
fzf;Fg;gjptpay; 
12 Mk; tFg;G  1. KOik ngwh gjpNtLfspypUe;J fzf;Ffs;  
  
kpff; FWfpa tpdhf;fs; 
1. KOik ngwh VLfs; vd;why; vd;d? 
fzf;NfLfs;> ,ul;ilg; gjpT Kiwapd; gb guhkupf;fg;glhj NghJ mit KOik ngwh fzf;fpay; 
gjpNtLfs; vd;W miof;fg;gLfpwJ. 
,k; Kiw rpW tpahghufs; kl;Lk; gad;gLj;Jfpd;wdu;. 
2. ,ul;ilg;gjpT Kiw gpd;gw;whj NghJ rpwpa mstpyhd jdptzpfu; nghJthf guhkupj;J tUk; 
fzf;Ffisj; jUf 
nuhf;f fzf;F    Ms;rhu; fzf;F  - fldPe;Njhu; fzf;F - fldhspfs; fzf;F 
3. epiy mwpf;if vd;why; vd;d? 
epiy mwpf;if vd;gJ  
 xU Fwpg;gpl;l ehSf;fhd nrhj;Jfs; kw;Wk; nghWg;Gfs; ,Ug;igf; fhl;Lk; mwpf;if 
 nrhj;Jfs; tyJgf;fKk; kw;Wk; nghWg;Gfs; ,lJgf;fKk; fhz;gpf;fg;ngWk;. 
 KOik ngwh gjpNtLfs; VLfs; Kiwapy; VLfs; guhkupf;fg;gLifapy; tpahghuj;jpd; xU 

Fwpg;gpl;l ehSf;fhd Kjiyf; fz;lwpa jahupf;fg;gLfpwJKjy;= nrhj;J-nghWg;G 
 ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G Nghd;W Njhw;wkspf;Fk; 

FWfpa tpdhf;fs; 
1. KOik ngwh gjpNtLfspd; ,ay;Gfs; ahit? 
jd;ik 

 eltbf;iffis  mwptpay; jd;ikaw;w kw;Wk; xOq;fw;w Kiwapy; gjptJ. 
 fzf;fpay; nfhs;iffs; kw;Wk; juepiyfs; Kiwahf gpd;gw;wg;gLtjpy;iy. 

guhkupf;fg;gLk; fzf;fpd; tiffs; 
 nuhf;fk; kw;Wk; Ms;rhu; fzf;Ffs; kl;Lk; KOikahf guhkupf;fg;gLfpd;wd. 
 nrhj;J kw;Wk; ngausTf; fzf;Ffs; Kiwahfg; guhkupf;fg;gLtjpy;iy.  
 rpy eltbf;iffs; gjpT nra;ag;gLtNj ,y;iy 

nghUe;Jk; jd;ik 
 fzf;NfLfis ,ul;ilg;gjpT Kiwapy; gpd;gw;w rl;lg;gbahd flikAs;s epWtdq;fs; my;yhj 

gpw rpWtdq;fs; KOik ngwh gjpNtLfisg; guhkupf;fyhk;. 
 rpW mstpyhd jdpahs; tzpfk; kw;Wk; $l;lhz;ik epWtdk; ,ij guhkupf;fyhk; 

 
2. KOik ngwh gjpNtLfspd; FiwghLfs; ahit? 
gjpNtLfs; Kiwahfg; guhkupf;fg;glhik 

 eltbf;iffis  mwptpay; jd;ikaw;w kw;Wk; xOq;fw;w Kiwapy; gjptJ 
 nrhj;J kw;Wk; ngausTf; fzf;Ffs; Kiwahfg; guhkupf;fg;gLtjpy;iy 

,Ug;gha;T jahupg;gJ fbdk; 
 fzf;Ffs;> KOikaw;wfjhf cs;sd. vdNt ,Ug;gha;T jahupg;gJ fbdk;. 

muR kw;Wk; gpw mjpfhupfSf;F Vw;Gilajy;y 
 fzf;Ffs;> KOikaw;wjhf ,Ug;gjhy;> ,k;Kiwapy; rl;lj;Njitfisg; G+u;j;jp nra;a Kbahky; 

,Uf;fyhk;. 
 muR> tup mjpfhufs; kw;Wk; gpw rl;l mjpfhupfs; ,k; Kiwia Vw;Wf;nfhs;tjpy;iy 

 
3. ,ul;ilg;gjpT Kiw kw;Wk; KOik ngwh gjpNtLfSf;Fk; ,ilNa cs;s NtWghLfs; ahit? 

NtWghl;bd; 
mbg;gil 

,ul;ilg; gjpT Kiw KOik ngwh gjpNtLfs; 



gjpT nra;jy; gw;W kw;Wk; tuT ,U jd;ikfSk; 
gjpT nra;ag;gLfpd;wd 

gw;W kw;Wk; tuT ,U jd;ikfSk; 
KOikahfg; gjpT nra;ag;gLtjpy;iy 

fzf;fpd; tiffs; Ms;rhu;>nrhj;J>kw;Wk; ngausTf; 
fzf;Ffs; guhkupf;fg;gLfpd;wd 

nuhf;fk;> kw;Wk; Ms;rhu; fzf;Ffs; kl;Lk; 
guhkupf;fg;gLf;fpd;wd. 

,Ug;gha;T 
jahupj;jy; 

fzf;fPl;Lr; rupj;jd;ikia 
Nrhjpf;f ,Ug;gha;T jahupf;f 
KbAk; 

fzf;Ffs; KOikaw;wjhf ,Ug;gjhy; 
,Ug;gha;T jahupg;gJ fbdk; 

nghUe;Jk; jd;ik midj;J mikg;GfSf;Fk; 
nghUe;jf; $baJ 

rpwpa mstpyhd jdpahs; tzpfk; kw;Wk; 
$l;lhz;ikf;F kl;Lk; nghUe;Jk; 

Vw;Gj; jd;ik tup mjpfhupfs;> epjp epWtdq;fs; 
Vw;Wf;nfhs;fpd;wd 

Vw;Wf;nfhs;tjpy;iy 

4. epiy mwpf;if thapyhf ,yhgk; my;yJ el;lk; fz;lwpAk; gbepiyfisj; juTk; 
epiyawpf;if jahupj;J ,yhgk; my;yJ el;lk; fz;lwptjw;fhd gbepiyfs; 
1. Mz;L njhlf;fj;jy; cs;s nrhj;Jfs; kw;Wk; nghWg;Gfspd; ,Ug;Gfisf; nfhz;L 
njhlf;fepiyawpf;if jahupj;J njhlf;f Kjiyf; fz;lwpaTk; 
2. rupfl;Ljy;fisr; nra;jgpd; ,Wjp epiyawpf;if jahupj;J ,WjpKjy; fz;lwpaTk; 
3. ,Wjp KjYld; vLg;Gj; njhifapid $l;lTk; 
4. $Ljy; Kjiyf; fopj;jhy; fpilg;gJ rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 
5. rupfl;lg;gl;l ,Wjp KjypypUe;J njhlf;f Kjiyf; fopj;J ,yhgk; my;yJ el;lk; fhzTk; 
(,WjpKjy; + vLg;G - $Ljy; Kjy; - njhlf;f Kjy; = ,yhgk; my;yJ el;lk;) 
5. epiy mwpf;if kw;Wk; ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gf;Fk; ,ilNa cs;s NtWghLfisj; juTk; 
epiy mwpf;iff;Fk; ,Ug;Gepiyf; Fwpg;Gf;Fk; cs;s NtWghLfs; 
NtWghl;bd; 
mbg;gil 

epiy mwpf;if ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 

Nehf;fk; Kjiy fz;lwpa epjpepiyia fz;lwpa 
fzf;fpay; Kiw ,ul;ilg;gjpT Kiwia gpd;gw;whj NghJ ,ul;ilg; gjpT Kiwguhkupg;gpy; 
jahupg;gpd; 
mbg;gil 

KOikahf NgNul;Lf; fzf;Ffis 
nfhz;ljy;y 

KOikahf NgNul;L fzf;Ffspd; 
mbg;gilapy; 

ek;gfj; jd;ik ek;gfj;jd;ik cilaJ my;y ek;gfj;jd;ik cilaJ 
tpLgl;l tptuq;fs; tpLgl;l tptuq;fisf; fz;lwptJ fbdk; tpLgl;l tptuq;fis fz;lwpa KbAk; 

6. KOikngwh gjpNtLfspypUe;J fld; tpw;gidj; njhif vt;thW fz;lwpag;gLfpwJ? 
fldhspfs; fzf;if jahupg;gjd; %yk; fld; tpw;gidj; njhifia fz;lwpayhk; 
fldhspfspd; gw;W gf;fk; njhlf;f fldhsp ,Ug;ig vOjTk;  
fldhspfsp;d tuT gf;fk; ngw;w nuhf;fk;> mspj;j js;Sgb> tpw;gid jpUg;gk;> tuhf;fld; ,Wjp 
fldhspfs; ,Ug;ig vOjTk; NtWghl;L njhif fld; tpw;gidahFk; 
7.  ,yhgel;l mwpf;if/ tpLgl;l fzf;if fhZjy; 

 

 
Kjy; fzf;if jahupf;f gapw;rp mspf;fTk;  
(,f; fzf;F gpioapd;wp jahupf;f cjTk; ,k; Kiwapy; fzf;if nra;jhy; kjpg;ngz; ,y;iy) 
ehs; tptuk; njhif ehs; tptuk; njhif 

 tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy;  
2 $l;Lf vLg;G  
3 fopf;f $Ljy; Kjy;  
 rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy;  
4 fopf;f njhlf;f Kjy;  
5 ,yhgk; el;lk;  



1 ,Wjp Kjy;  3 $Ljy; Kjy;  
2 vLg;G  4 njhlf;f Kjy;  
 el;lk;  5 ,yhgk;  
Kjiy mjpfupf;Fk;(gyd; jUgtu;)fzf;Ffs; tuT gf;fk; vLj;njOJf  
    (njhlf;f Kjy;> $Ljy; Kjy;> ,yhgk;) 
Kjiy Fiwf;Fk; (gyd; ngWgtu;) fzf;fs; gw;W gf;fk; vLj;njOJf   
    (,WjpKjy;>     vLg;G>       el;lk; ) 
tpdh vz; 2 
 gpd;tUk; tptuq;fspypUe;J ,yhgk; my;yJ el;lk; fzf;fplTk;. 
 2018> [dtup 1 md;W Kjy;   2>20>000.    2018> brk;gu; Kjy;  1>80>000  
mt;thz;by; nfhz;L te;j $Ljy; Kjy;    40>000.   mt;thz;bd; vLg;Gfs;    50>000. 
ehs; tptuk; njhif ehs; tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy; 1>80>000 3 $Ljy; Kjy; 2>20>000 
2 vLg;G 50>000 4 njhlf;f Kjy; 40>000 
 el;lk; (,Ug;Gfl;Lk; njhif) 30>000 5 ,yhgk;  
  2>60>000   2>60>000 

(2>20>000+40>000=2>60>000) - (1>80>000+50>000)=2>30>000 = 30>000 
 tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy; 1>80>000 
2 $l;Lf vLg;G 50>000 
  2>30>000 
3 fopf;f $Ljy; Kjy; 40>000 
 rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 1>90>000 
4 fopf;f njhlf;f Kjy; 2>20>000 
5 el;lk; 30>000 

Gj;jfj;jpy; cs;s vLj;Jf;fhl;L kw;Wk; gapw;rp tpdhf;fs; 1 Kjy; 5 tiu gapw;rpaspf;fTk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nrhj;J kw;Wk; nghWg;Gfs; epidtpy; itj;Jf;nfhs;s ,ij fijtbtpy; tptupf;fTk; 
1. xU tpahghup nuhf;fk; itj;J njhopy; njhlq;fpdhu;.  
2. mj;njhifiaf; nfhz;L tq;fpf; fzf;F njhlq;fpdhu;  
3. tpahghuk; nra;a Njitahd ruf;Ffis thq;fp  

1 tptuk; njhif  3 tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy; 8>50>000   ,Wjp Kjy; 80>000 
2 $l;Lf vLg;G 70>000  $l;Lf vLg;G 15>000 
  9>20>000   95>000 
3 fopf;f $Ljy; Kjy; 1>20>000  fopf;f $Ljy; Kjy; 30>000 
 rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 8>00>000  rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 65>000 
4 fopf;f njhlf;f Kjy; 5>00>000  fopf;f njhlf;f Kjy; 90>000 
5 ,yhgk;  3>00>000  el;lk; 25>000 

4 tptuk; njhif  5 tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy; 1>45>000   ,Wjp Kjy; 50>000 
2 $l;Lf vLg;G 30>000  $l;Lf vLg;G 5>000 
  1>75>000   55>000 
3 fopf;f $Ljy; Kjy; 15>000  fopf;f $Ljy; Kjy; 7>000 
 rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 1>60>000  rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 48>000 
4 fopf;f njhlf;f Kjy; 1>00>000  fopf;f njhlf;f Kjy; 40>000 
5 ,yhgk; el;lk; 60>000  ,yhgk;  8>000 



4. mjid flDf;F fldhspfSf;F tpw;W  
5. xU gFjp ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;lhf ngw;whu;.  
6. epWtdj;jpy; mkUtjw;fhf miwfyd; thq;fpdhu;.  
7. gzml;il topahf gzk; ngw,ae;jpuk; xd;iw thq;fpaJld;  
8. epWtdj;jpw;F epyk; fl;llk; thq;fpdhu;. 

Nkw;nrhd;d midj;Jk; epWtdj;jpwF xU nrhj;jhFk;  
1. ruf;F fldPe;Njhu; ,lk;; flDf;F thq;fp  
2. mtu; vOjpa nrYj;jw;Fupa khw;Wr;rPl;il Vw;whu; 
3. tpahghuj;ij tpupthf;f tq;fpf; fld; ngw;whu; 
4. njhopy; njhlq;Fk; NghJ mtu; itj;j njhif Kjy; MFk; ,it midj;Jk; nghWg;ghFk; 

Gj;jfj;jpy; vLj;Jf;fhl;L kw;Wk; gapw;rp fzf;F 7 Kjy; 9 tiu  
Nkw;nrhd;d nrhj;J (1 Kjy; 8 tiu) nghWg;G (1 Kjy; 4 tiu)vLj;njOJjy; gapw;rp 
Mde;j; jd; fzf;NfLfis ,ul;ilg;gjpT Kiwapy; guhkupj;J tUtjpy;iy. 2019 khu;r; 31 Mk; ehNshL 
KbtilAk; Mz;Lf;Fupa ,yhgk; my;yJ el;lk; fz;lwpaTk;. 
Gj;jf gapw;rp tpdh 9. 
tptuk; 31.3.2018 31.3.2019 
tq;fp nuhf;fk; 5>000(g) 60>000(t) 
ifnuhf;fk; 3>000 4>500 
ruf;fpUg;G 35>000 45>000 
gw;gy fldhspfs; 1>00>000 90>000 
nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk; 80>000 80>000 
epyk; kw;Wk; fl;llq;fs; 1>40>000 1>40>000 
gw;gy fldPe;Njhu; 1>70>000 1>30>000 
Mde;j; jdJ nrhe;j gaDf;fhf &60>000 vLj;Jf; nfhz;lhu;. mtu; jd;Dila tpahghuj;ij 
tpupTgLj;Jtjw;fhf & 17>000 $Ljy; Kjy; nfhz;L te;jhu;. fldhspfs; kPJ 5% xJf;F cUthf;fTk;. 

nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk; kPJ 10% Nja;khdk; ePf;fTk;. 
31.3.2018 md;W tq;fp nuhf;fk; (g) ,J xU nrhj;J  
31.3.2019 md;W tq;fp nuhf;fk; (t) ,J xU nghWg;ghFk; 
31.3.2019 fldhspfs;  90>000 kPJ 5% xJf;F = (90>000 x 5/100)= 4>500 

31.3.2019 nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk; 80>000 kPJ 10% Nja;khdk; = (80>000 x 10/100)= 8>000 
Mde;j; mtupfspd; 31.3.2018 Mk; ehisa epiyawpf;if 

nghWg;Gfs; njhif njhif nrhj;Jfs; njhif njhif 
gw;gy fldPe;Njhu;  1>70>000 tq;fp nuhf;fk;  5>000 

   ifnuhf;fk;  3>000 
Kjy; (,Ug;Gfl;Lk; njhif)  1>93>000 ruf;fpUg;G  35>000 

   gw;gy fldhspfs;  1>00>000 
   nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk;  80>000 
   epyk; kw;Wk; fl;llq;fs;  1>40>000 
  3>63>000   3>63>000 

Mde;j; mtupfspd; 31.3.2019 Mk; ehisa epiyawpf;if 
nghWg;Gfs; njhif njhif nrhj;Jfs; njhif njhif 

tq;fp nuhf;fk;  60>000 ifnuhf;fk;  4>500 
gw;gy fldPe;Njhu;  1>30>000 ruf;fpUg;G  45>000 
Kjy; (,Ug;Gfl;Lk; njhif)  1>57>000 gw;gy fldhspfs; 90>000  

   fopf;f: xJf;F 4>500 85>500 
   nghwp kw;Wk; ,ae;jpuk; 80>000  

   fopf;f: Nja;khdk; 8>000 72>000 



   epyk; kw;Wk; fl;llq;fs;  1>40>000 
  3>47>000   3>47>000 

 
Mde;j; mtupfspd; 31.3.2019 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;bw;fhd ,yhgel;l mwpf;if 

 
 tptuk; njhif 
1 ,Wjp Kjy; 1>57>000 
2 $l;Lf vLg;G 60>000 
  2>17>000 
3 fopf;f $Ljy; Kjy; 17>000 
 rupfl;lg;gl;l ,Wjp Kjy; 2>00>000 
4 fopf;f njhlf;f Kjy; 1>93>000 
5 ,yhgk; el;lk; 7>000 

 
gw;gy fldhspfs; fzf;fpd; gw;W gf;fk; vOjNtz;ba fzf;Ffs; 
1. ,Ug;G fP/nfh  (njhlf;f gw;gy fldhspfs;) 
2. ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;F (mtkjpf;fg;gl;lJ) 
3. fld; tpw;gid (nghJthf ,Ug;Gfl;Lk; njhif) 
gw;gy fldhspfs; fzf;fpd; tuT gf;fk; vOjNtz;ba fzf;Ffs; 
1. fldhspaplk; ngw;w nuhf;fk; 
2. fldhspf;F mspj;j js;Sgb 
3. tpw;gid jpUg;gk; (cs;jpUg;gk;) 
4. thuhf;fld; 
5. fldhspapk; ngw;w khw;Wr;rPl;L (Gjpa ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L Vw;wJ) 
6. ,Ug;G fP/,  (,Wjp gw;gy fldhspfs;) 
ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;fpd; gw;W gFjpapy; vOjNtz;ba fzf;Ffs; 
1. ,Ug;G fP/nfh (njhlf;f ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;F) 
2. gw;gy fldhspfs; (Gjpa khw;Wr;rPl;L ngw;wJ) (nghJthf ,Ug;G fl;Lk; njhif) 
ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;fpd; tuT gFjpapy; vOjNtz;ba fzf;Ffs; 
1. ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;Lf;F ngw;w nuhf;fk;  
2. gw;gy fldhspfs; (mtkjpf;fg;gl;l khw;Wr;rPl;L) 
3. ,Ug;G fP/,  (,Wjp ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L) 
Gj;jf gapw;rp tpdh 13. 
tptuk; njhif tptuk; njhif 
2018> Vg;uy; 1 md;W fldhspfs; 2>50>000 ngWjw;Fupa khw;W rPl;L kWf;fg;gl;lJ 15>000 
2018> Vg;uy; 1 md;W ng.kh.rPl;L 60>000 cs;jpUg;gk; 50>000 
fldhspfsplkpUe;J ngw;w nuhf;fk; 7>25>000 2019>khu;r;31 md;W ng.kh.rPl;L 90>000 
ng.kh.rPl;Lf;fhf nuhf;fk; ngw;wJ 1>60>000 2019>khu;r;31 md;W gw;gy fldhspfs; 2>40>000 
thuhf;fld; 30>000 nuhf;f tpw;gid 3>15>000 
fzf;F nra;Kiw mbg;gilahf nra;aNtz;baJ 
njhlf;f ,Ug;Gfs; - 2> ,Wjp ,Ug;Gfs; - 2> ngw;w nuhf;fk; - 2 ,ij rupahf vLj;J vOjTk; 

ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;F 
tptuk; njhif tptuk; njhif 

,Ug;G fP/nfh 60>000 ngw;w nuhf;fk; 1>60>000 

gw;gy fldhspfs; 
 (Gjpa khw;Wr;rPl;L ngw;wJ) 

2>05>000 gw;gy fldhspfs; 
 (mtkjpf;fg;gl;l khw;Wr;rPl;L) 

15>000 



  ,Ug;G fP/,   
(,Wjp ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L) 

90>000 

 2>65>000  2>65>000 
gw;gy fldhspfs; fzf;F 

tptuk; njhif tptuk; njhif 
,Ug;G fP/nfh 2>50>000 ngw;w nuhf;fk; 7>25>000 
ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;F 
(mtkjpf;fg;gl;lJ) 

15>000 mspj;j js;Sgb  

  cs;jpUg;gk; (tpw;gidjpUg;gk;) 50>000 
  thuhf;fld; 30>000 
fld; tpw;gid  
(,Ug;Gfl;Lk; njhif) 

9>85>000 ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L fzf;F 
(Gjpa ngWjw;Fupa khw;Wr;rPl;L Vw;wJ) 

2>05>000 

  ,Ug;G fP/,   2>40>000 
 12>50>000  12>50>000 
fld; tpw;gid + nuhf;f tpw;gid = nkhj;j tpw;gid (9>85>000+3>15>000 =13>00>000) 
vLj;Jf;fhl;L> gapw;rp fzf;Ffs; 17 Kjy; 20 tiuapyhd fzf;FfSf;F epiyapwpf;if> fldhspfs; 
fzf;F> fldPe;Njhu; fzf;F> ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G jahupf;f gapw;rpaspf;fTk;) 
tpahghu ,yhgel;ll fzf;fpw;F Fwpg;Gfs; 
1. njhlf;f ruf;fpug;G kw;Wk; ,Wjp ruf;fpUg;G vLj;njOjTk; 
2. nuhf;fnfhs;Kjy;> nuhf;f tpw;gid   
3. Neubr; nryTfis vLj;njOjTk;  ($yp> nfhs;Kjy; kPjhd J}f;Ff; $yp> cs;J}f;Ff; $yp) 
4. fld; nfhs;Kjy; fldPe;Njhu; fzf;F> fld; tpw;gid fldhspfs; fzf;fpypUe;J vOjTk; 
5. nkhj;j ,yhgk; my;yJ el;lk; fz;Lgpbf;fTk;> gpd;G mij ,yhgel;l fzf;fpw;F khw;wTk;  
6. kiwKf nryTfs; ,yhgel;l gw;W gf;fk; vOjTk;  
  (rk;gsk;> tpsk;guk;>>tl;b> gw;gy nryTfs;> ntspJ}f;F $yp> tpw;gid kPjhd J}f;Ff; $yp) 
7. mspj;j js;Sgb gw;Wgf;fKk; ngw;w js;Sgb tuT gf;fKk; vOJf 
8. Nja;khdk; fz;Lgpbj;J gw;W gf;fk; vOjp gpd; ,Ug;Gepiyf;Fwpg;gpy; Fwpg;gpl;l nrhj;jpy; fopf;f 
tpdh vz; 18 nuhf;f Vl;bd; gw;W gf;fk; nfhLf;fg;gl;Ls;s fldhspfs; vd;gJ fldhspaplk; ngw;w 
nuhf;fj;ij Fwpf;Fk;  
tuT gf;fk; nfhLf;fg;gl;Ls;s fldPe;Njhu; vd;gJ fldPe;NjhUf;F nrYj;jpa  nuhf;fj;ij Fwpf;Fk;  
 

6 தாநஸ் ன்யரின் டுகில் 

 
2019, நார்ச் 31 ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
ற்கடநீ்ததார்   600000 பபாக்கம்   20000 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   120000  பக்கிருப்பு   220000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும் 

ததொகக) 
  280000 கடாிகள்   320000 

 
      பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   60000 

 
      அளகன்   80000 

 
      ிம் நற்றும்கட்டடம்   300000 

 
    1000000     1000000 

7 சுா ன்யரின் டுகில் 

 
2018,ப்பல்1 ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 



 
யங்கி தநல்யளபப்ற்று   50000 பபாக்கம்   60000 

 
ற்கடநீ்ததார்   90000  பக்கிருப்பு   160000 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   240000 கடாிகள்   180000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும் 

ததொகக) 
  420000 பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   70000 

 
      கணிி   30000 

 
      இனந்திபம்   300000 

 
    800000     800000 

 

பாஜு ன்யரின் டுகில் 

 31.12.2018  ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

யங்கிக் கடன்   60000 பபாக்கம்   90000 
ற்கடநீ்ததார்   195000  பக்கிருப்பு   140000 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   45000 கடாிகள்   200000 
முதல்(இருப்புக்கட்டும் ததொகக)   300000 இனந்திபம்   170000 

    600000     600000 
 

2018 நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு முடியகையும்ஆண்டுக்கொ 

இொட்டஅிக்கக    
யியபம் ` 

31.3.2018 அன்றுஇறுதிபதல் 300000 

கூட்டுக:அவ்யாண்டின்டுப்புகள் (12 X 2500) 30000 

  330000 

கமிக்க:அவ்யாண்டில்பகாண்டுயபப்ட்டகூடுதல்பதல்  50000 

 ரிக்கட்டப்ட்டஇறுதிபதல் 280000 

கமிக்க: 31.3.2017 அன்று பதாடக்கபதல் 250000 

31.3.2018 ஆம்ாதாடு படியளடபம் ஆண்டின்இாம் 30000 

8 பாஜு ன்யரின் டுகில் 

 
 1.1.2018  ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
யங்ஙகிக் கடன்   60000 பபாக்கம்   80000 

 
ற்கடநீ்ததார்   130000  பக்கிருப்பு   180000 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   80000 கடாிகள்   90000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும்ததொகக)   250000 இனந்திபம்   170000 

 
    520000     520000 

9 ஆந்த் ன்யரின் டுகில் 

 
 31.3.2018  ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 



10 பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   100000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   230000 

 
யிற்க க/கு (கைன்)   280000 அித்ததள்ளுடி க/கு   5000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக )     யாபாக்கடன் க/கு   25000 

 
      இருப்பு கீ/இ   120000 

 
    380000     380000 

11 பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
      யங்கி   5000 

 
      பபாக்கம்   3000 

 ற்கடநீ்ததார்   170000  பக்கிருப்பு   35000 

 
      கடாிகள்   100000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும்ததொகக)   193000 இனந்திபம்   80000 

 
      ிம் நற்றும் 

கட்டடம் 
  140000 

 
    363000     363000 

             
 ஆந்த்ன்யரின் டுகில் 

  31.3.2019 ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 யங்கி   60000 பபாக்கம்         4500 

 
       பக்கிருப்பு       45000 

 ற்கடநீ்ததார்   130000 கடாிகள்     90000   

 
      கமிக்க:  5% 

எதுக்கு 
  4500 85500 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும்ததொகக)   157000 இனந்திபம் 80000   

 
            கமிக்க: ததய்நாம் 8000 72000 

 
            ிம் நற்றும் 

கட்டடம் 
  140000 

 
    347000     347000 

 
2019 நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு முடியகையும் ஆண்டுக்கொ 

இொட்டஅிக்கக    

 
யியபம் ` 

 31.3.2019 அன்று இறுதிபதல் 157000 

 கூட்டுக: அவ்யாண்டின்டுப்புகள் 60000 

 
  217000 

 கமிக்க: அவ்யாண்டில்பகாண்டுயபப்ட்டகூடுதல்பதல் 17000 

 
 ரிக்கட்டப்ட்டஇறுதிபதல் 200000 

 கமிக்க: 31.3.2018 அன்று பதாடக்கபதல் 193000 

 
31.3.2019 ஆம் ொளொடு முடியகையும் ஆண்டின்இொம் 7000 



 
இருப்பு கீ/பகா   130000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   420000 

 
யிற்க க/கு (கைன்)   540000 யிற்ளத்திருப்க் க/கு   35000 

 
      யாபாக்கடன் க/கு   15000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   200000 

 
    670000     670000 

 
பநாத்தயிற்ள =பபாக்கயிற்ள 

+ கடன்யிற்ள  
` 1,40,000 + ` 1,90,000   ` 3,30,000 

  
 

1
2 

பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டுகணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   140000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   390000 

 
ற்கைொிகள்      

(தறுதற்குரினநொற்றுச்சடீ்டு தற்து) 
  480000 

கடாிகள் க/கு                    

(பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு 

நறுக்கப்ட்டது) 

  30000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   200000 

 
    620000     620000 

1
3 

பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டுகணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   60000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   160000 

 
ற்கைொிகள்      

(தறுதற்குரினநொற்றுச்சடீ்டு தற்து) 
  205000 கடாிகள் க/கு                    

(பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு நறுக்கப்ட்டது) 
  15000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   90000 

 
    265000     265000 

 
பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   

25000
0 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   

72500
0 

 பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு(பறுதற்குரி
னநாற்றுச் ீட்டு நறுக்கப்ட்டது) 

  15000 
யிற்ளத்திருப்க் க/கு   50000 

 
யாபாக்கடன் க/கு   30000 

 
யிற்க க/கு (கைன்)   

98500
0 

பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு(பறுதற்குரினநா
ற்றுச் ீட்டுபற்து) 

  
20500

0 

 
(இருப்புக்கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   

24000
0 

 
    

12500
00  

  
12500

00 
 

14 பநாத்தக் பநாத்தக்கடநீ்ததார் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பபாக்கக் க/கு (ப லுத்தினது)   450000 இருப்பு கீ/பகா   170000 

 
பகாள்பதல்திருப்க்க/கு   20000 தகொள்முதல்க/கு   490000 



(கைன்) 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு 

க/கு(நாற்றுச் ீட்டுற்கப்ட்டது) 
          

 
இருப்பு கீ/இ   190000       

 
    660000     660000 

15 ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பபாக்கக் 

க/கு(ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டுப லுத்தினது ) 
  30000 இருப்பு கீ/பகா   25000 

 
கடநீ்ததார்     கைநீ்ளதொர்   25000 

 
(ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு  நறுக்கப்ட்டது )           

 
இருப்பு கீ/இ   20000       

 
    50000     50000 

 
பநாத்தக் பநாத்தக்கடநீ்ததார் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பபாக்கக் க/கு (ப லுத்தினது)   120000 இருப்பு கீ/பகா   30000 

 
பகாள்பதல்திருப்க்க/கு   15000 

தகொள்முதல்க/கு 

(கைன்) 
  155000 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு 

க/கு(நாற்றுச் ீட்டுற்கப்ட்டது) 
  25000      

 
இருப்பு கீ/இ   25000      

 
    185000     185000 

 
பநாத்தக் பகாள்பதல் =பபாக்கக் பகாள்பதல்+ 

கடன்பகாள்பதல் 
` 2,25,000 + ` 1,55,000   `80,000 

 
 

1
6 

பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டுகணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   

3000
0 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   60000 

 
ற்கைொிகள்(தறுதற்குரினநொற்
றுச்சடீ்டு தற்து) 

  
4200

0 

கடாிகள் 

க/கு(பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டுநறுக்கப்ட்ட
து) 

  4000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக)     இருப்பு கீ/இ   8000 

 
    

7200
0 

    72000 

             
 

பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   240000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   600000 

 பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு(பறுதற்குரின
நாற்றுச் ீட்டுநறுக்கப்ட்டது) 

  4000 
அித்ததள்ளுடி க/கு   25000 

 
யாபாக்கடன் க/கு   16000 



 
யிற்க க/கு (கைன்)   659000 பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு(பறுத

ற்குரினநாற்றுச் ீட்டு பற்து) 
  42000 

 
(இருப்புக்கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   220000 

 
    903000     903000 

 

 
ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 

பபாக்கக் க/கு 

(ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு 

ப லுத்தினது) 

  30000 இருப்பு கீ/பகா   10000 

 
இருப்பு கீ/இ   20000 கைநீ்ளதொர்   40000 

 
  50000      50000 

 
பநாத்தக் பநாத்தக்கடநீ்ததார் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பபாக்கக் க/கு (ப லுத்தினது)   320000 இருப்பு கீ/பகா   120000 

 
பற்தள்ளுடிக/கு   10000 தகொள்முதல்க/கு (கைன்)   400000 

 

ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்
டு க/கு (நாற்றுச் ீட்டு 

ற்கப்ட்டது) 

  40000 கடநீ்ததார்     

 
இருப்பு கீ/இ   150000 (ப லுத்தற்குரினநாற்றுச் ீட்டு 

நறுக்கப்ட்டது ) 
    

 
    520000     520000 

17 இபொளகஷ் என்யரின்ஏடுகில் 

 
பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   530000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   1250000 

 
யிற்க க/கு (கைன்)   1385000 அித்ததள்ளுடி க/கு   25000 

 
(இருப்புக் கட்டும் பதாளக )     இருப்பு கீ/இ   640000 

 
    1915000     1915000 

பநாத்தக் பநாத்தக்கடநீ்ததார் கணக்குய 

யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

பபாக்கக் க/கு 

(ப லுத்தினது) 
  1100000 இருப்பு கீ/பகா   370000 

பற்தள்ளுடி க/கு   35000 தகொள்முதல்க/கு (கைன்)   1185000 
இருப்பு கீ/இ   420000       
    1555000     1555000 

2018, டி ம்ர் 31 ஆம்ாதாடு படியளடபம் ஆண்டுக்குரின யினாாப 

இாட்டக்கணக்குய 

யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

பதாடக்கச் பக்கிருப்பு க/கு   220000 யிற்ள க/கு     
பகாள்பதல் (கடன்)க/கு   1185000 பபாக்கம் 20000   
பநாத்தஇாம்   160000 கடன் 1385000 1405000 



(இருப்புக் கட்டும்பதாளக )     இறுதிச்  பக்கிருப்பு க/கு   160000 
   

 
1565000     1565000 

யாடளகப லுத்தினதுக/கு   120000 பநாத்தஇாம்   160000 
அித்ததள்ளுடி க/கு   25000 பற்தள்ளுடி க/கு   35000 
ிகப இாம்    50000       
  
   

195000     195000 
இபாதகஷ் ன்யரின் டுகில்31.3.2019  ஆம் ாளன இருப்புிளக் குிப்பு 

 பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

ற்கடநீ்ததார்   420000 யங்கி   10000 
பதல் 520000   பபாக்கம்     
கூட்டுக: ிகப 

இாம் 
50000    பக்கிருப்பு   160000 

  570000   கடாிகள்   640000 
கமிக்க: டுப்புகள் 100000 470000 இனந்திபம்   80000 
            ிம் நற்றும் கட்டடம்     
    890000     890000 

18 ளநரிஎன்யரின் ஏடுகில் 

 
பநாத்தக் கடாிகள் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
இருப்பு கீ/பகா   130000 பபாக்கக் க/கு (பற்து)   340000 

 
யிற்க க/கு 

(கைன்) 
  290000 இருப்பு கீ/இ   80000 

 
    420000     420000 

             
 

                      31.3.2019       ஆம் ாதாடு படியளடபம் ஆண்டுக்குரினயினாாப இாட்டக்கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பதாடக்கச்  பக்கிருப்பு 

க/கு 
  110000 யிற்ள க/கு     

 
பகாள்பதல் ( 

பபாக்கம்)க/கு 

180000 
  பபாக்கம் 360000   

 
பகாள்பதல் 

(கடன்)க/கு 

150000 330000 கடன் 290000 650000 

 
கூி   70000       

 
பநாத்தஇாம்   320000       

 
(இருப்புக் கட்டும் 

பதாளக ) 
    இறுதிச்  பக்கிருப்பு க/கு   180000 

 
    830000     830000 

 
ற்ச் ப வுகள் 

க/கு 
  127000 பநாத்தஇாம்   320000 

 
ததய்நாம்   8000 பற்தள்ளுடி க/கு     

 
ிகப இாம்   185000       



 
    320000     320000 

             
 

தநரின்யரின் டுகில் 

 
 31.3.2019  ஆம் ாளன இருப்புிளக் குிப்பு 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
ற்கடநீ்ததார்   90000 யங்கி     

 
பதல் 280000   பபாக்கம்   223000 

 
கூட்டுக:ிகப இாம் 185000    பக்கிருப்பு   180000 

 
  465000   கடாிகள்   80000 

 
கமிக்க:டுப்புகள்   465000 அளகனும் 

பாருத்துளககளும் 
80000   

 
            கமிக்க: ததய்நாம் 8000 72000 

 
    555000     555000 

             19 ஆந்த்என்யரின் ஏடுகில் 

 
 31.12.2017  ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
            யங்கி பபாக்கம்   30000 

 
ற்கடநீ்ததார்   50000  பக்கிருப்பு   120000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும்
ததொகக) 

  380000 கடாிகள்   40000 

 
      ிம் நற்றும் கட்டடம்   240000 

 
    430000     430000 

             
 

பநாத்தக் பநாத்தக்கடநீ்ததார் கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பபாக்கக் க/கு 

(ப லுத்தினது) 
  600000 இருப்பு கீ/பகா   50000 

 
பகாள்பதல்திருப்ம்க/

கு 
  30000 தகொள்முதல்க/கு (கைன்)   625000 

 
இருப்பு கீ/இ   45000       

 
    675000     675000 

             
 

