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ശനീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതനീശന  : സര്, ഞമ്മാന ഈ ക്രമപ്രശര ഉന്നയനിക്കുന്നതനിഴന്റെ

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ട കമ്മാരണര ഇവനിഴട ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട ഴമമ്പര് ശനീ.  എര.  ഉമറര സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ ഫനിനമ്മാനഷരല

ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര ഇതനില അവനിഭമ്മാജര ഘടകമമ്മാണക്റ്റ് എനളതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്.  എന്തക്റ്റ്

കമ്മാരണര  ഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  മചെര്കമ്മാത്തെഴതന്നക്റ്റ്

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  വരക്തമമ്മാമകണ്ടതുണ്ടക്റ്റ്.   1956-ഴലെ എസനഷരല കമമമ്മാഡനിറനീസക്റ്റ്

ആകക്റ്റ്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്റ്റ്  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന  സമയത്തെക്റ്റ്  ഇതുമപമ്മാഴലെ  തടസവമ്മാദര

ഉന്നയനിച്ചമപ്പമ്മാള്,  ഇന്തരയുഴട  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ചെരനിത്രത്തെനില  എലമ്മാവരുര  കസ്വമ്മാട്ടക്റ്റ്

ഴചെയ്യുന്ന,  ആദരഴത്തെ  നനിയമസഭമ്മാ  സനീകറമ്മായനിരുന്ന  മമൗലെങമ്മാര്തഴന്ന

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  ഴചെലെവമ്മാകുന്ന  തുക

ഉഴണ്ടങനില  തനീര്ച്ചയമ്മായുര  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ഒരു  മമ്മാനമഡററനി

ഴപ്രമ്മാവനിഷനമ്മായനി ഇകമ്മാരരത്തെനില പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  മമ്മാത്രമല, ശക്ധര് ആന്റെക്റ്റ് കമൗള്

വളഴര നന്നമ്മായനി ഇതനിഴനക്കുറനിച്ചക്റ്റ് കുഴറകൂടനി വരക്തമമ്മായനി പറയുനണ്ടക്റ്റ്.  A Bill

involving expenditure from the Consolidated Fund of India is required

to  be  accompanied  by  a  financial  memorandum  which  outlines  the
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objects  on  which  the  expenditure  is  likely  to  be  involved.   The

memorandum has to invite particular attention to the clauses involving

expenditure  and  also  to  give  an  estimate  of  the  recurring  and  non-

recurring expenditure involved in case the Bill is passed into law.  ഈ

മകസനില ഇവനിഴട ഒരു ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന ഈ നനിയമ മഭദഗതനിയനിലൂഴട

നനിലെവനില  വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷനക്റ്റ്  പ്രമതരക

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തെനിഴന്റെ  ആവശരമനില.   കരമ്മാബനിനറക്റ്റ്കൂടനി  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷഴന  നനിയമനികമ്മാന  തനീരുമമ്മാനനിച്ചമ്മാല  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഓര്ഡര്  ഇഷമ്യൂ

ഴചെയ്തുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന നനിലെവനില വരുര.   ഒനകനില ഒരു

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഉണ്ടമ്മാകമ്മാന  ഞങ്ങേള്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനിഴലന്നക്റ്റ്

ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  ഇവനിഴട  വരക്തമമ്മാകണര.   കമ്മാരണര  അതക്റ്റ്  ഓഫനീസക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്

മപ്രമ്മാഫനിറമ്മാണക്റ്റ്.   അലമ്മാഴത  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  സൂചെനിപ്പനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ  ഈ

നനിയമസഭയുഴട  ആദരഴത്തെ  സമമളനത്തെനില  തഴന്ന  വളഴര  ധൃതനിപനിടനിച്ചക്റ്റ്

ഇങ്ങേഴനഴയമ്മാരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന്റെ  അര്തര  ഈ  ബനില

പമ്മാസമ്മാകുന്നതനിഴന  തുടര്ന്നക്റ്റ്  ഒരു  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഇവനിഴട

ഉണ്ടമ്മാകുനഴവനളതമ്മാണക്റ്റ്.   ആ ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന ഈ ബനിലനിഴന്റെ
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തുടര്ച്ചയമ്മായമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട ഉണ്ടമ്മാകുന്നതക്റ്റ്.  ആ ബനിലനിഴന്റെ തുടര്ച്ചയമ്മായനി ഒരു ഭരണ

പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന ഉണ്ടമ്മാകുമമ്പമ്മാള് അതനിനക്റ്റ്  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനില

നനിനര പണര ഴചെലെവമ്മാകുനണ്ടക്റ്റ്.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര

മവണര.   ഇവനിഴട  ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെഴന്റെ  കമ്മാരരര  എലമ്മാവരുര  സൂചെനിപ്പനിച്ചു.

കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര ശനീ. പനി. സനി. മജമ്മാര്ജനിഴനയുര പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവനിഴനയുര

ഡനിസ് കസ്വമ്മാളനിഫഫ ഴചെയ്യമ്മാതനിരനികമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ് നമള് ആ നനിയമര ഇവനിഴട

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്.  അന്നക്റ്റ് ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന തടസവമ്മാദര ഉന്നയനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

പറഞതക്റ്റ് ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര മവണഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്.   യഥമ്മാര്തത്തെനില

ആ  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള്ത്തെഴന്ന  അവര്  ആ  സമ്മാനങ്ങേളനില

ഇരനിക്കുന്നവരമ്മാണക്റ്റ്.   ശനീ.  പനി.  സനി.  മജമ്മാര്ജക്റ്റ്  അന്നക്റ്റ്  ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്

തഴന്നയമ്മായനിരുന.   അമദ്ദേഹര  കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  തുക

വമ്മാങ്ങേനിഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.   പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവര  അന്നക്റ്റ്

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  പണര  വമ്മാങ്ങേനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്റ്റ്.

പഴക്ഷേ  ഈ  നനിയമര  ഞങ്ങേള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  പുതനിയതമ്മായനി

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിന്നക്റ്റ്  ഒരു  രൂപ  മപമ്മാലര  പുതനിയതമ്മായനി

വരമ്മാത്തെതുഴകമ്മാണ്ടമ്മാണക്റ്റ്  അന്നമത്തെതനില  ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര
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മചെര്കമ്മാത്തെതക്റ്റ്.   ഇവനിഴട  ഭരണ പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന നനിലെവനില വരുമമ്പമ്മാള്

കണ്മസമ്മാളനിമഡറ ഡക്റ്റ്  ഫണ്ടനിലനനിനര  പണര  ആവശരമുണ്ടക്റ്റ്.   അഴലങനില,

ഭരണ  പരനിഷമ്മാര  കമനീഷന  ഉടന  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനിഴലനര  ഇതക്റ്റ്

ഭമ്മാവനിയനില എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുള ഒരു ഴപ്രമ്മാട്ടക്ഷേനുമവണ്ടനി  മമ്മാത്രമമ്മാഴണനര

ഇതക്റ്റ്  വരനിഴലനര  ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ്  അസന്നനിഗ്ദമമ്മായനി  പറഞമ്മാല  നമുകക്റ്റ്

ഫനിനമ്മാനഷരല  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാര.   അങ്ങേഴന  പറയമ്മാന  സര്കമ്മാര്

തയ്യമ്മാറമണ്ടമ്മാ.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ് ഞമ്മാന ഈ തടസവമ്മാദര ഉന്നയനിക്കുന.  

ശനീ  .   ഴക  .   സനി  .   മജമ്മാസഫക്റ്റ്  : സര്, ഈ ബനില അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.

ഇഴതമ്മാരു ഴപമ്മാളനിറനികലെനി മമമ്മാട്ടനിമവറ ഡക്റ്റ് ബനിലമ്മാണക്റ്റ്.  1951  ഒമകമ്മാബര്  11  മുതല

പ്രമ്മാബലെരത്തെനില വരുഴമന്നമ്മാണക്റ്റ് ഈ ബനില പറയുന്നതക്റ്റ്.  64 ഴകമ്മാലര മുമ്പക്റ്റ് ബനില

പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  വരനികയമ്മാണക്റ്റ്.   ഈ  സഭയനില  64  ഴകമ്മാലര  മുമ്പക്റ്റ്  ഉണ്ടമ്മായ

കമ്മാരരരവഴര  സമ്മാധൂകരനിമകണ്ട  കമ്മാരരമുമണ്ടമ്മാ?   ഒന്നമ്മാര  ഭരണ  പരനിഷമ്മാര

കമനീഷന  ഴചെയര്മമ്മാന  അന്നക്റ്റ്  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  ഇ.  എര.  ശങരന

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടക്റ്റ് ആയനിരുന.  

പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  (  ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ  ): സര്,  ഒന്നമ്മാര  ഭരണ


