சுற்றறிக்கை இல.: SEC/2015/04

2015/07/06

அகைத்து தைியார் துகற ததாழில் வழங்குைர்ைள், வங்ைிைள், நியதிச் சட்ட சகைைள்,
கூட்டுத்தாைைங்ைள் பைான்றவற்றிற்கு ஏற்புகடயதாை உகழக்கும் தைாழுது
தசலுத்தும் வாி முகறகையின் ைீழாை வாிக் ைழிப்ைைவுைள் ததாடர்ைில் ததாழில்
வழங்குைர்ைளுக்ைாை அறிவுறுத்தல்ைள்
வாி ைதிப்பீட்டாண்டு - 2015/2016
இந்த சுற்றறிக்கையாைது, ைாராளுைன்றத்திைால் நிகறபவற்றப்ைட பவண்டிய உள்நாட்டு
இகறவாித் (திருத்தச்) சட்ட மூலத்திைால் ைகடசியாைத் திருத்தப்ைட்டவாறாை 2006 ஆம்
ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்திைால் விதித்துகரக்ைப்ைட்ட
ஏற்ைாடுைளுக்ைிணங்ை, உகழக்கும் தைாழுது தசலுத்தும் வாித் திட்டத்தின் ைீழ் வாிக்
தைாடுப்ைைவுைகை
முகறயாை
பைற்தைாள்வதற்கு
அவர்ைளுக்குத்
வழிைாட்டுதல்ைைிகை ததாழில் வழங்குைர்ைளுக்கு வழங்குைின்றது.

பதகவயாை

உகழக்கும் தைாழுது தசலுத்தும் வாி முகறகை (2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை
உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின் xiv ஆம் அத்தியாயம்)
ஒவ்தவாரு

ததாழில்

வழங்குைரும்

உகழப்பூதியம்

வழங்ைப்ைடுைின்ற

அல்லது

வரவு

கவக்ைப்ைடுைின்ற (ைிாிவு 114) அவ்பவகையில் வருைாைவாிக்குப் தைாறுப்ைாைக்கூடிய
ஒவ்தவாரு
ஊழியாின்
ஒவ்தவாரு
தைாடுப்ைைவு
ைாலத்திற்குைாை
தைாத்த
உகழப்பூதியத்திலிருந்து வருைாை வாியிகைக் ைழிப்ைைவு தசய்யுைாறு பைட்ைப்ைடுைின்றைர்.
தைருைைவில், ததாழில் வழங்குைர்ைள் ஒரு ைாத தைாடுப்ைைவு ைாலப்ைகுதிக்ை
விண்ணப்ைிப்ைதால், முகறயாை ஊழிய நன்கைைைிலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவுக்ைாை
உதைாதசவ வாி அட்டவகணைள் ைாதாந்த அடிப்ைகடயில் தயாாிக்ைப்ைட்டுள்ைை.
1. ஊழியர்
எவபரனும்
தைிநைர்
நிைழ்ைால
அல்லது
ைடந்த
ைாலத்தில்
அத்தகைய
தைிநைர்ைைிைால் ஆற்றப்ைட்ட பசகவக்ைாை ைாசு அல்லது பவறு ஏபதனும் வகையில்
உகழப்பூதியத்திகைப்
தைற்றுக்
தைாள்வாராயின்
அவர்
ஊழியர்
எை
அகழக்ைப்ைடுவதுடன்
இந்த
வகையீட்டினுள்
ைம்ைைி
அல்லது
கூட்டுத்தாைைதைான்றின் ைணிப்ைாைர் / தகலவர் ஆைிபயாரும் ைங்குடகைதயான்றின்
ததாழிற்ைடு ைங்ைாைரும் உள்ைடங்குைின்றைர்.
2. வாிக்குப் தைாறுப்ைாைக்கூடிய ஊழியத்திலிருந்தாை இலாைம்
விபசடைாை விலக்ைைிப்புச் தசய்யப்ைட்டிருக்ைாவிடின், ஊழியர் ஒருவாிைால் அவர் ஆற்றிய
பசகவக்ைாை ைாசு வடிவில் அல்லது பவறு ஏபதனும் வகையில் (உதாரணம். சம்ைைம், ைடிைள்,
தரகுப்ைணம், விடுமுகறக் தைாடுப்ைைவு, ைிகை ஊதியம், பைலதிை பநரக் தைாடுப்ைைவு,
இலவச தங்குைிட வசதி, பசகவக்ைட்டணங்ைள் பைான்ற) ைீழ்க்ைாணும் ஏபதனும் வடிவில்
ஊழியர் ஒருவாிைால் தைற்றுக் தைாள்ைப்ைடும் தைாத்த உகழப்பூதியம் ததாடர்ைில் வாிப்
தைாறுப்ைாைது எழுைின்றது. - தயவு தசய்து விடயம் 3 இகைப் ைார்க்ைவும்.
(அ)

ததாழில்

வழங்குைர்ைள்

அல்லது

பசகவைளுக்ைாை தைாடுப்ைைவுைள்

ஏகைபயார்ைைிடைிருந்து

தைறப்ைடும்

(ஆ)

ஊழியர்

அல்லது

அவாின்

துகண,

ைிள்கை

அல்லது

தைற்பறாாிைால்

தைறப்ைடும் ஏபதனும் தைறுைதி வாய்ந்த நன்கை. (உதாரணம்: இலவச
ைருத்துவ நன்கைைள், உணவு , எாிதைாருள், ைின்சாரம் , பைாக்குவரத்து
பைான்றகவ)
(இ)

ஊழியர்

அல்லது

அவாின்

துகண,

ைிள்கை

அல்லது

தைற்பறாாின்

நன்கைக்ைாை பவறு எவபரனும் ஆளுக்கு பைற்தைாள்ைப்ைடும் ஏபதனும்
தைாடுப்ைைவு.

(உதாரணம்.

வருைாைவாிக்

தைாடுப்ைைவு,

ைாப்புறுதிக்

ைட்டணம், சம்ைைங்ைள், ததாகலபைசிப் ைட்டியல்ைள், ைின்சாரப் ைட்டியல்ைள்,
ைடன் ைீள் தைாடுப்ைைவு, வாடகை, வாடகைக் ைட்டணங்ைள், குத்தகை
வாடகைைள் பைான்றகவ)
(ஈ)

ைட்டணைின்றி

வழங்ைப்ைடும்

ஏபதனும்

சரக்குைைின்

தைறுைதி

அல்லது

ஏபதனும் சரக்கு தைாள்வைவுக்ைாை வழங்ைப்ைடும் ஏபதனும் ததாகை.
குறித்த நன்கைைள் ததாடர்ைிலாை உாிய ததாகைைகைத் ததாிந்து தைாள்வதற்ைாை
2011 பை 20 ஆம் திைதிய 1706/18 ஆம் இலக்ை. வர்த்தைாைி அறிவித்தலிகைப்
ைார்கவயிடவும்.
உள்நாட்டு இகறவாி ஆகணயாைர் நாயைத்திைால் விதித்துகரக்ைப்ைட்ட ைாசல்லா நன்கைைைின் தைறுைதி

நன்கைைைின் தைறுைதிக் ைணிப்பீடு ைின்வருைாறு; (குறித்த நன்கைைள் ததாடர்ைாை உாிய
தைறுைதிைளுக்கு தயவுதசய்து 2011 பை 20 ஆம் திைதிய 1706/18 ஆம் இலக்ை வர்த்தைாைி
அறிவித்தலிகைப் ைார்க்ைவும்)
(அ)

ைட்டணைின்றிய அல்லது ைாைிய விகலயாை தங்கு விடுதிைளும் ததாடர் ைகைைளும்
ததாழில் வழங்குைர் ஊழியர்ைளுக்கு தங்கு விடுதிைள் அல்லது ததாடர் ைகைைகை
வழங்குவாராயின்
(ைணிப்ைாைர்ைள்
உள்ைடங்ைலாை)
அத்தகைய
நன்கையாைது
உ.தைா.தச.வாிக் ைணிப்பீடுைளுக்ைாை உகழப்பூதியத்துடன் பசர்க்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
1.

வாடகைப் தைறுைதி
தைாத்த வாடகை அல்லது வாடகைப் தைறுைதி (வாி வீத ைதிப்பீடு+ வாி வீதங்ைள்)
ஆைிய இரண்டில் எது உயர்வாைபதா அப்தைறுைதி நன்கையாை எடுத்துக்
தைாள்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
எவ்வாறாயினும், நன்கையின் ஆைக் கூடிய எல்கலயாைது ைின்வருைாறு;
ைாதாந்த ைாசல்லா நன்கைைள் (ரூைா)
ைாதாந்த
உகழப்பூதியம் (ரூைா)
ரூைா 150,000 இற்கு
குகறந்த அல்லது
சைைாைதாயின்
ரூைா 150,000 இற்கு
பைற்ைட்டதாயின்
அத்தகைய வதிவிடம்
தைைாடங்ைளுடன்
கூடியதாயின்

வீதைைிக்ைப்ைட்ட
ைகுதியில்
10,000

வீதைைிக்ைப்ைடாத
ைகுதியில்
உகழப்பூதியத்தின்
10% அல்லது 3,000/இரண்டில் எது
குகறவாைபதா அது

பதாட்ட
ைங்ைைாக்ைள்
உகழப்பூதியத்தின்
10% அல்லது 3,000/இரண்டில் எது
குகறவாைபதா அது

15,000
உகழப்பூதியத்தில் 2.5% அல்லது 1,500 இரண்டில் எது
குகறவாைபதா அது

2.

