പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ
മൂന്ചാം സകേളനാം
ബഹു സ പീക്കറുടെ
്
റൂള ിംഗ്
27-10-2021
(21) പ്രത പക്ഷനേതാവ നേത നെയുള്ള ആനൊപണങ്ങള് േീക്കിം
നെയ്യുന്നത് സിംബന്ധ ച്ച്
ബഹുമാേനെട്ട സ്പീക്കര് േല്ക യ റൂള ിംഗ്+.

“2021ഒനടാബര്

27-ാാാിം തീയത േ യമേ ര്മാണ നവളയ ല്

ബഹുമാേനെട്ട പ . വ . അന്വര് േ യമസഭാ േടപട െട്ടിം 285-ല്
അനുശാസ ക്കിംപ്രകാെിം മുന്ൂര് നോട്ടീസ് േല്കാനത ബഹുമാേനെട്ട
പ്രത പക്ഷനേതാവ നേത നെ

വയക്ത പെമായ

ആനക്ഷപങ്ങള്

ഉന്നയ ച്ചത നേത നെ ശ്രീ. നക. ബാബു (തൃപ്പൂണ ത്തുറ) ക്രമപ്രശ്നിം
ഉന്നയ ക്കകയുിം െട്ടിം 288 പ്രകാെിം വയക്ത പെമായ വ ശദീകെണിം
േല്കാന് അവസെിം േല്കണനമന്നാവശയനെട്ട് ഒനടാബര് 28-േ്
ബഹുമാേനെട്ട പ്രത പക്ഷനേതാവ് കത്ത് േല്ുകയുിം ബഹുമാേനെട്ട
അിംഗത്ത നെ പൊമര്ശിം സഭാ േടപട ക്രമങ്ങളുനട ലിംഘേമാനണന്ന

+

കാെയിം വയക്തമാക്കകയുിം നെയ്ത രുന്നു.

സഭാ കീഴ്വഴക്കങ്ങളുിം െട്ടങ്ങളുിം മുന് അദ്ധ്യക്ഷന്മാരുനട റൂള ിംഗുകളുിം
വ ശദമായ

പെ നശാധ ച്ചത നെയുിം

നേതാവ നെ

അഭയര്ഥേയുനടയുിം

ബഹുമാേനെട്ട
അട സ്ഥാേത്ത ല്

പ്രത പക്ഷ
െട്ടിം

288

പ്രകാെമുള്ള വയക്ത പെമായ വ ശദീകെണത്ത േ് അനന്ന ദ വസിം
പ്രത പക്ഷ

നേതാവ േ്

വ ശദീകെണത്ത നുനശഷവിം

അവസെിം

േല്ുകയുണ്ടായ .

ഉന്നയ ച്ച

ആനക്ഷപങ്ങള്

സഭാനെഖകള ല്േ ന്ന് േീക്കിം നെയ്യണനമന്നാവര്ത്ത ച്ച് ആവശയനെട്ട
സാഹെെയത്ത ല്
അറ യ ച്ച രുന്നു.

ഇക്കാെയിം
െര്ച്ചയുനട

ഒന്നുൂട
ഭാഗമായ

പെ നശാധ ക്കാനമന്ന്
അിംഗങ്ങള്

പെസ്പെിം

ആനക്ഷപമുന്നയ ക്കന്ന േ െവധ സന്ദര്ഭങ്ങള് കഴ ഞ്ഞ കാലങ്ങള ല്
സഭയ ല്

ഉയര്ന്നുവെ കയുിം

ഇതുസിംബന്ധ ച്ച്

വയക്തമായ

റൂള ിംഗുകളുണ്ടായ ട്ടുമുണ്ട്. സഭാതലത്ത ല് ഉയരുന്ന ആനക്ഷപങ്ങള ല്
െട്ടപ്രകാെമുള്ള വയക്ത പെമായ വ ശദീകെണിം േല്കാന് ആനൊപണ
വ നധയൊുന്ന

അിംഗങ്ങള്ക്ക്

അവസെിം

േല്ക

കാെയങ്ങള്

തീര്ൊക്ക യ േ െവധ സന്ദര്ഭങ്ങള് സഭാ െെ ത്രത്ത ലുണ്ടായ ട്ടുണ്ട്.

ഒെിംഗിം സഭയ ല് സിംസാെ ക്കനപാള് പാല നക്കണ്ട മാര്ഗേ ര്നേശങ്ങള്
സിംബന്ധ ച്ചിം

ഒൊള്നക്കത നെ

ആനൊപണമുന്നയ ക്കന്നത്

സിംബന്ധ ച്ചിം സഭാ േടപട െട്ടങ്ങളുനട ഭാഗമായ "അിംഗങ്ങള്ക്കള്ള
നപരുമാറ്റ െട്ടങ്ങള നല" െട്ടിം 5-ല് പത ോല് മാര്ഗേ ര്നേശങ്ങള്
നെര്ത്ത ട്ടുണ്ട്. "Practice and Procedure of Parliament by M.N. Kaul
and

S.L.

Shakdher”,

കീഴ്വഴക്കങ്ങളുിം"
ആധ കാെ കമായ

എന്നീ

“നകെള
റഫറന്സ്

പ്രത പാദ ച്ച ട്ടുണ്ട്.

േ യമസഭ

േടപട ക്രമവിം

ഗ്രന്ഥങ്ങള ലുിം
േ ര്ഭാഗയവശാല്

ഇക്കാെയിം
േമ്മുനട

സഭയുനട കഴ ഞ്ഞ ുനറ കാലനത്ത േടപട ക്രമങ്ങള് പെ നശാധ ച്ചാല്,
ഭെണ-പ്രത പക്ഷനഭദനമനേയ പലനൊഴിം ഒരു േൂേപക്ഷിം അിംഗങ്ങള്
ഇത്തെിം മാര്ഗേ ര്നേശങ്ങള് പാല ക്കന്നത ല് പൊജയനെട്ട ട്ടുള്ളതായ
കാണാവന്നതാണ്.
അിംഗങ്ങള്ക്കായുള്ള
വയവസ്ഥകള്

സഭാ

െട്ടങ്ങള ലുിം

കീഴ്വഴക്കങ്ങള ലുിം

നപരുമാറ്റെട്ടങ്ങള ലുിം

വയക്തമാക്ക യ ട്ടുള്ള

പാല ക്കാനതയുിം

മുന്ൂട്ട

നെയറ േ്

േല്കാനതയുിം, പ്രനതയക ച്ച് േ യമേ ര്മാണ നവളയ ല്,

എഴത
േടത്ത യ

പ്രസിംഗത്ത േ നട ബഹുമാേനെട്ട പ . വ . അന്വര് ബഹുമാേനെട്ട
പ്രത പക്ഷനേതാവ നേത നെ ഉന്നയ ച്ച വയക്ത പെമായ ആനക്ഷപങ്ങള്

അടങ്ങുന്ന അനേഹത്ത നെ പ്രസിംഗഭാഗവിം അനത വ ഷയവമായ
ബന്ധനെട്ട്

നതാട്ടടുത്ത

േടപട ക്രമങ്ങളുിം
നെയ്യുന്നു.”

ദ വസിം

പൂര്ണമായുിം

സഭയ ല്

സഭാനെഖകള ല്

േടന്ന
േ ന്നുിം

െര്ച്ചയുിം
േീക്കിം

