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രണ്ടഽമഺസത്ത഻ലധ഻കമഺയ഻ കടഽത്ത ട്ടഷറ഻ ന഻യട്രണങ്ങള്  മാലം ശമ്പളവഽം 

ീെന്ഷനഽം ഴഴ഻്ചുള്ള  മ്ചുള ി഻ലലുചുളകള്  ട്ടഷറ഻യ഻ല്  െഺസ്സഺക്കഽന്ന഻ലലു. മഺസത്ത഻ീല 

ആദ്യ െത്തഽ ദ്഻വസങ്ങള഻ല്  ട്ടഷറ഻യ഻ല്  ന഻ന്ന് ശമ്പളവഽം, ീെന്ഷനഽം മഺട്രമുമ 

വ഻രമരണം ീെയ്യചുളന്നഽ്ള ൂ. െത്തഽലക്ഷം രാെ വീരയഽ്ള  ി഻ലലുചുളകള്  

െഺസഺക്കഽന്നരമ഻നഽ രമടസമ഻ീലലുന്ന് സര്ക്ക്കഺര്ക്  െറയഽന്നഽീണ്ടങ്ക഻ലഽം മ്഻നങ്ങള്ക്കഽ്ള  

ീെറ഻യ രമഽകയഽീട ി഻ലലുചുളകള്  ുെഺലഽം ട്ടഷറ഻ െഺസഺക്കഽന്ന഻ലലു. ഴരഽ ട്ടഷറ഻ വഴ഻ 

ശരഺശര഻ 100 ുകഺട഻രാെ വീര ദ്഻വുസന വ഻രമരണം ീെയ്രമ഻രഽന്ന഻ടത്ത് ഇുപഺള്  

നഺമമഺട്രമമഺയ രമഽകീയ വ഻രമരണം ീെയ്യചുളന്നഽ്ള ൂ. ുസവ഻ംഗ് ിഺങ്ക് 

അക്കൗണ്ടഽകള഻ീല രമഽക െ഻ന്വല഻യ്ക്കഺന്  ുെഺലഽം ന഻യട്രണങ്ങള്  ഏര്ക്ീപടഽത്ത഻. 

മരഺമത്ത് െണ഻ നടത്ത഻യ 1400 ുകഺട഻രാെയഽീട കഽട഻ശ഻ക ലഭ഻യ്ക്കഺീരമ െണ഻കള്  

ഏീ്ടഽക്കഽകയ഻ീലലുന്ന ന഻ലെഺട഻ുലക്ക് കരഺറഽകഺര്ക്  ന഼ങ്ങഽന്നഽ. മഴയ഻ല്  രമകര്ക്ന്ന 

ുറഺഡഽകളചുളീട അ്കഽ്െണ഻കള്ക്ക് ുെഺലഽം െണം ീകഺടഽക്കഺന്  കഴ഻യഽന്ന഻ലലു. 

സംസ്ഥഺനീത്ത 1200 രമുേശസവയംഭരണ സ്ഥഺെനങ്ങളചുളീട വഺര്ക്ഷ഻ക െധതിരമ഻കളചുളീട 

ി഻ലലുചുളകള്  മഺറഺനഺകഽന്ന഻ലലു. സംസ്ഥഺനീത്ത സഺമ്പത്ത഻ക ട്െരമ഻സന്ധ഻ 

ഭയഺനകമഺീണന്നഽം ശമ്പളവഽം ീെന്ഷനഽം തട്രമ നഺള്  ീകഺടഽക്കഺനഺകഽം തന്നത് 

ുെഺലഽം സംശയത്ത഻ലഺീണന്നഽം ഴരഽ മട്ര഻ ട്െതരമഺെ഻്഻ര഻യ്ക്കഽന്നഽ. െഽരഽക്കത്ത഻ല്  

സംസ്ഥഺനരാെ഼കരണത്ത഻നഽ ുശഷം ഏ്വഽം വല഻യ ധനകഺരയ രമകര്ക്് 

ുനര഻ട്ടകഺലഘട്ടത്ത഻നഽ (1998-99 മഽരമല്  2000-01 വീര) സമഺനമഺയ സ്ഥ഻രമ഻യഺണ് 

ഇന്നഽ്ള ത്.  