ஊழியர் குடியிருக்கும் வீடு அல்லது ததாடர் ைகையுடன் ததாடர்புகடய ஏபதனும்
தசலவுைகை ததாழில் வழங்குைர் ைீள் நிதியிடுைிடத்து, நன்கைப் தைறுைதியாைது
ததாழில் வழங்குைாிைால் ைீள் நிதியிடப்ைடும் உண்கைச் தசலவாை இருத்தல்
பவண்டும்.
குறிப்பு

–

ஏபதனும்

தசலவிைம்

அல்லது

அதன்

ஒரு

ைகுதி

ஊழியாிைால்

தைாறுப்பைற்ைப்ைடுைாயின், அத்ததாகையாைது பைபல ைணிப்ைிடப்ைட்டவாறாை
நன்கைைைிலிருந்து ைழிப்ைைவு தசய்யப்ைடல் பவண்டுதைன்ைதுடன் ைீதியாைது
நன்கைப் தைறுைதியாை எடுத்துக் தைாள்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
(ஆ) தைிப்ைட்ட ைாவகைக்ைாை பைாட்டார் வாைைங்ைள் வழங்குதல் (முழுகையாைபவா அல்லது
ைகுதியாைபவா)
(i)

தைிப்ைட்ட

ைாவகைக்ைாை

ததாழில்

வழங்குைாிைால்

ஒரு

பைாட்டார்

வாைைதைான்றிகை வழங்குதலின் நன்கையாைது அல்லது வாைை வழங்குகைக்குப்
ைதிலாை ஏபதனும் தைாடுப்ைைவிகை தசலுத்துதல் ைற்றும் ைலண்டர் ைாததைான்றிற்கு
ரூைா 50,000/- வகரயில் வர்த்தைாைியில் ைிரசுாிக்ைப்ைட்ட ைட்டகை மூலம் உள்நாட்டு
இகறவாி ஆகணயாைர் நாயைத்திைால் விதித்துகரக்ைப்ைடக் கூடியவாறாை
பைாக்குவரத்து வசதியின் தைறுைதி என்ைை விலக்ைைிக்ைப் தைறுைின்றை.
ததாழில் வழங்குைர் வாைைம் வழங்குவாராயின், பைாட்டார் வாைைம் அல்லது
பைாட்டார் கசக்ைிைின் இயந்திர தைாள்திறைிற்கு அகைவாை ைாததைான்றிற்ைாை
பைாக்குவரத்து வசதியின் தைறுைதியிகைக் ைணிப்பீடு தசய்வதற்கு ைின்வரும்
அட்டவகணயிகைப் ையன்ைடுத்துை.
ைாதாந்த ைாசல்லா நன்கைைள் (ரூைா)

வழங்ைப்ைட்ட வசதி

1500 சிசி அல்லது
அதற்கு பைற்ைட்ட
இயந்திர
தைாள்திறன்

1500 சிசி இற்குக்
குகறந்த இயந்திர
தைாள்திறன்

பைாட்டார்
வாைைம்

50,000

35,000

-

35,000

25,000

5,000

30,000

20,000

-

15,000

10,000

3,000

பைாட்டார் வாைைம் +
எாிதைாருள் + சாரதி
பைாட்டார் வாைைம் +
எாிதைாருள்
பைாட்டார் வாைைம் +
சாரதி
பைாட்டார் வாைைம்
(ii)

அத்தகைய ததாழில் வழங்குைாிைால் பைணப்ைடுைின்ற அத்தகைய ையன்ைாட்டு
ைதிபவடு சாியாைதாை இருக்குைிடத்து, ததாழில் வழங்குைாிைால் அைிக்ைப்ைடும்
வாைைத்தின் தைிப்ைட்ட ைாவகையிலிருந்து தைறும் நன்கையின் தைறுைதியாைது
வாைை
இயந்திரத்தின்
தைாள்திறகைக்
ைவைத்தில்
தைாள்ைாது
இருத்தல்
பவண்டுதைை ைருதப்ைடுதல் பவண்டும்.
-

ஏபதனும்

பைாட்டார்

வாைைம்

–

ைிபலாைீற்றருக்கு

ைதிகைந்து

ரூைாய்

(ைிபலாைீற்றருக்கு ரூைா 15)
-

ஏபதனும்

பைாட்டார்

கசக்ைிள்

–

ைிபலாைீற்றருக்கு

மூன்று

ரூைாய்

(ைிபலாைீற்றருக்கு ரூைா 3)
(iii) ஊழியருக்குச்

தசாந்தைாை ஏபதனும்

பைாட்டார்

வாைைம்

அல்லது

பைாட்டார்

கசக்ைிைின் எாிதைாருள் அல்லது பைணுதல் ததாடர்ைாை ஏபதனும் தசலவுைள் ததாழில்

வழங்குைருக்கு ஏற்ைடின் அல்லது அதகை ைீள் நிதியிடுைிடத்து, ஊழியருக்ைாை
நன்கையின் உண்கைப் தைறுைதியாைது உண்கைச் தசலவிைைாை இருக்கும்.
(iv) தைிநைர் ஒருவர் ஒன்றிற்கு பைற்ைட்ட ததாழில் வழங்குைர்ைைின் ைீழ் ைணிபுாியின்
அல்லது ஒன்றிற்கு பைற்ைட்ட ததாழில்ைகைக் தைாண்டிருப்ைின், அத்துடன் பைாட்டார்
வாைைதைான்றின் தைிப்ைட்ட ைாவகையின் மூலம் ஏபதனும் நன்கையிகைப் தைறின்
அல்லது அத்தகைய வாைை வழங்ைலுக்குப் ைதிலாை ஏபதனும் தைாடுப்ைைவிகை
தைறின் அல்லது ஒன்றிற்கு பைற்ைட்ட ததாழில் வழங்குைர்ைள் அல்லது
ததாழில்ைைிலிருந்து ஏபதனும் பைாக்குவரத்து வசதியிகைப் தைறின் அத்தகைய
நன்கைைள் அல்லது தைாடுப்ைைவுைள் அல்லது அத்தகைய தைறுைதியின் தைாத்த
ைிகையாைது ரூைா 50,000/- இற்கு பைற்ைடின் அத்தகைய தைிநைாின் ததாழில்
வருைாைத்தின் ஒரு ைகுதி வாி விதிப்ைைவுக்குப் தைாறுப்ைாகும்.
(இ)

ஒதுக்ைீடு தசய்யப்ைட்ட ைங்குைைின் தைறுைதி
ததாழில் வழங்குைர் சார்ைில் அல்லது அவாிைால் அத்தகைய ஊழியருக்கு, அல்லது
அவாிைால் தையர் குறிப்பீடு தசய்யப்ைடுைவருக்கு, ஏபதனும் ைங்குைகை வழங்குவதற்ைாை
ததாிவிகை வழங்குதல் அல்லது ஏபதனும் ைங்கு ஒதுக்ைீட்டிலிருந்து ததாழில் வழங்குைாின்
எவபரனும் ஊழியருக்கு ைிகடக்ைின்ற ஏபதனும் நன்கையின் “தைறுைதி” ஆைது, அத்தகைய
ஒதுக்ைீடு அல்லது வழங்ைலுக்ைாை ததாழில் வழங்குைர்ைைிைால் அறவீடு தசய்யப்ைடுைின்ற
விகலக்கு பைற்ைட்ட, விற்ைகைத் ததாிவிலிருந்தாை சம்ைாத்தியங்ைைின் அல்லது அதன்
ஒதுக்ைீட்டின் பைாது (பநரடியாை அல்லது ததாிவின் அடிப்ைகடயில் பைற்தைாண்ட)
அத்தகைய ைங்ைின் சந்கதப் தைறுைதியில் ஏபதனும் ைிகை ைாணப்ைடுைாயின்,
அந்தவகையில், அந்த நன்கையாைது வாி விதிப்ைைவுக்குள்ைாைலாம் என்ைதகைக்
குறிப்ைிடுைின்றது.

