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ಮ��ೕಹ�� ಮದನ�ೂೕಹನ

ಕ�ಾ�ಟಕದ �ರ�ೇ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ಅಧ�� ಎ.�.�ೊ�� (ಎಡ�ಂದ

ಐದ�ೆಯವರು) ವರ�ಯನು� ಅಂ�ನ ಮುಖ�ಮಂ�� �.�. ಸ�ಾನಂದ �ೌಡ

ಅವ��ೆ ಸ����ಾಗ

ಕ�ಾ�ಟಕ �ಾಜ�ದ

ಬ�ೆ� ನ�� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ�  �ೊಂದು �ಟ� �ೆ�ೆದು

(ಪಂ�ಾಯ� �ಂ�ೋ) ಒಂಬತು� ವಷ�ಗ�ಾ�ತು.

2005-06�ಂದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ� ಗ��ೆ

�ೂೕಜ�ೆ ಮತು� �ೂೕಜ�ೇತರ �ೆಚ�ಗಳನು�

ತೂ�ಸುವದ�ೆ� ಒದ�ಸು��ರುವ ಹಣ ವಷ��ಂದ

ವಷ��ೆ� �ೆಚು�ತ��ೇ ಇ�ೆ. ಇದನು� �ಾವ ಆ�ಾರದ

�ೕ�ೆ ಒದ�ಸ�ಾಗು���ೆ  ಮತು� �ಾವ ಆ�ಾರದ

�ೕ�ೆ ��ಧ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ಮ�ೆ�

ಹಂಚ�ಾಗು���ೆ. �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರವಂತೂ ಈ

�ಷಯದ ಬ�ೆ� ಈ ತನಕ ಏನನೂ� �ೇ�ಲ�. �ಾವ��ೇ �ಾಸಕರು ಈ ಕು�ತಂ�ೆ ��ಾನ ಮಂಡಲದ ಎರಡೂ ಸದನಗಳ��

ಚ���ದಂ�ೆ� �ಾ�ಸುವ��ಲ�.

ಅ��ಾರ ��ೇಂ��ಕರಣದ ಮುಖ� ಉ�ೆ�ೕಶಗಳ�� ಸಂಪನೂ�ಲ ಹಂ��ೆ�  ಒಂದು. �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ �ಾಜ�ಗ��ೆಂ��ೆ ಸಂಪ -

ನೂ�ಲ ಹಂ��ೆ �ಾಡುವಂ�ೆ, ಪಂ�ಾ��ಗ�ಗೂ ಒಂದು ವ�ವ�ೆ�ಯನು� ಸಂ� �ಾನ �ದು�ಪ�ಯ �ಲಕ �ಾ��ೆ.  ಸಂ��ಾ -

ನದ 73�ೇ �ದು�ಪ�ಯ�� ಪಂ�ಾ�� ಗಳ ಆ��ಕ ಪ����ಯನು� �ಾಲ�ಾಲ�ೆ� ಪ��ೕ�ಸಲು �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗವನು�

ಐದು ವಷ�ಗ� �ೊ�� ರ�ಸುವ�ದನು� ಕ�ಾ�ಯ �ಾಡ�ಾ��ೆ (ಕಲಂ 241-ಐ). ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ �ೆಲಸ �ೆಂದ�ೆ �ಾಜ�ಗ��ೆ

ಬರುವ �ೆ��ೆ,  ಕರ, ಶುಲ� �ೂದ  �ಾದ �ವ�ಳ ಆ�ಾಯದ�� ಒಂದು �ಾಲನು� ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಡುವದು ಮತು�

ಅದನು�  �ರು ಹಂತದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಹಂಚುವದು; ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ� ೕೆ ಸಂಗ��ಸಬಹು�ಾದ

�ೆ��ೆ, ಕರ, ಶುಲ� ಇವ�ಗಳನು� �ಧ��ಸುವ�ದು; �ಾಜ�ದ ಸಂ�ತ ���ಂದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅನು�ಾನ

�ೊಡುವದನು� �ಧ��ಸುವ�ದು ಮತು�  ಪಂ�ಾ��ಗಳ ಆ��ಕ ಪ����ಯನು� ಸು�ಾ� ಸಲು �ೆ�ೆದು�ೊಳ��ೇ�ಾದ ಕ�ಮಗಳನೂ�

ಸೂ�ಸುವ�ದು. �ಾಜ� ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ವರ� ಬಂದ ಕೂಡ�ೇ ಸ�ಾ�ರದ ಅದರ �ೕ�ೆ ಏನು ಕ�ಮ �ೈ�ೊಂ��ೆ ಎನು�ವದರ

�ವರ�ೆ�ೂಂ��ೆ �ಾಜ�ದ  ��ಾನ ಸ�ೆಯ�� ಮಂ�ಸುವ ವ�ವ�ೆ�ಯನು� �ಾಜ��ಾಲರು �ಾಡ�ೇಕು ಎಂದು ಸಂ��ಾನ

�ದು�ಪ� ಸ�ಷ��ಾ� ಸೂ���ೆ.

