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ക്രമപ്രശശ

സസ  .   ആനന്റ് എ  .   ജസ  .   റസപപപ്പോര്ടസലലെ ഉള്ളടകശ പരസസ്യലപടുത്തല് 

ശശ  .   വസ  .   ഡസ  .   സതശശന: സര്,  കശപന്റ് പടപ്പോളര്  ആനന്റ്  ഓഡസറ്റര്  ജനറല്

ഓഫന്റ് ഇനസ്യ  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന ഓഡസറ്റന്റ് റസപപപ്പോര്ട്ടുകള് ഇന്നലത്ത ലെസസന്റ് പ്രകപ്പോരശ

സഭയുലട  പമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഭരണഘടനയുലട  151(2)

പ്രകപ്പോരമപ്പോണുള്ളലതന്നപ്പോണന്റ്  എനസകന്റ്  അങ്ങയുലട  ശദ്ധയസല്ലപടുത്തപ്പോനുള്ളതന്റ്.

"The reports of the Comptroller and Auditor General of India relating to

the accounts of a State shall be submitted to the Governor of the State,

who shall  cause them to be laid before the Legislature of the State"

എന്നപ്പോണന്റ് 151 (2)-ല്  പറയുന്നതന്റ്. ഇതന്റ് ഭരണഘടനയസല് കൃതസ്യമപ്പോയസ പറയുന്ന

കപ്പോരസ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്.   ഇതന്റ്  സഭയുലട  പടബസളസലെപ്പോണന്റ്  വയ്പകണ്ടതന്റ്.  ഭരണഘടന

പ്രകപ്പോരശ ബഹുമപ്പോനലപട ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസ സഭയുലട പടബസളസല്വയ്ക്കുന്നതന്റ്

ഗവര്ണര്ക്കുപവണ്ടസയപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  സഭയസല്  മപ്പോത്രമപ്പോണന്റ്  പുറത്തുവപരണ്ടതന്റ്.

പ്രധപ്പോനമപ്പോയുശ  എനസകന്റ്  രണ്ടന്റ്  വസഷയങ്ങളപ്പോണന്റ്  ഇവസലട  ഉന്നയസകപ്പോനുള്ളതന്റ്.

റസപപപ്പോര്ടന്റ് സഭയസല് വയ്പകണ്ട ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസ തലന്ന പത്രസപമ്മേളനശ
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നടത്തസ  കശപന്റ് പടപ്പോളര്  ആനന്റ്  ഓഡസറ്റര്  ജനറല്   റസപപപ്പോര്ടസലലെ

ഉള്ളടകലത്തക്കുറസചന്റ് പരസസ്യമപ്പോക്കുകയുശ അപദ്ദേഹശ അതന്റ് പചപ്പോര്ത്തസലയടുത്തന്റ്

പുറത്തന്റ്  നല്കുകയുശ  ലചയ.  കഴസഞ്ഞ  ദസവസശ  അപദ്ദേഹശ  അവതരസപസച

ബഡ്ജറ്റസല് സസ.  ആനന്റ് എ. ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസലന ഉള്ളടകലത്തക്കുറസചന്റ് വളലര

വസശദമപ്പോയസ പ്രതസപപ്പോദസക്കുകയുശ ലചയ. അതസനുപശഷശ, ആര്ടസകസള് 151(2)

പ്രകപ്പോരശ  സഭയുലട  പടബസളസല്  ഇതുവയ്ക്കണലമന്നുള്ള  ഭരണഘടനപ്പോ

ലപ്രപ്പോവസഷനന്റ്  എനന്റ്  പ്രസകസയപ്പോണുള്ളതന്റ്?   സഭയുലട  അവകപ്പോശങ്ങലള

നസപഷധസക്കുന്നതസനന്റ്  തുലെസ്യവശ  സതസ്യപ്രതസജ്ഞയുലട  ലെശഘനവമപ്പോണന്റ്

അ പദ്ദേഹശ  ലചയ്തതന്റ്.  Oath  of  secrecy  അപദ്ദേഹശ  എടുത്തസട്ടുണ്ടന്റ്.  ഇലതപ്പോര

secret document  ആയതസനപ്പോല്  ഇതന്റ് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതന്റ് മുതല് അവസപ്പോനശ

സഭയുലട പടബസളസല് വയ്ക്കുന്നതുവലര രഹസസ്യ പഡപ്പോകക്യുലമനപ്പോണന്റ്.  ആ രഹസസ്യ

പഡപ്പോകക്യുലമനന്റ്  അപദ്ദേഹശ  ലെശകന്റ്  ലചയ്തന്റ്  പുറത്തന്റ്  പത്രസപമ്മേളനശ

നടത്തസപറയുന്ന  അ സപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ/വസചസത്രമപ്പോയ  കപ്പോരസ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്

ഇവസലടയുണ്ടപ്പോയസട്ടുള്ളതന്റ്.  സഭയുലട പടബസളസല് ഇതന്റ് വയ്ക്കുന്നതസലന പ്രസകസ

സഭയുലട  ഒര  പ്രസവസപലെജപ്പോണന്റ്.   അതസലനക്കുറസചന്റ്  ഞപ്പോന  വസശദമപ്പോയസ

സശസപ്പോരസക്കുന്നസല്ല കപ്പോരണശ,  ഞപ്പോന അപങ്ങയ്ക്കന്റ്  ഒര പനപ്പോടശസന്റ്  നല്കുകയുശ
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അതന്റ്  എഥസകന്റ്  കമ്മേസറ്റസകന്റ്  അയയ്ക്കുകയുശ  ലചയ.  കമ്മേസറ്റസയുലട

