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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 336 18-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി പ�തികൾ�� വാ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ. �.എ.ല�ീഫ് 

�ീ െക എൻ ബാലേഗാപാൽ
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ)

കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� വിവിധ വികസന
പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വാ�െയ��് നട�ാ�� പല പ�തിക�ം പാതി
വഴിയിൽ നില�് േപായി��തായി
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദവിവരം
നൽ�േമാ;

(എ) കിഫ്ബി �േഖന നട�ാ�� വിവിധ വികസന
പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി���തിനായി
ബ�.മ�ിമാർ, എ�ാ നിേയാജക
മ�ല�ളിേല�ം ബ�. എം.എൽ.എ-
മാർ, ബ�െ�� ഭരണ വ��് െസ��റിമാർ/
ഉേദ�ാഗ�ർ, വ�� ഡയറ�ർമാർ, �ാപന

േമധാവികൾ, ബ�െ�� പ�തി നിർ�ഹണ
ഏജൻസിക�െട �തിനിധികൾ �ട�ിയവ�മായി
നിര�രം �ടി�ാ�ക�ം അവേലാകന േയാഗ��ം
ക�ിടപാ�ക�ം കിഫ്ബി�െട േന�ത��ിൽ

നട�ിവ��. �ടാെത,  ടി പ�തിക�െട
നട�ി�മായി ബ�െ�� വിവിധ
ഘ��ളിൽ, പ�തി നിർ�ഹണ ഏജൻസികൾ
ആവശ�െ��� പ�ം  നിലവിെല
ച��ൾ���തമായ നിർേ�ശ��ം
ഉപേദശ��ം നൽ��േതാെടാ�ം പ�തികൾ
യഥാസമയം �ർ�ീകരി��തി�ളള

നിർേ�ശ��ം കിഫ്ബി നൽകി വ��.     

(ബി) വികസന പ�തികൾ�ായി വായ്  പ എ�� �ക
ഉപേയാഗി�ാെത അതിന് പലിശ
െകാ��െകാ�ിരി�� സാഹചര��േ�ാ;
എ�ിൽ ആയതിെ� കണ�കൾ
െവളിെ���േമാ;

(ബി) 70,000 േകാടിയിൽപരം അട�ൽ �ക വ�� 993
�ഹദ് പ�തികളാണ് കിഫ്ബി വഴി നിലവിൽ
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഇതിൽ 20000 േകാടിേയാളം
�പ വൻകിട �മി ഏെ���ൽ

പ�തികൾ�ായി��വയാണ്.     ഇവെയ�ാം
സം�ാന�ിെ� സമ�മായ സാ�ഹിക

സാ��ിക വികസന�ിന് ��ധാനമായ

പ�വഹി��. ഈ പ�തികൾ വിവിധ ബജ�്
�സംഗ�ളി�െട�ം മ�ിസഭാ

തീ�മാന�ളി�െട�ം കിഫ്ബിയിേല�്

നിർേ�ശി�െ��ി��വയാണ്.       നിലവിൽ ഈ
പ�തികെള�ാം തെ� നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. 
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കിഫ്ബി പ�തികൾ�ാ�� എ�ാ

ധനസമാഹരണ ���ിക�ം ശരാശരി 8 �തൽ 15
മാസം വെര   നീ�� ദീർഘേമറിയ

നടപടി�മ�ൾ�് േശഷമാണ് യാഥാർ��മാ�ക. 
�ടാെത നിലവിൽ  6  മാസം �തൽ  1 വർഷേ��്

പ�തി നിർ�ഹണ�ി� േവ� �കയാണ്

കിഫ്ബി ലി��ിഡ്  ഫ�് ആയി ക�തി വ��ത്. 
െചറിയ ബി�കൾ �തൽ   �മി ഏെ���ലി�
ആവശ�മായ 300 �തൽ 1500 േകാടിേയാളം വ��
�പ�െട ബി�ക�ം കിഫ്ബിയിൽ

സമർ�ി�െ�ടാ��്.  ഇ��ം വലിയ �കകൾ
െപെ��് വിപണിയിൽ നി�് കെ��വാൻ

കഴി�കയി�. അ�െന �മി�� പ�ം വലിയ
നിര�ിൽ പണം കടെമ�േ��ിവ�ം. 
അേതാെടാ�ം കിഫ്ബി�െട ഫ�് ��ീ ആൻഡ്

അൈഡ�സറി ക�ീഷൻ (FTAC) 6
മാസകാലയളവിൽ ഫിഡലി�ി സർ�ിഫി��്

�റെ��വിേ��താ��്.     ഇതിൽ വ�� 6
മാസകാലയളവിേല��  എ�ാ ബാ��തകൾ�ം /
െചല�കൾ�ം ആവശ�മായ �ക കിഫ്ബി�െട
ൈകവശ��് എ�് സാ��െ����.
ഇ�ാരണ�ളാലാണ് ഫ�് �ൻ�റായി േലാഡ്
െചേ��തായി വ��ത്.   

