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அபசாங்க ிர்யாக சுற்ிக்கக : 17/2020 

து இக்கம் MPubAd/AcSD/Ann.Transfers-2021 

அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரந 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

ககாளம்பு 07. 

 

2020.09.21 

அகநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

அபச அகநச்சுக்கின் கசனார்கள் 

நாகாண ிபதந கசார்கள் 

ஆகணக்குளச் கசனார்கள் 

நாயட்ட கசனார்கள்/ அபசாங்க அதிர்கள் 

திகணக்கத் தகயர்களுக்கு 

 

இங்கக கணக்கார் சசகய அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற்ம் - 2021 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் அங்கீகாிக்கப்ட்ட இங்கக கணக்கார் சசகயனின் 

அலுயர்களுக்கா இடநாற் கடபககள் கீழ்க்குிப்ிடப்டும் யககனில் 

கசனற்டுத்தப்டும்  இத்தால் அியிக்கின்து. 

இங்கக கணக்கார் சசகய அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற்ங்கள் 

(அ)    யருடாந்த இடநாற்க் குளயின் பம்  

இடநாற் ககாள்ககனில் குிப்ிடப்ட்டுள் யககனில் இடநாற்ங்கக ிகசயற்ரம் 

யககனில் யருடாந்த இடநாற்ச் சக கசனற்டுத்தப்டும். சநலும் இடநாற்ங்கக 

திர்ார்க்கும் அலுயர்கின் சயண்டுசகால்கக ிகசயற்ரதல், அலுயர்கள் உாின 

காப் குதினினுள் இடநாற்ங்ககப் கரதல், நற்ரம் ீண்ட காம் எசப சசகய 

ிகனத்தில் கடகநனாற்ரயதக தயிர்த்தல் சான் யிடனங்கக உரதிப்டுத்துயதற்காக 

இடநாற்ச் சக கசனற்டுத்தப்டும்.  

(ஆ) இங்கக கணக்கார் சசகயனின் யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ா இரதித் 

தீர்நாம் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் டுக்கப்டும்.  

02. யருடாந்த இடநாற்ங்கிற்கு உட்டுத்தப்டும் அலுயர்கள். 

2.1. இதுயகபனில் சசகயனில் கடகநனாற்ரம் இங்கக கணக்கார் சசகயனின் யிசசட, 

I/II/III ஆந் தபத்தினுகடன அலுயர்களுக்கிகடனில், 

2.1.1. ந்தகயாரு  சசகய ிகனத்திலும் 03 யருடங்களுக்கு அல்து அதற்கு சநற்ட்ட 

காத்திற்கு  சசகயனாற்ின அலுயர்கள் யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா சகாாிக்ககனிக 

சநற்ககாள்யதற்கு தகுதிபெகடனயர்காயர். 
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2.1.2. அலுயர்கள் அயர்கின் சசகய ிகனத்தில் அதிகட்சம் 06 யருட காத்திற்கு 

சசகயனாற் படிபெம். 06 யருட கா சசகயனிகப் பூர்த்தி கசய்த அலுயர்கள் கட்டான 

யருடாந்த இடநாற்த்திற்கு உட்டுத்தப்டுயார்கள். இவ் இடநாற்ம் தற்சாது 

சசகயனாற்ரம் நாகாண சக, அகநச்சு, நாயட்டத்தினுள்ச அல்து அதற்கு கயிசன 

சசகய ிககநான்ிக சகாருயதற்கு யாய்ப்ிக்கப்டும்.  

2.1.3 அ) ககாளம்பு நாயட்டம் தயிர்ந்த நற்காரு நாயட்டத்தில் அகநந்துள் அகநச்சில் / 

திகணக்கத்தில் / நாயட்டச் கசனகத்தில் / நாகாண சகனில் பளகநனா சசகயக் காம் 

ன்ிபண்டு (12) யருடங்ககப் பூர்த்தி கசய்துள் உத்திசனாகத்தர்கள் நாயட்டத்துக்கு 

கயிசன  இடநாற்ங்களுக்கு கட்டுப்டுயார். 

       (ஆ) எரு நாகாண சக / அகநச்சு  / திகணக்கத்துக்குாின  கநாத்த சசகயக் காம் 

ன்ிபண்டு (12) யருடங்கக பூர்த்திகசய்த உத்திசனாத்தர்கள் யருடாந்த இடநாற்த்தின் கீழ் 

அச்சசகய ிகனங்களுக்கு  கயிசன கட்டான இடநாற்த்திகப் கரயதற்கு 

கட்டுப்ட்டுள்ார்கள். ( இங்கு நாகாண சக ன்து , நாகாண சகனின் கீழ் இனங்குகின் 

சக ிரயங்கள், அகநச்சின் கீழ் ிபாந்தின ிர்யாகம் தயிர்ந்த அவ்யகநச்சுக்கு நற்ரம் 

அதற்குாித்தா சக திகணக்கங்கள் நற்ரம் ிரயங்களும் உள்டங்குகின்.) 

சநற்குிப்ிட்ட (அ), (ஆ) ஆகின சந்தர்ப்ங்கில் இவ்வுத்திசனாகத்தர்களுக்கு, 

 நாகாண சககள் , நாகாண சககளுக்கிகடனில் 

 நாகாண சககள், நாயட்டங்களுக்கிகடனில் 

 நாகாண சககள், அகநச்சுகளுக்கிகடனில் 

 அகநச்சுக்கள், நாயட்டங்களுக்கி கடனில் 

 அகநச்கசான்ிலிருந்து நற்காரு அகநச்சுக்கு 

இடநாற்ம் கரயதற்கு யாய்ப்புக் காணப்டுகின்து. 

2.1.4. யிரும்த்தக்க கதாமில் இருப்ிடகநான்ின் இக்கம் 2.2 இல் குிப்ிட்டுள்யார 

இடங்கின் யககப்டுத்தலின் கீழ் காட்டப்ட்டுள் காத்திகப் பூர்த்தி கசய்துள் 

அலுயர்கள் 

2.1.5. யிசசட சந்தர்ப்நாகக் கருதி இங்கக கணக்கார் சசகயனின்  

I ஆந் தபத்திற்கு ற்கசய தயிபெனர்த்தப்ட்டிருந்த சாதும், இன்னும் இங்கக கணக்கார் 

சசகயனின் II நற்ரம் III தபத்துகடன தயிகில் கடகநனாற்ரம் அலுயர்கள் 

 

2.2  கதாமில் இருப்ிடத்தின் யகககள் 

2.2.1 இடநாற்ங்ககக் கயத்திற் ககாண்டு சக சசகய ிகனங்ககபெம் ின்யரும் 

யககனில் யககப்டுத்த படிபெம். 

I.  ிதி சார்ந்த ன்களுடன் கூடின சசகய ிகனங்கள் – 2.2.2 இன் கீழ் குிப்ிடப்ட்டுள் 

சசகய ிகனங்கள் 

II.  சகள்யி அதிகாித்துள் சசகய ிகனங்கள் – இச்சசகய ிகனங்கில் சசகயனாற் 

படிபெநா சசகயக் காம் அதிகட்சம் 06 யருடங்காகும். 
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 கல்யி அகநச்சு 

 ிதினகநச்சு 

III.  சாதாபண சசகய ிகனங்கள் – கன அகத்து சசகய ிகனங்களும் 

இப்குதினினுள் அடங்கும். 

சநற்குிப்ிட்டுள் I  நற்ரம் II இன் கீழ் ககாள்ப்டும் சசகய ிகனங்களுக்கு 

இடநாற்த்திற்காக  யிண்ணப்ிக்கும் உத்திசனாகத்தர்கிள் சசகய பப்புிகக்கு ற் 

அதிகூடின சசகய பப்புிகபெள் உத்திசனாகத்தர்களுக்கு பன்னுாிகந யமங்கப்ட்டு 

இடநாற்ங்கள் இடம்கரம். 