സംസ്ഥഺനം രാക്ഷധനട്െരമ഻സന്ധ഻യ഻ലഺീണന്നഽം ഈ ന഻ലയ്ക്കഺണ് ധനസ്ഥ഻രമ഻ 

മഽുന്നഺട്ട് ുെഺകഽന്നീരമങ്ക഻ല്  2017-18 ല്  സംസ്ഥഺനം ധനകഺരയ രമകര്ക്്യ഻ുലക്കഽം 

സഺമ്പത്ത഻ക അരഺജകരമവത്ത഻ുലക്കഽം ന഼ങ്ങഽീമന്നഽം 2016ീല ധവളെട്രമം 

ട്െവെ഻്഻രഽന്നഽ. ഈ ട്െവെനം ഇുപഺള്  യഺഥഺര്ക്്യമഺയ഻.  ന഻കഽരമ഻ ഭരണത്ത഻ീല 



ീകടഽകഺരയസ്ഥരമയഽം, അഴ഻മരമ഻യഽം മാലമഽ്ള  ന഻കഽരമ഻ വരഽമഺനത്ത഻ീല ഇട഻വ്, 

ീെലവഽകള്  ന഻യട്ര഻ക്കഽന്നരമ഻ീല വ഼ഴ്െകള്  തന്ന഻വയഺണ് 

രാക്ഷധനട്െരമ഻സന്ധ഻യഽീട കഺരണമഺയ഻ ധവളെട്രമം ൊണ്ട഻കഺണ഻്ത്. ധനകഺരയ 

രമകര്ക്്യഽീട ട്െരമ഻ങലനങ്ങള്  സര്ക്ക്കഺര്ക്  വകഽപചുളകള്ക്ക് െഽറത്ത് സവയംഭരണ 

സ്ഥഺെനങ്ങള്, അര്ക്ധതിസര്ക്ക്കഺര്ക്  സ്ഥഺെനങ്ങള് , ീെഺരമഽുമഖല സ്ഥഺെനങ്ങള്  

രമഽടങ്ങ഻യവയ഻ുലക്കഽം വയഺെ഻്഻ര഻യ്ക്കഽന്നഽ.  

 സംസ്ഥഺനത്ത് അനഽവര്ക്ത്ത഻്് വരഽന്ന ധനധാര്ക്ത്ത് രഺട് ഼യവഽം 

അരമ഻ലധ഻ ഻രമമഺയ ധനനയങ്ങളചുളം ധനഭരണത്ത഻ീല ീകടഽകഺരയസ്ഥരമയഽം ുമഺശമഺയ 

ധനകഺരയ മഺുനജ്ീമന്റചുളമഺണ് ന഻രമയന഻ദ്ഺനീെലവഽകള്  (ുനഺണ്പ്ലഺന്  റവനയാ ീെലവ്) 

ഴരഽ ന഻യട്രണവഽമ഻ലലുഺീരമ കഽരമ഻്ചുളയരഺന്  കഺരണം. കഴ഻ഞ്ഞ മാന്നഽ 

ദ്ശഺബ്ദകഺലീത്ത സംസ്ഥഺനധനസ്ഥ഻രമ഻ െര഻ുശഺധ഻്ഺല്  രഺട് ഼യെഺര്ക്ട്ട഻കളചുളീട 

ഉെസംഘടനകളഺയ സര്ക്ക്കഺര്ക്  ജ഼വനക്കഺരഽീട സംഘടനകളചുളീട സമ്മര്ക്േം മാലം 

അഞ്ചഽ വര്ക്ഷത്ത഻ല്  ഴര഻യ്ക്കല്  നടത്തഽന്ന ശമ്പള ീെന്ഷന്  െര഻ഷ്ക്ക്കരണവഽം 

വര്ക്ഷത്ത഻ല്  ശരഺശര഻ രണ്ട് ഡ഻.ത. വര്ക്ധതിനവഽം സി ഻ക്കഽന്ന അധ഻ക 

ധനിഺധയരമയഺണ് ട്െരമ഻സന്ധ഻യഽീട മാലകഺരണീമന്ന് കഺണഺം. ഇന്നീത്ത ധനകഺരയ 

രമകര്ക്്യഽീടയഽം ട്െധഺനകഺരണം ഇരമഺണ്. െത്തഽവര്ക്ഷുത്തക്ക് ശമ്പളകമ്മ഻ഷന്  

ശഽെഺര്ക്ശ ീെയ്രമ ഉയര്ക്ന്ന ുരമഺരമ഻ലഽ്ള  ശമ്പളതീകയ഻ലഽകള്  അഞ്ചഽവര്ക്ഷുത്തക്ക് 

മഺ്഻ നടപ഻ലഺക്ക഻. ശമ്പള െര഻ഷ്ക്ക്കരണം നടപ഻ലഺക്കഽംുിഺഴഽ്ള  അധ഻ക ിഺധയരമ 

5277 ുകഺട഻രാെീയന്നഺണ് ശമ്പള കമ്മ഻ഷീന്റ കണക്ക്. തന്നഺല്  യഥഺര്ക്് അധ഻ക 

ിഺധയരമ 6000 മഽരമല്  7000 ുകഺട഻ രാെയഺണ്. ഈ അധ഻ക ിഺധയരമ രമഺങ്ങഺനഽ്ള  

കഴ഻വ് ഇലലുഺീരമ സംസ്ഥഺനം ധനകഺരയരമകര്ക്്യ഻ീലത്ത഻. 