                      31.12.2018  ஆம் ாதாடு படியளடபம் ஆண்டுக்குரின யினாாபஇாட்டக்கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பதாடக்கச்  பக்கிருப்பு 

க/கு 
  120000 யிற்ள க/கு 770000   

 
பகாள்பதல் க/கு 625000   கமிக்க யிற்ளத்திருப்ம் 25000 745000 

 
கமிக்க 

பகாள்பதல்திருப்ம் 
30000 595000 இறுதிச்  பக்கிருப்பு க/கு   170000 

 
கூி   65000       

 
பநாத்தஇாம்   135000       



 
    915000     915000 

 
பயித்தூக்குக்கூி   7500 பநாத்தஇாம்   135000 

 
ற்ப வுகள்   28000       

 
னக்கடன்எதுக்கு   1500       

 
ததய்நாம்   12000 பற்தள்ளுடி க/கு     

 
ிகப இாம்   86000       

 
    135000     135000 

             
 

ஆந்த்ன்யரின் டுகில் 

 
 31.12.2018  ஆம் ாளன இருப்புிளக் குிப்பு 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
ற்கடநீ்ததார்   45000 யங்கி   53000 

 
பதல் 380000    பக்கிருப்பு       170000 

 
கூட்டுக:ிகப இாம் 86000   கடாிகள் 51500   

 
  466000   கமிக்க னக்கடன்எதுக்கு 1500 50000 

 
கமிக்க:டுப்புகள் 10000 456000 ிம் நற்றும் கட்டடம் 240000   

 
            கமிக்க: ததய்நாம் 12000 228000 

 
    501000     501000 

             20 ப ல்யம்ன்யரின் டுகில் 

 
 1.1.2018  ஆம் ாளன ிள அிக்ளக 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
யங்கிகடன்   45000 யங்கிபபாக்கம்   25000 

 
ற்கடநீ்ததார்   25000  பக்கிருப்பு   45000 

 
      கடாிகள்   70000 

 
      பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   20000 

 
முதல்(இருப்புக்கட்டும்
ததொகக) 

  150000 இனந்திபம்   60000 

 
    220000     220000 

             
 

                      31.12.2018  ஆம் ாதாடு படியளடபம் ஆண்டுக்குரின யினாாபஇாட்டக்கணக்குய 

 
யியபம் ` ` யியபம் ` ` 

 
பதாடக்கச் பக்கிருப்பு 

க/கு 
  45000 யிற்ள க/கு     

 
பகாள்பதல் 

(பபாக்கம்)க/கு 
8000   பபாக்கம் 20000   

 
பகாள்பதல் (கடன்)க/கு 52000 60000 கடன் 180000 200000 

 
கூி   6000       

 
தநொத்தஇொம்   111000       

 
(இருப்புக்கட்டும் 

பதாளக ) 
    இறுதிச்  பக்கிருப்பு க/கு   22000 



 
    222000     222000 

 
யிம்பம்   7000 பநாத்தஇாம்   111000 

 
 ம்ம்   23500 பற்தள்ளுடி க/கு     

 
யங்கிக்கடன்நீது யட்டி   4500       

 
ததய்நாம்   6000       

 
னக்கடன்எதுக்கு   1000       

 
ிகபஇொம்   69000       

 
    111000     111000 

             
 

ப ல்யம்ன்யரின் டுகில் 

 
 31.12.2018  ஆம் ாளன இருப்புிளக் குிப்பு 

 
பாறுப்புகள் ` ` ப ாத்துகள் ` ` 

 
ற்கடநீ்ததார்   21000 ப ாத்துகள்     

 
யங்கிகடன்   45000 யங்கிபபாக்கம்   33000 

 
பதல் 150000    பக்கிருப்பு   22000 

 
கூட்டுக:கூடுதல்பதல் 21000   கடாிகள் 100000   

 
ிகபஇாம் 69000   கமிக்க னக்கடன்எதுக்கு 1000 99000 

 
கமிக்க:டுப்புகள் 240000   பறுதற்குரினநாற்றுச் ீட்டு   38000 

 
கமிக்க:டுப்புகள் 60000 180000 இனந்திபம் 60000   

 
            கமிக்க ததய்நாம் 6000 54000 

 
    246000     246000 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

ghlk; 2 ,yhg Nehf;fw;w mikg;Gfspd; fzf;Ffs; 

kpff; FWfpa tpdhf;fs; 
1. ,yhg Nehf;fw;w mikg;gpd; nghUs; juTk; 
,yhgk; <l;Lk; Nehf;fj;jpwfhf my;yhky; nghJkf;fSf;F Nrit nra;Ak; Nehf;fj;jpw;fhf njhlq;fg;gLk; 
mikg;Gfs;. 
fiy> gz;ghL> fy;tp kw;Wk; tpisahl;L Nghd;wtw;iw Nkk;gLj;Jtjw;fhf cUthf;fg;gLfpd;wd. 
2. ngWjy;fs; kw;Wk; nrYj;jy;fs; fzf;F vd;why; vd;d? 
nuhf;fg; ngWjy;fs; kw;Wk; nrYj;jy;fs;  
Kjypd kw;Wk; tUthapd NtWghbd;wp  
Ke;ija Mz;L my;yJ elg;G Mz;L my;yJ vjpu;tUk; Mz;L vd vf;fhyj;ijr; rhu;e;jpUe;jhYk; 
gjpag;gLk; 
nuhf;fk; kw;Wk; tq;fp eltbf;iffspd; njhFg;ghFk;. 
3. capy; nfhil vd;why; vd;d? 
,yhg Nehf;fw;w mikg;Gf;F capy; %ykhf mspf;fg;gLk; gupR capy;nfhilahFk; 
,J xU Kjypd tuthFk;. 
4. MAs; cWg;gpdu; fl;lzk; - rpW Fwpg;G juTk; 
cWg;gpdu;fsplkpUe;J ngwg;gLk; MAs; cWg;gpdu; fl;lzk; xU KjypdtuthFk;. 
,J jpUk;gj; jpUk;g epfohj; jd;ik nfhz;lJ. 
5. ,yhg Nehf;fw;w mikg;gpd; Kjypd tuTfspy; VNjDk; ehd;fpidj; juTk; 
capy;nfhil> MAs; cWg;gpdu; fl;lzk;> rpwg;G epjp> gupR epjp> epiyr;nrhj;J tpw;wJ 
6. ,yhg Nehf;fw;w mikg;gpd; tUthapd tuTfspy; VNjDk; ehd;fpidj; juTk; 
re;jh>    KjyPL kPjhd tl;b>   epiy itg;G kPjhd tl;b> 
gioa tpisahl;Lg; nghUs; tpw;gid>    gioa nra;jpj;jhs; tpw;gid 
FWfpa tpdhf;fs; 
1. tUtha; kw;Wk; nrytpdf; fzf;F vd;why; vd;d? 
,yhg Nehf;fw;w mikg;Gfspy; fzf;fhz;bd; ,Wjpapy; jahupf;fgLk; tUtha; kw;Wk; nryTfspd; 
njhFg;ghFk;. 
xU Fwpg;gpl;l Mz;bw;Fupa cgup my;yJ gw;whf;Fiwia fz;lwpa jahupf;fg;gLfpwJ 
,J xU ngausT fzf;F MFk; 
2. ngWjy;fs; kw;Wk; nrYj;jy;fs; fzf;fpw;Fk;> tUtha; kw;Wk; nrytpdf; fzf;fpw;Fk; cs;s 
NtWghLfisj; juTk;? 
mbg;gil ngWjy; kw;Wk; nrYj;jy; fzf;F tUtha; kw;Wk; nrytpdf; fzf;F 
Nehf;fk; nuhf;fg; ngWjy;fs; kw;Wk; nuhf;fr; 

nrYj;jy;fis mwptjw;F 
jahupf;fg;gLfpwJ 

cgup my;yJ  gw;whf;Fiw  mwptjw;F 
jahupf;fg;gLfpwJ  
(elg;ghz;by; nryTfisf; fhl;bYk; 
kpFjpahd tUkhdk); my;yJ (tUkhdj;ijf; 
fhl;bYk; kpFjpahd nryTfs;)  

fzf;fpd; 
jd;ik 

,J xU nrhj;J fzf;fhFk; 
nuhf;f ngWjy; gw;W nrYj;jy; tuT 

,J xU ngausTf; fzf;fhFk; 
nryTfs; gw;W tUkhdq;fs; tuT 

fzf;fpay; 
mbg;gil 

nuhf;f mbg;gil 
nuhf;fk; rhu;gw;wJ gjptjpy;iy 

epfo;T mbg;gil 
Nja;khdk;> nfhLglh nryTfSk; gjpag;gLk; 

,Ug;Gfs; njhlf;f nuhf;fk;>tq;fpAlk; njhlq;fp njhlf;f ,Ug;G fpilahJ   cgup my;yJ 



,Wjp nuhf;fk;>tq;fpAld; KbAk; gw;whf;FiwAld; KbtilAk; 
eltbf;if 
jd;ik 

tUthapdk; my;yJ Kjypdk; 
NtWghbd;wp midj;Jk; gjpag;gLk; 

tUthapd eltbf;iffs; kl;Lk; gjpag;gLk; 
tUthapd nryTfs; kw;Wk; tuTfs;. kl;Lk;  

fhyk; fle;j>elg;G>vjpu;tUk; Mz;L vd 
NtWghbd;wp elg;ghz;by; eilngw;w 
eltbf;iffs; midj;Jk; gjpag;gLk; 

elg;G Mz;Lf;Fup eltbf;iffs; kl;Lk; 

 
3. ,yhg Nehf;fw;w mikg;gpd; ,Wjpf; fzf;Ffspy; Mz;Lr; re;jh vt;thW ifahsg;gLfpwJ? 
1. elg;ghz;by; ngw;w nkhj;j re;jh tUtha; nrytpdf; fzf;fpd; tuTg; gf;fj;jpy; fhl;lg;ngWk; 
  $l;Lf: elg;ghz;bw;Fupa ngwNtz;ba re;jh 
  fopf;f: elg;ghz;by; Kd;$l;bg; ngw;w re;jh 
  fopf;f: fle;jhz;by; ngwNtz;ba re;jh elg;ghz;by; ngw;w gFjp 
  $l;Lf: fle;jhz;by; Kd;$l;bg; ngw;w re;jh 
,Ug;Gepiyf; Fwpg;gpy; nray;Kiwfs; 
nrhj;Jgf;fk;  elg;G Mz;L epYit re;jh kw;Wk;  

,d;Dk; ngwNtz;ba Ke;ija Mz;bw;Fupa re;jh 
nghWg;Ggf;fk; elg;G Mz;by; Kd;$l;bg; ngw;w re;jh 
4. ,yhg Nehf;fw;w mikg;gpd; ,Wjp fzf;Ffspy; gpd;tUk; tptuq;fs; vt;thW ifahsg;gLfpd;wd?m. 
tpisahl;Lg; nghUs;fs; tpw;gid  
M. MAs; cWg;gpdu; fl;lzk;  
,. njhlu; tpisahl;Lg; Nghl;b epjp 
m. tpisahl;Lg; nghUs;fs; tpw;gid  -  tUtha; nrytpd fzf;fpd; tuTgf;fk; 
M. MAs; cWg;gpdu; fl;lzk;   - ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G  nghWg;G gf;fk;   
,. njhlu; tpisahl;Lg; Nghl;b epjp   - ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G  nghWg;G gf;fk;   
ngWjy; nrYj;jy; fzf;fp;y; gw;W gf;fk; ,lk; ngWtd 
1.njhlf;f nuhf;f tq;fp ,Ug;Gfs; 
2.ngWjy;fshd - tpw;wJ> ngw;wJ> kw;Wk; tuTfs; (KjyPL tpw;wJ>gq;fhjhak; ngw;wJ> epjp tuT) 
3.re;jh> MAs; cWg;gpdu; re;jh> capy;nfhil> ed;nfhil 
ngWjy; nrYj;jy; fzf;fp;y; tuT gf;fk; ,lk; ngWtd 
1. ,Wjp nuhf;f tq;fp ,Ug;Gfs; 
2. nrYj;jy;fshd - thq;fpaJ>nrYj;jpaJ> kw;Wk; nryTfs;> 
 (vOJnghUs; thq;fpaJ> jzp;fiff; fl;lzk; nrYj;jpaJ>gazr; nryTfs;) 
Gj;jf tpdh vz; 2. 
fPNo nfhLf;fg;gl;l jfty;fspypUe;J Nfhak;Gj;Ju; fpupf;nfl; kd;wj;jpd; 2019> khu;r; 31 Mk; ehNshL 
KbtilAk; Mz;Lf;Fupa ngWjy;fs; kw;Wk; nrYj;jy;fs; fzf;ifj; jahu; nra;aTk; 
tptuk; njhif njhif tptuk; njhif 
tq;fpNky;tiug;gw;W(1.04.2018)  6>000 kjpg;G+jpak; nrYj;jpaJ 2>800 
ifnuhf;fk; (1.4.2018)  1>000 ePu; kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzk; 700 
ikjhd guhkupg;gpw;fhf $yp  2>000 tpisahl;L Nghl;br; nryTfs; 2>600 
re;jh ngw;wJ Ke;ija Mz;L 500  tpisahl;L nghUs;fs; thq;fpaJ 1>900 
     elg;G Mz;L 9>600  tpisahl;L Nghl;bepjp tuTfs; 5>200 
     Vjpu;tUk; Mz;L 400 10>500 capy; nfhil ngw;wJ 2>000 
$yp nfhLgl Ntz;baJ  2>200 nuhf;f ,Ug;G (31.03.2019) 300 
fld;kPjhd tl;b nrYj;jpaJ  2>000 muq;fk; mikg;gjw;fhf ngw;w 

ed;nfhil 
2>000 

gw;W gf;fk; ,lk; ngWtd - ifnuhf;fk;(1.4.2018);> re;jh> tpisahl;L Nghl;bepjp tuTfs;> capy;nfhil 
ngw;wJ> muq;fk; mikg;gjw;fhf ngw;w ed;nfhil 



tuT gf;fk; ,lk; ngWtd - tq;fpNky;tiug;gw;W(1.04.2018)> ikjhd guhkug;gpwfhf $yp> fld;kPjhd tl;b 
nrYj;jpaJ> kjpg;G+jpak; nrYj;jpaJ> ePu; kw;Wk; kpd;rhuf; fl;lzk;> tpisahl;L Nghl;br; nryTfs;> 
tpisahl;L nghUs;fs; thq;fpaJ> nuhf;f ,Ug;G(31.03.2019) 
,lk;ngwhjit - $yp nfhLglNtz;baJ  
tpdh vz; 3: gw;W gf;fk; ,lk; ngWtd: nuhf;f ,Ug;G> tq;fp ,Ug;G (1.1.2018) gioa nra;jpj;jhs;fs; 
tpw;wJ> EioTf; fl;lzk; ngw;wJ> KjyPLfs; kPjhd tl;b> re;jh ngw;wJ> miwfyd; tpw;wJ> tq;fp 
Nky;tiug;gw;W(,Ug;Gfl;Lk; njhif) 
tuT gf;fk; ,lk; ngWtd: vOJnghUs;fs; thq;fpaJ> jzpf;iff;fl;lzk; nrYj;jpaJ> gy;tifr; 
nryTfs;> cjtpj;njhif mspj;jJ> jPf;fhg;gPl;L Kidkk; nrYj;jpaJ> miwfyd; thq;fpaJ> 
nra;jpj;jhs;fs; thq;fpaJ> nuhf;f ,Ug;G> nghf;Ftuj;J nryTfs;. 
ngWjy; nrYj;jy; fzf;fpypUe;J tUtha; nrytpd fzf;fpidj; jahupg;gjw;fhd gbepiyfs; 
jtpu;f;fg;gl Ntz;ba fzf;Ffs; 
1. nuhf;fk;> tq;fp njhlf;f kw;Wk; ,Wjp ,Ug;Gfs; jtpu;f;fg;gl Ntz;Lk;. 
2. Kjypd tuTfs; kw;Wk; Kjypdr; nryTfs; 
3. Fwpg;gpl;l epjpf;fhd tuTfs; kw;Wk; nryTfs; 
gjpT nra;ag;;gl Ntz;ba fzf;Ffs; 
1. nuhf;f rhu;gw;w eltbf;iffs; (thuhf;fld;> Nja;khdk;> epiyr;nrhj;J tpw;gid kPjhd ,yhgel;lk;) 
2. elg;ghz;Lld; njhlu;Gila tUtha; kw;Wk; nryTfs; njhlu;ghd rupfl;Ljy;fs; 
Gjjf tpdh vz; 7 fPo;f;fhZk; Fk;gNfhzk; $ilg;ge;J rq;fj;jpd; nghWjy;fs; kw;Wk; nrYj;jy;fs; 
fzf;fpypUe;J 2018> khu;r; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;Lf;Fupa tUtha; kw;Wk; nrytpdf; 
fzf;ifj; jhahu; nra;aTk;. 
ngWjy;fs; njhif njhif nrYj;jy;fs; njhif njhif 
,Ug;G fP/nfh   ikjhd thlif nrYj;jpaJ  12>000 
ifnuhf;fk; 23>000  mr;Rf; fl;lzk;  5>000 
tq;fpnuhf;fk; 6>000 35>000 tq;fpf; fl;lzk;  1>000 
muq;f thlif ngw;wJ  6>000 fl;llk; kPjhd fhg;gPL  2>000 
re;jh ngw;wJ  9>000 njhlu; tpisahl;Lg; Nghl;br; nryTfs; 16>000 
MAs; cWg;gpdu; fl;lzk;  7>000 jzpf;iff; fl;lzk;  3>000 
ghJfhg;G ngl;lf thlif ngw;wJ 2>000 Tpisahl;Lg; nghUs;fs; thq;fpaJ 4>000 
   ,Ug;G fP/,   
   ifnuhf;fk; 2>000  
   tq;fp nuhf;fk; 14>000  
  59>000   59>000 
jtpu;f;fg;gl Ntz;ba fzf;Ffs; 
1. nuhf;fk;>(23>000) tq;fp(6>000) njhlf;f kw;Wk; ,Wjp; nuhf;fk; (2>000) tq;fp(14>000) ,Ug;Gfs;. 
2. Kjypd tuTfs;(MAs; cWg;gpdu; fl;lzk; 7>000) kw;Wk; Kjypdr; nryTfs;  
3. Fwpg;gpl;l epjpf;fhd tuTfs; kw;Wk; nryTfs; 
gjpT nra;ag;;gl Ntz;ba fzf;Ffs; 
1. nuhf;f rhu;gw;w eltbf;iffs; (thuhf;fld;> Nja;khdk;> epiyr;nrhj;J tpw;gid kPjhd ,yhgel;lk;) 
2. elg;ghz;Lld; njhlu;Gila tUtha; kw;Wk; nryTfs; njhlu;ghd rupfl;Ljy;fs; 
Fk;gNfhzk; $ilg;ge;J rq;fj;jpd; 2018> khu;r; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;Lf;Fupa tUtha; kw;Wk; 
nrytpdf; fzf;F 
nrytpdk; njhif njhif tUthapdk; njhif njhif 
ikjhd thlif nrYj;jpaJ  12>000 muq;f thlif ngw;wJ  6>000 
mr;Rf; fl;lzk;  5>000 re;jh ngw;wJ  9>000 
tq;fpf; fl;lzk;  1>000    
fl;llk; kPjhd fhg;gPL  2>000 ghJfhg;G ngl;lf thlif ngw;wJ 2>000 
njhlu; tpisahl;Lg; Nghl;br; nryTfs; 16>000   
jzpf;iff; fl;lzk;  3>000    