ഇ�ര�ിൽ ഫ�ിെ� ��് േലാഡി�് വഴി
ന�ം വ� എ�് പറ�വാൻ കഴിയി�.
എെ��ാൽ അനിയ�ിതമായ

ധനസമാഹരണമ� കിഫ്ബി നട��ത്. കിഫ്ബി
അതിെ� �വർ�ന രീതി� അ�േയാജ�മായ
രീതിയിൽ വികസി�ി� ഒ�  ALM (അസ�്
ലയബിലി�ി മാേനെ��്) േസാ�് െവയർ ഇതി�
സഹായി���്. ഏെ���ിരി��

പ�തിക�െട ഫ�് ആവശ�കത,  അവ�െട

നിർ�ാണ �േരാഗതി,  നിലവിെല വാ�ക�െട

തിരി�ടവ്,  ആ�് �കാരം ലഭി�വ�� �ക
എ�ി�െന വിവിധ ഘടക�െള ശാ�ീയമായി
വിശകലനം െച�് ധനസമാഹരണ�ിനാ�� ഒ�
പ�തി  ALM േസാഫ് �് െവയർ നൽ��. ഇതിെന
അടി�ാനമാ�ിയാണ് കിഫ്ബി ധനസമാഹരണം
ആ��ണം െച��ത്. ഇ�ര�ിൽ

സമാഹരി��തിൽ ഉടനടി ആവശ�മി�ാ�

�ക,  �ര�ിത�ം മിക� ലാഭം നൽ���മായ
നിേ�പ�ളിൽ നിേ�പി�വ��.   ഈ

നിേ�പ�ൾ   െനഗ�ീവ് ക�ാരി (വാ�ക�െട�ം
നിേ�പ��െട�ം പലിശ ത�ി�� അ�രം)
പരമാവധി �റ���മാെണ�് ഉറ�വ��ാ��്.
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ധനകാര� മാേനെ��ിൽ �ാഗൽഭ���
കിഫ്ബി�െട േബാർഡ്  അംഗ�ൾ ഉൾെ���
ഇൻ െവ�്െമ�് മാേനെ��് ക�ി�ിയാണ്
നിേ�പം സംബ�ി� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ��ത്.  
ധനവിപണിയിെല സാഹചര��ൾ അവേലാകനം
നട�ി കിഫ്ബി�് അ�േയാജ�മായ  നിേ�പനയം
ഈ ക��ി അംഗീകരി��.  കാലാകാല�ളിൽ
ഇവ ഉചിതമായി ���ക�ം
െച�ാ��്.   കിഫ്ബി�െട പ�ൽ ആവശ��ി�

ഫ�ി� എ� �ചാരണം ഇട�ാല�് ചില
േകാ�കളിൽ നി�ം ��ി�െ��ി��.  എ�ാൽ
േമൽ �ചി�ി� ��് േലാഡി�് വഴി
ആവശ��ി� ഫ�് കിഫ്ബി�െട പ�ൽ ഉ�്
എ�ത് കരാ�കാർ തിരി�റി�ക�ം അത്
അവർ�് ആ�വിശ�ാസം നൽ�ക�ം
െച��. കാലതാമസമി�ാെത  ഉടൻ ഫ�്
ലഭി�� എ�ത് കരാ�കാെര അവർ സാധരണ
ക�ാ�് െച�� െട�ർ �കകളിൽ  നി�ം �റ�
�കയിൽ  ക�ാ�് െച�വാൻ േ�രി�ി�ക�ം 
െച���്

(സി) �ടിയ പലിശ�് വിവിധ ഏജൻസികളിൽ നി�്
കടെമ�� �ക �റ� പലിശ�് ബാ�ിൽ
നിേ�പി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;
ആയ��ലം സം�ാന�ി��ാ�� അധിക
ബാധ�ത എ�െയ�് തി�െ���ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ കണ�കൾ െവളിെ���ാേമാ?

(സി) 70,000 േകാടിയിൽപരം അട�ൽ �ക വ�� 993
�ഹദ് പ�തികളാണ് കിഫ്ബി വഴി നിലവിൽ
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ഇതിൽ 20000 േകാടിേയാളം
�പ വൻകിട �മി ഏെ���ൽ

പ�തികൾ�ായി��വയാണ്.     ഇവെയ�ാം
സം�ാന�ിെ� സമ�മായ സാ�ഹിക

സാ��ിക വികസന�ിന് ��ധാനമായ

പ�വഹി��. ഈ പ�തികൾ വിവിധ ബജ�്
�സംഗ�ളി�െട�ം മ�ിസഭാ

തീ�മാന�ളി�െട�ം കിഫ്ബിയിേല�്

നിർേ�ശി�െ��ി��വയാണ്.       നിലവിൽ ഈ
പ�തികെള�ാം തെ� നിർ�ാണ�ിെ� വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. 

