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പതതിനഞഞഞ്ചാം  കകേരള നതിയമസഭ 

ബതില് നമ്പര്   110

2022-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ബതില് 

1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകക്റ്റ് 

വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―1969-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ  ആകക്റ്റ്  (1969-ലലെ  21-ാം  ആകക്റ്റ്)
ഇതതിനു  കശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതികയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.   ചുരകകപ്പരഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ  കകേരള  സഹകേരണ
സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2)   ഇതക്റ്റ്  2021  ലഫെബ്രുവരതി  12-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്.

2.  28-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതിലലെ
(1969-ലലെ  21-ാം ആകക്റ്റ്) (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക്റ്റ് എന്നഞണക്റ്റ് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)
28-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് തഞലഴെപ്പറയുന്ന കതിപ്തനതിബന്ധന കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്,
അതഞയതക്റ്റ്:―

“എന്നഞല്  ഈ  ഉപവകുപ്പതിലലെ  യഞലതഞനഞ്ചാംതലന്ന  അഡതിനതികസ്ട്രേറ്ററഞകലെഞ
അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റവീവക്റ്റ് കേമതിറ്റതിയഞകലെഞ നതിയനതികലപ്പടുന്ന, അഞ്ചാംഗമഞയ ആനനക്റ്റ് മഞതൃകേഞ കവീര
സഹകേരണ സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ കവഞട്ടവകേഞശേലത ബഞധതിക്കുന്നതലഞതതഞ്ചാം അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റകറഞ
അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റവീവക്റ്റ്  കേമതിറ്റതികയഞ  നഞമനതിര്കദ്ദേശേഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന  ഒര  പ്രതതിനതിധതിയക്റ്റ്,
നതിര്ണ്ണയതികലപ്പടുന്നപ്രകേഞരഞ്ചാം,  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന്റെ
ലപഞതകയഞഗതതില്  പലങ്കെടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ
യൂണതിയലന്റെ  മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  കേമതിറ്റതി  രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനുകവണതിയുളള  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില്
കവഞട്ടക്റ്റ് ലചെയ്യുന്നതതിനുമുളള പരതിമതിത അവകേഞശേഞ്ചാം ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണണ.”.
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 ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2021-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കകേരള സഹകേരണ

സഞ്ചാംഘ  ആകതിലലെ  28-ാം  വകുപ്പതില്  (8)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  കൂട്ടതികച്ചേര്തതിരന.   കമഖലെഞ

സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന്റെ  ലപഞതകയഞഗങ്ങളതില്  പലങ്കെടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം

മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  കേമതിറ്റതിയതികലെയ്ക്കുളള  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില്  മത്സരതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം,  മറ്റക്റ്റ്  അഞ്ചാംഗങ്ങലള

ഒഴെതിവഞകതിലകഞണക്റ്റ്,  അഞ്ചാംഗമഞയ  ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേഞ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ

പ്രസതിഡന്റെതിനക്റ്റ്  സഞധശ്യമഞകുന്നതക്റ്റ്  ഉറപ്പഞക്കുന്നതതിനക്റ്റ്  കവണതി  മഞത്രമഞണക്റ്റ്  ഈ  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്

കചെര്തതക്റ്റ്.  ഈ വശ്യവസ്ഥ അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റര് / അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റവീവക്റ്റ് കേമതിറ്റതി ഭരണഞ്ചാം നടേത്തുന്ന

ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേഞ കവീര സഹകേരണ സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടേ അവസ്ഥ കകേകേഞരശ്യഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്

ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതല.

2.  ജനഞധതിപതശ്യ പ്രകതിയയുലടേയുഞ്ചാം  1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതിലലെ

20-ഉഞ്ചാം  21-ഉഞ്ചാം  വകുപ്പുകേളുലടേയുഞ്ചാം  ഭഞരതതതിലന്റെ  ഭരണഘടേനയുലടേ  അനുകഛേദഞ്ചാം  43 ബതി-യുലടേയുഞ്ചാം

അന്തസത  ഉള്ലകഞണലകേഞണക്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സഞ്ചാംഘങ്ങളതില്  അഞ്ചാംഗങ്ങളഞയ  എലഞ  ആനനക്റ്റ്

മഞതൃകേഞ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം  കമഖലെഞ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന്റെ

മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  കേമതിറ്റതിയുലടേ  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില്  കവഞട്ടക്റ്റ്  ഉറപ്പഞകകണതക്റ്റ്  അനതിവഞരശ്യമഞണക്റ്റ്.

അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റര്/അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റവീവക്റ്റ്  കേമതിറ്റതിയുലടേ  കേവീഴെതില്  ഭരണനതിര്വ്വഹണഞ്ചാം  നടേത്തുന്ന

ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേഞ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടേ  കവഞട്ടവകേഞശേലത  ലവട്ടതിച്ചുരകഞന

28-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിച്ചേതിരന്നതില.

3.  എന്നഞല്  ഇകഞരശ്യതതില്  ഒര  വശ്യക്തത  നല്കകേണതക്റ്റ്  ആവശേശ്യമഞലണന്നക്റ്റ്

കേരതന.  28-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (8)-ാം ഉപവകുപ്പതിനക്റ്റ് ആവശേശ്യമഞയ വശ്യക്തത നല്കുന്നതതിനു

കവണതി  അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റകറഞ  അഡതിനതികസ്ട്രേറ്റവീവക്റ്റ്  കേമതിറ്റതികയഞ  ഭരണഞ്ചാം  നടേത്തുന്ന  ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേഞ

കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘങ്ങളുലടേ  കേഞരശ്യതതില്  കകേരള  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘ  ചെട്ടങ്ങളതില്

വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്ത  പ്രകേഞരഞ്ചാം  നതിയമതിക്കുന്ന  പ്രതതിനതിധതികക്റ്റ്  കമഖലെഞ  സഹകേരണ

കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയനതിലലെ  ലപഞതകയഞഗതതില്  പലങ്കെടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കമഖലെഞ

സഹകേരണ കവീകരഞല്പ്പഞദകേ യൂണതിയലന്റെ മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ്  കേമതിറ്റതി  രൂപവീകേരതിക്കുന്നതതിനുളള

ലതരലഞ്ഞെടുപ്പതില്  കവഞട്ടുലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം  അവകേഞശേമുണഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം  എന്ന  രവീതതിയതില്  ഒര

കതിപ്തനതിബന്ധന കൂട്ടതികച്ചേര്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം സര്കഞര് തവീരമഞനതിച്ചു.

4.  കമല്പ്പറഞ്ഞെ ലെകശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണളളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.
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 ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിത നതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം ആവര്തകേവഞ്ചാം അനഞവര്തകേവമഞയ യഞലതഞര
അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല.

വതി. എന. വഞസവന

      

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1969-ലലെ കകേരള സഹകേരണ സഞ്ചാംഘ ആകതില് 
(1969-ലലെ 21-ാം ആകക്റ്റ്) നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

28.  കേമതിറ്റതിലയ  നതിയമതികല്.―(1)  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ  ജനറല്കബഞഡതി,
ഉപനതിയമങ്ങള്കനുസരണമഞയതി  അഞക്റ്റ്  വര്ഷകഞലെയളവതികലെയക്റ്റ്  ഒര  കേമതിറ്റതി
സഞ്ചാംഘടേതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഘകേഞരശ്യഞദതികേളുലടേ  നടേതതിപ്പക്റ്റ്  ആ കേമതിറ്റതിലയ  ഏല്പ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം
ലചെകയ്യേണതഞകുന:

** ** ** **

(8)  ഈ  ആകതികലെഞ,  അതതിന  കേവീഴെതില്  ഉണഞകതിയ  ചെട്ടങ്ങളതികലെഞ,  കമഖലെഞ
സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന്റെ  കബകലെഞകേളതികലെഞ,  തത്സമയഞ്ചാം
പ്രഞബലെശ്യതതിലുള  മകറ്റലതങ്കെതിലുഞ്ചാം  നതിയമതതികലെഞ,  ഏലതങ്കെതിലുഞ്ചാം  കകേഞടേതതിയുലടേകയഞ
കട്രൈബബ്യൂണലെതിലന്റെകയഞ വതിധതിനശ്യഞയതതികലെഞ ഡതികതിയതികലെഞ ഉതരവകേളതികലെഞ എന്തുതലന്ന
അടേങ്ങതിയതിരന്നഞലുഞ്ചാം,  കമഖലെഞ  സഹകേരണ  കവീകരഞല്പ്പഞദകേ  യൂണതിയലന്റെ
ലപഞതകയഞഗങ്ങളതില് പലങ്കെടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം മഞകനജതിഞ്ചാംഗക്റ്റ് കേമതിറ്റതിയതികലെയ്ക്കുളള തതിരലഞ്ഞെടുപ്പതില്
മത്സരതികഞനുമുളള,  അഞ്ചാംഗമഞയ  ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ
പ്രതതിനതിധതി,  അഞ്ചാംഗമഞയ  ആനനക്റ്റ്  മഞതൃകേ  കവീര  സഹകേരണ  സഞ്ചാംഘതതിലന്റെ  പ്രസതിഡന്റെക്റ്റ്
മഞത്രമഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം.

** ** ** **


