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தனிப்பட்டவ�ாரு நகிதகிப ்பிரச்கினன 
இருகககின்தா?

எம்மில ெிைர் எமது �ொழ்ொளில தனிப்பட்டவ�ொரு ்ிதிப் பிரசெி்ன்ய  எதிர்வ்ொக்க 
வ்ொிடைொம். ெிை ்ிதிப் பிரசெி்ன்க்ள ்ொவம தீர்ததுகவ்கொள்ளைொம். ஆயினும், ஏ்னய 
வ்ரங்களில எமககு வதொழிலமு்ை உத�ி வத்�. இது ்கொைப்வபொக்கில வமலும் 
உக்கிரம்டந்து ஒரு ்கடும் பிரசெி்னயொ்க மொைககூடும் அலைது வதொழில இழப்பு, 
்கடு்மயொன வ்ொய், திருமண முைிவு அலைது ஏ்னய வபரும் �ொழக்்கப் பிரசெி்ன 
ஆ்கிய�றைின ்கொரணமொ்க திடீவரன ்ி்கழந்திருக்கககூடும். 

்கொரணம் எது�ொ்க இருந்தொலும், உங்களின தனிப்பட்ட வெைவு்க்ள அலைது ்கடன்க்ளத 
தீர்க்க முடியொது எனைிருந்தொல, உங்களுக்கொன தீர்வுதவதொிவு்கள் இருக்கினைன.

ஆ்பததான அம்ஙகனள அ்கிந்துவகாள்ளுஙகள் 

உங்களுககு ்கடன வதொல்ை இருந்தொல, அலைது பின�ரு�ன�றைில ஏதொ�வதொன்ை 
்ீங்கள் வதொடர இருந்தொல 

•  ் ீங்கள் வதொடர்செியொ்க உங்களது வெைவு �்ரய்ை்ய மீைி வெைவு வெய்்கினைரீ்்கள் 
அலைது �ெதிக்கொ்க அனைி அததியொ�ெியத வத்�க்கொ்க உங்களு்டய ்கடன 
அட்்ட்க்ளப் பொ�ிக்கினைரீ்்கள்,  

•  ் ீங்கள் ஒரு ெம்பள ்ொளிைிருந்து அடுதத ெம்பள ்ொளுககு வ்கொடுப்பதறகு உடனபட்டு 
எப்வபொழுதும் பணத்த ்கடனொ்க �ொஙகு்கினைரீ்்கள், 

•  ் ீங்கள் மொதொந்தம் �ட்டி்ய அலைது வெ்�க ்கட்டணத்த மொததிரம்தொன 
வெலுதது்கினைரீ்்கள் ஆனொல பை மொதங்களொ்க உங்களின வமொததக ்கட்னக 
கு்ைததுகவ்கொள்�தில்ை, 

•  ்கட்னக வ்கொடுககுமொறு வ்ருக்கடி வெய்யப்படு்கினைரீ்்கள், ஊதியத்த 
பிடிததுகவ்கொள்�தறகு ்ீதிமனை உததரவு வபைப்பட்டுள்ளதொ்க,  �ழககுத வதொடர்�தொ்க 
அலைது  உங்களது ்கொர் �ண்டி, தளபொடங்கள் அலைது வதொ்ைக்கொட்ெிப் வபட்டி எனபன 
மீளப்வபைப்படும் என அசசுறுததப்படு்கினைரீ்்கள் அலைது ்ீங்கள் ்கடன்க்ளத தீர்ப்பதறகு 
்ிதி �சூைிககும் ஒரு மு்க�ர்்ி்ையத்த ்ொடு்கினைரீ்்கள், 

•  உங்களு்டய ்கட்டணம் வெலுததப்படொதுள்ளது எனை ்கொரணததொல ்கடன �ழங்கிய 
்ிறு�னங்கள் ்கடன வெ்�்ய ்ிறுததப் வபொகு்கினைன

எனைிருந்தொல: 
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உரிமம வ்பற் ஒரு தகி�ாலநகினை 
அ்ஙகா�ைர நகினையததுடன 

வதாடரபுவகாள்ளுஙகள் 
உஙகளுனடய எலைாத வதாகிவுகளுககும வ்லை உரிமம வ்பற் ஒரு 
தகி�ாலநகினை அ்ஙகா�ைர நகினையததகிறகுச வ்னறு ்ந்தகியுஙகள் 

்ீங்கள் ்கடும் ்ிதிப் பிரசெி்ன்க்ள எதிர்வ்ொககு்கினைரீ்்கள் எனைொல, உரிமம் வபறை 
ஒரு தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ைர் ்ி்ையத்த (LIT) ெந்திக்க வ�ண்டும். ்ீங்கள் ஒரு 
LIT ்ி்ையத்தச வெனறு பொர்ககும் வபொது, ்கடன அட்்ட பறைிய கூறறுக்கள், �ங்கிக 
கூறறுக்கள், அ்டமொனப் பதிவு்கள், ்கடன ஆ�ணங்கள் முதைிய உங்களது ்ிதி ்ி்ை பறைிய 
ெ்கை த்க�ல்களுடனும் வெலலுங்கள். ஒரு LIT ்ி்ையம் உங்களுககுக ்கி்டக்கககூடிய 
பை �்்கயொன வதொிவு்களின ்ன்ம்க்ளயும் �ி்ளவு்க்ளயும் பறைி �ிளக்கமளிககும். 
உதொரணமொ்க, LIT ்ி்ையங்கள் இந்த முதல ெந்திப்புககு ்கட்டணத்த அைி�ிடமொட்டொது.

