
പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   112

2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത (കഭദഗതതി) ബതില് 

©

കകേരള നതിയമസഭഞ ലസക്രകട്ടേറതിയറക്
2022

കകേരള നതിയമസഭഞ പതിനതിഞ്ചാംഗക് പസക്.



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ
ബതില് നമ്പര്   112

2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത (കഭദഗതതി) ബതില് 

661/2022



പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭ

ബതില് നമ്പര്   112
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1999-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത ആകക് വവീണഞ്ചാം

കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുളള

ഒരു 

ബതില്

പവീഠതികേ.― 1999-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത ആകക്  (1999-ലലെ  8)  ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം
കേഞണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതക് യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1)  ഈ ആകതിനക്  2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത
(കഭദഗതതി) ആകക് എന്നക് കപരക് പറയഞഞ്ചാം. 

(2)  ഇതക്  2022  ലഫെബ്രുവരതി  7-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതഞയതി
കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്.

2. 3-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―1999-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത ആകതിലലെ  (1999-
ലലെ 8) (ഇതതിനു കശേഷഞ്ചാം പ്രധഞന ആകക് എന്നഞണക് പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ) 3-ാം വകുപ്പക്,―

(i) (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,  “ഹഹൈകകഞടേതതി ചെവീഫെക് ജസതിസഞകയഞ” എന്നവീ
വഞക്കുകേള്ക്കുകശേഷഞ്ചാം  “ഹഹൈകകഞടേതതി  ജഡ്ജതിയഞകയഞ” എന്നവീ വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക് ;

(ii) (3)- ാാാ ഉപവകുപ്പതില്, “വഹൈതിക്കുന്നകതഞ” എന്ന വഞകക്  വതിട്ടുകേളകയണതഞണക്;

3.  5-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 5-ാം വകുപ്പക്, (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്,―

(എ)  “അ ഞ്ചുവര്ഷകഞലെകതകക്”  എന്ന  വഞകതിനു  കശേഷഞ്ചാം  “അലല്ലെങതില്
അകദ്ദേഹൈതതിനക്, എഴുപതക് വയസക് പൂര്തതിയഞകുന്നതക് വലര, ഏതഞകണഞ ആദശ്യഞ്ചാം അതുവലര,”
എന്നവീ  വഞക്കുകേളഞ്ചാം ചെതിഹ്നങ്ങളഞ്ചാം കചെര്കകണതഞണക്;

(ബതി)  നതിലെവതിലലെ  കതിപ്തനതിബന്ധനയക്  മുന്പഞയതി  തഞലഴെപ്പറയുന്ന  കതിപ്ത
നതിബന്ധന കചെര്കകണതഞണക്, അതഞയതക്:―
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“എന്നഞല്, 2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത (കഭദഗതതി) ആകക് (2022-ലലെ –--- )
പ്രഞബലെശ്യതതില്  വരുന്നതതിനക്  മുന്പക്  നതിയമതികലപ്പട്ട  കലെഞകേക്  ആയുക്തയുഞ്ചാം  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തയുഞ്ചാം,  2022-ലലെ  കകേരള  കലെഞകേക്  ആയുക്ത  (കഭദഗതതി)  ആകക്   (2022-ലലെ  …..)
പ്രഞബലെശ്യതതില്  വന്നതിട്ടതില്ലെഞയതിരുനലവങതിലലെന്നതുകപഞലലെ  ഈ  ആകതിലലെയുഞ്ചാം  അതതിന്
കേവീഴെതില് ഉണഞകതിയതിട്ടുള്ള ചെട്ടങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം  വശ്യവസ്ഥകേളഞല്  തുടേര്നഞ്ചാം   നതിയനതികലപ്പടുന്നതഞണക്:”;

(സതി)  നതിലെവതിലലെ കതിപ്തനതിബന്ധനയതില്, “എന്നഞല്” എന്ന വഞകതിനു പകേരഞ്ചാം
“എനമഞത്രമല്ലെ” എന്ന വഞകക് കചെര്കകണതഞണക്;

