(6) ഓര്ഡഡിനന്സുകള് നഡിയമമമാക്കുന്നതഡിലലെ കമാലെതമാമസസം
2018 ജൂണ്
പരഡിഗണഡിക്കുന്നതഡിനന്

മമാസസം 25-ാം തതീയതഡി നഡിയമനഡിര്മമാണകമാരരസം
മുമമായഡി,

നഡിയമസഭലയ

നനമാക്കുകുതഡിയമാകഡി

എകഡികക്യൂടതീവന് ഭരണസം കയമാളുന്ന അതരനസം ഗുരുതരമമായ സഡിതഡിവഡിനശേഷമമാണന്
നഡിലെനഡില്ക്കുന്നലതനസം ഈ സര്കമാര് അധഡികമാരതഡില് വന്നന് നമാളഡിതുവലര 60
ഓര്ഡഡിനന്സുകള് പുറലപ്പെടുവഡിക്കുകയസം
നടത്തുകയസം

31 എണസം

പുനര് വഡിളസംബരസം

നശേഷഡിക്കുന്ന 17 ഓര്ഡഡിനന്സുകള് വതീണസം പുനര് വഡിളസംബരസം

ലചെനയണ്ടതമായസം വരുന്ന സഡിതഡിവഡിനശേഷമമാണുള്ളലതനസം

വഡിദരമാഭരമാസസം,

റവനക്യൂ, തനദ്ദേശേസസ്വയസം ഭരണ വകുപ്പുകള് ഓര്ഡഡിനന്സഡിനന് പകരമുള്ള ബഡില്ലുകള്
നഡിയമസഭയഡില് ലകമാണവരുന്നതഡിനുപകരസം ഓര്ഡഡിനന്സുകള് വതീണസം വതീണസം
വഡിളസംബരസം നടത്തുനലവനസം കൃതരമമായഡി അപ്നഡറന് ലചെയ്യുന്ന നഡിയമസഭയലട
ലവബ്സസറഡില്

ഓര്ഡഡിനന്സുകലള

ലെഭരമമാകഡിയഡിടഡിലല്ലെനസം

XIV-ാംനകരള

സസംബനഡിച്ച
നഡിയമസഭ

10

വഡിശേദമാസംശേസം
ധനവഡിനഡിനയമാഗ

ബഡില്ലുകള് ഉള്ലപ്പെലട 46 ബഡില്ലുകള് പമാസമാകഡിലയങഡിലസം ഓര്ഡഡിനന്സുകള്
യഥമാസമയസം

നഡിയമമമാകമാന്

ഇതുസസംബനഡിച്ചന്

വഡിവഡിധ

സനമളനതഡില്

14

വകുപ്പുകള്

റൂളഡിസംഗുകള്

അനമാസ

കമാണഡിക്കുനലവനസം

നഡിലെനഡില്ക്കുനലവനസം

ഓര്ഡഡിനന്സുകള്

മമാത്രമമാണന്

ഈ

നഡിയമമമാകമാന്

സമാധഡിച്ചലതനസം

ഏലതങഡിലസം

പ്രസഡിദതീകരഡിക്കുന്ന

നഡിയമസം

സസംബനഡിച്ചന്

സമാഹചെരരങ്ങളഡില്

ഓര്ഡഡിനന്സന്

ഓര്ഡഡിനന്സന്

റതീ-നപ്ലേയ്സന്

ലചെയ്തുലകമാണ്ടന് സഭയലട അടുത സനമളനതഡില് ബഡില്ലുകള് ലകമാണവരമാന്
ബനലപ്പെട വകുപ്പുകള് ജമാഗ്രത കമാണഡികണലമനസം
ബഡില്ലുകള്

നഡിയമനഡിര്മമാണസം

സഭയ്ക്കുമുന്നഡില് 120

നടതമാന്

പ്രസഡിദതീകരഡിച്ചഡിട്ടുള്ള

സമാഹചെരരതഡിലസം എല്ലെമാ ഓര്ഡഡിനന്സുകള്ക്കുസം പകരസം ബഡില് ലകമാണവന്നന്
പമാസമാകമാതഡിരഡിക്കുന്ന

സമാഹചെരരതഡിലസം

സഭമാനടപടഡികള്

അവസമാനഡിപ്പെഡിനകണ്ടഡി വരുന്നതന് നഖേദകരമമാലണനസം
ലചെയറഡിലന്റെ

റൂളഡിസംഗന്

ഉണ്ടമാകണലമനസം

ഒരസംഗസം

ഇകമാരരതഡില്
ക്രമപ്രശ്നതഡിലൂലട

ആവശേരലപ്പെടുകയണ്ടമായഡി.
നഡിയമസഭലയ നനമാക്കുകുതഡിയമാകഡി എകഡികക്യൂടതീവന് ഭരണസം കയമാളുന എന്ന
വമാദസം അടഡിസമാനരഹഡിതമമാലണനസം നഡിയമസഭ സനമളഡികമാത സമയതന്
അടഡിയനര

ഘടതഡില്

സമാഹചെരരതഡിലെമാണന്

നഡിയമനഡിര്മമാണസം
ഭരണഘടന

നടനതണ്ടഡി

ആര്ടഡികഡിള്

213(1)

വരുന്ന
പ്രകമാരസം

ഓര്ഡഡിനന്സന് പുറലപ്പെടുവഡിക്കുന്നലതനസം കമാലെമാകമാലെങ്ങളഡില് നകന-സസംസമാന
സര്കമാരുകള്