LIT ்ி்ையம் உங்களுககு ்கட்ன �ழங்கிய�ர்்களுககும் உங்களுககும் இ்டயில 
இணக்கப்பொட்்ட ஏறபடுததும். இது ்ீதிமனைததின ஒரு உததிவயொ்கபூர்�த தரப்பொ்க 
�ிளஙகும். உங்களுககு உதவு�து, உங்களு்டய ்ி்ை்ய மதிப்பிடு�து த�ிர, LIT 
்ி்ையம் ்கடன திட்டத்தயும் மறறும் தி�ொல்ி்ை வெயலமு்ை்யயும் பறைிய 
த்க�ல்க்ளயும் ஆவைொெ்ன்க்ளயும் �ழஙகும். இந்த ்ி்ையம் உங்களின உரி்ம்கள் 
மறறும் ்கடன �ழங்கிய�ர்்கள் மதிக்கப்படுதல ஆ்கிய அம்ெங்களுககு உததர�ொதமளிப்பதில 
இனைிய்மயொதவ�ொரு பங்்க �்கிககும்.

உரிமம வ்பற் ஒரு தகி�ாலநகினை அ்ஙகா�ைர நகினையம என்ால எனன? 

உரிமம் வபறை ஒரு தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ைர் ்ி்ையம் (LIT) எனபது ஒரு ்கடன திட்டம் 
அலைது ஒரு தி�ொல்ி்ை வபொனை உங்களு்டய ்கடன வபொறுப்புக்களிைிருந்து ்ீங்கள் 
�ிடு�ிக்கப்படு�தறகு அனுமதிககும் அரெொங்கம் வ்ைிப்படுததிய தி�ொல்ி்ை ்ட�டிக்்க்க்ள 
்ிர்�்கிப்பதறவ்கன அதி்கொரமளிக்கப்பட்ட ஒரு வதொழில ெொர்ந்த ்ிறு�னமொகும்.     

்ீங்கள் ஒரு LIT ்ி்ையத்தத வதொ்ந்வதடுககும் வபொது, தி�ொல்ி்ை வமறபொர்்�யொளர் 
அலு�ை்கததிைிருந்து ஒரு உரிமம் �ழங்கப்பட வ�ண்டிய அைிவும், அனுப�மும், திைன்களும் 
�ொய்ந்த வெய்து ்ிரூபிததுள்ள ஒரு தரப்புடன இ்ணந்து ்்கயொளு்கினவைொம் எனை எண்ணமும் 
்ம்பிக்்கயும் உங்களிடம் ஏறபடைொம்.   

ஒரு LIT ்ி்ையம்: 

•  ் ிதி ெொர்ந்த ்கஷடங்க்ளயு்டய �ொடிக்்கயொளர்்களின �ி�்கொரங்க்ள ்னகு ஆரொய்ந்து 
முழு்மயொன வதொிவு்க்ள �ழஙகும். 

•  ்கடன �ழங்கிய�ர்்களுடன உங்கள் ெொர்பொ்க �ிடயங்க்ள ்்கயொளும். 
•  துஷபிரவயொ்கததிைிருந்து ்கடனபட்வடொரின உரி்ம்க்ள பொது்கொககும். 
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உஙகளுனடய ்பகுதகியில உரிமம வ்பற் ஒரு தகி�ாலநகினை அ்ஙகா�ைர 
நகினையதனதத ததடிககண்டுவகாள்�தறகு: 

•  Canada.ca website இ்ணயததளததில ்கி்டக்கககூடிய உரிமம் வபறை தி�ொல்ி்ை 
அைங்கொ�ைர் ்ி்ையத தரவுததளததில வதடவும். 

ஒரு கடன ஆதைா்கர என்ப�ர யார?

்கடன ஆவைொெ்கர்்கள் வபொது�ொ்க ஒரு ்கடன திட்டத்த அலைது தி�ொல்ி்ை்ய வ்கொப்பு 
வெய்ய முனனரும், வ்கொப்பு வெய்யும் வபொதும், அதன பினனரும் ்கடன �ொடிக்்கயொளர்்களுககு 
்கடன வதொடர்பொன வெ்�்க்ள �ழஙகு�ொர்்கள். மொைொ்க, இைொபத்த எதிர்பொரொத ்கடன 
ஆவைொெ்கர்்கள் அவ்்கமொ்க ்ிதி ஆவைொெ்ன வத்�ப்படுப�ர்்களுககு ்கடன ஆவைொெ்ன 
வதொடர்பொன வெ்�்க்ள �ழஙகு�ொர்்கள். 

