நிறுத்திவைத்தல் ைரி (நி.வை.ை - WHT) மற்றும்
முற்பண ைருமரன ைரி (மு.ை.ை. - AIT) என்பைற்றின்
ைருடரந்தக்கூற்வற பூரணப்படுத்துைதற்கரன ைழிகரட்டி
2021/2022 ஆம் ைரிமதிப்பீட்டரண்டு
2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ணரட்டரசிவறச் சட்டத்தின் (உள்நரட்டு இவறைரிச் சட்டம்)
ஏற்பரடுகளுக்கு அவமைரக, ஒவ்வைரரு நிறுத்திவைத்தல் முகைரும், 2022, ஏப்பிரல் 30 ஆம் திகதிக்கு
முன்னர் 2021/2022 ஆம் ைரிமதிப்பீட்டரண்டிற்கரன, அட்டைவணகளுடன் ைருடரந்தக் கூற்றிவன
(படிைம் இல. Asmt WHT_001_T), சமர்ப்பித்தல் வைண்டும்.
நி.வை.ை/மு.ை.ை இன் ைருடரந்தக் கூற்று மற்றும் அட்டைவணகவைச் சமர்ப்பிக்கும் வபரது
பின்ைருைனைற்றில் கைனம் வசலுத்த ைலியுறுத்தப்படுகின்றீர்கள்.

1. நிறுத்திவைத்தல் ைரி (WHT) மற்றும் முற்பண ைருமரன ைரி (AIT) என்பைற்றின் கூற்று
மற்றும் அட்டைவணகவை சமர்ப்பித்தல்
i. வகரப்பிடுதலுக்கரன முவற
அ) இ – வகரப்பிடல்
2021 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்க உள்நரட்டு இவறைரி (திருத்தச்) சட்டத்தினரல் திருத்தப்பட்ட
2017 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இலக்க உண்ணரட்டரசிவறச் சட்டத்தின் 113 (1A) ஆம் பிரிைின்
பிரகரரம், 2021, ஏப்பிரல் 1 ஆம் திகதி முதல் ைருடரந்தக் கூற்றிவன இ – வகரப்பிடல்
(இலத்திரனியல்

முவறயில்

ைரி

ைிபரத்திரட்டிவனக்

வகரப்பிடல்)

பின்ைருைனைற்றுக்கு

அத்தியரைசியமரனதரகும்.
அ)இலங்வகயினுள் ஒருங்கிவணக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (அவனத்து ைதிவுள்ை வபரறுப்பு
ைவரயறுக்கப்பட்ட கம்பனிகள்)
ஆ)இலங்வகக்கு வைைிவய ஒருங்கிவணக்கப்பட்ட கம்பனிகள் (அவனத்து ைதிைற்ற வபரறுப்பு
ைவரயறுக்கப்பட்ட கம்பனிகள்) மற்றும்
இ)அரச கூட்டுத்தரபனங்கள்
ஆகவை,

இத்தவகய

உருைகங்கள்

இந்த

ைரிமதிப்பீட்டரண்டிற்கும்

இனி

ைரும்

ைரிமதிப்பீட்டரண்டுகளுக்கும், அச்சிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட படிைங்கவைப் பயன்படுத்தி எழுத்துமூலம்
அைர்கைது நிறுத்திவைத்தல் ைரி ைருடரந்தக் கூற்றிவன அனுப்ப உரித்துவடயைர்கள் ஆக
மரட்டரர்கள்.

வமவல குறிப்பிடப்படரத ஏவனய நிறுத்திவைத்தல் முகைர்களும் அைர்கைது ைருடரந்தக் கூற்றிவன
இலத்திரனியல் மூலம் அனுப்ப உரித்துவடயைர்கள் ஆைர். வமலும், உள்நரட்டு இவறைரிச்
சட்டத்தின் 113 (4) ஆம் பிரிைில் ஏற்பரடு வசய்துள்ைைரறு, முன்வனய ைரிமதிப்பீட்டரண்டுகைில்
தங்கள் ைருடரந்தக் கூற்றிவன இலத்திரனியல் முவறயில் ஏற்கனவை வகரப்பிட்வடரர், வதரடர்ந்தும்
ைருடரந்த கூற்றிவன இலத்திரனியல் முவறயில் வகரப்பிடுதல் வைண்டும்.
உள்நரட்டு இவறைரி திவணக்கைத்தின் ைவலதை முகப்பின் ஊடரக இ – வகரப்பிடலுக்கரன
ைசதிகள்

வமற்வகரள்ைப்பட்டுள்ைன.

