
ധനകാര്യ തകര്ച്ച : ധനമന്ത്രിക്ക് ഒര്ു മറുപടി 

പ്ര഼-ബജറ്റ് ചര്ച്ചയ഻്  ഞഺന്  രറഞ്ഞ അഭ഻പ്രഺയങ്ങീളക്കഽറ഻ച് ധനമപ്ന഻ ു ഺ. 
ു ഺമസ്  ഐസക്   ീെ ു്സ്ബഽക്ക്  ുരജ഻്  ജനഽവര഻ രണ്ഺാം  ഼യ ഻ കഽറ഻ച 
ുരഺസ്റ്റ഻നഽള്ള മറഽരട഻യഺണ഻ത്.  

സാംസ്ഥഺനത്ത഻ീെ ധനപ്ര ഻സധിയ഻ീയകഽറ഻ച് രണ്് ച഻നഺഗ ഻കള്  ഉണ്്. ന്്  ,        
ധനധാര്ച്ത്ത് രഺപ്വ഼യവഽാം അ ഻ീെ അട഻സ്ഥഺനത്ത഻ലഽള്ള ധനനയങ്ങള ാം, ധനധാര്ച്ത്തഽാം, 
ുമഺശമഺയ ധനകഺരയമഺുനജ്ീമെ ൦, ീകടഽകഺരയസ്ഥ യഽമഺണ് സാംസ്ഥഺനത്ത഻ീെ 
ധനപ്ര ഻സധിയ഻യഽീട മാലകഺരണങ്ങള് . ഇത് വ഻ശദമഺയ സ്ഥ഻ ഻വ഻വരകണക്കഽകള ീട 
അട഻സ്ഥഺനത്ത഻്  പ്ര ഻രഺദ഻യ്ക്ക്കഽന് “ധനധാര്ച്ത്ത് രഺപ്വ഼യവഽാം 
രാക്ഷധനപ്ര ഻സധിയ഻യഽാം” എന് രഽസ് കാം ഞഺന്  എഴഽ ഻യ഻ട്ട ണ്് (കറെ് ബഽക്സ്, 
 ിശാര്ച് , 2016). 

രഽ സര്ച്ക്കഺര്ച്  ജനങ്ങള഻്  ന഻ന്ഽാം ന഻കഽ ഻യഺയഽാം മറ്റ഻നങ്ങളഺയഽാം ര഻ര഻ക്കഽന് 
 ഽകയഽാം, മറ്റ  വരഽമഺനങ്ങള ാം കടീമടഽക്കഽന്  ഽകയഽാം ഭരണാം 
ീമചീെടഽത്തഽന് ഻നഽാം, ജനങ്ങള ീട ുക്ഷമത്ത഻നഽാം, നഺട഻ീെ വ഻കസനത്ത഻നഽാം 
ീചലവഺക്കഽന് ഻നഽ രകരാം രഺപ്വ഼യ അധ഻കഺരാം ന഻ലന഻ര്ച്ത്തഺനഽാം, രഺപ്വ഼യ 
ുനട്ടങ്ങള്  ുനടഺനഽാം, ബയാുറഺപ്കസ഻, സമ്മര്ച്ദപ്ഗാെ കള്, രഺപ്വ഼യ മഽന്ണ഻കള്  
എന്഻വയഽീട ന഻ക്ഷ഻പ്  ഺ്െരയങ്ങള്  സാംരക്ഷ഻ക്കഺനഽാം ഭരണവര്ച്ഗത്ത഻ീെ 
ആ ാംബരത്ത഻നഽാം ധാര്ച്ത്ത഻നഽാം ീചലവഺക്കഽന് ഻ീന ധനധാര്ച്ത്ത് എന്് രറയഺാം. 