4.   7-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ  7-ാം  വകുപ്പക്,  (5)-ാം
ഉപവകുപ്പതിനു കശേഷഞ്ചാം തഞലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പുകേള് കചെര്കകണതഞണക്, അതഞയതക്:―

“(5  എ) മരണഞ്ചാം,  രഞജതി  അലല്ലെങതില്   മറ്റു   വതിധതതിലുള്ള കേഞരണതഞല് കലെഞകേക്
ആയുക്തയുലടേ    ഉകദശ്യഞഗതതില്    ഏലതങതിലുഞ്ചാം    ഒഴെതിവക്       ഉണഞകുന്ന സഞഹൈചെരശ്യതതില് ,
ഗവര്ണര്കക്, വതിജഞപനഞ്ചാം വഴെതി, അങ്ങലനയുള്ള ഒഴെതിവക് നതികേത്തുന്നതതിനക്  ഒരു  പുതതിയ
കലെഞകേക് ആയുക്തയുലടേ  നതിയമനഞ്ചാം വലര ഏറ്റവഞ്ചാം സവീനതിയറഞയ  ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തലയ
കലെഞകേക് ആയുക്തയഞയതി പ്രവര്തതിക്കുന്നതതിനക് അധതികേഞരലപ്പടുതഞവന്നതഞണക്. 

(5 ബതി)  അവധതി അലല്ലെങതില് മറ്റുവതിധതതിലുള്ള അസഞന്നതിദശ്യതഞല്   കലെഞകേക് ആയുക്തയക്
അകദ്ദേഹൈതതിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  നതിര്വ്വഹൈതിക്കുന്നതതിനക്  കേഴെതിയഞതതിടേതക്,  ഗവര്ണര്കക്,
വതിജഞപനഞ്ചാം  വഴെതി,  കലെഞകേക്  ആയുക്ത  അകദ്ദേഹൈതതിലന്റെ  ചുമതലെകേള്  പുനരഞരഞ്ചാംഭതിക്കുന്ന
തവീയതതി വലര കലെഞകേക്  ആയുക്തയുലടേ ചുമതലെകേള് നതിര്വ്വഹൈതിക്കുന്നതതിനക്  ലെഭശ്യമഞയ ഏറ്റവഞ്ചാം
സവീനതിയറഞയ  ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തലയ ഇതതികലെകഞയതി അധതികേഞരലപ്പടുതഞവന്നതഞണക്.”;

5.  14-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ആകതിലലെ 14-ാം വകുപ്പതില്,―

(i)  (1) -ാം ഉപവകുപ്പതില്,  രണഞമലതയുഞ്ചാം മൂന്നഞമലതയുഞ്ചാം വഞകേശ്യങ്ങള്കക്
പകേരഞ്ചാം  തഞലഴെപ്പറയുന്ന വഞകേശ്യങ്ങള് കചെര്കകണതഞണക്, അതഞയതക്:―

“കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതി  ഗവര്ണകറഞ  മുഖശ്യമനതികയഞ   കകേരള  ഗവണ്ലമകന്റെഞ
ആയതിരതിക്കുന്നതിടേതക്,  പറയുവഞനുള്ളതക് പറയുവഞന് ഒരു അവസരഞ്ചാം നല്കേതിയതതിനു കശേഷഞ്ചാം
അകദ്ദേഹൈതതികനഞ  അതതികനഞ  ആ  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം  സസവീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരഞകേരതിക്കുകേകയഞ
ലചെയഞവന്നതഞണക്.   മറ്റു  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്,   കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതി  അങ്ങലനയുള്ള
റതികപ്പഞര്ട്ടതിലന്റെ   ഒരു  പകേര്പ്പക്  ഗവണ്ലമന്റെതിനക്  അയച്ചുലകേഞടുകകണതുഞ്ചാം  പറയുവഞനുളളതക്
പറയുവഞന്  ഒരു  അവസരഞ്ചാം  നലതിയതതിനു  കശേഷഞ്ചാം,  അതതിനക്  ആ  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം
സസവീകേരതിക്കുകേകയഞ  നതിരഞകേരതിക്കുകേകയഞ  ലചെയഞവന്നതുമഞണക്.   റതികപ്പഞര്കട്ടഞ  റതികപ്പഞര്ട്ടതിലന്റെ
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പകേര്കപ്പഞ, അതതുസഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ, ലെഭതിച്ച തവീയതതി മുതല് മൂന്നക് മഞസകഞലെയളവതിനുളളതില്
അതക്  നതിരഞകേരതികലപ്പടുന്നതിലല്ലെങതില്,  പ്രസ്തുത  മൂന്നക്  മഞസകഞലെയളവക്  അവസഞനതിക്കുന്ന
തവീയതതിയതില് അതക് സസവീകേരതികലപ്പട്ടതഞയതി  കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്. ”;

(ii)  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പതില്,   “അപ്രകേഞരഞ്ചാം  കചെര്ത  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം
സസവീകേരതിക്കുന്ന പകഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം സസവീകേരതിച്ചതഞയ വസ്തുത” എന്നവീ വഞക്കുകേള്കക് പകേരഞ്ചാം

“അപ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയ്ത പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം സസവീകേരതിക്കുകേകയഞ  സസവീകേരതിച്ചതഞയതി  കേരുതലപ്പടുകേകയഞ
ലചെയ്യുനലവങതില്,  അങ്ങലന സസവീകേരതിച്ചകതഞ സസവീകേരതിച്ചതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ ആയ
വസ്തുത” എന്നവീ വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക്;

6.   15-  ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  കഭദഗതതി.―പ്രധഞന  ആകതിലലെ  15-ാം  വകുപ്പതില്,  "14-ാം
വകുപ്പതില്  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം”  എന്നവീ  വഞക്കുകേളഞ്ചാം  അകങ്ങളഞ്ചാം  ചെതിഹ്നവഞ്ചാം
വതിട്ടുകേളകയണതഞണക്.

7. റദ്ദേഞകലുഞ്ചാം     ഒഴെതിവഞകലുഞ്ചാം.―(1)  2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സക് (2022-ലലെ 8) ഇതതിനഞല് റദ്ദേഞകതിയതിരതിക്കുന.

(2) അങ്ങലന റദ്ദേഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സക് പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി  ലചെയലപ്പട്ട  പ്രധഞന ആകതിന്  കേവീഴെതില്   ലചെയ്ത ഏലതങതിലുഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുത
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ ആകക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം   കഭദഗതതി  ലചെയലപ്പട്ട  പ്രധഞന  ആകതിന്
കേവീഴെതില് ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളലടേ വതിവരണഞ്ചാം

1999-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത ആകക് (1999-ലലെ 8) ഇന്ഡശ്യന് ഭരണഘടേനയുലടേ
ഏഴെഞഞ്ചാംപട്ടതികേയതിലലെ  2-ാം ലെതിസതികലെഞ  3-ാം ലെതിസതികലെഞ വതിനതിര്കദ്ദേശേതികലപ്പട്ട സഞ്ചാംഗതതികേളമഞയതി
ബന്ധലപ്പട്ടക്  കകേരള  ഗവണ്ലമകന്റെഞ  അഥവഞ  അതതിനു  കവണതികയഞ  അഥവഞ  കകേരള
സഞ്ചാംസ്ഥഞനതതിലലെ  ചെതിലെ  ലപഞതു  അകതഞറതിറ്റതികേകളഞ  അഥവഞ  അവയ്ക്കുകവണതികയഞ  ചെതിലെ
സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  എടുത  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  നടേപടേതിലയ  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചക്  അകനസഷണഞ്ചാം
നടേത്തുന്നതതിനഞയതി  ചെതിലെ  അകതഞറതിറ്റതികേളലടേ  നതിയമനവഞ്ചാം  അവരുലടേ  കേര്തവശ്യങ്ങളഞ്ചാം
സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചുഞ്ചാം അതതികനഞടേനുബന്ധതിച്ച കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം കവണതി വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

