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2009-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകക്റ്റ് 
വവീണഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള

ഒരു 

ബതില് 

പവീഠതികേ  .―12009-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകക്റ്റ്  (2009-ലലെ 26)
ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  കേഞണുന്ന  ആവശേശ്യങ്ങള്കഞയതി  വവീണഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പബതികതിലന്റെ എഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം സഞ്ചാംവത്സരതതില് തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം   പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1.  ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം. (― 1)  ഈ  ആകതിനക്റ്റ്  2022-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ആകക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് കപരക്റ്റ് പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക്റ്റ് 2020 കമയക്റ്റ് 19-ാം തവീയതതി പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടേണതഞണക്റ്റ്. 

2.  4-  ാംവകുപ്പതിനുള  കഭദഗതതി.― 2009-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ  ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (2009-ലലെ  26)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  4-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്, "പ്രതതിമഞസഞ്ചാം ഇരുപതു രൂപഞ
വവീതഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്കക്റ്റ് പകേരഞ്ചാം "പ്രതതിമഞസഞ്ചാം അന്പതക്റ്റ് രൂപഞ വവീതഞ്ചാം" എന്ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കകണതഞണക്റ്റ്.

3. സഞധൂകേരണഞ്ചാം.―2022-ലലെ  കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി)
ഒഞര് ഡതിനന്സതിനക്റ്റ്  (2022-ലലെ  4)  (ഇതതിനുകശേഷഞ്ചാം  പ്രസ്തുത  ഒഞര് ഡതിനന്സക്റ്റ്  എന്നഞണക്റ്റ്
പരഞമര്ശേതികലപ്പടുകേ)  2022  ആഗസക്റ്റ്  8-ാം  തവീയതതി  പ്രഞബലെശ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതിരുന്നഞല്
തലന്നയുഞ്ചാം,―

(എ)  പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന്കേവീഴതില്
ലചെയ്തകതഞ  ലചെയ്തതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ,  എടുതകതഞ
എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടേപടേതികയഞ  ഈ  ആകക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് പ്രകേഞരഞ്ചാം  ലചെയ്തതഞകയഞ  എടുതതഞകയഞ
കേരുതലപ്പകടേണതുഞ്ചാം;
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(ബതി)  പ്രസസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനക്റ്റ്  കശേഷവഞ്ചാം
ഈ ആകക്റ്റ് ഗസറതില് പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നതതിനുമുമഞ്ചാം ലചെയ്ത ഏലതങതിലഞ്ചാം കേഞരശ്യകമഞ എടുത ഏലതങതിലഞ്ചാം
നടേപടേതികയഞ,  പ്രസ്തുത  ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്നതിരുന്നതിലഞലയങതില്
പ്രസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്യുകേകയഞ
എടുക്കുകേകയഞ  ലചെയ്യുമഞയതിരുന എന്നകപഞലലെ,  ഈ ആകക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട്ട
പ്രധഞന ആകതിന്കേവീഴതില്  ലചെയ്തതഞകയഞ എടുതതഞകയഞ   കേരുതലപ്പകടേണതുമഞണക്റ്റ്.

ഉകദ്ദേശേശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേ വതിവരണഞ്ചാം

2009-ലലെ കകേരള  ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പതിലന്റെ
(1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്   ഓകരഞ  ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  ലതഞഴതില് ലചെയ്യുന്ന ആളുഞ്ചാം
പ്രതതിമഞസഞ്ചാം ഇരുപതു രൂപഞ വവീതഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി  നല്കകേണതഞണക്റ്റ്
എന്നക്റ്റ്  വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  പ്രസ്തുത ആകതിലന്റെ 4-ാം വകുപ്പതിലന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് ഓകരഞ
അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയക്റ്റ്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം നല്കേതിയ തുകേയുലടേ
അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനതതിനുഞ്ചാം  തുലെശ്യമഞയ  തുകേ  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം,  സര്കഞര്,  നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള
അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണക്റ്റ് എന്നക്റ്റ് വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.  

ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലടേ  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്  വതിതരണഞ്ചാം ലചെയ്യഞനുഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലന്റെ
ഭരണ ലചെലെവകേള് വഹതികഞനുഞ്ചാം കകേരള  ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതിയുലടേ വരുമഞനഞ്ചാം
അപരശ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഓകരഞ ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴതില് ലചെയ്യുന്ന ആളുഞ്ചാം
നതിധതിയതികലെയക്റ്റ് അടേയ്കകണ അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം ഇരുപതക്റ്റ് രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം അന്പതക്റ്റ് രൂപയഞയതി
വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി  2009-ലലെ  കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലന്റെ
4-ാം വകുപ്പക്റ്റ് (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ് കഭദഗതതി ലചെയ്യഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച. 

കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദ്ദേശേങ്ങള്കക്റ്റ്  ഉടേന്  പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം,  2020-ലലെ  കകേരള
ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  2020 കമയക്റ്റ് 18-ാം തവീയതതി
കകേരള  ഗവര്ണര്  വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം  ആയതക്റ്റ്  2020  കമയക്റ്റ്  19-ാം  തവീയതതിയതിലലെ
1213-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില്  2020-ലലെ  34-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്
ആയതി പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ വശ്യവസ്ഥകേള് നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി 2020-ലലെ കകേരള
ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2020-ലലെ 61) , 2020-ലലെ
കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2021-ലലെ 5), 2021-ലലെ
കകേരള  ആഭരണ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്  (2021-ലലെ  79),
2021-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2021-ലലെ
131),  2021-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ്
(2021-ലലെ  139),  2022-ലലെ  കകേരള  ആഭരണ  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)
ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് (2022-ലലെ 4) എന്നതിവ കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുതതിയതിട്ടുളതഞണക്റ്റ്.



3

പ്രസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സതിലന്റെ പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം  2022  ആഗസക്റ്റ്  8-ാം തവീയതതി  ഇലഞതഞയതിതവീര്ന്ന
സഞഹചെരശ്യതതില്,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണഞ്ചാം,
പ്രസ്തുത ഒഞര്ഡതിനന്സക്റ്റ് പ്രഞബലെശ്യമതിലഞതഞയതിതവീര്ന്നതതിനുകശേഷവഞ്ചാം ഈ ബതില് ആകഞയതി
ഗസറതില്  പ്രസതിദ്ധവീകേരതിക്കുന്ന  തവീയതതിയ്ക്കു മുമവലരയുഞ്ചാം പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സക്റ്റ് പ്രകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതി ലചെയ്യലപ്പട്ട പ്രധഞന ആകതിന്കേവീഴതില് ലചെയ്ത എലഞ കേഞരശ്യങ്ങള്ക്കുഞ്ചാം നടേപടേതികേള്ക്കുഞ്ചാം
സഞധൂകേരണഞ്ചാം നല്കുന്നതതിനഞയുള ഒരു വശ്യവസ്ഥ കൂടേതി  ഉള്ലപ്പടുതതിലകഞണമുള കകേരള
നതിയമസഭയുലടേ  ഒരു ആകക്റ്റ്  ലകേഞണവരുവഞന് സര്കഞര് തവീരുമഞനതിച.  

