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യൂണിയൻ ബജറ്റ് 

ഭരണഘടനാ വ്യവ്സ്ഥകൾ 

 സാധാരണയായി ബജറ്്റ എന്ന പദം സൂചിപ്പിക്കുന്ന വ്ാർഷിക സാമ്പത്തിക പ്പസ്താവ്ന 

എന്ന അത്തരമ ാരു രരഖയ്ക്ക ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഒരു വ്യവ്സ്ഥയുണ്്ട 

(ആർട്ടിക്കിൾ 112). 

ബജറ്റിനമ്െ ആ ുഖം 

o ഏപ്പിൽ 1 ന് ആരംഭിച്ച ്  ാർച്ച ് 31 ന ് അവ്സാനിക്കുന്ന ഒരു സാമ്പത്തിക 

വ്ർഷത്തിമെ ഒരു ഗവ്ൺമ ന്െിനമ്െ വ്രവ്ിനമ്െയും മചെവ്ിനമ്െയും 

പ്പസ്താവ്നയാണ് ബജറ്്റ. 

o സർക്കാരിനമ്െ ഈ വ്രവ്ുകളും മചെവ്ുകളും  ൂന്ന ്ഭാഗങ്ങളായാണ:്  

 കൺസ ോളിസേറ്റേ് ഫണ്ട ്ഓഫ ്ഇന്തയ് 

 ഇന്തയയുടെ കണ്ടിജൻ ി ഫണ്ട ്

 ഇന്തയയുടെ ട ോതു അക്കൗണ്ട.് 

 സമ്പദവ്്യവ്സ്ഥയുമട എല്ലാ ബന്ധമപ്പട്ട ര ഖെകൾക്കും അമല്ലങ്കിൽ ഉപര ഖെയ്

ക്കു ായി ബജറ്റിൽ  ൂന്ന ്മസറ്റ ്ഡാറ്റയുണ്്ട. 

o അവ മുൻവർഷടെ യഥോർത്ഥ േോറ്റയോണ.് 

o നിലവിടല വർഷടെ തോൽക്കോലിക േോറ്റ. 

o അെുെ വർഷസെക്കുള്ള ബജറ്റ് എസ്റ്റിസമറ്റ.് 

 വ്രു ാനം,  ൂെധനം എന്നിവ്യുമട ഏകരദശ കണക്കുകൾ, വ്രു ാനം 

ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള വ്ഴികളും  ാർഗങ്ങളും, മചെവ്ുകളുമട എസ്റ്റിര റ്റുകൾ, വ്രുന്ന 

വ്ർഷമത്ത സാമ്പത്തിക, സാമ്പത്തിക നയം, അതായത ് നികുതി നിർരദശങ്ങൾ, 

മചെവ് ് പരിപാടികൾ, പുതിയ പദ്ധതികൾ/പദ്ധതികൾ അവ്തരിപ്പിക്കൽ എന്നിവ് 

ബജറ്റിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യാ ഗവ്ൺമ ന്െിന്മെ വ്യതയസ്ത തരം ഫണ്്ട 

കൺരസാളിരഡറ്റഡ ്ഫണ്്ട ഓഫ ്ഇന്ത്യ 

 സർക്കാർ സ ാഹരിച്ച വ്ായ്പകൾ, അത് അനുവ്ദിച്ച വ്ായ്പകളുമട െിക്കവ്െികളിൽ 

നിന്നുള്ള രസീതുകൾ, നികുതി,  റ്റ ് വ്രു ാനങ്ങൾ എന്നിവ് ഉൾമപ്പമട സർക്കാരിന ്

െഭിക്കുന്ന എല്ലാ വ്രു ാനവ്ും കൺരസാളിരഡറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ ഉൾമപ്പടുന്നു. 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 266 (1) പ്പകാര ാണ ്ഈ ഫണ്്ട സ്ഥാപിച്ചത.് 

 ഈ ഫണ്ടിൽ നിന്ന ്പിൻവ്െിക്കുന്ന ഏമതാരു കാരയത്തിനും പാർെമ ന്െ ്അംഗീകാരം 

ആവ്ശയ ാണ.് 
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കണ്ടിജൻസി ഫണ്്ട 

 അംഗീകാരത്തിനായി കാത്തിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത അടിയന്ത്ര മചെവ്ുകൾ 

