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ക്രമപ്രശ്നങ്ങള
1. ചചചോചദദചോത്തരചവേളയയില് കൂടുതല് ചചചോദദങ്ങള പരയിഗണനയ്കക്കെടുക്കുന്നതത
സസംബനയിചത
ശശ. കക. വേയി. അബ്ദുള ഖചോദര:
നക്ഷത്രചയിഹ്നമയിട്ട

ചചചോദദങ്ങളചോണത

സര, രചണചോ മൂചന്നചോ കസറത

പലചപചോഴസം

സഭയയില്

വേരുന്നതത.

നക്ഷത്രചയിഹ്നമയിട്ട നചോലത കസറത ചചചോദദങ്ങകളങയിലസം ചഫചോറയില് വേരത്തക്കെവേയിധസം
അതത ക്രമശകരയിചക്കെണതചോണത. ഇതുസസംബനയിചത കചയറയില് നയിനസം ചനരകത്ത
റൂളയിസംഗുകള ഉണചോയയിട്ടുണത.
മറുപടയിയസം

പകക്ഷ പലചപചോഴസം ബഹുമചോനകപട്ട മനയിമചോരുകട

ഉപചചചോദദങ്ങളസം

വേലചോകത

നശണ്ടുചപചോകുന.

അതുകകചോണത

നക്ഷത്രചയിഹ്നമയിട്ട ചചചോദദങ്ങളയിലൂകട സഭയയില് അവേതരയിപയിചക്കെണ വേളകര
പ്രധചോനകപട്ട

ജനകശയ

വേയികസന

പ്രശ്നങ്ങള

ഉന്നയയിക്കെചോന്

കഴയിയചോത്ത

അവേസ്ഥയണചോകുകയചോണത. അതുകകചോണത അതുസസംബനയിച കൃതദമചോയ റൂളയിസംഗത
അങ്ങയകട ഭചോഗത്തുനയിനമുണചോകണസം.

ചനരകത്ത റൂളയിസംഗത ഉണചോയതചോണത

എന്നചോലസം ഒനകൂടയി ഓരമയിപയിചക്കെണതുണത.

എനചോയചോലസം ഇന്നത സഭ

അവേസചോനയിക്കുകയചോണത. അടുത്ത സചമളനത്തയികലങയിലസം അതത പ്രചയചോഗത്തയില്
വേരുത്തണസം. നക്ഷത്രചയിഹ്നമയിട്ട നചോലത കസറത ചചചോദദങ്ങകളങയിലസം സഭയയില്
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വേരത്തക്കെ വേയിധത്തയില് സമയസം ക്രമശകരയിക്കെചോന് ബഹുമചോനകപട്ട മനയിമചോരുസം
ചചചോദദസം ഉന്നയയിക്കുന്ന ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗങ്ങളസം തയചോറചോയചോല് മചോത്രചമ
അതയിനത കഴയിയകയള.

അങ്ങയകട ഭചോഗത്തുനയിനസം കരശനമചോയ ഇടകപടല്

ഇക്കെചോരദത്തയില് ഉണചോചകണതുകണന്നചോണത ഈ ക്രമപ്രശ്നത്തയിലൂകട ഞചോന്
ഉന്നയയിക്കുന്നതത.
2.

ചചചോദദങ്ങളക്കെത യഥചോസമയസം മറുപടയി ലഭദമചോക്കെചോത്തതത സസംബനയിചത
ശശ.

പയി.

ടയി.

കചോരദനയിരവ്വഹണവസം

ചതചോമസത:

സസംബനയിച

സര,
ചട്ടസം

നയിയമസഭചോ

(47)

പ്രകചോരസം

നടപടയിക്രമവസം
ചചചോദദങ്ങളക്കെത

ബഹുമചോനകപട്ട മനയിമചോര സഭയയില് മറുപടയി നല്കചോന് ഉചദ്ദേശയിക്കുന്ന മറുപടയികള
ചചചോദദങ്ങളക്കെത മറുപടയി നല്കുന്ന ദയിവേസത്തയികന്റെ കതചോട്ടുമുമ്പകത്ത ദയിവേസസം
വവേകുചന്നരസം

5.00

മണയിക്കെത

മുമ്പചോയയി

വകമചോചറണതചോകണന്നത വേദവേസ്ഥ കചയയിട്ടുണത.

നയിയമസഭചോ

കസക്രട്ടറയിക്കെത

ഈ സഭയകട XV-ാ

സചമളനത്തയില് ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗങ്ങള ചചചോദയിച 572 ചചചോദദങ്ങളക്കെത
ഇനയിയസം മറുപടയി ലഭയിചയിട്ടയില.
ബഹുമചോനകപട്ട

ഏറവസം കൂടുതല് മറുപടയി ലഭയിക്കെചോനുള്ളതത

മുഖദമനയിയയില്

നയിനമചോണത.

