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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 184 17-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ്ബി�െട �ധാന പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക 

null
(ധനകാര� വ��് മ�ി)

(എ) കിഫ്ബി മാ�കയി�� േക� സർ�ാർ
ഉടമ�തയി�ളള �ാപന�ൾ എ���
വാ�കൾ സർ�ാരിെ� കട�ണ�ിൽ
െപടിെ��് േക� സർ�ാർ
വ��മാ�ിയി�ളളതായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�  ്ചില േക���ം നി�ി�
താ�ര��ാ�ം കിഫ്ബി�െട വിശ�ാസ�ത
തകർ�ാൻ നട�� നീ�ം വ�തക�െട
അടി�ാന�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(എ) ബ�. എം.പി �ീ. േജാൺ �ി�ാസ്  രാജ�സഭയിൽ
ഉ�യി� 1805 (സി) േചാദ��ിന് ഉ�രമായി

2021 ഡിസംബർ 14 ന് ബ�. േക� ധനകാര� മ�ി
�ീമതി.നിർമല സീതാരാമൻ നൽകിയ മ�പടിയിൽ
(അ�ബ�ം-1) െപാ�േമഖല �ാപന�ൾ

സമാഹരി�� External Budgetary Resources
(EBRs) േക� സർ�ാരിെ� െപാ�കട�ിൽ

ഉൾെ���ിയി�ി� എ�് വ��മാ�ിയി��്.
കിഫ്ബി വാ�കെള ഓഫ് ബജ�് കടെമ��ാേയാ
സർ�ാരിെ� േനരി�� ബാധ�ത ആേയാ

വ�ാഖ�ാനിേ��തി�. കിഫ്ബി ആന��ി

മാ�കയിൽ അടി�ാനമായി �വർ�ി�� ഒ�
തനത് സാ��ിക സംവിധാനമാണ്. അ�ാെത
ബജ�ിന് �റ�് കടെമ��ാൻ ഉ�ാ�ിയ ഒ�
സംവിധാനമ�. സിഎജി�െട 2021 െല
സം�ാന�ിെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ
കിഫ്ബി�െട വാ�കെള സംബ�ി�

പരാമർശ�ൾ ഏകപ�ീയ�ം േമൽ�റ�
വ�തകൾ�് നിര�ാ��മായി��. ആന��ി

മാ�കയി�� കിഫ്ബി�െട �വർ�നരീതിെയ

ബജ�ിന് �റ�� കടെമ��് സംവിധാനമായി
വ�ാഖ�ാനി�ി��. റിേ�ാർ�ിൽ പറ��
കാലയളവിൽ തെ� േക�സർ�ാ�ം ആന��ി

മാ�കയി�� സാ��ിക �യവി�യം
നട�ിയി��്. ഇ�ര�ിൽ ഫ�് കെ��ി

വിനിേയാഗി�ി��്. എ�പ�ാറായിര�ി നാ��ി
����് േകാടി (76,435.45 േകാടി �പ)
�പ�െട പ�തികൾ കിഫ്ബി അ�വർ�ി��

രീതിയിൽ ആന��ി മാ�കയിൽ ഫ�് െച��തിന്
ഉറ�് നൽകിയി��്. ആ സമയ�് തെ�
നാൽ�േ�ാരായിരം േകാടി (41,292.67 േകാടി
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�പ)യിേലെറ �പ�െട ആന��ി ബാധ�ത
േക�സർ�ാരിന് നിലനിൽ���് എ��ം
�േ�യമാണ്. കിഫ്ബി�േടത് ഓഫ് ബജ�്
വാ�കളാെണ�ം സർ�ാരിേ��� ക�ിജ�്
ലയബിലി�ി അ�ാെയ��� നിഗമനം െത�ായ�ം
കിഫ്ബി�െട അടി�ാന ധനകാര� മാ�ക
വിശകലനം െച�ാെത�ം
മന�ിലാ�ാെത��ളളതാണ്. ആയതിനാൽ 2019
െല സം�ാന�ിെ� ഓഡി�് റിേ�ാർ�ിൽ സി.
ആ�് എ.ജി നട�ിയ സമാന പരാമർശ�ൾ
നിയമസഭ നിരാകരി�ി��.