உரிமம வ்பற் ஒரு தகி�ாலநகினை அ்ஙகா�ைர நகினையததகிறகும ஒரு 
கடன ஆதைா்னனத தரபபுககும இனடயிலுள்ள �ிததகியா்தனதத 
வதாகிந்துவகாள்ளுஙகள்

உரிமம வ்பற் 
தகி�ாலநகினை 
அ்ஙகா�ைர 

நகினையம

கடன 
ஆதைா்னனத 

தரபபு

முதல ஆவைொெ்ன இை�ெம் ?

்கடன திட்டவமொன்ைக வ்கொப்புவெய்யைொம்

தி�ொல்ி்ைவயொன்ைக வ்கொப்புவெய்யைொம்

மததிய அரெொங்கததினொல உரிமம் 
அளிக்கப்படும்

மததிய அரெொங்கததினொல 
வ்ைிப்படுததப்படும்

அனுப�மும் ்கல�ித த்்க்மயும் 
அரெொங்கததினொல மதிப்பிடப்படும்

ெட்டமு்ையொன ்கட்டணஙகள 
அை�ிடப்படும்

மு்ைெொர்ந்த பு்கொர் வபொைிமு்ைததிட்டம் 
்கொணப்படும்

?

கூட்டு ்ியமங்களுககு �ழங்கப்படும் 
கு்ைந்த �தீததிைொன தி�ொல்ி்ை 
ஆவைொெ்ன    
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கடன்படும தரபபுத தகிட்டதனதயும 
தகி�ாலநகினை வ்யலமுன்னயயும 

புரிந்துவகாள்ளுஙகள் 
உங்களின ்ிதிப் பிரசெ்னககு ெொததியமொன பை வதொிவு்கள் இருக்கினைன. இந்தப் 
பிரிவு தி�ொல்ி்ை வமறபொர்்�யொளர் அலு�ைகததினொல (தி.வம.அ.) வமறபொர்்� 
வெய்யப்பட்ட இரண்டு மு்ைெொர்ந்த வதொிவு்கள் பறைிய த்க�ல்க்ள �ழஙகும். ்கனடொ�ின 
தி�ொல்ி்ைச ெட்டததின  ்ீகழ ெட்டமு்ைப் பொது்கொப்்ப அளிக்கினை ்கடனபடும் தரப்புத 
திட்டமும் தி�ொல்ி்ையும் இந்த மு்ைெொர்ந்த வதொிவு்களொகும். இந்த இரண்டு வதொிவு்களும் 
வ்ொ்்ம்ய அனுமதிக்கினைன. ஆயினும் இ்� துரதிர்ஷட�ெமொ்க ்கடனபட்ட தரப்பு்க்ள 
்கடன வபொறுப்புக்களிைிருந்து �ிடுத்ை வபைசவெய்்கினைன. 

கடன்படும தரபபுத தகிட்டம 

உங்களு்டய வமொததக ்கடன்கள் $250,000 வதொ்்கககு (உங்களது அ்டமொனம் ்ீங்கைொ்க) 
கு்ை�ொ்க இருந்தொல, ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டம் உங்களுககு ெரியொன வதொி�ொ்க 
அ்மயைொம். 

ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டம் எனபது வெலுததப்பட வ�ண்டிய உங்களின ்கடன்க்ள 
அதொ�து அந்தக ்கடன்களின ஒரு �ி்கிதத்த வெலுதது�தற்கொன அலைது உங்களு்டய 
அந்தக ்கடன்க்ள வெலுததித தீர்ப்பதற்கொ்க உங்களுககு இருக்கினை ்கொைத்த ்ீடிப்பதறகு 
அலைது அந்த இரண்்டயும் வமறவ்கொண்டு ்ி்ைவ�றறு�தற்கொன ஒரு திட்டமொகும். 

இந்தத வதொி்�க வ்கொண்டு, ்ீங்கள் உரிமம் வபறை ஒரு தி�ொல்ி்ை ்ி்ையததிறகு (LIT) 
வ்கொடுப்பனவு்க்ள வெலுததைொம் எனபதுடன அப்வபொது இந்தப் பணம் உங்களுககு ்கடன 
�ழங்கிய தரப்பு்களுககு மததியில பங்கிட்டுக வ்கொடுக்கப்படும். 

ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டததில குைிப்பிடப்பட்டுள்ள வ்கொடுப்பனவு்க்ள வெலுதது�தறகு 
ெட்டப்படி ்ீங்கள் ஐந்து �ருடங்களுககு அதி்கமொன ்கொைத்த எடுக்க முடியொது. 

