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அபசாங்க ிர்யாக சுற்ற்ிக்கக இக்கம் : 33/2019 

எது இக்கம்: PubAd/AcSD/HB/61/SMA 

பாது ிருயாக, அர்த்த    பகாகநத்துய நற்றும் 

கால்கை  அியிருத்தி அகநச்சு 

சுதந்திப சதுக்கம் 

பகாழும்பு 07. 

 

2019.11.08 

சக அகநச்சுக்கிதும் பசனார்கள் 

நாகாண சக ிபதந பசனார்கள் 

திகணக்கத் தகயர்கள் 

நாயட்ைச் பசனார்கள் 

ிபததச பசனார்கள் 

 

இங்கக கணக்கார் தசகயனின் தசகயப் ிபநாணத்தில் இக்கம் 2137/66 நற்றும் 

2019.08.22 ஆந் திகதின அதியிதசை யர்த்தநாிப் த்திாிககனின் பம் தசர்க்கப்ட்டுள் 

திருத்தங்கக கைபகப்டுத்துதல் 

இங்கக கணக்கார் தசகயனின் பன்ாம் (III) ஆம் தபத்திலிருந்து இபண்ைாம் (II) ஆம் 

தபத்துக்கும், இபண்ைாம் (II) ஆம் தபத்திலிருந்து பதாம் (I) ஆந் தபத்துக்கும் தயியுனர்த்துயதற்கா 

குகந்த ட்ச தசகயக் காத்கத திருத்தினகநப்தற்கு குித்த ஏற்ாடுககச் தசர்த்து இக்கம் 

2137/66 நற்றும் 2019 ஆகஸ்ட் நாதம் 22 ஆந் திகதின இங்கக சானக தசாசலிசக் குடினபசின் 

அதியிதசை யர்த்தநாிப் த்திாிககனில் பயினிைப்ட்டுள் இங்கக கணக்கார் தசகயனின் 

தசகயப் ிபநாணத்தின் ஐந்தாம் தசகயப் ிபநாணத்தின் திருத்தத்திற்ககநன தற்தாது தசகயனில் 

கைகநனாற்றும் இங்கக கணக்கார் தசகயனின் அலுயர்கின் தபத்திற்கா தயியுனர்வுகள் 

ின்யரும் யககனில் தநற்பகாள்ப்டுகின்து. 

01. பன்ாம் (III) ஆம் தபத்திலிருந்து இபண்ைாம் (II) ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தல். 

 

1.1) 2019 ஆம் ஆண்டு பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் தசகயனில் இகணத்துக் 

பகாள்ப்ட்டுள் அலுயர்கள் திருத்தினகநக்கப்ட்ை இங்கக  கணக்கார் 

தசகயப் ிபநாணத்தின் 10.1.1.1 இன் பதாைாிக்கம் (vii) இல் குிப்ிைப்ட்டுள் 

இங்கக அியிருத்தி ிர்யாக ிறுயகத்திால் ைாத்தப்டும் தின் யிருத்தி நட்ைம் – 

III ஆம் ாைபிகன பழுகநப்டுத்த தயண்டின ததகயப்ாட்கை  தயிப 10.1.1.1 இன் 

கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள்  ஏகன அகத்து தகககநககயும் பூர்த்தி பசய்த திகதி 

அல்து 2019 ஆம் ஆண்டு பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதி என் இரு திங்கின் ின்ர் 

துயங்கும் திகதினிலிருந்து II ஆம் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். 

 

1.2)  திருத்தினகநக்கப்ட்ை இங்கக கணக்கார் தசகயப் ிபநாணத்தின் 09 இல் 

குிப்ிைப்ட்டுள் நற்கன அபசகருந பநாமித் ததர்ச்சிகன அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்கக இக்கம் 01/2014 நற்றும் அதற்கு த்திகசயா சுற்ிக்ககனிால் 

யமங்கப்ட்டுள் சலுககக் காத்தினுள் பழுகநப்டுத்தின அலுயர்கக குித்த 
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திகதினினுள் நற்கன அபசகருந பநாமித் ததகயனிக பூர்த்தி பசய்துள் 

அலுயர்காக கருதப்டுயார்கள். 

 

1.3) திருத்தினகநக்கப்ட்ை இங்கக கணக்கார் தசகயப் ிபநாணத்தின் 09 இன் பம் 

குிப்ிைப்ட்டுள் நற்கன அபசகருந பநாமித் ததர்ச்சிகன அபசாங்க ிர்யாக 

சுற்ிக்கக இக்கம் 01/2014 நற்றும் அதற்கு த்திகசயா சுற்ிக்கககின் பம் 

யமங்கப்ட்டுள்  சலுககக் காத்தினுள் பழுகநப்டுத்தாத அலுயர்கள் நற்கன 

அபசகருந பநாமித் ததர்ச்சி  உள்ைங்காக இச் சுற்ிக்ககனின் 1.1 இல் 

குிப்ிைப்ட்டுள் சக தகககநககயும் பூர்த்தி பசய்னப்டும் திகதினிலிருந்து II 

ஆம் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். 

