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സബ്ജകജ കമറിററി  VIII
സപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരര്യങ്ങള

(2021-2023)

ഘടന

അദര്യക്ഷന

ശശ. ചക. എന. ബപ്പോലപഗപ്പോപേപ്പോല,
 ധനകപ്പോരര്യ വകുപ്പുമനറി.

എകജ  -  ഒഫശപഷര്യപ്പോ അകഗങ്ങള  

ശശ. എക. വറി. പഗപ്പോവറിന്ദന മപ്പോസ്റ്റര്,
തപദ്ദേശസസ്വയകഭരണക, ഗപ്പോമവറികസനക, എകകസജ വകുപ്പുമനറി. 

ശശ. വറി. എന. വപ്പോസവന,
സഹകരണക-രജറിപസ്ട്രേഷന, സപ്പോകസപ്പോരറികക വകുപ്പുമനറി.

അകഗങ്ങള

ശശ. ചക. ബപ്പോബു (തൃപ്പുണറിത്തുറ) 

പഡപ്പോ. ചക. ടറി. ജലശല 

ശശ. ഡറി. ചക. മുരളറി 

ശശ. തറിരുവഞ്ചൂര് രപ്പോധപ്പോകൃഷ്ണന 

ശശ. പതപ്പോടതറില രവശന്ദ്രന 

ശശ. എന. ഷകസുദ്ദേശന 

ശശ. ചക. വറി. സുപമഷജ 

ശശ. ഇ. ചക. വറിജയന. 

നറിയമസഭപ്പോ ചസക്രപടററിയറജ 

ശശ. എ. എക. ബഷശര്, ചസക്രടററി  

ശശമതറി ലറിമ ഫപ്പോനസറിസജ, പജപ്പോയറിനജ ചസക്രടററി 

ശശമതറി ബറിന്ദു എസജ. എല., ചഡപേപ്യൂടറി ചസക്രടററി 

ശശ. എക. എസജ. ശശകുമപ്പോര്, അണ്ടര് ചസക്രടററി.



2022-ചല പകരള ധനസകബനമപ്പോയ ഉതരവപ്പോദറിത (പഭദഗതറി) ബറില

സബ്ജകജ കമറിററി ററിപപപ്പോര്ടജ

സപ്പോമ്പതറിക കപ്പോരര്യങ്ങള സകബനറിച്ച സബ്ജകജ കമറിററി  VIII-ചന പേരറിഗണനയ്ക്കയച്ച
2022-ചല പകരള ധനസകബനമപ്പോയ ഉതരവപ്പോദറിത (പഭദഗതറി) ബറില (ബറില നമ്പര് 125)
സമറിതറി  ഖണക  ഖണമപ്പോയറി  പേരറിഗണറിച്ചതനുസരറിച്ചുള്ള  സബ്ജകജ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടക
അതറിപനപ്പോടനുബനമപ്പോയറി  പചെര്തറിടള്ള  സബ്ജകജ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടജ  ചചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള
ബറിലക സമര്പറിക്കുന.

2. 2022-ചല   പകരള  ധനസകബനമപ്പോയ  ഉതരവപ്പോദറിത  (പഭദഗതറി)  ബറില
2022 ജൂകല  20-ാം തശയതറി ഒരു അസപ്പോധപ്പോരണ ഗസറപ്പോയറി പ്രസറിദശകരറിച്ചു.  ഈ ബറില
2022 ആഗസ്റ്റജ 24-ാം തശയതറി സഭയറില അവതരറിപറിക്കുകയക അപന്നേ ദറിവസക തചന്നേ സഭ
സപ്പോമ്പതറിക  കപ്പോരര്യങ്ങള  സകബനറിച്ച  സബ്ജകജ  കമറിററി  VIII-ചന  പേരറിഗണനയ്ക്കജ
അയയ്ക്കുകയക ചചെയ.

3. 2022 ആഗസ്റ്റജ 24-ാം തശയതറി സമറിതറി പയപ്പോഗക പചെര്ന്നേജ പ്രസ്തുത ബറില ഖണക
ഖണമപ്പോയറി  പേരറിഗണറിക്കുകയക ചുവചട പചെര്ക്കുന്നേ പഭദഗതറികപളപ്പോചട  അകഗശകരറിക്കുകയക
ചചെയ.

ഖണക  - 2

(i)  2-ാം  ഖണതറില  "(ഇതറിനുപശഷക  പ്രധപ്പോന  ആകജ  എന്നേപ്പോണജ
പേരപ്പോമര്ശറികചപടുക)”എന്നേ വപ്പോക്കുകളക ബപ്പോകറ്റുകളക ഒഴറിവപ്പോപകണ്ടതപ്പോണജ.

