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ഇത്തരുണത്തനില്  ലചയര്  ബനലപട്ടവലര  ഓര്മ്മലപടുത്തുന.  ചട്ടപ്രകഭാരശ  മുന്കൂര്

ദനഭാട്ടശസത്  നല്കനി  ബഹുമഭാനലപട്ട  അശഗങ്ങള  ദചഭാദനിക്കുന്ന  ദചഭാദര്യങ്ങളകത്

യഥഭാസമയശ  പൂര്ണ്ണമഭായ  മറുപടനി  ലെഭനിക്കുക  എന്ന  നര്യഭായമഭായ  അവകഭാശശ

നനിദഷധനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  നടപടനിയുശ  ബനലപട്ടവരുലട  ഭഭാഗത്തുനനിനശ

ഉണ്ടെഭാകഭാന് പഭാടനില എന്നത് ലചയര് റൂള ലചയ്യുന.

ഓര്ഡര്..... ഓര്ഡര്...... പുതകനിയ......

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : (കമകത് ഓഫത്)...  സര്,  ഞഭാന് ക്രമപ്രശശ ഉന്നയനിചത്

ദനഭാട്ടശസത് നല്കനിയനിരുന.

മനി  .    സശകര്  : അതത്  വനിശദമഭായനി പരനിദശഭാധനിചത്  പനിന്നശടത്  എടുകഭാശ.   അദങ്ങയത്

അവസരശ തരഭാശ.

3)  12.07.2016-ലലെ  ശശ.  എശ.  സസരഭാജനിലന്റെ  പ്രസശഗത്തനിലലെ  കബബനിള

പരഭാമര്ശശ സശബനനിചത്

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  ഇന്നലലെ  ബഡ്ജറ്റത്  പ്രസശഗത്തനില്

സശസഭാരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത് ബഹുമഭാനലപട്ട അശഗശ ശശ. എശ. സസരഭാജത് സശസഭാരനിചതത് വളലര

അപമഭാനകരവശ  പ്രതനിപക  അശഗങ്ങലള  സശബനനിചത്  അപകശര്ത്തനികരമഭായ  ഒരു

വനിഷയമഭാണത്   ഞഭാന് സഭയുലട ശദയനില്ലപടുത്തുന്നതത്.   അദദ്ദേഹശ പറഞ്ഞതത്,  ഈ



Uncorrected/Not for publication
16

ബഡജ്റ്റത്  വനിശുദവശ  അമൂലെര്യവമഭാണത്,  മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷശ  ഏഴഭാശ

അദര്യഭായത്തനില്  ആറഭാശ  വഭാകര്യശ  വഭായനികണശ,  അതത്  നനിങ്ങള  വഭായനിച്ചുദനഭാകണശ,

എന്നഭാല് ആ വഭാകര്യശ ഞഭാന് ഇവനിലട വഭായനിക്കുന്നനില, വഭായനിചഭാല് പ്രദകഭാപനമുണ്ടെഭാകുശ,

നനിങ്ങള  ദപഭായനി  വഭായനിച്ചുദനഭാകനിയഭാല്  മതനി  എന്നത്  പറഞ്ഞത്  അദദ്ദേഹശ

അവസഭാനനിപനിക്കുകയഭായനിരുന.  അതത്   ഞങ്ങള  വഭായനിച്ചുദനഭാക്കുകയുശ  ഇന്നത്  എലഭാ

പത്രങ്ങളനിലുശ അതത് വരനികയുശ ലചയ.  ഈ ബഡ്ജറ്റനിലന എതനിര്ത്തവലരക്കുറനിചഭാണത്

അദദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതത്.   മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷശ  ഏഴഭാശ  അദര്യഭായത്തനില്

ആറഭാശ  വഭാകര്യശ,  “വനിശുദമഭായതത്  നഭായളകത്  ലകഭാടുകരുതത്;  നനിങ്ങളലട  മുത്തുകലള

പന്നനികളലട  മുന്നനില്  ഇടുകയുമരുതത്;  അവ  കഭാല്ലകഭാണ്ടെത്  അവലയ  ചവനിട്ടുകയുശ

തനിരനിഞ്ഞത്  നനിങ്ങലള  ചശന്തനികളയുകയുശ  ലചയത് വഭാന്  ഇടവരരുതത്."   എത്ര

അപമഭാനകരമഭായ പരഭാമര്ശമഭാണത്.  . (… ബഹളശ)........

