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ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 
ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ സമകാലിക ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി നികുതി 

വര്ുമാനം കകന്ദ്ര-സംസ്ഥാന സർക്കാര്ുകൾക്കിടയിൽ വിലയിര്ുത്തുന്നതിനും 

വിതര്ണം  ചെയ്യുന്നതിനുമായി സ്ഥാപിതമായ ഒര്ു ഭര്ണഘടനാ സ്ഥാപനമാണ്. 

 ഇന്ത്യൻ ഭര്ണഘടനയുചട ആർട്ടിക്കിൾ 280 ധനകാര്യ കമ്മീഷചന ഒര്ു അർദ്ധ 

ജുഡീഷയൽ ക ാഡിയായി അനുശ്ാസിക്കുന്നു. 

 ഓകര്ാ 5 വർഷത്തിലും അചെങ്കിൽ മധയകാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യാനുസര്ണം 

ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിയാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ര്ൂപീകര്ിക്കുന്നത്. 

2017 നവം റിൽ ര്ൂപീകര്ിച്ച 15-ാാാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനായിര്ുന്നു ഏറ്റവും പുതിയ 

കമ്മീഷൻ, മുൻ ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിംഗ ്കമ്മീഷൻ അംഗമായിര്ുന്ന എൻ ചക സിംഗാണ ്

അധയക്ഷൻ. 

അടുത്തിചട, അജയ് നാര്ായൺ ഝാ 15-ാാാം ധനകാര്യ കമ്മീഷനിൽ അംഗമായി 

കെര്ുകയും കമ്മീഷൻ അംഗതവം ര്ാജിവച്ച റിസർവ്  ാങ്ക ്ഗവർണറായി 

നിയമിതനായ ന്ദ്ശ്ീ ശ്ക്തികാന്ത്് ദാസിന് പകര്ം നിയമിക്കുകയും ചെയ്തു. 

ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ 
ധനകാര്്യ കമ്മീഷനിചല െില ന്ദ്പധാന ഹൈഹലറ്റുകൾ െുവചട 

സൂെിപ്പിച്ചിര്ിക്കുന്നു. 
  

ഫിനാൻസ് കമ്മീഷൻ ഓഫ് 

ഇന്ത്യ 

ഹൈഹലറ്റുകൾ 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

ആർട്ടിക്കിൾ 

Article 280 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

ചെയർമാൻ 

എൻ ചക സിംഗ ്

15-ാാാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

2017 നവം റിൽ സ്ഥാപിതമായി 

2021-22 മുതൽ 2025-26 വചര് പാലികക്കണ്ട 

ശ്ുപാർശ്കൾ 
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14-ാാാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

ചെയർമാൻ - ഹവ വി ചറഡ്ഡി. ലം വും 

തിര്ശ്ചീനവുമായ നികുതി വിഭജനചത്തക്കുറിച്്ച 

റികപ്പാർട്്ട അവതര്ിപ്പിച്ചു. 

ആദയ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

ഒന്നാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 1951 നവം ർ 22-ന് ന്ദ്ശ്ീ 

ചക.സി. നികയാഗി. 

ആര്ാണ് ധനകാര്യ 

കമ്മീഷചന 

നിയമിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യയുചട ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതി 

ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ 

കമ്മീഷനിൽ എന്ദ്ത 

അംഗങ്ങളുണ്ട?് 1 ചെയർമാൻ + 4 അംഗങ്ങൾ 

 ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ചര്ിത്രം 
ഇന്ത്യയിചല ന്ദ് ിട്ടീഷുകാര്ുചട ആധിപതയമുള്ള  ിസിനസുകൾ 

ഏകീകര്ിക്കുന്നതിനായി 1920-ന്ചറ തുടക്കത്തിൽ തചന്ന  ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ 

കമ്മീഷൻ വയവസ്ഥ തയ്യാറാക്കി. അസമതവങ്ങൾ പര്ിൈര്ിക്കുന്നതിന്ചറ 

ന്ദ്ശ്മങ്ങളുചട ഭാഗമായി, അന്നചത്ത നിയമമന്ദ്ന്ത്ിയായിര്ുന്ന കഡാ. ി.ആർ.അംക ദ്കർ 

1952-ൽ ചക.സി.യുചട അധയക്ഷതയിൽ ആദയചത്ത ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചക സി 

നികയാഗിയുചട അധയക്ഷതയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. 

