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ക്രമപ്രശശ

ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തിമലെ അപകാകത

ശശ  .    രമമശശ് മചെനത്തിതലെ  : സര,  മകരള നത്തിയമസഭയുമടെ റൂള്സശ് ഓഫശ്

മപ്രകാസശഡഡ്യൂര  അനുസരത്തിചശ്  റൂള്  73  പ്രകകാരശ  സഭയത്തില്  അവതരത്തിപത്തിക്കുന

ബത്തില്ലുകളുമടെ  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്  പ്രസ്തുത ബത്തില് നത്തിയമമകാകുന

സകാഹചെരര്യതത്തിലുണ്ടകാകുന  ആവരതനവശ  ആവരതമനതരവമകായ

മചെലെവകളുമടെ  പ്രതശകത്തിത  കണക്കുകള്കൂടെത്തി   ഉള്മപടുമതണ്ടതകാണശ്.  റൂള്

73-മലെ  വര്യവസ്ഥ ഇതകാണശ്.  എനകാല്  2021-മലെ  മകരള  കളളശ്  വര്യവസകായ

വത്തികസന  മബകാരഡശ്  ബത്തിലത്തിമലെ  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്  സശസ്ഥകാന

സഞത്തിത  നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനശ്  വഹത്തിമക്കേണ്ടത്തിവരുന  മചെലെവകള്

എത്രയകാമണന്നുളളതത്തിമന  സശബനത്തിചശ്  പ്രതശകത്തിത  കണക്കുകമളകാ

ആവരതമനതരമകായ  മചെലെവകമളകാ  സശബനത്തിച്ചുളള  ഒരു  വത്തിവരവശ

നല്കുനത്തിമലനകാണശ് ഏറ്റവശ അത്ഭുതകരമകായ ഒരു കകാരര്യശ. മകാത്രവമല  സഞത്തിത

നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനശ്  വഹത്തിമക്കേണ്ടതകായ  മചെലെവശ്  ഇഇൗ  ഘട്ടതത്തില്  കൃതര്യമകായത്തി

കണക്കേകാക്കേകാന്  സകാധത്തിക്കേത്തിലകാമയനശ്  വര്യക്തമകാക്കേത്തിയത്തിട്ടുണ്ടശ്.   ഇതശ്  വത്തിവത്തിധ

സന്ദരഭങ്ങളത്തിലുശ  വര്യതര്യസ്ത  കകാലെഘട്ടങ്ങളത്തിലുശ  മചെയറത്തില്  ഇരുനത്തിട്ടുളള  മുന്
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സശക്കേരമകാര  ശക്തമകായ  റൂളത്തിശഗശ്  നലത്തിയത്തിട്ടുമളകാരു  കകാരര്യമകാണശ്.  പ്രസ്തുത

ബത്തിലത്തിമന്റെ  മസകന്  13  പ്രകകാരശ  മബകാരഡത്തില്  നത്തിയമത്തിക്കേമപടുന  ചെശഫശ്

എകത്തികഡ്യൂട്ടശവശ്  ഓഫശസരമകാരുമടെയുശ  മറ്റശ്  ഉമദര്യകാഗസ്ഥരുമടെയുശ  ശമ്പളവശ

അലെവന്സുകളുശ അടെക്കേമുളള മചെലെവകള് വരുന്നുണ്ടശ്. കൂടെകാമത മബകാരഡത്തിമന്റെ

ചുമതലെയുമടെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടുളള  റൂള്  16-ല്  നത്തിരണ്ണയത്തിച്ചുളള  പ്രവരതത്തികളുശ

ധനപരമകായ  ബകാധര്യതകളുശ  മചെലെവകളുശ  അന്തരലെശനമകായത്തിട്ടുണ്ടശ്.  ഇതടെക്കേശ

പ്രസ്തസ്തുത ബത്തിലത്തിമന്റെ ഭകാഗമകായത്തിട്ടുള മറക്കേറത്തിശഗശ മനകാണ-മറക്കേറത്തിശഗമകായത്തിട്ടുളള

മചെലെവകള്  കൃതര്യമകായത്തി  പറയകാതതശ്  തത്തികച്ചുശ  നത്തിരുതരവകാദപരമകാമയകാരു

നടെപടെത്തിയകാണശ്.  മകാത്രവമല  ഇഇൗ  വത്തിവരങ്ങള്  സഭയത്തില്  നത്തിനശ്

മറച്ചുപത്തിടെത്തിക്കുനതശ് നത്തിയമസഭകാ പ്രവരതനങ്ങമളകാടുളള ഒരു അവമഹളനമകാണശ്

എന്നുമവണശ പറയകാന്.

