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ക്രമപ്രശശ
ബബില് അവതരബിപബിക്കുന്നതബിലലെ നബിയമ തടസശ

ശശ  .    രമമശശ്  ലചെന്നബിത്തലെ:  ബഹുമമാനലപട്ട സശക്കര, 2003-ലലെ ഫബിസ്ക്കല്

ലറെമസമാണ്സബിബബിലെബിറബി ആകബിലന്റെ 4 (2) വകുപ്പുപ്രകമാരശ സശസമാനലത്ത റെവനന

കമബി  2017-2018  മുതല്  2019-2020  വലരയുള്ള കമാലെയളവബില് പൂരണ്ണമമായുശ

ഇലമാതമാക്കുലമനശ അങ്ങലന സശസമാനലത്ത റെവനന മബിചശ ആസബികലളക്കമാള

കൂടുതലുള്ള  ബമാധധ്യതകള  ലകമാടുത്തുതശരക്കമാന്മവണബി

ഉപമയമാഗലപടുത്തുലമനമമായബിരുന  വധ്യവസ  ലചെയ്തതശ്.  എന്നമാല്

യഥമാരത്ഥത്തബില്  എനമാണശ്  സശഭവബിചതശ്?  2015-2016-ല്  റെവനന  കമബി

ജബി.ഡബി.പബി.  (Gross  Domestic  Product)-യുലട  1.7  ശതമമാനമമായുശ

2016-2017-ല് അതശ് 2.44 ശതമമാനമമായുശ 2017-2018-ല് 2.41 ശതമമാനമമായുശ

2018-2019-ല്  2.21  ശതമമാനമമായുശ  2019-2020-ല്  1.70  ശതമമാനമമായുശ

2020-2021-ല്  2.83  ശതമമാനമമായുശ  വരദബിക്കുകയമാണുണമായതശ്.  കൂടമാലത

2017-2018  മുതല്  2019-2020  വലരയുള്ള കമാലെയളവബില് ധന സശബന്ധമമായ

കമബി  ലമമാത്തശ  സശസമാന  ആഭധ്യനര  ഉല്പമാദനത്തബിലന്റെ  3  ശതമമാനമമായബി

നബിലെനബിരത്തുലമനശ  പ്രസ്തുത  ആകബില്  അന്നശ്  വധ്യവസ  ലചെയ്യുകയുണമായബി.



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

2

എന്നമാല്  ഇവബിലടയുശ  ടമാരജറശ്  അചശവശ്  ലചെയമാന്  ഗവണ്ലമന്റെബിനശ്

സമാധബിചബിട്ടബിലലനള്ളതശ്  വളലര  വധ്യക്തമമായ  കമാരധ്യമമാണശ്.  ധനകമബിയുലട

യഥമാരത്ഥ സബിതബി പരബിമശമാധബിചമാല്,                                      2017-2018-

