
2020.08.28 ஆம் திகதிய அரச நிதி சுற்றறிக்கக இலக்கம் 1/2020 மற்றும் 2/2020 ததொடர்பொக திகறசசரி தசயற்பொடுகள் திகைக்களத்தின் 
இகையதளத்தில் தவளியிடப்பட சவண்டிய மொதிரி படிவங்கள் மற்றும் வழிகொட்டல்கள் 

 
நாதிரி 

டியத்தின் / 
யமிகாட்டின்  

இக்கம் 

நாதிரி டியத்தின் / யமிகாட்டின்  யிபம்  

புதின அபச ிதி 
சுற்ிக்ககனில் 

ததாடர்புகடன ந்தி  

அபச ிதி சுற்ிக்கக இக்கம் 01/2020 

01 

ி.ஓ. 118 இன் கீழ் 

திபண்ட ிதினத்திற்கு யபவு கயக்கப்ட்ட அபச யருநாத்கத திருப்ிச் தசலுத்துயது ததாடர்ா 
யமிகாட்டல்  

 

அ.ி.சு.01/2020 இல் I ஆம் 
குதினில் 4 ஆம் ந்தி 

02 
 
யருடாந்த சம்ம், சம் முற்ணம் நற்றும் ஓய்வூதின சம்ம் ஆகினயற்க தசலுத்த உள் திகதிகள் 
ததாடர்ா யமிகாட்டல்  

 

அ.ி.சு.01/2020 இல் II ஆம் 
குதினில்  12 ஆம் ந்தி 

03 
திகசசரி தசனற்ாடுகள் திகணக்கத்தின் ணிப்ார் ானகம், யருநா கணக்கீட்டு உத்திசனாகத்தபாக 
டயடிக்கக சநற்தகாள்கின் யருநா குினடீ்டிக்கத்தின் கீழ் சசருகின் யருநாங்கக திபட்டுதல், 
ிருயாகம், சநற்ார்கய நற்றும் அிக்கககக கயத்துக் தகாள்ளுதல் சம்ந்தநாக டயடிக்கககக 
சநற்தகாள் சயண்டின யிதம் ற்ின யமிகாட்டல் 

அ.ி.சு.01/2020 இல் II ஆம் 
குதினில்  13 ஆம் ந்தி 

அபச ிதி சுற்ிக்கக இக்கம் 02/2020 

04 ி.ஓ. 91 இன் கீழ் 

அபசாங்க தசயி முகாகநத்துயம் சம்ந்தநா நாதிரி டியங்கள் நற்றும் யமிகாட்டிகள் 

அ.ி.சு.02/2020 இல் 05.2 
ஆம் ந்தி 

05 
ி.ஓ. 381 இன் கீழ் 

சக அகநச்சுக்கள், திகணக்கங்கள் நற்றும் நாயட்ட தசனகங்கள் ஆகினயற்ிால் யங்கிக் 
கணக்குகக ஆபம்ித்தல், சணியருதல் நற்றும் மூடியிடுதல் சான் சந்தர்ப்ங்கில் னன்டுத்த 
சயண்டின நாதிரி டியங்கள் நற்றும் தபவுகக சசர்த்தல் சம்ந்தநா யமிகாட்டல்கள்  

அ.ி.சு.02/2020 இல் 06 ஆம் 
ந்தி 

06 
ி.ஓ. 90 (4) இன் கீழ் 

ிதினாண்டின் இறுதினில் காசு புத்தகங்கக தீர்த்தல் நற்றும் ணி முற்ண கணக்குகக தீர்த்தல் 
ததாடர்ா நாதிரி டியங்கள் நற்றும் யமிகாட்டல்கள்  

அ.ி.சு.02/2020 இல் 08 ஆம் 
ந்தி 

 

 
 
 

எச்.சி.டி.எல் சில்யா  

திகசசரி தசனற்ாடுகள் ணிப்ார் ானகம் (தில்) 
 



 

 

2020.08.28 ஆம் திகதின அபச ிதி சுற்ிக்கக 1/2020 குதி 1 ந்தி 4, ி.ஒ.118 - திபண்ட 
ிதினத்திற்கு யபவு கயக்கப்ட்டுள் அபச யருநாங்கக திருப்ி சசலுத்துதல் 
சம்ந்தநாக டயடிக்கக எடுக்க வயண்டின யிதம் ற்ின யமிகாட்டல்  

01. யருநாத்திிருந்து திருப்ி செலுத்துதல் சதாடர்ா ெட்டரீதினா யரபெட்டகம்  

ி.ஒ. 
இக்கம் 

யிபம் அதிகாபநித்தல் 

 திபண்ட ிதினத்திிருந்து ணத்ரத திருப்ிச் 
செலுத்தும் ெந்தர்ப்ங்கள்  

(அ) ெட்டத்தின் ஏற்ாடுகின் கீழ்  

 

(ஆ) தயறுதாக உரின சதாரகக்கு அதிகநாக 
அல்து ிரவயற்ப்டாத ஏவதனும் ஒரு 
வெரயக்காக ணம் செலுத்தப்ட்டுள் வாது  

 

 

 

(இ) ஏரன ெந்தர்ப்ங்கில்  

 

 
 
 

அந்தப் ணிக்காக ெட்டத்தின் பம் 
ினநிக்கப்ட்ட உத்திவனாகத்தர்  

 

ரூா 25000/= யரப ிபதா 
கணக்கீட்டு உத்திவனாகத்தர்.  

ரூா 25000/= இற்கு வநல் 
ணிப்ார் ானகம், திரவெரி 
செனற்ாடுகள் திரணக்கம்.  

 

ரூா 25000/= யரப ிபதா 
கணக்கீட்டு உத்திவனாகத்தர்.  

ரூா 25000/= இற்கு வநல் 
ணிப்ார் ானகம், திரவெரி 
செனற்ாடுகள் திரணக்கம்.  

  

 வநற்குிப்ிட்ட அதிகாபத் 
தத்துயத்ரதப் சற்றுக் 
சகாள்யதற்காக சதாடர்புரடன 
யருநா கணக்கீடு 
உத்திவனாகத்தரின் 
ரிந்துரபரன சற்றுக் 
சகாள்ளுதல் வயண்டும். 

 

** அபொங்க யருநாத்திிருந்து 
திருப்ிச்செலுத்தும் ெந்தர்ப்ம் 
ஏற்ட்டிருப்து னாவபனும் ஓர் 
உத்திவனாகத்தரின் கயநின்ரந 
அல்து புக்கணிப்ின் 
காபணத்திாானின் 
திருப்ிச்செலுத்த வயண்டிபள் 
சதாரகரன செலுத்துநாறு அந்த 
உத்வதவனாகத்தருக்கு கட்டரனிட 
படிபம்.   

யமிகாட்டல் இக்கம் 01 

அ.ி.சு.1/2020 - 1 ஆம் குதி, 4 ஆம் ந்தி  ி.ஒ. 118 



01/2020- 11 
குதி 1.3 
ந்தி  

 

இந்த சுற்ிக்ரகனின் 2.1 நற்றும் 2.2 ஆம் ந்திகில் 
உள்யாறு இத்திபினல் பரரநகர 
ின்ற்றும் வாது சதாமில்நுட்ப் ிபச்ெர நற்றும் 
வகாாறுகின் காபணநாக வநதிகநா ணத்ரத 
அயிட்டுள் ிகழ்சயான்று ஏற்ட்டிருக்குநானின் 
அந்த சதாரக கணக்கு ரயக்கப்ட்டுள் சகாடுக்கல் 
யாங்கல்கிிருந்து திருப்ிச் செலுத்தும் அதிகாபத் 
தத்துயம் 

 

சதாடர்புரடன திரணக்கத்தின் 
தரயர் 

 

460 வகாாறுகள் ஏற்ட்டுள் யருடங்கில் 
கணக்குகில் உள் வகாாறுகர அகற்றுதல்  

(1) கணக்குகில் ிரமசனான்று காணப்ட்ட 
உடவவன அந்த ிதினாண்டிவவன திரவெரினின் 
புத்தகங்கர தீர்ப்தற்கு பன்ர் அந்தப் 
ிரமகிலுள் குராடுகர திருத்திக் சகாள் 
படிபம்.  

(2) நாற்ல் சகாடுப்வு பம் ெக 
குராடுகரபம் திருத்திக் சகாள் வயண்டின 
அவதவயரனில் ி.ஒ.296 இல் காட்டப்ட்டுள் 
ஏற்ாடுகின் ிபகாபம் கணக்கு ரயத்தல் வயண்டும். 

ிபதா கணக்கீட்டு 
உத்திவனாகத்தரிால் / கணக்கீட்டு 
உத்திவனாகத்தரிால் 135 இன் கீழ் 
அதிகாபம் அிக்கப்ட்டுள் 
ிபதா ிதி உத்திவனாகத்தர்/ 
ிபதா கணக்கார் 

 ிரமரன திருத்திக்சகாண்ட 
உடவவன சதாடர்புரடன 
யருநா கணக்கீட்டு 
உத்திவனாகத்தருக்கு அியித்தல் 
வயண்டும்.   

205 திருப்ி செலுத்தும் அதிகாபத்ரத யமங்கும்வாது 
இபண்டு பர யமங்குயரத தயிர்ப்தற்காக குிப்பு 
ரயத்துக் சகாள்ளுதலும் அட்டயரணசனான்ர 
வணியருதல். 

திரவெரி செனற்ாடுகள் 
திரணக்கம் நற்றும் 
சதாடர்புரடன அரநச்சு/ 
திரணக்கம் 

229 அபெ யருநாத்திிருந்து திருப்ி செலுத்துயதற்கா 
“யவுச்ெர் திருப்ிச் செலுத்தும் கணக்கு” என் 
தரப்ர னன்டுத்தி, அதன் ின்ர் உரின 
யருநா தரப்பு, உ தரப்பு, இக்கம் 
வான்யற்ர குிப்ிடுதல் வயண்டும். 

சதாடர்புரடன அரநச்சு/ 
திரணக்கம்  

412 திருப்ிச் செலுத்தும் கணக்கு  

அபெ யருநாத்திிருந்து வநற்சகாள்கின் திருப்ி 
செலுத்துதல் அபெ யருநா கணக்கிற்கு வபடினாக 
யபவு ரயக்கப்டுயதில்ர. அரய திருப்ி 
செலுத்துதல் கணக்கின் கீழ் உள்டக்கி திரவெரிக்கு 
ெநர்ப்ிக்கின் ெக ஆயணங்கிலும் அவத யிதநாக 
காட்டுதல் வயண்டும். 

சதாடர்புரடன அரநச்சு/ 
திரணக்கம்  

05 யது 
ந்தி  

திருப்ிச் செலுத்தும் அனுநதிரனக் வகாரி 
ெநர்ப்ிக்கின் யிண்ணப்ங்கர சாது 29 நாதிரி 
டியத்தில் எழுதி ெநர்ப்ித்தல் வயண்டும். இறுதி 
தீர்நாத்ரத எட்டக்கூடினயாறு இந்த 
யிண்ணப்ங்கில் வாதுநா யிபங்கர 
உள்டக்கி இருத்தல் வயண்டும். திருப்ி 
சற்றுக்சகாள்ளும் யிண்ணப்ங்கர தனாரிக்கும் 

சதாடர்புரடன அரநச்சு/ 
திரணக்கம்  



வாது அந்தப் ந்தினில் காட்டப்ட்டுள் 
ஆவாெரகர ின்ற்றுதல் வயண்டும்.  

 

02. யருநாத்திிருந்து திருப்ிச் சசலுத்தும் யிண்ணப்த்துடன் சநர்ப்ிக்க வயண்டின 
ஆயணங்கள்  

இபண்டு சாது 29 நாதிரி டியங்களுடன் ின்யரும் ஆயணங்கர ெநர்ப்ித்தல் 
வயண்டும்.  

I. ாரின சதாரககளுள் யருநாத்திிருந்து திருப்ி செலுத்துயதற்கு உத்வதெித்துள் 
சதாரக உள்டங்கிபள்து என்ரத உறுதிப்டுத்துயதற்கா ஆயணங்கின் 
ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள்  

அ.  சதாடர்புரடன யருநா தரப்ிற்கு யபவு ரயக்கப்ட்டுள் சதாரகரன 
உறுதிப்டுத்துயதற்காக ெிகாஸ் நாதாந்த சுருக்கம்  

ஆ. ணத்ரதப் சற்றுக் சகாண்டதற்கா ற்றுச்ெீட்டு (சாது 172)  

இ. ணத்ரத ஒப்ரடக்கின் யவுச்ெர் (PIV)  

ஈ.  வவபடுக் குிப்பு (சதாடர்புரடன சதாரக உள்டங்கிபள் ெிகாஸ் 
சுருக்கத்துடன்)  

II. உத்வதெ சதாரகரன யருநாத்திிருந்து திருப்ி சற்றுக்சகாள்யதற்காக 
அனுநதிரன/ ரிந்துரபரன யமங்கின கடிதங்கின் ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட 
கடிதங்கின் ிபதிகள்;  

III. செலுத்தப்டுயரின் வகாரிக்ரக கடிதத்தின் ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள்  

IV. ிறுத்தி ரயத்த சதாரக, யிரகூல் ிரணபி/ செனாற்றுரக ிரணபி 
ஆகினயற்ின் சாருட்டு யபவு, ரயக்கப்ட்ட சதாரகரன யிடுயிப்தற்காக 
சாினினாரின்/ சதாமில்நுட் உத்திவனாகத்தரின் ரிந்துரப கடிதங்கின் 
ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள்  

V. வதரயனா ெந்தர்ப்ங்கில் உள்க கணக்காய்வுச் ொன்ிதழ்  

VI. சுங்கக் கட்டணம் இபண்டு பர யபவு ரயக்கப்ட்டிருப்ின் யங்கினின் 
உறுதிப்டுத்தல்.  

03. யருநாத்திிருந்து திருப்ி சசலுத்தும் வாது கயத்தில் சகாள்ப்டுகின் 
யிடனங்கள்  

(i) அதிகாப தத்துயத்திற்கும் யிடுக்கப்டுகின் வகாரிக்ரககள் சாது 29 நாதிரிப் 
டியத்தின் பம் ெநர்ப்ிக்கப்டுதல் வயண்டும். (இரணப்பு 01) அதற்காக ிபதா 
டயடிக்ரககர ஆபம்ிக்கின் திரணக்கத்திால்/ அரநச்ெிால் ின்யரும் 
யிடனங்கள் ற்ி கயத்தில் சகாள்ளுதல் வயண்டும்.  
(அ) திருப்ிச் செலுத்துதின் பரனாதன்ரந  

(ஆ) யிண்ணப்ப் டியத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் தபப்ிர்களுக்கு அந்த 
சகாடுப்ரய சறுயதற்கு உரிரந இருக்கின்ரந.  

(இ) திருப்ி செலுத்தப்டுகின் சதாரக ெரினாது என்ரத தீர்நாித்தல்.  
(ஈ) திருப்ிச் செலுத்துதல் ெம்ந்தநாக ஏற்கவய வகாரிக்ரக 

யிடுக்கப்ட்டிருப்ின் அதற்கு அதிகாப தத்துயத்ரத யமங்கினிருக்காரந. 
(இருபர செலுத்துயரத தயிர்ப்தற்காக) 



(உ) ெட்டத்தின் ஏற்ாடுகின் கீழ் திபட்டப்ட்ட அபொங்க யருநாம் ற்ி 
ெந்தர்ப்த்தில் திருப்ிச் செலுத்துயதற்காக யிடுக்கப்ட்டுள் வகாரிக்ரக 
ெட்டத்திற்கு இணங்கினதாக இருக்கின்ரந.  

(ii) சாது 29 யிண்ணப்ப் டியத்ரத ெரிார்க்கும் வாது திரவெரினிால் கயத்திற் 
சகாள்ப்டுகின் யிடனங்கள் (யிண்ணப்டியத்ரத அனுப்புயதற்கு பன்ர் 
ின்யரும் யிடனங்கள் பூர்த்திசெய்னப்ட்டுள்து என்ரத சதாடர்புரடன  

அரநச்ெிால்/ திரணக்கத்திால் உறுதிப்டுத்திக் சகாள்ளுதல் வயண்டும்.)  

(அ) திருப்ிச் செலுத்துயது பரனாதும் ினானநாதுநா தன்ரந  

(ஆ) ினதிச் ெட்டபர திருப்ிச் செலுத்தாக இருக்கின் வாது திருப்ிச் 
செலுத்தும் சகாள்ரகச் ெட்டத்திற்கு இணங்கினதாக இருக்கின்ரந.  

(இ) யருநாத்திிருந்து திருப்ிச் செலுத்தும் யிண்ணப் டியத்தில் (சாது 29 
நாதிரி டியம்) குிப்ிடப்ட்டுள் யிடனங்கர ரிெீர செய்தல்.  
 திருப்ிச் செலுத்துகின் யருநா தரப்பு சதியாக 

குிப்ிடப்ட்டுள்தா என்து. 
 செலுத்தப்ப்யரின் சனர்  

o யருநாத்திிருந்து திருப்ி செலுத்துயரத 
அடிப்ரடனாகக்சகாண்டு பன்ாம் (3) தபப்ிருக்கு 
செலுத்துயதானின் அந்த பன்ாயது தபப்ிரின் சனரப 
குிப்ிடுதல் வயண்டும்.  

* யருநாத்திிருந்து திருப்ிச் செலுத்துதல் ஏற்புரடனதாக இருப்து 
கணக்குகின் ெீபாக்கம் நாத்திபநானின் (திரவெரி செனற்ாடுகள் 
திரணக்கத்திற்கு அனுநதிக்காக அனுப்புயது அயெினநில்ர என்துடன் 
சதாடர்புரடன அரநச்ெிால்/ திரணக்கத்திால் ின்யரும் யிடனங்கள் 
ற்ிபம் கயம்செலுத்துதல் வயண்டும். 