(ஈ)

ஏகைய நன்கைைள்
நன்கைைைின் தன்கைைள்
1

குடிதையர்ந்தவர்ைளுக்ைாை ப
வசதிைகை ஏற்ைாடு தசய்தல்

ாட்டல்

2 பவகலயாட்ைள் பைான்றவற்றிகை வழங்குதல்
3

ைின்சாரம் ைற்றும் எாிவாயு வசதிைகை
வழங்குதல்

நன்கைைைின் தைறுைதி
இலங்கைக்கு வருகை தந்த
திைதியிலிருந்து முதல் 3 ைாதங்ைளுக்ைாை
தசலவில் 25% அதன் ைின்ைர் 100%
தசலவில் 100%
தசலவில் 100%

கவத்திய நன்கைைகை வழங்குதல் –
ஊழியருக்கு ைீள் நிதியிடப்ைட்ட
ைருத்துவ ைட்டியல்ைைின் 100% (ைீள்
நிதியிடப்ைடுைின்ற பைாது)

i.

ததாழில் வழங்குைாிைால்
பைற்தைாள்ைப்ைடுைின்ற ைாப்புறுதிக்
ைட்டணங்ைைின் ைங்ைைிப்பு
இகடநிறுத்தப்ைடுைின்ற பைாது.

ii.

ததாழில் வழங்குைாிைால்
தசலுத்தப்ைடுைின்ற ஒவ்தவாரு ஊழியர்
ததாடர்ைிலும் ைங்ைைிப்புச் தசய்யும் பைாது

அத்தகைய ைங்ைைிப்ைின் 100%

ததாழில் வழங்குைாிைால் ைட்டியல்ைள்
தசலுத்தப்ைடுைின்ற பைாது

அத்தகைய ைருத்துவப் ைட்டியல்ைைின்
100%

4

iii.

5 ைட்டணைின்றி உணவு வழங்குதல்

தசலவில் 100%

6 ைாப்புறுதிக் ைட்டணங்ைைின் தைாடுப்ைைவு

தசலவில் 100%

ததாகலபைசி ைட்டியல்ைைின் தைாடுப்ைைவு
ைற்றும் வருடாந்த அறவீடுைள் (தைிப்ைட்ட
7
பதகவக்ைாை ததாகலபைசி
ையன்ைடுத்தப்ைடுகையில்)
விைாைச் சீட்டுக்ைள் (= லங்ைன் எயார்
கலன்ஸ் ைற்றும் ைி ின் லங்ைா எயார்
8
கலன்ஸ் ஆைியவற்றின் ஊழியர்ைளுக்கு
அைிக்ைப்ைட்டகவ தவிர்ந்தகவ)
9 வாிக் தைாடுப்ைைவு
(உ)

தசலவில் 50%

தசலவில் 100%

தசலுத்தப்ைட்ட வாித்ததாகை

முடிவுறுத்தல் நன்கைைள்
ஊழியர் ஒருவாின் பசகவ முடிவுறுத்தலின் பைாது ஊழியர் ஒருவாிைால் தைறப்ைடும் 2006
ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின் ைிாிவு 4 (இ) (ii) அல்லது
(iii) இல் குறித்துகரக்ைப்ைட்ட பசைலாை நிதியத்திலிருந்து தசலுத்தப்ைட்ட ததாகை தவிர்ந்த
அகைத்துக் தைாடுப்ைைவுைளுக்குைாை குறித்த ஒரு ததாகையாைது, ஓய்வூதியம் அல்லது
பவறு ஏபதனும் வகையிலாைதாை இருப்ைதுடன், அத்தகைய தைறுகையாைது அகைத்து
ஊழியர்ைளுக்கும் ஒருங்ைிகணந்த ஏற்புகடயதாை திட்டதைான்றின் ைீழ் தைறப்ைடுைின்ற
அத்தகைய வீதங்ைைாயின், குகறந்த வீதத்தில் வாி விதிக்ைப்ைடும்.
அகைத்து ஊழியர்ைளுக்கும் முகறயாை ஏற்புகடயக்
ைருதுைிடத்து, திட்டைாைது முகறயாை ஏற்புகடயதாகும்.

கூடியது

எை

ஆகணயாைர்

அகைத்து ஊழியர்ைளுக்கும் முகறயாை ஏற்புகடய திட்டதைான்றுக்கு அகைவாை ததாழில்
வழங்குைாிைால்
தைாடுப்ைைவு
பைற்தைாள்ைப்ைடுைிடத்து
அல்லது
அகைத்து
ஊழியர்ைளுக்கும் முகறயாை ஏற்புகடயதாை திட்டத்திற்ைகைவாை ைங்ைைிப்புச் தசய்துள்ை
ததாழில் வழங்குைருக்ைாை நிதியதைான்றுக்கு தவைிபய பைற்தைாள்ைப்ைடுைின்ற
தைாடுப்ைைவாை இருக்குைிடத்து, அதன் ைின்ைர் அத்தகைய திட்டைாைது முகறயாை
திட்டதைான்றாை இருக்கும்.
ைின்வரும் முடிவுறுத்தல் நன்கைைள் வாி விதிப்ைைவுக்குப் தைாறுப்புகடயதாைின்றை.
1.
2.

ஓய்வூதிய ைாற்றிடலில் தசலுத்தப்ைடும் ஏபதனும் ததாகை,
ஓய்வூதிய ைணிக்தைாகடயாைது ஆைக் கூடுதலாை;
(அ)
ரூைா 1,800,000/- அல்லது
(ஆ)
சராசாி ைாதாந்த சம்ைைத்தின் தைருக்ைம் அல்லது அத்தகைய
ைணிக்தைாகடயிகை தசலுத்துைின்ற ததாழில் வழங்குைாின் ைீழாை
ஏபதனும் ததாழிலிலிருந்தாை அவாின் இகைப்ைாறலின் உடைடுத்து
வருைின்ற மூன்று வருட ைாலப்ைகுதிக்குாிய கூலியிகை நிகறவு தசய்த
பசகவ வருடங்ைைின் எண்ணிக்கையிைால் தைருக்ைிய ததாகை,

பைற்குறித்தவற்றுடன் எது கூடுதலாைபதா அத்ததாகை,
(இந்த எல்கலக்கு பைற்ைட்ட ஏபதனும் வாியாைது சாதாரண
வீதங்ைைில் வாி விதிக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்)
3.
ைதவி அல்லது ததாழில் இழப்புக்ைாை நட்டஈடு
4.
ஊழியர் நம்ைிக்கை நிதியத்திலிருந்து தசலுத்தப்ைட்ட ஏபதனும் ததாகை. (1987
ஆம் ஆண்டின் ஏப்ரல் 01 ஆம் திைதியின் ைின்ைராை ைாலப்ைகுதிக்ைாை
நிதியத்தின் ஏபதனும் முதலீட்டு வருைாைப் ைங்கு உள்ைடங்ைலாை)
பைற்தைாள்ைப்ைடுைின்ற அத்தகைய ைங்ைைிப்புக்ைைின் ைீழாை முகறயாை ஏற்புகடய
திட்டதைான்றிகைக் தைாண்டிருக்ைாத ததாழில் வழங்குைராை இருக்குைிடத்து அல்லது
பைற்தைாள்ைப்ைடுைின்ற அத்தகைய தைாடுப்ைைவுைைின் மூலம் ைதவி இழப்புக்ைாை

நட்டஈடு தவிர்ந்த அத்தகைய தைாடுப்ைைவுைள் சாதாரண வீதங்ைைில் வாி விதிக்ைப்ைடுதல்
பவண்டும்.
ஆைக் கூடுதலாை 16% இற்குட்ைட்ட சாதாரண வீதங்ைைில் வாி விதிக்ைப்ைடுைின்ற
முகறயாை ஏற்புகடயதல்லாத திட்டதைான்றின் ைீழ் தசலுத்தப்ைடும் ைதவி இழப்புக்ைாை
ஏபதனும் நட்டஈடு. (தயவுதசய்து உ.தைா.தச.வ. வாி அட்டவகண இலக்ைம் 03 இகைப்
ைார்க்ைவும்)
(முடிவுறுத்தல் நன்கைைள் ைீதாை நிறுத்தி கவத்தல் வாியின் ைழிப்ைைவுைள் இந்தச்
சுற்றறிக்கையின் விடயம் 8 இல் குறிப்ைிடப்ைட்டுள்ைது.)
3.

வாி விதிப்ைைவுக்குப் தைாறுப்ைாைாத ஊழியத்திலிருந்தாை இலாைங்ைள்
(i)

ததாழில் வழங்குைாிைால் அல்லது அவாின் சார்ைில் ஏற்ைட்ட ஏபதனும் உத்திபயாைபூர்வ
தசலவிைத்தின் ைீள் நிதியிடல் வழி மூலம் ஊழியர் ஒருவருக்குச் தசலுத்தப்ைடுைின்ற
ஏபதனும் ததாகை.

(ii)

ைடகையின் பைாது ஏற்ைடும் ைரணம் அல்லது ைாயைகடதலுக்ைாை ைரணப் ைணிக்தைாகட
அல்லது திரண்ட நட்டஈடு என்ற வகையில் தசலுத்தப்ைடும் ஏபதனும் நட்டஈடு.

