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 எைது ந ொக்கு 

 
 

"த ன்னொெியப் பிரொந் ியத் ில் ைிகச் ெிறந்  அரெொங்க  ி ி முகொலையொளரொகத்  ிகழ் ல்" 
 

 
 

 

 

 

 எைது பணி 

 
 

"  ிரட்டு  ி ியத் ிற்கும் ஏலனய  ிலறநெொி  ி ியங்களுக்கும் 

தெொந் ைொன  ி ிகலளக் லகயொள்வ ில் விலனத் ிறலனயும் 

ெிக்கனத்ல யும் பொதுகொப்லபயும் உறு ிப்படுத்துவ ற்கொகவும் 

தவளி ொட்டுக் கடன்தபறுலககள் உள்ளிட்ட  ி ிக் கணக்கீட்டுக்கு 

 லலலைத்துவம் வழங்கும் அ நவலள அரெொங்க தெலவினங்கலள 

அரெிலறத்  ிட்டங்கள் ைற்றும் கடன்தபறுலக 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களுக்கு ஏற்ற வலகயில் வலரயறுப்ப ற்கொகவும் 

அர்ப்பணிப்புடன் தெயற்படு ல்". 
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1. அறிமுகம் 
 

 ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களைொனது  ிரட்டு  ி ியம் ( ிலறநெொி கொசுப் 

பொய்ச்ெல்),  தபொதுப் படுகடன் என்பவற்றின் முகொலையுடன் த ொடர்புலடய 

விடயங்கலளக்  லகயொள்வ ற்கொன விலனத் ிறன்ைிக்க  ிறுவனம் ஒன்லற 

உருவொக்கும் ந ொக்கில் 2004 ஜூலல 28 ஆந்  ிக ி  ொபிக்கப்பட்டது. 

இந்ந ொக்கத்ல   ிலறநவற்றும் முயற்ெியொக, ந ெிய வரவு தெலவுத்  ிட்டத் ில் 

குறிப்பிடப்படும் ை ிப்பிடப்பட்ட வருைொனம் ைற்றும் தெலவினங்கலள 

த ொழிற்பொட்டு ொீ ியொன கொசு உட்பொய்ச்ெலொகவும் தவளிப்பொய்ச்ெலொகவும் 

ைொற்றுவதுடன் கடன்களூடொக  ி ியிடப்பட நவண்டிய பற்றொக்குலறகலள 

அலடயொளம் கொணும் பணிலய  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு  ிலணக்களம் 

நைற்தகொள்கின்றது. அரெொங்கத் ின் இலக்கொகக் தகொள்ளப்பட்ட தபறுநபறுகலள 

அலடவ ற்கொக ந ெிய வரவு தெலவுத்  ிட்டத்ல   லடமுலறப்படுத்துவ ற்கொக 

பயனுறு ி வொய்ந்  முன்நனற்றக் கண்கொணிப்லப இலகுபடுத்தும் ந ொக்கில்  

ை ிப்பிடப்பட்ட வருடொந்  உட்பொய்ச்ெல்களும் தவளிப்பொய்ச்ெல்களும் மு லில் 

ைொ ொந் ப் தபறுைொனங்களொகவும் பின்னர்  ொளொந் ப் தபறுைொனங்களொகவும் 

பிொிக்கப்படுகின்றன.   ீர்ைொனிக்கப்பட்ட இலக்குகளிலிருந்து விலகல்கள் ஏற்படும் 

ெொத் ியம் கொணப்படுைொயின்,  ிலலலைலயக் கட்டுப்பொட்டுக்குள் 

தகொண்டுவருவ ற்கொகப் தபொருத் ைொன உபொயங்கலளக் லகக்தகொள்ளுைொறு உொிய 

அ ிகொொிகளுக்கு பணிப்புலரகள் வழங்கப்படும்.  
 

2. முக்கிய த ொழிற்பொடுகள் 
 

  ிலறநெொியின் கொசுப் பொய்ச்ெல் முகொலை  

 உள் ொட்டு ைற்றும் தவளி ொட்டுக் கடன்தபறுலககளுக்கொன வெ ி ஏற்பொடுகலளச் 

தெய்து தகொடுத் ல். 

 தகொடுப்பனவு முலறகளின் ஊடொக  ிலறநெொி  ி ிகலளப் பகிர்ந் ளித் ல்.  

 தெலவீட்டு முகவரகங்களுக்கொன  ி ிகலள ை ிப்பீடு தெய் ல், 

முன்னுொிலைப்படுத் ல், விடுவித் ல். 

  ிலறநெொி உத் ரவொ ங்கலள வழங்கு ல்  

 அரெொங்கத் ின் கடன் வழங்கும்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டங்களுடன் த ொடர்புலடய  ி ிப் 

பொய்ச்ெல்கலளத் த ொழிற்படுத்து ல்.  

 வொியல்லொ  வருைொனங்கலள 10  லலப்புக்களின் கீழ் ை ிப்பீடு தெய்து, நெகொித்து 

கணக்கீடுதெய் ல். 

 தவளி ொட்டு உ விக் கடன்கள் ைற்றும்  ன்தகொலடகளின் கீழொன  ி ிகளின் 

விடுவிப்புக்கொன ஏற்பொடுகலளச் தெய் ல். 

 அரெொங்கத் ின் கடன்தபறுலககள் ைற்றும் படுகடன் ைீளளிப்புக்கலள கணக்கீடு 

தெய் ல். 

 அரெொங்கத் ின் வங்கிக் கணக்குகளுக்கும் கட்டு ி ிக் கணக்குகளுக்கும் 

அ ிகொரைளித் லும் அவற்லற  நைற்பொர்லவ தெய் லும். 

 தவளி ொட்டு உ விச் தெயற் ிட்டங்களின் கணக்கீட்டுக்கொன வெ ி ஏற்பொடுகலளச் 

தெய் ல்.  
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பணிப்பொளர் 

(கொசுப் 

பொய்ச்ெல் 
முகாமை) 

பிர ிப் / 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(கொசுப் 

பொய்ச்ெல் 

முகொலை) 

 

பிர ிப் / 

உ விப் 
பணிப்பொளர் 

(வெளிநா
ட்டுப் 

படுகடன் 
கணக்கு. 

ைற்றும் 
சேமெ) 

பணிப்பொளர் 

(ைொனியம் 

ைற்றும் 
ைீள்பகிரத்தக்க 
வெளிநாட்டு 

உதெிக் 
கணக்கு) 

பிர ிப் / 

உ விப் 
பணிப்பொளர் 

 
 

பிர ிப் / 

உ விப் 
பணிப்பொளர் 

(திரட்டு நிதிய 
முகாமை) 

 

பிர ிப் / 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

( ிரட்டு  ி ிய 

முகொலை) 

 

பணிப்பொளர் 

(உள் ொட்டுப் 

படுகடன் 
கணக்கு ைற்றும் 

சேமெ) 

 

பணிப்பொளர் 

(தபொதுப் 

படுகடன் 

ைறுெீரலைப்பு) 

பிர ிப் / 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 

(திரட்டு நிதிய 
முகாமை) 

 

பணிப்பொளர் 

( ிரட்டு  ி ிய 

முகொலை) 

பிர ிப் 

பணிப்பொளர்/

உ விப் 
பணிப்பாளர் 

 (ெழங்கல்கள் 
ைற்றும் 

கணக்குகள்) 

பிர ிப் / 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 
 

 

பணிப்பொளர் 

( ி ித் 

த ொழிற்பொடுகள் 

ைற்றும் 

கணக்கீடு) 

பணிப்பொளர் 

(கணக்கிணக்கம்) 

பிர ிப் / 

உ விப் 

பணிப்பொளர் 
   

நைல ிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

(வருைொனம்,  ிர்வொகம்  

ைற்றும்  ி ி ) 

நைல ிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 
(தபொதுப் படுகடன், கொசுப் 
பொய்ச்ெல் முகொலை ைற்றும் 

ைறுேீரமைப்பூ) 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 

நாயகம் 

 ிர்வொக 

உத்நயொகத் ர் 

நைல ிகப் பணிப்பொளர் 

 ொயகம் 

( ிரட்டு  ி ிய முகொலை ) 

பணிப்பொளர் 

(தவளி ொட்டுப் 

படுகடன் 
கணக்கு. 

ைற்றும் 
சேமெ) 

பணிப்பொளர் 

(வருைொனம்) 

உதெி
ப் 

பணிப்
பாளர் 

(ெழங்கல்
கள் 

ைற்றும் 
கணக்குகள்

) 

3. நிறுவனக் கட்டமைப்பு  
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4.  ப வியணி த ொடர்பொன  கவல்கள் 
 

 

அட்டவலண 4 (அ) 2016.12.31 ஆந்  ிக ியில் உள்ளவொறொன ஊழியர் 

எண்ணிக்லக 

 

ப வி 
அனுை ிக்கப்பட்ட 

ப வியணி  

 ற்நபொதுள்ள 

ஊழியர் 

த ொலக 

பணிப்பொளர்  ொயகம் 1 1 

நைல ிகப் பணிப்பொளர்  ொயகம் 3 2* 

இ.க.நெ - வகுப்பு I 9 7 

இ.க.நெ  - வகுப்பு II/III 8 9 

இ. ி.நெ. - வகுப்பு III 1 1 

 ிர்வொக உத் ிநயொகத் ர் 1 1 

அபிவிருத் ி உ வியொளர் 20 16 

அரெ முகொலைத்துவ 

உ வியொளர் -வகுப்பு I/II/III 
55 48 

 கவல், த ொடர்பொடல் 

த ொழில்நுட்பம் உ வியொளர் 
7 1 

ெொர ிகள் 8 8 

அலுவலக உ வியொளர் - 

வகுப்பு I/II/III 
12 12 

தைொத் ம் 125 106 

 

 

 

* இலங்லக கணக்கொளர் நெலவயின்  ரம் I இலுள்ள 

உத் ிநயொகத் தரொருவர் விநெட  ரத் ிற்குொிய ப வியொன நைல ிகப் 

பணிப்பொளர்  ொயகைொகப் (ப ில் கடலை) பணியொற்றுகின்றொர். 
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5.  ைனி  வள அபிவிருத் ி  
 

அறிவு,  ிறன், ைனப்பொங்கு என்பவற்லற நைம்படுத்தும் ந ொக்கில் இத் ிலணக்களம் 

 னது உத் ிநயொகத் ர்கலளப் பின்வரும் அட்டவலணயில் உள் ொட்டு 

கொட்டப்பட்டுள்ள பல் பயிற்ெி உள் ொட்டு ைற்றும் தவளி ொட்டுப் பயிற்ெிகளில் 

பங்நகற்கச் தெய் து.   