ല്   3.83  ശതമമാനവശ  2018-2019-ല്  3.41  ശതമമാനവശ  2019-ല്  2.79

ശതമമാനവമമായബിരുനലവന്നശ് മനസബിലെമാകുശ. മമാത്രമല, സശസമാനത്തബിലന്റെ ആലക

കടബമാധധ്യത  2017-2018-ല്  30.40  ശതമമാനമമായുശ  2018-2019-ല്  30.01

ശതമമാനമമായുശ  2019-2020-ല്  29.67  ശതമമാനമമായുശ  കുറെയ്ക്കുലമന്നശ്  വധ്യവസ

ലചെയ്തബിരുന.  എന്നമാല്  ഇങ്ങലന  വധ്യവസ  ലചെയ്തപ്രകമാരശ  പ്രവരത്തബിക്കമാന്

ഗവണ്ലമന്റെബിനശ്  കഴബിഞബിട്ടബിലലനള്ളതശ്  വളലര  വധ്യക്തമമാണശ്.  2019-2020-ലലെ

കടബമാധധ്യത  30.46  ശതമമാനത്തബിലലെത്തബി  നബില്ക്കുകയമാണശ്.  ഇമതമാലടമാപശ

സശസമാനത്തബിലന്റെ ലപമാതുകടശ  ക്രമമാതശതമമായബി  വരദബിച്ചുവരുന്നതമായബി  നമുക്കശ്

കമാണമാന് കഴബിയുശ. 2016-2017-ല്  1,25,850  മകമാടബി രൂപയബില് നബിന്നശ്  2020-

2021-ല്  2,54,447  മകമാടബി  രൂപയമായബി  വരദബിക്കുകയുണമായബി.   ഫബിസ്ക്കല്

ലറെമസമാണ്സബിബബിലെബിറബി  ആകബിലന്റെ  sanctity  തലന്ന  ഇലമാതമായബിരബിക്കുന്നതമാണശ്

ഇതബില്നബിനശ  നമുക്കശ്  കമാണമാന്  കഴബിയുന്നതശ്.    പമാരലെലമന്റെശ്  പമാസമാക്കബിയ
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പ്രസ്തുത  ആകശ്  പ്രകമാരശ  പ്രവരത്തബിക്കമാന്  ഗവണ്ലമന്റുകളക്കശ്

ബമാധധ്യതയുള്ളതമാണശ്.  എന്നമാല്  ഫബിസ്ക്കല്  ലറെമസമാണ്സബിബബിലെബിറബി  ആകബിലന

Fiscal  irresponsibility ബബിലമാക്കബി  മമാറ്റുകയമാണശ്  നമള  ലചെയ്തബിട്ടുള്ളതശ്.

ലകമാവബിഡശ്  കമാലെ  പ്രതബിസന്ധബി  മറെബികടക്കുന്നതബിനശ്  മകന്ദ്രസരക്കമാര

സശസമാനത്തബിലന്റെ  വമായമാപരബിധബി  ജബി.ഡബി.പബി.യുലട  അഞശ്  ശതമമാനമമായബി

വരദബിപബിച  സമാഹചെരധ്യത്തബില്,  ഇഇൗ  ബബില്  വശണശ  മഭദഗതബി  ലചെയലപമടണ

സമാഹചെരധ്യശ  നബിലെനബില്ക്കുകയമാണശ്.  ഇത്തരത്തബില്  സഭയുലട  വബിലെമയറെബിയ

സമയശ  നഷ്ടലപടുമത്തണ  ആവശധ്യമബില.  കൂടമാലത  മൂലെനബിയമത്തബിലലെ

വധ്യവസകളക്കശ്  വബിഭബിന്നമമായബി  ഇപ്രകമാരശ  കൂടുതല്  കടലമടുക്കുന്നതബിനമായബി

പുതബിയ  മഭദഗതബി  ബബില്  അവതരബിപബിക്കുന്നതശ്  ക്രമപ്രകമാരവമല.  ഇഇൗ

സമാഹചെരധ്യത്തബില്  ബബിലബിനശ്  അവതരണമാനുമതബി  നബിമഷേധബിക്കണലമന്നശ്

ബഹുമമാനലപട്ട ലചെയറെബിമനമാടശ് ഞമാന് വബിനയപൂരവശ അഭധ്യരത്ഥബിക്കുകയമാണശ്. 

ബബില് അവതരബിപബിക്കുന്നതബിലലെ നബിയമ തടസശ

 ധനകമാരധ്യ  വകുപ്പുമനബി  (ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ബമാലെമഗമാപമാല്):  സര,  ഇഇൗ

ക്രമപ്രശശ നബിലെനബില്ക്കുന്നതലലന്നമാണശ് അഭബിപ്രമായശ.   കമാരണശ  പതബിനമാലെമാശ
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ധനകമാരധ്യ  കമശഷേലന്റെ  ശബിപമാരശപ്രകമാരശ  2017-2018  മുതല്  2019-2020

