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ക്രമപ്രശശ

ചചചോചദദചോത്തരത്തത്തിലലെയശ ധവളപത്രത്തത്തിലലെയശ പരചോമര്ശത്തത്തിലലെ വവരുദദശ

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന :  സര്,  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ധനകചോരദ വകുപ്പുമനത്തിയലട

പ്രധചോനലപ്പെട്ട വചോദശ  പദതത്തിചയേതര റവനന്യൂ ലചലെവത്തില്നത്തിനന്ന് കുറയചോന കഴത്തിയനതന്ന്

സചോലെറത്തി,  ഇന്ററസന്ന്,  ലപനഷന   (എസന്ന്.ഐ.പത്തി.)  മചോത്രമചോണന്ന്  എനചോണന്ന്.   ഈ

മൂന്നുകചോരദങ്ങളശ  കുറചചോല്  ബചോകത്തിയണചോകുന  പദതത്തിചയേതര  റവനന്യൂ  ലചലെവന്ന്

എന്നുപറയനതന്ന് ധൂര്ത്തചോണന്ന് എലനചോരു നത്തിലെപചോടചോണന്ന് അചദ്ദേഹശ സസശകരത്തിചത്തിരുനതന്ന്.

ഇവത്തിലട  32- ചോമലത്ത  ചചചോദദത്തത്തില്  ശശ.  രചോജു  എബ്രഹചോമത്തിലന്റ  ചചചോദദത്തത്തിനന്ന്

അചദ്ദേഹശ  ലകചോടുത്ത  മറുപടത്തിയേത്തില്  പറയനതന്ന്  "കഴത്തിഞ്ഞ  സര്കചോരത്തിലന്റ

കചോലെത്തത്തിനുമുമന്ന് പദതത്തിചയേതര റവനന്യൂ ലചലെവത്തില്നത്തിനന്ന് നമുകന്ന് ഒരു കചോരണവശചോലശ

കുറയചോന കഴത്തിയേചോത്ത ശമളവശ ലപനഷനുശ പലെത്തിശയശ കുറചചോല് കത്തിട്ടുന തുക  25

ശതമചോനചത്തചോളശ  വരുമചോയേത്തിരുന്നു.  അതന്ന്  30  ശതമചോനമചോയേത്തി  ഇചപ്പെചോള്  വര്ദത്തിച.

അതചോണന്ന് ധൂര്ത്തത്തിലന്റ സൂചത്തിക എനന്ന്”പറയനതന്ന്. എല്.ഡത്തി.എഫന്ന്. ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

കചോലെത്തുണചോയേത്തിരുന  25  ശതമചോനശ  മചോത്രമുണചോയേത്തിരുന  എസന്ന്.ഐ.പത്തി.  കഴത്തിചള

ചനചോണ്  ടചോകന്ന്  റവനന്യു  എകന്ന്ലപനഡത്തിചര്  30  ശതമചോനമചോയേത്തി  വര്ദത്തിചലവനചോണന്ന്

അചദ്ദേഹശ  ചചചോചദദചോത്തര  ചവളയേത്തില്  പറഞ്ഞതന്ന്.  പലക്ഷെ  അചദ്ദേഹശ  അതത്തിനുചശഷശ
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ഇറകത്തിയേ  വവറന്ന്  ചപപ്പെറത്തിലന്റ  ചടബത്തിള്  രണത്തില്  പറയനതന്ന്  2011-ല്  അതചോയേതന്ന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്ന്.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  അവസചോന  വര്ഷശ  ഉണചോയേത്തിരുനതന്ന്  27.37

ശതമചോനമചോണന്ന്.  2016-ലലെ  യ.ഡത്തി.എഫന്ന്.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കചോലെത്തന്ന്  ഇതന്ന്  29.37

ശതമചോനമചോയേത്തി.  അതചോയേതന്ന്  രണന്ന്  ശതമചോനമത്തത്തിലന്റ  മചോത്രശ  വര്ദനവചോണന്ന്

എല്.ഡത്തി.എഫന്ന്.-ലന്റ കചോലെത്തുനത്തിന്നുശ യ.ഡത്തി.എഫന്ന്.-ലന്റ കചോലെത്തുണചോയേത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.