(ii)  2-ാം ഉപേഖണതറില "സപ്പോമപ്പോനര്യതയ്ക്കജ ഭകഗക വരപ്പോചതയക" എന്നേതറിനജ പശഷക
ആദര്യക വരുന്നേ "റവനപ്യൂ കമറി" എന്നേ വപ്പോകജ  ഒഴറിവപ്പോപകണ്ടതപ്പോണജ.

4. മറജ പഭദഗതറികള ആനുഷകഗറികപമപ്പോ ഘടനപ്പോപേരപമപ്പോ ആണജ.

5.  വറിപയപ്പോജനക്കുററിപ്പുക  സബ്ജകജ  കമറിററി  ററിപപപ്പോര്ടജ  ചചെയ്ത  പ്രകപ്പോരമുള്ള  ബറിലക
അനുബനമപ്പോയറി പചെര്തറിരറിക്കുന.

തറിരുവനന്തപുരക, ചക. എന. ബപ്പോലപഗപ്പോപേപ്പോല,  
20 22, ആഗസ്റ്റജ 24.   അദര്യക്ഷന,

സബ്ജകജ കമറിററി VIII.



അനുബനക   I

വറിപയപ്പോജനക്കുററിപജ

പേതറിനഞപ്പോക  ധനകപ്പോരര്യ  കമശഷചന  പുതുകറിയ  പറപ്പോഡജ  മപ്പോപറിനജ  അനുസൃതമപ്പോയറി
പകരള ധനസകബനമപ്പോയ ഉതരവപ്പോദറിത നറിയമക പഭദഗതറി  ചചെയ്യുന്നേതറിനപ്പോണജ  ബറിലറില
വര്യവസ്ഥ ചചെയ്തറിരറിക്കുന്നേതജ.

പകരളതറില  ധനസകബനമപ്പോയ  ഉതരവപ്പോദറിത  നറിയമക  നടപറിലപ്പോകറിയറിടചണ്ടങറിലക
ഇതറിചന വര്യവസ്ഥകള പേപ്പോലറികപ്പോന സര്കപ്പോര് പേരപ്പോജയചപടുകയപ്പോണജ. ചപേപ്പോതു കടക, ധനകമറി,
റവനപ്യൂ കമറി എന്നേറിവ കുറച്ചുചകപ്പോണ്ടുവരപ്പോനുള്ള വര്യവസ്ഥകള നറിയമതറില ഉചണ്ടങറിലക ഈ
ധനസൂചെറികകള ക്രമപ്പോതശതമപ്പോയറി  വര്ദറിക്കുകയപ്പോണജ.  അകക്കൗണ്ടനജ  ജനറലറിചന കണക്കുകള
പ്രകപ്പോരക  31-3-2022-ചല  സകസ്ഥപ്പോനതറിചന  ചമപ്പോതക  കടബപ്പോധര്യത  3,32,291  പകപ്പോടറി
രൂപേയപ്പോണജ.   ഇന്തര്യന സകസ്ഥപ്പോനങ്ങളചട ശരപ്പോശരറി ധനകമറി നറിരകജ  2.5  ശതമപ്പോനമപ്പോണജ,
ഇതജ ധനസകബനമപ്പോയ ഉതരവപ്പോദറിത നറിയമങ്ങളചട പേരറിധറിയപ്പോയ മൂന്നേജ ശതമപ്പോനപതകപ്പോള
കുറവപ്പോണജ.  എന്നേപ്പോല പകരളതറിചല ധനകമറി പദശശയ ശരപ്പോശരറിയറിലക മുകളറിലപ്പോണജ. 2021-22
സപ്പോമ്പതറിക വര്ഷതറില പകരളതറിചന ധനകമറി ജറി.എസജ.ഡറി.പേറി.യചട അനുപേപ്പോതതറില  4.17
ശതമപ്പോനമപ്പോയറിരുന.

സര്കപ്പോരറിചന  ചതറപ്പോയ  ധനകപ്പോരര്യ  മപ്പോപനജ് ചമനറിചനയക  നറികുതറി  ഭരണതറിചല
ചകടുകപ്പോരര്യസ്ഥതയചടയക  പേരറിണറിത  ഫലമപ്പോയറി  സപ്പോമ്പതറിക  അച്ചടകക  പേപ്പോലറികപ്പോന
സപ്പോധറികപ്പോതതറിനപ്പോല ബറിലറിപനപ്പോടജ വറിപയപ്പോജറിപജ പരഖചപടുത്തുന.

