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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ

ബതില്നനമ്പര്നന ന40

2021-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംന
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനബതില്

2018-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകറനകഭദഗതതിനലചെയ്യുന്നതതിനള

ഒര

ബതില്

പപീഠതികേന ന.―2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകറ ന ന ഇനതിപ്പറയുന്ന ന ആവശശ്യങ്ങളക്കഞയതി ന കഭദഗതതി ന ലചെയ്യുന്നതറ
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതിക്കതിലന നഎഴുപതതിരണഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില്നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. നചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം ന പഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈ നആകതിനന 2021-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല്
സഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനആകറനഎന്നറനനകപരറനപറയഞഞ്ചാം.

(2) നഇതറ ന2020 നനവഞ്ചാംബര് ന9-നറ ന പഞബലെശ്യതതില് ന വന്നതഞയതി
കേരതലപ്പകടേണതഞണറ.

2. ന18-ന നാം ന വകുപ്പതിലന ന കഭദഗതതി.―2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകറ ന(2018-ലലെ ന2) ന (ഇതതിനകശഷഞ്ചാം ന പധഞന നആകറ
എന്നഞണറനപരഞമര്ശതിക്കലപ്പടുകേ)ന18-ാംനവകുപ്പതില് ന“രണറന”എന്നനവഞക്കതിനനപകേരഞ്ചാം ന“നഞലെറ ന”
എന്നനവഞക്കറനകചെര്കക്കണതഞണറ.

4. നറദഞക്കലഞ്ചാം ന ഒഴെതിവഞക്കലഞ്ചാം.―(1) ന2021-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നകഭദഗതതി ന ഓര്ഡതിനന്സറ ന(2021-ലലെ ന114)ന ഇതതിനഞല്
റദഞക്കതിയതിരതിക്കുന.ന

(2) നഅങ്ങലന ന റദഞക്കതിയതിരന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം, നപസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സറ നപകേഞരഞ്ചാം
കഭദഗതതിനലചെയ്യലപ്പട്ടേനപധഞനനആകതിന്നകേപീഴെതില്നലചെയ്തകതഞനലചെയ്തതഞയതിനകേരതലപ്പടുന്നകതഞ
ആയ ന ഏലതങതിലഞ്ചാം ന കേഞരശ്യകമഞ ന എടുതകതഞ ന എടുതതഞയതി ന കേരതലപ്പടുന്നകതഞ ന ആയ
ഏലതങതിലഞ്ചാംനനടേപടേതികയഞനഈനആകറനപകേഞരഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്യലപ്പട്ടേനപധഞനനആകതിന്കേപീഴെതില്
ലചെയ്തതഞകയഞനഎടുതതഞകയഞനകേരതലപ്പകടേണതഞണറ.
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ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളുലടേനവതിവരണഞ്ചാം

2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകതിലലെ ന(2018-ലലെ ന2) നഅദശ്യഞയഞ്ചാം ന4-ലലെ ന18-ാം ന വകുപ്പറ ന ന പകേഞരഞ്ചാം ന തഞല്ക്കഞലെതികേ
രജതികസ്ട്രേഷനറ, നരജതികസ്ട്രേഷന്നസര്ട്ടേതിഫതിക്കററ നനല്കുന്നനതപീയതതി നമുതല്നരണ്ടുനവര്ഷക്കഞലെഞ്ചാം
വലര ന സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ. ന 19-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(2)-ാം ന ഉപവകുപ്പറ ന പകേഞരഞ്ചാം
തഞല്ക്കഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷനളള ന എലഞ ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനവഞ്ചാം, നതഞല്ക്കഞലെതികേ
രജതികസ്ട്രേഷന് ന കേഞലെഞവധതി ന തപീരന്ന ന തപീയതതിയറ ന അറുപതറ ന ദതിവസഞ്ചാം ന മുന്പഞയതി നസതിരഞ്ചാം
രജതികസ്ട്രേഷനറനകവണതിനഅകപകതികക്കണതഞണറനഎന്നറനവശ്യവസനലചെയ്യുന.