 

2. இபண்ைாம் (II) தபத்திலிருந்து பதாம் தபத்துக்கு (I) தயியுனர்த்தல். 

 

2.1 தசகயப் ிபநாணத்தின் ஐந்தாம் திருத்தத்திக கைபகப்டுத்தப்டும் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதினிலிருந்து II ஆந் தபத்துகைன அலுயர்களுக்கு நற்றும் III ஆந் 

தபத்தில் ஆறு (06) யருைங்களுக்கு தநதிகநா பகப்புைா நற்றும் திருப்திகபநா 

தசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் அலுயர்களுக்கு 

 

(அ) II ஆந் தபத்திலிருந்து I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்துயதற்காக அகைந்திருக்க தயண்டியுள் 

இங்கக கணக்கார் தசகயப் ிபநாணத்தின் 10.2.1.1 இன் பதாைாிக்கம் V இன் கீழ் 

குிப்ிைப்ட்டுள் 5 ஆம் ின்ிகணப்ில் குிப்ிைப்ட்டுள் ஏததனும் அல்து 

தகககநகனப் பூர்த்தி பசய்து பகாள்யதற்காக இச் சுற்ிக்கக பயினிைப்ட்ை 

திகதினிலிருந்து ஐந்து (05) யருை கா அவு சலுககக் காம் யமங்கப்ட்டுள்ததாடு அச் 

சலுககக் காத்தினுள் 5 ஆம் ின்ிகணப்ில் குிப்ிைப்ட்டுள் தகககநகக 

பழுகநப்டுத்தியுள் அலுயர்கள் இச் சுற்ிக்ககனில் உள் ஏற்ாடுகளுக்கு ஏற் 10.2.1.1 

இன் கீழ் கூப்ட்டுள் ஏகன தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள் திகதி பதல் 

கைபகப்டுத்தும் யககனில் I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். 

 

(ஆ). II ஆந் தபத்திலிருந்து I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்துயதற்காக அகைந்திருக்க தயண்டின 

10.2.1.1 இன் பதாைாிக்கம் ii இன் கீமகநந்த இபண்ைாம் யிகத்தின் காண் தகை 

தாண்ைலிக பழுகநப்டுத்துயதற்காக II  ஆந் தபத்துக்கு தவுயுனர்த்தப்டுள் திகதி பதல் 

பன்று (03) யருை சலுககக் காம் யமங்கப்ட்டுள்து என்ததாடு அச் சலுககக் காத்தினுள் 

குித்த தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள் அலுயர்கள் இச் சுற்ிக்ககனில் 

குிப்ிைப்டுள் ஏற்ாடுகின் டி 10.2.1.1 இன் கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள்  ஏகன 

தகககநககப் பூர்த்தி பசய்துள் திகதினிலிருந்து கைபகப்டுத்தப்டும் யககனில் I ஆந் 

தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயார்கள். 

 

2.2) தசகயப் ிபநாணத்தின் ஐந்தாம் திருத்தம் கைபகப்டுத்தப்டும் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு II ஆந் தபத்துகைன அலுயர்கக I  ஆந் தபத்துக்கு 

தயியுனர்த்தும் தாது 10.2.1.1 இன் (i) நற்றும் (iv) இன் கீழ் குிப்ிட்டு தகககநகளுக்குப் 

திாக ின்யரும் தகககநகள் கருத்திற் பகாள்ப்டும். 
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(அ) II ஆந் தபத்தில் இபண்டு (02) யருைம் பகப்புைா நற்றும் திருப்திகபநா தசகயக் 

காத்கதப் பூபணப்டுத்தினிருத்தல் நற்றும் II ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தினதன் ின்ர் 

சம் ஏற்ங்கள் இபண்டிக (02) உகமத்திருத்தல். 

 

(ஆ) அங்கீகாிக்கப்ட்ை பசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு கைபக ழுங்கிற்கு ஏற் II ஆந் 

தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்ட்ைதன் ின்ர் தயியுனர்த்தப்டும் திகதிக்கு பன்பா இபண்டு 

(02) யருைங்கினுள் திருப்திகபநா நட்ைத்தில் அல்து அதக யிை உனர் 

பசனாற்றுகககன எடுத்துக் காட்டுதல். 