திவணக்கைத்தின்

ைவலதை

முகப்பில்

வமலதிக

தகைல்களுக்கு

(www.ird.gov.lk)

உள்ை

உள்நரட்டு
ைிவரவு

இவறைரித்

ைழிகரட்டிவய

பரர்க்கவும்.
ஆ) வகமுவறயரக வகரப்பிடல்
அச்சிடப்பட்ட குறிப்பிட்ட படிைங்கைில் தங்கைது ைருடரந்தக் கூற்றிவன சமர்ப்பிக்க ைிரும்பும்
நிறுத்திவைத்தல் முகைர்கள், அைர்கைது கூற்றிவன வநரடியரகவைர அல்லது தபரல் மூலவமர
உள்நரட்டு இவறைரித் திவணக்கைத்தின் தவலவம கரரியரலயத்தில் உள்ை மத்திய ஆைண
முகரவமத்துை அலகில் (CDMU) அல்லது உள்நரட்டு இவறைரி திவணக்கைத்தின் எந்தவைரரு
பிரரந்திய அலுைலகத்திலும் சமர்ப்பிக்கலரம்.
பின்ைருைனைற்றில் கைனம் வசலுத்தி நிறுத்திவைத்தல் ைரி மற்றும் முற்பண ைருமரன ைரிக்கரன
அட்டைவணகவை சமர்ப்பிக்கவும்;
அ) நி.வை.ை/மு.ை.ை க்கு வபரறுப்பரன ஊழியர்கைின் வமரத்த எண்ணிக்வக 20 இவன ைிட
அதிகம் எனில்;
i.

இ – வசவையினூடரக/தரவைற்றம் வசய்ைதன் ஊடரக உங்கள் அட்டைவணகவை
சமர்ப்பித்தல் கட்டரயமரனதரகும்.

ii. இ – வசவை ைசதி உங்கைிடம் இல்வல எனில், உங்கள் அட்டைவணகைின்

வமன்பிரதிவய
உள்நரட்டு
இவறைரித்
திவணக்கைத்தின்
தவலவம
கரரியரலயத்தின் அடித்தைத்தில் தரபிக்கப்பட்டுள்ை “நனசல” இல் உள்ை இ –
வசவைவய பயன்படுத்தி நீங்கவை சமர்ப்பிக்கலரம் அல்லது ஏவதனும் உள்நரட்டு
இவறைரித் திவணக்கை பிரரந்திய அலுைலகத்தில் சமர்ப்பிக்கலரம்.
iii. தரவைற்றம் வசய்யும் வசயற்பரட்டில் உங்களுக்கு பரிச்சயமில்வல எனில்
ஏற்புவடய அட்டைவணகைின் வமன்பிரதிவய உள்நரட்டு இவறைரித்
திவணக்கைத்தின் தவலவமக் கரரியரலயத்திற்கு வகரண்டுைந்து “நனசல” இல்
உள்ை உள்நரட்டு இவறைரி திவணக்கைத்தின் உத்திவயரகத்தர்கைின் உதைிவய
வபற்றுக்வகரள்ைலரம், அல்லது ஏவதனும் உள்நரட்டு இவறைரித் திவணக்கை
பிரரந்திய அலுைலகத்திலும் சமர்ப்பிக்கலரம்.

ஆ) நி.வை.ை/மு.ை.ை க்கு வபரறுப்புவடய ஊழியர்கைின் வமரத்த எண்ணிக்வக 20 இற்கு
சமனரக அல்லது குவறைரக இருப்பின் அட்டைவணகவை ைன்பிரதியரகவைர அல்லது
வமன் பிரதியரகவைர சமர்ப்பிப்பவத நீங்கள் வதரிவு வசய்யலரம்.