2.2.2. ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வுகள் யமங்கப்டும் யிருப்த்திற்குாின கதாமில் ிகனங்கில் 

கடகநனாற்ரயதற்கு இனலுநா உச்ச சசகயக் காம் கீசம குிப்ிடப்ட்டுள்து. 

i. சுங்கத் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

ii. குடியபவு நற்ரம் குடினகல்வுத் திகணக்கம்  - 03 யருடங்கள் 

iii. சநாட்டார் யாகத் திகணக்கம்   - 03 யருடங்கள் 

iv. இங்கக கால் திகணக்கம்   - 03 யருடங்கள் 

v. உள்ாட்டு இகயாித் திகணக்கம்   - 03 யருடங்கள் 

vi. ஆட்திவுத் திகணக்கம்     - 03 யருடங்கள் 

vii. யயிங்குப் ாதுகாப்புத் திகணக்கம்  - 03 யருடங்கள் 

 

திகணக்கங்கில் தற்சாது நற்ரம் திர் காத்தில் ற்டக்கூடின கயற்ிடங்கள் 

 

திகணகங்கள் 

கயற்ிடங்கின் 

ண்ணிக்கக 

31.12.2019 

சததினின்டி 

ற்டக்கூடின 

கயற்ிடங்கின்  

ண்ணிக்கக 

01.01.2020 பதல் 

31.12.2020 யகப 

ற்டக்கூடின 

கயற்ிடங்கின் 

ண்ணிக்கக 

தபம் I 

 

தபம் 

II/III 

தபம் I 

 

தபம் 

II/III 

தபம் I 

 

தபம்  II/III 

இங்கக சுங்கத் 

திகணக்கம் 
- - - - 1 2 

குடியபவு நற்ரம்  குடினகல்வு 

திகணக்கம் 
- - - - 2 2 

சநாட்டார் சாக்குயபத்து 

திகணக்கம்  
- 1 1 - 1 - 

கால்  யாி திகணக்கம் - - - - 1 - 

உள்ாட்டு யருயாய்  

திகணக்கம் 
- - - - 2 1 

ஆட்கள் திவுகள் 

திகணக்கம்  
- 1 - - 2 - 

யயிங்கு ாதுகாப்புத் 

திகணக்கம் 
- - - - - 1 
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குிப்பு –  

 னாசபனும் எரு அலுயருக்கு தநது கநாத்த சசகயக் காத்தினுள் சநற்குிப்ிட்ட   

திகணக்கங்கில் சதனும் என்ிில் நாத்திபம் கடகநனாற்ரயதற்கு 

இடநிக்கப்டும். 

 ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு யமங்கப்டும் சசகய ிகனகநான்ரக்கு 

இடநாற்த்திகக் சகாரும் அலுயர்களுக்கு இடநாற்த்திகப் கற்ரக்ககாடுக்கும் 

சாது அதற்கா ஊக்குயிப்புக் ககாடுப்வு யமங்கப்டும் சசகய ிகனத்தில் 

சசகயக் காம் படிவுற்ர இடநாற்த்திகப் கரம் அலுயர் சகாாி ிற்கும் சசகய 

ிகனத்திகப் கற்ரக்ககாடுப்தற்கு  கயம் கசலுத்தப்டும். ஆால், சக 

சந்தர்ப்ங்கிலும் அவ்யார இடம்கரயதற்கு யாய்ப்ில்க. 

 

2.3. யிசசட கடகந அயசினம் நற்ரம் அயசப சசகயத் சதகயப்ாட்டின் அடிப்கடனில் 

இடநாற்ங்கள் கசய்தல். 

ிர்யாக நற்ரம் சசகயத் சதகயப்ாடுகின் சாது அலுயர் எருயாின் சயண்டுசகாலின்ி 

நற்ரம் யிருப்த்திக அினாநல் இடநாற்ம் கசய்யதற்கு அல்து தற்காலிகநாக 

இகணத்துக்ககாள்யதற்கு அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   

அகநச்சின் கசனாருக்கு இனலுகந காணப்டுகின்து. 

2.4 யருடாந்த இடநாற்க் குளயிால் டயடிக்கக டுக்கக் கூடாத சந்தர்ப்ங்கள் 

     கீசம கனர் குிப்ிடப்ட்டுள் ிரயங்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்க் 

குளயிால்    இடநாற்ங்கள்  சநற்ககாள்ப்டநாட்டாது. 

i. சாதிதிச் கசனகம் 

ii. ிபதந அகநச்சர் அலுயகம் 

iii.  அபசாங்கக் கட்சி பதற்சகாாசான் அலுயகம் 

iv.  சக பதல்யர் அலுயகம் 

v.  அகநச்சபகய அலுயகம் 

vi.  திர்க்கட்சித் தகயர் கசனகம் 

vii. கீசம குிப்ிடப்ட்டுள் ிரயங்களுக்கு யருடாந்த இடநாற்க் 

குளயிால் உத்திசனாகத்தர்கக இடநாற்ம் கசய்பெம் சாது 

அந்ிரயங்கிலிருந்து   சயர ிரயங்களுக்கு இடநாற்ம் கசய்னப்டும்  

சாது நற்ரம் அந்ிரயங்களுக்கு சயர ிரயங்கில் இருந்து 

இடநாற்ம் கற்ர யரும் உத்திசனாகத்தர்கள் கதாடர்ில் குித்த ிரயத் 

தகயாின் உடன்ாட்டிகப் கற்ர டயடிக்கக டுக்கப்டும் 

(அ) அபசாங்க சசகய ஆகணக்குள 

(ஆ) சதசின காலிஸ் ஆகணக்குள 

(இ) சதர்தல்கள் ஆகணக்குள 
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(ஈ) கணக்காய்வு சசகய ஆகணக்குள 

(உ) இஞ்சம் நற்ரம் ஊமல் ற்ின சார்த்துதல்ககப் புாய்வு 

கசய்யதற்கா  ஆகணக்குள   

(ஊ) ிதி ஆகணக்குள 

() சதசின சம்ங்கள் ஆகணக்குள 

()   ல்க ிர்ணன ஆகணக்குள 

()   சதசின ககாள்யவு ஆகணக்குள 

 

3. இங்கக கணக்கார் சசகயனின் இடநாற்ச் சகக் கட்டகநப்பு 

அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனாாிால் 

கீழ்யரும் அலுயர்கக ககாண்ட இடநாற்ச் சக  ினநிக்கப்ட்டுள்து. 

i. சநதிக கசனார் ( அபச ிருயாக) 

ii. சிசபஷ்ட உதயிச் கசனார் ( ிபசதச ிர்யாகம்), உள்க, ாதுகாப்பு 

உள்ாட்டலுயல்கள்  நற்ரம்  அர்த்த பகாகநத்துய அகநச்சு   

iii. ணிப்ார், கணக்கார் சசகயப் ிாிவு 

iv. இங்கக கணக்கார் சசகயச் சங்கத்தின் ிபதிிதிகனாருயர் 

4. யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்கு திபாக பன்கயக்கப்ட்டுள் யிடனங்ககக் குிப்ிடுதல் 

4.1. யருடாந்த இடநாற் நீாய்வுக் குள 

i. அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்       உள்ளூபாட்சி  அகநச்சின் கசனார் 

ii. சயர அகநச்கசான்ின் கசனார் எருயர் 

iii. சநதிகச் கசனார் (அபச ிருயாகம்) 

 

4.2. யிடனங்கக டுத்துகபத்து பன்கயக்கப்ட படிபெநா சந்தர்ப்ங்கள் 

இடநாற்ங்கள் கதாடர்ாக ினானப்டுத்தல்கக கயத்திற் ககாள்யதற்காக கீழ்க் 

குிப்ிடப்டும் யிடனங்கள் கதாடர்ாக ாீட்சித்து தீர்நாம் டுக்கப்டும். 

4.2.1 இடநாற்க் ககாள்ககக்கு ற்புகடனதாகாத யககனில் அகநந்த இடநாற்ங்கள் 

4.2.2 அலுயர்கின் சகாாிக்கககள் ிகசயாத சந்தர்ப்ங்கள் 

4.2.3 அலுயர்கின் சகாாிக்கககளுக்கு பபணாக அகநனப் கற் இடநாற்ங்கள் 

 

5 இடநாற்ங்கின் சாது ின்ற்ப்டும் காதுயா கட்டககள் 

 

5.1. இவ்யிடநாற்ங்கக கடபகப்டுத்தும் சாது சசகயத் சதகயப்ாடுகளுக்கு 

பன்னுாிகந யமங்கப்டும். 
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5.2. அலுயகபாருயர் பதல் ினநம் கற் ிகனத்திக நாற் படினாததுடன் அச் 

சசகய ிகனத்தில் குகந்த ட்சம் 03 யருடங்கள் நற்ரம் உச்ச அவு 06 யருடங்கள் 

சசகயனாற்ினிருத்தல் சயண்டும். 

