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ക്രമപ്രശശ
(1) ചട്ടങ്ങള് ഇശഗഗ്ലീഷഷില് പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്നതത് സശബനഷിചത്
ശഗ്ലീ.

എശ.

കകാരര്യനഷിരവ്വഹണവശ

ഉമ്മര:

സര,

സശബനഷിച

നഷിയമസഭയുപടെ
ചട്ടതഷിപലെ

166

നടെപടെഷിക്രമവശ
(1)

പ്രകകാരശ

05-02-2020-നത് സഭയുപടെ മമശപ്പുറത്തുവച ചുവപടെമചരക്കുന്ന എസത്.ആര.ഒ.കള് ഇശഗഗ്ലീഷഷിലെകാണത് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിചതത്. ഇനശ 2 ക്രമനശ. 4 12/2020, ഇനശ 12
ക്രമനശ.5 828/2019, ഇനശ 12 ക്രമനശ. 6

829/2019. എന്നകാല് പ്രസ്തുത

എസത്.ആര.ഒ.-കള്ക്കുശ ചട്ടങ്ങള്ക്കുശ ആധകാരമകായ മൂലെനഷിയമങ്ങളകായ 2019-പലെ
മകരള സൂക-പചറുകഷിടെ-ഇടെതരശ വര്യവസകായ സകാപനങ്ങള് സുഗമമകാക്കല്
നഷിയമവശ 1994-പലെ മകരളകാ പഞകായതത് രകാജത് ആകശ 1994-പലെ

മകരള

മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി ആകശ മലെയകാളതഷിലെകാണത് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിചതശ പകാസകാക്കഷിയതശ.
ചട്ടശ 161-പ്രകകാരശ മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്ന എസത്.ആര.ഒ.-കള്ക്കത് 167 പ്രകകാരശ
അശഗങ്ങള്ക്കത് മഭദഗതഷി നല്കകാന് അവകകാശമുണത്. എന്നകാല് മലെയകാളതഷിലുള
നഷിയമങ്ങള്ക്കത് ചട്ടങ്ങള് ഇശഗഗ്ലീഷഷില് പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്നതപകകാണത് ചട്ടശ 167പ്രകകാരശ മഭദഗതഷി നഷിരമദ്ദേശഷിക്കകാന് പ്രകാമയകാഗഷികമകായ ബുദഷിമുട്ടുണത്. മകാത്രമല,
ഇതത് പഞകായതത് രകാജത് ആകമകായുശ ബഷില്ഡഷിശഗത് റൂളുമകായുശ ബനപപ്പെട്ടത്
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സകാധകാരണക്കകാരകായ ജനങ്ങളുമകായഷി ബനപപ്പെട്ട വളപര പ്രധകാനപപ്പെട്ട ഒര
എസത്.ആര.ഒ.

ആയതപകകാണത്

അതത്

ജനങ്ങള്ക്കത്

വളപരപപ്പെപട്ടന്നത്

മനസഷിലെകാക്കകാനശ അതഷിനത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട അശഗങ്ങള്ക്കത് മഭദഗതഷി നല്കകാനശ
കഴഷിയകാത

ബുദഷിമുട്ടുണത്.

അശഗഗ്ലീകരഷിചഷിട്ടുളതശ

മകാത്രമല,

മലെയകാളഭകാഷപയ

മലെയകാളഭകാഷ

മശഷ്ഠഭകാഷയകായഷി

പരഷിമപകാഷഷിപ്പെഷിക്കുന്നതഷിനത്

ഒമട്ടപറ

കകാരര്യങ്ങള് നടെപ്പെഷിലെകാക്കുകയുശ പചയ്യുന്ന ഇഇൗ സകാഹചരര്യതഷില് സഭയഷില്തപന്ന
ഇതരതഷിലുള ലെശഘനങ്ങള് നടെക്കുന്നതത് തഗ്ലീപര ആശകാസര്യമല. മകാത്രമല,
2016 ജൂപപലെ 18-ാം തഗ്ലീയതഷി നഷിയമസഭ പകാസകാക്കുന്ന മൂലെനഷിയമങ്ങളുപടെ
അടെഷിസകാനതഷില്

പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്ന

ചട്ടങ്ങള്

നഷിരബനമകായുശ

മലെയകാളഭകാഷയഷില്തപന്ന പുറപപ്പെടുവഷിക്കണപമന്നത് അങ്ങത് നല്കഷിയ റൂളഷിശഗത്
നഷിലെനഷില്പക്കയകാണത് ബനപപ്പെട്ട വകുപ്പെത് ഗുരതരമകായ വഗ്ലീഴ്ച വരതഷിയതത്.
അതപകകാണത്

ഇക്കകാരര്യതഷില്

എസത്.ആര.ഒ.-കള്

റൂളഷിശഗത്

സഭയുപടെ

നല്കുന്നമതകാപടെകാപ്പെശ

മമശപ്പുറത്തുനഷിനശ

പ്രസ്തുത

പഷിന്വലെഷിക്കകാനശ

ആവശര്യമകായ നടെപടെഷി സസഗ്ലീകരഷിക്കണശ. അപലങഷില് സസകാഭകാവഷികമകായുശ 14
ദഷിവസശ

കഴഷിഞകാല്

ഇതത്

ലെകാപകായഷിമപ്പെകാകുശ.

മഭദഗതഷി

പകകാണ്ടുവരകാന്

സകാധഷിക്കഷില. അതപകകാണത് അവ പഷിന്വലെഷിക്കകാന് ആവശര്യമകായ റൂളഷിശഗത്
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നല്കണപമന്നകാണത് എനഷിക്കത് അഭര്യരതഷിക്കകാനളതത്.
വര്യവസകായവശ മസകാരട്സുശ യുവജനകകാരര്യവശ വകുപ്പുമനഷി (ശഗ്ലീ. ഇ. പഷി.
ജയരകാജന്):സര, മകരള സശസകാന നഷിയമസഭ പകാസകാക്കഷിയതപ്രകകാരമുള
2019-പലെ

മകരള

സൂക-പചറുകഷിടെ-ഇടെതര

വര്യവസകായ

സകാപനങ്ങള്

സുഗമമകാക്കല് ബഷിലഷിനത് 2019 ഡഷിസശബര 6-ാം തഗ്ലീയതഷി ബഹുമകാനപപ്പെട്ട
ഗവരണ്ണറുപടെ അനമതഷി ലെഭഷിക്കുകയുശ തടെരന്നത്, ഡഷിസശബര 7-ാം തഗ്ലീയതഷി
പപകാതജനങ്ങളുപടെ അറഷിയഷിപ്പെഷിമലെയകായഷി 2019-പലെ മകരള സൂക-പചറുകഷിടെഇടെതര

വര്യവസകായ

സകാപനങ്ങള്

സുഗമമകാക്കല്

ആകത്

ഇശഗഗ്ലീഷഷിലുശ

മലെയകാളതഷിലുശ ഗസറഷില് പ്രസഷിദപപ്പെടുത്തുകയുശ പചയഷിട്ടുളതകാണത്. പ്രസ്തുത
ആകഷിപലെ വകുപ്പെത് 14-പ്രകകാരശ ഇശഗഗ്ലീഷത് റൂളഷിപലെ ചട്ടശ രൂപഗ്ലീകരഷിക്കുകയുശ ആയതത്
എസത്.ആര.ഒ.

നശ.

