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പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ 
ബതില് നമ്പര്   100

 2022-ലലെ കകേരള ധനകേഞരര്യ (2-ാ നമ്പര്) ബതില് 
2022-2023  സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുള്ള കകേരള 
സര്കഞരതിലന്റെ  ചതിലെ ധനകേഞരര്യ നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക് 

പഞബലെര്യഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനുള്ള 

 ഒരു 

 ബതില്

പപീഠതികേ  . 2022-2023  ― സഞമ്പതതികേ വര്ഷകതക്കുളള കകേരള സര്കഞരതിലന്റെ ചതിലെ

ധനകേഞരര്യ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനക്ക്  കവണതി 2003-ലലെ  കകേരള

ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികേളുലടെ പരമഞവധതി പരതിധതി ആകക്ക്  (2003-ലലെ  30)  വപീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി

ലചയ്യുന്നതക്ക് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്; 

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പകേഞരഞ്ചാം

നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പ  രുഞ്ചാം     പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകതിനക്ക്  2022-ലലെ  കകേരള  ധനകേഞരര്യ

(2-ാ നമ്പര്) ആകക്ക് എന്നക്ക് കപരക്ക് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്ക് 2022 ഏപതില് 1-ാ തപീയതതി പഞബലെര്യതതില് വരുന്നതഞണക്ക്. 

2.  2003-  ലലെ    30  -  ാ     ആകതിലന്റെ  കഭദഗതതി  .―2003-ലലെ  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്

ഗഞരണതികേളുലടെ  പരമഞവധതി  പരതിധതി  ആകതിലലെ  (2003-ലലെ  30)  3-ാ വകുപ്പതിനക്ക്  പകേരഞ്ചാം

തഞലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പക്ക് കചര്കകണതഞണക്ക്, അതഞയതക്ക് :― 

“3. ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികേളുലടെ പരമഞവധതി പരതിധതി  .―ഏലതഞരു വര്ഷവഞ്ചാം ഏപതില്

ഒന്നഞഞ്ചാം  തപീയതതി  ബഞകതി  നതില്ക്കുന്ന  ലമഞതഞ്ചാം  സര്കഞര്  ഗഞരണതികേള്,  മുന്വര്ഷലത

വഞര്ഷതികേ  ധനകേഞരര്യ  കസ്റ്റേറക്ക്ലമന്റെക്ക്  പകേഞരമുള്ള  ലമഞതഞ്ചാം  റവനന്യു  വരുമഞനതതിലന്റെ  100

ശതമഞനകമഞ  അലല്ലെങതില്  ലമഞതഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭര്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനതതിലന്റെ

(ജതിഎസ്ഡതിപതി) 10 ശതമഞനകമഞ ഇതതില് ഏതഞകണഞ കുറവക്ക്,  അതതആയയരയകകണതതണത.”.  

225/2022.



2

 1985-ലലെ കകേരള തഞല്കഞലെതികേ റവനന്യൂ പതിരതിലച്ചെടുകല് ആകക്ക് 
(1985-ലലെ 10) പകേഞരമുളള പഖര്യഞപനഞ്ചാം 

1985-ലലെ  കകേരള  തഞല്കഞലെതികേ  റവനന്യൂ  പതിരതിലച്ചെടുകല്  ആകക്ക്  (1985-ലലെ  10)

പകേഞരഞ്ചാം ഈ ബതില്ലെതിലലെ വര്യവസകേള്കക്ക് 2022 ഏപതില് 1-ാ തപീയതതിയതിലഞ്ചാം അനമുതലഞ്ചാം

പഞബലെര്യമുണഞയതിരതികകണതക്ക്  ലപഞതുതഞല്പരര്യഞര്തഞ്ചാം  യുക്തമഞലണന്നക്ക്  ഇതതിനഞല്

പഖര്യഞപതിച്ചുലകേഞള്ളുന. 

