஒரு
ததாடர்புக் கட்டவளவய
மாற் றுமாறு றகட்கலாம் .

1. நீ ங் கள் அடுத்தவருக்கு உங் கள்
எதிர்ப்வபப் பற் றிய குறிப்பான
விபரங் கவள வழங் கி
எதிர்க்கலாம் . இடெ் பெயர்லவ
எதிர்த்தல் படிவம் நீ ங் கள்
உங் கள் எதிர்ப்பில்
உள் ளடக்கியாக றவண்டிய
எல் லாத் தகவல் கவளயும்
உங் களுக்குக் காட்டுகிறது;
அல் லது
2. நீ ங் கள் இடப்தபயர்வவ நிறுத்துமாறு நீ திமன்றத்துக்கு
விண்ணப்பிக்கலாம்

நீ ங் கள் எதிர்த்ததும் , ஒரு நீ திபதி அது பிள் வளயின் சிறந்த நலன்கவளக்
கருத்திற் தகாள் வதாகத் தீர்மானிக்கும் வவர இடப்தபயர்வு நிகழ
முடியாது.
இடெ் பெயர்லவ எதிர்த்தல் படிவம் உங் களிடம் பின்வருவனவற் வற
விளக்குமாறு கூறுகிறது:
 நீ ங் கள் இடப்தபயர்வவ எதிர்க்கின்றவம
 நீ ங் கள் ஏன் எதிர்க்கிறீர்கள்
 தபற் றறார் நிவலக் காலம் , ததாடர்பு, தீர்மானதமடுத்தற்
தபாறுப்பு என்பவற் றுக்கான முன்தமாழிவவப் பற் றிய
உங் கள் கண்றணாட்டங் கள்
நீ ங் கள் ஒரு இடெ் பெயர்லவ எதிர்த்தலலெ் தபற் றால் , அல் லது
இடப்தபயர்வவ எதிர்க்கும் ஒரு நீ திமன்ற விண்ணப்பம்
றகாப்பிடப்பட்டிருந்தால் , நீ திமன்றம் இடம் பெயர்தலல அனுமதிக்கும்
ஒரு கட்டலளலயெ் பிறெ் பிக்கும் வலர நீ ங் கள் பிள் லளலய இடம்
பெயர்க்க முடியாது.

ஒரு நீ திமன்றம் ஒரு பிள் லள இடம் பெயர முடியுமா
முடியாதாபவனத் தீர்மானிக்கெ் வொகும்
நீ திமன்றம் பிள் வளயின் சிறந்த நலன்கவளக் கருதி ஒரு பிள் வளவய
இடம் தபயர்க்க முடியுமா அல் லவா என்பவதத் தீர்மானிக்கும் .

பிள் லளயின் சிறந் த நலன்கள் எனும் காரணிகள்
நீ திமன்றம் பிள் வளயின் சிறந்த நலன்கவளத் தீர்மானிக்கக் கருத்திற்

தகாள் ளும் பல காரணிகள் இருக்கின்றன (தபற் றறார் நிவல ஏற் பாடுகள்
தமய் யறிக்வகவயப் பாருங் கள் ). நீ திமன்றம் ஒரு இடப்தபயர்வு வழக்கிற்
பார்த்தாக றவண்டிய றவறு காரணிகளும் இருக்கின்றன.
தனிக் காரணிதயதுவும் வழக்வகத் தீர்மானிக்காது, நீ திமன்றம் உங் கள்
நிவலவமயில் ஒவ் தவான்றும் எப்படிப் தபாருந்துகிறது என்பவதப்
பார்க்கும் .
ஒரு இடப்தபயர்வு வழக்கில் , நீ திமன்றம் பார்க்கப் றபாகும் றமலதிகக்
காரணிகளாவன:

1. இடெ் பெயர்வுக்கான காரணம் – நீ திமன்றம் ஒரு இடம் தபயர்தல்
திட்டம் ஏன் இருக்கிறததன அறிய விரும் பும் . உதாரணமாக, அது
ஒரு புதிய றவவலக்காகவா, ஒரு புதிய துவணவருடன் இருக்கவா,
அல் லது பிள் வள ஒரு குறிப்பான பாடசாவலக்குச்
தசல் வதற் காகவா?
2. பிள் வளயின் மீது இடெ் பெயர்வின் தாக்கம் – உதாரணமாக,
தற் றபாவதய சமுதாயத்துக்கும் முன்தமாழியப்படும் புதிய
சமுதாயத்துக்கும் பிள் வளயின் ததாடர்புகள் யாவவ?
3. ஒவ் தவாரு தபற் றறாரும் பிள் வளயுடன் தகாண்டிருக்கும்
பெற் வறார் நிலலக் காலமும் ஈடுொடும் – உதாரணமாக,
நீ திமன்றம் பிள் வளக்கு இரு தபற் றறாருடனும் சமமாக வலுவான
உறவுகள் உள் ளனவா, அல் லது ஒரு தபற் றறார் பிள் வளயுடன் மிகச்
சிறிதளவு ஈடுபாட்வடறய தகாண்டிருக்கிறாரா என்பவத அறிய
விரும் பும் .
4. இடெ் பெயர்லவத் திட்டமிடுெவர்
அறிவித்தல் விதிகலளெ்
பின்ெற் றியுள் ளாரா என்ெது –
நீ திமன்றம் இடம் தபயர்தல் நன்கு
திட்டமிடப்பட்டுள் ளதா என்றும் அடுத்த
தபற் றறாருக்கு அறிவிக்கப்பட்டு
முன்தமாழிவுக்குப் பதிலளிக்க ஒரு
வாய் ப்பு வழங் கப்பட்டுள் ளதாதவன
அறிய விரும் பும் . நீ ங் கள் இவ் விதிகவளப்
பின்பற் றாவிட்டால் , நீ திமன்றம் அதவன
மவறயாகப் பாக்கலாம் .