മനി  .    സശകര്  : ദയസത്.....  ദയസത്......  സഭയനില്  വരഭാത്ത  ഒരു  പ്രശലത്ത

സശബനനിചത് ബഹളശ ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ.  സഭയുലട ദരഖേകളനില് ഒരനിടത്തുശ വരഭാത്ത ഒരു

വനിഷയലത്ത  സശബനനിചത്  അനഭാവശര്യമഭായനി  പ്രശങ്ങളശ  ബഹളവശ  ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ.

അദദ്ദേഹശ ക്രമപ്രശശ ഉന്നയനിച്ചു, അതത് ലചയര് പരനിദശഭാധനിക്കുശ.  ലചയറനിനത് കബബനിള

കഭാണഭാപഭാഠമല.   കബബനിള  കഭാണഭാപഭാഠമലഭാത്തതലകഭാണ്ടെത്  കബബനിളനില്  ഏതത്
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സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത്  വന്നലതനള്ളതനിലനക്കുറനിചത്  പരനിദശഭാധനിചത്  ലചയര്  റൂളനിശഗത്

നല്കുശ.   ഇരനിക......  ഇരനിക....  (ബഹളശ.......)അങ്ങത്

പറഞ്ഞദലഭാ....പറഞ്ഞുകഴനിഞ്ഞദലഭാ... 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  അങ്ങത്  പനിന്നശടത്  പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്

നല്കഭാലമന്നത്  പറഞ്ഞഭാല്  കുഴപമനില.   അങ്ങത്  ഇദപഭാദഴതലന്ന  റൂളനിശഗത്  നല്കരുതത്.

കഭാരണശ,  ഈ  വഭാകര്യശ  ഇവനിലട  പറയുകയുശ  അതനിലലെ  ഒരു  ലസന്റെന്സത്  ഇവനിലട

വഭായനികഭാലത  ദപഭാകുകയുശ  നനിങ്ങള  വഭായനികണലമന്നത്  പറയുകയുശ  ഇന്നത്  മലെയഭാള

മദനഭാരമയുശ  മഭാതൃഭൂമനിയുശ  അടകമുള്ള  എലഭാ  പത്രങ്ങളനിലുശ  ആ  കബബനിള  വഭാകര്യശ

ഉദരനികലപട്ടനിരനിക്കുകയുശ  ലചയ്യുന.  അപമഭാനകരമഭായ  ഒരു  സനിതനിയഭാണത്.

ബഹുമഭാനലപട്ട  മുഖേര്യമനനി  ആദലെഭാചനികണശ.   അങ്ങയുലട  ശനിഷര്യനഭാണത്  ശശ.  എശ.

സസരഭാജത്.  ഇങ്ങലനയഭാദണഭാ പ്രതനിപക അശഗങ്ങലളക്കുറനിചത് സശസഭാരനിദകണ്ടെതത്.  

മനി  .   സശകര്  : അങ്ങത് ദപഭായനിന്റെത് ഓഫത് ഓര്ഡര് ഉന്നയനിച്ചു.  അവനിലട ഇരനിക.

ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന്  : സര്, ഇത്തരശ അപകശര്ത്തകരമഭായ പരഭാമര്ശങ്ങളനില്

നനിനശ  ഞങ്ങലള  സശരകനികഭാനുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസമുള്ള  ആളഭാണത്  ബഹുമഭാനലപട്ട

ലചയര്.   ഇത്തരശ  മുന്വനിധനിദയഭാടുകൂടനിയുള്ള  കഭാരര്യങ്ങള  അങ്ങത്  പറയുന്നതത്  ഒട്ടുശ

ശരനിയല.  It is very unfair from your part.  
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മനി  .   സശകര്  : അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  : സര്,  സഭഭാദരഖേകളനില് ഇലഭാത്ത കഭാരര്യങ്ങളന്നയനിചത്

പ്രശങ്ങളനിദലെയത് വലെനിചനിഴയരുലതന്നത്  അങ്ങത് പറഞ്ഞു.  ....(… ബഹളശ)........

മനി  .    സശകര്  : ലചയറനിലന  ദചഭാദര്യശ  ലചയ്യുകയഭാദണഭാ....ഞഭാന്  എന്തഭാണത്

പറഞ്ഞതത്.  അതത് ശരനിയല.  അങ്ങത് പറയുന്നതത് ശരനിയല.  അങ്ങലന പറഞ്ഞനിട്ടനില.