 

2.3) தசகயப் ிபநாணத்தின் ஐந்தாம் திருத்தம் கைபகப்டுத்தப்டும் 2019 ஆம் ஆண்டு 

பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு III ஆந் தபத்தில் ஆறு (06) யருைங்களுக்கு தநதிக 

பகப்புைாதும் திருப்திகபநாதுநா தசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்துள் இச் 

சுற்ிக்ககனின் 1.1 இல் குிப்ிைப்டுள் ஏற்டுகளுக்ககநன II ஆந் தபத்துக்கு 

தயியுனர்த்தப்ட்டுள் அலுயர்கக I  ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தும் தாது 10.2.1.1 இன் (i) 

நற்றும் (iv)  இன் கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள் தகககநகளுக்குப் திாக ின்யரும் தகககநகள் 

கருத்திற்  பகாள்ப்டும். 

 

(அ) III நற்றும் II ஆந் தபங்கில் ன்ிபண்டு (12) யருைங்கள் பகப்ாதும் 

திருப்திகபநாதும் தசகயக் காத்கதப் பூர்த்தி பசய்திருத்தல் நற்றும் சம் ஏற்ங்கள் 

திபான்ிக (11) உகமத்திருத்தல். 

 

(ஆ) அங்கீகாிக்கப்ட்ை பசனாற்றுகக நதிப்பீட்டு கைபக ழுங்கிற்கு ஏற் 

தயியுனர்த்தப்டும் திகதிக்கு பன்பா ன்ிபண்டு (12) யருைங்கினுள் திருப்திகபநா 

நட்ைத்தில் அல்து அதக யிை உனர் பசனாற்றுகககன எடுத்துக் காட்டினிருத்தல். 

 

குிப்பு  

 

2019 ஆம் ஆண்டு பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் இங்கக கணக்கார் தசகயனின் 

III ஆந் தபத்தில் ஆறு (06) யருைங்களுக்கு தநதிகநாக பகப்புைாதும் 

திருப்திகபநாதுநா தசகயக் காத்திக பழுகநப்டுத்தியுள் இச் சுற்ிக்ககனின் 1.3 

இல் குிப்ிைப்ட்டுள் ஏற்ாடுகளுக்கு ஏற் II ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்ட்டுள் 

அலுயர்கக I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தும் தாது அவ் அலுயர்கள் நற்கன அபசகருந 

பநாமித் ததர்ச்சிகன பூர்த்தி பசய்யதற்காக எடுக்கப்டும் தநதிக காத்துக்கு சநா காப் 

குதினில் அவ் அலுயர்கின் I  ஆந் தபத்துக்கு தயியுனத்தப்டுயது தாநதப்டுத்தப்டும். 

 

2.4) 2019 ஆம் ஆண்டு பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் தசகயனில் இகணத்துக் 

பகாள்ப்ட்டுள் இச் சுற்ிக்ககனின் பதாைாிக்கம் I இன் கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள் 

ஏற்ாடுகளுக்ககநன II ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்ட்டுள் அலுயகர்கக I  ஆந் 

தபத்துக்கு தயியுனர்த்தப்டுயதற்கு பன்ர் திருத்தினகநக்கப்ட்ை இங்கக கணக்கார் 

தசகயப் ிபநாணத்தின் 10.1.1.1 இன் பதாைாிக்கம் (vii) இன் கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள் இங்கக 

அியிருத்தி ிர்யாக ிறுயகத்திால் ைாத்தப்டும் தின் யிருத்தி நட்ைம் – III ஆம் 

ாைபிகன பயற்ிகபநாக பூர்த்தி பசய்து சான்ிதகமப் பற்ிருத்தல் தயண்டும். 
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2.5) 2019 ஆம் ஆண்டு பப்பயாி நாதம் 26 ஆந் திகதிக்கு பன்ர் தசகயனில் இகணத்துக் 

பகாள்ப்ட்டுள் அலுயர்கக I ஆந் தபத்துக்கு தயியுனர்த்தும் தாது 

திருத்தினகநக்கப்ட்ை இங்கக கணக்கார் தசகயப் ிபநாணத்தின் 10.2.1.1 இன் 

பதாைாிக்கம் (vi) இன் கீழ் குிப்ிைப்ட்டுள் இங்கக அியிருத்தி ிர்யாக 

ிறுயகத்திால் ைாத்தப்டும் தின் யிருத்தி நட்ைம் – II ஆம் ாைபிகன பயற்ிகபநாக 

பூர்த்தி பசய்து சான்ிதகமப் பற்ிருப்தன் ததகயப்ாடு கருத்திற் பகாள்ப்ைாது. 

 

இச் சுற்ிக்கக அபசாங்க தசகய ஆகணக்குழுயின் அங்கீகாபத்திற்கு ஏற் பயினிைப்டும்.  

 

 

 

       ஒப்பம்./ தே.தே.பத்சிாி 

பசனார் 

பாது ிருயாக, அர்த்த பகாகநத்துய 

நற்றும் கால்கை அியிருத்தி அகநச்சு 


