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പാർലമെനറ്റി കമ്മിറ്റികൾ 
പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ സഭ നിയ ാഗിക്കുന്നയ ാ  ിരമെടുക്കമെട്ടയ ാ സ്പീക്കർ 

നാെനിർയേശം മെയ്യുന്നയ ാ ആ  കമ്മിറ്റികളാണ,് അവ സ്പീക്കറുമട നിർയേശപ്പകാരം 

പ്പവർത്തിക്കുക ും അവരുമട റിയൊർട്ട ്സ്പീക്കറിയനാ മസപ്കയട്ടറി റ്റിയനാ 

സെർെിക്കുകയ ാ മെയ്യുന്നു.വയ യസ്ത യെഖലകളുള്ള കാരണം നി െസഭ ്ക്ക ്യനരിട്ട ്

കകകാരയം മെയ്യാൻ കഴി ാത്ത വിവിധ വിഷ ങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന ിനും കകകാരയം 

മെയ്യുന്ന ിനുൊ ി പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ സ്ഥാപിക്കമെടുന്നു. അവർ എക്സികയൂട്ടീവ് 

പ്രാഞ്ചിനമ്റ പ്പവർത്തനം നിരീക്ഷിക്കുക ും നി െനിർമ്മാണ സഭ ക്്ക ്വിവിധ 

ന പരൊ  ഇൻപുട്ടുകൾ നൽകുക ും മെയ്യുന്നു, ഇ  ്ഇന്ത്യൻ ജനാധിപ യ 

സംവിധാനത്തിൽ ഒരു പ്പധാന പങ്ക ്വഹിക്കുന്നു. 

ആർട്ടിക്കിൾ 105-ൽ നിന്നും ആർട്ടിക്കിൾ 118-ൽ നിന്നും പാർലമെനറ്റി കമ്മിറ്റികൾക്ക ്

അധികാരം ലഭിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന രണ്്ട  രത്തിലുള്ള പാർലമെനറ്റി 

കമ്മിറ്റികമള പരാെർശിക്കുന്നു - സ്റ്റാൻഡിിംഗ ്കമ്മിറ്റികള ിം അഡ്ഹ ാക്ക ്

കമ്മിറ്റികള ിം.ഇന്ത്യ ിൽ, 1950 ഏപ്പിലിൽ ആദ്യമത്ത പബ്ലിക് അക്കൗണ്്ടസ ്കമ്മിറ്റി 

രൂപീകരിച്ചു. രാഷ്പ്ടീ  പാർട്ടികളിലുടനീളെുള്ള ഇരുസഭകളിമല ും എംപിൊരുമട 

മെറി   ൂണിറ്റുകളാണ ്പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ. എംപിൊരുമട ഈ മെറി  പ്ഗൂെുകൾ 

എല്ലാ െപ്ന്ത്ാല ങ്ങളുമട ും വിവിധ വിഷ ങ്ങൾ, രില്ലുകൾ, രജറ്റുകൾ 

എന്നിവമ ക്കുറിച്ച ്പഠിക്കുക ും ആയലാെിക്കുക ും മെയ്യുന്നു. 

 

എന്താണ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ? 
സർക്കാർ മെലവുകൾ, നി െനിർമ്മാണം, സർക്കാർ ന ങ്ങളും പദ്ധ ികളും, 

പാർലമെന്റിന്മറ ഭരണനിർവ്വഹണം  ുടങ്ങി  കാരയങ്ങൾ പാർലമെന്ററി 

കമ്മിറ്റികൾ യനാക്കുന്നു. വിവിധ പ്പവർത്തനങ്ങളുള്ള നിരവധി  രം പാർലമെന്ററി 

കമ്മിറ്റികളുണ്്ട.െപ്ന്ത്ാല ങ്ങൾക്്ക ആപ്ടിരയൂട്ട് മെയ്യുന്ന ഫണ്ടുകൾ 

പരിയശാധിക്കൽ, രജറ്റിന് െുമ്പുള്ള എസ്റ്റിയെറ്റുകൾ വിശകലനം മെയ്യുക 

 ുടങ്ങി വ ാണ് കമ്മിറ്റികളുമട പ്പധാന പ്പവർത്തനങ്ങൾ. 
 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികള മെ തരങ്ങൾ 
വിവിധ  രത്തിലുള്ള പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ നിരവധി പ്പവർത്തനങ്ങൾ 

മെയ്യുന്നു. സാമ്പത്തിക, അഡ്മിനിസ്യപ്ടറ്റീവ്, അഡയ്ഹാക്്ക കമ്മിറ്റികൾ, അനുരന്ധ 

യജാലികൾ എളുെത്തിൽ നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിനും നി പ്ന്ത്ിക്കുന്ന ിനുൊ ി 

നിരവധി യറാളുകൾ ഏയകാപിെിക്കുന്ന ിനും ഏമറ്റടുക്കുന്ന ിനുൊ ി 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട:- 

വക പ്പ കള ൊയി ബന്ധമപ്പട്ട സ്റ്റാൻഡിിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (DRSC) 
വകുെുകളുൊ ി രന്ധമെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ 1993-ൽ രൂപീകരിച്ചു. 

