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ധനകാര�മ�ി നിയമസഭ�്  ��ാെക  

�ൾ 300 �കാരം നട�� ��ാവന 

 

 

ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട �ല��െള�ം െഫഡറൽ സംവിധാനെ��ം സം�ാന�ിെ� 

താൽ�ര��െള�ം സംര�ി��തിനാ�� ചില നിർണായക വിഷയ�ൾ 

ഉയർ�ി�ാ��തിനായി േകരള നിയമസഭ�െട ��ാെക �ൾ 300 �കാര�� ഈ 

��ാവന സമർ�ി�ാൻ ഞാൻ ആ�ഹി��. 

1. കഴി� �റ�് വർഷ�ളായി, ഇ��ൻ ഭരണഘടന വിഭാവന െച�� െഫഡറൽ സാ��ിക 

സംവിധാനെ� അ�ിമറി�ാൻ േക�സർ�ാർ നിര�രമായ �മ�ൾ നട�ിവ��. ഇത് 

പല വഴികളി�െടയാണ് െച�വ��ത്. ഒ�ാമതായി, സം�ാന��െട താൽ�ര��െള 

�തി�ലമായി ബാധി�� തര�ിൽ ഭരണഘടനയിെല വ�വ�കൾ െത�ായി 

വ�ാഖ�ാനി��. ര�ാമതായി, ധനകാര�  ക�ീഷൻ വഴി�ം, ഇതര മാർഗ�ൾ വഴി��� 

ധനൈകമാ��ിൽ �റവ് വ���.  �ടാെത േക� ഏജൻസികൾ, �േത�കി�് െറ�േല�റി 

ഏജൻസികളായ കംപ്േ�ാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറൽ ഓഫ് ഇ�� (സി&എജി), 

ആദായനി�തി വ��്, എന്േഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�് �ട�ിയ സർ�ാരി� �ത��േമാ 

പേരാ�േമാ ആയ നിയ�ണ�ി��വെയ, േക�  സർ�ാരിെ� താല്�ര��ൾ�് 

അ��തമായി ഉപേയാഗി�െകാ�് സം�ാന�െള വിേധയെ���ാൻ ഉപേയാഗി��. 

2. ഈ �മ�ളിൽ പല�ം  െപാ�െവ സം�ാന��െട താത്പര��ൾ�് എതി�ം അവയിൽ 

പല�ം �േത�കി�്  േകരള സം�ാന�ിെ� �േരാഗതിെയ അ�ിമറി��തിന് 

കാരണമാ���മാണ്. 

3. ഈ സഭയിൽ  ഞാൻ  പല തവണ �ചി�ി�ി���േപാെല, േക� സർ�ാരിെ� �ടർ�യായ  

അവഗണന�െട ഫലമായി േകരള�ിെ� വികസനെ� �ർബലെ���മാറ് അേ�യ�ം 

സ�ർ�ം നിറ� സാ��ിക �ിതിയാണ് േകരളം ഇ�് അഭി�ഖീകരി��ത്.   ഏകേദശം 

7000 േകാടി �പ�െട  റവന� ക�ി �ാ�് �റ�വ��ിയ�ം സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� 

12000 േകാടിേയാളം �പ�െട ജി.എസ്.ടി ന�പരിഹാരം �ടർ�് നൽകാൻ േക� സർ�ാർ 

വിസ�തി��ം സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ആേരാഗ�െ� സാരമായി ബാധി�ി��്.  
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4. ഇതി��റേമ, സം�ാന�ിന് ലഭിേ�� വാ�ാ പരിധിയിൽ �റവ് വ��ി 3.5 

ശതമാനമാ�ി.  ഇ� �ടാെത കിഫ്ബി, േകരള േ��് േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ 

ലിമി�ഡ് (KSSPL) എ�ീ �ാപന��െട �വർ�ന�ിനായി നൽ�� ഗ�ാര�ി 

സർ�ാരിെ� കടബാധ�തയായി നിർ�ചി���ലം 14,000 േകാടി �പ സർ�ാരിെ� കടമായി 

വിലയി��ിയിരി�കയാണ്.  ഇ��ലം ഈ വർഷം 3,578 േകാടി �പ�െട �റവ് കടെമ��് 

പരിധിയിൽ വ��ി. ഇ�ര�ിൽ 2021-22-െന അേപ�ി�് ഏകേദശം 23,000 േകാടി 

�പ�െട �റവാണ് ഈ സാ��ികവർഷ�ിൽ മാ�ം േക� നിലപാട് കാരണം 

വ�ിരി��ത്. പാവെ��വർ��  േ�മ പ�തികൾ, ഭവനം, വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം 

എ�ിവ ഉൾ�െട�� െചല�കൾ കെ���തിന് ഇ��ലം ��ി��് ഉ�ാ�ം.   

