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2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള് (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ബനില
(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപധാര്ടക്ട്)
വവ്യവസധായവവും ധധാതുക്കളവും സവുംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IV-ലന്റെ പരനിഗണനയധായനി
അയച്ച 2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള് (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ബനില (ബനില നമ്പര് 59)
കേമനിറനി പരനിഗണനിച്ചതനുസരനിച്ചുള്ള കേമനിറനിയുലടെ റനികപധാര്ടവും അതനികനധാടെനുബനമധായനി
കചേര്തനിടള്ള സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപധാര്ടക്ട് ലചേയ്ത പ്രകേധാരമുള്ള ബനിലവും സമര്പനിക്കുന.
2. 2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള് (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ബനില 2021
ലസപ്റവുംബര് 29-ാം തതീയതനി ഒരു അസധാധധാരണ ഗസറധായനി പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു. ഈ ബനില
2021 ഒകകധാബര് 6-ാംതതീയതനി സഭയനില അവതരനിപനിക്കുകേയുവും അകന്നേ ദനിവസവും തലന്നേ സഭ
സബ്ജകക്ട് കേമനിറനിയുലടെ പരനിഗണനയക്ട് അയയ്ക്കുകേയുവും ലചേയ.
3. 2021 ഒകകധാബര് 7-ാം തതീയതനി സഭധാ സകമളനതനിനുകശഷവും വവ്യവസധായവവും
ധധാതുക്കളവും സവുംബനനിച്ച സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IV കയധാഗവും കചേര്ന്നേക്ട് പ്രസ്തുത ബനില ഖണവും
ഖണമധായനി പരനിഗണനിക്കുകേയുവും തധാലഴെപറയുന്നേ കഭദഗതനികയധാലടെ അവുംഗതീകേരനിക്കുകേയുവും ലചേയ.
ഖണവും 2
ബനിലനിലലെ 2-ാംഖണവും (ബനി) ഉപഖണതനില "(എ) ഖണതനിലവും" എന്നേ വധാക്കുകേള്ക്കുവും
ബധാക്കറ്റുകേള്ക്കുവും പകേരവും "(എഡനി) ഖണതനിലവും" എന്നേ വധാക്കുകേളവും ബധാക്കറ്റുകേളവും
കചേര്കക്കണ്ടതധാണക്ട്.
4. മറക്ട് കഭദഗതനികേള് ആനുഷവുംഗനികേകമധാ ഘടെനധാപരകമധാ ആണക്ട്.
5. വനികയധാജനക്കുറനിപവും സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപധാര്ടക്ട് ലചേയ്ത പ്രകേധാരമുള്ള ബനിലവും
അനുബനമധായനി കചേര്തനിരനിക്കുന.

തനിരുവനന്തപുരവും,
2021 ഒകകധാബര് 7.

പനി. രധാജതീവക്ട്,

അദവ്യകന,
സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി IV.