 சதாடர்புரடன கணக்கீட்டு உத்திவனாகத்தர்/ ிபதா கணக்கீட்டு 
உத்திவனாகத்தர் தயி 

 திருப்ிப் சற்றுக்சகாள் வயண்டின யருநாக் கணக்கின் ெரினாக 
இருக்க வயண்டின கணக்கின் சனர்/குினடீு 

 கணக்ரக ெீபாக்கம் செய்யதற்கு நாத்திபம் ஏற்புரடனது என் 
குிப்ர யிண்ணப்ப் டியத்தின் வநவ  குிப்ிடுதல் வயண்டும். 

 

 திருப்ிச் செலுத்துதல் ற்ின யிபம் நற்றும் யிண்ணப்ப் டியத்ரத 
ெநர்ப்ிப்தற்கு காபணநாக அரநந்த பழு யிடனங்கரபம் 
குிப்ிடப்ட்டிருத்தல்.  

 திருப்ிச் செலுத்த வயண்டிபள் சதாரகரன (எழுத்திலும் இக்கத்திலும்) 
ெரினாக குிப்ிடப்ட்டிருத்தல்.   

 சதாரகரன கணக்கில் வெர்த்த திகதி நற்றும் இடம் என்யற்ரபம், 
அவ்யாறு திபட்டப்ட்ட யருநாத்தின் தரப்பு இங்கு காட்டப்டுதல் 
வயண்டும். (இந்தத் சதாரக ாரின சதாரகக்கு வெர்க்கப்ட்டிருக்குநானின் 
அவ்யாறு வெர்க்கப்ட்ட அந்த ாரின சதாரகரனபம் குிப்ிடுதல் 
வயண்டும்).  



o ாரின சதாரக எவ்யவு  

o ாரின சதாரகரன கணக்கு ரயத்துள் நாதம், யருடம் யபவு 
ரயத்த யருநாத் தரப்பு என்யற்ரத் சதியாக 
குிப்ிடப்ட்டுள்ரந.  
(திரவெரி செனற்ாடுகள் திரணக்கத்திால் ாரின சதாரகரன 
கணக்கு ரயத்த யருடம் நற்றும் நாதத்ரத அடிப்ரடனாக சகாண்டு 
சதாடர்புரடன ிறுயத்தின் நாதாந்த கணக்கு சுருக்கத்தின் 
தபவுகர உள்டக்கின திரவெரி கணி அிக்ரகனின் 
வநற்வகாள்கர, அபெ கணக்குகள் திரணக்கத்தின் கணி 
ிகழ்ச்ெித் திட்டத்தில் உள் தபவுகளுடன் ெீபாக்கம் 
செய்னப்டுகின்து.   

 

 ொன்ிதழ்  

இதன்வாது யருநாத்திிருந்து திருப்ி செலுத்துயதற்காக ரிந்துரப 
அல்து ொன்ிதழ் யமங்கப்ட்டுள்தா என்து  

 

யிண்ணப்ிக்கின் திரணக்கத்தின் தரயர்  

திகதி  

தயி இச்ெிர சதியாக காட்டப்ட்டு/ குிப்ிடப்ட்டு 
இருக்கின்தா என்து 

(iii) யருநாத்திிருந்து திருப்ிச் செலுத்தும் யிண்ணப்ப் டியத்துடன் ெநர்ப்ிக்க 
வயண்டின உறுதிப்டுத்தும் ஆயணங்கள். (இந்த ெக ஆயணங்கிதும் 
ொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிசனான்ர ெநர்ப்ித்தல் வயண்டும்.)  

(அ) யிண்ணப்தாபரின் வகாரிக்ரக கடிதம்  

(ஆ) யருநாத்திற்கு யபவு ரயக்கப்ட்ட வவபட்டுப் டியம் அல்து ணம் 
செலுத்தி சற்றுக்சகாண்ட ற்றுச்ெீட்டு  

(இ) திருப்ிச் செலுத்துயது சதாடர்ா சகாடுப்வு தீர்நாம் / கட்டர  

(ஈ) ாரின சதாரகரன உள்டக்கின சதாடர்புரடன நாதாந்த கணக்கு சுருக்கம் 

(உ) ஒப்ந்த ிறுத்தி ரயத்தல் சதாரக (Retention Money) ெம்ந்தநாக 
யருநாத்திிருந்து திருப்ிச் செலுத்துயதானின் சதாடர்புரடன 
ஒப்ந்தக்காபரிால் ிர்நாண டயடிக்ரககள் சயற்ிகபநாக பூர்த்தி 
செய்னப்ட்டுள்து என்தாக சாினினாரின் / சதாமில்நுட் 
உத்திவனாகத்தரின் ொன்ிதழ்  

 

எச்.ெி.டி.எல் ெில்யா  

ணிப்ார் ானகம் (தில்)  

திரவெரி செனற்ாடுகள் திரணக்கம்  

 





 

 

  

அபச ிதி சுற்ிக்கை இக்ைம் 01/2020 இல் II ஆம் குதினில் 12 ஆம் ந்தினின் ைீழ் 
யருடாந்த சம்ம், சம் முற்ணம் நற்றும் ஓய்வூதின சம்ம் ஆைினயற்க 
சசலுத்தவுள் திைதிைள் சதாடர்ா யமிைாட்டல்  

 

அபசாங்க உத்தியனாகத்தர்கள், முப்டைனிர் நற்றும் ஆசிரினர் யசடைனில் கைடநனில் 
ஈடுட்டுள் உத்தியனாகத்தர்கின் நாதாந்த சம்ம் நற்றும் சம் முற்ணங்கட 
சசலுத்தவுள் திகதிகள் நற்றும் ஓய்வூதினதாபர்கின் ஓய்வூதின சம்த்டத சசலுத்தவுள் 
திகதிகள் ற்ின அட்ைைடண சதாைர்புடைன ிதினாண்டின் கீழ் திடயசரி சசனற்ாடுகள் 
திடணக்கத்தின் இடணனத் தத்திிருந்து தபைிக்கம் சசய்துசகாள் முடியும்.  

 

 

எச்.சீ.டி.எல் சில்ைா  

திடயசரி சசனற்ாடுகள் ணிப்ார் ானகம் (தில்)  

  
 

 

 

யமிைாட்டல் இக்ைம் 02 

அ.ி.சு.01/2020 - 11 ஆம் குதிஇ 12 ஆம் ந்தி   
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2020.08.28 ஆம் திகதின அபசு ிதி சுற்ிக்கக இக்கம் அ.ி.சு.01/2020 -11ஆம் குதி, 13ஆம் ந்தி 

- திகசேரி சேனற்ாடுகள் ணிப்ார் ானகம் யருநா கணக்கீட்டு உத்திசனாகத்தபாக 
டயடிக்கக சநற்சகாள்கின் யருநா குினீட்டிக்கத்தின் கீழ் சேருகின் யருநாங்கக 

திபட்டுதல், ிருயாகம், சநற்ார்கய நற்றும் அிக்கககக கயத்துக்சகாள்ளுதல் 
ேம்ந்தநாக டயடிக்கக சநற்சகாள் சயண்டின யிதம் ற்ின யமிகாட்டல் 

 
 

திறமசேரி சேற்பாடுகள் திறைக்கரம் லருான கைக்கீட்டு உத்திசாகத்தாக நடலடிக்றககறர 
சற்சகாள்கின்ம, ஆனால் சநடிாக திட்டிக்சகாள்ராது பின்லரும் லரி அல்யாத லருான 
குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் திட்டப்படுகின்ம லருானங்கள் ேம்பந்தாக இந்த லறிகாட்டயில் 
காட்டப்பட்டுள்ர அமிவுறகறர பின்பற்றுதல் சலண்டும்.  

 

யருநா குினீட்டிக்கம் யிபம் 

20.02.01.99 அோங்க சோத்துக்கரியிருந்து கிறடக்கின்ம லருானம் லாடறக - 
ஏறன லாடறக 

20.02.02.99 லட்டி - ஏறனறல 

20.03.01.00 லிற்பறன ற்றும் கட்டைம்- திறைக்கர ரீதிான லிற்பறன 

20.03.02.99 லிற்பறன ற்றும் கட்டைம் - நிருலாக ரீதிான கட்டைம் ற்றும் 
சகாடுப்பனவு நானாலித 

20.03.03.02 லிற்பறன ற்றும் கட்டைம் - தண்டப் பைம் ற்றும் 
அசுடறாக்குதல் - ஏறனறல 

20.03.99.00 லிற்பறன ற்றும் கட்டைம் - ஏறன லருானங்கள் 

20.05.99.00 நடப்பு ஒப்பறடப்புகள் - சதேி சயாத்தர் ேறப ற்றும் ஏறன 
ஒப்பறடப்புகள் 

 

01. அோங்க லருானங்கறர திப்படீு சேய்தல் ,திட்டுதல், சற்பார்றல சேய்தல் ற்றும் 
அமிக்றகிடுதல் பற்மி லறிகாட்டல்கள் உள்ரடங்கி அேிறமக் சகாள்றக சுற்மமிக்றக 
இயக்கம் 01/2015 இல் 4 ஆம் பகுதிில் (அ)-(இ )லறான பிரிவு களுக்கு அறலாக 
சற்குமிப்பிட்ட லருான தறயப்புகரில் லருானத்றத திட்டும் சபாறுப்பு 2016.12.30 ஆம் திகதி 
அேிறமக் சகாள்றக சுற்மமிக்றக இயக்கம் 01/2015)V( இன் பயம் சற்குமிப்பிட்ட லருானத்றத 
திட்டுகின்ம அறச்சுக்கரின்/ திறைக்கரங்கரின் ற்றும் நிறுலனத் தறயலர்களுக்கு 
ஒப்பறடக்கப்பட்டுள்ரது. இதற்கு அறலாக தங்கரது நிறுலனத்தினால் சற்குமிப்பிட்ட லருான 
குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் திட்டப்படுகின்ம லருானங்கள் ேம்பந்தாக பின்லருாறு 
சேற்படுலதற்கு கலனம் எடுத்தல் சலண்டும்.  

 

)அ( லருான குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் திப்படீு சேய்ப்பட்ட லருானம், திட்டப்பட்ட 
லருானம் ற்றும் நிலுறல லருானம் ஏசதனும் இருக்குாின்  ,அது சதாடர்பான 
லிபங்கறரபம்,  உடன்படிக்றகசான்மின் கீழ் அமலிடப்படுகின்ம லருானங்கள் 
இருக்குாின், அந்த உடன்படிக்றகக்கு அறலாக கிறடக்கசலண்டி திகதி ற்றும் 
உண்றில் கிறடத்த திகதி என்பலற்றமபம் சதரிலாகக் காட்டக்கூடி லிதத்தில் 
பறமான அமிக்றககறரப் சபைி லருதல் சலண்டும். 

  

)ஆ( நிலுறல லருானத்றத அமலிடுலறத சபாறுப்புக் கூமக்கூடி உத்திசாகத்தர் ஒருலருக்கு 
ஒப்பறடத்து, அந்த நடலடிக்றகற ஏககாயத்தில் சற்பார்றல சேய்லதற்கும், அந்த 
நிலுறல லருானத்றத அமலிட்டுக் சகாள்லதற்கும்  ,அமலிட சலண்டிபள்ர  நிலுறல 

லறிகாட்டல் இயக்கம் 03 

அ.நி.சு.01/2020 -11 ஆம் பகுதி, 13 ஆம் பந்தி   
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லருானத்தின் அரவு அதிகரிப்பறத தலிர்ப்பதற்காக சபாருத்தான உள்ரக நிர்லாக 
சலறயத்திட்டம் ஒன்றம தாரித்து சகாள்லதற்கும் நடலடிக்றக எடுத்தல் சலண்டும். 

  

)இ( திட்டப்பட்ட லருானத்றத ேரிாக லறகப்படுத்தி, உடனடிாக திண்ட நிதித்திற்கு 
லவு றலத்தல் சலண்டும். சலும் திட்டப்படுகின்ம லருானத்றத தற்காயிகாக 
திட்டப்படுகின்ம கைக்குகரில் அல்யது றபப்புக் கைக்குகரில் நிறுத்தி றலப்பதியிருந்து 
தலிர்ந்து சகாள்ர சலண்டி அசதசலறரில், றலப்புக் கைக்குகரில் அவ்லாமான 
லருானத் சதாறக உள்ரடங்கி இருக்குாின் அலற்றம ேரிாக அறடாரம் கண்டு 
அந்தந்த லருான குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் கைக்கு றலப்பதற்கு நடலடிக்றக எடுத்தல் 
சலண்டும்.  

 

)ஈ( நி.ஒ. 134)2( இன் பிகாம் உள்ரக கைக்காய்வுக்காக நிகழ்ச்ேித்திட்டங்கறரத் தாரிக்கும் 
சபாது லருானத்றத திட்டுதல்  ,லறகப்படுத்துதல் ,சற்பார்றல சேய்தல்,  அமிக்றககறர 
சபணுதல் ற்றும் லருான நிருலாகம் ஆகிலற்றுக்காக உள்ரக நிர்லாக 
பறமறிறனக் கண்காைிப்பது சதாடர்பான லிடங்கறர உள்ரடக்குதல் சலண்டும். 
அவ்லாறு தாரிக்கப்பட்ட உள்ரக் கைக்காய்வு நிகழ்ச்ேித்திட்டங்கறர நறடபறமப்படுத்தி 
பன்றலக்கப்படுகின்ம அமிக்றககரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிடங்கறர பகாறத்துலக் 
கைக்காய்வுக் குழுக்கூட்டத்தில் ீராய்வுக்கு உட்படுத்துதல் சலண்டும். 

  

02. நி.ஒ.85)1( ற்றும் )2( இன் பிகாம் லருான திப்படீுகறரபம் திருத்தப்பட்ட லருான 
திப்படீுகறரபம் இந்த திறைக்கரத்திற்கு ேர்ப்பிக்க சலண்டி திகதிகள் ற்றும் சதாடர்புறட 
ாதிரி படிலங்கள் என்பன ஒவ்சலாரு லருடபம் ச ாதம் 15 ஆம் திகதின்று அல்யது அதற்கு 
பன்னர் திறமசேரி சேற்பாடுகள் திறைக்கரத்தின் இறைதரத்தில் சலரிிடப்படும்.  

 

03. நி.ஒ.128)2( இன் பிகாம் நிலுறல லருானங்கள் சதாடர்பான அறாண்டு அமிக்றகற 
இந்த திறைக்கரத்திற்கு ேர்ப்பிக்க சலண்டி திகதிகள் சதாடர்பான ாதிரி படிலத்துடன் 
ஒவ்சலாரு லருடபம் ச ாதம் 15 ற்றும் நலம்பர் ாதம் 25 ஆகி திகதிகளுக்கு பன்னர் 
திறமசேரி சேற்பாடுகள் திறைக்கரத்தின் இறைதரத்தில் சலரிிடப்படும். 
 

04. அசு நிதி சுற்மமிக்றக இயக்கம் 01/2020 இல் 11 ஆம் பகுதிின் 5 ஆம் பந்திில் 
உள்ரலாறு தங்கள் நிறுலனத்திற்கு அல்யது சலறு ஏசதனும் நிறுலனத்திற்கு ஏற்புறடதாக 
சற்குமிப்பிட்ட லருான குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் சேருகின்ம கட்டைங்கள் அல்யது 
லருானங்கறர காயத்திற்கு காயம் ீராய்வு சேய்து அலற்றம திருத்தம் சேய்லதற்காக அே 
நிதித் திறைக்கரத்திற்கு அமிக்றகிடுதல் சலண்டும்.  

 

05. நி.ஒ.151 இன் கீழ் லருான கைக்குகறர தாரிப்பதற்காக சற்குமிப்பிட்ட லருான 
தறயப்புகளுக்கு உரிதாக லருானத்தியிருந்து திருப்பி சபற்றுக்சகாள்ளுதல் பற்மி லிபம் 
இத்துடன் அமிபகப்படுத்தப்பட்டுள்ர (TO/REV/ REFUND/ 01) ாதிரிக்கு அறலாக பூர்த்திசேய்து 
அடுத்துலரும் ாதத்தின் 15 ஆம் திகதிக்கு பன்னர் இந்த திறைக்கரத்திற்கு கிறடக்கச்சேய்தல் 
சலண்டும். )இறைப்பு 01( 
 

06. சலும் சற்குமிப்பிட்ட லருான குமிடீ்டு இயக்கத்தின் கீழ் லருானத்றத திட்டுகின்ம 
அறச்ேின்/ திறைக்கரத்தின் கீழ் காைப்படுகின்ம உப அலுலயகங்கள் இருக்குாின், அந்த உப 
கைக்கு அயகிற்கும் லருானத்றத திட்டுதல் ற்றும் நிருலாகம், அமிக்றககறர றலத்துக் 
சகாள்ளுதல் ற்றும் உள்ரக நிருலாகம் ேம்பந்தாக எழுத்து பயான அமிவுறகறர 



  

  

3 

 

சதறலான லிதத்தில் லறங்கி உன்னிப்பாக சற்பார்றல சேய்லதற்கு நடலடிக்றக எடுத்தல் 
சலண்டும்.  

 

07. சற்குமிப்பிட்ட லருான தறயப்புகளுக்கு ஏற்புறடதாக லருானத்தியிருந்து திருப்பி 
சேலுத்தும் சபாது நி.ஓ.118 இன் ஏற்பாடுகளுக்கு அறலாக நடலடிக்றக எடுப்பதற்கும், தலறுதயாக 
கைக்கு றலக்கப்பட்டுள்ர லருானங்கறர ேரிாக கைக்கு றலக்கும்சபாது நி.ஒ. 460 இன் 
ஏற்பாடுகளுக்கு அறலாக நடலடிக்றக எடுப்பதற்கும், பிறறகறர ேரி சேய்லதறன படிபான 
லறில் குறமத்துக் சகாள்லதற்கும் திட்டப்படுகின்ம லருானத்றத, ேரிான லருானம் 
தறயப்பின் கீழ் ாத்திம் கைக்கு றலப்பதற்கு திட்டுலதற்கு சபாறுப்பான உத்திசாகத்தர் 
கலனம் சேலுத்துதல் சலண்டும்  

 

 

 

 

 

எச்.ேீ.டி.எல் ேில்லா  

பைிப்பாரர் நாகம் )பதில்( 
திறமசேரி சேற்பாடுகள் திறைக்கரம்  
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    இறைப்பு 01   
 

ாதிரிப் படிலம் இயக்கம் - TO/REV/REFUND/01 

 
              
அறச்சு/ திறைக்கரம்/ ாலட்ட சேயகம்:  .........................................................  