പരസപശപ്പോധനയസല് ഇരസക്കുന്ന വസഷയമപ്പോയതസനപ്പോല് ഞപ്പോന അതസലനക്കുറസചന്റ്

പറയുന്നസല്ല.  എലന്ന ഇന്നന്റ്  അത്ഭുതലപടുത്തസയ ഒര കപ്പോരസ്യശ,   പമശപ്പുറത്തന്റ്

ഇതന്റ്  വയ്ക്കുന്നപതപ്പോലടപ്പോപശ  പറഞ്ഞസരസക്കുന്നതന്റ്  എനപ്പോണന്റ്?  പകരള

സര്കപ്പോരസലന സമ്പദന്റ് വസ്യവസ്ഥലയ സശബനസചന്റ് ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസയുലട

പസറ്റന്റ്ലമനന്റ് സഹസതലമന്നുള്ള കപ്പോരസ്യമപ്പോണന്റ് പറഞ്ഞസരസക്കുന്നതന്റ്. സസ. ആനന്റ് എ.

ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  വയ്ക്കുപമ്പപ്പോള് ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസയുലട പസറ്റന്റ്ലമനസനന്റ് എനന്റ്

പ്രസകസയപ്പോണുള്ളതന്റ്?  ഇതുവയ്ക്കപ്പോന  അങ്ങപയപ്പോടന്റ്  നസര്പദ്ദേശസചസട്ടുള്ളതന്റ്

ഗവര്ണറപ്പോണന്റ്.  സഭയുലട  പടബസളസല് ഗവര്ണര്ക്കുപവണ്ടസ വയ്ക്കണലമന്നപ്പോണന്റ്

പറഞ്ഞസട്ടുള്ളതന്റ്.   ഗവര്ണര്  ഇതന്റ്  സഭയുലട  പടബസളസല്  വയ്ക്കണലമന്നന്റ്

ആവശസ്യലപടപപപ്പോള്    സസ. ആനന്റ് എ. ജസ. റസപപപ്പോര്ടസപനപ്പോലടപ്പോപശ ഫസനപ്പോനസന്റ്

മസനസസറുലട  പസറ്റന്റ്ലമന്റുകൂടസ  വയ്ക്കണലമന്നന്റ്  ഗവര്ണര് ആവശസ്യലപടസട്ടുപണ്ടപ്പോ?

ഇങ്ങലനലയപ്പോര പ്രശസസഡനന്റ് സഭയുലട മുമ്പപ്പോലക ഇതസനുമുമ്പന്റ് ഉണ്ടപ്പോയസട്ടുപണ്ടപ്പോ?

സസ.  ആനന്റ് എ.  ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ് വയ്ക്കുന്നതസലന കൂലട ഫസനപ്പോനസന്റ് മസനസസറുലട

പസറ്റന്റ്ലമനസലന  പ്രസകസ  എനപ്പോണന്റ്?   ഭരണഘടനപ്പോ  ലപ്രപ്പോവസഷനുപണ്ടപ്പോ?

Rules  of  Procedure-ല്  എവസലടലയങസലശ പറയുന്നുപണ്ടപ്പോ?  ഇല്ലപ്പോലത്തപ്പോര
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പ്രശസസഡനന്റ്  എങ്ങലനയപ്പോണന്റ്  പുതുതപ്പോയസ  ഉണ്ടപ്പോകുന്നതന്റ്?  സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.

റസപപപ്പോര്ടന്റ് ഗവര്ണര്കന്റ് ഇഇൗ സഭയസല് വന്നുവയ്ക്കപ്പോന സപ്പോധസകപ്പോത്തതുലകപ്പോണ്ടന്റ്,

ഗവര്ണര്ക്കുപവണ്ടസ  ധനകപ്പോരസ്യ  വകുപ്പുമനസ  വയ്ക്കുന്ന  പഡപ്പോകക്യുലമനപ്പോണന്റ്.

അ പതപ്പോലടപ്പോപശ  ധനകപ്പോരസ്യ  വകുപ്പുമനസയുലട  പസറ്റന്റ്ലമനന്റ്  ലകപ്പോടുകപ്പോന

രപ്പോജ്ഭവനസല്  നസന്നന്റ്  നസര്പദ്ദേശമുപണ്ടപ്പോ?  ഭരണഘടനയസല്  പറയുന്നുപണ്ടപ്പോ?

