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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   52

2021-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത (കഭദഗതതി) ബതില്

2003-ലലെ  കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത
ആകക്റ്റ് വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി

ലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒര

ബതില് 

പവീഠതികേ.―2003-ലലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  ആകക്റ്റ്
(2003-ലലെ 29) ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപത്തതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരകകപ്പരഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക്റ്റ് 2021-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ
ഉത്തരവഞദതിത്ത (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  2-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (എ)  ഖണഞ്ചാം  2020  ലഫെബ്രുവരതി   26-ാം   തവീയതതി
പ്രഞബലെശ്യത്തതില് വന്നതഞയതി കേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം (ബതി) ഖണഞ്ചാം 2020 കമയക്റ്റ്  17-ാം  തവീയതതി
പ്രഞബലെശ്യത്തതില് വന്നതഞയതി  കേരതലപ്പകടേണതമഞണക്റ്റ്.

2.  4-  ാം വകുപ്പതിനുളള കഭദഗതതി.―2003-ലലെ  കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത
ആകതിലലെ (2003-ലലെ 29) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
4-ാം വകുപ്പതില്,―

(എ)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ  (ബതി)  ഖണത്തതിനക്റ്റ്  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്തനതിബന്ധന
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:―

“എന്നഞല്, 2019-2020 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷത്തതില് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആഭശ്യന്തര
ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ 3  ശേതമഞനഞ്ചാം ധനകേമതികക്റ്റ് പുറകമ ഒറ്റത്തവണയഞയതി  1471  കകേഞടേതി രൂപ
അധതികേ വഞയ്പ എടുക്കുന്നതതിനക്റ്റ് സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്  അര്ഹതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
ഒറ്റത്തവണ   അധതികേ  വഞയ്പ  2019-2020  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷത്തതില്  തലന്ന
ഉപകയഞഗലപ്പടുകത്തണതമഞണക്റ്റ് .”;
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(ബതി) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതിലലെ (ബതി) ഖണത്തതിനക്റ്റ് കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഖണഞ്ചാം

കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്, അതഞയതക്റ്റ്:―

“(ബതിഎ) സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം 2020-21 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷത്തതില്  ധനകമതി  ലമഞത്തഞ്ചാം

സഞ്ചാംസഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ  3  ശേതമഞനഞ്ചാം  ആയതി  നതിലെനതിര്കത്തണതഞണക്റ്റ്.

2020-21  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷത്തതില്   ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉലഞദനത്തതിലന്റെ

3  ശേതമഞനഞ്ചാം   ധനകമതികക്റ്റ്  പുറലമ   ഒര  രഞജശ്യഞ്ചാം  ഒര  കറഷന്  കേഞര് ഡക്റ്റ്  സഞ്ചാംവതിധഞനഞ്ചാം

നടേപ്പതിലെഞകല്,  വശ്യഞപഞരഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  നടേപടേതിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകേരതിക്കുന്നതതിനുളള

പരതിഷഞരങ്ങള്,  അര്ബന് തകദ്ദേശേ സസ്വയഞ്ചാംഭരണ സഞപനങ്ങലള ശേക്തതിലപ്പടുത്തുന്നതതിനുളള

പരതിഷഞരങ്ങള്,   ഊര്ജ്ജകമഖലെയതിലലെ  പരതിഷഞരങ്ങള്  എന്നവീ  നഞലെക്റ്റ്  പ്രകതശ്യകേ

സഞ്ചാംസഞനതലെ  പരതിഷഞരങ്ങള്  നടേപ്പതിലെഞകണഞ്ചാം  എന്ന  വശ്യവസയക്റ്റ്  വതികധയമഞയതി,

2  ശേതമഞനഞ്ചാം  അധതികേ  വഞയ്പ  എടുക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം  അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.

ഇപ്രകേഞരമുള്ള അധതികേവഞയ്പ 2020-21 വര്ഷത്തതില് തലന്ന ഉപകയഞഗലപ്പടുകത്തണതമഞണക്റ്റ്.