പ്രസ്തുത  ആകതിലലെ  3-ാം  വകുപ്പക്  കലെഞകേക്  ആയുക്തയുലടേയുഞ്ചാം  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തകേളലടേയുഞ്ചാം  നതിയമനഞ്ചാം  വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  പ്രസ്തുത വകുപ്പതിലന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്
പ്രകേഞരഞ്ചാം കലെഞകേക് ആയുക്തയഞയതി നതിയമതികലപ്പടുന്ന ആള് സുപ്രവീഞ്ചാം കകേഞടേതതി ജഡ്ജതിയഞകയഞ
ഹഹൈകകഞടേതതി ചെവീഫെക് ജസതിസഞകയഞ ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം വഹൈതിച്ചതിരുന്ന ഒരഞള് ആയതിരതികകണതഞണക്.
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കലെഞകേക് ആയുക്തയഞയതി നതിയമതിക്കുന്നതതിനക്  ഒരു റതിട്ടകയര്ഡക് ഹഹൈകകഞടേതതി ജഡ്ജതിലയക്കൂടേതി
ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണക്  പ്രസ്തുത  ഉപവകുപ്പക്  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുവഞന്   സര്കഞര്  ഇകപ്പഞള്
തവീരുമഞനതിച്ചു.  ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തയഞയതി  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ആള്  ഹഹൈകകഞടേതതി
ജഡ്ജതിയഞയതി ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം വഹൈതിക്കുന്നകതഞ വഹൈതിച്ചതിരുന്നകതഞ ആയ ഒരഞളഞയതിരതികണഞ്ചാം എന്നക്
പ്രസ്തുത  വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.   പ്രസ്തുത  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്
കഭദഗതതി  ലചെയ്തുലകേഞണക്  ഹഹൈകകഞടേതതിയതിലലെ  ഒരു  സതിറ്റതിഞ്ചാംഗക്  ജഡ്ജതിലയ  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തയഞയതി  നതിയമതിക്കുന്നതക്  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച  നതിലെവതിലലെ  വശ്യവസ്ഥ  ഒഴെതിവഞക്കുന്നതതിനക്
തവീരുമഞനതിച്ചു.

പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  5-ാം  വകുപ്പക്  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കലെഞകേക്  ആയുക്തയഞകയഞ  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തകേളഞകയഞ  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ഒരഞള്  അകദ്ദേഹൈഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗതതില്  പ്രകവശേതിക്കുന്ന
തവീയതതി  മുതല്   അഞക്  വര്ഷകഞലെകതകക്  ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹൈതികകണതഞണക്.   പ്രസ്തുത
ആകതിലലെ  5-ാം  വകുപ്പക്  കഭദഗതതി  ലചെയ്തുലകേഞണക്  കലെഞകേക്  ആയുക്തയഞയുഞ്ചാം  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തയഞയുഞ്ചാം  ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹൈതിക്കുന്നതതിനുള്ള  ഏറ്റവഞ്ചാം  കൂടേതിയ  പ്രഞയപരതിധതി  എഴുപതക്
വയസഞയതി  നതിജലപ്പടുത്തുന്നതതിനക്  ഇകപ്പഞള്  തവീരുമഞനതിച്ചു.  കൂടേഞലത   നതിലെവതിലലെ  കലെഞകേക്
ആയുക്തയുലടേയുഞ്ചാം ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തകേളലടേയുഞ്ചാം ഔകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതി സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച ഒരു
വശ്യവസ്ഥ കൂട്ടതികച്ചര്ക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം തവീരുമഞനതിച്ചു.