(iii)

(iv)

ததாழில் வழங்குைாிைால் பைாட்டார் வாைை வசதியைிக்ைப்ைட்டிருப்ைின், ஊழியாின்
வதிவிடத்திற்கும் அவாின்
வசதியின் தைறுைதி.

பவகலத்தைத்திற்குைிகடயிலாை

ைாததைான்றுக்கு

50,000/-

ரூைா

வகரயிலாை

இலவசப்

அத்தகைய

பைாக்குவரத்து

வாைைதைான்றின்

வழங்குகைக்குப் ைதிலாை தசலுத்தப்ைட்டுள்ை அதிவிபசட வர்த்தைாைியில் ைிரசுாிக்ைப்ைட்ட
ைட்டகையின் மூலம் ஆகணயாைர் நாயைத்திைால் விதித்துகரக்ைப்ைட்டவாறாை ஏபதனும்
பைாக்குவரத்து வசதியின் தைறுைதி ைற்றும் அத்தகைய வாைைதைான்றின் வழங்குகைக்குப்
ைதிலாை தசலுத்தப்ைட்ட ஏபதனும் தைாடுப்ைைவின் தைாத்தத் ததாகை அல்லது ததாழில்
வழங்குைாிைால்
வழங்ைப்ைட்ட
ஒரு
பைாட்டார்
வாைைதைான்றின்
தைிப்ைட்ட
ைாவகைக்ைாை தைறுைதி.
(இந்த
விலக்ைைிப்ைாைது
தைிநைர்
ஒருவருக்கு
ைட்டுபையன்றி
ஒவ்தவாரு
ததாழிலுக்குைாைதல்ல.)
(v)

இலங்கைக்கு வருகை தரும் அல்லது தைது தசாந்த நாட்டிற்கு திரும்ைச் தசல்லும்
குடும்ைத்திைருக்கு வழங்ைப்ைடும் ைப்ைற் ைட்டகை தசலவு.

(vi)

வர்த்தை ைப்ைற்துகற சட்டத்தின் ைீழ் இலங்கை ைப்ைலாைக் ைருதப்ைடும் அல்லது ைகரைடந்த
ைம்ைைிதயான்றிற்குச் தசாந்தைாை வாடகைக்கு அைர்த்தப்ைட்ட ைப்ைல் ததாடர்ைாை
ததாழிலிலிருந்து எவபரனும் வதிவுள்ை தைிநைாிைால் சம்ைாதிக்ைப்ைடும் பவதைாதிைள்.

(vii)

குறித்துகரக்ைப்ைட்ட

நிைந்தகைைகை

பூர்த்தி

தசய்வது

ததாடர்ைில்

விலக்ைைிப்பு

அைிக்ைப்ைடுைாயின், 2008 ஆ ஆண்டின் 14 ஆம் இலக்ை உைாய அைிவிருத்தி ைருத்திட்ட
சட்டத்தின் ைீழ் (இலங்கை முதலீட்டு சகையிைால் வர்த்தைாைியில் ைிரசுாிக்ைப்ைட்ட)
ஏபதனும் உைாய அைிவிருத்திக் ைருத்திட்டத்தில் ைணியாற்றும் அல்லது வருைாை
வாியிலிருந்து பவதைாதிைைின்
விலக்ைைிப்ைிகை வழங்குைின்ற உடன்ைடிக்கையாை
இருக்ைின்ற, அரசாங்ைத்துடன் பைற்தைாள்ைப்ைட்ட உடன்ைடிக்கையில் ைணியாற்றுைின்ற
ைற்றும் இலங்கைப் ைிரகையல்லாத நிபுணர் ஒருவாிைால் (உள்நாட்டு இகறவாிச்
சட்டத்திற்குட்ைட்டவர்) சம்ைாதிக்ைப்ைட்ட பவதைாதிைள்.
(viii) வாி விலக்ைைிப்பு ைாலப்ைகுதியில் 1994 ஏப்ரல் 31 இற்கு முன்ைதாை (1993 நவம்ைர் 11
இற்கு முன்ைதாை பைற்தைாள்ைப்ைட்ட விண்ணப்ைங்ைள் ைீது) இலங்கை முதலீட்டுச்
சகையுடன் பைற்தைாள்ைப்ைட்ட உடன்ைடிக்கையில் ைணியாற்றுைின்றவரும் இலங்கைப்
ைிரகையல்லாத நிபுணர், விஞ்ஞாைி, ததாழில்நுட்ைவியலாைர் ைற்றும் ைதியுகரஞர்
ஒருவாிைால் சம்ைாதிக்ைப்ைடும் பவதைாதிைள்.
(ix)

இலங்கையில்

நடாத்தப்ைடுைின்ற

ஏபதனும்

சர்வபதச

நிைழ்வில்

ைங்குைற்றுவதற்கு

இலங்கைப் ைிரகையல்லாத தைிநைர் ஒருவருக்கு இலங்கையில் எழுைின்ற உத்திபயாைபூர்வ
பவதைாதிைள்.

(x)

2011 ஏப்ரல் 01 ஆம் திைதியன்று அல்லது அதன் ைின்ைர் பசகவயிலிருந்து ஓய்வு
தைறுைின்ற ஊழியர் ஒருவருக்கு ஆகணயாைர் நாயைத்திைால் அங்ைீைாிக்ைப்ைட்ட பசைலாை
நிதியதைான்றிலிருந்து
அல்லது
ஏபதனும்
ஒழுங்குமுகறப்ைடுத்தப்ைட்ட
நிதியதைான்றிலிருந்து தசலுத்தப்ைட்ட ஏபதனும் ததாகை.

(xi)

இந்த பநாக்ைத்திற்ைாை

குறித்த நிதியத்திலிருந்து அல்லாைல் அத்தகைய

ைடைாைது

வழங்ைப்ைட்டிருக்குைாயின், வட்டியின்றி அல்லது சலுகை வட்டி வீதத்தில் எவபரனும்
ததாழில் வழங்குைரால் வழங்ைப்ைடும் ஏபதனும் ைடைிலிருந்தாை நன்கை.
4.

ஊழியர்ைளுக்ைாை தகைகைவாய்ந்த தைாடுப்ைைவு நிவாரணம்
(அ)

2015 ஏப்ரல் 1 ஆம் திைதியன்று அல்லது அதன் ைின்ைர் ஆரம்ைைாகும் ஏபதனும் வாி
ைதிப்பீட்டாண்டுக்ைாை ஐநூறு ஆயிரம் ரூைாவிகை விஞ்சுைின்ற ஓய்வூதிய ைாற்றீட்டில்
தைறப்ைடுைின்ற ஏபதனும் ததாகை அல்லது ஏபதனும் ஓய்வூதிய ைணிக்தைாகடயல்லாத
இலங்கையில் வதிவிகைக் தைாண்டுள்ை அல்லது இலங்கைப் ைிரகையாை இருக்ைின்ற
எவபரனும் தைிநைர் ஒருவாின் ஊழியதைான்றிலிருந்தாை இலாைங்ைைாை இருக்குைிடத்து,
(i)

ஐநூறு ஆயிரம் ரூைாவின் ைிகையிலுள்ை அத்தகைய இலாைங்ைள். அத்தகைய
ைகுதி; அல்லது

(ii)

இருநூற்றி ஐம்ைது ஆயிரம் ரூைா.
இரண்டில் எது குகறவாைபதா அது,

(ஆ) இலங்கையில் 2015 ஏப்ரல் 1 ஆம் திைதியன்று அல்லது அதன் ைின்ைர் ஆரம்ைைாகும்
ஏபதனும் வாி ைதிப்பீட்டாண்டுக்ைாை இருநூற்றி ஐம்ைது ஆயிரம் ரூைாவிகை
விஞ்சாதவாறாை உத்திபயாைபூர்வ பவதைாதிைைின் அத்தகைய ைகுதி ைீது அல்லது
இலங்கைப்
ைிரகை
அல்லாதவராை
வதிவில்லாத
தைிநைதராருவாிகைப்
தைாறுத்தவகரயில், தகைகைவாய்ந்த நிவாரணக் தைாடுப்ைைவாை பைாாிக்கை விடுக்ை
முடியும்.
5.

உ.தைா.தச.வாி தைாடுப்ைைவு – தாள் (உ.தைா.தச.வ / T6)
1.

ததாழில் வழங்குைர்ைள் வாி விதிப்புக்குப் தைாறுப்ைாைக் கூடிய ஊழியர்ைைிடைிருந்து
உ.தைா.தச.வ.
ைழிப்ைைவு
பநாக்ைத்திற்ைாை
விதித்துகரக்ைப்ைட்ட
வடிவத்திலாை
உ.தைா.தச.வ. தைாடுப்ைைவு தாள்ைகைக் ைட்டாயைாை பைணுதல் பவண்டும்.

2.

