
 2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള്  (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ബനില

(നനിയമസഭ പധാസധാക്കനിയ പ്രകേധാരമുള്ളതത)

1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതനിയനിലലെ  തനിരുവനിതധാതാംകൂര് വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം
1905-ലലെ ലകേധാചനി  വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം പരനിധനിക്കത കേതീഴനില വരുന

ഭൂമനി ഒഴനിലകേയള്ള സതാംസധാനലത   ഭൂമനിയനിലലെ  മണനിലലെയതാം
 അടനിമണനിലലെയതാം ധധാതുക്കളുലട അവകേധാശങ്ങള് സര്ക്കധാരനില
 നനികനിപ്തമധാക്കുനതനിനതാം അതുമധായനി ബന്ധലപ്പെട്ടകതധാ
  അതനിനത  ആനഷതാംഗനികേമധായകതധാ ആയ കേധാരര്യങ്ങള്ക്കുതാം

  കവണനി വര്യവസ ലചെയ്യുനതനിനള്ള 

ഒരു 

ബനില

പതീഠനികേ.―1881  ജൂണ്  14-ാം തതീയതനിയനിലലെ  തനിരുവനിതധാതാംകൂര് വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം

1905-ലലെ  ലകേധാചനി  വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം  പരനിധനിക്കത  കേതീഴനില  വരുന  ഭൂമനി  ഒഴനിലകേയള്ള

സതാംസധാനലത  ഭൂമനിയനിലലെ മണനിലലെയതാം അടനിമണനിലലെയതാം  ധധാതുക്കളുലട അവകേധാശങ്ങള്

സര്ക്കധാരനില നനികനിപ്തമധാക്കുനതനിനതാം അതുമധായനി  ബന്ധലപ്പെട്ടകതധാ അതനിനത  ആനഷതാംഗനികേമധായകതധാ

ആയ കേധാരര്യങ്ങള്ക്കുതാം കവണനി വര്യവസ ലചെകയ്യേണതത യക്തമധായനിരനിക്കുകേയധാല; 

ഭധാരത  റനിപ്പെബനിക്കനിലന്റെ  എഴുപതനിരണധാതാം  സതാംവത്സരതനില  തധാലഴപ്പെറയതാം  പ്രകേധാരതാം

നനിയമമുണധാക്കുന:―

1.  ചുരുക്കകപ്പെരുതാം  പ്രധാരതാംഭവതാം.―(1)  ഈ  ആകനിനത  2021-ലലെ  കകേരള  ധധാതുക്കള്

(അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ആകത എനത കപരത പറയധാതാം. 

(2)  ഇതത  2019  ഡനിസതാംബര്  30-ാം  തതീയതനി  പ്രധാബലെര്യതനില  വനതധായനി

കേരുതലപ്പെകടണതധാണത.

2. നനിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകനില സന്ദര്ഭതാം മറ്റുവനിധതനില ആവശര്യലപ്പെടധാത പകതാം,―

(എ)  “സര്ക്കധാര്" എനധാല കകേരള സര്ക്കധാര് എനര്ത്ഥമധാകുന;
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(ബനി)  “ധധാതുക്കള്”  എനധാല   1957-ലലെ  ഖനനികേളുതാം  ധധാതുക്കളുതാം

(വനികേസനവതാം നനിയന്ത്രണവതാം)  ആകനിലലെ (1957-ലലെ  67-ാം നമ്പര്  കകേന്ദ്ര ആകത)   3-ാം

വകുപ്പെനിലലെ,  യഥധാക്രമതാം  (എഡനി)  ഖണ്ഡതനിലതാം  (ഇ)  ഖണ്ഡതനിലതാം  നനിര്വ്വചെനിചനിരനിക്കുന

പ്രകേധാരമുള്ള ധധാതുക്കളുതാം ലചെറുകേനിട ധധാതുക്കളുതാം എനര്ത്ഥമധാകുന; 

(സനി)  “നനിര്ണയനിക്കലപ്പെട്ട” എനധാല ഈ ആകനിനത കേതീഴനിലള്ള ചെട്ടങ്ങളധാല

നനിര്ണയനിക്കലപ്പെട്ട എനര്ത്ഥമധാകുന; 

(ഡനി) “സതാംസധാനതാം” എനധാല കകേരള സതാംസധാനതാം എനര്ത്ഥമധാകുന.