Rules  of  Procedure-ല്  പറയുന്നുപണ്ടപ്പോ?  ഒന്നുശ  പറയപ്പോലത  ഒര  പുതസയ

പ്രശസസഡനന്റ് ഇവസലടയുണ്ടപ്പോയപ്പോല്, ഇലതപ്പോലക ഭരണഘടനപ്പോ വസരദ്ധമപ്പോയസട്ടുള്ള

കപ്പോരസ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്.  സസ. ആനന്റ് എ. ജസ. റസപപപ്പോര്ട്ടുമപ്പോയസ ബനലപടന്റ് ഇതസനുമുമ്പന്റ്

നസരവധസ പ്രപ്പോവശസ്യശ,  ഇതന്റ് പത്തപ്പോമലത്ത പ്രപ്പോവശസ്യമപ്പോണന്റ് അപദ്ദേഹശ റസപപപ്പോര്ടന്റ്

വയ്ക്കുന്നതന്റ്. അപദ്ദേഹശ പബസകന്റ് അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ് കമ്മേസറ്റസയുലട ലചയര്മപ്പോന പദവസ

അലെങരസചസട്ടുള്ള ആളപ്പോണന്റ്.   സസ.  ആനന്റ് എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  സശബനസച്ചുള്ള

നടപടസക്രമങ്ങള് അനുസരസചന്റ്  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  പടബസളസല് വചതസനുപശഷശ  ഇതന്റ്

പസ.എ.സസ. (Public Accounts Committee)-കന്റ് പപപ്പോപകണ്ടതപ്പോണന്റ്. അവസലട

സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസലന  ഉള്ളടകലത്തക്കുറസച്ചുശ  അതസലലെ

നസരശക്ഷണങ്ങലളക്കുറസച്ചുശ  അവര്  പറയുന്ന  ആപക്ഷപങ്ങലളക്കുറസച്ചുശ

മറുപടസലകപ്പോടുകപ്പോന ഗവണ്ലമനസനന്റ് നസരവധസ അവസരങ്ങളുണ്ടന്റ്.  ഗവണ്ലമനന്റ്
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ലസക്രടറസമപ്പോര്  ഉള്ലപലടയുള്ളവര്കന്റ്  പസ.എ.സസ.-യുലട  മുമ്പപ്പോലകവന്നന്റ്

പരഖപ്പോമൂലെവശ അല്ലപ്പോലതയുശ  സസ. ആനന്റ് എ.ജസ. ഉള്ളടകലത്തക്കുറസചന്റ് പറയപ്പോശ.

ബഹുമപ്പോനലപട മനസകന്റ് ഇതന്റ് അറസയപ്പോമപല്ലപ്പോ? കപ്പോരണശ, സസ. ആനന്റ് എ.ജസ.-

യുലട  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  എന്നതന്റ്  അവസപ്പോനവപ്പോകല്ല.   സസ.  ആനന്റ്  എ.ജസ.-യുലട

റസപപപ്പോര്ടസലലെ  എല്ലപ്പോ  കപ്പോരസ്യങ്ങളുശ  പബസകന്റ്  അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ്  കമ്മേസറ്റസ

സസശകരസക്കുകയസല്ല.  പസ.എ.സസ.  ചസലെപപപ്പോലഴല്ലപ്പോശ  50  ശതമപ്പോനലത്തകപ്പോള്

കൂടുതല് സസ.  ആനന്റ് എ.  ജസ.-യുലട ഒബ്സര്പവഷനസന്റ് പഡപ്പോപന്റ് ലചയപ്പോറുണ്ടന്റ്.

അങ്ങലനലയപ്പോര  അവസരശ  ഗവണ്ലമനസലന  മുമ്പപ്പോലകയുള്ളപപപ്പോള്,  സസ.

ആനന്റ് എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസലന പവസത്രതയുശ അതന്റ് നസയമസഭയുലട പടബസളസല്

വയ്ക്കുകലയന്നുള്ള  നസയമസഭയുലട  അവകപ്പോശലത്തയുശ  ഹനസച്ചുലകപ്പോണ്ടുള്ള

തശരമപ്പോനലമടുത്തതുശ  ഇഇൗ  രണ്ടന്റ്  കപ്പോരസ്യങ്ങളുശ  ലെശകന്റ്  ലചയ്തതുശ  റസപപപ്പോര്ടന്റ്

വയ്ക്കുപമ്പപ്പോള് ഇപതപ്പോലടപ്പോപശ ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസയുലട പസറ്റന്റ്ലമനന്റ് വയ്ക്കുന്നതുശ

ഓര്ഡറസലെപ്പോപണപ്പോ എന്നപ്പോണന്റ് ഞപ്പോന 303-യസലൂലട ഉന്നയസക്കുന്നതന്റ്.

മസ  .    സശകര്:  ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന,  പനരലത്തതലന്ന

സസ. ആനന്റ് എ.ജസ. റസപപപ്പോര്ട്ടുമപ്പോയസ ബനലപടന്റ്  സഭയുലട അവകപ്പോശങ്ങളുമപ്പോയസ

ബനലപടന്റ്   അവകപ്പോശലെശഘന പനപ്പോടശസന്റ്  നല് കസയസരന്നു.  അതന്റ് സഭയുലട
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പ്രസവസപലെജന്റ്  ആനന്റ്  എഥസകന്റ്  കമ്മേസറ്റസകന്റ്  ലലകമപ്പോറുകയുശ  അവരലട

പരസഗണനയസലെസരസക്കുകയുമപ്പോണന്റ്.  അതുമപ്പോയസ ബനലപടന്റ് സഭപ്പോ സമസതസയുലട

റസപപപ്പോര്ടന്റ് ലതപ്പോടടുത്ത ദസവസശ സഭയസല്  വരലമന്നപ്പോണന്റ് പ്രതശക്ഷസക്കുന്നതന്റ്.

അതസനപ്പോല്  അതസലനസശബനസചന്റ്  മുനകൂടസലയപ്പോര  കപ്പോരസ്യശ  പറയുന്നതന്റ്

ശരസയല്ല. 