Tpisahl;Lg; nghUs;fs; thq;fpaJ 4>000 gw;whf;Fiw 26>000 
  43>000   43>000 
re;jh Fwpj;j rupfl;Ljy;fs; 
tpdhtpy; nfhLf;fg;gLk; tptuq;fs; 
1. elg;G Mz;by; (2018)y; ngw;wJ   50>000 
2. fle;jhz;L (2017) epYit re;jh 5>000  
3. mLj;j Mz;bw;fhf(2019) Kd;$l;b ngw;wJ 7>000 
4. elg;ghz;L epYit re;jh 6>000 
5. fle;jhz;L (2017) elg;ghz;bw;fhf(2018) Kd;$l;b ngw;w re;jh 4>000  
tpdhtpw;F tpilfhz tpdh Fwpj;j rupahd Gupjy; Ntz;Lk;  
1. Kjypy; elg;ghz;L fle;jhz;Lfis njupe;J nfhs;f 
2. elg;ghz;by; ngw;wre;jh> elg;ghz;LepYit> elg;ghz;L Kd;$l;b ngw;w re;jhit vOjTk; 
3. fle;jhz;L epYit re;jhtpy; elg;ghz;by; ngw;w gFjp> fle;jhz;L Kd;$l;b ngw;wif vOjTk; 
4. elg;ghz;L ngw;w re;jhtpy; fle;jhz;L epYit> elg;ghz;L Kd;$l;bngw;wij fopf;fTk; 
                       elg;ghz;L epYit> fle;jhz;L Kd;$l;bngw;wij $l;lTk; 
fle;jjhz;L  2017 elg;ghz;L  2018 vjpu;tUkhz;L 2019 

 elg;ghz;L ngw;wJ 50>000  

fle;jhz;L epYit 5>000(-) 
(elg;ghz;by; ngw;w gFjp) 

elg;ghz;L epYit  6>000(+)  

fle;jhz;L Kd;$l;bngw;wJ4>000(+) Kd;$l;bngw;wJ  7>000(-)  

 
nrytpdk; njhif njhij tUtha; njhif njhij 
   elg;ghz;by;ngw;w re;jh 50>000  
   $l;Lf e.M. epYit 6>000  
    56>000  
   fopf;f e.M Kd;$l;b ngw;wJ 7>000  
    49>000  
   fopf;f f.M epYit 5>000  
    44>000  
   $l;Lf f.M Kd;$l;b ngw;wJ 4>000 48>000 
tUtha; nrytpdf; fzf;fpy; ,lk; ngWk; nrytpdq;fs; njhlf;f>,Wjp ,Ug;G kw;Wk; tpw;gid  
tUtha; nrytpdf; fzf;fpd; gw;W gf;fj;jpy; 
njhlf;f ,Ug;Gld; mt;thz;by; thq;fpaij $l;b ,Wjp ,Ug;ig fopf;f Ntz;Lk; 
gioa nghUs; tpw;wpUe;jhy; mij tuT gf;fj;jy; fhl;l Ntz;Lk; 
njhlf;f ,Ug;G njhlf;f ,Ug;Gepiyf; Fwpg;gpYk; ,Wjp ,Ug;G ,Wjp ,Ug;Gepiyf; Fwpg;gpYk; vOTk; 
tpdh vz; 15 gpd;tUk; tptuq;fs; Ntjhuz;ak; tpisahl;L kd;wj;jpd; ,Wjpf; fzf;Ffspy; vt;thW 
Njhd;Wk; vdf; fhl;lTk; 
kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs; njhlf;f ,Ug;G    3>000.  
mt;thz;by; thq;fpa kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs;  17>000 
gioa kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs; tpw;gid   2>000 
kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs; ,Wjp ,Ug;G   4>000 

Ntjhuz;ak; tpisahl;L kd;wj;jpd; 
..Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;bw;fhd tUtha; nryT fzf;F 

kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs; njhlf;f ,Ug;G 3>000  gioa kl;ilfs; kw;Wk; 
ge;Jfs; tpw;gid 

2>000 
$l;Lf: mt;thz;by; thq;fpa kl;ilfs;  
kw;Wk; ge;Jfs; 

17>000  

 20>000     
fopf;f: kl;ilfs; kw;Wk; ge;Jfs; ,Wjp ,Ug;G 4>000 16>000    



 
Fwpg;gpl;l epjp rhu;e;j tUkhdk; kw;Wk; nryTfs; Fwpj;j nray;Kiwfs; 
1. tUtha; nrytpdf; fzf;fpy; ,lk; ngwhJ 
2. Fwpg;gpl;l epjp   - ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G nghWg;G 
  Fwpg;gpl;l epjp KjyPL - ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G nrhj;J 
3. epjpFwpj;j tUtha; epjpAld; $l;b epjp nryTfis epjpapypUe;J fopf;f Ntz;Lk; 
4. $bAs;s epjp tUtha; epjpAld; $l;lTk;. NkYk; nrhj;Jf;fs; gFjpapy; $bAs;s tl;b vd 
fhz;gpf;fg;gl Ntz;Lk; 
gapw;rp fzf;F 17. nrd;id nld;dp]; kd;wj;jpd; tpisahl;Lg; Nghl;bepjp Vg;uy; 1>2018 md;W & 24>000 
tutpUg;G fhl;baJ. me;j Mz;by; me;epjpapypUe;J ngw;w tuTfs; & 26>000. me;j Mz;by; Nkw;nfhz;l 
tpisahl;Lg; Nghl;br; nryTfs; 33>000. ,t;tptuq;fs; kd;wj;jpd; 2019> khu;r; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; 
Mz;Lf;Fupa ,Wjpf; fzf;Ffspy; vt;thW Njhd;Wk; vdf;fhl;lTk;. 
nrd;id nld;dp]; kd;wj;jpd;2019> khu;r; 31 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
tpisahl;Lg; Nghl;b epjp 24>000     
$l;Lf epjp tuTfs; 26>000     
 50>000     
fopf;f: epjp nryTfs; 33>000 17>000    
Gj;jf tpdh vz; 21. 
Vw;fhL ,isQu; rq;fj;jpd; 2019 khu;r; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;bw;fhd tUtha; nrytpd 
fzf;F 
nrytpdk; njhif njhij tUtha; njhif njhij 
rk;gsk;  14>000 re;jh 24>800  
mYtyfr; nryTfs;  7>200 $l;Lf $bAs;s re;jh 1>700 26>500 
vOJnghUs; thq;fpaJ 1>200  Nru;f;iff; fl;lzk;  2>000 
$l;Lf vOJnghUs; 
thq;fpaJ 

1>800  tq;fp tl;b  1>500 

 3>000  Gioa nra;jpj;jhs; 
tpw;wJ 

 1>100 

fopf;f vOJnghUs; ,Ug;G 2>000 1>000    
nra;jpj;jhs; thq;fpaJ  2>100    
cgup  6800    
  31>100   31>100 
      
Vw;fhL ,isQu; rq;fj;jpd; 2019 khu;r; 31 Mk; ehis ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp 20>000  Gj;jfq;fs; ,Ug;G 9>200  
$l;Lf cgup 6>800 26>800 $l;Lf Gj;jfk; thq;fpaJ 15>000 24>200 
Gj;jfk; thq;Ftjw;fhf 
ngw;w muR khdpak; 

 10>000 vOJ nghUs; ,Ug;G  2>000 

gupRepjp   ifnuhf;fk;  9>900 
gupRepjp tuTfs; 6>000  $bAs;s re;jh   1>700 
fopf;f gupRfs; toq;fpaJ 5>000 1>000    
  37>800   37>800 
Gj;jf tpdh vz; 22 
nea;Ntyp mwptpay; rq;fj;jpd; 2018 brk;gu; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;bw;Fupa tUtha; kw;Wk; 
nrytpdf; fzf;F 
nrytpdk; njhif njhij tUtha; njhif njhij 
jghy; nryTfs;  200 re;jh 8>700  
Ma;tfr; nryTfs;  2>400 fopf;f Kd;$l;b ngw;wJ 600 8>100 
nrayhsUf;fhd kjpg;G+jpak;  5>000 ,ju tuTfs;  500 



jzpf;iff; fl;lzk;  3>600 mwptpay; cgfuzk; 
tpw;wjpy; ,yhgk; 

 1>000 

nghJr; nryTfs;  1>800 gw;whf;Fiw  3>400 
  13>000   13>000 
nea;Ntyp mwptpay; rq;fj;jpd; 2018 brk;gu; 31 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp 6>400  mwptpay; cgfuz ,Ug;G 5>000  
fopf;f: gw;whf; Fiw 3>400 3>000 $l;Lf elg;ghz;L thq;fpaJ 10>000  
MAs; cWg;gpdu; fl;lzk;  5>000 fopf;f: elg;ghz;L tpw;wJ 5>000 10>000 
Kd;$l;b ngw;w re;jh  600 ifnuhf;fk;  200 
Gjpa fiyauq;f xJf;F   tq;fp nuhf;fk;  400 
fz;fhl;rp epjp tuT 7>000     
fopf;f fz;fhl;rp nryTfs; 5>000 2>000    
  10>600   10>600 
Gj;jf tpdh vz; 23 
rptfhrp Xa;T+jpau; kdkfpo; kd;wj;jpd; 2018> khu;r; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;bw;fhd tUtha; 
kw;Wk; nrytpdf; fzf;F 
nrytpdk; njhif njhij tUtha; njhif njhij 
thlifAk; tupAk;  18>000 re;jh (300X100=30>000) 25>000  
kpd;fl;lzk;  17>000 $l;Lf epYit re;jh 5>000 30>000 
gOJghu;g;G kw;Wk; GJg;gpj;jy;  16>000 muq;f thlif  14>000 
rpwg;G tpUe;J nryTfs;  4>000 ghJfhg;G ngl;lf thlif  5>000 
gw;gy nryTfs;  2>000 rpwg;G tpUe;J t#y;  12>000 
cgup  4000    
  61>000   61>000 
rptfhrp Xa;T+jpau; kdkfpo; kd;wj;jpd; 2017> Vg;uy; 1 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp  46>000 miwfyd;  10>000 
   epYit re;jh (5000+1000)  6>000 
   if nuhf;fk;  10>000 
   tq;fp nuhf;fk;  20>000 
  46>000   46>000 
 
rptfhrp Xa;T+jpau; kdkfpo; kd;wj;jpd; 2018> khu;r; 31 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf;Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp 46>000  miwfyd; (10>000+12000)  22>000 
$l;Lf cgup 4>000 50>000 gpy;ypahu;l;]; Nkir  70>000 
Kd;$l;bngw;w re;jh  6>000 epYit re;jh (5000+1000)  6>000 
capy;nfhil  40>000 if nuhf;fk;  1>000 
tq;fp Nky;tiug;gw;W  3>000    
  99>000   99>000 
 
Gj;jf tpdh vz; 24 tpUJefu; ifg;gq;J rq;fj;jp;d 2018 brk;gu; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; 
Mz;bw;fhd tUtha; nrytpd fzf;F 
nrytpdk; njhif njhij tUtha; njhif njhij 
tpisahl;L muq;f guhkupg;G  17>000 re;jh 55>000  
nrayhsUf;fhd kjpg;G+jpak;  18>000 $l;Lf epYit re;jh 6>000 61>000 
ge;J kl;ilfs; ,Ug;G 5>000  ed;nfhilfs;  40>000 
ge;J kl;ilfs; thq;fpaJ 22>000 27>000 epiy itg;G kPjhd tl;b  8>000 
Gy; tpijfs; thq;fpaJ  2>000 ,ju tuTfs;  5>000 
gy;tifr; nryTfs;  3>000    



cgup  47>000    
  1>14>000   1>14>000 
 
tpUJefu; ifg;gq;J rq;fj;jp;d; 2018 [dtup 1 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp  75>000 KjyPLfs;  10>000 
   tshfk; kw;Wk; ikjhdq;fs;  40>000 
   ge;J kl;ilfs;  5>000 
   epYit re;jh (10>000+ 5000)  15>000 
   ifnuhf;fk;  5>000 
  75>000    75>000 
tpUJefu; ifg;gq;J rq;fj;jp;d; 2018 brk;gu; 31 Mk; ehisa ,Ug;Gepiyf; Fwpg;G 
nghWg;Gfs; njhif njhij nrhj;Jfs; njhif njhij 
njhlf;f Kjy; epjp 75>000  KjyPLfs;  10>000 
$l;Lf cgup 47>000 1>22>000 epiyitg;G  58>000 
   tshfk; kw;Wk; ikjhdq;fs;  40>000 
Kd;$l;b ngw;w re;jh  5>000 epYit re;jh (5>000+ 6000)  11>000 
tpisahl;L Nghl;b epjp tuT 30>000  ifnuhf;fk;  7>000 
fopf;f epjp nryTfs; 25.000 5.000 tq;fp nuhf;fk;  6>000 
  1>32>000   1>3 2>000 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

myF 3  $l;lhz;ik epWtdf; fzf;Ffs; - mbg;gilfs; 

kpff;FWfpa tpdhtpil 

1. $l;lhz;ik tiutpyf;fzk; juTk;? 
,e;jpa $l;lhz;ikr; rl;lk; 1932 gpupT 4d; gb "$l;lhz;ik vd;gJ vy;NyhUk; Nru;e;Njh> my;yJ 
vy;NyhUf;Fkhf xUtNuh> elj;Jk; njhopypd; ,yhgj;ijg; gfpu;eJ nfhs;s xg;Gf; nfhz;ltu;fspilNa 
epyTk; cwT' MFk;. 
2. $l;lhz;ik xg;ghtzk; vd;why; vd;d? 
$l;lhspfSf;fpilNaahd cld;gbf;ifapd; tpjpfis cs;slf;fpa VOj;J tbtpyhd xUMtzk;. 
$l;lhz;ik rl;lk; 1932> d; gb xU $l;lhz;ik epWtdk;;> $l;lhz;ik xg;ghtzj;ijf; nfhz;bUf;f 
Ntz;Lk; vd;w fl;lhak; ,y;iy. - $l;lhz;ik xg;ghtzk; tpUk;gj;jf;fjhFk; 
3. epiyKjy; Kiw vd;why; vd;d? 
epiyKjy; Kiwapy;> $l;lhspfspd; Kjy; khwhky; ,Uf;Fk;. 
nghJthf mNj njhifahf epiyahdjhf ,Uf;Fk;. 
xt;nthU $l;lhspf;Fk; ,uz;L fzf;Ffs; 1.Kjy; fzf;F 2. elg;Gf; fzf;F guhkupf;fg;gLk; 
Midj;J eltbf;iffSk; elg;Gf; fzf;fpy; gjpag;gLk;. 
4.$l;lhsp xUtUf;F Kjy; kPJ tl;b mDkjpf;f Nkw;nfhs;s Ntz;ba Fwpg;Ngl;Lg; gjpT vd;d?  

Kjy;kPJ tl;b mDkjpf;Fk; NghJ 

ehs; tptuk; N.g.v gw;W tuT 
 Kjy; kPJ tl;b f/F                         g  XXX  
    $l;lhspfs; Kjy;/elg;G fzf;F   XXX 
 (Kjy; kPJ tl;b mDkjpg;gjw;fhd gjpT)    
 ,yhgel;lg; gfpu;T f/F                       g    
    Kjy; kPJ tl;b f/F                             
 (Kjy; kPJ tl;bfzf;if Kbf;Fk; NghJ)    
 

5. ,yhgel;lg; gjpu;T fzf;F Vd; jahupf;fg;gl Ntz;Lk;? 
,yhgel;lg; gfpu;T fzf;F ,yhg el;lf; fzf;fpd; ePl;bg;ghFk;. 
,J $l;lhspfsplkpUe;J ngw Ntz;ba njhif kw;Wk; nrYj;j Ntz;baJ njhlu;ghd eltbf;iffisr; 
rupf;fl;Lk; Nehf;fw;jpw;fhf jahupf;fg;gLfpwJ. 
FWfpa tpdhf;fs; 
1. $l;lhz;ikapd; rpwg;gpay;Gfisj; juTk; 
$l;lhz;ik vd;gJ ,uz;L my;yJ mjw;F Nkw;gl;ltu;fshy; cUthf;fg;gLk; xU mikg;G mjpf gl;r 
cWg;gpdu;fspd; vz;zpf;if 50  
njhopy; epWtdj;jpd; ,yhgk; my;yJ el;lj;ijg; gfpu;e;J nfhs;s vOj;J my;yJ  Ngr;R tbtpNyh 
my;yJ cl;fpilahfNth cld;ghL ,Uf;f Ntz;Lk;. 
$l;lhz;ik epWtdj;ij midtUNkh my;yJ midtupd; rhu;gpy; xUtNuh elj;jyhk; 
2. $l;lhz;ik xg;ghtzj;jpd; cs;slf;fq;fs; VNjDk; Mwpidj; juTk;. 

ngau; 

1. epWtdj;jpd; ngau;> jd;ik kw;Wk; njhopy; nra;Ak; ,lk; 
2. midj;Jf; $l;lhspapd; ngau; kw;Wk; Kftup 
 



Kjy; - vLg;G 

3. Xt;nthU $l;lhspAk; mspj;j Kjy; 
4. xt;nthU $l;lhspf;Fk; mDkjpf;fg;gl;l vLg;Gj; njhif 

tl;b 

 5. Kjy; kPJ mDkjpf;fg;gLk; tl;b tPjk; 
 6. $l;lhspfspd; vLg;Gfs; kPjhd tl;b tPjk; 
 7. $l;lhspfsplkpUe;J ngw;w fld; kPjhd tl;b tPjk; 
3. epiyKjy; Kiwf;Fk; khWgLk; Kjy; Kiwf;Fk; ,ilNaahd NtWghLfisj; juTk;. 

mbg;gil epiyKjy; Kiw khWgLk; Kjy; Kiw 
fzf;Ffspd; 
vz;zpf;if 

,uz;L fzf;Ffs;  
Kjy; kw;Wk; elg;Gf; fzf;Ffs; 

xU fzf;F 
Kjy; fzf;F 

Kjy; njhif tof;fkhf khwhky; epiyahf ,Uf;Fk; gUte;NjhWk; khWf; nfhz;Nl ,Uf;Fk; 
,Wjp ,Ug;G Kjy; fzf;F vg;NghJk; tutpUg;G 

elg;G fzf;F gw;W my;yJ tutpUg;G 
nghJthf tutpUg;G 
gw;wpUg;Gfisf; $l fhl;lyhk; 

rupfl;Ljy; elg;Gf; fzf;fpy; nra;ag;gLk; Kjy; fzf;fpy; nra;ag;gLk; 
4. $l;lhz;ik xg;ghtzk; ,y;yhjNghJ> ,e;jpa $l;lhz;ikr; rl;lk; 1932 d; gb filgpbf;f Ntz;ba 
tpjpKiwfs; Fwpj;J rpW Fwpg;G juTk;. 