1998-മലെ മകരള കയര മതകാഴത്തിലെകാളത്തി മകമനത്തിധത്തി  (മഭദഗതത്തി)  ബത്തിലത്തില്

സമകാനമകായ  നത്തിലെയത്തില്  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്  പ്രതശകത്തിത

കണക്കുകള്  ഉള്മപടുതകാത  വത്തിഷയശ  ഈ  സഭയത്തില്

ഉയരന്നുവരത്തികയുണ്ടകായത്തി. ആ അവസരതത്തില് അങ്ങയുമടെ മുന്ഗകാമത്തിയകായ ശശ.

എശ.  വത്തിജയകുമകാര  സശക്കേറകായത്തിരുന  സന്ദരഭതത്തില്  01.04.1998-ല്  ഇതശ്
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ആവരതത്തിക്കേകാന്  പകാടെത്തിമലനശ്  ശക്തമകായ  റൂളത്തിശഗശ്  നല്കുകയുണ്ടകായത്തി.

അതുമപകാമലെ  2014-മലെ  സരവ്വകലെകാശകാലെ  നത്തിയമങ്ങള്  മഭദഗതത്തി

ബത്തിലത്തിമനകാമടെകാപശ  നല്കത്തിയത്തിരുന  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടശ

ക്രമപ്രകകാരമലകാതതത്തിനകാല്  പുതത്തിയ  ധനകകാരര്യമമമമകാറകാണ്ടശ  സഭയത്തില്

വയ്ക്കണമമന  ക്രമപ്രശശ  ഉയരന്നുവന  അവസരതത്തിലുശ  നത്തിയമസഭകാ  ചെട്ടശ

അനുശകാസത്തിക്കുന  പ്രകകാരശ  മചെലെവശ്  അന്തരഭവത്തിക്കുന  ബത്തിലത്തിമനകാടുകൂടെത്തിയ

മതത്തിപ്പുമചെലെവശ്  സഭമയ  അറത്തിയത്തിക്കേണമമന്നുശ  പുതുക്കേത്തിയ

ധനകകാരര്യമമമമകാറകാണ്ടശ  ബത്തില്  പരത്തിഗണത്തിക്കുനതത്തിനശ്  മുമ്പശ്  അശഗങ്ങളുമടെ

അറത്തിവത്തിമലെയ്ക്കശ്  സരക്കുമലെറ്റശ്  മചെയ്യണമമന്നുശ  10.06.2014-ല്  അനമത

സശക്കേറകായത്തിരുന  ബഹുമകാനമപട്ട  ജത്തി.  കകാരതത്തിമകയന്  അസകാധകാരണമകായ

നത്തിലെയത്തില്തമന റൂളത്തിശഗശ് നല്കത്തി.  പത്തിനശടെശ് ഈ സഭ പരത്തിഗണത്തിക്കുനതത്തിനശ്

മുമ്പുതമന ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടശ സരക്കുമലെറ്റശ് മചെയ്തുമവന്നുളതകാണശ് ഈ

സഭയുമടെ  കശഴ്വഴക്കേശ.  ഒരുപമക  ശരമവഗതത്തില്  ബത്തില്ലുകള്  ഡകാഫ്റ്റുമചെയശ്

പകാസകാക്കുനതുമകകാണ്ടശ്  സശഭവത്തിക്കുന  ഭവത്തിഷര്യത്തുകളകായത്തിരത്തിക്കേകാശ  ഇതശ്.

വര്യക്തമകായ അവതകാനതയത്തിലകാമതയകാണശ് ബത്തില്ലുകള് ഡകാഫശ് മചെയത്തിരത്തിക്കുനതശ്.

ഒരു ബത്തില് നത്തിയമശ ആയകാല് സശസ്ഥകാനതത്തിമന്റെ സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില് നത്തിമനകാ
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ബനമപട്ട സ്ഥകാപനങ്ങളുമടെ തനതശ് ഫണ്ടത്തില്നത്തിമനകാ എത്ര രൂപ മചെലെവകായത്തി

എന്നുളതശ്  സശബനത്തിചശ്  ഒരു  രൂപവമത്തിലകാമത  ഇങ്ങമന  ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടതത്തില് ഉള്മപടുതകാതത്തിരത്തിക്കുനതശ് ശരത്തിയകായ നടെപടെത്തിയല. 2021

മഫബ്രുവരത്തി  25-ലെകാണശ്  കളശ്  വര്യവസകായ  വത്തികസന  മബകാരഡശ്  നത്തിലെവത്തില്

വനതശ്.  അതത്തിമന്റെ  പ്രവരതനവമകായത്തി  ബനമപട്ട  മചെലെവകളുശ

സസകാഭകാവത്തികമകായത്തി  വനത്തിട്ടുണ്ടശ്.  ആ  കണക്കുമപകാലുശ  പ്രതശകത്തിക്കുന

മചെലെവകളുമടെ ഭകാഗമകായ ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തില് ഉള്മപടുതത്തിയത്തിട്ടത്തില