சேயலினத் தறயப்பு இயக்கம்: ......................................    லருடம்: .........................        
ாதம்:........................... 
*திருப்பி சேலுத்தப்பட்ட லருான குமிடீ்டு இயக்கம்: ............................. 
 

 

 

லருானத்திற்கு 
‘லவு ’ 

றலக்கப்பட்ட 
சபறுதி )ரூபா( 

 

 

லருானத்துக்கு 
‘லவு ’ 

றலப்பதற்கான 
காைம் 

 

குறுக்கு குமிப்பின் பயம் 
சேய்ப்பட்ட திருத்தாின், 
திருத்தம் சேய்ப்பட்ட 
)சேயவு குமிப்பிடப்பட்ட( 
லருான குமிடீ்டு 
இயக்கம் அல்யது 
சதாடர்புறட கைக்கின் 
குமிடீ்டு இயக்கம் 

அ.நி.சுற்மமிக்றக இயக்கம் 
01/2020 இன் பகுதி 1 இல் 4 
பந்திின் பிகாம் காோக 
லறங்கப்பட்ட திருப்பி 
சேலுத்தயாின் 
சகாடுப்பனவு 
சேய்ப்பட்ட நபரின் 
சபர் அல்யது 
நிறுலனத்தின் சபர்  

    

    

    

    

    

    

    

    

 
*)ஒன்றுக்கு சற்பட்ட குமிடீ்டு இயக்கங்கள் இருக்குாின் ாத்திம் சலவ்சலமான ாதிரி 
படிலங்கறர தாரிக்கவும்( 
 
சற்குமிப்பிட்ட தகலல்கள் ேரிானறல என ோன்றுப்படுத்துகிசமன். 
 
 
.................................................................. 
பிதான கைக்காரர்/ பைிப்பாரர் )நிதி(  

 
திகதி: 
சதாறயசபேி இயக்கம்: 
பதலி இயச்ேிறன ற்றும் பகலரி: 



 
அசு நிதி சுற்மமிக்கை இயக்ைம் 02/2020 இல் 5 ஆம் பந்திின் ைீழ் அசாங்ை சசயவின 
முைாகத்துவம் சதாடர்பான வழிைாட்டல்  
 

நிதிாண்டினுள் ஒவ்வலாரு அமச்சினாலும்/ திமைக்கரத்தினாலும்/ ாலட்டச் வசயகத்தினாலும் 
வசயலிடுலதற்கு லருடாந்த கட்டு நிதிாக திமமசசரிின் னெயம் லிடுலிப்பதற்காக அனுதிக்கப்பட்ட 
உண்மான காசுப்பாய்ச்சமய எடுத்துக்காட்டி லிடுலிக்கப்படுகின்ம ‚கட்டு நிதி அதிகாத் தத்துலம்‛ 
நி.ஒ.366 இன் பிகாம் வதாடர்னமட லருடத்திற்காக தங்கரது அமச்சுக்கு/ திமைக்கரத்திற்கு 
திமமசசரிினால் (திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரம்) லிடுலிக்கப்படும்.  

  

அதனால் வதாடர்னமட நிதிாண்டுக்கான லருடாந்த கட்டு நிதி எல்மயம நிர்ைிப்பதற்கு நிதி 
ஆண்டின் லவுவசயவுத் திட்ட திப்படீ்டின் கீழ் தங்களுக்கு லறங்கப்பட்டுள்ர நிதி ஏற்பாடுகமர 
அடிப்பமடாகக்வகாண்டு நி.ஒ.367(அ) இற்கு அமலாக திப்படீு ஒன்று இத்துடன் இமைக்கப்பட்டுள்ர 
TOD/IMP/1, TOD/IMP/2, TOD/IMP/3, ற்றும் TOD/IMP/9,  ஆகி ாதிரி படிலங்கரின் பிகாம் தாரித்து 
வதாடர்னமட ஏமன லிபங்களுடன் இந்த திமைக்கரத்திற்கு சர்ப்பித்தல் சலண்டும். அவ்லாறு 
சர்ப்பிக்கப்பட சலண்டி குமிப்பான திகதிகள் வதாடர்னமட லருடத்தின் நலம்பர் ாதம் 30 ஆம் 
திகதிக்கு னன்னர் இந்த திமைக்கரத்தின் இமைதரத்தில் வலரிிடுலதற்கு நடலடிக்மக 
எடுக்கப்படுன்மது.   

2. நி.ஒ.367(ஆ) இன் கீழ் தங்கரால் திட்டப்படுகின்ம சகய லருானங்கமரனேம்/ 
கிமடப்பனவுகமரனேம் கைக்கிடுலதற்காக கீசற தப்பட்டுள்ர அமிவுமகமர பின்பற்றுதல் 
சலண்டும். 

i.   காசாகத் திட்டப்படுகின்ம சகய லருானங்கமரனேம் TOD/IMP/1 ாதிரி படிலத்தின் 2 ஆம் 
வதாகுதிில் 10 ஆலது நியின் கீழ் குமிப்பிடுதல் சலண்டும். 
 

ii. குறுக்கு பதிலின் னெயம் கிமடக்கின்ம சகய லருானங்கமரனேம் கிமடப்பனவுகமரனேம் 
சரிாக கைக்கிட்டு சசய (1) இல் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ாதிரி படிலத்தின் வதாகுதி இயக்கம் 1 
நில் இயக்கம் 2 இன் கீழ் காட்டப்பட சலண்டி அசதசலமரில், ஆளுக்குரி 
சலதனாதிகளுக்கான கட்டு நிதி எல்மயம தீர்ானிக்கும்சபாது பின்லரும் சீாக்கங்கமர 
சற்வகாண்டதன் பின்னர் ீண்டுலரும் வசயலினத்தில் கீழ் காட்டுதல் சலண்டும்.  

 லி.அ.ஓ. சம்பரத்தின் வபாருட்டு சம்பரம் ற்றும் சலதனத்திற்கான ஏற்பாட்டில் 6.5% 
சதலதீத்திற்கு சனான வபறுதி 

 அசாங்க உத்திசாகத்தர்கரின் னற்பைக் கைக்கின் குமமந்தபட்ச வசயவு எல்மயக்கு 
சனான வபறுதி  

 அசாங்க உத்திசாகத்தர்கரின் னற்பைக் கைக்கின் கீழ் வசலுத்தப்படுகின்ம 
கடனுக்காக அமலிடப்படுகின்ம லட்டிம ாதாந்தம் திப்படீு வசய்து அதன் லருடாந்த 
வாத்தம்  

iii. ஏமன னற்பைம் கைக்கின் கீழ் உள்ரடக்குகின்ம வதாமகமனேம் பின்லருாறு கைக்கிட்டு 
ாதிரிப் படிலத்தின் வதாகுதி இயக்கம் 5 இல் 1 ஆம் இயக்க நியின் கீழ் காட்டுதல் சலண்டும்.   

 
ஏமன னற்பைக் கைக்கின் கீழ் வாத்த லவு எல்மய     XXXX 

கறித்தல் - குறுக்கு பதிலின் னெயம் கைக்கீட்டு லருானம்  (XXXX) 

                  குமமந்தபட்ச லருான எல்மய    (XXXX) 

லறிகாட்டல் இயக்கம் 04 

அ.நி.சு.02/2020 – 05.2 ஆம் பந்தி 



திமமசசரிடிருந்து கிமடக்க சலண்டி கட்டுநிதி    XXXX 

 

3. ாதிரிப் படில இயக்கம் TOD/IMP/1 உள்ரடங்கி வபறுதிகமர கைக்கிடுலதற்கு 
ஏற்னமடதாக்கிக் வகாள்ரப்பட்ட பின்லரும் தகலல்கமர அவ்லாறு னர்த்தி வசய்ப்பட்ட ாதிரி 
படிலத்துடன் இந்த திமைக்கரத்திற்கு அனுப்னதல் சலண்டும்.  

I. நி.ஒ.208 இன் கீழ் தங்கரது அமச்சின் / திமைக்கரத்தின் / ாலட்டச் வசயகத்தின் வபாருட்டு 
ஏமன அமச்சினால், திமைக்கரத்தினால் அல்யது ாலட்டச் வசயகத்தினால் 
சற்வகாள்ரப்படுகின்ம வகாடுப்பனவுகளுக்காக ஒதுக்கப்படுகின்ம ஏற்பாடுகள் பற்மி லிபத்மத 
ாதிரிப் படில இயக்கம் TOD/IMP/3 இற்கு அமலாக சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

  

II. அச கைக்குகள் திமைக்கரத்தினால் காயத்துக்கு காயம் வலரிிடப்பட்டுள்ர வபாது மலப்னக் 
கைக்குகள் சம்பந்தான லறிகாட்டல்கரின் கீழ் நடலடிக்மக சற்வகாண்டதன் பின்னர், இதற்கு 
னன்மன லருடங்கரில் னென்மாம் தப்பினரிடிருந்து வபாது மலப்ன கைக்கின் கீழ் 
திட்டப்பட்டுள்ர காசு இருந்தால் ாத்திம், அந்த மலப்னகரியிருந்து வதாடர்னமட லருடத்தில் 
திருப்பிச் வசலுத்துலதற்கான ாதாந்த கட்டுநிதித் சதமலகள் பற்மி லிபம் ஒன்மம சர்ப்பித்தல் 
சலண்டும். அந்த வாத்த வதாமக TOD/IMP/1 ாதிரி படிலத்தின் வதாகுதி இயக்கம் 3 நில் இயக்கம் 
1 இன் கீழ் காட்டுதல் சலண்டும். 

 

III. TOD/IMP/1 ாதிரிப் லடிலத்திற்கு அமலாக கைக்கிடப்பட்ட லருடாந்த கட்டு நிதிம 
அடிப்பமடாகக்வகாண்டு TOD/IMP/2 ாதிரிப் படிலத்தின் னெயம் சர்ப்பிக்கப்படுகின்ம ாதாந்த 
காசுப்பாய்ச்சல் கூற்மினூடாக ாதாந்த ற்றும் காயாண்டு வாத்தத்துடன் வதாடர்னமட 
லருடத்திற்கான நிறுலனத்தின் கட்டுநிதித் சதமலம சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

 

IV. சம்பரம் ற்றும் சலதனம் ஆகிலற்றுடன் வசலுத்தப்படுகின்ம வதாமயசபசி வகாடுப்பனவு, 

எரிவபாருள் வகாடுப்பனவு, லடீ்டு வகாடுப்பனவு, ஏமன வகாடுப்பனவுகள் ற்றும் வசாத்துத் 
கடன் லட்டி ஆகிலற்றுக்கான அசாங்கத்தின் பங்கரிப்ன ஆகிலற்மம ாதாந்தம் திப்படீு 
வசய்து TOD/IMP/9 ாதிரிப் படிலத்தின் னெயம் சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

 

V. சசய குமிப்பிடப்பட்ட கட்டுநிதி எல்மயம நிர்ைிப்பது வதாடர்பான திப்படீுகமர 
வசய்லதற்காக பன்படுத்தப்பட்ட சகய எடுசகாள்கமரனேம் கைக்கிடுதல் பற்மி தகலல்கமரனேம் 
குமிப்னகராக சற்குமிப்பிடப்பட்ட படிலத்துடன் சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

 

4. திமமசசரிினால் நி.ஒ.366 இன் பிாகாம் நிர்ைிக்கப்படுகின்ம லருடாந்த கட்டுநிதி எல்மயின் 
அடிப்பமடில் ாதாந்த கட்டுநிதிமக் சகாரும் சபாது அமச்சினால்/ திமைக்கரத்தினால்/ 
ாலட்ட வசயகத்தினால் கீசற குமிப்பிடப்பட்டுள்ர வசல்னமமக்கு இைங்கிதாக 
வதாடர்னமட அமிக்மககள், அட்டலமைகள் சபான்மலற்மமனேம் சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

  

i. அமச்சு, திமைக்கரம் ற்றும் ாலட்ட வசயகம் ஆகிலற்மினால் TOD/IMP/4   ாதிரிப் 
படிலத்திற்கு அமலாக னர்த்தி வசய்ப்பட்ட ாதாந்த கட்டுநிதி லிண்ைப்பப் படிலத்மத 
ஒவ்வலாரு ாதனம் னென்மாலது சலமய நாரன்று அல்யது அதற்கு னன்னர் இந்த 
திமைக்கரத்திற்கு கிமடக்கக்கூடிதாக அனுப்னதல் சலண்டும். அதன் பிகாம் தாங்கள் 
அமச்சின்/ திமைக்கரத்தின்/ ாலட்ட வசயகத்தின் சதமலகளுக்கு  வபாருந்தக் கூடி 
லிதத்தில் அத்திாலசிான தகலல்கமரனேம் உள்ரடக்கிதாக ாதாந்த கட்டுநிதி 
லிண்ைப்பப் படிலத்மத தாரித்துக் வகாள்ரக்கூடிதாக இருக்கின்ம அசதசலமரில் 
லிசசட கருத்திட்டங்கள் ற்றும் லிடங்கள் உள்ர அமச்சு/ திமைக்கரம் அது பற்மி 



லிபத்மதனேம் இந்த லிண்ைப்ப படிலத்திசயச வலவ்சலமாக குமிப்பிடுதல் சலண்டும். 

அவ்லாறு TOD/IMP/4 ாதிரிப் படிலத்மதத் திருத்த சலண்டிிருப்பின் ாத்திம், லமவு 
வசய்ப்பட்ட கட்டுநிதி லிண்ைப்பப் படிலம் ஒன்மம தாரித்து இந்த திமைக்கரத்தின் 
தங்கள் நிறுலனத்தின் கட்டுநிதிம லிடுலிப்பது சம்பந்தாக நடலடிக்மககமர 
சற்வகாள்கின்ம பதலிநிமய உத்திசாகத்தருக்கு அனுப்பி அதற்கான னன்னனுதிம 
வபற்றுக்வகாள்ளுதல் சலண்டும். 

 

ii. திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்தினால் ாதாந்த கட்டுநிதிம லறங்கும்சபாது 
லருடாந்த கட்டு நிதி எல்மய அசதசபான்று ஆளுக்குரி சலதனாதிகள், ஏமன 
ீண்டுலரும், னெயதனம் ற்றும் அசாங்க உத்திசாகத்தர்கரின் னற்பைம் சபான்ம 
ஒவ்வலாரு உப கட்டுநிதி எல்மயமனேம் கலனத்தில் வகாள்ரப்படும் என்மபடிினால் அந்த 
எல்மயகமரனேம் தாண்டாத லிதத்தில் கட்டுநிதிமக் சகாருதல் சலண்டும். 

 

iii. சம்பரம் ற்றும் பதலிைி சம்பந்தான அமிக்மகம வதாடர்னமட ாதத்திற்கு அடுத்த 
ாதம் 15 ஆம் திகதின்று அல்யது அதற்கு னன்னர் திமமசசரி வசற்பாடுகள் 
திமைக்கரத்தின் தங்கள் நிறுலனத்திற்காக கட்டுநிதிம லிடுலிக்கின்ம பதலிநிமய 
உத்திசாகத்தரின் ின்னஞ்சல் னகலரிக்கு ாத்திம் அனுப்னதல் சலண்டும். ாதாந்தம் 
அனுப்னகின்ம ின்னஞ்சல் வசய்திின் தமயப்னக்கு நிறுலனத்தின் வபர், சம்பர 
தகலல்கமர அனுப்னகின்ம ாதம் ற்றும் வசயலினத் தமயப்ன இயக்கத்மத (உதாைம்: 
ABC திமைக்கரம், 2021 சனலரி, 450) குமிப்பிட்டு அனுப்னதல் சலண்டும்.  

 

iv. திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்தின் னெயம் வதாடர்னமட லருடத்திற்கு உரித்தான 
சம்பரம், சம்பர னற்பைம் ற்றும் ஓய்வூதி சம்பரம் ஆகிலற்மம வசலுத்துகின்ம 
திகதிகள் நிர்ைிக்கப்படுகின்ம அசதசலமரில், அதற்கு இமைான லிதத்தில் ாத்திம் 
சம்பரம் ற்றும் சம்பர னற்பைங்கமர லறங்குலதற்காக திமமசசரிிடிருந்து 
கட்டுநிதிமக் சகாருதல் சலண்டும். அவ்லாறு நிர்ைிக்கப்பட்டுள்ர திகதிகளுக்கு  
னமம்பாக சம்பரம் ற்றும் சம்பர பைத்மத லறங்குதல் தற்சபாதும் சற்வகாண்டு 
லருலதாின், அவ்லாமான வகாடுப்பனவுகமர இதன் பின்னர் வசய்க்கூடாது. உரி 
சம்பரத் தினத்திற்கு னன்னர் சம்பரத்மத லறங்குலதற்கு இதற்கு னன்னர் திமமசசரிின் 
னெயம் அனுதி லறங்கப்பட்டிருப்பின், இதன் னெயம் அந்த சகய அனுதிகளும் இத்து 
வசய்ப்படுகிமது.  

 

v. TOD/IMP/4 ாதிரிப் படிலத்தின் பிகாம் சர்ப்பிக்கப்படுகின்ம ாதாந்த கட்டுநிதிக் 
சகாரிக்மகம திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்திற்கு அனுப்னம்சபாது சம்பரம் 
ற்றும் சலதனத்துடன் சர்ப்பிக்கப்படுகின்ம (1003 வகாடுப்பனவு தலிர்ந்த ஏமன வசயவு 
லிடத்தின் கீழ்) ஏமன சகய வகாடுப்பனலின் அரமலனேம் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர 
லிபங்கமரனேம் சர்ப்பித்தல் சலண்டும். உதாைாக: வதாமயசபசி, எரிவபாருள், லடீு, 
வசாத்துக் கடன் லட்டிக்காக அசாங்கத்தின் பங்கரிப்ன ற்றும் ஏமனமல.  