അനുബനവും I

വനികയധാജനക്കുറനിപക്ട്
1881-ലലെ ജൂണ് 14-ലലെ തനിരുവനിതധാവുംകൂര് വനിളവുംബരതനിലന്റെയുവും 1905-ലലെ ലകേധാച്ചനി
വനിളവുംബരതനിലന്റെയുവും പരനിധനിക്കക്ട് കേതീഴെനില വരുന്നേ ഭൂമനി ഒഴെനിലകേയുള്ള സവുംസധാനലത
ഭൂമനിയനിലലെ മണനിലലെയുവും അടെനിമണനിലലെയുവും ധധാതുക്കളലടെ അവകേധാശങ്ങള് സര്ക്കധാരനില
നനികനിപ്തമധാക്കുന്നേതനിനധാണക്ട് ബനിലനില വവ്യവസ ലചേയ്തനിരനിക്കുന്നേതക്ട്. പഴെയകേധാലെ മലെബധാര്
പ്രകദശലത ഭൂമനിയനിലള്ള ധധാതുസമ്പതനിലന്റെ ഉടെമസധാവകേധാശവമധായനി ബനലപടക്ട്
സുപ്രതീവുംകകേധാടെതനിയുലടെ വനിധനിനവ്യധായതനില (2013(9) SCC 725) മണനിലലെ ധധാതുസമ്പതനിലന്റെ
ഉടെമസധാവകേധാശവും, നനിയമനനിര്മധാണതനിലൂലടെ ഉടെമസനക്ട് നനികഷധനിക്കധാതനിടെകതധാളവും,
ഭൂമനിയുലടെ ഉടെമസനനിലെധായനിരനിക്കുലമന്നേക്ട് വനിധനി പ്രസധാവനിച്ചനിടണ്ടക്ട്.
പ്രസ്തുത വനിധനിയുലടെ
അടെനിസധാനതനില പഴെയകേധാലെ മലെബധാര് പ്രകദശലത ഭൂമനിയനിലലെ മണനിലലെ ധധാതുക്കളലടെ
ഉടെമസധാവകേധാശവും സര്ക്കധാരനില നനികനിപ്തമധാക്കുന്നേതനിനുള്ള ബനില അവതരനിപനിച്ചനിടള്ളതക്ട് .
സവുംസധാനതനിനക്ട് മുഴുവന ബധാധകേമധാക്കുന്നേ ഒരു നനിയമ നനിര്മധാണതനിലൂലടെ
ധധാതുസമ്പതനിലന്റെ ഉടെമസധാവകേധാശവവും പധാരനിസനിതനികേ ഘടെകേങ്ങള് കൂടെനി പരനിഗണനിച്ചക്ട്
ലകേധാണ്ടക്ട് ഖനനവമധായനി ബനലപടക്ട് മധാനദണങ്ങളവും മറ്റുവും വവ്യവസ ലചേയധാവന്നേ ഒരു സമഗ
നനിയമതനിനുള്ള സധാധവ്യത പ്രകയധാജനലപടുതധാതനിരുന്നേതനിനധാല ബനിലനിലലെ വവ്യവസകേകളധാടെക്ട്
വനികയധാജനിപക്ട് കരഖലപടുത്തുന.

മഞ്ഞളധാവുംകുഴെനി അലെനി

(ഒപക്ട്)

പനി. സനി. വനിഷ്ണുനധാഥക്ട്

(ഒപക്ട്)

അനുബനന്ധം II

2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള് (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ബനില
(സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി റനികപധാര്ടക്ട് ലചെയ്ത പ്രകേധാരമുള്ളതക്ട്)

[അടനിവരയനിടതക്ട് സബ്ജകക്ട് കേമനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച്ച കഭേദഗതനിലയ സൂചെനിപനിക്കുന.]