12/2020

ആയഷി

06.01.2020-പലെ

ഗസറഷില്

പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിക്കുകയുശ ആയതത് ചട്ടശ 166(1) പ്രകകാരശ 05.02.2020-നത് സഭയുപടെ
മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുകയുശ പചയഷിട്ടുണത്. ജനവരഷി ആദര്യവകാരശ പകകാചഷിയഷില് നടെതഷിയ
നഷിമക്ഷേപ സശഗമതഷില് പുതതകായഷി സശജകാതമകായ വര്യവസകായ അനകൂലെ
സകാഹചരര്യങ്ങളുശ

ഇതഷിനകായഷി

നടെതഷിയ

നഷിയമ

പരഷിഷകാരങ്ങളുശ

അവതരഷിപ്പെഷിമക്കണതകായഷിരന. വഷിമദശത്തുനഷിനശ ഉള്പ്പെപടെയുള ഒട്ടനവധഷി
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നഷിമക്ഷേപക സമൂഹശ പപങടുത ചടെങ്ങഷില് വഷിമദശഷികളടെക്കശ പപങടുക്കുന
എനളതകൂടെഷി പ്രമതര്യകമകായഷി പരഷിഗണഷിച്ചുപകകാണത് ചടെങ്ങഷില് അവയത് പ്രചരണശ
ലെഭഷിക്കുന്നതഷിനമവണഷിയകാണത്
അടെഷിയന്തര

ചട്ടങ്ങള്

സകാഹചരര്യമുണകായതത്.

നഷിയമവകുപ്പെഷിപന്റെ

സൂക

ഇശഗഗ്ലീഷഷില്
ആയതഷിപന്റെ

പ്രസഷിദപപ്പെടുമതണ
മലെയകാളശ

പരഷിമശകാധനമയകാടുകൂടെഷി

പതഷിപ്പെത്
ഉടെന്തപന്ന

പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാണത്. ചഷിലെമപ്പെകാള് ഇന്നത് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിചഷിട്ടുണകാകുശ.
തമദ്ദേശസസയശഭരണ വകപ്പുമനഷി (ശഗ്ലീ. എ. സഷി. പമകായഗ്ലീന്): സര,

02-

01-2019-പലെ G.O.(P) No. 77/2019/ LSGD, SRO No. 828/2019
ഉതരവപ്രകകാരശ

ഇഇൗ

വകുപ്പെഷില്നഷിനശ

പുറപപ്പെടുവഷിച

2019-പലെ

മകരള

മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി പകട്ടഷിടെ നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങള്, 2-11-2019-പലെ G.O.(P) No.
78/2019/LSGD SRO No. 829/2019 ഉതരവപ്രകകാരശ പുറപപ്പെടുവഷിച 2019പലെ മകരള പഞകായതത് പകട്ടഷിടെ നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങള് എന്നഷിവ മലെയകാളതഷില്
പുറപപ്പെടുവഷിക്കകാതതഷിപന സശബനഷിച്ചുളതകാണത് ക്രമപ്രശശ.
2019-പലെ മകരള മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി പകട്ടഷിടെ നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങളുശ
പലെ

മകരള

മലെയകാളതഷിലുശ

പഞകായതത്
ഒരമഷിചത്

പകട്ടഷിടെ

നഷിരമ്മകാണ

ചട്ടങ്ങളുശ

പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിക്കകാന്മവണഷിയകാണത്

2019-

ഇശഗഗ്ലീഷഷിലുശ
സരക്കകാര
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തഗ്ലീരമകാനഷിചഷിരന്നതത്. അതനസരഷിചത് കരടെത് ചട്ടങ്ങള് തയകാറകാക്കഷി നല്കകാന്
ചഗ്ലീഫത് ടെഇൗണ് പകാനരക്കത് നഷിരമദ്ദേശശ നല്കുകയുശ പചയഷിരന. അതനസരഷിചത്
മലെയകാളതഷിപലെ ചട്ടങ്ങള് ചഗ്ലീഫത് ടെഇൗണ് പകാനര തയകാറകാക്കഷിവരഷികയകാണത് .
പുതക്കഷിയ പകട്ടഷിടെ നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങള് നഷിഷരഷഷിചതഷിന്പ്രകകാരശ മകരളതഷിപലെ
ചഷിലെ

പ്രമതര്യക

പ്രമദശങ്ങളഷില്

പകട്ടഷിടെനഷിരമ്മകാണ

വര്യവസകള്

ലെളഷിതമകാക്കുന്നതഷിനകായഷി ചഷിലെ പ്രമതര്യക കമ്മഷിറഷികള് രൂപഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതഷിനള
വര്യവസയുശ അതഷില് ഉള്പപ്പെടുതഷിയഷിരന. ഇഇൗ അടെഷിന്തരസകാഹചരര്യതഷിലെകാണത്
ഇശഗഗ്ലീഷഷില് ചട്ടങ്ങള് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിമക്കണഷി വന്നതത്. ഇതഷിപന്റെ മലെയകാളതഷിലുള
ചട്ടങ്ങള് തയകാറകാക്കകാനള നടെപടെഷികള് അന്തഷിമഘട്ടതഷിലെകാണത്. ഉടെന്തപന്ന
ഇതത് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാണത്. 2019-പലെ മകരളകാ മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി പകട്ടഷിടെ
നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങള്, 2019-പലെ മകരള പഞകായതത് പകട്ടഷിടെ നഷിരമ്മകാണ
ചട്ടങ്ങള് എന്നഷിവയുപടെ മലെയകാളശ പകരപ്പെത് അടെഷിയന്തരമകായഷി തയകാറകാക്കഷി
സമരപ്പെഷിക്കുന്നതകാപണന്നത്

സഭപയ

അറഷിയഷിക്കുന.

കകാലെതകാമസമഷിലകാപത

ചട്ടങ്ങള് മലെയകാളതഷില് പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിക്കകാന് നടെപടെഷി സസഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാണത്.
(2) മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഉതരശ നല്കുന്നതഷിപലെ കകാലെതകാമസശ
പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത് (ശഗ്ലീ. രമമശത് പചന്നഷിതലെ): സര, അങ്ങത് നഷിരവധഷി
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തവണ റൂളഷിശഗത് നല്കഷിയ ഒര വഷിഷയപത സശബനഷിചകാണത് ഞകാന് ക്രമപ്രശശ
ഉന്നയഷിക്കുന്നതത്. ഒന്നകാശ സമമ്മളനതഷിപലെ 2016 ജൂപപലെ 13, പതഷിനഞകാശ
സമമ്മളനതഷിപലെ

2019

ജൂണ്

13

എന്നഗ്ലീ

തഗ്ലീയതഷികളഷില്

അങ്ങത്

ഇതസശബനഷിചത് ശക്തമകായ റൂളഷിശഗത് നല്കഷിയഷിട്ടുണത്. മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഉതരശ
നല്കുന്ന കകാരര്യതഷില് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട മനഷിമകാര സഷിരഷിറത് ഉള്പക്കകാള്ളുന്നതകായുശ
ജകാഗ്രത കകാണഷിക്കുന്നതകായുശ കകാണുന്നഷില. ഞകാന് പലെതവണ അമങ്ങയത്
ഇതസശബനഷിച

വഷിശദകാശശങ്ങള്

സഹഷിതശ

കതത്

നല്കഷിയഷിരന.