ഡിആർഎസ്സി ിൽ 31 അംഗങ്ങളാണുള്ള -് 21 യലാക്സഭ ിൽ നിന്നും 10 

രാജയസഭ ിൽ നിന്നും. ഈ പാർലമെന്ററി സെി ികൾ െപ്ന്ത്ാല ങ്ങൾക്്ക 

അനുവദ്ിച്ച ഫണ്ടുകൾ പരിയശാധിക്കുന്ന ിൽ പാർലമെന്റിമന സഹാ ിക്കാൻ 

ലക്ഷയെിടുന്നു. 
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അവർ പാർലമെന്റ ്റഫർ മെയ്ത രില്ലുകൾ പരിയശാധിക്കുക ും െറ്റ് പ്പസക്തൊ  

ന  പ്പശ്നങ്ങൾ വിശകലനം മെയ്യുക ും മെയ്യുന്നു. പാർലമെന്റിൽ ആമക 24 

വകുെുൊ ി രന്ധമെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ പ്പവർത്തിക്കുന്നുണ്്ട. ഈ 

ഡിആർഎസ്സികൾ ഒരു വർഷയത്തക്കാണ് രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ്. വകുെുൊ ി 

രന്ധമെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികളുമട പ്പവർത്തനങ്ങൾ ഉൾമെടുന്നു: 

 രജറ്റ് അവ രിെിച്ച യശഷം, ഡിആർഎസ്സികൾ അ ിന്മറ പരിധി ിലുള്ള 

എല്ലാ െപ്ന്ത്ാല ങ്ങളുമട ും പ്ഗാന്റുകൾക്കാ ുള്ള ഡിൊൻഡുകൾ 

പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 സ്കീെുകൾക്കും യപ്പാപ്ഗാെുകൾക്കുെുള്ള വിഹി ം, െപ്ന്ത്ാല ത്തിന്മറ 

മെലവുകൾ, െപ്ന്ത്ാല ത്തിന്മറ ന  െുൻഗണനകൾ എന്നിവ 

ഡിആർഎസ്സികൾ പഠിക്കുന്നു. ഈ പരിയശാധന ്ക്്ക യശഷം, സെി ി 

അ ിന്മറ ശുപാർശകൾ ഒരു റിയൊർട്ടിന്മറ രൂപത്തിൽ പാർലമെന്റിന്മറ 

ഇരുസഭകളിലും അവ രിെിക്കുന്നു. സാമ്പത്തിക വിഹി ത്തിന്മറ 

പ്പ യാഘാ ങ്ങൾ െനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ശുപാർശകൾ എംപിൊമര 

സഹാ ിക്കുന്നു. 

 ഒരു രിൽ പാർലമെന്റിൽ അവ രിെിച്ച യശഷം, വിശദ്ൊ  

പരിയശാധന ്ക്കാ ി അ ് ഡിആർഎസ്സിക്്ക അ യച്ചക്കാം. 

 വിശദ്ൊ  പരിയശാധന ്ക്കാ ി ഡിആർഎസ്സികൾ വിഷ ങ്ങൾ 

 ിരമെടുക്കുന്നു. ഈ വിഷ ങ്ങൾ ഡിആർഎസ്സി യനാക്കുന്നയ ാ 

രന്ധമെട്ട െപ്ന്ത്ാല ത്തിന്മറ യപ്പാപ്ഗാെുകൾ നടെിലാക്കുന്നയ ാ ആ  

യെഖലകളിൽ നിലവിലുള്ളയ ാ വരാൻ സാധയ  ുള്ളയ ാ ആ  പ്പശ്

നങ്ങളിൽ ആകാം. 