1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതനിയനിലലെ തനിരുവനിതധാന്ധംകൂര് വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം
1905-ലലെ ലകേധാച്ചനി വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം പരനിധനിക്കക്ട് കേതീഴനില വരുന
ഭൂമനി ഒഴനിലകേയള്ള സന്ധംസധാനലത ഭൂമനിയനിലലെ മണനിലലെയന്ധം
അടനിമണനിലലെയന്ധം ധധാതുക്കളുലട അവകേധാശങ്ങള് സര്ക്കധാരനില
നനികനിപ്തമധാക്കുനതനിനുന്ധം അതുമധായനി ബനലപടകതധാ
അതനിനക്ട് ആനുഷന്ധംഗനികേമധായകതധാ ആയ കേധാരര്യങ്ങള്ക്കുന്ധം
കവണനി വര്യവസ ലചെയ്യുനതനിനുള്ള
ഒരു
ബനില
പതീഠനികേ.―1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതനിയനിലലെ തനിരുവനിതധാന്ധംകൂര് വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം
1905-ലലെ ലകേധാച്ചനി വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം പരനിധനിക്കക്ട് കേതീഴനില വരുന ഭൂമനി ഒഴനിലകേയള്ള
സന്ധംസധാനലത ഭൂമനിയനിലലെ മണനിലലെയന്ധം അടനിമണനിലലെയന്ധം ധധാതുക്കളുലട അവകേധാശങ്ങള്
സര്ക്കധാരനില നനികനിപ്തമധാക്കുനതനിനുന്ധം അതുമധായനി ബനലപടകതധാ അതനിനക്ട് ആനുഷന്ധംഗനികേമധായകതധാ
ആയ കേധാരര്യങ്ങള്ക്കുന്ധം കവണനി വര്യവസ ലചെകയ്യേണതക്ട് യക്തമധായനിരനിക്കുകേയധാല;
ഭേധാരത റനിപബനിക്കനിലന്റെ എഴുപതനിരണധാന്ധം സന്ധംവത്സരതനില തധാലഴപറയന്ധം പ്രകേധാരന്ധം
നനിയമമുണധാക്കുന:―
1. ചുരുക്കകപരുന്ധം പ്രധാരന്ധംഭേവന്ധം.―(1) ഈ ആകനിനക്ട് 2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള്
(അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല) ആകക്ട് എനക്ട് കപരക്ട് പറയധാന്ധം.
(2) ഇതക്ട് 2019 ഡനിസന്ധംബര് 30-ാം തതീയതനി പ്രധാബലെര്യതനില വനതധായനി
കേരുതലപകടണതധാണക്ട്.
2. നനിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ ആകനില സന്ദര്ഭേന്ധം മറ്റുവനിധതനില ആവശര്യലപടധാത പകന്ധം,―
(എ) “സര്ക്കധാര്" എനധാല കകേരള സര്ക്കധാര് എനര്ത്ഥമധാകുന;
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(ബനി) “ധധാതുക്കള്” എനധാല
1957-ലലെ ഖനനികേളുന്ധം ധധാതുക്കളുന്ധം
(വനികേസനവന്ധം നനിയന്ത്രണവന്ധം) ആകനിലലെ (1957-ലലെ 67-ാം നമ്പര് കകേന്ദ്ര ആകക്ട്) 3-ാം
വകുപനിലലെ, യഥധാക്രമന്ധം (എഡനി) ഖണ്ഡതനിലന്ധം (ഇ) ഖണ്ഡതനിലന്ധം നനിര്വ്വചെനിച്ചനിരനിക്കുന