$l;lhspfspd; Cjpak (gpupT 13 (m)) 
Cjpak; my;yJ ciog;G Cjpak; mDkjpf;fg;gl Ntz;bajpy;iy 
,yhgg; gjpu;T tpfpjk; (gpupT 13 (M)) 
,yhgq;fs; my;yJ el;lq;fis rkkhfg; gfpu;e;Jf; nfhs;s Ntz;Lk; 
Kjy; kPJ tl;b (gpupT 13 (,)) 
Kjy; kPJ tl;b mDkjpf;fg;gLtjpy;iy 
$l;lhspfsplkpUe;J epWtdkj;jpw;fhf ngwg;gl;l fld; kPjhd tl;b (gpupT 13 (<)) 
fld; kPJ Mz;Lf;F 6% toq;fg;gl Ntz;Lk; 
$l;lhspfspd; vLg;G kPJ tl;b 
$l;lhspfspd; vLg;G kPJ tl;b tpjpf;ff;$lhJ. 
Gj;jf gapw;rp tpdh vz; 2.  epiyKjy; Vw;ghL 

&gd; kw;Wk; nlupapd; Kjy; fzf;Ffs; 
ehs; tptuk; &gd; nlup ehs; tptuk; &gd; nlup 
 ,Ug;G fP/, 70>000 50>000  ,Ug;G fP/nfh 70>000 50>000 
     nuhf;fk;($Ljy; Kjy;) 18>000 16>000 
  88>000 66>000   88>000 66>000 
     ,Ug;G fP/nfh 88>000 66>000 

&gd; kw;Wk; nlupapd; elg;G fzf;Ffs; 
ehs; tptuk; &gd; nlup ehs; tptuk; &gd; nlup 
 vLg;Gfs; 10>000 6>000  ,Ug;G fP/nfh 25>000 15>000 
 vLg;Gfs; kPJ tl;b 500 300  ,yhgg; gq;F 35>000 25>800 
     Kjy; kPJ tl;b 3>500 2>500 
 ,Ug;G fP/, 65>000 55>000  rk;gsk;  18>000 
     fopT 12>000  
  75>500 61>300   75>500 61>300 
     ,Ug;G fP/nfh 65>000 55>000 
 
Kjy; kPjhd tl;b fzf;fpLjy; 
gpufhR Kjy;; kPJ tl;b: 



Kjy; kPJ tl;b=       Kjy; njhif X tl;b tPjk; X tl;bf;Fupa fhyk; 

njhlf;f Kjy; (Xuhz;L)   300000       ×       
𝟔

100
           ×             

12

12
         =18000 

$Ljy; Kjy;  (9 khjq;fs;)  60000       ×        
𝟔

100
            ×            

9

12
        =2700 

Kjy; kPJ tl;b           20700 
 
Rg;upah Kjy;; kPJ tl;b: 
Kjy; kPJ tl;b=      Kjy; njhif X tl;b tPjk; X tl;bf;Fupa fhyk; 

njhlf;f Kjy; (Xuhz;L)   200000       ×       
𝟔

100
          ×            

12

12
          =12000 

$Ljy; Kjy;  (6 khjq;fs;)  30000       ×        
𝟔

100
           ×            

6

12
          =900 

Kjy; kPJ tl;b           12>900 
(vLj;j Njjp nfhLf;fg;glhjjhy; 6 khjq;fSf;F tl;b fzf;fplg;glNtz;Lk; 
tpdh vz;9 
tptuk; ,uh[d; Njtd; 
 njhif njhif njhif njhif 
2018> brk;gu; md;W Kjy;  1>00>000  80>000 
$l;Lf: vLg;Gfs;  20>000  10>000 
  1>20>000  90>000 
fopf;f     
$Ljy; Kjy; 40>000  30>000  
,yhgk; Vw;fdNt tuT itj;jJ 20>000 60>000 10>000 40>000 
2017> [dtup1 md;W Kjy;  60>000  50>000 
,yhgk; Kjy; fzf;fpy; tuT itj;jJ  
=<l;ba ,yhgk; 70>000 - ,Ug;Gepiyf;Fwpg;gpd; gbahd ,yhg ,Ug;G 40>000 = 30>000> 
,e;jj;njhif 2:1 vd;w ,yhgg; gjpu;T tpfpjj;jpy; $l;lhspfSf;fpilNa gfpu;e;jspf;fg;gLfpwJ 
𝟑𝟎𝟎𝟎𝟎

3
=10>000 ,uh[d;(10000X2=20>000>Njtd;10000X1=10>000) 

Kjy; kPjhd tl;b fzf;fpLjy; 
,uh[d; Kjy;; kPJ tl;b: 
Kjy; kPJ tl;b=       Kjy; njhif X tl;b tPjk; X tl;bf;Fupa fhyk; 

njhlf;f Kjy; (Xuhz;L)   60000       ×        
𝟔

100
           ×             

12

12
         =3600 

$Ljy; Kjy;  (9 khjq;fs;) 40000       ×        
𝟔

100
            ×            

9

12
        =1800 

Kjy; kPJ tl;b            5400 
 
Njtd; Kjy;; kPJ tl;b: 
Kjy; kPJ tl;b=      Kjy; njhif X tl;b tPjk; X tl;bf;Fupa fhyk; 

njhlf;f Kjy; (Xuhz;L)    50000       ×        
𝟔

100
          ×             

12

12
          = 3000 

$Ljy; Kjy;  (6 khjq;fs;)  30000       ×        
𝟔

100
           ×            

4

12
          =600 

Kjy; kPJ tl;b            3>600 
vLg;Gfs; kPJ tl;b fzf;fpLjy; 
1. Neub Kiw   
vLg;Gfs; kPJ tl;b  = vLg;Gj;njhif  X  tl;btPjk;  X tl;bf;Fupa fhyk;  

2. ngUf;Fj; njhif Kiw  

vLg;Gfs; kPjhd tl;b = nkhj;jg; ngUf;Fj; njhif X Mz;L tl;btPjk; X
𝟏

𝟏𝟐
 



3. ruhrup fhy Kiw  
 vLg;Gfs; kPJ tl;b = vLg;Gj;njhif  X  tl;btPjk;  Xruhrup fhyk; 

ruhrup fhyk; = 

KjyhtJ vLg;Gf;Fk; Mz;L 
,Wjpf;Fk; ,ilNaAs;s 
khjq;fspd; vz;zpf;if 

+ 
,Wjp vLg;Gf;Fk; Mz;L 
,Wjpf;Fk; ,ilNaAs;s 
khjq;fspd; vz;zpf;if 

2 
 
tpdh vz; 12 15 
vLg;Gfs; kPJ tl;b   = vLg;Gj;njhif  X  tl;btPjk;  X tl;bf;Fupa fhyk;   

gpg;utup     1 y; vLg;G  2, 000          ×  
6

100
                 ×  

11

12
                            = 110 

Nk   ;     1 y; vLg;G  10,000          × 
6

100
                    × 

8

12
                                =  400 

[{iy     1 y; vLg;G    4,000        ×  
6

100
                  ×  

6

12
                            = 120 

mf;Nlhgu;   1 y; vLg;G  6, 000         ×  
6

100
                  ×  

3

12
                           =   90 

           =   720 
 
tpdh vz;  15 
ngUf;Fj; njhif Kiwapy; vLg;G kPJ tl;b fzf;fpLjy; 
 
vLg;G ehs; vLg;Gj; njhif tl;bf;Fupa fhyk; 

brk;gu; 31 tiu 
(khjq;fspy;) 

ngUf;Fj; njhif 

gpg;utup   1 2>000 11 22>000 
Nk      1 10>000 8 80>000 
[{iy   1 4>000 6 24>000 
mf;Nlhgu; 1 6>000 3 18>000 
 22>000  1>44>000 
 

vLg;Gfs; kPjhd tl;b = nkhj;jg; ngUf;Fj; njhif X Mz;L tl;btPjk; X
𝟏

𝟏𝟐
 

     1>44>000    X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X
𝟏

𝟏𝟐
=   720 

ruhrup fhyKiw 

$l;lhsp ngau;:  ftpjh vLg;Gj; njhif: 5>000  tl;b tpfpjk;  6% 

#o;epiyfs; 

xt;nthU khj 

1. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; -nkhj;j vLg;G (5000 X 12) - ruhrup fhyk; 
𝟔.𝟓

𝟏𝟐
 

2. kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;   -nkhj;j vLg;G (5000 X 12) - ruhrup fhyk; 
𝟔

𝟏𝟐
 

3.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;    -nkhj;j vLg;G (5000 X 12) - ruhrup fhyk; 
𝟓.𝟓

𝟏𝟐
 

xt;nthU fhyhz;L 



4. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; -nkhj;j vLg;G (5000 X 4) - ruhrup fhyk; 
𝟕.𝟓

𝟏𝟐
 

5. kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;     -nkhj;j vLg;G (5000 X 4) - ruhrup fhyk; 
𝟔

𝟏𝟐
 

6.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;    -nkhj;j vLg;G (5000 X 4) - ruhrup fhyk; 
𝟒.𝟓

𝟏𝟐
 

xt;nthU miuahz;L 

7. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; -nkhj;j vLg;G (5000 X 2) - ruhrup fhyk; 
𝟗

𝟏𝟐
 

8.  kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;-nkhj;j vLg;G (5000 X 2) - ruhrup fhyk; 
𝟔

𝟏𝟐
 

9.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;   -nkhj;j vLg;G (5000 X 2) - ruhrup fhyk; 
𝟑

𝟏𝟐
 

epidtpy; nfhs;f kj;jpapy; vLj;jhy; %d;W #o;epiyfspYk; 
𝟔

𝟏𝟐
 

xU khjj;ij ,uz;lhy; tFj;jhy; 0.5  

mij khj Jtf;fkhdhy;   6 Uld; $l;lTk; 6.5 khj ,Wjpahdy; fopf;fTk; 5.5 

fhyhz;L vd;why; %d;W khjk; - ,uz;lhy; tFj;jhy; 1.5 

mijfhyhz;L Jtf;fkhdhy;  6 Uld; $l;lTk; 7.5 fhyhz;L ,Wjpahdy; fopf;fTk; 4.5 

miuahz;L  vd;why; MW khjk; - ,uz;lhy; tFj;jhy; 3 

mijmiuahz;L Jtf;fkhdhy;  6 Uld; $l;lTk; 9miuahz;L ,Wjpahdy; fopf;fTk; 3 

xt;nthU #o;epiyfspYk; vLg;G kPJ tl;b 

vLg;Gfs; kPJ tl;b = vLg;Gj;njhif  X  tl;btPjk;  Xruhrup fhyk; 

xt;nthU khj 

1. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; - (5000 X 12) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X ; 

𝟔.𝟓

𝟏𝟐
 

     (5000X12) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X; 

𝟔.𝟓

𝟏𝟐
 

 50 X 6 x 6.5   
    300 X 6.5 = 1950 
 

2. kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;   - (5000 X 12) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟔

𝟏𝟐
=  1800 

3.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;    - (5000 X 12) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟓.𝟓

𝟏𝟐
=  1650 

xt;nthU fhyhz;L 

4. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; - (5000 X 4) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟕.𝟓

𝟏𝟐
=  750 

5. kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;     - (5000 X 4) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟔

𝟏𝟐
=  600 

6.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;    - (5000 X 4) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟒.𝟓

𝟏𝟐
=  450 

xt;nthU miuahz;L 

7. njhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; - (5000 X 2) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟗

𝟏𝟐
=  450 

8.  kj;jpapy; vLj;jpUe;jhy;- (5000 X 2) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟔

𝟏𝟐
=  300 

9.,Wjpapy; vLj;jpUe;jhy;   - (5000 X 2) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X;; 

𝟑

𝟏𝟐
=  150 

 
,ij vOjpdhy; 75 rjtPj kjpg;ngz; ngwyhk; - tpilf;F 25 rjtPj kjpg;ngz; 
vLg;Gfs; kPJ tl;b = vLg;Gj;njhif  X  tl;btPjk;  Xruhrup fhyk; 

xt;nthU khjnjhlf;fj;jpy; vLj;jpUe;jhy; - (5000 X 12) X
𝟔

𝟏𝟎𝟎
X ; 

𝟔.𝟓

𝟏𝟐
 



$l;lhspfpd; Cjpak; kw;Wk; fopT 

fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; xU Fwpg;gpl;l rjtpjk; fopT 

=fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgk;X ; fopT tPjk; / 100 

fopTf;F gpd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; xU Fwpg;gpl;l rjtpjk; fopT 

=fopTf;F gpd; cs;s epfu ,yhgk;X ; fopT tPjk; / 100+fopT tPjk; 

Gj;jf tpdh vz; 20.   
epfu ,yhgk; 60>000.    
fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; 20% 
fopTf;F gpd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; 20% 

fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; 20%    (60000) X
𝟐𝟎

𝟏𝟎𝟎
= 12>000 

fopTf;F gpd; cs;s epfu ,yhgj;jpy; 20%(60000-12000) X
𝟐𝟎

𝟏𝟐𝟎
= 8>000 

tpdh vz; 23. 
2018> brk;gu; 31 Mk; ehNshL KbtilAk; Mz;Lf;Fupa ,yhgel;lg; gjpu;T fzf;F 
tptuk; njhif  njhif tptuk; njhif  njhif 

Kjy; kPJ tl;b f/F   ,yhgel;lf; f/F  3>65>000 

me;Njhzp (4>00>000X5%) 20>000     

uQ;rpj;    (3>00>000X5%) 15>000 35>000    

 me;Njhzp Cjpa f/F  90>000    

uQ;rpj; fopT f/F  48>000    

$l;lhspfspd; Kjy; f/F      

  me;Njhzp  f/F 96>000     

  uQ;rpj;  f/F 96>000 1>92>000    

  3>65>000   3>65>000 

fopT fzf;fpLjy;: 
fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgk; = 3>65>000 - (35>000+90>000) = 2>40>000 

fopT=fopTf;F Kd; cs;s epfu ,yhgk; X ; fopT tPjk; / 100+fopT tPjk; 

=2>40>000X
𝟐𝟓

𝟏𝟐𝟓
=48000 

 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

4 அகுகூட்ைொண்கநற்தனர் 

 

1. ற்பனர்ன்ால்ன்? 

எருபதாமிலுக்குன்ளநளனதபக்கூடினஅத்பதாமிின்புகழ்அல்துன்நதிப்புற்பனர்ஆகும்.  

இது, அத்பதாமில்அதிகஇாம்ஈட்டஉதவுகிது.  

இதுதிர்காத்தில்ிறுயம்நிகுதினாகஈட்டக்கூடினயருநாங்கின்தற்தாளதனநதிப்புஆகும்.   

இதுஎருபுாகாச்ப ாத்து. 

2. யாங்கப்ட்டற்பனர்ன்ால்ன்? 

ற்பனருக்காகணதநாஅல்துணத்தின்நதிப்தாநறுனாகச்ப லுத்தப்ட்டிருந்தால்இது 

யாங்கப்ட்டற்பனர் 

3. உனர்இாம்ன்ால்ன்? 

எருயினாாபத்தின்உனர்இாம்ன்து ாதாபணஇாத்ளதயிடகூடுதாகஉள் பா ரிஇாம்ஆகும்.  

உனர்இாம்=  பா ரிஇாம் –  ாதாபணஇாம் 

4.  ாதாபணஇாயிகிதம்ன்ால்ன்? 

 ாதாபணஇாம்ன்துஎதபதன்ளநபளடனயினாாபிறுயங்கள் ாதாபணசூழ்ிளகில்யமக்கநாக
ஈட்டும்இாம்ஆகும். 

5.கூட்டாண்ளநிறுயத்தில்ற்பனளபநதிப்ிடும்ததனும்இபண்டுசூழ்ிளகளத்தபவும். 

 

இாப்கிர்வுயிகிதத்தில்நாற்ம்ற்டும்தாது 

கூட்டாண்ளநிறுயத்தில்புதினகூட்டாித ர்க்கப்டும்தாது - யிகும்தாது - ிறுயத்ளதக்களக்கும் 

தாது 

 

குறுகினயிொக்கள் 

1. ற்தனகபத்தரீ்நொிக்கும்ஏளதனும்ஆறுகொபணிககத்தபவும். 

ருகூட்ைொண்கநிறுயத்தின்ற்தனரின்நதிப்ிளத்தரீ்நாிக்கும்கொபணிகள் 

 

(i) ிறுயத்தின்இொம்ஈட்டும்தின் 

ிறுயத்தின்இாம்ஈட்டும்தின்ற்பனரின்நதிப்ிளத்தீர்நாிக்கிது.  

அதிகஇாம்ஈட்டும்எருிறுயம்அல்துதிர்காத்தில்அதிகஇாம்ஈட்டும்திளக்பகாண்டுள்எரு
ிறுயம்அதிகநாற்பனர்நதிப்ிளக்பகாண்டிருக்கும்.  

(ii) யினொொபிறுயத்தின்சொதகநொஅகநயிைம் 

யினாாபிறுயநாதுயாடிக்ளகனார்கால்ிதில்ப ன்ளடனக்கூடினபக்கினஇடத்தில்அளநந்திருந்
தால்,  

இாம்அதிகநாகஇருக்கும். தய, அந்ிறுயம்அதிகநதிப்ிாற்பனளபக்பகாண்டிருக்கும். 



(iii) ல்தபநொதொருட்கள்நற்றும்ளசகயகள்யமங்குதல் 

ல்தபநாபாருட்கள்நற்றும்த ளயகளயமங்குயதால்யாடிக்ளகனார்கள்நற்றும்பாதுநக்கள்நத்தி
னில்ன்நதிப்ளப்பற்ிருக்கும்ிறுயத்தின்ற்பனர்அதிகநாகஇருக்கும். 

(iv) யினொொபிறுயத்தின்கொஅவு 

ீண்டஆண்டுகள்யணிகத்ளதடத்தியரும்ிறுயத்ளதயாடிக்ளகனார்ன்குஅிந்திருப்தால் 

அதிகயருநாம்நற்றும்அதிகநதிப்ிாற்பனளபப்பற்ிருக்கும். 