അഞന്ന് ശതമചോനശ വര്ദനവന്ന് എനചോണന്ന് ചചചോചദദചോത്തരചവളയേത്തില് പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്.

ഈ  രണന്ന്  ശതമചോനവശ  അഞന്ന്  ശതമചോനവശ  തമത്തിലള  വര്ദനലവന്നുപറയനതന്ന്

ആയേത്തിരകണകത്തിനന്ന് ചകചോടത്തി രൂപയേചോണന്ന്.  ഇങ്ങലന രണന്ന് രശതത്തിയേത്തില് നത്തിയേമസഭയേത്തില്

പറയേചോചമചോ?   നത്തിയേമസഭയേത്തില്  വച  വവറന്ന്  ചപപ്പെറത്തില്  പറയനതന്ന്  ഒരു  തുകയശ

അതത്തിലന്റ കണക്കുമചോണന്ന്,  എനചോല് ചചചോചദദചോത്തര ചവളയേത്തില് മലറചോരു ഉത്തരമചോണന്ന്

പറയനതന്ന്.  അചദ്ദേഹശ വളലര കകൗശലെചത്തചോടുകൂടത്തിയേചോണന്ന് ഈ കണകന്ന് പറയനതന്ന്.

കചോരണശ എല്.ഡത്തി.എഫന്ന്. ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കചോലെലത്ത ഏറവശ കുറഞ്ഞ ശതമചോനമചോയേ

25.54  ശതമചോനശ  അചദ്ദേഹശ  എടുത്തു.  എനത്തിട്ടന്ന്  യ.ഡത്തി.എഫന്ന്.-ലന്റ

അഞ്ചുവര്ഷകചോലെലത്ത  ഏറവശ  കൂടത്തിയേ  തുക  അചദ്ദേഹശ  എടുത്തു.  ഇത്തരത്തത്തില്

ഇങ്ങലന കകൗശലെശ കചോണത്തിചന്ന് കണകന്ന് പറയനതന്ന് ശരത്തിയേചോയേ രശതത്തിയേചോചണചോ;  അതന്ന്

ഓര്ഡറത്തിലെചോചണചോ ? 
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ഗവര്ണ്ണറുലട മുനകൂര് അനുമതത്തി വചോങ്ങുനതു സശബനത്തിചന്ന് 

ശശ  .    ലക  .    എശ  .    മചോണത്തി :  സര്,  ആര്ട്ടത്തികത്തിള്  202  അനുസരത്തിചന്ന്  ആനുവല്

ഫത്തിനചോനഷദല്  ചസറന്ന്ലമന്റന്ന്  ഗവണ്ലമന്റന്ന്  നത്തിയേമസഭയലട  ചമശപ്പുറത്തുവയശ.

ആര്ട്ടത്തികള്  203(3)  അനുസരത്തിചന്ന്   സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്ലപ്പെടചോത്ത  ലചലെവകലള

സശബനത്തിചത്തിടചത്തചോളശ ഗവര്ണ്ണറുലട ശത്തിപചോര്ശ ഉലണങത്തില് മചോത്രചമ ഡത്തിമചോന്റന്ന് ചഫചോര്

ഗചോന്റന്ന്സന്ന് നമുകന്ന് ചര്ചയ്ലകടുകചോന കഴത്തിയ.  ബഹുമചോനലപ്പെട്ട ധനകചോരദ വകുപ്പുമനത്തി

45  ഖണത്തികകളത്തിലെചോയേത്തി  ഓചരചോ  ലചലെവകള്ക്കുമചോയേത്തി  26,665  ചകചോടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നുലവനന്ന്  പ്രഖദചോപത്തിചത്തിരത്തിക്കുകയേചോണന്ന്.  പലക്ഷെ  ഇതത്തിലനചോന്നുശ

ഗവര്ണ്ണറുലട  ശത്തിപചോര്ശ  വചോങ്ങത്തിയേത്തിട്ടത്തില.  സഞത്തിത  നത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിനല,  ചവലറ

നത്തിലെയേത്തിലലെചോലക  സമചോഹരത്തിക്കുലമനചോണന്ന്  അചദ്ദേഹശ  പറയനതന്ന്.