 

 

அட்டவலண 5 (அ) உள் ொட்டுப் பயிற்ெிகள் 2016 

 
ஊழியர் வகு ி பயிற்ெித றிகளின் 

எண்ணிக்லக 

பயிற்ெியளிக்கப்பட்ட 

உத் ிநயொகத் ளின் 

எண்ணிக்லக 

பயிற்ெித் துலற  ிறுவனம்/அலை

விடம் 

ப வி ிலல 

உத் ிநயொகத் ர்கள் 
06 09 

 

 

 

05 

 

 

05 

 

 

 

 

03 

 

 

01 

 

 

 

01 

கணக்கொய்வுத்  

 ரத்ல  

நைம்படுத்து ல் 
 

தபொதுப் தபறுலககள் 

த ொடர்பொன 

ெொன்றி ழ்  ிகழ்ச்ெி 
 

நபரண்டப் 

தபொருளொ ொரச்  

தெயற்பொடுகள் 

ைற்றும் த ொடர்புகள்  
 

அறிமுகப் பொடத றி 

 ி ிச் ெந்ல   
 

 

அரெ  னியொர் 

பங்குடலை பற்றிய 

ைொ ொடு  கவல்  
 

 

த ொழில்நுட்பைல்லொ

   ிலறநவற்று 

உத் ிநயொகத் ர்களுக்

கொன அத் ியவெிய 

 கவல் 

த ொழில்நுட்பம்  

 

 

SLAASMB 

 

 

 

ைிநலொ ொ 

 

 

 

ைிநலொ ொ 

 

 

 

 

USAID 

 

 
 

தபொது  ி ித் 

 ிலணக்களம்  
 

 

ைிநலொ ொ  
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அரெ 

முகொலைத்துவ 

உ வியொளர் 

09 02 

 

 

 
 

01 

 
01 

 
 

02 

 

05 

 

 

07 

 

 

 

03 

 

01 

 

 

 
06 

கனிஷ்ட 

உத் ிநயொகத் ர்களுக்

கொன ஆங்கில 

டிப்நளொைொ  
 

அரெ துலறயில்  ி ிப் 

பிரைொணங்கள் 
 

முலறயொக கடி ம் 

எழுதும்  ிறன்கள்  
 

தபொது தபறுலககள் 

முகொலை 
 

கணனிச் ெொர ிச் 

ெொன்றி ழ் 
 

கணனிையப்படுத் ப்

பட்ட அரெொங்க 

ெம்பளப் பட்டியல் 

முலறலை  
 

CIGAS 
 

ைனப்பொங்கு ைற்றும் 

 ிறன் விருத் ி 

த ொடர்பொன 

தெயலைர்வு 
 

 ொபனக் நகொலவ 

ைற்றும் அ ன் 

பிரநயொகங்கள் 

ைிநலொ ொ 

 

 

 

 

ைிநலொ ொ 

 
 

ைிநலொ ொ 

 

 

ைிநலொ ொ 

 

 

இ.அ. ி. ி 

 

 

ைிநலொ ொ 

 

 

ைிநலொ ொ 

 

 

IHRA 

 

 

 

 

ைிநலொ ொ 

ெொர ிகள் 02 

 

08 

 

 

 

04 

ெொர ிகளுக்கொன 

பயிற்ெி   

 

 

ஒரு  ொள் 

பயிற்ெித றி 

தபர்ஜயொ 

ந ொட்டல், 

கல்கிஸ்லை 
  

 ிர்ைொண 

உபகரணப் 

பயிற்ெி 

 ிலலயம் 

அலனத்து 

உத் ிநயொகத் ர்க

ளும்  

01 100 ந ெிய சுற்றொடல் 

 ினம் த ொடர்பொன 

கருத் ரங்கு 

ரண்நடொரொ 

நகட்நபொர் 

கூடம்  
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நைலும், இவ்வருடத் ில் ப வி ிலல உத் ிநயொகத் ர்களுக்கு தவளி ொட்டுப் 

பயிற்ெிகளிலும் ைொ ொடுகளிலும் பங்நகற்ப ற்கொன 16 வொய்ப்புக்கள் 

வழங்கப்பட்டன. 

 

அட்டவலண 5 (ஆ) - 2016 ஆம் ஆண்டில் வழங்கப்பட்ட தவளி ொட்டுப் 

பயிற்ெிகள் ைற்றும் பங்நகற்ற ைொ ொடுகள் 

 

 

 

 

 பயிற்ெி/கருத் ரங்கு அல்லது ைன்றம்  ொடு கொலப் பகு ி உத் ி

நயொகத் 

ர்களின் 

எண்ணி

க்லக   

1.  ஆெிய பசுபிக் அபிவிருத் ிக்கொன  ி ியீ்ட்டக் 

கலந்துலரயொடலுக்கொன மு லொவது உயர் 

ைட்ட பின் த ொடர் கூட்டம் 

 

தகொொியொ 30.03.2016 -

31 .03.2016 

01 

2.  டிஜிட்டல் தபொருளொ ொரத் ில்  ி ியியல் 

உள்ளடக்கம் 

பிலிப்லபன்

ஸ் 

24.05.2016- 

25 .05.2016 

01 

3.  அரெிலற ைற்றும் படுகடன் முகொலைச் 

தெயலைர்வு 

 ைநலெியொ 13.06.2016 -

17 .06.2016 

01 

4.  நபரண்டப் தபொருளொ ொரக் தகொள்லககள் 

த ொடர்பொன  ிலறநவற்றுப் பயிற்ெி 

 ிகழ்ச்ெி, த ொங் தகொங் பல்கலலக்கழகம் 

த ொங் 

தகொங் 

12.07.2016-

16 .07.2016 

01.08.2016-

05.08.2016 

03 

 

04 

5.  ெிநரஷ்ட உத் ிநயொகத் ர்களுக்கொன தபொது 

 ி ி முகொலை/ அரெொங்கப் படுகடன் 

முகொலை த ொடர்பொ  ிலறநவற்று  ிகழ்ச்ெி 

 

ஜப்பொன் 24 .07.2016- 

06 .08.2016 

01 

6.   ி ிச் ெந்ல ப் பகுப்பொய்வுப் பயிற்ெித றி  ெிங்கப்பூர் 01.08.2016 - 

12.08.2016   

01 

7.  ADB அரெ துலற கணக்கீடு த ொடர்பொன 

பிரொந் ிய ைன்றம்  

 

 ொய்லொந்து 11.10.2016 - 

12.10.2016 

01 

8.   ொணயப் படுகடன் முகொலை - ைன்றம்   தவொஷிங்ட

ன்  

19 .10.2016- 

20 .10.2016  

01 

9.   ொணயப் தபொறுப்புக்கள் ைற்றும் அபொயச் 

ெொத் ிய முகொலை    

ெிங்கப்பூர் 24.10.2016-  

28.10.2016  

01 

10.  CIPFA ெர்வந ெ கருத் ரங்கு 2016 லக்ெம்நபர்க் 24 .11.2016- 

25.11.2016  

01 
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5. (இ) சுற்றறிக்லககள் ைற்றும் அறிவுறுத் ல்கள் 

 

அரெொங்கத் ின்  ி ி முகொலைலய நைம்படுத்தும் ந ொக்கில் இத் ிலணக்களம் 

2016 ஆம் ஆண்டில் பின்வரும் சுற்றறிக்லககலள தவளியிட்டது.  

 

 ிக ி  சுற்றறிக்லக இல.  லலப்பு 

29.01.2016 TOD-01-2016 
அரெொங்க ஊழியர்களின் ைொ ொந்  

ெம்பளக் தகொடுப்பனவு 

31.05.2016 TOD-03-2016 
வருைொனம்  ிலுலவகள் கூற்று - 

30.06.2016 

31.05.2016 TOD-04-2016 
2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன 

வருைொன ை ிப்பீடுகள் 

15.09.2016 TOD-05-2016 

2017 ஆம் ஆண்டுக்கொன 

ெம்பளங்கள், ெம்பள 

முற்பணங்கள், ஓய்வூ ியங்கள் 

என்பவற்லறச் தெலுத்து ல் 

09.09.2016 TOD-05-2015(I) 

2016 ஒக்நடொபர் ைொ த் ில் 

அரெொங்க 

உத் ிநயொகத் ர்களுக்கொன 

ெம்பளத்  ிக ிலய முற்படுத்து ல் 

20.10.2016 TOD-06-2016 

அரெொங்கத் ின் உத் ிநயொகபூர்வ 

வங்கிக் கணக்குகளில் உள்ள 

ந ங்கியுள்ள கொசு ைீ ிகலளப் 

பரொைொித் ல்  

18.11.2016 TOD-07-2016 

2016 ஆம் ஆண்டுக்கொன 

கொநெடுகலள முடிவுறுத்து ல் 

ைற்றும் கட்டு ி ிக் 

கணக்குகலளத்  ீர்த் லும் 

01.12.2016 TOD-08-2016 

2017 ஆம் ஆண்டின் ஒதுக்கீட்டுச் 

ெட்டத் ில் தெய்யப்பட்டுள்ள 

வரவு தெலவுத்  ிட்ட 

ஏற்பொடுகளின் கீழ் 

தகொடுப்பனவுகலளச் 

தெய்வ ற்கொக ஒவ்தவொரு 

 ிலணக்களத் ிற்குைொன 

வருடொந் ம் கட்டு ி ி 
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வலரயலறகலளத் 

 ீர்ைொனிப்ப ற்கொன  கவல் 

நெகொிப்பு. 