(vi) ளொட்டினின்அவு 

தாட்டிதனஇல்ாதஅல்துகுளயாதாட்டிளனக்பகாண்டுள்ிறுயத்தின்ற்பனர்நதிப்புஅதிகநா
தாகஇருக்கும். 

(vii) ிகொபணிகள் 

உரிளநனாரின்ிபம், ஈர்க்கக்கூடினயிம்பம், 

யாடிக்ளகனாரிடம்பருங்கினபதாடர்புதான்ிகாபணிகளும்பதாமிின்ற்பனரின்நதிப்ளஉனர்த்தக்
கூடினதாகும். 

 

ற்தனகபநதிப்ிடும்முககள் 

பாதுயாகற்பனளபின்யரும்பளகில்நதிப்ிடாம். 

4.6.1 சபொசரிஇொஅடிப்கைனில் 

இம்பளனில்ற்பனபாது, 

கடந்த ிஆண்டுகின் பா ரிஇாத்ளதக்பகாள்பதல்ப ய்யதன்பம்நதிப்ிடப்டுகிது.  

எருபுதினிறுயம்ற்கதயஇனங்கிக்பகாண்டிருக்கும்ிறுயத்தின்தற்தாளதனிளளனஅளடயதற்கு 
பா ரினாகடுத்துக்பகாள்ளும்காத்ளதபாதுயாகஅடிப்ளடனாகக்பகாண்டுபகாள்பதல்ஆண்டுகின்ண்
ணிக்ளகிர்ணனிக்கப்டுகிது.  

கடந்தஆண்டுகின் பா ரிஇாத்ளததிர்காத்தில்த்தளஆண்டுகள்ஈட்டபடிபம்ன்ளதஅடிப்ளட
னாகக்பகாண்டும்இதளிர்ணனம்ப ய்னாம். 

 பா ரிஇாம்கணக்கிடும்தாது, ிளமகளத்திருத்தம்ப ய்யதுடன், 

ின்யரும் ரிக்கட்டுதல்களப ய்னதயண்டும். 

அ) சொதொபணசபொசரிஇொமுக 

இம்பளனில்ற்பனபாது, 

 பா ரிஇாத்ளதகுிப்ிட்டபகாள்பதல்ஆண்டுகின்ண்ணிக்ளகனால்பருக்குயதன்பம்கணக்கிடப்
டுகிது.  

ற்பனர் =       பா ரிஇாம்               x பகாள்பதல் 

ஆண்டுகின்ண்ணிக்ளக 

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7 ிறுநக்கணக்குகள் 

 
ிறுநத்தின் தொருள்  

ிறுநம் ன்து தன்ார்யநாக ப னல்டும் ர்கின்  ங்கம்.  

இது எரு திச்  ட்டப்பூர்யநாிறுயநாகும். 

 

ங்குகின் பாருள் யளககள் 

எரு ிறுநத்தின் பதல், குிப்ிட்ட ண நதிப்ிா  ிின அகுகாகப் ிரிக்கப்ட்டிருக்கும். 

இந்த அகுகள் ‟ங்குகள்‟  அளமக்கப்டுகின்.  

 

ங்குகின்  யகககள் 

 

(i) முன்னுரிகநப் ங்குகள்  

(அ) ிறுநத்தின் எரு குிப்ிட்ட  தயிகிதம் ங்காதானம் பறும் பன்னுரிளந. 

(ஆ) ிறுந களப்ின்தாது, பதள திரும்ப் பறும் பன்னுரிளந. 

 

(ii) ளர்கநப் ங்குகள் 

பன்னுரிளநப்ங்குகள் அல்ாத ங்குகள் தர்ளநப் ங்குகள் 

ங்குமுதின் ிரிவுகள் 

அங்கீகரிக்கப்ட்ட பதல் 

இது அளநப்பு பளதனட்டின் டி அங்கீகரிக்கப்ட்ட பதல் ஆகும்.  

இது அதிகப்ட் நாக பதாக திபட்டஅனுநதிக்கப்ட்ட பதாளக.  

பயினிட்ட பதல் -யாங்குயதற்பக பயினிடப்ட்ட அங்கீகரித்த பதின் எரு குதி  
எப்ின பதல் - பயினிட்ட பதில், யாங்குயதற்கு எப்புக்பகாண்டது  



காப்பு பதல் 

எரு ிறுநம் அதன் களப்ின்தாது நட்டும் அளமப்பு யிடுக்காம்  எதுக்கி ளயத்துள் 

அளமக்கப்ட்ட பதின் எரு குதினிள ‟காப்பு பதல்‟ ன்று அளமக்காம். 

ங்குகள் பபாக்கத்திற்காக பகநதிப்ில் பயினிடுதல் 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் 

பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

 

ங்குபதல் க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

6. அளமப்பு ணம் பறும்தாது 5. அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக ப 

தயண்டினது 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்கு அளமப்பு க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

தர்ளநப் ங்கு அளமப்பு க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

xxx 
 

 
xxx 

 

குக ப்ம் 

பயினிடப்ட்ட ங்குகின் ண்ணிக்ளகளனயிட எப்ப்ட்ட ங்குகின் ண்ணிக்ளக 

குளயாகஇருந்தால் அது குள எப்ம் ப்டும்.  

குறுநப் ங்பகாப்ம் பப்ட்டிருந்தால் யிண்ணப்ம் ப ய்தயர்கள் அளயரும் எதுக்கீட்டிளப்பற்றுக் 

பகாள்யார்கள். 

நிகக ப்ம் 

பயினிடப்ட்ட ங்குகின் ண்ணிக்ளகளன யிட யிண்ணப்ிக்கப்ட்ட ங்குகின்ண்ணிக்ளக 

அதிகநாக இருந்தால் அது நிளக எப்ம் ப்டும். 

 

யிகித அவு அடிப்கை துக்கீடு 

அளத்து யிண்ணப்ங்களுக்கும் யிண்ணப்ித்த ங்குகளுக்தகற் யிகிதாச் ாபத்தில்எதுக்கீடு ப ய்தல். இது 

யிகித அவு அடிப்ளட எதுக்கீடு ப்டும்.  

நிகுதினாக பற்யிண்ணப்த் பதாளகளன திருப்ி அிக்காம் அல்து எதுக்கீடூ நற்றும் அளமப்புத் 

பதாளகனில் 

அகமப்பு முன்ணம் 

ங்கின் அளமக்கப்ட்ட நதிப்ள யிட அதிகநாகப் பப்ட்ட பதாளக அளமப்பு பன்ணம்ப்டும்.  

இது ங்கு யிண்ணப்ம் அல்து ங்கு எதுக்கீடு அல்து ங்கு அளமப்புக் கணக்கில்அதிகநாக பப்ட்ட 

பதாளகனாகும்.  

அகமப்பு ிலுகய 

அளமக்கப்ட்டும், ப லுத்தப்டாநல் உள் பதாளக„அளமப்பு ிலுளய‟ ப்டும். 

 

ங்குகக றுப்ிமப்பு தசய்தல் 

ங்குதாபர் எருயர் எதுக்கீட்டு ணத்ளததனா அல்து அளமப்புப் ணத்ளததனா ப லுத்தத்தயிால் 

அயருளடன ங்குகள் எறுப்ிமப்பு ப ய்னப்டும்.  



எறுப்ிமப்பு ப ய்பம் தாது, எதுக்கீடு பத்துப ய்னப்டுயதால், அந்த அயிற்கு ப லுத்தின பதல் 

குளக்கப்டும்.  

றுப்ிமப்பு தசய்னப்ட்ை ங்குகக நறுதயினீடு தசய்தல் 

எறுப்ிமப்பு ப ய்னப்ட்ட ங்குகள் ிறுநத்தால் ந்தயிளனிலும்நறுபயினடீு ப ய்னப்டாம்.  

பயினடீ்டு யிள எறுப்ிமப்பு ப ய்னப்ட்டங்குகின் ப லுத்தப் பாத பதாளகளனக் காட்டிலும் 

குளயாக இருக்கக் கூடாது. 

ங்குகக முகநத்தில் தயினிடுதல் 

எரு ிறுநம் தது ங்குகள பகநதிப்ிள யிட (பனபவு நதிப்பு) அதிக யிளக்கு பயினிடும் 

பகநதிப்ளயிடநிகுதினா பதாளக பளநத்பதாளக ஆகும்.  

இது த்திப பளநக் கணக்கிற்கு நாற்ப்டுகிது. 

த்திப பளநத்பதாளக இருப்புிளக்குிப்ில், காப்புகள் நற்றும் நிகுதி ன் தித் தளப்ின் 

கீழ்காட்டப்டுகிது. 

னிற் ி கணக்குகள்1.ங்குகள் பபாக்கத்திற்காக பகநதிப்ில் பயினிடுதல்: 

 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X2) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு(50000X2) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

100000 
 

 
100000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

100000 
 

 
100000 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(50000X4) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(50000X4) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

200000 
 

 
200000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

200000 
 

 
200000 

6. அளமப்பு ணம் பறும்தாது 

(50000X2) 

5. அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக ப 

தயண்டினது(50000X2) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதாயது 

அளமப்பு க/கு 

100000 

 
 

100000 
தர்ளநப் ங்கு 

பதாயதுஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

100000 
 

 
100000 

னிற் ி கணக்குகள்  2    குள எப்ம் 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (24000X3) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு(24000X3) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

72000 
 

 
72000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

72000 
 

 
72000 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(24000X4) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(24000X4) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

96000 
 

 
96000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

96000 
 

 
96000 

6. அளமப்பு ணம் பறும்தாது 

(24000X3) 

5. அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக ப 

தயண்டினது(24000X3) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதாயது 

அளமப்பு க/கு 

72000 

 
 

72000 
தர்ளநப் ங்கு 

பதாயதுஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

72000 
 

 
72000 

 



 

னிற் ி கணக்குகள்  3    நிளக எப்ம் - ிபாகரித்தல் 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (30000X3) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு(20000X3) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

90000 
 

 
90000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

60000 
 

 
60000 

1. நிகுதினா ங்கு யிண்ணப்த்பதாளக திருப்ிச் 

ப லுத்தினது 

(10000X3) 

 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு 

யங்கி க/கு 

30000  
30000 

   

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(20000X4) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(20000X4) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

80000 
 

 
80000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

80000 
 

 
80000 

6. அளமப்பு ணம் பறும்தாது 

(20000X3) 

5. அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக ப 

தயண்டினது(20000X3) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதாயது 

அளமப்பு க/கு 

60000 

 
 

60000 
தர்ளநப் ங்கு 

பதாயதுஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

60000 
 

 
60000 

 

னிற் ி கணக்குகள்  4    நிளக எப்ம் - யிகித அவு அடிப்ளடனில் எதுக்கீடு 

 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X2) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு(40000X2) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

100000 
 

 
100000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

80000 
 

 
80000 

1. (அ)நிகுதினா ங்கு யிண்ணப்த்பதாளக திருப்ிச் 

ப லுத்தினது 

 

1 (ஆ) நிகுதினா ங்கு யிண்ணப்த்பதாளக யிகித 

அவு அடிப்ளடனில் எதுக்கீடு(10000X2) 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு 

யங்கி க/கு 

  தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

20000  
20000 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(40000X5) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(40000X5) –(20000) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

200000 
 

 
200000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

180000 
 

 
180000 

6. அளமப்பு ணம் பறும்தாது 

(40000X3) 

5. அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக ப 

தயண்டினது(40000X3) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதாயது 

அளமப்பு க/கு 

120000 

 
 

120000 
தர்ளநப் ங்கு 

பதாயதுஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

120000 
 

 
120000 

னிற் ி கணக்குகள்  5    நிளக எப்ம் –ிபாகரித்தல்- யிகித அவு அடிப்ளடனில் எதுக்கீடு 



 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X2) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு(30000X2) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

100000 
 

 
100000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

60000 
 

 
60000 

1.(அ)நிகுதினா ங்கு யிண்ணப்த்பதாளக திருப்ிச் 

ப லுத்தினது 

(5000X2) 

1 (ஆ) நிகுதினா ங்கு யிண்ணப்த்பதாளக யிகித 

அவு அடிப்ளடனில் எதுக்கீடு(15000X2) 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு 

யங்கி க/கு 

10000  
10000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

30000  
30000 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(30000X3) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(30000X3) –(30000) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

90000 
 

 
90000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

60000 
 

 
60000 

 

எறுப்ிமப்பு ப ய்பம் தாது, எதுக்கீடு பத்துப ய்னப்டுயதால், அந்த அயிற்கு ப லுத்தின பதல் 

குளக்கப்டும்.   (ங்குபதல் க/கு) எறுப்ிமப்ின் தாது ங்குதாபபால் இதுயளபப லுத்தப்ட்டத் பதாளக 

ிறுநத்திற்கு ஆதானநாகும்  

நற்றும் எறுப்ிமப்பு கணக்கில் அத்பதாளக யபவுளயக்கப்டும்                                                    ( 

ங்குஎறுப்ிமப்புக/குயபவு) 

ங்குகள எறுப்ிமப்பு ப ய்பம்தாது அளமப்பு ிலுளயக் கணக்கு யபவு ளயக்கப்டும்.( 

ங்குஅளமப்புக/குயபவு)       

நறுபயினடீுயிள       யங்கி க/கு  

எறுப்ிமப்புப ய்னப்ட்ட ங்குகள் ட்டத்தில் நறுபயினடீு ப ய்னப்டும் தாது,  

அந்த ட்டம் எறுப்ிமப்புகணக்கில் ற்று ப ய்னப்டுகிது.எறுப்ிமப்புக/கு  

ங்குபதல் க/கு யபவுளயக்கப்டும்  ங்குபதல் க/கு 

னிற் ி கணக்குகள்  10 -   எறுப்ிமப்பு  - நறுபயினடீு 

  

ங்குகள் எறுப்ிமப்பு எறுப்ிமப்பு ப ய்னப்ட்ட  ங்குகள் நறுபயினடீு 

ங்குபதல் க/கு (500 × 10) 

ங்கு இறுதி அளமப்பு க/கு (500 × 

2) 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு (500× 8) 

5000  
1000 
4000 

யங்கி க/கு (500 × 8) 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு (500 × 2) 

 

ங்குபதல் க/கு (500 × 10) 

4000 
1000 

 
 
5000 

நறுபயினடீ்டின் இாம் பதிக் காப்பு 

கணக்கிற்குநாற்ப்ட்டது 

(4000-1000) =3000 

 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு   

பதிக் காப்பு க/கு  

3000  
    3000 

   

  

      

 

னிற் ி கணக்குகள்  13    தர்ளநப் ங்குகள பயினிட்டது..இபண்டாயதுநற்றும் இறுதி அளமப்புிலுளய 

எறுப்ிமப்பு ப ய்து நறுபயினடீு ப ய்னப்ட்டது 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X1) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 



நாற்றுயதற்கு   (50000X1) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

50000 
 

 
50000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

50000 
 

 
50000 

4. எதுக்கீட்டுப் ணம் பறும்தாது 

(50000X5) 

3. எதுக்கீட்டுத்பதாளக பதயண்டினது 

(50000X4) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீடு க/கு 

250000 
 

 
250000 

தர்ளநப்ங்கு எதுக்கீட்டு க/கு 

 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

250000 
 

 
250000 

6.பதாயது அளமப்பு ணம் பறும்தாது 

(50000X2) 

5.பதாயது அளமப்ின் தாது அளமப்புத் பதாளக 

ப தயண்டினது(50000X2) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்குபதாயது 

அளமப்பு க/கு 

100000 

 
 

100000 
தர்ளநப் ங்கு 

பதாயதுஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

100000 
 

 
100000 

6.இபண்டாயது நற்றும் இறுதிஅளமப்பு ணம் 

பறும்தாது 

(50000X2)-(2000X2) 

5.இபண்டாயது நற்றும் இறுதிஅளமப்பு அளமப்ின் 

தாது அளமப்புத் பதாளக ப தயண்டினது(50000X2) 

யங்கி க/கு  

தர்ளநப் ங்கு இபண்டாயது 

நற்றும்  

இறுதிஅளமப்பு க/கு 

96000 

 
 

 
96000 

தர்ளநப் ங்கு இபண்டாயது 

நற்றும் இறுதிஅளமப்பு க/கு 

தர்ளநப் ங்குபதல் க/கு 

100000 
 

 
 
100000 

 
  

ங்குகள் எறுப்ிமப்பு எறுப்ிமப்பு ப ய்னப்ட்ட  ங்குகள் நறுபயினடீு 

ங்குபதல் க/கு (2000 × 10) 

ங்கு இறுதி அளமப்பு க/கு (2000 × 2) 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு (500× 8) 

20000  
4000 
16000 

யங்கி க/கு (2000 × 8) 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு (2000 × 2) 

 

ங்குபதல் க/கு (2000 × 10) 

16000 
4000 

 
 
20000 

நறுபயினடீ்டின் இாம் பதிக் காப்பு 

கணக்கிற்குநாற்ப்ட்டது 

(16000-4000) =12000 

 

ங்கு எறுப்ிமப்பு க/கு   

பதிக் காப்பு க/கு  

12000  
    12000 

   

னிற் ி கணக்குகள்  19    

(i) ங்குகளபகநதிப்ில்பயினிட்டால் 
 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X10) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு   (50000X10) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

500000 
 

 
500000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

500000 
 

 
500000 

ii) ங்பகான்று ` 2 பளநத்தில்பயினிட்டால் 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (50000X12) 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு   (50000X1) 

யங்கி க/கு 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் க/கு 

600000 
 

 
500000 
100000 

தர்ளநப் ங்கு யிண்ணப்க் 

க/கு  

ங்குபதல் க/கு 

600000 
 

 
600000 



த்திபபளநக்க/கு (50,000 x 2) 

 

 

னிற் ி கணக்குகள்  20   ப ாத்துகளயாங்கிங்குகள்பயினிடும்தாது  

.(i) ங்குகளபகநதிப்ில்பயினிட்டால்  

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (440000/10)=44000x10 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு   (44000X10) 

ிளச்ப ாத்து க/கு 

சுகுணாஅளகன்யளபனறுிறுய 

440000 
 

 
440000 

சுகுணாஅளகன்யளபனறுிறு
ய 

ங்குபதல் க/கு 

440000 
 

 
440000 

 

ii) ங்பகான்று 10%பளநத்தில்பயினிட்டால் 

பதாளக பறும்தாது பதாளகளனநாற்றுயதற்கு 

1. யிண்ணப்த் பதாளக பறும்தாது 

 (440000X10/110)= 40000x11 

2. ங்கு எதுக்கீட்டின் தாது யிண்ணப்த் பதாளகளன 

நாற்றுயதற்கு   (40000X10)   (40000X1) 

ிளச்ப ாத்து க/கு 

சுகுணாஅளகன்யளபனறுிறு
ய 

 

 

440000 
 

 
440000 
 

சுகுணாஅளகன்யளபனறுிறு
ய  

ங்குபதல் க/கு 

த்திபபளநக்க/கு (40,000 x 1) 

440000 
 

 
400000 
 40000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 ிதிிக அிக்கககுப்ொய்வு 



ிதிிக அிக்கககள் 

யினாாபத்தின் இனக்க படிவுகள் நற்றும் ிதிிளளன அிந்து பகாள் தனாரிக்கப்டும் அிக்ளககத ிதிிள 

அிக்ளககள் ஆகும். 