5.3. புதின ஆட்சசர்ப்ின் சாது அலுயர்கக சசகய ிகனங்கில் அநர்த்துககனில் 

தற்சாது சசகயனாற்ரம் அலுயர்களுக்கு யருடாந்தநற் இடநாற்ங்ககப் 

கற்ரக்ககாடுப்தற்கு யாய்ப்ிருக்கின்து. 

5.4. I ஆம் தபத்துகடன தயினில் சசகயனாற்ரம் I ஆந் தபத்திற்கு தயிபெனர்த்தப்ட்ட 

அலுயகபாருயர் இடநாற்ம் கசய்பெம் சாது I ஆம் தபத்துகடன தயிக்சக 

இடநாற்த்திக சநற்ககாள்ல் சயண்டும். 

5.5. கதாகதூபப் குதினில் அகநந்துள் சசகய ிகனங்கள் நற்ரம் இடநாற்க் 

சகாாிக்கககள் குகந்த சசகய ிகனங்கில் கடகநனாற்ரம் அலுயர்களுக்கு 

அயர்கின் யிருப்ின் சாில் 06 யருடங்கக யிடக் கூடுதா காம் 

சசகயனாற்ரயது கதாடர்ாக கயத்திற் ககாள் படிபெம். 

5.6. யருடாந்த இடநாற்ங்கில் காம் கணக்கிடப்டுயது பன்கன யருடத்தின் டிசம்ர் 

நாதம் 31 ஆந் திகதினிாகும். ( உதாபணம் – 2020 யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா திகதி 

2019.12.31 ஆகும்.)  

5.7. யருடாந்த இடநாற்ங்கின் சாது காத்திகக் கணக்கிடுககனில் சசகயனின் 

ஆபம் திகதினாக கருதப்டுயது சசகயனில் இகணந்த யருடத்தின் சயாி நாதத்தின் 

பதாம் திகதினாகும். ன்ாலும் அலுயாின் ிர்யாக பப்ிற்கு அப்ாற்ட்ட 

யிடனகநான்ின் காபணநாக சசகயக்கு அிக்ககனிட்ட திகதி ின்கன திகதினாகக் 

காணப்டுநானின் இடநாற்ச் சக அது கதாடர்ாக கயத்திற் ககாள்யார்கள். 

5.8. சசகயக் காத்திகக் கணக்கிடும் சாது ஏர் திகணக்கம் / அகநச்சின் அல்து 

நாயட்டகநான்ினுள் கதாடர்ச்சினாக அல்து கதாடர்ச்சினற் யககனில் 

கடகநனாற்ின சசகயக் காங்கின் திபட்டு கநாத்த சசகயக் காநாகக் 

கணக்கிடப்டும். 

5.9. சதனுசநார் திகணக்கம்/அகநச்சின் கீழ் ிபாந்தின ிர்யாகம் தயிர்ந்த ந்தகயாரு 

நாயட்டத்தில் சசகயனாற்ிாலும் அச்சசகயக் காம் அத்திகணக்கத்தின் 

/அகநச்சின் சசகயக் காநாக கணக்கிடப்டுகின்து.  

5.10. சதனுசநார் கதாமில் ிகனத்தில் கடகநனாற்ின காத்திக கணக்கிடும் சாது, 

சம்நற் யிடுபக கற்ரள், சம்த்துடா கயிாட்டு யிடுபக 

கற்ரள், கசனற்திட்டங்கிற்காக அபசின் சதகயப்ாடு அல்து அலுயாின் 

சகாாிக்ககனின் அடிப்கடனில் யிடுயிக்கப்ட்டுள் அல்து இகடிக 

அடிப்கடனில் சயர ிரயங்கில் சசகயக்காக யிடுயிக்கப்ட்டுள் கா 

ல்கபெம் கணக்கிடப்டும். 

5.11. ப்சாதும் அலுயாின் சயண்டுசகாலுக்கு இணங்க தது யாழ்க்ககத் துகணனின் 

சசகய ிகனத்திற்கு உட்ட்ட ிபசதசத்திற்கு அண்நித்த கதாமில் இருப்ிடத்திற்கு 



7 
 

இடநாற்ம் கற்ரக் ககாடுப்தற்கு இனலுநா அகத்து பனற்சிகளும் 

சநற்ககாள்ப்டும். 

5.12. அலுயாின் சயண்டுசகாள் அல்து சயர யிசசட காபணத்திற்காகயன்ி 

சாதாபணநாக 58 யனதிக தாண்டின அலுயர்கள் நாயட்டத்திற்கு கயிசன 

இடநாற்ம் கசய்னக்கூடாது, ன்ாலும் நாயட்டத்தினுள் சநற்ககாள்ப்டும் 

இடநாற்ங்களுக்கு கட்டுப்ட்டு இடநாற்ங்கள் டாத்தப்டும். 

5.13. யிசசட ிந்தககின் அடிப்கடனில் இங்கக கணக்கார் சசகயனில் 

இகணத்துக்ககாள்ப்ட்டுள் அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் இந்கடபககின் 

கீழ் கயத்திற் ககாள்ப்டுயது ினநக் கடிதங்கில் உள்டக்கப்ட்டுள் 

ிந்தககளுக்கு ற் உாின காம் காாயதினாதன் ின்ாின் நட்டுசநனாகும். 

ன்ாலும் சசகயத் சதகயப்ாடு அல்து சயர யிசசடநா காபணங்கின் 

அடிப்கடனில் குித்த ிபசதசத்தினுள் இடநாற்ங்கள் / இகணப்புக்கள் கசய்யதற்கு 

வ்யித தகடகளும் இல்க. 

5.14. குித்த திகணக்கத் தகயாின் பம் யருடாந்த இடநாற்த்திற்கா யிண்ணப்ம் 

சநற்ககாள்ப்டயில்கனானின் குித்த சசகயக் காத்திகப் பூபணப்டுத்தும் 

சாது அவ் அலுயர் இடநாற்த்திற்கு உட்டுயார். 

5.15. திகணக்ககநான்ில் சசகயனாற்ின காத்திகக் கணக்கிடும் சாது, 

அலுயகபாருயாின் கட்டுப்ாட்டு யிடனத்திக தாண்டின எரு காபணத்தின் 

அடிப்கடனில், சசகயனில் காணப்டாத காம் கணக்கிடப்டுயதில்க. ( 

உதாபணம்- கல்யி யிடுபக, ிபசய யிடுபக) 

 

6. அகநச்சுக்கின் கசனார்கள், நாகாண சக ிபதந கசனார்கள் நற்ரம் திகணக்க 

தகயர்கின் காரப்புக்கள் 

 

6.1. யிருப்த்துக்குாின திகணக்கப் ட்டினலில் காணப்டும் திகணக்கங்கில் 

கடகநனாற் படிபெநா காத்திக யிட  கடகநனாற்ிபெள் அலுயர்கின் கனர் 

ட்டினகான்ிக சக தகயல்ககபெம் உள்டக்கி உாின நாதிாிப்டியத்தில் 

திருத்தநாக பூபணப்டுத்தி அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   

அகநச்சின் கசனாாிால் அியிக்கப்டும் திகதிக்கு பன்ர் அனுப்ிகயத்தல் 

சயண்டும். 

6.2. சக திகணக்கங்கள் நற்ரம் அகநச்சுக்கில் 06 யருடங்கிக யிட அதிகநா 

காத்திகப் பூர்த்தி கசய்துள் அலுயர்கின் அிக்கககனான்ிக 5.8 நற்ரம் 5.9 

ன்னும் உ ிாிவுகில் காட்டப்ட்டுள்யார நாயட்ட ாீதினாக தனாாித்து 

அனுப்ப்டல் சயண்டும். 

6.3. குித்த சசகயக் காம் பூபணப்டுத்தப்ட்டுள்தால் இடநாற்த்துக்கு 

கட்டுப்டுயசதாடு, ஆால் இடநாற்த்துக்கு யிண்ணப்ிக்காத யசபனும் எரு 

உத்திசனாகத்தர் காணப்டுயாபானின், அயகப சசகயத் சதகயக்சகற் தக்ககயத்துக் 

ககாள்யதற்கு யசபனும் எர் திகணக்கத் தகயருக்கு அயசினப்டின், ந்து 05 
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யருடங்களுக்கு சநதிக சசகயக் காத்துடன் கூடின உத்திசனாகத்தர்கின் 

ாிந்துகபகள் யமங்கப்டும் சந்தர்ப்த்தில் அவ்யாாகதாரு உத்திசனாகத்தகப 

தக்ககயத்துக் ககாள்யதற்கா சகாாிக்ககனிகபெம் பன்கயத்தல் சயண்டும். 