இத்தகைய தைாடுப்ைைவு தாள்ைள் ைதிவு தசய்தல் பநாக்ைத்திற்ைாை ததாழில்
வழங்குைாிைால் பைணப்ைடுைின்ற சாதாரண தைாடுப்ைைவு தாள்ைளுக்கு பைலதிைைாை
இத்தகைய தைாடுப்ைைவு தாள்ைள் ையன்ைடுத்தப்ைடுதல் பவண்டும்.

3.

இந்தத் பதகவப்ைாட்டிகை நிகறவு தசய்வதற்ைாை ததாழில் வழங்குைாிைால் பவறு
ஏபதனும் ைாதிாிப்ைடிவம் ைாணப்ைடின், அத்தகைய ைடிவத்திகைப் ையன்ைடுத்துவதற்கு
முன்கூட்டிபய தைறப்ைட்டுள்ைதா என்ைதகை தயவுதசய்து உறுதிப்ைடுத்திக் தைாள்ை.

4.

உாிய வாி அட்டவகணயில் ைிரபயாைிப்ைதற்கு முன்ைதாை, உ.தைா.தச.வ. தைாடுப்ைைவு
தாைில் ைதிவு தசய்யப்ைடும் ஊழியருக்ைாை ைணைல்லாத நன்கைைைின் தைறுைதி
உள்ைடங்ைலாை தைாத்த உகழப்பூதியத்திகை உறுதிப்ைடுத்திக் தைாள்ை.

(இத்தகைய தாள்ைள் ஆைக் குகறந்தது
வழங்குைாிைால் பைணப்ைடுதல் பவண்டும்)
6.

ஐந்து

வருடங்ைளுக்பைனும்

ததாழில்

உ.தைா.தச.வ. திட்டத்தின் ைீழ் வாிக் ைழிப்ைைவுைளுக்ைாை வாி அட்டவகணைள்
புதிய வாி அட்டவகணைள் 2015/2016 வாி ைதிப்பீட்டு ஆண்டிலிருந்து ஏற்புகடயைவாகும். (2015
ஏப்ரல் 1 இலிருந்து ையனுறுதியாகும்)

வாி

அட்டவகணைைிகை

உள்நாட்டு

இகறவாி

திகணக்ைைத்தின்

இகணயத்தைைாை

www.ird.gov.lk எனும் முைவாியிலிருந்து ைதிவிறக்ைம் தசய்து தைற்றுக் தைாள்ைலாம்.
(வாி அட்டவகணைள் விலக்ைைிப்புப் தைற்ற உகழப்பூதியம் அல்லது விலக்ைைிப்புப் தைற்ற
உகழப்பூதியத்தின் ஏபதனும் ஒரு ைகுதிக்கு ஏற்புகடயகவ அல்ல)
அட்டவகண
இல.

விைரணம்

01

முகறயாை இலாைங்ைைிலிருந்தாை ைாதாந்த வாிக் ைழிப்ைைவு

02

தைாத்தக் தைாடுப்ைைவிலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவு வீதங்ைள்

03
04

அகைத்துக் தைாடுப்ைைவுைளுக்குைாை (முடிவுறுத்தல் நன்கைைள்) ஒபர
தைாடுப்ைைவிலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவு வீதங்ைள்
இலங்கையில் ைிரகைைைல்லாத ஊழியர்ைளுக்கு பைற்தைாள்ைப்ைடும்
தைாடுப்ைைவிலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவுக்ைாை வாி வீதங்ைள்

05

வருடாந்த வாி அட்டவகண (திரண்ட வருைாைம் ைீது ைழிக்ைத்தக்ை வாி)

06

வாி ைீதாை வாி வீதங்ைள்

07

ஒன்றிற்கு பைற்ைட்ட ததாழில் வழங்குைாின் ைீழ் ததாழில் புாிைின்ற தைிநைதரைில்,
உ.தைா.தச.வ. தைாடுப்ைைவுத் தாைில்(2 ஆவது ததாழிலிருந்தாைகதக்
குறிப்ைிடுைின்றது) உள்ைடங்ைியிராத, ைம்ைைிதயான்றின் தகலவர் அல்லது
ைணிப்ைாைர் அல்லது நிகறபவற்றுத் தரைல்லாத ைணிப்ைாைர் ஒருவாின்
உகழப்பூதியத்திலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவு வீதங்ைள்

உகழப்பூதியத்திலிருந்தாை வாிக் ைழிப்ைைவாைது, தைாருத்தைாை வாி அட்டவகணயிகை
ைிரபயாைிப்ைதன் மூலம் பைற்தைாள்ைப்ைடுதல் பவண்டும். தயவுதசய்து இத்தகைய வாி அட்டவகணைள்
ததாடர்ைில் ஏபதனும் சந்பதைம் இருப்ைின் உதவி ஆகணயாைருடன் (உதைாதசவ ைிகை அல்லது உாிய
ைிாிவு) ைலந்தாபலாசிக்ைவும். பதகவபயற்ைடின், தைாத்தக் தைாடுப்ைைவுைள் ததாடர்ைாை பைலதிை வாி
அட்டவகணைளுக்கு தயவுதசய்து ஆகணயாைாிகைத் (தசயலைம்) ததாடர்பு தைாள்ைவும்.
வாி அட்டவகணைகைப் ைிரபயாைிப்ைது எவ்வாறு?
(i)

வருடதைான்றுக்கு ரூைா 75,000 அல்லது ைாததைான்றுக்கு ரூைா 62,500 இகை விஞ்சுைின்ற
தைாத்த உகழப்பூதியத்திகைப் தைறுைின்ற ஊழியர் ஒருவர் (இலங்கை வதிவு அல்லது
ைிரைாவுாிகையிகைக் தைாண்டுள்ைவர்) வருைாை வாிக் தைாடுப்ைைவுக்குப் தைாறுப்ைாைின்றார்.
ஊழியத்திலிருந்தாை முகறயாை இலாைங்ைளுக்கு தயவுதசய்து வாி அட்டவகண 01 இகைப்
ைிரபயாைிக்குை. ைாதாந்த வருைாைைாைது ரூைா 62,500/- இற்கு குகறவாைக் ைாணப்ைட்ட
பைாதிலும் தைாத்தக் தைாடுப்ைைவுைகை பைற்தைாள்வதற்கு வாி அட்டவகண இல.02 இகைப்
ைிரபயாைிக்ைவும்.

(ii)

எல்கல ாீதியாை தைாறுப்ைாைக் கூடியகவ
எவபரனும் ஊழியாின் ைாதாந்த சம்ைைைாைது (ைாசல்லா நன்கைைள் உள்ைடங்ைலாை) பைற்ைடி
எல்கலயிகைவிடக்
குகறவாை
இருந்தபைாதிலும்
சம்ைை
உயர்வுைைின்
தைறுகைைள்
பைான்றவற்றின் ைாரணைாை வாி ைதிப்பீட்டாண்டு ைாலப்ைகுதியில் ததாழிலிலிருந்தாை திரண்ட
இலாைம் ரூைா 750,000/- வாி விடுதகலத் ததாகையிகை விஞ்சுைாயின், வாி அட்டவகண இல.05
இகைப் ைிரபயாைிக்குை.
பைலும், அவாின் வாியிகைக் ைழிப்ைைவு தசய்வதற்கு வாி ைதிப்பீட்டாண்டு ைாலப்ைகுதியில் (12
ைாதங்ைளுக்கு குகறந்த ைாலப்ைகுதிக்ைாை உகழப்பூதியங்ைைிகைச் சம்ைாதிக்ைின்ற) ததாழிலில்
ஈடுைடுைின்ற அல்லது இகைப்ைாறுைின்ற ஊழியர் ஒருவாிகைப் தைாறுத்தவகரயில், வாி
அட்டவகண இல.05 ைிரபயாைிக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.

(iii) இலங்கையில் ததாழில் புாிைின்ற இலங்கைப் ைிரகையல்லாத ஒருவர் இலங்கையில் வாி
தசலுத்துவதற்கு
ைார்க்ைவும்)

தைாறுப்ைாைின்றார்.

(தயவுதசய்து

வாி

அட்டவகண

இல.

04

இகைப்

(iv) ைிரதாை ததாழில் வழங்குைர் ஒருவாிடைிருந்தாை வருைாைம் ததாடர்ைில் ைாத்திரம் வாி
அட்டவகணைள் ஏற்புகடயைவாகும். எைபவ, ஒன்றிற்கு பைற்ைட்ட ததாழில் வழங்குைர்ைைின்
ைீழ் ததாழில் புாிைின்ற தைிநைாிகைப் தைாறுத்தவகரயில், இரண்டாவது ததாழிலிலிருந்து
தைறப்ைடுைின்ற உகழப்பூதியம் ததாடர்ைில் வாி அட்டவகண இல. 07 இகைப் ைிரபயாைித்தல்
பவண்டும்.
(v)

மூலத்தில் நிறுத்தி கவத்தல் வாி ததாடர்ைில் இறுதியாைதாை ைருதப்ைடாத பவறு ஏபதனும்
வருைாைத்திகைக் தைாண்டிராத ஊழியதரைில், ஊழிய வருைாைத்திலிருந்து ைழிக்ைப்ைட்ட
வாியாைது இறுதியாைதாைக் ைருதப்ைடும். ஊழிய வருைாைம் ததாடர்ைில் தசலுத்தப்ைட்ட
வாியாைது ைீைைிக்ைப்ைடைாட்டாது அல்லது அது ததாடர்ைில் எவ்வித அறிவுறுத்தலும்
வழங்ைப்ைடைாட்டாது.