 

vi. தங்கரது அமச்சின்/ திமைக்கரத்தின் கைக்குப் பிரிவுக்கு கிமடத்து, ாத இறுதிக்கு 
னன்னர் வசலுத்தப்படாது காைப்படுகின்ம லிமயப் பட்டில்கரின் வபறுதி (னதி CIGAS 
நிகழ்ச்சித்திட்டத்தின் கீழ் அமிக்மகிடப்பட்டுள்ர வபாறுப்னக்கமரனேம் கலனத்திற்வகாண்டு) 



TOD/IMP/10 ாதிரிப் படிலத்தின் னெயம் ாதாந்த கட்டுநிதி லிண்ைப்ப படிலத்துடன் 
சர்ப்பித்தல் சலண்டும். 

 

vii. திமமசசரிினால் நி.ஒ.91 இன் பிகாம் தங்கரது நிறுலனத்திற்கு அனுதிக்கப்பட்டுள்ர 
லருடாந்த கட்டு நிதி எல்மயம நி.ஒ.368 இன் பிகாம் குமமநிப்ன கட்டுநிதி 
அதிகாத்மத வபற்றுக் வகாண்டாயன்மி அந்த எல்மயம தாண்டி வசயலிடுலதற்காக 
கட்டுநிதிம சகாால் இருப்பதற்கு நடலடிக்மக எடுத்தல் சலண்டும்.  

 

viii. TOD/IMP/8 ாதிரிப் படிலத்தின் பிகாம் நிறுலனத்தினால் சபைப்பட்டு லருகின்ம சகய 
உத்திசாகனர்ல லங்கிக் கைக்குகமரனேம் பற்மி லிபவான்மம வதாடர்னமட 
ாதத்திற்கு அடுத்து லருகின்ம ாதத்தின் 15 ஆம் திகதின்று அல்யது அன்மம 
தினத்திற்கு னன்னர் திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்திற்கு கிமடக்கக்கூடிதாக 
சர்ப்பித்தல் சலண்டும். இந்த தகலமய சர்ப்பிப்பது ாதாந்த கட்டுநிம லறங்குலதற்கு 
னன்னான சதமலப்படாகக் கருதப்படுகின்மது.  

 

5. ாதாந்த ற்றும் காயாண்டு ரீதிாக அச கைக்குகள் திமைக்கரத்தினால் வலரிிடப்படுகின்ம 
திமமசசரி கைனி அச்சு குமிப்னகளுடன் தங்கரது நிறுலனத்தின் கட்டுநிதிக் கைக்குகமர சீாக்கம் 
வசய்து இமைக்கப்பட்டுள்ர ாதிரிப் படில இயக்கம் TOD/IMP/5 பிகாம் காயாண்டு அடிப்பமடில் 
அமிக்மககமர தாரித்து வதாடர்னமட காயாண்டு னடிலமடந்து, அடுத்து லருகின்ம ாதத்தின் 
15 ஆம் திகதின்று அல்யது அதற்கு னன்னர் திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்திற்கு 
சர்ப்பித்தல் சலண்டும். அந்த சீாக்கல் பைிின் சபாது தங்கரது நிறுலனத்தின் கட்டுநிதி 
கைக்கிற்கு உள்ரடங்கினேள்ர பிமறான ‘லவு’ ற்றும் ‘பற்று’ குமிப்னகமர அமடாரங்கண்டு 
அந்த பிமறான குமிப்னகமர கைக்கு மலத்துள்ர திமமசசரி அல்யது வதாடர்னமட 
அமச்சுக்கு/ திமைக்கரத்திற்கு/ ாலட்ட வசயகத்திற்கு அமிலித்து திருத்திக் வகாள்லதற்கு 
நடலடிக்மக எடுத்தல் சலண்டும்.  

 

6. தங்கரது அமச்சுக்கு/ திமைக்கரத்திற்கு/ ாலட்ட வசயகத்திற்கு லிடுலிக்கப்படுகின்ம 
கட்டுநிதி சம்பந்தான அமிலித்தல் ின்னஞ்சல் (e-mail) னெயம் அமிலிக்கப்படுகின்ம 
அசதசலமரில், அச்சிடப்பட்ட கடிதத்தின் னெயம் அமிலிக்கப்படாட்டாது. லங்கி கூற்றுக்கள் 
ற்றும் ின்னஞ்சல் வசய்திக்கு அமலாக கிமடத்ததமன உறுதிப்படுத்திதன் பின்னர் வபாது 172 
பற்றுச்சீட்மட இந்த திமைக்கரத்தின் உரி பிரிவுக்குப் வபாறுப்பான பதலிநிமய 
உத்திசாகத்தருக்கு தாதின்மி அனுப்னதல் சலண்டும். 

 

இந்த திமைக்கரத்திற்கு அமிலிக்கப்பட்டுள்ர ின்னஞ்சல் னகலரிம (e-mail address) உரி 
லிதத்தில் வசற்படக் கூடிதாக மலத்துக்வகாள்லது தங்கரது திமைக்கரத்தின் பிதான நிதி 
உத்திசாகத்தரின்/ பிதான கைக்காரரின்/ பைிப்பாரரின் (நிதி)/ கைக்காரரின் வபாறுப்பாகும். 
இது சம்பந்தாக ஏற்படக்கூடி எந்த ஒரு பிச்சமனமனேம் இந்த திமைக்கரத்தில் தங்கரது 
நிறுலனத்தின் கட்டுநிதிம லிடுலிப்பது சம்பந்தாக நடலடிக்மககமர சற்வகாள்கின்ம 
பதலிநிமய உத்திசாகத்தருக்கு அனுப்பி தீர்த்துக் வகாள்ளுதல் சலண்டும். 

7. சசய 1, 2, 3, 4 ற்றும் 5 ஆம் பந்திகரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர சகய ாதிரிப் படிலங்கமரனேம் 
www.treasury.gov.lk/ department of treasury operations/links/formats இமைதரத்திற்கு 
வசல்லதன் னெயம் தலிமக்கம் வசய்துவகாள்ர னடினேம். 

 

http://www.treasury.gov.lk/%20department


8. இந்த லறிகாட்டயின் னெயம் சகாப்பட்டுள்ர சகய ாதிரிப் படிலங்கமரனேம் உரி லிதத்தில் 
னர்த்திவசய்து சகாப்பட்டுள்ர ஏமன சகய தகலல்களுடனும் கீசற குமிப்பிடப்பட்டுள்ரலாறு 
திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்திற்கு கிமடக்கக் கூடிதாக அனுப்ப சலண்டி 
அசதசலமரில், அதன் வன் பிதிவான்மம தங்கரது நிறுலனத்திற்கு கட்டுநிதிம லிடுலிப்பது 
சம்பந்தாக இந்த திமைக்கரத்தில் நடலடிக்மககமர சற்வகாள்கின்ம பதலிநிமய 
உத்திசாகத்தரிடம் லிசாரித்து வபற்றுக்வகாண்ட வதாடர்னமட ின்னஞ்சல் னகலரிக்கும் 
கட்டாம் அனுப்னலதற்கு நடலடிக்மக எடுத்தல் சலண்டும்.  

 
ாதிரிப் படிவம் 

இயக்ைம் 

சர்ப்பிக்ை வவண்டி திைதிைள் 

 

TOD/IMP/1 வதாடர்னமட லருடத்தின் நலம்பர் ாதம் 30 ஆம் திகதிக்கு னன்னர் 
திமமசசரி வசற்பாடுகள் திமைக்கரத்தின் இமைதரத்தில் 
வலரிிடப்படுகின்மது. 

TOD/IMP/2 

TOD/IMP/3 

TOD/IMP/9 

TOD/IMP/4 ஒவ்வலாரு ாதனம் னென்மாலது சலமய நாள் அல்யது அதற்கு னன்னர் 

TOD/IMP/5 வதாடர்னமட காயாண்டு னடிலமடந்து அதன் பின்னர் லருகின்ம ாதத்தின் 
15ஆம் திகதி அல்யது அதற்கு னன்னர் 

TOD/IMP/8 வதாடர்னமட ாதத்திற்கு அடுத்து லருகின்ம ாதத்தின் 15ஆம் திகதின்று 
அல்யது அதற்கு னன்னர் 

TOD/IMP/10 சசய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர TOD/IMP/4 படிலத்துடன் இமைத்து அனுப்னதல் 
சலண்டும் 

 

9. இந்த லறிகாட்டல் சம்பந்தாக வதாடர்ந்தும் ஏசதனும் லிரக்கங்கள் சதமலப்படுாின் அதற்காக 
பின்லரும் உத்திசாகத்தர்களுக்கு அமறப்பிமன எடுத்து வபற்றுக்வகாள்ர னடினேம்.  

 

பதலி பிரிவு வதாமயசபசி 
இயக்கம் 

பைிப்பாரர் திண்ட நிதி னகாமத்துலப் பிரிவு 0112-484738 

பிதிப் பைிப்பாரர் லவு வசயவுத் திட்டத்மத நமடனமமப்படுத்தும் பிரிவு - 1 0112-484745 

பிதிப் பைிப்பாரர் லவு வசயவுத் திட்டத்மத நமடனமமப்படுத்தும் பிரிவு - 2 0112-484739 

பிதிப் பைிப்பாரர் லவு வசயவுத் திட்டத்மத நமடனமமப்படுத்தும் பிரிவு - 3 0112-484742 

பிதிப் பைிப்பாரர் லவு வசயவுத் திட்டத்மத நமடனமமப்படுத்தும் பிரிவு - 4 0112-484744 

 

 

எச்.சீ.டி.எல் சில்லா  

திமமசசரி வசற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம் (பதில்) 
 



   

  

 

 

          

நாதிரிப் டிய இக்கம் : TOD/IMP/1 

   20… ஆம் யருடத்திற்கா கட்டுிதி யிண்ணப் டியம் 

 

 அமநச்சு/ திமணக்கம் / நாயட்ட செனகம் : ...................................................................                       

                                

செயித் தமப்பு :..............................    

  

 

           

ரூா '000 

ச
த
ாகு

த
ி 

 

நதிப்டீ்டு ஏற்ாடு ற்ின யிபம்  

சநா
த்த 
ஏற்
ா
டு 

கமித்தல் 

சநாத்த
க் 

கமிவு 

ஏம
ன 

திமண
க்கம் 
ஏற்ாட்

டு 
யருநா
ம் 

ணி 
முற்
ண 
எல்
ம 

யருநா 
நதிப்டீு / 
மயப்பு 
நற்றும் 
ஏமன 

கிமடப்
வு 

திமசெ
ரினிடநிரு

ந்து 
கிமடக்கி
ன் ணி 
முற்ண

ம் 

 

குறுக்
கு 

குிப்பு 

ஏமன 
திமணக்
கங்களு
க்கா 

ஒதுக்கீடு 
(TOD/ 

IMP/3) 

நாயட்
ட 

சென
கங்களு
க்கா 
ஒதுக்கீ
டு (TOD/ 

IMP/3) 

அபொங்க 
கூட்டுத்
தாங்க
ளுக்கா 
ஏற்ாடுக

ள் 

சயி
ாட்டு 

உதயிக் 
கடன்  -

12 

 
 (1)   (2)   (3)   (4)   (5)   (6)  

2+3+4+5+

6=(7)  
 (8)  1-7+8 =(9)         (10)  9-10 =(11)                    

(1) 

 

 ிகழ்ச்ெித் திட்ட செமய (நீண்டு யரும்)                       

ிகழ்
ச்ெித்
திட்ட
ம் 

ெம்ம் (1001-1003) 

ெம்த்துடன் 
யமங்கப்டுகின் 
ஏமன டிகள்  

ஏமனமய 

1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX .. 
 

2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX .. 
 

3 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX .. 
 

உ 
சநா
த்தம் 

-1 

XXX XXX XXX XXX 

XXX* 

XXX XXX XXX XXX XXX 

XXX* 

XXX .. XXX 

(2)  ிகழ்ச்ெித் திட்ட செமய (மூதச் செயிம்) 

                      

ிகழ்
ச்ெித்
திட்ட
ம் 

திபண்
ட 
ிதின
ம் (11) 

சய.உதயி கடன் (12) 
சயிாட்டு உதயி 

(13/16) 

மூ.செ.உ (14/15) 

உ.ி.(17) சய.உ.(12) உ.ி.(17) 
சய.உ.(13/16

) 

உ.ி.(17) சய.உ.(14/15

) 

1 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX  XX* XX 

2 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX     

3 XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX XX .. XX     

உ 
சநா
த்தம் 

XXX XXX XXX XXX XXX 

 

XXX 
XXX 

 

XXX

* XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX* XXX XXX XXX 



 

- 2 

(3)  மயப்பு கணக்கு 
XXX

* 
.. .. .. .. .. .. .. XXX .. XXX 

(4)  அபொங்க உத்திசனாகத்தர்கின் முற்ணம் கணக்கு XXX .. .. .. .. .. .. .. XXX .. XXX 

(5)  ஏமன முற்ணம் கணக்கு 
   

XX* 
.. .. .. .. .. XX .. XX .. XXX 

   உ சநாத்தம் - 3 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 

   முழு சநாத்தம் ( 1+2+3) XXX

X 
XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX 

  

       

 

  

        

       
 

        

         

  

 

                                                                                              

சநச அட்டயமணனில் குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் ெரினாமய எ 
ொன்றுப்டுத்துகிசன். 

ிபதா ிதி உத்திசனாகத்தரின் / கணக்காரின்/ ணிப்ாரின் (ிதி) - மகசனாப்ம் -

.................................................. 

                  -  சனர்  :-................................................... 

நின்ஞ்ெல் முகயரி:-  ……………………………………             (தயி இச்ெிம) 

சதாமசெி இ.   :-  ………………………….. 

jpfjp       :-………………………….. 

 

தனாரித்தயர்:-       …………………………………. 

ெரிார்த்தயர்:-   ………………………………….. 

 

*(யிபநா கணக்கிடல் சயவ்சயா த்திபத்தின் மூம் 
ெநர்ப்ிக்கப்டுதல் சயண்டும்) 

          

 



 
                                                                                                       ாதிரிப் படில இயக்கம்: TOD/IMP/2 

அனுதிக்கப்பட்ட செயலினத் திட்டத்திற்கு அமலாக ாதாந்த/ காயாண்டு காசுப்பாய்ச்ெல் கூற்று - 20…. 
 

              அமச்சு/ திமைக்கரம் / ாலட்ட செயகம் : ……………………………………………………… 

      செயலினத் தமயப்பு : ……………………….                     
                                                                                                      

     

செயலின லிடம் 
(செயவு லிமட 

குமிடீ்டு 
இயக்கத்துடன்) 

அனுதிக்கப்பட்ட செயலின லிடத் திட்டத்திற்கு அமலாக ாதாந்த நிதி ததமலப்பாடு                                                                                                                                                                                                                                                               
ரூபா '000 

 

ென. 
 

சபப். 
 

ார்ச் 

முதயாலது 
காயாண்டில் 
சாத்தம் 

 

ஏப். 
 

த ஜூன்; 

இண்டாலது 
காயாண்டில் 
சாத்தம் 

ஜூமய ஆக. செப். 
மூன்மாலது 
காயாண்டில் 
சாத்தம் 

 

 

 

ஒக். 
நல. டிெ. 

நான்காலது 
காயாண்டில் 
சாத்தம் 

முழு 
சாத்தம் 

 

 
I 

 

ஆளுக்குரி 
தலதனாதிகள் (1001 
ற்றும் 1003) 

 
 
 

               
xxx 

 ெம்பரத்துடன் 
லறங்கப்படுகின்ம 
ஏமன படிகள் 
(1003 செயவு 

லிடம் அல்யாத) 

                

xxx 

 
II 

 

தயதிக தந 
ற்றும் லிடுமுமம 
தின ெம்பரம் (1002) 

 
 
 

               

xxx 

 
III 

ஏமன ெகய 
ீண்டுலரும் 
செயலினம் 

 
 
 

         
 

      
xxx 

  மீண்டுவரும் 
மமொத்தம் 

 
 

               
xxx 

 
IV 

 

ீள்நிப்பல் 
செய்க்கூடி 
சலரிநாட்டு உதலி 

                
xxx 

 
V 
 

ஏமன ெகய 
மூயதன 
செயவுகளுக்காகவும் 

                
xxx 

 
VI 

அ.உ கடன் ற்றும் 
முற்பைம் 

 
 

               
xxx 

VII மலப்பு கைக்கு                 xxx 

 
VIII 

 

ஏமன முன்பை 
கைக்குகள் 

                        
xxx 



 
 

       முழு சாத்தம்                 
  * xxxx  

* இந்த நியின் சபறுதி ாதிரி படிலம் இயக்கம் TOD/IMP/1 இல் 11 ஆம் நியில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர சபறுதிக்கு ொக இருத்தல் தலண்டும். 
      பிதான நிதி உத்திதாகத்தரின்/ பிதான கைக்காரரின்/ பைிப்பாரரின் (நிதி) மகசாப்பம்:-  

தாரித்தலர்:- ………. …………                     -  சபர் :-. 

ெரிபார்த்தலர்;:- …………………..                 (பதலி இயட்ெிமன) 
          திகதி :..................... 



                                                                                                                                                                        
 

அமச்சு/ திமைக்கரம் / ாவட்ட செயகம்: …………………………… 

செயவினத் தமயப்பு: ……………………….                   

(i) ஏமன  அமச்சுகளுக்கு/ திமைக்கரங்களுக்கு/ ஏற்பாடுகமர ஒதுக்குதல்-  20…....  

                                            ரூ. '000 

தமயப்பு அமச்சு/ 
திமைக்கரம் 

மூயதனம்;   ீண்டுவரும்  (ரூபா) முழு 
சாத்தம் 

   ஆளுக்குரி 
வவதனாதிகள் 

ஏமன 
ீண்டுவரும்
  

சாத்தம்  

   1001 1002/1003    

        

        

        

        

        

 

(ii) ாவட்ட செயகங்களுக்கு ஏற்பாடுகமர ஒதுக்குதல் -  20….. 