6.4. சக அலுயர்கள் கதாடர்ாகவும் சாினா நற்ரம் பூபணப்டுத்தின தகயல்களுடன் 

யமங்குயதற்கு ிரய / திகணக்கத் தகயர்கள் காரப்ாக இருத்தல் சயண்டும். 

தயா பூபணநற் தகயல்கள் காணப்டுயதாக கதாிபெநிடத்து குித்த ிரயம் / 

திகணக்கத் தகயர்கள், அப்ட்டினலிகத் தனாாித்தயர்கள் நற்ரம் அயற்ில் 

திருத்தங்கிகப் ாீட்சித்துப் ார்த்து உரதிப்டுத்தின அலுயர்கள் அது 

கதாடர்ா காரப்ிற்கு கட்டுப்ட்டயர்காயர். 

6.5. இடநாற்ங்ககச் கசய்பெம் சாது அலுயர்கின் இடநாற்ங்கள் உாின 

அகநச்சுக்கின் கசனார்கிால் கடபகப்டுத்தப்டும். 

6.6. இடநாற்க் கட்டககள் கிகடக்கப்கற் சக அலுயர்களும், குித்த தித்தில் 

புதின சசகய ிகனத்திற்கு சபகநிக்க படிபெநா யககனில் யிடுயிக்கப்டல் 

சயண்டும். 

6.7. இடநாற் கட்டககள் கிகடக்கப் கற் அலுயகபாருயர் அவ்யிடநாற்ம் 

கசனற்டுத்தப்டும் திகதினின் ின்ர் அந்ிரயத்தின் கடகநனிலிருந்து 

யிடுயிக்காகந இடநாற் கடபகக்கு பபணாதாகும். இடநாற்க் குளயிால் 

அகநச்சு / திகணக்கங்கத்திற்கு கயிசன இடநாற்த்திகப் கற்ரக் 

ககாடுக்கப்ட்டுள் அலுயருக்குப் ிபதிபடாக யரும் யகபனில் தக்க கயத்துக் 

ககாள்ாநல், உாின திகதிக்கு புதின கதாமில் இருப்ிடத்தின் கடகநகனப் 

காரப்சற்தற்கு படிபெநா யககனில் அயர்கக யிடுயிப்தற்குாின டயடிக்கக 

டுக்கப்டல் சயண்டும். 

6.8. எசப அகநச்சினுள்  திகணக்கங்களுக்கு நத்தினில் இடநாற்ம் கசய்தல்.  

அகநச்சின் நற்ரம் அதன் கீழ்க் காணப்டும் திகணக்கங்களுக்கிகடனில் இகணத்துக் 

ககாள்யதற்கா அதிகாபம் குித்த ிபல் அகநச்சின் கசனாருக்கு 

காணப்டுகின்து. அவ்யார இடம்கற்ால் அது கதாடர்ாக, அபச சசகயகள், 

நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனார், அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயின் கசனார், ஏய்வூதினப் ணிப்ார் ானகம் நற்ரம் 

கணக்காய்யார் அிபெம் யககனில் அனுப்புதல் சயண்டும்.  

6.9. எசப திகணக்கத்தினுள் இடநாற்ங்கள் கசய்தல் 

திகணக்கத் தகயாிால் இடநாற்ம் கதாடர்ாக பன்கநாமினப்ட்ட ிபல் 

அகநச்சுக்கின் கசனார்களுக்கு சநர்ப்ித்தல் சயண்டும். அக்சகாாிக்ககக்கு ற் 

இடநாற்ங்களுக்கு அங்கீகாபநித்தல்  உாின அகநச்சின்  கசனாாிால் 

இடம்கரநிடத்து, அது கதாடர்ாக, அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    

உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனார்,  அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் 

கசனார், ஏய்வூதினப் ணிப்ார் ானகம் நற்ரம் கணக்காய்யார் அிபெம் 

யககனில் அனுப்புதல் சயண்டும். 
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7. இங்கக கணக்கார் சசகயனின் அலுயர்கின் யருடாந்த இடநாற் கடபககக 

கசனற்டுத்தும் சாது ின்ற்ப்ட சயண்டின கா அட்டயகண 

 கசனற்ாடுகள் திகதி 

01 யருடாந்த இடநாற்க் குளக்கக ிரவுதல் 2020 ஜூன் நாதம் 01 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

02 யருடாந்த இடநாற் அியித்தக கயினிடுதல் 2020 கசப்தம்ர் நாதம் 22 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

03 பூபணப்டுத்தப்ட்ட யருடாந்த இடநாற் 

யிண்ணப்த்திக உாின அதிகாாினிடம் சநர்ப்ித்தல். 

2020 எக்சடார் நாதம் 19 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

04 குித்த அதிகாாினிால் யிண்ணப்த்திக இடநாற்க் 

குளயிடம் ககனித்தல் 

2020 யம்ர் நாதம் 17 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

05 யருடாந்த இடநாற்க் குளயின் இடநாற் 

பன்கநாமியிக உாின அதிகாாினிடம் ளத்து பம் 

ககனித்தல். 

2020 யம்ர்  நாதம் 24 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

06 உத்சதசிக்கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

அியித்தக ிபசுாித்தல் நற்ரம் யருடாந்த இடநாற் 

பன்கநாமிவு நீாய்வுக் குளயிக ினநித்தல் 

2020 டிசம்ர் நாதம் 09 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

07 இடநாற்ம் கதாடர்ா நீாய்வுக் குளயிற்கா 

சநன்பகபட்டிக  ற்ரக்ககாள்ளும் இரதி திகதி 

2020 டிசம்ர் நாதம் 23 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

08 யருடாந்த இடநாற் பன்கநாமிவு  நீாய்வுக் குளயிால் 

உத்சதசிக்கப்ட்ட யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

தது ளத்து ப சிாாிசிக உாின அதிகாாிக்கு 

ளத்தில் ககனித்தல் 

2021 ஜயாி நாதம்  06 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

09 இரதி இடநாற்க் கட்டகனிக கயினிடுதல் 2021 ஜயாி நாதம் 21 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

10 அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிடம் 

சநன்பகபடுகக சநர்ப்ித்தல் 

2021 கப்பயாி நாதம் 05 

ஆந் திகதிக்கு பன்ர் 

11  யருடாந்த இடநாற்த்திக அபாக்கம் கசய்தல் 2021 நார்ச் நாதம் 01 ஆந் 

திகதி பதல் 

12 சசகய ிகனங்களுக்கு யிடுயிக்கப்ட்ட, தது சசகய 

ிகனங்களுக்கு அிக்ககனிடும் அலுயர்கள் 

கதாடர்ா தகயல்கக அபச சசகயகள், நாகாண 

சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி    அகநச்சுக்கு அனுப்புதல் 

2021 ப்பல் நாதம் 01 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் 

 

8. யிண்ணப்ங்கக சநர்ப்ித்தல் 

8.1. குித்த நாதிாிப் டியத்திற்கு ற் தனாாிக்கப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற் 

யிண்ணப்ங்கள் நற்ரம் அதற்கு பபணா யிடனங்கக டுத்துகபத்தல்,  

சுற்ிக்ககனில் குிப்ிடப்ட்டுள் யிண்ணப்ங்கள் ற்ரக்ககாள்ப்டும் இரதித் 

திகதிக்கு பன்ர் குித்த ிபல் அகநச்சின் கசனாாிது ாிந்துகபபெடன் அபச 

சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்  உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனாருக்கு 

அனுப்புதல் சயண்டும். 
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9. யருடாந்த இடநாற்க் கட்டககளுக்கு திபா சநன்பகபடுகக பன்கயப்து 

கதாடர்ா யிக்கங்கள் 

9.1. யருடாந்த இடநாற்கநான்ர கதாடர்ாக யமங்கப்டும் கட்டகக்கு திபாக 

னாசபனும் அபசாங்க அலுயாிால் அபசாங்க சசகயகள்  ஆகணக்குளயிடம் 

சநன்பகபகடான்ிக பன்கயப்தானின், அம்பகப்ாட்டு நாதிாி டியம் 05A   

நற்ரம் 05B இன் ிபகாபம் நட்டுசந சநர்ப்ிக்கப்டுதல் சயண்டும். சநலும் தங்கால் 

பன்கயக்கப்டும் யிடனங்கக உரதிப்டுத்துயதற்குாின ஆயணங்கின் 

சான்ரப்டுத்தின ிபதிகக அம்பகபட்டுடன் பன்கயப்தற்கும், அயர்  டயடிக்கக 

டுத்தல் சயண்டும். 