കകന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക വിടവ് നികത്താൻ ഇന്ത്യൻ 

ഭര്ണഘടനയിൽ നിര്വധി നടപടികൾ ഉൾചപ്പടുത്തിയിട്ടുണ്്ട, ആർട്ടിക്കിൾ 268 

ഉൾചപ്പചട, കകന്ദ്ര സർക്കാര്ിന് തീര്ുവ െുമത്താൻ അനുവദിക്കുകയും എന്നാൽ 

നികുതി പിര്ിക്കാനും നിലനിർത്താനും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക വിട്ടുചകാടുക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 
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ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ഘടന 
ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതി നിയമിക്കുന്ന മറ്റ് നാല ്അംഗങ്ങൾചക്കാപ്പം ഒര്ു 

ചെയർമാനുമാണ് ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ര്ൂപീകര്ിക്കുന്നത്. ഈ അംഗങ്ങചളൊം 

ന്ദ്പസിഡന്റ് തന്ചറ ഉത്തര്വിൽ വയക്തമാക്കിയ കാലയളവികലക്്ക ഓഫീസ ്

വൈിക്കുന്നു. ഫിനാൻസ ്കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളുചട നിയമനത്തിനും 

പുനർനിയമനത്തിനുമുള്ള എൊ അവകാശ്ങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിക്്ക 

നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

ധനകാര്യ കമ്മീഷനിചല അംഗങ്ങളുചട തിര്ചെടുപ്പ് ന്ദ്പന്ദ്കിയ നിർണ്ണയിക്കാനും 

അതിനനുസര്ിച്്ച അവര്ുചട കയാഗയതകൾ നിർണ്ണയിക്കാനും ഇന്ത്യൻ ഭര്ണഘടന 

പാർലചമന്റിന് അധികാര്ം നൽകിയിട്ടുണ്്ട. ചപാതുകാര്യങ്ങളിൽ മതിയായ 

അനുഭവപര്ിെയമുള്ള കമ്മീഷൻ അധയക്ഷനും അംഗങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ 

പാർലചമന്റ് കയാഗയതകൾ നിശ്ചയിക്കുന്നു. 

ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ 
ഒര്ു ചെയർമാനും നാല ്അംഗങ്ങളും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇന്ത്യയുചട ധനകാര്യ 

കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങൾ. ചെയർമാൻ കമ്മീഷന്ചറ നിയന്ദ്ന്ത്ണം ഏചറ്റടുക്കുകയും 

അതിന്ചറ ന്ദ്പവർത്തനങ്ങൾ നിര്ീക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. 

 നിലവിൽ നര ്കികഷാർ സിംഗ ്ആണ് ഇന്ത്യയുചട ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ 

അധയക്ഷൻ 

മറ്റ് അംഗങ്ങൾ:- 

 അജയ് നാര്ായൺ ഝാ 

 അകശ്ാക ്ലൈര്ി 

 അനൂപ ്സിംഗ ്

 ര്കമഷ് െര് കഡാ 

 ഫിനാൻസ് കമ്മീഷന്ചറ ചസന്ദ്കട്ടറി അര്വിര് കമത്തയാണ്. 

ധനകാര്യ കമ്മീഷനിറെ അംഗങ്ങളുറട യ ാഗയര 
ചെയർമാചന കൂടാചത, ധനകാര്യ കമ്മീഷനിചല മറ്റ് നാല് അംഗങ്ങൾ ഇനിപ്പറയുന്ന 

കയാഗയതകൾ പാലിക്കണം: 

 ഹൈകക്കാടതിയിചല ഒര്ു ജഡ്ജികയാ സാമ്പത്തിക കമഖലയിൽ മതിയായ 

കയാഗയതകയാ സാമ്പത്തിക കാര്യങ്ങളിൽ പര്ിെയകമാ ഉള്ളവചര് 

നിയമിക്കുന്നതിന് അർൈതയുണ്്ട. 