അതഷിനമശഷവശ പഴയ സഷിതഷിതപന്നയകാണത് ഇമപ്പെകാഴശ തടെരന്നതത്. ചട്ടശ
47-പന്റെ നഗ്നമകായ ലെശഘനമകാണത് ഇക്കകാരര്യതഷിലുണകാകുന്നതത്. To elicit details
from the Government എന്നതത് നഷിയമസഭകാ സകാമകാജഷികരപടെ അവകകാശമകാണത്.
03.02.2020-പലെ നക്ഷേത്രചഷിഹ്നമഷിടെകാത 390 മചകാദര്യങ്ങളുണകായഷിരന്നതഷില് 114
മചകാദര്യങ്ങള്ക്കകാണത് കൃതര്യസമയതത് മറുപടെഷി ലെഭഷിചതത്. അതഷില്തപന്ന പലെതഷിനശ
വഷിവരശ മശഖരഷിച്ചുവരനപവനളതകാണത് മറുപടെഷി.

ഇഇൗ സമമ്മളനതഷില്

അശഗങ്ങള് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട മുഖര്യമനഷിമയകാടെത് മചകാദഷിച മചകാദര്യങ്ങളഷില് 237
എണ്ണതഷിനത് മറുപടെഷി ലെഭഷിക്കകാനണത്. ആമരകാഗര്യ വകുപ്പുമനഷി 157 മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത്
മറുപടെഷി

നല്മകണതകായഷിട്ടുണത്.

പഫബ്രുവരഷി

4-ാം

തഗ്ലീയതഷി

കഷിഫ്ബഷി
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സശബനഷിചത് ഭരണ-പ്രതഷിപക്ഷേ അശഗങ്ങള് നല്കഷിയ 36 മചകാദര്യങ്ങളഷില്
ഒന്നഷിനമപകാലുശ

കൃതര്യസമയതത്

മറുപടെഷി

ലെഭഷിചഷില.

പത്തുദഷിവസപത

മനകാട്ടഗ്ലീമസകാടുകൂടെഷി അശഗങ്ങള് മചകാദഷിക്കുന്ന മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഒര സമമ്മളനശ
കഴഷിഞകാല്മപകാലുശ

മറുപടെഷി

നല്കകാതതത്

സഭമയകാടുള

അവമഹളനശ

തപന്നയകാണത്. ഇക്കകാരര്യതഷില് അങ്ങയുപടെ ശക്തമകായ ഇടെപപടെലുശ അശഗങ്ങളുപടെ
നര്യകായമകായ

അവകകാശങ്ങള്

സശരക്ഷേഷിക്കകാന്

നടെപടെഷിയുശ

ഉണകാകണശ.

നഷിയമസഭകാ സകാമകാജഷികര നല്കുന്ന മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് കൃതര്യസമയതത് മറുപടെഷി
ലെഭഷിക്കുന്നഷിപലന്ന

കകാരര്യശ

പലെതവണ

ഞകാന്

കത്തുമുമഖന

അങ്ങയുപടെ

ശദയഷില്പപ്പെടുതഷിയതകാണത്. കരശനമകായ റുളഷിശഗത് നല്കഷിയമശഷവശ പഴയ
സഷിതഷിയകാണത് തടെരന്നതത്. നഷിയമസഭകാ ചട്ടശ 47-പന്റെ നഗ്നമകായ ലെശഘനമകാണത്
ഇക്കകാരര്യതഷില് ഉണകായഷിട്ടുളതത്. ഇഇൗ സമമ്മളനതഷിപന്റെ ആദര്യദഷിവസശ 03-022020-പലെ ആപക 390 മചകാദര്യങ്ങളുണകായഷിരന്നതഷില് 114 മചകാദര്യങ്ങള്ക്കകാണത്
മറുപടെഷി നല്കഷിയതത്. പതഷിനകാറകാശ സമമ്മളനകകാലെതത് അശഗങ്ങള് മചകാദഷിച
മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഇതവപര മറുപടെഷി ലെഭഷിചഷില. ബഹുമകാനപപ്പെട്ട മുഖര്യമനഷിമയകാടെത്
മചകാദഷിച 198 മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഇനഷിയുശ മറുപടെഷി ലെഭര്യമകാക്കഷിയഷിട്ടഷില. അതത് അങ്ങത്
പരഷിമശകാധഷിക്കണശ. അതപകകാണകാണത് ഇപതകാര ക്രമപ്രശമകായഷി ഉന്നയഷിചതത്.
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മുഖര്യമനഷി (ശഗ്ലീ. പഷിണറകായഷി വഷിജയന്): സര, ഇവഷിപടെ ബഹുമകാനര്യനകായ
പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത് ഉന്നയഷിച വഷിഷയശ പപകാതവഷില് നഷിയമസഭകാശഗങ്ങളുപടെ
അവകകാശങ്ങളുമകായഷി
അവകകാശങ്ങള്

ബനപപ്പെട്ട

പൂരണ്ണമകായുശ

കകാരര്യമകാണത്.

നഷിയമസഭകാശഗങ്ങളുപടെ

സശരക്ഷേഷിക്കപപ്പെടെണപമന്ന

നഷിലെപകാടെഷില്

തപന്നയകാണത് സരക്കകാര നഷില്ക്കുന്നതത്. മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് മറുപടെഷി ലെഭഷിക്കകാന് ചഷിലെ
കകാരര്യങ്ങളഷില്

കകാലെതകാമസശ

പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത്
ആവശര്യമകായ

വന്നഷിട്ടുപണന്നകാണത്

ഉന്നയഷിചഷിരഷിക്കുന്നതത്.
നടെപടെഷി

ആ

കകാരര്യശ

സസഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാണത്.

ബഹുമകാനപപ്പെട്ട
പരഷിമശകാധഷിചത്
കകാലെതകാമസശ

ഒഴഷിവകാക്കകാനകാവശര്യമകായ നടെപടെഷികളുശ സസഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാണത്.
(3) ഉപധനകാഭര്യരതനകള് നടെപ്പുസമമ്മളനതഷില്തപന്ന ചരച പചയത്
പകാസകാക്കണപമന്നതത് സശബനഷിചത്
ശഗ്ലീ. വഷി. ഡഷി. സതഗ്ലീശന്: സര, 2019-20-പലെ സപഷിപമന്റെറഷി ഡഷിമകാന്റെഷിപന്റെ
മസ്റ്റേറത്പമന്റെത് 07.02.2020-നത് സഭയുപടെ മമശപ്പുറതത് വപചങഷിലുശ പ്രസ്തുത
ഉപധനകാഭര്യരതനകളുപടെ ചരചയ്ക്കുശ അതസശബനഷിച അമപ്രകാപ്രഷിമയഷന് ബഷില്
പരഷിഗണഷിക്കുന്നതഷിനശ
ഉപധനകാഭര്യരതനകള്