 

9.2. அபசாங்க அலுயகபாருயபால் அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குயிடம் 

சநன்பகபகடான்ிக  சநர்ப்ிக்க சயண்டினது, அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் 

நற்ரம்  உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனாாின் ஊடாக ன்சதாடு, 

அம்சநன்பகபட்டின் ிபதிகனான்ிக உாின யககனில் திகணக்கத் தகயருக்கு 

அல்து அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் 

கசனாருக்கு அனுப்ி கயத்தல் சயண்டும். தக்கு கிகடக்கப்கரம் 

சநன்பகபடுகக தாநதநின்ி தது  சநற்ார்கயபெடன் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிற்கு அனுப்ி கயப்து அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    

உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனாாின் காரப்ாகும். அலுயருக்கு தது யிருப்ின் 

சாில், சநன்பகபட்டின் பன்சற் டயடிக்ககனின் ிபதிகனான்ிகபெம் 

உடடினாக அபசாங்க  சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்க படிபெநாக இருக்கும். 

 

9.3.  இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக பன்கயக்கப்டும் சநன்பகபடுகள், 

அவ்யிடநாற்க் கட்டகக்கு உாித்தா அபச அலுயருக்கு கிகடக்கப்கற் 

தித்திலிருந்து 14 ாட்களுக்குள் பன்கயக்கப்டல் சயண்டும். குித்த காத்தினுள் 

கிகடக்கப்காத சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் 

ிபாகாிக்கப்டும். 

 

9.4.  அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிற்கு அனுப்புயதற்காக அலுயாிால் 

எப்கடக்கப்ட்ட சநன்பகபட்டிற்கு உாித்துகடன சக சகாகயகள், ஆயணங்கள் 

நற்ரம்  அிக்கககள், அதற்கு உாித்துகடன தது அயதாங்கள், சிாாிசுகளுடன் 

அம்சநன்பகபடு கிகடக்கப்கற்ர 15 ாட்கினுள் அபசாங்க சசகய ஆகணக்களயின் 

கசனாாிடம் சநர்ப்ிப்தற்கு குித்த திகணக்கத் தகயர் நற்ரம் அபச சசகயகள், 

நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனார் காரப்ாயர்காக 

இருப்ார்கள். ினும் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கசனன்பக எளங்குயிதினின் 

XVIII ஆம் அத்தினானத்தில் குிப்ிடப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா 

சநன்பகபடுகளுக்கு உாித்துகடன சகாகயகள், ஆயணங்கள், அிக்கககள், 

அயதாங்கள் நற்ரம் சிாாிசுகளுடன் 2021 ஆம் ஆண்டு கப்பயாி நாதம் 05 ஆந் 

திகதிக்கு பன்ர் அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ிக்கப்டல் சயண்டும். 
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9.5. இவ்யத்தினானத்தில் குிப்ிட்டுள் கட்டகப் ிபகாபம் தங்கது 

சநன்பகபடுகக பன்கயப்தாது சக அபசாங்க அலுயாிதும் காரப்ாக 

அகநயசதாடு, அதற்கு நாற்நாக சநர்ப்ிக்கப்டும் சநன்பகபடுகள் அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிால் கயத்திற் ககாள்ப்ட நாட்டாது. 

 

9.6. சநற்குிப்ிட்ட 9.4 ஆம் ிாியில் குித்துகபக்கப்ட்டுள் ளத்தாயணங்கள் 

கிகடக்கப்கற்ர 15 ாட்கினுள், இடநாற்க் கட்டகக்கு திபாக அபசாங்க 

அலுயகபாருயாிால் பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபடு கதாடர்ா தீர்நாம் 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிால் டுக்கப்டும். 

 

9.7. சநற்கூப்ட்ட யககனில் பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபடு  கதாடர்ாக 

அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் தீர்நாம் சபடினாக பகபட்டாருக்கு 

அியிக்கப்டுயசதாடு, அதன் ிபதிகனான்ிக உாின யககனில் அபச சசகயகள், 

நாகாண சக௧ள் நற்ரம்    உள்ளூபாட்சி   அகநச்சின் கசனார்  நற்ரம் திகணக்கத் 

தகயருக்கும் அனுப்ி கயக்கப்டும். 

9.8. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டகனிால் அல்து தீர்நாத்திால் 

அல்து அதிருப்திக்கு உட்டும் அபசாங்க அலுயருக்கு 2002 இக்கம் 04 இகக் 

ககாண்ட ிர்யாக சநன்பகபட்டு யிசாபகண அதிகாப சகச் சட்டத்தில் 

குிப்ிடப்ட்டுள்  ற்ாடுகளுக்கு  அகநன ிர்யாக சநன்பகபட்டு யிசாபகண 

அதிகாப சகக்கு சநன்பகபகடான்ிக பன்கயப்தற்கு உாித்துகடனயபாயார். 
 

 

“ அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயின் கட்டகப் ிபகாபம்” 
 

www.pubad.gov.lk                    யருடாந்த இடநாற்ம் 

 

         

 

சஜ.சஜ. பத்சிி 

கசனார் 

அபச சசகயகள், நாகாண சக௧ள் நற்ரம் 

உள்ளூபாட்சி அகநச்சு 
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நாதிாிப் டிய இக்கம் 01 

இடநாற் யிண்ணப்ப்டியம் - 2021 

இங்கக கணக்கார் சசகயனின் I,II நற்ரம் III ஆம் தபத்திகபெகடன 

அலுயர்களுக்காது 

1. திப்ட்ட தகயல்கள் 

1.1 கனர் ( ினநக் கடிதத்தின் ிபகாபம்):…………………………………………………… 

1.2 கனாில் நாற்ம் கசய்னப்ட்டுள்கதின் அப்கனர் பதகளத்துக்களுடன்:…… 

…………………………………………………………………………………………………. 

1.3 பளப் கனர் :………………………………………………………………………… 

1.4 சதசின அகடனா அட்கட இக்கம்:……………………………………………………… 

1.5 பதல் ினநத் திகதி:………………………………………………………………………... 

1.6 திப்ட்ட பகயாி:…………………………………………………………………………... 

1.7 கதாகசசி இக்கம்: வீடு……………………….ககனடக்க…………………………. 

2. தற்சாகதன கதாமில் ிகனம் 

2.1. அகநச்சு/ நாகாண சக:…………………………………………………………………… 

2.2. திகணக்கம்/ நாகாண அகநச்சு:…………………………………………………………. 

2.3. அலுயக பகயாி:…………………………………………………………………………… 

2.4. அலுயக கதாகசசி இக்கம்:…………………………………………………………. 

3. தயி 

3.1. தற்சாகதன தயிப் கனர்:………………………………………………………………... 

3.2. அப்தயிக்கு ினநம் கற் திகதி:………………………………………………………. 

4. இடநாற்த்திகக் சகாருயதற்கா  காபணம்:  

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
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5. பன்கன கதாமில் ிகனங்கள் 

தயி கதாமில் ிகனம் கா ல்க 

   

   

   

   

   

 

6. இடநாற்த்திகக் சகாரும் கதாமில் ிகனம் 

தயி கதாமில் ிகனம் 

  

  

  

 

சநற்கூப்ட்ட தகயல்கள் அகத்தும் உண்கநனாகய  சான்ரப்டுத்துகின்சன். 