രണ്ടപ്പോമലത്ത  കപ്പോരസ്യശ,  ബഹുമപ്പോനലപട  ധനകപ്പോരസ്യ  വകുപ്പുമനസയുലട

ഒബ്സര്പവഷനപസപ്പോടുകൂടസയപ്പോണന്റ് ഇന്നന്റ് സസ.  ആനന്റ് എ.  ജസ.-യുലട റസപപപ്പോര്ടന്റ്

വയ്ക്കുന്നതന്റ്.  അതന്റ്  ഗവര്ണര്  പരഖപ്പോമൂലെശ  അനുമതസ  നല്കസയതസലന

അടസസ്ഥപ്പോനത്തസലെപ്പോണന്റ്.  അതസല്  മുനവസധസകളുശ  പ്രശസസഡനന്റ്  ഇലല്ലന്നതന്റ്

ശരസയപ്പോലണങസലശ  അനുമതസപയപ്പോടുകൂടസയപ്പോണന്റ്  സഭയസല്  വയ്ക്കുന്നലതന്നന്റ്

അറസയസക്കുകയപ്പോണന്റ്.

        ധനകപ്പോരസ്യവശ കയറുശ വകുപ്പുമനസ (പഡപ്പോ  .   ടസ  .   എശ  .   പതപ്പോമസന്റ് ഐസകന്റ്):

സര്,  ബഹുമപ്പോനലപട സശകര് ഇപപപ്പോള് പറഞ്ഞതുപപപ്പോലലെ,  ശശ.  വസ.  ഡസ.

സതശശന  ഉന്നയസച  ഒര  പ്രശശ  സഭ  പസന്നശടന്റ്  ചര്ച  ലചയ്യുന്നതപ്പോണന്റ്.

റസപപപ്പോര്ടസലന  ലമറസറ്റസപലെയ്ക്കന്റ്  ഇഇൗ  ഘടത്തസല്  കടക്കുന്നസല്ല.  ഇഇൗ  റസപപപ്പോര്ടന്റ്

ബഹുമപ്പോനലപട  ഗവര്ണര്കന്റ്  പഫപ്പോര്പവഡന്റ്  ലചയ്തപപപ്പോള്  അപദ്ദേഹത്തസലന
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ശദ്ധയസപലെയ്ക്കന്റ്,  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  തയപ്പോറപ്പോകസയതസല്  ഗഇൗരവമപ്പോയസട്ടുള്ള

നടപടസക്രമത്തസലണ്ടപ്പോയ വശഴ്ച വസശദമപ്പോകസലകപ്പോണ്ടുള്ള കുറസപന്റ് സഹസതമപ്പോണന്റ്

നല് കസയതന്റ്.   സസ.  ആനന്റ് എ.  ജസ.  എങ്ങലനയപ്പോണന്റ് ഫസനപ്പോനഷസ്യല് ഓഡസറ്റന്റ്

റസപപപ്പോര്ടന്റ്  തയപ്പോറപ്പോപകണ്ടതന്റ്  എന്നതസനന്റ്  മപ്പോര്ഗ്ഗനസര്പദ്ദേശങ്ങളുണ്ടന്റ്.  ആ

മപ്പോര്ഗ്ഗനസര്പദ്ദേശങ്ങള് പ്രകപ്പോരശ സര്കപ്പോരസപനപ്പോടന്റ് വസശദശകരണശ പചപ്പോദസകപ്പോത്ത

ഒര  കപ്പോരസ്യവശ  ഉള്ലപടുത്തപ്പോന  പപ്പോടസല്ല.  വസശദശകരണശ  പചപ്പോദസക്കുന്നതസനുശ

മറുപടസ പരസഗണസക്കുന്നതസനുലമപ്പോലക നടപടസക്രമങ്ങളുണ്ടന്റ്. എന്നപ്പോല്,  ഡപ്പോഫന്റ്

റസപപപ്പോര്ടസല്  ഇല്ലപ്പോത്ത  പ്രപതസ്യകമപ്പോയ  ഖണസകകള്

എഴുതസപചര്ത്തസരസക്കുകയപ്പോണന്റ്.  നടപടസക്രമങ്ങള്  ലതറ്റസച്ചുള്ള  റസപപപ്പോര്ടപ്പോണന്റ്

നസയമസഭയസല്  വയ്ക്കുന്നതന്റ്.  അതന്റ്  നസയമസഭ  അറസപയണ്ടതന്റ്  ആവശസ്യശ

തലന്നയപ്പോണന്റ്.  ഗവര്ണര്ക്കുശ  ഇതുസശബനസചന്റ്  കുറസപന്റ്  ലകപ്പോടുത്തസരന്നു.

ഇപപപ്പോള്  കുറസപന്റ്  ലകപ്പോടുത്തതസലന  അടസസ്ഥപ്പോനത്തസല്  എലന

എകപ്ലപനഷനടകശ  നസയമസഭയസല്  വയ്ക്കുന്നതസനന്റ്  അനുവപ്പോദമുണ്ടന്റ്.

