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പതതിനനഞഞഞ്ചാംനകകേരളനനതിയമസഭ
ബതില്നനമ്പര്നന ന147ന

2022-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള്ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നരണഞഞ്ചാംനകഭദഗതതിനബതില്

2018-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള്ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംന
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നആകക്റ്റ്നവവീണഞ്ചാംനകഭദഗതതിന

ലചെയ്യുന്നതതിനള

ഒര

ബതില്

പവീഠതികേ.―2018-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള്ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകക്റ്റ് ന(2018-ലലെ ന2-ാം നആകക്റ്റ്) നഇനതിപ്പറയുന്ന നആവശശ്യങ്ങള്ക്കഞയതി ന വവീണഞ്ചാം ന കഭദഗതതി
ലചെയ്യുന്നതക്റ്റ്നയുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത ന റതിപ്പബതിക്കതിലന്റെ നഎഴുപതതിമൂന്നഞഞ്ചാം നസഞ്ചാംവത്സരതതില് നതഞലഴെപ്പറയുഞ്ചാം നപ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ന നചുരക്കകപ്പരഞ്ചാം നപ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) നഈനആകതിനക്റ്റ്ന 2022-ലലെ ന കകേരള നകതിനതിക്കല്
സഞപനങ്ങള് ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നരണഞഞ്ചാംന കഭദഗതതി നആകക്റ്റ് ന എന്നക്റ്റ് നകപരക്റ്റ്
പറയഞഞ്ചാം.

(2) ന 2-ാംനവകുപ്പക്റ്റ് ന2023 നജനവരതി ന1-നക്റ്റ് നപ്രഞബലെശ്യതതില്നവരന്നതഞ്ചാം ന3-ാം നവകുപ്പക്റ്റ് ന
2019നജനവരതിന1-ാംനതവീയതതിനപ്രഞബലെശ്യതതില്നവന്നതഞയതിനകേരതലപ്പകടേണതമഞണക്റ്റ്.

2. 18-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള്
(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നആകതിലലെന(2018-ലലെന2-ാംനആകക്റ്റ്)ന(ഇതതിനകശഷഞ്ചാംനപ്രധഞന
ആകക്റ്റ്നഎന്നഞണക്റ്റ്നപരഞമര്ശതിക്കലപ്പടുകേ)ന18-ാംനവകുപ്പതില് ന“നനലെക്റ്റ്നവര്ഷക്കഞലെഞ്ചാംവലര" നഎന്ന
വഞക്കുകേള്ക്കു ന പകേരഞ്ചാം ന"നഞലെക്റ്റ് ന വര്ഷവഞ്ചാം ന ആറക്റ്റ് ന മഞസവഞ്ചാം ന വലര" നഎന്ന ന വഞക്കുകേള്
കചെര്കക്കണതഞണക്റ്റ്.

3. 51-ന നാം ന വകുപ്പതിലന്റെ ന കഭദഗതതി.―പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന51-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന
(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിലന്റെനകതിപ്തനതിബന്ധനയതില്ന“രണക്റ്റ്ന”നഎന്നനവഞക്കതിനനപകേരഞ്ചാംന“നഞലെക്റ്റ് ന”
എന്നനവഞക്കക്റ്റ്നകചെര്കക്കണതഞണക്റ്റ്.