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിന്നുള  ലചലെവകള്  മചോത്രചമ  നമുകന്ന്  നത്തിയേമസഭയേത്തില്

ബഡ്ജറത്തിലന്റ ഭചോഗമചോകത്തി ചര്ച ലചയചോന കഴത്തിയ.  സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില് നത്തിനലചോത്ത

ലചലെവകലള  സശബനത്തിചത്തിടചത്തചോളശ  ഒനന്ന്,   ഗവര്ണ്ണറുലട  ശത്തിപചോര്ശ  ചവണശ.

ഗവര്ണ്ണറുലട  ശത്തിപചോര്ശയേത്തിലചോലത  ചര്ചലചയചോന  പചോടത്തില.  രണന്ന്,

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്ലപ്പെടചോത്ത  കചോരദങ്ങലള  സശബനത്തിചത്തിടചത്തചോളശ  ചര്ചയലട
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ആവശദമത്തില,  ചര്ച  ലചയചോന  പചോടത്തില.  26,665  ചകചോടത്തി  രൂപ  മചോനദവത്തിരുദ

പചോചകജത്തില്നത്തിനന്ന്  ലചലെവന്ന്  ലചയ്യുലമനചോണന്ന്  പറയനതന്ന്.  എവത്തിലട  മചോനദവത്തിരുദ

പചോചകജന്ന്?  അലതചോന്നുശ  ഇവത്തിലട  ചര്ച  ലചയചോന  കഴത്തിയേത്തില.

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിന്നുള  ലചലെവല.  അതുലകചോണന്ന്  അങ്ങലനയള  ചര്ച

ഒഴത്തിവചോകണശ. അതന്ന് ഭരണഘടനചോ വത്തിരുദമചോണന്ന് എനചോണന്ന് എനത്തികന്ന് പറയേചോനുളതന്ന്. 

ക്രമപ്രശശ

ധനകചോരദവശ കയേറുശ വകുപ്പുമനത്തി (ചഡചോ  .    ടത്തി  .    എശ  .    ചതചോമസന്ന് ഐസകന്ന്) :  സര്,

ആര്ട്ടത്തികള്  203(3)  പ്രകചോരശ  23.06.2016-നന്ന്  ഗവര്ണ്ണറത്തില്നത്തിനന്ന്  ആനുവല്

ഫത്തിനചോനഷദല് ചസറന്ന്ലമന്റത്തിനുള മുനകൂര് അനുമതത്തി വചോങ്ങത്തിയേത്തിട്ടുണന്ന്. അതുസശബനത്തിച

കണക്കുകള് ആള്ട്ടചറഷന ലമചമചോറചോണത്തത്തില് വദക്തമചോകത്തിയേത്തിട്ടുണന്ന്.  രണചോമലത്ത

പ്രശശ ഉനയേത്തികലപ്പെട്ടതന്ന്,  പ്രസശഗത്തത്തില് പറഞ്ഞ എലചോറത്തിനുശ ഇത്തരത്തത്തില് മുനകൂര്

അനുവചോദശ  വചോങ്ങത്തിയേത്തിട്ടത്തില എനതചോണന്ന്.  പ്രസശഗത്തത്തില് പറയനതത്തിലനലചോശ മുനകൂര്

അനുവചോദശ വചോങ്ങണലമങത്തില് പത്തിലന ബഡ്ജറന്ന് പ്രസശഗശ സചോധദമല.  അലതനചോണന്ന്

ലചചയണലതനന്ന്  നമുകറത്തിയേചോമചലചോ.  എസന്ന്.ഡത്തി.ജത്തി.-യേത്തില്വചന്ന്  അതന്ന്

അവതത്തിരപ്പെത്തിക്കുചമചോള്  നത്തിശ്ചയേമചോയശ  ഗവര്ണ്ണറുലട  അനുവചോദശ  ചവണത്തിവരുശ.
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മൂനചോമലത്ത  പ്രശശ  ഉനയേത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്,  ഇവത്തിലട  പ്രഖദചോപത്തിചത്തിരത്തിക്കുനതന്ന്  പലെതുശ

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിനല  എനചോണന്ന്.  അലതചോരു  പുതത്തിയേ  കചോരദമല.