ഇഇൗ

സമമ്മളനതഷില്

അമത

സമയശ

സമമ്മളനതഷില്തപന്ന

അനവദഷിചഷിട്ടഷില.
ചരചപചയത്
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പകാസകാമക്കണതകാപണന്ന ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കറുപടെ റുളഷിശഗഷിനത് വഷിരദമകായ
നടെപടെഷിയകാണത് ഇക്കകാരര്യതഷില് ഉണകായഷിട്ടുളതത്. ഇതഷിനമുമത് ഇതത് പചയഷിരന.
പമക്ഷേ, നഷിരന്തരമകായ ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കറുപടെ റൂളഷിശഗത് ഉണകായഷിട്ടുണത് . അതത്
നല പ്രകാകഗ്ലീസല. സപഷിപമന്റെറഷി ഡഷിമകാനശ അതഷിപന്റെ അമപ്രകാപ്രഷിമയഷനശ
അതവയ്ക്കുന്ന അമത സമമ്മളനതഷില്തപന്ന പകാസകാക്കണപമന്ന റുളഷിശഗുകളുശ
നഷിലെനഷില്ക്കുകയകാണത്. എങഷില്പ്പെഷിപന്ന റൂളഷിശഗഷിനത് എന്തകാണത് പ്രസക്തഷി? റൂളഷിശഗത്
നഷിലെനഷില്ക്കുമമകാള് വഗ്ലീണ്ടുശ അതതപന്നയകാണത് പചയ്യുന്നതത്. അതനസരഷിച്ചുള
പഷഡഡ്യൂള് പചയണമകായഷിരന.
പട്ടഷികജകാതഷി

പട്ടഷികവരഗ്ഗ

പഷിമന്നകാക്കസമുദകായമക്ഷേമവശ

നഷിയമവശ

സകാശസകാരഷികവശ പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യവശ വകുപ്പുമനഷി (ശഗ്ലീ. എ. പക. ബകാലെന്):
സര, ക്രമപ്രശതഷിനള മറുപടെഷിയഷില് ഒന്നത്, ഈ സമമ്മളനശ ഒര tight schedule
ആയഷിരന.

2020-21

സകാമതഷിക

വരഷപത

ബഡ്ജറഷിമനകാപടെകാപ്പെശ

2019-20-പലെ ഉപധനകാഭര്യരതനകളുപടെ മസ്റ്റേറത്പമന്റെത് 07-02-2020-ല് സഭയുപടെ
മമശപ്പുറതത് വചഷിരന. മുമത് സൂചഷിപ്പെഷിചതമപകാപലെ, വളപര പപടെറകായഷിട്ടുള
പഷഡഡ്യൂള്

ആയതപകകാണത്

നഷിയമസഭയുപടെ

നടെപ്പുസമമ്മളനശ

നമ്മള്

ക്രമഗ്ലീകരഷിചതത് ബഷിസഷിനസത് അഡഡസസറഷി കമ്മഷിറഷിയുപടെ ശഷിപകാരശപ്രകകാരമകാണത്.
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കൂടെകാപത നടെപ്പുസമമ്മളനശ അവസകാനഷിചതഷിനമശഷശ സബ്ജകത് കമ്മഷിറഷികളഷില്
ബഡ്ജറത് സശബനഷിച വഷിശദമകായ പരഷിമശകാധനയുശ സമയബനഷിതമകായഷി
പൂരതഗ്ലീകരഷിമക്കണതണത്.

2019-20

സകാമതഷിക

വരഷപത

ഉപധനകാഭര്യരതനകള് ചട്ടപ്രകകാരശ 2020 മകാരചത് മകാസതഷില് പകാസകാക്കഷിയകാല്
മതഷി. അതപകകാണത് ഉപധനകാഭര്യരതനകള് സഭയുപടെ അടുത സമമ്മളനതഷില്
ആദര്യശ

ചരച

പചയ്യുശ.

ഇതഷില്

ക്രമവഷിരദമകായഷി

ഒനശതപന്നയഷില.

ബഹുമകാനപപ്പെട്ട പമമര സൂചഷിപ്പെഷിചതമപകാപലെ ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കറുപടെ റൂളഷിശഗത്
ഇതമകായഷി

ബനപപ്പെട്ടുപകകാണത്

ഉണകായഷിരന.

പമക്ഷേ,

എന്തുപകകാണകാണത്

ഉപധനകാഭര്യരതനകള് ഇഇൗ സഭയഷില് വയകാതഷിരന്നതത് എനളതഷിപന്റെ കകാരര്യശ
എലകാവരക്കുശ അറഷിയകാശ. ചട്ടവഷിരദമകായഷി യകാപതകാനശ ഉണകായഷിട്ടഷില.
ശഗ്ലീ. പക. സഷി. മജകാസഫത്: സര, കൃതര്യസമയതത് അസശബഷി നടെക്കകാതതത്
നമ്മുപടെ കുറമകാമണകാ?
ശഗ്ലീ. എ. പക. ബകാലെന്: സര, മവപറമയപതങഷിലുശ കകാലെഘട്ടതഷില് ഒര
സഗ്ലീക്കര എപന്തങഷിലുശ റൂളഷിശഗത് നല്കഷിക്കഴഷിഞകാല് അതത് സകായഷിയകായഷി
നഷില്ക്കുന്നതല എനളതത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട വക്കശ പുരമഷകാതമന് ഇഇൗ
നഷിയമസഭയഷില്

പറഞഷിട്ടുണത്.

ഇമപ്പെകാള്

പറഞതമപകാപലെ

സഭയഷില്
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വയകാതഷിരന്നതഷിപന്റെ

കകാരണശ

ഞകാനഷിവഷിപടെ

വഷിശദഗ്ലീകരഷിച്ചു.

അടുതസമമ്മളനതഷില് ആദര്യശതപന്ന വയ്ക്കുശ.
പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത് (ശഗ്ലീ. രമമശത് പചന്നഷിതലെ): സര, ബഹുമകാനപപ്പെട്ട
പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ വകുപ്പുമനഷി രണകാശ തവണയകാണത് മുന് സഗ്ലീക്കരമകാരപടെ
റൂളഷിശഗത് ബകാധകമല എനപറയുന്നതത്. അമദ്ദേഹശ പകാരലെപമന്റെത് അശഗമകായ ഒരകാള്
കൂടെഷിയകാണത്.

We

have

രകാജര്യസഭയഷിലെകാപണങഷിലുശ

precedents.

മലെകാകസഭയഷിലെകാപണങഷിലുശ

നഷിയമസഭകളഷിലെകാപണങഷിലുപമലകാശ

മുന്കകാലെതത്

സഗ്ലീക്കരമകാര നല്കുന്ന ഉതരവകള് പ്രഗ്ലീസഷിഡന്റെകായഷി സസഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതത് നമ്മള്
കണ്ടുപകകാണഷിരഷിക്കുന്ന

കകാരര്യമകാണത്.

അതത്

ഏതത്

സഭയുപടെ

കകാരര്യതഷിലെകാപണങഷിലുശ അതകാണുളതത്. അതപകകാണത് മുന്കകാലെതത് സഗ്ലീക്കര
നല്കഷിയ

ഉതരവത്

ബകാധകമല

എനപറയുന്നതത്

പചയറഷിമനകാടുള

അവമഹളനശ കൂടെഷിയകാണത്. Precedents ആണത്. അങ്ങപനയകാണത് പ്രഗ്ലീസഷിഡന്റെത്സത്
ഉണകാകുന്നതത്. അതത് ശരഷിയല. അങ്ങത് സഗ്ലീക്കര സകാനത്തുനഷിനശ മകാറഷിയകാല്
അങ്ങത് നല്കുന്ന റൂളഷിശഗത് അടുത സഭയഷില് വരമമകാള് അതത് കസകാട്ടത് പചയ്യുന്നതത്
ശരഷിയല എനപറഞകാല് എന്തത് അരതമകാണുളളതത്. Sanctity of the chair
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should not be questioned. അതത് ശരഷിയല. പ്രമതര്യകഷിചത് പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ
വകുപ്പുമനഷി ഇങ്ങപന നഷിരന്തരമകായഷി മുന്സഗ്ലീക്കരമകാര പറയുന്ന കകാരര്യങ്ങള്
ഇവഷിപടെ

ബകാധകമല

സഭകാനടെപടെഷി

എനപറയുന്നതത്

ചട്ടങ്ങളുപടെ

ഓരഡറഷിലെല,

പ്രഗ്ലീസഷിഡന്റെത്സത്

എമപ്പെകാഴശ

അതത്

ശരഷിയല.