4. സഞധൂകേരതിക്കല്.―പ്രധഞന ന ആകതിലലെ ന51-ാം ന വകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാം ന ഉപവകുപ്പക്റ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം നവവഷമശ്യങ്ങള്നനവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനഞയതിട്ടുളനകേഞലെഞവധതി നഈനകഭദഗതതി നആകക്റ്റ്
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പ്രകേഞരഞ്ചാംനകഭദഗതതിനലചെയ്തന51-ാംനവകുപ്പതിലന്റെന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിലന്റെനകതിപ്തനതിബന്ധനനപ്രകേഞരഞ്ചാം
ദവീര്ഘതിപ്പതിക്കലപ്പട്ടതഞയതിനകേരതലപ്പകടേണതഞ്ചാം, നഅതനസരതിചക്റ്റ് ന51-ാംനവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനലചെയ്ത
ഏലതങതിലഞ്ചാംനകേഞരശ്യകമഞനഎടുതനഏലതങതിലഞ്ചാംനനടേപടേതികയഞനവവഷമശ്യങ്ങള്നനവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനളള
കേഞലെഞവധതി നഅവസഞനതിച്ചു നഎന്നനകേഞരണതഞല്നമഞതഞ്ചാം നഅസഞധുവഞയതിതവീരനലവകന്നഞ
എകപ്പഞലഴെങതിലഞ്ചാംനഅസഞധുവഞയതിരനലവകന്നഞനകേരതലപ്പടേഞന്നപഞടുളതല.

ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരശ്യങ്ങളുലടേനവതിവരണഞ്ചാം

2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള് ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം ന നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകതിലലെ ന18-ാം ന വകുപ്പക്റ്റ് ന പ്രകേഞരഞ്ചാം ന തഞൽക്കഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷനക്റ്റ്, നരജതിസക്റ്റ്നകട്രേഷൻ
സർട്ടതിഫതിക്കറക്റ്റ് ന നൽകുന്ന ന തവീയതതി ന മുതൽ ന നഞല ന വർഷക്കഞലെഞ്ചാം ന വലര
സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.ന ന19-ാംനവകുപ്പതിലന്റെന(2)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്നപ്രകേഞരഞ്ചാംനതഞൽക്കഞലെതികേ
രജതികസ്ട്രേഷനളനഎലഞനകതിനതിക്കൽനസഞപനവഞ്ചാം, നതഞൽക്കഞലെതികേനരജതികസ്ട്രേഷൻനകേഞലെഞവധതി
തവീരന്ന ന തവീയതതിക്കക്റ്റ് ന അറുപത ന ദതിവസഞ്ചാം ന മുൻപഞയതി ന സതിരഞ്ചാം ന രജതികസ്ട്രേഷനക്റ്റ്
അകപകതികക്കണതഞണക്റ്റ്. ന നപലെനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങളുലടേയുഞ്ചാംനതഞല്ക്കഞലെതികേനരജതികസ്ട്രേഷന്
1-1-2019നമുതല്നതടേങ്ങതിയതിരന.നനതിലെവതിലലെനനതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാംനപ്രസ്തുതനസഞപനങ്ങള്ന2022
ഒകകഞബര് ന31-ന ന മുമ്പഞയതി നസതിര ന രജതികസ്ട്രേഷനള ന അകപക ന നല്കകേണതഞയതിരന.
എന്നഞല്, നകതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള് നപഞലെതികക്കണ നനതിലെവഞരങ്ങള് നപുറലപ്പടുവതിക്കുന്നതതിനള
നടേപടേതികേള് ന നടേനലകേഞണതിരതിക്കുന്നതതിനഞല് ന പ്രസ്തുത ന നതിലെവഞരങ്ങള് ന നതിശ്ചയതിക്കഞലത
സതിരഞ്ചാം ന രജതികസ്ട്രേഷനക്റ്റ് ന അകപകതിക്കഞന് ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള്ക്കക്റ്റ് ന സഞധതിക്കതില.
ആയതതിനഞല് ന തഞല്ക്കഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷലന്റെ ന കേഞലെഞവധതി ന6 നമഞസകതയക്റ്റ് ന കൂടേതി
ദവീര്ഘതിപ്പതിക്കുന്നതതിനഞയതി ന2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് നസഞപനങ്ങള് ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകതില്ന കഭദഗതതി ന വരത്തുന്നതതിന നസര്ക്കഞര് ന തവീരമഞനതിച്ചു. ന നപ്രസ്തുത
ആവശശ്യതതികലെക്കക്റ്റ് ന2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കൽ ന സഞപനങ്ങൾ ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)നആകതിലലെന18-ാംനവകുപ്പതിൽനന“നനലെക്റ്റ്നവര്ഷക്കഞലെഞ്ചാംവലര"നഎന്നനവഞക്കുകേള്ക്കു
പകേരഞ്ചാം ന"നഞലെക്റ്റ് നവര്ഷവഞ്ചാംനആറക്റ്റ് നമഞസവഞ്ചാംനവലര" നഎന്നക്റ്റ് നകഭദഗതതി നവരത്തുവഞൻനസർക്കഞർ
തവീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

