
2022-ലലെ കകേരള  മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ് (കഭേദഗതരി) ബരില

(നരിയമസഭേ പമാസമാകരിയ പ്രകേമാരമുള്ളതഡ്)

2017-ലലെ കകേരള  മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ് ആകഡ് 
കഭേദഗതരി ലചെയ്യുന്നതരിനുള്ള

 ഒരു 

ബരില

പപീഠരികേ.―2017-ലലെ  കകേരള മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ്  ആകഡ്  (2017-ലലെ  16-ാം ആകഡ്)
ഇതരിനുകശേഷടൈം കേമാണുന്ന ആവശേശ്യങ്ങള്കമായരി കഭേദഗതരി ലചെയ്യുന്നതഡ് യുക്തമമായരിരരിക്കുകേയമാല ;

ഭേമാരത  റരിപ്പബരികരിലന്റെ  എഴുപതരിമൂന്നമാടൈം  സടൈംവത്സരതരില  തമാലഴെപ്പറയുടൈം  പ്രകേമാരടൈം
നരിയമമുണമാക്കുന:―     

1.  ചുരുക  കപ്പ  രുടൈം  പ്രമാരടൈംഭേവടൈം  .―(1)  ഈ  ആകരിനഡ്  2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടടൈം
കബമാര്ഡഡ് (കഭേദഗതരി) ആകഡ് എന്നഡ്  കപരഡ് പറയമാടൈം.

(2)  ഇതഡ്  2022  ജനുവരരി  19-ാം  തപീയതരി  പ്രമാബലെശ്യതരില  വന്നതമായരി
കേരുതലപ്പകടണതമാണഡ്.  

2.  3  -  ാം വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―2017-ലലെ കകേരള മമാരരിടടടൈം കബമാര്ഡഡ് ആകരിലന്റെ (2017-ലലെ
16-ാം ആകഡ്) (ഇതരിനുകശേഷടൈം പ്രധമാന ആകഡ് എന്നമാണഡ് പരമാമര്ശേരികലപ്പടുകേ) 3-ാം വകുപ്പരില,―

(1) (3)-ാം ഉപവകുപ്പരിനഡ്  പകേരടൈം തമാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പഡ്  കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ് :―

“(3)  കബമാര്ഡരിലന്റെ ആസമാനടൈം  തരിരുവനന്തപുരതഡ്  ആയരിരരിക്കുന്നതടൈം   ഒരു
കമഖലെമാ ആഫപീസഡ് ലകേമാചരിയരില ഉണമായരിരരിക്കുന്നതമമാണഡ്.”.

(2) (4) -ാം ഉപവകുപ്പരില,―

(എ) (i)-ാം ഇനതരിനുപകേരടൈം തമാലഴെപ്പറയുന്ന ഇനടൈം കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ്:―

“(i)  ലചെയര്മമാലന  സടൈംസമാന  സര്കമാര്  നമാമനരിര്കദ്ദേശേടൈം  ലചെകയ്യേണതടൈം
അകദ്ദേഹടൈം  അഖരികലെന്തശ്യമാ  സര്വപീസരിലലെ  ഒരു  ഉകദശ്യമാഗസന്  ആയകതമാ  ആയരിരുന്നകതമാ
ആയ  ഒരമാകളമാ,  സര്കമാരരികലെമാ  ലപമാതകമഖലെയരികലെമാ  വന്കേരിട  തറമുഖങ്ങളരികലെമാ  മമാരരിടടടൈം
കബമാര്ഡുകേളരികലെമാ എകരികേക്യൂടപീവഡ് ലചെയര്കപഴ്സണ/മമാകനജരിടൈംഗഡ് ഡയറക്ടര്/വകുപ്പഡ് അദശ്യക്ഷന്
എന്ന നരിലെയരില ഭേരണപരരിചെയമുള്ള ആകളമാ ആയരിരരികകണതമമാണഡ്.”. 
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(ബരി)  (ii)-ാം  ഇനതരില,  "പ്രരിന്സരിപ്പല  ലസക്രടറരിയുലട  പദവരിയരില
തമാലഴെയലമാത"  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരടൈം  "ലസക്രടറരിയുലട  പദവരിയരില  കുറയമാത"
എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

       (സരി) (ix)-ാം  ഇനതരിനഡ്  കശേഷടൈം  തമാലഴെപ്പറയുന്ന  ഇനടൈം  കചെര്കകണതമാണഡ്,
അതമായതഡ്:―

      “(x) ചെപീഫഡ് എകരികേക്യൂടപീവഡ് ഓഫപീസര് : ലമമ്പര് ലസക്രടറരി.”.