நிலனவிற்
பகாள் ளுங் கள் :
நீ திமன்றம் குடும் ப
வன்முவற
இருந்துள் ளது றபான்ற
சிற் சில வழக்குகளில்
அறிவித்தல்
விதிகளுக்கு
விலக்குகவளச்
தசய் யலாம் .

5. ஒரு பிள் வள ஒரு குறிப்பான இடத்தில்
வாழ றவண்டுதமனக் கூறும் ஒரு
நீ திமன்றக் கட்டலள, இணக்கம்
அல் லது நடுவர் தீர்ெ்பு
காணெ் ெடுகிறதா என்ெது.
உதாரணமாக, நீ ங் களும் அடுத்த
தபற் றறாரும் பிள் வள ததாடர்ந்தும்
ஒரு குறிப்பிட்ட நகரில் வசித்தாக
றவண்டுதமனக் கூறும் ஒரு பிரிவு
ஒப்பந்தத்வதக் தகாண்டிருந்தால் ,
நீ திமன்றம் இக்காரணிவயப்
பற் றிப் பார்க்கும் .

ஒரு நடுவர் தீர்ெ்பு என்பது
ஒரு நடுவரால் (வாழ் க்வகத்
துவணகள் தமக்காக ஒரு
தீர்ப்வப
றமற் தகாள் ளலாதமன
இணங் கியுள் ள, ஒரு
நீ திபதியல் லாத ஒருவர்)
றமற் தகாள் ளப்படும் ஒரு
தீர்ப்பாகும் . மாகாணச்
சட்டங் கள் ஒரு குடும் பச் சட்ட
வழக்கில் யார் நடுவராகலாம்
என்பவதத்
தீர்மானிக்கின்றன.

6. பெற் வறார் நிலல ஒெ் ெந் தத்லத
மாற் றுவதற் கான முன்பமாழிவு
நியாயமானதா என்ெது. நீ திமன்றம் பிள் வளயின்
முன்தமாழியப்படும் புதிய வீட்டின் அவமவிடத்வதயும் , இடம்
தபயராத தபற் றறாருக்கு ஒன்றாகக் காலம் கழிப்பதற் காகப்
பிள் வளயின் புதிய இடத்துக்குப் பயணம் தசய் வது எவ் வளவு
சாத்தியமானதும் தசலவானதும் என்பவற் வறயும் பார்க்கும் .
நீ திமன்றம் பிள் வள தனது பவழய வசிப்பிடத்துக்குத் திரும் பிச்
தசல் வது எவ் வளவு எளியது என்பவதயும் பார்க்கும் . பிள் வளகளின்
பயணத்வதப் பற் றிய விமானச் றசவவ, ததாடருந்து, றபருந்து
விதிகளுடன் றசர்த்து ஒரு பிள் வளயின் வயது, ஆளுவம ஆகிய
யாவவயும் பற் றிச் சிந்திப்பது முக்கியம் .

7. பெற் வறார் தமது குடும் ெச் சட்டக் கட்டலளகளுக்கும்
இணக்கங் களுக்கும் நடுவர் தீர்ெ்புக்களுக்கும்
கீழ் ெ் ெடிகிறார்களா என்ெது. உதாரணமாக, ஒரு நீ திமன்றம் ஒரு
இடம் தபயர்தவல முன்தமாழியும் ஒரு தபற் றறாருக்குக் கடந்த
காலத்தில் தபற் றறார் நிவலக் காலம் மறுக்கப்பட்டிருந்ததா
என்பவத அறிய விரும் பலாம் . இது எதிர்காலப் பிரச்சிவனகவள
எதிர்வுகூறலாம் . நீ திமன்றம் இடம் தபயர்தவல விரும் பாத
தபற் றறார் கடந்த காலத்தில் தனது தபற் றறார் நிவலக் காலத்வதப்
பயன்படுத்தத் தவறியிருக்கிறாரா அல் லது பிள் வள ஆதரவுப்
பணத்வத வழங் காமல் அடுத்த தபற் றறாவர நிதி தநருக்கடியில்
இட்டுள் ளாரா என்பவதயும் அறிய விரும் பக் கூடும் .

