
 

    

ததொழில் வழங்குநொின் வருடொந்த கூற்று மற்றும் அட்டவணைகணை பூர்த்தி தெய்வதற்கொன  

அறிவுறுத்தல்கள்  - முற்பை தனியொள் வருமொனவொி  (APIT – மு.த.வ.வ) 

வொி மதிப்பீட்டொண்டு 2021/ 2022 
 

ததொழில் வழங்குநொின் முற்பை தனியொள் வருமொன வொி வருடொந்த கூற்றொனது, 2021/2022 ஆம் வொி மதிப்பீட்டொண்டிற்கு 

அட்டவணை 01, அட்டவணை 02 மற்றும் அட்டவணை 03 ஆகிய மூன்று அட்டவணைகணைக் தகொண்டுள்ைது. இந்த 

அட்டவணைகள் ததொழில் வழங்குநொின் வருடொந்த கூற்றுடன் பூரைப்படுத்தப்பட்டு நநரடியொகநவொ அல்லது உள்நொட்டு 

இணறவொித் திணைக்கை இணையத் தைத்தினூடொகநவொ (www.ird.gov.lk) ெமர்ப்பிக்கப்படுதல் நவண்டும்.  

ததொழில் வழங்குநொின் வருடொந்த கூற்று மற்றும் அட்டவணைகணை ெமர்ப்பிப்பதற்கொன வழிகொட்டி  

1. வருடொந்த கூற்றிணன ெமர்ப்பிப்பதற்கொன தபொது அறிவுறுத்தல்கள்  

கீநழ குறிப்பிடப்பட்டுள்ை விடயங்கள் ததொடர்பொக அவதொனம் தெலுத்தவும்.  

 

அ. இலத்திரனியல் நகொணவயிடலுக்கொன விணரவு வழிகொட்டி நகொணவ, புதிய அட்டவணை மொதிொிகள் மற்றும் 

இற்ணறப்படுத்தப்பட்ட அட்டவணை உறுதிப்படுத்தல் புதிய நணடமுணறகள் என்பன உள்நொட்டு இணறவொித் 

திணைக்கைத்தின் இணையத் தைத்தில் கொைப்படுகின்றன. (ெொியொன அட்டவணை மொதிொிகணைப் 

பயன்படுத்துவதணன உறுதிப்படுத்திக் தகொள்க. அட்டவணை 01, அட்டவணை 02 மற்றும் அட்டவணை 3 இன் 

விதித்துணரக்கப்பட்ட மொதிொிகள் இத்துடன் இணைக்கப்பட்டுள்ைன.) 
 

ஆ.  2022 ஏப்பிரல்  1 ம் திகதி முதல் இ – நகொப்பிடலுக்கொன இணைப்பு வழங்கப்படும். நதணவயற்ற ததொழில்நுட்ப 

ெிக்கல்கணை தவிர்க்கும் தபொருட்டு குறித்த இறுதித் திகதி வணர கொத்திருக்கொது அவற்றிணன முன்கூட்டிநய 

ெமர்ப்பிக்கும்படி அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள்.  
 

இ.  தங்கள் நிறுவனத்தின் எல்லொ பிொிவுகணையும் நெர்ந்த அணனத்து வணகயொன ஊழியர்களுக்கும் ஒநரதயொரு முற்பை 

தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்றிணன மொத்திரம் ெமர்ப்பிக்குமொறு கண்டிப்பொக அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள்.  
 

 ஈ.    இ – நெணவயினூடொக வருடொந்த கூற்றிணன ெமர்ப்பிக்கும் நபொது முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்தக் 

கூற்று மற்றும் அட்டவணைகணை பூர்த்தி தெய்வதற்கு முன்னர், மொதொந்த வொிக் தகொடுப்பனவுகணை 

உறுதிப்படுத்திக்தகொள்ைவும். 
 

 உ. முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்றின் வன்பிரதியிணன ெமர்ப்பிக்கும்நபொது, தங்கைின்   எதிர்கொலத் 

நதணவக்கொக வருடொந்த கூற்று,  அட்டவணை 01,  அட்டவணை 02  மற்றும் அட்டவணை 03  ஆகியவற்றின்  நிழற் பிரதிகணை 

தம் வெம்  ணவத்திருப்பது  உெிதமொனதொகும். 
 