എടുക്കകാറുണത്.

ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കരമകാര നല്കഷിയഷിട്ടുളള എലകാ റൂളഷിശഗുകപളയുശ സശബനഷിച
'Speaker Speaks' എന്ന പുസ്തകശ മലെകാകസഭയഷിലുണത്. അതത് മലെകാകസഭയഷിപലെ
എലകാവരശ ഉദരഷിക്കുനമുണത്.
മഷി. സഗ്ലീക്കര: അതത് ഇവഷിപടെയുശ പ്രസഷിദഗ്ലീകരഷിചഷിട്ടുണത്.
ശഗ്ലീ. രമമശത് പചന്നഷിതലെ: സര, ശക്തര ആന്റെത് കഇൗള്, അവര രണ്ടുമപരശ
മലെകാകസഭയഷിപലെ പസക്രട്ടറഷിമകാരകായഷിരന. അവരപടെ പുസ്തകമമല ഇവഷിപടെ കസകാട്ടത്
പചയകാറുളതത്.

അമപ്പെകാള്

'Speaker

Speaks'

എനപറയുന്നതത്

ഒര

പ്രഗ്ലീസഷിഡന്റെകാണത്. നഷിയമസഭകാ നടെപടെഷിക്രമങ്ങള് മുമന്നകാട്ടുപകകാണ്ടുമപകാകുന്നതഷിനത്
ബഹുമകാനര്യരകായ സഗ്ലീക്കരമകാരപടെ റൂളഷിശഗത് സഹകായകരമകായഷിരഷിക്കുശ. ഇടെയഷിടെയത്
പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ

വകുപ്പുമനഷി

ഏപതങഷിലുശ

സഗ്ലീക്കര

പറയുന്നപതകാനശ

പഷിന്നഗ്ലീടെത് ബകാധകമപലന്നത് പറയുന്നതത് ശരഷിയപലന്നകാണത് എപന്റെ അഭഷിപ്രകായശ.
ശഗ്ലീ. വഷി. ഡഷി. സതഗ്ലീശന്: സര, ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കറുപടെ റൂളഷിശഗത്
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അതഷിലുണത്. ഇമപ്പെകാള് പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ വകുപ്പുമനഷി ഇങ്ങപന പറഞ,
always he is making some precedents. ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കറുപടെ
റൂളഷിശഗഷിപന ഓവര റൂള് പചയ്തുപകകാണകാണത് എലകാ മറുപടെഷിയഷിലുശ പറഞതത് .
അമദ്ദേഹശ പുതഷിയ പ്രഗ്ലീസഷിഡനണകാക്കുകയകാണത്.
ശഗ്ലീ. എ. പക. ബകാലെന്: സര, നഷിലെവഷിലുള ചഷിലെ സകാഹചരര്യങ്ങളഷില്
ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കരക്കത് പഴയ സഗ്ലീക്കരമകാരപടെ റൂളഷിശഗത് അമതരൂപതഷില്
പ്രകാവരതഷികമകാക്കകാന്

സകാധഷിക്കകാത

ചഷിലെ

സകാഹചരര്യങ്ങള്

വരമമകാള്,

(...ബഹളശ..)
മഷി. സഗ്ലീക്കര: ഞകാന് റൂള് പചയ്മതകാളുശ. അമദ്ദേഹശ പറയപട്ട.
ശഗ്ലീ. എ. പക. ബകാലെന്: സര, ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കര റൂള് പചയ്യുശ.
നഷിലെവഷിലുളള ചഷിലെ പ്രമതര്യക സകാഹചരര്യങ്ങളഷില് സഗ്ലീക്കരമകാരതപന്ന ആദര്യശ
പകകാടുത റൂളഷിശഗത് മവവത് പചയഷിട്ടുണത്. അതകാണത് ഞകാന് മനരമത സൂചഷിപ്പെഷിചതത്.
ബഹുമകാനപപ്പെട്ട വക്കശ പുരമഷകാതമന് സഗ്ലീക്കറകായഷിരഷിക്കുന്ന സമയതത് ശഗ്ലീ.
എശ. വഷിജയകുമകാറുമകായഷി ബനപപ്പെട്ടത് ഒര റൂളഷിശഗത് ഇവഷിപടെ വന.

ശഗ്ലീ. എശ.

വഷിജയകുമകാറഷിപന്റെ റൂളഷിശഗത് എനഷിക്കത് ആപഷിക്കബഷിളല, ഞകാന് പുതഷിയ റൂളഷിശഗകാണത്
ഇതഷിനത്

പകകാടുക്കുന്നപതന്നത്

അമദ്ദേഹശ

തറനപറഞ.

അങ്ങപനയുള
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സന്ദരഭങ്ങള് അപൂരവ്വമകായഷി വരകാറുണത്.
മഷി.സഗ്ലീക്കര: കഗ്ലീഴത്വഴക്കങ്ങള് പുതഷിയ റൂളഷിശഗഷിലൂപടെ തഷിരതകാവന്നതകാണത്.
ശഗ്ലീ. എ. പക. ബകാലെന്: സര, ഓവര റൂള് പചയണപമന്നത് ഞകാന്
പറഞഷിട്ടഷില;

ബഹുമകാനര്യരകായ സഗ്ലീക്കരമകാരക്കത് തഷിരതകാവന്നതകാപണന്നത്

പറഞ. ഇവഷിപടെ ഇമപ്പെകാള്

പറഞഷിട്ടുള കകാരര്യശ ശരഷിയകാണത് . അമത

പസക്ഷേനഷില്തപന്ന സപഷിപമന്റെറഷി ഡഷിമകാന്റെത് ചരച പചയണപമന്നത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട
സഗ്ലീക്കര പകകാടുത റുളഷിശഗത് ഇവഷിപടെയുണത്. അതത് സകാധഷിക്കകാതഷിരന്നതഷിപന്റെ
സകാഹചരര്യശ ഇവഷിപടെ പവളഷിപപ്പെടുതഷിപയനമകാത്രശ.
ശഗ്ലീ. വഷി. ഡഷി. സതഗ്ലീശന്: സര, മനരമതയുള ഒര സഗ്ലീക്കറുപടെ റൂളഷിശഗത്
ഓവര റൂള് പചയകാനള എന്തുസകാഹചരര്യമകാണത് ഇവഷിപടെയുളതത്? അതഷിനത്
എപന്തങഷിലുശ കകാരണമുമണകാ? ഒനശ ഉണകായഷിട്ടഷില.
റൂളഷിശഗത്
(1) ചട്ടങ്ങള് ഇശഗഗ്ലീഷഷില് പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്നതത് സശബനഷിചത്
മഷി. സഗ്ലീക്കര: നഷിയമസഭ പകാസകാക്കഷിയ 2019-പലെ മകരള സൂക പചറുകഷിടെ
ഇടെതരശ വര്യവസകായ സകാപനങ്ങള് സുഗമമകാക്കല് നഷിയമശ, 1994-പലെ മകരള
പഞകായതത് രകാജത് നഷിയമശ, 1994-പലെ മകരള മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി നഷിയമശ എന്നഷിവ
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പ്രകകാരശ