സഭഭാദരഖേകളനില്  ഇലഭാത്ത  ഒരു  കഭാരര്യലത്ത  സശബനനിചത്  ബഹളശ  ഉണ്ടെഭാദകണ്ടെ

കഭാരര്യമനിലലന്നഭാണത് ഞഭാന് പറഞ്ഞതത്.  ബഹളശ ഉണ്ടെഭാദകലണ്ടെന്നഭാണത് പറഞ്ഞതത്. ...…

(ബഹളശ).......  സഭഭാദരഖേകളനില്  ഇലദലഭാ;  എന്നഭാല്  കബബനിളനില്  ഏതത്

സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത് വന്നതത്;  ലചയറനിനത് കബബനിള കഭാണഭാലത അറനിയനില.  ലചയര്

കബബനിള  കഭാണഭാപഭാഠശ  പഠനിചനിട്ടനില.   അതലകഭാണ്ടെത്  കബബനിള  പരനിദശഭാധനിചത്,

കബബനിളനില്  അതത്  ഏതത്  സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാലണന്നത്,  എന്തഭാലണന്നത്  പരനിദശഭാധനിചത്

ലചയറനിലന്റെ  റൂളനിശഗത്  നല്കുലമന്നത്  തലന്നയഭാണത്  പറഞ്ഞതത്.   അതമതനി.   നനിങ്ങള

ദബഭാധപൂര്വ്വശ......  ഈ സഭയനില്  hypothecated  ആയനി  ഒരു തശരുമഭാനശ  എടുകഭാന്

പറ്റുദമഭാ;  സഭയനില് വരഭാത്ത ഒരു കഭാരര്യശ  hypothecated ആയനി  എടുകഭാന് പറ്റുദമഭാ;

പറ്റുദമഭാ; ഇലദലഭാ; ........ (… ബഹളശ)........ ഞഭാന് ശശ. വനി. ഡനി. സതശശന് ഉന്നയനിച

ക്രമപ്രശത്തനില്  കബബനിള  പരനിദശഭാധനിചത്  ലചയര്  റൂള  നല്കുലമന്നത്  തലന്നയഭാണത്



Uncorrected/Not for publication
19

പറഞ്ഞതത്.  ലചയറനിനത് കബബനിള കഭാണഭാലത അറനിയനില.  മനസനിലെഭാദയഭാ; കബബനിള

വഭാകര്യങ്ങള  ഉദരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത്  നനിങ്ങള  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ക്രമപ്രശലത്ത  സശബനനിചത്

കബബനിള പരനിദശഭാധനിച്ചുശ  കബബനിളനില് എന്തത്  സഭാഹചരര്യത്തനിലെഭാണത്  വന്നലതനശ

പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്  നല്കുലമന്നഭാണത് പറഞ്ഞതത്.   Please be seated.   Please....

Please.....(ബഹളശ.....) 

ശശ  .   രദമശത് ലചന്നനിത്തലെ: ബഹുമഭാനലപട്ട സശകര്, എനനികത് അങ്ങദയഭാടത്

ഒരുകഭാരര്യശ  പറയുവഭാനുണ്ടെത്.  ഞങ്ങള അങ്ങദയഭാടത്  സഹകരനിക്കുനണ്ടെത്.  പദക

അങ്ങത് ഞങ്ങദളഭാടത് എടുക്കുന്ന നനിലെപഭാടത് ഒട്ടുശ ശരനിയല...... (ബഹളശ...)....

മനി  .    സശകര്:  എന്തഭാണത്.  ബഹുമഭാനലപട്ട പ്രതനിപക ദനതഭാവത് അങ്ങലന

പറയുന്നതത് നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭാണത്.

ശശ  .    രദമശത്  ലചന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങദയഭാടുള്ള  എലഭാ  ബഹുമഭാനവശ

നനിലെനനിര്ത്തനിലകഭാണ്ടെത്  പറയുന,  ഞങ്ങള  ഈ  സഭ  സമയത്തത്  നനിര്ത്തഭാനുശ

അങ്ങദയഭാടത്  എലഭാ  രശതനിയനിലുശ  സഹകരനിക്കുകയഭാണത്.  ആ  ലചയറനിലെനിരനിക്കു

ദമഭാള പ്രതനിപകത്തനിനത് നശതനി തരഭാന് അദങ്ങയത് ബഭാധര്യതയുണ്ടെത്. I am very

sorry to say that;  കഭാരണശ ഞഭാന് പറയഭാശ.  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന് ഒരു

ക്രമപ്രശമുന്നയനിചദപഭാള  അങ്ങതത്  മുഴവന്  ദകളക്കുന്നതനിനത്  മുന്പുതലന്ന  റൂള
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ലചയ്യുകയഭാണത്. 