സാമ്പത്തിക കമ്മിറ്റികൾ  
മപാ ു ധനകാരയം കാരയക്ഷെൊ ി വിനിയ ാഗിക്കുന്നുമവന്്ന ഉറൊക്കാൻ 

പാർലമെന്റ് സർക്കാർ മെലവുകൾ നി പ്ന്ത്ിക്കുന്നു. ഈ സാമ്പത്തിക യെൽയനാട്ടം 

സങ്കീർണ്ണവും സായങ്ക ികവുൊ  ഒരു കടെ ാണ്, അ ിനാൽ ഈ ദ്ൗ യത്തിൽ 

സാമ്പത്തിക സെി ികൾ പാർലമെന്റിമന സഹാ ിക്കുന്നു. ഈ യജാലികൾ 

നി പ്ന്ത്ിക്കുക ും നിരീക്ഷിക്കുക ും മെയ്യുന്ന ഇനിെറ ുന്ന സാമ്പത്തിക 

സെി ികളുണ്്ട- 

 പബ്ലിക ്അക്കൗണ്ട്സ് കമ്മിറ്റി:സർക്കാർ മെലവുകൾക്കാ ി പാർലമെന്റ ്

അനുവദ്ിച്ച ഫണ്ടുകളുമട കണക്കുകൾ പബ്ലിക് അക്കൗണ്്ടസ് കമ്മിറ്റി 

വിശകലനം മെയ്യുന്നു. കൺയപ്ടാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ ജനറലിന്മറ (സിഎജി) 

റിയൊർട്ടുകൾ യപാമല പാർലമെന്റിനു െുന്നിൽ സെർെിച്ച െറ്റ് 

അക്കൗണ്ടുകളും ഇ ് പരിയശാധിക്കുന്നു. ഈ റിയൊർട്ടുകൾ ഓയരാന്നും െർച്ച 

മെയ്യാൻ പാർലമെന്റിന് രുദ്ധിെുട്ടാ  ിനാൽ, സിഎജി ഓഡിറ്റ് 

റിയൊർട്ടിമല കമണ്ടത്തലുകൾ പരിയശാധിക്കാൻ പിഎസിമ  
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െുെ ലമെടുത്തി ിട്ടുണ്്ട. സർക്കാരിന്മറ പ്ശദ്ധ ിൽമെടുത്തുന്ന മപാ ു 

ധനകാരയത്തിമല പ്കെയക്കടുകളും ഇ  ്അയനേഷിക്കുന്നു. 

 മപാത ഹെഖലാ സ്ഥാപനങ്ങള മെ സെിതി:മപാ ുയെഖലാ 

സ്ഥാപനങ്ങളുമട (പിഎസ് ു) അക്കൗണ്ടുകളും സിഎജി റിയൊർട്ടുകളും 

മപാ ുയെഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുമട പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ വിശകലനം 

മെയ്യുന്നു. പ്പശന്ങ്ങൾ പരിയശാധിച്ച യശഷം, ശുപാർശകൾ അടങ്ങി  

റിയൊർട്ടുകൾ അ ് പാർലമെന്റിൽ അവ രിെിക്കുന്നു. 

 എസ്റ്റിഹെറ്്റ കമ്മിറ്റി: സർക്കാരിന്മറ പ്പീ-രജറ്റ് എസ്റ്റിയെറ്റുകളുമട യെൽയനാട്ടം 

വഹിക്കാൻ എസ്റ്റിയെറ്റ് കമ്മിറ്റി പാർലമെന്റിമന സഹാ ിക്കുന്നു. 

െപ്ന്ത്ാല ങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആവശയൊ  ഭരണപരിഷ്കാരങ്ങമളക്കുറിച്്ച ഇ ് 

റിയൊർട്്ട മെയ്യുക ും ഭരണത്തിൽ കാരയക്ഷെ  മകാണ്ടുവരുന്ന ിനുള്ള 

ന ങ്ങൾ നിർയേശിക്കുക ും മെയ്യുന്നു. ഒരു െപ്ന്ത്ാല ത്തിന്മറ ഒരു 

ഭാഗത്തിന്മറ കണക്കാക്കി  മെലവിൽ കമ്മിറ്റിക്്ക വിഷ ങ്ങൾ 

 ിരമെടുക്കാനാകും. സ്പീക്കർക്്ക ഒരു വിഷ ം കമ്മറ്റിക്്ക 

പരിയശാധിക്കാനും റഫർ മെയ്യാം. 

പബ്ലിക് അണ്ടർയടക്കിംഗുകളുമട ും പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടുകളുമട ും കമ്മിറ്റി ിൽ 22 

അംഗങ്ങളാണുള്ള ്: 15 യലാക്സഭ ിൽ നിന്നും ഏഴ ്രാജയസഭ ിൽ നിന്നും. എസ്റ്റിയെറ്റ ്

കമ്മിറ്റി ിൽ യലാക്സഭ ിൽ നിന്ന ്ൊപ് ം 30 അംഗങ്ങളാണുള്ള .് ഒരു 

വർഷയത്തക്കാണ് അംഗങ്ങമള  ിരമെടുക്കുന്ന ്. 