28-05-2019-ല്

121 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം 20-06-2019-ല് 139 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം 27-06-2019-ല്
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208 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം മറുപടയി ലഭയിക്കെചോനുണത. XIII-ാസചമളനത്തയികല

28-

11-2018-കല 17 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം 15-12-2018-കല 14 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം 12-122018-കല 10 ചചചോദദങ്ങളക്കുസം XIV-ാ സചമളനത്തയികല 22-01-2019-കല 17
ചചചോദദങ്ങളക്കുസം

06-02-2019-കല

22

ചചചോദദങ്ങളക്കുസം

ബഹുമചോനകപട്ട

മുഖദമനയിയയില് നയിനസം ഇനയിയസം മറുപടയി ലഭയിചയിട്ടയില. ഇക്കെചോരദസം കഴയിഞ
സചമളനകചോലത്തത ബഹുമചോനകപട്ട പ്രതയിപക്ഷചനതചോവേത
കത്തയിലൂകട

അങ്ങയകട

04-02-2019-നത

ശദ്ധയയില്കക്കെചോണ്ടുവേരയികയസം

ഇതുപ്രകചോരസം

പചോരലകമന്റെറയികചോരദ വേകുപയില് നയിനസം 16-03-2019-കല എ 1/91/2019 പ്രകചോരസം
സരക്കുലര പുറകപടുവേയിച്ചുകവേങയിലസം ഈ സചമളനത്തയിലസം കൃതദമചോയയി മറുപടയി
ലഭദമചോക്കുന്നതയില്

യചോകതചോരു

പുചരചോഗതയിയസം

ഉണചോയയിട്ടയികലന്ന

കചോരദസം

അങ്ങയകട ശദ്ധയയില്കപടുത്തചോന് ആഗ്രഹയിക്കുന. ബഹുമചോനകപട്ട സശക്കെചറചോടത
ഒരു കചോരദസംകൂടയി പറയന. ബഹുമചോനകപട്ട മുഖദമനയിയസം മറ്റു

മനയിമചോരുസം

വേയിചദശത്തത ചപചോയതയികനപറയി ശശ. എന്. എ. കനലയിക്കുന്നയികന്റെ ചചചോദദത്തയിനത
വേയിവേരസം ചശഖരയിച്ചുവേരുനകവേന്നചോണത മറുപടയി നല്കയിയതത.

ബഹുമചോനകപട്ട

മുഖദമനയിയകട കൂകട ആകരചോകക്കെയചോണത ചപചോയകതന്നത മുഖദമനയി എഴതയി
കകചോടുത്തചോല് കചോരദസം അറയിയചോന് സചോധയിക്കുകയയിചല.

ഇതത അചനന്വേഷയിചത

Uncorrected/Not for Publication'
4

കണ്ടുപയിടയിചക്കെണ കചോരദമുചണചോ? നയിയമസഭ നടക്കുചമ്പചോള ഈ ചചചോദദങ്ങളക്കെത
ഉത്തരസം വേന്നചോല് സഭയയില് ചരച ഉണചോകചോതയിരയിക്കെചോന് ചബചോധപൂരവ്വമചോയയി
മറച്ചുവേയ്ക്കുന്നതചോണത. ഇതത ഗഗൗരവേമചോയ കചോരദമചോണത.
മുഖദമനയി

(ശശ.

പയിണറചോയയി

വേയിജയന്):

സര,

ബഹുമചോനകപട്ട

പയി. ടയി. ചതചോമസത ഉന്നയയിച വേയിഷയത്തയില് ചയില പ്രചതദക ഇനങ്ങള
പറഞയിട്ടുണത.
വേരുസം.

അവേയ്ക്കുള്ള മറുപടയിയസം പ്രചതദകമചോയയിത്തകന്ന പറചയണതചോയയി

ഭരണപരമചോയ

കചോരണങ്ങളചോലസം

ചചചോദദങ്ങളകട

മറുപടയിക്കെചോയയി

ഒന്നയിലധയികസം വേകുപ്പുകളയില് നയിന്നത വേയിവേരസം ചശഖരയിചക്കെണയി വേരുന്നതയിനചോലസം
നയിയമസഭചോ

ചചചോദദങ്ങളകട

മറുപടയി

നല്കുന്ന

കചോരദത്തയില്

അവേസരങ്ങളയില് കചോലതചോമസസം ഉണചോകചോറുണത.

ഇതത

ഉണചോകുന്നതല.

ചചചോദദങ്ങളക്കെത

എന്നയിരുന്നചോലസം

പരമചോവേധയി

ചയില

മനനഃപ്പൂരവ്വമചോയയി
മറുപടയി

നല്കചോനചോവേശദമചോയ നടപടയികള സന്വേശകരയിക്കുനണത. മറുപടയി നല്കചോനുള്ള
ചചചോദദങ്ങളക്കെത
നയിരചദ്ദേശസം

അടയിയനരമചോയയി

നല്കുന്നതചോണത.