കകേഞവതിഡറ-19 നമഹഞമഞരതി ന കേഞരണഞ്ചാം ന2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നആകറനപകേഞരഞ്ചാംനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളുലടേനതഞല്ക്കഞലെതികേ
രജതികസ്ട്രേഷലനനസമയഞ്ചാംനഒരനവര്ഷകതക്കറനകൂടേതിനനപീട്ടുവഞന്നസര്ക്കഞര്നതപീരമഞനതിച. നപസ്തുത
ആവശശ്യതതികലെയറ ന2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകതിലലെ ന18-ാംനവകുപ്പതില്ന"രണറ" നഎന്നനവകുപ്പതിനനപകേരഞ്ചാം ന"മൂന്നറ" നഎന്നറ
കഭദഗതതിനലചെയ്യുവഞന്നസര്ക്കഞര്നതപീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

കകേരള ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭ ന സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന കമല്പ്പറഞ
നതിര്കദശതതിനറ ന ഉടേന് ന പഞബലെശ്യഞ്ചാം ന നല്കകേണതിയതിരന്നതതിനഞലഞ്ചാം ന2020-ലലെ ന കകേരള
കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നകഭദഗതതി ന ഓര്ഡതിനന്സറ
(2020-ലലെന76)ന2020നനവഞ്ചാംബര്ന6-ാംനതപീയതതിനകകേരളനഗവര്ണ്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം
ആയതറ ന2020 നനവഞ്ചാംബര് ന9-ാം നതപീയതതിയതിലലെ ന2716-ാം നനമ്പര് ന കകേരള നഅസഞധഞരണ
ഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനളനഒരനബതില് ന2020 നഡതിസഞ്ചാംബര് ന31-ാംനതപീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറനഅകന്ന
ദതിവസഞ്ചാം നഅവസഞനതിച, നപതതിനഞലെഞഞ്ചാം ന കകേരള നനതിയമസഭയുലടേ നസകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം നതുടേര്ന്നറ
2021 നജനവരതി ന8-ാംനതപീയതതിനആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021 നജനവരതി ന22-ാംനതപീയതതി നഅവസഞനതിച
അതതിലനനസകമ്മേളനതതിലഞ്ചാംനഅവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞനപഞസഞക്കുന്നതതികനഞനനകേഴെതിഞതില.

പസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിലലെനവശ്യവസകേളനനതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെനകകേരള
കതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ,ന2021
ലഫബ്രുവരതി ന9-ാംനതപീയതതിനകകേരളനഗവര്ണ്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറ ന2021-ലലെ
23-ാംനനമ്പര്നഓര്ഡതിനന്സഞയതി ന2021 നലഫബ്രുവരതി ന10-ാംനതപീയതതിയതിലലെന650-ാംനനമ്പര്
കകേരളനഅസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ;

പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനള ന ഒര ന ബതില് ന2021 നകമയറ ന24-ാം ന തപീയതതി ന ആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021
ജൂണ് ന10-ാം ന തപീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമ്മേളനതതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞനപഞസഞക്കുന്നതതികനഞനനകേഴെതിഞതില.
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പസ്തുതനഓര്ഡതിനന്സതിലലെനവശ്യവസകേളനനതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയതി ന2021-ലലെനകകേരള
കതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ,ന2021
ജൂലലെന1-ാംനതപീയതതിനകകേരളനഗവര്ണ്ണര്നവതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാംനആയതറന2021-ലലെന78-ാം
നമ്പര് ന ഓര്ഡതിനന്സഞയതി ന2021 നജൂലലെ ന3-ാം ന തപീയതതിയതിലലെ ന1944 നനമ്പര് ന കകേരള
അസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