കിഫ്ബി പ�തികൾ�ാ�� എ�ാ

ധനസമാഹരണ ���ിക�ം ശരാശരി 8 �തൽ 15
മാസം വെര   നീ�� ദീർഘേമറിയ

നടപടി�മ�ൾ�് േശഷമാണ് യാഥാർ��മാ�ക. 
�ടാെത നിലവിൽ  6  മാസം �തൽ  1 വർഷേ��്

പ�തി നിർ�ഹണ�ി� േവ� �കയാണ്

കിഫ്ബി ലി��ിഡ്  ഫ�് ആയി ക�തി വ��ത്. 
െചറിയ ബി�കൾ �തൽ   �മി ഏെ���ലി�
ആവശ�മായ 300 �തൽ 1500 േകാടിേയാളം വ��
�പ�െട ബി�ക�ം കിഫ്ബിയിൽ

സമർ�ി�െ�ടാ��്.  ഇ��ം വലിയ �കകൾ
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െപെ��് വിപണിയിൽ നി�് കെ��വാൻ

കഴി�കയി�. അ�െന �മി�� പ�ം വലിയ
നിര�ിൽ പണം കടെമ�േ��ിവ�ം. 
അേതാെടാ�ം കിഫ്ബി�െട ഫ�് ��ീ ആൻഡ്

അൈഡ�സറി ക�ീഷൻ (FTAC) 6
മാസകാലയളവിൽ ഫിഡലി�ി സർ�ിഫി��്

�റെ��വിേ��താ��്.     ഇതിൽ വ�� 6
മാസകാലയളവിേല��  എ�ാ ബാ��തകൾ�ം /
െചല�കൾ�ം ആവശ�മായ �ക കിഫ്ബി�െട
ൈകവശ��് എ�് സാ��െ����.
ഇ�ാരണ�ളാലാണ് ഫ�് �ൻ�റായി േലാഡ്
െചേ��തായി വ��ത്.   

ഇ�ര�ിൽ ഫ�ിെ� ��് േലാഡി�് വഴി
ന�ം വ� എ�് പറ�വാൻ കഴിയി�.
എെ��ാൽ അനിയ�ിതമായ

ധനസമാഹരണമ� കിഫ്ബി നട��ത്. കിഫ്ബി
അതിെ� �വർ�ന രീതി� അ�േയാജ�മായ
രീതിയിൽ വികസി�ി� ഒ�  ALM (അസ�്
ലയബിലി�ി മാേനെ��്) േസാ�് െവയർ ഇതി�
സഹായി���്. ഏെ���ിരി��

പ�തിക�െട ഫ�് ആവശ�കത,  അവ�െട

നിർ�ാണ �േരാഗതി,  നിലവിെല വാ�ക�െട

തിരി�ടവ്,  ആ�് �കാരം ലഭി�വ�� �ക
എ�ി�െന വിവിധ ഘടക�െള ശാ�ീയമായി
വിശകലനം െച�് ധനസമാഹരണ�ിനാ�� ഒ�
പ�തി  ALM േസാഫ് �് െവയർ നൽ��. ഇതിെന
അടി�ാനമാ�ിയാണ് കിഫ്ബി ധനസമാഹരണം
ആ��ണം െച��ത്. ഇ�ര�ിൽ

സമാഹരി��തിൽ ഉടനടി ആവശ�മി�ാ�

�ക,  �ര�ിത�ം മിക� ലാഭം നൽ���മായ
നിേ�പ�ളിൽ നിേ�പി�വ��.   ഈ

നിേ�പ�ൾ   െനഗ�ീവ് ക�ാരി (വാ�ക�െട�ം
നിേ�പ��െട�ം പലിശ ത�ി�� അ�രം)
പരമാവധി �റ���മാെണ�് ഉറ�വ��ാ��്.

ധനകാര� മാേനെ��ിൽ �ാഗൽഭ���
കിഫ്ബി�െട േബാർഡ്  അംഗ�ൾ ഉൾെ���
ഇൻ െവ�്െമ�് മാേനെ��് ക�ി�ിയാണ്
നിേ�പം സംബ�ി� തീ�മാനം
ൈകെ�ാ��ത്.  
ധനവിപണിയിെല സാഹചര��ൾ അവേലാകനം
നട�ി കിഫ്ബി�് അ�േയാജ�മായ  നിേ�പനയം
ഈ ക��ി അംഗീകരി��.  കാലാകാല�ളിൽ
ഇവ ഉചിതമായി ���ക�ം
െച�ാ��്.   കിഫ്ബി�െട പ�ൽ ആവശ��ി�

ഫ�ി� എ� �ചാരണം ഇട�ാല�് ചില
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േകാ�കളിൽ നി�ം ��ി�െ��ി��.  എ�ാൽ
േമൽ �ചി�ി� ��് േലാഡി�് വഴി
ആവശ��ി� ഫ�് കിഫ്ബി�െട പ�ൽ ഉ�്
എ�ത് കരാ�കാർ തിരി�റി�ക�ം അത്
അവർ�് ആ�വിശ�ാസം നൽ�ക�ം
െച��. കാലതാമസമി�ാെത  ഉടൻ ഫ�്
ലഭി�� എ�ത് കരാ�കാെര അവർ സാധരണ
ക�ാ�് െച�� െട�ർ �കകളിൽ  നി�ം �റ�
�കയിൽ  ക�ാ�് െച�വാൻ േ�രി�ി�ക�ം 
െച���്

െസ�ൻ ഓഫീസർ