സം�ാന�ൾ െപാ�െവ�ം, േകരളം വിേശഷി�ം അഭി�ഖീകരി�� യാഥാർ���േളാ�� 

േക�സർ�ാറിെ�  നി�ംഗത �ല�� ഈ സാ��ിക സ�ർ�ം, കഴി� �േറ 

ദശക�ളായി സം�ാനം കഠിനാധ�ാനം െചയ് ത് െക�ി��� സാ�ഹിക-സാ��ിക 

�ര�ാ സംവിധാന�ിെ�  ഭ�ത�് �ഹരേമൽ�ി�ം.  ഈ സഭ അംഗീകരി� ബജ�ിൽ 

വിഭാവനം െച�ി�� വിവിധ വികസന പ�തികൾ�ം സാ�ഹിക �ര�ാ െപൻഷൻ, 

ൈലഫ് മിഷൻ, വിദ�ാഭ�ാസം, ആേരാഗ�ം എ�ിവയട��� സർ�ാരിെ� 

�തി�ാബ�മായ െചല�കൾ നിർവഹി��തി�ം  ഇത് ഭീഷണിയാ�ം. 

5. സം�ാന സർ�ാ�കെള ഇ�െന സാ��ിക സ�ർ��ിലാ�േ�ാൾ തെ�, 2015-2019 

കാലയളവിൽ േകാർപേറ�ക�െട കടം ഏതാ�് 7.94 ല�ം േകാടി �പേയാളം േക� 

സർ�ാർ എ�തി ത�ക��ായി.  ഇ� �ടാെതയാണ് േകാർപേറ�കൾ�് വർഷം േതാ�ം 

നൽ�� ഭീമമായ നി�തി ഇള�കൾ.  േകാവിഡ് മഹാമാരി കാരണം രാജ��് ഉടെല�� 

ക�� സാ��ിക �തിസ�ി�െട പ�ാ�ല�ിൽ േപാ�ം സാ��ിക സഹായം 

വർ�ി�ി�ണം എ� സം�ാന�ിെ� അഭ�ർ�നകേളാട് േക� സർ�ാർ 

ക�ട�ിരി�കയാണ്. 

6. സം�ാന�ിെ� സാ��ിക ��ി��കൾ തരണം െച�ാ�ം, �ധാന വികസന-േ�മ 

പ�തികൾ നട�ാ�ാ�ം സർ�ാർ സ�ീകരി� മാർ��ളിൽ ചിലതാണ് േകരള 

ഇന്�ാ�ടക്ചർ  ഇൻെവ�്െമ� ് ഫ�്  േബാർ�ം (കിഫ്ബി), േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി 

െപൻഷൻ ക�നി�ം.  ഇവ സംബ�ി� നിയമ�ൾ സഭ ഏകക�മായി പാസാ�ിയത് 

ഓർ�മേ�ാ. ഇ�രം വികസന-േ�മ �മ�െളേ�ാ�ം മനഃ�ർവം �ർബലെ���ാൻ  

േക� സർ�ാർ ആ��ിത നീ��ൾ നട��. 
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7. 2022 മാർ�് 31-ന് േക� ധനമ�ാലയം സം�ാന��െട നിയമപരമായ വാ�ാ 

അധികാര�ൾ െവ�ി�റ�� ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി. കിഫ്ബി, േകരള 

േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ് (െക.എസ്. എസ്.പി. എൽ) േപാ�� െ�ഷ�ൽ 

പർ�സ് െവഹി�ി�ക�െട (എസ്.പി.വി) കടെമ��ൽ �ടി സം�ാന�ിെ�  അ� വാ�ാ 

പരിധിയിൽ ഉൾെ���ം എ�ാണ് ഇതിൽ നി�ർഷി�ി��ത്. ഈ ല��േ�ാെടയാണ്, 

ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 293 (3)-െ� ഇദം�ഥമ�ം എ�ാൽ നിയമവി���മായ 

വ�ാഖ�ാനം േക� സർ�ാർ സ�ീകരി�ത്.  എ�ാൽ ഇ�െന െച�േ�ാ�ം ത��െട വികസന 

പ�തികൾ നട�ാ��തി�ം തിരി�ടവിന് ധനസഹായം ന��തി�ം േക� സർ�ാരിെ� 

സമാന ഏജൻസികെള�ം െപാ�േമഖലാ �ാപന�െള�ം േബാധ�ർവം 

ഒഴിവാ�ിയി���്. 

8. ഈ നിലപാടിെ� അടി�ാന�ിൽ, റിസർവ് ബാ�് �തിയ ഒ� സർ�ലർ 

�റപെ��വി�ാൻ നിർബ�ിതമായി (DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23dated �ൺ 14, 

2022). വികസന പ�തികൾ�ായി സം�ാന സർ�ാർ ഏജൻസികൾ ധനസഹായം 

നൽ�� എ�ാ ബാ�കെള�ം ഈ സർ�ലർ പരിമിതെ���ി.  അ�െന, വയബിലി�ി 

ഗ�ാ�് ഫ�ിംഗ് വഴി പ�തികൾ ഏെ���ാ�� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട 

ഭരണഘടനാദ�മായ അധികാരം എ��മാ�െ��.  ൈലഫ് മിഷൻ വഴി വിജയകരമായി 

നട�െകാ�ിരി�� ഭവന പ�തി�ായി വാ� സമാഹരി���േപാ�ം തടസെ���� 

രീതിയാണ് ക�വ��ത്.  ഭരണഘടന  വിഭാവന െച��  സാ��ിക അധികാര�െള  

അ�ിമറി�ാ�� േക� സർ�ാരിെ�  �മ�ൾ  ഒ�രാ�ിെകാ�്  ഉയർ�വ�തെ��്  

ഞാൻ  ഈ സഭെയ അറിയി�െകാ��. 

