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 த ொலல ந ொக்கு 
 
 

“த ன்னொசியப் பிரொந்தியத்தில் மிகச் சிறந்  அரெொங்க நிதி 

முகொலமயொளரொகத் திகழ் ல்” 

 

 
 

 

 

 எமது பணி 
 

 

"திரட்டு நிதியத்திற்கும் ஏலனய திலறநெரி நிதியங்களுக்கும் 

தெொந் மொன நிதிகலளக் லகயொள்வதில் விலனத்திறலனயும் 

சிக்கனத்ல யும் பொதுகொப்லபயும் உறுதிப்படுத்துவ ற்கொகவும் 

தவளி ொட்டுக் கடன்தபறுலககள் உள்ளிட்ட நிதிக் கைக்கீட்டுக்கு 

 லைலமத்துவம் வழங்கும் அ நவலள அரெொங்க தெைவினங்கலள 

அரசிலறத் திட்டங்கள் மற்றும் கடன்தபறுலக 

நிகழ்ச்சித்திட்டங்களுக்கு ஏற்ற வலகயில் வலரயறுப்ப ற்கொகவும் 

அர்ப்பணிப்புடன் தெயற்படு ல்". 
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1. அறிமுகம் 
 

திலறநெரித் த ொழிற்பொடுகள் திலைக்களமொனது திரட்டு நிதியம் (திலறநெரி கொசுப் பொய்ச்ெல்),  

தபொதுப் படுகடன் என்பவற்றின் முகொலமயுடன் த ொடர்புலடய விடயங்கலளக்  

லகயொள்வ ற்கொன விலனத்திறன்மிக்க நிறுவனம் ஒன்லற உருவொக்கும் ந ொக்கில் 2004 

ஜூலை 28 ஆந் திகதி  ொபிக்கப்பட்டது. இந்ந ொக்கத்ல  நிலறநவற்றும் முயற்சியொக, ந சிய 

வரவு தெைவுத் திட்டத்தில் குறிப்பிடப்படும் மதிப்பிடப்பட்ட வருமொனம் மற்றும் 

தெைவினங்கலள த ொழிற்பொட்டு ரீதியொன கொசு உட்பொய்ச்ெைொகவும் தவளிப்பொய்ச்ெைொகவும் 

மொற்றுவதுடன் கடன்களூடொக நிதியிடப்பட நவண்டிய பற்றொக்குலறகலள அலடயொளம் 

கொணும் பணிலய திலறநெரிச் தெயற்பொட்டு திலைக்களம் நமற்தகொள்கின்றது நிகழ்ச்சிகள். 

இத்திலைக்களத்தின் தபொதுப் படுகடன் முகொலமத் த ொழிற்பொட்டில் அரெொங்கத்தின் ெொர்பில் 

படுகடன் நெலவ மற்றும் அறிக்லகப்படுத் ல் என்பனவும் உள்ளடங்கும்.  

 

2. முக்கிய த ொழிற்பொடுகள் 
 

 திலறநெரியின் கொசுப் பொய்ச்ெல் முகொலம  

 தகொடுப்பனவு முலறகளின் ஊடொக திலறநெரி நிதிகலளப் பகிர்ந் ளித் ல்.  

 தெைவீட்டு முகவரகங்களுக்கொன நிதிகலள மதிப்பீடு தெய் ல், முன்னுரிலமப்படுத் ல், 
விடுவித் ல். 

 

 திலறநெரி உத் ரவொ ங்கலள வழங்கு ல்  

 உபகடன் தபறு ல் மற்றும் நமற்பொர்லவ தெய் ல் ஊடொக  திலறநெரி புத் கங்களில் 
ஆவைப்படுத் ல்.  

 

 இத்திலைக்களத்திடம் ஒப்பலடக்கபபட்டுள்ள 12 வரியல்ைொ வருமொனத் 

 லைப்புக்களுக்கொன மதிப்பீடு, நெகரிப்பு மற்றும் கைக்கீடு 

 

 தவளி ொட்டு உ விக் கடன்கள் மற்றும்  ன்தகொலடகளின் கீழொன நிதிகளின் விடுவிப்புக்கொன 
ஏற்பொடுகலளச் தெய் ல். 

 

 தவளி ொட்டு உ விச் தெயற்திட்டங்களின் கைக்கீட்டுக்கொன வெதி ஏற்பொடுகலளச் தெய் ல்.  
 அரெொங்கத்தின் கடன்தபறுலககள் மற்றும் படுகடன் நெலவகளுக்கொன கைக்கீடு. 

 அரெொங்கத்தின் வங்கிக் கைக்குகளுக்கும் கட்டுநிதிக் கைக்குகளுக்கும் அதிகொரமளித் லும் 
அவற்லற  நமற்பொர்லவ தெய் லும். 

 

 அரெொங்க உத்திநயொகத் ர் உத் ரவொ த் திட்டத்ல  இயக்கு ல். 
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பணிப்பொளர் 

(கொசுப் 

பொய்ச்ெல் 

முகொலம) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/உ விப் 

பணிப்பொளர் 

ITMIS 

 

 

தவற்றிடம் 
 

பணிப்பொளர் 

(தவளி ொட்டுப் 

படுகடன் -2) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்/ 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(வரவு தெைவுத் 

திட்ட 

அமுைொக்கம் 1) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்/ 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(வரவு தெைவுத் 

திட்ட 

அமுைொக்கம் 2) 

பணிப்பொளர் 

(உள் ொட்டுப் 

படுகடன்) 

 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/ உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(வரவு தெைவுத் 

திட்ட 

அமுைொக்கம் 3) 

பணிப்பொளர் 

(திரட்டு நிதிய 

முகொலம) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/ உ விப் 

பணிப்பொளர் 
 (வழங்கல்கள் 

மற்றும் 

கைக்குகள்) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்/ 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(வரவு தெைவுத் 

திட்ட 

அமுைொக்கம் 4) 

பணிப்பொளர் 

(திரட்டு நிதியத் 

த ொழிற்பொடு 

மற்றும் கைக்கீடு) 

பணிப்பொளர் 

(கைக்கிைக்கம்) 

தவற்றிடம் 

 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/ உ விப் 

பணிப்பொளர் 

 (நிர்வொகம்) 

நமைதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 

(வருமொனம், நிருவொகம் மற்றும் நிதி) 

 
 

நமைதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 

(தபொதுப் படுகடன், கொசு முகொலம 

மற்றும் மறுசீரலமப்புக்கள்) 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 

நிர்வொக 

உத்நயொகத் ர் 

உதவி
ப் 

பணிப்
பாளர் 

(வழங்கல்
கள் 

மற்றும் 
கணக்குகள்

) 

3. நிறுவனக் கட்டலமப்பு  

 

நமைதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 

(திரட்டு நிதிய முகொலம) 
 

பணிப்பொளர் 

(தவளி ொட்டுப் 

படுகடன்-1) 

பணிப்பொளர் 

(வருமொனம்) 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/ உ விப் 

பணிப்பொளர் 
 (வருமொனம்.) 

 

 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்/ 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(கொசுப் பொய்ச்ெல் 

முகொலம) 

 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்

/ உ விப் 

பணிப்பொளர் 

திரட்டு நிதியக் 

கைக்கிைக்கம் 

பிரதிப் 

பணிப்பொளர்/ 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(தகொலட 

மற்றும் 

படுகடன் 

கைக்கீடு) 

 

பணிப்பொளர் 

(தபொதுப் 

படுகடன் 

மறுசீரலமப்புக்

கள்) 
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4.  ப வியணி த ொடர்பொன  கவல்கள் 

அட்டவலை 4 .1 : ஊழியர் பைம் 2017.12.31 இல் உள்ளவொறு 

 

ப வி 
அனுமதிக்கப்பட்டஊழியர் 

த ொலக  

 ற்நபொதுள்ள 

ஊழியர் த ொலக 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 01 01 

நமைதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 03  01* 

இ.க.நெ - வகுப்பு I 09 08 

இ.க.நெ  - வகுப்பு II/III 10 08 

இ.நி.நெ. - வகுப்பு III 01 - 

நிர்வொக உத்திநயொகத் ர் 01 01 

அபிவிருத்தி உ வியொளர் 20 17 

அரெ முகொலமத்துவ உ வியொளர் -

வகுப்பு I/II/III 
55 51 

 கவல், த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்பம் உ வியொளர் 
07 01 

ெொரதிகள் 08 08 

அலுவைக உ வியொளர் - வகுப்பு I/II/III 12 12 

தமொத் ம் 127 108 

 

* இ.க.நெலவயின் வகுப்பு I உத்திநயொகத் ர் ஒருவர் முழுந ர அடிப்பலடயில் 

நமைதிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் ப வியில் பதில் கலடலமயில் ஈடுபடுகின்றொர். 
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5.  மனி  வள அபிவிருத்தி  
 

திலைக்கள ஊழியர்களின் அறிவு, திறன் மற்றும் மனப்பொங்குகலள நமம்படுத்துவ ற்கொன 

த ொடர்ச்சியொன முயற்சியின் ஒரு பகுதியொக, பல்நவறு ஆற்றல் விருத்தி நிகழ்ச்சி வொய்ப்புக்கள் 

வழங்கப்பட்டன. அவற்றின் விபரங்கள் கீநழ அட்டவலையில்  ரப்படுகின்றன.   

