
அபசாங்க ிர்வாகச் சுற்ிக்கக : 12/2022 

 

எது இ : F/FR/03/BRCir 

பாது ிருவாக, உள்ாட்டலுவல்கள்,  

நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திபச் சதுக்கம்  

பகாளம்பு 07. 

 

2022.06.01 

 

அகநச்சுக்கிதும் பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகவர்கள் 

நாவட்டச் பசனார்கள் 

 

அபசாங்க கட்டிடங்கின் நற்றும் வீடுகிலிருந்தா வாடகக “20.02.01.01” பதாடர்ா 

வருநா ிலுகவ அிக்கக சநர்ப்ித்தல் – 2022.06.30 

 

அபசாங்க ிதிக்பகாள்ககத் திகணக்கத்திால் பவினிடப்ட்ட 01/2015 நற்றும் 2015.07.20 ஆந்    

திகதின சுற்ிக்கக (https://www.treasury.gov.lk/api/file/a86200fa-4bf9-4226-915a-7152de672668) நற்றும்  

அதில் மநற்பகாள்ப்ட்ட திருத்தம் பதாடர்ாக தாங்கள் கவம் பசலுத்தும்டி 

மகட்டுக்பகாள்ப்டுகின்ீர்கள். 

 

02. பாது  ிருவாக, உள்ாட்டலுவல்கள், நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

பசனார், கணக்கீட்டு அலுவபாக ணினாற்றுகின் வருநா குியீட்டிக்கம் 20.02.01.01 ஐ பகாண்ட 

அபசாங்க கட்டிடங்கின் நற்றும் வீடுகிலிருந்தா வாடகக வருநாங்ககத் திபட்டும் பாறுப்பு 

ப்கடக்கப்ட்டுள் ிபதா கணக்கீட்டு அலுவர்கள் / கணக்கீட்டு அலுவாிால், ி.ி.128(2) (இ) 

ஏற்ாடுகின் ிபகாபம்  அவ் வருநா குியீட்டு இக்கத்துக்குாினதாக ஆறு நாதங்களுக்கு ரு முக 

வருநா ிலுகவ பதாடர்ா அிக்கக கணக்காய்வார் அதிதிக்கு சநர்ப்ிக்கப்டல் மவண்டும். 

 

03. ஆதால், 20.02.01.01 ஐக் பகாண்ட அபசாங்க கட்டிடங்கின் நற்றும் வீடுகிலிருந்தா வாடகக 

வருநாக் குியீட்டிக்கத்தின் கீழ் குித்பதாதுக்கப்ட்ட சட்டங்கள் நற்றும் ளங்கு விதிகளுக்கு 

அகநவாக மணப்ட்ட ிலுகவ வருநாம் பதாடர்ா கணக்கு அிக்கககள், திமவடுகள் ஆகின 

உாினவாறு ப்பீடு பசய்னப்ட்டு மநம குிப்ிடப்ட்டுள் அபசாங்க ிதிக்பகாள்கக சுற்ிக்கக    

இ 01/2015 நற்றும் அது பதாடர்ா திருத்தத்திற்ககநன இகணக்கப்ட்டுள் நாதிாிப் டிவ இ 01 

இன் ிபகாபம் 2022.06.30 ஆந் திகதினவில் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட ிலுகவ வருநா அிக்கக 2022.07.12 ஆந் 

திகதிக்கு முன்ர், "buildingrentpubad@gmail.com"  எனும் நின்ஞ்சல் முகவாிக்கு பநன் ிபதியுடன் இவ் 

அகநச்சின் “ிபதா ிதி அலுவாிடம்” சநர்ப்ிக்கும் டி தனவுடன் அினத்தருகின்மன். குித்த 

திகதினில் வருநா ிலுகவ எதுவுநின்மல், அது ற்ி குிப்ிட்டு பவற்று அிக்ககபனான்று 

சநர்ப்ிக்கப்டல்மவண்டும். 

 

https://www.treasury.gov.lk/api/file/a86200fa-4bf9-4226-915a-7152de672668
mailto:buildingrentpubad@gmail.com


04. மநலும், வ்பவாரு ஆண்டுக்குமுாின வருநா ிலுகவக்கு மபபாத்ததாக 2022  ஆண்டின் முதல் 

00 நாதத்திற்குள் அவிடப்ட்ட பதாகக பதாடர்ா விபம்,, அக்கா எல்கனினுள் ி.ி.113 இன் 

ிபகாபம் திகமசாிடநிருந்து பப்ட்ட  அங்கீகாபத்தின் டி ககவிடப்ட்ட ிலுகவ வருநாம் 

இருப்ின் அது பதாடர்ா விபமும் உள்டங்காக இகணக்கப்ட்டுள் நாதிாிப் டிவம் 02 

இற்ககநன சநர்ப்ிக்கப்ட மவண்டும் எ மநலும் அினத்தருகின்மன். 