സം�ാന�ിെ� െപാ� അ�ൗ�ിൽ ഭരണഘടനാ വി��മായ നിയ�ണ�ൾ 

9. 2017 ഓഗ�് 28-ന് ധനമ�ാലയം ഭരണഘടന അ�ശാസി�� എ�പത് വർഷം 

പാര�ര��� െഫഡറൽ ധനഘടനെയ�ം അ�വെര നിലനി�ി�� കീ�ഴ��െള�ം 

കാ�ിൽ പറ�ിെ�ാ�് ഒ� ഉ�രവ് �റെ��വി�ക��ായി.  അതി�െട സം�ാന 

�ിെ�  െമാ�ം കടെമ��് പരിധി കണ�ാ��തിന്  പ�ിക് അ�ൗ�ിൽ (െപാ� 

കണ�്) ബാ�ി�� �ക �ടി ഉൾെ���ാൻ തീ�മാനി�. ഒ� സം�ാന�ിെ� പ�ിക് 

അ�ൗ�് എ�ത് ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 266 �കാര�� ��ിയാണ്. 

ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 283 സം�ാന നിയമസഭ പാ�ാ�� നിയമ�കാരം 

സം�ാന�ൾ�് അതിെ� െപാ� അ�ൗ�് നിയ�ി��തി�� അധികാര�ൾ 
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നൽ��. സം�ാന�ിെ� പ�ിക് അ�ൗ�് അതിെ� ആഭ��ര സാ��ിക 

ഇടപാ�കെളയാണ് �തിഫലി�ി��ത്.  ഭരണഘടനാപരമായി സം�ാനം ഇ�ാര��ിൽ 

ഒ� ബാ��െട പ�ാണ് നിർവഹി��ത്.  

10. സം�ാന �നഃസംഘടനാ വ�വ�കൾ �കാരം, സം�ാന�ിെ� പ�ിക് അ�ൗ�ിന് 

കീഴി�� േകരള�ിെ� �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�ിെ� �വർ�നം അ�വദിനീയമാണ് 

എ��ത് ഞാൻ ഈ സഭ�െട ��യിൽ െപ���.  കഴി� 75 വർഷമായി, േകരള�ിൽ 

മാറിമാറി വ� സർ�ാ�കൾ സം�ാന�ിെ� പ�ിക് അ�ൗ�ി��ിൽ നി�െകാ�് 

��ിരമായി �ഷറി േസവിംഗ്സ് ബാ�് �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. പ�ിക് 

അ�ൗ�ിെ� �വർ�ന�ൾ പരിമിതെ���� േക� സർ�ാരിെ� ഇേ�ാഴെ� 

നടപടികൾ  ഭരണഘടനാ വ�വ�ക�െട ലംഘന�ം ഇ��ൻ �ണിയനിൽ അംഗത�െമ�� 

കാലം �തൽ സം�ാനം അ�ഭവി�വ�ി�� �േത�കാവകാശ�ൾ ഹനി���മാണ്. 

ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 293(3), 293 (4) എ�ിവ�െട നിയമസാ�ത ഇ�ാ� 

വ�ാഖ�ാന�ൾ 

11. എ�്െപൻഡി�ർ  വ��ിെ� 31.03.2022-െല 40(2) PF-S/2022-23 ന�ർ ക�ിൽ, 2022 

സാ��ിക വർഷെ� അ� വാ�ാ പരിധിെയ�റി�� ���ിയ നിർേ�ശ�ൾ 

അട�ിയിരി��.  ഇനി �തൽ ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 293(3) �കാരം വാ� 

എ���തി�� അ�മതി നൽ�േ�ാൾ, സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ നിേ�ാ സം�ാന 

വ�മാന�ളായ നി�തികൾ,  െസ�കൾ എ�ിവയിൽ നിേ�ാ �തേലാ പലിശേയാ ഒ��ണം  

എ� നിലയിൽ സം�ാന െപാ�േമഖലാ ക�നികൾ/േകാർ�േറഷ�കൾ, എസ്.പി.വി കൾ, 

സമാനമായ മ� �ാപന�ൾ എ�ിവ എ��� ഏ� കട�ം സം�ാന�ിെ� കടമായി 

കണ�ാേ����് എ�് വ�വ� െച�ിരി��.  

12. േക�സർ�ാരിെ� ഈ ���ിയ നിർേ�ശ�ൾ ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 

293(3), 293(4)െ� ഉേ�ശ�ല����െട ക�� ലംഘനമാണ്. ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 

293(3), വായ് പാ സമാഹരണ�ി�� സം�ാന��െട അധികാരെ� വ�വ�ാപിതമായി 

കടി�ാണി�� എ�തിൽ സംശയമി�. ഈ വ�വ� �കാരം, േക� സർ�ാർ 

സം�ാന�ിന് നൽകിയ വാ��െട ഏെത�ി�ം ഭാഗം തിരി�ട�ാൻ ബാ�ി 

നിൽ��െ��ിൽ, അെ��ിൽ േക� സർ�ാരിെ� ഗ�ാര�ി നൽകിയി�െ��ിൽ, േക� 

സർ�ാരിെ� അ�മതിയി�ാെത യാെതാ� വാ��ം സം�ാന സർ�ാ�കൾ 
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സമാഹരി�ാൻ പാ��ത�. ഈ വ�വ� സം�ാന സർ�ാ�ക�െട കടെമ��ലിന് 