എന. ഷകസുദ്ദേശന (ഒപജ)

 



അനുബനന്ധം   II

2022-ലലെ കകേരള ധനസന്ധംബനമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ബദില

സബ്ജകക്ട് കേമദിറദി റദികപമാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേമാരമുള്ളതക്ട് 

[നക്ഷത്രചെദിഹന്ധം ഒഴദിവമാക്കലെദിലന സൂചെദിപദിക്കുന]

2003-ലലെ  കകേരള ധനസന്ധംബനമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത

ആകക്ട് വവീണന്ധം കഭേദഗതദി

ലചെയ്യുന്നതദിനുളള
ഒര

ബദില

പവീഠദികേ.―2003-ലലെ  കകേരള  ധനസന്ധംബനമമായ  ഉത്തരവമാദദിത്ത  ആകക്ട്
(2003-ലലെ 29) ഇതദിനുകശേഷന്ധം കേമാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്ക്കമായദി വവീണന്ധം കഭേദഗതദി ലചെയ്യുന്നതക്ട്
യുക്തമമായദിരദിക്കുകേയമാല;

ഭേമാരത  റദിപബദിക്കദിലന്റെ  എഴുപത്തദിമൂന്നമാന്ധം  സന്ധംവത്സരത്തദില  തമാലഴപറയുന്ധം  പ്രകേമാരന്ധം
നദിയമമുണമാക്കുന:―

1.  ചുരക്കകപരന്ധം പ്രമാരന്ധംഭേവന്ധം  .―(1)  ഈ ആകദിനക്ട്  2022-ലലെ കകേരള ധനസന്ധംബനമമായ
ഉത്തരവമാദദിത്ത (കഭേദഗതദി) ആകക്ട് എന്നക്ട് കപരക്ട് പറയമാന്ധം. 

(2)  ഇതക്ട്  2021  ഏപ്രദില  1-ാം  തവീയതദി  പ്രമാബലെശ്യത്തദില  വന്നതമായദി
കേരതലപകടേണതമാണക്ട്.

2.  4-  ാം വകുപദിനുളള കഭേദഗതദി.―2003-ലലെ കകേരള ധനസന്ധംബനമമായ ഉത്തരവമാദദിത്ത
ആകദിലലെ  (2003-ലലെ  29) [***] 4-ാം  വകുപദില,  (2)-ാം ഉപവകുപദിനക്ട്  പകേരന്ധം
തമാലഴപറയുന്ന ഉപവകുപക്ട് കചെര്കക്കണതമാണക്ട്, അതമായതക്ട്:―

“(2)  പ്രകതശ്യകേദിചന്ധം  മുന്പറഞ്ഞ  വശ്യവസ്ഥയുലടേ  സമാമമാനശ്യതയക്ട്  ഭേന്ധംഗന്ധം  വരമാലതയുന്ധം,
[***] 2021-2022  മുതല  2025-2026  വലരയുളള വര്ഷങ്ങളദില സര്ക്കമാര് റവനന്യൂ കേമദി
പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം ഇലമാതമാകക്കണതന്ധം; 

(എ) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളദില ലമമാത്തന്ധം സന്ധംസ്ഥമാന ആഭേശ്യന്തര ഉലമാദനത്തദിലന്റെ യഥമാക്രമന്ധം  0.5  ശേതമമാനന്ധം,
0.8  ശേതമമാനന്ധം, 1.2  ശേതമമാനന്ധം, 1.7  ശേതമമാനന്ധം, 2.5  ശേതമമാനന്ധം  എന്നവീ ക്രമത്തദില റവനന്യൂ
മദിചന്ധം  വര്ദദിപദികക്കണതമാണക്ട്.  ധനക്കമദി  പരദിധദിയ്ക്കുളളദില  ലെക്ഷശ്യമമാക്കുന്ന  വമായമാ  തകേ
പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം ആസദി വദികേസനത്തദിനമായദി ലചെലെവഴദികക്കണതമാണക്ട്.
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(ബദി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025  എന്നവീ വര്ഷങ്ങളദില
ധനക്കമദി  ലമമാത്തന്ധം  സന്ധംസ്ഥമാന  ആഭേശ്യന്തര  ഉലമാദനത്തദിലന്റെ  യഥമാക്രമന്ധം  4.5  ശേതമമാനന്ധം,
4 ശേതമമാനന്ധം, 3.5  ശേതമമാനന്ധം, 3.5  ശേതമമാനന്ധം എന്നവീ   ക്രമത്തദില കുറയ്ക്കുകേയുന്ധം  2025-2026-ല
ഇതക്ട്  3  ശേതമമാനത്തദികലെക്കക്ട്  കുറചലകേമാണവരന്നതദിലൂലടേ  2021  ഏപ്രദില  1-നക്ട്  ആരന്ധംഭേദിചക്ട്
2026  മമാര്ചക്ട്  31-നക്ട്  അവസമാനദിക്കുന്ന അഞക്ട് വര്ഷത്തദിനുളളദില    ധനക്കമദി ലമമാത്തന്ധം
സന്ധംസ്ഥമാന ആഭേശ്യന്തര ഉലമാദനത്തദിലന്റെ 3 ശേതമമാനത്തദികലെക്കക്ട് കുറചലകേമാണവകരണതമാണക്ട്.