ைருடரந்த கூற்றின் ைன்பிரதியரனது உள்நரட்டு இவறைரி திவணக்கைத்தின் மத்திய ஆைண
முகரவமத்துை அலகில் (CDMU) சமர்ப்பித்தல் வைண்டும். எவ்ைரறரயினும், ைருடரந்தக்
கூற்றிவன தவலவம கரரியரலயத்தில் சமர்ப்பிப்பதில் சிரமம் எதுவும் கரணப்படின், நீங்கள்
உங்கள் ைருடரந்தக் கூற்றிவன உங்களுக்கு அண்வமயிலுள்ை உள்நரட்டு இவறைரித்
திவணக்கைத்தின் பிரரந்திய கரரியரலயத்தில் சமர்ப்பிக்கலரம், நீங்கள் உங்கள் ைருடரந்தக்
கூற்றிவன இ – வசவையினூடரக சமர்ப்பித்திருந்தரல், அதவன ைன்பிரதியரக சமர்ப்பிக்க
வதவையில்வல.
2. நிறுத்திவைத்தல் ைரி மற்றும் முற்பண ைருமரன ைரிக் கூற்றிவன பூர்த்தி வசய்தல்
2.1 பகுதி I – நிறுத்திவைத்தல் ைரி (WHT) கழிப்பனவுகைின் சுருக்கம்
இந்த பிரிைின் கீழ் நிறுத்திவைத்தல் ைரிக் கழிப்பனவுகைின் ைிபரங்கவை வைைிப்படுத்த
வதவைப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.
ைதிைற்வறரரிடமிருந்து கழிக்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரியின் ைிபரங்கள், இந்த
பிரிைின் கீழ் முதல் எட்டு கூடுகைில் (கூடுகள் 1 – 8) வைைிப்படுத்தப்படுதல் வைண்டும்.
வலரத்தர்/ பந்தயம்/ சூதரட்டத்திலிருந்தரன வைகுமதிகைிலிருந்து அல்லது வைற்றித்
வதரவககைிலிருந்து கழிக்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரியரனது கூடு 9 இல்
வைைிப்படுத்தப்பட வைண்டும் என்பதுடன் கூடு 10 ஆனது இரத்தினக்கல் ஏல
ைிற்பவனயிலிருந்து கழிக்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரிவய வைைிப்படுத்துைதற்கு வதசிய
இரத்தினகல் மற்றும் ஆபரண அதிகரரசவபக்கு மரத்திரம் உரித்துவடயதரகும்.

2.2 பகுதி II - முற்பண ைருமரன ைரி (AIT) கழிப்பனவுகைின் சுருக்கம்
இந்த பிரிைின் கீழ் முற்பண ைருமரன ைரிக் கழிப்பனவுகைின் ைிபரங்கவை வைைிப்படுத்த
வதவைப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரினரல் ைழங்கப்பட்ட வைைிப்படுத்துவகயின் அடிப்பவடயில்

கழிக்கப்பட்ட முற்பண ைருமரன ைரியின் ைிபரங்கள் இங்வக வைைிப்படுத்தப்படுதல்
வைண்டும்.

2.3 பகுதி III – மரதரந்தக் வகரடுப்பனைின் சுருக்கம்
இந்த பிரிைில், வகரடுப்பனவு குறியீடுகள் 43 மற்றும் 44 இன் கீழ் உள்நரட்டு இவறைரித்
திவணக்கைத்திற்கு
உங்கைரல்
வமற்வகரள்ைப்பட்ட
வகரடுப்பனவு/வகரடுப்பனவுகைின்
ைிபரங்களுடன் நிறுத்திவைத்தல் ைரி மற்றும் முற்பண ைருமரன ைரியின் உங்கள் மரதரந்த
வபரறுப்பிவன வைவ்வைறரக வைைிப்படுத்த வதவைப்படுத்தப்படுகின்றீர்கள்.
உங்கள் ைிபரத்திரட்டு மற்றும் அட்டைவணகவை சமர்ப்பிப்பதற்கு முன்னர் கீழ்ைரும்
நிபந்தவனகள் நிவறவைற்றப்பட்டுள்ைனைர என்பவத உறுதி வசய்து வகரள்ை வைண்டும்.
i. ைிபரத்திரட்டின் கூடு IA

(d) + IIA (d) = ைிபரத்திரட்டின் கூடு IIIA (f)
ii. ைிபரத்திரட்டின் கூடு III (a) + கூடு III (c) = அட்டைவண 1 (கழிக்கப்பட்ட நி.வை.ைரியின்
வதரவகக்கரன கூடு)
iii. ைிபரத்திரட்டின் கூடு III (b) + கூடு III (d) + கூடு III (e) = அட்டைவண 2A
(கழிக்கப்பட்ட நி.வை.ைரியின் வதரவகக்கரன கூடு) + அட்டைவண 2B (கழிக்கப்பட்ட
நி.வை.ைரியின் வதரவகக்கரன கூடு)

