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வருமானம், சொ�ாத்்து விபரங்கள் 
பற்்றிய த்ன்னிலைப் பிரகடனம்

முத்ற்் சொபயர்

குடும்பப் சொபயர்

DUF  இைக்கம்

பொ�ொருளொதொர உதவித�பொதொகை  சம��ந�தமொன விதிைளும�, அகனத�து 
உதவித�திட�டங� ைள�  சம��ந�தமொன விவரங� ைளும�, «Reglement for 
økonomiske ytelser til beboere i statlig mottak» என� ற வி�ரை�்கைொகவயில�  
அடங� கியுள�ளன.

வொழ�ை�கைச�பொசலவுைளுை�குத� ்கதகவயொன �ணம� தங� ைளிடம�  
இல� கலயொயின�  மட�டு்கம, பொவளிநொட�டவர� திகணை�ைளமொனது 
(UDI) தங� ைளுை�குத� ்கதகவயொன உதவிகய வழங� கும�. தங� ைளுை�கு 
வருமொன்கமொ அல� லது பொசொத�துை�ை்களொ இருை�குமொயின� , 
தங� ைளது வொழ�ை�கைச� பொசலவுைளுை�குத� ்கதகவயொன வளத�கத 
முற�றொை்கவொ அல� லது ஓரளவி்கலொ நீங� ைள�  பொைொண� டிரு���தொை்கவ 
அர�த�தமொகும�. அ���டியொயின� , தங� ைளுை�கு எந�தவித பொ�ொருளொதொர 
உதவிைளும�  கிகடை�ைொது அல� லது தங� ைளது வருமொனம�/பொசொத�து 
ஆகியகவ ைருத�திபொலடுை�ை���ட�டு, மட�டு���டுத�த���ட�டளவில�  
பொ�ொருளொதொர உதவி வழங� ை���டும�. குறி���ிட�டளவிற�கு்கமல�  
தங� ைளுை�கு வருமொனம�  இருை�கும�  �ட�சத�தில� , தங� ைளிடமிருந�து வீட�டு 
வொடகையும�  ்கைொர���டும�.

த்ங்களுக்கு வருமானமோமா அை்ைது சொ�ாத்்துக்கமோளா 
இருக்கும்பட்�த்்திை் அறியத்்த்ரவும் 
தங� ைளுை�ைொன சரியொன பொ�ொருளொதொர உதவிகய நிர�ணயிை�ை, 
தங� ைளது வருமொன, பொசொத�து வி�ரங� ைகள வர்கவற�பு 
அலுவலைத�துை�கு (mottaket) அறியத�தரவும�. இந�த தன� னிகல�� 
�ிரைடனத�தில�  கைபொயழுத�திடுவதன�  மூலம�, இகதச� 
பொசய�யலொம�. தங� ைளொல�  தர���டும�  இத�தைவல� ைள�, தங� ைளுை�ைொன 
உதவித�பொதொகைகய நிர�ணயிை�ை மட�டு்கம �யன� �டுத�த���டும�. 

அத்்த்ாட்சிகலள முன்லவக்கவும்
வர்கவற�பு அலுவலைம�  (mottaket) ்கைொரும�்க�ொது, தொங� ைள�  
பொதொடர�ந�தும�  உதவித�பொதொகைகய�� பொ�றுவதற�ைொன 

http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/
http://www.udiregelverk.no/no/rettskilder/udi-rundskriv/rs-2008-035/


நி�ந�தகனைகள�� பூர�த�தி பொசய�கிறீர�ைள�  என� �கதை�ைொட�டுவதற�ைொன 
அத�தொட�சிைகள முன� கவை�ைவும�. பொவளிநொட�டவர� திகணை�ைளம�  
(UDI) ்கைொரும�  அத�தொட�சிைகள  நீங� ைள�  முன� கவை�ைொத�ட�சத�தில� , 
தங� ைளுை�ைொன உதவித� பொதொகை நிறுத�த���டும�.

பின்வரும் விபரங்கலள அத்்த்ாட்சிப்படுத்்த்வும்
• வருமொனம�  இரு���ின� , ைகடசியொைை� கிகடை�ை�� பொ�ற�ற 

சம��ள�� �த�திரத�தின�  நைல�

• வருமொனம�  இரு���ின� , பொதொழில�  உடன� �ொட�டு�� �த�திரத�தின�
நைல�

• ்கநொர�்கவயிய வங� கிை�ைணை�கு இரு���ின� , இறுதியொன
வங� கிை�ைணை�கு வி�ரம�

• வரி இலொைொவினொல�  வழங� ை���ட�ட ைடந�த வருடத�து 
வரிவி�ரங� ைளடங� கிய அறிை�கையின�  �ிரதி

• ைடந�த 12 மொதங� ைளில�  NAV இலிருந�து உதவித�பொதொகை
கிகடத�திருந�தொல�  அந�த வி�ரங� ைள�

த்ன்னிலைப் பிரகடனம்
தன� னிகல�� �ிரைடனத�தின�  ்கநொை�கையும�, உள�ளடை�ைத�கதயும�  
புரிந�து பொைொண� டு, என� னொல�  இயன� றவகர சரியொன தைவல� ைகளை� 
பொைொடுத�துள� ்களன�

பொசொத�து மற�றும�  வருமொனம�  இருை�கும��ட�சத�தில� , வர்கவற�பு 
அலுவலைத�துை�கு (mottaket) அது�ற�றிய தைவல� ைகள
பொைொடுத�துள� ்களன� . வர்கவற�பு அலுவலைத�தின�  ைட�டு���ொட�டில�  
நொன�  வொழும�  ைொல���குதியில� , பொசொத�து அல� லது வருமொனம�  
வரத�பொதொடங� கும�  �ட�சத�தில� , அதகன���ற�றி அறிவி���்கதொடு, 
சம��ந�த���ட�ட அத�தொட�சி�� �த�திரங� ைகளயும�  முன� கவை�கும�  
ைடகம எனை�கு உள�ளது. எனது பொசொத�து மற�றும�  வருமொனத�தில�  
ஏதொவது மொற�றங� ைள�  ஏற��டுமிடத�து, இ்கத அறியத�தரும�  ைடகம 
எனை�கு உள�ளது

வருமொனம�  மற�றும�  பொசொத�து சம��ந�தமொய� பொதரிந�து பொைொண� ்கட, 
�ிகழயொன தைவல� ைகள பொைொடுத�தொல�  அல� லது தைவல� ைகள
மகறத�தொல� , என� மீது நைரைொவல� துகறயில�  முகற���ொடு 
பொசய�ய���டலொம�  என� �கத நொன�  அறி்கவன�  

வருமொனம�  மற�றும�  பொசொத�து சம��ந�தமொய�, �ிகழயொன தைவல� ைகள
பொைொடுத�தொல�  அல� லது தைவல� ைகள மகறத�தொல� , உதவித�பொதொகை 
குகறை�ை���டலொம�  அல� லது முற�றொை நிறுத�த���டலொம�  என� �கத
நொன�  அறி்கவன� .

திைதி

அைதி விண� ண���தொரரின�  கைபொயொ���ம�

வர்கவற�பு அலுவலை �ணியொளரின�  கைபொயொ���ம�
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