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அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக : 26/2015 

எனது இல : EST/7/04/LON/0207 

அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ 

அகமச்சு 

சுதந்திர சதுக்கம் 

ககாழும்பு 07. 

        

       2015.12.29 

அகமச்சுக்களின் கசயலாளர்கள் 

மாகாண பிரதம கசயலாளர்கள் 

திகணக்களத் தகலவர்கள் 

 

அரச அலுவலர்களுக்கான விசசட முற்பணம் - 2016 ஆம் வருடம் 

 

பின்வரும் அரச அலுவலர்களுக்கு 2016 ஆம் ஆண்டில் 4000/- ரூபாவுக்கு சமற்படாத விசசட 

முற்பணகமான்கற ககாடுப்பதற்கு தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளது. 

 

(அ) எல்லா நிரந்தர அரச அலுவலர்கள். 

(ஆ) முற்பணம் வழங்கப்படும் திகதிக்கு உடனடுத்து முன்பாக 3 மாதங்களுக்கு 

குகறயாதவாறு கதாடர்ச்சியான சசகவ உகடயவரும் குகறந்தது 2016  

டிசம்பர் இறுதி வகரயில் கதாடர்ந்து சசகவயில் ஈடுபடுத்துவதற்கு 

உறுதியுகடயவர்களுமான  தற்காலிக அல்லது அகமய அடிப்பகடயில் 

சசகவயாற்றும் அலுவலர்கள். 

 

02. இம் முற்பணம் அகமய, மற்றும் தற்காலிகப் அலுவலர்களுக்குக் ககாடுப்பனவு 

கசய்வதாயின் நிரந்தர அரச அலுவலர் ஒருவர் பிகணயாளியாக பிகண முறிகயான்கற  

கககயாப்பமிடுதல் சவண்டும்.  
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03. 1997 முதல் 2015 ஆம் ஆண்டு வகர தாம் கபற்ற ஏதும் விசசட வங்கிக் கடன்கள்/ 

விசசட முற்பணங்கள் கதாடர்பில் தவகணப் பணங்ககளச் கசலுத்தத் தவறிய ஓர் அரச 

அலுவலர் 2016 ஆம் ஆண்டுக்கான இவ்விசசட முற்பணத்கதப்  கபற உாித்தற்றவர் ஆவர். 

 

04. இம் முற்பணக் ககாடுப்பனவானது 2016.01.01 ஆந் திகதிக்கும் 2016.02.29 ஆம் 

திகதிக்கும் இகடப்பட்ட காலத்தில் கசலுத்தப்படுதல் சவண்டும். 2016.02.29 ஆம் திகதிக்குப் 

பின்னர் எவ்விதக் ககாடுப்பனவும் கசய்யப்படலாகாது. 

 

05. இம் முற்பணமானது “அரச அலுவலர்களுக்கு முற்பணக் கணக்கு ‘பி’ கணக்கிற்கு” 

பற்று கவக்கப்பட சவண்டும். 

 

06. இம் முற்பணத் கதாககயானது சமனான பத்து மாதத் தவகணகளில் 

ஆண்கடான்றுக்கு 8% வீத வட்டியுடன் மீள அறவிடப்பட சவண்டும். இதன்படி 4000/- ரூபா 

முற்பணத் கதாககக்காக மாதாந்தம் அறவிடப்படும் 400/- ரூபா தவகணக் 

கட்டணகமான்றுக்கான சம மாத வட்டி  ரூபா 14.68 ஆகும். 4000/- ரூபாவிற்கு குகறந்த 

முற்பணத் கதாககக்காக சம விகிதாசார மாத வட்டி அறவிடப்பட சவண்டும். உாியவாறு  

தவகணக் கட்டணங்ககள அறவிட முடியாத விடுத்து தவகணக் கட்டணங்களில் 

நிலுகவயான மீதிக்காக நிலுகவ வட்டியுடன் சசர்த்து உாிய தவகணக் கட்டணங்கள் 

அறவிடப்பட சவண்டும். 

 

07. இம் முற்பணத் கதாகக கதாடர்பான அறவீடுகள் தாபன விதிக் சகாகவயின் XXIV 

ஆம் அத்தியாயத்தின் 3 ஆம் பிாிவு மற்றும் இல 238 ஆம் நிதி ஒழுங்கு விதி என்பவற்றில் 

குறித்துகரக்கப்பட்டுள்ள 331/
3% அல்லது 40% சதவீத எல்கலயிலிருந்து விலக்களிக்கப்படும். 

 

08. அறவிடப்படும் அடிப்பகடத் கதாககயின் பங்கு இந்த முற்பணம் “அரச 

அலுவலர்களுக்கு முற்பணக் கணக்கு ‘பி’ கணக்கில்” வரவு கவத்தல் சவண்டும். 

அறவிடப்படும் வட்டி அரசிகறக் கணக்கில் குறியீடு இல : 20.02.02.99  (வட்டி - ஏகனய) 

இல் வரவு கவக்கப்பட சவண்டும். அறவிடுதல்கள் 2016.12.31 ஆந் திகதி முடிவகடய 

சவண்டும். 
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09. இவ் அறவீடுகள் “அரச அலுவலர்களுக்கு முற்பணக் கணக்கு” என்பதிலிருந்து 

வழங்கப்படுகின்ற விழா முற்பணங்கசளாடு அல்லது ஏகனய முற்பண அறவிடுதல்கசளாடு 

கலத்தலாகாது. 