ഉകദ്ദേശര്യകേഞരണങ്ങളുലടെ വതിവരണഞ്ചാം 

ധനകേഞരര്യ  സഞപനങ്ങള്/ബഞങ്കുകേള്  എന്നതിവയതില്  നതിനഞ്ചാം  പണഞ്ചാം

സസ്വരൂപതിക്കുന്നതതിനഞയതി  സര്കഞര്  വകുപ്പുകേള്ക്കുഞ്ചാം,  ലപഞതുകമഖലെഞ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,

കകേഞര്പ്പകറഷനുകേള്ക്കുഞ്ചാം,  തകദ്ദേശസസ്വയഞ്ചാംഭരണ  സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം,  സ്റ്റേഞറന്യൂട്ടറതി

കബഞര്ഡുകേള്ക്കുഞ്ചാം, സഹകേരണ സഞപനങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം സര്കഞര് ഗഞരണതി നല്കേതി വരുനണക്ക്.

അതരഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  സര്കഞര്,  ഗുണകഭഞക്തൃ  സഞപനങ്ങളുലടെ  കമല്  പതതിവര്ഷഞ്ചാം

ലമഞതഞ്ചാം ഗഞരണതി തുകേയുലടെ  0.75  ശതമഞനഞ്ചാം നതിരകതില് ഗഞരണതി കേമപീഷന് ചുമത്തുകേയുഞ്ചാം

ലചയ്യുനണക്ക്.  2003-ലലെ  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ഗഞരണതികേളുലടെ  പരമഞവധതി  പരതിധതി  ആകക്ക്

(2003-ലലെ 30) പകേഞരഞ്ചാം ഏലതഞരു വര്ഷവഞ്ചാം ഏപതില് ഒന്നഞഞ്ചാം തപീയതതി ബഞകതി നതില്ക്കുന്ന

ലമഞതഞ്ചാം സര്കഞര് ഗഞരണതികേള്, സഞ്ചാംസഞന സഞമ്പതതികേ സതിതതി വതിവര കേണകക്ക്  വകുപ്പക്ക്

അതതക്ക്  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതകക്ക്  കേണകഞക്കുന്ന  ലമഞതഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭര്യന്തര

ഉല്പ്പഞദനതതിലന്റെ  അഞക്ക്  ശതമഞനതതില്  കേവതിയഞന്  പഞടുളളതല്ലെ.  സമപീപകേഞലെങ്ങളതില്

ബഞങ്കുകേളുലടെയുഞ്ചാം ധനകേഞരര്യ സഞപനങ്ങളുലടെയുഞ്ചാം ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികഞയുളള ആവശര്യഞ്ചാം

വര്ദതിക്കുകേയുണഞയതി.   മഞത്രമല്ലെ,  പധഞനലപ്പട്ട  സര്കഞര്  പദതതികേളുലടെ  ഫണക്ക്

സസ്വരൂപതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഗഞരണതിയുലടെ  ആവശര്യഞ്ചാം  കവണതിവരുനണക്ക്.   നതിലെവതിലലെ  ഗഞരണതി

പരതിധതി കേഞരണഞ്ചാം ഇപകേഞരഞ്ചാം ധനവതിനതികയഞഗതതിനക്ക് തടെസഞ്ചാം കനരതിടുന്നതഞയതി സര്കഞരതിലന്റെ

ശ്രദയതില്ലപ്പട്ടതിട്ടുണക്ക്.   അതതിനഞല്  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ഗഞരണതികേളുലടെ  നതിലെവതിലളള  പരതിധതി

വര്ദതിപ്പതിച്ചെക്ക്  നതിശ്ചയതിക്കുകേ  എന്നതക്ക്  വതികവകേപൂര്വ്വമഞയ  ധനകേഞരര്യ  മഞകനജ് ലമന്റെതിലന്റെ

