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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 390 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�്െപ�ി�ർ അവേലാകന റിേ�ാർ�്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

Shri K N Balagopal
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) സർ�ാർ െചല�കെള�റി�ം

ധനകാര��ിതിെയ�റി�ം എ�്െപ�ി�ർ

അവേലാകന ക�ി�ി എ� റിേ�ാർ�കൾ കഴി�

5 വർഷകാലയളവി��ിൽ സർ�ാരിന്

നൽകിയി�െ��് വിശദമാ�ാേമാ; ��ത

റിേ�ാർ�കളിൻേമൽ സർ�ാർ സ�ീകരി�

നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) കഴി� 5 വർഷകാലയളവിൽ 5 റിേ�ാർ�കളാണ്

എ�െപ�ി�ർ റിവ� ക�ി�ി സർ�ാരിന്

സമർ�ി�ി��ത്. 2014-15, 2015-16, 2016-17,
2017-18 എ�ീ സാ��ിക വർഷ�ളിൽ

സർ�ാരിെ� െചല�കെള�റി�ം

ധന�ിതിെയ�റി�ം യഥാ�മം നാല്

അവേലാകന റിേ�ാർ�കൾ നാലാമത് 'സം�ാന

െപാ�െചലവ് �നഃപരിേശാധന ക�ി�ി '
സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. �ടാെത, 2018-19
സാ��ിക വർഷെ� സർ�ാരിെ�

െചല�കെള�റി�ം ധന�ിതിെയ�റി�ം

അ�ാമത് 'സം�ാന െപാ�െചലവ്

�നഃപരിേശാധന ക�ി�ി ' സർ�ാരിന് റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി��്. ��ത റിേ�ാർ�ിെല

�പാർശക�െട അടി�ാന�ിൽ �മി�െട

ന�ായവില ��ിസഹമാ�ക, ഫീ�ക�ം മ�ം

�മെ���ക, േമാേ�ാർ വാഹന നി�തി, �ാ�്

ഡ��ി, രജിസ് േ�ഷൻ ഫീസ് , എ�ിവയിൽ

��ിസഹമായ ����കൾ വ��ക എ�ീ

നടപടിക�ം സം�ാന നി�തി പിരിവിെല

കാര��മത ഉയർ��തി�� നടപടിക�ം

സ�ീകരി�ി��്. നിയതമായ വർ�് �ഡി

നട�ിയതി� േശഷം മാ�േമ നിലവിൽ

ത�ികകൾ ��ി���. പ�ിക് അ�ൗ�്

വഴി�� കട ബാധ�ത �റ� െകാ� വ��തിെ�

ഭാഗമായി വിവിധ വ��ക�െട �ഷറി അ�ൗ�ിൽ

നി�ം 2017-18, 2018-19 വർഷ�ളിൽ

െചലവഴി�ാെത അവേശഷി� �ക

തിരിെ���ക��ായി. മ�് അനാവശ� െചല�കൾ

ഒഴിവാ�ണെമ� ഉേ�ശേ�ാെട നിയ�ണ�ൾ

ഏർെ���ിയി��്. റവന� ക�ി ഒഴിവാ�ി
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�ലധന െചലവ് ഗണ�മായി ഉയർ�ക എ�

സമീപനം സ�ീകരി�ാണ് സർ�ാർ

�വർ�ി��ത്. എെ�ൻഡി�ർ ക�ി�ി�െട

�പാർശ�െട അടി�ാന�ി�ം നിലവിെല

സാ��ിക �തിസ�ി�ം കണ�ിെല��

െകാ�് നി�തിപിരിവ് ഊർ�ിതെ���ി�ം

അനാവശ� െചല�കൾ ഒഴിവാ�ി�ം നിലവി��

വ�യനിയ�ണ ഉ�ര�കൾ കർശനമാ�ി�ം

സാ��ിക അ�ട��ിെ� അടി�ാന

ത���ളിൽ ഊ�ൽ നൽകിെകാ�ം

ധനല���ൾ ൈകവരി��തിനാണ് സർ�ാർ

�മി�വ��ത്.

(ബി) ധന ഉ�രവാദി� നിയമ�മായി ബ�െ��്

സമയബ�ിത ല���ൾ

എെ��ാമായി��െവ�ം അതിൽ നിറേവ�ാൻ

കഴിയാ�വ�െട കാരണ�ൾ എെ��ം

വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) 2018 െല േകരള ധനസംബ�മായ ഉ�രവാദി�

(േഭദഗതി) ആ�് �കാര�� ���ിയ

ധനല����ം േന���ം �വെട പറ�ം

�കാരമാണ്. (ശതമാന�ിൽ) ധന �ചക�ൾ

2017-18 2018-19 2019-20 റവന� ക�ി /ജി.എസ് .
ഡി.പി ല��ം 0 0 0 േന�ം 2.41 2.21 1.70
ധനക�ി/ ജി.എസ് . ഡി.പി ല��ം 3.0 3.0 3.0
േന�ം 3.83 3.41 2.79 കടബാധ�ത/ജി.എസ് . ഡി.പി