2. നകൂടേഞലത ന2018-ലലെ ന കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന സഞപനങ്ങള് ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം
നതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകതിലലെ ന(2018-ലലെ ന2-ാംനആകക്റ്റ്) ന51-ാംനവകുപ്പതിലന്റെ ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പക്റ്റ്
പ്രകേഞരഞ്ചാം ന ഈ ന ആകതിലലെ ന വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ് ന പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം ന നല്കുന്നതതിനക്റ്റ് ന എലന്തെങതിലഞ്ചാം
വവഷമശ്യഞ്ചാംനഉണഞകുന്നനപകഞ്ചാം, നസര്ക്കഞരതിനക്റ്റ്, നഔകദശ്യഞഗതികേനഗസറതില്നപ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്ന
ഉതരവക്റ്റ്നവഴെതി,നആനവവഷമശ്യഞ്ചാംനനവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്നആവശശ്യലമന്നക്റ്റ്നഅതക്റ്റ്നകേരതന്നതഞ്ചാംനഈ
ആകതിലലെ ന വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ് ന വതിരദ്ധമലഞതതമഞയ ന വശ്യവസകേള് ന ഉണഞക്കഞവന്നതഞണക്റ്റ്
എനഞ്ചാംനഎന്നഞല്നഈനആകക്റ്റ്നപ്രഞബലെശ്യതതില്നവന്നക്റ്റ്നരണക്റ്റ്നവര്ഷതതിനനകശഷഞ്ചാംനഅങ്ങലനയുള
യഞലതഞരനഉതരവഞ്ചാംനപുറലപ്പടുവതിക്കഞന്നപഞടുളതലനഎനഞ്ചാംനവശ്യവസനലചെയ്യുന.
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3. ന നകകേഞവതിഡക്റ്റ്-19 നമഹഞമഞരതി നകേഞരണഞ്ചാം നനതിലെവതിലണഞയതിരന്നനനതിയന്ത്രണങ്ങള്
കകേരള ന കതിനതിക്കല് ന എസഞബതിഷ്നലമന്റെക്റ്റ്സക്റ്റ് ന കേകൗണ്സതിലെതിലന്റെ ന സുഗമമഞയ ന തടേര്
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കക്റ്റ് നതടേസഞ്ചാം നസൃഷതിക്കുകേയുഞ്ചാം നവതിവതിധ നസഞ്ചാംഘടേനകേളുമഞയതിട്ടുള നചെര്ചകേള്,
സബക്റ്റ്-കേമ്മറതികേളുലടേ ന രൂപവീകേരണഞ്ചാം, നസഞ്ചാംസഞന ന കേകൗണ്സതില് ന കയഞഗങ്ങള് ന എന്നതിവ
ഉള്ലപ്പലടേ ന മഞറതി ന വയ്കക്കണ ന സഞഹചെരശ്യവഞ്ചാം ന ഉണഞയതിട്ടുണക്റ്റ്. ന നആയതതിനഞല് ന പ്രസ്തുത
വവഷമശ്യങ്ങള്നനവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനന നആകതിലലെ ന51-ാംനവകുപ്പതിലലെ ന(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിലലെ
വവഷമശ്യങ്ങള്നനവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനളനരണക്റ്റ്നവര്ഷലമന്നനകേഞലെഞവധതിനനഞലെക്റ്റ്നവര്ഷമഞക്കതി
ദവീര്ഘതിപ്പതിക്കുവഞന്നസര്ക്കഞര്നതവീരമഞനതിച്ചു.ന നപ്രസ്തുതനആവശശ്യതതികലെയക്റ്റ് ന2018-ലലെനകകേരള
കതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള് ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാം നനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം) നആകതിലലെ ന51-ാം നവകുപ്പതിലന്റെ
(1)-ാംനഉപവകുപ്പതിലലെനകതിപ്തനതിബന്ധനയതില്ന"രണക്റ്റ്"നഎന്നനവഞക്കതിനനപകേരഞ്ചാംന"നഞലെക്റ്റ്"നഎന്ന
വഞക്കക്റ്റ്നകചെര്തക്റ്റ്നകഭദഗതതിനലചെയ്യുവഞന്നസര്ക്കഞര്നതവീരമഞനതിക്കുകേയുണഞയതി.