3.  ധധാതുക്കളുലട  നനികനിപ്തമധാക്കല.―മകറ്റേലതങനിലതാം  നനിയമതനികലെധാ  ഏലതങനിലതാം

കകേധാടതനിയലട ഏലതങനിലതാം വനിധനിനര്യധായതനികലെധാ ഡനിക്രനിയനികലെധാ ഉതരവനികലെധാ  അലല്ലെങനില

ഏലതങനിലതാം  വനിളതാംബരതനികലെധാ  എന്തുതലന അടങ്ങനിയനിരുനധാലതാം,  എല്ലെധാ ഭൂമനിയനികലെയതാം,

ഏതുതരതനിലള്ള  ഉടമസധാവകേധാശകമധാ  വസ്തു  നടപ്പെവകേധാശകമധാ  ആയനിരുനധാലതാം,

മണനികലെയതാം  അടനിമണനികലെയതാം  ധധാതുക്കളുലട  എല്ലെധാ  അവകേധാശങ്ങളുതാം,  ഈ  ആകത

പ്രധാബലെര്യതനില വരുന തതീയതനി മുതല  സര്ക്കധാരനില നനികനിപ്തമധായനിരനിക്കുനതുതാം  ആയതത

സര്ക്കധാരനിലന്റെ നനിയന്ത്രണതനിനത വനികധയമധായനിരനിക്കുനതുമധാണത.  

4. നനികനിപ്തമധാക്കലെനിലന്റെ രതീതനി.―1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതനിയനിലലെ  തനിരുവനിതധാതാംകൂര്

വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം  1905-ലലെ ലകേധാചനി വനിളതാംബരതനിലന്റെയതാം പരനിധനിക്കത കേതീഴനില വരുന

ഭൂമനി  ഒഴനിലകേ,  സതാംസധാനലത  ഭൂമനിയനിലള്ള  മണനിലലെയതാം  അടനിമണനിലലെയതാം  ധധാതുക്കളുലട

അവകേധാശങ്ങള്,  കമല  പരധാമര്ശനിച  തനിരുവനിതധാതാംകൂര്-ലകേധാചനി  പ്രകദേശങ്ങളനില  ധധാതുക്കള്

സതാംസധാനതത നനികനിപ്തമധായ അകത രതീതനിയനില നനികനിപ്തമധാകുനതധാണത.

5.  ചെട്ടങ്ങള്  ഉണധാക്കുവധാനള്ള അധനികേധാരതാം  .―(1)  സര്ക്കധാരനിനത,  ഔകദേര്യധാഗനികേ ഗസറ്റേത

വനിജധാപനതാം  വഴനി,  ഈ  ആകനിലലെ  വര്യവസകേള്  നടപ്പെനിലെധാക്കുനതനിനധായനി  ചെട്ടങ്ങള്

ഉണധാക്കധാവനതധാണത.

(2)  ഈ  ആകനിന്  കേതീഴനില  ഉണധാക്കലപ്പെടുന  ഓകരധാ  ചെട്ടവതാം  അതത

ഉണധാക്കനിയതനിനകശഷതാം,  കേഴനിയനത്ര കവഗതാം,  നനിയമസഭ സകമ്മേളനതനിലെധായനിരനിക്കുകമ്പധാള്

സഭ മുമ്പധാലകേ ഒരു സകമ്മേളനതനികലെധാ,  തുടര്ചയധായ രണത സകമ്മേളനങ്ങളനികലെധാ ലപടധാവന

ആലകേ  പതനിനധാലെത  ദേനിവസക്കധാലെകതക്കത  വയ്കക്കണതുതാം,  അപ്രകേധാരതാം  അതത  ഏതത
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സകമ്മേളനതനില  വയ്ക്കുനകവധാ  ആ  സകമ്മേളനകമധാ  ലതധാട്ടടുത്തുവരുന  സകമ്മേളനകമധാ