தன்ால் இடநாற்த்திகப் கரயதற்கு சகாாிக்ககனிடப்ட்டுள் ந்தகயாரு கதாமில் 

ிகனகநான்ரக்கு/ அவ்யிடங்களுக்கு நிகவும் கிட்டின இடகநான்ரக்கு இடநாற்ம் 

கரயதற்கு யிருப்த்திக கதாியிப்தாகவும் அவ்சயண்டுசகாலிற்கு ற், 

கற்ரத்தபப்டும் இடநாற்த்திற்கா கட்டக ிப்ிக்கப்ட்டதன் ின்ர் 

அக்கட்டகனிக இபத்துச் கசய்யதற்கு உாிகந இல்க வும் உடன்டுகின்சன். 

 

திகதி :…………………………  கககனாப்ம் …………………………………… 
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நாதிாிப்டிய  இக்கம்  02 

இங்கக கணக்கார் சசகயனின் இடநாற் யிண்ணப்த்தின் அட்டயகண – 2021     ஆம் ஆண்டு 

அகநச்சு/ திகணக்கம்/ நாகாண சக :…………………………………………………………………………………………………….. 

ிபசதச கசனகம்/ நாயட்டம்   :…………………………………………………………………………………………………….. 

கதாடாி

க்கம் 

அலுயாி

ன் கனர் 

நற்ரம் 

சத.அ.அ. 

ினநத் 

திகதி 

நற்ரம் 

கநாமி 

பம் 

தயி/தப

ம் 

திப்

ட்ட 

பகயாி 

ிந்த 

திகதி 

நற்ரம் 

2020.12.31 

திகதிக் கு 

யனது 

யியாகநா

ண/யியாக

நற் – 

துகணனின் 

கதாமில் 

இருப்ிடம் 

ிள்ககி

ன் 

ண்ணிக்

கக நற்ரம் 

ாடசாக 

கசல்லும் 

ிள்ககி

ன் 

ண்ணிக்

கக 

சசகயப் ிபநாணக் 

குிப்ின் 13.3 (VI) 

இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள்

யார 

சசகயனாற்ிபெள் 

கா ல்ககள் 

(2006.01.01) ஆந் 

திகதினின் ின்ர் 

ஆடசசர்ப்புச் 

கசய்னப்ட்ட 

அலுயர்களுக்கு 

நாத்திபம் 

இடநாற்

ம் 

சகாருயத

ற்கா 

காபணம் 

அ.ி.சு. 01/2014 

இன் 

ற்ாடுகின் கீழ் 

சசகயனாற்ிபெள்

 கா 

ல்ககள் 

(2007.07.01) ஆந் 

திகதினின் ின்ர் 

ஆடசசர்ப்புச் 

கசய்னப்ட்ட 

அலுயர்களுக்கு 

நாத்திபம்) 

இடநா

ற்த்தி

ற்கு 

யிரும்

பும் 

சசகய 

ிக

னம் 

இடநாற்

க் 

குளயின் 

தீர்நா

ம்       ( 

அலுய

க 

னன்ா

ட்டிற்காக 

நாத்திபம்

) 

            
 
 
 
 
 
 
 

 

சக அலுயர்கிதும் யிண்ணப்ப்டியங்கள் இவ்யட்டயகணனினுள் உள்டக்கப்ட்டுள்தாக சான்ரப்டுத்துகின்சன். 

தனார்டுத்தினயாின் கனர் :...................................   ாீட்சித்துப் ார்த்தயாின் கனர் :.......................................... 

கககனாப்ம் :……………………………………….   கககனாப்ம் :…………………………………………….. 

        …………………………………………………………………… 

        திகணக்கத் தகயாின் கககனாப்ம் நற்ரம் உத்திசனாகபூர்ய பத்திகப 
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திாிப் டிய இக்கம் 03 

1. நாயட்டகநான்ில், கதாமில் ிகனகநான்ில் 06 யருடங்கக யிட கூடின காத்திகஅல்து 

2. நாயட்டகநான்ினுள் கநாத்த சசகயக் காம் 12 யருடங்கிக யிட கூடின காம் அல்து 

3. சுற்ிக்ககனில் 2.2.2  குிப்ிடப்ட்டுள் சசகயக் காத்திகப் பூபணப்டுத்திபெள் அல்து சக அலுயர்கிதும் யிபங்கள் 

இங்கு கட்டானநாக உள்டக்கப்ட சயண்டும் ன்தகக் கயத்திற்ககாள்வும்.   (......................ஆந் திகதிக்கு) 

( சநற்குிப்ிட்ட 1,2 நற்ரம் 3 ஆம் யகுதினிருக்கா கயவ்சயர நாதிாிப் டியங்ககப் னன்டுத்துதல் சயண்டும்) 

(அதிகவு சசகயக் காத்திகக் ககாண்டுள் அலுயர்கின் கனர்கள் பதலில் உள்டக்கப்ட சயண்டும் ன்தக 

கருத்திற்ககாள்வும்) 

அகநச்சு/ திகணக்கம்/ நாகாண சக :……………………………………………………………………………………………………... 

ிபசதச கசனகம்/ நாயட்டம்   :……………………………………………………………………………………………………... 

கதா

டாி

க்க

ம் 

அலுயாி

ன் கனர் ( 

திரு/திருந

தி/கசல்யி 

ன் 

குிப்ிட

வும்) 

ினந

த் 

திகதி 

சதசின 

அகட

னா 

அட்

கட 

தயி/ 

தபம் 

நற்ரம்  

கநாமி 

பம் 

ிந்த 

திகதி 

நற்ரம் 
2020.12.31 

ஆந் 

திகதின 

யனது 

தற்சாகத

ன கதாமில் 

ிகனத்தி

ன் 

சசகயக் 

காம் 

2020.12.31 
ஆந் 

திகதிக்கு 

யியாக

நாண/

யியாகந

ற்யர் 

வும் 

– 

துகண

னின் 

கதாமில் 

இருப்ி

டம் 

ிள்

கக

ின் 

ண்

ணிக்

கக/ 

யனது/ 

கல்யி 

கற்கும் 

ாட

சாக 

தற்

சாது 

யசிக்

கும் 

ிபசத

சம் 

நற்ர

ம் 

பகய

ாி 

பதல் 

ினந

ம் 

கதாடக்

கம் 

கதாமில் 

ிகன

ங்கள் 

நற்ரம் 

கா 

ல்க 

சசகயப் ிபநாணக் 

குிப்ின் 13.3 (VI) 

இல் 

குிப்ிடப்ட்டுள்

யார 

சசகயனாற்ிபெள் 

கா ல்ககள் 

(2006.01.01) ஆந் 

திகதினின் ின்ர் 

ஆடசசர்ப்புச் 

கசய்னப்ட்ட 

அலுயர்களுக்கு 

நாத்திபம் 

அ.ி.சு. 01/2014 

இன் 

ற்ாடுகின் 

கீழ் 

சசகயனாற்ிபெள்

 கா 

ல்ககள் 

(2007.07.01) ஆந் 

திகதினின் 

ின்ர் 

ஆடசசர்ப்புச் 

கசய்னப்ட்ட 

அலுயர்களுக்கு 

நாத்திபம்) 

யருடாந்த 

இடநாற்த்தி

ற்காக 

யிண்ணப்ிக்

கயில்கனா

னின் 

இடநாற்ம் 

கிகடக்குநா

னின் 

சசகயனாற்ர

யதற்கு 

யிருப்நா 

03 இடங்கள் 

              

 தனாாித்தயாின் கனர் :   கககனாப்ம் :   தயி   :   

 ாீட்சித்தயாின் கனர் :   கககனாப்ம் :   தயி   : 

         ……………………………………………………………………… 

        திகணக்கத் தகயாின் கககனாப்ம் நற்ரம் உத்திசனாகபூர்ய பத்திகப
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இடநாற்ம் கசய்பெம் ஆயணத்தின் அகடனா இக்கம் 

      ……......................................... 

 
நாதிாிப்டிய இக்கம் 04 

இங்கக  திட்டநிடல் சசகயனின் இடநாற்ம் -  சநன்பகபடு கதாடர்ா யிண்ணப்ப்டியம் – 

…………….. ஆம் ஆண்டு 

அகநச்சு:…………………………………      

திகணக்கம்:…………………………….. 

(அ) அலுயாிால் பூபணப்டுத்துதல் சயண்டும். 

01.  

I. அலுயாின் பளப் கனர் ( கதியா ளத்தில்): ............................................................. 

.......................................................................................................................( திரு/திருநதி/கசல்யி 

II. ிபந்தப பகயாி:………………………………………………………………………………….... 

III. யதியிடத்தின் பகயாி:……………………………………………………………………………. 

IV.  2020 ஆம் ஆண்டில் யதியிடம் நாரடுநானின் புதின யதியிடத்தின் பகயாி:…………… 

………………………………………………………………………………………………………………. 