ஊ.  தொங்கள் கீநழ குறிப்பிடப்படுள்ை விடயங்கள் ததொடர்பில் ஏநதனும் இணடயூறுகணை 

எதிர்நநொக்குவீர்கைொயின்; 
 

 கைனி முணறணம ததொழிற்படொணம: 

1944 என்ற இலக்கத்ணத ததொடர்புதகொண்டு உள்நொட்டு  இணறவொித் திணைக்கைத்தின் அணழப்பு  

நிணலயத்தின் உதவியிணனப் தபற்றுக்தகொள்ைவும் அல்லது குரல் பதிதவொன்றிணன நமற்தகொண்டு  

அவ்நவணையில் வழங்கப்படும் ெீட்டு இலக்கதமொன்ணறப் தபற்றுக்தகொள்ைவும்.  

 

 பதிநவற்றம் ததொடர்பொன ெிக்கல்கள்: 

011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்கங்கைினூடொக மத்திய தரவு முகொணமத்துவ 

அலகுடன் ததொடர்பு தகொள்ைவும். 

 

 அட்டவணைகணை உறுதிப்படுத்துவது  (verification) ததொடர்பொன ெிக்கல்கள்:  

011 – 2134162 அல்லது 011 – 2134118 எனும் இலக்கங்கைினூடொக மத்திய தரவு முகொணமத்துவ 

அலகுடன் ததொடர்பு தகொள்ைவும். 
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2. நகொணவயிடுவதற்கொன முணறணம  

அ)  இ  - நகொணவயிடல் 

2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இணறவொி (திருத்தச்) ெட்டத்தினொல் திருத்தப்பட்டவொறொன, 2017 ஆம் 

ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு இணறவொிச் ெட்டத்தின் (உ.இ.ெ) 113 (1A) ஆம் பிொிவின் பிரகொரம், 2021, ஏப்பிரல் 

01ஆம் திகதி தெயல்வலுப்தபறும் வணகயில், பின்வருவனவற்றுக்கு வருடொந்த கூற்றின் இ – நகொணவயிடல் 

(இலத்திரனியலூடொக வொி விபரத்திரட்டுகைின் நகொணவயிடல்) அத்தியொவெியமொனதொகும்.  
 

(அ) இலங்ணகயில் ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (அணனத்து வதிவுள்ை வணரயறுக்கப்பட்ட  தபொறுப்புணடய  

கம்பனிகள்);  

(ஆ) இலங்ணகக்கு தவைிநய ஒருங்கிணைக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (அணனத்து வதிவற்ற வணரயறுக்கப்பட்ட 

தபொறுப்புணடய கம்பனிகள்); மற்றும்  

(இ) அரெ கூட்டுத்தொபனங்கள்.   
 

ஆகநவ, இத்தணகய உருவகங்கள் இவ் வொிமதிப்பீட்டொண்டு மற்றும் ததொடர்ந்து வரும் வொிமதிப்பீட்டொண்டுகளுக்கும் 

அச்ெிடப்பட்ட குறித்த படிவங்கணைப் பயன்படுத்தி எழுத்து மூலம் வருடொந்த கூற்றிணன ெமர்ப்பிப்பதற்கு 

உொித்துணடயணவயொக கருதப்படமொட்டொது.  
 

நமநல குறிப்பிடப்படொத ததொழில் வழங்குநர்களும் தங்கைது வருடொந்த கூற்றிணன இலத்திரனியலூடொக ெமர்ப்பிக்க 

உொித்துணடயவர்கைொவர். நமலும், உள்நொட்டு இணறவொிச் ெட்டத்தின் 113 (4) ஆம் பிொிவின் ஏற்பொடுகைின் பிரகொரம், 

கடந்த வொிமதிப்பீட்டொண்டில் தங்கள் வருடொந்த கூற்றிணன இலத்திரனியலூடொக நகொணவயிட்ட ஏணனய ததொழில் 

வழங்குநர்களும், வருடொந்த கூற்றிணன ததொடர்ந்தும் இலத்திரனியலூடொகநவ நகொணவயிடுதல் நவண்டும்.  
 

உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கை இணைய முகப்பினூடொக இ – நகொணவயிடலுக்கொன ஏற்பொடுகள் தெய்யப்பட்டுள்ைன. 

நமலதிக தகவல்களுக்கு உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கை இணைய முகப்பிலுள்ை (www.ird.gov.lk) விணரவு 

வழிகொட்டிணயப் பொர்ணவயிடவும்.  

 

ஆ)  ணகமூலம் நகொணவயிடல்  

அச்ெிடப்பட்ட குறித்த படிவங்கைினூடொக வருடொந்த கூற்றிணன ெமர்ப்பிக்க விரும்பும் ததொழில் வழங்குநர்கள், 

நநரடியொகநவொ அல்லது தபொல் மூலமொகநவொ உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்தின் தணலணமயகத்தின் மத்திய ஆவை 

முகொணமத்துவ அலகிற்கு (CDMU) அல்லது ஏநதனும் பிரொந்திய அலுவலகத்திற்கு அனுப்பிணவத்தல் நவண்டும்.  
 

பின்வருவனவற்ணற கருத்தில் தகொண்டு முற்பை தனியொள் வருமொனவொிக்கொன (APIT) அட்டவணைகணை ெமர்ப்பித்தல்  

அ.  முற்பை தனியொள் வருமொனவொிக்கு தபொறுப்புணடய ஊழியர்கைின் தமொத்த எண்ைிக்ணக 20 ஐ விட 

அதிகமொயின்; 

i. உங்கள் அட்டவணைகணை இ–நெணவயினூடொகநவொ/ நிகழ்நிணல ஊடொகநவொ பதிநவற்றம் தெய்வது 

கட்டொயமொனதொகும். (வழிகொட்டிணய பொர்க்கவும்)  

 

ii. உங்கைிடம் இ-நெணவ வெதி இல்லொதவிடத்து, உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கை தணலணமயகத்தின் 

அடித்தைத்தில் தொபிக்கப்பட்டுள்ை “நனெல” இல் அல்லது உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்தின் 

எந்ததவொரு பிரொந்திய அலுவலகத்திலும் கொைப்படும் இ-நெணவணய பயன்படுத்தி உங்கள் 

அட்டவணைகணை (தமன் பிரதியிணன) ெமர்ப்பிக்க முடியும்.  
 

 

iii. பதிநவற்ற முணறணம உங்களுக்கு பொிச்ெயம் இல்ணலதயனில், நீங்கள் ஏற்புணடய அட்டவணைகைின் தமன் 

பிரதிகணை உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கை தணலணமயகத்தின் “நன்ெல” இல் அல்லது உள்நொட்டு 

இணறவொி திணைக்கைத்தின் எந்ததவொரு பிரொந்திய அலுவலகத்திலுள்ை உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கை 

உத்திநயொகத்தர்கைின் உதவியுடன் பதிநவற்றம் தெய்துதகொள்ை முடியும்.  
 

ஆ. முற்பை தனியொள் வருமொனவொிக்கு தபொறுப்புணடய ஊழியர்கைின் தமொத்த எண்ைிக்ணக 20 இற்கு ெமனொயின் 

அல்லது அதணன விட குணறவொயின் உங்கள் அட்டவணைகைின் வன்பிரதிகணைநயொ அல்லது தமன் பிரதிகணைநயொ 

ெமர்ப்பிப்பதற்கொன மொற்றீட்டு ஏற்பொடுகள் வழங்கப்பட்டுள்ைன.  

 

முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்றின் வன் பிரதிகணை உள்நொட்டு இணறவொித் திணைக்கைத்தின் மத்திய 

http://www.ird.gov.lk/


 

    

ஆவை முகொணமத்துவ அலகில் (CDMU) ெமர்ப்பித்தல் நவண்டும். எவ்வொறொயினும், தங்கைது வருடொந்த கூற்றிணன  உள்நொட்டு 

இணறவொி திணைக்கைத்தின் பிரதொன அலுவலகத்திற்குச்  ெமர்ப்பிப்பதற்கு,  அதெௌகொியமொக இருப்பின், அதணன அருநகயுள்ை  

உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்தின் பிரொந்திய அலுவலகத்தில் ெமர்ப்பிப்பதற்கு நடவடிக்ணக எடுக்கவும்.  நீங்கள் முற்பை 

தனியொள் வருமொன வொி  (APIT) வருடொந்த கூற்றிணன இ – நெணவ ஊடொக ெமர்ப்பித்திருந்தொல் அதன் வன்பிரதிணய ெமர்ப்பிக்க 

நதணவ இல்ணல. 
 