(3) (5)-ാം ഉപവകുപ്പരില, "അഞ" എന്ന വമാകരിനഡ് പകേരടൈം "മൂന്നഡ് " എന്ന വമാകഡ്
കചെര്കകണതമാണഡ്.

3. 8-  ാം വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലന്റെ 8-ാം വകുപ്പരില   “കബമാര്ഡരിനഡ്,
സര്കമാരരിലന്റെ മുന്കൂടരിയുള്ള അടൈംഗപീകേമാരകതമാടുകൂടരി” എന്ന വമാക്കുകേള്ക്കുടൈം ചെരിഹ്നതരിനുടൈം
പകേരടൈം “സര്കമാരരിനഡ് സസ്വകമധകയമാ അലലങരില കബമാര്ഡരിനഡ് സര്കമാരരിലന്റെ മുന്കൂടരിയുള്ള
അടൈംഗപീകേമാരകതമാടുകൂടരികയമാ” എന്ന വമാക്കുകേള്  കചെര്കകണതമാണഡ്. 

4.  9-  ാം  വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  9-ാം  വകുപ്പരിലന്റെ  (2)-ാം
ഉപവകുപ്പരില അവസമാനമമായരി തമാലഴെപ്പറയുന്ന വമാചെകേടൈം  കൂടരികചര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ് :― 

"കൂടമാലത സര്കമാരരിലന്റെ തമാലെഡ് പരശ്യങ്ങള്കനുസരരിചമാണഡ് കബമാര്ഡഡ് പ്രവര്തരിക്കുന്നലതനടൈം
സമാമ്പതരികേമമായ കേരുതലുകേള് ഉള്ലപ്പലട,  എലമാ നരിയമങ്ങളടൈം ചെടങ്ങളടൈം നടപടരിക്രമങ്ങളടൈം
സൂക്ഷ്മമമായരി പമാലെരിക്കുനലണനടൈം അകദ്ദേഹടൈം ഉറപ്പുവരുകതണതമാണഡ്.”.

5.  13-  ാം  വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി  .―പ്രധമാന ആകരിലലെ  13-ാം  വകുപ്പരിലന്റെ (1)-ാം
ഉപവകുപ്പരില  "വരിജമാപനടൈം"  എന്ന  വമാകരിനഡ്  പകേരടൈം  "ഉതരവഡ്" എന്ന  വമാകഡ്
കചെര്കകണതമാണഡ്. 

6.  14-  ാം  വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  14-ാം  വകുപ്പരിലന്റെ  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പരിനഡ് കശേഷടൈം തമാലഴെപ്പറയുന്ന ഉപവകുപ്പഡ് കൂടരികചര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ് :―

“(1 എ)  നരിലെവരിലുള്ള  നരിയമങ്ങളടൈം  ചെടങ്ങളടൈം  കേമാലെമാകേമാലെങ്ങളരില  സര്കമാര്
പുറലപ്പടുവരിക്കുന്ന  നരിര്കദ്ദേശേങ്ങളടൈം  പമാലെരിച്ചുലകേമാണഡ്  കബമാര്ഡരിലന്റെ  എലമാ  ഇടപമാടുകേളരിലുടൈം
സമാമ്പതരികേഅചടകടൈം ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എന്നതഡ്   ധനകേമാരശ്യ-കേണക്കുകേളലട കേണകടമാളറുലട
കേര്തവശ്യമമാണഡ്.”. 

7.  17-  ാം വകുപ്പരിനഡ്  പകേരടൈം പുതരിയ വകുപ്പഡ് കചെര്കല.―പ്രധമാന ആകരിലലെ  17-ാം
വകുപ്പരിനഡ് പകേരടൈം തമാലഴെപ്പറയുന്ന വകുപ്പഡ് കചെര്കകണതമാണഡ്, അതമായതഡ്:―
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“17.  തറമുഖ  ഡയറക്ടകററരിലലെയുടൈം കേമാരശ്യമാലെയങ്ങളരിലലെയുടൈം ജപീവനകമാലര സടൈംബനരിച

പ്രകതശ്യകേ വശ്യവസകേള്.―(1)  ഈ ആകരില എന്തുതലന്ന അടങ്ങരിയരിരുന്നമാലുടൈം നരിശ്ചയരികലപ്പട