யினாாபக் கணக்கு, இா ட்டக்கணக்கு 

இது எரு கணக்காண்டின் யினாாப டயடிக்ளககின் ிகப படியிளக் காட்டும். 

 

இருப்புிளக் குிப்பு 

எரு குிப்ிட்ட ான்ளன ிதிிளளன பயிப்டுத்தும் ப ாத்துகள் நற்றும் பாறுப்புகளக் பகாண்ட ஏர் 

அிக்ளகனாகும். 

 

ிதி ிக அிக்கககின் இனல்புகள் 

ிதி ிள அிக்ளககின் இனல்புகள் ின்யருநாறு: 

(i) எரு கணக்காண்டின் இறுதினில் கணக்தகடுகில் திவு ப ய்னப்ட்டடயடிக்ளககின் அடிப்ளடனில் 

தனாரிக்கப்டுகின். 

(ii) இவ்யிக்ளககள், எட்டுபநாத்த ிறுயத்திற்கும் தனாரிக்கப்டுகின். 

(iii) எதப தன்ளநபளடன தகயல்கள குழுநப்டுத்துதல் பநாக அர்த்தபள் தகயல்களத் தருகிது. 

(iv) புபாத அடக்கயிள அடிப்ளடனில் ிதிிள அிக்ளககள் தனாரிக்கப்டுகின். 

(v) ிதிிள அிக்ளகனாது  ி ிகழ்வுகில் திப்ட்ட படிவுகள உள்டக்கினதாகும். 

ிதி ிக அிக்கககின் முக்கினத்துயம் 

(i) தநாண்ளநக்கு: படிவுகள டுப்தற்கும் கட்டுப்டுத்துயதற்கும் ததளயனாத் தகயல்கள தநாண்ளநக்குத் 

தருகிது. 

(ii) ங்குதாபர்களுக்கு: யணிக ிறுயம் யர்ச் ிக்கு ததளயனா ஆதாபங்களக் 

பகாண்டுள்தா நற்றும் பதாடர்ந்து ங்குதாபபாக ீடிப்தா ன்ளத படிவு ப ய்ன 

(iii) திர்கா பதலீட்டார்களுக்கு: த்திபங்கள நதிப்டீு ப ய்து தங்கள் பதலீடுகள் நீதா படியிள டுப்தற்கு 

(iv) கடநீ்ததாருக்கு: பதாமிின், கடன்கள திருப்ிச் ப லுத்தும் திளப் ற்ின தகயல்கள பற்றுக் பகாள் 

படிகிது. 

(v) யங்கினர்களுக்கு: கடன் நற்றும் தநல்யளபப்ற்று பதாளகக்கு ஈடா ிளணனங்கள் தாதுநாதாக உள்தான்ளத 

படிவு ப ய்ன 

(vi) அப ாங்கத்திற்கு: யணிக ிறுயங்கின் யரி ார்ந்த பாறுப்புகள நதிப்ிடவும், 

பதாமிற்பகாள்ளககள் உருயாக்கம் 

(vii) ணினார்களுக்கு: ிறுயத்தின்  ம்ம் ப லுத்தும் தின் நற்றும் ணினார்களுக்கு அந்ிறுயத்தில் திர்கா 

யர்ச் ி இருக்கிதா 

ிதிிக அிக்கக குப்ொய்யின்தொருள் 



குப்ாய்வு ன்து கணக்கிடப்ட்ட பதாளககளச் த ாதள ப ய்தல் நற்றும் அயற்ிற்கிளடதனனா பதாடர்ிள 

ற்டுத்துதல் ஆகும். 

அதன்ப னல்ாடுகள் அல்து நாற்ங்கள் ற்டுயதற்காக் காபணங்களக் கண்டியதற்கு அயற்ள எப்டீு 

ப ய்யளதக் குிக்கும். 

உய்த்துணர்தல் ன்து குப்ாய்யின் படிவுகள யியரித்தல் நற்றும் யிக்குதளக் குிக்கும். 

ிதிிக அிக்கக குப்ொய்யிற்கொ கருயிகள் 

(i) ப்ீட்டு அிக்கக 

எரு யினாாப ிறுயத்தின் இபண்டு அல்து அதற்கு தநற்ட்ட ஆண்டுகின் ிதிிளஅிக்ளகனில் காணப்டும் 

ல்தயறு திப்ட்ட யியபங்கின் ிகப உனர்வு நற்றும் குளவு ஆகினயற்ள எப்ிட்டுத் தபக்கூடின 

அிக்ளகதனஎப்டீ்டு அிக்ளகனாகும். 

அறுதி இட்டத் பதாளகனாகவும் நற்றும் அவ்வுனர்யிள அல்து குளயிள  தயதீத்திலும் காட்டும். 

எப்டீ்டு யருநா அிக்ளக நற்றும் எப்டீ்டு இருப்புிளக் குிப்பு ஆகின இபண்டு அடிப்ளட எப்டீ்டு அிக்ளககள் 

தனாரிக்கப்டுகின். 

(ii) தொதுஅவு அிக்கககள் 

பாதுஅவுஅிக்ளககள் ி பாதுயாஅடிப்ளடனிா ல்தயறுயியபங்கின் பதாடர்ிளக் காட்டுயதாகும். 

இது  தயதீத்தில் குிக்கப்டுகிது. 

பாது அடிப்ளட ன்து பநாத்த ப ாத்துகள் அல்து பநாத்த ங்கு பதம் நற்றும் பாறுப்புகள் அல்து யிற்ள 

பம் பற் யருயாய் 

(ிகப யிற்ள) தான்ளய ஆகும். 

பாது அவு யருநா அிக்ளகனில் யிற்ள பம் பற் யருயாய் 100  டுத்துக் பகாள்ப்ட்டு ல்தயறு 

ப வுகள் நற்றும் 

யருநாங்கள், யிற்ள பம் பற் யருயானின்  தயதீநாகபயிப்டுத்தப்டுகின். 

பாதுஅவுஇருப்பு ிளக்குிப்ில்,இருப்பு ிளக்குிப்ின் 

பநாத்தம் அதாயது ப ாத்துகின் பநாத்தம் அல்து ங்கு பதம் நற்றும் பாறுப்புகின் பநாத்தம் 100  

டுத்துக்பகாள்ப்ட்டு, ல்தயறு 

ப ாத்துகள் நற்றும் பாறுப்புகள், ப ாத்துகின் பநாத்தம் அல்து ங்கு பதம் நற்றும் பாறுப்புகின் பநாத்தத்தின் 

 தயதீநாக 

பயிப்டுத்தப்டுகின். 

(iii) ளொக்குப் குப்ொய்வு 

தாக்கு ன்து இனக்கத்தின் தாக்கிள குிப்தாகும். தாக்குப் குப்ாய்வு ன்து எரு காக்கட்டத்திற்கு தநல் உள் 

பதாளககின் 

இனக்கத்ளத ஆய்வு ப ய்யதாகும். 



தாக்கு ன்து யர்ந்து யரும் தாக்காகதயா அல்து குளந்து ப ல்லும் அல்து பளனற் தாக்காகதயா 

இருக்காம். 

இபண்டு ஆண்டுகளுக்கு தநாக உள் தகயல்கள குப்ாய்வு ப ய்ன எப்டீ்டு அவு அிக்ளக பளளன 

னன்டுத்துயது கடிநாதாகும்.தய, தாக்குப் குப்ாய்வு னன்டுத்தப்டாம். 

எருஆண்டு பாதுயாக பதல் ஆண்டு ன்து அடிப்ளட ஆண்டாக டுத்து பகாள்ப்டும். அடிப்ளட ஆண்டின் பதாளக 

100 டுத்துக்பகாள்ப்டும். 

நற் ஆண்டுகளுக்கா பதாளககள் அடிப்ளட ஆண்டின் பதாளகதனாடு எப்ிடப்ட்டு  தயதீத்தில் 

பயிப்டுத்தப்டுகிது,  

இவ்யாாக, தாக்குதீர்நாிக்கப்டுகிது. 

(iv) ிதி ஒட்ைப் குப்ொய்வு 

“ிதி” ன்து ளடபள பதளக் குிப்தாகும். 

ளடபள பதல் ன்து டப்புப் பாறுப்புகளயிட அதிகநாக உள் டப்புச் ப ாத்துகளக் குிப்தாகும். 

ஏட்டம் ன்து இனக்கம் ன்ளதக் குிக்கும். 

அது உள்ஏட்டம் நற்றும் பயிஏட்டம் ன்ளதபம் உள்டக்கினதாகும். 

ிதி ஏட்டப் குப்ாய்வு ன்து குிப்ிட்ட காத்தில் உள்யரும் ிதி (ஆதாபங்கள்) பயிச் ப ல்லும் ிதி (னன்ாடுகள்) 

ஆகினயற்ள 

பயிப்டுத்தும் எரு ிதி ஏட்ட அிக்ளக தனாரிப்தாகும். 

ிதி ஏட்ட குப்ாய்வு ன்து கடன்பறும் தன்ளநளன நதிப்ிடுதல், ிதினினல் திட்டநிடுதல் நற்றும் ிதித்திட்ட ட்டினல் 

தனாரித்தல் 

தான்யற்ிற்கு நிகவும் னனுளடனதாகும். 

(v) தபொக்க ஒட்ைப் குப்ொய்வு 

பபாக்க எட்ட குப்ாய்வு ன்து பபாக்க ஏட்ட அிக்ளக தனாரிப்ளதக் குிக்கும். 

இது எரு குிப்ிட்ட காத்தில் உள்யரும் நற்றும் பயிச் ப ல்லும் பபாக்கம் நற்றும் பபாக்கத்திற்கு  நநாளயகள 

பயிப்டுத்தும். 

பபாக்கம் ன்து ளக பபாக்கம் நற்றும் யங்கினில் உள் தகட்பு ளயப்புகள உள்டக்கினது. 

பபாக்கத்திற்கு  நநாளயகள் ன்து குறுகின காத்தில் அதிக ட்டநில்ாநல் 

பபாக்கநாக நாற்க்கூடின குறுகின கா பதலீடுகளக் குிக்கும். 

பபாக்க ஏட்டப் குப்ாய்வு யணிக ிறுயத்தின் ீர்ளநத்தன்ளந நற்றும் கடன் தீர்க்கும் தின் யிகிதங்கள் 

கணக்கிடுயதற்கு உதயிகபநாதாகஇருக்கிது. 

ப்புளொக்கு அிக்கககள் தனொரித்தல் 

எப்புதாக்கு அிக்ளக ந்து த்திகளக் பகாண்டது. 



எப்புதாக்கு அிக்ளககள் தனாரிக்கப்டும் தாது ின்ற் தயண்டின ிளகள் ின்யருநாறு: 

(i) த்தி 1 :இந்தப் த்தினில் யருநா அிக்ளக நற்றும் இருப்புிளக்குிப்ில் உள் யியபங்கள் தினப்டும் 

(ii) த்தி 2 :பதல் ஆண்டிற்கா பதாளகளனப் திவு ப ய்னவும் 

(iii) த்தி 3 :இபண்டாம் ஆண்டிற்கா பதாளகளனப் திவு ப ய்னவும் 

(iv) த்தி 4 :பதாண்டு பதாளகக்கும் இபண்டாநாண்டு பதாளகக்கும் இளடதனனா தயறுாட்டிளக் காட்டவும். 2-ம் 

ஆண்டில் நதிப்பு 

அதிகரித்திருந்தால் கூட்டல் அளடனாபம் நதிப்பு குளந்திருந்தால் கமித்தல் அளடனாபம் இட தயண்டும். 

(v) த்தி 5 : 4-ஆம் த்தினில் பகாடுக்கப்ட்டுள் பதாளகனிள இபண்டாம் த்தினில் (பதல் ஆண்டு பதாளக) 

பகாடுக்கப்ட்டுள் பதாளகபடன் 

யகுத்து (கூடும் அல்து குளபம் பதாளக) 4-ஆம் த்தினின் பதாளகக்கா கூடும் அல்து குளபம்  தயதீத்திளக் 

காட்டவும். 

கூடும் அல்து குளபம் 

 தயதீம் 

 

= கூடும் அல்து குளபம் பதாளகx 

100 

பதல் ஆண்டிற்கா பதாளக 

 01.அருள் ிறுநத்தின் 

2015, நொர்ச் 31 நற்றும் 2016, நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு முடியகையும் ப்பு ளொக்கும் ஆண்டுகளுக்குரின 

யருநொ அிக்கக 

யியபம் 
2015-

16 
2016-

17 

ததொககனின்கூடுதல் 

(+) 

அல்து  

குகவு (-) 

சதயதீத்தின் கூடுதல் 

(+) 

அல்து  

குகவு (-) 

யிற்ளபம்பற்யருயாய் 50000 60000 +10000 +20% 

கூட்டுக: இதபயருநாங்கள் 10000 30000 +20000 +200% 

பநாத்தயருநாங்கள் 60000 90000 +30000 +50% 

கமிக்க: ப வுகள் 40000 50000 +10000 +25% 

யரிக்குபன்இாம் 20000 40000 +20000 +100% 

 

02.     பணிிறுநத்தின் 

2015, நொர்ச் 31 நற்றும் 2016, நொர்ச் 31 ஆம் ொளொடு முடியகையும் ப்பு ளொக்கும் ஆண்டுகளுக்குரின 

யருநொ அிக்கக 

யியபம் 
2016-

17 
2017-

18 

ததொககனின்கூடுதல் 

(+) 

அல்து  

குகவு (-) 

சதயதீத்தின் 

கூடுதல் (+) 

அல்து  

குகவு (-) 

யிற்ளபம்பற்யருயாய் 30000 45000 +10000 +20% 

கூட்டுக: இதபயருநாங்கள் 10000 30000 +20000 +200% 

பநாத்தயருநாங்கள் 60000 90000 +30000 +50% 

கமிக்க: ப வுகள் 40000 50000 +10000 +25% 



யரிக்குபன்இாம் 20000 40000 +20000 +100% 

கமிக்க: யருநாயரி 30% 7200 10800 +3600 +50% 

யரிக்குின்ர்உள்இாம் 16800 25200 +8400 +50% 

 

4  ந்திபா யளபனறு ிறுநத்தின் 
  

 
2016, நார்ச் 31 நற்றும் 2017, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

  

 
எப்டீ்டுஇருப்புிளக்குிப்பு 

  

 
யியபம் 2015-16 2016-17 

பதாளகனின் 

கூடுதல் (+) அல்து 

குளவு (-) 

 தயதீத்தின் 

கூடுதல் (+) 

அல்து 

குளவு (-) 

  

 
  1 2 3 4 

  

 
    (2-1) (3/1)*100 

  

 

I. ங்குபதம் 

நற்றும்பாறுப்புகள் 
        

  

 
ங்குதாபர் ிதி 400000 440000 40000 10 

  

 
ீண்ட காப் பாறுப்புகள் 150000 165000 15000 10 

  

 
டப்புப் பாறுப்புகள் 75000 82500 7500 10 

  

 
பநாத்தம் 625000 687500 62500 10 

  

 
II. ப ாத்துகள்       

   

 
ிளச் ப ாத்துகள் 500000 600000 100000 20 

  

 
டப்புச் ப ாத்துகள் 125000 87500 -37500 -30 

  

 
பநாத்தம் 625000 687500 62500 10 

  

        
5 சுந்தபம்ிறுநத்தின் 

  

 
2019, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

  

 
எப்டீ்டுஇருப்புிளக்குிப்பு 

  

 
யியபம் 2015-16 2016-17 

பதாளகனின் 

கூடுதல் (+) 

அல்து குளவு (-) 

 தயதீத்தி
ன் 

கூடுதல் (+) 

அல்து 

குளவு (-) 

  

 
  1 2 3 4 

  

 
    (2-1) (3/1)*100 

  

 

I. ங்குபதம் 

நற்றும்பாறுப்புகள் 
        

  

 
1. ங்குதாபர் ிதி         

  

 
அ) ங்கு பதல் 300000 360000 60000 20 

  

 
ஆ) காப்பும் நிகுதிபம் 50000 50000 0 0 

  

 
2.ீண்ட காப் பாறுப்புகள்         

  

 
ீண்ட காக் கடன்கள் 50000 40000 -10000 -20 

  



 
3. டப்புப் பாறுப்புகள்         

  

 

கணக்குகள்பம் ப லுத்த 

தயண்டினளயகள் 
20000 12000 -8000 -40 

  

 
பநாத்தம் 420000 462000 42000 10 

  

 
II. ப ாத்துகள்         

  

 
1. ீண்டகாச் ப ாத்துகள்         

  

 
அ) ிளச் ப ாத்துகள் 250000 290000 40000 16 

  

 
ஆ) ீண்ட கா பதலீடுகள் 50000 40000 -10000 -20 

  

 
2.டப்புச் ப ாத்துகள்         

  

 
 பக்கிருப்பு 80000 100000 20000 25 

  

 

பபாக்கம்நற்றும் பபாக்கத்திற்கு 

 நநாளயகள் 
40000 32000 -8000 -20 

  

 
பநாத்தம் 420000 462000 42000 10 

  

     

6 பாதாிறுநத்தின் யளபனறு ிறுநத்தின் 

 
 2017, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

 
பாதுஅவு யருநா அிக்ளக 

 
யியபம் பதாளக 

யிற்ள 

பம் பற் 

யருயானில் தயதீ
ம் 

  

 
  1 2   

 
        

 

யிற்ள பம் பற் 

யருயாய் 
450000 100 (450000/450000)*100 

 
கூட்டுக: இதப யருநாம் 67500 15 (67500/450000)*100 

 
பநாத்த யருயாய் 517500 115 (517500/450000)*100 

 
கமிக்க: ப வுகள் 135000 30 (135000/450000)*100 

 
யரிக்கு பன்ர் உள் இாம் 382500 85 (382500/450000)*100 

7 நரினா நற்றும்கா ிறுநத்தின் 

 

2019, நார்ச் 31 ஆம் ாதாடு படியளடபம் ஆண்டுக்குரின  

பாதுஅவு யருநா அிக்ளக 

  
 

  நரினா ிறுநம் கா ிறுநம் 

 
யியபம் பதாளக 

யிற்ள 

பம் பற் 

யருயானில் 
தயதீம் 

பதாளக 

யிற்ள 

பம் 

பற் 

யருயானில்
 தயதீம் 

 

 

யிற்ள பம் பற் 

யருயாய் 
100000 100 200000 100 

 