ததொழில் வழங்குநொின் வருடொந்த கூற்று மற்றும் அட்டவணையிணன நிரப்புவதற்கொன வழிகொட்டி-

முற்பை தனியொள் வருமொன வொி 
 

 முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்று 

1.  பகுதி 1 -  முற்பை தனியொள் வருமொன வொியின் (APIT) வருடொந்தக் கூற்று 

 

ஊழியர்கைின் எண்ைிக்ணக 

 கீநழ குறிப்பிட்டுள்ைவொறு முற்பை தனியொள் வருமொன வொியின் கீழ் வொி கழிக்கப்படொத ஊழியர்கைின் எண்ைிக்ணகணய 

உள்ைடக்கவும். 

 நதறிய ஊதியம் வருடம் ஒன்றுக்கு ரூபொய் 3,000,000 ஐ விட குணறவொயின்  
– “A1” கூடு 

 முதன்ணம ஊழியத்தின் கீழ் முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) இணன கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் 

தரவில்ணல எனின்  (நதறிய ஊதியம் வருடம் ஒன்றுக்கு இ.ரூபொ 3,000,000  இணன விஞ்சுமொயின்) 
– “A2”  கூடு 

 இரண்டொம் ஊழியத்தின் கீழ் முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) இணன கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் 

வழங்கவில்ணல எனில் 

- “A3”  கூடு 

 
 

 வொி மதிப்பொண்டின் நபொது முதன்ணம ஊழியத்தின் கீழ் வொி கழிக்கப்பட்ட மற்றும்  தமொத்த நவதனத்தின் ஒவ்தவொரு 

வணரயணரயின் கீழ் உள்ை ஊழியர்கைின் எண்ைிக்ணகணய (i) இலிருந்து (v) வணரயிலொன கூடுகைில் பதிவு தெய்க. 

(அட்டவணை 1 உடன் ததொடர்புணடய தகவல்கள்)  

 இரண்டொம் ஊழியமொக கருதப்படும்  பைியொட்ததொகுதியின் எண்ைிக்ணகணய கூடு C இல் உள்ைடக்கவும். 

(அட்டவணை 1 உடன் ததொடர்புணடய தகவல்கள்)  

 இந்த வொி மதிப்பீட்டொண்டின் நபொது, முதன்ணம மற்றும் இரண்டொம் ஊழியம் ததொடர்பொன நெணவணய முடிவுறுத்திய 

பைியொட்கைின் எண்ைிக்ணகணய கூடு E இல் உள்ைடக்கவும். (அட்டவணை 2 உடன் ததொடர்புணடய தகவல்கள்) 
 

தமொத்த நவதனங்கைின் கூட்டுத் ததொணக 

ஒவ்தவொரு வணகயொன ஊழியர்கைினொலும் ஈட்டப்பட்ட தமொத்த நவதனத்தின் கூட்டுத்ததொணகயிணன பதிவுதெய்க. 

வொிக் கழிப்பனவுகள் 

ஒவ்தவொரு வணகயொன ஊழியர்கைின் கீழ் நமற்தகொள்ைப்பட்ட முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) கழிப்பனவுகைிணனப் 

பதிவு தெய்க. 
 