എന്നുളതശ് ശരത്തിയകായ  കകാരര്യമല,  ഇതശ് സഭമയകാടുള  അനകാദരവകാണശ്.  ഈ

സകാഹചെരര്യതത്തില്  പ്രസ്തുത  ബത്തിലത്തിമന്റെ  അവതരണതത്തിനശ്  അനുമതത്തി

നത്തിമഷധത്തിക്കേണമമന്നുശ  അഥവകാ   അങ്ങശ്  അനുമതത്തി  നല്കുകയകാമണങത്തില്

ബത്തില്  പകാസകാക്കുനതത്തിനുമുമ്പശ്  മചെലെവകളുമടെ  വര്യക്തമകായ  പ്രതശകത്തിത

കണക്കുകള്  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തിമന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഉള്മപടുതത്തി

സഭയത്തില്  സരക്കുമലെറ്റശ്  മചെയ്യണമമന്നുശ  ഞകാന്   അങ്ങമയകാടെശ്

അഭര്യരതത്തിക്കുകയകാണശ്.

തമദ്ദേശസസയശഭരണശ,  ഗകാമവത്തികസനശ,  എമമകസശ്  വകുപ്പുമനത്തി

(ശശ  .    എശ  .    വത്തി  .    മഗകാവത്തിന്ദന്  മകാസ്റ്റര):  സര,   2021-മലെ  മകരള  കളശ്
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വര്യവസകായ വത്തികസന മബകാരഡശ് ബത്തിലത്തിമന്റെ  ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്

സശസ്ഥകാന  നത്തിശത്തിത  ലെത്തിസ്റ്റത്തില്  നത്തിന്നുശ  വഹത്തിമക്കേണ്ട  മചെലെവകള്

എത്രമതകാളമമനതശ്  സശബനത്തിചശ്  പ്രതശകത്തിത  കണക്കുകള്

ഉള്മപടുതത്തിയത്തിട്ടത്തിലകാതതത്തിനകാല്  ഈ  ചെട്ടശ   73-മലെ  വര്യവസ്ഥകള്ക്കേശ്

വത്തിരുദ്ധമകാണശ് എനതകാണശ് ക്രമപ്രശതത്തിമലെ പ്രധകാനമപട്ട കകാരര്യശ. 2021-മലെ

മകരള  കളശ്  വര്യവസകായ  വത്തികസന  മബകാരഡശ്  ബത്തിലത്തില്   മബകാരഡത്തിനശ്

നല്മകണ്ട ഗകാന്റുകളുമടെ തുക സരക്കേകാര നത്തിശയത്തിമക്കേണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടശ്.  ഗകാമന്റെകാ

ധനസഹകായമമകാ  ആയത്തി  എത്ര  തുക  മബകാരഡത്തിനശ്  നല്മകണ്ടതുമണ്ടനശ്

നത്തിശയത്തിമക്കേണ്ടതത്തിനകാല്  മതത്തിപശ്  മചെലെവശ്  ഇവത്തിമടെ  മുന്കൂട്ടത്തി  കണക്കേകാക്കേകാന്

സകാധത്തിക്കേകാത  സകാഹചെരര്യമകാണശ്  നത്തിലെവത്തിലുളതശ്.  അതത്തിനകാല്  പ്രതശകത്തിത

കണക്കുകള് ഉള്മപടുതത്തിയത്തിട്ടത്തില. 2019-മലെ മകരള വര്യവസകായ ഏകജകാലെക

കത്തിയറന്സശ് മബകാരഡുകളുശ വര്യവസകായ നഗരപ്രമദശ വത്തികസനവശ (മഭദഗതത്തി)

ബത്തിലത്തിമന്റെ  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടശ  സശബനത്തിചശ്  07-11-2019-ല്

ബഹുമകാനമപട്ട  സശക്കേര  തകാമഴപറയുശ  പ്രകകാരശ  റൂളത്തിശഗശ്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടശ്.

കശഴ്വഴക്കേശ അടെത്തിസ്ഥകാനമപടുതത്തി പരത്തിമശകാധത്തിക്കേണശ. മതത്തിപശ് മചെലെവശ്  മുന്കൂട്ടത്തി

കണക്കേകാക്കേകാന്  കഴത്തിയുനപകശ  അക്കേകാരര്യശ  വത്തിശദമകായത്തി  ധനകകാരര്യ
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മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്  ഉള്മപടുത്തുകതമനയകാണശ്  നമ്മുമടെ  സഭയുമടെ

കശഴ്വഴക്കേവശ  ചെട്ടവശ.  എനകാല്  അപൂരവ്വശ  ചെത്തിലെ  സന്ദരഭങ്ങളത്തില്   ഇവത്തിമടെ

സൂചെത്തിപത്തിച  പ്രകകാരശ  മതത്തിപശ്  മചെലെവശ്  മുന്കൂട്ടത്തി  വര്യക്തമകായത്തി  കണക്കേകാക്കേകാന്

