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சில்லணை ர ாக்க ஏடு 

Petty Cash Book 

 அடிக்கடி நிகழக்கூடிய சிறு 
ரசலவினங்களான 
வண்டிச் சத்தம், கூலி, 
தபால் தந்தி ரசலவு, அச்சு, 
எழுதுரபாருள் ரசலவு 
பபான்ைவற்ணை பதியும் 
தனி ர ாக்க ஏடாகும்.  

 இதற்ரகன தனியாக 
அமர்த்தப்படும் சில்லணைக் 
காசாளர் சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டிணனப் ப ாமரிக்கிைார் 
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முன்பை மீட்பு முணை 

Imprest System 
 முன்பைம் என்பது 
கடனாகப் ரபைப்படும் 
பைம் எனப் ரபாருள்படும்.  

 இம்முணையில் 
பலவணகயான சில்லணைச் 
ரசலவுகளுக்கான ரதாணக 
கைக்கிடப்பட்டு 
அத்ரதாணக சில்லணைக் 
காசாளரிடம் 
குைிப்பிடப்பட்ட காலத்தின் 
ரதாடக்கத்தில் 
வழங்கப்படும். 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை 
ர ாக்க ஏட்டின் மாதிரி  படிவம் 

Give a specimen of  analytical petty cash book 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் நன்ணமகள் : 

The advantages of analytical petty cash book  
 1.எளிய முணை:                             

        Simple Method           

 இது சில்லணைச் 
ரசலவினங்கணளப் 
பதிவதற்கான எளிய 
முணையாகும்.  

 இத்தணகய சில்லணை 
ர ாக்க ஏட்ணடப் 
ப ாமரிப்பதற்கு சிைப்புப் 
பயிற்சி எதுவும் பதணவ 
இல்ணல. 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் நன்ணமகள் : 

The advantages of analytical petty cash book  

 2. பந ம் பசமிப்பு:     
Economy of Time 
இணதப் பதிவதற்கு 
குணைந்த பந பம 
ரசலவாகும்.  

 பமலும் தணலணமக் 
காசாளரின் பந ம் 
வைீாதல் 
தவிர்க்கப்படுகிைது. 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் நன்ணமகள் : 

The advantages of analytical petty cash book  

 3. தவறுகள் பநருவதற்கு 
குணைவான வாய்ப்பு :               

Lesser chances of mistakes 

 குைிப்பிடப்பட்ட காலத்தின் 
முடிவில்  தணலணமக் 
காசாள ால் சில்லணை 
ர ாக்க ஏடு 
சரிபார்க்கப்படுகிைது.  

 எனபவ தவறுகள் 
பநருவதற்கு வாய்ப்புகள் 
குணைகின்ைன. 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் நன்ணமகள் : 

The advantages of analytical petty cash book  

 4.பமாசடிகள்குணைக்கப்படுதல்                    

Frauds can be minimised                     

சான்றுச் சீட்டுகளின் 
அடிப்பணடயில் பதிவுகள் 
ரசய்யப்படுவதும்,  

 சில்லணை ர ாக்க ஏட்டிணன 
தணலணமக் காசாளர் 
சரிபார்ப்பதும் 
பமாசடிகளுக்கான 
வாய்புகணள குணைக்கின்ைன 
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சில்லணை ர ாக்க கைக்கில் பதிவுகணள 
எடுத்ரதழுதல்  Posting of entries in the Petty Cash Account 

 i.  ரதாடக்கத்தில் சில்லணை 
ர ாக்கத்ணத முன்பைமாக 
ரபறும்ரபாழுது : when petty cash is 

advanced at the beginning  

 பபப ட்டில் சில்லணை 
ர ாக்கக் கைக்கு தனியாகத் 
துவங்கப்பட பவண்டும்.  

 சில்லணைக் காசாளர் 
முன்பைம் ரபறும் ரபாழுது, 
சில்லணை ர ாக்கக் கைக்கில் 
பற்றும், ர ாக்கக் கைக்கில் 
வ வும் ரசய்தல் பவண்டும். 
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ii. குைிப்பிடப்பட்ட காலத்தில் ரசலவுகளுக்கான தனிப் 
பத்திகளின் கூடுதணலக் கைக்கிடும் ரபாழுது                              

when individual expenses column are periodically totalled  

 குைிப்பிட்ட சில்லணைச் 
ரசலவுகள் கைக்கில் 
(அந்த குைிப்பிட்ட 
ரசலவின் ரமாத்தத் 
ரதாணகயுடன்) 
பற்றும், சில்லணை 
ர ாக்கக் கைக்கில் 
வ வும் (ரசலவு 
ரசய்யப்பட்ட ரமாத்த 
ரதாணகயுடன்) 
ரசய்தல் பவண்டும்.  
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ii. குைிப்பிடப்பட்ட காலத்தில் ரசலவுகளுக்கான தனிப் 
பத்திகளின் கூடுதணலக் கைக்கிடும் ரபாழுது                              

when individual expenses column are periodically totalled  

 சில்லணை ர ாக்கக் 
கைக்கு ர ாக்க 
இருப்ணபக் காட்டும்.  

 இந்த சில்லணை 
ர ாக்க இருப்பு, 
இருப்புநிணலக் 
குைிப்பில் ர ாக்க 
இருப்பின் ஒரு 
பகுதியாகக் 
காட்டப்படும்.  
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் பநாக்கம்  

Purpose of analytical petty cash book  

 குைிப்பிடப்பட்ட 
காலத்தில் ஒவ்ரவாரு 
வணகச் ரசலவினமும் 
எவ்வளவு ரசலவு 
ரசய்யப்பட்டுள்ளது 
என்பதணன உரிய 
பத்தியின் 
ரமாத்தத்ணதக் 
கைக்கிடுவதன் 
மூலம் எளிதாக 
அைிந்து ரகாள்ளலாம். 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் பநாக்கம்  

Purpose of analytical petty cash book  

  ii. குைிப்பிடப்பட்ட 
காலத்தில் 
ஒவ்ரவாரு 
பத்தியின் 
ரமாத்தத்ணத 
மட்டும் 
பபப ட்டில் 
எடுத்ரதழுதினால் 
பபாதுமானது. 
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பாகுபடுத்தப்பட்ட சில்லணை ர ாக்க 
ஏட்டின் பநாக்கம்  

Purpose of analytical petty cash book  

  iii. ‘ரமாத்தச் 
ரசலவினம்’  
பத்தியின் 
ரமாத்தத்ணத 
அைிவதன் மூலம் 
எந்த குைிப்பிடப்பட்ட 
காலத்திற்குமான 
ரமாத்த சில்லணைச் 
ரசலவுகணள அைிந்த 
ரகாள்ள இயலும்.  
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