പുറപപ്പെടുവഷിചഷിട്ടുളതശ

മമശപ്പുറത്തുവചതമകായ

05.02.2020-നത്

ചട്ടങ്ങള്

പുറപപ്പെടുവഷിചഷിട്ടുളപതനശ

മലെയകാളശ

സഭയുപടെ

ഇശഗഗ്ലീഷത്
മൂലെനഷിയമമകാക്കഷി

ഭകാഷയഷിലെകാണത്
സഭ

പകാസകാക്കഷിയ

മമല്പ്പെറഞ മൂന്നത് നഷിയമങ്ങള് പ്രകകാരമുള ചട്ടങ്ങള് ഇശഗഗ്ലീഷത് ഭകാഷയഷില്
പുറപപ്പെടുവഷിചതത്

ക്രമപ്രകകാരമപലനശ

അതഷിപനതഷിപര

ശക്തമകായ

റൂളഷിശഗത്

മവണപമനമകാണത് ശഗ്ലീ. എശ. ഉമ്മര തപന്റെ ക്രമപ്രശതഷിലൂപടെ ഉന്നയഷിചതത്.
ഇവഷിപടെ

പരകാമരശഷിക്കപപ്പെട്ട

ചട്ടങ്ങള്

ഇശഗഗ്ലീഷത്

ഭകാഷയഷില്

പുറപപ്പെടുവഷിക്കകാനണകായ സകാഹചരര്യപതക്കുറഷിചത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട വര്യവസകായവശ
മസകാരട്സുശ

യുവജനകകാരര്യവശ

വകുപ്പുമനഷിയുശ

തമദ്ദേശസസയശഭരണ

വകുപ്പുമനഷിയുശ വഷിശദഗ്ലീകരഷിക്കുകയുണകായഷി.
നമ്മുപടെ

പുതഷിയ

വര്യവസകായ

അടെഷിസകാനതഷില്

ഇക്കകാരര്യങ്ങള്

വഷിശദമകായഷി

പരഷിമശകാധഷിച

പചയര

എന്തുതപന്നയകായകാലുശ

സഭ

നയതഷിമന്റെയുശ

മലെയകാള

സകാഹചരര്യങ്ങളുപടെയുശ

അശഗഗ്ലീകരഷിക്കകാവന്നതകാപണങഷിലുശ
സകാഹചരര്യതഷില്
ഭകാഷയഷില്

നര്യകായവകാദങ്ങള്

പകാസകാക്കഷിയ

ഒര

മൂലെനഷിയമതഷിമന്മേല് പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്ന ചട്ടങ്ങള് ആദര്യശ ഇശഗഗ്ലീഷത് ഭകാഷയഷില്
പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്നതത്

അശഗഗ്ലീകരഷിക്കകാനകാവഷില.

ഏപതങഷിലുശ

കകാരണതകാല്
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മലെയകാളതഷില് പുറപപ്പെടുവഷിച ചട്ടങ്ങളുപടെ ഇശഗഗ്ലീഷത് ഭകാഷ അനഷിവകാരര്യമകാപണന്നത്
മതകാനന്നപക്ഷേശ

മലെയകാളശ

പുറപപ്പെടുവഷിക്കുകയകാണത്
ഭരണഘടെനയുപടെ

ചട്ടങ്ങളുപടെ

യഥകാരതതഷില്

ആരട്ടഷിക്കഷിള്

ഇശഗഗ്ലീഷത്

പരഷിഭകാഷകൂടെഷി

പചമയണഷിയഷിരന്നതത്.

348(3)-ല്

അതഷിനള

ഉടെന്
ഇന്തര്യന്

വര്യവസ

ഉള്പക്കകാളഷിചഷിട്ടുണത്.
ഈ സകാഹചരര്യതഷില് സഭ മലെയകാളതഷില് പകാസകാക്കുന്ന മൂലെനഷിയമപത
അടെഷിസകാനമകാക്കഷി ചട്ടങ്ങള് പുറപപ്പെടുവഷിമക്കണഷി വരന്ന സന്ദരഭങ്ങളഷില് അവ
ആദര്യശ മലെയകാള ഭകാഷയഷില്തപന്ന ആയഷിരഷിമക്കണതകാപണന്നത് പചയര റൂള്
പചയ്യുന.

ബഹുമകാനപപ്പെട്ട

നഷിമഷധഷിക്കപപ്പെടുന്ന

അശഗങ്ങളുപടെ

സകാഹചരര്യശ

ബനപപ്പെട്ടവരപക്കതഷിപര

നര്യകായമകായ
ഇനഷിമമല്

അവകകാശ

ഈ

അവകകാശശ

ഉണകാകുന്നപക്ഷേശ

ലെശഘനതഷിനത്

നടെപടെഷി

സസഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാപണനശ പചയര അറഷിയഷിക്കുന.
ഇതസശബനഷിചത്
മപറകാരകകാരര്യശകൂടെഷി

പചയറഷിപന്റെ

ശദയഷില്പപ്പെട്ട

ഇതരണതഷില്

വളപര

സൂചഷിപ്പെഷിക്കുകയകാണത്.

ഗുരതരമകായ
മുകളഷില്

പരകാമരശഷിക്കപപ്പെട്ട 1994- പലെ മകരള പഞകായതത് രകാജത് നഷിയമശ, 1994- പലെ
മകരള മുനഷിസഷിപ്പെകാലെഷിറഷി നഷിയമശ എന്നഷിവ പ്രകകാരശ പുറപപ്പെടുവഷിചഷിട്ടുള പകട്ടഷിടെ
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നഷിരമ്മകാണ ചട്ടങ്ങള് വളപരമയപറ ബൃഹത്തുശ ഓമരകാന്നഷിലുശ നൂറഷിലെധഷികശ
ചട്ടങ്ങളുശ ഉപചട്ടങ്ങളുശ മഫകാറങ്ങളുശ അനബനങ്ങളുശ ഉള്പപ്പെടുന്നതമകായ വളപര
പ്രധകാനപപ്പെട്ട മരഖയകാപണനശ കകാണകാവന്നതകാണത്.
ഇത്രമകാത്രശ പ്രധകാനപപ്പെട്ടതശ എലകാ വഷിഭകാഗതഷില്പപ്പെട്ട ആള്ക്കകാപരയുശ
ബകാധഷിക്കുന്നതമകായ ഒര ചട്ടനഷിരമ്മകാണശ സബ്ജകത് കമ്മഷിറഷികളുമകായഷി ബനപപ്പെട്ട
സഭകാ ചട്ടങ്ങളഷിപലെ ചട്ടശ 238 പ്രകകാരമുള മുന്കൂര പരഷിമശകാധന കൂടെകാപതയകാണത്
പുറപപ്പെടുവഷിചപതന്നത് കകാണുന. ഈ നടെപടെഷിയുശ പപകാതമവ അശഗഗ്ലീകരഷിക്കുവകാന്
കഴഷിയുന്നതല.