മറുപടയി

നല്കചോനചോവേശദമചോയ

ഇതയില്

മനനഃപ്പൂരവ്വമചോയയി

കരശന

ഏകതങയിലസം

ഉചദദചോഗസ്ഥന് വേശഴ്ച വേരുത്തുനകവേന്നത കണചോല് നടപടയി സന്വേശകരയിക്കുന്നതചോണത.
മുഖദമനയിയസം ബഹുമചോനകപട്ട മറ്റു മനയിമചോരുസം നടത്തയിയയിട്ടുള്ള യചോത്രകയപറയി
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അചദ്ദേഹസം ചചചോദയിക്കുചമ്പചോള, എലചോ മനയിമചോരുകടയസം യചോത്രയകട വേയിവേരങ്ങള
ചശഖരയിചതയിനുചശഷസം മചോത്രചമ പറയചോന് സചോധയിക്കുകയള. അതചോണത വേയിവേരസം
ചശഖരയിച്ചുവേരുനകവേന്നത പറയചോനയിടയചോയതത.

ഏകതങയിലസം ഒരചോളകട വേയിവേരസം

മചോത്രസം പറയചോന് സചോധയിക്കുകയയില. ഏതചോയചോലസം സഭയയില് നയിനസം എകനങയിലസം
മറച്ചുവേയ്ക്കുക എന്ന ഉചദ്ദേശമയില.

ഉള്ള കചോരദങ്ങള വേസ്തുതചോപരമചോയയി റയിചപചോരട്ടത

കചയ്യുന്നതയിനുസം ചശഖരയിക്കുന്നതയിനുസം എടുക്കുന്ന കചോലതചോമസമചോണത ഇതയിനത
ഇടയചോക്കുന്നതത.
പ്രതയിപക്ഷചനതചോവേത

(ശശ.

രചമശത

കചന്നയിത്തല):

സര,

സചോധചോരണഗതയിയയില് പചോരലകമന്റെറയികചോരദ വേകുപത വകകചോരദസം കചയ്യുന്നതയിനത
ഒരു മനയിയണത.

നമ്മുകട സഭയകട കശഴതവേഴ്ക്കമനുസരയിചത ചശഫത വേയിപയികന

നയിചയചോഗയിച്ചുകഴയിഞചോല് പചോരലകമന്റെറയി കചോരദത്തയികന്റെ ചുമതല ചശഫത വേയിപയില്
നയിക്ഷയിപ്തമചോണത.

പകക്ഷ

ഇതുവേകര

പചോരലകമന്റെറയികചോരദവേകുപയികന്റെ
നയിക്ഷയിപ്തമചോയയിട്ടുള്ളതത;
അധയികചോരമുള്ളതത;

അകലങയില്

സഭകയ

ചുമതല
ചശഫത

അതത
ചശഫത

വേയിപയിനത

അറയിയയിചയിട്ടയില.
വേയിപയിലചോചണചോ

എനചോണത

പ്രചതദക

സചോധചോരണഗതയിയയില് പചോരലകമന്റെറയികചോരദ വേകുപയികന്റെ

ചുമതല ചശഫത വേയിപയിനത വകമചോചറണതചോണത, അതത ഇതുവേകര വകമചോറയിയയിട്ടയില.
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അതത

എന്തുകകചോണചോകണന്നത

അറയിയയിചയിട്ടുകണങയില്

അങ്ങകയ

അചങ്ങയത

അറയിയയിചയിട്ടുചണചോ;

അങ്ങകയ

ഞങ്ങകളയസം

സഭകയയസം

അതത

അറയിയയിക്കെചോനുള്ള ബചോധദതയകണന്നചോണത എകന്റെ വേയിശന്വേചോസസം. അങ്ങത അതത
വേദക്തമചോക്കെണകമന്നത അഭദരതയിക്കുന.
മയി. സശക്കെര: കഴയിഞ ദയിവേസമചോണത ശശ. കക. രചോജകന ചശഫത വേയിപചോയയി
നയിയമയിചതത.

ഇക്കെചോരദത്തയില് ഗവേണ്കമന്റെചോണത നയിലപചോടത സന്വേശകരയിചക്കെണതത.

സമയകമടുക്കുസം. ഗവേണ്കമന്റെത നയിലപചോടത സന്വേശകരയിചതയിനുചശഷസം അറയിയയിക്കെചോസം.
റൂളയിസംഗത
മയി. സശക്കെര: ശശ. കക. വേയി. അബ്ദുള ഖചോദര ഉന്നയയിച ക്രമപ്രശ്നവമചോയയി
ബനകപട്ടത

മറുപടയി

പറയന്നതയിനത

ശദ്ധയയില്കപടുത്തചോന് ആഗ്രഹയിക്കുകയചോണത.

മുമ്പത

ഒരുകചോരദസം

കചയര

നയിയമസഭചോ നടപടയിക്രമങ്ങളകട

കശഴതവേഴക്കെസം പ്രകചോരസം 45 ഉപചചചോദദങ്ങള, സശക്കെര ആവേശദകപടുചമ്പചോള
ഏകതചോരു അസംഗത്തയിനുസം ഏകതചോരു വേസ്തുത സസംബനയിചത മറുപടയി നല്കുകചയചോ
ആ വേസ്തുത കൂടുതല് വേയിശദമചോക്കുന്നതയിചലയത ഉപചചചോദദസം ചചചോദയിക്കുകചയചോ
കചയചോവന്നതചോണത.