09.12.2016 TOD-09-2016 
வருைொனம்  ிலுலவகள் கூற்று - 

30.12.2016 
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6.  ி ிச் தெயலொற்றுலக  2016 

      

                    ரூபொ                                                                                                       

ரூ

பொ 

'000 

விடயம் வலக/தபொருள்/விடயம்/விபரம் 

2015 2016 

2015 ஆம் ஆண்டின் 

உண்லைச் 

தெலவினங்களின் 

அடிப்பலடயில் 

ை ிப்பீடு உண்லையொன ை ிப்பீடு உண்லையொன 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் 

தெலவின 

அ ிகொிப்பு 

(வீழ்ச்ெி) 

தெலவின 

நவறுபொ

ட்டு வீ ம் 

  ைீதளழும் தெலவுகள் 
       

976,675      810,593  

    

1,120,500      1,048,233      237,640  

          

29.32  

  ஆள்ெொர் நவ னொ ிகள்          

55,980        53,954  

          

67,650  

          

64,704  

       

10,750  

          

19.92  

1001 ெம்பளங்கள் ைற்றும் 

நவ னங்கள் 

           

26,000          24,583  

            

33,200  

            

32,878  

           

8,295  

           

33.74  

1002 நைல ிக ந ர ைற்றும் 

விடுமுலறக் தகொடுப்பனவுகள் 

                

600               428  

                 

600  

                 

519  

                

91  

           

21.26  

1003 ஏலனய படிகள்            

29,380          28,943  

            

33,850  

            

31,307  

           

2,364  

             

8.17  

  பிரயொணச் தெலவுகள்                

940              876  

            

1,615  

             

1,606  

             

730  

          

83.33  

1101 உள் ொட்டு                 

100                 71  

                 

115  

                 

109  

                

38  

           

53.52  

1102 தவளி ொட்டு                 

840               805  

              

1,500  

              

1,497  

              

692  

           

85.96  

  வழங்கல்கள்             

3,805           3,775  

            

4,550  

             

4,456  

             

681  

          

18.04  

1201 எழுது தபொருட்கள் ைற்றும் 

அலுவலகத் ந லவகள் 

             

1,700            1,678  

              

2,500  

              

2,423  

              

745  

           

44.40  

1202 எொிதபொருள்              

2,030            2,025  

              

1,975  

              

1,961  

              

(64) 

            

(3.16) 

1203 உணவு ைற்றும் ெீருலடகள்                   

75                 72  

                   

75  

                   

72  

                  

-  

                 

-    

  பரொைொிப்புச் தெலவினம்             

2,175           1,621  

            

2,323  

             

1,802  

             

181  

          

11.17  

1301 வொகனம்              

1,410               937  

              

1,650  

              

1,545  

              

608  

           

64.89  

1302 தபொறி இயந் ிரம் ைற்றும் 

உபகரணங்கள் 

                

465               451  

                 

500  

                 

205  

            

(246) 

          

(54.55) 

1303 கட்டடங்கள் ைற்றும் 

கட்டலைப்புக்கள் 

                

300               233  

                 

173  

                   

52  

            

(181) 

          

(77.68) 

  நெலவகள்             

3,275           3,249  

            

3,792  

             

3,769  

             

520  

          

16.00  

1401 நபொக்குவரத்து              

1,375            1,374  

              

1,805  

              

1,802  

              

428  

           

31.15  

1402  பொல் ைற்றும் த ொடர்பொடல்              

1,775            1,756  

              

1,850  

              

1,833  

                

77  

             

4.38  

1405 ஏலனயலவ                 

125               119  

                 

137  

                 

134  

                

15  

           

12.61  

  ைொற்றல்கள்        

910,500      747,118  

    

1,040,570  

        

971,896      224,778  

          

30.09  

1503-01 தலொத் ர் அபிவிருத் ி ைொனிய 

அளவீடுகளின் ைீளளிப்பு 
         

509,450        346,105  

          

539,420  

          

470,992  

       

124,887  

           

36.08  
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1505-01 

 

அரெொங்க ஊழியர் கொப்புறு ித் 

 ிட்டத் ிற்கொன 

அரெொங்கத் ின் பங்களிப்பு 

         

400,000        400,000  

          

500,000  

          

500,000  

       

100,000  

           

25.00  

1506 அரெொங்க ஊழியர்களின் 

தெொத்துக் கடன்களுக்கொன 

வட்டி 

             

1,050            1,013  

              

1,150  

                 

904  

            

(109) 

          

(10.76) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     

       

 ரூபொ '000  

விடயம் 
வலக/தபொருள்/ 

விடயம்/விபரம் 

2015 2016 
2015 ஆம் ஆண்டின் உண்லைச் 

தெலவினங்களின் அடிப்பலடயில் 

ை ிப்பீடு 
உண்லை

யொன 
ை ிப்பீடு 

உண்

லை

யொன 

2016 ஆம் 

ஆண்டின் தெலவின 

அ ிகொிப்பு (வீழ்ச்ெி) 

தெலவின 

நவறுபொட்

டு வீ ம் 

  
மூல னச் 

தெலவினம் 

        

6,300  

        

5,350  

         

9,140  

      

8,929       3,579          66.90  

  

மூல ன 

தெொத்துக்களின் 

புனரலைப்பும் 

நைம்பொடும் 

        

1,700  

        

1,609  

         

1,700  

      

1,521           (88)         (5.47) 

2001 கட்டடப் 

புனரலைப்பும் 

நைம்பொடும் 

            

100  

              

83  

              

100  

             

21            (62) 

        

(74.70) 

2002-1  ிலறநெொி  னிக் 

கணக்கு 

முலறலையின் 

அமுலொக்கம் 

         

1,000  

            

981  

           

1,000  

           

981                -                 -    

2002-2 ஏலனயலவ             

100  

              

51  

              

100  

          

34            (17) 

        

(33.33) 

2003 வொகனம்             

500  

            

494  

              

500  

           

485              (9) 

          

(1.82) 

  மூல னச் 

தெொத்துக்களின் 

தகொள்ளல் 

        

2,800  

        

1,950  

         

6,440  

      

6,415       4,465        228.97  

2102  ளபொடங்கள் 

ைற்றும் 

அலுவலக 

உபகரணங்கள் 

         

2,800  

         

1,950  

           

6,440  

        

6,415         4,465  

        

228.97  

  ைனி  வள 

அபிவிருத் ி 

        

1,800  

        

1,791  

         

1,000  

          

993        (798)       (44.56) 

2401 பயிற்ெியும் 

 ிறன்விருத் ியும் 

         

1,800  

         

1,791  

           

1,000  

           

993          (798) 

        

(44.56) 
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7.  தபள ிகச் தெயலொற்றுலக 
 

7.1     கொசு முகொலை 

 

7.1.1  ிலறநெொி கொசுப் பொய்ச்ெல் முகொலை  

 

 ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு  ிலணக்களைொனது வரவுதெலவுத்  ிட்டத் ில் 

முன்தைொழியப்பட்ட தகொள்லக குறிக்நகொள்கலள  அலடவ ற்கொக அரெொங்க 

 ி ிலய விலனத் ிறன்ைிக்க முலறயில முகொலை தெய்து கடன்தபறுலகச்  

தெலவுகலளக் குலறப்ப ற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் விலனத் ிறன்ைிக்க கொசுத் 

 ிட்டைிடல் ைற்றும் முகொலை உபொயங்கலளப் பின்பற்றியது. இக்குறிக்நகொள்கலள 

அலடயப் தபறுவ ற்கொக அரெொங்க அலைச்சுக்கள்,  ிலணக்களங்கள் ைற்றும் 

ஏலனய  ிறுவனங்கள் என்பவற்றுக்கு உொிய கொலங்களில் முன்னுொிலை 

அடிப்பலடயில்  ி ியிலன விடுவிப்பது  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு 

 ிலணக்களத் ின் அடிப்பலடயொன தபொறுப்புக்களில் ஒன்றொகும். 

அரெொங்கத் ினொல் எ ிர்பொர்த் து நபொன்று உொிய ந ரத் ில் வருைொனங்கலளச் 

நெகொிக்க முடியொது நபொனலையினொல் கொசுக்கொன நகள்விலயப் பூர்த் ிதெய் ல் 

 லடமுலறச் ெிக்கல்களுக்கு முகங்தகொடுக்க நவண்டி ஏற்பட்டது.  அ னொல், 

வரவுதெலவுத்  ிட்டத்ல  சுமுகைொன முலறயில்  லடமுலறப்படுத்துவ ற்குத் 

ந லவயொன  ி ிகலள விடுவிக்கும் ந ொக்கில் ஒவ்தவொரு அலைச்ெினதும் 

 ிலணக்களத் ினதும் கொசுத் ந லவகலள ை ிப்பீடு தெய்வது இத் ிலணக்களத் ின் 

பிர ொன தபொறுப்புக்களில் ஒன்றொகக் கொணப்பட்டது.   

 

 ிலறநெொியின் கொசுப் பொய்ச்ச்ெலல விலனத் ிறன்ைிக்க முலறயில் முகொலை 

தெய்வ ற்கொக  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு  ிலணக்களம் எ ிர்பொர்க்கப்படும் 

வருடொந்  த ொழிற்பொட்டுக் கொசுப் பொய்ச்ெல் முகொலைத்  ிட்டத்ல த்  யொொித் து. 

எ ிர்பொர்க்கப்படும் கொசு உட்பொய்ச்ெல், கொசு தவளிப்பொய்ச்ெல் ைற்றும் 

 ிட்டைிடப்பட்ட கடன்தபறுலககள் என்பன உள்ளிட்ட இந்  வருடொந் த் 

 ிட்டைொனது பொரொளுைன்றத் ினொல் அங்கீகொிக்கப்பட்ட ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத் ிற்கு 

இணஙக் ைொ ொந்  அடடிப்பலடயில்  யொொிக்கப்படுகின்றது. 

 

இந்  வருடொந்  ைற்றும் ைொ ொந்  கொசுத்  ிட்டங்கள், உள் ொட்டு இலறவொித் 

 ிலணக்களம், சுங்கம், ைதுவொி ஆகிய  ிலணக்களங்களினொல் ெைர்ப்பிக்கப்படும் 

எ ிர்வுகூறல்கலளயும் முன்லனய ைொ ங்களின் நெகொிப்பு முலறகள், வருடொந்  

ைற்றும் ைொ ொந்  அடிப்பலடயில் அலைச்சுக்களொலும்  ிணக்களங்களொலும் 

எ ிர்வுகூறப்படும் கட்டு ி ித் ந லவகள் என்பவற்லற அடிப்பலடயொகக் தகொண்டு 

 யொொிக்கப்பட்டன.  ொளொந் ம் இற்லறப்படுத் ப்படும் த ொழிற்பொட்டுக் கொசுப் 

பொய்ச்ெல்களின் ஊடொக விலனத் ிறன்ைிக்க தெலவின முகொலை, 

முன்நனற்றகரைொன வருைொனம் நெகொிப்பு என்பவற்றுடன் த ொடர்புலடய 

தகொள்லகெொர் விடயங்கள் த ொடர்பொன தபொருத் ைொன  ீர்ைொனங்கலள எடுப்ப ில் 

 ிலறநெொித் த ொழிற்பொட்டுத்  ிலணக்களம் ெிறந்  பங்களிப்லப வழங்கியது.  