അഡ്മിനിസ്ഹരെറ്റീവ് കമ്മിറ്റികൾ 
പാർലമെന്റിന്മറ സഭകളുമട കദ്നംദ്ിന പ്പവർത്തനത്തിന് ഭരണപരൊ  

പിന്ത്ുണ ആവശയൊണ്. ഇ ിനാ ി  ാമഴെറ ുന്ന രീ ി ിൽ വിവിധ 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ സഭകൾ രൂപീകരിച്ചിട്ടുണ്്ട: 

 രിസിനസ ്ഉപയദ്ശക സെി ി: പാർലമെന്റിന്മറ കദ്നംദ്ിന അജണ്ട 

 ീരുൊനിക്കാൻ സഹാ ിക്കുന്നു, 

 സേകാരയ അംഗങ്ങളുമട രില്ലുകളും പ്പയെ ങ്ങളും സംരന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി: എല്ലാ 

സേകാരയ അംഗങ്ങളുമട രില്ലുകളും അവ രിച്ച ിന് യശഷം 

പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 ഗവൺമെന്റ ്ഉറെുകൾ സംരന്ധിച്ച സെി ി: െപ്ന്ത്ിൊർ നൽകുന്ന ഉറെുകൾ, 

വാഗ്ദാനങ്ങൾ, െുെ ലകൾ എന്നിവ സൂക്ഷ്മൊ ി പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 റൂൾസ് കമ്മിറ്റി: സഭ ിമല നടപടിപ്കെങ്ങളും മപരുൊറ്റവും സംരന്ധിച്ച 

കാരയങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നു. 

 പ്പയ യകാവകാശ സെി ി: എംപിൊർ അനുഭവിക്കുന്ന അവകാശങ്ങൾ, 

പ്പയ യകാവകാശങ്ങൾ, ഇമ്മയൂണിറ്റികൾ എന്നിവ ുമട ലംഘനം ഉൾമെടുന്ന 

യൊദ്യങ്ങൾ പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 എത്തികസ്് കമ്മിറ്റി: എംപിൊരുമട ധാർമ്മികവും ധാർമ്മികവുൊ  

മപരുൊറ്റത്തിന് യെൽയനാട്ടം വഹിക്കുന്നു. 
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 സഭ ുമട സിറ്റിങ്ങുകളിൽ അംഗങ്ങളുമട അസാന്നിധയം സംരന്ധിച്ച കമ്മിറ്റി: 

എംപിൊരുമട അവധി അയപക്ഷകൾ പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 ലാഭത്തിലുള്ള ഓഫീസുകമളക്കുറിച്ചുള്ള സം ുക്ത സെി ി: െറ്റ് 

കമ്മിറ്റികളുമട ഘടന പരിയശാധിക്കുക ും ഒരു വയക്തിമ  എംപി 

ആകുന്ന ിൽ നിന്ന് അയ ാഗയനാക്കുന്ന ഓഫീസുകൾ ഏമ ാമക്ക ാമണന്ന ്

ശുപാർശ മെയ്യുക ും മെയ്യുന്നു. 

 എംപിൊരുമട ശമ്പളവും അലവൻസും സംരന്ധിച്ച സം ുക്ത സെി ി: 

എംപിൊരുമട ശമ്പളവും അലവൻസുകളും പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 പട്ടികജാ ി-പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങളുമട യക്ഷെം സംരന്ധിച്ച സെി ി: 

പട്ടികജാ ി-വർഗ വിഭാഗങ്ങളുമട നില മെച്ചമെടുത്തുന്ന ിന് സർക്കാർ 

സേീകരിച്ച നടപടികൾ പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 സ്പ് ീ ശാക്തീകരണ സെി ി: സ്പ് ീകളുമട നില ും അവസ്ഥ ും 

മെച്ചമെടുത്തുന്ന ിനുള്ള നടപടികൾ ശുപാർശ മെയ്യുന്നു. 

 കലപ്രറി കമ്മിറ്റി: പാർലമെന്ററി കലപ്രറി മെച്ചമെടുത്തുന്ന ിനുള്ള 

ഉപയദ്ശം. 

 ഹൗസ് കമ്മിറ്റി: എംപിൊരുമട  ാെസ സൗകരയവുൊ ി രന്ധമെട്ട 

കാരയങ്ങളിൽ ഉപയദ്ശം. 

 ജനറൽ പർെസ് കമ്മിറ്റി: സഭ ുമട കാരയങ്ങളുൊ ി രന്ധമെട്ട കാരയങ്ങളിൽ 

മെ ർയപഴ്സൺ പരാെർശിച്ച ഉപയദ്ശം. 

അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി കമ്മിറ്റികൾ  
പാർലമെന്റിയനാടും ഇന്ത്യൻ പൗരന്മായരാടും സർക്കാരിന്മറ ഉത്തരവാദ്ിത്തം 

അക്കൗണ്ടരിലിറ്റി കമ്മിറ്റികൾ ഉറൊക്കുന്നു. ആ ഉത്തരവാദ്ി േം നിറയവറ്റാനാ ി 

 ാമഴ പറ ുന്ന പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുണ്്ട: 

 ഗവൺമെന്റ ്അഷേറൻസ് കമ്മിറ്റി: ഗവൺമെന്റ് അഷേറൻസ് കമ്മിറ്റി, 

െപ്ന്ത്ിൊർ സഭ ിൽ നൽകി  ഉറെുകൾ, വാഗ്ദാനങ്ങൾ, െുെ ലകൾ എന്നിവ 

സൂക്ഷ്മൊ ി പരിയശാധിക്കുന്നു. ഗവൺമെന്റിന്മറ പ്പ ിജ്ഞാരദ്ധ കൾ 

ഉടനടി നടെിലാക്കുന്നുമവന്്ന ഇ  ്ഉറൊക്കുന്നു. 

 സര്-ഓർഡിയനറ്റ് നി െനിർമ്മാണ സെി ി: നി െനിർമ്മാണ യവള ിൽ, 

പാർലമെന്റ ്വിവിധ വിഷ ങ്ങളിൽ വിശാലൊ   ത്തേങ്ങൾ 

സ്ഥാപിക്കുക ും നി െങ്ങളുമട ും െട്ടങ്ങളുമട ും രൂപത്തിൽ 

രൂപമെടുത്തുന്ന ിന് നടപടിപ്കെ വിശദ്ാംശങ്ങൾ സർക്കാരിന് വിടുക ും 

മെയ്യുന്നു. നി പ്ന്ത്ണങ്ങൾ, നി െങ്ങൾ, ഉപനി െങ്ങൾ എന്നിവ 

ഉണ്ടാക്കുന്ന ിനുള്ള അധികാരങ്ങൾ ശരി ാ ി വിനിയ ാഗിക്കുന്നുയണ്ടാ 

എന്ന് സയരാർഡിയനറ്റ ്മലജിയേഷൻ കമ്മിറ്റി വിശകലനം മെയ്യുന്നു. 

സർക്കാർ ഉണ്ടാക്കി  എല്ലാ കീഴ്വഴക്ക നി െങ്ങളും ഇ ് പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 മപറ്റീഷനുകളുമട കമ്മറ്റി: എംപിൊരുമട അഭിപ്പാ ം അറി ിക്കുന്ന ിനും 

നടപടി അഭയർത്ഥിക്കുന്ന ിനുൊ ി നിയവദ്നങ്ങളുമട രൂപത്തിൽ അ ച്ച 

മപാ ു പരാ ികൾ നിയവദ്നങ്ങളുമട സെി ി സൂക്ഷ്മൊ ി പരിയശാധിക്കുന്നു. 
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രില്ലുകൾ, സഭ ുമട പരിഗണന ിലുള്ള വിഷ ങ്ങൾ, സർക്കാരിന്മറ 

പ്പവർത്തനവുൊ ി രന്ധമെട്ട മപാ ു ാൽെരയെുള്ള െയറ്റമ ങ്കിലും 

വിഷ ങ്ങൾ എന്നിവ സംരന്ധിച്്ച നിയവദ്നങ്ങൾ അ ക്കാം. കമ്മിറ്റി 

പരാ ികൾ പരിയശാധിച്ച യശഷം, പരാ ികൾ പരിഹരിക്കുക ും അ ിനമ്റ 

റിയൊർട്ടിൽ പരിഹാര നടപടികൾ നിർയേശിക്കുക ും മെയ്യുന്നു. സർക്കാർ 

അംഗീകരിച്ച ശുപാർശകളുമട അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു ആക്ഷൻ യടക്കൺ 

റിയൊർട്ടും പ്പസിദ്ധീകരിക്കും. 