അതുലകപ്പോണ്ടപ്പോണന്റ് സര്ക്കുപലെറ്റന്റ് ലചയ്തന്റ് വസവരശ നല്കുന്നതന്റ്. റസപപപ്പോര്ടസലലെ ഇഇൗ

ഭപ്പോഗങ്ങള്  സര്കപ്പോരസലന  അഭസപ്രപ്പോയങ്ങള്,  ഇങ്ങലന   നടപടസക്രമപ്രകപ്പോരശ

പപ്പോലെസചന്റ്  തയപ്പോറപ്പോകസയസട്ടുള്ളതലല്ലന്നുള്ള  ഒബ്സര്പവഷനുശ  വയ്ക്കുന്നു.
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പസ.എ.സസ.-യസല്  അതസലന  അടസസ്ഥപ്പോനത്തസല്  പരസപശപ്പോധന  നടത്തപ്പോശ.

പപക്ഷ,  സശസ്ഥപ്പോനത്തസലന വസകസന പ്രവര്ത്തനങ്ങലള വളലര ഗപ്പോഢമപ്പോയസ

സസപ്പോധശനസക്കുന്ന ഒര കപ്പോരസ്യമപ്പോയതുലകപ്പോണ്ടന്റ്  ഇതന്റ്  സഭലയ അറസയസപകണ്ടതന്റ്

ആവശസ്യമപ്പോയതുലകപ്പോണ്ടപ്പോണന്റ്  ഗവര്ണര്കന്റ്  ലകപ്പോടുത്ത കുറസപന്റ്  തലന്ന ഇവസലട

സര്ക്കുപലെറ്റന്റ് ലചയ്തതന്റ്.    

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  വസവസധ  വകുപ്പുകലളക്കുറസചന്റ്  വസവസധ

വകുപ്പുകളസല് നടത്തസയ പരസപശപ്പോധനയുലട ഒര പപ്രപ്പോസസന്റ്, അപദ്ദേഹശ പറഞ്ഞ

ഒര  ലപ്രപ്പോസശഡക്യുവര്  എല്ലപ്പോ  ഓഡസറ്റന്റ്  റസപപപ്പോര്ട്ടുകളസലമുണ്ടന്റ്.  ആ

ലപ്രപ്പോസശഡക്യുവറസല് വസവസധ ഡസപപ്പോര്ട്ടുലമന്റുകള് കൃതസ്യമപ്പോയ മറുപടസ ലകപ്പോടുത്തു

കഴസഞ്ഞപ്പോല് റസപപപ്പോര്ടന്റ് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതസനസടയസല്തലന്ന ഇഇൗ ആപക്ഷപങ്ങള്

വരന്നതന്റ്  അവര്  പഡപ്പോപന്റ്  ലചയ്യുശ.  അഡസനസപസ്ട്രേറ്റശവന്റ്  ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുകളസല്

നസന്നുശ കൃതസ്യമപ്പോയ മറുപടസ കസടപ്പോത്ത കപ്പോരസ്യങ്ങളപ്പോണന്റ് അകഇൗണ്ടനന്റ് ജനറലെസലന

നസരശക്ഷണപത്തപ്പോടുകൂടസയ സസ.&എ.ജസ  റസപപപ്പോര്ടസലൂലട അവതരസപസക്കുന്നതന്റ്.

ഇലതപ്പോര  പ്രശസസഡനപ്പോയസ  സസശകരസചപ്പോല്  വരപ്പോനസരസക്കുന്ന  എല്ലപ്പോ

വര്ഷങ്ങളസലശ ഏപഴപ്പോ എപടപ്പോ ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുകലളക്കുറസചന്റ് അലല്ലങസല് പത്തന്റ്

ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുകലളക്കുറസചന്റ്  എല്ലപ്പോ  സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസലമുണ്ടപ്പോകുശ.
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ഗവണ്ലമനസലന  appreciate  ലചയ്യുന്ന  കപ്പോരസ്യങ്ങളല്ല  സസ.&എ.ജസ.-യുലട

ഓഡസറ്റന്റ് സ്ക്രൂടസനസയസലൂലട വരന്നതന്റ്.  എല്ലപ്പോ സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസലശ പത്തന്റ്

വകുപ്പുകലളക്കുറസച്ചുള്ള  റസപപപ്പോര്ട്ടുണ്ടപ്പോകുശ.  ഇലതപ്പോര  പ്രശസസഡനപ്പോയസ

സസശകരസചപ്പോല്  ഇനസ  വരപ്പോനസരസക്കുന്ന  കപ്പോലെത്തന്റ്  എല്ലപ്പോ  മനസമപ്പോര്ക്കുശ

അവരവരലട വകുപ്പുകള്ലകതസരപ്പോയസട്ടുള്ള പരപ്പോമര്ശങ്ങള് ഇഇൗ സസ.&എ.ജസ.

റസപപപ്പോര്ടസലലണ്ടങസല്,   ഇപതപ്പോലടപ്പോപശ  അവര്ലകപ്പോര  പസറ്റന്റ്ലമനന്റ്  വയ്ക്കണശ

എന്നവര് പറഞ്ഞപ്പോല് അതുകൂടസ അശഗശകരസപകണ്ടസ വരശ.  കപ്പോരണശ സസനശ

ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമനസലനക്കുറസചന്റ്  പറയുന്ന  കമനന്റ്സശ  ഒബ്സര്പവഷനുശ

ഒരകപ്പോലെത്തുശ  ഒര  മനസയുശ  അശഗശകരസകസല്ല.  അലല്ലങസല്  ഒര

ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുശ അശഗശകരസകസല്ല. ഇലതപ്പോര ശശലെമപ്പോയപ്പോല്/പ്രശസസഡനപ്പോയപ്പോല്