വലരയുള്ള കമാലെയളവബില് സശസമാനത്തബിലന്റെ റെവനന കമബി ഇലമാതമാക്കുലമനശ

ലമമാത്തശ ആഭധ്യനര ഉല്പമാദനത്തബിലന്റെ മൂന്നശ് ശതമമാനമമായബി നബിലെനബിരത്തുലമനശ

കടബമാധധ്യത  2019-2020-ല്  29.67  ശതമമാനമമായബി  നബിലെനബിരത്തുലമനശ  ധന

ഉത്തരവമാദബിത്ത നബിയമപ്രകമാരശ വധ്യവസ ലചെയ്തബിട്ടുണശ്.  അലതമാരു വസ്തുതയമാണശ്.

എന്നമാല് മകന്ദ്ര സരക്കമാര നടപബിലെമാക്കബിയ മനമാട്ടശ്  നബിമരമാധനവശ ജബി.എസശ്.ടബി.

നടപബിലെമാക്കബിയതബിലുണമായ  പമാളബിചകളശ  ലകമാവബിഡശ്  മപമാലലെയുള്ള

സമാഹചെരധ്യങ്ങളലമലമാശ  റെവനന  വരുമമാനശ  പ്രതശകബിചതബില്നബിനശ  ഗണധ്യമമായബി

കുറെയമാന് കമാരണമമായബി. 2018-ലുശ 2019-ലുമുണമായ പ്രളയശ റെവനന വരുമമാനലത്ത

കൂടുതല്  പ്രതബികൂലെമമായബി  ബമാധബിച്ചു.  ഇഇൗ  പ്രതബികൂലെ  സമാഹചെരധ്യശ  2019-2020,

2020-2021  എന്നശ വരഷേങ്ങളബില് ലകമാവബിഡബിലനത്തുടരന്നശ് കൂടുതല് വഷേളമായബി.

2019-2020-ല് മകന്ദ്രസരക്കമാര  1471  മകമാടബി  രൂപ അധബിക വമായലയടുക്കമാന്

അനുമതബി  നല്കബിയതബിലനത്തുടരന്നമാണശ്  ധന ഉത്തരവമാദബിത്ത ബബില് മഭദഗതബി

ലചെമയണതമായബി  വന്നതശ്.  2020-2021  വരഷേത്തബില്  2  ശതമമാനശ  അധബിക

വമായലയടുക്കുന്നതബിനശ് അനുമതബി ലെഭബിച്ചു.  ആയതബിനമാല് ഇഇൗ വരഷേമത്തയുശ ധന
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ഉത്തരവമാദബിത്ത  ബബില്  മഭദഗതബി  ലചെമയണതമായബിവന.  എഫശ്.ആര.ബബി.എശ.

(Fiscal  Responsibility  and  Budget  Management  Act)  ആകബില്

എങ്ങലനലയമാലക്ക  എകശഷേനമാകമാലമന്നശ്  പറെയുനണശ്.  “On  grounds  of

national  security,  calamity,  etc,  the  set  targets  of  fiscal  deficits  and