കലെഞകേക്  ആയുക്തയുലടേ  ഉകദശ്യഞഗതതില്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ഒഴെതിവക്  ഉണഞകുന്ന
സഞഹൈചെരശ്യതതില് ലചെകയണതഞയ ക്രമവീകേരണഞ്ചാം സഞ്ചാംബന്ധതിച്ചക് പ്രസ്തുത ആകതില് യഞലതഞരു
വശ്യവസ്ഥയുമതില്ലെ.  അതതിനഞല്   ഈ  ആവശേശ്യതതികലെകഞയതി  (5 എ),  (5 ബതി)  എന്നവീ
ഉപവകുപ്പുകേളഞയതി  പുതതിയ  വശ്യവസ്ഥകേള്  പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  7-ാം  വകുപ്പതില്
കൂട്ടതികച്ചര്ക്കുന്നതതിനക് തവീരുമഞനതിച്ചു.

പ്രസ്തുത  ആകതിലന്റെ  12-ാം  വകുപ്പക്  (3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  പ്രകേഞരമുള്ള  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം
കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതി  സസവീകേരതികകണതഞണക് എന്നക് പ്രസ്തുത ആകതിലന്റെ  14-ാം വകുപ്പക്
(1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  നതിഷ്കര്ഷതിക്കുന.  14-ാം  വകുപ്പക്  കഭദഗതതി  ലചെയ്തുലകേഞണക്  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം
നതിരഞകേരതിക്കുന്നതതിനുള്ള  അധതികേഞരഞ്ചാം  കൂടേതി  നലതിലകഞണക്  കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതിലയ
അധതികേഞരലപ്പടുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  അനന്തരഫെലെമഞയതി  15-ാം  വകുപ്പക്  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതതിനുഞ്ചാം
സര്കഞര് ഇകപ്പഞള് തവീരുമഞനതിച്ചു.

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെല്ലെഞതതതിനഞലുഞ്ചാം  കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കക് ഉടേന് പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  2022-ലലെ കകേരള കലെഞകേക്
ആയുക്ത  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്, 2022  ലഫെബ്രുവരതി  7-ാം തവീയതതി കകേരള ഗവര്ണര്
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വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്  2022-ലലെ  3-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡതിനന്സഞയതി   2022
ലഫെബ്രുവരതി  7-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  429-ാം  നമ്പറഞയതി  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറ്റതില്
പ്രസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിനക്  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു  ആകക്
ലകേഞണവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് പതതിനഞഞഞ്ചാം കകേരള നതിയമസഭയുലടേ 2022 ലഫെബ്രുവരതി
18-ാം തവീയതതി  ആരഞ്ചാംഭതിച്ചക് 2022 മഞര്ച്ചക്  18-ാം തവീയതതി അവസഞനതിച്ച  സകമ്മേളനകേഞലെതക്
അവതരതിപ്പതിക്കുവഞനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുവഞനുഞ്ചാം കേഴെതിഞതിരുന്നതില്ലെ.  

പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞല്  2022-
ലലെ  കകേരള  കലെഞകേക്  ആയുക്ത  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്  2022  മഞര്ച്ചക്  31-ാം  തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്  2022-ലലെ  8-ാം  നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി  2022   മഞര്ച്ചക്  31-ാം  തവീയതതിയതിലലെ  1093  -ാം  നമ്പറഞയതി  കകേരള
അസഞധഞരണ ഗസറ്റതില് പ്രസതിദലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തു.

2022-ലലെ  8-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനക്  പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലടേ ഒരു
ആകക് ലകേഞണവരുന്നതതിനക് ഉകദ്ദേശേതിച്ചുലകേഞണള്ളതഞണക് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല്ലെ.