ஒரு கடன்படும தரபபுத தகிட்டதனத ஏன தகாபபுவ்யய த�ண்டும?

ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டம் உங்க்ள தி�ொல ்ி்ைககு ஆளொக்கொமல உங்களின ்ிதிப் 
பிரசெி்ன்க்ளத தீர்ப்பதறகு உத�ைொம். ஒரு தி�ொல்ி்ை வபொனைலைது, உங்களுககு 
்கட்ன �ழஙகும் தரப்பு்கள் உங்களது ்கடன திட்டத்த ஏறறுகவ்கொண்டொல, அவதவபொனறு 
்ீங்கள் உங்களது ்கடன திட்டததிலுள்ள ்ியதி்க்ளப் பினபறைி ்டந்தொல, உங்களின 
வெொததுக்க்ள (உ-ம்: ஏதொ�து வெமிப்பு்கள் அலைது முதலீடு்கள், உங்களின ்கொர் �ண்டி, 
உங்களின �டீு முதைியன) ்ீங்கள் பொது்கொததுக வ்கொள்ளைொம். 
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உஙகளுககு கடன �ழஙகு்ப�ரகள் கடன தகிட்டதனத கட்டாயம அஙககீகரிகக 
த�ண்டும 

உங்களு்டய ்கடன �ிண்ணப்பத்த வ்கொப்புவெய்்கினை LIT ்ி்ையம் உங்களுககு ்கடன 
�ழஙகும் தரப்பு்களினொல அவ்்கமொ்க அங்ீக்கரிக்கப்பட வ�ண்டிய ஒரு ்கடன திட்டத்தத 
தயொரிப்பதறகு உங்களுடன இ்ணந்து உதவும். உங்களது LIT ்ி்ையம் அந்தக ்கடன 
திட்டத்த தி.வம.அ.  அலு�ை்கததில வ்கொப்புவெய்யும். LIT ்ி்ையம் உங்களின தனிப்பட்ட 
்ி்ை மறறும் உங்களு்டய ்ிதிப் பிரசெி்ன்களுக்கொன ்கொரணங்கள் எனபன அடங்கிய 
ஒரு அைிக்்கயுடன அந்தக ்கடன திட்டததின ஒரு பிரதி்ய உங்களுககு ்கடன �ழஙகும் 
தரப்பு்களுககு வபறறுகவ்கொடுககும்.  

உங்களின ்கடன திட்டத்த ஏறபதொ அலைது மறுப்பதொ எனப்தத தீர்மொனிககும் வபொருட்டு 
உங்களுககு ்கடன �ழஙகும் தரப்பு்களுககு 45 ்ொட்்கள் வத்�ப்படும். 

உஙகளின கடன்படும தரபபுத தகிட்டம ஏறறுகவகாள்ளப்பட்டால: 

•  ் ீங்கள் ஒரு வதொ்்கயொன வமொததப் பணத்த அலைது �ழ்மயொன 
த�்ணக்கட்டணங்க்ள அந்தக ்கடன திட்டததிலுள்ள ஏ்னய ்ிபந்த்ன்களுககு 
அ்மய அந்த LIT ்ி்ையததிறகுச வெலுதத வ�ண்டும்.  

•  ் ஙீ்கள் உங்களுககு �ழங்கப்படும் ்கடன்களின த�்ணக்கட்டணங்க்ள வெலுததி முடிககும் 
�்ர ்கடன்களுக்கொன உததர�ொதமொ்க உங்களின வெொததுக்க்ளப் பொரப்படுதத வ�ண்டும். 

•  ் ீங்கள் இரண்டு ்கட்டொய ஆவைொெ்ன அமர்வு்களில ்கைந்துவ்கொள்ள வ�ண்டும். 
•  அந்தக ்கடன திட்டததின ்கொை �்ரய்ையும் மறறுவமொரு மூனறு �ருடங்களும் 
அடங்கைொ்க அந்தக ்கடன திட்டம் உங்களின ்கடன பதி�ின அடிப்ப்டயில 
அ்மந்திருககும்.

உங்களின அந்தக ்கடன திட்டம் ஏறறுகவ்கொள்ளப்பட�ில்ை எனைொல, உங்களது LIT 
்ி்ையம் அந்தக ்கடன திட்டததிற்கொன மொறைங்க்ள வமறவ்கொண்டு அத்ன மீண்டும் 
ெமர்ப்பிப்பதறகு உத�ைொம் அலைது தி�ொல்ி்ை வதொடர்பில வ்கொப்புவெய்�து அடங்கைொ்க 
உங்களது ்ிதிப் பிரசெி்ன்க்ளத தீர்ப்பதற்கொன ஏ்னய வதொிவு்க்ள ஆரொய்ந்து பொர்க்கைொம்.