(ബി) ഇേ�ാൾ കിഫ്ബി അ�മതി നൽകിയ
ആറായിര�ി െതാ�ായിര�ി നാ�പ�ി ��്
േകാടി �പ�െട പ�തികളിൽ ��ഖമായവ
ഏെത�ാെമ�് അറിയി�ാേമാ; ഇവ �ടി
ഉൾെ��േ�ാൾ കിഫ്ബി ഇ�വെര ആെക എ�
േകാടി �പ�െട പ�തികൾ�ാണ് അ�മതി
നൽകിയി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കിഫ്ബി�െട 20-ാമത് എ�ിക��ീവ് േയാഗ�ി�ം

43-ാമത് േബാർഡ്  േയാഗ�ി�മായി 6943.37
േകാടി �പ�െട 44 �തിയ പ�തികൾ�ാണ്
ധനാ�മതി നൽകി��ത്. ടി പ�തികളിൽ
െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിൽ 4397.88 േകാടി
�പ�െട 28 പ�തികൾ�ം, ജലവിഭവ വ��ിന്
കീഴിൽ 273.52 േകാടി �പ�െട 4 പ�തികൾ�ം,
ആേരാഗ� ��ംബേ�മ വ��ിന് കീഴിൽ 392.14
േകാടി �പ�െട 7 പ�തികൾ�ം, െവ�്േകാ�്
കനാൽ വി�ലീകരണ�ിന് 3 പ�തികളിലായി
915.84 േകാടി �പ�െട പ�തി�ം, െകാ�ി
ബാംഗ്�ർ വ�വസായ ഇടനാഴി�െട ഭാഗമായി
എറണാ�ളം അ��ഴയിൽ ഗി�് (േ�ാബൽ
ഇൻഡ�ിയൽ ഫിനാൻസ്  േ�ഡ്) സി�ി�െട
�ലേമെ���ിനായി 850 േകാടി �പ�െട
പ�തി�ം, ആ�ഷ്  വ��ി� കീഴിൽ കീഴിൽ IRIA
�െട ര�ാം ഘ� �ലേമെ���ിനായി 114 േകാടി
�പ�െട പ�തി�മാണ് അ�മതി നൽകിയത്.
ഇേതാെട 962 പ�തികളിലായി ആെക 70,762.05
േകാടി �പ�െട അ�മതിയാണ് കിഫ്ബി
ന�ി0യി��ത്. അ�മതി നൽകിയ �ധാന
പ�തികൾ �വെട േചർ��. •
ആന�ാംെപായിൽ - ക�ാടി – േമ�ാടി ടണൽ
േറാഡ്  നിർ�ാണ�ിനായി – 2134.50 േകാടി �പ
• െവ�്േകാ�് കനാൽ വി�ലീകരണം (മാഹി-
വളപ�ണം െ�� ,് േകാവളം-ആ�ളം െ�� ,്
നീേലശ�രം-േബ�ൽ െ��  ്എ�ിവ�േവ�ി��
�ലേമെ���ിനായി) - 915.84 േകാടി �പ • ഗി�്
(േ�ാബൽ ഇൻഡ�ിയൽ ഫിനാൻസ്  േ�ഡ്)
സി�ി�േവ�ി�� �ലേമെ���ിനായി - 850
േകാടി �പ • ആ�വ – ��ാർ േറാഡ്
നവീകരണ�ിെ� �ലേമെ���ിനായി - 653.06
േകാടി �പ • കിഴേ�േ�ാ� - മണ�ാട്
(അ��ള�ര) ഫ് ൈളഓവർ �ലേമെ���ിനായി

- 95.28 േകാടി �പ • തി�വന��രം േപ�ർ�ട
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ഫ് ൈളഓവർ നിർ�ാണം (�ൻപ് അ�മതി
നൽകിയ �ലേമെ���് �കയായ 43.29 േകാടി
�പ�് �റേമ) - 50.67 േകാടി �പ • മലേയാര
ൈഹേവ�െട ഭാഗമായി െചറ�നാൽ -
േനരിയമംഗലം സ്  െ��  ്നവീകരണ�ിനായി 65.57
േകാടി �പ • ആല�ഴയിെല തീരേമഖലകളായ
ഒ�മേശരി, കാ�ർ -െപാ��ായി, ക�ാഴം,
െന�ാണി�ൽ എ�ിവിട�ളിെല �ലി��്
നിർമാണ�ി�ം തീരേദശ സംര�ണ�ി�മായി -
78.34 േകാടി �പ • കാസർേകാട്  ഗവ.
െമഡി�ൽേകാളജ്  വികസനം - 31.70 േകാടി �പ
• േകാഴേ�രി ജി�ാ ആ�പ�ി വികസനം - 30.35
േകാടി �പ • റാ�ി താ��് ആ�പ�ി വികസനം
- 15.60 േകാടി �പ കിഫ്ബി�െട 43-ാമത്
േബാർഡ്  േയാഗ�ിൽ അ�മതി നൽകിയ
പ�തിക�െട വിശദാംശം അ�ബ�ം-2 ആയി

േചർ��

(സി) ഏെ���ി�� പ�തികെള�ാം ഉ�ത
നിലവാര�ിൽ നി�ിത സമയ�ി��ിൽ

�ർ�ിയാ��െവ�് ഉറ�് വ��ാ��

സംവിധാനെ��റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(സി) കിഫ് ബി ധനസഹായം നൽ�� പ�തികൾ
�ണനിലവാരേ�ാ� �ടി സമയ�മം പാലി�
നട�ിലാ��തി�� �ർ� ഉ�രവാദി�ം