 

உள் ொட்டு மற்றும் தவளி ொட்டுப் பயிற்சி 2017 

அட்டவலை 5.1 : உள் ொட்டுப் பயிற்சிகள் 

ஊழியர் வகுதி பயிற்சித றி

களின் 

எண்ணிக்லக 

பயிற்சியளிக்க

ப்பட்ட 

உத்திநயொகத் 

ளின் 

எண்ணிக்லக 

பயிற்சித் துலை நிறுவனம்/

அலமவிடம் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத்

 ர்கள் 

06 04 

 

01 

 

 

01 

01 

 

03 

 

01 

அரெொங்க தபறுலககள், ஒப்பந்  

நிர்வொக டிப்நளொமொ 

விசுவல் ஸ்டூடிநயொ அறிமும் மற்றும் 

இற்லறப்படுத் ல்கள் த ொடர்பொன 

தெயைமர்வு  

கனிஷ்ட நிலறநவற்று 

உத்திநயொகத் ர்களுக்கொன ஆங்கிை 

டிப்நளொமொ  

அரெ துலறயில் நிதிப் பிரமொைங்கள் 

ஆ ன முகொலம  

தபொது நிதி மற்றும் கைக்கீட்டுத் 

திறன்கள் 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

 

 

மிநைொ ொ 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

அரெ 

முகொலமத்துவ 

உ வியொளர் 

05 01 

 

01 

 

04 

 

 

01 

01 

முலறயொக கடி ம் எழுதும் திறன்கள் 

கனிஷ்ட நிலறநவற்று 

உத்திநயொகத் ர்களுக்கொன ஆங்கிை 

டிப்நளொமொ  

நகொலவ முகொலம, தபொது அலுவைக 

நிர்வொகம் மற்றும்  ொபன விதிக் 

நகொலவ 

CIGAS 

ெம்பளப் பட்டியல் 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

 

 

மிநைொ ொ 

மிநைொ ொ 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயொகத் ர் 

04 01 

 

01 

 

01 

01 

ெம்பளப் பட்டியல் 

கனிஷ்ட நிலறநவற்று 

உத்திநயொகத் ர்களுக்கொன ஆங்கிை 

டிப்நளொமொ  

CIGAS 

அரெ துலறயில் நிதிப் பிரமொைங்கள் 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

 

மிநைொ ொ 

மிநைொ ொ 

அலுவைக 

உ வியொளர் 

நெலவ 

01 

 

01 ஒரு  ரமொன பணிச் சூழலை 

உருவொக்குவ ற்கொக அலுவைக 

ஊழியர் நெலவயினருக்கு 

த ொழில்ெொர் அபிவிருத்தி த ொடர்பொ 

பயிற்சி 

மிநைொ ொ 

முழு 

அலுவைர்கள் 

01 100 திலைக்கள அலுவைர்களுக்கொன 

விழப்புைர்வு  பயிற்சி 

TOD 
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நமற்குறித் வற்றுக்கு நமைதிகமொக, ஊழியர்களின் மனப்பொங்கு மற்றும் திறன் விருத்திக்கொன 

குறிக்நகொளுடன் “விஜய த ொலிநட ரிநெொர்ட் - கிரியல்லை” இல்  2017 தெப்டம்பர் 23 ஆந் திகதி ஒரு 

 ொள் பயிற்சி நிகழ்ச்சிதயொன்று  டொத் ப்பட்டது.  இப்பயிற்சித றியொனது சுய முன்நனற்றத்திற்கும் 

திலைக்களத்தின்  ஊழியர் குழொத்தின் அங்கத் வர்களுக்கும் இலடநயயொன பரஸ்பர த ொடர்புகலள 

விருத்திதெய்வ ற்கும் உ வியொக அலமந் து. இந்நிகழ்ச்சியில் திலைக்களத்தின் நூறு (100)  

ஊழியர்கள் ஊக்கத்துடன் பங்நகற்றனர். 
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அட்டவலை 5.2  2017 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட தவளி ொட்டுப் பயிற்சிகள் மற்றும் பங்நகற்ற 

மொ ொடுகள்  

 

 

 

பயிற்சி/கருத் ரங்கு அல்லது மன்ைம் நேலவ வலக  ொடு கொலப்பகுதி 

உத்திநயொகத்

 ர்களின் 

எண்ணிக்லக 

1 அரெ துலற  லைலமத்துவம் மற்றும் 

தீர்மொனம் எடுத் ல் த ொடர்பொன 

நிலறநவற்றுப் பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சிங்கப்பூர் 23.01.2017 

27.01.2017 

01 

2 நபச்சுவொர்த்ல  மற்றும் 

முரண்பொட்டுகளுக்குத் தீர்வு கொைல் 

த ொடர்பொன நிலறநவற்றுப் பயிற்சி 

நிகழ்ச்சி 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சிங்கப்பூர் 20.02.2017 

24.02.2017 

01 

3 இைங்லக அரெொங்கத்தின் ெர்வந ெ 

 ொைய முறிகள் விநிநயொகம் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

த ொங் 

தகொங்  

சிங்கப்பூர் 

USA 

08.03.2017 

18.03.2017 

02 

4 தபொது தகொள்லக வகுப்புச் 

தெயன்முலறலயப் பைப்படுத்துவது 

த ொடர்பொன பயிற்சி நிகழ்ச்சி 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

அவுஸ்தி

நரலியொ 

20.03.2017 

24.03.2017 

03 

5 அரசிலறப் பகுப்பொய்வு மற்றும் 

எதிர்வுகூறல் த ொடர்பொன பொடத றி  

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 20.03.2017 

31.03.2017 

01 

6 அபிவிருத்தி அலடந்துவரும் 

 ொடுகளுக்கொன சிறிய மற்றும்  டுத் ர 

த ொழில்முயற்சிகளின் ஆற்றல் விருத்தி 

த ொடர்பொன கருத் ரங்கு 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சீனொ 16.03.2017  

05.04.2017  

01 

7 ஆசிய பிரொந்திய தபொதுப் படுகடன் 

முகொலம மன்றம் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

கம்நபொடியொ 04.04.2017 

06.04.2017 

01 

8  ொையக் தகொள்லக த ொடர்பொன 

பொடத றி 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 16.04.2017 

29.04.2017  

01 

9 அபிவிருத்தியலடந்து வரும் 

 ொடுகளுக்கொன நெலவ வர்த் க 

த ொடர்பொன கருத் ரங்கு   

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சீனொ 21.04.2017 

11.05.2017  

01 

10 த ற்கொசிய  ொடுகளுக்கொன 

தபொருளொ ொர ஒத்துலழப்பு த ொடர்பொன 

கருத் ரங்கு  

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சீனொ 16.05.2017 

25.05.2017 

01 

11 பட்டுப்பொல  தபொருளொ ொரப் பட்டி 

த டுகிலும் உள்ள  ொடுகளுக்கொன 

அல்கந ொல் விநிநயொக முகொலம 

மற்றும் ஊக்குவிப்பு த ொடர்பொன 

கருத் ரங்கு 2017 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயொகத் ர் 

சீனொ 16.05.2017 

05.06.2017 

01 

12 தபொது நிதி முகொலம அபிவிருத்தி 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 05.06.2017 

09.06.2017 

01 

13 படுகடன் முகொலம மற்றும் அரசிலறப் 

பிரச்சிலனகள் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

 ொய்ைொந்து 19.06.2017 

23.06.2017 

01 

14 ஆசிய  ொடுகளுக்கொன சீனொவின் 

அபிவிருத்தி உ விச் 

தெயற்திட்டத்திற்கொன நிதிச் நெலவகள் 

த ொடர்பொன கருத் ரங்கு 2017 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சீனொ 16.08.2017 

25.08.2017 

02 

15 மூை னச் ெந்ல கள் மற்றும் மு லீட்டு 

வங்கித்த ொழில் 

அபிவிருத்தி 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 04.09.2017 

13.09.2017 

01 
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6. சுற்ைறிக்லககள் மற்றும் அறிவுறுத் ல்கள் 
 

அரெொங்கத்தின் நிதி முகொலமலய நமம்படுத்தும் ந ொக்கில் இத்திலைக்களம் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

பின்வரும் சுற்றறிக்லக அறிவுறுத் ல்கலள தவளியிட்டது.  

 

அட்டவலை 6.1   

 

திகதி சுற்ைறிக்லக இல.  லலப்பு 

23-05-2017 01/ 2017 2018 ஆம் ஆண்டுக்கொன வருமொன மதிப்பீடுகள்  

29-05-2017 02/ 2017 வருமொன நிலுலவகள் கூற்று -30/06/2017 

22-09-2017 03/ 2017 

2018 ஆம் ஆண்டுக்கொன ெம்பளங்கள், ெம்பள 

முற்பைங்கள், ஓய்வூதியங்கள் என்பவற்லறச் 

தெலுத்து ல் 

             02-11-2017  
 

04/ 2017 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன கொநெடுகலள 

முடிவுறுத்து ல் மற்றும் கட்டுநிதிக் 

கைக்குகலளத் தீர்த் லும்  

 

 

             28-11-2017  
 

06/ 2017 வருமொன நிலுலவகள் கூற்று -31.12.2017 

              30-11-2017  
 

05/ 2017 

2018 ஆம் ஆண்டின் ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத்தில் 

தெய்யப்பட்டுள்ள வரவு தெைவுத் திட்ட 

ஏற்பொடுகளின் கீழ் தகொடுப்பனவுகலளச் 

தெய்வ ற்கொக ஒவ்தவொரு 

திலைக்களத்திற்குமொன வருடொந் ம் 

கட்டுநிதி வலரயலறகலளத் 

தீர்மொனிப்ப ற்கொன  கவல் நெகரிப்பு 

 

 

16 நிதித் துலறலயக் கண்கொணித் ல் அபிவிருத்தி 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 18.09.2017 

26.09.2017 

01 

17 அரெொங்க நிதி மற்றும் தபொதுத் துலறப் 

படுகடன் புள்ளிவிபரங்கள் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

இந்தியொ 18.09.2017 

22.09.2017 

01 

18 ஆசியொவில் நிதியியல் அறிலவத் 

தீர்மொனிக்கும் கொரணிகள் மற்றும் 

 ொக்கங்கள் த ொடர்பொன தகொள்லக 

உலரயொடல் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

பிலிப்லப

ன்ஸ் 

22.09.2017 01 

19 பயனுறுதி வொய்ந்  ஆட்சிமுலற மற்றும் 

நிலைநபறொன அலனவலரயும் 

உள்ளடக்கிய தபொருளொ ொர 

வளர்ச்சிக்கொன நபரினப் தபொருளொ ொர 

முகொலம 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

அவுஸ்தி

நரலியொ 

20.11.2017 

15.12.2017 

02 

20 மு லீட்டு முகொலம த ொடர்பொன ஆசிய 

அபிவிருத்தி வங்கியின் பிரொந்திய 

மன்றும் 

ப விநிலை 

உத்திநயொகத் ர் 

சிங்கப்பூர் 29.11.2017 

30.11.2017 

01  
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7. நிதிச் தேயலொற்றுலக - 2017    
அட்டவலை 7.1    

                                                                                                                    ரூபொ ‘000                                                                                      

விடயம் வலக/தபொருள்/விடயம்/விபரம் 

2016 2017 

2016 ஆம் ஆண்டின் 

உண்லமச் 

தேலவினங்களின் 

அடிப்பலடயில் 

மதிப்பீடு உண்லமயொன மதிப்பீடு உண்லமயொன 

2017 ஆம் 

ஆண்டின் 

தேலவின 

அதிகரிப்பு 

(வீழ்ச்சி) 

தேலவின 

நவறுபொட்டு 

வீ ம் (%) 

  மீதளழும் தேலவுகள் 
    

1,120,500  
    1,048,233  963,736 926,838 (121,395)            (11.58)  

   னியொள் நவ னொதிகள்           

67,650            64,704  75,650 67,104 2,400 3.71 

1001 ெம்பளங்கள் மற்றும் நவ னங்கள் 
            

33,200              32,878  41,000 38,593 5,715 17.38 

1002 நமைதிக ந ர மற்றும் 

விடுமுலறக் தகொடுப்பனவுகள் 

                 

600                   519  650 640 121 23.31 

1003 ஏலனய படிகள் 
            

33,850              31,307  34,000 27,871 (3,436) (10.98) 