മാ�േമ ബാധകമാ�.  സം�ാന സർ�ാരിെ� ഏജൻസികൾ�ം �ാപന�ൾ�ം ഇവ 

ബാധകമ�. �ാ���റി േബാഡിക�ം ക�നിക�ം േപാെല�� സം�ാന സർ�ാരിെ� മ�് 

�ാപന സംവിധാന��െട  ബാധ�തകൾ, ഭരണഘടന�െട ��ത അധ�ായ�ിൽ 

വിഭാവനം െച�� സം�ാന കട�ിെ� നിർവചന�ിൽ വ��ി�. ഭരണഘടന�െട 

ആർ�ി�ിൾ 12-െല ‘േ��്’ എ�തിെ� നിർവചനം ഭരണഘടന�െട ��ാം ഭാഗ�ിെല 

വ�വ�കൾ�് മാ�േമ ബാധകമാ�. ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 293-ൽ 

നിർവചി�ിരി�� ‘േ��്’ എ�ത് ഭരണഘടന�െട െഷഡ�ൾ 1-മായി േചർ�് വായിേ�� 

ഭരണഘടന�െട ആർ�ി�ിൾ 1(2) �കാരം നിർവചി�ിരി�� ‘േ��് എ�് 

വ�ാഖ�ാനിേ����്. 

13. െഫഡറലിസം ഭരണഘടന�െട അടി�ാന സ�ഭാവമാെണ�ം ഒ� നിയമ�ം ഈ െഫഡറൽ 

സ�ഭാവെ� ഹനി��താവ�െത�ം എസ്.ആർ.െബാൈ� Vs �ണിയൻ ഓഫ് ഇ�� (1994) 

െല വിധിയിൽ ബ�മാനെ�� ��ീം േകാടതി അസ�ിഗ്ധമായി ��ാവി�ി��്. 

ഭരണഘടന�െട െഫഡറൽ സ�ഭാവെ� മറികട�� തര�ിൽ ആർ�ി�ിൾ 293-െ� ഏത് 

വ�ാഖ�ാന�ം അ�വദനീയമെ��ം അത് ഭരണഘടന�െട തീ�മായ ലംഘനമായിരി�െമ�ം 

ബ�.��ീം േകാടതി�െട വ�ാഖ�ാന�ിൽ നി�് വ��മാ�ം.  

ധനമ�ാലയ�ിേ�തായാ�ം,  റിസർവ് ബാ�ിേ�തായാ�ം, കംപ്േ�ാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ 

ജനറലിേ�ത് ആയാ�ം, അവ�െട  ഭരണഘടനാ വി��മായ  എ�ാ നിർേ�ശ��ം, േക� 

സർ�ാരിെന�ം   അതിെ� ഏജൻസികെള�ം ��മായി ഒഴിവാ�ക�ം അവ�െട  

താൽ�ര��ൾ  �ർ�മാ�ം സംര�ി�ക�ം െച�� എ�് കാണാ��താണ്. 

ഉദാഹരണ�ിന്, േക� സർ�ാരിെ� വികസന ല���ൾ നിറേവ��തിനായി േക� 

െപാ�േമഖലാ േകാർ�േറഷ�കൾ�ം നിയമാ��ത �ാപന�ൾ�ം ഇ�ാ�സരണം 

കടെമ��ാം.  ഇത് വിേവചനമാണ്. 

റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ���െട നടപടികൾ 

14. �കളിൽ �ചി�ി� �ൺ 14, 2022-ന് റിസർവ് ബാ�് ഓഫ് ഇ�� �റെ��വി� 

DOR.CRE.REC.No.47/13.03.00/2022-23 സർ�ലർ അ�രം ക�� വിേവചനെ� വ��മായി 

�തിഫലി�ി��. ആർ.ബി.ഐ സർ�ലർ �കാരം, േ�ാെജ�ിൽ നി�� പണം െകാ�് 

��വൻ തിരി�ട�ം ഉറ�ാ�ാ�� പ�തികൾ�് മാ�േമ ബാ�കൾ�് ധനസഹായം 

നൽകാൻ കഴി�.  ഈ വാദം ഉപേയാഗി�ാൽ സം�ാന ബജ�ിൽ നി�� വയബിലി�ി 
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ഗ�ാ�് ഫ�ിംഗിെ� (വിജിഎഫ്) പി�ണ��തിനാൽ വിഴി�ം �റ�ഖ പ�തി േപാെല�� 

ഒ� പ�തി േകരള സർ�ാരിന് ഏെ���ാനാവി�. 

15. തിരി�ടവ് ഉറ�നൽകാ� വാ�കൾ�് ബാ�കൾ ധനസഹായം നൽ��ിെ��് 

ഉറ�വ�േ��ത് ആർബിഐ �െട �മതലയാണ്.   എ�ാൽ റിസർ�് ബാ�് നിയമപരമായ 

അതിെ� അധികാര സീമകൾ മറികട�െകാ�് സം�ാന�ൾ ത��െട ഏജൻസികൾ, 

േകാർ�േറഷ�കൾ, നിയമാ��ത �ാപന�ൾ, ��ിലി�ികൾ എ�ിവ �േഖന വികസന 

സംരംഭ�ൾ�് ധനസഹായം നൽ��തിൽ ബാ�കെള നിയമവി��മായി നിയ�ി�ാ�� 

േക� സർ�ാരിെ� നിർേ�ശമാണ് പി�ട��ത്.  ബാ�ക�െട േമ�� ആർബിഐ�െട ഈ 

നിയ�ണ�ൾ സം�ാന സർകാ�ക�െട പ�തികൾ�് േവ�ി മാ���താണ്.  