4.നനകമല്പ്പറഞ്ഞനലെകശ്യങ്ങള്നനതിറകവറ്റുന്നതതിനക്റ്റ്നഉകദ്ദേശതിച്ചുലകേഞണളതഞണക്റ്റ്നഈനബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ന ബതില് ന നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം ന പ്രഞബലെശ്യതതില് ന ലകേഞണവരതികേയുഞ്ചാം ന ലചെയ്തഞല്
സഞ്ചാംസഞനനസഞതിതനതിധതിയതില്നനതിനഞ്ചാംനആവര്തകേവഞ്ചാംനഅനഞവര്തകേവമഞയനയഞലതഞര
അധതികേനലചെലെവഞ്ചാംനഉണഞകുന്നതല.

വവീണഞനകജഞര്ജക്റ്റ്
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2018-ലലെനകകേരളനകതിനതിക്കല്നസഞപനങ്ങള്ന(രജതികസ്ട്രേഷനഞ്ചാംനനതിയന്ത്രണവഞ്ചാം)
ആകതില്ന(2018-ലലെന2-ാംനആകക്റ്റ്)നനതിനളനപ്രസക്തനഭഞഗങ്ങള്

** ** ** **

18. നതഞത്കേഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷലന്റെ നസഞധുത.―തഞത്കേഞലെതികേ ന രജതികസ്ട്രേഷനക്റ്റ്, നരജതികസ്ട്രേഷന്
സര്ട്ടതിഫതിക്കറക്റ്റ് ന നല്കുന്ന ന തവീയതതി ന മുതല് ന നഞലെക്റ്റ് ന വര്ഷക്കഞലെഞ്ചാംവലര
സഞധുതയുണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണക്റ്റ്.

** ** ** **

51. ന നവവഷമശ്യങ്ങള് നനവീക്കഞ്ചാം ന ലചെയ്യുന്നതതിനള നഅധതികേഞരഞ്ചാംന ന.―(1) നഈ നആകതിലലെ
വശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ് നപ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നനല്കുന്നതതിനക്റ്റ് നഎലന്തെങതിലഞ്ചാം നവവഷമശ്യഞ്ചാം ന ഉണഞകുന്നപകഞ്ചാം,
സര്ക്കഞരതിനക്റ്റ്, നഔകദശ്യഞഗതികേനഗസറതില്നപ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുന്നനഉതരവക്റ്റ്നവഴെതി, നആനവവഷമശ്യഞ്ചാം
നവീക്കഞ്ചാംനലചെയ്യുന്നതതിനക്റ്റ്നആവശശ്യലമന്നക്റ്റ്നഅതക്റ്റ്നകേരതന്നതഞ്ചാംനഈനആകതിലലെനവശ്യവസകേള്ക്കക്റ്റ്
വതിരദ്ധമലഞതതമഞയനവശ്യവസകേള്നഉണഞക്കഞവന്നതഞണക്റ്റ്:

ന എന്നഞല്, നഈ ന ആകക്റ്റ് ന പ്രഞബലെശ്യതതില് ന വന്നക്റ്റ് ന രണക്റ്റ് ന വര്ഷതതിന ന കശഷഞ്ചാം
അങ്ങലനയുളനയഞലതഞരനഉതരവഞ്ചാംനപുറലപ്പടുവതിക്കഞന്നപഞടുളതല.

** ** ** **