സമഗ്രമകായ

ചട്ടങ്ങളകാണത്

രൂപഗ്ലീകരഷിക്കുന്നപതങഷില്

അതത്

ബനപപ്പെട്ട സബ്ജകത് കമ്മഷിറഷിയുപടെ മുന്കൂര പരഷിമശകാധന (Prior scrutiny)
കൂടെകാപത പുറപപ്പെടുവഷിക്കുന്നതത് നമ്മുപടെ സബ്ജകത് കമ്മഷിറഷികളുപടെ രൂപഗ്ലീകരണതഷിനത്
പഷിന്നഷിപലെ ഉമദ്ദേശര്യശുദഷിപയതപന്ന മചകാദര്യശ പചയ്യുന്ന ഒന്നകായഷി മകാറുന്നതകാണത് .
ഇമപ്പെകാള്

അവ

ലെഭര്യമകാക്കഷിയഷിട്ടുപണങഷില്

സകാധൂകരണതഷിനകായഷി
മപകാലുശ

ഒഴഷിവകാമക്കണതകാപണനകൂടെഷി അറഷിയഷിക്കുന.

സബ്ജകത്
ഇതരശ

കമ്മഷിറഷിയത്
നടെപടെഷികള്
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(2) ഉപധനകാഭര്യരതനകള് നടെപ്പുസമമ്മളനതഷില്തപന്ന ചരചപചയത്
പകാസകാക്കണപമന്നതത് സശബനഷിചത്
മഷി.

സഗ്ലീക്കര:

നടെപ്പുസകാമതഷിക

സശബനഷിച അന്തഷിമ മസ്റ്റേറത്പമന്റെത്

വരഷപത

ഉപധനകാഭര്യരതനകള്

ബഹുമകാനപപ്പെട്ട ധനകകാരര്യവശ കയറുശ

വകുപ്പുമനഷി 07.02.2020-നത് സഭയഷില് സമരപ്പെഷിച്ചുപവങഷിലുശ അതഷിമന്മേലുള
ചരചയ്ക്കുശ

മവകാപട്ടടുപ്പെഷിനമകായഷി

ഇഇൗ

സമമ്മളനതഷില്

സമയശ

നഗ്ലീക്കഷി

വയകാതഷിരഷിക്കുന്നതമൂലെശ ഉളവകാകകാതഷിരഷിക്കുന്ന കകാരര്യങ്ങപള സശബനഷിചകാണത് ശഗ്ലീ.
വഷി. ഡഷി. സതഗ്ലീശന് ചട്ടശ 303 പ്രകകാരശ ക്രമപ്രശശ ഉന്നയഷിചതത്. ബഹുമകാനപപ്പെട്ട
പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ വകുപ്പുമനഷി ഇക്കകാരര്യങ്ങള് വഷിശദഗ്ലീകരഷിക്കുകയുണകായഷി.
സകാധകാരണഗതഷിയഷില് ഉപധനകാഭര്യരതനകളുപടെ മസ്റ്റേറത്പമന്റെത് മമശപ്പുറത്തു
വച്ചുകഴഷിഞകാല് അതത് അമത സമമ്മളനതഷില് ചരച പചയത് പകാസകാക്കുന്നതകാണത്
നമ്മുപടെ

നടെപടെഷിക്രമവശ

കഗ്ലീഴ്വഴക്കവശ.

എന്നകാല്

നമുപക്കകാപക്ക

അറഷിയകാവന്നതമപകാപലെ നമ്മുപടെ സഭ ഇഇൗ വരഷശ Vote on Account കൂടെകാപത
സമ്പൂരണ്ണ

ബഡ്ജറത്

പകാസകാക്കകാനള

ശമതഷിലെകാണത്.

സഭ

ഇന

പരഷിഞകഴഷിഞകാല് അടുത രണകാഴ്ചപകകാണത് സബ്ജകത് കമ്മറഷികളുപടെ ബഡ്ജറത്
സ്ക്രൂട്ടഷിനഷി നടെമതണതമുണത്. അതഷിനമശഷശ സഭ വഗ്ലീണ്ടുശ സമമ്മളഷിചത് ബഡ്ജറത്
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സമ്പൂരണ്ണമകായഷി ചരച പചയത് മകാരചത് 31-നത് മുമകായഷി പകാസകാമക്കണതമുണത്.
സസകാഭകാവഷികമകായുശ സമയക്കുറവത് ഇക്കകാരര്യങ്ങളഷിപലെകാപക്ക നപമ്മ അലെട്ടുനണത്.
ഉപധനകാഭര്യരതനകളുപടെ കകാരര്യതഷില് സകാമങതഷികമകായഷി അവ മകാരചത് 31നത്

മുമകായഷി

പകാസകാക്കഷിയകാല്

മതഷിപയങഷില്മപ്പെകാലുശ

അവ

കഴഷിയുന്നത്ര

മവഗതഷില് ചരച പചയത് പകാസകാക്കുന്നതത് തപന്നയകാണത് ഉതമമകായ മകാതൃക.
ഇക്കകാരര്യതഷില് നടെപടെഷിക്രമതഷില് വഗ്ലീഴ്ച ഇലകാതതഷിനകാലുശ സഭയുപടെ അടുത
സമമ്മളനതഷിപന്റെ

പ്രകാരശഭതഷില്തപന്ന

ഇതഷിനകായുള

സമയശ

ക്രമഗ്ലീകരഷിക്കുന്നതകാപണന്ന ബഹുമകാനപപ്പെട്ട മനഷിയുപടെ വഷിശദഗ്ലീകരണതഷിപന്റെ
അടെഷിസകാനതഷിലുശ ക്രമപ്രശശ നഷിലെനഷില്ക്കുന്നതപലന്നത് പചയര റൂള് പചയ്യുന.

3. മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് ഉതരശ നല്കുന്നതഷിപലെ അനകാസ
മഷി. സഗ്ലീക്കര: നഷിയമസഭകാ മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് കൃതര്യസമയതത് മറുപടെഷി
ലെഭഷിക്കകാതതത് സശബനഷിചത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത് ഇവഷിപടെ
ഉന്നയഷിചതത്

വസ്തുതകാപരമകായ

ഒര

കകാരര്യശ

തപന്നയകാണത് .

നഷിയമസഭകാ

മചകാദര്യങ്ങള്ക്കത് യഥകാസമയശ മറുപടെഷി ലെഭഷിക്കകാതതത് സശബനഷിചത് സമകാനമകായ
ക്രമപ്രശങ്ങള്

നഷിരവധഷി

തവണ

ഉന്നയഷിചഷിട്ടുളതശ

വര്യക്തമകായഷി

റൂളഷിശഗത്
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നല്കഷിയഷിട്ടുളതമകാണത്.

അതഷിപന്റെ

അടെഷിസകാനതഷില്

ഇക്കകാരര്യതഷില്

ഗുണപരമകായ വലെഷിയ മകാറങ്ങള് പപകാതവഷില് പ്രകടെമകാണത് എന്നതകാണത് വസ്തുത.
ചഷിലെ

വകുപ്പുകളുപടെ

ആശകാവഹമല

കകാരര്യതഷില്

എന്നകാണത്

ഇഇൗ

ഇതസശബനഷിച

പ്രവരതനങ്ങള്

സമമ്മളനതഷിലുശ

പ്രകടെമകാകുന്നതത്.