 

         



14 

 

 ிலறநெொியின் கொசு முகொலைக்கொன வருடொந்  வரவு தெலவுத்  ிட்ட இலக்குகலள 

அலடவ ற்கொன தெயன்முலறக்குத் ந லவப்படுகின்ற  ீர்ைொனங்கலள 

எடுப்ப ற்கொன உொிய ந ரத் ிலொன அறிவுறுத் ல்கள் வழங்கப்படுவல  

உறு ிப்படுத்துவ ற்கொக, 2016 ஆம் ஆண்டில்  ிலறநெொியின் தெயலொளொின 

 லலலையில்  டொத் ப்பட்ட 21 கொசுப் பொய்ச்ெல் கூட்டங்களில், உள் ொட்டு 

இலறவொித்  ிலணக்களம், இலங்லகச் சுங்கம், ைதுவொித்  ிலணக்களம் என்பன 

நபொன்ற முக்கியைொன வருைொனம் நெகொிக்கும்  ிலணக்களங்களின்  லலவர்களும் 

த ொடர்புலடய  ிலறநெொித்  ிலணக்களங்களின் , ைதுவொித்  ிலணக்களம் 

என்பவற்றின்  லலவர்களும் உொிய  ிலறநவற்று அ ிகொொிகளும் பங்நகற்றனர்.  

                                      

முன்லனய வருடங்கலளப் நபொன்று இவ்வருடத் ிலும் வருைொனத் ிற்கும் 

தெலவினங்களுக்கும் இலடயிலொன இலடதவளி உள் ொட்டு ைற்றும் தவளி ொட்டு 

கடன்தபறுலகயின் மூலம்  ிரப்பப்பட்டது. 

7.1.2  ிலறநெொி கொசு உட்பொய்ச்ெல் 

 

அட்டவலண  7.1 (அ)  வருைொனம் நெகொிப்பு  - 2016 

   

(ரூபொ. 

ைில்லிய ன்) 

  

ைீளொய்வு 

தெய்யப்பட்ட 

கொசுப் பொய்ச்ெல் 

ை ிப்பீடு 

உண்லை

யொன 

கொசுப் 

பொய்ச்ெல் 

% 

வொி வருைொனம் 1,457,000 1,446,375 99 

வொியல்லொ வருைொனம் 172,301 168,294 98 

 ன்தகொலட 588 1,536 261 

தைொத்  வருைொனம் 1,629,889 1,616,205 99 
 

வலரபு 7.1 (அ) ை ிப்பிடப்பட்ட ைற்றும் உண்லை வருைொனம் 2016 
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அட்டவலண 7.1 (ஆ) : வருைொனம் நெகொித் ல் 2012 மு ல் 2016 வலர (ரூபொ ைில்லியன்) 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 

வொி வருைொனம் 

         

833,520  

         

920,225  

       

987,712 

     

1,270,065  

     

1,446,375  

வொியல்லொ 

வருைொனம் 

          

124,359  

          

102,447  

             

97,237  

             

63,046  

             

168,294  

 ன்தகொலட 

                

3,171  

                

2,307  

                

2,495  

                

1,540  

                

1,536  

 

 

வலரபு 7.1 (ஆ) அரெொங்க வருைொனத் ின் நபொக்கு 2012-2016 

 

 
 

 

அட்டவலண 7.1 (அ) இல் கொட்டப்பட்டுள்ளது நபொன்று 2016 ஆம் ஆண்டில்  

நெகொிக்கப்பட்ட வருைொனம் தைொத் ம் ை ிப்பிடப்பட்ட வருைொனத் ின் 99 

ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்டது.  இது தைொத்  ை ிப்பீட்டில், 99% வொி 

வருைொனத்ல யும், 98% வொியல்லொ வருைொனத்ல யும் 261% தவளி ொட்டு 

உ விகலளயும் தகொண்டிருந் து. 

 ிலறநெொியினொல் வருைொனம் நெகொிப்புக் கண்கொணிப்பு பலப்படுத் ப்பட்ட ன் 

விலளவொக, 2015 ஆம் ஆண்டில் 1,270,065 ைில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்ட வொி 

வருைொனம் நெகொிப்பு 2016 ஆம் ஆண்டில் 14% ஆல் அ ிகொித்து 1,446,375 ஆகக் 

கொணப்பட்டது.   இ ற்குப் பிர ொன கொரணம் தபறுை ி நெர் வொி 

அ ிகொிக்கப்பட்டலையொகும். பல் ரப்பு மூலங்களிடைிருந்து கிலடத்  உ விகளின் 

பங்கு குலறவலடந்  ன் கொரணைொக தவளி ொட்டு உ விகளின் மூலைொன கொசு 

உட்பொய்ச்ெல் 1,536 ைில்லியன் ரூபொவொக ைொத் ிரநை கொணப்பட்டது.  இந்  

வலகயில், 2016 ஆம் ஆண்டில்  தைொத்  வருைொனத் ில் 90 ெ வீ ம் வொி 

வருைொனைொகக் கொணப்பட்டது. ைீ ி 10 ெ வீ ம் வொியல்லொ வருைொன ைற்றும் 

 ன்தகொலடகள் மூலம் தபறப்பட்டது.  
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7.1.3  ிலறநெொி கொசு  தவளிப்பொய்ச்ெல்  

 

 ிலறநெொிச் தெயற்பொடுகள்  ிலணக்களைொனது அரெொங்கத் ின் மு லீட்டு 

 ிகழ்ச்ெித் ிட்டத்துக்கு உ வியொக அலையும் வி த் ில் மூல னச் தெலவினங்கலள 

எ ிர்பொர்க்கப்படும் தபொருளொ ொர வளர்ச்ெி ைட்டத் ில் நபணி வருவ ற்கொன 

அரெொங்கத் ின் முயற்ெிக்கும் பங்களிப்புச் தெய் து. 

அரெொங்கத் ின் கடன்களுக்கொன வட்டி உள்ளிட்ட ைீதளழும் தெலவுகலளப் பூர்த் ி 

தெய்யக் கூடிய வலகயில் அரெொங்க வருைொனங்கலள முகொலை தெய்வது 

இத் ிலணக்களத் ின் ெவொல்ைிக்க பணிகளில் ஒன்றொக உள்ளது.  

 

அட்டவலண - 8.1 (இ) தெலவீட்டு வலககளின் கீழ் கட்டு ி ி விடுவிப்பு  

                                                                                        ரூபொ.ைில்லியன் 

  2015 2016 

ஆள்ெொர் நவ னொ ிகள் 604,861 633,019 

ஓய்வூ ியம் 151,957 165,118 

ெமுர்த் ி ைற்றும் உர ைொனியங்கள் 90,106 67,064 

ஏலனய ைீண்தடழும் தெலவுகள் 243,324 236,579 

வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள் 530,869 602,765 

படுகடன் ைீளச்தெலுத் ல்கள் 832,765 742,442 

மூல னம் 390,588 360,226 

 

2015 ஆம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுலகயில்  னிப்பட்ட நவ னொ ிகள் ைற்றும் ஓய்வூ ியக் 

தகொடுப்பனவுகளுக்கொன கட்டு ி ி விடுவிப்புக்களில் குறிப்பிடத் க்களவில் 

அ ிகொிப்புக் கொணப்படவில்லல. எவ்வொறொயினும், படுகடன் நெலவகளுக்கொக 

1,345,207 ைில்லியன் ரூபொ பயன்படுத் ப்பட்டது. இது 2015 ஆம் ஆண்லட விட 14% 

அ ிகொிப்பொகும். இப்படுகடன் நெலவ அ ிகொிப்புக்கு வட்டி வீ த் ின் அ ிகொித்துச் 

தெல்லும் நபொக்கு, ஐக்கிய அதைொிக்க தடொலருக்கு எ ிரொக இலங்லக ரூபொவின் 

தபறுை ி குலறந் லை என்பனவும் பங்களிப்புச் தெய் ன. மூல னச் 

தெலவினத் ிற்கொன கட்டு ி ி விடுவிப்புக்களும் 2015 ஆம் ஆண்டுடன் 

ஒப்பிடுலகயில் 8% ஆல் அ ிகொித் ிருந் து.    
 

 

7.2 தபொதுப் படுகடன் முகொலை 

7.2.1 அரெொங்கத் ின் கடன்தபறுலக  ிகழ்ச்ெித்  ிட்டம் - 2016 

2016 ஆண்டுக்கொகப் பொரொளுைன்றத் ில் ெைர்ப்பிக்கப்பட்ட  கல் ஒதுக்கீட்டுச் 

ெட்டத் ில் வள இலடதவளிக்கு  ி ியட்டம் தெய்வ ற்கொன கடன்தபறுலக எல்லல 

1,699 பில்லியன் ரூபொவொகத்  ீர்ைொனிக்கப்பட்டிருந் து. 2015 ஆம் ஆண்டின் 16 

ஆம் இலக்க ஒதுக்கீட்டுச் ெட்டத் ின் கீழ் பொரொளுைன்றம் இ ற்கு அங்கீகொரம் 

வழங்கியது. 

நைற்குறித்  1,699 பில்லியன் ரூபொ கடன்தபறுலக எல்லலயில், 2016 ஆம் 

ஆண்டுக்கொன உண்லையொன தைொத் க் கடன்தபறுலக 1,519 பில்லியன் 
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ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. இ ில் 945 பில்லியன் ரூபொ உள் ொட்டு 

மூலங்களிலிருந்தும் 574 பில்லியன் ரூபொ தவளி ொட்டு மூலங்களிலிருந்தும் 

தபறப்பட்டிருந் ன. தவளி ொட்டு மூலங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட 

கடன்தபறுலககளில் தவளி ொட்டுச் ெந்ல யில் வி ிநயொகிக்கப்பட்ட 218 பில்லியன் 

ரூபொ தபறுை ியொன  ொணய முறிகள், 102 பில்லியன் தவளி ொட்டு  ி ி  ிபந் லனக் 

கடன்கள், அபிவிருத் ிக் தகொள்லக, தெயற் ிட்ட ைற்றும்  ிகழ்ச்ெித் ிட்டக்கடன் 254 

பில்லியன் ரூபொ என்பன உள்ளடங்கும். 2016 ஆம் ஆண்டின் தைொத் க் 

கடன்தபறுலக 1,519 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. இது 2015 ஆம் 

ஆண்டின் 1,745 பில்லியன் ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 13 ெ வீ  வீழ்ச்ெியொகும்.  

 

2016 ஆம் ஆண்டிற்கொன உண்லை தைொத் த் உள் ொட்டுக் கடன்தபறுலக 945 

பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. இது  2015 ஆம் ஆண்டின் 1,188 

பில்லியன்  ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 20 ெ வீ  வீழ்ச்ெியொகும். இந்  வீழ்ச்ெிக்குப் 

பிர ொன கொரணம் 2016 ஆம் ஆண்டில் அரெ வங்கிகளிடைிருந்து தபறப்பட்ட வங்கி 

நைல ிகப்பற்றுக்களும் இலங்லக ைத் ிய வங்கியிடைிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிக 

முற்பணங்களின் ஒரு பகு ியும்  ீர்க்கப்பட்டலையொகும்.  