േക�സർ�ാർ, അതിെ� െപാ�േമഖലാ ഏജൻസിക�ം േകാർ�േറഷ�ക�ം �േഖന 

ഏെ���� പ�തികൾ�്, ഈ നിയ�ണ�ൾ ബാധകമാ��ി� എ�താണ് 

വിേരാധാഭാസം. 

16. ഭരണഘടന വിഭാവനം െച�� െഫഡറൽ സംവിധാനെ� േനരി�് അ�ിമറി�ാ�� 

�മ�ളാണിവെയ�ിൽ, രാ�ീയ ല���ൾ നിറേവ��തിനായി േക� സർ�ാർ അതിെ� 

നിയ�ണ�ി�� ഏജൻസികെള ��പേയാഗം െച�� സംഭവപര�രക�െട ഒ� േരഖാ 

ചി�മാണ് ഇനി ഞാൻ പരാമർശി��ത്. 

(1) സി&എജി�െട സം�ാന ധനകാര� റിേ�ാർ�കൾ 

i. 2019-2020 കാലയളവിൽ, സി&എജി�െട കീഴി�� അ�ൗ��് ജനറലിെ� ഓഫീസ്, 

അതിെ� ഓഡി�ിെന KIIFB എതിർ�� എ� െത�ായ ചില വാദ�ൾ ഉ�യി�. 

1971-െല കൺേ�ാളർ ആൻഡ് ഓഡി�ർ ജനറലിെ� (ഡ��ീസ്, പേവഴ് സ ് ആൻഡ് 

കൺഡിഷൻസ് ഓഫ് സർവീസ്) ആക് ട് �കാരം, സം�ാന ബഡ്ജ�ിൽ നി�് �ാ�് 

ലഭി�� ഏെതാ� �ാപനെ��ം ഓഡി�് െച�ാൻ സി&എജി�് സ�ർ��ം 

അനിയ�ിത�മായ അവകാശ�െ��് സം�ാന സർ�ാർ �ട�ം �തൽ തെ� 

വ��മായ നിലപാട് സ�ീകരി�ി��. സി&എജി നട��  കിഫ്ബി�െട ഓഡി�ിെന 

സം�ാന സർ�ാർ സ�ാഗതം െച�ി��. �കളിൽ പറ� നിയമ�ിെല േ�ാസ് 14 

�കാരം കിഫ്ബി�െട ഓഡി�് സി&എജി ആരംഭി�. ഓഡി�് �ഗമമാ��തിന് 

കിഫ്ബി എ�ാ പി�ണ�ം സൗകര���ം നൽകി.  നിർഭാഗ�വശാൽ, സി&എജി-�െട 

ഓഡി�് �ഗമമായി �േരാഗമി�േ�ാൾ േപാ�ം, അതിെ� അ�ൗ�ക�ം സാ��ിക 
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ഇടപാ�ക�ം ഓഡി�് െച�ാൻ സി&എജി-െയ കിഫ്ബി അ�വദി��ി� എ� ധാരണ 

മാധ�മ�ളിൽ �ചരി�ി�. 

ii. സി&എജി ഓഡി�ിെന കിഫ്ബി എതിർ�� എ� െത�ായ വിവരം മാധ�മ�ളിൽ 

�ചരി�േ�ാേഴ�ം 2020 മാർ�ിൽ അവസാനി�� വർഷേ��� േ��് ഫിനാൻസ് 

സംബ�ി� ഓഡി�് സി&എജി�ർ�ിയാ�ിയി��. ഈ റിേ�ാർ�ിൽ അട�ിയി�� 

പല പരാമർശ��ം ��ിസഹമായി��ി�. അവ സം�ാന സർ�ാരിെ� 

�തി�ായെയ�ം  കിഫ്ബി, െപൻഷൻ ക�നി എ�ിവ�െട �വർ�ന�െള�ം 

�തി�ലമായി ബാധി��വ ആയി��.  ഇ�രം പരാമർശ�ൾ, കിഫ്ബി�് 

വിപണിയിൽ നി�് ഫ�് സമാഹരി�ാ�� കഴിവിെന�ം ഗണ�മായ 

�ാൻഡിംഗിെന�ം തകർ�ാൻ ല��മി��വയായി�� എ� േവണം ക�താൻ. 

iii. േകരള�ിെ� സം�ാന ധനകാര�െ��റി�� സി&എജി�െട റിേ�ാർ�് ഈ 

നിയമസഭ�െട ��ാെക െവ�. നിയമപരമാ�ം ഭരണഘടനാപരമാ�ം 

നിലനി�ാ��ം സാേ�തികമായി െത�ായ�മായ പരാമർശ�ൾ 

സ�ീകരിേ��തിെ��് സഭ തീ�മാനി�ക�ം അ�രം മാ��േളാെട സി&എജി�െട 

റിേ�ാർ�കൾ അംഗീകരി�ക�ം െച�. 

iv. എ�ി��ാ�ം, ഈ സഭ�െട �േമയെ� മാനി�ാെത, സം�ാന ധനകാര� 

റിേ�ാർ�ിെല സി&എജി�െട െത�ായ�ം അടി�ാനരഹിത�മായ അഭി�ായ�ൾ, 

കിഫ്ബി, േകരള േസാഷ�ൽ െസക�രി�ി െപൻഷൻ ലിമി�ഡ് േപാ�� സം�ാന 

സർ�ാർ ഏജൻസിക�െട വാ�കൾ അ�വദി�ാതിരി�ാ�� കാരണമായി   േക� 

ധനമ�ാലയം ഉപേയാഗി�. ഈ സഭ നിരസി� സി&എജി�െട െത�ായ റിേ�ാർ�ാണ് 

േക� ധനകാര� മ�ാലയ�ിെ� ഇേ�ാ��     നിർേ�ശ�ൾ�് �ട�ം �റി�ത്.  