വ്ഹിക്കാൻ സർക്കാരിനായി നീക്കിവ്ച്ചിരിക്കുന്ന ഫണ്ടാണ ്കണ്ടിജൻസി ഫണ്്ട. 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 267 പ്പകാര ാണ ്ഈ ഫണ്്ട സ്ഥാപിച്ചത.് 

 ഈ ഫണ്്ട രാഷ്പ്ടപതിയുമട പക്കൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യയുമട മപാതു അക്കൗണ്ടുകൾ 

 മചെുകിട സമ്പാദയ പദ്ധതികൾ അമല്ലങ്കിൽ മപ്പാവ്ിഡന്െ ്ഫണ്ടുകൾ, നിരക്ഷപങ്ങൾ, 

അഡവാൻസുകൾ തുടങ്ങിയ സ ർപ്പിത ഫണ്ടുകൾ രപാമെയുള്ള വ്ിവ്ിധ 

പദ്ധതികളിൽ നിന്ന ്സർക്കാരിന ്െഭിക്കുന്ന പണ ാണ ്മപാതു അക്കൗണ്ടുകൾ. 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുമട ആർട്ടിക്കിൾ 266 (2) പ്പകാര ാണ ്ഈ ഫണ്്ട സ്ഥാപിച്ചത.് 

പാർെമ നെ്ിൽ ബജറ്റ ്

 ആദയം, ധനമന്ത്ന്തി രൊക്സഭയിൽ ബജറ്്റ അവ്തരിപ്പിക്കുകയും അരേഹം ഒരു ‘ബജറ്റ ്

ന്ത്  ംഗം’ നടത്തുകയും മചയ്യുന്നു. 

 തുടർന്ന ്വ്ീട്ടിൽ മപാതു ചർച്ച നടക്കുന്നു. 

 അതിനുരശഷം, അത് രാജയസഭയിൽ ചർച്ചയക്്ക ്അയയ്ക്കുന്നു. 

 ചർച്ച അവ്സാനിച്ച രശഷം, സഭകൾ 3  ുതൽ 4 ആഴ്ച വ്മര പിരിഞ്ഞു. 

 ഈ ഇടരവ്ളയിൽ, 24 വ്കുപ്പുതെ സ്റ്റാൻഡിംഗ ്കമ്മിറ്റികൾ ബന്ധമപ്പട്ട  പ്ന്ത്ി ാരുമട 

പ്ഗാന്െിനായുള്ള ആവ്ശയങ്ങൾ വ്ിശദ ായി പരിരശാധിക്കുകയും ചർച്ച മചയ്യുകയും 

െിരപ്പാർട്ടുകൾ തയ്യാൊക്കുകയും മചയ്യുന്നു. 

 ഈ െിരപ്പാർട്ടുകൾ പരിഗണിച്ച ് പ്ഗാനെ്ുകൾക്കായുള്ള ആവ്ശയത്തിൽ രവ്ാമട്ടടുപ്പ ്

നടക്കും. 

 ആവ്ശയങ്ങൾ  പ്ന്ത്ാെയം തിരിച്ചാണ ്അവ്തരിപ്പിക്കുന്നത.് 

 രവ്ാമട്ടടുപ്പിന ്രശഷം ആവ്ശയം അംഗീകരിക്കും. 

 ഭരണഘടനയുമട 113-ാാാം അനുച്രേദത്തിൽ പ്ഗാന്െുകൾ ആവ്ശയമപ്പടുന്നതിനുള്ള 

വ്യവ്സ്ഥകൾ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 പ്ഗാന്െുകൾക്കായുള്ള ആവ്ശയങ്ങൾ രവ്ാട്ടുമചയ്യുന്നത ് രൊകസ്ഭയുമട, അതായത ്

രാജയസഭയുമട പ്പരതയക അധികാര ാണ്, അത് ചർച്ച മചയ്യാൻ  ാപ്തര  കഴിയൂ, 

രവ്ാട്ടുമചയ്യാൻ അധികാര ില്ല. 