പ്രകേധാരമുള്ള ധധാതുക്കളുന്ധം ലചെറുകേനിട ധധാതുക്കളുന്ധം എനര്ത്ഥമധാകുന;
(സനി) “നനിര്ണയനിക്കലപട” എനധാല ഈ ആകനിനക്ട് കേതീഴനിലള്ള ചെടങ്ങളധാല
നനിര്ണയനിക്കലപട എനര്ത്ഥമധാകുന;
(ഡനി) “സന്ധംസധാനന്ധം” എനധാല കകേരള സന്ധംസധാനന്ധം എനര്ത്ഥമധാകുന.
3. ധധാതുക്കളുലട നനികനിപ്തമധാക്കല.―മകറലതങനിലന്ധം നനിയമതനികലെധാ ഏലതങനിലന്ധം
കകേധാടതനിയലട ഏലതങനിലന്ധം വനിധനിനര്യധായതനികലെധാ ഡനിക്രനിയനികലെധാ ഉതരവനികലെധാ അലല്ലെങനില
ഏലതങനിലന്ധം വനിളന്ധംബരതനികലെധാ എന്തുതലന അടങ്ങനിയനിരുനധാലന്ധം, എല്ലെധാ ഭൂമനിയനികലെയന്ധം,
ഏതുതരതനിലള്ള ഉടമസധാവകേധാശകമധാ വസ്തു നടപവകേധാശകമധാ ആയനിരുനധാലന്ധം,
മണനികലെയന്ധം അടനിമണനികലെയന്ധം ധധാതുക്കളുലട എല്ലെധാ അവകേധാശങ്ങളുന്ധം, ഈ ആകക്ട്
പ്രധാബലെര്യതനില വരുന തതീയതനി മുതല സര്ക്കധാരനില നനികനിപ്തമധായനിരനിക്കുനതുന്ധം ആയതക്ട്
സര്ക്കധാരനിലന്റെ നനിയന്ത്രണതനിനക്ട് വനികധയമധായനിരനിക്കുനതുമധാണക്ട്.
4. നനികനിപ്തമധാക്കലെനിലന്റെ രതീതനി.―1881 ജൂണ് 14-ാം തതീയതനിയനിലലെ തനിരുവനിതധാന്ധംകൂര്
വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം 1905-ലലെ ലകേധാച്ചനി വനിളന്ധംബരതനിലന്റെയന്ധം പരനിധനിക്കക്ട് കേതീഴനില വരുന
ഭൂമനി ഒഴനിലകേ, സന്ധംസധാനലത ഭൂമനിയനിലള്ള മണനിലലെയന്ധം അടനിമണനിലലെയന്ധം ധധാതുക്കളുലട
അവകേധാശങ്ങള്, കമല പരധാമര്ശനിച്ച തനിരുവനിതധാന്ധംകൂര്-ലകേധാച്ചനി പ്രകദശങ്ങളനില ധധാതുക്കള്
സന്ധംസധാനതക്ട് നനികനിപ്തമധായ അകത രതീതനിയനില നനികനിപ്തമധാകുനതധാണക്ട് .
5. ചെടങ്ങള് ഉണധാക്കുവധാനുള്ള അധനികേധാരന്ധം.―(1) സര്ക്കധാരനിനക്ട് ഔകദര്യധാഗനികേ ഗസറക്ട്
വനിജധാപനന്ധം വഴനി, ഈ ആകനിലലെ വര്യവസകേള് നടപനിലെധാക്കുനതനിനധായനി ചെടങ്ങള്
ഉണധാക്കധാവനതധാണക്ട്.
(2) ഈ ആകനിന് കേതീഴനില ഉണധാക്കലപടുന ഓകരധാ ചെടവന്ധം അതക്ട്
ഉണധാക്കനിയതനിനുകശഷന്ധം, കേഴനിയനത്ര കവഗന്ധം, നനിയമസഭേ സകമളനതനിലെധായനിരനിക്കുകമ്പധാള്
അതനിലന്റെ മുമ്പധാലകേ അതക്ട് ഒരു സകമളനതനികലെധാ, തുടര്ച്ചയധായ രണക്ട് സകമളനങ്ങളനികലെധാ
ലപടധാവന ആലകേ പതനിനധാലെക്ട് ദനിവസക്കധാലെകതക്കക്ട് വയ്കക്കണതുന്ധം, അപ്രകേധാരന്ധം അതക്ട് ഏതക്ട്
സകമളനതനില വയ്ക്കുനകവധാ ആ സകമളനകമധാ ലതധാടടുത്തുവരുന സകമളനകമധാ
അവസധാനനിക്കുനതനിനു മുമ്പക്ട് നനിയമസഭേ പ്രസ്തുത ചെടതനില