                                              ரூ. '000 

தமயப்பு khtl;l nrayfk; மூயதனம்; 

ீண்டுவரும்  (ரூபா) முழு 
சாத்தம் 

ஆளுக்குரி 
வவதனாதிகள்; 

ஏமன 
ீண்டுவரும் 

சாத்தம் 

   1001 1002/1003/1506    

255 சகாழும்பு       

256 கம்பஹா       

257 களுத்துமம       

258 கண்டி       

259 ாத்தமர       

260 நுவசயிா        

261 காயி       

262 ாத்தமம       

263 அம்பாந்வதாட்மட       

264 ாழ்ப்பாைம்       

265 ன்னார்       

266 வவுனிா        

267 முல்மயத்தீவு       

268 கிரிச ாச்ெி       

269 ட்டக்கரப்பு       

270 அம்பாமம       

271 திருவகாைமய        

272 குரு ாகல்       

273 புத்தரம்       

274 அனுாதபும்       

275 சபாயன்னறுமவ       

276 பதுமர        

277 சானாகமய        

278 இத்தினபுரி       

279 வககாமய       

 சாத்தம்       

வவய அட்டவமைில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகவல்கள் ெரிானமவ என ொன்றுப்படுத்துகிவமன்.;.  
 

 பிதான  ிதி உத்திவாகத்தரின் / பிதான கைக்காரரின் / பைிப்பாரரின் ( ிதி) மகசாப்பம்:- ………...... 

தாரித்தவர்:- ………. …………                                                                     சபர்:-................... 

ெரிபார்த்தவர்:- …………………..          

 (பதவி இயட்ெிமன) 
                திகதி :..................... 

ாதிரிப் படிவ இயக்கம்;:TOD/IMP/3 
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          நாதிரி இக்கம்:TOD/IMP/04 

(பழுமநனாக பூபணப்டுத்தப்ட்ட யிண்ணப்ங்கள் ஒவ்வயாரு நாதத்தின் 3ஆம் வயம ாிவா 
அல்து அதற்கு பன்வபா சநர்ித்தல் வயண்டும்) 

நாதாந்த கட்டுிதி விண்ணப்ம் 

20.. …… …………….. நாதத்திற்காக 
 

1. அமநச்சின் / திமணக்கத்தின் / நாயட்டச் வசனகத்தின் வனர்: ……………………………………    தமப்பு 
2. கடந்த நாத இறுதினில் யங்கிக் கணக்கின் ிலுமய                       : 20................இல் ரூா: ……………… 

3. கடந்த நாத இறுதினில் காவசட்டின் ிலுமய                              : 20............ இல் ரூா :…………………   

4. அிக்மகனிடப்டுகின் நாதத்தின் கட்டுிதித் வதமயப்ாடு ற்ின யிபம்: 
                ரூா.'000 

கட்டுிதி யமககள் வசயி
க் 

குினீடு  

யருடாந்
த 

கட்டுிதி 
எல்ம 

கடந்த 
நாத 
இறுதி 
யமப 

யிடுயிக்க
ப்ட்டுள் 
கட்டுிதி
னின் 

அவு 

கடந்த நாத 
இறுதினில் 
எஞ்சின 
கட்டுிதி 
எல்ம 

அிக்மகனி
டப்டுகின்

 
நாதத்திற்

கா 
கட்டுிதித் 
வதமயப்ா
டு  

கட்டுிதித் 
வதமயப்
டும் திகதி 

கடந்த நாத 
இறுதி யமப 
வத.ய.வச 

திமணக்க
ம் சிார்சு 
வசய்த 
வதாமக 

வத.ய.வச 
திமணக்க
ம் சிார்சு 
வசய்யும் 
வதாமக 

(i) (ii) (iii) (iv) (iii)-(iv)=(v) (vi) (vii)   

ஆளுக்குரின வவதாதிகள் - உ 
மநாத்தம் (அ+ஆ) 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

வவதம் - அ  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
சம்ங்கள் நற்றும் கூிகள் 

1001        

வநதிக வப நற்றும் யிடுபமக் 
வகாடுப்வுகள் 

1002        

ஏமன வகாடுப்வுகள் 
1003        

சம்த்துடன் யமங்கப்ட்ட 
ஏமன வகாடுப்வுகள் - ஆ 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

எரிவாருள், வதாமவசி 1202        

வாக்குயபத்து 
1401        

வதாமவசி 1402        

யடீமநப்பு 1404        

யடீமநப்பு/ வசாத்துக்கடன் யட்டி 
1506        

ஏமனமய 
        

ஏனன நீண்டுவரும் - உ 
மநாத்தம்  (அ+ஆ+இ)  

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ஏனன நீண்டுவரும்- அ  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

வாக்குயபத்து வசவுகள் 

1101 
1102 

       

காகிதாதிகள் நற்றும் அலுயக 
வதமயப் வாருட்கள் 1201 

       

எரிவாருள் 1202 
       

உணவு குடிாம் நற்றும் 
சீருமடகள் 1203 

       

நருத்துய யமங்கல் நற்றும் 
ஏமனமய 

1204 

1205 

       

யாகங்கள் 1301 
       

வாி நற்றும் இனந்திப சாதம் 1302 
       

கட்டடம் நற்றும் கட்டமநப்புகள் 1303 
       

வாக்குயபத்து 1401 
       

தால் நற்றும் வதாமத்வதாடர்பு 1402 
       

நின்சாபம் நற்றும் ீர் 1403 
       

யாடமக, உள்ளூபாட்சி யரி நற்றும் 1404 
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ஏமனமய 

ஏமனமய 1405 
       

யிவசட கருத்திட்டங்கள்/ யிடனங்கள் 
- ஆ  

       

 1504        

 1508        

வயறு அமநச்சுக்கள் / 
திமணக்கங்கிிருந்து வற்றுக் 
வகாண்ட ஒதுக்கீடு - இ 

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

         

பதச் வசயிம் - உ 
வநாத்தம் (அ+ஆ+இ)  

 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

ஏமன பதச் வசயிம் - அ 
 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

கட்டடம் நற்றும் கட்டமநப்புகள் 2001 
       

வாிஇ இனந்திபம் நற்றும் 
உகபணம் 2002 

       

யாகங்கள் 2003 
       

யாகங்கள் 2101 
       

தாடம் நற்றும் அலுயக 
உகபணம்; 2102 

       

வாி, இனந்திபம் நற்றும் 
உகபணம் 2103 

       

கட்டடம் நற்றும் கட்டமநப்புகள் 2104 
       

காணி நற்றும் காணி வநம்ாடுகள் ; 2105 
       

தயினிர் னிற்சி 2401 
       

விவேட கருத்திட்டங்கள்/ 

விடனங்கள் - ஆ  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

வேநிப்பு 2502 
       

         

மவளிாட்டு ிதி உதவியுடன் 
மதாடர்புனடன உள்ாட்டு ிதி ( 
ிதி இல-17) - இ  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

         

வவறு அனநச்சுக்கள் 
தினணக்களங்களிலிருந்து 
மற்றுக் மகாண்ட ஒதுக்கீடு - இ  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

         

மவளிாட்டு ிதி உதவி (ிதி இல-

13)  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

         

னவப்புக் கணக்கு  xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

அ.உ.முற்ணக் கணக்கு  - உ 
மநாத்தம்  

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 

யிவசட பற்ணம் / ண்டிமக 
பற்ணம்  

       

இடர் கடன்  
       

முழு மநாத்தம்  xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

வநவ உள் தகயல்கள் அங்கீகரிக்கப்ட்ட யபவு வசவு நதிப்டீு, கட்டுிதி அதிகாபம் நற்றும் ஏமன வவபட்டு ிலுமயகள் என்யற்றுடன் 
இணங்குகின்து என்மத உறுதிப்டுத்துகிவன். 

 

தனாரித்தயர்: .................              ிபதந ிதி அலுயர்/ ிபதந கணக்கார்/ ிதிப் ணிப்ாரின்  -  மகவனாப்ம்: .................................................... 
 

சரிார்த்தயர்: ................                       வனர்     :....................................................... 

நின்ஞ்சல்:...........................                  திகதி:.......................................   (தயி இச்சிம) 

njhiyNgrp:.............................. 

           

 



        ாதிரிப் படில இயக்கம் :TOD/IMP/05 

          

                    

அமச்சு /திமைக்கரம் /ாலட்டச் செயகத்தின் சபர்;:........................................... 

  

20../.........../.........இல் காயாண்டு படிலிற்கான கட்டுநிதிக்கைக்கு ீள் இைக்கக்கூற்று 

கட்டுநிதி கைக்கு இய:7002/0/0/...................      கட்டுநிதி கைக்கு இய:7003/0/0/.................. 
 

திமமசெரி கைினி அச்ெின் பிகாம் 20....../...../...... இல் ீதி (காயாண்டின் 
இறுதித் தினத்தில்) 

XXXX 

 

செர்த்தல் :தலமான செயவு/லவு அல்யது கைக்கிடப்படாத 
செயவு/திமமசெரி அச்ெின் லவு/ பற்று   
     

 

1 XXXX 

2 XXXX 

3 XXXX 

 XXXX 

கறித்தல் : தலமான செயவு/லவு அல்யது கைக்கிடப்படாத 
செயவு/திமமசெரி அச்ெின் லவு/ பற்று 

 

1 XXXX 

2 XXXX 

3 XXXX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

20...../....../......இல் ெீர் செய்ப்பட்ட கட்டுநிதி கைக்கு ீதி (காயாண்டின் இறுதித் 
தினத்தில்) 

XXXX 

  

(பழுமாக பூைப்படுத்தப்பட்ட படிலங்கள், ஒவ்சலாரு காயாண்டு படிலில் சதாடர்ந்துலரும் 
ாதத்தின் 15ஆம் திகதிிசயா அல்யது அதற்கு பன்னசா ெர்பிக்கப்படல் சலண்டும்) 

 



காயாண்டின் இறுதித் தினத்தில் காசெட்டு ீதிம கட்டுநிதி கைக்கு 
ீதியுடன் ீள் இைக்கம் செய்தல் 

 

காசெட்டு ீதிகள்   

1 XXXX 

2 XXXX 

3 XXXX 

....  

  

செலுத்தப்படாத பற்பைங்கள்  

1 XXXX 

2 XXXX 

3 XXXX 

4 XXXX 

...  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

 

 

 

 

 

XXXX 

 

திமைக்கர புத்தகங்கரின் பிகாம் 20......../...../...... இல் கட்டுநிதி கைக்கு ீதி 
(காயாண்டின் இறுதிில்) 

XXXX 

சசய அட்டலமைில் தப்பட்ட அமனத்து தகலல்களும் ெரிசன உறுதிப்படுத்தப்படுகின்மது. 

 

தாரித்தலர்:-     ........................... 

ெரிபார்த்தலர்:-  ........................... பித நிதி அலுலயர்/ பித கைக்காரர்/   

                                   நிதிப்பைிப்பாரரின் மகசாப்பம் :..........................  

திகதி:-  ………………                 சபர்:- …………… 

                                                           (பதலி இயச்ெிமன) 



                 

 

நாதிரிப் டிய இக்கம்:TOD/IMP/08 

                            (பழுமநனாக பூபணப்டுத்தப்ட்ட டியங்கள் ததாடர்ந்துயரும் நாதத்தின் 15ஆம் திகதினிலா அல்து அதற்கு பன்லபா சநர்ிக்கப்டல் லயண்டும்) 

 

அமநச்சின் /திமணக்கத்தின் / நாயட்டச் தசனகத்தின் தனர்;;: ........................................... 

தசயித் தமப்பு: .................................................... 

 20...../......../....... இல் கமடசி நாதத்திற்காக உத்திலனாகபூர்ய யங்கிக் கணக்குகின் தகயல்கள் 

ததா.
இ 

யங்கி
னின் 
தனர் 

யங்கிக் 
கிமனின் 
தனர் 

உத்திலனா
கபூர்ய 
யங்கிக்க
ணக்குஇ
க்கம் 

உத்திலனாகபூர்
ய யங்கிக் 
கணக்கின் 
தனர் 
(தமமந 
அலுயகம்/ 
உ 
அலுயகம்) 

உத்திலனாகபூர்ய 
யங்கிக்கணக்கு 
தசனற்ாட்டில் 
உள்தா 
இல்மனா 

யங்கிக் 
கணக்கிணக்கக் 
கூற்று 
தனாரிக்கப்ட்ட 
இறுதி நாதம் 
நற்றும் ஆண்டு 

20....../......./..... 
திகதினிா 
யங்கி நீதி 
 
 
 

6 நாதங்களுக்கு 
பன் யமங்கப்ட்ட 
காலசாமகள் 
ஆால் 
தகாடுப்யிற்காக 
யமங்கப்டாதமய 

ஒரு நாதத்திற்கு 
லநாக 
அமடனாங் 
காணப்டாத 
ற்றுச்சீட்டுக்கள் 

ஒரு நாதத்திற்கு 
லநாக 
அமடனாங் 
காணப்டாத 
தகாடுப்வுகள் 

காலசட்
டு நீதி  

ரூா 
 

யங்கி 
நீதி 
ரூா 

எண்
ணிக்
மக 

தறுநதி 
ரூா 

திப்
ட்ட 
திவு
கின் 
எண்
ணிக்
மக 

தறுநதி 
ரூா 

தி
ப்ட்
ட 
திவு
கி
ன் 
எண்
ணிக்
மக 

தறுநதி 
ரூா 

               
               
               
               
- தநாத்

தம் 
 - - - - xxxx xxxx xx xxx xx xxx xxx xxxx 

லநல அட்டயமணனில் உள்டக்கப்ட்ட அமத்து உத்திலனாகபூர்ய யங்கிக் கணக்குகின் தகயல்களும் சரிதன உறுதிப்டுத்தப்டுகின்து. 

தனாரித்தயர் ;:.................      ிபதந ிதி அலுயர்/ ிபதந கணக்கார்/ ிதிப் ணிப்ாரின் மகதனாப்ம்:......................................... 
சரிார்த்தயர்:................                  தனர்;;;:........................................................ 

       திகதி: ...............................            தயி பத்திமப 

        

 



                                 நாதிரிப் டிவ இலக்கம் TOD / IMP/09 

  

சம்பளத்துடன் வழங்கப்படுகின்ற (1300 சசலவு விடத்தின் கீழ் தவிர்ந்த) சகொடுப்பனவுகளின் திப்பீடு -20...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

தனாரித்தவர்:    ………………..  ிபதா ிதி உத்தியனாகத்தரின் / ிபதா கணக்காளரின் / ணிப்ாளரின் (ிதி)- ககயனாப்ம்:- …………..........;:- ………….......... . 

சரிார்த்தவர்:-……………..                                                                                     - யனர்     :- …………............ 

          (தவி இலச்சிக)     

    திகதி:- …………….. 

              

யகாடுப்
வு 
வகக 

சவரி யப்பவரி நார்ச் ஏப்பல் யந ஜூன் ஜூகல ஆகஸ்ட் யசப்டம்ர் ஒக்யடா
ர் ; 

வம்ர் டிசம்ர் 

 

வருடாந்த 
யநாத்தம் 

எரியாரு
ள் 

            xxxx 

யாக்குவப
த்து 

            xxxx 

யதாகல 
யசி  

            xxxx 

வடீு             xxxx 

யசாத்து 
கடன் 

வட்டி  

            xxxx 

ஏகன
கவ 

            xxxx 

யநாத்தம் xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

....................................... அகநச்சு/ திகணக்களம்/ நாவட்டச் யசனலகம்; 

யசலவி தகலப்பு :-   .................. 

 

     (000) 



            நாதிரிப் டிவ இக்கம்: TOD/IMP/10 

(உரின விதத்தில் பூர்த்திசெய்து நாதாந்த ணி பற்ண விண்ணப்ப் டிவத்துடன் 
ெநர்ப்ித்தல் வவண்டும்) 

.................................. அமநச்சு/ திமணக்களம் / நாவட்ட செனலகம்:                                                     

செலவித் தமலப்பு     :- ..............                                                                  

20...../…. /...... ஆம் திகதினில் உள்வாறு தரீ்க்கப்டாது காணப்டுகின் விலப் ட்டினல்கின் பறுநதி 
ரூா நில்லினன் 

 
 

 

விபம் 

 

(1) 
 

 
 

பெவி விபம் 
(ிபதா பதாகுதி 
நட்டம்) 

 

 
 (2) 

……………… ஆம் திகதினில் உள்வாறு பெலுத்தப்டாத காணப்டுகின் 
விலப்ட்டினல் பறுநதி 

(8) ிபில் 
குிப்ிடப்ட்டுள் ிலுலவ 
விலப்ட்டினல் 
பாறுப்ல ஏற்டுத்திக் 
பகாள்ளும் கட்டத்தில் 
ஏற்ாடு இருந்ததா (ஆம்/ 
இல்ல) 

(9) 

டப்பு ஆண்டில் வபவு 
பெவு திட்டத்தின் கீழ் 
பற்றுக்பகாள்க் கூடின 
ஏற்ாட்டின் அவு  
  

 
(10) 

1 
நாதத்திற்

கு 
குலவா

து  

 
(3) 

1-2 
நாதங்களு
க்கு 
இலடப்ட்ட
து  

(4) 

2-3 
நாதங்க
ளுக்கு 
இலடப்ட்
டது  

 
(5) 

3 நாதத்திற்கு மநல்; பநாத்தம் (3)+ 

(4)+ (5) 

+ (6)+ (7) = 
 

(8) 

டப்பு 
ஆண்டு  

 

(6) 

முன்
லன 
ஆண்டு  

(7) 

நீண்டுவரும்; 

i) னணச் செலவு 

ii) வழங்கல் 

iii) ……. 
iv) …….. 

       
 

 

நீண்டுவரும் முழு பநாத்தம் 
        

மூதம்;   

i) பலத 
சொத்துக்கள் 
புர்ிர்நாணம் 
நற்றும் வநம்டுத்தல் 

ii) பலத 
சொத்துக்கமள 
எடுத்தல் 

iii) ……… 

        

முழு மூத பநாத்தம் 
        

முழு பநாத்தம் 
        

 
தனாரித்தவர்;:- .....................                                           ிதிப் ிரிவு தமலவரின் மகசனாப்ம்;:- ...................................... 
ெரிார்த்தவர்::- ....................                                                                                                                       சனர்     :- ...................................... 
                                                                        (தவி இலச்ெிம) 
                                                                                          திகதி :- .................................... 