குைிதத ்கடன திட்டம் தி.வம.அ. அலு�ை்கததில வ்கொப்புவெய்யப்பட்டவுடன, உங்களது 
உததர�ொதமறை ்கடன்களுக்கொன வ்கொடுப்பனவு்க்ள வமறவ்கொள்�்த ்ீங்கள் 
்ிறுததிகவ்கொள்ளைொம் எனபதுடன உங்களுககு ்கடன �ழஙகும் தரப்பு்கள் ஒரு ஊதியக 
்கழிவு உததரவு வெயலமு்ை்ய பிரவயொ்கிதது �ரு்கினைன அலைது உங்களுககு எதிரொ்க 
�ழககு்க்ள தொக்கல வெய்துள்ளன எனைொல, இந்த வெயல ்ட�டிக்்க்கள் ்ிறுததப்படும். 

உங்களு்டய ்கடன திட்டததின ்கொை முடி�ில அதொ�து ்கடன த�்ணக்கட்டண 
்ியதி்கள் மறறும் ்ிபந்த்ன்கள் அ்னத்தயும் ்ீங்கள் பூர்ததிவெய்துள்ளரீ்்கள் எனும் 
பட்ெததில, அந்தக ்கடன திட்டததில உள்ளடக்கப்பட்ட ்கடன வபொறுப்புக்களிைிருந்து ்ீங்கள் 
ெட்டமு்ையொ்க �ிடு�ிக்கப்படு�ரீ்்கள். 

கு்கிபபு:

உங்களுககு $250,000 வதொ்்கககு அதி்கமொன பணம் வத்� எனைொல, ‘பிரிவு I’ ்கடன 
திட்டம் எனை்ழக்கப்படும் �ிததியொெமொன ஒரு ்கடன திட்டத்தக வ்கொப்புவெய்யும் வதொிவு 
உங்களுககு இருக்கினைது. ஆனொல, ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டத்தப் வபொைலைொது, ஒரு 
‘பிரிவு I’ ்கடன திட்டம் உங்களுககு ்கடன �ழுஙகும் தரப்பு்களினொல ஏறறுகவ்கொள்ளப்படொ 
�ிட்டொல,  ்ீங்கள் தொனொ்கவ� தி�ொல்ி்ைககு ஆளொகு�ரீ்்கள். 
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தகி�ாலநகினை

தி�ொல்ி்ை எனபதும் ெட்டமு்ையொன ஒரு வெயலமு்ையொகும். உரிமம் வபறை ஒரு 
தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ைர் ்ி்ையததின (LIT) உத�ியினூடொ்க இந்த ்ி்ையிைிருந்து 
மீண்டுவ்கொள்ளைொம். வ�று எந்த �ழியிலும் உங்களு்டய ்கடன பிரசெி்ன்க்ள 
உங்களொல தீர்க்க இயைொது  மறறும் உங்களு்டய ்ிதிப் வபொறுப்புக்களிைிருந்து ்ீங்க 
முடியொது எனும் வபொது தி�ொல்ி்ைககு இறுதி ்ி�ொரணமொ்க ்ீங்கள் வ்கொப்புவெய்ய 
வ�ண்டும். தி�ொல்ி்ைக்கொ்க வ்கொப்புவெய்�தறகும் அவத வ்ரம் அது உங்களுககு 
எதத்்கய தொக்கத்த ஏறபடுததககூடும் எனப்த ்ிர்ணயிப்பதறகும் ்ீங்கள் எனன வெய்ய 
வ�ண்டும் எனப்தப் புரிந்துவ்கொள்�து முக்கியமொகும். 

LIT ்ி்ையம் வத்�யொன படி�ங்க்ளப் பூரணப்படுதத உங்களுககு உதவும். அந்தப் 
படி�ங்கள் வ்கொப்புவெய்யப்பட்ட பினனர்,  தி.வம.அ. அலு�ை்கததில அதத்்கய 
படி�ங்க்ள உததிவயொ்கபூர்�மொ்க ஏறகும் அலு�ைர் பரிெீைிதது அந்தத தி�ொல்ி்ை்ய 
ஏறறுகவ்கொண்டுள்ளொர் எனும் பட்ெததில, ்ீங்கள் மு்ையொ்க தி�ொைொன�ர் எனப் 
பிர்கடனப்படுததப்படு�ரீ்்கள். அதிைிருந்து, LIT ்ி்ையம் உங்களுககு ்கடன �ழங்கிய 
தரப்பு்களுடன வ்ரடியொ்க வ்கொடுக்கல�ொங்கல்க்ள வமறவ்கொள்ளும். ்கடன �ழஙகும் 
தரப்பு்களிைிருந்து அலைது ்ிதி �சூைிககும் மு்க�ர்்ி்ையங்களிைிருந்து ்கி்டககும் 
்கடன்களும் ்ிறுததப்படுதல வ�ண்டும். அவ�ொறு வெய்ய�ில்ை எனைொல, உங்களு்டய 
LIT ்ி்ையததுடன ்க்தககுமொறு பணியுங்கள். ஒரு LIT ்ி்ையம் உங்களு்டய குைிதத 
�ிடயததிறகுப் வபொருததமொன வமைதி்க �ிபரங்க்ள உங்களுககு �ழங்கைொம். 