 ഗവൺചമന്റിന്ചറ ധനകാര്യത്തിലും അക്കൗണ്ടുകൾ ഹകകാര്യം 

ചെയ്യുന്നതിലും ന്ദ്പകതയക അറിവുചണ്ടങ്കിൽ ഒര്ു അംഗത്തിന് ധനകാര്യ 

സമിതിയുചട ഭാഗമാകാൻ അർൈതയുണ്്ട. 

 ഭര്ണകത്താചടാപ്പം സാമ്പത്തികവും സാമ്പത്തികവുമായ കാര്യങ്ങളിൽ 

വിശ്ാലമായ അറിവും അനുഭവപര്ിെയവുമുള്ള ഒര്ു വയക്തി. 
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ഒര്ു അംഗം മാനസികമായി അകയാഗയനാചണന്ന് കചണ്ടത്തുകകയാ ഏചതങ്കിലും 

തര്ത്തിലുള്ള ധാർമ്മിക ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർചപ്പടുകകയാ ചെയ്താൽ അയാളുചട 

അംഗതവം ധനകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്ന ്അകയാഗയനാക്കചപ്പടും. ഓർക്കുക, എൊ 

അംഗങ്ങളും ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിയാണ് നിയമിക്കുന്നത്, അതിനാൽ അകേൈത്തിന് 

സ്ഥാനാർത്ഥികചള അകയാഗയര്ാക്കാകനാ അംഗങ്ങചള വീണ്ടും നിയമിക്കാകനാ 

കഴിയും. 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അംഗങ്ങളുറട കാൊവധി 
ധനകാര്യ കമ്മീഷനിചല അംഗങ്ങളുചട കാലാവധി ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിയാണ് 

തീര്ുമാനിക്കുന്നത.് സാധാര്ണയായി, അംഗങ്ങചള 5 വർഷകത്തക്കാണ് 

നിയമിക്കുന്നത്, എന്നാൽ െില ന്ദ്പകതയക വയവസ്ഥകളിൽ, അംഗങ്ങചള വീണ്ടും 

നിയമിക്കാവുന്നതാണ്. 
 

ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ ത്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മിഷനു നിര്വധി ഉത്തര്വാദിതവങ്ങൾ ഉണ്ട.് ധനകാര്യ 

കമ്മീഷൻ താചഴപ്പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിക്്ക ശ്ുപാർശ് 

ചെകയ്യണ്ടതാണ്: 

1. നികുതിയുചട അറ്റ വര്ുമാനത്തിന്ചറ വിതര്ണം കകന്ദ്രവും സംസ്ഥാനങ്ങളും 

പങ്കിടണം. 

2. കകന്ദ്ര സർക്കാർ സംസ്ഥാന സർക്കാര്ിന് നൽകുന്ന ന്ദ്ഗാനറ്്-ഇൻ-എയ്ഡ  ്

നിയന്ദ്ന്ത്ിക്കുന്ന തതവങ്ങൾ ഏകീകൃത ഫണ്ടിന് പുറത്താണ്. 

3. ഇന്ത്യൻ ന്ദ്പസിഡൻറിൻാ്ചറ ഭന്ദ്ദമായ സാമ്പത്തിക താൽപ്പര്യത്തിന് കവണ്ടി 

പര്ാമർശ്ിക്കുന്ന ഏചതാര്ു കാര്യവും. 

4. സംസ്ഥാന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നൽകിയ ശ്ുപാർശ്കളുചട അടിസ്ഥാനത്തിൽ 

സംസ്ഥാനചത്ത പഞ്ചായത്തുകളുചടയും മുനിസിപ്പാലിറ്റികളുചടയും 

വിഭവങ്ങൾക്്ക അനു ന്ധമായി സംസ്ഥാനത്തിന്ചറ ഏകീകൃത ഫണ്്ട 

വിപുലീകര്ിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ. 

5. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ സവന്ത്ം നടപടിന്ദ്കമം തീര്ുമാനിക്കുകയും അതിന്ചറ 

ന്ദ്പവർത്തനത്തിന്ചറ നിർവ്വൈണത്തിൽ അധികാര്ം ആസവദിക്കുകയും 

ചെയ്യുന്നു. 

6. ഓകര്ാ 5 വർഷത്തിലും, ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ കകന്ദ്രത്തിനും 

സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുമിടയിൽ നികുതി വിതര്ണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള 

അടിസ്ഥാനങ്ങളും സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കുള്ള ന്ദ്ഗാന്റ-്ഇൻ-എയ്ഡ  ്നിയന്ദ്ന്ത്ിക്കുന്ന 

തതവങ്ങളും നിർണ്ണയിക്കുന്നു. 

7. ധനകാര്യ കമ്മീഷന്ചറ ശ്ുപാർശ്യും സർക്കാർ സവീകര്ിച്ച നടപടികളുചട 

വിശ്ദീകര്ണ ചമകമ്മാറാണ്ടവും പാർലചമന്റ് അംഗങ്ങൾക്്ക ലഭിച്ചു. 
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ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ രങ്്ക 
ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന ശ്ുപാർശ്കൾ  ഒര്ു ഉപകദശ്ം മാന്ദ്തമാണ്, 

അവ സർക്കാര്ിന്  ാധയതയെ. ഒന്നുകിൽ അതിന്ചറ ശ്ുപാർശ്കൾ 

നടപ്പിലാക്കുകകയാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക പണം അനുവദിക്കുകകയാ ചെകയ്യണ്ടത് 

പൂർണ്ണമായും കകന്ദ്ര സർക്കാര്ിന്ചറ ഉത്തര്വാദിത്തമാണ്. 

 ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ സമർപ്പിച്ച ശ്ുപാർശ്കൾ ഇന്ത്യൻ സർക്കാര്ിചന 

 ന്ധിപ്പിക്കുന്നകതാ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക അനുകൂലമായി നിയമപര്മായ 

അവകാശ്ം ഉന്നയിക്കുന്നകതാ ആയ ഫണ്്ട സവീകര്ിക്കുന്നതിന് 

ഭര്ണഘടനയിൽ എഴുതുകകയാ സ്ഥാപിക്കുകകയാ ചെയ്തിട്ടിചെന്ന് 

പറയുന്നതാണ് ശ്ര്ി. 

 ഇന്ത്യയിചല ധന ചഫഡറലിസത്തിന്ചറ സന്ത്ുലിത െന്ദ്കമായി ഇന്ത്യൻ 

ഭര്ണഘടന ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ  കമൽകനാട്ടം വൈിക്കുന്നു. മുൻകാല 

ആസൂന്ദ്തണ കമ്മീഷൻ, ഭര്ണഘടനാപര്മൊത്തതും 

നിയമാനുസൃതമൊത്തതുമായ ഒര്ു സ്ഥാപനമായിര്ുന്നു.   ചഫഡറൽ 

സാമ്പത്തിക ഹകമാറ്റത്തിൽ ധനകാര്യ കമ്മീഷനും ആസൂന്ദ്തണ കമ്മീഷനും 

അവര്ുചട ന്ദ്പവർത്തനങ്ങളും ഉത്തര്വാദിത്തങ്ങളും ഓവർലാപ്പ് ചെയ്തതായി 

നാലാം ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ അധയക്ഷൻ കഡാ.പി.വി.ര്ാജ മന്നാർ പറെു. 

 ആസൂന്ദ്തണ കമ്മീഷനു പകര്ം 2015ൽ നീതി ആകയാഗ് എന്ന പുതിയ സ്ഥാപനം 

നിലവിൽ വന്നു. 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ െിയപാർട്്ട 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ തയ്യാറാക്കിയ റികപ്പാർട്്ട ഇന്ത്യൻ ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിക്്ക സമർപ്പിക്കുന്നു. 