ഇമതവഷിഷയതഷില് സഭയുപടെ 16-ാം സമമ്മളന സമയതത് ഉന്നയഷിക്കപപ്പെട്ട ഒര
ക്രമപ്രശതഷിനത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ വകുപ്പുമനഷി നല്കഷിയ
മറുപടെഷിയുപടെ

അടെഷിസകാനതഷില്

മചകാദര്യങ്ങള്ക്കുള

യഥകാസമയശ

ഉതരങ്ങള്പക്കകാപ്പെശ

മറുപടെഷി

ലെഭഷിക്കകാത

സമരപ്പെഷിമക്കണ

ഡഷിമലെ

മസ്റ്റേറത്പമനകള്ക്കത് ഒര നഷിരദ്ദേഷിഷ്ട മകാതൃക നഷിശ്ചയഷിക്കുകയുശ ആയതത് സരക്കുലെര
പ്രകകാരശ എലകാ വകുപ്പുകമളയുശ അറഷിയഷിക്കുകയുശ പചയതകായഷി മനസഷിലെകാക്കുന.
ബഹുമകാനപപ്പെട്ട

പ്രതഷിപക്ഷേമനതകാവത്

ഇവഷിപടെ

ഉന്നയഷിച

ക്രമപ്രശതഷില്

സൂചഷിപ്പെഷിചഷിട്ടുള മചകാദര്യങ്ങളഷില് ബഹുഭൂരഷിപക്ഷേശ മചകാദര്യങ്ങള്ക്കുമുള മറുപടെഷി
ഡഷിമലെ മസ്റ്റേറത്പമന്റെത് സഹഷിതശ ലെഭര്യമകാക്കഷിയഷിരനപവങഷിലുശ പ്രസ്തുത ഡഷിമലെ
മസ്റ്റേത്പമനകള്,

സരക്കകാര

മകാതൃകയഷിലെലകാതതഷിനകാല്

സരക്കുലെറഷിലൂപടെ
അപ്രകകാരശ

റഷിപപവസത്

നഷിഷരഷഷിചഷിരന്ന
പചയ്യുന്നതഷിനകായഷി

തഷിരഷിചയയ്ക്കുകയകായഷിരന. അവ ഉള്പപ്പെപടെയുള മറുപടെഷികളകാണത് ഇമപ്പെകാള്
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കുടെഷിശഷികയകായഷി നഷില്ക്കുന്നതത്.
സഭകാതലെതഷില് നല്കഷിയ റൂളഷിശഗഷിപന്റെ പവളഷിചതഷില് ഗവണ്പമന്റെത് തപന്ന
നഷിഷരഷഷിച മകാതൃകയഷില്നഷിനശ വഷിരദമകായഷി തയകാറകാക്കഷി ലെഭര്യമകാക്കുന്ന ഡഷിമലെ
മസ്റ്റേറത്പമനകള് ഒര കകാരണവശകാലുശ സസഗ്ലീകരഷിക്കകാന് കഴഷിയുന്നവയല എന്ന
സകാഹചരര്യമുളതപകകാണകാണത്
പുതക്കഷിയ

ഡഷിമലെ

ഇതത്

സശഭവഷിചതത്.

മസ്റ്റേറത്പമനകള്

ഉള്പപ്പെടുതഷി

ഇഇൗ

സകാഹചരര്യതഷില്

കുടെഷിശഷികയുള

എലകാ

മചകാദര്യങ്ങള്ക്കുമുള മറുപടെഷികള് അടെഷിയന്തരമകായഷി ലെഭര്യമകാക്കുവകാന് ബനപപ്പെട്ട
വകുപ്പുകള് അടെഷിയന്തര നടെപടെഷി സസഗ്ലീകരഷിക്കണപമന്നത് പചയര റൂള് പചയ്യുന.
ഇനഷിയുശ

മറുപടെഷി

നല്കകാനള

മചകാദര്യങ്ങള്ക്കുള

മറുപടെഷികള്കൂടെഷി

അടെഷിയന്തരമകായഷിതപന്ന ലെഭര്യമകാമക്കണതകാപണനശ റൂള് പചയ്യുന.
ശഗ്ലീ. എന്. ഷശസുദ്ദേഗ്ലീന്: സര, മപകായഷിന്റെത് ഓഫത് ഓരഡര, ഇവഷിപടെ
പകാരലെപമന്റെറഷികകാരര്യ വകുപ്പുമനഷി റൂളഷിശഗുകപള സശബനഷിചത് പറഞമപ്പെകാള്
ബഹുമകാനപപ്പെട്ട

സഗ്ലീക്കര

അതഷില്

റൂള്

പചയകാപമന്നത്

പറഞ.

മകകാടെതഷിയഷിലെകായകാലുശ നഷിയമസഭയഷിലെകായകാലുശ ഒര വഷിഷയതഷില് ഒര റൂളഷിശഗത്
നഷിലെനഷില്ക്കുമമകാള് ആ റൂളഷിശഗകാണത് ആ വഷിഷയതഷില് അമപ്പെകാള് നഷിലെവഷിലുള
നഷിയമശ. അമപ്പെകാള് അതഷിപന സശബനഷിചത് കഴഷിഞകകാലെ സഗ്ലീക്കരമകാര പറഞ
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റൂളഷിശഗത് ബകാധകമകാമണകാ അലമയകാ എനളതത് ബഹുമകാനപപ്പെട്ട സഗ്ലീക്കരക്കത്
ഓവര

റൂള്

പചയകാശ.

വര്യക്തമകാക്കകാപമന്നത്

സഗ്ലീക്കര

പറഞ.

അതഷിപന്റെ

ഇവഷിപടെയുള

പപകാസഷിഷപനന്തകാപണന്നത്

ക്രമപ്രശങ്ങപളലകാശ

പറഞ

കൂട്ടതഷില് അതത് വര്യക്തമകാക്കഷി കണഷില. കഴഷിഞകകാലെ സഗ്ലീക്കരമകാര ഒര
വഷിഷയതഷില് പറഞ റൂളഷിശഗത് ഓവരറൂള് പചയകാതഷിടെമതകാളശ കകാലെശ അതത്
നഷിലെനഷില്ക്കുന്നതമല എന്നതകാണത് എപന്റെ ക്രമപ്രശശ.
മഷി.

സഗ്ലീക്കര:

ഒര

റൂളഷിശഗത്

നഷിലെവഷിലുളമപ്പെകാള്

ആ

റൂളഷിശഗഷിപന

സശബനഷിച്ചുള കഗ്ലീഴത്വഴക്കങ്ങളുപടെ അടെഷിസകാനതഷിലെകാണത് മപകാകുന്നതത്. പപക്ഷേ
പുതഷിയ റൂളഷിശഗുകളുപടെ പശ്ചകാതലെതഷില് ആ റൂളഷിശഗുകള് മകാറുശ. റൂളഷിശഗത്
എനപറഞകാല് എലകാകകാലെത്തുശ മകാറകാന് പറകാത ഇരമ്പുലെക്ക മപകാപലെയുള
സശഗതഷിയല. സകാഹചരര്യങ്ങള്ക്കനസരഷിചത് മകാമറണഷിവരശ. അമപ്പെകാള് പുതഷിയ
റൂളഷിശഗത്

വരന്നമതകാടുകൂടെഷി

പഴയ

റൂളഷിശഗത്

പചയ്തുപവന്നത് പ്രമതര്യകശ പറമയണ കകാരര്യമഷില.

അപ്രസക്തമകാകുശ.

ഓവരറൂള്