உங்களின தி�ொல்ி்ை்ய ்ீங்கள் வ�ளிப்படுததும் வபொது, தி�ொல்ி்ை வெயலமு்ையின 
வபொதும் அவத வ்ரம் வத்�யொன அ்னததுத த்க�ல்க்ள �ழஙகும் வபொதும் அந்த LIT 
்ி்ையததிறகு ஒதது்ழக்க வ�ண்டும். 

்ீங்கள் தி�ொல்ி்ைககு ஆளொகும் வபொது, LIT ்ி்ையம் மொ்கொண அலைது ஆள்புை 
ெட்டததின ்ீகழ �ிைக்களிக்கப்பட்ட்�்கள் மறறும் �டீ்டுப் வபொருட்்கள், துணிமணி்கள் 
மறறும் உங்களு்டய �ர்தத்க வெொததுக்கள் ஆதனங்கள் வபொனை உங்களது ெ்கை 
வெொததுக்க்ளயும் எடுதது தனது வபொறுப்பில ்�ததுகவ்கொள்ளும். 

்ீங்கள் அந்த LIT ்ி்ையததிறகு பொரப்படுததிய வெொததுக்கள் �ிறப்ன வெய்யப்பட்டு 
அதிைிருந்து ்கி்டககும் பணம் உங்களு்டய தி�ொல்ி்ையுடன ெம்பந்தப்பட்ட உங்களது 
்கடன்க்ளயும், ்கட்டணங்க்ளயும் வெலுததித தீர்ப்பதறகுப் பயனபடுததப்படும். 

கட்டாய ஆதைா்னன 

்ீங்கள் தி�ொல்ி்ைக்கொ்க வ்கொப்புவெய்தொல அலைது ஒரு ்கடனபடும் தரப்புத திட்டத்தக 
வ்கொப்புவெய்தொல, உரிமம் வபறை ஒரு தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ைர் ்ி்ையததினொல அலைது 
தகுதி �ொய்ந்த ஒரு ஆவைொெ்கரினொல ்டததப்படும் இரண்டு ஆவைொெ்ன அமர்வு்களில 
்கைந்துவ்கொள்ளுமொறு வ்கட்டுகவ்கொள்ளப்படு�ரீ்்கள். இந்த ஆவைொெ்ன அமர்வு்கள் உங்களின 
எதிர்்கொை ்ிதிப் பிரசெி்ன்க்ள ெமொளிப்பதறகு உத�ியொ்க அ்மயும். 

கட்டணஙகள்

ஒரு ்கடன திட்டத்தக வ்கொப்புவெய்�தறகு அலைது தி�ொல்ி்ைக்கொ்கக வ்கொப்புவெய்�தறகு, 
்ீங்கள் ்கட்டணங்க்ள வெலுதத வ�ண்டும். ்கட்டணங்கள், �ிடயததிறகு �ிடயம் வ�றுபடும் 
எனபதுடன மததிய அரெொங்கததினொல வ்ைிப்படுததவும்படும்.
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தகி�ாலநகினையிைகிருந்து �ிடுதனை 
வ்பறு�னதப புரிந்துவகாள்ளுஙகள் 

ஒரு தி�ொல்ி்ையிைிருந்து �ிடுத்ை வபறு�து எனபது ஒரு தி�ொல்ி்ையிலுள்ள 
இறுதிக ்கட்டமொகும். தி�ொல்ி்ையிைிருந்து ்ீங்கள் �ிடுத்ை வபறை பினனர், 
்ீங்கள் தி�ொல்ி்ைககு ஆளொ்கியிருந்த வபொது உங்களின அவ்்கமொன ்கடன்க்ள 
மீளசவெலுதது�தறகுரிய ெட்டமு்ையொன வபொறுப்புக்களிைிருந்து �ிடு�ிக்கப்படு�ரீ்்கள். 
ஜ�ீனொம்ெம், உத�ிக வ்கொடுப்பனவு்கள் அலைது ்ீதிமனைம் �ிதிதத தண்டப்பணங்கள், 
அபரொதங்கள் அலைது இழப்பபீட்டு உததரவு்கள் வபொனை ஒரு ெிை �்்கயொன ்கடன 
வபொறுப்புக்களிைிருந்து ்ீங்கள் �ிடு�ிக்கப்படமொட்டீர்்கள். 

அதத்்கயவ�ொரு �ிடுத்ை்யப் வபறு�தறகு, வெயலமு்ை முழுதிலும், உரிமம் 
வபறை தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ல ்ி்ையததுடனொன (LIT) உங்களது ஒதது்ழப்பு மறறும் 
உங்களு்டய ்ி்ை எனப�ற்ைப் வபொறுதது, ஒனபது மொதங்கள் அலைது அதறகு 
அதி்கமொன ்கொைங்கள் வெலலும்.