2. இடநாற்ம் கசய்னப்டும் கதாமில் ிகனம்:…………………………………………………….. 

3. தயி நற்ரம் தபம்:……………………………………………………………………………………… 

3.1. சசகயக்கு உள்யாங்கப்ட்ட திகதி:………………………………………………………………… 

3.2. தபத்திற்கு உள்யாங்கப்ட்ட திகதி:…………………………………………………………………. 

4. ிந்த திகதி :………………………2020.12.31 ஆந் திகதிக்கு யனது………………………………. 

5. சசகய யிபம்   ினநிக்கப்ட்ட திகதி  கதாமில் இருப்ிடம் இருந்து / யகப 

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

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

6. து சயண்டுசகாள் யமங்கப்ட்டுள் இடநாற்த்திக இபத்துச்கசய்ன/ திருத்தம் கசய்யதற்காகும். 

7.  சநன்பகபட்டுக்கா காபணம் ( ின் க்கத்தில் குிப்ிடவும்) 

8. இடநாற்த்தில் திருத்தம் சநற்ககாள்ப்டல் சயண்டும்/கற்ரக்ககாடுக்கப்  ட சயண்டின கதாமில் 

ிகனம்: 

அகநச்சு:……………………………………………………………………………………………………. 

திகணக்கம்:……………………………………………………………………………………………… 

திகதி:…………………………………….               ……………………………………..  

             அலுயாின் கககனாப்ம் 
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(ஆ) திகணக்கத் தகயாின் அயதாம்: 

I. அலுயக தகயல்கிற்கு ற் சநற்டித் தகயல்கள் உண்கநனாகயனாகும். 

II. இவ்யிடநாற்த்திக இபத்துச் கசய்தல்/ திருத்தம் சநற்ககாள்ல் கதாடர்ா யிடனங்கக அியித்தல் 

நற்ரம் ாிந்துகப:…………………………………………………………... 

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………. 

 

திகதி:……………………….  …………………………………………………………………… 

              அகநச்சின் கசனார்/ திகணக்கத் தகயாின் கககனாப்ம் 

( சதகயனற் கசாற்கக கயட்டியிடவும். பூபணப்டுத்தப்ட்ட தகயல்கக உள்டக்கப்டாத 

யிண்ணப்ங்கள் சநன்பகபட்டுக் குளயிால்  கயத்திற் ககாள்ப்ட நாட்டாது. சநதிக தகயல்கள் 

காணப்டின் ின்க்கத்தில் குிப்ிடவும்) 
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நாதிாிப் டிய இக்கம். 05A 

யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா சநன்பகபடுகள் 

 

இங்கக கணக்கார் சசகயனின் யருடாந்த இடநாற் தீர்நாம் கதாடர்ாக அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிற்கு சநன்பகபடுகக பன்கயத்தல் – 2021 ஆம் ஆண்டு 

சநன்பகபட்டார் கதாடர்ா தகயல்கள் 

அ. திப்ட்ட தகயல்கள் 
 

01. பதகளத்துக்களுடன் 

கனர் 
 

02.தயி நற்ரம் யகுப்பு  

03. ிந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. யனது  

(31.12.2020 ஆந் 

திகதிக்கு) 

05. சதசின 

அகடனா 

அட்கட: 

06. ால் (ஆண்/கண்):  

07. ிபந்தப பகயாி: 

 

 

ிபசதச கசனகப் ிபவு: 

நாயட்டம்: 

08. தற்காலிக 

பகயாி: 

09. கதாகசசி இக்கம்: 

 

அலுயகம்: 

 

திப்ட்ட: 

10. யியாகநா / 

யியாகநற் : 

11. யாழ்க்ககத் 

துகணனின் 

கனர்: 

12.யாழ்க்ககத் துகணனின் கதாமில் நற்ரம் 

கதாமில் ிகனம்:  

 

13. ிள்ககின் 

ண்ணிக்கக 

14. அயர்கின் 

யனது: 

15. கல்யி கற்கும் ாடசாக: 

 

 

ஆ. சசகய கதாடர்ா தகயல்கள்: 

16. தயிசனற் திகதி: 

17. தற்சாகதன கதாமில் ிகனம்: 18. கதாமில் ிகனம் அகநந்துள் கபம்:  

 

19.தற்சாகதன கதாமில் ிரயத்திற்கு 

அிக்ககனிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

 

20. தற்சாகதன கதாமில் ிகனத்தின் 

சசகயக்காம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2020) 

யரு.......நாதம்.........திகதி.................. 

21. னன்கிகடக்கும் ( யிருப்த்திற்குாின) கதாமில் ிகனகநான்ில்/ ிகனங்கில் சசகயனாற்ி 

உள்ீபா? 
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22. அபசாங்க 

சசகயனில் 

பன்கன கதாமில் 

ிகனங்கள்: 

கதாமில் ிகனங்கள் யிருப்ிற்குாின  

கதாமில் ிகனம் / 

யிருப்நற் 

கதாமில் ிகனம் 

சசகயக் காம்  

 1   இருந்து  யகப 

 2     

 3     

 4     

 5     

 

இ. இடநாற்ம் சகாபல் கதாடர்ா தகயல்கள் (உாின கட்டினினுள் √ அகடனாநிடவும்) 

23. 

யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு யிண்ணப்ித்தல் 
ஆம்   இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ித்து 

இருப்ின் யிண்ணப்ித்துள் 

கதாமில் ிகனங்கள் 
 

இல்க  1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

இடநாற்ம் கிகடக்கப்கற்ிருப்ின் அச்சசகய ிகனம்  

 

இடநாற்ம் கிகடக்கப்கற்ரள் சசகய ிகனத்துக்கு, அலுயாின் ிபந்தப யதியிடத்திலிருந்து 

உள் தூபம் (கி.நீ) :- 

 

24. இடநாற் சுமற்சினில் உள்டக்கப்டும் அலுயர்கின் ண்ணிக்க …………………………… 

  

25.  இடநாற் நீாய்வுக் குளயிற்கு 

யிண்ணப்ித்தல் 

ஆம்   

இல்க  

 

26. அலுயர் இதற்கு பன்பா யருடங்கில் யருடாந்த இடநாற்த்திற்காக யிண்ணப்ித்துள்ாபா? 

இடநாற்ம் சகாபப்ட்டிருப்ின், இடநாற்ம் சகாபப்ட்டுள் யருடம் நற்ரம் சசகய ிகனம் 

 

 சகாபப்ட்டுள் யருடம் சகாபப்ட்டுள் சசகய ிகனங்கள் 
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27. சநற்குிப்ிட்ட இக்கம் 26 இன் ிபகாபம் சகாபப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற்க் சகாபல் 

கதாடர்ாக கிகடக்கப்கற்ரள் தீர்நாங்கள்:-  

( இடநாற்கநான்ர கிகடக்கப்காதிருப்ின் அது கதாடர்ாக குிப்ிடவும்) 
 

 
 

ஈ.  நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள் கதாடர்ா தகயல்கள்:- 

 

28. நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள் 

இடநாற்த்திக இபத்துச் 

கசய்தல் 
 இடநாற்த்திக திருத்தம் கசய்யதற்கு சகாபப்ட்டிருப்ின் 

அவ்யார சகாாின கதாமில் ிகனங்கள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தினகநத்தல்  

புதினகதாரு இடநாற்த்திகப் 

கற்ரக்ககாள்ல் 
 

 

29. இடநாற் நீாய்வுக் குளயின் தீர்நாங்கள்:- 

 

 

 

உ. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ித்துள் சநன்பகபடுகள் கதாடர்ா தகயல்கள்:- 

 

30. இடநாற் நீாய்வுக் குளத் தீபநாத்திற்கு திபாக அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிற்கு 

சநன்பகபட்கட பன்கயப்தற்கா காபணங்கள் 

1. 

2. 

3. 

 

 

31. சநற்டி காபணங்கக ிரூிப்தற்கா ளத்துபச் சான்ின் சான்ரப்டுத்தப்ட்ட ிபதிகள் 

ின்யருநார இகணக்கப்ட்டுள். 

 

இகணப்பு (01) ………………………………………………………………………................................. 

