
நிதி முறைகேட்றடைக் 
கையாளுதல்.

நிதி முறைகேடு என்ைறால் என்்ன? 
நிதி முறைகேடானது ஒருவரின் மீது அதிோரத்றதயும் ேட்டுப்்பாட்றடயும் ப்பறுவதற்ோே 
்பணத்றத உ்பக�ாேிக்கும் க்பாது ஏற்்படுேின்ைது. இந்த நிதி முறைகேடு ஒருவறரத் தவைான ஒரு 
உைவுமுறைக்குள் சிக்ே றவக்ேலாம். இப்்படி சிக்ேி�வர்ேள் இந்த தவைான உைவு முறை�ில் இருந்து 
பவளிக�ைி இருக்ே விரும்்பினாலும் ்பாதுோப்்பாே இருப்்பதற்ோன அவர்ேளின் ஆற்ைலில் தாக்ேத்றத 
ஏற்்படுத்தலாம். 

இது எவ்்வளவு பொ�றாது்வறா்னது? 
அவுஸ்திகரலி�ாவில், 16% விேிதமான ப்பண்ேள் அவர்ேளுறட� வாழ்நாளில் நிதி முறைகேட்றடச் 
அனு்பவிப்்பார்ேள்1, ஆண்ேளும் கூட இதனால் ்பாதிக்ேப்்படலாம்.

நிதி முறைகேடானது சேல சமூேப் ப்பாருளாதார இனத்றதச் சார்ந்கதாறரயும் மற்றும் 
்பல்லினத்தவறரயும் மற்றும் சேல ்பாலினத்தாறரயும் ்பாதிக்ேலாம். மாற்றுத்திைனாளிேள் 
மற்ைவர்ேறளச் சார்ந்தும் நம்்பவும் கவண்டி�ிருப்்பது, நிதி வளங்ேறள அணுேமுடி�ாமல் இருப்்பது, 
சமூேப் ்பாதுோப்பு உரிறமேறள அணுகுவதில் உள்ள தறடேள், நிதிற�க் றே�ாள்வதில் குறுேி� 
அனு்பவம் க்பான்ை ோரணங்ேளால் ப்பாருளாதார மற்றும் நிதிச் சுரண்டலுக்கு ஆளாகும் அ்பா�ம் 
அதிேம் உள்ளது2.

ப்பாதுவாே நிதி முறைகேட்றடப் ்பற்ைிப் க்பசும்க்பாது மக்ேள் சங்ேடப்்படுவறதயும் 
திணைடிக்ேப்்படுவறதயும் சாதாரணமாே உணரலாம்.

முக்ேி�மாே பதரிந்திருக்ே கவண்டி�றவ�ாவன நிதி முறைகேட்டின் அைிகுைிேறள அைிதல், உதவி 
ப்பைச் பசல்ல கவண்டி� இடம், ஆ்பத்தில் இருக்ேக் கூடி� குடும்்ப அங்ேத்தவர் அல்லது நண்்பருக்கு 
எப்்படி உதவி பசய்வது என்்பனவாகும். இது ்பாதிக்ேப்்பட்டவர்ேள் மீட்சி ப்பறுவதற்கும் அவருறட� நிதி 
ரீதி�ான சார்்பற்ைதன்றமற� மீளப் ப்பறுவதற்கும் உதவும்.

1  Kutin, Russell, Reid (2017), Economic Abuse between intimate partners in Australia: prevalence,  
health status, disability and financial stress, Australian and New Zealand Journal of Public Health

2 www.commbank.com.au/content/dam/commbank-assets/support/2021-09/unsw-disability-report-4.pdf 

அவுஸ்திகரலி�ாவின் ோமன்பவல்த் வங்ேி ABN 48 123 123 124 AFSL மற்றும் அவுஸ்திகரலி� ேிபரடிட் றலபசன்ஸ் 234945.

நிதிசறார் முறைகேட்றடை அறடையறாளங்ேறாணுதல் 
நிதிசார் முறைகேடு இருந்த க்பாதிலும், அறத அறட�ாளங்ோணுவது ேடினமானது:

தாம் நிதிசார்்பாே 
முறைகேடுள்ள 
உைவில் 
இருக்ேிகைாமா 
என்்பறத அைிவது 
்பலருக்கும் 
சிரமமாே உள்ளது.