ಇದು �ಾವ�ದನು� ಸಂ��ಾನ �ದು�ಪ� ಬಂದ ನಂತರದ  ಅ��ಾರದ ಚು�ಾ�� ���ದ�  �ಾಂ�ೆ�� ಸ�ಾ�ರ, ಅ�ಭ�ತ

ಜನ�ಾದಳದ ಸ�ಾ�ರ, �ಾಂ�ೆ��–-�ೆ�ಎ�, ಮತೂ� ��ೆ�-–�ೆ�ಎ� ಸ��ಶ� ಸ�ಾ�ರಗಳ� ಸ��ಾ� �ಾ��ೕ ಇಲ�.

��ೇಂ��ಕೃತ �ೂೕಜ�ಾ ಪ���� ಬ�ೆ�ೆ ರುವ ಸಂ��ಾನದ ಆಶಯ�ೆ� �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ ಗಳ� �ೋ�ದ ಅವ�ೆ�ೕ ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗಕೂ� �ಸ���ದಂ�ೆ �ಾಣುತ��ೆ.

ಈವ�ೆ�ೆ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ �ರು ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗಗಳ�ೆ�ೕ�ೋ ರ���ೆ  ಅವ�ಗಳ ವರ�ಗಳ� ಸ�ಾ�ರದ ಮುಂ��ೆ.

�ೂದ�ನ ಎರಡು ವರ�ಗಳ ��ನ ಮುಖ��ಾದ ಸಂಪನೂ�ಲಗಳ ಹಂ��ೆ�ೆ ಸಂಬಂ��ದಂ�ೆ ಸ�ಾ�� ಆ�ೆಗಳ� �ೊರ��ೆ. ಉ�ದ

��ಾರಸುಗಳ ಬ�ೆ� ಸ�ಾ�ರ �ೌನ�ಾ��ೆ. �ರ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ವರ�� ಸ�ಾ�ರದ ಕಡತಗಳ ಮ�ೆ� ಧೂಳ�

�ನು�ತ� ����ೆ. ಅ�ೆ�ೕ ಅಲ� ಈ ವರ�ಗಳ ಆ�ಾರದ�� �ೈ�ೊಂಡ ಕ�ಮಗಳನು� ��ಾನಮಂಡಲದ ಉಭಯ ಸದನ ಗಳ��
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ಮಂ��ದಂ�ೆ� �ಾ�ಸುವ��ಲ�. ಆದ� �ಂದ ವರ�ಯ ��ಾರಸುಗಳ ಮತು� ಸ�ಾ�ರದ �ಲು�ನ ಬ�ೆ� ��ಾನಮಂಡಲದ��

�ಾವ ಚ�ೆ�� ಆ�ಲ�. �ರ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕ ಗದ ವರ� ��ೆಗುಂ�ಾ�ರುವದಕೂ� �ಾವ �ಾಸಕರು ತ�ೆ

�ೆ���ೊಂ�ಲ�.

ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ವರ�ಗಳ�� ಸ�ಾ�ರ ಒ��ದ ��ಾರಸುಗ�ಂದ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಎಷು�

ಉಪ�ೂೕಗ�ಾ��ೆ? ಸ�ಾ�ರ ಒ��ದ ಅಂಶಗಳ ಅನು�ಾ�ನ ಎಷ�ರ ಮ���ೆ ಆ��ೆ ಎನು�ವದರ ಬ�ೆ� �ಾವ �ಾ���

ಲಭ��ಲ�. �ರ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗ ತನ� ವರ�ಯನು� �ೊ�ಾ�ದ �ೕ�ೆ ವರ�ಗಳ ಅನು�ಾ�ನ �ೇ�ಾ��ೆ ಎಂದು

�ೋಡುವದ�ಾ��, ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗದ ಅಧ���ಾ�ದ� ಎ.�. �ೊ��ಯವರ ��ತನದ�� ಒಂದು �ೕಲುಸು��ಾ� ಸ��ಯನು�

ಸ�ಾ�ರ ರ��ತು�. ಆ ಸ�� ಒಂದು �ೕಘ��ಾದ ವರ�ಯ�ೆ�ೕ ಸ���ತು�. ಅದೂ ಧೂಳ� �ನು��ಾ� ����ೆ.