  பிரயொைச் தேலவுகள் 
            

1,615               1,606  3,330 3,089 1,483 92.34 

1101 உள் ொட்டு                  

115                   109  130 129 20 18.35 

1102 தவளி ொட்டு               

1,500                1,497  3,200 2,960 1,463 97.73 

  வழங்கல்கள்             

4,550               4,456  4,250 4,172 (284) (6.37) 

1201 எழுது தபொருட்கள் மற்றும் 

அலுவைகத் ந லவகள் 
              

2,500                2,423  2,200 2,174 (249) (10.28) 

1202 எரிதபொருள்               

1,975                1,961  1,970 1,919 (42) (2.14) 

1203 உைவு மற்றும் சீருலடகள்                    

75                     72  80 79 7 9.72 

  பரொமரிப்புச் தேலவினம்             

2,323               1,802  3,220 2,285 483 26.80 

1301 வொகனம்               

1,650                1,545  2,400 1,926 381 24.66 

1302 தபொறி இயந்திரம் மற்றும் 

உபகரைங்கள் 
                 

500                   205  500 285 80 39.02 

1303 கட்டடங்கள் மற்றும் 

கட்டலமப்புக்கள் 

                 

173                     52  320 74 22 42.31 

  நேலவகள்             

3,792               3,769  4,790 3,671 (98) (2.60) 

1401 நபொக்குவரத்து 
              

1,805                1,802  2,400 1,863 61 3.39 

1402  பொல் மற்றும் த ொடர்பொடல்               

1,850                1,833  2,200 1,626 (207) (11.29) 

1409 ஏலனயலவ                  

137                   134  190 182 48 35.82 

  மொற்ைல்கள்     

1,040,570          971,896  866,676 840,697 (131,199) (13.50) 

1503-01 தைொத் ர் அபிவிருத்தி மொனிய 

அளவீடுகளின் மீளளிப்பு 
539,420  470,992 365,676 339,747 (131,245) (27.87) 

1505-01 அரெொங்க ஊழியர் கொப்புறுதித் 

திட்டத்திற்கொன அரெொங்கத்தின் 

பங்களிப்பு 

          

500,000            500,000  500,000 500,000 - - 

1506 அரெொங்க ஊழியர்களின் தெொத்துக் 

கடன்களுக்கொன வட்டி 1,150 904 1,000 950 46 5.09 

 

ஏலனய மீதளழும் 

தேலவினங்கள் - - 5,820 5,820 5,820 - 

1701  ட்டங்கள் மற்றும் 

பதிவழிப்புக்கள் -               -           5,820 5,820 5,820 - 
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ரூபொ '000 

 

 

 

 

 

 

 

 

விடயம் 
வலக/தபொருள்/விடயம்/வி

பரம் 

2016 2017 

2016 ஆம் ஆண்டின் 

உண்லமச் 

தேலவினங்களின் 

அடிப்பலடயில் 

மதிப்பீடு உண்லமயொன மதிப்பீடு உண்லமயொன 

2017 ஆம் 

ஆண்டின் 

தேலவின 

அதிகரிப்பு 

(வீழ்ச்சி) 

தேலவின 

நவறுபொட்டு 

வீ ம் (%) 

  மூல னச் தேலவினம்        9,140        8,929  9,500 3,598 (5,331) (59.70) 

  

மூல ன தேொத்துக்களின் 

புனரலமப்பும் 

நமம்பொடும் 

1,700        1,521  2,700 1,456 (65) (4.27) 

2001 கட்டடப் புனரலமப்பும் 

நமம்பொடும்               

100  
             21  100 - (21) (100.00) 

2002 தபொறி இயந்திரம் 

மற்றும் உபகரைங்கள் 
- - - - - - 

2002-1 திலறநெரி  னிக் கைக்கு 

முலறலமயின் 

அமுைொக்கம் 
1,000             981  1,500 981 - - 

2002-2 ஏலனயலவ 
    100     34  100 41 7 20.59 

2003 வொகனம் 
500        485  1,000 434 (51) (10.52) 

  மூல னச் 

தேொத்துக்களின் 

லகயகப்படுத் ல் 
  6,440        6,415  5,000 377 (6,038) (94.12) 

2102  ளபொடங்கள் மற்றும் 

அலுவைக 

உபகரைங்கள் 

 6,440          6,415  5,000 377 (6,038) (94.12) 

  மனி  வள அபிவிருத்தி 
  1,000            993  1,800 1,765 772 77.74 

2401 பயிற்சியும் 

திறன்விருத்தியும்  1,000             993  1,800 1,765 772 77.74 
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8. தபளதிகச் தேயலொற்றுலக 
 

8.1 கொசு முகொலம 
                                              

8.1.1 திலைநேரி கொசுப் பொய்ச்ேல் முகொலம  

 

அரெொங்கத்தின் தகொள்லககலளயும் உபொயங்கலளயும் திட்டவட்டமொகத் தவளிப்படுத்தும் 

ஆவைமொக வருடொந்  வரவு தெைவுத் திட்டம் விளங்குகின்றது. அது தபொது மக்களுக்கொன 

நெலவகலள வழங்குவ ற்கொன மீதளழும்  ன்லம தகொண்ட மற்றும் அரெொங்கத் தகொள்லககலளயும் 

உபொயங்கலளயும்  லடமுலறப்படுத்துவ ற்கொக தபொது மு லீடுகளுக்கொன மூை னத்  ன்லம 

தகொண்ட தெைவீட்டு நிகழ்ச்சித் திட்டங்களுக்கொன வளங்கலள ஒதுக்குகின்றது. இப்பணியில், 

திலறநெரி த ொழிற்பொட்டுத் திலைக்களமொனது அலமச்சுக்கள், திலைக்களங்கள் மற்றும் ஏலனய 

நிறுவனங்கள் நபொன்ற ஒவ்தவொரு தெைவீட்டு முகவர் நிகழ்ச்சிக்குமொன நிதிககள் கொசு முகொலமச் 

தெயன்றமுலறயின் ஒரு பகுதியொக உரிய ந ரத்தில் விடுவிக்கப்படுவல  உறுதிப்படுத்துகின்றது. 

 

வரவுதெைவுத் திட்ட இைக்குகலள உரிய ந ரங்களிலும் முன்னுரிலம அடிப்பலடயிலும் அலடயப் 

தபறுவ ற்கொக, மீளொய்வொண்டில் திலறநெரிச் தெயற்பொடுகள் திலைக்களம் நிதிக்கொன தெைவுகலளக் 

குலறப்பதில் கவனம் தெலுத்தி, அரெொங்கத்தின் கொசுப் பொய்ச்ெல் முகொலமச் தெயற்பொடுகலள 

நமற்தகொண்டது. இவ்வருடத்தில் முக்கியமொன சிை வருமொனத் துலறகளின் வருமொன 

கிலடக்கொலமயினொலும் நெகரிப்பு முலறயில் ஏற்பட்ட சிை ஏற்றத் ொழ்வுகளின் கொரைமொகவும் வரவு 

தெைவுத் திட்டத்ல   லடமுலறப்படுத்தும் முகவர்களின் நிதித் ந லவகலளப் பூர்த்தி தெய்வதில் 

 லடமுலறச் சிரமங்கலள திலைக்களம் எதிர்தகொண்டது.   

 

பொரொளுமன்றத்தினொல் அங்கீகரிக்கப்பட்டவொறொன 2016 ஆம் ஆண்டின் 24 ஆம் இைக்க ஒதுக்கீட்டுச் 

ெட்டம்,  முக்கியமொன வருமொனச் நெகரிப்பு முகவர்கள் மற்றும் தெைவீட்டு முகவர்களிடமிருந்  

நெகரிக்கப்பட்ட ஏலனய மொறுபடும் கொரணிகள் என்பவற்லற அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு, 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கொன மதிப்பிடப்பட்ட கொசுப் பொய்ச்ெல் கூற்றுக்கலள மொ ொந்  விபரங்களுடன் திலறநெரிச் 

தெயற்பொட்டு திலைக்களம்  யொரித் து. தபொருத் மொன முலறயில் அரெொங்கத்திற்கு மிகக் குலறந்  

தெைலவ ஏற்படுத்தும் வி த்தில் கடன்கலளப் தபறுவ ற்கொக இத் கவல்கலள அடிப்பலடயொகக் 

தகொண்டு மதிப்பிடப்பட்ட கடன்தபறுலக நிகழ்ச்சியும்  யொரிக்கப்பட்டது. நமலும், தபொதுப் 

படுகடன் திலைக்களம், இைங்லக மத்திய வங்கி என்பவற்றின்  ந லவப்பொடுகலளப் பூர்த்தி 

தெய்வ ன் மூைம், அரெொங்கத்தின் கடன்தபறுலகச் ெொ னங்களின் விநிநயொகத்தின் தவளிப்பலடத் 

 ன்லமலய நமம்படுத்துவ ற்கொன ஒரு  டவடிக்லகயொக, இத்திலைக்களம் ஒரு முன்நனொக்கிய 

கொைொண்டுக்கொன கடன்தபறுலக  ொட்கொட்டிலயத்  யொரிக்க ஆரம்பித் து.    
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அட்டவலை  :8.1 அரெொங்க திலறநெரி கொசுப் பொய்ச்ெல் த ொழிற்பொடுகள் - 2017  
ரூபொ பில்லியன் 

விபரங்கள் 
2016 2017 

உண்லமயொன மதிப்பீடு உண்லமயொன 

ஜனவரி 01 ஆந் திகதியில் உள்ளவொறொன ஆரம்பக் 

கொசு மீதி 
(196.8) (160.3) (160.3) 

வருமொனம் மற்றும் ஏலனய கிலடப்பனவுகள் 

மூைமொன தமொத் க் கொசு உட்பொய்ச்ெல் 
1,616.2 1,911.4 1,765.3 

மீதளழும் தகொடுப்பனவுகளுக்கொன தமொத் க் கொசு 

தவளிப்பொய்ச்ெல் 
(1,704.3) (1,900.3) (1,853.6) 

மூை னக் தகொடுப்பனவுகளுக்கொன தமொத் க் கொசு 

தவளிப்பொய்ச்ெல்* 
(464.1) (810.0) (646.1) 

ந சிய கொசு மிலக/ (பற்றொக்குலற) (552.2) (798.9) (734.4) 

தமொத் க் கடன்தபறுலககள்* 1,318.1 1,614.7 1,564.5 

படுகடன் மீளளிப்பு (741.5) (815.8) (868.9) 

ந றிய கடன்தபறுலக 576.6 798.9 695.6 

தெம்லமயொக்கல் கைக்கு மீதி (TEB, ந றிய 

லவப்புக்கள், நபொன்றலவ) 
12.1 - 12.9 

டிெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் உள்ளவொறொன முடிவுக் 

கொசு மீதி 
(160.3) (160.3) (186.2) 