2. பகுதி  II  -   முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்று  
 

(அ)  விலக்கைிக்கப்பட்ட/விலக்கப்பட்ட நவதனம் 

முற்பை தனியொள் வருமொன வொியின் (APIT) கீழ் வொி கழிக்கப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு, வொி மதிப்பீட்டொண்டு 

கொலப்பகுதியில் ஒவ்தவொரு மொதத்திலும் தெலுத்தப்பட்ட,   2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உள்நொட்டு 

இணறவொிச் ெட்டத்தினொல் விலக்கைிக்கப்பட்ட/ விலக்கப்பட்ட திரட்டிய நவதனத்திணன நிரல் “A” இல் 

உள்ைடக்கவும். (அட்டவணை 01 உடன்  ததொடர்புணடய தகவல்கள்)   

(ஆ)   முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) மற்றும் வொி கழிப்பனவுகைிற்கு தபொறுப்புணடய தமொத்த நவதனம் 

முற்பை தனியொள் வருமொன வொியின் (APIT) கீழ் வொி கழிக்கப்பட்ட அலுவலர்களுக்கு தெலுத்தப்பட்ட திரட்டிய ெம்பைத்ணத 

நிரல் “B” இல் உள்ைடக்கவும். ஒவ்தவொரு மொதமும் அவ்வொறு நமற்தகொள்ைப்பட்ட  வொி கழிப்பனவுகைின் கூட்டுத் 



 

    

ததொணகணய நிரல் “C” இல் உள்ைடக்கவும். (அட்டவணை 01 உடன் ததொடர்புணடய தகவல்கள்) 

(இ)   நமற்தகொள்ைப்பட்ட தகொடுப்பனவுகள் 

உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்துக்கு ஒவ்தவொரு மொதமும் அனுப்பப்பட்ட  வொி ததொணகணய (தண்டம் மற்றும் 

வட்டி நீங்கலொக) நிரல் “D” இல் உள்ைடக்கவும். தயவு தெய்து ெத கைக்ணக ததைிவொக  பதியவும். 

 

(ஈ)  தமொத்த நெணவ முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள் மற்றும் வொிக்கழிப்பனவுகள் 

மதிப்பீட்டொண்டின் ஒவ்தவொரு மொதமும், ஊழியர்களுக்குச் தெலுத்தப்பட்ட தமொத்த நெணவ முடிவுறுத்தல் 

நன்ணமகணை நிரல் “E” இல் உள்ைடக்கவும். ஒவ்தவொரு  மொதமும் நமற்தகொள்ைப்பட்ட அத்தணகய முடிவுறுத்தல் 

நன்ணமகைின் நமலொன வொிக் கழிப்பனணவ நிரல் “F” இல் உள்ைடக்கவும். (அட்டவணை 02 உடன் 

ததொடர்புணடய தகவல்கள்) 

 

(உ)   நமற்தகொள்ைப்பட்ட தகொடுப்பனவுகள் 

நெணவ முடிவுறுத்தல் நன்ணமகைில் இருந்து கழிக்கப்பட்டு உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்துக்கு 

அனுப்பப்பட்ட  வொி ததொணகணய நிரல் “G” இல் உள்ைடக்கவும். தயவு தெய்து ெத கைக்ணக ததைிவொக  பதியவும். 

 

3. பகுதி III   -  முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) வருடொந்த கூற்று 
 

 தவைிப்படுத்துணக 

பகுதி (அ) அங்கீகொிக்கப்பட்ட கைக்கைர்/நவதறொரு நபொின் விபரங்கள்   

இவ் தவைிப்படுத்துணகணய அல்லது அதன் ஒரு பகுதிணய வொி தெலுத்துநொின்  முழுதமொத்த கொல  ஊழியரல்லொத 

அங்கீகொிக்கப்பட்ட கைக்கொைதரொருவர் அல்லது நவதறொரு நபர் தகொடுப்பனவு ஒன்றுக்கொக தயொொிக்கும் 

ெந்தர்ப்பத்தில்  பகுதி (A)  இணன  பூரைப்படுத்துவதுடன் அத்தணகய நபர்கைினொல் வழங்கப்பட்ட 

ெொன்றிதழ்கணையும் இணைக்கவும். 