ദരിവസവടൈം അനവലരയുടൈം തറമുഖ  ഡയറക്ടകററരിലുടൈം തറമുഖകേമാരശ്യമാലെയങ്ങളരിലുടൈം കജമാലെരികനമാകരിയരിരുന്ന

ഉകദശ്യമാഗസരുടൈം മറഡ്  ജപീവനകമാരുടൈം അതകപമാലലെ സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി  തടരുന്നതടൈം

അവര്കഡ്  കബമാര്ഡഡ്  രൂപപീകേരരികലപ്പടരിടരിലമായരിരുനലവങരില  ലെഭേശ്യമമാകുമമായരിരുന്ന  എലമാവരിധ

അവകേമാശേങ്ങളടൈം  അവരുലട  സൂപ്പറമാകനസ്വഷകനമാടുകൂടരി,  അപ്രകേമാരമുള്ള  തസരികേകേള്

അവസമാനരിക്കുന്ന വരിധതരില തടരമാവന്നതമമാണഡ്. 

(2)  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പരിലലെ  യമാലതമാനടൈംതലന്ന  പ്രസ്തുത  ഉകദശ്യമാഗസര്ക്കുടൈം

ജപീവനകമാര്ക്കുടൈം  നരിര്ണ്ണയരികലപ്പടമാവന്നവരിധതരില  ഓപ്ഷന്  നലകേരി  കബമാര്ഡരിലലെ

ജപീവനകമാരമായരി മമാറുന്നതരിലന തടയുന്നതല.

(3) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് പ്രകേമാരടൈം  സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരുന്ന ജപീവനകമാലര

പ്രസ്തുത വകുപ്പരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികലപ്പട അവരുലട അവകേമാശേങ്ങള്കഡ് ഹമാനരി വരുതമാത

വരിധതരില  അവരുലട  കസവനടൈം  വരിനരികയമാഗരിക്കുന്നതരിനഡ്  സര്കമാരരിനഡ്

അവകേമാശേമുണമായരിരരിക്കുന്നതമാണഡ് :

എന്നമാല അപ്രകേമാരടൈം തടരുന്ന സര്കമാര് ജപീവനകമാരുലട കമലകനമാടവടൈം അവര്കഡ്

കമലുള്ള  അചടകനടപടരികേള്ക്കുള്ള  അധരികേമാരവടൈം  കബമാര്ഡരില  നരിക്ഷരിപ്തമമായരിരരിക്കുന്നതമാണഡ്.

ഏലതങരിലുടൈം  ജപീവനകമാരലനതരിലര  കബമാര്ഡഡ്  അചടക  നടപടരി  എടുക്കുന്ന  സടൈംഗതരിയരില

പ്രസ്തുത ജപീവനകമാരനഡ് സര്കമാരരികലെയഡ് അപ്പപീല സമര്പ്പരികമാവന്നതടൈം പ്രസ്തുത അപ്പപീലെരികന്മേലുള്ള

സര്കമാരരിലന്റെ തപീരുമമാനടൈം അന്തരിമമമായരിരരിക്കുന്നതമമാണഡ്.

(4) (1)-ാം ഉപവകുപ്പഡ് പ്രകേമാരടൈം സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരുന്ന ജപീവനകമാര്

വരിരമരിക്കുന്നകതമാടുകൂടരി ആ തസരികേകേളലട എന്ടരി കകേഡര്   കബമാര്ഡരിലലെ തസരികേകേളമായരി

മമാറുന്നതടൈം  അപ്രകേമാരമുള്ള  തസരികേകേളരില  കബമാര്ഡരിലന്റെ  റഗുകലെഷനുകേള്  പ്രകേമാരമുള്ള

നരിയമനങ്ങള് നടകതണതമമാണഡ്.