സശക്കെരക്കെത

ഏകതങയിലസം

ഉപചചചോദദസം

അതത

മുഖദ
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ചചചോദദത്തയില് നയിചന്നചോ അതയികന്റെ ഉത്തരത്തയില് നയിചന്നചോ ഉയരുന്നയികലചന്നചോ
വേയിവേരസം

ആവേശദകപടുന്നതയിനുപകരസം

വേയിവേരസം

നല്കുകന്നചന്നചോ

അതത

ഒന്നയില്കൂടുതല് വേദതദസ്തമചോയ സസംഗതയികള ഉളകപടുനകവേചന്നചോ അകതചോരു
അഭയിപ്രചോയത്തയികന്റെ സ്ഥയിരശകരണചമചോ നയിരചോകരണചമചോ ആവേശദകപടുകന്നചന്നചോ
അതത

ചചചോദദങ്ങകള

സസംബനയിക്കുന്ന

ചട്ടങ്ങളയില്

ഏകതങയിലസം

അതയിലസംഘയിക്കുനകവേചന്നചോ അഭയിപ്രചോയമുള്ളപക്ഷസം അചദ്ദേഹസം അതത ക്രമത്തയില്
അകലന്നത വേയിധയിചക്കെണതചോണത.
സമയത്തത

ഏകതങയിലസം

26-ാ ചട്ട പ്രകചോരസം ചചചോദദങ്ങളക്കുള്ള

ചചചോദദചമചോ

അകലങയില്

നല്കയിയയിട്ടുള്ള ഏകതങയിലസം മറുപടയിചയചോ സസംബനയിചത

ഒരു

ചചചോദദത്തയിനത

യചോകതചോരു ചരചയസം

അനുവേദയിക്കെചോന് പചോടയിലചോത്തതചോണത. ഇതചോണത ചട്ടങ്ങളയില് പറയന്നതത. ഈ
ചട്ടങ്ങളയില് പറയന്ന കചോരദസം സ്ഥചോപയിക്കുന്നതയിനുചവേണയി ശമയിക്കുന്ന ഓചരചോ
സന്ദരഭങ്ങളയിലസം ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗങ്ങള എങ്ങകനയചോണത അതയിചനചോടത
പ്രതയികരയിക്കെചോറുള്ളകതന്നതത

സന്വേയസം

ആചലചോചയിക്കുന്നതത

നലതചോണത.

യഥചോരതത്തയില് നചോചലചോ അചഞചോ നക്ഷത്രചയിഹ്നമയിട്ട ചചചോദദങ്ങള സഭയയില്
വേരത്തക്കെവേയിധത്തയില് സഹകരയിച്ചുകകചോണത ചചചോദദങ്ങള ചചചോദയിക്കെചോനുസം കപകട്ടന്നത
ഉത്തരസം പറയചോനുസം കഴയിഞചോല് നമുക്കെത ധചോരചോളസം ചചചോദദങ്ങള ചഫചോറയില്
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കകചോണ്ടുവേരചോനുള്ള

അവേസരമുണചോകുസം.

പകക്ഷ

പലചപചോഴസം

കയിട്ടയിയ

സന്ദരഭങ്ങളയില് ദശരഘമചോയ പ്രസസംഗങ്ങളക്കുസം ചസ്റ്റേറ്റുകമന്റുകളക്കുസം വേയിവേരങ്ങള
അചങ്ങചോട്ടത

നല്കുന്നതയിനുസംചവേണയി

ഉപചയചോഗകപടുത്തുനകവേന്ന

ദഗൗരഭചോഗദകരമചോയ സചോഹചരദമുണത. അതത ഏതചോയചോലസം മനസയിലചോക്കെയികക്കെചോണത
അചദ്ദേഹസം ഉന്നയയിച വേയിഷയകത്ത സസംബനയിചത ഒരു നയിലപചോടത സന്വേശകരയിക്കെചോന്
കപചോതുവേചോയയി കഴയിയണസം. അചദ്ദേഹസം ഉന്നയയിചതത വേളകര ഗഗൗരവേമചോയ വേയിഷയസം
തകന്നയചോണത.

ഇതത

ആവേരത്തയിചത

പരയിശമയിക്കുന്നതുസം

ബഹുമചോനകപട്ട

നടപയില്വേരുത്തുന്നതയിനുസം കൂടയിയചോണത.

സഭയയില്
അസംഗസം

പരചോമരശയിക്കുന്നതുസം
ഉന്നയയിച

കചോരദസം

എന്നചോല് നയിരഭചോഗദകരകമന്നത പറയകട്ട

കൂടുതല് നക്ഷത്രചയിഹയിട്ട ചചചോദദങ്ങള സഭയയില് ചരച കചയകപടുന്നതയിനുള്ള
അവേസരസം നഷ്ടകപടുന്ന ഒരു സചോഹചരദമചോണത ഇതയികന്റെ ഭചോഗമചോയയിട്ടുണചോകുന്നതത.
സഭയകട

അടുത്ത

അസംഗങ്ങളസം
പ്രതശക്ഷയിക്കുന.