 
கூட்டுக: இதப யருநாம் 10000 10 30000 15 

 



 
பநாத்த யருயாய் 110000 110 230000 115 

 

 
கமிக்க: ப வுகள் 70000 70 120000 60 

 

 

யரிக்கு பன்ர் உள் 

இாம் 
40000 40 110000 55 

 

  
8  ாம்ிறுயத்தின் 

 
2015, நார்ச் 31 நற்றும் 2016, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

 
பாதுஅவு யருநா அிக்ளக 

 
  2015-16 2016-17 

 
யியபம் பதாளக 

யிற்ள 

பம் பற் 

யருயானில் த
யதீம் 

பதாளக 

யிற்ள 

பம் 

பற் 

யருயானில்
 தயதீம் 

 

யிற்ள பம் பற் 

யருயாய் 
400000 100 500000 100 

 
கூட்டுக: இதப யருநாம் 80000 20 50000 10 

 
பநாத்த யருயாய் 480000 120 550000 110 

 
கமிக்க: ப வுகள் 240000 60 250000 50 

 
யரிக்கு பன்ர் உள் இாம் 240000 60 300000 60 

 
கமிக்க: யருநா யரி (30%) 72000 18 90000 18 

 
யரிக்கு ின்ர் உள் இாம் 168000 42 210000 42 

9 நீாிறுநத்தின் 
  

 
2018, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

  

 
பாதுஅவு இருப்புிளக் குிப்பு 

  

 
  பதாளக 

பநாத்தப ாத்
துகில் 

 தயதீம் 

  
  

 
I. ங்குபதம் நற்றும்பாறுப்புகள்       

  

 
1. ங்குதாபர் ிதி       

  

 
அ) ங்கு பதல் 200000 50 (200000/400000)*100 

  

 
ஆ) காப்பும் நிகுதிபம்       

  

 
2.ீண்ட காப் பாறுப்புகள்       

  

 
ீண்ட காக் கடன்கள் 160000 40 (160000/400000)*100 

  

 
3. டப்புப் பாறுப்புகள் 40000 10 (40000/400000)*100 

  

 

கணக்குகள்பம் ப லுத்த 

தயண்டினளயகள் 
      

  

 
பநாத்தம் 400000 100 (400000/400000)*100 

  

 
II. ப ாத்துகள்       

  

 
1. ீண்டகாச் ப ாத்துகள் 300000 75 (300000/400000)*100 

  

 
அ) ிளச் ப ாத்துகள்       

  



 
ஆ) ீண்ட கா பதலீடுகள்       

  

 
2.டப்புச் ப ாத்துகள் 100000 25 (100000/400000)*100 

  

 
 பக்கிருப்பு       

  

 

பபாக்கம்நற்றும் பபாக்கத்திற்கு 

 நநாளயகள் 
      

  

 
பநாத்தம் 400000 100 (400000/400000)*100 

 

        

10 பாணிிறுநத்தின் 
  

 
2016, நார்ச் 31 நற்றும் 2017, நார்ச் 31 ஆம் ாளன 

  

 
பாதுஅவு யருநா அிக்ளக 

  

 
யியபம் 

2016, 

நார்ச் 31 
  2017, நார்ச் 31   

  

 
  பதாளக 

பநாத்தப ாத்துகி
ல்  தயதீம் 

பதாளக 

பநாத்தப ாத்
துகில் 

 தயதீம் 
  

 

I. ங்குபதம் 

நற்றும்பாறுப்புகள் 
        

  

 
ங்குதாபர் ிதி 540000 60 600000 60 

  

 
ீண்ட காப் பாறுப்புகள் 270000 30 250000 25 

  

 
டப்புப் பாறுப்புகள் 90000 10 150000 15 

  

 
பநாத்தம் 900000 100 1000000 100 

  

 
II. ப ாத்துகள்         

  

 
ிளச் ப ாத்துகள் 720000 80 800000 80 

  

 
டப்புச் ப ாத்துகள் 180000 20 200000 20 

  

 
பநாத்தம் 900000 100 1000000 100 

  

11 னாஸ்நின்நற்றும்  க்தி ிறுநத்தின் 
  

 
பாதுஅவு யருநா அிக்ளக 

  

 

I. ங்குபதம் 

நற்றும்பாறுப்புகள் 
னாஸ்நின்  க்தி 

  

 
  பதாளக 

பநாத்தப ாத்துகி
ல்  தயதீம் 

பதாளக 
பநாத்தப ாத்துக
ில்  தயதீம்   

 
1. ங்குதாபர் ிதி         

  

 
அ) ங்கு பதல் 200000 40 300000 50 

  

 
ஆ) காப்பும் நிகுதிபம் 50000 10 60000 10 

  

 
2.ீண்ட காப் பாறுப்புகள்         

  

 
ீண்ட காக் கடன்கள் 150000 30 180000 30 

  

 
3. டப்புப் பாறுப்புகள்         

  

 

கணக்குகள்பம் ப லுத்த 

தயண்டினளயகள் 
100000 20 60000 10 

  

 
பநாத்தம் 500000 100 600000 100 

  

 
II. ப ாத்துகள்         

  



13 கயிதா ிறுநத்தின் தாக்கு குப்ாய்வு 

 யியபம் 
` (ஆனிபத்தில்) தாக்கு  தயதீங்கள் 

 
2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

 
யிற்ள பம் பற் யருயாய் 100 125 150 100 125 150 

 
கூட்டுக: இதப யருநாம் 20 25 30 100 125 150 

 
பநாத்த யருயாய் 120 150 180 100 125 150 

 
கமிக்க: ப வுகள் 100 120 80 100 120 80 

 
யரிக்கு பன்ர் உள் இாம் 20 30 100 100 150 500 

 
கமிக்க: யருநா யரி (30%) 6 9 30 100 150 500 

 
யரிக்கு ின்ர் உள் இாம் 14 21 70 100 150 500 

        
14 குநார்ிறுநத்தின் தாக்கு குப்ாய்வு 

 
யியபம் ` (ஆனிபத்தில்) தாக்கு  தயதீங்கள் 

 
1. ீண்டகாச் ப ாத்துகள்         

  

 
அ) ிளச் ப ாத்துகள் 200000 40 300000 50 

  

 
ஆ) ீண்ட கா பதலீடுகள் 50000 10 120000 20 

  

 
2.டப்புச் ப ாத்துகள்         

  

 
 பக்கிருப்பு 200000 40 90000 15 

  

 

பபாக்கம்நற்றும் 

பபாக்கத்திற்கு 

 நநாளயகள் 

50000 10 90000 15 
  

 
பநாத்தம் 500000 100 600000 100 

  

        

12 காிறுநத்தின் தாக்கு குப்ாய்வு 

 

யியபம் 

` (ஆனிபத்தில்) தாக்கு  தயதீங்கள் 

 
2015-

16 
2016-

17 

201
7-
18 

2015-16 2016-17 2017-18 

 

யிற்ள பம் 

பற்யருயாய்1 
400 500 600 100 125 150 

 

கூட்டுக: இதப 

யருநாம்2 
100 150 200 100 150 200 

 
பநாத்த யருயாய்3 500 650 800 100 130 160 

 
கமிக்க: ப வுகள்4 200 290 350 100 145 175 

 

யரிக்கு பன்ர் 

உள்இாம்5 
300 360 450 100 120 150 

  
1 

  
(400/400)*100 (500/400)*100 (600/400)*100 

  
2 

  
(100/100)*100 (100/150)*100 (200/100)*100 

  
3 

  
(500/500)*100 (650/500)*100 (600/500)*100 

  
4 

  
(200/200)*100 (230/200)*100 (350/200)*100 

  
5 

  
(300/300)*100 (360/300)*100 (450/300)*100 



 
2015-16 2016-17 2017-18 2015-16 2016-17 2017-18 

 
யிற்ள பம் பற் யருயாய் 300 270 150 100 90 50 

 
கூட்டுக: இதப யருநாம் 50 80 60 100 160 120 

 
பநாத்த யருயாய் 350 350 210 100 100 60 

 
கமிக்க: ப வுகள் 250 200 125 100 80 50 

 
யரிக்கு பன்ர் உள் இாம் 100 150 85 100 150 85 

 
கமிக்க: யருநா யரி (30%) 40 60 34 100 150 85 

 
யரிக்கு ின்ர் உள் இாம் 60 90 51 100 150 85 

  
 
      

15 அனுிறுநத்தின் 

 
பாதுஅவு இருப்புிளக் குிப்பு 

 
யியபம் 

(ஆனிபத்தில்) தாக்கு  தயதீங்கள் 

 
பதாம் 
ஆண்டு 

இபண்டாம் 
ஆண்டு 

பன்ாம் 
ஆண்டு 

பதாம் 
ஆண்டு 

இபண்டாம் 
ஆண்டு 

பன்ாம் 
ஆண்டு 

 
I. ங்குபதம் நற்றும்பாறுப்புகள் 

      

 
1. ங்குதாபர் ிதி 500 550 600 100 110 120 

 
2.ீண்ட காப் பாறுப்புகள் 200 250 240 100 125 120 

 
3. டப்புப் பாறுப்புகள் 100 80 120 100 80 120 

 
கணக்குகள்பம் ப லுத்த தயண்டினளயகள் 

      

 
பநாத்தம் 800 880 960 100 110 120 

 
II. ப ாத்துகள் 

      

 
1. ீண்டகாச் ப ாத்துகள் 600 720 780 100 120 130 

 
2.டப்புச் ப ாத்துகள் 200 160 180 100 80 90 

 
பநாத்தம் 800 880 960 100 110 120 

 

16 ாபு ிறுநத்தின், 

 
பாதுஅவு இருப்புிளக் குிப்பு 

 யியபம் 
(ஆனிபத்தில்) தாக்கு  தயதீங்கள் 

 
பதாம் 
ஆண்டு 

இபண்டாம் 
ஆண்டு 

பன்ாம் 
ஆண்டு 

பதாம் 
ஆண்டு 

இபண்டாம் 
ஆண்டு 

பன்ாம் 
ஆண்டு 

 
I. ங்குபதம் நற்றும்பாறுப்புகள்             

 
1. ங்குதாபர் ிதி             

 
அ) ங்கு பதல் 100 127 106 100 127 106 

 
ஆ) காப்பும் நிகுதிபம் 30 30 45 100 100 150 

 
2.ீண்ட காப் பாறுப்புகள்             

 
ீண்ட காக் கடன்கள் 70 77 84 100 110 120 

 
3. டப்புப் பாறுப்புகள்             

 
கணக்குகள்பம் ப லுத்த தயண்டினளயகள் 20 30 40 100 150 200 



 
பநாத்தம் 220 264 275 100 120 125 

 
II. ப ாத்துகள்             

 
1. ீண்டகாச் ப ாத்துகள்             

 
அ) ிளச் ப ாத்துகள் 100 118 103 100 118 103 

 
ஆ) ீண்ட கா பதலீடுகள் 40 50 60 100 125 150 

 
2.டப்புச் ப ாத்துகள்             

 
 பக்கிருப்பு 60 66 72 100 110 120 

 
பபாக்கம்நற்றும் பபாக்கத்திற்கு  நநாளயகள் 20 30 40 100 150 200 

 
பநாத்தம் 220 264 275 100 120 125 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 கணிிகணக்கினல்முக–Tally 
 

1. தொினங்கும்கணக்கினல்முகஎன்ொல்என்? 

தாினங்கும்கணக்கினல்ன்துகணக்கினல்பநன்பாருள்உதயிபடன்கணக்தகடுகளஉடடினாகபாநரிக்
கும்அடகுபளனாகும். 

2. கணக்கினல்அிக்கககள்என்ொல்என்? 

கணக்கினல்அிக்ளகனாதுஎருிறுயத்தின்கணக்தகடுகில்இருந்துபப்ட்டகணக்கினல்தகயல்பதாகு
ப்புஆகும். 

கணக்கினல்அிக்ளககளயமக்கநாஅிக்ளககள்நற்றும்குிப்ிட்டதாக்கஅிக்ளககள்யளகப்டுத்த
ாம் 

3. ஏளதனும்ஐந்துகணக்கினல்அிக்கககள்கூறு. 

யமக்கநாகணக்கினல்அிக்ளககள் 

(அ) ாதடு/குிப்தடு   (ஆ) ததபடு   (இ) இருப்ாய்வு 

(ஈ) இாஅிக்ளக   (உ) இருப்புிளக்குிப்பு   (ஊ) பபாக்கஏட்டஅிக்ளக 

4. கணக்கினல்தகயல்அகநப்புஎன்ொல்என்? 

கணக்கினல்தகயல்அளநப்பு, ிதினினல்தபவுகளத கரித்து 

அளதப னாக்கப்பச்ப ய்துல்தயறுனர்களுக்குதகயாகஅிக்கிது 



5. Tally.ERP 9-ல்குழுஎன்ொல்என்? 

கணக்கினல்குழுக்களஉருயொக்குதல்(Creating Accounting Groups) 

Tally-ல்குழுன்து 

எதபண்புகளக்பகாண்டததபடுகின்பதாகுப்புஆகும்.  

பன்தஉருயாக்கட்டகணக்கினல்குழுக்கள்உள். 

ிறுயங்கள்அளயகளதனகணக்கினில்பயாகனன்டுத்துகின். 

இந்தபன்தயளபனறுக்கப்ட்டகணக்கினல்குழுக்கள் 

ப ாத்துகள், பாறுப்புகள், 

யருநாம்நற்றும்ப யிங்கள்கணக்குகளயளகப்டுத்தும்அடிப்ளடகணக்கினல்பகாள்ளகபடன்எ
த்துப்தாகின் 

குழுக்களபதன்ளநகுழுக்கள்நற்றும்துளணகுழுக்கள்யளகப்டுத்தப்ட்டுள்து.  

பதல்கணக்கு, டப்புப்பாறுப்புகள், ிளச்ப ாத்துகள், 

டப்புச்ப ாத்துகள்தான்ளயபதன்ளநகுழுக்கில்அடங்கும்.  

காப்புநற்றும்நிகுதி, ற்கடநீ்ததார், ற்கடாிகள்தான்ளயதுளணகுழுக்கில்அடங்கும் 

III குறுகினயிொக்கள் 

1. கணக்கினல் ான்ாயணம்குித்து ிறுகுிப்புழுதவும். 

 

சொன்ொயணங்கள் (Vouchers) 

டயடிக்ளககின்யியபங்களபகாண்டுள்எருஆயணதந ான்ாயணம்ஆகும். 

டயடிக்ளககள் ான்ாயணப்திவுகள்பதநதினப்டதயண்டும்.  

பன்தயளபனறுக்கப்ட்டபகாள்பதல், யிற்ள, ப லுத்தல், 

பறுதல்நற்றும்திர்ப்திவுதான் ான்ாயணங்கள 

Tally பகாண்டுள்து. 

2. Tally.ERP 9-ல்முன்ளயகபனறுக்கப்ட்ைளளபடுகள்னொகய?  

Tally-ல்ளளபட்டுகணக்குகள் (Ledger Accounts) 

பன்தயளபனறுக்கப்ட்டபபாக்கம்நற்றும்இாட்டக்க/குஆகினஇபண்டுததபடுகளTally பகாண்டுள்து. 

நற்ததபடுகளஅயற்ின்ததளயக்தகற்னர்உருயாக்கிக்பகாள்தயண்டும் 

 

3. Tally.ERP 9-ல்தொதுயொகனன்டுத்தப்டும்சொன்ொயணங்கின்யகககககுிப்ிைவும். 

(i) பறுதல் ான்ாயணம்/யபவுகுிப்பு (Receipt Voucher) 

(ii) ப லுத்தல் ான்ாயணம்/ப லுத்தல் (Payment Voucher) 

(iii) திர்ப்திவு ான்ாயணம்/கான்ட்பா(Contra Voucher) 

(iv) பகாள்பதல் ான்ாயணம்/ க�ப ாள்பதல் (Purchase Voucher) 

(v) யிற்ள ான்ாயணம்/ யிற்ள(Sales Voucher) 

(vi) உரினகுிப்தடு ான்ாயணம்/ஜர்ல் (Journal Voucher) 

4. Tally.ERP 9-ல்இொட்ைக்கணக்ககஎவ்யொறுொர்கயனிடுயதுஎன்கதயிக்கவும். 

இாட்டக்கணக்ளகார்ளயனிட 

F10: A/c Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed) அல்து 

Gateway of Tally > Reports > Profit & Loss A/c > AltF1 (detailed) 

 

5. கணிிநனக்கணக்கினல்முகனின்னன்ொடுகில்ஏளதனும்ஐந்திகயிக்கவும். 

 



கணிிநனக்கணக்கினல்முகனின்னன்ொடுகள் 

கணிிநனக்கணக்கினல்பளனின்னன்ாடுகள்ின்யருநாறு: 

1. கணக்ளகடுககப்பொநரித்தல்:  

கணிிநனக்கணக்கினல்பளனில்கணக்தகடுகளிதாகவும்திம்டீண்டகாங்களுக்குபாநரிக்க
ாம்.  

தபவுநற்றும்தகயல்களயிளபயாகவும்துல்ினநாகவும்டுக்கஇதுயமியளகப ய்கிது. 

2. சபக்கிருப்புளநொண்கந:  

கணிிநனக்கணக்கினல்பளதிம்ட்ட பக்கிருப்புதநாண்ளநக்குயமியளகப ய்கிது.  

தயகநாககரும், பநதுயாககரும்நற்றும்யமக்பகாமிந்த பக்கிருப்ளகண்டினாம்.  

3. சம்ப்ட்டினல்தனொரித்தல்:  

 ம்ப்ட்டினாதுணினார்களுக்குபகாடுக்கதயண்டினபதாளகனிளகணக்கீடுப ய்யதாகும்.  

கணிிநனகணக்கினல்பளணினார்கின்யருளகளனப்திகிது, 

 ம்த்பதாளகளனக்கணக்கிடுகிது, 

த நிதிநற்றும்யருநாயரிதான்ிடித்தங்களபம்ப ய்கிது. 

4. அிக்ககஉருயொக்குதல்:  

கணிிநனக்கணக்கினல்பளல்தயறுயமக்கநாநற்றும்குிப்ிட்டதாக்கஅிக்ளககள்உருயாக்குய
தற்குஉதயிபுரிகிது. 

5. தபவுஅனுப்புதல்/தறுதல்:  

கணக்கினல்தபவுநற்றும்தகயல்களிறுயத்தின்உள்ததனாஅல்துபயிதனதயாஉள்தயறுஎரு
னரிடம்இருந்துஅனுப்ாம்அல்துபாம். 

6. யரியிதிப்பு:  

கணிிநனக்கணக்கினல்பளல்தயறுயரிகளகணக்கீடுப ய்னவும் 

அளதிடித்தம்ப ய்துஅப ாங்ககணக்கில்ப லுத்துயதற்கும்உதயிபுரிகிது. 
 
 

 

 

 