അടുത്ത  വര്ഷശ  സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  വയ്ക്കുപമ്പപ്പോള്  ആ  റസപപപ്പോര്ടസല്

ഏലതല്ലപ്പോശ  അഡസനസപസ്ട്രേറ്റശവന്റ്  ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുകള് ലകതസരപ്പോയസടപ്പോപണപ്പോ

പരപ്പോമര്ശമുള്ളതന്റ്  അവലരല്ലപ്പോവരശ  പചര്ന്നന്റ്,  പത്തന്റ്  മനസമപ്പോരലടകൂടസ,

പസറ്റന്റ്ലമനന്റ്  സസശകരസപകണ്ട  ഗതസപകടസപലെയ്ക്കന്റ്  നസയമസഭ  എത്തുശ.  ഇതന്റ്

ഭരണഘടനപ്പോ  ലപ്രപ്പോവസഷനപ്പോണന്റ്.  ആ ഭരണഘടനപ്പോ  ലപ്രപ്പോവസഷനസല് ലവള്ളശ

പചര്കപ്പോനുള്ള അധസകപ്പോരശ നമുകസല്ല. അതുലകപ്പോണ്ടപ്പോണന്റ് നമ്മേള് റൂള്സന്റ് ഓഫന്റ്
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ലപ്രപ്പോസശഡക്യുവറസല്  അതസലന  സശബനസചന്റ്  ഒന്നുശ  പറയപ്പോത്തതന്റ്.

ഭരണഘടനയുലട  കൃതസ്യമപ്പോയ  ലപ്രപ്പോവസഷനപ്പോണതന്റ്.  ഗവര്ണര്ക്കുപവണ്ടസ

സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  പടബസളസല്  വയ്ക്കുക  എന്നതന്റ്  വസ്യകതയുള്ള

ലപ്രപ്പോവസഷനപ്പോണന്റ്.  അതസല്  ലവള്ളശ  പചര്കപ്പോന  നമ്മുലട  നസയമസഭയ്ക്കന്റ്

അധസകപ്പോരമസലല്ലന്നപ്പോണന്റ്  എനസകന്റ്  വസനശതമപ്പോയസ   അങ്ങയുലട

ശദ്ധയസല്ലപടുത്തപ്പോനുള്ളതന്റ്. 

ധനകപ്പോരസ്യവശ കയറുശ വകുപ്പുമനസ (  പഡപ്പോ  .   ടസ  .   എശ  .   പതപ്പോമസന്റ് ലഎസകന്റ്  ):

സര്,   ഇലതപ്പോര  പ്രശസസഡനന്റ്  ആകപ്പോന  പപ്പോടസലല്ലന്നപ്പോണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്

 സസ.&എ.ജസ.    റസപപപ്പോര്ടന്റ്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന ഇഇൗ രശതസ പ്രശസസഡനന്റ് ആകപ്പോന

പപ്പോടസല്ല.  സര്കപ്പോരസലന  വസമര്ശസക്കുന്നതസലനയല്ല  എതസര്ക്കുന്നതന്റ്.  ഇഇൗ

വസമര്ശനശ സര്കപ്പോരസനന്റ് മുന്നസല് ഉന്നയസചസടസല്ല. കരടന്റ് റസപപപ്പോര്ടസലെസല്ല; കരടന്റ്

റസപപപ്പോര്ടസലെസല്ലപ്പോത്തതന്റ്,  ചര്ച  പപപ്പോലശ  ലചയപ്പോത്തതന്റ്  എകസറ്റന്റ്  മശറ്റസശഗസലന

മസനസടന്റ്സന്റ്  പപപ്പോലശ  തരപ്പോലത,  ഇതപ്പോ  ഇതന്റ്  സഭയസല്  വയ്ക്കപ്പോനുള്ള  റസപപപ്പോര്ടന്റ്

എന്നുപറഞ്ഞു  തന്നുകഴസഞ്ഞപ്പോല്  അതസല്പരശ  സഭപയപ്പോടുള്ള  അനപ്പോദരവന്റ്

ഉപണ്ടപ്പോ;  ഇഇൗ  പ്രശസസഡനന്റ്  ഇനസ  ഉണ്ടപ്പോവരതന്റ്.  ഇങ്ങലനയല്ല  സശസ്ഥപ്പോന

സര്കപ്പോരസപനപ്പോടന്റ്  ലപരമപ്പോപറണ്ടതന്റ്.  പകനശ  ഭരസക്കുന്ന  ആര്ലകങസലശ
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എലനങസലശ ലചയണലമന്നന്റ് പതപ്പോന്നസകഴസഞ്ഞസട്ടുലണ്ടങസല് സര്കപ്പോരസപനപ്പോടന്റ്

ചര്ച  ലചയപ്പോലത  റസപപപ്പോര്ടസല്  പചര്ത്തുവയ്ക്കപ്പോശ.  എന്നസടന്റ്  സഭയസല്  വയ്ക്കപ്പോശ.

അതുലകപ്പോണ്ടന്റ്  സഭ  ഇതറസയണശ.  രണ്ടുശ  പ്രശസസഡനന്റ്  ആകപ്പോന  പപ്പോടസല്ല;

അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോലയപ്പോര  സപ്പോഹചരസ്യശ  സൃഷസകലപടസരസക്കുകയപ്പോണന്റ്.