மூலம்: திலறநெரி த ொழிற்பொட்டுத் திலைக்களம் 

தவளி ொட்டு வளங்கள் திலைக்களம்- CS-DRMS அறிக்லக 

 

இவ்வருடத்தில் வருமொனம் மற்றும் ஏலனய கிலடப்பனவுகள் மூைமொன திலறநெரியின் கொசு 

உட்பொய்ச்ெல் 1,765.3 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்ட அந நவலள, மீதளழும் மற்றும் 

மூை னக் தகொடுப்பனவுகளுக்கொன தவளிப்பொய்ச்ெல்களுக்குப் பின்னரொன கொசுப் 

பற்றொக்குலற 734.4 பில்லியன் ரூபொவொக் கொைப்பட்டது. 2016 ஆம் ஆண்டின் இந  கொைப் 

பகுதியுடன் ஒப்பிடுலகயில் இது ந றிய கொசுப் பற்றொக்குலறயில் 182.2 பில்லியன் ரூபொ 

அதிகரிப்பொகும். ந றிய கொசுப் பற்றொக்குலறயில் ஏற்பட்ட இந்  அதிகரிப்புக்குக் கொரைம், 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இந  கொைப் பகுதியுடன் ஒப்பிடுலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் திலறநெரிக்கொன கொசு 

உட்பொய்ச்ெலை விட 9 ெ வீ ம் அதிகரித்துக் கொைப்பட்ட மூை னச் தெைவினங்களுக்கொன 

தவளிப்பொய்ச்ெல் 39 ெ வீ த் ொல் அதிகரித் லமயொகும்.  2017 டிெம்பர் 31 ஆந் திகதியில் 

உள்ளவொறொன ஒட்டு தமொத்  வங்கிக் கொசு மீதி (பற்றொக்குலற), 2016 ஆம் ஆண்டின் இந  

கொைப்பகுதியுடன் ஒப்பிடுலகயில் 186.2 பில்லியன் ரூபொவொக அதிகரித்திருந் து. படுகடன் 

மீளளிப்புக்களினதும் த ொழிற்பொட்டு மற்றும் மு லீட்டுச் தெைவுகளின் அதிகரிப்நப 

இ ற்குப் பிர ொன கொரைமொகும். 
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8.1.1.1     திலைநேரி கொசு உட்பொய்ச்ேல் 

 

தபொதுத் திலறநெரியின் 2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன கொசு உட்பொய்ச்ெல் 1765.3 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்டது. வரியல்ைொ வருமொனம், வரியல்ைொ வருமொனம், தவளி ொட்டு தகொலடகள் ஆகிய 

மூன்றுநம திலறநெரியின் கொசு உட்பொய்ச்ெலுக்கொன பிர ொன மூன்று மூைங்களொக உள்ளன.  

முன்லனய வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில் இந் ச் நெகரிப்பு 9 ெ வீ  அதிகரிப்பொகும். தமொத்  

வருமொனச் நெகரிப்பு இவ்வருடத்தின் வருடொந்  மதிப்பிட்டில் 92 ெ வீ  மட்டத் ல  

அலடந்திருந்  அந நவலள தமொத்  வருமொனத்தில் 93 ெ வீ ம் வரிகள் மூைம் நெகரிக்கப்பட்டது. 

2013-2017 வலரயொன ஐந்  வருட கொைத்திற்கொன வரி வருமொனச் நெகரிப்பு அட்டவலை 8.2 இல் 

கொட்டப்பட்டுள்ளது. அது 920.2 பில்லியன் ரூபொவில் 1,645.3 பில்லியன் ரூபொ வலர 79 ெ வீ த் ொல் 

அதிகரித்துள்ளது. 2015 ஆம் ஆண்டின் பின்னர் தமொத்  வருமொனத்திற்கொன தகொலடக் 

கிலடப்பனவுகள் த ொடர்ச்சியொகக் குலறந்து வரும் நபொக்லகக் தகொண்டுள்ளது. இ ற்குப் பிர ொன 

கொரைம் இைங்லக  டுத் ர வருமொனம் தகொண்ட ஒரு  ொடொகத்  ரமுயர்த் ப்பட்டலமயொகும். 

எவ்வொறொயினும், 2016 மு ல் 2017 வலரயொன கொைப்பகுதியில்  ொடு பல்நவறு இயற்லக 

அனர்த் ங்கலள எதிர்ந ொக்கிய னொல் அனர்த்  நிவொரைங்கள் கிலடக்கப் தபற்றலமயினொல் 

தகொலடகளின் கிலடப்பனவு அதிகரித்திருந் து. 

 

அட்டவலை: 8.2  2013-2017 கொைப்பகுதிக்கொன வருமொன நெகரிப்பு                                      ரூபொ பில்லியன் 

  
2013 2014 2015 2016 2017 

வரி வருமொனம் 920.2  987.7 1,270.1 1,446.4 1,645.3 

வரியல்ைொ 

வருமொனம்           102.4  97.2 63.0 168.3 117.4 

 ன்தகொலட 2.3  2.5 1.5               1.5 2.5 

தமொத் ம் 1,024.9 1,087.5 1,334.6 1,616.2 1,765.3 
 

 

 

8.1.1.2     திலைநேரி கொசு தவளிப்பொய்ச்ேல்கள் 

அட்டவலை 8.3 இல் விளக்கப்பட்டுள்ள 2017 ஆம் ஆண்டின் தமொத் க் கொசு தவளிப்பொய்ச்ெலுக்கு 

இைங்க, 2016 ஆம் ஆண்டில் இந  கொைப் பகுதியுடன் ஒப்பிடுலகயில் பல்நவறு தெைவீட்டு 

முகவர்களுக்கொன மீதளழும் மற்றும் மூை னச் தெைவினங்களின் விடுவிப்புக்கள் முலறநய 3.6 

ெ வீ த் ொலும் 17.1 ெ வீ த் ொலும் அதிகரித்துள்ளது.  மீளொய்வொண்டில் கொசு தவளிப்பொய்ச்ெலின் 

தமொத்  உள்ளடக்கத்ல க் கவனத்தில் எடுக்லகயில், தமொத்  விடுவிப்புக்களில் 58 ெ வீ ம் அரெ 

துலற ெம்பளம் மற்றும் ெமூர்த்தி, ஓய்வூதியம் மற்றும் சிறுநீரக ந ொயொளிகளுக்கொன உ வி நபொன்ற 

ெமூக  ைநனொம்பல் நிகழ்ச்சிகளுக்கொன பங்களிப்பொக விடுவிக்கப்பட்டுள்ளது. அ ற்கிைங்க, 

அரெொங்கத்தின் தபொது மு லீட்டுக்கொன நிதி விடுவிப்புக்கள், 2015 மு ல் 2016 வலரயொன கொைப் 

பகுதியில் 3.7 ெ வீ த் ொலும் 2016 மு ல் 2017 வலரயொன கொைப் பகுதியில் 17 ெ வீ த் ொலும் 

அதிகரித்துள்ளன. 
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அட்டவலை: 8.3 கொசு விடுவிப்புக்கள் - மூை னம் மற்றும் மீதளழும்/ முகவர்களின் 

அடிப்பலடயில் - 2015 மு ல் 2017 

                                                                                                                                                                 ரூபொ பில்லியன் 

நிறுவனம் 

2015 2016 2017 

மீதளழும் மூல னம் 
மீதளழு

ம் 

மூல ன

ம் 
மீதளழும் மூல னம் 

விநெட தெைவீட்டு 

அைகுகள் 
                 

10.15  

                  

1.74  

                

7.20                 2.64  

                     

9.25 

                     

3.27  

அலமச்சுக்கள் 
               

234.73               173.44             224.05           185.71  

                 

239.28  

                 

230.46  

திலைக்களம் 
               

579.30                 71.97             594.81              64.49  

                 

611.69  

                   

80.96 

மொவட்ட 

தெயைகங்கள் 
                 

40.17                 43.98               44.52               49.69 

                   

50.13  

                   

47.25  

மொகொை ெலபகள் 
               

167.48                21.68             169.03               15.65  

                 

165.49  

                   

23.77  

பல்கலைக்கழகங்கள் 
                 

26.75  

                  

9.55              29.13               21.96  

                   

31.07  

                   

17.47 

ஏலனய ெலபகள் 

மற்றும் 

கூட்டுத் ொபனங்கள் 
                 

21.06                 19.46               23.33              14.28  

                   

24.42  

                   

11.79 

  
           

1,079.64               341.82         1,092.07           354.42 

             

1,131.33 

                 

414.97  

 

8.2 தபொதுப் படுகடன் முகொலம 

8.2.1 அரேொங்கத்தின் கடன்தபறுலக நிகழ்ச்சித் திட்டம்- 2017 

2017 வரவு தெைவுத் திட்டத்தின் கீழ் வள இலடதவளிக்கு நிதியீ்ட்டம் தெய்வ ற்கொக 2016 ஆம் 

ஆண்டின் 24 ஆம் இைக்க ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத்தின் கீழ் கடன்தபறுலக வலரயலறயொக 1,579 

பில்லியன் ரூபொவுக்கு பொரொளுமன்றம் அனுமதி வழங்கியது. அல த் த ொடர்ந்து 2017 ஆம் 

ஆண்டுக்கொன கடன்தபறுலக வலரயலற 2017 ஆம் ஆண்டின் 32 ஆம் இைக்க ஒதுக்கீட்டு (திருத் ச்) 

ெட்டத்தின் மூைம் 1,629 பில்லியன் ரூபொவொக அதிகரிக்கப்பட்டது. 

 

இவ்வருடத்தில் பதிவொகிய உண்லமயொன கடன்தபறுலக 1,620 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்டது. இதில் உள் ொட்டு மூைங்கங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட 1,018 பில்லியன் ரூபொவும் 

தவளி ொட்டு மூைங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட 601 பில்லியன் ரூபொவும் அடங்கும்.தவளி ொட்டு 

மூைங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட கடன்தபறுலககளில் தவளி ொட்டுச் ெந்ல யில் 

விநிநயொகிக்கப்பட்ட 228 பில்லியன் ரூபொ தபறுமதியொன ெர்வந ெ  ொைய முறிகள், 153 பில்லியன் 

ரூபொ தவளி ொட்டு நிதி நிபந் லனக் கடன்கள், அபிவிருத்திக் தகொள்லக, தெயற்திட்ட மற்றும் 

நிகழ்ச்சித்திட்டக்கடன் 220 பில்லியன் ரூபொ என்பன உள்ளடங்கும். 2017 ஆம் ஆண்டின் தமொத் க் 

கடன்தபறுலக 1620 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. இது 2016 ஆம் ஆண்டின் 1,519 பில்லியன் 

ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 6.6 ெ வீ  அதிகரிப்பொகும்.  
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உண்லயமொன தமொத்  உள் ொட்டுக் கடன்தபறுலககள்  2016 ஆம் ஆண்டின் 945 பில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 7.7 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்து 1,018 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. 