അവസധാനനിക്കുനതനിന  മുമ്പത  നനിയമസഭ  പ്രസ്തുത  ചെട്ടതനില   ഏലതങനിലതാം  രൂപകഭദേതാം

വരുത്തുകേകയധാ  അലല്ലെങനില  ആ  ചെട്ടതാം  ഉണധാകക്കണതനിലല്ലെനത  തതീരുമധാനനിക്കുകേകയധാ

ലചെയ്യുനപകതാം,  ആ  ചെട്ടതനിനത   അതനിനകശഷതാം,  അതതത  സതാംഗതനികപധാലലെ,  അപ്രകേധാരതാം

രൂപകഭദേതാം  വരുതനിയ  രൂപതനില  മധാത്രതാം  പ്രധാബലെര്യമുണധായനിരനിക്കുകേകയധാ,  അലല്ലെങനില

യധാലതധാരു  പ്രധാബലെര്യവമനില്ലെധാതനിരനിക്കുകേകയധാ  ലചെയ്യുനതുമധാകുന;  എനനിരുനധാലതാം,

അപ്രകേധാരമുള്ള  ഏലതങനിലതാം  രൂപകഭദേലപ്പെടുതകലെധാ  റദധാക്കകലെധാ,  ആ  ചെട്ടപ്രകേധാരതാം  മുന്പത

ലചെയനിട്ടുള്ള  ഏലതങനിലതാം  സതാംഗതനിയലട  സധാധുതയത  ഭതാംഗതാം  വരധാത  വനിധതനില

ആയനിരനികക്കണതധാണത. 

6.  വവഷമര്യങ്ങള്  നതീക്കതാംലചെയ്യേല.―(1)  ഈ  ആകനിലലെ  വര്യവസകേള്

നടപ്പെനിലെധാക്കുനതനില  എലന്തെങനിലതാം  വവഷമര്യങ്ങള്  ഉണധാകുന  പകതാം,  സര്ക്കധാരനിനത,

ഗസറ്റേനില പ്രസനിദ്ധലപ്പെടുതനിയ, ഉതരവത വഴനി പ്രസ്തുത വവഷമര്യതാം നതീക്കതാം ലചെയ്യുനതനികലെക്കത

ആവശര്യലമകനധാ  യക്തലമകനധാ  അതനിനത  കതധാനനതുതാം,  ഈ  ആകനിലലെ വര്യവസകേള്ക്കത

വനിരുദ്ധമല്ലെധാതതുമധായ വര്യവസകേള്  ഉണധാക്കധാവനതധാണത :

എനധാല, അങ്ങലനയള്ള യധാലതധാരു ഉതരവതാം ഈ ആകനിലന്റെ പ്രധാരതാംഭതതീയതനി മുതല

രണത വര്ഷക്കധാലെതനിനത കശഷതാം പുറലപ്പെടുവനിക്കുവധാന് പധാടുള്ളതല്ലെ. 

(2)  ഈ  വകുപ്പെത  പ്രകേധാരതാം  പുറലപ്പെടുവനിച  ഓകരധാ  ഉതരവതാം  അതത

പുറലപ്പെടുവനിചതനിനകശഷതാം,  കേഴനിയനത്ര  കവഗതാം,  സതാംസധാന  നനിയമസഭ  മുമ്പധാലകേ

വയ്കക്കണതധാണത.

7.  റദധാക്കലതാം  ഒഴനിവധാക്കലതാം  .―(1)  2021-ലലെ  കകേരള  ധധാതുക്കള്   (അവകേധാശങ്ങള്

നനികനിപ്തമധാക്കല) ഒധാര്ഡനിനന്സത  (2021-ലലെ  124) ഇതനിനധാല റദധാക്കനിയനിരനിക്കുന.

(2)  അങ്ങലന റദധാക്കനിയനിരുനധാല തലനയതാം,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനന്സത പ്രകേധാരതാം

ലചെയകതധാ  ലചെയതധായനി  കേരുതലപ്പെടുനകതധാ  ആയ  ഏലതങനിലതാം  കേധാരര്യകമധാ  എടുതകതധാ

എടുതതധായനി കേരുതലപ്പെടുനകതധാ ആയ ഏ.ലതങനിലതാം നടപടനികയധാ,  ഈ ആകനിന്  കേതീഴനില

ലചെയതധാകയധാ എടുതതധാകയധാ  കേരുതലപ്പെകടണതധാണത.