 

 

 

அரச ிதி சுற்றறிக்கை இலக்ைம் 02/2020 இல் 06 ஆம் ந்தியின் ைீழ் அரசாங்ை 
ிறுவங்ைளின் வங்ைிக் ைணக்குைகள சசயற்டுத்துவது சதாடர்ா வழிைாட்டல்  

 

திறசேரி சபக் கணக்கு பறறநனின் (Treasury Single Account System) கீழ் அறநச்சுக்கள் 
நற்றும் திறணக்கங்கின் பம் சணப்ட்டு வருகின் உத்திசனோகபூர்வ உ வங்கி 
கணக்குகள் ேம்ந்தநோ டவடிக்றககற சநற்ககோள்ளும் சோது சதறவனோ திறசேரி 
அனுநதிறனப் கற்றுக்ககோள் சவண்டின ேந்தர்ப்ங்கில் திறசேரி கேனற்ோடுகள் 
திறணக்கத்தின் இறணனத்தத்தில் (www.treasury.gov.lk/department of treasury 

operations/links/) கவினிடப்ட்டுள்/ இதனுடன் இறணக்கப்ட்டுள் ின்வரும் விடனங்கள் 
ேம்ந்தநோக னன்டுத்த சவண்டின நோதிரிப் டிவத்றத ேரினோகப் பூர்த்திகேய்து 
சகோபப்ட்டுள் கதோடர்புறடன ஆவணங்களுடன் இந்த திறணக்கத்திற்கு ேநர்ப்ித்தல் 
சவண்டும். 
  

கதோடர் 

இக்கம் 
விடனம் 

நோதிரிப் டிவ 
இக்கம் 

 

1. புதின உத்திசனோகபூர்வ வங்கிக் கணக்குகற தித்தல் TOD/BA/01 

2. 
புதின வங்கிக் கணக்குகற கேய்னப்டுகின் அறநச்ேின் 

கேனோரின் / திறணக்கத் தறவரின் நோற்ம் 
TOD/BA/02 

3. கேனற்டோத உத்திசனோகபூர்வ வங்கிக் கணக்குகற படுதல் TOD/BA/03 

4. புதின வங்கிக் கணக்கின் கனறப நோற்றுதல் TOD/BA/04 

5. 

உத்திசனோகபூர்வ வங்கிக் கணக்குகறப் சணிவருகின் 

வங்கிக் கிறறன நோற்றுதல் (ஒசப வங்கி கதோகுதினின் 

கிறகளுக்கிறடனில்) 

TOD/BA/05 

 

எச்.ேீ.டி.எல். ேில்வோ  

திறசேரி கேனற்ோடுகள் ணிப்ோர் ோனகம் (தில்) 
 

 

வழிைாட்டல் இலக்ைம் 05 

அ.ி.சு.02/2020 – 06 ஆம் ந்தி 
  

http://www.treasury.gov.lk/department


ாதிரிப் படில இயக்கம்- TOD/BA/01 

 

உத்தியோகபூர்வ வங்கி கணக்கக திறப்பதற்கு யதகவோன அனுதிகப் 

பபற்றுக்பகோள்வதற்கோன விண்ணப்ப படிவம் 

(1) செயலினத் தலயப்பு -  
(2) i. அலச்சு/ திலைக்கரம்  -                 

ii. உப அலுலயகம் - 
(3) திலைக்கராின் சதாடர்புலட அலச்சு - 
(4) லங்கிக் கைக்லக திமப்பதற்கான ததலலப்பாடு - 

 
 
 

(5) லங்கிக் கைக்கின் சபர் - (அலச்ெின்/ திலைக்கரத் தலயலரின் பதலி ற்றும் லங்கிக் 

கைக்கின் பைி என்பன சுருக்காக உள்ரடக்கப்பட்டிருத்தல் தலண்டும். உதாைம்: 
செயாரர், சுகாதாம் ற்றும் உள்நாட்டு ருத்துல அலச்சு - உள்நாட்டு ஒரடதத்  
தால அபிலிருத்திக் கருத்திட்டம்)  

  
 
 
 

(6) ஏற்கனதல அலச்ெின்/ திலைக்கரத்தின் கீழ் காைப்படுகின்ம உத்திதாகபூர்ல லங்கிக் 
கைக்கு ெம்பந்தாக பின்லரும் லிபங்கலர ெர்ப்பிக்கவும். 

 
லங்கி 
கைக்கின் 
சபர் 

லங்கி  லங்கி 
கிலர 

லங்கி 
கைக்கு 
இயக்கம் 

செய்ப்படுகின்மா/ 
செற்படுலதில்லயா 

செற்படாத 
உத்திதாகபூர்ல 
லங்கி கைக்லக 
படுலதற்கு 
எடுக்கப்பட்டுள்ர 
நடலடிக்லக 

 
 
 
(லறங்கப்பட்டுள்ர இடம் தபாதுானதாக இல்லயாின் தனிான பட்டில் ஒன்லம 
இதனுடன் இலைத்து அனுப்பவும்) 



(7) தற்தபாது சதாறிற்படுகின்ம லங்கி கைக்லக இந்த பைிக்காக பன்படுத்த படிாதது 
ஏன்? அதற்கான காைத்லத தருக  
 
 
 

(8) லங்கி கைக்கு ஒன்லம திமப்பதற்கு கருதுலதானது தற்தபாது சதாறிற்படுகின்ம லங்கிக் 
கைக்லக படுலதற்கு நடலடிக்லக எடுத்திருப்பதாின் அந்த லங்கிக் கைக்கு பற்மி 
லிலம்  
 

i. லங்கி   
 
 
………… 
 

லங்கிக் 
கிலர       
 
……………… 
    

ல.க.  
இயக்கம் 
 
…………… 
     

கைக்கின் 
சபர்    
 
………………. 
 

…………. திகதிில் 
உள்ரலாறு ீதி 
(ரூபா) 

……………………………. 

ii இறுதிாக லங்கி ெீாக்கம் தாரிக்கப்பட்டிருப்பது எந்த ாதத்திற்கு 
ஏற்புலடது? 

iii காசு அல்யாத காதொலயகரில் சபறுதி - 
iv தற்தபாது காைப்படுகின்ம லங்கி கைக்லக படுலதற்காக எடுக்கப்பட்டுள்ர 

நடலடிக்லககள் என்ன?   
 

 

(9) 

 

i. திமப்பதற்கு உத்ததெிக்கப்பட்டுள்ர லங்கி கைக்கிற்காக காசு கிலடப்பது திண்ட 
நிதித்தில் இருந்தா? சலரிநாட்டு உதலி நிதிகரில் இருந்தா? 

ii. சலரிநாட்டு உதலி நிதிின் பயாின் திப்படீு செய்ப்பட்ட ஏற்பாடு பற்மி 
லிபம்– 

 
லருடம் -                   செயவு லிலம்  -           திப்படீ்டுத் சதாலக (ரூபா)  - 

(10) கைக்லக திமப்பதற்கு கருதுகின்ம லங்கி ற்றும் லங்கிக் கிலரின் சபர்-  
 

(11) லங்கி கைக்லக செற்படுத்துலதற்கு உத்ததெிக்கப்பட்ட உத்திதாகத்தர் பற்மி லிபம் – 
(இங்கு குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ெகய லிபங்கலரபம் லறங்குலது அத்திாலெிானது 
என்பலத தவுடன் கலனத்தில் சகாள்க.) 

 
உத்திதாகத்தரின் சபர்  பதலி லருடாந்த ெம்பரம்     நி.ஒ880 இன் கீழ் பிலை                                                                                       
                                                  லலக்கப்பட்டுள்ரதா என்ம லிபம் 

 i.  

 ii.  

 iii.  

 iv.  

 v.  

 vi.  

 vii.  



(12) உத்ததெ உத்திதாகபூர்ல லங்கிக் கைக்கு திமப்பது ெம்பந்தாக தலும் லிபங்கலர 
சபற்றுக் சகாள்லதற்கு ததலலப்படுாின் அதற்காக சதாடர்பு சகாள்ரதலண்டி பிதான 
நிதி உத்திதாகத்தர் / பிதான கைக்காரர் / கைக்காரர் அல்யது சதாடர்புலட 
பிரிசதாரு உத்திதாகத்தர் சதாடர்பான பின்லரும் லிபங்கலர குமிப்பிடுக.  
 
i. சபர்                   – 
ii. பதலி             – 
iii. சதாலயதபெி இயக்கம் – 
 

 

(13) 
 

செயாரர், 

 ………………………………………. 
ததய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லிலங்கள் ெரிானலல. புதி லங்கிக் கைக்லக 
திமப்பதற்குரி ஆலைங்கலர இத்துடன் ெர்ப்பிக்கின்தமன். அலற்லம தங்கரது 
பரிந்துலபடன் திலமதெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம் அலர்களுக்கு 
ெர்ப்பிக்கவும். 

 
                                                       

…..………………………………………………………. 
            இாஜாங்க அலச்ெின் செயாரர் / திலைக்கரத்தின் தலயலர்/ பிதான  
       நிதி உத்திதாகத்தர்/ பிதான கைக்காரரின் லகசாப்பம் (அலுலயக இயச்ெிலன)  

 

(14) திலமதெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம், 
தற்குமிப்பிட்ட லிபங்கரில் குமிப்பிடப்பட்டுள்ர லங்கி கைக்லக திமப்பதலன 
பரிந்துலசெய்து அனுதிக்காக ெர்ப்பிக்கின்தமன். 
 

 

 திகதி -                                                              ………………………………………………………. 

                                                       அலச்ெலல அலச்ெின் செயாரர் (பிதான கைக்கீட்டு   
                                        உத்திதாகத்தர்) ஒப்பம் (அலுலயக இயட்ெிலன) 

 

(15) 

 

பின்லரும் ஆலைங்கள் இதனுடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரன  
(i) கைக்லக திமப்பதற்கான ததலலப்பாட்லட உறுதிப்படுத்துலதற்குரி 

ஆலைங்கரின் பிதிகள் 
(ii) சதாடர்புலட லங்கிிடிருந்து சபற்றுக்சகாள்ரப்பட்ட ெரிான பூர்த்தி 

செய்ப்பட்ட பைிப்பாலை படிலம் (இதலன உத்ததெ லங்கிக் கைக்லக 
திமக்கின்ம அலச்ெின் செயாரரினால்/ திலைக்கர தலயலரினால் 
ொன்றுபடுத்தப்பட்டு உரி அலுலயக இயச்ெிலனல லலத்தல் தலண்டும்.) 



(iii) லங்கிக்  கைக்லக செற்படுத்துலதற்கு உத்ததெிக்கப்பட்ட உத்திதாகத்தர்கரின் 
நினக் கடிதங்கரின் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் (சதாடர்புலட அலச்ெில்/ 
திலைக்கரத்தில் தெலலக்கு இலைக்கப்பட்டுள்ரலக்கான கடிதம்) 

 
(iv) கைக்லகச் செல்படுத்துலதற்கு பன்சாறிப்படுகின்ம உத்திதாகத்தர்கரின் 

ாதிரி லகசாப்பம் உள்ரடங்கி லகசாப்ப அட்லட.  
• ஒரு நபருக்காக 02 லகசாப்ப அட்லடகள் லதீம் ெர்ப்பித்தல் தலண்டும்.  
• இந்த ாதிரி லகசாப்பத்லத கீதற காட்டப்பட்டுள்ரலாறு   
    ொன்றுப்படுத்துதல் தலண்டும் 

(அ) அலச்ெலல அலச்ெின் 
செயாரரின் ாதிரி 
லகசாப்பம் 

அலச்ெின் பிதான நிதி உத்திதாகத்தரினால் 
/ பிதான கைக்காரரினால் தனிப்பட்ட 
பலமில் ொன்றுப்படுத்தி அலுலயக 
இயச்ெிலனல லலத்தல் தலண்டும்.  

(ஆ) இாஜாங்க அலச்ெின் 
செயாரரின் ாதிரி 
லகசாப்பம் 

அலச்ெலல அலச்ெின் செயாரரினால் 
தனிப்பட்ட பலமில் ொன்றுப்படுத்தி 
அலுலயக இயச்ெிலனல லலத்தல் 
தலண்டும்  

(இ) திலைக்கரத் தலயலரின் 
ாதிரி லகசாப்பம் 

சதாடர்புலட அலச்ெின் செயாரரினால் 
தனிப்பட்ட பலமில் ொன்றுப்படுத்தி 
அலுலயக இயச்ெிலனல லலத்தல் 
தலண்டும்  

(ஈ) ஏலன உத்திதாகத்தர்கரின் 
ாதிரி லகசாப்பம்   

திலைக்கரத் தலயலரினால் தனிப்பட்ட 
பலமில் ொன்றுப்படுத்தி அலுலயக 
இயச்ெிலனல லலத்தல் தலண்டும்  

(உ) கருத்திட்டம் ஒன்றுக்காக 
உத்திதாகபூர்ல லங்கி 
கைக்சகான்லம திமப்பதாின் 

பகாலத்துல தெலல திலைக்கரத்தினால் 
பதலிைி அனுதிக்கப்பட்ட கடிதத்தின் 
ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதிசான்றுடன் லங்கி 
கைக்லக செற்படுத்துலதற்கு 
உபததெிக்கப்படுகின்ம உத்திதாகத்தரின் 
நின கடிதங்கரின் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 
பிதிகள்  

 

 



மாதிரிப் படிவ இலக்கம் TOD /BA/02 
 

உத்தியயாகபூர்வ வங்கிக் கணக்கினை செயற்படுத்துகின்ற தினணக்களத் தனலவரது 
மாற்றங்கள் ெம்பந்தமாை அனுமதினயப் சபற்றுக் சகாள்வதற்காை விண்ணப்பப்படிவம் 

(1) 
 

செயலினத் தலயப்பு - 

(2) i. அலச்சு/ திலைக்கரம்  -         

ii. உப அலுலயகம் – 

(3) திலைக்கராின் சதாடர்புலட அலச்சு – 
(4) லங்கிக் கைக்கின் சபர் – 
(5) லங்கி ற்றும் லங்கிக் கிலர –  
(6) லங்கி கைக்கு இயக்கம் – 
(7) i. இது லல லங்கிக் கைக்லக செற்படுத்தி பன்னாள் செயாரர்ஃ 

திலைக்கரத்தலயலது லிபங்கள் 
 
      பழுப்சபர்;                                 பதலி 
      …………………………………………                           ……………………………………. 
ii.  உத்தியாகத்தர் இடாற்மம் சபற்ம / ஓய்வூம்சபற்ம திகதி-…………………………… 

(8) i. தற்யபாலத செயாhரர்/ திலைக்கரத் தலயலது லிபங்கள்- (இங்கு 
குமிப்பிடப்பட்டுள்ர ெகய லிபங்கலரயும் லறங்குலது அத்திாலெிானது 
என்பலத தவுடன் கலனத்தில் சகாள்க.) 
 

    பழுப்சபர்     பதலி   ஆண்டுச்  ெம்பரம்    நி.பி.880 இன் கீறான பாதுகாப்பு  
     
ii. கடல சபாறுப்யபற்ம திகதி 

(9) 
 

செயாரர், 

 …………………………… 
யயய தப்பட்ட லிபங்கள்; ெரிானலல. லங்கிக்கைக்கிலை செற்படுத்துலதற்கு 
புதி செயாரது / திலைக்கரத் தலயலது பிதிநிதிகள் குழுலின் அதிகாம் 
சதாடர்பான ஆலைங்கள் இத்துடன் அனுப்பி லலக்கப்படுகின்மது. யயய 
குமிப்பிடப்பட்ட ஆலைங்கலர தவுசெய்து உங்கள் பரிந்துலயுடன் பைிப்பாரர் 
நாகம், திலமயெரி செற்பாடுகளுக்கு அனுப்பிலலக்குாறு 
யகட்டுக்சகாள்ரப்படுகின்மரீ்கள் 



 
                                    ………………………………………………… 

                                     ஓப்பம் 
                   இாஜாங்க அலச்ெின் செயாரர் / திலைக்கரத்தலயலர்/ பித        

                 நிதி அலுலயர்/ பித கைக்காரர் (உத்தியாகபூர்ல இயச்ெலன) 

திகதி –               

 

(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

பைிப்பாரர் நாகம், திலமயெரி செற்பாடுகள்                                              
 
ெர்பிக்க பரிந்துலக்கப்படுகின்மது  
 
திகதி -                                                                             

                                                                               
                                      ………………………………………………… 

                                  ஓப்பம் 
                                                 அலச்ெின் செயாரர் 
                                          (பிதான கைக்கீட்டு உத்தியாகத்தர்) 
                                                (உத்தியாகபூர்ல இயச்ெலன) 

 
பின்லரும் ஆலைங்கள் இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரன. 
 

(i) புதி திலைக்கரத் தலயலது ாதிரிக் லகசாப்பம் ெம்பந்தப்பட்ட 
அலச்ெின் செயாரால் தனிப்பட்டரீதிில் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 02 
லகசழுத்து அட்லடகள் (பதலி பத்திலயுடன்) 
 

(ii) அலச்ெலல அலச்ெின் புதி செயாரது லகசாப்பம், பித நிதி 
உத்தியாகத்தர் / பித கைக்காரால்  தனிப்பட்டரீதிில் 
ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 02 லகசழுத்து அட்லடகள் (பதலி பத்திலயுடன்) 
 

(iii) இாஜாங்க அலச்ெின் புதி செயாரது லகசாப்பம், அலச்ெலல 
அலச்ெின் செயாரரினால் தனிப்பட்டரீதிில் ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட 02 
லகசழுத்து அட்லடகள் (பதலி பத்திலயுடன்) 
 

(iv) அலச்ெின் புதி செயாரல/ திலைக்கரத் தலயலல உரி பதலிக்கு  
நிித்து லறங்கப்பட்ட நினக்கடிதத்தின்  ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி. 