7.

ைழிப்ைைவு தசய்யப்ைட்ட வாி அனுப்புதல்ைள்
(i)

குறித்த ைாத ைாலப்ைகுதியில் ஒவ்தவாரு ஊழியாிடைிருந்தும் உ.தைா.தச.வ. முகறகையின்
ைீழ் ைழிப்ைைவு தசய்யப்ைட்ட வாியாைது குறித்த ைாதத்திகை உடைடுத்து வரும் ைாதத்தின்
15 ஆம்
நாைன்று அல்லது அதற்கு முன்ைதாை உள்நாட்டு இகறவாிஆகணயாைர்
நாயைத்திற்கு அனுப்ைி கவக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.

(ii)

தைியார்

துகறயின்

உ.தைா.தச.வ.

தைாடுப்ைைவுைள்

(முடிவுறுத்தல்

நன்கைைளுடன்

ததாடர்புகடய தசலுத்தப்ைடாது கவத்திருக்கும் வாி தைாடுப்ைைவுைள் தவிர்ந்தகவ)
உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைைத்தின் தரவு நிரல்ைடுத்தல் ைற்றும் வருைாை ைணக்ைீட்டுப்
ைிாிவிைால் வழங்ைப்ைடும் விதித்துகரக்ைப்ைட்ட அனுப்புதல் ைடிவங்ைகைப் ையன்ைடுத்தி,
இலங்கை வங்ைியின் ஏபதனுதைாரு ைிகையில் பைற்தைாள்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
(iii) ததாழில் வழங்குைர்ைள் அனுப்புதல் ைடிவங்ைைின் ைின்புறத்திலுள்ை அறிவுறுத்தல்ைகை
வாசித்து அறிந்து தைாள்ளுைாறு பைட்டுக் தைாள்ைப்ைடுைின்றைர்.
(iv) ததாழில்

வழங்குைர்ைள்

தைாடுப்ைைவுைகை

பைற்தைாண்டதன்

ைின்ைர்

அனுப்புதல்

ைடிவத்தின் மூன்றாவது ைிரதியிகை தம்முடன் கவத்திருத்தல் பவண்டும்.
8.

முடிவுறத்தல் நன்கைைள் ததாடர்ைில் தசலுத்தப்ைடாதுள்ை வாிைகை அனுப்புதல்
(i)

ஊழியர் நம்ைிக்கை நிதியம்
(அ)

பசகவக்ைாலம்
அல்லது
20
வருடங்ைளுக்கு
குகறந்த
ைங்ைைிப்ைிகைக்
தைாண்டிருக்குைிடத்து, ஊழியர் ஒருவாின் தைாத்தக் ைடன் ததாகையாைது (1987
ைார்ச் 31 இன் ைின்ைராை முதலீட்டு வருைாைத்தின் ைங்கு நீங்ைலாை) ரூைா 1,000,000/இகை விஞ்சாதவிடத்து, முழுத்ததாகையும் விடுவிக்ைப்ைடலாம். ரூைா 1,000,000/இகை விஞ்சுைிடத்து தசலுத்தத்தக்ை ததாகையின் 10% நிறுத்தி கவக்ைப்ைடுதல்
பவண்டும்.

(ஆ) பசகவக்ைாலம்
அல்லது
20
வருடங்ைளுக்கு
குகறயாத
ைங்ைைிப்ைிகைக்
தைாண்டிருக்குைிடத்து, ஊழியர் ஒருவாின் தைாத்தக் ைடன் ததாகையாைது (1987 ைார்ச்
31 இன் ைின்ைராை முதலீட்டு வருைாைத்தின் ைங்கு நீங்ைலாை) ரூைா 1,500,000/விஞ்சாதவிடத்து, முழுத்ததாகையும் விடுவிக்ைப்ைடலாம். ரூைா 1,500,000/- இகை
விஞ்சுைிடத்து தசலுத்தத்தக்ை ததாகையில் 10% நிறுத்தி கவக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
(ii)

ைணிக்தைாகட, திரண்ட ஓய்வூதியம் அல்லது பவறு ஏபதனும் தைாடுப்ைைவு
(அ)

அகைத்து

ஊழியர்ைளுக்கும்

ஒருைித்து

ஏற்புகடயதாை

திட்டதைான்றினூடாை

தசலுத்துதல் – 20 வருடங்ைளுக்கு குகறந்த பசகவக் ைாலத்திற்கு ரூைா. 1,000,000/இகை விஞ்சுைாயின் , தைாடுப்ைைவின் 10% இகை நிறுத்தி கவத்தல்.

(ஆ) அகைத்து

ஊழியர்ைளுக்கும்

ஒருைித்து

ஏற்புகடயதாை

திட்டதைான்றினூடாை

தசலுத்துதல் – 20 வருடங்ைளுக்கு பைற்ைட்ட அல்லது அதற்குச் சைைாை பசகவக்
ைாலத்திற்கு ரூைா. 1,500,000/- இகை விஞ்சுைாயின் , தைாடுப்ைைவின் 10% இகை
நிறுத்தி கவத்தல்
(இ) ஒருைித்ததாை அகையாத தைாடுப்ைைவுத் திட்டதைைில், முடிவுறுத்தல் நன்கையாை
ைருதப்ைடாத அத்ததாகையாை தசலுத்தத்தக்ை ததாகையின் 16% இகை நிறுத்தி
கவத்தல்.
(ஈ)

பவறு ஏபதனும் தைாடுப்ைைவுைள். (ஒருைித்த திட்டைல்லாத
தசலுத்தப்ைட்ட ைதவி இழப்புக்ைாை நட்டஈடு தவிர்ந்தகவ)

ததான்றின்

ைீழ்

(உ)

ஒருைித்திராத திட்டதைான்றின் ைீழ் தசலுத்தப்ைட்ட ைதவி இழப்புக்ைாை நட்டஈடு –
16% இல் வாியிகை நிறுத்தி கவத்தல்.

(iii)

சுய விருப்ை இகழப்ைாறல் திட்டம் ைற்றும் தசலவிைக் குகறப்பு ைீதாை இழப்பீடு
(அ)

சுய விருப்ை இகழப்ைாறல்
அகைத்து ஊழியர்ைளுக்கும்
ஆகணயாைர்
நாயைத்தின்
தசலுத்தப்ைடுைின்றதாயின்,

ஒருைித்து ஏற்புகடயதாை உள்நாட்டு இகறவாி
ைருத்துகரயின்ைடியாை
திட்டதைான்றின்
ைீழ்

உதைாதசவ ைிகையிலிருந்து தைறப்ைடுைின்ற உறுதிப்ைடுத்தலாயின்:
-

ரூைா. 2,000,000/- வகரயில் விலக்ைைிப்பு

ைீதித்
ததாகையின்
10%
நிறுத்தி
கவப்பு
(உறுதிப்ைடுத்தலாைது
தைற்றுக்தைாள்ைப்ைட்டிருக்ைாவிடின், தைாத்தத் ததாகையின் 16% இகை நிறுத்தி கவத்தல்
பவண்டும்.)
(ஆ)

தசலவிைக் குகறப்பு
ததாழில்
ஆகணயாைாிைால்
தசலுத்தப்ைட்டிருப்ைின்,
-

அங்ைீைாிக்ைப்ைட்ட

திட்டத்திற்ைகைவாை

ரூைா. 2,000,000/- வகரயில் விலக்ைைிப்பு
ைீதித் ததாகையின் 16% நிறுத்தி கவத்தல்.