അഡ്ഹ ാക്്ക കമ്മിറ്റികൾ 

ഒരു പ്പയ യക ലക്ഷയത്തിനാ ി കാലാകാലങ്ങളിൽ സഭയ ാ പ്പികസഡിംഗ് 

ഓഫീസർൊയരാ അഡയ്ഹാക്്ക കമ്മിറ്റികമള നി െിക്കുന്നു. ഈ പാർലമെന്ററി 

കമ്മിറ്റികൾ  ങ്ങൾക്്ക ഏൽെിച്ച െുെ ല പൂർത്തി ാക്കി ഒരു റിയൊർട്്ട 

സെർെിക്കുയമ്പാൾ നിലവിലുണ്്ട, ഉദ്ാഹരണത്തിന്, പ്പയ യക രില്ലുകൾ 

പരിയശാധിക്കാൻ മറ ിൽയവ കൺമവൻഷൻ കമ്മിറ്റി ും മസലക്ട് കമ്മിറ്റികളും 

രൂപീകരിച്ചു. 

 അഡയ്ഹാക്്ക കമ്മിറ്റികൾ ഒരു പ്പയ യക ആവശയത്തിനാ ി 

നിയ ാഗിക്കമെടുന്നു, അവർ ഏൽെിച്ച െുെ ല പൂർത്തി ാക്കി ഒരു 

റിയൊർട്്ട സെർെിക്കുയമ്പാൾ അവ ഇല്ലാ ാകും. 

 ഈ കമ്മിറ്റികൾ അവമര ഏൽെിച്ച െുെ ല അവസാനിച്ച ിന് യശഷം 

ഇല്ലാ ാകും. അഡ്യഹാക്്ക കമ്മിറ്റികമള എത്തിക്സ,് എംപിഎൽഎഡിഎസ്, 

കംപയൂട്ടറുകൾ എന്നിവ ുമട കമ്മിറ്റികളാ ി യലാകസ്ഭ  രം 

 ിരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

 അഡയ്ഹാക്്ക കമ്മിറ്റികളിൽ രില്ലുകളുമട മസലക്ട്, യജാ ിന്റ് കമ്മിറ്റികൾ 

ഉൾമെടുന്നു. ഉദ്ാ. കഹയക്കാട ികളുമട വാണിജയവിഭാഗം രിൽ, 2009. 

 വഖഫിമന സംരന്ധിച്ച സം ുക്ത സെി ി ഒഴിമക, അഡയ്ഹാക്്ക കമ്മിറ്റികൾ 

യലാകസ്ഭ ിൽ പ്പവർത്തിക്കുന്നു, ഇരുസഭകളിൽ നിന്നുെുള്ള അംഗങ്ങമള 

ഉൾമക്കാള്ളുന്നു, എണ്ണം 10 െു ൽ 30 വമര വയ യാസമെടുന്നു. 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികള മെ രപാധാനയിം 

നി െനിർമ്മാണ പ്പപ്കി  ിലും സർക്കാരിന്മറ  ാമഴെറ ുന്ന രീ ി ിൽ 

പ്പവർത്തിക്കുന്ന ിലും സു ാരയ  ും കാരയക്ഷെ  ും ഉറൊക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു 

പ്പധാന ഉപകരണൊണ് പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുമട പ്പാധാനയം- 

 പാർലമെന്ററി പ്പവർത്തനങ്ങൾ സങ്കീർണ്ണൊ  സേഭാവൊണ്, അ ിനാൽ 

അത്തരം കാരയങ്ങൾ െനസ്സിലാക്കാൻ സായങ്ക ിക കവദ്ഗ്ധയം ആവശയൊണ.് 

പഠനസെ ത്ത് അംഗങ്ങൾക്്ക മഡാമെ ്ൻ വിദ്ഗ്ധരുൊ ും സർക്കാർ 

ഉയദ്യാഗസ്ഥരുൊ ും ഇടപഴകാൻ കഴി ുന്ന ഒരു യഫാറം നൽകിമക്കാണ്്ട 

കമ്മിറ്റികൾ സഹാ ിക്കുന്നു. 
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 പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികൾ രാഷ്പ്ടീ  പാർട്ടികൾക്കിട ിൽ സെവാ ം 

ഉണ്ടാക്കുന്ന ിനുള്ള ഒരു യവദ്ി ും നൽകുന്നു. 

 ഒരു കമ്മറ്റി അ ിന്മറ പഠനം പൂർത്തി ാകുയമ്പാൾ, അ ് പാർലമെന്റിൽ 

സെർെിക്കാൻ അ ിന്മറ റിയൊർട്്ട പ്പസിദ്ധീകരിക്കുന്നു. ഈ റിയൊർട്ടുകൾ 

പാർലമെന്റിമന ും രാജയമത്ത ും നി െത്തിന്മറ ഒരു പ്പയ യക 

വിഷ ത്തിൽ യരാധവൽക്കരിക്കാൻ സഹാ ിക്കുന്നു. 