நிதிசார் முறைகேடு 
நுணுக்ேமாே 
ஆரம்்பித்து, ோலம் 
பசல்லச்பசல்ல 
அதிேரிக்ேக் கூடும்.

சில ேலாச்சாரங்ேளில், 
வீட்டு நிதிநிறலேள் 
அறனத்தும் ஒருவரின் 
ேட்டுப்்பாட்டில் 
இருப்்பது 
ஏற்ேத்தக்ேதாேக் 
ேருதப்்படலாம்.

சிலகநரங்ேளில், 
்பணம் குைித்த விட�ம் 
பவளிப்்பறட�ாேக் 
ேலந்துறர�ாடப்்படாத 
ஒரு தனிப்்பட்ட 
விவோரமாேப் 
்பார்க்ேப்்படுேிைது.



நிதி முறைகேட்டின் சில அைிகுைிேள்:

நீங்ேள் நிதி முறைகேடுள்ள உைவில் இருக்ேிறீர்ேளா இல்றல�ா என்று சரி�ாேத் பதரி�வில்றல�ா?
்பின்வரும் வினாக்ேறள உங்ேளிடகம கேட்டுக்போள்ளுங்ேள்:

முக்ேி�மான நிதி பதாடர்்பான 
முடிவுேறள எடுப்்பதில் 
உங்ேளுறட� அ்பிப்்பிரா�ம் 
புைக்ேணிக்ேப்்படுேிைதா?

?

உங்ேளுறட� 
வாழ்க்றேத்துறணவர் 
அவருறட� நிதிநிறலேள் 
அல்லது குடும்்ப 
நிதிநிறலேறள இரேசி�மாே 
றவத்திருக்ேிைாரா?

குடும்்ப வி�ா்பாரத்தில் 
சம்்பளம் 
ப்பற்றுக்போள்ளாமல் 
்பணி�ாற்றுமாறு நீங்ேள் 
நிர்்பந்திக்ேப்்படுேின்றீர்ேளா?

குடும்்ப வருமானம் 
எல்லாவற்றையும் எப்்படிச் 
பசலவழிக்ே கவண்டும் 
என்்பறத உங்ேளுறட� 
வாழ்க்றேத்துறணவர் 
ேட்டுப்்படுத்துேிைாரா?

உங்ேளுறட� 
வாழ்க்றேத்துறணவர் 
நீங்ேள் எதற்ோேச் பசலவு 
பசய்ேிறீர்ேள் என்்பறதக் 
ேண்ோணிக்ேிைாரா அல்லது 
ப்பாருட்ேள் வாங்ேி� ரசீதுேள் 
அறனத்றதயும் ோட்டுமாறு 
உங்ேளிடம் கேட்ேிைாரா?

்பணத்றத எடுப்்பதற்கு 
எப்க்பாதாவது 
தறடபசய்�ப்்பட்டீர்ேளா 
அல்லது உங்ேளுக்கு 
அல்லது உங்ேளுறட� 
்பிள்றளேளுக்ோன 
அடிப்்பறடச் பசலவுேளுக்ோன 
்பணத்றதத் தருமாறு நீங்ேள் 
கேட்ே கவண்டியுள்ளதா?

குடும்்ப வருமானத்தில் 
்பங்ேளிக்ே விடாமல் 
நீங்ேள் எப்க்பாதாவது 
தடுக்ேப்்பட்டுள்ளீர்ேளா?

்பணம் தருவதற்ோே 
்பணிேள் அல்லது 
‘உதவிேள்’ பசய்யுமாறு 
உங்ேளிடம் எப்க்பாதாவது 
கேட்ேப்்பட்டுள்ளதா?

உங்ேளுறட� ப்ப�ரில் 
ஒரு ேடன் அல்லது 
ேடனட்றடற� எடுக்குமாறு 
வற்புறுத்தப்்பட்டுள்ளீர்ேளா?