(5)  ഈ ആകഡ് പ്രമാബലെശ്യതരില വന്നതരിലന തടര്ന്നഡ്  നരിശ്ചയരികലപ്പട ദരിവസടൈം

കബമാര്ഡരിലലെ  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറരിയവര്കഡ്   2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടടൈം  കബമാര്ഡഡ്

(കഭേദഗതരി) ആകരിലന തടര്ന്നഡ് യമാലതമാരുവരിധ മമാറങ്ങകളമാ സപീനരികയമാറരിറരി നഷ്ടകമമാ കസവന

കവതന  വശ്യവസയരില  കദമാഷകേരമമായ  മറഡ്   യമാലതമാരുവരിധ  മമാറങ്ങകളമാ  കൂടമാലതതലന്ന

സര്കമാര് ജപീവനകമാരമായരി തടരമാവന്നതമാണഡ്.  ഈ ആകരിനുടൈം 2022-ലലെ കകേരള മമാരരിടടടൈം

കബമാര്ഡഡ്  (കഭേദഗതരി)  ആകരിനുമരിടയരില  കബമാര്ഡരിലലെ  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറരിയ
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ജപീവനകമാലര  തരിരരിചഡ്  സര്കമാര്  ജപീവനകമാരമായരി  മമാറ്റുന്നതരില  എലന്തങരിലുടൈം  തര്കടൈം

ഉണമാകുന്നപക്ഷടൈം  അതരില  സര്കമാരരിനഡ്  ഉചെരിതമമായ  തപീരുമമാനലമടുകമാവന്നതടൈം

സര്കമാരരിലന്റെ തപീരുമമാനടൈം അന്തരിമമമായരിരരിക്കുന്നതമമാണഡ്.”.

8. 18-  ാം വകുപ്പഡ് വരിട്ടുകേളയല.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 18-ാം  വകുപ്പഡ് വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

9.  90-  ാം വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 90-ാം  വകുപ്പരില,―

 (1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പരില,―

    (എ) (എ) ഖണ്ഡതരില,"   ഗഗരവമമററയ അടറയനരഘടമമന കകരണതകല"

എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരടൈം  "ഉതരവരില  പറയുന്ന  കേമാരണങ്ങളമാല"  എന്ന  വമാക്കുകേള്

കചെര്കകണതമാണഡ്;

(ബരി)  (ബരി)  ഖണ്ഡതരിനഡ്  കേപീഴെരിലുള്ള  ലപമാത  നരിബനന  വശ്യവസയരില

"വരിജമാപനതരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികമാവന്ന ആറു മമാസതരില കേവരിയമാത അങ്ങലനയുള്ള

കേമാലെയളവരികലെകഡ്,  കബമാര്ഡരിലന  അതരിലെടൈംഘരികമാവന്നതമാണഡ്  "  എന്നപീ  വമാക്കുകേള്ക്കുടൈം

ചെരിഹ്നതരിനുടൈം പകേരടൈം  "വരിജമാപനതരില വരിനരിര്കദ്ദേശേരികമാവന്ന കേമാലെയളവരികലെകഡ്  ഈ

ആകരിന്കേപീഴെരില വശ്യവസ ലചെയരിട്ടുള്ള കബമാര്ഡരിലന്റെ ചുമതലെകേള് നരിര്വഹരിക്കുന്നതരികലെകമായരി

ഒരു അ ഡരിനരികസ്ട്രേറലറ നരിയമരികമാവന്നതമാണഡ് " എന്നപീ വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ് ;

                    (സരി) (ബരി) ഖണ്ഡതരിനഡ് കശേഷമുള്ള കരിപ്തനരിബനന വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

  (2)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പരില,―

       (എ)  (ബരി)  ഖണ്ഡതരില  “സര്കമാര്  നരിര്കദ്ദേശേരിക്കുന്ന  അങ്ങലനയുള്ള

ആകളമാ  ആളകേകളമാ”  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരടൈം  “സര്കമാര്  നരിയമരിക്കുന്ന

അഡരിനരികസ്ട്രേറര്” എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

     (ബരി) (സരി) ഖണ്ഡതരില,  "സര്കമാരരില" എന്ന വമാകരിനഡ് പകേരടൈം "(1)-ാം

ഉപവകുപ്പഡ്  പ്രകേമാരടൈം  നരിയമരികലപ്പട  അഡരിനരികസ്ട്രേററരില"  എന്ന  വമാക്കുകേള്

കചെര്കകണതമാണഡ്.

(3)  (3)-ാം ഉപവകുപ്പരില,―

   (എ) (എ) ഖണ്ഡതരില "ആറഡ് മമാസതരില കേവരിയമാത" എന്ന വമാക്കുകേള്

വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്;



5

   (ബരി) (സരി) ഖണ്ഡതരിലന്റെ കരിപ്തനരിബനനയരില "പ്രസ്തുത" എന്ന വമാകരിനഡ്
പകേരടൈം "ഈ" എന്ന വമാകഡ് കചെര്കകണതമാണഡ്. 