 
 

 



ாதிரிப் படிவ இயக்கம் - TOD /BA/03 

உத்தியயோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கினை மூடுவதற்கோக தினையேரியின் அனுமதினயப் 
பெற்றுக் பகோள்வதற்கோை விண்ணப்ெப் ெடிவம் 

(1) 
 

செயவினத் தலயப்பு - 

(2) i. அலச்சு/ திலைக்கரம்  -       

ii. உப அலுவயகம் - 

(3) திலைக்கராின் சதாடர்புலட அலச்சு - 
(4) வங்கிக் கைக்கின் சபர் - 
(5) வங்கி கைக்கு இயக்கம் - 
(6) வங்கி ற்றும் வங்கி கிலர-  
(7) வங்கிக் கைக்கிலன படுவதற்காக பரிந்துல செய்வதற்கான காைங்கள் - 

  
 
 

(8) கலடெிாக வங்கிக் கைக்கு செற்பாட்டியிருந்த வருடபம் ாதபம்- 
(9) நி.பி.396 இன் கீழ் கைக்கின் ாற்மப்படாத காசொலயகள் ெம்பந்தாக  எடுக்கப்பட்டுள்ர 

நடவடிக்லக  

 
 
 

(10) 
 
 
 
 
 
 
 
(11) 
 

திலமசெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம், 
     சசய குமிப்பிடப்பட்ட விபங்கள் ெரிானலவ. பின்வரும் ஆவைங்கள் 
இத்துடன் ெர்பிக்கப்படுகின்ம அசதசவலரில் அதற்கு அலவாக சற்குமிப்பிட்ட 
வங்கிக் கைக்கிலன படுவதற்கான நடவடிக்லககலர எடுக்குாறு தவாய்க் 
சகட்டுக்சகாள்கின்சமன்.  

 
 ………………………………………………… 
  திகதி-              அலச்ெின் செயாரரின்/திலைக்கரத்தலயவரின் ஓப்பம் 

                                           (உத்திசாகபூர்வ இயச்ெிலன)                            
 
படுவதற்கு உத்சதெிக்கப்பட்டுள்ர   உத்திசாகபூர்வ  வங்கிக் கைக்கு சதாடர்பான 



 பின்வரும் ஆவைங்கள் இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரன. 

 
(i) வங்கிக் கைக்கு செற்பாட்டியிருந்த கலடெி ாதம் சதாடர்பான 

வங்கிக்கூற்மின் பிதி 
(ii) தற்சபாது வங்கிக் கைக்கில் இருக்கின்ம ீதி பற்மி வங்கிிடிருந்து    

சபமப்பட்ட ிகுதிக்கான ிகுதி ொன்மிதழ் 
(iii) இறுதிாகத் தாரிக்கப்பட்ட வங்கிக் கைக்கிைக்கக் கூற்மின் பிதி. (காசுப் 

புத்தகத்தில் அலனத்து திருத்தங்களும் செய்ப்பட்டதன் பின்னான) 
 

 



ாதிரிப் படிவ இயக்கம்- TOD /BA/04 
 

உத்தியயோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கினை மோற்றுவதற்கோக தினையேரியின் அனுமதினயப் 
பெற்றுக் பகோள்வதற்கோை விண்ணப்ெப் ெடிவம் 

(1) 
 

செயவினத் தலயப்பு - 

(2) i. அலச்சு/ திலைக்கரம்  -         

ii. உப அலுவயகம் -   

(3) திலைக்கராின் சதாடர்புலட அலச்சு – 
 

(4) வங்கிக் கைக்கின் சபல ாற்றுவதற்காக விண்ைப்பிக்கின்ம உத்தியாகபூர்வ 
வங்கிக் கைக்கின் விபங்கள் 
 
(i) வங்கிக் கைக்கின் தற்யபாலத சபர் 
(ii)     வங்கிினதும் வங்கி கிலரினதும் சபர் 
(iii)     வங்கிக் கைக்கு இயக்கம்- 

(5) ாற்றுவதற்கு உத்யதெிக்கப்படுகின்ம உத்தியாகபூர்வ வங்கிக் கைக்கின் சபர்- 
(அலச்ெின்  திலைக்கரத தலயவரின் பதவி ற்றும் வங்கிக் கைக்கின் 
ய ாக்கத்திலன சதரிவுபடுத்திிருத்தல் யவண்டும். உதாைம்: செயாரர், சுகாதா 
ற்றும் சுயதெ ருத்துவ அலச்சு - உள் ாட்டு பயிலககள் ருத்துவ அபிவிருத்திக் 
கருத்திட்டம்) 

(6) உத்தியாகபூர்வ வங்கிக் கைக்கின் சபல ாற்றுவதற்கு தாக்கம் செலுத்தி 
காைங்கள்- 

 
(7) செயாரர், 

 …………………………… 
     யயய தப்பட்ட விபங்கள் ெரிானலவ. எனயவ வங்கிக் கைக்கின்  சபல 
ாற்றுதல் சதாடர்பான பழுலான பூைப்படுத்தப்பட்ட ஆவைங்கள் இத்துடன் 
ெர்பிக்கப்படுகின்மன. தவு செய்து இவ்விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துள்ர 
ஆவைங்கலர தங்கரது பரிந்துலபடன் திலமயெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர்  ாகம் 
அவர்களுக்கு ெர்பிக்குாறு யகட்டுக்சகாள்ரப்படுகின்மரீ்கள் 

 
  
திகதி –                                ………………………………………………… 

இாஜாங்க அலச்ெின் செயாரர்/  திலைக்கரத தலயவர்/ பித  ிதி அலுவயர்/  
பித கைக்காரரின் லகசாப்பம் (உத்தியாகபூர்வ இயச்ெிலன) 



(8)   
 
 
 
 
 
 
(9) 
                             

 

திலமயெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர்  ாகம்                  
 
பரிந்துலத்து அனுதிக்காக ெர்பிக்கப்படுகின்மது. 
 

திகதி -                                                                         ………………………………………………… 

                                                       அலச்ெலவ அலச்ெின் செயாரரின் லகசாப்பம் 
                                         (பிதான கைக்கீட்டு உத்தியாகத்தர்) 
                                              (உத்தியாகபூர்வ இயச்ெலன) 
 

 

பின்வரும் ஆவைங்கள் இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரன. 
 
(உத்தியாகபூர்வ வங்கிக் கைக்கின் சபல ாற்றுவதற்குத் யதலவான 
ெட்டரீதிான ற்றும் ஏலன  ிலயலகலர உறுதிப்படுத்துவதற்கான ெகய  
ஆவைங்கரினதும் ொன்றுப்படுத்தப்பட்டபிதிகலர ெர்ப்பித்தல் யவண்டும்.) 
 
உத்தியாகபூர்வ வங்கிக்கைக்கின் சபல ாற்றுவதற்காக திலமயெரிின் 
அனுதிலப் சபற்றுக் சகாள்வதற்கான விண்ைப்பப் படிவம் 
 

 



ாதிரிப் படிவ இயக்கம்- TOD /BA/05 

 

உத்தியைோகபூர்வ வங்கிக் கணக்கினைப் யேணிவருகின்ற வங்கிக் கினைனை 
மோற்றுவதற்கோக தினறயேரிைின் அனுமதினைப் பேற்றுக் பகோள்வதற்கோை விண்ணப்ேப் 

ேடிவம் 
 

(1) 
 

செயவினத் தலயப்பு - 

(2) i. அலச்சு/ திலைக்கரம்  -                                              

ii. உப அலுவயகம் – 

(3) திலைக்கராின் சதாடர்புலட அலச்சு – 
(4) வங்கிக் கைக்கின் சபர் – 
(5) வங்கி கைக்கு இயக்கம் – 
(6) தற்பபாலத வங்கியும் அதன் கிலரயும் - 

(7) ாற்ம உத்பதெிக்கப்பட்ட வங்கிக் கிலர - 

(8) வங்கிக் கிலரல ாற்றுவதன் பரிந்துலக்கான காைங்கள்- (தவிர்க்க படிாத 
காைங்கரின் நிித்தம் வங்கிக்கிலரானது வங்கி அடிப்பலடியான தற்பபாலத 
கிலர வலயலப்பினுள் ாத்திம் ாற்மப்பட படியூம். உதாைம்: தற்பபாலத 
வங்கிக்கைக்கு இயங்லக வங்கிில் பபைப்பட்டால் வங்கிக்கிலரானது இயங்லக 
வங்கிக்கிலர வலயலப்பினுள் ாத்திம் ாற்மப்பட படியும்.) 

 

(9) 
 

செயாரர்,   

…………………………… 
     பபய தப்பட்ட விபங்கள்; ெரிானலவ. வங்கிக்கிலர ாற்மம் சதாடர்பான 
பழுலாக பூைப்படுத்தப்பட்ட ஆவைங்கள் இத்துடன் ெர்பிக்கப்படுகின்மன. தவு 
செய்து இவ்விண்ைப்பத்துடன் இலைத்துள்ர ஆவைங்கலர தங்கரது பரிந்துலயுடன்  
திலமபெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம் அவர்களுக்கு ெர்பிக்குாறு 
பகட்டுக்சகாள்ரப்படுகின்மரீ்கள் 

  
திகதி –                                                                 

                            ………………………………………………… 
          இாஜாங்க அலச்ெின் செயாரர் / திலைக்கரத்தலயவர்/ பித நிதி     
        அலுவயர்/ பித கைக்காரரின் லகசாப்பம் (உத்திபாகபூர்வ இயச்ெிலன) 

 



(10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(11) 

 

திலமபெரி செற்பாடுகள் பைிப்பாரர் நாகம், 
பரிந்துலத்து அனுதிக்காக ெர்பிக்கப்படுகின்மது. 
 
திகதி -                                                                           

                        ………………………………………………… 
                                 அலச்ெலவ அலச்ெின் செயாரர் லகசாப்பம் 
                                    (பிதான கைக்கீட்டு உத்திபாகத்தர்) 
                                        (உத்திபாகபூர்வ இயச்ெலன) 
                                                                                           

 
வங்கிக் கிலரல ாற்றுவதற்கு உத்பதெிக்கப்படுகின்ம உத்திபாகபூர்வ வங்கி 
சதாடர்பான பின்வயம் ஆவைங்கள் இத்துடன் இலைக்கப்பட்டுள்ரன. 

(i) இறுதி ாதத்திற்காகப் சபற்றுக்சகாள்ரப்பட்ட ாதாந்த வங்கிக் கூற்மின்  
ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

(ii) இறுதி ாதத்திற்காக தாரிக்கப்பட்ட வங்கிக் கைக்கிைக்கக் கூற்மின் 
ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதி 

(iii) உத்திபாகபூர்வ வங்கிக் கைக்லகப் பபைி வயகின்ம வங்கிக் கிலரிலன 
ாற்றுவது அத்திவெிானது என்பலத உறுதிப்படுத்துவதற்கான ெகய 
ஆவைங்கரினதும்  ொன்றுப்படுத்தப்பட்ட பிதிகள் 

 

 



 

 

 

அபச ிதி சுற்ிக்கை இக்ைம் ரபண்டு 02/2020 இல் 8 ஆம் ந்தினின் ைீழ் ிதினாண்டின் 
இறுதினில் ைாசுப் புத்தைத்கத தரீ்த்தல் நற்றும் ணி முற்ணக் ைணக்கை தரீ்த்தல் 
ரதாடர்ா யமிைாட்டல்  

 

ததொடர்புடடன ிதினொண்டின் இறுதினில் கொசு புத்தகத்டத தீர்த்தல் நற்றும் ணி பற்ணக் 
கணக்டக தீர்த்தல் ஆகினயற்றுக்கொக இங்கு கீழம குிப்ிடப்ட்டுள் டிபடகட 
உறுதினொக ின்ற்ிஇ அந்த உரின திகதிக்கு அல்து அதற்கு பன்ர் உரின 
டயடிக்டககட ழுங்கு தெய்யதற்கு ழதடயனொ டயடிக்டககட எடுத்தல் ழயண்டும்.  

  

1. ரதாடர்புகடன யருடத்தில் டிசம்ர் 31 ஆம் திைதினில் உள்யாறு ைாசுப் புத்தைத்கத 
தரீ்த்தல் 

 

ததொடர்புடடன யருடத்தில் கொசுப் புத்தகத்டத, யருட இறுதினில் டிெம்ர் 31 ஆம் திகதினின் 
இறுதினில் கீழம குிப்ிடப்ட்டுள் யிதத்தில் தீர்த்தல் ழயண்டும். 
  

அடநச்ெின் தெனொர்கள், திடணக்கத் தடயர்கள் நற்றும் நொயட்ட தெனொர்கள் 
ஆகிழனொரிொல் தநது அலுயகத்திலும் உ அலுயகங்கிலும் கணக்குகட தீர்க்கும் 
தொருட்டு உரின தொறுப்புக்கூக் கூடின தயிிட உத்திழனொகத்தருக்கு ததொடர்புடடன 
உத்திழனொகத்தரின் தனரிழழன அதிகொபத்டத யமங்க ழயண்டின அழதழயடனில், அந்தக் 
கடிதத்தின் ிபதிதனொன்ட கணக்கொய்யொர் அதிதிக்கு அனுப்புதல் ழயண்டும். அவ்யொறு 
அதிகொபநிக்கப்ட்ட உத்திழனொகத்தரிொல் ததொடர்புடடன யருடத்திற்கொ ிதி ரீதினொ 
தகொடுக்கல்-யொங்கல் யருடத்தின் இறுதினில் டிெம்ர் 13 ஆம் திகதினில் உள்யொறு 
படியறுத்த  ழயண்டின அழதழயடனில்,  அன்டன தித்தின் ின்ர் எந்ததயொரு ிதி 
ரீதினொ தகொடுக்கல் -யொங்கல்கடவ ம் ததொடர்புடடன யருடத்தின் தொருட்டு 
ழநற்தகொள்ளுதல் கூடொது. ழநலும் அந்த உத்திழனொகத்தரிொல் ெிகொஸ் (CIGAS) ிகழ்ச்ெித் 
திட்டத்திற்கு இடணனொக ததொடர்ந்தும் கொசுப் புத்தகங்கட னன்டுத்துகின் 
அலுயகத்தினுள் ததொடர்புடடன யருடத்தின் டிெம்ர் 31 ஆம் திகதினின் ின்ர் எந்ததயொரு 
ிதி ரீதினொ தகொடுக்கல் -யொங்கல்கடவ ம் கடந்த யருடத்திற்கு உரின ததொடகடன 
புத்தகங்கில் குிப்ிட படினொதயொறு, வ்தயொரு கொசு புத்தகத்திலும் அன்டன தித்தில் 
குிப்பு டயக்கப்டுகின் இறுதினொ குிப்ின் கீழ் ெியப்பு டநனிொல் ழகொடிட்டு, 
ததொடர்புடடன யருடத்தின் கொசுப் புத்தகத்டத தீர்த்து  ,தநது தனர் ,டக தனொப்ம்  ,தயி,  திகதி 
நற்றும் ழபம் ஆகினயற்டக் தகொண்ட குிப்தொன்ட டயத்தல் ழயண்டும்.  

 

2. ைட்டுிதிக் ைணக்கை (7002) தரீ்ப்தற்ைாை யருடத்தின் இறுதினில் ைாசுப் புத்தை நீதிகன 
ராதுத் திகசசரிக்கு அனுப்புதல். 

  

2.1 உ அலுயகம் இல்ொத அடநச்சுக்கள் நற்றும் திடணக்கங்கிொல் 
ததொடர்புடடன யருடத்தின் டிெம்ர் 31 ஆம் திகதினில் உள்யொறு கொசுப் புத்தகத்தின் 
நீதிடன குிப்ிட்டு நொதிரிப் டிய இக்கம் TOD/IMP/06 ஐப் பூர்த்திதெய்து இந்த 06 ஆம் 
இக்கத்டத தகொண்ட யமிகொட்டில் உள் 05 ஆம் ந்தினின் 
குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு எதிர்கொத்தில் அியிக்கப்டுகின் குிப்ிட்ட திகதிக்கு 
அல்து அன்டன தித்திற்கு பன்ர் தங்கது உத்திழனொகபூர்ய யங்கி கணக்டக 
ழணியருகின் யங்கிக் கிடக்கு ப்டடக்க ழயண்டின அழதழயடனில், 

யமிைாட்டல் இக்ைம் 06 

அ.ி.சு. 02/2020 இல்  08 ஆம் ந்தி 



யங்கினிிருந்து தங்களுக்கு கிடடக்கின் ‘யபய ’ அியித்தல் கிடடத்தவூடன் அதன் 
ெொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிதனொன்றுடன் நொதிரிப் டிய இக்கம் TOD/IMP/5 இன் 
ிபதிடனவம் இந்த திடணக்கத்திற்கு அனுப்புயதற்கு டயடிக்டக எடுத்தல் 
ழயண்டும். 

  

2.2 உ அலுயகத்டதக் தகொண்டுள் அடநச்சுக்கள் நற்றும் திடணக்கங்கள் 
அழதழொன்று நொயட்ட தெனகங்கிொல் ததொடர்புடடன யருடத்தின் டிெம்ர் 31 ஆம் 
திகதினில் உள்யொறு கொசுப் புத்தகத்தின் நீதிடன குிப்ிட்டு TOD/IMP/06 இக்கத்டதக் 
தகொண்ட நொதிரிப் டியத்டதப் பூர்த்திதெய்து இந்த 06 ஆம் இக்கத்டத தகொண்ட 
யமிகொட்டில் உள் 05 ஆம் ந்தினின் குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு எதிர்கொத்தில் 
அியிக்கப்டுகின் குிப்ிட்ட திகதிக்கு அல்து அன்டன தித்திற்கு பன்ர் 
ததொடர்புடடன யங்கிக் கிடக்கு ப்டடத்து அந்தத் ததொடகடன தொதுத் 
திடழெரிக்கு அனுப்புயதற்கு டயடிக்டக எடுக்கழயண்டின அழதழயடனில், 
யங்கினிிருந்து கிடடக்கின் ‘யபய ’அியித்தல் கிடடத்தய டன் அதன் 
ெொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிதனொன்றுடன் TOD/IMP/06 இக்கத்டதக் தகொண்ட நொதிரிப் 
டியத்தின் ிபதிடனவம் தொநதநின்ி இந்த திடணக்கத்திற்கு அனுப்புயதற்கு 
டயடிக்டக எடுத்தல் ழயண்டும். 

