அபசாங்க நிர்யாக சுற்றிக்கக : 14/2022(I)
து இக்கம் : EST-6/03/LEA/3162(1)
பாது நிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,
சுதந்திப சதுக்கம்
பகாழும்பு 07.
2022.09.06

அகநச்சுக்களின் பசனார்கள்
நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள்
திகணக்கத் தகயர்கள்

சேவவ மூப்பு மற்றும் ஓய்வூதியத்திற்கு பாதிப்பில்லாத வவையில் அரே
உத்திசயாைத்தர்ைளுக்கு உள்நாட்டு/ வவளிநாட்டு ேம்பளமற்ற லீவு வழங்குதல்
மநற்டி தகப்கக் பகாண்டதாக பயளியிடப்ட்ட 2022.06.22 ஆம் திகதின 14/2022 ஆம்
இக்கப் அபசாங்க நிருயாகச் சுற்றிக்கக பதாடர்பில்
உங்கது கயத்கத ஈர்க்க
விரும்புகின்மன்.
02.
அச்சுற்றிக்ககயின் 04 ஆம் ந்தியின் ற்ாடுகள் பதாடர்பில் பின்யரும் விக்கங்கக
/ திருத்தங்கக நற்றும் ற்ாடுகக ற்புகடனதாக்கிக் பகாள் மயண்டும்.
பதா.இ.

பிரிவு

விக்கங்கள் / திருத்தங்கள் / ற்ாடுகள்

1

ஆ

2

இ

"நிகமயற்றுத் தபம்" ன்து "சிமபஷ்ட நட்டம்" ன்று திருத்தப்ட
மயண்டும்.
சம்நற் லீகயப் பற்று அதற்குரின கட்டானச் மசகயக் காத்துக்கு
உட்ட்டுள்
உத்திமனாகத்தர்களுக்கும்
இச்சுற்றிக்ககயின்
ற்ாடுகளுக்கு இணங்க சம்நற் லீவு ப முடியும். அவ்யாறு லீவு
பறுயதற்கு முன்ர் சம்நற் லீவு காத்திற்குரின கட்டான மசகயக்
காத்கதப் பூர்த்தி பசய்திருக்க மயண்டின அயசினமில்க.
வ்யாாயினும், சம்த்துடா கற்கக லீவு பற்று அதற்குரின
கட்டானச் மசகயக் காத்தில் இருக்கும் உத்திமனாகத்தர்களுக்கும்
அபசாங்கத்தின் பசவில் மதனும் யிற்சிககப் பற்று அதற்குரின
ஒப்ந்தம் பசய்துள் மசகயக் காத்திலுள் உத்திமனாகத்தர்கள்,
கட்டானச் மசகயக் காத்தில்/ஒப்ந்தம் பசய்துள் மசகயக் காத்தில்
அகபப் குதி அல்து அதற்கு மநற்ட்ட கா மசகயகனப் பூர்த்தி
பசய்ததன் பின்மப இந்ச் சுற்றிக்ககக்கு இணங்க பயளிாட்டு லீவு
பற்றுக்பகாள் முடியும்.

3

ஈ

இச்சுற்றிக்ககயின் கீழ் பற்றுக் பகாள்ளும் லீவு காம் முடியகடந்து
மசகயக்குச் சமுகநளித்த பின்ர் முன்கன சம்நற் லீவு
காத்திற்குரின/ சம்த்துடா லீவு காத்திற்குரின/ அபசாங்கத்தின்
பசவில் பற் யிற்சிக்குரின கட்டானச் மசகயக் காத்கத / ஒப்ந்தம்
பசய்துள் மசகயக் காத்கதப் பூர்த்திபசய்யது அயசினநாகும்.
தகுதிகாண் காத்தில் ணிபுரியும் சிமபஷ்ட நட்டத்கதச் சாபாத
உத்திமனாகத்தர்களுக்கு இந்தச் சுற்றிக்ககயின் ற்ாடுகளின் கீழ்
அதிகட்சநாக 05 யருட சம்நற் லீவுக்கு அனுநதி யமங்கப்ட
முடியும்.

பதா.இ.