ಈ �ೊ���ಾಗ�ೇ �ಾಲ��ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗ ರ�� ಒಂದು ವಷ� ಕ�ೆಯ�ೇ�ತು�. ಈಗ ಅ��ಾರದ��ರುವ �ಾಂ�ೆ��

ಸ�ಾ�ರ ಇದರ ಬ�ೆ�  ಇನೂ� ಆ�ೋ��ರುವಂ�ೆ�ೕ �ಾಣು��ಲ�. ಒಂದು �ೕ�ಯ�� ಇದೂ ಸ��ೕ. �ಂ�ನ �ರು ಆ�ೂೕಗ ಗಳ

��ಾರಸುಗಳ �ೕ�ೆ �ಾವ ಕ�ಮವನೂ� �ೈ�ೊಳ��ರು �ಾಗ,  �ೊಸ ಆ�ೂೕಗ ರ�ಸುವ ಅವಶ�ಕ�ೆ�ಲ� �ೆಂದು �ಾ�ಾದರೂ

�ಾ��ದ��ೆ ಅದರ�� ಆಶ�ಯ� �ೇನೂ ಇಲ�.

�ೂದಲ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗವನು� ೧೯೯೪ರ�� ರ�ಸ�ಾ��ಾದರೂ, ಆದರ ಅನು�ಾ� ನದ ಬ�ೆ�ೆ ಸ�ಾ�� ಆ�ೆ �ೊರ�ದು�

೧೯೯೭ರ��. ಅದನು� ಅನ�ಯ�ಾ�ದು� ಅದರ ಮುಂ�ನ ಆ��ಕ ವಷ��ಂದ. ಈ �ೊ���ಾಗ�ೇ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ

ಎರಡ�ೆಯ ಐದು ವಷ�ದ ಅವ� ಆರಂಭ�ಾ�ತು�. ಎರಡ�ೆಯ ಆ�ೂೕಗವನು� ೨೦೦೦ ರ�� ರ��, ಅದ�ೆ ಮುಂ�ನ ಎರಡು

ವಷ�ದ�� ಬಂದರೂ, ಅನು�ಾ�ನದ ಸ�ಾ�� ಆ�ೆ �ೊರ�ದು� �ಾಲು� ವಷ�ದ ನಂತರ. �ರ�ೆಯ ಆ�ೂೕಗ ರಚ�ೆ�ಾದದು�

೨೦೦೬ರ��. ಅದರ  ವರ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ೨೦೦೮ರ�� ಸ���ದರೂ, ಅದರ �ೕ�ೆ ಇ��ಯ ತನಕ ಸ�ಾ�ರ �ಾವ ಕ�ಮಗಳನೂ�

�ೆ�ೆದು�ೊಂ�ಲ�. ಈ ಮ�ೆ� �ೊಸ ಆ�ೂೕಗ ರ�ಸುವ �ಾಲ ಬಂದು �ೋ�ದ�ರೂ, ಇನು� �ಾಲ��ೆಯ ಆ�ೂೕಗವನು� ರ�ಸುವ

��ಾರವನು� ಸ�ಾ�ರ �ಾ��ೕ ಇಲ�.

�ಾ��ೕಣ ಮತು� ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ಾಲನು� �ೊಡ�ೇ�ಾ�ಾಗ ಆ�ಾಯ�ೆಂದು �ಾವ ದನು� ಪ�ಗ�ಸ�ೇಕು? ಒಟು�

ಆ�ಾಯವ�ೊ�ೕ? ಬ�ೕ �ೆ��ೆ ಆ�ಾಯವ�ೊ�ೕ?  ಅಥ�ಾ �ೇಂದ��ಂದ ಬರುವ ಅನು�ಾನ, �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರದ �ಾಲು, ಮತು�

ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಇತರ �ಾಬುಗ�ಂದ ಬರುವ ಆ�ಾಯವನೂ� ಪ�ಗ�ಸ�ೇ�ೋ? ಇವ�  �ರು ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗಗಳ ಮುಂ�ದ� 

ಮುಖ� ಪ��ೆ�.