പതിണറഞയതി വതിജയന്

(ശേരതിതര്ജ്ജമ)
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1999-ലലെ കകേരള കലെഞകേക് ആയുക്ത ആകതില്  നതിനള്ള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള് 

(1999-ലലെ 8-ാം നമ്പര് ആകക്)

***          ***     ***       ***        ***

3. കലെഞകേക് ആയുക്തയുലടേയുഞ്ചാം ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തകേളകടേയുഞ്ചാം നതിയമനഞ്ചാം  .-(1) ******
***              ***       ***        ***

(2)  കലെഞകേക്  ആയുക്തയഞയതി  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ആള്  സുപ്രവീഞ്ചാം  കകേഞടേതതി
ജ ഡ്ജതിയഞകയഞ  ഹഹൈകകഞടേതതി  ചെവീഫെക്  ജസവീസഞകയഞ  ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹൈതിച്ചതിരുന്ന  ഒരഞള്
ആയതിരതികകണതുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയസഭഞ  സവീകറുമഞയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയതിലലെ
പ്രതതിപക  കനതഞവമഞയുഞ്ചാം  കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചക്  മുഖശ്യമനതി  നല്കുന്ന  ഉപകദശേതതിന്കമല്
നതിയമതികകണതുമഞണക്.

(3)  ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തയഞയതി  നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ആള്  ഹഹൈകകഞടേതതി
ജഡ്ജതിയഞയതി  ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം  വഹൈതിക്കുന്നകതഞ വഹൈതിച്ചതിരുന്നകതഞ ആയ ഒരഞളഞയതിരതികകണതുഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലടേ  സവീകറുമഞയുഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയതിലലെ  പ്രതതിപക
കനതഞവമഞയുഞ്ചാം  കൂടേതിയഞകലെഞചെതിച്ചക്  മുഖശ്യമനതി  നല്കുന്ന  ഉപകദശേതതിന്കമല്
നതിയമതികകണതുമഞണക്.

എന്നഞല്,  ഒരു സതിറ്റതിഞ്ചാംഗക് ജഡ്ജതിലയ ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തയഞയതി നതിയമതിക്കുകേയഞലണങതില്
ബന്ധലപ്പട്ട ഹഹൈകകഞടേതതിയുലടേ ചെവീഫെക് ജസവീസുമഞയതി കൂടേതിയഞകകലെഞചെതികകണതഞണക്.

***               ***        ***           ***                     ***

5. കലെഞകേക് ആയുക്തയുലടേയുഞ്ചാം ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തയുലടേയുഞ്ചാം ഔകദശ്യഞഗതികേ കേഞലെഞവധതിയുഞ്ചാം
മറ്റു  കസവന  വശ്യവസ്ഥകേളഞ്ചാം.―(1)  കലെഞകേക്  ആയുക്തയഞകയഞ   ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തയഞകയഞ
നതിയമതികലപ്പടുന്ന  ഒരഞള്  തഞന്  ഉകദശ്യഞഗതതില്  പ്രകവശേതിക്കുന്ന  തവീയതതി  മുതല്  അ ഞ്ചു
വര്ഷകഞലെകതകക് ഉകദശ്യഞഗഞ്ചാം വഹൈതികകണതക് ആണക്;

എന്നഞല്-

(എ)  കലെഞകേക്  ആയുക്തകകഞ   ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തകകഞ  ഗവര്ണര്കക്
സഞ്ചാംകബഞധന  ലചെയ്തക്  സസയഞ്ചാം  എഴുതതിയതുഞ്ചാം  മുദ്രയുമഞയതി  ഔകദശ്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനഞ്ചാം
രഞജതിവയഞവന്നതഞണക്.

(ബതി)  കലെഞകേക്  ആയുക്തകയലയഞ ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തകയലയഞ  6-ാം വകുപ്പതില്
വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്തതിട്ടുള്ള  രവീതതിയതില്  തലന്റെ  ഔകദശ്യഞഗതികേ  സ്ഥഞനത്തു  നതിനഞ്ചാം  നവീകഞ്ചാം
ലചെയഞവന്നതഞണക്.