உங்ேளுறட� 
வாழ்க்றேத்துறணவர் 
எப்க்பாதாவது உங்ேறள 
ஒரு கவறலற�ப் 
ப்பறுவறதக�ா அல்லது 
கவறலக்கு பசல்வறதக�ா 
தடுத்திருக்ேிைாரா?

உங்ேளுறட� 
பசாந்தப் ்பணத்றதச் 
பசலவு பசய்வறதக�ா 
நிறுத்துமாறு உங்ேளுக்கு 
பநருக்ேமானவர்ேள் 
எப்க்பாதாவது 
நிர்ப்்பந்தித்துள்ளார்ேளா?

குழந்றத ்பராமரிப்்பதற்ோே 
உதவி பசய்வறதக�ா 
அல்லது குழந்றத 
்பராமரிப்்பிற்ோன உதவிப் 
்பணத்றதத் தருவதற்கோ 
உங்ேள் வாழ்க்றேத் 
துறணவர் மறுக்ேிைாரா?

எவ்்வறாறு உத்வி பொ�று்வது
உங்ேளுக்கு அல்லது உங்ேளுக்குத் பதரிந்த ஒருவருக்கு நிதி முறைகேடு ஏற்்பட்டால் அல்லது 
அறதப் ்பற்ைி உறுதி�ாேத் பதரி�ாவிட்டால், நீங்ேள் பதாடர்புபோள்ளக் கூடி� இலவசச் கசறவேள் 
இருக்ேின்ைன. அவசரநிறல ஏற்்பட்டாகலா அல்லது நீங்ேள் ்பாதுோப்்பாே உணரவில்றல என்ைாகலா, 
எப்க்பாது கவண்டுமானாலும் 000 என்ை எண்றண அறழக்ேவும்.

• முதற்ேட்டமாே 1800RESPECT -ஐ 1800 737 732 என்ை இலக்ேத்தில் அறழக்குமாறு சி்பாரிசு 
பசய்ேிகைாம். இது ஒரு இலசவமான இரேசி� கசறவ. 

 இது ோமன்பவல்த் வங்ேி�ின் அங்ேம் அல்லாத இலசவ இரேசி�ச் கசறவ�ாகும்.

• உங்ேளுக்கு ஒரு உறரப்ப�ர்ப்்பாளர் அல்லது பமாழிப்ப�ர்ப்்பாளர் கதறவப்்பட்டால், நீங்ேள் 
பமாழிப்ப�ர்ப்பு மற்றும் உறரப்ப�ர்ப்புச் கசறவற� (TIS National) 131 450-இல் அறழத்து, 
உங்ேளுக்குத் கதறவ�ான பமாழிற�க் கூைி, 1800RESPECT-ஐ 1800 737 732 என்ை இலக்ேத்தில் 
பதாடர்பு போள்ளுமாறு அவர்ேளிடம் கேட்டுக்போள்ளலாம். TIS National இலவசமாேக் ேிறடக்ேிைது.

• மாைாே, நீங்ேள் 1800RESPECT -ஐ 1800 737 732 என்ை இலக்ேத்தில் அறழத்து, ஓர் 
உறரப்ப�ர்ப்்பாளறரக் கேட்ேலாம்.

 ஆகலாசேர் ஏற்்பாடுேறளச் பசய்வார்.

• நடத்றத ்பற்ைி நீங்ேள் ேவறலப்்படுேிறீர்ேள் என்ைால், இலவச இரேசி� உதவிச் கசறவ உள்ளது. 
ஆண்ேளுக்ோன ்பரிந்துறரச் கசறவ 1300 766 491 -ஐ அறழக்ேவும் அல்லது ntv.org.au என்ை 
தளத்தில் இறண�வழி�ில் உறர�ாடலாம்.

கூடுதல் உதவி குைித்து கமலும் அைி� www.commbank.com.au/support/next-chapter என்ை 
வறலத்தளத்றதப் ்பார்றவ�ிடவும்.

கமலதிே விரிவான வழிோட்டலுக்கு CommBank இறண�த்தளத்தில் Recognise and Recover Guide 
என்்பறத வாசிக்ேவும்.

http://ww.1800respect.org.au/
http://ntv.org.au
https://www.commbank.com.au/support/next-chapter.html
https://www.commbank.com.au/support/recognise-and-recover.html