ெொ கமொன ெந்ல  நிலைலமகலளயும் மத்திய வங்கியின் முற்பை அதிகரிப்லபயும் வங்கி நமைதிகப்பற்று 

கொைத்துக் கொைம் பயன்படுத்துவ ன் மூைம் தவளி ொட்டு  ொைய நிதியட்டத் ந லவகளுக்கொன வெதிகலளச் 

தெய்து தகொடுப்ப ற்கொக இைங்லக அபிவிருத்தி முறிகலள விநிநயொகிப்பதில் இது பிர ொன பங்கு வகித் து. 

 

அட்டவலை  8.4   அரெொங்க கடன்தபறுலக வலரயலறகள் மற்றும் பயன்பொடு                      ரூபொ பில்லியன்  

விடயம் 

       2016   2017 

அனுமதிக்கப்பட்ட 

வலரயலை 

பயன்பொடு   அனுமதிக்கப்பட்ட 

வலரயலை 

பயன்பொடு 

தமொத் க் 

கடன்தபறுலககள் 1,699.00 1,519.48   1,629.00 1,619.62 

      உள் ொட்டு 1,180.00 945.24   1,179.00 1,018.32  

      தவளி ொட்டு 519.00 574.24   450.00 601.30  

தமொத்  நிதியீ்ட்டம் 1,699.00 1,519.48   1,629.00 1,619.62 

மூலங்கள்: திலறநெரி த ொழிற்பொட்டுத் திலைக்களம் 

 

8.2.2  உள் ொட்டு நிதியீ்ட்டம்  

8.2.2.1 ந றிய உள் ொட்டு நிதியீ்ட்டம் (NDF)  

வரவு தெைவுத் திட்டப் பற்றொக்குலறக்கு நிதியட்டம் தெய்வ ற்கொக 2017 ஆம் ஆண்டில் உள் ொட்டு 

மூைங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட கடன்கள் 18 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்து 294 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்டது.  2017 ஆம் ஆண்டில் பற்றொக்குலறக்கு நிதியீ்ட்டம் தெய்வ ற்கொக ெந்ல ப்படுத் க்கூடிய 

படுகடன் ெொ னங்கள் மூைம் தபறப்பட்ட தமொத் த் ந றிய கடன்தபறுலக 81 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்ட அந நவலள ெந்ல ப்படுத்  முடியொ  

படுகடன் மீளளிப்புக்கள் 213 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்டது. 2017 ஆம் ஆண்டில், 

ெந்ல ப்படுத் க்கூடிய படுகடன் ெொ னங்களின் ஊடொக 

ந றிய உள் ொட்டு நிதியீ்ட்டத்திற்கொன பங்களிப்பு 81 

பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்படுகின்றலமயொனது, 2016 

ஆம் ஆண்டின் 328 பில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுலகயில் குறிப்பிடத் க்களவில் குலறந்துள்ளது.     

இவ்வருடத்தில் திலறநெரி உண்டியல்கள் மூைமொன கடன் தபறுலககளில் ந றிய தவளிப்பொய்ச்ெல் 82 

பில்லியன் ரூபொவொவக் கொைப்பட்டது. திலறநெரி உண்டியல்கள் குறுங்கொை உண்டியல்களிலிருந்து  டுத் க் 

கொைச் ெொ ங்களொகவும் நீண்ட கொைச் ெொ னங்களொகவும் மொற்றப்பட் னொல் திலறநெரி உண்டியல்களின் 

விநிநயொகத்ல  விட மீளளிப்புக்கள் அதிகரித்துக் கொைப்பட்டலமநய இ ற்குக் கொரைமொகும்.  
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அட்டவலை 8.5:  அரெொங்க வரவு தெைவுத் திட்டத்திற்கொன ந றிய உள் ொட்டு நிதியீ்ட்டம்  2017மற்றும் 2016  

விடயம் 

த ொலக (ரூபொ 

பில்லியன் 

தமொத் த்தின் 

ே வீ மொக 

2016 2017 2016 2017 

வலகயின் அடிப்பலடயில் 248.4 294.3 100.0 100.0 

     ெொ னங்கள் மூைமொன கடன்தபறுலககள் 327.8 80.8 132.0 27.4 

           திலறநெரி முறிகள்* 349.8 109.1 140.8 37.1 

           திலறநெரி உண்டியல்கள்* 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

           ரூபொக் கடன்கள் 0.0 0.0 0.0 0.0 

           இைங்லக அபிவிருத்தி முறிகள் -120.5 53.3 -48.5 18.1 

    ெொ னமல்ைொக் கடன்தபறுலக -79.4 213.5 -32.0 72.6 

          மத்திய வங்கியிடமிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிக 

முற்பைங்கள் -67.8 116.5 -27.3 39.6 

          ஏலனயலவ
(அ)

 -11.5 97.0 -4.6 33.0 

முதிர்ச்சியின் அடிப்பலடயில்  248.4 294.3 100.0 100.0 

          டுத் ரக் கொைம் மு ல் நீண்ட கொைம் வலர 229.3 162.4 92.3 55.2 

                 திலறநெரி முறிகள்* 349.8 109.1 140.8 37.1 

                 ரூபொக் கடன்கள் 0.0 0.0 0.0 0.0 

                 இைங்லக அபிவிருத்தி முறிகள் -120.5 53.3 -48.5 18.1 

        குறுங்கொைம் 19.1 131.8 7.7 44.8 

                 திலறநெரி உண்டியல்கள்* 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

                 மத்திய வங்கியிடமிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிக 

முற்பைங்கள் -67.8 116.5 -27.3 39.6 

                 ஏலனயலவ
(a)

 -11.5 97.0 -4.6 33.0 

ேந்ல ப்படுத் க்கூடிய  ன்லமயின் அடிப்பலடயில் 248.4 294.3 100.0 100.0 

        ெந்ல ப்படுத் க்கூடியலவ 327.8 80.8 132.0 27.4 

                 திலறநெரி உண்டியல்கள்* 98.5 -81.7 39.6 -27.8 

                 திலறநெரி முறிகள்* 349.8 109.1 140.8 37.1 

                 இைங்லக அபிவிருத்தி முறிகள் -120.5 53.3 -48.5 18.1 

       ெந்ல ப்படுத்  முடியொ லவ
(அ)

 -79.4 213.5 -32.0 72.6 

உரிலமயின் அடிப்பலடயில் 248.4 294.3 100.0 100.0 

       வங்கிகள்  139.9 187.7 56.3 63.8 

                மத்திய வங்கி 183.0 -187.9 73.7 -63.9 

                வர்த் க வங்கிகள் -43.1 375.7 -17.4 127.7 

வங்கியல்ைொத் துலற
(அ)

 108.5 106.5 43.7 36.2 

       
மூைங்கள்: இைங்லக மத்திய வங்கி   

* வதியொந ொரின் மு லீடுகள் நீங்கைொக 

  
(அ) 44,676.98 மில்லியன் ரூபொ மு லீட்டு நீக்க வருமொனமும் உள்ளடங்கும் 
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8.2.2.2 நிலுலவயொகவுள்ள உள் ொட்டுப் படுகடன் 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வலரயிைொன உள் ொட்டுப் படுகடன், திலறநெரி முறிகள், திலறநெரி 

உண்டியல்கள், இைங்லக அபிவிருத்தி முறிகள் என்பன முலறநய 68.3 ெ வீ த்ல யும், 12.5 ெ வீ த்ல யும் 

11.4 ெ வீ த்ல யும் தகொண்டிருந் ன. மீ முள்ள பகுதி, இைங்லக மத்திய வங்கியிடமிருந்து தபறப்பட்ட 

 ற்கொலிகமொக முற்பைங்கள் (3.6 ெ வீ ம்), ரூபொக் கடன்கள் (0.4 ெ வீ ம்) ஏலனய கடன்கள் (3.8 ெ வீ ம்) 

என்பவற்றின் மூைம் தபறப்பட்டிருந் து. முன்லனய வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில் திலறநெரி முறிகளின் 

இருப்புக்கள் 2.0 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்துள்ளது. அதிக தெைவுள்ள குறுகிய கொை கடன்தபறுகலள விட நீண்ட 

நிதியீ்ட்டத்ல  ந ொக்கி திரும்புவதில் அரெொங்கம் கவனம் தெலுத்தியலமயினொல் 2016 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் 14.6 ெ வீ மொகக் கொைப்பட்ட திலறநெரி உண்டியல்களின் பங்கு 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

12.5 ெ வீ மொகக் குலறந்துள்ளது.  முன்லனய வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில் நிலுலவயொகவுள்ள இைங்லக 

அபிவிருத்தி முறிகள் 0.7ெ வீ த் ொல் அதிகரித் து. 2016 ஆம் ஆண்டில் 1.6 ெ வீ மொகக் கொைப்பட்ட 

இைங்லக மத்திய வங்கியிடமிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிக முற்பைங்களின் பங்கு 2017 ஆம் ஆண்டிை 3.6 

ெ வீ மொக அதிகரித் து. இது பொரொளுமன்றத் ொல் நிலறநவற்றப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத்தின் மூைம் 

மதிப்பிடப்பட்ட வருமொனத்தின் அதிகரிப்லபயும் அரெொங்கத்திற்கொன பூச்சியச் தெைலவக் தகொண்ட 

நிதியட்ட அதிகரிப்லபயும் கொட்டுகின்றது. 

 

8.2.2.3 உள் ொட்டுப் படுகடன்களின் முதிர்வுக் கட்டலமப்பு 

உள் ொட்டுப் படுகடன்களின் முதிர்வுக் கட்டலமப்பு 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

நிலுலவயொகவிருந்  தமொத் ப் படுகடன்களின் 18 ெ வீ மொகக் கொைப்பட்டது. அ லன 2018 ஆம் 

ஆண்டில் குறுங்கொைப் பகுதியில் தெலுத்  நவண்டியுள்ளது. மீ முள்ள 82 ெ வீ மும்  டுத் ர 

மற்றும் நீண்ட கொைப் படுகடன்களொகக் கரு ப்படுகின்றன. அலவ 2018 ஆம் ஆண்டுக்குப் பின்னர் 

முதிர்ச்சியலடயவுள்ளன.  டுத் ரக் கொைம் மு ல் நீண்ட கொைம் வலரயொன தமொத் ப் படுகடன் 

பங்கில் 84 ெ வீ  திலறநெரி முறிகள் உள்ளன. மீ முள்ள 16 ெ வீ த்தில், 14 ெ வீ ம் இைங்லக 

அபிவிருத்தி முறிகளொகவும், 0.4 ெ வீ ம் ரூபொக் கடன்களொகவும், 1.6 ெ வீ  ஏலனய 

கடன்தபறுலககள் மூைமொகவும் தபறப்பட்டுள்ளன. 
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8.2.2.4  உள் ொட்டுப் படுகடன் நேலவக் தகொடுப்பனவுகள் 

அரெொங்கத்தின் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள், 2016 ஆம் ஆண்டில் பதிவொகிய 1,106 பில்லியன் 

ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் 13 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்து 1,245 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொைப்பட்டது. தமொத் ப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவில் மீளதகொடுப்பனவு 648 பில்லியன் ரூபொவொக 

(52 ெ வீ மொக) கொைப்பட்ட அந நவலள மீதி 597 பில்லியன் ரூபொ (48 ெ வீ ம்) வட்டிக் தகொடுப்பனவொகக் 

கொைப்பட்டது.  முன்லனய வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் உள் ொட்டுப் 

படுகடன்களுக்கொன மீளளிப்புக் தகொடுப்பனவுகள் மற்றும் வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள் முலறநய 52 

பில்லியன் ரூபொவினொலும் 87 பில்லியன் ரூபொவினொலும் அதிகரித் து. 