***             ***      ***        ***         ***
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7.  കലെഞകേക്  ആയുക്തയ്ക്കുഞ്ചാം  ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തമഞര്ക്കുഞ്ചാം  അകനസഷണഞ്ചാം  നടേതഞവന്ന
സഞ്ചാംഗതതികേള്.―(1)   *** ***         ***           ***

***            *** ***         ***           ***

(5)  (1)  മുതല് (4) വലര ഉപവകുപ്പുകേളതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം ഒരു
ഉപകലെഞകേക് ആയുക്തയക്  തലന്റെ ചുമതലെകേള് അസഞന്നതിദശ്യകമഞ അസുഖകമഞ മകറ്റലതങതിലുകമഞ
കേഞരണതഞല്  നതിര്വഹൈതികഞന് കേഴെതിയഞലത  വന്നഞല്,  അകദ്ദേഹൈതതിലന്റെ ചുമതലെകേള് മകറ്റ
ഉപകലെഞകേക്  ആയുക്തയ്കകഞ  രണകപരുലടേയുഞ്ചാം  അഭഞവതതില്  കലെഞകേക്  ആയുക്തയ്കകഞ
നതിര്വഹൈതികഞവന്നതഞണക്.

***           ***    ***          ***            ***

14.കലെഞകേക് ആയുക്ത മുതലെഞയവ നതിര്കദ്ദേശേതിക്കുന്ന പകഞ്ചാം പബതികേക് ലസര്വന്റെക് സ്ഥഞനഞ്ചാം
ഒഴെതികയണതഞലണന്നക്.― (1)  ഒരു പരഞതതിയതിന്കമലുള്ള അകനസഷണതതിനുകശേഷഞ്ചാം, പബതികേക്
ലസര്വന്റെതിനക് എതതിരഞയുള്ള ആകരഞപണഞ്ചാം ഉള്ലപ്പടുന്ന പരഞതതി ലതളതിയതികലപ്പട്ടതിട്ടുലണനഞ്ചാം
ബന്ധലപ്പട്ട  ആ  പബതികേക്  ലസര്വന്റെക്  തഞന്  വഹൈതിക്കുന്ന  സ്ഥഞനഞ്ചാം  തുടേര്ന്നക്   വഹൈതികഞന്
പഞടേതിലല്ലെനഞ്ചാം,  അതതു  സഞ്ചാംഗതതികപഞലലെ,  കലെഞകേക്  ആയുക്തയ് കകഞ  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തയ് കകഞ കബഞദശ്യമഞകുന്ന പകഞ്ചാം,  അതരതതില് ഒരു പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം  12-ാം വകുപ്പക്
(3)-ാം  ഉപവകുപ്പക്  പ്രകേഞരമുള്ള അതതിലന്റെ  റതികപ്പഞര്ട്ടതില്  കലെഞകേക്  ആയുക്തകയഞ  ഉപകലെഞകേക്
ആയുക്തകയഞ  കചെര്കകണതഞണക്.   കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതി  ഗവര്ണ്ണകറഞ,  കകേരള
ഗവണ്ലമകന്റെഞ,  മുഖശ്യമനതികയഞ ആയതിരതിക്കുന്നതിടേതക് അകദ്ദേഹൈകമഞ അകതഞ ആ പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം
സസവീകേരതികകണതഞണക്.  മറ്റു  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  ബന്ധലപ്പട്ട  കകേഞഞ്ചാംപതിറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതി
അപ്രകേഞരമുള്ള  റതികപ്പഞര്ട്ടതിലന്റെ  ഒരു  പകേര്പ്പക്  ഗവണ്ലമന്റെതിനക്  അയച്ചുലകേഞടുകകണതുഞ്ചാം
ഗവണ്ലമന്റെക് ആ പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം സസവീകേരതികകണതുമഞണക്.