കുറതിപ്പക്റ്റ്:―(i)  ഓകരഞ  സഞ്ചാംസഞനതലെ  പരതിഷഞരങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന

ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ 0.25 ശേതമഞനഞ്ചാം ലവയതികറ്റജക്റ്റ് എന്ന കതഞതതില് ഒര ശേതമഞനഞ്ചാം

അധതികേവഞയ്പയുഞ്ചാം;

(ii) ബഞകതിയുള്ള ഒര ശേതമഞനഞ്ചാം അധതികേ വഞയ്പ 0.50 ശേതമഞനഞ്ചാം വവീതഞ്ചാം രണക്റ്റ്

ഗ ഡുകളഞയതി സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ് ലെഭശ്യമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്.  ആദശ്യലത്ത ഗഡുവഞയ 0.50 ശേതമഞനഞ്ചാം

നതിബന്ധനകേലളഞനമതിലഞലത തലന്ന സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്  ലെഭശ്യമഞകുന്നതഞ്ചാം രണഞമലത്ത ഗഡു

ലെഭശ്യമഞകുന്നതതിനക്റ്റ്  മുകേളതില്  പ്രസഞവതിചതിട്ടുള്ള  നഞലെക്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞനതലെ  പരതിഷഞരങ്ങളതില്

മൂലന്നണഞ്ചാം എങതിലഞ്ചാം പഞലെതികകണതമഞണക്റ്റ്.”.

3.  റദ്ദേഞകലഞ്ചാം     ഒഴെതിവഞകലഞ്ചാം.―(1)  2021-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത

(കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2021-ലലെ 102) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരന്നഞല്ത്തലന്നയുഞ്ചാം പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന് കേവീഴെതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരതലപ്പടുന്നകതഞ

ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം   കേഞരശ്യകമഞ  എടുത്തകതഞ  എടുത്തതഞയതി  കേരതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ   ഇഇൗ  ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട  പ്രധഞന

ആകതിന്കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുത്തതഞകയഞ കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.  
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ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2019-2020 സഞമ്പത്തതികേ വര്ഷകത്തകക്റ്റ്, കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ് ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന
ആഭശ്യന്തര  ഉലഞദനത്തതിലന്റെ  3  ശേതമഞനഞ്ചാം  ധനകമതികക്റ്റ്  പുറലമ,  ഭഞരത  സര്കഞര്,
ഒറ്റത്തവണയഞയതി  1471  കകേഞടേതി  രൂപയുലടേ  അധതികേവഞയ്പ അനുവദതിച.  ഈ  അധതികേവഞയ്പ
അനുവദതിചതക്റ്റ്,  2003-ലലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത   ആകതിലന്റെ
കഭദഗതതികക്റ്റ് വതികധയമഞയതിട്ടഞയതിരന.  കമല്പ്പറഞ്ഞ സഞഹചെരശ്യത്തതില്  2003-ലലെ കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത  ആകതിനക്റ്റ് അനുകയഞജശ്യമഞയ കഭദഗതതി ലകേഞണവരവഞന്
സര്കഞര് തവീരമഞനതിച.

2.  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കക്റ്റ്  ഉടേന്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം 2020-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  (2020-ലലെ  41)  2020
ജൂലലെ 29-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ് 2020  ജൂലലെ
30-ാംതവീയതതിയതിലലെ  1753-ാം  നമ്പര്   കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറ്റതില്
പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

3. 2020 ആഗസക്റ്റ് 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ് അകന്ന ദതിവസഞ്ചാം തലന്ന അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ സകമളന കേഞലെത്തക്റ്റ്  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര ആകക്റ്റ് ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില.

4.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  നതിയമസഭ  സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2020 ലസപ്റ്റഞ്ചാംബര് 26-ാം
തവീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ്  2020  ലസപ്റ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2227-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2020-ലലെ 51-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

5. 2020-21  സഞമ്പത്തതികേ  വര്ഷത്തതില്,  കകേഞവതിഡക്റ്റ്-19  മഹഞമഞരതിയുലടേ
സഞഹചെരശ്യത്തതില്,  സഞ്ചാംസഞനത്തതിലന്റെ  ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആഭശ്യന്തര ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ
3  ശേതമഞനഞ്ചാം ധനകേമതികക്റ്റ് പുറലമ,  ചെതിലെ സഞ്ചാംസഞനതലെ പരതിഷഞരങ്ങള്കക്റ്റ് വതികധയമഞയതി,
ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉത്പഞദനത്തതിലന്റെ   2  ശേതമഞനഞ്ചാം  അധതികേ  വഞയ്പ
സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്  അനുവദതിച.  അതതിനഞല് ഭഞരത സര്കഞര് വശ്യക്തമഞകതിയ പ്രകേഞരമുള്ള
സഞ്ചാംസഞനതലെ  പരതിഷരണങ്ങള്  ഉള്ലപ്പടുത്തതിലകഞണക്റ്റ്,  2003-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത  ആകക്റ്റ് കഭദഗതതി വരത്തുവഞന് സര്കഞര് തവീരമഞനതിച.
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6. കകേരള  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭ സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ്ഞ
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കക്റ്റ്  ഉടേന്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2020-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (രണഞഞ്ചാം  കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2020  ആഗസക്റ്റ്
27-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക്റ്റ്  2020  ആഗസക്റ്റ്  28-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 1964-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2020-ലലെ 43-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

7.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തവീയതതി  കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
സകമളനത്തതിലഞ്ചാം 2021 ജനുവരതി 8-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ് 2021 ജനുവരതി 22-ാം തവീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളന  കേഞലെത്തുഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സുകേള്കക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒര  ആകക്റ്റ്
ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള  ഒര  ബതില്  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില.