இடெ் பெயர்வு பிள் லளயின் சிறந் த நலன்கலளக் கருதியதா என்ெலத
எண்பிக்க வவண்டியவர் யார்

விவாகரத்துச் சட்டம் பிள் வளக்கான நிவலப்வப ஊக்குவிக்கவும்
இடப்தபயர்வு வழக்குகள் எப்படித் தீர்க்கப்படும் என்பவதப் பற் றித்
தரப்பினருக்கு வழிகாட்டவல வழங் கவும் றவறு இரு விதிகவளக்
தகாண்டுள் ளது.
சமமான பெற் வறார் நிலலக்
காலம்
இரு தபற் றறார்களும் பிள் வளயுடன்
கணிசமானளவு சமமான பெற் வறார்
நிலலக் காலத்லத (பிள் வளவயப்
பராமரிப்பதில் கிட்டத்தட்ட சமமான
தபாறுப்வப)க் தகாண்டிருந்தால் ,
பிள் வளயுடன் இடம் தபயரத்
திட்டமிடுபவர் இடம் தபயர்தல்
பிள் வளயின் சிறந்த நலன்களில்
உள் ளதற் கான சாத்தியங் களின்
சமனிவலவய (அதாவது அப்படி
இல் லாதிருப்பவத விட அவ் வாறிருப்பது
சிறந்தது என்று) எண்பித்தாக றவண்டும் .
பதளிவான முதன்லமெ்
ெராமரிெ் ொளர்

இவ் விரு விதிகளும் பின்வரும்
நிவலகளில் மாத்திரறம
தபாருந்துகின்றன:




தபற் றறார் நிவல ஏற் பாடு
ஒரு நீ திமன்றக் கட்டவளயில் ,
ஒப் பந்தத்தில் அல் லது நடுவர்
தீர்ப்பிற்
குறிக்கப் பட்டிருத்தல் ,
அத்துடன்
தபற் றறார் அதற் குக்
கீழ் ப்படிதல் .

இது இவ் வழக்குகளில் ஒரு
நீ திமன்றம் அல் லது தபற் றறார்கள்
பிள் வளயின் சிறந்த நலன்களில்
இருப் பது யாததன்று
தீர்மானித்திருக்கும் அறத றவவள,
தற் றபாது ஒருவர் அவ் வாழ் க்வக
ஏற் பாட்டுக்கு மாற் றத்வத
முன்தமாழிகிறார் என்பதாலாகும் .

பிள் வளயுடன் இடம் தபயரத்
திட்டமிடுபவருக்கு பிள் வளயுடன் மிகெ்
பெருமளவு பெற் வறார் நிலலக் காலம்
இருக்குமாயின், அடுத்த தபற் றறார் இடம் தபயர்தல் பிள் வளயின் சிறந்த
நலன்களில் இல் வல என்பதற் கான சாத்தியங் களின் சமனிவலவய
(அதாவது அப்படி இல் லாதிருப்பவத விட அவ் வாறிருப்பது சிறந்தது
என்று) எண்பித்தாக றவண்டும் .

பெற் வறார் நிலலக் காலத்லதெ் ெயன்ெடுத்துவதற் கான
ெயணச் பசலவுகள்

ஒரு இடப்தபயர்வு நிகழுமாயின், பிள் வளயும் இடம் தபயராத
தபற் றறாரும் ஒன்றாக இருப்பதற் காக விமான அல் லது ததாடருந்துப்
பயணமும் விடுதிகளும் றபான்ற தசலவுகவளக் தகாண்ட பயணங் கவள
றமற் தகாள் ளத் றதவவப்படலாம் .

விவாகரத்துச் சட்டம் நீ திமன்றத்துக்கு இச்தசலவுகள்
தபற் றறாருக்கிவடயில் பகிரப்பட றவண்டுமா என்பவதயும் அது எவ் வாறு
என்பவதயும் பற் றி ஒரு கட்டவளவய இட அனுமதிக்கிறது.

ததாடர்புள் ள ததாடுப்புக்கள்








திட்டங் கவள ஏற் படுத்துதல் :பிரிவின் அல் லது விவாகரத்தின்
பின்னர் தபற் றறார் நிவல ஏற் பாடுகளுக்கான ஒரு வழிகாட்டல்
தபற் றறார் நிவலத் திட்டமிடல் சரிபார்ப்புப் பட்டியல்
தபற் றறார் நிவலத் திட்டமிடல் கருவிவய அணுகுதல்
தபற் றறார் நிவல தமய் யறிக்வக
விவாகரத்தும் குடும் ப வன்முவறயும்
குடும் பத் தகராறு தீர்த்தல் : நீ திமன்றத்துக்குப் புறம் றப குடும் பச்
சட்டப் பிரச்சிவனகவளத் தீர்த்தல்