2.4 பகுதி IV - வைைிப்படுத்துவக
பகுதி (A)
கூற்று அல்லது கூற்றின் ஒரு பகுதியரனது அங்கீகரிக்கப்பட்ட கணக்கரைர் ஒருைரினரல், அல்லது
ைரிவசலுத்துநரின் முழுவநர ஊழியர் தைிர்ந்த வகரடுப்பனவுக்கரக பிறிவதரரு நபரினரல்
தயரரிக்கப்பட்டிருப்பின் பகுதி (A) இவனப் பூரணப்படுத்தி, அத்தவகய நபரினரல் ைழங்கப்பட்ட
சரன்றிதழ்/கவை இவணக்கவும்.
பகுதி (B) நிறுத்திவைத்தல் முகைரின் வைைிப்படுத்துவக
உண்ணரட்டரசிவறச் சட்டத்தின் 126(4 ) ஆம் பிரிைின் பிரகரரம், ைரிவசலுத்துநர் அல்லது ைரி
வசலுத்துநரினரல் முவறயரக அதிகரரமைிக்கப்பட்ட முகைர், கூற்றின் துல்லியம் மற்றும்
பூரணத்துைம் வதரடர்பில் சரன்றுப்படுத்தி அதில் வகவயரப்பமிடல்
வைண்டும்.
ஆகவை,
முகரவமத்துை பணிப்பரைர்/ திவணக்கைத் தவலைர்/ தவலைர் அல்லது வசயற்பரட்டு பங்கரைர்/
நிதிப் பணிப்பரைர்/ பணிப்பரைர்/ வசயலரைர்/ நம்பிக்வகப் வபரறுப்பரைர்/ கணக்கரைர்/ நிருைரக
உத்திவயரகத்தர்/ பிரதரன உத்திவயரகத்தர்/முவறயரக அதிகரரமைிக்கப்பட்டைர், ைருடரந்தக்
கூற்றின் பகுதி IV இன் பகுதி (B) இன் கீழ் அைரது வபயர் மற்றும் பதைி வபயர் என்பைற்வற
குறிப்பிட்டு ைருடரந்தக் கூற்றில் வகவயரப்பமிடல் (மற்றும் திகதியிடல்) வைண்டும்.

3. நிறுத்திவைத்தல் ைரி அட்டைவணகவை பூரணப்படுத்துதல்
3.1 நிறுத்திவைத்தல் ைரி அட்டைவண 1 (ைதிவுள்ை ஆட்களுக்கரன ைட்டி அல்லது தள்ளுபடி மீதரன
நிறுத்திவைத்தல் ைரி
இந்த அட்டைவண ைட்டி அல்லது தள்ளுபடி வகரடுப்பனவு மீது நி.வை.ை/மு.ை.ை கழித்த
ஆைினரல் பூரணப்படுத்தப்படுதல் வைண்டும்.
1. வதரடர் இல. – வதரடர் இலக்கம் 1 இலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுதல் வைண்டும் என்பதுடன்
ஒவர இலக்கம் எச் சந்தர்ப்பத்திலும் மீண்டும் பரைிக்கப்படுதல் கூடரது. ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட
வகரப்புப் பதிவு தயரரிக்கப்படின் (வபரதுமரன வகரள்ைைவு இல்லரைிடின் (அதரைது
வகரப்பின் வகரள்ைைவு(capacity) 10 MB இவன ைிட அதிகமரயின்)), அடுத்த பதிைரனது
வதரடர் இலக்கங்கைின் சரியரன வதரடர்ச்சிவய வகரண்டிருத்தல் வைண்டும்.
2. முதலீட்டு ைவக – கீவழ தரப்பட்ட நிரலில் இருந்து ஏற்புவடய முதலீட்டு ைவகயிவன வதரிவு
வசய்யவும்.
ைியரபரரக் கடன்
வைப்புச் சரன்றிதழ்
ைணிக பத்திரங்கள்/ைரக்குறுதிப் பத்திரங்கள்
வதரகுதிக்கடன்
நிவலயரன வைப்பு
வைைிநரட்டு நரணய கணக்கு
நிதியங்கைில் முதலீடு
ைதிைற்ற வைைிநரட்டு நரணயம்
ஏவனயவை
வசமிப்புகள்
திவறவசரி முறிகள்/உண்டியல்கள்/பிவணவபரறுப்புகள்

3. நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் வபயர் – நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் வபயர் ஆங்கிலத்தில்
குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். அதிகபட்ச வசரற்கள் 100 ஆக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
4. நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் முகைரி – நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் முகைரி ஆங்கிலத்தில்
குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். அவரக்கரல் புள்ைிகள், எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பயன்படுத்தல்
கூடரது, அதற்கு பதிலரக, இரண்டு வசரற்களுக்கிவடயில் இவடவைைி ைிடவும். அதிகபட்ச
வசரற்கள் 100 ஆக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.
5. நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின்
வசல்லுபடியரகும்

ை.அ.இ.