பிரிவு

விக்கங்கள் / திருத்தங்கள் / ற்ாடுகள்

4

ஊ

சுற்றிக்ககயின் பிரிவு (ஊ) க்குப் திாக பின்யரும் ற்ாடுகள் திலீடு
பசய்னப்டுகின்.
சம்நற் உள்ாட்டு லீவு பறும் உத்திமனாகத்தர்கள் தநது ஆதக்
கடன் தயகணத் பதாககககயும் உரின யட்டிப் ணத்கதயும்
நாதாந்தம் பசலுத்துயது பதாடர்பில் அக்கடக யமங்கின யங்கியுடன்
மசி பாருத்தநா மயகத் திட்டபநான்கச் பசய்தலும்
முற்ணங்கள் "பீ" கணக்கிலிருந்து பற் கடன்கள் அடங்காக கன
கடன்கக முழுகநனாக அல்து தயகண அடிப்கடயில்
அவிடுயது/ குறித்த நிறுயங்களுக்கு பசலுத்துதல் பதாடர்பில் லீவுக்கு
அனுநதி யமங்கும் அதிகாரி, உரின நிறுயங்களின் உடன்ாட்டுடன்
பாருத்தநா மயகத் திட்டபநான்க உருயாக்கிக் பகாள்வும்
மயண்டும்.
சம்நற் பயளிாட்டு லீவில் பயளிாடு பசல்யதற்கு முன்ர்,
உத்திமனாகத்தர்கள் அபசாங்க முற்ணங்கள் "பீ" கணக்கின் மூம்
யமங்கப்ட்டுள் அகத்துக் கடன்ககயும் பசலுத்தி முடிக்க
மயண்டும் ன்துடன் கன கடன்ககச் பசலுத்தாவிட்டால்,
அக்கடன்கள் பதாடர்பில் பின்யருநாறு டயடிக்கக டுக்க முடியும்.
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Currency Account)

(ட)
(

(Personal Foreign
(Rupee Account);

ஆதக் கடன் பற்றுள் உத்திமனாகத்தர்கள் உரின கடன்
தயகணப்
ணங்ககயும்
யட்டிக்குரின
அபசாங்கப்
ங்களிப்கயும் அனுப் மயண்டின யங்கிக் கணக்குகளுடனும்,
ii. அபசாங்க முற்ணங்கள் “பீ” கணக்கு ஊடாக யமங்கப்ட்டுள்
கடன்ககத் தவிப உத்திமனாகத்தர் பற்றுள் கன
அகத்துக் கடன்களுக்கா தயகணப் ணங்ககயும்
யட்டிககயும் பசலுத்த அனுப் மயண்டின கணக்குகளுடனும்,
iii. உத்திமனாகத்தர் ணிபுரியும் நிறுயத்தின் ஊடாக மீதிச்
சம்த்கத அல்து முழுச் சம்த்கதயும் மதனுபநாரு
யங்கியின் ஊடாக அனுப்புயதற்கு ஒப்புதல் யமங்கியிருப்பின்,
அந்தக் கணக்குடனும்,
பதாடர்புடுத்துயதற்கா கணக்ககத் ஆபம்பிக்கும் யங்கியுடனும்
மசி உரினயாறு நிகனா கட்டககக யமங்குயதற்கு டயடிக்கக
டுக்க முடியும். சம்நற் பயளிாட்டு லீவுக்கு அனுநதி யமங்க
முன்ர் குறித்த உத்திமனாகத்தர் கடன் பற்றுள் யங்கியிடமிருந்து/
யங்கிகளிடமிருந்து பாருத்தநாயாறு ஒப்புதல் கடிதபநான்க/
கடிதங்ககப் பற்று லீவுக்கு அனுநதி யமங்கும் அதிகாரியிடம்
சநர்ப்பிக்க மயண்டும்.
சுற்றிக்ககயின் () ஆம் பிரிவுக்குப் திாக பின்யரும் ற்ாடுகள்
திலீடு பசய்னப்டுகின்.
i.
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உத்திமனாகத்தர் ாட்டுக்கு பயளிமன இருக்கும் சந்தர்ப்ங்களில் அந்த
லீவு அனுநதிக்கப்ட்ட திகதிக்கு முன்ர் உரித்துகடன ஆபம்ச்
சம்த்திற்கா விதகயகள்/தபுதாபர்கள் நற்றும் அாகதகள் ங்களிப்
ணத்கத ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகத்திற்கு அனுப்புயதற்கு
உத்திமனாகத்தரிால் டயடிக்கக டுக்க மயண்டும். உள்ாட்டு
சம்நற் லீகயப் பற்றுக் பகாள்ளும் உத்திமனாகத்தர்கள் அந்தக்
காப் குதியில் உரின ங்களிப்க இங்ககயில் பசல்லுடினாகும்
ாணனத்தில் பசலுத்துதல் மயண்டும்.