 

அட்டவலண  7.2.1  அரெொங்க கடன்தபறுலக வலரயலறகள் ைற்றும் பயன்பொடு 

(ரூபொ ைில்லியன்) 

          

 

விடயம் 

2015   2016 

அனுை ிக்க

ப்பட்ட 

வலரயலற 

பயன்பொடு   அனுை ிக்க

ப்பட்ட 

வலரயலற 

பயன்பொடு 

தைொத் க் 

கடன்தபறுலகக

ள் 1,780,000 1,744,524   1,699,000 1,519,485 

      உள் ொட்டு 1,222,000 1,188,154   1,180,000 945,236  

      தவளி ொட்டு 558,000 556,370   519,000 574,249  

தைொத்  

 ி ியீ்ட்டம் 1,780,000 1,744,524   1,699,000 1,519,485 

மூலங்கள்:  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களம் ைற்றும் இலங்லக ைத் ிய 

வங்கி   

 

7.2.2  உள் ொட்டு  ி ியீ்ட்டம் 

7.2.2.1 ந றிய உள் ொட்டு  ி ியீ்ட்டம் (NDF)  

வரவு தெலவுத்  ிட்டப் பற்றொக்குலறக்கு  ி ியட்டம் தெய்வ ற்கொக 2016 ஆம் ஆண்டில் 

உள் ொட்டு மூலங்களிலிருந்து தபறப்பட்ட கடன்கள் 58 ெ வீ த் ொல் வீழ்ச்ெியலடந்து  248 

பில்லியன்ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. இது வரவு தெலவுத்  ிட்டப் பற்றொக்குலறயில் 

38 ெ வீ ைொகும். 2016 ஆம் ஆண்டில் பற்றொக்குலறக்கு  ி ியீ்ட்டம் தெய்வ ற்கொக 

ெந்ல ப்படுத் க்கூடிய படுகடன் ெொ னங்கள் மூலம் தபறப்பட்ட தைொத் த் ந றிய 

கடன்தபறுலக 328 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்ட அந நவலள 
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ெந்ல ப்படுத்  முடியொ  படுகடன் ைீளளிப்புக்கள் 79.4 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொணப்பட்டது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டில், ெந்ல ப்படுத் க்கூடிய படுகடன் ெொ னங்களின் ஊடொக ந றிய 

உள் ொட்டு  ி ியீ்ட்டத் ிற்கொன பங்களிப்பு 328 பில்லியன் ரூபொவொகக் 

கொணப்படுகின்றலையொனது, 2015 ஆம் ஆண்டின் 639 பில்லியன் ரூபொவுடன் 

ஒப்பிடுலகயில் குறிப்பிடத் க்களவில் குலறந்துள்ளது.     

இவ்வருடத் ில், ைீளளிப்புக்கலள விட வி ிநயொகம் அ ிகொித் லையினொல், 

 ிலறநெொி உண்டியல்கள் மூலைொன கடன்தபறுலககள் 98.5 பில்லியன் ரூபொ ந றிய 

உட்பொய்ச்ெலலக் தகொண்டிருந் ன. 2015 ஆம் ஆண்டின் ந றிய 

தவளிப்பொய்ச்ெலொன 26.4 பில்லியன் ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் ந றிய உள் ொட்டு  ி ியீ்ட்டம் 39.6 ெ வீ த் ொல் அ ிகொித்துள்ளது.2016 

ஆம் ஆண்டில் 79.4 பில்லியன் ரூபொ தபறுை ியொன ெந்ல ப்படுத்  முடியொ  

தபறுலகக் ைீளச் தெலுத் ப்பட்டது. இது பிர ொனைொக, இலங்லக ைத் ிய வங்கிக்கு 

ைீளச்தெலத் ிய 67.8 பில்லியன் ரூபொ  ற்கொலிக முற்பணத்ல  உள்ளடக்கியுள்ளது. 

 

அட்டவலண 7.2:2 அரெொங்க வரவு தெலவுத்  ிட்டத் ிற்கொன ந றிய உள் ொட்டு  ி ியீ்ட்டம் 2015 

ைற்றும் 2016 

விடயம் 

த ொலக (ரூபொ 

பில்லியன்) 

தைொத் த் ில் % 

ஆக 

2015 2016 2015 2016 

வலகயின் அடிப்பலடயில் 592.7 248.4 

100.

0 100.0 

     ெொ னங்கள் மூலைொன கடன்தபறுலககள் 607.7 327.8 102.5 132.0 

            ிலறநெொி முறிகள்* 442.6 349.8 74.7 140.8 

            ிலறநெொி உண்டியல்கள்* -26.4 98.5 -4.4 39.6 

           ரூபொக் கடன்கள் -31.4 0.0 -5.3 0.0 

           இலங்லக அபிவிருத் ி முறிகள் 223.0 -120.5 37.6 -48.5 

    ெொ னைல்லொக் கடன்தபறுலக -15.0 -79.4 -2.5 -32.0 

          ைத் ிய வங்கியிடைிருந்  தபறப்பட்ட  ற்கொலிக 

முற்பணங்கள் 7.2 -67.8 1.2 -27.3 

          ஏலனயலவ -22.3 -11.5 -3.8 -4.6 

மு ிர்ச்ெியின் அடிப்பலடயில்  592.7 248.4 

100.

0 100.0 

          டுத் ரக் கொலம் மு ல்  ீண்ட கொலம் வலர 634.1 229.3 107.0 92.3 

                  ிலறநெொி முறிகள்* 442.6 349.8 74.7 140.8 

                 ரூபொக் கடன்கள் -31.4 0.0 -5.3 0.0 

                 இலங்லக அபிவிருத் ி முறிகள் 223.0 -120.5 37.6 -48.5 

        குறுங்கொலம் -41.4 19.1 -7.0 7.7 

                  ிலறநெொி உண்டியல்கள்* -26.4 98.5 -4.4 39.6 

                 ைத் ிய வங்கியிடைிருந்  தபறப்பட்ட  ற்கொலிக 

முற்பணங்கள் 7.2 -67.8 1.2 -27.3 

                 ஏலனயலவ -22.3 -11.5 -3.8 -4.6 

ெந்ல ப்படுத் க்கூடிய  ன்லையின் அடிப்பலடயில் 592.7 248.4 100. 100.0 
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0 

        ெந்ல ப்படுத் க்கூடியலவ 639.2 327.8 107.8 132.0 

                  ிலறநெொி உண்டியல்கள்* -26.4 98.5 -4.4 39.6 

                  ிலறநெொி முறிகள்* 442.6 349.8 74.7 140.8 

                 இலங்லக அபிவிருத் ி முறிகள் 223.0 -120.5 37.6 -48.5 

       ெந்ல ப்படுத்  முடியொ லவ -46.5 -79.4 -7.8 -32.0 

உொிலையின் அடிப்பலடயில் 592.7 248.4 

100.

0 100.0 

       வங்கிகள்  291.8 139.9 49.2 56.3 

                ைத் ிய வங்கி 80.3 183.0 13.5 73.7 

                வர்த் க வங்கிகள் 211.6 -43.1 35.7 -17.4 

வங்கியல்லொத் துலற 300.9 108.5 50.8 43.7 

மூலங்கள்:  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களம் ைற்றும் இலங்லக ைத் ிய 

வங்கி       

* வ ியொந ொொின் மு லீடுகள்  ீங்கலொக         

 

 

7.2.3  ிலுலவயொகவுள்ள உள் ொட்டுப் படுகடன் 

அரெொங்கத் ின் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் உள்ளவொறொன தைொத்  உள் ொட்டுப் 

படுகடனில்,  ிலறநெொி முறிகள்,  ிலறநெொி உண்டியல்கள் ைற்றும் இலங்லக 

அபிவிருத் ி முறிகள் என்பன முலறநய 69.5 ெ வீ ைொகவும் 14.6 ெ வீ ைொகவும் 

10.7 ெ வீ ைொகவும் கொணப்பட்டதுடன் 2015 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் 13.3 

ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்ட  ிலறநெொி உண்டியல்கள் 2016 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் 

14.6 ெ வீ ைொக அ ிகொித் ிருந் து. ைீ முள்ள பகு ி, இலங்லக ைத் ிய 

வங்கியிடைிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிகைொக முற்பணங்கள் (1.6 ெ வீ ம்), ரூபொக் 

கடன்கள் (0.5 ெ வீ ம்) ஏலனய கடன்கள் (2.9 ெ வீ ம்) என்பவற்றின் மூலம் 

தபறப்பட்டிருந் து. 2015 ஆம் ஆண்டில் 3 ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்ட இலங்லக 

ைத் ிய வங்கியிடைிருந்து தபறப்பட்ட  ற்கொலிக முற்பணங்கள், அரெொங்கத் ினொல் 

முற்பணங்களின் ஒரு பகு ி  ீர்க்கப்பட்டலையினொல் 2016 ஆம் ஆண்டில் 1.6 

ெ வீ ைொகக் குலறந் ிருந் து. 

 ிலறநெொி முறிகளின் லகயிருப்பு 2016 ஆம் ஆண்டில் 8 ெ வீ த் ொல் அ ிகொித்து 

3,715 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்ட அந நவலள 2015 ஆம் ஆண்டில் 

ப ிவொகிய த ொலகயுடன் ஒப்பிடுலகயில்  ிலறநெொி உண்டியல்களின் லகயிருப்பு 2 

ெ வீ த் ொல் அ ிகொித்து 780 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. 2016 ஆம் 

ஆண்டின் இறு ியில் இலங்லக அபிவிருத் ி முறிகளின் லகயிருப்பு 2 ெ வீ த் ொல் 

வீழ்ச்ெியலடந்து 572 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. 
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7.2.3.1 உள் ொட்டுப் படுகடன்களின் மூ ிர்வுக் கட்டலைப்பு 

 

2016 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் உள்ளவொறொன தைொத்  உள் ொட்டுப் படுகடனில், 

 டுத் ர ைற்றும்  ீண்ட கொலப் படுகடன்கள் 82 

ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்ட அந நவலள குறுகிய 

கொலப் படுகடன் 18 ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்டது.  

 டுத் ர மு ல்  ீண்ட கொலம் வலரயொன தைொத் ப் 

படுகடன்களில்  ிலறநெொி முறிகள் 3,715 

பில்லியன் ரூபொவொக அல்லது 85 ெ வீ ைொகக் 

கொணப்பட்ட அந நவலள ைீ முள்ள 15 

ெ வீ த் ில் இலங்லக அபிவிருத் ி முறிகள் (13 

ெ வீ ம்), ரூபொக் கடன்கள் (0.6 ெ வீ ம்) ஏலனய 

கடன்கள் (1.4 ெ வீ ம்) என்பன 

உள்ளடங்கியிருந் ன.  