 

அட்டவலை 8.6  உள் ொட்டுப் படுகடன் நெலவக்  தகொடுப்பனவுகள்                   

 

      ரூபொ பில்லியன் 

வருடம்  
மூல னக் 

தகொடுப்பனவுகள் 

வட்டிக் 

தகொடுப்பனவுகள் 

தமொத் ம் 

2016 596.43 509.82 1,106.25 

2017 648.13 597.02 1,245.15 

 
மூலங்கள்: திலறநெரித் த ொழிற்பொடுகள் திலைக்களம், அரெொங்க கைக்குகள் திலைக்களம் 
 

 

 

 

வலரபு 8.2 – உள் ொட்டுப் படுகடன் முதிர்ச்சி விபரம் 
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8.2.3தவளி ொட்டு நிதியீ்ட்டம்  

 

தவளி ொட்டு நிதியட்டமொனது வரவுதெைவுத் திட்டத்தின் பற்றொக்குலற நிதியட்டத்திற்கொன ஒரு 

மூைம் என்ற வலகயில் ஒரு முக்கியமொன வகிபொகத்ல  ஆற்றுகின்றது. அது தபொருளொ ொரத்தின் 

இைக்கொகக் தகொள்ளப்பட்ட வளர்ச்சிக்கு உ வுவ ற்குத் ந லவயொன மு லீட்டு மட்டங்கலளப் 

பூர்த்திதெய்வ ற்கொக உள் ொட்டுச் நெமிப்பு மு லீட்டு இலடதவளிக்கொன பொைமொகத் 

த ொழிற்படுகின்றது. தவளி ொட்டு நிதியட்டமொனது பிர ொனமொக தவளி ொட்டுக் கடன்கள் மற்றும் 

தவளி ொட்டுக் தகொலடகள் என்ற இரு வலககளில் கிலடக்கப் தபற்றன. அ ற்கிைங்க, 

இவ்வருடத்தில் நமற்தகொள்ளப்பட்ட தவளி ொட்டு நிதியீ்ட்டத்தில் 601.3 பில்லியன் ரூபொ 

தவளி ொட்டுக் கடன்களும் 8.0 பில்லியன் தவளி ொட்டுக் தகொலடகளும் அடங்கும். முன்லனய 

வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில், தவளி ொட்டுக் கடன்களும் தகொலடகளும் 2017 ஆம் ஆண்டில் 

முலறநய 4.7 ெ வீ த் ொலும் 7.1 ெ வீ த் ொலும் அதிகரித்துள்ளன.  

 

 

8.2.3.1 தவளி ொட்டுக் கடன்கள் 

தமொத்  தவளி ொட்டுக் கடன்கள் 2017 ஆம் ஆண்டிலும் 228 பில்லியன் ரூபொ ெர்வந ெ  ொைய 

முறிகலளயும், 153 பில்லியன் ரூபொ தவளி ொட்டு நியதி நிதியீ்ட்ட வெதிலயயும் (FCTFF) 220 

பில்லியன் ரூபொ அபிவிருத்திக் தகொள்லகச் தெயற்திட்ட மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டக் கடன்கலளயும் 

தகொண்டிருந் து.ஏலனய  டுத் ரக் கொைம் மு ல் நீண்ட கொைம் வலரயொன நிதியீ்ட்டச் 

ெொ னங்களுடன் ஒப்பிடுலகயில் தவளி ொட்டு நியதி நிதியீ்ட்ட வெதியின் ெொ கமொன கடன் 

நிபந் லனகளின் கொரைமொக தவளி ொட்டு நியதி நிதியீ்ட்ட வெதிக் கடன்களின் முக்கியத்துவம் 

அதிகரித்துள்ளது.  

 

அட்டவலை 8.7 : தவளி ொட்டுக் கடன்தபறுலககளின் உள்ளடக்கம் 2013-2017 ெொ னங்களின் 

அடிப்பலடயில்  

 

                                                                                                                        ரூபொ பில்லியன் 

கடன் மூலம் 2013 2014 2015 2016 2017 

 ெர்வந ெ  ொைய முறிகள்  - 195.2 298.5 217.9 228.5 

நியதிக் கடன் நிதியீ்ட்ட வெதி - - - 101.8 152.7 

அபி. தகொள்லகச் தெயற்திட்ட 

மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டக் கடன்கள் 

183.3 227.3 257.9 254.5 220.1 

தமொத் ம் 183.3 422.5 556.4 574.2 601.3 
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8.2.3.1.1 தவளி ொட்டுப் படுகடன் நேலவக் தகொடுப்பனவுகள் 

2016 ஆம் ஆண்டில் 246.2 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்ட தமொத்  அரெொங்க தவளி ொட்டுப் 

படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 2017 ஆம் ஆண்டில் 45 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்து 357.8 

பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. தமொத்  தவளி ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவில் 

மூை ன மீளதகொடுப்பனவு 219.3 பில்லியன் ரூபொவொக கொைப்பட்ட அந நவலள மீதி 138.5 

பில்லியன் ரூபொ வட்டிக் தகொடுப்பனவொகக் கொைப்பட்டது. முன்லனய வருடத்துடன் 

ஒப்பிடுலகயில் 2017 ஆம் ஆண்டில் தவளி ொட்டுப் படுகடன்களின் மூை ன மீள்தகொடுப்பனவுகள் 

மற்றும் வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள் முலறநய 74.2 பில்லியன் ரூபொவினொலும் 37.4 பில்லியன் 

ரூபொவினொலும் அதிகரித்துள்ளன. 

 

அட்டவலை 8.8 : தவளி ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 2013 – 2017    

                                  

                                                                                                      ரூபொ பில்லியன்  

வருடம் அெல் த ொலக மீளளிப்பு வட்டிக் 

தகொடுப்பனவுகள் 

தமொத் ம் 

2013 94.9 63.0 157.9 

2014 107.0 69.9 176.9 

2015 187.1 77.2 264.3 

2016 145.1 101.1 246.2 

2017 219.3 138.5 357.8 
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வலரபு 8.3 தவளி ொட்டு கடன்

ேர்வந ே  ொைய முறிகள் 

நியதிக் கடன் நிதியீ்ட்ட வேதி

அபி. தகொள்லகச் தேயற்திட்ட மற்றும் நிகழ்ச்சித்திட்டக் கடன்கள்

ரூபொ பில்லியன்
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மூலங்கள்:  நிதி மற்றும் தவகுென ஊடக அலமச்சின் நிதிக் கூற்றுக்கள் 

8.2.3.1.2 நிலுலவயொகவுள்ள தவளி ொட்டுப் படுகடன் லகயிருப்பு 

நிலுலவயொகவுள்ள தமொத்  தவளி ொட்டுப் படுகடன்களின் லகயிருப்பு 2017 ஆம் ஆண்டின் 

இறுதியில் 4,356.3 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. இது 2016 ஆம் ஆண்டின் 3,780.7 பில்லியன் 

ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 575.6 பில்லியன் ரூபொ அதிகரிப்பொகும். 2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் 

உள்ளவொறொன தபரும்பொைொன தவளி ொட்டுப் படுகடன் லகயிருப்புக்கள், தெயற்திட்ட மற்றும் 

நிகழ்ச்சித் திட்டக் கடன்கலள உள்ளடக்கியிருந் து. 

 

அட்டவலை 8.9 : 2013 -2017 கொைப்பகுதியில் நிலுலவயொகவிருந்  தவளி ொட்டுப் படுகடன் 

லகயிருப்பு    

  

                                                                                                           ரூபொ பில்லியன்                                                          

வருடம் 2013 2014 2015 2016 2017 

நிலுலவயொகவுள்ள 

படுகடன் லகயிருப்பு  

2,491.1 2,615.0 3,200.4 3,780.7 4,356.3 

 
மூலங்கள்:   நிதி மற்றும் தவகுென ஊடக அலமச்சின் நிதிக் கூற்றுக்கள் 

 

8.2.3.1.3 தவளி ொட்டுக் தகொலடகள் 

பல் ரப்பு மற்றும் இரு  ரப்பு மூைங்களிலிருந்தும் அபிவிருத்திப் பங்கொளர்களிடமிருந்தும் 

கிலடக்கப்தபற்ற தவளி ொட்டு உ விகள், மீளொய்வொண்டிலும் த ொடர்ச்சியொகக் 

கிலடக்கப்தபற்றன. இவ்வருடத்தில் திலறநெரிக்குக் கிலடத்  தமொத்  தவளி ொட்டு தகொலடகள் 

2017 ஆம் ஆண்டில் 7.1 ெ வீ த் ொல் அதிகரித்து 8.0 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது.  
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ஆண்டுகள்

வலரபு 8.4 தவளி ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 

அெல் த ொலக மீளளிப்பு வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள்
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அட்டவலை 8.10 : 2013-2017 கொைப் பகுதியில் பதிவொகிய தவளி ொட்டு  ன்தகொலடகள் 

                                                                                                                   ரூபொ பில்லியன் 

வருடம் 
2013 2014 2015 2016 2017 

 பதிவொகிய 

தமொத்  

தவளி ொட்டு 

தகொலடகள் 15.90 9.40 6.01 7.50 8.03 

 

 

8.3. திலைநேரிச் தேயற்பொட்டு திலைக்களத்திடம் ஒப்பலடக்கப்பட்டுள்ள 

வரியல்லொ வருமொனம் நேகரிப்பு 

 