பதா.இ.

பிரிவு

விக்கங்கள் / திருத்தங்கள் / ற்ாடுகள்
சம்நற்
பயளிாட்டு
லீவு
பறும்
உத்திமனாகத்தர்கள்
இச்சுற்றிக்ககயின் இக்கம் 10 (ட) ஆம் பிரிவுக்கு இணங்கத்
ஆபம்பிக்கப்டும் தனிப்ட்ட பயளிாட்டு ாணனக் கணக்கு (Personal
Foreign Currency Account) அல்து ரூாக் கணக்கு (Rupee Account),
அல்து உத்திமனாகத்தர் ற்கமய தது பனரில் மணி யரும்
தனிப்ட்ட கணக்கு அல்து, விதகயகள்/தபுதாபர்கள் நற்றும்
அாகதகள் ஓய்வூதின நிதினத்திற்குப் ங்களிப்புப் ணத்கத அனுப்
மயண்டின ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகத்திால் குறித்துகபக்கப்டும்
கணக்குடன் பதாடர்புடுத்துயதற்காக யங்கியுடன் மசி உரினயாறு
நிகனா கட்டககக யமங்குயதற்கு டயடிக்கக டுக்க
மயண்டும்.
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7

ஓ

8

ஒ

இந்த ணம் அனுப்புதக ஆகக் குகந்தது 03 நாதங்களுக்கு
ஒருமுகனாயது பசய்தல் மயண்டும். அந்த பயளிாட்டுப் ணம்
அனுப்புதல் பதாடர்ா தகயல்கக விதகயகள்/தபுதாபர்கள் நற்றும்
அாகதகள்
ஓய்வூதின
நிதினத்துக்குப்
ங்களிப்புப்
ணம்
அனுப்ப்ட்டகத
உறுதிப்டுத்துயதற்காக
உத்திமனாகத்தர்
ாதுகாப்ாக கயத்திருக்க மயண்டும் ன்துடன், பயளிாடு பசன்
உத்திமனாகத்தர்
லீவு
முடியகடந்து
மீண்டும்
கடகநக்குச்
சமுகநளித்தவுடன், அந்தத் தகயல்கக உரினயாறு தநது தனிப்ட்ட
மகாகயயில் மசர்ப்தற்காக ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகத்திற்குப்
பிபதியிட்டு தநது நிறுயத் தகயரிடம் ஒப்கடத்தல் மயண்டும்.
சுற்றிக்ககயியின் பிரிவு () க்குப் திாக பின்யரும் ற்ாடுகள்
திலீடு பசய்னப்டுகின்.
யமபனும் உத்திமனாகத்தபபாருயர் ற்கமய சம்நற் லீவில்
அனுநதிக்கப்ட்ட காப் குதியில் பயளிாட்டில் இருப்ாபாயின்,
அந்த உத்திமனாகத்தர் பதாடர்ந்தும் இங்கு குறிப்பிடப்ட்டுள்
நிந்தககளின் கீழ் சம்நற் பயளிாட்டு லீவு பறுயதற்கு
திர்ார்ப்தாயின், மீண்டும் இந்ாட்டுக்கு யபாநமமன அதற்கா
அனுநதிகனப் பறுயதற்குச் சந்தர்ப்ம் யமங்க முடியும். இதற்காக
உத்திமனாகத்தர்கள் தங்கது சம்நற் பயளிாட்டு லீவுகக
நீடிப்தற்கா ழுத்துமூநா மகாரிக்கககக உரின ாட்டின்
தூதபகம்/
உனர்ஸ்தானிகபானம்
ஊடாக
உரின
அகநச்சின்
பசனாரிடம் சநர்ப்பிக்க மயண்டும்.
இச்சுற்றிக்ககயின் கீழ் லீவு பற்றுக் பகாள்ளும் உத்திமனாகத்தருடன்
ஒரு உடன்டிக்கககனச் பசய்து பகாள்ளும் பசனற்ாட்கட அகநச்சின்
பசனாருக்குப் திாக
மநதிக பசனாபபாருயர் பசய்ன பசய்ன முடியும்.
,

,
(

)

.