ைரிவசலுத்துநர்

நிறுத்திவைக்கப்பட்டைர்
வைறுவமயரக ைிடுங்கள்.

(TIN)
அவடயரை

ை.அ.இலக்கத்வத

–

நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின்
இலக்கத்வத

குறிப்பிடைில்வல

எனில்

குறிப்பிடவும்.
இக்கூட்டிவன

6. கணக்கு இல./சரன்றிதழ் இல. – கணக்கு இலக்கம் அல்லது சரன்றிதழ் இலக்கத்வத
குறிப்பிடவும். அத்தவகய இலக்கம் 30 இலக்கங்கவை ைிஞ்சுதல் ஆகரது. .
7. முதலீட்டின் வபறுமதி (ரூபர) – இந்த ைரிமதிப்பீட்டரண்டிற்கு ைட்டி வசலுத்தப்படும்
முதலீட்டின் முக மதிப்வப குறிப்பிடவும். இக் கூடு அதிகபட்சம் 15 இலக்கங்கவை மட்டும்
வகரண்டிருத்தல் வைண்டும். (2 தசமங்கள் அடங்கலரக).
8. வசலுத்தப்பட்ட ைட்டி/தள்ளுபடியின் வபறுமதி (ரூபர) – இந்த ைரிமதிப்பீட்டரண்டில்
வசலுத்தப்பட்ட ைட்டியின் வபறுமதி இங்வக உள்ைடக்கப்படுதல் வைண்டும். ைட்டி
கரலத்திற்கு கரலம் வசலுத்தப்பட்டிருப்பின், ஒவ்வைரரு கரலப்பகுதிக்கும் வசலுத்தப்பட்ட
ைட்டி தனித்தனியரக வைைிப்படுத்தப்படுதல் வைண்டும்.

இக் கூடு அதிகபட்சம் 15

இலக்கங்கவை மட்டும் வகரண்டிருத்தல் வைண்டும் (2 தசமங்கள் அடங்கலரக).
9. நி.வை.ை வீதம்(%) – நிறுத்திவைத்தல் ைரி கழிப்பதில் பிரவயரகிக்கப்பட்ட ைரி வீதம்
இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும்.
10. கழிக்கப்பட்ட நி.வை.ைரித் வதரவக (ரூபர) – கழிக்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரியின்
வபறுமதி இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். இக் கூடு அதிகபட்சம் 15 இலக்கங்கவை
வகரண்டிருத்தல் வைண்டும். (2 தசமங்கள் அடங்கலரக).
11. வகரடுப்பனவு கழிக்கப்பட்ட மரதம் – கீழ் இறங்கும் நிரலில் (dropdown list) இருந்து
ஏற்புவடய மரதத்வத வதரிவு வசய்யவும்.
12. நி.வை.ை

சரன்றிதழ்

இலக்கம்

–

நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருப்பைருக்கு

உங்கைரல்

ைழங்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரி சரன்றிதழின் இலக்கம்/கவை இங்வக குறிப்பிடவும்.
இந்த கூடு அதிகூடியதரக 30 இலக்கங்கவை மரத்திரவம வகரண்டிருத்தல் வைண்டும்.
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைருக்கு நி.வை.ை சரன்றிதவழ நீங்கள் ைழங்கைில்வல எனில், இக்
கூடு வைறுவமயரக இருத்தல் வைண்டும்.
13. வமரத்தம் – நிரல் 10 இன் கூட்டுத் வதரவக இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும்.
3.2 நிறுத்திவைத்தல் ைரி அட்டைவணகள் 2A மற்றும் 2B