�ೆಲ ���ಷ� ಕರಗಳ�� �ಾಲು �ೊಡುವ ಬದಲು  �ಾಲವನು� �ೊರತು ಪ��ದ ಇತರ ಆ�ಾಯದ�� �ಾಲು �ೊಡ�ೇಕು. ಇದರ��

ಎಲ� �ೆ��ೆಗಳ� ಶುಲ�ಗಳ� ಮತು� ಬ�� ಆ�ಾಯಗಳ� �ೇರುತ��ೆ. ಆದ�ೆ �ೇಂದ� ಸ�ಾ�ರ�ಂದ �ಾಜ� ಸ�ಾ�ರ�ೆ� ಬರುವ

ಅನು�ಾನ ಮತು� �ೇಂದ��ಂದ �ೊರಕುವ ಆ�ಾಯ ಕರ, ಅಬ�ಾ� ಕರಗಳ� �ೇರುವ�ಲ��ೆಂದು �ೂದಲ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗ �ೇ�ತು. ಸ�ಾ�ರ ಇದ�ೆ� ಒ�� ಸೂಕ� ಆ�ೆ �ೊರ��ತು. ಎರಡ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗವ� ಈ ಸೂತ�ವನು�

ಪ�ನರುಚ���ತು.

�ಾಲು ಎ��ರ�ೇಕು ಎಂಬ ಪ��ೆ� ಬಂ�ಾಗ,  �ೂದಲ�ೆಯ ಆ�ೂೕಗ ಇದು  �ೇ 36ರಷು� ಇರ �ೇಕು  �ೕ�ೆ �ೕಸ�ಟ� ಹಣದ��

�ೇ 85ರಷು� ಪಂ�ಾ ಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ, �ಕ�ದ�ನು� ನಗರ ಸ��ೕಯ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ  �ೊಡ�ೇಕು ಎಂದು ��ಾರಸು �ಾ� ದ�ನೂ�
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ಒ�� ಸ�ಾ�ರವ� ಆ�ೆ �ೊರ��ತು. ೧೯೯೭–-೯೮�ಂದ ಮುಂ�ನ  ಐದು ವಷ�ಗಳ ತನಕ ಈ ಸೂತ�ದಂ�ೆ ಹಣ ಹಂಚುವ�ಾ�

�ೇ�ತು. ಇದರ ಪ��ಾರ ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ೂೕಜ�ೆ ಮತು� �ೂೕಜ�ೇತರ �ೆಚ��ೆ� �ಗುವ ಹಣ ರೂ 2697 

�ೋ��ಂದ ರೂ 3997 �ೋ� ಗ�ಾ ಗು ತ��ೆ ಎಂದು ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ�ತು.

ಆದ�ೆ ಎರಡ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗ �ಲ ಸೂತ�ದ�� �ಾವ��ೇ ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾಡ�ೇ �ೊಡುವ �ಾಲನು� ಬದ�ಾ��ತು.

ಅಂದ�ೆ �ೇ 36 �ಂದ 40�ೆ� �ೆ��ಸ�ೇಕು. ಮತು� ಅದರ��, �ೇ 32 ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಗೂ, �ೇ 8ರಷ�ನು� ನಗರಸ�ೆ

�ೂದ�ಾವ�ಗ��ೆ �ೊಡ�ೇಕು ಎಂದು ��ಾರಸು �ಾ�ತು. �ಾಲು� ವಷ� �ಳಂಬ �ಾ� ಬಂದ ಸ�ಾ�ರದ ಸಮ��ಯ��

ಸ�ಾ�ರವ� ಇದನು� ನಗರ ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ ಅನ����ೇ �ೊರತು ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ�ಗಲ�.  �ೊಸ ಸೂತ�ದ ಪ��ಾರ

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೊಡುವ ಹಣದ�� ಕ���ಾಗುವದ�ಂದ ಅದನು� ಒಪ��ೇ ಹ�ೆಯ ಸೂತ�ದಂ�ೆ �ಾಲನು�

�ೊಡುವ �ೕ�ಯನು� ಮುಂದುವ�ಸುವ ಆ�ೆ �ೊರ��ತು.