  

2.3 ததொடர்புடடன யருடத்தில் உ அலுயகத்திற்கு யமங்கப்ட்டுள் ெக இடடக்கொ 
கட்டு ிதிகடவம் உத்திழனொகத்தர்களுக்கு யமங்கப்ட்டுள் ஏடன 
கட்டுிதிகடவம் இந்த 06 ஆம் இக்க யமிகொட்டின் 05 ஆம் ந்தினில் 
குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு எதிர்கொத்தில் அியிக்கப்டுகின் குிப்ிட்ட திகதிக்கு 
அல்து அதற்கு பன்ர் திடழெரிக்கு தீர்க்கக்கூடின யிதத்தில் தொங்கள் ழதடயனொ 
பன்ழற்ொடுகட னன்டுத்திக்தகொள் ழயண்டின அழதழயடனில் உ 
அலுயகங்கிொல் ததொடர்புடடன யருடத்தின் டிெம்ர் 31 ஆம் திகதினின் 
இறுதினில் கொணப்டுகின் கொசு ிலுடயடன யபயடமத்துக் தகொள்யதற்கொக 
ததொடர்புடடன யங்கிக் கிட பகொடநனொர்களுடன் கந்துடபனொடி ழநழ 2.2 இல் 
குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு இகுயொ படதனொன்ட ின்ற்றுயதற்கு டயடிக்டக 
எடுத்தல் ழயண்டும். 

  

2.4 இந்த திடணக்கத்திொல் புதின யருடத்தில் ெயரி நொதத்தில் ழயட தெய்கின் 
பதொயது ொில் புதின யருடத்திற்கொ கட்டுிதிடன யிடுயிப்தற்கு டயடிக்டக 
எடுக்கப்டுகின் டினிொல் எந்த ரு அடநச்ழெொ அல்து திடணக்கழநொ 
பன்டன யருடத்தின் கட்டுிதி நீதினிிருந்து எந்ததயொரு குதிடனவம் ிறுத்தி 
டயத்தல் கூடொது. படன யருடத்தின் இறுதினில் கொசுப் புத்தகத்தில் நீதி 
இல்ொதிருந்த ழொதிலும் அது ற்ிக் குிப்ிட்டு தயற்று அிக்டக ன்ட ழநழ 
2. 3 நற்றும் 2 . 2 இல் உள் அிய டபனின் ிபகொபம் தொநதநின்ி திடழெரி 
தெனற்ொடுகள் திடணக்கத்திற்கு அனுப்புதல் ழயண்டும். 

  

2.5 அடநச்சுக்கள், திடணக்கங்கள் நற்றும் நொயட்ட தெனகங்கள் ஆகினயற்றுக்கொக 
புதின ிதினொண்டின் தொருட்டு பதொயது கட்டுிதிடன யமங்கினதன் ின்ர், அடுத்த 
கட்டுிதிடன யமங்கும் தொருட்டு ழநழ 2.3, 2.2 நற்றும் 2.3 ஆம் ந்திகில் 
குிப்ிடப்ட்டுள் ழதடயப்ொடுகட பூர்த்திதெய்ததன் ின்ர் நொத்திபழந 
கயத்திற் தகொள்ப்டுகின்து என்டத குித்து டயத்துக் தகொள்ளுங்கள். 

 

  



3.  ரதாடர்புகடன யருடத்திற்கு நீள்ிபப்ல் ரசய்னக்கூடின ரயிாட்டு உதயிகன 
ணிமுற்ணக் ைணக்கை (7003) தரீ்ப்தற்ைாை யருடத்தின் இறுதினில் ைாசுப் புத்தை 
நீதிகன ராதுத் திகசசரிக்கு அனுப்புதல்.  

 

3.1 நீள்ிபப்ல் தெய்னப்டுகின் தயிொட்டு உதயிக்கொக 7003/0/0/.../… குினடீ்டு 
இக்கத்தின் கீழ் கருத்திட்டத்திொல் தற்றுக்தகொள்ப்ட்ட கட்டு ிதினிிருந்து 
ததொடர்புடடன யருடத்தின் டிெம்ர் 31 ஆம் திகதினில் உள்யொறு கொசுப் புத்தகத்தின் 
நீதிடன உறுதிப்டுத்தி நொதிரிப் டிய இக்கம் TOD/IMP/07 ஐ உரின யிதத்தில் 
பூர்த்திதெய்து இந்த திடணக்கத்திொல் இந்த 06 ஆம் இக்கத்டதக் தகொண்ட 
யமிகொட்டின் 05 ஆம் ந்தினில் குிப்ிடப்ட்டுள்யொறு அியிக்கப்டுகின் உரின 
திகதிக்கு அல்து அன்டன தித்திற்கு பன்ர் கணக்டகப் ழணியருகின் யங்கிக் 
கிடக்கு ப்டடத்து ததொடர்புடடன ததொடகடன திடழெரிக்கு அனுப்புயதற்கு 
டயடிக்டக எடுத்தல் ழயண்டும். அதன் ின்ர் யங்கினிடநிருந்து தங்களுக்கு 
கிடடக்கின் ‘யபய ’ அியித்தின் ெொன்றுப்டுத்தப்ட்ட ிபதிதனொன்றுடன் நொதிரிப் 
டிய இக்கம் TOD/IMP/07 நற்றும் நொதிரிப் டிய இக்கம் TOD/IMP/07(i) ஆகினயற்ட 
ெரினொக பூர்த்திதெய்து ததொடர்புடடன அடநச்ெின் தெனொருக்கு ிபதிதனொன்ட 
தகொண்டதொக தொநதநின்ி இந்த திடணக்கத்திற்கு அனுப்புயதற்கு டயடிக்டக 
எடுத்தல் ழயண்டும். 

  

3.2 நீள்ிபப்ல் தெய்னக்கூடின தயிொட்டு உதயினின் கீழ் யமங்கப்ட்டுள் 
ணிபற்ணம் தயிர்ந்த ழயறு எந்ததயொரு கிடடப்டயவம் கட்டுிதி குினடீ்டில் 
இக்கத்தின் கீழ் கணக்கு டயக்க படினொதடினிொல் ஏடன கிடடப்யகட 
இந்த கட்டுிதி ெீபொக்கல் கூற்றுக்கு (TOD/IMP/07(i)) உள்டக்குதல் கூடொது. 
அழதழயடனில் அவ்யொொ கிடடப்யகட 7002 கட்டுிதிக் கணக்கு 
இக்கத்தின் கீழ் நொத்திபம் கணக்கு டயக்கப்டுதல் ழயண்டும். 

  

4. பன்டன யருடத்தின் தொருட்டு தீர்க்க ழயண்டிவள் ஏழதனும் ிலுடய கட்டுிதி 
ிலுடயகள் இருக்குநொனின். அயற்ட உரின யிதத்தில் தீர்க்கொதிருத்தல் அல்து கணக்கு 
டயடிக்டககளுக்கு ஏற்புடடனதொக இந்த திடணக்கத்திற்கும் அபெ கணக்குகள் 
திடணக்கத்திற்கும் உரின திகதிகில் ெநர்ப்ிக்கப்ட ழயண்டின அிக்டககட உரின 
கொத்துக்கு ெநர்ப்ிக்கொதிருத்தல் அழதழொன்று இந்த அியடபகளுக்கு இணங்கினதொக 
டயடிக்டக எடுக்கொதிருத்தல் என் திடழெரினிொல் அந்த ிறுயங்களுக்கு 
ததொடர்புடடன யருடத்தில் கட்டுிதிடன யமங்குயதட தற்கொிகநொக 
இடடிறுத்தப்டுயதற்கு கொபணநொக அடநவம். 

  

5. இந்த யமிகொட்டில் குிப்ிடப்ட்டுள் ததொடர்புடடன நொதிரிப் டிய இக்கம் 
TOD/IMP/60, TOD/IMP/07 நற்றும் TOD/IMP/07(i) என் இத்துடன் இடணக்கப்ட்டுள். 

  

6. இந்த யமிகொட்டல் ெம்ந்தநொக யருடொந்தம் டயடிக்டககட ழநற்தகொள் ழயண்டின 
யிதத்டத கொட்டுகின் ழநதிக அியடபகள் நற்றும் இக்கு டயக்கப்ட்ட திகதிகள் 
என் வ்தயொரு யருடபம் யம்ர் நொதம் 30 ஆம் திகதிக்கு பன்ர் இந்த 
திடணக்கத்தின் இடணனதத்தில் தயினிடப்டும். 

  

7. இந்த யிடனம் ெம்ந்தநொக ழநலும் ஏழதனும் யிக்கங்கள் ழதடயப்டுநொனின், அதற்கொக 
கீழம தனர் குிப்ிடப்ட்டுள் உத்திழனொகத்தர்களுடன் ததொடர்பு தகொள்ளுநொறு ழநலும் 
அினத்தருகிழன்.  

 

 

 



 

தயி ிரிவு ரதாகசசி 
இக்ைம் 

ணிப்ொர் திபண்ட ிதி பகொடநத்துயப் ிரிய 6332-747414 

ணிப்ொர் தயி ொட்டுக் கடன் ிரிய - 2 6332-747471 
ிபதிப் ணிப்ொர் யபய தெயத் திட்டத்டத டடபடப்டுத்தும் 

ிரிய - 1 

6332-747445 

ிபதிப் ணிப்ொர் யபய தெயத் திட்டத்டத டடபடப்டுத்தும் 
ிரிய - 2 

6332-747419 

ிபதிப் ணிப்ொர் யபய தெயத் திட்டத்டத டடபடப்டுத்தும் 
ிரிய - 3 

6332-747442 

ிபதிப் ணிப்ொர் யபய தெயத் திட்டத்டத டடபடப்டுத்தும் 
ிரிய - 4 

6332-747444 

 

 

எச் .ெீ.டி.எல் . ெில்யொ  

திடழெரி தெனற்ொடுகள் ணிப்ொர் ொனகம் )தில்(  

 

 



 

 

நாதிரி இக்கம்;: TOD/IMP/06 

 

 
 

 

எது இக்கம்  :- ................................................ 

திகதி     :- ................................................ 

 

முகாமநனார், 

இங்மக யங்கி/ நக்கள் யங்கி, 
................... கிம 
 

கம் ஐனா/ அம்நணி, 
 

20….12.31 ஆம் திகதியில் உள்ளவாறு காசுப் புத்தகத்ததத் தரீ்த்து 

ிலுதவதய திதைசேரிக்கு அனுப்புதல்  

தைமுதைக் கணக்கு இலக்கம் ..................................  

 

அமநச்சு/ திமணக்கம்/ நாயட்டச் செனகம்:............................................ 

 

கட்டுிதிக் கணக்கு இக்கம்:- 7002/0/0/................./.... 

 

20….12.31 ஆம் திகதினில் உள்யாறு இந்த அமநச்ெின்/ திமணக்கத்தின்/ 
நாயட்டச் செனகத்தின் காசுப் புத்தகத்திற்கு அமநயாக “யபவு” நீதி ஆகின 
ரூா ……………………... சதாமக *இங்மக யங்கினின் தப்சபாபன் கிமனில் 
திமபெரினின் ிபதிச் செனாரின் கணக்கு இக்கம் 2026450/ *நக்கள் 
யங்கினின் யூினன் ிபஸ் கிமனில் திமபெரினின் ிபதிச் செனாரின் 
கணக்கு இக்கம் 014-1-001-3-0110432 கணக்கின் “யபயிற்கு” அனுப்ி எக்கு 
“ற்றுமயத்தல்” அியித்தல் ன்ம யமங்கவும்.  
 

இப்டிக்கு  

உண்மநயுள் 

 

 

  

கணக்கார்/ ிபதிப் ணிப்ார் (ிதி) 
அமநச்ெின் செனார் அல்து 
திமணக்கத்தின் தமயர் ொர்ில்      

ிபதா கணக்கார் / ணிப்ார் (ிதி) 
அமநச்ெின் செனார் அல்து 
திமணக்கத்தின் தமயர் ொர்ில் 

 

திகதி :- 20..../.../...                 திகதி :- 20..../.../... 
 
ிபதி : ணிப்ார் ானகம்  

திமபெரி செனற்ாடுகள் திமணக்கம்  

திபண்ட ிதி முகாமநத்துயப் ிரிவு   

சாது திமபெரி  

சகாழும்பு 1  

தனவுசெய்து பநப 
குிப்ிடப்ட்டுள் காசுப் புத்தகத்தின் 
ிலுமயமன கட்டுிதி கணக்கு 
இக்கம் 7003/0/0/……../…… இற்கு யபவு 
மயக்கவும். 

 

 

*ஏற்புமடனதாகாத குதிகம சயட்டி யிடவும். 
 



 

நாதிரி இக்கம்: TOD/IMP/07 

 
 

 

எது இக்கம் :- ............................................. 

 

திகதி       :- .............................................  

 

முகாமநனார், 
இங்மக யங்கி/ நக்கள் யங்கி, 
................... கிம  
 

கம் ஐனா/ அம்நணி, 
 

20…. .12.31 ஆம் திகதினில் உள்வாறு நீள்ிபப்ல் செய்னக்கூடின சவிாட்டு 
உதவினின் சாருட்டா காசுப் புத்தகத்தத தரீ்த்து ிலுதவதன  

திதசெரிக்கு அனுப்புதல் 

தடமுதக் கணக்கு இக்கம்; ............................. 

 

அமநச்சு/ திமணக்கம்:- ............................................................................. 

கயத்திட்டம் :- .................................................................... 

 

கட்டுிதிக் கணக்கு இக்கம்:- 7003/0/0/................./.... 

 

20….12.31 ஆம் திகதினில் உள்யாறு ………………………………………… கயத்திட்டத்தின் 
காசுப் புத்தகத்திற்கு அமநயாக “யபவு” நீதி ஆகின யா ……………………... ததாமக 
*இங்மக யங்கினின் தப்தபாபன் கிமனில் திமபேரினின் ிபதிச் தேனாரின் 
கணக்கு இக்கம் 2026450/ *நக்கள் யங்கினின் யூினன் ிபஸ் கிமனில் 
திமபேரினின் ிபதிச் தேனாரின் கணக்கு இக்கம் 014-1-001-3-0110432 கணக்கின் 
“யபயிற்கு” அனுப்ி எக்கு “ற்றுமயத்தல்” அியித்தல் ன்ம யமங்கவும். 
 

 

இப்டிக்கு  

உண்மநயுள் 

 

ிதி முகாமநனார்/ கயத்திட்ட கணக்கார்; கயத்திட்ட ணிப்ார்   

கயத்திட்ட ணிப்ாரின் ோர்ில்  அமநச்ேின் தேனார் அல்து 
திமணக்கத்தின் தமயர் ோர்ில்   

 

திகதி:   20.../.../...               திகதி:   20.../.../... 

ிபதி : 1. ணிப்ார் ானகம்  

திமபேரி தேனற்ாடுகள் திமணக்கம்  

அபே கடன் முகாமநத்துயம் நற்றும் 
நறுேீபமநப்பு  

தாதுத் திமபேரி  

தகாழும்பு 01.  

2. அமநச்ேின் தேனார்     

தனவுதேய்து பநப 
குிப்ிடப்ட்டுள் காசுப் 
புத்தகத்தின் ிலுமயமன கட்டுிதி 
கணக்கு இக்கம் 7003/0/0/……../…… 

இற்கு யபவு மயக்கவும். 
 

- தகயலுக்காக  

  

              *ஏற்புமடனதாகாத குதிகம தயட்டி யிடவும். 
 



ாதிரிப் படிவ இயக்கம்: TOD/IMP/07(i) 

 
20… .12.31 ஆம் திகதியுடன் வருடத்திற்கா ணி முற்ணம் சபீாக்கல் கூற்று 

நீள்ிபப்ல் சசய்னக்கூடின சவளிாட்டு உதவி 
 

1. அமச்சு/ திமைக்கரம்   :- ………………………………….. 

2. கட்டுநிதிக் கைக்கு இயக்கம்  :- ………………………………….. 

3. கருத்திட்டம்               :- ………………………………….. 

ாதம்  

பபற்றுக்பகாள்ரப்பட்ட 
கட்டுநிதி   (ரூபா) பெயவு   (ரூபா) நிலுமவ   (ரூபா) 

RFA 
 (1) 

DF 
(2) 

பாத்தம் 
(1)+(2)=(3) 

RFA 
 (4) 

DF 
 (5) 

பாத்தம் 
(4)+(5)=(6)  

RFA 
 (1-4) 

DF 
 (2-5) 

பாத்தம் 

(3-6) 

ெனவரி           

பபப்வரி          

ார்ச்           

ஏப்ல்          

ம          

ஜூன்          

ஜூமய          

ஆகஸ்ட்          

பெப்டம்பர்          

ஒக்மடாபர்;          

நவம்பர்          

டிெம்பர்          

பாத்தம்   XX   XX   XXX 
 

வருடத்திற்குள் பபற்றுக்பகாள்ரப்பட்ட பாத்த கட்டுநிதி (3):-  XX 
 

வருடத்தில் பாத்த பெயவு (6)    :-  XX 
 

20… .12.31 ஆம் திகதிில் ீதி     :-  XXX 

 
தீர்க்கப்படாத முற்பைம் (இருக்குாின்) 
பெலுத்தி திகதி நிறுவனம்  காைம்   பதாமக - ரூபா ெதம் 
 

……….. ………………………….. ……………………          X 
……….. ………………………….. ……………………           X 
                                                                                                                        XX        
மமய குமிப்பிடப்பட்டுள்ர தகவல்கள் ெரிானமவ என ொன்றுப்படுத்துகிமமன். 
 
................................................ 
நிதி முகாமாரர்/ கருத்திட்ட கைக்காரர்                                          திகதி: ..............................              