കിഫ്ബിയിൽ �ട�ി ഇേ�ാൾ 60 ല�േ�ാളം പാവെ��വ�െട േ�മെപൻഷൻ 

വിതരണം െച�� െക.എസ്.എസ്.പി.എൽ-െ� �വർ�നെ��ം 

തട�െ���കയാണ്.  ഭാവിയിൽ ൈലഫ് പ�തി�ൾ�െട�� േ�മ 

�വർ�ന�െള ഈ നയം തട�െ���െമ� ആശ� അ�ാന��. 

(2) എൻേഫാ�്െമ�്  ഡയറ�േറ�ിെ� അേന�ഷണ�ൾ 

i. 2019 മാർ�ിൽ �റ�ിറ�ിയ മസാല േബാ�ി�െട വിേദശ വാണിജ� വാ�കളായി 2150 

േകാടി �പ വിജയകരമായി കിഫ്ബി സമാഹരി�ി��. 1999-െല േഫാറിൻ 

എക് സ് േച�് മാേനജ് െമ� ് ആക് ട് നി�ർഷി� എ�ാ അ�മതിക�ം േനടിയ 
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േശഷമാണ് അ�് ��ത മസാല േബാ�കൾ വഴി കിഫ്ബി പണം സമാഹരി�ത്. 

മസാല േബാ�് വഴി ഫ�് സ��പി�� ആദ� സം�ാന സർ�ാർ ഏജൻസിയായി 

കിഫ്ബി ചരി��ിൽ ഇടം േനടി.  ഇത് അ�ാരാഷ് � തല�ിൽ കിഫബി�് 

വളെരയധികം  മതി�് േനടി��ക�ം ത�ലം  അ�ാരാഷ് � ആഭ��ര 

നിേ�പകർ�ിടയിൽ കിഫ്ബി�െട �ാനം ഉയ�വാൻ സഹായി�ക�ം െച�. ഈ 

േബാ�കൾ ല�ൻ േ�ാ�് എ�്േച�ി�ം സിംഗ�ർ േ�ാ�് എ�്േച�കളി�ം 

വിജയകരമായി ലി�് െച�െ��.  മസാല േബാ�ി�െട വാ� സമാഹരി� േക� 

ഏജൻസികൾ �ടി ഉ�് എ�താണ് വ�ത. എൻഎ�്എഐ (3000 േകാടി), 

എൻ�ിപിസി (4000 േകാടി), ഐ.ആർ.ഇ.ഡി.എ (1950 േകാടി)  �തലായവ ഇതിൽ 

ഉൾെ���. 

ii. 2021 െഫ�വരി 3-ന് 1999-െല െഫമ ആ�് �കാരം കിഫ്ബി�െട ചീഫ് എക് സിക��ീവ് 

ഓഫീസർ�് എൻേഫാഴ് സ് െമ�് ഡയറ�േറ�് സമൻസ് അയ�ക��ായി. എ�ാൽ 

സമൻസിെ� കാരണേമാ അേന�ഷണ വിഷയേമാ വ��മാ�ിയി��ി�. 

iii. കിഫ്ബിെയ �തിനിധീകരി�് േജായി� ് ഫ�് മാേനജർ എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�് 

ആവശ�െ�� എ�ാ േരഖക�ം സമർ�ി�. 2021 െഫ�വരി 17, 2021 െഫ�വരി 25, 2021 

മാർ�് 1, 2022 �ൈല 19 എ�ീ തീയതികളിലായി  ഇതിനകം നാ�തവണ അവർ  

െകാ�ിയിെല എൻേഫാഴ് സ് െമ� ് ഡയറ�േറ�ിന് ��ിൽ ഹാജരാേക�ി വ�. േചാദ�ം 

െച�� ഉേദ�ാഗ�ർ ആ�ഹി� ഉ�ര�ൾ പറ�വാൻ േ�രി�ി�� ശ�മായ 

സ�ർ��ം അവർ�് േനരിേട�ി വ�െവ�ാണ് മന�ിലാ��ത്. 

iv. 2021 ഡിസംബർ 15-ന് ചീഫ് എക് സിക��ീവ് ഓഫീസെറ േനരി�് േചാദ�ം 

െച��തിനായി െകാ�ിയിെല എൻേഫാഴ് സ് െമ�് ഡയറ�േറ�ിേല�് വിളി�ി�.  