സചമളനസം

മനയിമചോരുസം

മുതല്

ഇക്കെചോരദത്തയില്

ക്രയിയചോത്മകമചോയയി

അതയിനചോവേശദമചോയ

ബഹുമചോനകപട്ട

സഹകരയിക്കുകമന്നത
നയിരചദ്ദേശങ്ങള

കചയര

കചയറയികന്റെ

ഭചോഗത്തുനയിനമുണചോകുകമന്നത അറയിയയിക്കുന.
2. ചചചോദദങ്ങളക്കെത മറുപടയി ലഭയിക്കെചോത്തതത സസംബനയിചത ബഹുമചോനകപട്ട
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അസംഗസം

പയി.

ടയി.

ചതചോമസത

പരയിചശചോധയിക്കുകയണചോയയി.
ചചചോദദങ്ങളക്കുസം
ബഹുമചോനകപട്ട

ഉന്നയയിച

വേയിഷയസം

കചയര

വേയിശദമചോയയി

ഇഗൗ സചമളനത്തയില് 11 മനയിമചോര എലചോ

ഉത്തരങ്ങള
മനയിമചോര

നല്കയിയയിട്ടുള്ളതചോയചോണത
ഉത്തരങ്ങള

കചോണുന്നതത.

നല്കുന്നതയില്

പുചരചോഗതയി

ഉണചോയയിട്ടയികലന്ന വേചോദസം പൂരണ്ണമചോയസം ശരയിയല. വേലയിയ മചോറസം ഉണചോയയിട്ടുണത.
ബഹുമചോനകപട്ട മുഖദമനയി മറുപടയി നല്കചോനുള്ളകതന്നത ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗസം
ചനചോട്ടശസയില് ചൂണയിക്കെചോട്ടയിയതയില്
ചചചോദദങ്ങളക്കുള്ള

ഉത്തരങ്ങള

28-5-2019-കല ഒഴയികക ഇത്രയധയികസം
കപന്ഡയിസംഗയിലയികലന്നചോണത

കചോണുന്നതത.

എന്നചോല് ചയില ദയിവേസങ്ങളയികല കുറചത ഉത്തരങ്ങള കപന്ഡയിസംഗയിലണത. അതയിനത
കചോരണസം

ഭരണപരമചോയ

തചോമസങ്ങളചോകണന്നത

ബഹുമചോനകപട്ട

മുഖദമനയി

അറയിയയിചയിട്ടുണത. കപന്ഡയിസംഗത അടയിയനരമചോയയി തശരക്കുന്നതയിനുള്ള നടപടയി
സന്വേശകരയിചയിട്ടുകണനസം ബഹുമചോനകപട്ട മുഖദമനയി അറയിയയിചയിട്ടുണത. ഉത്തരങ്ങള
നല്കുന്നതയിലള്ള കചോലതചോമസസം സസംബനയിചത

ഇതയിനുമുമസം കചയര റൂള

കചയയിട്ടുള്ളതചോണത. ആ റൂളയിസംഗയികന്റെ അടയിസ്ഥചോനത്തയില് സരക്കെചോര 16-3-2019-ല്
ഒരു

സരക്കുലര

പുറകപടുവേയിചതചോയയി

നമുകക്കെലചോവേരക്കുസം അറയിവള്ളതചോണത.

സഭകയ
ടയി

അറയിയയിക്കുന.

അതത

സരക്കുലറയികല നയിരചദ്ദേശങ്ങള
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കരശനമചോയയി പചോലയിക്കുനകണന്നത ഉറപ്പുവേരുത്തണകമനസം യഥചോസമയസം എലചോ
ചചചോദദങ്ങളകടയസം ഉത്തരങ്ങള ലഭദമചോക്കെണകമനസം കചയര വേശണ്ടുസം റൂള
കചയ്യുന.
3.

കയിഫ്ബയിയമചോയയി ബനകപട്ട ധനവേയിനയിചയചോഗസം സസംബനയിചത
ചകരള അടയിസ്ഥചോന സഗൗകരദ നയിചക്ഷപ നയിധയി ആകയികല വേദവേസ്ഥ

പ്രകചോരസം രൂപശകൃതമചോയ ചബചോരഡയികന്റെ
കചലവേയിനചോയയി

പ്രവേരത്തനവമചോയയി ബനകപട്ടത

സസംസ്ഥചോന ബഡ്ജറയില് വേകയയിരുത്തുന്ന തുക സസംബനയിച

XXVIII-ാ നമ്പര ധനചോഭദരതനയകട സൂക്ഷ്മ പരയിചശചോധന സബ്ജകത കമയിറയി
തലത്തയിചലചോ പ്രസ്തസ്തുത ധനചോഭദരതന സസംബനയിച വേയിശദമചോയ ചരച സഭചോ
തലത്തയിചലചോ നടക്കുന്നയികലനസം സസംസ്ഥചോന ഗവേണ്കമന്റെയികന്റെ ഒഗൗചദദചോഗയിക
ഓഡയിറത അചതചോറയിറയികകളചോനസംതകന്ന കയിഫ്ബയിയമചോയയി ബനകപട്ട കചലവകള
സമഗ്രമചോയയി ഓഡയിറയിസംഗയിനത വേയിചധയമചോക്കുന്നയികലനസം തന്മൂലസം എകയികക്യൂട്ടശവേയികന്റെ
സചോമ്പത്തയിക കചോരദങ്ങളയിചന്മേല് കലജയിചസ്ലേചറയിനുള്ള ഭരണഘടനചോദത്തമചോയ
പരയിചശചോധന