പസ്തുത ന ഓര്ഡതിനന്സതിനറ ന പകേരഞ്ചാം ന സഞ്ചാംസഞന ന നതിയമസഭയുലടേ ന ഒര ന ആകറ
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനള ന ഒര നബതില് നന 2021 നജൂലലെ ന22-ാം നതപീയതതി നആരഞ്ചാംഭതിചറ ന2021
ആഗസറ ന13-ാം ന തപീയതതി ന അവസഞനതിച ന കകേരള ന നതിയമസഭയുലടേ ന സകമ്മേളനതതില്
നതിയമസഭയതില്നഅവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതികനഞനപഞസഞക്കുന്നതതികനഞനകേഴെതിഞതില.

പസ്തുത നഓര്ഡതിനന്സറ നപകേഞരഞ്ചാം ന രജതികസ്ട്രേഷന്നകേഞലെഞവധതി ന മൂന്നറ ന വര്ഷഞ്ചാം നഎന്നതറ
ദപീര്ഘതിപ്പതിചതറ ന നഞലെറ ന വര്ഷമഞക്കതി ന വര്ദതിപ്പതിക്കണലമന്ന ന ശതിപഞര്ശ ന കകേരള ന കസററ
കേകൗണ്സതില് ന കഫഞര് ന കതിനതിക്കല് നഎസഞബതിലഷ്മെനറസതിലന ന ന ലസക്രട്ടേറതി നസമര്പ്പതിചതിരന.
തുടേര്ന്നറ ന2021-ലലെ ന78-ാംനനമ്പര് നഓര്ഡതിനന്സതിലലെ നവശ്യവസകേളതില് നപരഞമര്ശതിചതിട്ടുളള
'രണറ' നവര്ഷഞ്ചാം നഎന്നതതിനനപകേരഞ്ചാം ന'നഞലെറ' നവര്ഷലമന്നനകഭദഗതതി നവരത്തുവഞന്നസര്ക്കഞര്
തപീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി. നഅതതിലനനതുടേര്ന്നറ ന2021-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നകഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറ, ന2021 നആഗസറ ന23-ാംനതപീയതതി
കകേരള ന ഗവര്ണ്ണര് ന വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ന ആയതറ ന2021-ലലെ ന114-ാം ന നമ്പര്
ഓര്ഡതിനന്സഞയതി ന2021 നആഗസറ ന25-ാം ന തപീയതതിയതിലലെ ന2486-ാം ന നമ്പര് ന കകേരള
അസഞധഞരണനഗസറതില്നപസതിദപീകേരതിക്കുകേയുഞ്ചാംനലചെയ.

2021-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
കഭദഗതതിനഓര്ഡതിനന്സറന(2021-ലലെന114)-നറനപകേരഞ്ചാംനസഞ്ചാംസഞനനനതിയമസഭയുലടേനഒരനആകറ
ലകേഞണ്ടുവരന്നതതിനറനഉകദശതിചലകേഞണ്ടുളളതഞണറനഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഈനബതില്നനതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാംനപഞബലെശ്യതതില്നലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാംനലചെയ്തഞല്നസഞ്ചാംസഞന
സഞതിത നനതിധതിയതില് നനതിനഞ്ചാം നആവര്തകേവഞ്ചാം നഅനഞവര്തകേവമഞയ നയഞലതഞര നഅധതികേ
ലചെലെവഞ്ചാംനഉണഞകുന്നതല.

വപീണഞനകജഞര്ജറ.
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2018-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകതില്ന(2018-ലലെന2)നനതിനളനപസക്തനഭഞഗങ്ങള

** ** ** **ന

18. നതഞത്ക്കഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷലന ന സഞധുത.―തഞത്ക്കഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷനറ,
രജതികസ്ട്രേഷന് ന സര്ട്ടേതിഫതിക്കററ ന നല്കുന്ന ന തപീയതതി ന മുതല് ന രണറ ന വര്ഷക്കഞലെഞ്ചാംവലര
സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണറ.

** ** ** **ന