நறீஙகள் ஒரு கடன தகிட்டதனதக தகாபபுவ்யதால அலைது தகி�ாலநகினைனய 
வ�ளிப்படுததகினால உஙகளின கடன � றீதததகிறகு எனன நகிகழும? 

ஒரு தி�ொல்ி்ைக்கொ்கக வ்கொப்புவெய்யப்படும் அலைது ஒரு ்கடன திட்டம் வ்கொப்புவெய்யப்படும் 
வபொது ்கடன �ழஙகும் பணிய்கங்களுககு அது பறைி அைி�ிக்கப்படும். ்கடன திட்டமொனது அதன 
்கொை �்ரய்ையும் மறறுவமொரு மூனறு �ருடங்களும் அடங்கைொ்க உங்களின ்கடன பதி�ின 
அடிப்ப்டயில அ்மந்திருககும். ்ீங்கள் தி�ொல்ி்ையிைிருந்து �ிடு�ிக்கப்பட்டு ஆறு அலைது 
ஏழு �ருடங்களின பினனர், ்ீங்கள் எந்த மொ்கொணததில �ெிக்கினைரீ்்கள் எனப்தப் வபொறுதது, ஒரு 
முதைொ�து தி�ொல்ி்ை பறைிய த்க�ல்கள் உங்களு்டய ்கடன அைிக்்கயிைிருந்து �ழ்மயொ்க 
பதி�ழிக்கப்படும்.   

கடன தகிட்டமும தகி�ாலநகினை அ்கிகனககளும வ்பாது�ாக இருககும 

்ீங்கள் ஒரு ்கடன திட்டத்தக வ்கொப்புவெய்யும் அலைது தி�ொல்ி்ை்ய வ�ளிப்படுததும் வபொது, 
உங்களு்டய வபயர் வபொது�ொன தி�ொல்ி்ைப் பதிவு்களின பொ்கமொ்க மொறும். த்க�ல்களுக்கொன 
ஒரு வ்கொரிக்்க்ய �ிடுக்கினை எ�வரனுவமொரு�ருககு இந்த அைிக்்க்க்ள பொர்்�யிடு�தறகு 
முடியும்.
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தகி�ாலநகினையிைகிருந்து �ிடுதனை வ்பறு�து ்கிை த�னளகளில தானாக 
நகிகழும

்ீங்கள் தொனொ்கவ� �ிடுத்ை வபறு�தொ அலைது இல்ையொ எனபது பை பை 
்கொரணி்களில தங்கியிருககும். 

இது உங்களு்டய முதைொ�து தி�ொல்ி்ை எனைொல: 

1.  உங்களின �ிடுத்ை LIT ்ி்ையததினொல, அலைது ்கடன �ழஙகும் ஒரு 
தரப்பினொல அலைது தி�ொல்ி்ை வமறபொர்்�யொளர் அலு�ை்கததினொல (தி.வம.அ.) 
மறுக்கப்பட�ில்ை, 

2.  ் ீங்கள் ஆவைொெ்ன்க்ளப் வபறு�தறகு மறுக்க�ில்ை அலைது 
பொரொதீனப்படுதத�ில்ை, 

3.  தி.வம.அ. மூைம் தொபிக்கப்பட்ட ்ியமததின பிர்கொரம் உங்களு்டய மி்்க �ருமொனததின 
ஒரு பொ்கத்தச வெலுதது�தறகு ்ீங்கள் வத்�ப்படுததப்பட�ில்ை, ்ீங்கள் மி்்க 
�ருமொனம் வதொடர்பில உங்களது LIT ்ி்ையததிறகு வ்கொடுப்பனவு்க்ள வெலுதத 
வ�ண்டும் எனை�ிடதது, 21 மொதங்களுககு இந்த �ருமொனததின பங்களிப்புப் பொ்கததின 
பினனர் தொனொ்க �ிடுத்ை வபறு�தறகு தகுதியு்டய�ரொ்க இருந்து, ்ீங்கள் தொனொ்க 
ஒரு �ிடுத்ை்யப் வபறு�தறகு தகுதியறை�ரொ்க இருககும் பட்ெததில, அதத்்கய 
ஒரு �ிடுத்ைக்கொன �ிெொர்ணககு ெமூ்கமளிககும்படி ்ீதிமனைததிறகு வெலலுமொறு 
வ்கட்டுகவ்கொள்ளப்பட்டொல

வ்கொப்புவெய்து ஒனபது மொதங்களின பினனர் ்ீங்கள் அந்தத தி�ொல்ி்ையிைிருந்து தொனொ்க 
�ிடுத்ை வபறு�ரீ்்கள்.