8.  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സുകേളതിലലെ വശ്യവസകേള് നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത  (രണഞഞ്ചാം കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെയുഞ്ചാം  (2020-ലലെ  43)
2020-ലലെ  കകേരള  ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സതികലെയുഞ്ചാം
(2020-ലലെ  51)  വശ്യവസകേള്  സഞ്ചാംകയഞജതിപ്പതിചലകേഞണക്റ്റ്  2021-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  (2021-ലലെ  21)  2021-
ലഫെബ്രുവരതി  9-ാം  തവീയതതി   കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021
ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  673-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറ്റതില്
പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

9. 2021 കമയക്റ്റ് 24-ാം തവീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ് 2021 ജൂണ് 10-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെത്തക്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനുപകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒര ആകക്റ്റ് ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില.

10.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം   2021-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ  ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)   ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്   2021  ജൂലലെ  1-ാം
തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021  ജൂലലെ  3-ാം
തവീയതതിയതിലലെ  1956-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2021-ലലെ 62-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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11.  2021   ജൂലലെ  22-ാം  തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിചക്റ്റ്  2021  ആഗസക്റ്റ്  13-ാം  തവീയതതി
അവസഞനതിച  കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സകമളനകേഞലെത്തക്റ്റ്  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ  ഒര ആകക്റ്റ്  ലകേഞണവരന്നതതിനുള്ള
ഒര ബതില് നതിയമസഭയതില് അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴെതിഞ്ഞതില.

12.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നതിലെനതിര്കത്തണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസഞന  നതിയമസഭ  സകമളനത്തതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2021  ആഗസക്റ്റ്  23-ാം
തവീയതതി  കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2021  ആഗസക്റ്റ്  25-ാം
തവീയതതിയതിലലെ 2492-ാം നമ്പര്  കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് 2021-ലലെ 102-ാം നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി പ്രസതിദവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

13. 2021-ലലെ 102-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനക്റ്റ്  പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന നതിയമസഭയുലടേ
ഒര ആകക്റ്റ് ലകേഞണവരന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

 ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യത്തതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില്നതിനഞ്ചാം യഞലതഞര അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല. 

ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.
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2003-ലലെ കകേരള ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ ഉത്തരവഞദതിത്ത 
ആകതില് നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

(2003-ലലെ 29)

** ** ** **

4. ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ നതിര്വ്വഹണതതസ്വങ്ങള്―(1) സര്കഞര് നതിര്ണയതികലപ്പടേഞവന്ന
പ്രകേഞരമുളള  തത്തസ്വങ്ങള്  പതിന്തടേര്നലകേഞണക്റ്റ്  റവനന്യൂകേമതി  കുറയ്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  മതതിയഞയ
റവനന്യൂ മതിചഞ്ചാം ഉണഞകതിലയടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം ഉചെതിതമഞയ നടേപടേതികേള് സസ്വവീകേരതികകണതഞണക്റ്റ്.

“(2) പ്രകതശ്യകേതിചഞ്ചാം മുന്പറഞ്ഞ വശ്യവസയുലടേ സഞമഞനശ്യതയക്റ്റ് ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാം വരഞലതയുഞ്ചാം,
സര്കഞര്  റവനന്യൂ  കേമതി  2017-2018  മുതല്  2019-2020  വലരയുള്ള  കേഞലെയളവതില്
പൂര്ണമഞയുഞ്ചാം ഇലഞതഞകകണതഞ്ചാം,―

(എ) റവനന്യൂ മതിചഞ്ചാം വര്ദതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം ആ തകേ ആസതികേകളകഞള് കൂടുതലെഞയുള്ള
ബഞദശ്യതകേള് ലകേഞടുത്തുതവീര്ക്കുന്നതതിനക്റ്റ് ഉപകയഞഗലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം;

(ബതി)  2017-2018  മുതല്  2019-2020  വലരയുള്ള  കേഞലെയളവതില്
ധനസഞ്ചാംബന്ധമഞയ കേമതി ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ  3  ശേതമഞനഞ്ചാം
ആയതി നതിലെനതിര്ത്തുകേയുഞ്ചാം;