മസാല േബാ�ിെ� േപ�ർ വർ�് ൈകകാര�ം െച� കിഫ്ബിയിെല മ�് 

ഉേദ�ാഗ�െര�ം ഒ�ിലധികം തവണ വി�ലമായ േചാദ�ം െച�ലിന് വിേധയമാ�ി. 

v. േഖദകരെമ� പറയെ�, �കളിൽ �ചി�ി� േചാദ�ം െച��ക�െട പര�രയിൽ, േചാദ�ം 

െച�ലിെ� ഉേ�ശ�െ��റിേ�ാ അേന�ഷി�� വിഷയെ��റിേ�ാ ഒ� 

വ��ത�ം ഉ�ായി��ി� എ�ാണ് മന�ിലാ��ത്. എൻേഫാഴ് സ് െമ�് 

ഡയറ�േറ�് ആവശ�െ�� ആയിര�ണ�ിന് േപ�കൾ വെര�� എ�ാ േരഖക�ം 

ഈ ഓേരാ അവസര�ി�ം ആ അേന�ഷണ ഏജൻസി�് യഥാവിധി നൽകിയി���്. 
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vi. കിഫ്ബി�് അ�രം സമൻ�കൾ ലഭി��തിന് ��്  തെ�, ഈ അേന�ഷണ�ൾ 

സംബ�ി� അറിയി�കൾ പലേ�ാ�ം  മാധ�മ�ൾ�് നൽകിയി�� എ�ത് വളെര 

ആശ�ാജനകമാെയാ� വ�തയാണ്.  ഈ േചാദ�ം െച��ക�ം വാർ�ാ 

േചാർ�ക�ം 2021 ഏ�ിലിൽ നട�ാനി��  നിയമസഭ തിരെ���ിന് െതാ���� 

മാസ�ളിലായി��.  അ�െകാ�് തെ� േക� സർ�ാരിെ� രാ�ീയ ല���ൾ 

ലാ�ാ�ി�� അേന�ഷണ�ളായി�� ഇത് എ�് സംശയി�ി��താണ്. 

vii. എൻേഫാ�്െമ�് ഡയറ�േറ�ിെന ��പേയാഗം െച��തിെ� ഏ��ം �തിയ 

ഉദാഹരണമാണ് �ൻ ധനകാര� മ�ി�ം കിഫ്ബി ൈവസ് െചയർേപ��മായി��  

േഡാ. ടി. എം. േതാമസ് ഐസ�ിന് സമൻസ് അയ�ത്. 2022 �ലായ് 12 തീയതി 

വ�� ഈ സമൻസ് 2022 �ലായ് 18-ന് മാ�മാണ് അേ�ഹ�ിന് ലഭി�ത്. സമൻസ് 

േഡാ. േതാമസ് ഐസ�ിന് യഥാസമയം ലഭി�ിെ��ി�ം ഒ� ��ഖ മലയാള ദിനപ�ം 

സമൻസ് സംബ�ി� വാർ� കാേല��ി റിേ�ാർ�് െച� എ�ത് �േ�യമാണ്.  

സം�ാന സർ�ാരിെന അപകീർ�ിെ���ാ�ം അതിെ� വികസന അജ��ം 

�േരാഗതി�ം തടയാ��� വളെര �ഢമായ �മമാണിത്. 

(3) ആദായനി�തി വ��ിെ� നടപടികൾ 

i. സം�ാന സർ�ാരിെനതിരായ േക� ഏജൻസിക�െട ല��ം വ�� 

ആ�മണ�ളി�ം ��പേയാഗ�ി�ം മെ�ാ� ദൗർഭാഗ�കരമായ സംഭവ വികാസമാണ് 

കിഫ്ബി�് എതിരായ ആദായനി�തി വ��ിെ� നടപടികളിൽ �തിഫലി��ത്.  

െ�ഷ�ൽ പർ�സ് െവഹി�ിൾസ് (എസ്.പി.വി) ഏർെ���ിയ  കരാ�കാർ�� 

ബി�ക�െട േപയ് െമ�ിെ� ടി.ഡി.എസ്, ഇൻകം ടാ�് ആ�് 1960 െ� പരിധിയിൽ 

ഉൾെ���ി  അേന�ഷണ�ിന് വിേധയമാ�ിയതായി�� ഈ നീ�ം. 

ii. കിഫ്ബി അംഗീകരി�  ഓേരാ േ�ാജ�ിെന�ം നിയ�ി�� ഒ� കരാർ ഉ�്. 

ബ�െ�� സർ�ാർ വ��ിെ� െസ��റി, െ�ഷ�ൽ പർ�സ് െവഹി�ിളിെ� (SPV) 

േമധാവി, കിഫ്ബി�െട സി.ഇ.ഒ എ�ിവർ ത�ിലാണ് ഈ �ിക�ി കരാർ. ഈ 

�ിക�ി കരാറിെ� നിബ�നകൾ �കാരം, േ�ാജ�ക�െട നിർ�ാണം ഏെ���� 

കരാ�കാര�മായി�� ഉട�ടി�െട �ർണ ഉ�രവാദി�ം എസ് പിവി�് 

മാ�മായിരി�ം.  �ടാെത, ടി.ഡി.എസ് ഉൾെ�െട�� എ�ാ നി�തി ബാധ�തക�ം 

അവർ�് നൽ�� ബിൽ �കയിൽ നി�് കിഴിവ് െച�് ആദായനി�തി വ��ിന് 

അടേ��ത് എസ്.പി.വി�െട �മതലയാണ്. 
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iii. ഈ �മീകരണം ആദായനി�തി വ��ിെ� അേന�ഷണ േവളയിൽ പലതവണ 