ைதிவுள்ைைர்கள் மற்றும் ைதிைற்றைர்கள் மீதரன ைட்டி, தள்ளுபடி தைிர்ந்த 84 மற்றும் 85 ஆம்
பிரிவுகைின் கீழ் கழிக்கப்பட்ட நிறுத்திவைத்தல் ைரியரனது முவறவய 2A மற்றும 2B
அட்டைவணயில் வைைிப்படுத்தப்படுதல் வைண்டும்

2A ஆனது ைதிவுள்ைைர்களுக்கு வமற்வகரள்ைப்பட்ட வகரடுப்பனவுகளுக்கு ஏற்புவடயது

ஆம்

2B ஆனது ைதிைற்றைர்களுக்கு வமற்வகரள்ைப்பட்ட வகரடுப்பனவுகளுக்கு ஏற்புவடயது
1. வதரடர் இல.

– வதரடர் இலக்கம் 1 இலிருந்து ஆரம்பிக்கப்படுதல் வைண்டும் என்பதுடன் ஒவர

இலக்கம் எச் சந்தர்ப்பத்திலும் மீண்டும் பரைிக்கப்படுதல் கூடரது. ஒன்றுக்கு வமற்பட்ட வகரப்பு
பதிவு தயரரிக்கப்படின் (வபரதுமரன வகரள்ைைவு இல்லரைிடின் (அதரைது வகரப்பின் வகரள்ைைவு
10 MB இவன ைிட அதிகமரயின்)), அடுத்த பதிைரனது வதரடர் இலக்கங்கைின் சரியரன
வதரடர்ச்சிவய வகரண்டிருத்தல் வைண்டும்.
2. வகரடுப்பனவு ைவக

– கீவழ தரப்பட்ட நிரலில் இருந்து ஏற்புவடய வகரடுப்பனவு ைவகயிவன

வதரிவு வசய்யவும்.
ைிதிப்பனவு
தரகு
ஆவலரசவனகள்
பங்கிலரபம்
இரத்தினக்கல் ஏலம்
ைதிைற்றைர்களுக்கு தவர, கடல் அல்லது ஆகரய ைழி வபரக்குைரத்து
அல்லது வதரவல வதரடர்பு வசவைக்கரன வகரடுப்பனவு
முகரவமத்துை வசவை கட்டணம்
இயற்வக ைை வகரடுப்பனவு
ஏவனயவை
கரப்புறுதி கட்டுப்பணங்கள்
ைரடவக
அரசுரிவமப் பணம்
வசவைக் கட்டணம்
கற்பித்தல் அல்லது ைிரிவுவரயரற்றல்
வதரழில்நுட்ப கட்டணம்
ஏவனய தரனியங்கு வசவை அடிப்பவடயில் ைழங்கப்பட்ட எந்தவைரரு
வசவை மீதரன வகரடுப்பனவு
வலரத்தர்/வைகுமதி/பந்தயம் அல்லது சூதரட்டத்திலிருந்தரன வைற்றித்
வதரவககள்
3. நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின்

வபயர்

–

நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின்

வபயர்

ஆங்கிலத்தில்

குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். அதிகபட்ச வசரற்கள் 100 ஆக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

4.

(அ).நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் முகைரி – நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் முகைரி ஆங்கிலத்தில்
குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். அவரக்கரல் புள்ைிகள், எந்த சந்தர்ப்பத்திலும் பயன்படுத்தல் கூடரது,
அதற்கு பதிலரக, இரண்டு வசரற்களுக்கிவடயில் இவடவைைி ைிடவும். அதிகபட்ச வசரற்கள் 100
ஆக மட்டுப்படுத்தப்பட்டுள்ைது.

(ஆ).நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின்

நரடு

(அட்டைவண

ைிற்குரியது)

2B

–

நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் ைதிைிட நரட்வட உள்ைடக்கவும்
5. நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் ை.அ.இ. / வத.அ.இ.

– நிறுத்திவைக்கப்பட்டைரின் வசல்லுபடியரகும்

ைரிவசலுத்துநர் அவடயரை இலக்கம் அல்லது வதசிய அவடயரை இலக்கத்வத குறிப்பிடவும்.
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைர் ை.அ.இ. அல்லது வத.அ.இலக்கத்வத குறிப்பிடைில்வல எனில் இக்கூட்டிவன
வைறுவமயரக ைிடுங்கள்.
6. ஒரு மரதத்தினுள் வமற்வகரள்ைப்பட்ட வகரடுப்பனவுகைின் எண்ணிக்வக

– ஆள் ஒருைருக்கு ஒரு

மரதத்தினுள் பல வகரடுப்பனவுகள் வமற்வகரள்ைப்பட்டிருப்பின் ஒரு நிறுத்திவைத்தல் ைரி சரன்றிதழ்
மட்டுவம ைழங்கப்படுதல் வைண்டும் என்பதுடன் அச் சரன்றிதழில் எத்தவன முவற வகரடுப்பனவு
வமற்வகரள்ைப்பட்டுள்ைது என்பதவனயும் குறிப்பிடவும்.
7.