 
  

 

ப்ம்./ எம்.எம்.ி.மக. நானாதுன்ப 

பசனார் 

பாது ிருவாக, உள்ாட்டலுவல்கள், 

நாகாண சக௧ள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

 

ிபதிகள் :-  1.  கணக்காய்வார் ானகம்  

 2.  ணிப்ார் ானகம், அபசிகக் பகாள்ககத் திகணக்கம் 

 



               நாதிாிப்டிய இ - 01 

2022.06.30 ஆந் திகதிளவில் வருான நிலுவவ ததாடர்பான அறிக்வக 

(i) ினதிச்சட்டம் /  அதிகாபம்        :- தா யிதிக்ககாவய / காணி அியிருத்திக் கட்டவச் சட்டம் / அபசாங்க ிர்யாகச் சுற்ிக்வக : 12 / 2022 

(ii) சட்டம் / அதிகாபம்               :- பாது ிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள், நாகாண சவ௧ள் நற்ரம் உள்ளூபாட்சி அவநச்சு 

(iii) யருநா யவக                        :- அபசாங்க கட்டிடங்கள் நற்ரம் வீடுகிரருந்தா யாடவக யருநாம் 

(iv) யருநாப் குிபட்டு இக்கம்:-  20.02.01.01  
 

  யிபம் 

(அபசாங்க கட்டிடங்கின் யாடவக 

யவகப்டுத்தல்) 

          

வருமான நிலுவவ ிலுவயக்

கா  

கபணம் 

   

 

 

ிலுவய அவீடு 

பதாடர்ாக 

கநற்பகாள்ப்ட்ட 

டயடிக்வககள் 

ிலுவய 

அவீடுகவ 

நீ 

அயிடுயது 

பதாடர்ாக 

 

2019.12.31 
யவபனா 

திபட்டின 

ிலுவயத் 

பதாவக 

ரூா   

  2020 

ஆண்டிற்கா 

திபட்டின  

ிலுவயபதா

வக  

ரூா 

2021 

ஆண்டிற்கா 

திபட்டின 

ிலுவயபதாவக 

ரூா  

2022.01.01 

பதாடக்கம்  

2022.06.30 

ஆண்டிற்கா 

திபட்டின 

ிலுவயபதாவக 

ரூா   

 2022.06.30 

 ஆந் திகதி யவபனா 

பநாத்த ிலுவயத் 

பதாவக 

ரூா   

 (2+3+4+5) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) *(7) *(8) *(9) 

( i) அலுயக யிடுதிகள்  
 

        

(ii) சுற்ரா யிடுதி/ யிடுபவ 

யிடுதி 
 

        

(iii) யர்த்தக காக்க கட்டிடங்கள்          

(iv) கஞ்சின  சாவகள்         

( v) ஏவனவய (சிற்ரண்டி 

சாவ,ககட்கார் கூடம், ஏவன 

கட்டட யாடவக அல்து குத்தவக 

யருநாம்) 

        

பநாத்தம்         

 

2021.12.31 ஆந் திகதினயில் சநர்ப்ிக்கப்ட்ட யருநா ிலுவய அிக்வக பம் கநற்டி அட்டயவணனின் ிபல் இக்கம் 2 இருந்து 4 யவப அிக்வகனிடப்ட்ட ஒவ்பயாரு யருநா ிலுவயகிரருந்தும் 

2022 ஆம் ஆண்டின் பதல் ஆர நாதத்திற்கா அவீடுகள் இருப்ின், அவய கமிக்கப்ட்டதன் ின்ர் கிவடக்கப் பரம் பதாவகபெடன் இந் ிபல்கின் கீழ் காட்டப்டும் கூட்டுத்பதாவகபெம் சம்நாதாக 

இருத்தல் கயண்டும். அவ்யாின்கல், குித்த யித்தினாசங்கள் பதாடர்ா யிாியா யிக்கம் இவணப்புக்காக சநர்ப்ிக்கப்டுதல் கயண்டும். 
 

* 7,8 நற்ரம் 9 ஆம் ிபல்கள் பதாடர்ாக பசல்லுடினாகும் தியா யிக்கங்கள் சநர்ப்ிக்கப்டுயது இன்ினவநனாததாகும். அதற்காக நாதிாிப்டியத்திலுள்  இடயசதிகள் காதாதுயிடின் இவணப்ாக  

சநர்ப்ிக்கப்டுயது தகுந்ததாகும்.  