തഞല്പരര്യതതിനുഞ്ചാം  സഞമൂഹര്യവഞ്ചാം  ഭഭൗതതികേവമഞയ  സഭൗകേരര്യങ്ങള്  വതികേസതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

അനുകപക്ഷണപീയമഞയതി  തപീര്ന്നതിരതിക്കുന.   ആയതതിനഞല്  റതിസര്വക്ക്  ബഞങക്ക്  ഓഫക്ക്  ഇന്തര്യ

നതിശ്ചയതിച്ചെതിട്ടുളള  വര്യവസകേള്  പഞലെതിച്ചുലകേഞണക്ക്  തലന്ന  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ഗഞരണതിയുലടെ

പരമഞവധതി പരതിധതി നതിലെവതിലള്ള സഞ്ചാംസഞന ആഭര്യന്തര ഉല്പ്പഞദനതതിലന്റെ 5% എന്നതതില്

നതിനഞ്ചാം,  ഏലതഞരു  വര്ഷവഞ്ചാം  ഏപതില്  ഒന്നഞഞ്ചാം  തപീയതതിയതിലലെ   ലമഞതഞ്ചാം  സര്കഞര്
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ഗഞരണതികേള്  മുന്വര്ഷലത  ലമഞതഞ്ചാം  റവനന്യു  വരുമഞനതതിലന്റെ  100  ശതമഞനകമഞ

അലല്ലെങതില്  ലമഞത  സഞ്ചാംസഞന  ആഭര്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനതതിലന്റെ  (ജതിഎസ്ഡതിപതി)  10

ശതമഞനകമഞ  ഇതതില്  ഏതഞകണഞ  കുറവക്ക്,  അതഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം  എന്ന  രപീതതിയതില്  2022-23

സഞമ്പതതികേ വര്ഷലത ബജറക്ക് പസഞ്ചാംഗതതിലലെ 459-ാ ഖണതികേയതില് പഖര്യഞപതിച്ചെതിട്ടുള്ള

കകേരള  സര്കഞരതിലന്റെ  ധനകേഞരര്യ  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്കക്ക്  പഞബലെര്യഞ്ചാം  നല്കുന്നതതിനഞയതി   2003-ലലെ

കകേരള ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികേളുലടെ പരമഞവധതി പരതിധതി ആകക്ക്  (2003-ലലെ 30)  കഭദഗതതി

ലചയ്യുന്നതതിനക്ക് ഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണക്ക് ഈ ബതില്.  

ധനകേഞരര്യ ലമകമഞറഞണഞ്ചാം 

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പഞബലെര്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചയഞല്
സഞ്ചാംസഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേലചലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ. 

                                                  ലകേ. എന്. ബഞലെകഗഞപഞല്.
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 2003-ലലെ കകേരള ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികേളുലടെ പരമഞവധതി 
പരതിധതി ആകതില്  (2003-ലലെ 30) 

നതിനളള പസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

**                 **                           **                                **   

3.  ഗവണ്ലമന്റെക്ക് ഗഞരണതികേളുലടെ പരമഞവധതി പരതിധതി  .―ഏലതഞരു വര്ഷവഞ്ചാം ഏപതില്
ഒന്നഞഞ്ചാം  തപീയതതി  ബഞകതി  നതില്ക്കുന്ന  ലമഞതഞ്ചാം  ഗവണ്ലമന്റെക്ക്  ഗഞരണതികേള്  സഞ്ചാംസഞന
സഞമ്പതതികേ  സതിതതി  വതിവര  കേണകക്ക്  വകുപ്പക്ക്,  അതതു  സഞമ്പതതികേ  വര്ഷകതകക്ക്
കേണകഞക്കുന്ന  സഞ്ചാംസഞനതതിലന്റെ  ലമഞതഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞന  ആഭര്യന്തര  ഉല്പ്പഞദനതതിലന്റെ
അഞക്ക് ശതമഞനതതില് കേവതിയഞന് പഞടുളളതല്ലെ. 

**              **                      **                          **      


