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ക്രമപ്രശശ
ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തിമലെ അപരര്യകാപ്തത
ശശ. മക. എസസ. ശബരശനകാഥന: സര, 2019-മലെ മകരള വര്യവസകായ
ഏകജകാലെക കത്തിയറനസസ മബകാരഡുകളശ വര്യവസകായ നഗരപ്രമദേശ വത്തികസനവശ
(മഭേദേഗതത്തി)

ബത്തിലത്തിമലെ

പ്രധകാനമപ്പെട്ട

വത്തിഷയമകാണസ

ഞകാന

ക്രമപ്രശമകായത്തി

ഉന്നയത്തിക്കുന്നതസ. ഈ ബത്തിലത്തിമന്റെ ഉമദ്ദേശലെകര്യശ തമന്ന 1999-ല് മകരളതത്തില്
വര്യവസകായ

സകാപനങ്ങള്

സകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനശ

വത്തിപുലെശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനശ

മബകാരഡസ രൂപശകരത്തിചത്തിട്ടുണ്ടകായത്തിരുന. ഈ മബകാരഡത്തിമന സഹകായത്തികകാന
വത്തിവത്തിധ

വകുപ്പുകളമടെയശ

ഏജനസത്തികളമടെയശ

പ്രവരതനശ

ഏമകകാപത്തിപ്പെത്തികകാനമവണ്ടത്തി മസക്രമട്ടറത്തിയറത്തിമന്റെ തുടെകമകാണസ ഈ ബത്തിലത്തിമന്റെ
പ്രധകാനമപ്പെട്ട ആവശര്യശ. പമക ഇതത്തില് ഏറവശ പ്രധകാനമപ്പെട്ട പ്രശശ, ചട്ടശ 73
പ്രകകാരശ ഏതുതരതത്തിലുളള പുതത്തിയ ബത്തിമലകാ ആമകകാ വരത്തികയകാമണങത്തില്
അതത്തിമന്റെ

അനകാവരതകവശ

കണകകാക്കുന്നതത്തിനമവണ്ടത്തി
പറമയണ്ടതുണ്ടസ.

ആവരതകവമകായ

ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടശ,

നത്തിയമസഭേകാ

നടെപടെത്തി

മചലെവസ

കൃതര്യമകായത്തി

യഥകാരത്ഥ കണകസ

ചട്ടങ്ങളത്തിമലെ

73-  ാം

ചട്ടശ

വകായത്തിക്കുകയകാമണങത്തില് വളമര വര്യക്തമകായത്തി മനസത്തിലെകാകുശ. 'A Bill involving
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expenditure shall be accompanied by a financial memorandum which
shall invite particular attention to the clauses involving expenditure and
shall also give an estimate of the recurring and non-recurring
expenditure involved in case the Bill is passed into law.' പമക
ഇങ്ങമനമയകാമക

ഉമണ്ടങത്തിലുശ

ഇന്നമലെ

വന്ന

ബത്തിലത്തില്

ആമകത്തുക

എത്രമയന്നസ പറഞത്തിട്ടുണ്ടസ. ഇന്നമത ബത്തിലത്തില് ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്
പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ “ഒരു മസക്രമട്ടറത്തിയറസ രൂപശകരണതത്തിനകായത്തി വര്യവസ
മചയ്യുന.

എന്നകാല്

ഈ

ഇനതത്തിലുണ്ടകാകുന്ന

അനകാവരതകവശ

ആവരതകവമകായ മചലെവസ ഈ ഘട്ടതത്തില് കൃതര്യമകായത്തി കണകകാകകാന
കഴത്തിയന്നതല"
മസക്രമട്ടറത്തിയറസ

എന്നകാണസ.