 

 

அட்டவலண  7.2.3:  2016 ஆம் ஆண்டின் இறு ியில் 

உள்ளவொறொன உள் ொட்டுப் படுகடன்களின் மு ிர்வுக் 

கட்டலைப்பு (ரூபொ.ைில்லியன்) 

 

  
   

  

மு ிர்ச்ெிய

லடயும் 

வருடம் 

ெொ னம் 

தைொத் ம் 

மு ிர்ச்ெி 

தைொத் ப் 

தபறுை ி

யின் % 

ஆக 

 ிலறநெொி 

உண்டியல்

கள் 

 ிலறநெொி 

முறிகள் 

ரூபொக் 

கடன்கள் 

இலங்லக 

அபிவிருத்

 ி முறிகள் 

2017 792,396.36 414,923.21 - 281,328.89 1,488,648.46 27.35% 

2018 - 606,249.04 - 254,992.56 861,241.60 15.83% 

2019 - 397,232.91 -    7,864.50 405,097.41 7.44% 

2020 - 271,090.95 -  28,012.60 299,103.55 5.50% 

2021 - 266,167.15 - - 266,167.15 4.89% 

2022 - 300,914.75 - - 300,914.75 5.53% 

2023 - 189,675.32 24,088.00 - 213,763.32 3.93% 

2024 - 148,655.83 - - 148,655.83 2.73% 

2025 - 174,610.90 - - 174,610.90 3.21% 

2026 - 256,291.45 - - 256,291.45 4.71% 

2027 - - - - - - 

2028 - 232,438.92 - - 232,438.92 4.27% 

2029 - 104,872.88 - - 104,872.88 1.93% 

2030 - 96,102.00 - - 96,102.00 1.77% 

2031 - - - - - - 

2032 - 134,365.35 - - 134,365.35 2.47% 

2033 - 144,976.50 - - 144,976.50 2.66% 

2034 - 77,858.98 - - 77,858.98 1.43% 

2035 - 74,565.00 - - 74,565.00 1.37% 

2036 - - - - - - 
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2037 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

2038 - - - - - - 

2039 - - - - - - 

2040 - - - - - - 

2041 - 29,885.00 - - 29,885.00 0.55% 

2042 - - - - - - 

2043 - 33,809.25 - - 33,809.25 0.62% 

2044 - 88,831.61 - - 88,831.61 1.63% 

2045 - 10,058.00 - - 10,058.00 0.18% 

தைொத் ம் 792,396.36 4,053,574.99 24,088.00 572,198.55 5,442,257.90 100.00% 

 

 

7.2.3.2  உள் ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 

அரெொங்கத் ின் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள், 2015 ஆம் ஆண்டில் ப ிவொகிய 

918 பில்லியன் ரூபொவுடன் ஒப்பிடுலகயில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 15 ெ வீ த் ொல் 

அ ிகொித்து 1,057 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. தைொத் ப் படுகடன் நெலவக் 

தகொடுப்பனவில் கடனழிவு 572 பில்லியன் ரூபொவொக (54 ெ வீ ைொக) கொணப்பட்ட 

அந நவலள ைீ ி 484 பில்லியன் ரூபொ (46 ெ வீ ம்) வட்டிக் தகொடுப்பனவொகக் 

கொணப்பட்டது. முன்லனய வருடத்துடன் ஒப்பிடுலகயில் 2016 ஆம் ஆண்டில் 

உள் ொட்டுப் படுகடன் ைற்றும் வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள் முலறநய 49 பில்லியன் 

ரூபொவினொலும் 90 பில்லியன் ரூபொவினொலும் அ ிகொித்துள்ளது. 

 

2015 ஆம் ஆண்டில் தைொத்  உள் ொட்டு உற்பத் ியின் 8.2 ஆகக் கொணப்பட்ட தைொத்  

உள் ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 2016 ஆம் ஆண்டில் அ ிகொித்து 8.9 

ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்டது. 2015 ஆம் ஆண்டில் தைொத்  உள் ொட்டு உற்பத் ியின் 

3.6 ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்ட உள் ொட்டு வட்டிக் தகொடுப்பனவுகள் 4.1 ெ வீ ைொக 

அ ிகொித்துள்ள அந நவலள உள் ொட்டுக் கடனழிவுக் தகொடுப்பனவுகள் 2015 ைற்றும் 

2016 ஆகிய இரண்டு வருடங்களிலும் 4.8 ெ வீ ைொகக் கொணப்பட்டது. 2016 ஆம் 

ஆண்டில் வருைொனம் அ ிகொிப்பு படுகடன் நெலவ அ ிகொிப்லப விட அ ிகைொக 

இருந் லையினொல், தைொத்  அரெொங்க வருைொனத் ில் உள் ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் 

தகொடுப்பனவுகளின் அளவு 63.1 ெ வீ த் ிலிருந்து 62.7 ெ வீ ைொகக் 

வீழ்ச்ெியலடந்துள்ளது. 15.9 வருைொன அ ிகொிப்புடன் ஒப்பிடுலகயில் 15.1 படுகடன் 

நெலவக் தகொடுப்பனவு அ ிகொிப்பு, அரெொங்கத் ின் வருைொனத் ில் உள் ொட்டுப் 

படுகடன் நெலவக் தகொடுப்பனவுகள் 2016 ஆம் ஆண்டி9ல் 62.7 ெ வீ த் ிலிருந்து 

63.1 ெ வீ ைொக வீழ்ச்ெியலடந்துள்ளல க் கொட்டுகின்றது. 
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அட்டவலண : உள் ொட்டுப் படுகடன் நெலவக் 

தகொடுப்பனவுகள்                   

   

(ரூபொ.ைில்

லியன்) 

வருடம் மூல னக் 

தகொடுப்ப

னவுகள் 

வட்டிக் 

தகொடுப்ப

னவுகள் 

தைொத் ம் 

2006 247,536 133,787 381,323 

2007 252,165 161,370 413,535 

2008 258,720 182,198 440,918 

2009 401,296 273,977 675,273 

2010 389,672 297,127 686,799 

2011 439,894 288,134 728,028 

2012 415,441 317,659 733,100 

2013 496,042 354,706 850,748 

2014 449,554 327,934 777,488 

2015 523,824 394,289 918,113 

2016 572,442 484,182 1,056,624 

மூலங்கள்:  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களம், 

அரெொங்க கணக்குகள்  ிலணக்களம், இலங்லக ைத் ிய 

வங்கி 

 

 

7.3 தவளி ொட்டு உ வி முகொலை 

 
 

ைீள்பகிரத் க்க தவளி ொட்டு உ விகள் முலறலையின் கீழ்  லடமுலறப்படுத் ப்பட்ட 

தெயற் ிட்டங்களுக்கு கட்டு ி ிகள் ஒன்றில் தெயற் ிட்டத் ிற்கு ந ரடியொக  ி ிகலள 

விடுவிப்ப ன் மூலம் அல்லது உொிய அலைச்ெின் ஊடொக தெயற் ிட்டத்துக்கு 

விடுவிப்ப ன் மூலம் வழங்கப்பட்டன. ைீள்பகிரத் க்க தவளி ொட்டு உ விகளின் 

கீழ்2016 ஆம் ஆண்டில்  6486 ைில்லியன் ரூபொ விடுவிக்கப்பட்டதுடன், அ ில் 3363 

ைில்லியன் ரூபொ ைீள அறவிடத் க்க முலறயிலும் ைீ ி 3123 ைில்லியன் ரூபொ 

இச்தெயற் ிட்டங்கங்களின் உள் ொட்டு  ி ியட்டத் ிற்கொகவும் வழங்கப்பட்டன. 

ைீளவழங்கலின் சுருக்கம் பின்வருைொறு கொணப்பட்டது.                           

                                                                                                         ரூபொ ைில்லியன் 

2016.01.01 இல் உள்ளவொறொன  ிலுலவ ைீளளிப்பு                              1473 

கூட்டுக 

 ி ியிடல் முகவர்கள் ைீளளிப்புச் தெய்யப்பட்ட  

ைீள்பகிரத் க்க தவளி ொட்டு உ வி  

முலறயின் கீழொன தெலவுகள்                                                                 2917  

கழிக்குக 

2016 ஆம் ஆண்டில்  ி ியிடல் முகவொினொல்  

ைீளளிப்புச் தெய்யப்பட்டலவ                                           (2348) 

 

2016.12.31 இல்  ிலுலவயொகவுள்ள ைீளளிப்பு                       2042 
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2016 ஆம் ஆண்டில் கிலடத்  தைொத்  தவளி ொட்டு உ வி 7496 ைில்லியன் 

ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. அ ில் 679 ைில்லியன் ரூபொ தபொருட்களொகவும் 

உபகரணங்களொகவும் 6817 ைில்லியன் ரூபொ கொெொகவும் கிலடத்  து.  
 

உ வி வழங்கும் முகவர்களிடைிருந்து கிலடக்கப்தபறும்  ி ிகலள பல்நவறு  

தெயற் ிட்டங்களுக்கு வழங்கும் ந ொக்கத் ிற்கொக ைத் ிய வங்கி கட்டு ி ிக் 

கணக்குகலளப் நபணி வருகின்றது. 2016 ஆம் ஆண்டில்  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு 

 ிலணக்களம் அத் லகய 13 பு ிய கட்டு ி ிக் கணக்குகலள ஆரம்பிப்ப ற்கொன வெ ி 

ஏற்பொடுகள் தெய்து தகொடுத் து. இ ன் முலம் 2016 இறு ியில் தைொத் க் 

கணக்குகளின் எண்ணிக்லக 100 ஆக அ ிகொித் ிருந் து. 2016 ஆம் ஆண்டில் உ வி 

வழங்கும் முகவர்களிடைிருந்து இக்கணக்குகளுக்கு 26,623 ைில்லியன் ரூபொ 

கிலடக்கப்தபற்றது.  இந்  கட்டு ி ிக் கணக்குகளிலுள்ள  ி ிகளில் 31,885 ைில்லியன் 

ருபொ 2016 ஆம் ஆண்டில் அபிவிருத் ிக் தெயற் ிட்டங்களுக்கொக விடுவிக்கப்பட்டது    

 

7. 4. அரெொங்க வருைொனம் 

 

7.4.1. வருைொனம் நெகொித் ல்:  

 ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள் பணிப்பொளர்  ொயகம் 10 வருைொனத் 

 லலப்புக்களுக்கொன கணக்கீட்டு உத் ிநயொகத் ரொகத் த ொழிற்படுகின்றொர். அவற்றில் 

இரண்டு  லலப்புக்கள் மூல ன ைற்றும் துலணக் கடன்களுக்கொன  வலணக் 

தகொடுப்பனவுகள் த ொடர்பொனலவயொகும்.  ைீ ி 8 வருைொனத்  லலப்புக்களும் ஒரு 

 னியொன  ிலணக்களத்துக்கு அல்லது அலைச்சுக்கு ந ரடியொக ஒதுக்கப்பட முடியொ  

வருைொனங்கலளச் நெகொிப்ப ற்கொன  லலப்புக்களொகும்.  பின்வரும் 10 வொியல்லொ 

வருைொனத்  லலப்புக்களின்கீழ் 68.3 பில்லியன் ரூபொலவ வொியல்லொ வருைொனைொக 

இத் ிலணக்களம் நெகொித் து. இது ைீளொய்வொண்டுக்கொன தைொத்  வொியல்லொ 

வருைொன ை ிப்பீடொன 208 பில்லியன் ரூபொவின் 32.7 ெ வீ ைொகும். 