நிறுத்தி கவக்ைப்ைட்ட ததாகையாைது, உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்க்ைத்தின் உதைாதசவ
ைிகையிலிருந்து
விடுவிப்புச்
சான்றிதழிகைப்
தைற்றுக்
தைாண்டதன்
ைின்ைர்
விடுவிக்ைப்ைடும்.
விடுவிப்புச்
சான்றிதழ்
எதுவும்
தைறப்ைட்டிருக்ைாவிடின்,
நிறுத்தி
கவக்ைப்ைட்ட
ததாகையாைது முடிவுறுத்தல் திைதியிலிருந்து 03 ைாதங்ைளுக்குப் ைிந்தாைல் உள்நாட்டு
இகறவாித் திகணக்ைைத்திற்கு அனுப்ைி கவக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
தயவு தசய்து அகைத்து நிறுத்தி கவக்ைப்ைட்ட ததாகையிகையும் தைாழும்பு 02, யூைியன்
ைிபைஸிலுள்ை ைக்ைள் வங்ைி ைிகையின் 014 – 1 – 001 - 4 – 0110422 எனும் ைணக்கு
இலக்ைத்திற்கு உதைாதசவ ைிகையிைால் வழங்ைப்ைட்ட அனுப்புதல் ைடிவங்ைைிகைப்
ையன்ைடுத்தி அனுப்ைி கவக்குை. (தயவு தசய்து அனுப்புதல் ைடிவத்தில் வாி தசலுத்துைர்
அகடயாை இலக்ைத்திகை எழுத பவண்டாம்.) பைாகவ இலக்ைத்திற்தைை அைிக்ைப்ைட்டுள்ை
இகடதவைிகய தவற்றிடைாை விடுை. “வாி வகை” என்ைதற்ைாை அைிக்ைப்ைட்டுள்ை

இகடதவைியில் “அகைத்துக் தைாடுப்ைைவுைளுக்குைாை ஒரு வாி” எைக் குறிப்ைிடுை.
அனுப்புதல் ைடிவங்ைைின் ைிரதிைளுடன் ைின்வரும் வடிவில் அத்தகைய தைாடுப்ைைவுைைின்
அட்டவகணயிகை உதைாதசவ ைிாிவுக்குஅனுப்ைி கவக்குை.
ஊழியாின் தையர்

ஊழியாின் தையர்

9.

வாி நிறுத்தி கவத்த திைதி

ததாகை. ரூைா

தைாடுப்ைைவுத் திைதி

ஊழியர்/அதிைாரைைிக்ைப்ைட்ட அலுவலாின் கைதயாப்ைம்

வருடாந்த தவைிப்ைடுத்தல்ைைிகைச் சைர்ப்ைித்தல் (உதைாதசவ 94(1) உதைாதசவ / ாி9அ ைற்றும் ாி-9அ(அ) அட்டவகண)
(அ)

வருடாந்த தவைிப்ைடுத்தலாைது (உதைாதசவ 94(1) உதைாதசவ / ாி-9அ ைற்றும்
ாி-9அ(அ) அட்டவகண) ஒவ்தவாரு ஆண்டும் ஏப்ைிரல் 30 ஆம் திைதிக்குப்
ைிந்தாைல் உள்நாட்டு இகறவாித் திகணக்ைைத்தின் தரவு நிரல்ைடுத்தல்
ைிாிவுக்குச் சைர்ப்ைிக்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.
திகணக்ைைைாைது
உதைாதசவ
தவைிப்ைடுத்துகைைைிகை
ைணைி
ையப்ைடுத்துவதற்கு திட்டைிட்டுள்ைதால் உதைாதசவ திட்டத்திற்ைாை ைதிவு
தசய்துள்ை அகைத்து ஊழியர்ைளும், ததாழில் வழங்குைாின் வருடாந்த
தவைிப்ைடுத்துகை, T-9A ைற்றும் T-9A (A) ைடிவங்ைைின் இலத்திரைியல்
வடிவத்திகை சைர்ப்ைிக்குைாறு பைட்டுக்தைாள்ைப்ைடுைின்றர்ைள்.
தயவு தசய்து வருடாந்த தவைிப்ைடுத்துகைக்ைாை ைதிலைிப்பு அட்கடயாைது
திகணக்ைைத்திடைிருந்து ைிகடக்ைப் தைற்றதா என்ைதகை உறுதி தசய்ை.
எவ்வாறாயினும்,
ததாழில்
வழங்குைர்
முடிவுறுத்தியிருப்ைின்,
தவைிப்ைடுத்தலாைது
வழங்ைப்ைடுதல் பவண்டும்.

தைது
வியாைாரத்திகை
ஒரு
ைாத
ைாலத்தினுள்

குறிப்பு: 2006 ஆம் ஆண்டின் 10 ஆம் இலக்ை உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின்
ைிாிவு 120 (ஈ) இைால் பதகவப்ைடுத்தப்ைட்டவாறு அவர்ைைின் வருடாந்த
தவைிப்ைடுத்துகையிகை அனுப்ைி கவக்ைத் தவறுைின்ற அத்தகைய ததாழில்
வழங்குைர்ைளுக்தைதிராை சட்ட நடவடிக்கை எடுக்ைப்ைடும் அல்லது உாிய
திைதிக்கு முன்ைதாை வருடாந்த தவைிப்ைடுத்துகையிகை சைர்ப்ைிக்ைத்
தவறியகைக்ைாை ஆைக்கூடுதலாை ரூைா. 50,000/- வகரயில் தண்டப்ைணம்
விதிக்ைப்ைடும்.
(ஆ)

ததாழில் வழங்குைர்ைள் ததாடர்ைாை ைதிப்பீடுைகை வழங்குதல்
(i)

ததாழில் வழங்குைர் தவறுைின்ற பைாததல்லாம் ைதிப்பீடுைகை அல்லது பைலதிை
ைதிப்பீடுைகை வழங்கும் வகையில் சட்டாீதியாைதாை இருத்தல் பவண்டும்.
(அ)

உதைாதசவ திட்டத்தின் ைீழ் வருைாைவாியின் ஏபதனும் ைகுதியிகை
அல்லது முழுகையாை ைகுதியிகைபயா ைழிப்ைைவு தசய்தல்

(இ)

(ஆ)

ைழிப்ைைவு
தசய்யப்ைட்ட
வருைாைவாியின்
ஏபதனுதைாரு
ைகுதியிகைபயா அல்லது முழுவகதயுபைா ஆகணயாைர் நாயைத்திற்கு
அனுப்ைி கவத்தல்

(இ)

ஏபதனும் ைாதாந்த அல்லது
சைர்ப்ைிக்ைத் தவறுதல்

வருடாந்த

தவைிப்ைடுத்துகையிகைச்

தைாடுப்ைைவுைகை பைற்தைாள்ைத் தவறுைின்றவர்ைளுக்ைாை தண்டப்ைணம்
(i)

ததாழில் வழங்குைர் அத்தகைய வாிக்கு பைலதிைைாை தவறவிடப்ைட்ட வாியின்
2% இற்குச் சம்ைாை ததாகையிகை
தைாறுப்ைாவார். ைற்றும்,

(ii)

தண்டப்ைணைாைச்

தசலுத்துவதற்குப்

தவறவிடப்ைட்டதாைது ததாடர்ந்தும் இருக்குைாயின், பைலதிை ஒவ்தவாரு 30
நாட்ைள் அல்லது அதன் ைகுதி ததாடர்ைில் தவறவிடப்ைட்ட வாியின் 2% இற்குச்
சம்ைாை ததாகை பைலதிை தண்டப்ைணைாை விதிக்ைப்ைடும்.

(ஈ)

ததாழில் வழங்குைர் ைதிப்பீடு என்றவகையில், அவர் ைீது விதிக்ைப்ைடும் வாி அல்லது
தண்டப்ைணத்திற்ைாை தைாறுப்ைிகை அவர் தைிப்ைட்ட முகறயில் தைாறுப்பைற்ை
பவண்டும்.

(உ)

அத்ததாகையாைது, உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின் அத்தியாயம் xxvi இன்ைடி ததாழில்
வழங்குைர் ஒருவாிடைிருந்து அறவிடப்ைட முடியும்.

(ஊ)

ததாழில் வழங்குைர்ைைின் தைிப்ைட்ட தைாறுப்பு
ததாழில் வழங்குைர்ைள் உாிய திைதியன்று அல்லது அதற்கு முன்ைாை வாிைகை அறவீடு
தசய்வதற்கு அல்லது அனுப்ைி கவப்ைதற்ைாை தைாறுப்ைிகைக் தைாண்டுள்ைார். அவ்வ்று
தசய்யத் தவறின், தண்டப்ைணங்ைளுடன் கூடிய அத்தகைய வாிைகைச் தசலுத்துவதற்கு
தைிப்ைட்ட முகறயில் தைாறுப்ைாைியாைின்றார்.

10. வாிக் ைழிப்ைைவுச் சான்றிதழ் (உதைாதசவ / T -10 (புதிய) ைற்றும் உதைாதசவ / T -10

(புதிய) ஈ)
I.

ைார்ச் 31 இல் முடிவகடயும் வருடதைான்று ததாடர்ைில் ஏப்ைிரல் 30 ஆம்
திைதியன்றுக்கு முன்ைாை, அல்லது

II.

தைது பசகவயிகை முடிவுறுத்துைின்ற ஊழியர் ஒருவாிகைப் தைாறுத்த
வகரயில்

பசகவயிகை

முடிவுறுத்தும்

திைதியிலிருந்து

30

நாட்ைள்

நிகறவகடவதற்கு முன்ைதாை,
ஒவ்தவாரு ஊழியருக்கும் வாி ைழிப்ைைவு சான்றிததழான்று வழங்ைப்ைடுதல்
பவண்டும்.
குறிப்பு:
I.