എസ്  പി വി �ം എസ്  പി വി െയ നിയമി��
ഭരണ വ��കൾ�ം ആണ്. കിഫബി ധനസഹായം
നൽകി നട�� എ�ാ പ�തിക�ം നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ എസ്  പി വി അവ അതാ�
ഭരണ വ��കൾ�് ൈകമാ��താണ്. കിഫ് ബി
ആ�് �കാരം ആണ് കിഫ്ബി�െട
�വർ�ന�ൾ നട�ിവ��ത്. ഇത് �കാരം
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനാണ്
സമയാസമയ�ളിൽ കിഫ് ബി ഇൻസ്  െപ�ൻ
വിഭാഗം പരിേശാധനകൾ നട��ത്. പരിശീലനം
ലഭി� ഉേദ�ാഗ�ർ ആ�നിക ഉപകരണ��െട
സഹായേ�ാെടയാണ് ���ിക�െട

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��ത്. ഭരണ വ��ം
എസ്  പി വി�ം കിഫ്ബി�ം ത�ി�� �ിക�ി
കരാറിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഓേരാ നിർ�ാണ
�വർ�ികൾ�ം കിഫ് ബി ധനസഹായം
നൽ��ത്. അതിെ� ഭാഗമായിതെ�
�ണനിലവാര പരിേശാധനക�െട
അടി�ാന�ിൽ കിഫ് ബി നൽ��
നിർേദശ�ൾ പാലി�ാൻ ഭരണവ��ം എസ്  പി
വി �ം ബാധ���മാണ്. ൈമേ�ാേസാ�്
േ�ാജ�് െഷഡ�ളിംഗ്, BIM / VDC േബസ്ഡ്
െ�ാജ�് മാേനജ്  മ�് സി�ം, ഡിൈസൻ റിവ�,
െ�ാജ�് എ�ിക�ഷൻ േഡാക�െമ�് അ��വൽ,
എസ്  പി വി കള്�ം കരാ�കാര്�ം
െ�യിനി�കൾ, SPV-കൾ�� ഉപേദശക
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േസവന�ൾ �ട�ിയ സംവിധാന�ൾ �ണ
നിലവാരം ഉറ�വ��ി സമയബ�ിതമായി

പ�തികൾ �ര്�ി യാ��തിന്
സഹായകമാ��. നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

വിലയി��ാൻ നിര�രമായി എസ്  പി വി യിെല
ഉേദ�ാഗ��മായി മീ�ിം�കൾ നട�ി

ആവശ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ഇൻസ്  െപ�ൻ
വിഭാഗം നൽ���്. സാേ�തിക കാര��ളിെല
തട�ം ഒഴിവാ�ാൻ കിഫ് ബി�് കീഴി��
െട�ി�ൽ റിേസാര്സ്◌് െസ�ർ (TRC) �േഖന
േവ� സഹായ�ൾ എസ്  പി വി കൾ�്
ലഭ�മാ����്. കിഫ് ബി �െട ഇൻസ്  െപ�ൻ
വിഭാഗം �� പരിേശാധന നട�ി ഫീൽഡ്
ഒെ�ർവഷൻ ഷീ�ക�ം, െട�ി�ൽ ഒ�േര�ീഷൻ
േനാ�ക�ം ഒെ�ർേവഷൻ െമേ�ാക�ം,
ഇൻസ്  െപ�ൻ റിേ�ാര്�ുക�ം നൽ���്.
ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ കിഫ്ബി നി�യി�
�ണനിലവാരമി�ാ� �വർ�ികൾ

നിർ�ിവ��തിന് നിർേദശം നൽ���്.
ഇൻസ്  െപ�ൻ വിഭാഗം നൽകിയ എ�ാ
നിർേദശ��ം �ർ�ിയാ�ി �ണനിലവാരം
ഉറ�വ��ിയ േശഷം ഇവെയ�ാം
പിൻവലി�ാ��്. കിഫ്ബി�െട ഇൻസ്  െപ�ൻ
വിഭാഗം നിര�രമായി നട�ിവ�� പരിേശാധനാ
നടപടിക�െട ഭാഗമായി കിഫ് ബി നി�യി�
�ണനിലവാരമി�ാ�തിനാ�ം സമയ�മം
പാലി�ാ�തിനാ�ം സം�ാന�്

നിർമാണ�ിലി�� 47 പ�തികൾ
താത്കാലികമായി നിർ�ിെവ��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��ായി��. കിഫ്ബി�െട
ഇൻസ്  െപ�ൻ അേതാറി�ി പരിേശാധന നട�ി

എ�ാവിധ ന�നതക�ം പരിഹരി� എ�് ഉറ�
വ��ിയ േശഷം നിർ�ിെവ�ി�� 44 നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �നരാരംഭി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. േശഷി��
പ�തികൾ ന�നതകൾ പരിഹരി�� �റ�്
�നരാരംഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


