കുറദിപക്ട്  :―(i) മൂലെധന  ലചെലെവദിനത്തദിലെധദിഷദിതമമായ  0.5  ശേതമമാനന്ധം  വമായയുന്ധം
2021-2022  മുതല  2024-2025  വലരയുളള  കേമാലെയളവദില  ഊര്ജ്ജകമഖലെയദിലലെ
പ്രവര്ത്തനമദികേവദിലന  അടേദിസ്ഥമാനമമാക്കദിയുളള  അധദികേവമായമാ  പരദിധദിയമായ  0.5  ശേതമമാനവന്ധം
ഉള്ലപടുന്നതമാണക്ട് കമലപരമാമര്ശേദിച ധനക്കമദിയുലടേ ഉയര്ന്ന പരദിധദി.

(ii)  സന്ധംസ്ഥമാനത്തദിനക്ട്  നദിശ്ചയദിചദിട്ടുളള  മൂലെധന  ലചെലെവദിനത്തദിലലെ  ലെക്ഷശ്യങ്ങള്
സന്ധംസ്ഥമാനന്ധം  കകേവരദിക്കുന്ന  പക്ഷന്ധം  മൂലെധനലചെലെവദിനധദിഷദിതമമായ   വമായലയടുക്കുവമാന്
സന്ധംസ്ഥമാനന്ധം  അര്ഹമമാകുന്നതമാണക്ട്.  ഊര്ജ്ജകമഖലെയദിലലെ  പ്രവര്ത്തന  മദികേവദിലന
അടേദിസ്ഥമാനമമാക്കദിയുളള അധദികേവമായയക്ട്  അര്ഹമമാകുന്നതദിനക്ട് സന്ധംസ്ഥമാനന്ധം ഓകരമാ വര്ഷകത്തക്കുന്ധം
നദിഷ്കര്ഷദിചദിട്ടുളള   പ്രമാഥമദികേ  തലെത്തദിലുളള  എലമാ  വശ്യവസ്ഥകേളന്ധം  പ്രവര്ത്തനമദികേവക്ട്
വദിലെയദിരത്തല മമാനദണ്ഡങ്ങളന്ധം പമാലെദികക്കണതമാണക്ട്.

(iii)  ധനകേമാരശ്യ കേമവീഷന് അവമാര് ഡക്ട് കേമാലെയളവദിലന്റെ ആദശ്യ നമാലു വര്ഷങ്ങളദില
(2021-2022  മുതല  2024-2025  വലര)  ഏലതങദിലുന്ധം പ്രകതശ്യകേ വര്ഷത്തദില,  അനുവദദിച
വമായമാപരദിധദി  (ഊര്ജ്ജകമഖലെയദിലലെ  വമായ  ഒഴദിലകേ)  പൂര്ണ്ണമമായുന്ധം  വദിനദികയമാഗദിക്കമാന്
സന്ധംസ്ഥമാനത്തദിനക്ട് കേഴദിയുന്നദിലലങദില, ഉപകയമാഗദിക്കമാത്ത വമായമാ തകേ ധനകേമാരശ്യ കേമവീഷന്
അവമാര്ഡക്ട്  കേമാലെയളവദിനുളളദില  തടേര്നളള  വര്ഷങ്ങളദില  ഉപകയമാഗലപടുത്തുവമാന്
കേഴദിയുന്നതമാണക്ട്. 

(സദി) 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026 എന്നവീ
വര്ഷങ്ങളദില സന്ധംസ്ഥമാനത്തദിലന്റെ ആലകേ കേടേബമാധശ്യത  ലമമാത്തന്ധം സന്ധംസ്ഥമാന ആഭേശ്യന്തര
ഉലമാദനത്തദിലന്റെ യഥമാക്രമന്ധം  34.7  ശേതമമാനന്ധം, 34.5  ശേതമമാനന്ധം, 33.7  ശേതമമാനന്ധം, 32.8  ശേതമമാനന്ധം,
32 ശേതമമാനന്ധം എന്ന ക്രമത്തദികലെക്കക്ട് കുറചലകേമാണവകരണതമാണക്ട്". 

കകേരള നദിയമസഭേമാ ലസക്രകടറദിയറക്ട്,  എ. എന്ധം. ബഷവീര്,
തദിരവനന്തപുരന്ധം,               ലസക്രടറദി.
2022, ആഗസക്ട് 24.