பகுதி (ஆ) ததொழில் வழங்குநொின் தவைிப்படுத்துணக 

 

உள்நொட்டு இணறவொிச் ெட்டத்தின் 126(4) ஆம் பிொிவின் பிரகொரம், வொிதெலுத்துநர் ஒருவர் அல்லது வொி 

தெலுத்துநொினொல் முணறயொக அங்கீகொிக்கப்பட்ட முகவர் ஒருவர், கூற்றின் வழுவொணம மற்றும் பூரைத் தன்ணமணய 

ெொன்றுபடுத்தி ணகதயொப்பமிடுதல் நவண்டும். ஆகநவ, முகொணமத்துவ பைிப்பொைர்/ திணைக்கை 

தணலவர்/தணலவர் அல்லது தெயல்விணன பங்குதொரர்/நிதிப் பைிப்பொைர்/ பைிப்பொைர்/ தெயலொைர்/ நம்பிக்ணக 

தபொறுப்பொைர்/கைக்கொைர்/நிருவொக உத்திநயொகத்தர்/ முதன்ணம அலுவலர்/ உொிய முணறயில் அங்கீகொரம் 

வழங்கப்பட்ட முகவர், வருடொந்த கூற்றின் பகுதி III இன் பகுதி (ஆ) இன் கீழ் அவரது தபயர் மற்றும் பதவிப் 

தபயணர குறிப்பிட்டு வருடொந்த கூற்றில் ணகதயொப்பமிடல் (திகதியிடல்) நவண்டும்.  
 

 முற்பை தனியொள் வருமொன வொி அட்டவணைகள் 
 

1. அட்டவணை 01  - ஒநர தடணவயில் முழுணமயொக தெலுத்தப்படும் தகொடுப்பனவுகள் தவிர்ந்த நவதனம்  
 

இது, தமது ெம்பைத்தில் இருந்து முதன்ணம மற்றும் இரண்டொம் நிணல ஊழியத்தின் கீழ் முற்பை தனியொள் வருமொன 

வொி (APIT)  கழிக்கப்படும் ஊழியர்கைின் விபரங்கள் ததொடர்பொன  ஆவைமொகும். 
 

முற்பை தனியொள் வருமொன வொிக் தகொடுப்பனவுத் தொைிலிருந்து  தபயர்த்ததடுக்கப்பட்ட *வதிவில்லொ நபர் 

உள்ைடங்கலொக (ஒநர தடணவயில் முழுணமயொன தகொடுப்பனவுகள் தவிர்ந்த) ஒவ்தவொரு ஊழியருடனும் 

ததொடர்புணடய விபரங்கள் மற்றும் ததொணககணை “01” ஆம் அட்டவணையில் குறித்த  கூடுகைில் உள்ைடக்கவும்  

 

2. அட்டவணை 02 –  நெணவ முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள் மற்றும் ஒநர தடணவயில் முழுணமயொக தெலுத்தப்படும் 

தகொடுப்பனவுகள் 

இது, ஒரு தடணவ மொத்திரம் தெலுத்தப்படும் தகொடுப்பனவுகளுக்குொிய  ஊழியர்கைின் விபரத்திற்கொன 

ஆவைமொகும். 

குறித்த வொி மதிப்பொண்டு கொலப்பகுதியில் தமது ததொழிலிணன தவறிதொக்கியுள்ை அல்லது முடிவுக்கு தகொண்டு 

வந்துள்ை ஊழியர்களுடன் ததொடர்புணடய விபரங்கள் மற்றும் தபறுமொனங்கணை பதிவுதெய்க. எவ்வொறொயினும், 

நெணவ முடிவுறுத்தப்பட்ட திகதியில் இருந்து 90 நொட்களுக்குள் ஒநரதடணவயில் முழுணமயொக தெலுத்தப்படும் 

 



 

    

தகொடுப்பனவுகள் மீதொன வொிணய தீர்மொனிக்கொத ஊழியர்களுடன் ததொடர்புணடய விபரங்கணை பதிவு தெய்வணத 

தவிர்க்கவும்.  

ஒநர தடணவயில் முழுணமயொக தெலுத்தப்படும் தகொடுப்பனவுகைின் (முடிவுறுத்தல் நன்ணமகள்) விபரங்கள் 

மொத்திரம் அட்டவணை 2 இல் பதியப்படுதல் நவண்டும் என்பணத கவனத்தில் தகொள்க.  

3. அட்டவணை 3 – ஒப்புதல் வழங்கொத ஊழியர்கைின் பட்டியல் 

இது ஒப்புதல் வழங்கொத ஊழியர்கைின் ஆவைமொகும். 