അധയികചോരസം

പൂരണ്ണമചോയയി

വേയിനയിചയചോഗയിക്കെചോന്

സചോഹചരദങ്ങളചോണുള്ളകതനമചോണത ചട്ടസം 303 പ്രകചോരസം

കഴയിയചോത്ത

ശശ. എസം. ഉമര
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ക്രമപ്രശ്നത്തയിലൂകട ഉന്നയയിചതത.
എന്നചോല് നയിയമസഭ പചോസചോക്കെയിയ നയിയമത്തയികല വേദവേസ്ഥകളക്കെകത്തത
നയിനമചോത്രമചോണത

കയിഫ്ബയിയമചോയയി

ബനകപട്ട

ധനവേയിനയിചയചോഗസം

നടത്തുന്നകതനസം ചബചോരഡയികല നയിധയി വേകമചോറയി കചലവേഴയിക്കെകപടുന്നയികലന്നത
ഉറപ്പുവേരുത്തുന്നതയിചലയചോയയി

ഒരു ഫണത ട്രസ്റ്റേയി & അവഡന്വേസറയി കമശഷന്

(FTAC) രൂപശകരയിചയിട്ടുകണനസം ചബചോരഡയികന്റെ ധനചോഗമ മചോരഗ്ഗങ്ങളസം അവേയകട
വേയിനയിചയചോഗവസം

സസംബനയിചത

ഒരു

ചസ്റ്റേറ്റുകമന്റുസം

ചബചോരഡയികന്റെ

ധനസം

ഉചദ്ദേശയിക്കെകപട്ട ആവേശദങ്ങളക്കെചോയയി ഫലപ്രദമചോയചോണത ഉപചയചോഗയിചകതനസം
മയിചമുള്ള ധനസം വകകചോരദസം കചയയിട്ടുകണനസം വേദക്തമചോക്കെയികക്കെചോണ്ടുള്ള ഒരു
ഫയിഡയിലയിറയി

സരട്ടയിഫയിക്കെറ്റുസം

ബഹുമചോനകപട്ട

സഭയകട

ധനകചോരദവേകുപ്പുമനയി

പ്രസ്തചോവേയിക്കുകയണചോയയി.

അചതചോകടചോപസം

ചമശപ്പുറത്തത

വേച്ചുവേരുന്നതചോയസം

മറുപടയിയചോയയി

ഇവേയികട

കയിഫ്ബയിയമചോയയി

ബനകപട്ട

കചലവേയിനങ്ങളകട ഓഡയിറയിസംഗത ഫണത ട്രസ്റ്റേയി & അവഡന്വേസറയി കമശഷന്
നയിരവ്വഹയിച്ചുവേരുന്നതചോയസം ആകയികല 15, 16 വേകുപ്പുകളപ്രകചോരസം കയിഫ്ബയിയകട
വേചോരഷയിക

റയിചപചോരട്ടുസം

നയിയമപരമചോയയി

ഓഡയിറത

കചയകപട്ട

വേചോരഷയിക

കണക്കുകളസം ബനകപട്ട ഓഡയിറത റയിചപചോരട്ടുസം സഹയിതസം എലചോവേരഷവസം
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നയിയമസഭയകട ചമശപ്പുറത്തത വേച്ചുവേരുന്നതചോയസം അതയിനുപുറകമ സസംസ്ഥചോന
ഗവേണ്കമന്റെയികന്റെ

ഓഡയിറത

സമചോനരമചോയയി

അചതചോറയിറയിയചോയയി

കചയ്തുവേരുന്നതചോയസം

C&AG-യകട
ബഹുമചോനകപട്ട

ഓഡയിറയിസംഗുസം
മനയി

പ്രസ്തചോവേയിക്കുകയണചോയയി.
ഇവേയികട ഉന്നയയിക്കെകപട്ട വേയിഷയത്തയികന്റെ ഗഗൗരവേസം പരയിഗണയിച്ചുകകചോണത
സബ്ജകത

കമയിറയിതലത്തയിലള്ള

ധനചോഭദരതനകളകട

സൂക്ഷ്മപരയിചശചോധന,

അതയിനുചശഷമുള്ള സഭയയികല ചരചയസം ചവേചോകട്ടടുപ്പുസം ഓഡയിറത ഖണയികകകള
സസംബനയിച്ചുള്ള ധനകചോരദസമയിതയികളകട പരയിചശചോധന എന്നയിവേ സസംബനയിചത
കയിഫ്ബയിയമചോയള്ള

സചോധദതകള

കചയര

വേളകര

വേയിശദമചോയയി

പരയിചശചോധയിക്കുകയണചോയയി. ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗസം തകന്റെ ക്രമപ്രശ്നത്തയിലൂകട
ചൂണയിക്കെചോണയിചതുചപചോകല കയിഫ്ബയിയമചോയയി ബനകപട്ട ധനചോഭദരതനകള
"ധനചോഭദരതന നമ്പര XXVIII-പലവേക സചോമ്പത്തയിക സരവ്വശസുകള”എന്ന
ശശരഷകത്തയിലചോണത

ബഡ്ജറയില്

ഉളകപടുത്തയിവേരുന്നതത.