இகணப்பு (02) …………………………………………………………………………………………….  

இகணப்பு (03) ……………………………………………………………………………......................... 

 

32. சகாபப்டும் சலுகககள் 

1. ……………………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………………………. 

3. ……………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

சநற்குிப்ிட்டுள் தகயல்கள் அகத்தும் உண்கநனாதும், சாினாகயபெம் க் கூரகின்சன். 

 

 

………………………                                              …………………............... 

        திகதி        எப்ம் 
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ஊ. அகநச்சு / திகணக்கத் தகயர்கின் ாிந்துகபகள் 

 

 

. இடநாற் அதிகாாினின் ாிந்துகப 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

அலுயாிால் சநர்ப்ிக்கப்ட்டுள் சநற்குிப்ிடப்ட்டுள் தகயல்கள் அயாின் ிபத்திசனகக் 

சகாப்ிற்கு இணங்க சாினாகய  உரதிப்டுத்துகின்சன். 2020 யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ாக 

அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளவுக்கு பன்கயக்கப்ட்டுள் சநன்பகபட்டிக 

ாிந்துகபக்கின்சன். கீழ்யரும் காபணங்கின் அடிப்கடனில் ாிந்துகப கசய்னயில்க. 

i. ………………………………………………………………………………………………… 

ii. ………………………………………………………………………………………………… 

iii. ………………………………………………………………………………………………... 

 

 

    …………………                                                                                                      ……………….. 

        திகதி                                                                                                                    கககனாப்ம் 

i. இடநாற் சுமற்சினில் கதாடர்புடும் அலுயர்கின் ண்ணிக்கக 

ii. சநன்பகபடு கதாடர்ா ாிந்துகபகள்: ………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………                                                                                                …………………… 

       திகதி                                                                                                                    கககனாப்ம் 
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டிய இக்கம். 05B 

யருடாந்த இடநாற்ம் கதாடர்ா சநன்பகபடுகள் 
 

இங்கக கணக்கார் சசகயனின் யருடாந்த இடநாற் தீர்நாம் கதாடர்ாக அபசாங்க சசகய 

ஆகணக்குளயிற்கு சநன்பகபடுகக பன்கயத்தல் – 2021 ஆம் ஆண்டு 

 

ிபதிபட்டு அலுயர் கதாடர்ா தகயல்கள் 

 

I. சநன்பகபட்டு அலுயாின் கனரும் தயிபெம் :....... 
 

II. சநன்பகபட்டு அலுயருக்குாின ிபதிபட்டு அலுயர் கதாடர்ா யிபம் 

   

        அ. திப்ட்ட தகயல்கள் 
01. 
பதகளத்துக்களுடன் 

கனர் 

 

02.தயி நற்ரம் 

யகுப்பு 
 

03. ிந்த திகதி: 

YYYY/MM/DD 

04. யனது  (31.12.2020 
ஆந் திகதிக்கு) 

05. சதசின 

அகடனா 

அட்கட: 

06. ால் (ஆண்/கண்):  

07. ிபந்தப பகயாி: 08. தற்காலிக பகயாி: 09. கதாகசசி இக்கம்: 

அலுயகம்: 

திப்ட்ட: 

10. யியாகநா / 

யியாகநற் : 

11. யாழ்க்ககத் 

துகணனின் கனர்: 

12.யாழ்க்ககத் துகணனின் கதாமில் நற்ரம் 

கதாமில் ிகனம்:  

 

13. ிள்ககின் 

ண்ணிக்கக 
14. அயர்கின் யனது: 15. கல்யி கற்கும் ாடசாக: 

 

ஆ. சசகய கதாடர்ா தகயல்கள்: 

 

16. தயிசனற் திகதி: 

17. தற்சாகதன கதாமில் ிகனம்: 18. கதாமில் ிகனம் அகநந்துள் கபம்:  

19.தற்சாகதன கதாமில் ிரயத்திற்கு 

அிக்ககனிட்ட திகதி:  

YYYY/MM/DD 

20. தற்சாகதன கதாமில் ிகனத்தின் 

சசகயக்காம்: (ஆந் திகதிக்கு 31.12.2020) 

யரு.......நாதம்.........திகதி.................. 

21. னன்கிகடக்கும் ( யிருப்த்திற்குாின) கதாமில் ிகனகநான்ில்/ ிகனங்கில் சசகயனாற்ி 

உள்ீபா? 
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22. அபசாங்க 

சசகயனில் 

பன்கன 

கதாமில் 

ிகனங்கள்: 

கதாமில் ிகனங்கள் யிருப்ிற்குாின  

கதாமில் 

ிகனம் / 

யிருப்நற் 

கதாமில் 

ிகனம் 

சசகயக் காம்  

 1   இருந்து  யகப 

 2     

 3     

 4     

 5     

 6     

 

இ. இடநாற்ம் சகாபல் கதாடர்ா தகயல்கள் (உாின கட்டினினுள் √ அகடனாநிடவும்) 

23.  

யருடாந்த இடநாற்த்துக்கு யிண்ணப்ித்தல் 
ஆம்   இடநாற்த்திற்கு யிண்ணப்ித்து 

இருப்ின் யிண்ணப்ித்துள் 

கதாமில் ிகனங்கள் 

 

இல்க  1. 

2. 

3. 

இடநாற்ம் கிகடக்கப்கற்ிருப்ின் அத்கதாமில் ிகனம்  

 

இடநாற்ம் கிகடக்கப்கற்ரள் சசகய ிகனத்துக்கு, அலுயர் ிபந்தப யதியிடத்திலிருந்து உள் 

தூபம் (கி.நீ) :- 

இடநாற் சுமற்சினில் உள்டக்கப்டும் அலுயர்கின் ண்ணிக்க 

 
 

24. அலுயர் இதற்கு பன்பா யருடங்கின் சாது யருடாந்த இடநாற்ங்களுக்காக யிண்ணப்ித்துள்ாபா? 
இடநாற்ங்கள் சகாபப்ட்டு இருப்ின், இடநாற்ங்கள் சகாபப்ட்டுள் யருடங்கள் நற்ரம் சகாபப்ட்டுள் 

சசகய ிகனங்கள் 

 

 சகாபப்ட்டுள் யருடங்கள்  சகாபப்ட்டுள் சசகய ிகனங்கள் 

   

   

   

 

 
 

25. சநற்கூப்ட்ட இக்கம் 26 இன் ிபகாபம் சகாபப்ட்டுள் யருடாந்த இடநாற்ங்கள் கதாடர்ாக 

கிகடக்கப்கற்ரள் தீர்நாங்கள்:-........................................................................................................................ 
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ஈ.  நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள் கதாடர்ா தகயல்கள்:- 

 

 

 

 

 

 

27. நீாய்வுக் குளயிற்கு யிடுக்கப்ட்டுள் சகாபல்கள் 

இடநாற்த்திக இபத்துச் 

கசய்தல் 
 இடநாற்த்திக திருத்தம் கசய்யதற்கு சகாபப்ட்டிருப்ின் 

அவ்யார சகாாின கதாமில் ிகனங்கள் 

1. 

2. 

3. 

திருத்தினகநத்தல்  

புதினகதாரு இடநாற்த்திகப் 

கற்ரக்ககாள்ல் 
 

 

 

28. இடநாற் நீாய்வுக் குளயின் தீர்நாங்கள் 

 

 

 

உ. அபசாங்க சசகயகள் ஆகணக்குளயிடம் சநர்ப்ித்துள் சநன்பகபடுகள் கதாடர்ா தகயல்கள்:- 

 

29. அபசாங்க சசகய ஆகணக்குளயிடம் சநன்பகபகடான்ிக சநர்ப்ித்துள்ீபா / இல்கனா 

ன்து ற்ி:-  

 

 

 

30. சநன்பகபட்டாாின்  சகாாிக்கககன ிகசயற்ரயதற்குள் இனலுகந கதாடர்ாக அபச சசகயகள், 

நாகாண சக௧ள் நற்ரம்       உள்ளூபாட்சி அகநச்சின் கசனாபது சிார்சு:- 

 

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

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

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

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

 

 

 

 

………………………                                              …………………............... 

       திகதி                 கககனாப்ம் 

 
 

 

 

 

 26.  இடநாற் நீாய்வுக் குளயிற்கு யிண்ணப்ித்தல் ஆம்   

இல்க  