 പാർലമെന്റിൽ പാസാക്കുന്ന ിനുെുമ്പ് ഒരു രില്ലിന്മറ ആഴത്തിലുള്ള 

പരിയശാധന കമ്മിറ്റികൾ ഉറൊക്കുന്നു. 

 കമ്മിറ്റികൾ അവരുമട രന്ധമെട്ട െപ്ന്ത്ാല ങ്ങളുമട ന പരൊ  പ്പശ്നങ്ങൾ 

പരിയശാധിക്കുക ും സർക്കാരിന് നിർയേശങ്ങൾ നൽകുക ും മെയ്യുന്നു. ഈ 

ശുപാർശകൾ അംഗീകരിച്ചിട്ടുയണ്ടാ ഇല്ലയ ാ എന്ന് സർക്കാർ റിയൊർട്്ട 

മെയ്യണം,  ുടർന്ന് കമ്മിറ്റികൾ ഒരു ആക്ഷൻ യടക്കൺ റിയൊർട്്ട ഉണ്ടാക്കുന്നു, 

ഇ  ്ഓയരാ ശുപാർശ ിലും സർക്കാരിന്മറ നടപടി ുമട സ്ഥി ി 

കാണിക്കുന്നു. 

സിംയ ക്ത പാർലമെന്ററി സെിതി 

പാർലമെന്റിന് െുമ്പാമക അവ രിെിച്ച ഒരു പ്പയ യക രിൽ 

പരിയശാധിക്കുന്ന ിയനാ അമല്ലങ്കിൽ ഏമ ങ്കിലും സർക്കാർ പ്പവർത്തനത്തിമല 

സാമ്പത്തിക പ്കെയക്കടുകളുമട യകസുകൾ അയനേഷിക്കുന്ന ിയനാ യവണ്ടി ഒരു 

സം ുക്ത പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി (മജപിസി) രൂപീകരിച്ചു.ഒരു സം ുക്ത 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റി (മജപിസി) ഒരു അഡ്-യഹാക്്ക യരാഡി ാണ്. ഇ  ്ഒരു 

പ്പയ യക വസ്തു വിനും കദ്ർഘയത്തിനും യവണ്ടി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. 

പാർലമെന്റിന്മറ ഒരു സഭ ിൽ പാസാക്കി  പ്പയെ ത്തിലൂമട ും െമറ്റാന്ന് 

അംഗീകരിക്കുന്ന പ്പയെ ത്തിലൂമട ുൊണ് സം ുക്ത സെി ികൾ 

രൂപീകരിക്കുന്ന ്. അംഗ േവും വിഷ ങ്ങളും സംരന്ധിച്ച വിശദ്ാംശങ്ങളും 

പാർലമെന്റാണ്  ീരുൊനിക്കുന്ന .് ഒരു മജപിസി ുമട ൊൻയഡറ്റ് അ ് 

രൂപമെടുത്തുന്ന െലനമത്ത ആപ്ശ ിച്ചിരിക്കുന്നു. 
 

ഇന്തയൻ ജനാധിപതയത്തിൽ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികള മെ പങ്്ക 
വിവിധ യജാലികൾ പരിപാലിക്കുന്ന ിലും നിരീക്ഷിക്കുന്ന ിലും കമ്മിറ്റികൾ 

പ്പധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നു. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപ യത്തിൽ പാർലമെന്ററി 

കമ്മിറ്റികളുമട പങ്കും പ്പാധാനയവും ഇവിമട പട്ടികമെടുത്തി ിട്ടുണ്്ട: 

 മപാ ു മെലവുകളുമട ും വിവിധ നി െങ്ങളുമട ും 

സൂക്ഷ്മപരിയശാധന ിലൂമട ഇ ് എക്സികയൂട്ടീവ് ഉത്തരവാദ്ിത്തം ഉറൊക്കുന്നു. 

 ഇ ് ഒരു നിർേിഷ്ട നി െത്തിന്മറ വിശദ്ൊ  െർച്ച ും വിശകലനവും 

നടത്തുന്നു, അങ്ങമന നി െനിർമ്മാണ പ്പപ്കി  ിൽ സഹാ ിക്കുന്നു. 

 ഈ കമ്മറ്റികൾ നി െ വിഷ ത്തിൽ വിവിധ വിദ്ഗ്ധരുമട ഇൻപുട്ടും 

നിർയേശങ്ങളും ഉപയ ാഗിക്കാൻ അനുവദ്ിക്കുക ും അ ുവഴി മെച്ചമെട്ട 

ന ങ്ങളും നി െങ്ങളും രൂപീകരിക്കാൻ സഹാ ിക്കുക ും മെയ്യുന്നു. 
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 എല്ലാ എംപിൊരുമട ും പങ്കാളിത്തം ഉറൊക്കുന്നു. 