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്  നത്തിനചോലണങത്തില്  ഇത്ര  ചകചോടത്തി  വകയേത്തിരുത്തുന്നുലവനന്ന്

അവത്തിലടത്തലന  കൃതദമചോയേത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണന്ന്.  ബചോകത്തിയളതത്തിലനലചോശ  പ്രചതദക

നത്തിചക്ഷെപ  പദതത്തിയേത്തില്നത്തിനന്ന്  നശകത്തി  വയന്നു  എനചോണന്ന്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുളതന്ന്.

അതുലകചോണന്ന്  ഒരു  കണ്ഫന്യൂഷന  ആര്ക്കുശ ചവണ,  സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിനല.

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില് നത്തിനലലങത്തില് ചര്ച ലചയചോന കഴത്തിയേത്തിചല.  നമള് എലനചോലക

ഇവത്തിലട  ചര്ച  ലചയ്യുന്നു.  സഞത്തിതനത്തിധത്തിയേത്തില്നത്തിന്നുള  കണക്കുമചോത്രമചോചണചോ  ചര്ച

ലചയ്യുനതന്ന്.  എസന്ന്.പത്തി.വത്തി.  വഴത്തി  പണശ  ലചലെവഴത്തിക്കുനതന്ന്  ആദദമചോയേത്തിട്ടല.  ആ

എസന്ന്.പത്തി.വത്തി.-  കള്  വഴത്തി  എങ്ങലന  പണശ  ലചലെവചോക്കുന്നു  എനതന്ന്  നമള്

എത്രചയേചോവട്ടശ നത്തിയേമസഭയേത്തില് ചര്ച ലചയത്തിട്ടുളതചോണന്ന്. അതുലകചോണന്ന് ബഹുമചോനലപ്പെട്ട

ലമമര് ലക. എശ. മചോണത്തി പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ഷെനസന്ന് നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതല. രണചോമചത്തതന്ന്,

ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന  ഉനയേത്തിച  പ്രശത്തത്തില്  അചദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞ  രണ

കചോരദങ്ങളശ ഞചോന പറഞ്ഞതുശ ശരത്തി തലനയേചോണന്ന്.   എനചോല് ഇതത്തില് കൃതദമചോയേ

വര്ഷശ  പറഞ്ഞത്തിട്ടത്തില.  അചദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞതന്ന്  29.37  ആലണനചോണന്ന്.

ലതചോട്ടുമുമ്പുള വര്ഷങ്ങളത്തിലലെലചോശ 30.87-ഉശ 32.07-ഉശ ആണന്ന്.  ഞചോന അതചോണന്ന്
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എടുത്തതന്ന്.   അതുലകചോണന്ന് സചോചങതത്തികമചോയേത്തി ഇകൗ രണ കചോരണങ്ങള് തമത്തില്

ഒരു  ലപചോരുത്തചകടുമത്തില.   എനചോല്  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന

ആവശദലപ്പെട്ടതുചപചോലലെ  ശരചോശരത്തിയേചോണന്ന്  എടുചകണലതങത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫന്ന്-

ലന്റ കചോലെത്തന്ന് ഏതചോണന്ന് 27 ശതമചോനമചോയേത്തിരുനതന്ന് യ.ഡത്തി.എഫന്ന്.-ലന്റ കചോലെലത്ത

ശരചോശരത്തി ഏതചോണന്ന്  30  ശതമചോനത്തത്തിനു ലതചോട്ടുതചോലഴയേചോണന്ന്.  സചോചങതത്തികമചോയേത്തി

ഒരു ലലവരുദദവശ ഇകൗ കണക്കുകള് തമത്തിലെത്തില.

മത്തി  .    സശകര്:   ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  മനത്തിയലട  വത്തിശദശകരണത്തത്തിലന്റ

അടത്തിസചോനത്തത്തില് ക്രമപ്രശശ നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതല.  

2016-17  സചോമത്തത്തികവര്ഷചത്തയള  പുതുകത്തിയേ  ബഡ്ജറത്തിലന്റ

ലപചോതുചര്ചയേചോണന്ന്.    ബഹുമചോനലപ്പെട്ട  ലഡപന്യൂട്ടത്തി  സശകര്,  അചങ്ങയന്ന്  ചര്ച

തുടങ്ങചോവനതചോണന്ന്.   
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