പാർലചമന്റിന്ചറ ഓകര്ാ സഭയും ധനകാര്യ കമ്മീഷനച്റ റികപ്പാർട്്ട 

ര്ാഷ്ന്ദ്ടപതിയുചട മാർഗ്ഗനിർകേശ്ത്തിലും കനതൃതവത്തിലും പര്ിഗണിക്കും. ഇന്ത്യൻ 

ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നൽകിയ ശ്ുപാർശ്കളുചട ഫലമായി, ഇനിപ്പറയുന്ന 

നടപടികൾ ഹകചക്കാള്ളുന്നു:- 

1. ന്ദ്പസിഡന്റിന്ചറ ഉത്തര്വിലൂചട ന്ദ്പാ ലയത്തിൽ വര്ുകത്തണ്ട 

നികുതികളുചടയും തീര്ുവകളുചടയും വിതര്ണചത്തക്കുറിച്ചുള്ള 

ശ്ുപാർശ്കൾ ഇതിൽ ഉൾചപ്പടുന്നു. 

2. നടപ്പാകക്കണ്ട എകസ്ികയൂട്ടീവ് ഉത്തര്വുകൾ ചപകന്ദ്ടാളിയം കമാഡ് കകന്ദ്ര 

സൈായത്തിന്ചറയും കടാശ്വാസത്തിന്ചറയും ലാഭം പങ്കിടുന്നു. 

3. ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ നൽകുന്ന ശ്ുപാർശ്കകളാട് സർക്കാർ ഏജൻസികൾ 

 ാധയസ്ഥര്െ, അവ തികച്ചും ഉപകദശ്കമാണ്. ഇന്ത്യാ ഗവൺചമന്റ് നൽകുന്ന 

ശ്ുപാർശ്കളുചട അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾക്്ക പണം 

അനുവദിക്കുചമന്നതിനാൽ ഇത ്പൂർണ്ണമായും സർക്കാര്ിന്ചറ 

ഉത്തര്വാദിത്തമാണ്. 
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ഇന്ത്യ ുറട ധനകാര്യ കമ്മീഷന്റെ രട്ടിക 
ഇന്ത്യൻ ധനകാര്യ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്മാര്ുചട പട്ടിക താചഴ ചകാടുക്കുന്നു. 

ദയവായി അതിലൂചട കടന്നു കപാവുക. 

ധനകാര്യ കമ്മീഷനുകൾ ചെയർമാൻ നിയമിതനായ വർഷം  

ആദയം ചക.സി. നികയാഗി 

1951 

ര്ണ്ടാമത് ചക. സന്ത്ാനം 

1956 

മൂന്നാമത് എ.ചക. െര 

1960 

നാലാമചത്ത കഡാ.പി.വി. ര്ാജമന്നാർ 

1964 

അഞ്ചാമത് മൈാവീർ തയാഗി 

1968 

ആറാമത് ന്ദ് ഹ്മാണ്ഡ ചറഡ്ഡി 

1972 

ഏഴാമത് ചജ.എം.ചഷലത്ത് 

1977 

എട്ടാമകത്തത് ഹവ. ി. െവാൻ 

1982 

ഒമ്പതാമത് എൻ.ചക.പി സാൽചവ 

1987 
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പത്താം ചക.സി. പന്ത്് 

1992 

പതിചനാന്നാമത ് എ.എം. ഖുകന്ദ്സാ 

1998 

പന്ദ്ന്ത്ണ്ടാമത ് കഡാ.സി.ര്ംഗര്ാജൻ 

2002 

പതിമൂന്നാമത് വിജയ് കകൽക്കർ കഡാ 

2007 

പതിനാലാമത ് ഹവ.വി. ചറഡ്ഡി 

2013 

പതിനഞ്ചാമത് എൻ.ചക. സിംഗ ്

2017 
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