കമല്പ്പറഞ ലെക്ഷേശ്യഞ്ചാം നതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ് ഉകദ്ദേശേതിചലകേഞണളതഞണക്റ്റ് ഈ ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ബതിലതിലലെ  2-ാംഖണ്ഡ പ്രകേഞരഞ്ചാം കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്ന  പ്രധഞന ആകതിലലെ  4-ാം വകുപ്പതിലന്റെ
(1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്    പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതില് ലചെയ്യുന്ന  ആളുഞ്ചാം
പ്രതതിമഞസഞ്ചാം  നല്കകേണ  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഇരുപതക്റ്റ്  രൂപയതില് നതിനഞ്ചാം  അന്പതക്റ്റ്  രൂപയഞയതി
വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുനണക്റ്റ്.   പ്രധഞന ആകതിലന്റെ  4-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (2)-ാം ഉപവകുപ്പക്റ്റ്  പ്രകേഞരഞ്ചാം
ഓകരഞ അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകക്റ്റ്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പക്റ്റ്   പ്രകേഞരഞ്ചാം  ഓകരഞ വര്ഷവഞ്ചാം  നല്കേതിയ
തുകേയുലടേ   അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനതതിനു   തുലെശ്യമഞയ   തുകേ  വര്ഷഞ്ചാം  കതഞറഞ്ചാം   സര്കഞര്,
നതിധതിയതികലെക്കുള   അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി    നല്കകേണതഞണക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.
നതിലെവതില്   ലതഞഴതിലെഞളതികേളുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴതില്  ലചെയ്യുന്ന  ആളുഞ്ചാം  അടേകകണ  പ്രതതിമഞസ
അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  ഇരുപതക്റ്റ്  രൂപയതില്   നതിനഞ്ചാം   അന്പതക്റ്റ്   രൂപയഞയതി  വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുകേയുഞ്ചാം
അപ്രകേഞരഞ്ചാം   അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം  വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുകമ്പഞള്   ലതഞഴതിലെഞളതികേള്   നല്കുന്ന  തുകേയുലടേ
അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനതതിനു  തുലെശ്യമഞയ  തുകേ  വര്ഷഞ്ചാം കതഞറഞ്ചാം  സര്കഞര്  നതിധതിയതികലെകക്റ്റ്
നല്കകേണതഞലണനഞ്ചാം  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുകേയുഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതതിനഞല്  സര്കഞര്   പ്രതതിവര്ഷഞ്ചാം
4,06,548 രൂപ (നഞല ലെക്ഷേതതി ആറഞയതിരതതി അഞ്ഞൂറതി നഞല്പതതിലയട്ടക്റ്റ് രൂപ മഞതഞ്ചാം)
അധതികേമഞയതി നല്കകേണതഞയതി വരുലമന്നക്റ്റ് കേണകഞക്കുന. 

അതതിനഞല്, ഈ ബതില് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രഞബലെശ്യതതില് ലകേഞണ വരുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  പ്രതതിവര്ഷഞ്ചാം  4,06,548  രൂപ  (നഞല  ലെക്ഷേതതി
ആറഞയതിരതതി  അഞ്ഞൂറതി  നഞല്പതതിലയട്ടക്റ്റ്  രൂപ  മഞതഞ്ചാം)  യുലടേ  ആവര്തകേലചെലെവക്റ്റ്
പ്രതവീക്ഷേതിക്കുന.  ഈ ഇനതതില് അനഞവര്തകേ ലചെലെലവഞനഞ്ചാം വരുന്നതല.

 

വതി. ശേതിവന്കുട്ടതി 
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2009-ലലെ കകേരള ആഭരണ ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതില് (2009-ലലെ 26)
നതിനള പ്രസക്ത ഭഞഗങ്ങള്

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

4.  നതിധതിയതികലെക്കുള  അഞ്ചാംശേദഞയഞ്ചാം.―(1)  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാംലതഞഴതില്
ലചെയ്യുന്ന  ആളുഞ്ചാം  പ്രതതിമഞസഞ്ചാം  ഇരുപതു  രൂപഞ  വവീതഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെയ്ക്കുള  അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി
നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(2)  ഓകരഞ അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം,  നതിധതിയതികലെകക്റ്റ്  (1)-ാം ഉപവകുപ്പുപ്രകേഞരഞ്ചാം ഓകരഞവര്ഷവഞ്ചാം
നല്കേതിയ  തുകേയുലടേ  അഞക്റ്റ്  ശേതമഞനതതിനു  തുലെശ്യമഞയ  തുകേ  വര്ഷഞ്ചാംകതഞറഞ്ചാം  സര്കഞര്,
നതിധതിയതികലെക്കുള അഞ്ചാംശേദഞയമഞയതി നല്കകേണതഞണക്റ്റ്.

(3)  ഇപ്രകേഞരഞ്ചാം  അടേയ്കകണതഞയ അഞ്ചാംശേദഞയ തുകേ,  പദ്ധതതിയതില്  നതിര്ണ്ണയതികലപ്പട്ട
രവീതതിയതില് നതിധതിയതികലെകക്റ്റ് അടേയ്കകണതഞണക്റ്റ്.

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