 ആവ്ശയങ്ങളുമട രവ്ാമട്ടടുപ്പിന ് ആമക 26 ദിവ്സ ാണ ് അനുവ്ദിച്ചിരിക്കുന്നത.് 

അവ്സാന ദിവ്സം, സ്പീക്കർ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആവ്ശയങ്ങളും രവ്ാട്ടുമചയ്യാൻ 

വ്യ്ക്കുകയും അവ് ചർച്ച മചയ്താെും ഇമല്ലങ്കിെും അവ് തീർപ്പാക്കുകയും മചയ്യുന്നു. 

ഇതിമന 'ഗില്ലറ്റിൻ' എന്ന ്വ്ിളിക്കുന്നു. 

 അതിനാൽ, രൊകസ്ഭ രവ്ാട്ട ് മചയ്ത പ്ഗാനെ്ില്ലാമത  പ്ന്ത്ി ആവ്ശയമപ്പടുന്ന തുക 

െഭിക്കില്ല. 
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പാർെമ നെ്ിൽ പ്പര യങ്ങൾ 

 പ്ഗാന്െുകൾക്കായുള്ള ഡി ാൻഡിരേെുള്ള രവ്ാമട്ടടുപ്പ ് സ യത്ത,് പാർെമ നെ് ്

അംഗങ്ങൾക്ക ്പ്ഗാനെ്ിനായുള്ള ഏത ്ആവ്ശയവ്ും കുെയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്പര യങ്ങളും 

നീക്കാൻ കഴിയും. 

 ആ പ്പര യങ്ങൾ ഇവ്യാണ ്: 

o സ ോളി ി കട്ട ് സമോഷൻ: - ഡി ാൻഡിന ് അടിവ്രയിടുന്ന നയത്തിന്മെ 

വ്ിരയാജിപ്പിമന ഇത ് പ്പതിനിധീകരിക്കുന്നു, ഡി ാൻഡ് തുക 1 രൂപയായി 

കുെയ്ക്കണം. 

o ഇക്കസണോമി കട്ട ്സമോഷൻ: - ഈ തുകയിൽ ഡി ാൻഡ് ഒരു നിശ്ചിത തുകയിൽ 

കുെയുന്നു. 

o സെോക്കൺ കട്ട ് സമോഷൻ: - ഈ നീക്കത്തിൽ, ഒരു പ്പരതയക പരാതിമയ 

മവ്ന്െിരെറ്റ ് മചയ്യുന്നതിനായി ഡി ാൻഡിനമ്െ തുക 100 രൂപയായി കുെച്ചു, 

അത് ഇന്ത്യാ ഗവ്ൺമ ന്െിന്മെ ഉത്തരവ്ാദിത്ത പരിധിക്കുള്ളിൊണ.് 

രവ്ാട്ട ്ഓൺ അക്കൗണ്്ട 

 പുതിയ സാമ്പത്തിക വ്ർഷം ആരംഭിക്കുന്നതിന ്  ുമ്പ,് രാജയത്തിന്മെ ഭരണം 

അവ്ശിഷ്ടങ്ങൾ പ്പവ്ർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവ്ദിക്കുന്നതിന ്ആവ്ശയ ായ ധനസഹായം 

സർക്കാർ സൂക്ഷിരക്കണ്ടതുണ്്ട. 

 ഭരണഘടനയുമട 116-ാാാം അനുച്രേദത്തിൽ രവ്ാട്ട ്ഓൺ അക്കൗണ്്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ 

അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. 

 ഇത ്ഒരു മചെിയ കാെയളവ്ിരെരക്കാ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ബജറ്്റ പാസാക്കുന്നതുവ്മരരയാ 

അതിനമ്െ മചെവ്ുകൾക്കായി ധനസഹായം നൽകാൻ സർക്കാരിമന അനുവ്ദിച്ചു. 