അടഡിയനര

ഘടങ്ങളഡില്

ഓര്ഡഡിനന്സുകള്

പുറലപ്പെടുവഡികമാറുലണ്ടനസം ഈ സര്കമാരഡിലന്റെ ആദരലത രണ്ടന് വര്ഷതഡിനകസം

തലന്ന 46 ബഡില്ലുകള് അവതരഡിപ്പെഡിച്ചന് പമാസമാകഡിയഡിട്ടുലണ്ടനസം ഈ സനമളനസം
പൂര്തഡിയമാകുനമമാള്

60 നഡിയമനഡിര്മമാണങ്ങള്

പൂര്തതീകരഡിക്കുനലവനസം

സര്കമാര് പുറലപ്പെടുവഡിച്ച 35 ഓര്ഡഡിനന്സുകളഡില് സഭമാ സനമളനതഡിനുമുമന് 17
എണലമമാഴഡിലക ബമാകഡിയളളവ നഡിയമനഡിര്മമാണസം പൂര്തതീകരഡിച്ചതമാലണനസം
31 ഓര്ഡഡിനന്സുകള് പുനര് വഡിളസംബരസം നടതഡിയഡിടഡിലല്ലെനസം ആലക 17 എണസം
മമാത്രമമാണന്

സഭ

നചെരുന്ന

അവസരതഡില്

നഡിലെവഡിലണ്ടമായഡിരുന്നലതനസം

നഡിയമനഡിര്മമാണതഡിനമായഡി 17 ബഡില്ലുകള് പ്രസഡിദതീകരഡിച്ചഡിട്ടുലണ്ടനസം
ഓര്ഡഡിനന്സുകളുസം

3

പ്രസഡിദതീകരഡിച്ച ബഡില്ലുകളഡില് 50-ഓളസം ബഡില്ലുകളുസം

മമാത്രമമാണന് നഡിയമനഡിര്മമാണസം നടതമാന് ബമാകഡിയള്ളലതനസം പടഡികജമാതഡി
പടഡികവര്ഗ്ഗ

പഡിനന്നമാകസമുദമായനക്ഷേമവസം

നഡിയമവസം

സമാസംസമാരഡികവസം

പമാര്ലെലമന്റെറഡികമാരരവസം വകുപ്പുമനഡി വഡിശേദതീകരണസം നല്കുകയണ്ടമായഡി.
ബഹുമമാനലപ്പെട സതീകര് തമാലഴപ്പെറയസം പ്രകമാരസം റൂളഡിസംഗന് നല്കഡി.*
“XIV-ാം നകരള നഡിയമസഭ നഡിലെവഡില് വന്നനശേഷസം ആലക 35
ഓര്ഡഡിനന്സുകളമാണന് പുറലപ്പെടുവഡിച്ചഡിട്ടുള്ളതന്. അതഡില് 3 എണസം ഒഴഡിലക 32
ഓര്ഡഡിനന്സുകളുസം

ഇന്നന്

സഭമാ

സനമളനസം

അവസമാനഡിക്കുന്നനതമാലട

നഡിയമമമായഡി മമാറുസം. ഇലതമാരു അപൂര്വ്വ നനടമലല്ലെങഡിലസം നഡിയമനഡിര്മമാണ
*
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രസംഗതന് നലല്ലെമാരു മമാതൃകയമാണന്.

മമാത്രമല്ലെ രമാജരലത നഡിയമസഭകളഡില്

ചെമാമരനമാണന് നകരള നഡിയമസഭ എനകൂടഡി അറഡിയഡിക്കുകയമാണന് . സഭ നചെരുന്ന
ദഡിവസങ്ങള്, നഡിയമനഡിര്മമാണ പ്രക്രഡിയയഡില് എടുക്കുന്ന കമാലെമാവധഡി, ഇതരസം
കമാരരങ്ങളഡിലലെല്ലെമാസം

മമാതൃകമാപരമമായ

വഡിജയഡിച്ചഡിരഡിക്കുന.
നചെര്നലകമാണ്ടന്
പരഡിശ്രമമമാണന്

സമതീപനസം

സസ്വതീകരഡിക്കുന്നതഡില്

നഡിയമനഡിര്മമാണതഡിനമായഡി
പരമമാവധഡി

ഈ

പ്രതഡിപക്ഷേനനതമാവസം

പ്രനതരക

ഓര്ഡഡിനന്സുകളുസം

സനമളനതഡില്
കക്ഷേഡിനനതമാകളുസം

നഡിയമമമാകമാനുള്ള

നടതഡിയതന്.

ഇകമാരരതഡില്

മനഡിമമാരുസം

അനങ്ങയറലത സഹകരണമമാണന് നല്കഡിയഡിട്ടുള്ളലതങഡിലസം

സനമളനസം

അസംഗങ്ങളുസം
പ്രസഡിദതീകരഡിച

കഴഡിഞ്ഞ ഓര്ഡഡിനന്സുകളുസം മറ്റു ബഡില്ലുകളുസം സമയബനഡിതമമായഡി പമാസമാകഡി
നഡിയമമമാകമാനുള്ള ശ്രമസം ഇനഡിയസം നടനതണ്ടതുണ്ടന്. ഈ സമാഹചെരരതഡില്
ക്രമപ്രശ്നസം നഡിലെനഡില്ക്കുന്നതല്ലെ എന്നന് റൂള് ലചെയ്യുന.
സസംബനഡിച്ചന്

നഡിയമസഭമാ

പരഡിഹരഡിക്കുന്നതമാണന്".

ലവബന്സസറഡില്

ഓര്ഡഡിനന്സുകള്
അപമാകതകളുലണ്ടങഡില്