സകാമ്പതത്തിക മകാനര്യമുളള സമയതസ പുതത്തിയ

വരത്തികയകാമണങത്തില്

രമണ്ടകാ

അമ്പമതകാ

അഞ്ഞൂമറകാ

ആളകളണ്ടകാകകാശ. ആ കണക്കുകമളകാനശ ഇതത്തില് പറയന്നത്തില. ഇതുമപകാമലെകാരു
ബത്തിലത്തില് എത്ര തുക വരുമമന്നസ വര്യക്തമകായത്തി പറമയണ്ടതത്തിമന്റെ റൂളത്തിശഗുകള് 1998മലെകാമക ബഹുമകാനമപ്പെട്ട സശകര നല്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടസ. ക്രമപ്രശതത്തിലൂമടെയളള
എമന്റെ ആവശര്യശ, ബത്തില് പകാസകാക്കുന്നതത്തിനമുമ്പസ കൃതര്യമകായത്തി എനസ മചലെവസ
മസ്റ്റേറത്തിനസ ഈ പുതത്തിയ ബത്തില് കകാരണശ, മസക്രമട്ടറത്തിയറസ എന്ന ആശയശ കകാരണശ
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ഉണ്ടകാകുമമനളളതസ ബഹുമകാനമപ്പെട്ട മനത്തി വയ്ക്കണശ, ഏതസ ബത്തിലകായകാലുശ
ഇതരതത്തിലുളള ഫത്തിനകാനഷര്യല് ഇശപകാകസ ബത്തിലത്തിമനകാമടെകാപ്പെശ പറയണമമന്ന
നത്തിഷ്കരഷ ബഹുമകാനമപ്പെട്ട മചയര വയ്ക്കണമമനകൂടെത്തി ഈ ക്രമപ്രശതത്തിലൂമടെ
ഉന്നയത്തിക്കുകയകാണസ.
വര്യവസകായവശ മസകാരട്സശ യവജനകകാരര്യവശ വകുപ്പുമനത്തി (ശശ. ഇ. പത്തി.
ജയരകാജന): സര, മകരളതത്തിമന്റെ ചരത്തിത്രതത്തിമലെ ഒരു പുതത്തിയ സശരശഭേമകാണസ ഇഇ
ബത്തിലത്തിലൂമടെ ഉമദ്ദേശത്തിക്കുന്നതസ. വര്യകാവസകായത്തിക കുതത്തിപ്പെത്തിനതകതക നത്തിലെയത്തിമലെകാരു
നല സശരശഭേതത്തിനകാണസ ഗവണ്മമന്റെസ ഏരമപ്പെടുന്നതസ.

2019-മലെ മകരള

വര്യവസകായ ഏകജകാലെക കത്തിയറനസസ മബകാരഡുകളശ വര്യവസകായ നഗരപ്രമദേശ
വത്തികസനവശ

(മഭേദേഗതത്തി)

ബത്തിലത്തിമന്റെ

ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്

ആവരതകവശ അനകാവരതകവമകായ മചലെവസ ഉള്മപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടത്തില എന്ന
ക്രമപ്രശമകാണസ ബഹുമകാനമപ്പെട്ട അശഗശ ഇവത്തിമടെ ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിചത്തിട്ടുള്ളതസ.
ബത്തിലത്തിമലെ 3- ാംഖണ്ഡപ്രകകാരശ പ്രധകാന ആകത്തില് മചരകകാനമദ്ദേശത്തിക്കുന്ന
3- ാംവകുപ്പെസ 7- ാംഉപവകുപ്പെസ, സശസകാന മബകാരഡത്തിമന അതത്തിമന്റെ ചുമതലെകള്
നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനസ
നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിമന്റെ

സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനകായശ
ആവശര്യതത്തിമലെയ്ക്കകായത്തി

അങ്ങമനയള്ള
വത്തിവത്തിധ

ചുമതലെകള്

വകുപ്പുകളമടെയശ
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ഏജനസത്തികളമടെയശ

പ്രവരതനശ

ഏമകകാപത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനകായശ

മസക്രമട്ടറത്തിയറസ രൂപശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി വര്യവസ മചയ്യുനണ്ടസ.
ജശവനകകാമര

എപ്രകകാരശ

എത്രയകായത്തിരത്തികണമമനശ
സരകകാരത്തിനസ

നത്തിയമത്തികണമമനശ
തശരുമകാനത്തിചകാല്

സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില്

മകാത്രമമ

അവരുമടെ
പ്രസ്തുത

നത്തിന്നസ മചലെവകാകുന്ന

ഒരു
എത്ര
മവതനശ

ഇനതത്തില്

തുക കൃതര്യമകായത്തി

കണകകാകകാന സകാധത്തിക്കുകയള. മുമ്പസ നത്തിയമസഭേയത്തില് പ്രസത്തിദശകരത്തിച 2016മലെ മകരള അഭേത്തിഭേകാഷക മകമനത്തിധത്തി (മഭേദേഗതത്തി) ബത്തില്, 2012-മലെ The Kerala
Forest Produce (Fixation of Selling Price) Amendment Act, 2014-മലെ
The High Court Services (Determination of Retirement Age)
Amendment Bill എന്നശ ബത്തില്ലുകളത്തില് സശസകാന സഞത്തിതനത്തിധത്തിയത്തില്
നത്തിനമുണ്ടകാകുന്ന മചലെവസ കൃതര്യമകായത്തി കണകകാകകാന ഇഇ ഘട്ടതത്തില് സകാദര്യമല
എന്ന

ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടശ

നല്കത്തിയത്തിരുന.