ഏലതങനിലന്ധം രൂപകഭേദന്ധം
വരുത്തുകേകയധാ അലല്ലെങനില ആ ചെടന്ധം ഉണധാകക്കണതനിലല്ലെനക്ട് തതീരുമധാനനിക്കുകേകയധാ
ലചെയ്യുനപകന്ധം, ആ ചെടതനിനക്ട് അതനിനുകശഷന്ധം, അതതക്ട് സന്ധംഗതനികപധാലലെ, അപ്രകേധാരന്ധം
രൂപകഭേദന്ധം വരുതനിയ രൂപതനില മധാത്രന്ധം പ്രധാബലെര്യമുണധായനിരനിക്കുകേകയധാ, അലല്ലെങനില
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യധാലതധാരു
പ്രധാബലെര്യവമനില്ലെധാതനിരനിക്കുകേകയധാ
ലചെയ്യുനതുമധാകുന;
എനനിരുനധാലന്ധം,
അപ്രകേധാരമുള്ള ഏലതങനിലന്ധം രൂപകഭേദലപടുതകലെധാ റദ്ദേധാക്കകലെധാ, ആ ചെടപ്രകേധാരന്ധം മുന്പക്ട്
ലചെയ്തനിട്ടുള്ള ഏലതങനിലന്ധം സന്ധംഗതനിയലട സധാധുതയക്ട് ഭേന്ധംഗന്ധം വരധാത വനിധതനില
ആയനിരനികക്കണതധാണക്ട്.
6. വവഷമര്യങ്ങള് നതീക്കന്ധംലചെയ്യേല.―(1) ഈ ആകനിലലെ വര്യവസകേള്
നടപനിലെധാക്കുനതനില എലന്തെങനിലന്ധം വവഷമര്യങ്ങള് ഉണധാകുന പകന്ധം, സര്ക്കധാരനിനക്ട്,
ഗസറനില പ്രസനിദ്ധലപടുതനിയ, ഉതരവക്ട് വഴനി പ്രസ്തുത വവഷമര്യന്ധം നതീക്കന്ധം ലചെയ്യുനതനികലെക്കക്ട്
ആവശര്യലമകനധാ യക്തലമകനധാ അതനിനക്ട് കതധാനനതുന്ധം, ഈ ആകനിലലെ വര്യവസകേള്ക്കക്ട്
വനിരുദ്ധമല്ലെധാതതുമധായ വര്യവസകേള് ഉണധാക്കധാവനതധാണക്ട് :
എനധാല, അങ്ങലനയള്ള യധാലതധാരു ഉതരവന്ധം ഈ ആകനിലന്റെ പ്രധാരന്ധംഭേതതീയതനി മുതല
രണക്ട് വര്ഷക്കധാലെതനിനക്ട് കശഷന്ധം പുറലപടുവനിക്കുവധാന് പധാടുള്ളതല്ലെ.
(2) ഈ വകുപക്ട് പ്രകേധാരന്ധം പുറലപടുവനിച്ച ഓകരധാ ഉതരവന്ധം അതക്ട്
പുറലപടുവനിച്ചതനിനുകശഷന്ധം, കേഴനിയനത്ര കവഗന്ധം, സന്ധംസധാന നനിയമസഭേ മുമ്പധാലകേ
വയ്കക്കണതധാണക്ട്.
7. റദ്ദേധാക്കലന്ധം ഒഴനിവധാക്കലന്ധം.―(1) 2021-ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള് (അവകേധാശങ്ങള്
നനികനിപ്തമധാക്കല) ഒധാര്ഡനിനന്സക്ട് (2021-ലലെ 124) ഇതനിനധാല റദ്ദേധാക്കനിയനിരനിക്കുന.
(2) അങ്ങലന റദ്ദേധാക്കനിയനിരുനധാല തലനയന്ധം, പ്രസ്തുത ഓര്ഡനിനന്സക്ട് പ്രകേധാരന്ധം
ലചെയ്തകതധാ ലചെയ്തതധായനി കേരുതലപടുനകതധാ ആയ ഏലതങനിലന്ധം കേധാരര്യകമധാ എടുതകതധാ
എടുതതധായനി കേരുതലപടുനകതധാ ആയ ഏലതങനിലന്ധം നടപടനികയധാ, ഈ ആകനിന് കേതീഴനില
ലചെയ്തതധാകയധാ എടുതതധാകയധാ കേരുതലപകടണതധാണക്ട്.

കകേരള നനിയമസഭേധാ ലസക്രകടറനിയറക്ട്,
തനിരുവനന്തെപുരന്ധം,
2021 ഒകേക്ട്കടധാബര് 7.

എസക്ട്. വനി. ഉണനികൃഷ്ണന് നധായര്,
ലസക്രടറനി.