 അവർ ഗവൺമെന്റ് അക്കൗണ്ടുകളും കൺയപ്ടാളർ ആൻഡ് ഓഡിറ്റർ 

ജനറലിന്മറ റിയൊർട്ടും സൂക്ഷ്മൊ ി പരിയശാധിക്കുന്നു. 

 മപാ ുജനങ്ങയളാട് സർക്കാരിന്മറ ഉത്തരവാദ്ിത്തം ഉറൊക്കുന്നു. 

 ഇ  ്രജറ്റ് എസ്റ്റിയെറ്റുകളുമട വിശദ്ൊ  പരിയശാധന നടത്തുക ും 

ഭരണത്തിൽ കാരയക്ഷെ  ും സമ്പദ്വ്യവസ്ഥ ും മകാണ്ടുവരുന്ന ിന് രദ്ൽ 

ന ങ്ങൾ നിർയേശിക്കുക ും മെയ്യുന്നു. 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികള ൊയി ബന്ധമപ്പട്ട രപശ്നങ്ങൾ 

2002-ൽ, ഭരണഘടന ുമട പ്പവർത്തനം അവയലാകനം മെയ്യുന്ന ിനുള്ള യദ്ശീ  

കമ്മീഷൻ (NCRWC) പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുമട െില പ്പശ്നങ്ങൾ ഉ ർത്തിക്കാട്ടി. 

ഇവിമട ലിസ്റ്റുമെയ്തിരിക്കുന്ന പ്പശ്നങ്ങളുമട ലിസ്റ്റ ്പരിയശാധിക്കുക- 

 യ ാഗങ്ങളിൽ എംപിൊരുമട കുറവ് 

 ഒരു കമ്മിറ്റിക്്ക കീഴിൽ നിരവധി െപ്ന്ത്ാല ങ്ങൾ 

 എംപിൊമര കമ്മിറ്റികളിയലക്്ക യനാെിയനറ്റ് മെയ്യുയമ്പാൾ െിക്ക രാഷ്പ്ടീ  

പാർട്ടികളും ൊനദ്ണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല 

 ഒരു വർഷയത്തക്കുള്ള ഡിആർഎസ്സി ുമട ഭരണഘടന 

സ്മപഷയകലയസഷനാ ി വളമര കുറച്്ച സെ ം ൊപ് യെ 

അവയശഷിക്കുന്നുള്ളൂ. 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികമള ശക്തിമപ്പെ ത്ത ന്നതിന ള്ള 

ശ പാർശകൾ 

പാളിച്ചകൾ ലഘൂകരിക്കാൻ പാർലമെന്ററി സെി ിമ  ശക്തിമെടുയത്തണ്ട ുണ്്ട. 

പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികമള ശക്തിമെടുത്തുന്ന ിന ്ഭരണഘടന ുമട 

പ്പവർത്തനം (NCRWC) അവയലാകനം മെയ്യുക: 

 വകുെുകളുൊ ി രന്ധമെട്ട സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ (ഡിആർഎസ്സി) 

ഇട ്ക്കിമട അവയലാകനം മെയ്യണം. എല്ലാ രില്ലുകളും ഡിആർഎസ്

സി ിയലക്്ക റഫർ മെയ്യണം. അവർക്്ക മപാ ു കാഴ്ചൊടുകൾ കമണ്ടത്താനും 

സ്മപഷയലിസ്റ്റ ്ഉപയദ്ശകമര വിളിക്കാനും കഴി ും. ഡിആർഎസ്സികൾക്്ക 

കമ്മിറ്റി ിൽ രണ്ടാം വാ നാ ഘട്ടം അന്ത്ിെൊക്കാം. 

 എല്ലാ പാർലമെന്ററി കമ്മിറ്റികളുമട ും റിയൊർട്ടുകൾ പാർലമെന്റിൽ െർച്ച 

മെയ്യണം, പ്പയ യകിച്്ച ഒരു കമ്മിറ്റി ും സർക്കാരും  മ്മിൽ 

അഭിപ്പാ വയ യാസെുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ. 

 പബ്ലിക് അക്കൗണ്്ടസ് കമ്മിറ്റി ുമട ശുപാർശകൾക്്ക കൂടു ൽ പ്പാധാനയം 

നൽകുക ും സാമ്പത്തിക കാരയങ്ങളിൽ രാജയത്തിന്മറ െനഃസാക്ഷി 

സൂക്ഷിെുകാരാ ി ഉപയ ാഗിക്കുക ും യവണം.  
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