സപ്പോധപ്പോരണ റസപപപ്പോര്ടന്റ് വന്നപ്പോല് ആ റസപപപ്പോര്ടപ്പോണന്റ് ഗവര്ണര്കന്റ് ലകപ്പോടുക്കുക;

ഇത്തവണ  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  വന്നപപപ്പോള്,  പദ  ഇങ്ങലനയപ്പോണന്റ്  റസപപപ്പോര്ടന്റ്

തയപ്പോറപ്പോകസയസട്ടുള്ളതന്റ്.  ഇതസലന  ലമറസറ്റസപലെയ്ക്കന്റ്  കടക്കുന്നസല്ല.  അതന്റ്

ഞങ്ങള്  പവലറ  ചര്ച  ലചയ്യുന്നുണ്ടന്റ്.  പപക്ഷ  നടപടസക്രമശ  ലതറ്റപ്പോണന്റ്.

ശശ.  വസ.  ഡസ.  സതശശന,  ഇതന്റ് സര്കപ്പോരസലന വസമര്ശസക്കുന്നു എന്നുള്ളതല്ല.

ഒര  കപ്പോലെത്തുശ  ഒരസകല്  പപപ്പോലശ  ഇഇൗ  വസമര്ശനശ  സര്കപ്പോരമപ്പോയസ  ചര്ച

ലചയ്തസടസല്ല.  ഡപ്പോഫന്റ്  റസപപപ്പോര്ടസലെസല്ല,  എകസറ്റന്റ്  മശറ്റസശഗസലന  മസനസടന്റ്സസല്

വന്നസടസല്ല. അതന്റ് ശരസയല്ല.  അതന്റ് സഭ അറസയണശ. 

മസ  .   സശകര്: ഇതസലനക്കുറസചന്റ് ഒര ചര്ച ഇനസ പവപണപ്പോ? 

ശശ  .    വസ  .    ഡസ  .    സതശശന:  സര്,  സഭലയ  സശബനസചന്റ്  ഏറ്റവശ

പ്രധപ്പോനലപട  കപ്പോരസ്യമപ്പോണസതന്റ്.  അപദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞതന്റ്  ശരസയപ്പോണന്റ്.  നസയമസഭ

അറസയണശ.  നസയമസഭ  സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  അതുപപപ്പോലലെ  അകപ്റ്റന്റ്
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ലചയ്യുകയപ്പോപണപ്പോ?  അല്ലപല്ലപ്പോ;  സഭയുലട  മസനസപയചറപ്പോണന്റ് പബസകന്റ്

അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ് കമ്മേസറ്റസ എന്നുപറയുന്നതന്റ്. പബസകന്റ് അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ് കമ്മേസറ്റസയുലട

സ്ക്രൂടസനസകപ്പോണന്റ്   സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  വസപധയമപ്പോകുന്നതന്റ്.  പബസകന്റ്

അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ്  കമ്മേസറ്റസയസല്  ഗവണ്ലമനസലന  ലറപ്രസനന്റ്  ലചയപ്പോശ.

സപ്പോധപ്പോരണ  ലപ്രപ്പോസശഡക്യുവര്  ലെശഘസചസടപ്പോണന്റ്  സസ.&എ.ജസ.  ഇഇൗ  റസപപപ്പോര്ടന്റ്

തയപ്പോറപ്പോകസയസരസക്കുന്നലതന്നന്റ്  ഗവണ്ലമനന്റ്  ലസക്രടറസമപ്പോര്കന്റ്  അലല്ലങസല്

ചശഫന്റ്  ലസക്രടറസയ്ക്കന്റ്  പസ.എ.സസ.-യസല്  ഹപ്പോജരപ്പോയസ  പറയപ്പോശ.   ഡപ്പോഫസല്

പറഞ്ഞസരസക്കുന്ന,  ലലഫനല്  റസപപപ്പോര്ടസല്  ഇല്ലപ്പോത്ത  കപ്പോരസ്യങ്ങള്

അഡശഷണലെപ്പോയസ  അവര്  ലലഫനല്  റസപപപ്പോര്ടസല്  കൂടസപചര്ത്തു.  എകസറ്റന്റ്

മശറ്റശശഗസല് പറയപ്പോത്ത കപ്പോരസ്യങ്ങള് രണ്ടപ്പോമതപ്പോയസ കൂടസപചര്ത്തു.  അതുലകപ്പോണ്ടന്റ്

ഇതന്റ്  സസശകരസകപ്പോന  കഴസയസലല്ലന്നന്റ്....  പലെ  ഡസപപ്പോര്ടന്റ്ലമന്റുകളുശ  വന്നന്റ്

പസ.എ.സസ.-യസല് പറയപ്പോറുണ്ടന്റ്,  ഇതന്റ് ഞങ്ങളുമപ്പോയസ ബനലപട കപ്പോരസ്യങ്ങളല്ല.