 

10. ககாடுப்பனவு, அடிப்பகடத் கதாககயில் பகுதிகய அறவிடுதல் மற்றும் சமமாக்கிய 

மாதாந்த வட்டி அறவீடு என்பவற்கற பதிவதற்கு சீ. சீ 10 கபாது படிவத்திற்குப் புறம்பான 

பதிசவகடான்றிகன சபணுதல் சவண்டும். 

 

11. இது காரணமாக முற்பணக் கணக்கு உச்ச் கசலவு எல்கலகய திருத்த இடமளிக்கப்பட 

மாட்டாது. அது தவிர ஏகனய எல்கலககள திருத்த சவண்டிய சதகவ ஏற்படும் சபாது, 

திகணக்களத் தகலவர்களினால்  நிதி ஒழுங்கு விதி 503 மற்றும் 1987.09.11 திகதிய அரச 

வியாபார சுற்றறிக்கக கடித இலக்ம் 43 படியும் சதசிய வரவு கசலவுத் திகணக்களத்தின் 

சுற்றறிக்கககளின் படியும் கசயற்பட சவண்டும்.  

 

12. கவளிப்பகுதிகளுக்கு இடம் மாறிச் கசல்கின்ற அலுவலர் ஒருவர் கதாடர்பில், 

முற்பணக்கணக்கில் இருந்து வழங்கப்படும் முற்பணத் கதாககககள அறவிடும் சபாது 

கபாதுவாக ககயாளப்படுகின்ற நகடமுகறகய ககயாள சவண்டும்.அதாவது முற்பணத் 

கதாககயில் திருப்பிச் கசலுத்த உள்ள மீதிகய “அரச அலுவலர்களுக்கு முற்பணக் கணக்கு ‘பி’ 

கணக்கில்” பற்று கவத்து அலுவலர் இடமாற்றம் கபறுகின்ற திகணக்களம் அலுவலகர 

விடுவிக்கின்ற திகணக்களத்திற்கு மாதாந்த கணக்குப் கபாழிப்புக்களின் மூலம் தீர்க்க 

சவண்டும். அகதயடுத்து கடன் தவகணக் கட்டணங்ககள கதாடர்ந்து அறவிட சவண்டும் 

என்பதுடன் 2016  டிசம்பர் மாதம் முடிவகடய முன் முழு முற்பணத் கதாகககய 

அறவிடுவதில் கபாறுப்பாக இருக்க சவண்டும். 

 

13. இத்திட்டத்தின் கீழ் முற்பணகமான்கறப் கபற்ற அலுவலகராருவாின் சசகவ 

முடிவுருத்தப்படுமிடத்து அத்தககய  அலுவலாிடமிருந்து நிலுகவயாகவுள்ள முற்பண 

மீதியானது (சமனாக்கிய வட்டி உட்பட) அவாின் ஓய்வூதியம்/ ஏற்பாட்டு நிதியம்/ ஏமப்பணம்/ 

பணிக்ககாகட அல்லது அவருக்கு ககாடுமதியான சவறு ஏசதனும் பணத்திலிருந்சதா, அவர் 

ஒரு தற்காலிகப் பணியாளராயின் அவாின் ககடசி மாதச் சம்பளத்திலிருந்து 

அறவிடப்படுவதற்கு, குறித்த தாபனங்களில் ககாடுப்பனவுகள் மற்றும் தாபனக் கூறுகள் 

கபாறுப்பாக இருக்க சவண்டும். 
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14. இம் முற்பணமானது தாபன விதிக் சகாகவயின் XXIV ஆம் அத்தியாயத்தின் கீழ் 

வழங்கப்படுகின்ற கடன்/ முற்பணங்களுக்கு சமலதிகமாக வழங்கப்படுகின்றது. 

 

15. 1984.09.25 ஆம் திகதிய அரசாங்க நிர்வாக சுற்றறிக்கக 268 உடன் 

இகணக்கப்பட்டுள்ள மாதிாி விண்ணப்ப்ப் படிவத்கத சதகவக்சகற்பத் திருத்துவதன் மூலம் 

இந்த முற்பணத்துக்கான விண்ணப்ப்ப் படிவங்கள் ககாடுப்பணவு அதிகாாியினால் 

தயாாிக்கப்படுதல் சவண்டும். 

 

16. இந்தச் சுற்றறிக்ககயில் அடங்கியுள்ள விடயங்ககள உங்கள் திகணக்களத்திலுள்ள/ 

தாபனத்திலுள்ள தகுதி வாய்ந்த எல்லா உத்திசயாகத்தர்களுக்கும் அறியத் தருக. 

 

17. இந்தச் சுற்ற்றிக்ககயானது கபாதுத்   திகறசசாியின் ஒருங்கிகசவுடன் கவளியிடப் 

படுகின்றது. 

 

 

ஒப்பம்/. சே. தடல்லசக 

கசயலாளர் 

அரசாங்க நிர்வாக மற்றும் முகாகமத்துவ அகமச்சு 

 