revenue could  be  exceeded”. ലകമാവബിഡശ്  മഹമാമരബിലയത്തുടരന്നശ്  ആമഗമാള

സമാമ്പത്തബിക  മമാനധ്യശ  ഇനധ്യയബിലലെ  എലമാ  സശസമാനങ്ങലളയുശ  സമാമ്പത്തബിക

പ്രതബിസന്ധബിയബില്  എത്തബിചതബിലനത്തുടരന്നമാണശ്  മകന്ദ്ര  സരക്കമാര

സശസമാനങ്ങളക്കുള്ള വമായമാപരബിധബി വരദബിപബിചശ് നല്കബിയതശ്. ഇഇൗ പ്രതബിസന്ധബി

കമാലെഘട്ടത്തബില്  ജനങ്ങളലട  ജശവനുശ  ആമരമാഗധ്യവശ  സശരകബിക്കുന്നതബിനശ്

സരക്കമാര നടത്തബിയ ഇടലപടലെബിലനത്തുടരന്നശ് റെവനന ലചെലെവശ് വലെബിയ മതമാതബില്

വരദബിപബിമക്കണതമായബി  വന.  ഇഇൗ  സമാഹചെരധ്യശ  കണക്കബിലലെടുത്തശ്  ധന

ഉത്തരവമാദബിത്ത  (മഭദഗതബി)  ബബില്  അവതരബിപബിക്കുന്നതബിനശ്  അനുമതബി

നല്കണലമന്നശ്  അഭധ്യരത്ഥബിക്കുന.  ഇനധ്യമാ  ഗവണ്ലമന്റെബിലന്റെ  ലഡഫബിസബിറശ്

നബിരക്കശ്  10.07  ശതമമാനമമാണബിമപമാള.  നമ്മുമടതശ്  മൂന്നശ്  ശതമമാനമമായബിരുന്നതശ്

പ്രമതധ്യക  സമാഹചെരധ്യത്തബില്  അഞ്ചു  ശതമമാനമായബി  ഉയരന്നതബിലന്റെ
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സമാഹചെരധ്യമറെബിയമാവന്നതമാണശ്. മലെമാകലത്തലമായബിടത്തുശ ഇഇൗ പ്രശമുണശ്. ഇക്കമാരധ്യശ

നമള  അശഗശകരബിമക്കണതമാണശ്.  ഇഇൗ  ബബില്  ഇതബിമനമാടകശ  അശഗശകരബിചശ്

കഴബിഞതുശ  പലെമപമാഴമായബി  ഓരഡബിനന്സശ്   പുറെലപടുവബിചബിട്ടുള്ളതുമമാണശ്.

നബിയമപരമമായ പ്രക്രബിയയുലട ഭമാഗമമായബി ഇതശ് അവതരബിപബിമക്കണതമാണശ്.  ഇന്നശ്

പതബിലനമാന്നശ്  മണബിക്കമാണശ്  ക്രമപ്രശത്തബിലന്റെ  മനമാട്ടശസശ്  ലെഭബിചതശ്.  ക്രമപ്രശശ

മപമാലുള്ള  കമാരധ്യങ്ങളക്കശ്  ലെശഗല്  കണ്സളമട്ടഷേനുശ  ഡബിപമാരട്ടുലമന്റെശ്

കണ്സളമട്ടഷേനുലമലമാശ  ആവശധ്യമുള്ളതുലകമാണശ്  അതബിനുള്ള  സമയശകൂടബി

കണക്കബിലലെടുത്തശ്  മനമാട്ടശസശ്  മനരലത്ത  നല്കണലമനള്ള

ഒരഭധ്യരത്ഥനകൂടബിയുണശ്.

മബി  .    സശക്കര:  ഇഇൗ  ബബില്  മനരലത്ത  സരക്കുമലെറശ്  ലചെയ്തബിരുന്നതമാണശ്.

പമക,  ക്രമപ്രശത്തബിനുള്ള മനമാട്ടശസശ്,  ബഹുമമാനലപട്ട ധനകമാരധ്യ വകുപ്പുമനബി

ചൂണബിക്കമാണബിചതുമപമാലലെ ഇന്നശ് രമാവബിലലെ 11.30 മണബിമയമാടുകൂടബിയമാണശ് ലെഭബിചതശ്.

അതബിനമാല് ഇലതമാരു കശഴ്വഴക്കമമായബി മമാറമാനമാവബില. ക്രമപ്രശത്തബിനുള്ള മനമാട്ടശസശ്

ബന്ധലപട്ട  വകുപ്പുകളക്കുശ  മറ്റുശ  മതബിയമായ  സമയശ  ലെഭധ്യമമാകുന്ന  തരത്തബില്

മനരലത്ത തലന്ന ലെഭധ്യമമാമക്കണതമാണശ്. 