�ರ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು ಆ�ೂೕಗವ�  ಹಂಚುವ �� ಪ�ಗ�ಸುವ��ನ ಸೂತ�ದ�� ಬದ�ಾವ�ೆ �ಾ� ಅದು ಒ�ಾ��ೆ ಆ�ಾಯದ

�ೕ�ರ�ೇ ಸ�ಾ�ರದ ಸ�ಂತ �ವ�ಳ �ೆ��ೆಯ �ೕ�ನ �ೇ 33ರಷ�ನು� ಹಂಚ�ೇಕು. ಇದರ�� ಪಂ�ಾಯ� ಸಂ�ೆ�- ನಗರ ಸ��ೕಯ

ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ 70: 30 ಅನು�ಾತದ�� �ೕಡ�ೇಕು ಎಂದು �ೇ�ತು.  �ಾ�ೆ�ೕ ಸಂ�ೆ�ಗಳ ನಡು�ೆ ಹಣ ಹಂಚುವ ಸೂತ�ದ�� �ೆಲ

ಮಹತ�ರ ಬದ�ಾವ�ೆಯನು� �ಾಡ�ೇ�ೆಂದೂ ಸೂ��ತು. ಒಂದು ಮಹತ�ದ ಸೂಚ�ೆ ಎಂದ�ೆ  �ೌಕರರ ಸಂಬಳ �ಾ��ೆಗ��ೆ

�ೊಡುವ ಹಣವನು� �ೇ�ೆ�ೕ ಸೂ�ಸ�ೇಕು. �ೆಲ ���ಷ� ಅ�ವೃ�� ಮತು� ��ೕ�ಾ�ಹಕಗಳ ಆ�ಾರದ �ೕ�ೆ  ಹಣವನು�

ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗ��ೆ �ೕಡ�ೇಕು ಎಂದೂ �ೇ�ತು.  ವರ�ಯ ಪ��ಾರ ಸ�ಾ�ರ�ೆ� 2008–09ರ ಆ��ಕ ವಷ��ಂದ

ಮುಂ�ನ ಐದು ವಷ�ಗಳ ತನಕ, ಕರಗಳ ಮತು� ಇತರ �ಲಗ�ಂದ ಬರುವ ಸ�ಾ�ರದ ಸ�ಂತ ಆ�ಾಯವನು� ರೂ 32,

247�ೋ��ಂದ ರೂ 54,425 �ೋ��ೆ ಏರುವ  ಅಂ�ಾಜು �ಾಡ�ಾ�ತು�.   ಪಂ�ಾಯ� �ಾ� ಸಂ�ೆ�ಗಳ �ಾಲು (�ೇ ೨೩ರ

ಪ��ಾಣದ��) ರೂ 7394 �ೊ��ಂದ ರೂ12,518 �ೋ�ಯಷು� ಆಗ��ೆ. ಆದ�ೆ ಇದು ಸದ�ದ ಮ���ೆ ಕನ��ಯ��ನ ಗಂ�ದ� �ಾ�ೆ.

ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದ�ೆ� ಸ�ಾ�ರವ� ಇನೂ� ತನ� ಸಮ�� ಸೂ��ಲ�. �ೕ�ಾ�, 2007–08ರ�� �ಾ��ೆ  ಬಂದ ಎರಡ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗದ ಸೂತ�ದ  ಪ��ಾರ�ೇ ಹಣ ಹಂಚುವ �ಾಯ� ಮುಂದುವ���ೆ.

�ೕ�ಾ� ಎರಡೂ ಹಣ�ಾ�ನ ಆ�ೂೕಗಗಳ� �ಾ�ದ ಇತರ ಸೂಚ�ೆಗಳನು� ಸ�ಾ�ರ ಪ�ಗ� ��ೕ ಇಲ�. �ರ�ೆಯ ಹಣ�ಾಸು

ಆ�ೂೕಗವ� ಪ���� ಸು�ಾ�ಸಲು ಇನ�ಷು� ��ಾರಸುಗಳನು� �ಾ��ೆ. ಇವ�ಗ�ೆಲ� ಅರಣ� �ೋಧನ�ಾಗುವ ದ ರ�� ಸಂ�ೇಹ�ೇ

ಇಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ ಇದನು� ಏ�ೆ �ಾಡ�ಲ� ಎಂದು �ೇಳಲು ಅವ�ಾಶ�ೇ ಇಲ�. ಏ�ೆಂದ�ೆ  ಈ ವರ�ಗಳನು� �ಾವ �ಾಲದ���

��ಾನಮಂಡಲದ ಮುಂ�ೆ ಇ��ಲ� ಮತು� ಏದ�ೆ �ಾಧಕ �ಾಧಕಗಳ ಬ�ೆ�ೆ �ಾವ ಚ�ೆ�� ಆ�ಲ�.