ല��ം 30.40 30.01 29.67 േന�ം 30.04 29.82
30.46* (*സം�ാന�ൾ അഭി�ഖികരി�

സാ��ിക െഞ���ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ

2019-20 ൽ 3 ശതമാനം വാ�ാപരിധി�് �റെമ

േക�സർ�ാർ സം�ാന�ിന് അ�വദി� 1471
േകാടി �പ�െട അധിക വാ� ഉൾെ�െട) േനാ�

നിേരാധന�ം GST നട�ിലാ�ിയ തി��

അപാകത�ം കാരണം സം�ാന തനത് നി�തി

വ�മാന�ിൽ ഉ�ായിെ�ാ�ിരി�� ഇടി�ം

വർ�ി� വ�� റവന� െചല�ം കാരണമാണ് ധന

ഉ�രവാദി� നിയമ�ിൽ അ�ശാസി��

ല���ൾ ൈകവരി�ാൻ സം�ാന�ിന്

കഴിയാതി��ത്. േക�സർ�ാർ

ൈകെ�ാ�വികലമായ സാ��ിക

നയ��േട�ം േനാ�് നിേരാധന�ിേ��ം േവ��

അവധാനതയി�ാെത നട�ിലാ�ിയ ചര�്

േസവന നി�തി�േട�ം പരിണിതഫലമായി

രാജ��് ഉടെല�� സാ��ികമാ��ം

സം�ാന സ�ദ് വ�വ�േയ�ം �തി�ലമായി

ബാധി�ി��. �ടർ�യായ വർഷ�ളിൽ ഉ�ായ

ര�് �ളയ�ൾ, േനാ�് നിേരാധന�ിേ��ം

ചര�്േസവന നി�തി�െട�ം ആഘാത�ിൽ

ഉഴ�� സം�ാന�ിെ� വിഭവ സമാഹരണ

േശഷിെയ ��തൽ �ർബലമാ�ി. ഇേതാെടാ�ം

ജീവന�ാ�െട പി.എഫ്, �ഷറി അ�ൗ�കളിെല

നീ�ിയിരി�ട��� പ�ിക് അ�ൗ�കളിെല
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വർ�നവ് ��ി�ാ�ി സം�ാന�ിെ� വാ�

പരിധി െവ�ി���ിയ േക�സർ�ാർ സമീപന�ം

സം�ാന�ിെ� സാ��ിക �ിതിെയ

�തി�ലമായി ബാധി�ി��്.

(സി)

േക� സർ�ാരിൽ നി�ം കടെമ���തിെ�

മാനദ��ൾ ����തിേല�ായി ധന

ഉ�രവാദി� നിയമം േഭദഗതി െച�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; േഭദഗതി വ��ിയാൽ അത്

സം�ാനെ� സാ��ിക �ിതിെയ

എ�കാരം ബാധി�െമ�് വിലയി��ൽ

നട�ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  - 19 സം�ാന സ�ദ്ഘടനയിൽ

ഉ�ാ�ിയി�� ആഘാത�ം റവന� വ�മാന�ിൽ

ഗണ�മായ �റ��ായ�ം കാരണം വാ�െയ

��തലായി ആ�യിേ�� സാഹചര�മാണ്

സം�ാന�് നിലനിൽ��ത്. 2019 െല

സാ��ിക മാ��ം, േകാവിഡ്  – 19
�ട�ിയവ�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ധനഉ�രവാദി� നിയമ�ിൽ േഭദഗതി

വ��ണെമ� വ�വ��് വിേധയമായാണ്

2019-20 -ൽ അധികവാ� അ�വദി�ക�ം 2020-
21 ൽ വാ�ാപരിധി GSDP �െട 3 ശതമാന�ിൽ

നി�ം 5 ശതമാനമായി വർ�ി�ി�ക�ം 2021-22
ൽ �ലധന െചലവിെ� ല���ൾ�് വിേധയമായി

വാ�ാപരിധി GSDP �െട 4 ശതമാനമായി

നി�യി�  ്നൽ�ക�ം െച�ി��ത്. �ടാെത,
നട�് സാ��ിക വർഷം ഊർ�േമഖലയിെല

പരി�രണ�ൾ�ം ധനഉ�രവാദി�

നിയമ�ിെ� േഭദഗതി�ം വിേധയമായി GSDP
�െട 0.50% അധിക വാ��ം അ�വദി�ി��്.
േമൽ വർഷ�ളിൽ േക� സർ�ാർ

അ�വദി�ി�� അധിക വാ� സം�ാനം

എ��ി��തിനാ�ം റവന� വ�മാന�ിൽ

ഉ�ായി�� �റവ് കാരണം വാ�െയ ��തലായി

ആ�യിേ��ി വ��തിനാ�ം ��ത േഭദഗതി

വ�േ��ത് അനിവാര�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



 (ശതമാനത്തില്) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(*സംസ്ഥാനങ്ങള് അഭിമുഖികരിച്ച സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിഞെ പശ്ചാത്തലത്തില് 2019-20 ല് 3 
ശതമാനം വായ്പാപരിധിയ്്ത്ത പുറഞമ കകന്ദ്രസര്ക്ക്കാര്ക് സംസ്ഥാനത്തിന ്അനുവദിച്ച  1471 കകാടി രുപയുഞട 
അധിക വായ്പ ഉള്ഞെഞട) 

 

ധന സൂചകങ്ങള് 2017-18 2018-19 2019-20 

റവനൂ 
കമ്മി 
/ജി.എസ്. 
ഡി.പി 

ലക്ഷ്യം 0 0 0 

കനട്ടം 2.41 2.21 1.70 

ധനകമ്മി/ 
ജി.എസ്. 
ഡി.പി 

ലക്ഷ്യം 3.0 3.0 3.0 

കനട്ടം 3.83 3.41 2.79 

കടബാധയ
ത/ജി.എസ്
. ഡി.പി 

ലക്ഷ്യം 30.40 30.01 29.67 

കനട്ടം 30.04 29.82 30.46* 