 കഴ഻ഞ്ഞ ശമ്പളെര഻ഷ്ക്ക്കരണ൦ സര്ക്ക്കഺര഻ീന്റ ധനസ്ഥ഻രമ഻യ഻ല്  വരഽത്ത഻യ 

ആഘഺരമം തരഺീണന്നഽ െര഻ുശഺധ഻യ്ക്കഺം. 2016 ജനഽവര഻യ഻ലഺണ് െര഻ഷ്ക്ക്കരണം 

നടപ഻ലഺക്ക഻യീരമങ്ക഻ലഽം ഇരമ഻ന് 2014 ജാൂല മഽരമല്  മഽന്കഺലട്െഺിലയം 

ഉണ്ടഺയ഻രഽന്നഽ. നടപ഻ലഺക്ക഻യ ആദ്യ വര്ക്ഷം 2016-17 ല്  ശമ്പള-ീെന്ഷന്  ീെലവ് 

17 ശരമമഺനവഽം, രണ്ടഺം വര്ക്ഷം 2017-18 ല്  ട്െരമ഼ക്ഷ഻ക്കഽന്ന വര്ക്ധതിന 17 

ശരമമഺനവഽമഺണ്. ിജ്് തസ്റ്റ഻ുമ്് അനഽസര഻്് 2017-18 സഺമ്പത്ത഻ക വര്ക്ഷീത്ത 

ഈ ഇനത്ത഻ലഽ്ള  ീമഺത്തം ീെലവ് 50529 ുകഺട഻രാെയഺണ് (െട്ട഻ക).  

 



െട്ടിാ 

ശമ്പള പെന്ഷന്  പെലവ് (്ൂെ ഡാഥാനടി) 
വര്ഷസ ശമ്പളസ പെന്ഷന്  പ ഥാനതെ സ വര്ധന  വര്ധന  (%) 

2013-14 19554 9971 29525 3153 11.96 

2014-15 21621 11253 32874 3349 11.34 

2015-16 23757 13063 36820 3946 12.00 

2016-17 (RE) 27794 15404 43198 6378 17.32 

2017-18 (BE) 32355 18174 50529 7331 16.97 

 

അരമഺയത് സര്ക്ക്കഺര഻ീന്റ ീമഺത്തം റവനയാ വരഽമഺനത്ത഻ീന്റ 54 ശരമമഺനവഽം ശമ്പള 

ീെന്ഷന് മഺട്രമമഺയ഻ ീെലവഺക്കഽന്നഽ. ശമ്പളെര഻ഷ്ക്ക്കരണത്ത഻ീന്റ ഴരഽ ഭഺഗം 

െ഻.തഫ്. ല്  ലയ഻പ഻ക്കഽന്നത് ീകഺണ്ട് ഈ ിഺധയരമ ഇരമ഻ലഽം കാടഽരമലഺവഺനഺണ് 

സഺധയരമ. ഈ ഇനത്ത഻ല്  സി ഻ക്കീപട്ട അധ഻ക ിഺധയരമയഽം, മ്ചുളം ന഻റുവ്ഺന്  

സംസ്ഥഺന ന഻കഽരമ഻കള഻ലഽം, ജ഻.തത.ട഻. യ഻ലഽം ഉ്ള  വര്ക്ധന െരയഺ്രമമലലു 

തന്നരമഺണ് യഺഥഺര്ക്്യം. ഇുപഺഴീത്ത ധനകഺരയ രമകര്ക്്യ്ക്ക് അട഻സ്ഥഺന 

കഺരണവഽം ഇരമഺണ്.  

ധനകഺരയ രമകര്ക്്യ഻ുലക്ക് നയ഻് മ്് കഺരണങ്ങള്  രമഺീഴ െറയഽന്നഽ. (1). 