അതത്തിമന്റെ

അടെത്തിസകാനതത്തിലെകാണസ ഇതത്തില് അപ്രകകാരമമകാരു ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടശ
ഉള്മപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ.
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റൂളത്തിശഗസ
മത്തി. സശകര: ഓരഡര... ഓരഡര...,
ഇന്നസ സഭേയത്തില് അവതരത്തിപ്പെത്തികകാന മഷഡഡ്യൂള് മചയത്തിട്ടുള്ള 2019-മലെ മകരള
വര്യവസകായ ഏകജകാലെക കത്തിയറനസസ മബകാരഡുകളശ വര്യവസകായ നഗരപ്രമദേശ
വത്തികസനവശ (മഭേദേഗതത്തി) ബത്തിലത്തില് മചരതത്തിരത്തിക്കുന്ന ധനകകാരര്യ മമമമകാറകാണ്ടശ
അപരര്യകാപ്തമകാമണനശ അതുവഴത്തി നത്തിയമസഭേകാ നടെപടെത്തി ചട്ടങ്ങളത്തിമലെ ചട്ടശ 73-മലെ
വര്യവസ ലെശഘത്തിചത്തിരത്തിക്കുനമവനമകാണസ ബഹുമകാനമപ്പെട്ട അശഗശ ശശ. മക.
എസസ.

ശബരശനകാഥന

തമന്റെ

തടെസവകാദേതത്തിലൂമടെ

ഉന്നയത്തിചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ.

ബഹുമകാനമപ്പെട്ട വര്യവസകായവശ മസകാരട്സശ യവജനകകാരര്യവശ വകുപ്പുമനത്തി
ഇതുസശബനത്തിച്ചുള്ള വത്തിശദേശകരണശ നല്കുകയശ മചയത്തിട്ടുണ്ടസ. മചയര ഇകകാരര്യശ
വത്തിശദേമകായത്തി

പരത്തിമശകാധത്തിച്ചു.

അനരഭേവത്തിക്കുന്ന

ചട്ടശ

73-ല്

പറയന്നതസ,

“പണമചലെവസ

ബത്തിലത്തിമനകാടുകൂടെത്തി

ഒരു

ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടശ

മചരമകണ്ടതകാണസ. അതസ, മചലെവസ അനരഭേവത്തിക്കുന്ന ഖണ്ഡങ്ങളത്തിമലെയ്ക്കസ പ്രമതര്യക
ശദ കണത്തിമകണ്ടതുശ, ബത്തില് നത്തിയമമകായത്തി പകാസകാക്കുന്നപകശ ഉള്മകകാള്ളുന്ന
ആവരതകവശ

അനകാവരതകവമകായ

മതത്തിപ്പെസ

മചലെവകൂടെത്തി

അതത്തില്
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നല്മകണ്ടതുശ ആകുന”എന്നകാണസ.
അതത്തിനപ്രകകാരശ മതത്തിപ്പെസ മചലെവസ മുനകൂട്ടത്തി കണകകാകകാന കഴത്തിയന്നപകശ
അകകാരര്യശ

വത്തിശദേമകായത്തി

ഉള്മപ്പെടുത്തുന്നതുതമന്നയകാണസ

ധനകകാരര്യ
നമ്മുമടെ

സഭേയത്തിമലെ

മമമമകാറകാണ്ടതത്തില്
കശഴസവഴകശ.

ചട്ടവശ

അതുതമന്നയകാണസ.
എന്നകാല് അപൂരവ്വശ ചത്തിലെ സനരഭേങ്ങളത്തില് മതത്തിപ്പെസ മചലെവസ മുനകൂട്ടത്തി
വര്യക്തമകായത്തി കണകകാകകാന കഴത്തിയകാത സകാഹചരര്യതത്തില് ഇവത്തിമടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിച
പ്രകകാരമുള്ള

ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടശ

ബത്തിലത്തില്

ഉള്മകകാള്ളത്തിക്കുന്ന

കശഴസവഴകവശ നമ്മുമടെ സഭേയത്തില് സസശകരത്തിച്ചുവരുനണ്ടസ. ബഹുമകാനമപ്പെട്ട മനത്തി
ഇവത്തിമടെ സൂചത്തിപ്പെത്തിചതത്തിന പുറമമ സഭേയമടെ ഇഇ നടെപ്പുസമമളനതത്തില്തമന്ന
2019 ഒമകകാബര 29- ാംതശയതത്തി സഭേ പരത്തിഗണത്തിചസ സബ്ജകസ കമത്തിറത്തിയമടെ
പരത്തിഗണനയ്ക്കകായത്തി അയച 2019-മലെ മകരള സഹകരണ ആശുപത്രത്തി മകകാശപ്ലകശ
മമഡത്തികല്
(ഏമറടുകലുശ

സയനസസസ
നടെതത്തിപ്പുശ)

അകകാദേമത്തിയശ
ബത്തിലത്തിലുശ

അനബന

സകാപനങ്ങളശ

ഇപ്രകകാരമമകാരു

ധനകകാരര്യ

മമമമകാറകാണ്ടമകാണസ ഉള്മപ്പെടുതത്തിയത്തിരുന്നതസ. ഇഇ സകാഹചരര്യതത്തില് ശശ. മക.
എസസ. ശബരശനകാഥന ഉന്നയത്തിച തടെസവകാദേശ നത്തിലെനത്തില്ക്കുന്നതമലന്നസ മചയര
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റൂള് മചയ്യുകയകാണസ.