 സാധാരണയായി, രണ്്ട  ാസരത്തക്ക ് ാപ്ത ാണ ്രവ്ാട്ട ്ഓൺ അക്കൗണ്്ട എടുക്കുന്നത.് 

ധനവ്ിനിരയാഗ ബിൽ 

 ഇന്ത്യൻ കൺരസാളിരഡറ്റഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നും പുെരത്തക്കും മചെവ്ുകൾ വ്ഹിക്കാൻ 

സർക്കാരിന ് അധികാരം നൽകാനുള്ള പ്ഗാനെ്ുകൾക്കായുള്ള ആവ്ശയം 

പാസാക്കിയതിന ്രശഷ ാണ ്ഇത ്രൊക്സഭയിൽ അവ്തരിപ്പിക്കുന്നത.് 

 നിയ പ്പകാര ുള്ള വ്ിനിരയാഗത്തിന ് കീഴിെല്ലാമത ഇന്ത്യൻ കൺരസാളിരഡറ്റഡ് 

ഫണ്ടിൽ നിന്ന ്പണം പിൻവ്െിക്കാൻ പാടില്ല (ആർട്ടിക്കിൾ- 266). 

ധനകാരയ ബിൽ 

 മപാതു ബജറ്്റ അവ്തരണത്തിന ് മതാട്ടുപിന്നാമെ രൊക്സഭയിൽ അവ്തരിപ്പിക്കുന്ന 

സർക്കാരിനമ്െ നികുതി നിർരദശങ്ങൾ പ്പാബെയത്തിൽ വ്രുത്തുന്നതിനായി 

ധനവ്ിനിരയാഗ ബിൽ പാസാക്കിയതിന ്രശഷം ഇത ്രൊക്സഭയിൽ അവ്തരിപ്പിക്കുന്നു. 
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സാമ്പത്തിക ബില്ലിന്മെ വ്ിവ്ിധ തരങ്ങൾ  

 ണി ബില്ലുകൾ 

 ആർട്ടിക്കിൾ-110 (1) (എ) ൽ െിസ്റ്റ ് മചയ്തിട്ടുള്ള കാരയങ്ങളു ായി ബന്ധമപ്പട്ട 

വ്യവ്സ്ഥകൾ അടങ്ങുന്ന സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളാണിത.് 

 രൊകസ്ഭയിൽ അവ്തരിപ്പിക്കുന്നതിന ്  ുമ്പ ് രാഷ്പ്ടപതിയുമട  ുൻകൂർ ശുപാർശ 

ഇതിന ്ആവ്ശയ ായിരുന്നു. 

  പ്ന്ത്ിക്ക ് ാപ്തര  രൊകസ്ഭയിൽ ഇത ്അവ്തരിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ. 

  ണി ബില്ലിന്മെ കാരയത്തിൽ  ാപ്തര  രൊകസ്ഭയ്ക്ക ് രവ്ാട്ട ് മചയ്യാൻ 

അധികാര ുള്ളൂ. രൊകസ്ഭമയ ഉപരദശിക്കാൻ രാജയസഭയക്്ക ് ാപ്തര  കഴിയൂ. 

  ണി ബില്ലുകളുമട കാരയത്തിൽ രജായിന്െ ്സിറ്റിങ്ങിനുള്ള വ്യവ്സ്ഥയില്ല. 

ധനകാരയ ബില്ലുകൾ വ്ിഭാഗം-I 

 രൊകസ്ഭയിൽ അവ്തരിപ്പിക്കുന്നതിന ്  ുമ്പ ് രാഷ്പ്ടപതിയുമട  ുൻകൂർ ശുപാർശ 

ഇതിന ്ആവ്ശയ ായിരുന്നു. 

 എന്നാൽ ഈ സാഹചരയത്തിൽ ഈ ബിൽ തള്ളാൻ രാജയസഭയ്ക്ക ്അധികാര ുണ്്ട. 

 ഇത്തരത്തിെുള്ള ബില്ലുകളിൽ രജായിനെ്് സിറ്റിംഗ ്എന്ന വ്യവ്സ്ഥയുണ്്ട. 

ധനകാരയ ബില്ലുകൾ വ്ിഭാഗം-II 

 ആർട്ടിക്കിൾ-110-ൽ െിസ്റ്റ ്മചയ്തിരിക്കുന്ന കാരയങ്ങളു ായി ബന്ധമപ്പട്ട വ്യവ്സ്ഥകൾ 

അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ബില്ലുകളാണിത.് 
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