ന഻രമയ ന഻ദ്ഺന ീെലവഽകള്  ന഻റുവ്ഺന്  ുവണ്ട഻ വര്ക്ഷങ്ങളഺയ഻ വന്ുരമഺരമ഻ല്  കടം 

വഺങ്ങഽന്നത് മാലമഽ്ള  ഉയര്ക്ന്ന ുരമഺരമ഻ീല റവനയാ കമ്മ഻യഽം, ധനകമ്മ഻യഽം. (2). 

അധ഻ക ിഺധയരമ സി ഻ക്കഽന്ന ിയാുറഺട്കസ഻ വ഻കസനം, അനഺവശയ രമതരമ഻കകളചുളം, 

സ്ഥഺെനങ്ങളചുളം സി ഻ക്കല്, ന ത്ത഻ല്  നടക്കഽന്ന സ്ഥഺെനങ്ങളചുളീട ന ം ന഻കത്തഺന്  

ധനസഹഺയം രമഽടങ്ങ഻യവ. (3). സര്ക്ക്കഺറ഻ീന്റ ീമഺത്തം ശമ്പള-ീെന്ഷന്  ീെലവ഻ല്  

മാന്ന഻ീലഺുന്നഺളം വരഽന്ന സവകഺരയവ഻ദ്യഺഭയഺസ സ്ഥഺെനങ്ങളചുളീട അന഻യട്ര഻രമമഺയ 

ീെലവ് വര്ക്ധതിന. (4). ഭരണവര്ക്ഗത്ത഻ീന്റ ആഡംിരത്ത഻നഽ ുവണ്ട഻യഽ്ള  ധനധാര്ക്ത്ത് 

സി ഻ക്കഽന്ന സഺമ്പത്ത഻ക ിഺധയരമകള് . (5). വ഻ഭവങ്ങള്  കണക്ക഻ീലടഽക്കഺീരമ 

ീെരഽപ഻് വഺര്ക്ഷ഻ക െധതിരമ഻കള്  നടപ഻ലഺക്കല്, വര്ക്ധ഻് കടിഺധയരമ മാലമഽ്ള  

വഺയ്െ െല഻ശ രമ഻ര഻്ടവ്. (6). ന഻കഽരമ഻, ന഻കഽരമ഻ുയരമര ന഻രക്കഽകള഻ലഽം 

കഺലഺനഽസരണം മഺ്ം വരഽത്തഺത്തരമഽം, ുമഺശമഺയ ന഻കഽരമ഻ െ഻ര഻വഽം. 



ഈ െര്ക്് ഉെസംഹര഻യ്ക്കഺം. ധവളെട്രമം ഈ വര്ക്ഷം 

ധനരമകര്ക്്യഽണ്ടഺകഽീമന്ന് മഽന്കാട്ട഻ ട്െവെ഻്഻ട്ടചുളം അത് െര഻ഹര഻യ്ക്കഺന്  

കഺരയമഺയ നടെട഻കള്  സവ഼കര഻കഺത്ത ീകടഽകഺരയസ്ഥരമയഺണ് ഇന്നീത്ത ഈ 

ദ്ഽ:സ്ഥ഻രമ഻യ്ക്ക് കഺരണം. ഇന്നീത്ത രമകര്ക്്യ്ക്കഽ്ള  ട്െധഺനകഺരണം 2016 

ജനഽവര഻യ഻ല്  നടത്ത഻യശമ്പളെര഻ഷ്ക്കരണവഽം അരമഽമാലം ഉണ്ടഺയ അധ഻ക 

ധനിഺധയരമയഽമഺണ്. ഇരമഽമാലം ന഻രമയന഻ദ്ഺന ീെലവഽകള്ക്ക് ുെഺലഽം െണം 

ഇലലുഺത്ത സ്ഥ഻രമ഻ സി ഻് ഻ര഻യ്ക്കഽന്നഽ. 1999-2001 കഺലീത്ത ധനരമകര്ക്് 

െര഻ഹര഻യ്ക്കഺന്  സവ഼കര഻്രമ഻നഽ സമഺനമഺയ കടഽത്ത നടെട഻കള്  ഈ രമകര്ക്് 

െര഻ഹര഻യ്ക്കഺന്  ആവശയമഺണ് .  

(ുലഖകന്  ുകരള െബ്ല഻ക് തക്തീെന്ഡ഻്ര്ക്  റ഻വയാ കമ്മ഻്഻, അഞ്ചഺം സംസ്ഥഺന 

ധനകഺരയകമ്മ഻ഷന്  തന്ന഻വയഽീട അധയക്ഷന്  ആയ഻രഽന്നഽ) 