(2)  അപ്രകേഞരഞ്ചാം  കചെര്ത  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം  സസവീകേരതിക്കുന്നപകഞ്ചാം  അപ്രകേഞരഞ്ചാം
സസവീകേരതിച്ചതഞയ  വസ്തുത  ഉടേന്തലന്ന,  ഗവര്ണര്,  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  ഗവണ്ലമന്റെക്,  അഥവഞ
മുഖശ്യമനതി  എന്നതിവരതിലെഞലരങതിലുഞ്ചാം  ആണക്  കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതിലയങതില്,  ആ
കകേഞഞ്ചാംപവീറ്റന്റെക്  അകതഞറതിറ്റതികയയുഞ്ചാം  മറ്റക്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  സഞ്ചാംഗതതികേളതില്  സഞ്ചാംസ്ഥഞന
ഗവണ്ലമന്റെതികനയുഞ്ചാം,  രജതികസ്ട്രേഡക്  തപഞലെതില്  അറതിയതികകണതുഞ്ചാം,  അകപ്പഞള്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
നതിയമതതികലെഞ  ഉതരവതികലെഞ വതിജ് ഞഞപനതതികലെഞ  അലല്ലെങതില് നതിയമനഞ്ചാം  സഞ്ചാംബന്ധതിച്ച
കേരഞറതികലെഞ  എന്തുതലന്ന  അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം,  പ്രഖശ്യഞപനഞ്ചാം  സസവീകേരതിച്ചതഞകയഞ
സസവീകേരതികലപ്പട്ടതഞയതി  കേരുതുന്നതഞകയഞ  അറതിയതിച്ചുലകേഞണള്ള  തവീയതതി  മുതല്
പ്രഞബലെശ്യകതഞലടേ ബന്ധലപ്പട്ട പബതികേക് ലസര്ലവന്റെക്:-

***           ***    ***          ***            ***
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15.  കപ്രഞസതികേക്യൂഷലന്റെ ആരഞ്ചാംഭഞ്ചാം.- 14-ാം വകുപ്പതില് എന്തുതലന്ന അടേങ്ങതിയതിരുന്നഞലുഞ്ചാം
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  പരഞതതിയതിന്കമലുള്ള  അകനസഷണതതിനുകശേഷഞ്ചാം,  കലെഞകേക്  ആയുക്തയ്കകഞ
ഉപകലെഞകേക്   ആയുക്തയ്കകഞ,  ഒരു  പബതികേക്  ലസര്ലവന്റെക്  ഏലതങതിലുഞ്ചാം  ക്രതിമതിനല്  കുറ്റഞ്ചാം
ലചെയ്തതഞയുഞ്ചാം  അപ്രകേഞരമുള്ള  കുറ്റതതിനക്  കകേഞടേതതിയതില്  അയഞള്  വതിചെഞരണ
ലചെയലപ്പകടേണതഞലണന്നക്  കബഞദശ്യലപ്പടുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നപകഞ്ചാം,  ഏലതങതിലുഞ്ചാം
അധതികേഞരസ്ഥലന്റെ മുന്കൂട്ടതിയുള്ള അനുവഞദഞ്ചാം ആവശേശ്യമതില്ലെഞത സഞ്ചാംഗതതിയതില് അതരതതില്
ഒരു  ഉതരവക്  പഞസഞകഞവന്നതുഞ്ചാം,  ബന്ധലപ്പട്ട  പബതികേക്  ലസര്ലവന്റെതിലനതതിലര
കപ്രഞസതികേക്യൂഷന് നടേപടേതികേള് ആരഞ്ചാംഭതികഞവന്നതുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം കപ്രഞസതികേക്യൂട്ടക് ലചെയ്യുന്നതതിനക്
ഏലതങതിലുഞ്ചാം  അധതികേഞരസ്ഥലന്റെ   മുന്കൂട്ടതിയുള്ള  അനുമതതി  ആവശേശ്യമുള്ളപകഞ്ചാം  തകതഞയ
അധതികേഞരസ്ഥലന്റെ അനുമതതികയഞടുകൂടേതിയുഞ്ചാം അപ്രകേഞരഞ്ചാം ലചെയഞവന്നതഞണക്.
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