அட்டவலண 7.4 (அ): வருைொனக் கணக்கீட்டு உத் ிநயொகத் ர் என்ற வலகயில் 

 ிலறநெொிச் தெயற்பொடுகள் பணிப்பொளர்  ொயகத் ினொல் நெகொிக்கப்பட்ட 

வொியல்லொ வருைொனங்கள் - 2015-2016    
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வருைொன விபரம் 

                                                                              (ரூபொ. ைில்) 

2015 2016 

வருைொன ை ிப்பீடு 

நெகொிக்கப்ப

ட்ட 

வருைொனம்  

வருைொன 

ை ிப்பீடு 

நெகொிக்கப்பட்ட 

 வருைொனம் 

வொியல்லொ வருைொனம் 

ஏலனய வொடலககள் 200.0 95.0 250.0 7,188.0 

கடன் வழங்கல் வட்டி 3,850.0 3,544.8 4,250.0 3,954.0 

ஏலனய வட்டி 1,400.0 953.5 1,000.0 872.3 

 ிலணக்கள 

விற்பலனகள் 110.0 143.1 120.0 139.0 

 ொனொவி ைொனலவ 5,500.0 4,710.4 6,000.0 16,073.6 

 ண்டங்கள் ைற்றும் 

பறிமு ல்கள் - 

ஏலனயலவ 1,000.0 962.0 1,000.0 1,967.7 

ஏலனய தபறுலககள் 18,800.0 9,342.8 10,000.0 16,824.3 

ஏலனய  லடமுலற 

ைொற்றல்கள் 2,000.0 1,935.5 2,000.0 2,230.9 

மூல னச் 

தெொத்துக்களின் 

விற்பலன 350.0 97.9 300.0 407.2 

துலணக் கடன் ைீள் 

அறவீடு 14,000.0 12,960.8 14,000.0 18,619.4 

வொியல்லொ வருைொனம்  

உப தைொத் ம் 47,210 34,745.8 38,920.0 68,276.4 

   

 ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள் பணிப்பொளர்  ொயகம், 10 வொியல்லொ வருைொனச் 

நெகொிப்புத்  லலப்புக்களுக்கு  நைல ிகைொக தவளி ொட்டு உ விகளுக்கொன 

வருைொனக் கணக்கீட்டு உத் ிநயொகத் ரொகவும் த ொழிற்படுகின்றொர். 

இத் ிலணக்களம் 2016 ஆம் ஆண்டில் 7.4 பில்லியன் ரூபொலவ தவளி ொட்டு 

உ வியொகச் நெகொித் து.  அந்  வலகயில், ைீளொய்வொண்டில்  இத் ிலணக்களம் 11 

வருைொனத்  லலப்புக்களின் மூலம் 75.7 பில்லியன் ரூபொலவ வருைொனைொகச் 

நெகொித்துள்ளது. 

 

7.4.2  ிலறநெொியின் துலணக் கடன்கள்  
 

அரெொங்கம்,  ொட்டின் அபிவிருத் ிச் தெயன்முலறக்கொன உட்கட்டலைப்புத் 

ந லவப்படுகலள நைம்படுத்துவ ற்குச் தெயலூக்கைிக்க பங்களிப்லப வழங்கும் 

தபொதுத் த ொழில்முயற்ெிகளுக்கு துலணக் கடன்கலள வழங்குகின்றது  கடன் 

ைீளளிப்புக்கள், வட்டி உள்ளிட்ட துலணக் கடன்களின்  வலணப் பணங்கலள 

அறவிடுவது  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களத் ின் பிர ொன 

த ொழிற்பொடுகளில் ஒன்றொகும். இத் ிலணக்களம் இது த ொடர்பொன ைொ ொந் ம் 

இற்லறப்படுத் ப்படும்  ரவுத்  ளதைொன்லறப் நபணி வருகின்றது. 
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இத் ிலணக்களம் 9.18 பில்லியன் ரூபொலவ பு ிய துலணக் கடன்களொக 

விடுவித் துடன் தபொதுத் த ொழில்முயற்ெிகளிடைிருந்து 18.62 பில்லியன் ரூபொ 

துலணக் கடன்  வலணப் பணத்ல  நெகொித் து.  அத்துடன் துலணக் 

கடன்களுக்கொன  வட்டியொக ரூபொ 3.95 பில்லியன் அறவிடப்பட்டது. 

 

தபொதுத் த ொழில்முயற்ெிகள், வர்த் க வங்கிகள், அபிவிருத் ி வங்கிகள், பிரொந் ிய 

அபிவிருத் ி வங்கி உள்ளிட்ட 53 அரெொங்க  ிறுவனங்களுக்கு பிர ொனைொக 

வழங்கப்பட்ட துலணக் கடன்களின் 2016.21.31 ஆந்  ிக ியில் உள்ளவொறொன 

 ிலுலவயொகவுள்ள தைொத்  ைீ ி 169.55 பில்லியன் ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது. உலக 

வங்கி, ஆெிய அபிவிருத் ி வங்கி, ெர்வந ெ ஒத்துலழப்புக்கொன ஜப்பொனிய முகவரகம்  

என்பன நபொன்ற தகொலட வழங்கு ர்களிடைிருந்  ெலுலக அடிப்பலடயில் 

கிலடக்கப்தபறும் பயன்படுத் ி இந் த் துலணக் கடன்கள் வழங்கப்படுகின்றன. 

 

 

7.4.3  ிலறநெொி உத் ரவொ ங்கள் 

 

தபொதுத் த ொழில்முயற்ெிகள் 2003 ஆம் ஆண்டின் 03 ஆம் இலக்க அரெிலற முகொலை 

(ப் தபொறுப்புச்) ெட்டத் ின் ஏற்பொடுகளுக்கு உட்பட்ட வலகயில்  ி ி 

 ிறுவனங்களிடைிருந்து உள் ொட்டு ைற்றும் தவளி ொட்டுக் கடன்கலளப் தபறுவ ற்கு 

கடன் உத் ரவொ ங்கலளச் ெைர்ப்பிக்குைொறு அத்த ொழில்முயற்ெிகளிடம் 

நகொரப்படுகின்ற நபொது  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களம் 

அத்த ொழில்முயற்ெிகளுக்கு  ிலறநெொி உத் ரவொ ங்கலளயும்  ொணய 

உத் ரவொ ங்கலளயும்  வழங்குகின்றது.  

 

2016 ஆம் ஆண்டின் இறு ி வலரயில்  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு  ிலணக்களம் 

824.73 பில்லியன் ரூபொ தபறுை ியொன  ிலறநெொி உத் ரவொ ங்கலளயும்  ொணய 

உத் ரவொ ங்கலளயும் வழங்கியிருந் து.  அவற்றில் 42.31 ெ வீ ைொன 

உத் ரவொ ங்கள் ைின்ெக் ி ைற்றும் எொிெக் ித் துலறக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. 
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வலரபு 7.4 (ஆ)  ிலறநெொி உத் ரவொ ங்களின் துலறவொொியொன உள்ளடக்கம் 2016 

 
 

 

7.5  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலை ைற்றும்  ிலறநெொி  ி ி முகொலை 

முலறலை 

 

அரெொங்க அலைச்சுக்களினதும்  ிலணக்களங்களினதும் பயனுறு ி வொய்ந் தும் 

விலனத் ிறன்ைிக்கதுைொன  ி ி முகொலைக்கு தபொருத் ைொன வங்கி 

முலறலைதயொன்று கொணப்படுவது அவெியைொகும்.  ொட்டிலுள்ள வங்கி முலறலைலய 

வலலயலைப்தபொன்றின் மூலம் இலணத்  ன் ஊடொக அரெ  ி ிகலளப் பயனுறு ி 

வொய்ந் தும் விலனத் ிறன்ைிக்கதுைொன முலறயில் பயன்படுத்தும் ந ொக்கில், 2007 

ஆம் ஆண்டில்  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலைதயொன்லறத்  ிலறநெொி 

அறிமுகப்படுத் ியது. 
 

2016.12.31 ஆந்  ிக ி வலரயில்  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலையின் கீழ் 

 ிலறநெொியின் பிர ிச் தெயலொளொின் தபயொில் 2374 உத் ிநயொகபூர்வ வங்கிக் 

கணக்குகள் கொணப்பட்டன. பின்வரும் அட்டவலண அக்கணக்குகளின் வங்கி 

அடிப்பலடயிலொன பரம்பலலக் கொட்டுகின்றது.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.89 0.61

19.44

5.2

42.31

7.67

12.88

Aviation  11.89

Banking      0.61

Road Development  19.44

Construction   5.2

Power & Energy 42.31

Trade & Commercial  7.67

Water Supply  12.88
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அட்டவலண 7.5 (அ ):  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலையின் கீழுள்ள 

உத் ிநயொகபூர்வ வங்கிக் கணக்குகள்  

 

 

 ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலைலய அறிமுகம் தெய்  ன் ஊடொக 

வங்கிகளுடனொன  ி ிக் தகொடுக்கல் வொங்கல்கலள பயனுறு ி வொய்ந்  முலறயில் 

ெிக்கனைொக முகொலை தெய்  ன் மூலம்  ிலறநெொியின் பிர ிச் தெயலொளொின் பிர ொன 

கணக்குகள் ைீ ொன வங்கி நைல ிகப்பற்றுக்கலளயும் அவற்றுக்கொன தெலவுகலளயும் 

குலறக்க முடிந் து. அ னொல்,  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலை  ொடு முழுவ ிலும் 

உள்ள அரெொங்க வங்கிக் கணக்குகளில் கொசு ைீ ிகள் பயன்படுத் ப்படொ ிருப்பல த் 

 விர்க்க முடிந்துள்ளது.   