அகநச்சின் ஊடாகப் யிற்சிக்கு ஆட்மசர்ப்புச்பசய்னப்ட்டு நாகாண
அபச
மசகயயிலுள்
தவிகளுக்கு
அனுப்ப்ட்ட
உத்திமனாகத்தர்களுக்கு பயளிாட்டு லீவுகளுக்கு அனுநதி யமங்கின
பின்ர் அத்தகயல்கக உரின டயடிக்கககக டுப்தற்காக

பதா.இ.

பிரிவு

விக்கங்கள் / திருத்தங்கள் / ற்ாடுகள்
நாதாந்தம்
அகநச்சுக்கு
அதிகாரிகள்
டயடிக்கக
டுக்க
திர்ார்க்கப்டுகின்து.

அனுப்புயதற்கு
மயண்டும்

உரின
ன்று

ற்கு மநதிகநாக,

9

10

க

ட

அகநச்சின் பசனாமப இந்த ற்ாடுகளின் கீழ் லீவுக்கு அனுநதி
யமங்கும் அதிகாரினாயார் ன்துடன், லீவுக்கு அனுநதி யமங்குயதற்கு
உரின நினந அதிகாரியிடமிருந்து சிாரிசுககப் ப மயண்டின
அயசினமில்க.
இச்சுற்றிக்ககயின் அறிவுறுத்தல்கக நாகாண அபச மசகயயில்
கடமுகப்டுத்துயது பதாடர்பில் மதகயனா டயடிக்கககக
பகபய ஆளுர்களின் அறிவுறுத்தல்களுக்கும் அனுநதிக்கும் இணங்க
நாகாணங்களின் பிபதந பசனார்கள் அறிமுகப்டுத்துயார்கள்.
சுற்றிக்ககயியின் பிரிவு (ட) க்குப் திாக பின்யரும் ற்ாடுகள்
திலீடு பசய்னப்டுகின்.

(Personal Foreign Currency Account)
25% ஐ

(Rupee Account)
.

i. ஆபம் நிககனச் மசர்ந்த உத்திமனாகத்தர்கள் - நாதாந்தம் 100
அ.படா.
ii. இபண்டாம் நிககனச் மசர்ந்த உத்திமனாகத்தர்கள் - நாதாந்தம் 200
அ.படா.
iii. மூன்ாம் நிககனச் மசர்ந்த உத்திமனாகத்தர்கள் - நாதாந்தம் 300
அ.படா.
iv. சிமபஷ்ட நிககனச் மசர்ந்த உத்திமனாகத்தர்கள் - நாதாந்தம் 500
அ.படா.
அந்த உத்திமனாகத்தரின் பனரில் மணி யபப்டும் ரூாக் கணக்கிற்கு
(Rupee Account) ணம் அனுப்ப்டுநாயின்,
குறித்த ணத்கத
பயளிாபடான்றிலிருந்து அக்கணக்கிற்கு ஒவ்பயாரு காாண்டிற்கும்
(03 நாதங்கள்) ஒருமுக அனுப்பினதற்கா உறுதிப்டுத்தபான்க
அந்த உத்திமனாகத்தர் உரிநப்த்திபம் பற் யங்கி அல்து நிதி
நிறுயத்திடமிருந்து பற்று ாதுகாப்ாக கயத்திருத்தல் மயண்டும்.
இக்கணக்குகளில் மநம குறிப்பிட்ட முழுத் பதாகககனயும் அல்து
அதன் ஒரு குதிகன மபடினாக உள்ாட்டு ாணனத்தில் கயப்புச்
பசய்தல், சம்நற் பயளிாட்டு லீவு காத்கத ஓய்வூதினத்கதக்
கணிக்கும் மாதும் மசகய மூப்கத் தீர்நானிக்கும் மாதும் மசகயக்
காநாகக் கயத்தில் பகாள்ளும் சிப்புரிகந இமக்கப்டுயதற்குக்
காபணநாக அகநயும்.
இந்த ணம் அனுப்புதலுக்கு பயளிாடு பசன்
திகதியிலிருந்து
இபண்டு நாதங்களுக்கு சலுககக் காம் யமங்கப்டுயதுடன் மூன்ாம்

பதா.இ.