திலறநெரிச் தெயற்பொடுகள் பணிப்பொளர்  ொயகம், வருமொனக் கைக்கீட்டு உத்திநயொகத் ர் 

என்ற வலகயில் 12 தெைவுத்  லைப்புக்கலள நமற்பொர்லவ தெய்கின்றொர். திலறநெரி 

தெயற்பொட்டுத் திலைக்களத்தின் கீழ் உள்ள இந்  12 வருமொனத்  லைப்புக்களில் இரண்டு 

வருமொனத்  லைப்புக்கள் துலைக் கடன்களின் மீளச் தெலுத் ல்கள் மற்றுீ்ம வட்டி 

நெகரிப்புக்கள் என்பவற்றுக்குப் தபொறுப்பொக உருவொக்கப்பட்டுள்ள அந நவலள ஏலனய 

இரண்டு வருமொனத்  லைப்புக்கள் தவளி ொட்டுக் தகொலடகளுக்கொகவும் திலறநெரி 

முறிகளின் பிரிமியம் த ொலககளுக்ககொகவும் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. மீதி 8 வருமொனத் 

 லைப்புக்களும் ஒரு  னியொன திலைக்களத்துக்கு அல்ைது அலமச்சுக்கு ந ரடியொக 

ஒதுக்கப்பட முடியொ  வருமொனங்கலளச் நெகரிப்ப ற்கொன  லைப்புக்களொகும்.  பின்வரும் 

10 வரியல்ைொ வருமொனத்  லைப்புக்களின் கீழ் 47.1 பில்லியன் ரூபொலவ வரியல்ைொ வருமொனமொக 

இத்திலைக்களம் நெகரித் து. இது மீளொய்வொண்டுக்கொன தமொத்  வரியல்ைொ வருமொன 

மதிப்பீடொன 180.3 பில்லியன் ரூபொவின் 26.1 ெ வீ மொகும். 
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அட்டவலை 8.11:- 

திலறநெரிச் தெயற்பொடுகள் திலைக்களம்/ பணிப்பொளர்  ொயகத்தினொல் நெகரிக்கப்பட்ட 

வரியல்ைொ வருமொனம்  -  2016 -  2017   

 

வருமொன விபரம் 

                                                                              (ரூபொ.மில்லியன்) 

2016 2017 

வருமொன 

மதிப்பீடு 

நெகரிக்கப்பட்ட 

வருமொனம்  

வருமொன 

மதிப்பீடு 

நெகரிக்கப்பட்ட 

 வருமொனம் 

வரியல்ைொ வருமொனம் 

 

ஏலனய வொடலககள் 

 250.0 7,188.0 278.0 358.7 

கடன் வழங்கல் வட்டி 

 
4,250.0 3,954.0 4,300.0 4,648.6 

ஏலனய வட்டி 

 1,000.0 872.3 1,650.0 2,746.8 

திலைக்கள விற்பலனகள் 

 120.0 139.0 110.0 120.7 

 ொனொவி மொனலவ 

 
6,000.0 16,073.6 5,000.0 6,143.4 

 ண்டங்கள் மற்றும் பறிமு ல்கள் – 

ஏலனயலவ 1,000.0 1,967.7 2,600.0 1,507.0 

ஏலனய தபறுலககள் 

 
10,000.0 16,824.3 11,000.0 12,894.8 

ஏலனய  லடமுலற மொற்றல்கள் 

 
2,000.0 2,230.9 1,750.0 12,078.8 

மூை னச் தெொத்துக்களின் 

விற்பலன 
300.0 407.2 100.0 144.1 

துலைக் கடன் மீள் அறவீடு 14,000.0 18,619.4 16,250.0 16,418.1 

வரியல்ைொ வருமொனம் 

உப தமொத் ம் 
38,920.0 68,276.4 43,038.0 47,061.0  

 

 

 

இலவ  விர 2017 ஆம் ஆண்டில் 10 வரியல்ைொ வருமொனத்  லைப்புக்களில், தவளி ொட்டுக் 

தகொலடகளின் கீழ் இத்திலைக்களத்தினொல் 8.0 பில்லியன் ரூபொலவச் நெகரிக்க முடிந் துடன்  

திலறநெரி முறிகளின் பிரிமியங்களின் கிழ் 7.2 மில்லியன் ரூபொ பதிவொகியது.  அந்  வலகயில், 

மீளொய்வொண்டில்  இத்திலைக்களம் 12 வருமொனத்  லைப்புக்களின் மூைம் 55.1 பில்லியன் 

ரூபொலவ வருமொனமொகச் நெகரித்துள்ளது. 
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8.4 கடன் வழங்கல்  
 

அரெொங்கம்,  ொட்டின் அபிவிருத்திச் தெயன்முலறக்கொன அத்தியவசியமொன 

உட்கட்டலமப்புக்கலள நமம்படுத்துவ ற்குச் தெயலூக்கமிக்க பங்களிப்லப வழங்கும் 

தபொதுத் த ொழில்முயற்சிகளுக்கு துலைக் கடன்கலள வழங்குகின்றது.  இந்  துலைக் 

கடன்களின் மூை ன அறவீடு மற்றும் வட்டி ஆகியவற்லற உள்ளடக்கிய  வலைக் 

தகொடுப்பனவுகலளச் நெகரிப்பதிலும் இத்திலைக்களம் ஈடுபட்டுள்ளது. 

இந்ந ொக்கத்திற்கொக திலறநெரிச் தெயற்பொடுகள் திலைக்களம் இற்லறப்படுத் ப்பட்ட 

மொ ொந்   ரவுத்  ளதமொன்லறப் நபணி வருகின்றது. 

 

இத்திலைக்களம் 20.3 பில்லியன் ரூபொலவ புதிய துலைக் கடன்களொக விடுவித் துடன் 

தபொதுத் த ொழில்முயற்சிகளிடமிருந்து 16.4 பில்லியன் ரூபொ துலைக் கடன்  வலைப் 

பைத்ல  நெகரித் து.  அத்துடன் துலைக் கடன்களுக்கொன  வட்டி வருமொனமொக ரூபொ 4.6 

பில்லியன் அறவிடப்பட்டது. 

 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் உள்ளவொறொன தமொத் த் துலைக் கடன்களின் மீதி 181.4 

பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. அது தபொதுத் த ொழில்முயற்சிகள், வர்த் க 

வங்கிகள், அபிவிருத்தி வங்கிகள்ள, பிரந ெ அபிவிருத்தி வங்கிகள் உள்ளிட்ட 50 

கடன்தபறுலக நிறுவனங்கலள உள்ளடக்கியிருந் து. உைக வங்கி, ஆசிய அபிவிருத்தி 

வங்கி, ெர்வந ெ ஒத்துலழப்புக்கொன ஜப்பொனிய முகவரகம்  என்பன நபொன்ற பொரிய 

தகொலட வழங்கு ர்களிடமிருந்  ெலுலக அடிப்பலடயில் கிலடக்கப்தபறும் பிர ொன 

கடன்கலளப் பயன்படுத்தி இந் த் துலைக் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 

8.5 திலைநேரி உத் ரவொ ங்கள் 

தபொதுத் த ொழில்முயற்சிகள் 2003 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இைக்க அரசிலற முகொலம 

(ப்தபொறுப்புச்) ெட்டத்தின் ஏற்பொடுகளுக்கு உட்பட்ட வலகயில் நிதி 

நிறுவனங்களிடமிருந்து உள் ொட்டு மற்றும் தவளி ொட்டுக் கடன்கலளப் தபறுவ ற்கு 

கடன் உத் ரவொ ங்கலளச் ெமர்ப்பிக்குமொறு அத்த ொழில்முயற்சிகளிடம் நகொரப்படுகின்ற 

நபொது திலறநெரித் த ொழிற்பொடுகள் திலைக்களம் அத்த ொழில்முயற்சிகளுக்கு திலறநெரி 

உத் ரவொ ங்கலளயும்  ொைய உத் ரவொ ங்கலளயும் வழங்குகின்றது.  

 

2017 ஆம் ஆண்டின் இறுதி வலரயில் திலறநெரிச் தெயற்பொட்டு திலைக்களம் 889.45 

பில்லியன் ரூபொ தபறுமதியொன திலறநெரி உத் ரவொ ங்கலளயும்  ொைய 

உத் ரவொ ங்கலளயும் வழங்கியிருந் து.  அவற்றில் 43.36 ெ வீ மொன உத் ரவொ ங்கள் 

மின்ெக்தி மற்றும் எரிெக்தித் துலறக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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வலரபு 8.5 திலறநெரி உத் ரவொ ங்களின் துலறவொரியொன உள்ளடக்கம் - 2017 

 

 

 

 

8.6 திலைநேரி  னிக் கைக்கு முலைலமயின் பயன்பொடு  
 

 

அரெொங்க அலமச்சுக்களினதும் திலைக்களங்களினதும் பயனுறுதி வொய்ந் தும் 

விலனத்திறன்மிக்கதுமொன நிதி முகொலமக்கு தபொருத் மொன வங்கி முலறலமதயொன்று 

கொைப்படுவது அவசியமொகும்.  ொட்டிலுள்ள வங்கி முலறலமலய 

வலையலமப்தபொன்றின் மூைம் இலைத்  ன் ஊடொக அரெ நிதிகலளப் பயனுறுதி 

வொய்ந் தும் விலனத்திறன்மிக்கதுமொன முலறயில் பயன்படுத்தும் ந ொக்கில், 2007 

ஆண்டிலிருந்து திலறநெரி  னிக் கைக்கு முலறலமதயொன்லறத் திலறநெரி 

அறிமுகப்படுத்தியது. 

 

TSA இன் கீழ் திலறநெரியின் பிரதிச் தெயைொளரின் தபயரில் உள்ள 2017.12.31 இல் 

உள்ளவொறொன உத்திநயொகபூர்வ வங்கிக் கைக்குகளின் எண்ணிக்லக 2,187 ஆகக் 

கொைப்பட்டது. அந் க் கைக்குகளின் வங்கிகளின் அடிப்பலடயிைொன பரம்பலைப் 

பின்வரும் அட்டவலை கொட்டுகின்றது.  