 

2016 ஆம் ஆண்டில் எந் தவொரு ெந் ர்ப்பத் ிலும் அலைச்சுகள்,  ிலணக்களங்கள், 

ைொவட்ட ைற்றும் பிரந ெ தெயலகங்கள் என்பற்றிலுள்ள அரெொங்கத் ின்  

கணக்குகளிலுள்ள  ொளொந் ச் ெரொெொிக் கொசு ைீ ி அண்ணளவொக 55 பில்லியன் 

ரூபொவொகக் கொணப்பட்டது.  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு முலறலையின் ஊடொகத் 

 ிலறநெொியின் பிர ிச் தெயலொளொின் பிர ொன கணக்குகளுக்குத் இந்  கணக்கு 

ைீ ிகலளத்  ற்கொலிகைொகப் பயன்படுத் க்கூடிய ொக இருப்ப னொல்  ரூபொ 5.33 

பில்லியன் ரூபொ வட்டிச் தெலவினம் நெைிக்கப்பட்டது.  ிலறநெொி  னிக் கணக்கு 

முலறலை இல்லொ விடத்து  நைல ிகப்பற்றுக்கொன தைொத்  வட்டிச் தெலவு 54 

ெ வீ த் ொல் அ ிகொித் ிருக்கும். இந் ிலலலைலயப் பின்வரும் வலரபு 

விலக்குகின்றது. 

 

 

 
 

 இலங்லக 

வங்கி 

ைக்கள் வங்கி இலங்லக 

ைத் ிய வங்கி 

தைொத் ம் 

 ிலறநெொி  னிக் கணக்கு 

முலறலையின் கீழுள்ள 

உத் ிநயொகபூர்வ வங்கிக் 

கணக்குகள் 

 

1,580 

 

766 

 

0 

 

2,346 

 ிலறநெொியின் பிர ிச் 

தெயலொளொின் தபயொில் 

நபணி வரப்படும் 

பிர ொன உத் ிநயொகபூர்வ 

வங்கிக் கணக்குகள் 

 

1 

 

1 

 

4 

 

6 

 ிலறநெொி  னிக் கணக்கு 

முலறலைக்கு தவளிநய 

உள் ொட்டு இலறவொித் 

 ிலணக்களத் ினொல் 

நபணி வரப்படும் 

நெகொிப்புக் கணக்குகள் 

 

16 

 

6 

 

0 

 

22 

தைொத் ம் 1,597 773 4 2,374 
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வலரபு 7.5(ஆ) -  னிக் கணக்கு முலறலையின் தெயலொற்றுலக - 2016 

 

 

 

 ி ி முகொலைத்  கவல்களுக்கொன ந லவகலளப் பூர்த் ி தெய்து முலறலையின் 

பயனர்- ட்புறவுத்  ன்லைலய உறு ிப்படுத்தும் ந ொக்கில் 2008 ஆம் ஆண்டில் 

 ிலறநெொி  ி ி முகொலை முலறலை (TFMS) அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது. 

இம்முலறலையின் விலனத் ிறலன நைம்படுத்துவ ற்கொக நைற்தகொள்ளப்பட்ட 

த ொடர்ச்ெியொன முகொலைத்துவ ைீளொய்வுகளின் விலளவொக, இம்முலறலையின் 

த ொழில்நுட்ப ைற்றும் ஏலனய பரொைொிப்புக்கும் நைம்பொட்டுக்கும் தபொறுப்பொகவுள்ள 

வொடிக்லகயொளர்  ிறுவனத் ினொல் 2016 ஆம் ஆண்டில் இம்முலறலை நைலும் 

நைம்படுத் ப்பட்டது.இந்  முலறலையினுள் முகொலைத்துவ அறிக்லககலள 

 யொர்படுத் க்கூடிய ொக உள்ளலை  ிலணக்களத் ினொல் அன்றொடம் எடுக்கப்படும் 

முக்கியைொன முகொலைத்துவத்  ீர்ைொனங்களுக்குப் தபொிதும் உ வியொக 

அலைந்துள்ளது. இம்முலறலையொனது  ிரட்டு  ி ியத் ின் தபறுலககள் ைற்றும் 

தகொடுப்பனவுகள் உள்ளிட்ட அலனத்துக் தகொடுக்கல் வொங்கல்கலளயும் 

நைற்தகொள்வ ற்கொன வெ ிகலளக் தகொண்டுள்ளதுடன்  ொள் முடிவுக் கொசு  ிலலலை 

அறிக்லகலயயும் முகொலைத்துவத் ின் ை ிப்பீட்டு வழங்குகின்றது. இந்  

முலறலையின் ஊடொகத்  யொொிக்கப்படும்  கவல்கள் பயனுறு ி வொய்ந்   ீர்ைொனம் 

எடுத் லுக்கொன ஒரு முகொலைத்துவக் கருவியொக உயர் முகொலைத்துவத் ினொல் 

பயன்படுத் ப்படுகின்றது. 
 

2016 ஆம் ஆண்டில்  ிலறநெொிச் தெயற்பொட்டு  ிலணக்களம் தைொத் ைொக ரூபொ 4,385.5 

பில்லியன் ரூபொலவப் தபறுலகயொகப் தபற்றதுடன்  தைொத் க் தகொடுப்பனவு ரூபொ 

4,417.3 பில்லியனொகப் ப ிவொகியது. இந் ப் தபறுலககள் ைற்றும் தகொள்வனவுகள் 
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அலனத்தும் முலறநய 9,683  உட்தெலுத்துலக வவுச்ெர்களின் மூலமும் 19,127 

தகொள்வனவு வவுச்ெர்களின் மூலமும் நைற்தகொள்ளப்பட்டன. இக்தகொடுப்பனவு 

வவுச்ெர்களில், 17,382 தகொடுக்கல் வொங்கல் வவுச்ெர்கள் இலங்லக ைத் ிய வங்கி, 

இலங்லக வங்கி, ைக்கள் வங்கி என்பவற்றின் ஊடொக இலத் ிரனியல்  ி ி ைொற்ற 

முலறலைலயப் பயன்படுத் ி நைற்தகொள்ளப்பட்டன. இது தைொத் க் தகொடுக்கல் 

வொங்கல்களில் 90.88 % ஆகும். நைலும், 9683 தெலுத் ல் வவுச்ெர்களில் 2016 ஆம் 

ஆண்டில் கிலடக்கப்தபற்ற தைொத்  வவுச்ெர்களில் 76.65 ெ வீ ைொகிய 7422 தகொடுக்கல் 

வொங்கலக்கொன தகொடுப்பனவுகள் கொநெொலலகலளப் பயன்படுத் ொது இலத் ிரனியல் 

 ி ி ைொற்றலின் ஊடொகச் தெலுத் ப்பட்டன.  இலவ  விர வங்கிகளுககு இலடயிலொன 

964.8 பில்லியன் ரூபொ தபறுை ியொன 339 வங்கிப் பொிைொற்றங்கள் அந  ந ர தைொத்  

உள்ளீட்டுத்  ீர்ப்பனவு (Real Time Gross entry Settlement -RTGS) முலறயின் ஊடொக 

நைற்தகொள்ளப்பட்டன. 
 
 

7.6 ஆ னக் கடன் உத் ரவொ   ி ியம் 
 

ஒவ்தவொரு அரெொங்க ஊழியருக்கும் வீட்டு ஆ னம் நபொன்ற தபறுை ியொன 

தெொத்த ொன்லற தபற்றுக் தகொள்வ ற்கொன வெ ி ஏற்பொட்லடச் தெய்து தகொடுக்கும் 

ந ொக்கில் 2005 ஆம் ஆண்டின் வரவு தெலவுத்  ிட்டத் ில் வங்கி முலறலையின் 

ஊடொக அரெொங்க உத் ிநயொகத் ர்களுக்கொன பு ிய கடன்  ிட்டதைொன்று 

அறிமுகப்படுத் ப்பட்டது.   

 

கடன் உத் ரவொ   ி ியைொனது கடன்தபற்றவர்களின் ைரணம் அல்லது  ிரந் ர 

அங்கவீனத் ின் கொரணைொக வங்கிகளுக்கு ஏற்படக்கூடிய இழப்புச் ெொத் ியங்கலளத் 

 ணிக்கும் ந ொக்கில்  ிலறநெொித் த ொழிற்பொடுகள்  ிலணக்களத் ின் 

நைற்பொர்லவயின் கீழ்  ொபிக்கப்பட்டது.  
 

இந்  வலகயில்  ிலறநெொி முறிகலள வில  மூல னைொக வி ிநயொகிப்ப ன் மூலம் 

இந் ி ியம் 916 ைில்லியன் ரூபொ ஆரம்ப மு லீட்டுடன் 2005.08.95 ஆந்  ிக ி 

ஆரம்பிக்கப்பட்டது. இந்  மு லீடு 2016.12.31 ஆந்  ிக ி வலரயில் 1,134 ைில்லியன் 

ரூபொ வலரயில் முன்நனற்றகரைொக அ ிகொித்துள்ளது. 
 

அட்டவலண 7.6 (அ): ஆ னக் கடன் உத் ரவொ   ி ியத் ின் மூலம் 

தெய்யப்பட்ட  ீர்ப்பனவுகளின் முன்நனற்றம் 2005 - 2016  

வருடம் 
2005 -2014 2015 2016 தைொத் ம் 

ைரணித் /  ிரந் ரைொக 

அங்கவீனமுற்ற/ைருத்துவக் 

கொரணங்களுக்கொக ஓய்வுதபற்ற 

உத் ிநயொகத் ர்களின் 

எண்ணிக்லக 

362 77 106 545 

தைொத் த்  ீர்ப்பவனவு ரூபொ. 

ைில் 

267.7 65.3 90.5 423.5 
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நைநல  ரப்பட்டுள்ள அட்டவலணயில் விபொிக்கப்பட்டுள்ளது நபொன்று, ைரணித் / 

 ிரந் ரைொக அங்கவீனமுற்ற/ைருத்துவக் கொரணங்களுக்கொக ஓய்வுதபற்ற 545 

அரெொங்க உத் ிநயொகத் ர்களின் கடன் ைீ ியொன 423.5 ைில்லியன் ரூபொ உொிய 

அரெொங்க வங்கிகளுக்குச் தெலுத் ப்பட்ட ன் கொரணைொக அவர்கள் பயனலடந் னர். 

பயனுறு ி வொய்ந் தும் விலனத் ிறன்ைிக்கதுைொன  ி ிய முகொலையின் ஊடொக 

அரெொங்க ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்படும் வெ ிகலள நைம்படுத்  நவண்டும் என்பந  

 ிலணக்களத் ின் அவொவொகும். 

 

 

  

 

 

 

 

 