வசலுத்தப்பட்ட

வமரத்த

வதரவக

–

நிறுத்திவைக்கப்பட்டைருக்கு

ைழங்கப்பட்ட

ைரி

சரன்றிதழுக்கு/சரன்றிதழ்களுக்கு அவமைரக வகரடுப்பனவு வசய்யப்பட்ட (ைரி அடங்கலரக) வமரத்த
வபறுமதி

இங்வக

குறிப்பிடப்படுதல்

வைண்டும்.

இக்

கூடு

அதிகபட்சம்

15

இலக்கங்கவை

வகரண்டிருத்தல் வைண்டும். (2 தசமங்கள் அடங்கலரக).
8. நி.வை.ை வீதம்

(%) – நிறுத்திவைத்தல் ைரி கணிப்பதில் பிரவயரகிக்கப்பட்ட ைரி வீதம் இங்வக
குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும்.

9.

கழிக்கப்பட்ட

நி.வை.ைரித்

வதரவக

(ரூபர)

–

வகரடுப்பனவுகைிலிருந்து

கழிக்கப்பட்ட

நிறுத்திவைத்தல் ைரியின் வபறுமதி இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும். இக் கூடு அதிகபட்சம் 15
இலக்கங்கவை வகரண்டிருத்தல் வைண்டும். (2 தசமங்கள் அடங்கலரக).
10. வகரடுப்பனவு கழிக்கப்பட்ட மரதம் – கீழ் இறங்கும் நிரலில் (dropdown

list) இருந்து ஏற்புவடய

மரதத்வத வதரிவு வசய்யவும்.
11. நி.வை.ை சரன்றிதழ் இலக்கம்

– நிறுத்திவைக்கப்பட்டிருப்பைருக்கு உங்கைரல் ைழங்கப்பட்ட

நிறுத்திவைத்தல் ைரி சரன்றிதழின் இலக்கம் இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும்.

இந்த கூடு

அதிகூடியதரக 30 இலக்கங்கவை மரத்திரவம வகரண்டிருத்தல் வைண்டும்.
நிறுத்திவைக்கப்பட்டைருக்கு நி.வை.ை சரன்றிதவழ நீங்கள் ைழங்கைில்வல எனில், இக் கூடு
வைறுவமயரக இருத்தல் வைண்டும்.
12. வமரத்தம்

– நிரல் 9 இன் கூட்டுத் வதரவக இங்வக குறிப்பிடப்படுதல் வைண்டும்.

கீழ்ைரும் பிரச்சவனகவை நீங்கள் எதிர்வநரக்கின்;

-

முவறவம வசயலிழப்பு (System failure) : 1944 என்ற இலக்கத்வத அவழத்து உள்நரட்டு
இவறைரித் திவணக்கைத்துடன் வதரடர்பு வகரண்டு உதைிவய வபற்றுக் வகரள்ைலரம் அல்லது,
குரல் பதிவு ஒன்வற பதிவு வசய்து சிட்வட இலக்கத்வத வபற்றுக்வகரள்ைவும்.

-

தரவைற்ற பிவழகள்: 0112134162 அல்லது 011-2134133 இலக்கத்வத அவழத்து மத்திய
ஆைண முகரவமத்துை அலகுடன் (CDMU) வதரடர்பு வகரள்ைவும்.

-

அட்டைவண சரிபரர்ப்பு (Schedule

verification) வதரடர்பிலரன பிரச்சவனகள்:

0112134162 அல்லது 011-2134133 இலக்கத்வத அவழத்து மத்திய ஆைண முகரவமத்துை
அலகுடன் (CDMU) வதரடர்பு வகரள்ைவும்.

-

இ – வகரப்பிடல் வதரடர்பிலரன பிரச்சவனகள்: 011-2134098/011-2135242/011-

2134222 என்ற இலக்கங்கவை அவழக்கவும்