സാംസ്ഥഺനാം അഭ഻മഽഖ഼കര഻ച മഽന്  ധന കര്ച്ചയ്ക്ക്കഽാം, ഇുെഺഴഽള്ള 
 കര്ച്ചയ്ക്ക്കഽാം കഺരണാം ഇ ഺീണന്ഺണ് എീെ അഭ഻പ്രഺയാം. ുകപ്രസര്ച്ക്കഺരഽാം, മറ്റ  
സാംസ്ഥഺനങ്ങള ാം രത്തഽവര്ച്ഷത്ത഻ീലഺര഻ക്ക്  ശമ്പള രര഻ഷ്കരണാം നടത്തഽുമ്പഺള്  
ുകരളത്ത഻്  അഞ്ചഽ വര്ച്ഷത്ത഻ുലഺര഻ക്ക്  നടത്തഽന്ഽ. വര്ച്ഷത്ത഻്  ശരഺശര഻ രണ്് 
 ഻.എ. വര്ച്ധനവഽാം ന്കഽന്ഽ. സവകഺരയ എയ്ക് ഡ് വ഻ദയഺഭയഺസ സ്ഥഺരനങ്ങള ീട 
അന഻യപ്ന഻ മഺയ വര്ച്ധന, വന്  ധനബഺധയ  സിവ഻ച ീകഺണ്഻ര഻യ്ക്ക്കഽന് 
ബയാുറഺപ്കസ഻ വ഻കസനാം,  ഽടര്ച്ചയഺയ഻ നവത്ത഻്  നടക്കഽന് ീരഺ ഽുമഖല 
സ്ഥഺരനങ്ങള്, മറ്റ് ധനധാര്ച്ത്ത് ീചലവഽകള്   ഽടങ്ങ഻യവഽാം ഇുെഺഴഽള്ള 
ധന കര്ച്ചയഽീട കഺരണങ്ങളഺണ്.  

ഭരണവര്ച്ഗത്ത഻ീെ ആ ാംബരത്ത഻നഽാം ധാര്ച്ത്ത഻നഽാം രഽ രര഻ധ഻യഽമ഻ലലഺീ  
രണാം ീചലവഺക്കഽന്ഽ. ഉദഺഹരണങ്ങള് , 

(1).സര്ച്ക്കഺര്ച്  സ്ഥഺരനങ്ങള഻ീല ഉുദയഺഗസ്ഥരഽാം മറ്റ ാം വല഻യ വ഻ലവരഽന് 
ആ ാംബരകഺറഺയ ടുയഺട്ടഇുന്ഺവ ഔുദയഺഗ഻ക കഺറഺയ഻ ഉരുയഺഗ഻യ്ക്ക്കഽന്ഽ. 
സര്ച്ക്കഺര്ച്  വഺഹനങ്ങള ീട ദഽരഽരുയഺഗാം വയഺരകമഺണ്. 



(2). എാം.എ്.എ. മഺരഽാം, മഽന്  എാം.എ്.എ. മഺരഽാം അവരഽീട കഽടഽാംബഺാംഗങ്ങള ാം 
രര഻ധ഻യ഻ലലഺത്ത ച഻ക഻ത്സ ീചലവ് സര്ച്ക്കഺര഻്  ന഻ന്ഽാം വഺങ്ങഽന്ഽ. രഽ 
എാം.എ്.എ. ച഻ക഻ത്സ ീചലവഺയ഻ ൂകരറ്റ഻യത് 1.9 ുകഺട഻ രാരയഺണ്. 

(3). മപ്ന഻മഺരഽീട ീരഴ്സണ്  സ്റ്റഺ്഻്  രണ്് വര്ച്ഷാം ുജഺല഻ ീചയ്ക് ഺ്  ജ഼വ഻  
കഺലാം മഽഴഽവന്  ീരന്ഷന്  പ്ടഷറ഻യ഻്  ന഻ന്ഽാം ലഭ഻ക്കഽന്ഽ.  

(4). ഇനയയ഻ീല സാംസ്ഥഺനങ്ങള഻ീല ഏറ്റവഽാം ീചലുവറ഻യ രബ്ല഻ക് സര്ച്വ഼സ് 
കമ്മ഻ഷന്  ുകരളത്ത഻ലഺണ്. (വന്  ആനഽകാലയങ്ങള്  രറ്റ ന് 21 മഽഴഽവന്  സമയ 
അാംഗങ്ങള്  കമ്മ഻ഷന഻്  ഉണ്്.)  

(5). ഇത്തരത്ത഻ലഽള്ള ധനധാര്ച്ത്ത് സര്ച്ക്കഺര഻ീെ എലലഺ രാംഗത്തഽാം കഺണഺാം. 