സചോമ്പത്തയിക

കചോരദങ്ങള സസംബനയിച VIII-ാ നമ്പര സബ്ജകത കമയിറയിയകട പരയിചശചോധനയത
വേയിചധയമചോകുന്ന പ്രസ്തസ്തുത ധനചോഭദരതന സസംബനയിചത സമയിതയിതലത്തയില്
കചോരദങ്ങള വേയിശദമചോയയി ചരച കചയ്യുന്നതയിനുസം ആവേശദമചോയ ശയിപചോരശകള

Uncorrected/Not for Publication'
13

സമരപയിക്കുന്നതയിനുസം സമയിതയി അസംഗങ്ങളക്കെത അവേസരസം ലഭയിക്കുന്നയികലന്ന
ബഹുമചോനകപട്ട

അസംഗത്തയികന്റെ

വേചോദസം

വേസ്തുതചോപരമചോയയി

ശരയിയകലന്നചോണത

കചോണുന്നതത. ചട്ടപ്രകചോരസം ഇഗൗ ധനചോഭദരതയയിചന്മേല് സൂക്ഷ്മപരയിചശചോധനയകട
ഭചോഗമചോയയി ശയിപചോരശകള നല്കുവേചോനുള്ള എലചോ അധയികചോരവസം സമയിതയിക്കുണത.
അതയിന്പ്രകചോരസം

ഇക്കെഴയിഞ

സൂക്ഷ്മപരയിചശചോധന

ഉളകപകട

കഴയിഞ

കചോലങ്ങളയികലചോകക്കെത്തകന്ന സബ്ജകത കമയിറയിതലത്തയില് ഇഗൗ ധനചോഭദരതന
പരയിചശചോധനചോ

വേയിചധയമചോക്കെയിയയിട്ടുകണന്നചോണത

ചരഖകളയില്നയിനസം

വേദക്തമചോകുന്നതത.
എന്നചോല് പലവേക സചോമ്പത്തയിക സരവ്വശസുകകളന്ന XXVIII-ാ നമ്പര
ധനചോഭദരതന സസംബനയിചത സഭയയില് ചരചചയചോ ചവേചോകട്ടടുചപചോ നടക്കുന്നയികലന്ന
ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗത്തയികന്റെ ആചക്ഷപസം വേസ്തുതചോപരമചോണത. ഒരു കശഴ്വഴക്കെകമന്ന
നയിലയയില്

നമ്മുകട

സഭയയില്

അനുവേരത്തയിച്ചുവേരുന്ന

നടപടയിക്രമപ്രകചോരസം

ചമല്പറഞ ധനചോഭദരതനയളകപകട എചട്ടചോളസം ധനചോഭദരതനകള ചരചചയചോ
ചവേചോകട്ടടുചപചോ കൂടചോകതയചോണത നമ്മുകട സഭ പചോസചോക്കുന്നതത. കയിഫ്ബയിചപചോകല
സുപ്രധചോനമചോയ സ്ഥചോപനങ്ങളകട സചോമ്പത്തയിക കപ്രചോചപചോസലകള അടങ്ങുന്ന
ധനചോഭദരതനകള

സചോമ്പ്രദചോയയികവസം

സചോചങതയികവമചോയ

കചോരണങ്ങളകട
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ചപരയില്

ചവേണത്ര

ചരച

കൂടചോകത

സഭ

പുനനഃപരയിചശചോധയിക്കെകപചടണതചോകണന തകന്നയചോണത
ഇക്കെചോരദത്തയില്

അടുത്ത

ഏരകപടുത്തുന്ന

കചോരദസം

വേരഷസംമുതല്

പചോസചോക്കുന്ന

രശതയി

കചയറയികന്റെയസം പക്ഷസം.

ആവേശദമചോയ

ക്രമശകരണസം

പരയിചശചോധയിക്കുന്നതചോകണനകൂടയി

കചയര

ഇത്തരുണത്തയില് സഭകയ അറയിയയിക്കുകയചോണത.
ബഹുമചോനകപട്ട അസംഗസം ഇവേയികട ഉന്നയയിച മകറചോരു സുപ്രധചോന വേയിഷയസം
കയിഫ്ബയിയമചോയയി ബനകപട്ട ധനവേയിനയിചയചോഗസം സസംബനയിച ഓഡയിറയിസംഗത
സമ്പ്രദചോയത്തയികല

അപചോകതകയക്കുറയിചചോണത.