II.

ஒரு வருடத்திற்கு அல்லது ஒரு வருட ைாலப் ைகுதிக்கு குகறந்த ைாலப்ைகுதிக்கு
நைல் T -10 (புதிய) எந்பநரத்திலும் வழங்ைப்ைடின், அது ஒரு நைல் எை /அல்லது
அத்தகைய வழங்ைலுக்ைாை ைாரணத்திகை சிவப்பு கையிைால் அத்தகைய
வழங்ைலுக்ைாை ைாரணம் ைற்றும் / அல்லது அது ஒரு நைல் எை T -10 (புதிய) ைீது
குறிப்ைிட்டு குறிப்தைான்றிகை பைற்தைாள்ளுதல் பவண்டும்.
ஊழியாின் வருைாை வாியிகை ததாழில் வழங்குைர் தசலுத்தும் பைாது,
ஊழியாின் சார்ைில் ததாழில் வழங்குைாிைால் தசலுத்தப்ைட்ட வாித் ததாகை
ைற்றும் அத்தகைய வாியாைது ைணிக்ைப்ைட்ட வருைாைம் என்ைவற்றிகைத் தயவு

III.
IV.

11.

தசய்து ததைிவாை குறிப்ைிடவும். (தைாத்த உகழப்பூதியைாைது அவ்வாறு
தசலுத்தப்ைட்ட வருைாை வாியிகைக் கூட்டுவதன் மூலம் தவைிப்ைடுத்தப்ைடுதல்
பவண்டும்.)
தைாத்த உகழப்பூதியைாைது உதைாதசவ தைாடுப்ைைவு தாைின்ைடியாதாை
இருத்தல் பவண்டும். (ாி-6)
வாி அட்டவகண 7 இகைப் ையன்ைடுத்தி ைழிப்ைைவு தசய்யப்ைடுள்ை வாியாை
இருக்குைிடத்து, தயவு தசய்து ாி 10 ஈ (புதிய) ைடிவத்திகை வழங்குை.

ததாழில் வழங்குைாிைால் பைற்தைாள்ைப்ைடும் ைிகைக் தைாடுப்ைைவுைள்
உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின் 121 ஆம் ைிாிவின் நியதிைைின்ைடி,
1. (அ)

ததாழில்

வழங்குைர்

ஏபதனுதைாரு

தைாடுப்ைைவு

ைாலப்ைகுதியில்

ஆகணயாைர் நாயைத்திற்கு ைழிப்ைைவு தசய்யப்ைட்டுள்ை ததாகையில்
ைிகையாைவுள்ை ஏபதனுதைாரு ததாகையிகை அனுப்ைி கவக்குைிடத்து,
ததாழில் வழங்குைர் அந்த வாி ைதிப்பீட்டாண்டில் ஏபதனும் அதகைத்
ததாடர்ந்து

வரும்

தைாடுப்ைைவு

ைாலப்ைகுதி

ததாடர்ைிலாை

அனுப்புதல்ைகை அத்தகைய ைிகைக் தைாடுப்ைைவிலிருந்து ைழிக்ைலாம்
என்ைதுடன் அது ததாடர்ைில் ஆகணயாைர் நாயைத்திற்கு அறிவித்தலும்
பவண்டும்.
(ஆ)

அத்தகைய தைாடுப்ைைவு ைாலப்ைகுதிக்ைாை அத்தகைய உகழப்பூதியம்
ததாடர்ைில் ைழிக்ைத்தக்ை ததாகையின் ைிகையாைவுள்ை ஏபதனும் ததாகை
ஏபதனும்

தைாடுப்ைைவு

ைாலப்ைகுதிக்ைாை

எவபரனும்

ஊழியாின்

உகழப்பூதியத்திலிருந்து வருைாை வாியிகைக் ைழித்துள்ை ஒரு ததாழில்
வழங்குைர்,

அத்தகைய

ததாழில்

வழங்குைர்,

அத்தகைய

வாி

ைதிப்பீட்டாண்டில் அல்லது உடைடுத்துவரும் ைதிப்பீட்டாண்டில் அத்தகைய
ஊழியாின்

உகழப்பூதியம்

ததாடர்ைில்

ைழிக்ைத்தக்ை

வருைாைவாித்

ததாகையிலிருந்து அத்தகைய ைிகையிகைக் குகறக்ைலாம் என்ைதுடன்
அத்தகைய சீராக்ைல் இடம் தைற்றதிலிருந்தாை இரண்டு வாரங்ைைினுள் அது
ததாடர்ைில் ஆகணயாைர் நாயைத்திற்கு அறிவித்தல் பவண்டும்.

2. உள்நாட்டு இகறவாிச் சட்டத்தின் 200(5) ஆம் ைிாிவின் நியதிைைின்ைடி, வாி

ைதிப்பீட்டாண்தடான்றின் இறுதி மூன்று வருடங்ைைினுள் எவபரனுை ததாழில்
வழங்குைரால்

எழுத்து

மூலம்

விடுக்ைப்ைட்ட

பைாாிக்கைதயான்றின்

மூலம்,

ஆகணயாைர் நாயைத்திற்கு திருப்தி ஏற்ைடும் வகையில் நிரூைிக்குைிடத்து, குறித்த
ைதிப்பீட்டாண்டுக்ைாை

உதைாதச

வாிைகைச்

தசலுத்தியுள்ை

அவர்,

குறித்த

ைதிப்பீட்டாண்டுக்ைாை அவர் தசலுத்தப்ைட பவண்டியுள்ை ததாகையின் ைிகைத்
ததாகைதயான்றிகை, அத்தகைய ததாழில் வழங்குைர் ைிகையாைச் தசலுத்தியுள்ை
ததாகையிகை ைீள்நிதியிடுவதற்கு உாித்துகடயவராவார். ததாழில் வழங்குைர் ைீது
பைற்தைாள்ைப்ைட்ட வாி ைதிப்பீடு ஒன்றின் ைீது பைற்தைாள்ைப்ைட்ட வருைாை வாிக்
தைாடுப்ைைவாயின், பைற்ைடி ைீள்நிதியிடல் ஏற்புகடயதாைாது.

12.

உதைாதசவ திட்டம் ததாடர்ைாை பைலதிை அறிவுறுத்தல்ைளும் தைவல்ைளும்
இந்த அறிவுறுத்தல்ைள் ஊழியர்ைைிடைிருந்து சாியாை வாித் ததாகையிகைக்
ைழிப்ைைவு தசய்வதற்கு தைியார் துகற ததாழில் வழங்குைர்ைளுக்குத் பதகவயாை
வழிைாட்டுதல்ைகை வழங்குைின்றது. எவ்வாறாயினும், உள்நாட்டு இகறவாிச்
சட்டத்திற்கும் இத்தகைய அறிவுறுத்தல்ைளுக்குைிகடயில் பவறுைாடு ஏபதனும்
ைாணப்ைடுைிடத்து சட்டத்தின் ஏற்ைாடுைள் ஏற்புகடயதாகும்.

திகணக்ைைைாைது உதைாதசவ தவைிப்ைடுத்துகைைைிகை ைணைி ையப்ைடுத்துவதற்கு
திட்டைிட்டுள்ைதால் உதைாதசவ திட்டத்திற்ைாை ைதிவு தசய்துள்ை அகைத்து
ஊழியர்ைளும்,

paye9a@ird.gov.lkஎனும்

ைின்ைஞ்சல்

முைவாிக்கு

ததாழில்

வழங்குைாின் வருடாந்த தவைிப்ைடுத்துகை, T-9A ைற்றும் T-9A (A) ைடிவங்ைைின்
இலத்திரைியல் வடிவத்திகை சைர்ப்ைிக்குைாறு பைட்டுக்தைாள்ைப்ைடுைின்றீர்ைள்.

பைலதிை விைரங்ைள், வாி அட்டவகணைள் ைற்றும் உாிய ைடிவங்ைள் ைற்றும்
அட்டவகணைள், உாிய வர்த்தைாைி அறிவித்தல்ைள் என்ைவற்றின் இலத்திரைியல்
வடிவத்திகை www.ird.gov.lkஎனும் இகணயத் தைத்திலிருந்து ைதிவிறக்ைம் தசய்து
தைாள்ைலாம்.

பைலதிை விைக்ைங்ைளுக்கு ைீழ்வரும் ஆகணயாைருடன் ததாடர்பு தைாள்ைவும்.
வாி தசலுத்துைர் பசகவப் ைிாிவு
தசயலைம்
உதைாதசவ ைிகை
உதைாதசவ விபசட ைணக்ைாய்வு ைிாிவு

ைல்யாணி த நாயக்ை
உள்நாட்டு இகறவாி ஆகணயாைர் நாயைம்

- 2328702
- 2135411 / 2135412 /2135413
- 2302246
- 2134651