രണ്്, മഽന്  രറഞ്ഞീ ഺന്ഽാം ധനധാര്ച്ത്ത് അീലലന്ഺണ് മീറ്റഺരഽ കാട്ടരഽീട 
ച഻നഺഗ ഻. ധനധാര്ച്ത്ത് രഺപ്വ഼യത്ത഻ീെ ഗഽണുഭഺതാകഺക്കളഺയ രഺപ്വ഼യ ുന ഺക്കള്, 
മപ്ന഻മഺര്ച്, ഉുദയഺഗസ്ഥര്ച്, സവകഺരയവ഻ദയഺഭയഺസ സ്ഥഺരനങ്ങള്  നടത്തഽന്വര്ച്, മറ്റ  
സമ്മര്ച്ദ പ്ഗാെ കള്   ഽടങ്ങ഻യവര്ച്  ഈ ധാര്ച്ത്ത഻ന് ഒ രഽ ീചറ഻യ ന഻യപ്നണാം 
ഏര്ച്ീെടഽത്തഽന ഻ീന വീര ശതാക഻യഺയ഻ എ ഻ര്ച്ക്കഽന്ഽ. ധനധാര്ച്ത്ത് രഺപ്വ഼യത്ത഻ീെ 
വതാകഺവഺയ ഻നഺലഺണ് ധനമപ്ന഻ ഈ ന഻ലരഺട് സവ഼കര഻യ്ക്ക്കഽന്ത്.  ധനധാര്ച്ത്ത് 
ീചലവഽകീള ന഻യപ്ന഻ക്കണാം എന് എീെ അഭ഻പ്രഺയീത്ത  സര്ച്ക്കഺര്ച്  വ഻രഽധ 
ന഻ലരഺടഺയ഻ട്ടഺണ് അുദഹാം കഺണഽന്ത്. ധനമപ്ന഻യഽീട ധനനയങ്ങള്  നഺട഻ീന 
കരകയറഺന്  കഴ഻യഺത്ത ധനകഺരയ കര്ച്ചയ഻ലഽാം, കടീക്കണ഻യ഻ലഽാം, ജനങ്ങള ീട 
ദഽര഻ ത്ത഻ലഽാം, അരഺജക വത്ത഻ുലക്കഽാം എത്ത഻ക്കഽീമന്ഽാം ഞഺന്  കരഽ ഽന്ഽ.  

ക഻ഫ്ബ഻ വഴ഻ നടെ഻ലഺക്കഽന് രധ ഻കള഻്  ന഻ന്് യാസര്ച്  ചഺര്ച്ജ് 
ര഻ര഻യ്ക്ക്കഺന്  വയവസ്ഥയ഻ലല. ക഻ഫ്ബ഻യ഻്  18,000 ുകഺട഻ രാരയഽീട രധ ഻കള്ക്ക് 
അാംഗ഼കഺരാം ീകഺടഽത്ത് കഴ഻ഞ്ഞഽ. ഇ ഻നഽ രഽറുമ 30,000 ുകഺട഻ രാരയഽള്ള 
രധ ഻കള്ക്ക് അനഽമ ഻ ന്കഽീമന്് സര്ച്ക്കഺര്ച്  രറയഽന്ഽ. സാംസ്ഥഺന ന഻കഽ ഻ 
വരഽമഺനത്ത഻്  ന഻ന്് ഭഺവ഻യ഻്  ഈ വഺയ്ക്രയഽീട മഽ ലഽാം രല഻ശയഽാം 
 ഻ര഻ചടയ്ക്ുക്കണ്഻ വരഽുമ്പഺള്  ഇത് ധനകഺരയ  കര്ച്ച സിവ഻ക്കഺന്  
ഇടയഺക്കഽീമന് ഻നഽ സാംശയമ഻ലല. 

ധനമപ്ന഻യഽീട നയങ്ങീള വ഻മര്ച്ശ഻ക്കഺന്  രഺട഻ലലീയന് ബയാുറഺപ്കറ്റ഻ക് 
കഺഴ്ചരഺട് രഽ രര഻ഷ്കി  സമാഹത്ത഻ന് ഒ ുചര്ച്ന് ീലലന്ഽാം ചാണ്഻കഺണ഻ക്കഺന്  
ആപ്ഗഹ഻ക്കഽന്ഽ.  

 

N.B. മഺനയവഺയനക്കഺരഽീട അഭ പ഻്രഺയാം മഺന഻ച് എീെ രഽസ് കാം (ധനധാര്ച്ത്ത് 
രഺപ്വ഼യവഽാം രാക്ഷധനപ്ര ഻സധിയ഻യഽാം) www.keralaeconomy.com എന് ീവബ്ൂസറ്റ഻്  
അപ് ുലഺഡ് ീചയ്ക് ഻ട്ട ണ്്. 

  http://keralaeconomy.com/details.aspx?mid=003&sid=003a  
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