സകാധത്തിക്കേകാത  സകാഹചെരര്യതത്തില്  അപ്രകകാരമുള  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടശ

ഉള്മക്കേകാളത്തിക്കുന കശഴ്വഴക്കേശ സഭയത്തില് സസശകരത്തിചത്തിട്ടുണ്ടശ്.  2019-മലെ മകരള

സഹകരണ  ആശുപത്രത്തി  മകകാശപ്ലകശ  മമഡത്തിക്കേല്  സയന്സശ്  അക്കേകാദമത്തിയുശ

അനുബന  സ്ഥകാപനങ്ങളുശ   ഏമറ്റടുക്കേലുശ  നടെതത്തിപ്പുശ  ബത്തിലത്തിലുശ

ഇപ്രകകാരമമകാരു  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടമകാണശ്  ഉള്മപടുതത്തിയത്തിരുനതശ്.

അതത്തിനകാല് തടെസവകാദശ നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതമലനശ് മചെയര റൂള് മചെയ്യുനതകാണശ്.

ഇവത്തിമടെതമന ഉണ്ടകായത്തിട്ടുള ഒരു കകാരര്യശ 2019-മലെ  അനുഭവമകാണശ്. കൂടെകാമത

യു.ഡത്തി.എഫശ്.-മന്റെ തമന  ഭരണകകാലെതശ് 2012-ല് മകകാമണമവല്തശ് ട്രസ്റ്റശ്

മകകാഴത്തിമക്കേകാടെശ്  സശരശഭശ  വത്തിലെയ്മക്കേടുക്കേലുശ  കകമകാറ്റശ  മചെയ്യലുശ  ബത്തിലത്തിമലെ

ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തിലുശ അമതമപകാമലെ 2015-മലെ മകരള മസകാരട്സശ്

മഭദഗതത്തി  ബത്തിലത്തിമലെ  മകരള  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തിലുശ

സരക്കേകാരത്തില്നത്തിനശ്  എത്ര  തുക  ഗകാന്റെകായത്തി  അനുവദത്തിക്കുമമനതശ്  അമപകാള്

പറയകാന്  സകാധത്തിക്കുനതല  എനതത്തിനകാല്  ഇതത്തിമലെയ്ക്കകായത്തി  സശസ്ഥകാന
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സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിന്നുശ  എത്ര  രൂപ  മചെലെവശ്  വരുമമനശ്  ഇമപകാള്

കണക്കേകാക്കേകാന്  സകാധത്തിക്കുനതല  എനശ്  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടശ

നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടശ്.  സരക്കേകാരത്തില്നത്തിന്നുശ  എത്ര  തുക  ഗകാന്റെശ്/  ധനസഹകായമകായത്തി

അനുവദത്തിക്കുമമനശ്  മുന്കൂട്ടത്തി  പറയകാന്  സകാധത്തിക്കേകാത  സകാഹചെരര്യതത്തിലെകാണശ്

07.11.2019-മലെ  ബഹുമകാനമപട്ട  സശക്കേറുമടെ  റൂളത്തിശഗത്തില്  പരകാമരശത്തിച

പ്രകകാരമുള  2019-മലെ  മകരള  വര്യവസകായ  ഏകജകാലെക  കത്തിയറന്സശ്

മബകാരഡുകളുശ വര്യവസകായ നഗരപ്രമദശ വത്തികസന മഭദഗതത്തി ബത്തില്,  2019-

മലെ  മകരള  സഹകരണ  ആശുപത്രത്തി  മകകാശപ്ലകശ  മമഡത്തിക്കേല്  സയന്സശ്

അക്കേകാദമത്തിയുശ  അനുബന സ്ഥകാപനങ്ങളുശ  ഏമറ്റടുക്കേല്  നടെതത്തിപ്പുശ ബത്തില്,

2012-മലെ  മകകാമണമവല്തശ്  ട്രസ്റ്റശ്  മകകാഴത്തിമക്കേകാടെശ്  സശരശഭശ

വത്തിലെയ്മക്കേടുക്കേലുശ കകമകാറ്റശ മചെയ്യലുശ ബത്തില്,   2015-മലെ മകരള മസകാരട്സശ്

മഭദഗതത്തി  ബത്തില്  എനശ  ബത്തില്ലുകളത്തിമലെ  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടതത്തിനശ്

സമകാനമകായ  രശതത്തിയത്തില്  ഈ  ബത്തിലത്തിമന്റെ  ധനകകാരര്യ  മമമമകാറകാണ്ടവശ

ഉള്മപടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടശ്.