മനി  .    സശകര്:  അതത്  അദദ്ദേഹശ  എഴതനിത്തന്നനിരുന.  അദദ്ദേഹശ  രഭാവനിലലെ

എഴതനിത്തന്നനിരുന. 

ശശ  .   രദമശത് ലചന്നനിത്തലെ: സര്, ഇദപഭാള അങ്ങത് ഞഭാന് പറയുന്നതതലന്ന

ദകളക്കുന്നനിലദലലഭാ. 

മനി  .   സശകര്: പറയ.... പറയ....

ശശ  .    രദമശത്  ലചന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങത് കുറച്ചുകൂടനി  കമ കഭാണനികണശ.

അങ്ങത്  ട്രഷറനി  ലബഞനിലുള്ള  ആളല.  അങ്ങത്  ഞങ്ങളലടകൂടനി  അവകഭാശശ

സശരകനികഭാന്  ബഭാധര്യസനഭായ  സശകറഭാണത്.  അങ്ങത്  അങ്ങലന  പറയുന്നതത്

ശരനിയല.  ഞങ്ങളകത് സശകദറഭാടുശ ലചയറനിദനഭാടുശ ബഹുമഭാനമുണ്ടെത്.  ഞങ്ങളലട

പരഭാതനി ഞങ്ങളകത് പറദയണ്ടെതത് സശകദറഭാടഭാണത്.  അലഭാലത എവനിലട പറയുശ;

ഈ  സഭയനിലെലഭാലത  പറയഭാന്  സഭാധനിക്കുദമഭാ;  പ്രതനിപകത്തനിലന്റെ  ഒരു

അവകഭാശമഭാണതത്.  അങ്ങതത്  സമചനിത്തതദയഭാലട  ദകളക്കുകയുശ  ഞങ്ങള

പറയുന്നതനില്  ലതറ്റുലണ്ടെങനില്  തനിരുത്തുകയുശ  ശരനിയഭാലണങനില്  അങ്ങതത്

പരനിദശഭാധനിക്കുകയുശ ലചയ്യുക എനള്ളതഭാണത് ഇവനിടലത്ത നടപടനിക്രമശ. ശശ. വനി.

ഡനി. സതശശന് ഒരു ക്രമപ്രശമുന്നയനിച്ചു. എന്തഭാണത് പ്രശശ; ഇന്നലലെ ബഹുമഭാനലപട്ട
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ലമമര്  ശശ.  എശ.  സസരഭാജത്  ലലബബനിളനിലലെ  ഒരു  വഭാകര്യശ  ഉദരനിച്ചുലകഭാണ്ടെത്....

ഉദരനിചനില. നനിങ്ങലളലഭാവരുശ വഭായനിച്ചു ദനഭാകഭാന് പറഞ്ഞു. ശരനി. പദക ഇന്നത് എലഭാ

ദനിനപത്രത്തനിലുശ  അതത്  വന്നനിട്ടുണ്ടെത്. അതത്  പ്രതനിപകദത്തഭാടുള്ള  കടുത്ത

അവദഹളനമഭാണത്  എന്നത്  ഞങ്ങള  വനിശസസനിക്കുന.  അങ്ങതത് പരനിദശഭാധനികണശ.

അദദ്ദേഹശ  തലന്ന  പറഞ്ഞതത്  നനിങ്ങളനിതത്  വഭായനികണലമന്നഭാണത്.  ഇലന്നലഭാ

ദനിനപത്രത്തനിലുശ  വന്നനിരനിക്കുന.  പ്രതനിപകലത്ത  നഭായദളഭാടുശ  പന്നനികദളഭാടുശ...

ഞങ്ങലള ഉപമനിക്കുന്ന നടപടനി ശരനിയല. അങ്ങതത് പരനിദശഭാധനികണശ. പരനിദശഭാധനിചത്

ഒരു തശരുമഭാനലമടുകണശ.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമഭാനലപട്ട  പ്രതനിപക  ദനതഭാവനിദനഭാടത്  എലഭാ

ബഹുമഭാനവശ വച്ചുലകഭാണ്ടെത് പറയലട്ട......