தகி�ாலநகினை ்ம்பந்தப்பட்ட நடுநகினைததறீரபபு 

தி�ொல்ி்ை்ய வ�ளிப்படுததியுள்ள ்பர் ஒரு�ருககும் மறறும் மி்்க �ருமொனக 
வ்கொடுப்பனவு்கள் வதொடர்பொன அ�ரின LIT ்ி்ையததிறகும் இ்டயில ்ிைவும் 
பிணககு்க்ளத தீர்ததுகவ்கொள்ளும் �்்கயில உதவு�தறகு தி�ொல்ி்ை ெம்பந்தப்பட்ட 
்டுததீர்ப்பு்ி்ை �ொய்ப்பு இருக்கினைது. ஒரு ெிை ெந்தர்ப்ப சூழ்ி்ை்களில, ்கடன 
�ழஙகும் ஒரு தரப்பு, ஒரு �ிடுத்ை்ய மறுதளிததொலும் ்டுததீர்ப்பு்ி்ை �ொய்ப்பு 
இருககும். வமலும் பை த்க�ல்களுககு தி.வம.அ. Canada.ca website எனை இ்ணயததளததில 
பிரவ�ெிக்கவும்.
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தகி�ாலநகினை தமற்பாரன�யாளர 
அலு�ைகம ்பற்கி 

தி�ொல்ி்ைச ெட்டத்த  ்ிரு�்கிப்பதும், ்கம்பனி்கள் ்கடன ஒப்பந்தச ெட்டததின ஒரு ெிை  
்கட்ம்க்ள ்ி்ைவ�றறு�தும் தி�ொல்ி்ை வமறபொர்்�யொளர் அலு�ை்கததின (தி.வம.அ.) 
வபொறுப்புப் பணியொகும். ்ொம் தி�ொல்ி்ைத வதொழிலுககு அனுமதி �ழங்கி, அத்ன 
வ்ைிப்படுததி, �ி்னததிைனும் பயனுறுதி �ொய்ந்ததுமொன ்கட்ட்மப்்ப உறுதிவெய்து, 
தி�ொல்ி்ை வெயலமு்ைககு இணங்க பஙகுதொரர்்க்ள வமறபொர்்� வெய்து, வபொது�ொன 
அைிக்்க்க்ளயும் புள்ளி�ிபரங்க்ளயும் ்ொம் வபணி �ரு்கினவைொம். 

்பிரச்கினனகளும புகாரகளும 

குைிதத ்கடன திட்டங்கள், தி�ொல்ி்ை வெயலமு்ை்கள் மறறும் ஏ்னய ெம்பந்தப்பட்ட 
�ிடயங்கள் வதொடர்பில உங்களுககு ஏதொ�து பிசெி்ன்கள் ெந்வத்கங்கள் இருககுமொயின, 
உரிமம் வபறை ஒரு தி�ொல்ி்ை அைங்கொ�ைர் ்ி்ையததுடன ்க்தக்கவும் அலைது 
வதொ்ைவபெி மூைம் அலைது Canada.ca website எனை இ்ணயததளததினூடொ்க தி�ொல்ி்ை 
வமறபொர்்�யொளர் அலு�ை்கததுடன (தி.வம.அ.) வதொடர்புவ்கொள்ளவும். 

த்க�ல்க்ளப் பதிந்துவ்கொள்�தும், வபொருததமொன ெந்தர்ப்பங்களில LIT ்ி்ையங்களுககு 
எதிரொன பு்கொர்்கள், ்கடன்கள் மறறும் பறறுக்கள் எனபன வதொடர்பொ்க �ிெொர்ண வெய்�தும் 
இந்த தி�ொல்ி்ை வமறபொர்்�யொளர் அலு�ை்கததின (தி.வம.அ.) வபொறுப்பொகும். ஒரு 
பு்கொ்ரக வ்கொப்புவெய்�தறகு, வதொ்ைவபெி மூைம் அலைது  Canada.ca website.எனை 
இ்ணயததளததினூடொ்க தி.வம.அ. ஐ வதொடர்புவ்கொள்ளவும்.

1-877-376-9902
1-866-694-8389 (்கொது ்கவளொம்்க்்கு)
(மு.ப. 8:30 மணி முதல பி.ப. 4:30 மணி �்ர - திங்கள் முதல வ�ள்ளி �்ர) 

உங்்களின் பண �ிடயங்்களு்க்்கு (Your Money Matters) மு்க்ூை் டு�ிட்டரிை்  
(Facebook and Twitter) தொடர்பிை் இரு்க்்க�ும்

 
்கடன் ெமொளித்து்க்்கொள்�தை்்கு (Office of Consumer Affairs) அதி்க  

�ளங்்கள்யும் த்க�ை்்கள்யும் பவை்ைு்க்்கொள்ளைொம்

https://www.facebook.com/YourMoneyMattersCanada/?fref=ts
https://twitter.com/YourMoneyCanada
https://www.facebook.com/YourMoneyMattersCanada/?fref=ts
https://twitter.com/YourMoneyCanada
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/home
http://www.ic.gc.ca/eic/site/oca-bc.nsf/eng/home
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