பிரிவு

விக்கங்கள் / திருத்தங்கள் / ற்ாடுகள்
நாதத்திலிருந்து ணம் அனுப்ப்டுதல் மயண்டும்.
அந்த பயளிாட்டுப் ணம் அனுப்புதல் பதாடர்ா தகயல்கக அவ்
உத்திமனாகத்தர் ாதுகாப்ாக கயத்திருக்க மயண்டும் ன்துடன்,
பயளிாடு பசன் உத்திமனாகத்தர் லீவு முடியகடந்து மீண்டும்
கடகநக்குச் சமுகநளித்தவுடன், அந்தத் தகயல்கக உரினயாறு தநது
தனிப்ட்ட மகாகயயில் மசர்ப்தற்காக ஓய்வூதினப் ணிப்ார்
ானகத்திற்குப் பிபதியிட்டு தநது நிறுயத் தகயரிடம் ஒப்கடத்தல்
மயண்டும்.

03.
தாவிதிக் மகாகயயின்யின் XII ஆம் அத்தினானத்தின் 16 ஆம் பிரிவிற்கு இணங்க லீவு
பறுயதற்கா ற்ாடுகள் பதாடர்ந்தும் நாற்மின்றி கடமுகயிலிருக்கும்.
04.

(அ) யமபனும் உத்திமனாகத்தபபாருயர் இச்சுற்றிக்ககக்கு இணங்க பயளிாட்டு லீவு
பறுயதற்கா தது விண்ணப்த்கதச் சநர்ப்பித்த திகதியிலிருந்து ஒரு நாத
காத்திற்குள் இறுதித் தீர்நாத்கத யமங்குயதற்கு அகநச்சின் பசனார்
டயடிக்கக டுத்தல் மயண்டும்.
(ஆ) அகநச்சின் பசனாரிால் லீவு விண்ணப்பநான்று நிபாகரிக்கப்டும்
சந்தர்ப்த்தில் அவ் உத்திமனாகத்தர் அது பதாடர்ா மநன்முகயீபடான்க
அவ்விண்ணப்ம்
நிபாகரிக்கப்ட்டு
02
யாபங்களுக்குள்
சநர்ப்பிக்க முடியும்.
அத்தககன சந்தர்த்தில்
இபண்டு யாபங்களுக்குள்
இறுதித் தீர்நாம் யமங்கப்டும்.

05.
விதகயகள்/தபுதாபர்கள் நற்றும் அாகதகள் ஓய்வூதின நிதினத்திற்குப் ங்களிப்புச்
பசய்யது பதாடர்பில் ஓய்வூதினப் ணிப்ார் ானகத்திால் மநதிக அறிவுறுத்தல்கள்
யமங்கப்டும்.
06.
2022.06.22 ஆம் திகதின அபசாங்க நிருயாகச் சுற்றிக்கக 14/2022ற்கு இணங்க
டுக்கப்ட்ட தீர்நாங்களுக்குப் ாதிப்பு ற்டாத விதத்தில் இச்சுற்றிக்கக 2022.06.22 ஆம்
திகதி முதல் கடமுகக்கு யரும்.
07.
இச்சுற்றிக்கக சாதிதி அலுயகம் நற்றும் நிதி, பாருாதாப உறுதிப்ாடு நற்றும்
மதசின பகாள்கககள் அகநச்சு ன்யற்றின் உடன்ாட்டுடன் பயளியிடப்டுகின்து.
08.
இச்சுற்றிக்கக பதாடர்பில் மநலும் விக்கங்கள் மதகயபனனின், 011-2688330 ன்
பதாகமசி இக்கத்தின் ஊடாக
ணிப்ார் ானகத்திடம் மகட்க முடியும்.

ஒப்ம்./ ம்.ம்.பி.மக. நானாதுன்ம
பசனார்
பாது நிருயாக, உள்ாட்டலுயல்கள்,
நாகாண சககள் நற்றும் உள்ளூபாட்சி அகநச்சு
பதாகமசி : 0112-695738
பதாககல் : 0112-695279
மின்ஞ்சல் : pubad.secretary@sltnet.lk