കുറതിപ്പക്റ്റ്: (i)― ഏലതഞര  വര്ഷകത്തകഞകണഞ  കേടേലമടുപ്പക്റ്റ്  പരതിധതി
നതിജലപ്പടുകത്തണതക്റ്റ്,  അതതിനുമുന്പുള്ള  വര്ഷത്തതില്  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭശ്യന്തര
ഉല്പ്പഞദനഞ്ചാം-കേടേഞ്ചാം  എന്നതിവ  തമതിലള്ള  അനുപഞതഞ്ചാം  25  ശേതമഞനകമഞ  അതതില്  കുറകവഞ
ആലണങതില്  ഇതതിനുപുറകമ  0.25  ശേതമഞനഞ്ചാം  അധതികേ  ഇളവതിനക്റ്റ്  സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം
അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്;

(ii)  ഏലതഞര വര്ഷകത്തകഞകണഞ കേടേലമടുപ്പക്റ്റ് പരതിധതി നതിജലപ്പടുകത്തണതക്റ്റ്,
അതതിനുമുന്പുള്ള  വര്ഷത്തതില്  പലെതിശേയടേവക്റ്റ്  റവനന്യൂ  വരമഞനത്തതിലന്റെ  10  ശേതമഞനകമഞ
അതതില്  കുറകവഞ  ആലണങതില്  ലമഞത്തഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭശ്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ
0.25 ശേതമഞനഞ്ചാം അധതികേ വഞയ്പഞ പരതിധതികക്റ്റ് സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം വവീണഞ്ചാം അര്ഹമഞകുന്നതഞണക്റ്റ്;

(iii)  കമല്  പ്രസഞവതിച  മഞനദണങ്ങളതില്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  ഒന്നക്റ്റ്
നതിറകവറ്റലപ്പടുകേയഞലണങതില്  പ്രസ്തുത  ഇളവകേളതില്  ഏലതങതിലഞ്ചാം  പ്രകതശ്യകേമഞകയഞ,
അലലങതില്  രണഞ്ചാം  നതിറകവറ്റലപ്പടുകേയഞലണങതില്  പ്രസ്തുത  ഇളവകേള്  രണഞ്ചാം  ഒരമതികചഞ,
സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്  പ്രകയഞജനലപ്പടുത്തഞവന്നതഞണക്റ്റ്.  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്  ഒര
നതിര്ദ്ദേതിഷ്ട വര്ഷത്തതില് പരമഞവധതി ധനകേമതി- ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആഭശ്യന്തര ഉല്പ്പഞദനഞ്ചാം
എന്നതിവ തമതിലള്ള അനുപഞതഞ്ചാം 3.5  ശേതമഞനഞ്ചാം വലര ആകേഞവന്നതഞണക്റ്റ്;
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(iv)  വഞയ്പഞ  പരതിധതി  നതിജലപ്പടുകത്തണ  വര്ഷത്തതിലഞ്ചാം  ലതഞട്ടുമുന്പുള്ള

വര്ഷത്തതിലഞ്ചാം  റവനന്യൂ  കേമതി  ഇലഞതഞകുന്ന  സഞഹചെരശ്യത്തതില്  മഞത്രകമ  അധതികേപരതിധതികക്റ്റ്

പ്രസ്തുത ഇളവകേളതില് ഏലതങതിലഞ്ചാം ഒകന്നഞ അലലങതില് രണഞ്ചാം ഒരമതികചഞ സഞ്ചാംസഞനത്തതിനക്റ്റ്

ലെഭതിക്കുകേയുള.  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം ലെഭതിക്കുന്ന അധതികേ  'ഫെതിസ്കല് കസ്പേസക്റ്റ്  'കകേനഞവതിഷ്കൃത പദതതികേളുലടേ

സഞ്ചാംസഞന വതിഹതിതത്തതിനഞയതി വതിനതികയഞഗതികകണതഞണക്റ്റ്.

(സതി)  2017-2018,  2018-2019,  2019-2020  എന്നവീ  വര്ഷങ്ങളതില്

സഞ്ചാംസഞനത്തതിലന്റെ ആലകേ കേടേബഞദശ്യത ലമഞത്തഞ്ചാം സഞ്ചാംസഞന ആഭശ്യന്തര ഉത്പ്പഞദനത്തതിലന്റെ

യഥഞക്രമഞ്ചാം  30.40  ശേതമഞനഞ്ചാം, 30.01  ശേതമഞനഞ്ചാം, 29.67  ശേതമഞനഞ്ചാം എന്നവീ നതിലെയതികലെകക്റ്റ്

കുറയ്ക്കുകേയുഞ്ചാം; 

ലചെകയ്യണതമഞണക്റ്റ്.”.