ഞങ്ങള് കൃതസ്യമപ്പോയസ മറുപടസ ലകപ്പോടുത്ത കപ്പോരസ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്. ആ മറുപടസ ലകപ്പോടുത്ത

കപ്പോരസ്യങ്ങളുശ  സസ.&എ.ജസ.  റസപപപ്പോര്ടസല്  വന്നസരസക്കുന്നു  എന്നുപറഞ്ഞപ്പോല്

സപ്പോധപ്പോരണ പബസകന്റ്  അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ്  കമ്മേസറ്റസ  അതന്റ്  പഡപ്പോപന്റ്  ലചയ്യുകയപ്പോണന്റ്

ലചയ്യുന്നതന്റ്.  പബസകന്റ്  അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ്  കമ്മേസറ്റസ  എന്നുപറയുന്നതന്റ്  ഇഇൗ
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നസയമസഭയുലട  ഏറ്റവശ  പ്രധപ്പോനലപട  ഒര  ഇനസ്ട്രുലമനന്റ്  കൂടസയപ്പോണന്റ്.  ആ

പബസകന്റ് അകഇൗണ്ടന്റ്സന്റ് കമ്മേസറ്റസയപ്പോണന്റ് യഥപ്പോര്ത്ഥത്തസല് ഇതസനകത്തന്റ് സ്ക്രൂടസനസ

നടപത്തണ്ടതന്റ്. അതസനുമുമ്പന്റ് പവലറ തരത്തസല്, അതസലന ഉള്ളടകലത്ത ലെശകന്റ്

ലചയ്തന്റ്  പുറത്തുലകപ്പോടുക്കുകയുശ  ഇതസപനപ്പോലടപ്പോപശ  ഒര  മനസ  അപദ്ദേഹത്തസലന

വകുപ്പുമപ്പോയസ ബനലപടന്റ്, ധനകപ്പോരസ്യ വകുപ്പുമനസ എന്ന നസലെയസലെല്ല, ധനകപ്പോരസ്യ

വകുപ്പുമപ്പോയസ ബനലപട ഒര സ്ഥപ്പോപനലത്ത സശബനസച വസമര്ശനശ തലന്ന,

ഓഡസറ്റന്റ് ഒബ്സര്പവഷന വന്നതസലന ഒബ്ജകന്റ് ലചയലകപ്പോണ്ടന്റ് ഒര പസറ്റന്റ്ലമനന്റ്

വചപ്പോല്  അടുത്ത  പ്രപ്പോവശസ്യശ  കൃഷസ  വകുപസലനതസരപ്പോയപ്പോണന്റ്  ഇഇൗ  പറയുന്ന

തരത്തസലള്ള എലനങസലശ ഒബ്സര്പവഷന ഉള്ളലതങസല് കൃഷസ വകുപ്പുമനസ

ആവശസ്യലപടപ്പോല് ലകപ്പോടുകപ്പോതസരസകപ്പോന സഭയ്ക്കന്റ് കഴസയസല്ല.  കപ്പോരണശ ഇലതപ്പോര

പ്രശസസഡനപ്പോയസ  മപ്പോറപ്പോന  പപപ്പോവകയപ്പോണന്റ്.  ഞപ്പോന  അതസലനയപ്പോണന്റ്

ചൂണ്ടസകപ്പോണസചതന്റ്. അതന്റ് തസരത്തണശ. 

റൂളസശഗന്റ്

മസ  .    സശകര്:  ഒര  ഓഡസറ്റന്റ്  ഒബ്ജക്ഷലന  ഭപ്പോഗമപ്പോയസട്ടുള്ള  സര്കപ്പോരസലന

നസലെപപ്പോടന്റ്  സഭലയ  അറസയസക്കുക  എന്നുള്ള  നസലെയസല്  അതസലന

കപ്പോപണണ്ടതസല്ല  എന്നപ്പോലണനസകന്റ്  പതപ്പോന്നുന്നതന്റ്.  യഥപ്പോര്ത്ഥത്തസല്
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സസ.&എ.ജസ.-യുലട  റസപപപ്പോര്ടന്റ്  സഭയസല്  സമര്പസക്കുപമ്പപ്പോള്  ധനകപ്പോരസ്യ

വകുപ്പുമനസയുലട  നസരശക്ഷണശകൂടസ  സമര്പസകപ്പോവന്നതപ്പോലണന്നന്റ്

ഭരണഘടനയുലട  152(1)  പ്രകപ്പോരശ  സമര്പസകപ്പോന  നസപയപ്പോഗസകലപടസട്ടുള്ള

ഗവര്ണറുലട  സമ്മേതപത്തപ്പോടുകൂടസയപ്പോണന്റ്  അതന്റ്  സമര്പസക്കുന്നതന്റ്.

തശര്ചയപ്പോയസട്ടുശ  അതന്റ്  മുമ്പസല്ലപ്പോത്ത  ഒരനുഭവമപ്പോണന്റ്.   അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ

സപ്പോഹചരസ്യത്തസലെപ്പോണതന്റ്  സശഭവസചസട്ടുള്ളതന്റ്.  ആ  അസപ്പോധപ്പോരണമപ്പോയ

സപ്പോഹചരസ്യശ  എനപ്പോലണന്നന്റ്  തുടര്ന്നന്റ്  പസ.എ.സസ.-ക്കുകൂടസ  പരസപശപ്പോധസകപ്പോശ.

ഇഇൗ സപ്പോഹചരസ്യത്തസല്, ബഹുമപ്പോനലപട ധനമനസയുലട വസശദശകരണത്തസലന

അടസസ്ഥപ്പോനത്തസല് ക്രമപ്രശശ നസലെനസല്ക്കുന്നസലല്ലന്നന്റ് റൂള് ലചയ്യുന്നു. 