 

 

 

 

12.37
0.28

19.35

8.26
43.36

2.75 13.64

விமொனத்துலை  12.37

வங்கி       0.28

பொல  அபிவிருத்தி 19.35

கட்டுமொனம்   8.26

மின்ேக்தி  43.36

வர்த் கமும் வியொபொரமும்  2.75

நீர் வழங்கல்  13.64
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அட்டவலை 8.12 திலறநெரி  னிக் கைக்கு முலறலமயின் கீழுள்ள உத்திநயொகபூர்வ வங்கிக் 

கைக்குகள்  

 இைங்லக 

வங்கி 

மக்கள் 

வங்கி 

இைங்லக மத்திய 

வங்கி 

தமொத் ம் 

திலறநெரி  னிக் கைக்கு 

முலறலமயின் கீழுள்ள 

உத்திநயொகபூர்வ வங்கிக் கைக்குகள் 

 

1,450 

 

705 

 

0 

 

2,155 

திலறநெரியின் பிரதிச் தெயைொளரின் 

தபயரில் நபணி வரப்படும் பிர ொன 

உத்திநயொகபூர்வ வங்கிக் கைக்குகள் 

 

1 

 

1 

 

7 

 

9 

திலறநெரி  னிக் கைக்கு 

முலறலமக்கு தவளிநய உள் ொட்டு 

இலறவரித் திலைக்களத்தினொல் 

நபணி வரப்படும் நெகரிப்புக் 

கைக்குகள் 

 

17 

 

6 

 

0 

 

23 

தமொத் ம் 1,468 712 7 2,187 

 

 

திலறநெரி  னிக் கைக்கு முலறலமலய அறிமுகம் தெய்  ன் ஊடொக வங்கிகளுடனொன 

நிதிக் தகொடுக்கல் வொங்கல்கலள பயனுறுதி வொய்ந்  முலறயில் சிக்கனமொக முகொலம 

தெய்  ன் மூைம் திலறநெரியின் பிரதிச் தெயைொளரின் பிர ொன கைக்குகள் மீ ொன வங்கி 

நமைதிகப்பற்றுக்கலளயும் அவற்றுக்கொன தெைவுகலளயும் குலறக்க முடிந் து. அ னொல், 

திலறநெரி  னிக் கைக்கு முலறலம  ொடு முழுவதிலும் உளள் அரெொங் வங்கிக் 

கைக்குகளில் கொசு மீதிகள் பயன்படுத் ப்படொதிருப்பல த்  விர்க்க முடிந்துள்ளது.   

 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் எந் தவொரு ெந் ர்ப்பத்திலும் அலமச்சுகள், திலைக்களங்கள், மொவட்ட 

மற்றும் பிரந ெ தெயைகங்கள் என்பற்றிலுள்ள அரெொங்கத்தின்  கைக்குகளிலுள்ள  ொளொந் ச் 

ெரொெரிக் கொசு மீதி அண்ைளவொக 48.82 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொைப்பட்டது. திலறநெரி 

 னிக் கைக்கு முலறலமயின் ஊடொகத் திலறநெரியின் பிரதிச் தெயைொளரின் பிர ொன 

கைக்குகளுக்குத் இந்  கைக்கு மீதிகலளத்  ற்கொலிகமொகப் பயன்படுத் க்கூடிய ொக 

இருப்ப னொல்  ரூபொ 4.97 பில்லியன் ரூபொ வட்டிச் தெைவினம் நெமிக்கப்பட்டது. திலறநெரி 

 னிக் கைக்கு முலறலம இல்ைொ விடத்து  நமைதிகப்பற்றுக்கொன தமொத்  வட்டிச் தெைவு 41.04 

ெ வீ த் ொல் அதிகரித்திருக்கும். இந்நிலைலமலயப் பின்வரும் வலரபு விைக்குகின்றது. 
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வலரபு 8.6  னிக் கைக்கு முலறலமயின் தெயைொற்றுலக - 2017 

 

 

8.7 ஆ னக் கடன் உத் ரவொ  திட்டம் 

 

ஒவ்தவொரு அரெொங்க ஊழியருக்கும் வீட்டு ஆ னம் நபொன்ற தபறுமதியொன 

தெொத்த ொன்லற தபற்றுக் தகொள்வ ற்கொன வெதி ஏற்பொட்லடச் தெய்து தகொடுக்கும் 

ந ொக்கில் 2005 ஆம் ஆண்டின் வரவு தெைவுத் திட்டத்தில் வங்கி முலறலமயின் ஊடொக 

அரெொங்க உத்திநயொகத் ர்களுக்கொன புதிய கடன் திட்டதமொன்று 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. கடன் உத் ரவொ  நிதியமொனது கடன்தபற்றவர்களின் மரைம் 

அல்ைது நிரந் ர அங்கவீனத்தின் கொரைமொக வங்கிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புச் 

ெொத்தியங்கலளத்  ணிக்கும் ந ொக்கில் திலறநெரித் த ொழிற்பொடுகள் திலைக்களத்தின் 

நமற்பொர்லவயின் கீழ்  ொபிக்கப்பட்டது.  

 

இந்  வலகயில் திலறநெரி முறிகலள வில  மூை னமொக விநிநயொகிப்ப ன் மூைம் 

இந்நிதியம் 916 மில்லியன் ரூபொ ஆரம்ப மு லீட்டுடன் 2005.08.05 ஆந் திகதி 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்  மு லீடு 2017.12.31 ஆந் திகதி வலரயில் 1,250  மில்லியன்  ரூபொ 

வலரயில் முன்நனற்றகரமொக அதிகரித்துள்ளது.  

 -

 2

 4

 6

 8

 10

 12

 14

 16

 18

வட்டி தேலவு கைக்கிடப்பட்ட 

வட்டிச் தேலவு

நேமிக்கப்பட்ட 

வட்டிச் தேலவு

10.50 

6.48

4.03 

6.58 

5.63

0.94 

பி
ல்
லி
ய
ன்

மக்கள் வங்கி

இலங்லக வங்கி
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அட்டவலை 8.13  ஆ னக் கடன் உத் ரவொ  நிதியத்தின் மூைம் தெய்யப்பட்ட தீர்ப்பனவுகளின் 

முன்நனற்றம் 2005 - 2017  

 

வருடம் 
2005 - 2015 2016 2017 தமொத் ம் 

மரணித்  உத்திநயொகத் ர்களின் 

எண்ணிக்லக 
411 98 72 581 

நிரந் ரமொக அங்கவீனமுற்ற 

மற்றும் மருத்துவக் 

கொரைங்களுக்கொக ஓய்வுதபற்ற 

உத்திநயொகத் ர்களின் எண்ணிக்லக 

28 08 06 42 

தமொத் த் தீர்ப்பவனவு ரூபொ. மில் 333 90.5 59 482.5 

 

நமநை  ரப்பட்டுள்ள அட்டவலையில் விபரிக்கப்பட்டுள்ளது நபொன்று, மரணித் / 

நிரந் ரமொக அங்கவீனமுற்ற/மருத்துவக் கொரைங்களுக்கொக ஓய்வுதபற்ற 623 அரெொங்க 

உத்திநயொகத் ர்களின் கடன் மீதியொன 482.5 மில்லியன் ரூபொ உரிய அரெொங்க வங்கிகளுக்குச் 

தெலுத் ப்பட்ட ன் கொரைமொக அவர்கள் பயனலடந் னர். பயனுறுதி வொய்ந் தும் 

விலனத்திறன்மிக்கதுமொன நிதிய முகொலமயின் ஊடொக அரெொங்க ஊழியர்களுக்கு 

வழங்கப்படும் வெதிகலள நமம்படுத்  நவண்டும் என்பந  திலைக்களத்தின் 

அவொவொகும். 

 

8.8 திலைநேரி நிதி முகொலம முலைலம(TFMS) 

 

நிதி முகொலமத்  கவல்களுக்கொன ந லவகலளப் பூர்த்தி தெய்து முலறலமயின் பயனர்-

 ட்புறவுத்  ன்லமலய உறுதிப்படுத்தும் ந ொக்கில் 2008 ஆம் ஆண்டில் திலறநெரி நிதி 

முகொலம முலறலம (TFMS) அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. இம்முலறலமயின் 

விலனத்திறலன நமம்படுத்துவ ற்கொக நமற்தகொள்ளப்பட்ட த ொடர்ச்சியொன 

முகொலமத்துவ மீளொய்வுகளின் விலளவொக, இம்முலறலமயின் த ொழில்நுட்ப மற்றும் 

ஏலனய பரொமரிப்புக்கும் நமம்பொட்டுக்கும் தபொறுப்பொகவுள்ள வொடிக்லகயொளர் 

நிறுவனத்தினொல் 2017 ஆம் ஆண்டில் இம்முலறலம நமலும் நமம்படுத் ப்பட்டது. இந்  

முலறலமயினுள் முகொலமத்துவ அறிக்லககலள  யொர்படுத் க்கூடிய ொக உள்ளலம 

திலைக்களத்தினொல் அன்றொடம் எடுக்கப்படும் முக்கியமொன முகொலமத்துவத்  
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தீர்மொனங்களுக்குப் தபரிதும் உ வியொக அலமந்துள்ளது. இம்முலறலமயொனது திரட்டு 

நிதியத்தின் தபறுலககள் மற்றும் தகொடுப்பனவுகள் உள்ளிட்ட அலனத்துக் தகொடுக்கல் 

வொங்கல்கலளயும் நமற்தகொள்வ ற்கொன வெதிகலளக் தகொண்டுள்ளதுடன்  ொள் முடிவுக் 

கொசு நிலைலம அறிக்லகலயயும் முகொலமத்துவத்தின் மதிப்பீட்டு வழங்குகின்றது. இந்  

முலறலமயின் ஊடொகத்  யொரிக்கப்படும்  கவல்கள் பயனுறுதி வொய்ந்  தீர்மொனம் 

எடுத் லுக்கொன ஒரு முகொலமத்துவக் கருவியொக உயர் முகொலமத்துவத்தினொல் 

பயன்படுத் ப்படுகின்றது. 

 

2017 ஆம் ஆண்டில் திலறநெரிச் தெயற்பொட்டு திலைக்களம் தமொத் மொக ரூபொ 5036.7 

பில்லியன் ரூபொலவப் தபறுலகயொகப் தபற்றதுடன்  தமொத் க் தகொடுப்பனவு ரூபொ 5018.2 

பில்லியனொகப் பதிவொகியது. தமொத் ப் தபறுலகயொன 5,036.7 பில்லியனில் 99.24 ெ வீ ம் (4998.0 

பில்லியன்) திலறநெரியின் பிரதிச் தெயைொளின் கைக்கிற்கு இைத்திரனியல் முலறயில் 

கிலடக்கப்தபற்றது.  நமலும், 5,018.2 பில்லியன் தகொடுப்பனவுகளிை 97.2 ெ வீ ம் (4880.2 

பில்லியன்) கொநெொலைகலளப் பயன்படுத் ொது மத்திய வங்கி, இைங்லக வங்கி, மக்கள் வங்கி 

என்பவற்றின் ஊடொகச்ழ தெலுத் ப்பட்டுள்ளன. இப்தபறுவனவுகளும் தகொடுப்பனவுகளும் 

5852 உட்தெலுத் ல் வவுச்ெர்கள் மூைமும் 17790 தகொடுப்பனவு வவுச்ெர்கள் மூைமும் 

நமற்தகொள்ளப்பட்டன. இலவ  விர வங்கிகளுககு இலடயிைொன 908.2 பில்லியன் ரூபொ 

தபறுமதியொன 354 வங்கிப் பரிமொற்றங்கள் அந  ந ர தமொத்  உள்ளீட்டுத் தீர்ப்பனவு (Real 

Time Gross entry Settlement -RTGS) முலறயின் ஊடொக நமற்தகொள்ளப்பட்டன.  
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