 

குிப்பு - யருநா ிலுவய காண்ிக்கப்டும் காது கநற்டி யவகப்டுத்தரன் கீழ் சநர்ப்ிக்கப்டுயதற்கு அயதாம் பசலுத்தவும். 

 

 திகதி- ……………………………                                                                                                                                                                      கநக குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் னாவும் சாினாவய எ உரதிப்டுத்துகிகன்  

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

                                      பசனார்/ திவணக்கத் தவயர்/ நாயட்டச் பசனார் 

                                                     (உத்திகனாபூர்ய பத்திவப) 



 

 நாதிாிப்டிய இ - 02 
 

2022.06.30 ஆந் திகதினயில் யருநா ிலுவயகிரருந்தா கசகாிப்புகள் நற்ரம் அங்கீகாிக்கப்ட்ட யருநா யிட்டு யிடுதல்கள் ஆகின ற்ின  கூற்ர  

 

அவமச்சு / திவைக்களம் ………………………                   வருமானத் தவைப்பு: 20.02.01.01 

யிபம் 

(அபசாங்க 

கட்டிடங்கின் 

யாடவக 

யவகப்டுத்தல்) 

 

2022 ஆம் ஆண்டின் பதல் ஆர நாதத்திற்கா யருநா 

ிலுவயத் திபட்டல் 

*2022 ஆம் ஆண்டின் பதல் ஆர நாதத்திற்கா யருநா ிலுவயகவ யிட்டு யிடுதல்கள் 

2019.12.31 

யவபனா 

திபட்டின 

ிலுவயத் 

பதாவக 

ரூா   

 

 

 

 

 

 

 

2020 

ஆண்டிற்கா

 திபட்டின 

ிலுவய

பதாவக 

ரூா 

 

 

2021 

ஆண்டிற்கா

 திபட்டின 

ிலுவய

பதாவக 

ரூா  

 

 

 

 

 

ிலுவயத் 

பதாவகக்குாி

த்தா 

பநாத்த  

திபட்டல்கள் 

 

(2+3+4) 

2019.12.31 யவப 2020 2021 ிலுவயத் 

பதாவகக்குாி

னதா 

பநாத்த யிட்டு 

யிடுதல்கள் 

(6+8+10) 

யருநா 

ிலுவயக்கு 

கபபாத்த 

யிடுயித்தல்க

ள் 

ரூா 

ி.ி.113 

ிபகாபம் 

யிடுயிப்தற்

கா 

அதிகாபநிக்

கப்ட்ட 

திவகசாி 

கடிதம் நற்ரம் 

திகதி 

யருநா 

ிலுவயக்கு 

கபபாத்த 

யிட்டு 

யிடுதல்கள் 

ரூா 

ி.ி.113 

ிபகாபம் 

யிடுயிப்தற்

கா 

அதிகாபநிக்

கப்ட்ட 

திவகசாி 

கடிதம் நற்ரம் 

திகதி 

யருநா 

ிலுவயக்கு 

கபபாத்த யிட்டு 

யிடுதல்கள் 

ரூா 

ி.ி.113 

ிபகாபம் 

யிடுயிப்தற்கா

 

அதிகாபநிக்கப்

ட்ட திவகசாி 

கடிதம் நற்ரம் 

திகதி 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

(i) அலுயக 

யிடுதிகள் 

           

(ii) சுற்ரா யிடுதி/ 

யிடுபவ யிடுதி 

           

(iii) யர்த்தக காக்க 

கட்டிடங்கள் 

           

(iv) கஞ்சின  

சாவகள் 

           

( v) ஏவனவய 

(சிற்ரண்டி 

சாவ,ககட்கார் 

கூடம், ஏவன 

கட்டட யாடவக 

அல்து குத்தவக 

யருநாம்) 

           

பநாத்தம்            
 

 கநற்டி   யருநா   குிபட்டிக்கத்தின்   கீழ்யரும்   ஏகதனுபநாரு   யருநாத்திவ   யிடுயிப்தற்காக   ி.ி..113   இற்கவநன   பாதுத்    திவகசாினின்    பன்னுநதிவனப்   பகயண்டும்.     ஆதால் , 

பாதுத்திவகசாினிால் (அபசாங்க ிதித் திவணக்கம்) அதிகாபநிக்கப்ட்ட யிடுயிப்புக்கக  இதன் கீழ் குிப்ிடப்டுயதுடன்  அது பதாடர்ாக அதிகாபநிக்கப்ட்ட கடிதங்கின் ஒவ்பயாரு ிபதிபெம் 

இத்துடன் இவணக்கப்டல் கயண்டும்.  

                                                                                                                                                                                           பநக குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் னாவும் சாினாவய எ உரதிப்டுத்துகிகன்                                                                                                                                                                                                                              
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