ആകയികല

വേദവേസ്ഥകളക്കുസം

C &AG-യകട ഓഡയിറത നയിയമങ്ങളക്കുസം വേയിചധയമചോയയിട്ടുള്ളതുസം ശക്തവസം
സുതചോരദവമചോയതുമചോയ

ഒരു

നടപചോക്കെയിയയിരയിക്കുന്നകതനസം

ഓഡയിറയിസംഗത

സമ്പ്രദചോയമചോണത

ഇതുസസംബനയിച്ചുള്ള

കയിഫ്ബയിയയില്

ആചക്ഷപങ്ങളക്കെത

അടയിസ്ഥചോനമയികലനമചോണത ബഹുമചോനകപട്ട ധനകചോരദ വേകുപ്പുമനയി ഇവേയികട
പ്രസ്തചോവേയിചതത. വേസ്തുതചോപരമചോയയി ബഹുമചോനകപട്ട ധനകചോരദ വേകുപ്പുമനയിയകട
പ്രസ്തചോവേന

ശരയിയചോകണന്നത

കചോണുന.

വേയിപുലവസം

അതയിസങശരണ്ണവമചോയ

പ്രക്രയിയയസം പ്രവേരത്തന സസംവേയിധചോനങ്ങളസം ഉളകക്കെചോള്ളുന്ന കയിഫ്ബയിയകട
ധനപരമചോയ

ഇടപചോടുകള കയിഫ്ബയി തകന്ന രൂപശകരയിക്കുന്ന ഒരു സന്വേതന
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ഓഡയിറത നയിരശക്ഷണ സസംവേയിധചോനമചോയ ഫണത ട്രസ്റ്റേയി & അകകഡന്വേസറയി കമശഷന്
(FTAC) ഓഡയിറത നടത്തുന്നതുസം അതയിനുചശഷസം പ്രസ്തുത ഓഡയിറത റയിചപചോരട്ടത
സഭയകട

ചമശപ്പുറത്തുവേയ്ക്കുന്നതുസം

സഭയകടചയചോ

നയിയമചോനുസൃതമചോകണങയില്ചപചോലസം

സഭചോസമയിതയികളകടചയചോ

സ്ക്രൂട്ടയിണയിക്കെത

പ്രസ്തുത

ഓഡയിറത

റയിചപചോരട്ടുകള വേയിചധയമചോകുന്നയികലന്നതത ഒരു വേലയിയ ചപചോരചോയ്മയചോയയിത്തകന്ന
കചോചണണയിവേരുകമന്നചോണത
സ്ഥചോപനത്തയികന്റെയസം

കചയറയികന്റെ

വേയിശന്വേചോസദത

നയിരശക്ഷണസം.
ധനസസംബനമചോയ

ഏകതചോരു
കചോരദങ്ങളയില്

പുലരത്തുന്ന നയിതചോന ജചോഗ്രതയസം സൂക്ഷ്മതയസം സുതചോരദതയസം തകന്നയചോണത.
അപ്രകചോരസം ചനചോക്കുകയചോകണങയില് കയിഫ്ബയി ചപചോലള്ള സ്ഥചോപനത്തയികന്റെ
ധനസസംബനമചോയ കചോരദങ്ങളകട ഓഡയിറത റയിചപചോരട്ടത സഭയകട ചമശപ്പുറത്തത
വേചതയിനുചശഷസം

നയിയമസഭയകട

പരയിചശചോധനയത

അവേസരസംകൂടയി

സ്ഥചോപനത്തയികന്റെ

സുതചോരദതയസം

ബനകപട്ട

സമയിതയികളക്കെത

ലഭയിക്കുകയചോകണങയില്
വേയിശന്വേചോസദതയസം

അവേ
അതുവേഴയി

നയിലനയിരത്തുവേചോന്

കഴയിയകമന്നചോണത കചയറയികന്റെ ബലമചോയ വേയിശന്വേചോസസം.
എന്നചോല്
പ്രവേരത്തനകത്ത

അടയിസ്ഥചോന

സഗൗകരദ

സസംബനയിചത

ചയില

നയിചക്ഷപനയിധയി

ചബചോരഡയികന്റെ

ആശങകള

ഉയരനവേന്ന
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സചോഹചരദത്തയില്

അതത

ഒഴയിവേചോക്കുന്നതയിനചോയയി

കയിഫ്ബയിയകട

ഓഡയിറത

റയിചപചോരട്ടുകള സഭചോസമയിതയികളക്കെത പരയിചശചോധയിക്കുവേചോന് കഴയിയത്തക്കെവേയിധസം
സഭയകട നടപടയിക്രമസം ക്രമശകരയിചക്കെണതുണത. അതുവേഴയി എകയികക്യൂട്ടശവേയിനത
കലജയിചസ്ലേചറയിചനചോടുള്ള
സചോമ്പത്തയികകചോരദങ്ങളയില്
ചചചോരനചപചോകചോകത
നയിരശക്ഷയിക്കുന.

അക്കെഗൗണബയിലയിറയി
കലജയിചസ്ലേചറയിനുള്ള
സസംരക്ഷയിക്കെകപടചോനുസം

അതയിനചോവേശദമചോയ

ഉറപചോക്കെചോനുസം
പരയിചശചോധനചോധയികചോരസം

കഴയിയകമന്നത

ക്രയിയചോത്മകമചോയ

കചയര
നടപടയികള

സന്വേശകരയിക്കുന്നതചോകണന്നത കചയര സഭകയ അറയിയയിക്കുകയസം കചയ്യുന.