வொி மதிப்பீட்டொண்டின் நபொது, முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT)  இணன  கழிப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கொத  அல்லது 

முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) இணன கழிக்கொதிருப்பதற்கு ஒப்புதல் வழங்கிய அணனத்து ஊழியர்கைினதும்  விபரங்கள் 

மற்றும் ததொணகணய பதியவும்.  (வருடொந்த கூற்றின் பகுதி  I இனது  அ2 மற்றும் அ3  இணன பொர்க்கவும் ) 

எவ்வொறொயினும், முற்பை தனியொள் வருமொன வொி (APIT) கழிப்பதற்கு தபொறுப்பற்ற தமொத்த ஊதியமுள்ை ஊழியர்கைின் 

விபரங்கணை பதிவு தெய்வணத தவிர்க்கவும். 

உள்நொட்டு இணறவொி திணைக்கைத்துடன் ஏற்கனநவ பதிவு தெய்து, வொிதெலுத்துநர் அணடயொை இலக்கத்ணத 

தபற்றுக்தகொண்ட ஊழியொின் அந்த வொி தெலுத்துநர் அணடயொை இலக்கத்திணன அட்டவணை 3 இன் நிரல் N இல் 

பதியவும் 

 கீநழ அட்டவணையில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ைவொறு  பகுதி I, பகுதி II, அட்டவணை இல. 01, அட்டவணை இல. 02 

மற்றும் அட்டவணை 03 இன்  எண்ைிக்ணககணை  ெீரொக்கம் தெய்வதில்  கவனம் தெலுத்தவும்.  

 பகுதி   I பகுதி  II அட்டவணை 1 அட்டவணை 2 அட்டவணை 3 

தமொத்த நதறிய ஊதியம்  கூடு  A2 
   

கூடு ‘H’ – முதன்ணம ஊழியத்தின் 

கீழ் தமொத்த நதறிய ஊதியம்  

  தமொத்த நதறிய ஊதியம் கூடு  A3 
   

கூடு ‘H’ - ’ இரண்டொம் ஊழியத்தின் 

கீழ் தமொத்த நதறிய ஊதியம்  

தமொத்த நதறிய ஊதியம் 
கூடு  'B' +  

கூடு  'C' 

'B'  நிரலின் 

தமொத்தம்     

 

 வொிக் கழிப்பனவுகள்  
கூடு  'B' +  

கூடு  'C' 

'C'   நிரலின் 

தமொத்தம்     

 

  தமொத்த நதறிய ஊதியம் கூடு  'E'  
 'E'  நிரலின் 

தமொத்தம்     

 

வொிக் கழிப்பனவுகள் கூடு  'E'  
 'F'  நிரலின் 

தமொத்தம்     

 

தமொத்த நதறிய ஊதியம் 
கூடு  'B' +  

கூடு  'C'   

 'H' நிரலின் 

தமொத்தம்    

 

வொிக் கழிப்பனவுகள்  கூடு  'B'  'J' நிரலின் தமொத்தம்    

வொிக் கழிப்பனவுகள்  கூடு  'C' 
  

 'K' நிரலின் 

தமொத்தம்   

 

தமொத்த நதறிய ஊதியம் கூடு  'E'  
    

 'I' நிரலின் 

தமொத்தம் 

 

வொிக் கழிப்பனவுகள் கூடு  'E'  
    

 'M' நிரலின் 

தமொத்தம் 

 

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்ணக                 
கூடு  A2    

முதன்ணம ஊழியத்தின் கீழ் தமொத்த 

ஊழியர் எண்ைிக்ணக  

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்ணக                 
கூடு  A3 

   
இரண்டொம் ஊழியத்தின் கீழ் 

தமொத்த ஊழியர் எண்ைிக்ணக  

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்ணக                 

கூடு  'B' +  

கூடு  'C'   

 ஊழியர்கைின் 

தமொத்த 

எண்ைிக்ணக    

 

ஊழியர்கைின் 

எண்ைிக்ணக                 
கூடு  'E'  

    

ஊழியர்கைின் 

தமொத்த 

எண்ைிக்ணக  

 

 விலக்கைிப்பு /      

விலக்கப்பட்ட ஊதியம்   

'A' நிரலின் 

தமொத்தம்  
'I' நிரலின் தமொத்தம்  

  

 



 

    

 