��യിൽെ���ിയി��. എ�ി��ാ�ം, ഇത് വകവ�ാെത കിഫ്ബി ധനസഹായം 

നൽ�� പ�തിക�െട നട�ി�ിന് ആധാരമായ  �ിക�ി കരാറിെല വ�വ�കൾ 

അവഗണി�ാണ് ആദായനി�തി വ��് കിഫ്ബിെ�തിെര നടപടികൾ ആരംഭി�ത്. 

iv. വളെര ആ�ര�കരമായ ഈ നീ��ിൽ, െകാ�ിയിെല ആദായനി�തി ക�ീഷണ�െട 

േന�ത��ി�� പതിനേ�ാളം ഉേദ�ാഗ�ർ അട�� സംഘം 2021 മാർ�് 25 ന് 

ഉ��് കിഫ്ബി�െട ഓഫീസിൽ ��റിയി�ി�ാെത കട�വ�. അേന�ഷണ�ിെ� 

േപരിൽ  ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസേറ�ം  കിഫ്ബിയിെല �തിർ� ഉേദ�ാഗ�േര�ം  

രാ�ി 10 മണി വെര ഏകേദശം പ�് മണി�േറാളം തട� െവ�േചാദ�ം െച�. 

ആദായനി�തി വ��ിെ� �ല�നിർ�യ അേതാറി�ി ടിഡിഎസ് അട��വരിൽ നി�് 

വിവര�ൾ േശഖരി�� സാധാരണ രീതി�മായി ഈ രീതി തിക�ം വ�ത��മായി�� 

എ�താണ് ഇതിെന സംശയാ�ദമാ��ത്. 

v. സാധാരണ രീതിയിൽ, നി�തിദായകർ അെ��്െമ�് അേതാറി�ി/ഉേദ�ാഗ�ൻ 

ആവശ�െ��� എ�ാ വിവര��ം േനരിേ�ാ �തിനിധി വഴിേയാ   നൽ�കയാണ് 

െച�ാ��ത്.  ഈ കീ�ഴ��ിന് വി��മായി, ക�ീഷണ�െട േന�ത��ി�� ഒ� 

സംഘം കിഫ്ബി സ�ർശി�് 10 മണി�റിലധികം േചാദ�ം െച��തിനായി അതിെല 

ഉേദ�ാഗ�െര തട�വ�വാൻ േ�രി�ി�ത് എ�ാെണ�് വ��മ�. എ�ി��ാ�ം, 

ഒ� െറയ്ഡിെ� സ�ഭാവ�ി�� ഈ േചാദ�ം െച�ൽ മാധ�മ�ളിൽ വി�ലമായി 

ചർ� െച�െ��. 2021 ഏ�ിലിൽ നിയമസഭ െതരെ���ിന് പ��് ദിവസം 

��ാണ് ഇത് നട�ത് എ��ം �േ�യമാണ്. �ത�നിർ�ഹണ�ിൻെറ ഭാഗമാേയാ  

ആദായനി�തി നിയമ�ൾ�് കീഴി�� ല���ൾ നിറേവ��തിേനാ അ�, മറി�് 

രാ�ീയ ല���േളാെടയാണ് അ�രം നടപടികൾ ഉ�ായത് എ�് ഉറ�ി�് 

പറയാ��താണ്. ഈ വിഷയം പി�ീട്  ബ�മാനെ�� ൈഹേ�ാടതി�െട ��ാെക 

എ�ക�ം, ബ�മാനെ�� േകാടതി അത് േ� െച�ക���ായി. 

17. ധനകാര� മ�ി എ� നിലയിൽ, ഭരണഘടനയിൽ �തിപാദി�ിരി�� െഫഡറൽ 

സാ��ിക ഘടന�െട ഇ�രം ക�� ലംഘന�ൾ ��ി�ാ�ി േക� ധനമ�ി�് 

വിശദമായ ഒ� ക�് ത�ാറാ�ി അയ���്. 
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18. ഇ��ൻ ഭരണഘടന�െട അടി�ാന �മാണ�ൾ ��തരമായ ആ�മണ�ിന്  

വിേധയമാ�� ഈ �ിതിവിേശഷെ��റി�് ന�േളാേരാ���ം 

��ാ��ളായിരി�ണെമ�് ഞാൻ ഈ സഭേയാട് അഭ�ർ�ി��.  ഭരണഘടന�െട 

അ�സ�െയ മാനി�ാെത െഫഡറൽ സംവിധാനെ� തകർ���ം, േക�സർ�ാരിെ� 

നിയ�ണ�ി�� വിവിധ ഏജൻസികെള ��പേയാഗം െച�െകാ�് സം�ാന�ിെ� 

ധനകാര� അധികാര�െള ഹനി���മായ നീ��ളാണ് നട��ത്.  ന�െട 

സം�ാന�ിെ��ം രാജ��ിെ��ം ഭാവിെയ ബാധി���ം, െഫഡറലിസെ� 

തകർ���മായ ഈ വിഷയ�ൾ ഗൗരവമായ പരിേശാധന�ായി ഞാൻ ഈ സഭയിൽ 

സമർ�ി��.  

 

െക എൻ ബാലേഗാപാൽ  

ധനകാര� മ�ി 

 

 

 

 

 

 

 