ശശ  .    പനി  .    ലക  .    കുഞ്ഞഭാലെനിക്കുട്ടനി:  സര്,  അശഗങ്ങളലട  പ്രസശഗത്തനില്

ദദുഃസൂചന  പഭാടനില.  ദദുഃസൂചനയണനിതത്.  അതത്  പരനിദശഭാധനിചത്  നശകശ

ലചയ്യഭാവന്നദതയുള. 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമഭാനലപട്ട  പ്രതനിപക  ദനതഭാവനിദനഭാടത്  എലഭാ

ബഹുമഭാനവശ  വച്ചുലകഭാണ്ടെത്  പറയലട്ട......ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന്  ആ
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സബ്മനിഷലന്റെ വനിശദഭാശശങ്ങലളലഭാശ എഴതനിത്തന്നനിരുന.  അദദ്ദേഹശ ദരഖേഭാമൂലെശ

നല്കനിയ  സബ്മനിഷലന്റെ ഉള്ളടകശ  തലന്നയഭാണത്  സഭയനില്  വചതത്.  അതത്

പരനിദശഭാധനിചത്  റൂളനിശഗത്  നല്കഭാലമന്നഭാണത്  ഞഭാന്  പറഞ്ഞതത്.  എന്നഭാല്

അതനുവദനികഭാലത  ബഹളമുണ്ടെഭാകനിയദപഭാഴഭാണത്  ലചയറനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നത്

ഇരനികണലമന്ന  അഭനിപ്രഭായപ്രകടനമുണ്ടെഭായതത്.  നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭായ  രശതനിയനില്

അതനിലന  കഭാണുന്നതത്  ശരനിയല.  നനിര്ഭഭാഗര്യകരമഭായ  രശതനിയനില്  അതനിലന

കഭാണുന്നതത് ശരനിയല....ശരനിയല......(ബഹളശ).....

2016-17  സഭാമത്തനിക  വര്ഷദത്തയ്ക്കുള്ള  പുതകനിയ  ബഡ്ജറ്റനിലന്റെ

ലപഭാതചര്ചയഭാണത്.  ശശ.  വനി.  എസത്.  അച്ചുതഭാനന്ദന്,  അദങ്ങയത്

സശസഭാരനികഭാവന്നതഭാണത്. 

ശശ  .    വനി  .    എസത്  .    അച്ചുതഭാനന്ദന്  :   സര്,.....(ബഹളശ).....(..ബഹളശ..)

അദദ്ദേഹശ  സശസഭാരനികലട്ട..(ബഹളശ)..ശശ.  വനി.  ടനി.  ബല്റഭാശ.മുഖേര്യമനനി

എന്തുപറയണലമന്നത്  നനിങ്ങളകത് പറയഭാന് പറ്റനില.  മുഖേര്യമനനി എന്തുപറയണശ,

എദപഭാള  പറയണലമലന്നഭാലക  നനിര്ബനനികഭാന്  പറ്റുദമഭാ.  അലതഭാനശ

ലചയറനിനത്  ലചയ്യഭാന്  പറ്റനില.(ബഹളശ)...അദദ്ദേഹശ  സശസഭാരനികലട്ട....

പശസത്...പശസത്....
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മുഖേര്യമനനി  (ശശ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇവനിലട

മത്തഭായനിലയക്കുറനിച്ചുശ  മത്തഭായനിയുലട  സുവനിദശഷലത്തക്കുറനിലചഭാനശ

എനനികറനിയനില.  ഇദദ്ദേഹശ  ഇന്നലലെ  പരഭാമര്ശനിച  കഭാരര്യത്തനില്

പ്രതനിപകഭാശഗങ്ങലള  അപമഭാനനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  പരഭാമര്ശശ,  അതത്  ഒരു

തരത്തനിലുശ ഭരണപകശ ഉദദ്ദേശനിക്കുലന്നഭാരു കഭാരര്യമല. അലതന്തഭാലണന്നത് അങ്ങത്

പരനിദശഭാധനിചത് ആവശര്യമഭായ റൂളനിശഗത് നല്കുന്നതഭായനിരനിക്കുശ നന്നഭാവക.