10.  91-  ാം വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 91-ാം  വകുപ്പരിലലെ,―

(1) (1)-ാം ഉപവകുപ്പരില,―

 (എ)  "നയപരമമായ നരിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വമാക്കുകേള്കഡ് പകേരടൈം  "പ്രമാധമാനശ്യമുള്ള
കേമാരശ്യങ്ങള് സടൈംബനരിച നരിര്കദ്ദേശേങ്ങള്"  എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്;

 (ബരി) (1)-ാം ഉപവകുപ്പരിലന്റെ കരിപ്തനരിബനന വരിട്ടുകേളകയണതമാണഡ്.

(2) (2)-ാം ഉപവകുപ്പരില, "നയപരമമായ ഒന്നമാകണമാ" എന്ന വമാക്കുകേള്കഡ് പകേരടൈം
"പ്രമാധമാനശ്യമുള്ള കേമാരശ്യമമാകണമാ" എന്ന വമാക്കുകേള് കചെര്കകണതമാണഡ്. 

11.  92-  ാം  വകുപ്പരിലന്റെ     കഭേദഗതരി.―പ്രധമാന ആകരിലലെ 92-ാം  വകുപ്പരില,  "ഭേമാരത
സര്കമാരരിലന്റെ  ഷരിപ്പരിടൈംഗഡ്  മനമാലെയവമമായരി"  എന്ന  വമാക്കുകേള്കഡ്  പകേരടൈം  "സടൈംസമാന
സര്കമാരുമമായുടൈം  ഭേമാരത  സര്കമാരരിലന്റെ  ഷരിപ്പരിടൈംഗഡ്  മനമാലെയവമമായുടൈം"  എന്ന  വമാക്കുകേള്
കചെര്കകണതമാണഡ്.

12.  സമാധൂകേരണടൈം.― 2022-ലലെ  കകേരള  മമാരരിടടടൈം  കബമാര്ഡഡ്  (കഭേദഗതരി)
ഓര്ഡരിനന്സഡ്  (2022-ലലെ  9)  (ഇതരിനുകശേഷടൈം  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  എന്നമാണഡ്
പരമാമര്ശേരികലപ്പടുകേ) പ്രമാബലെശ്യമരിലമാതമായരിതപീര്ന്നരിരുന്നമാലതലന്നയുടൈം ,―

(എ)  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  പ്രകേമാരടൈം  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യേലപ്പട   പ്രധമാന
ആകരിന്കേപീഴെരില ലചെയകതമാ ലചെയതമായരി കേരുതലപ്പടുന്നകതമാ ആയ ഏലതങരിലുടൈം കേമാരശ്യകമമാ,
എടുതകതമാ എടുതതമായരി കേരുതലപ്പടുന്നകതമാ ആയ ഏലതങരിലുടൈം നടപടരികയമാ ഈ ആകഡ്
പ്രകേമാരടൈം കഭേദഗതരി ലചെയ്യേലപ്പട  പ്രധമാന  ആകരിലലെ വശ്യവസകേള് പ്രകേമാരടൈം ലചെയതമാകയമാ
എടുതതമാകയമാ കേരുതലപ്പകടണതടൈം;

(ബരി) പ്രസ്തുത ഓര്ഡരിനന്സരിനഡ് പ്രമാബലെശ്യമരിലമാതമായരിതപീര്ന്നതരിനഡ് കശേഷവടൈം ഈ
ആകഡ്  ഗസറരില  പ്രസരിദലപ്പടുത്തുന്ന  തപീയതരികഡ്  മുന്പുടൈം  ലചെയ  ഏലതങരിലുടൈം  കേമാരശ്യകമമാ
എടുത  ഏലതങരിലുടൈം  നടപടരികയമാ,  അവ  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സരിനഡ്   പ്രമാബലെശ്യടൈം
ഇലമാതമായരിതപീര്ന്നരിലമായരിരുനലവങരില  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡരിനന്സഡ്  പ്രകേമാരടൈം  കഭേദഗതരി
ലചെയ്യേലപ്പട   പ്രധമാന   ആകരിന്കേപീഴെരില  ലചെയ്യുകേകയമാ  എടുക്കുകേകയമാ   ലചെയ്യുമമായരിരുന
എന്നതകപമാലലെ,   ഈ ആകഡ്  പ്രകേമാരടൈം  കഭേദഗതരി  ലചെയ്യേലപ്പട   പ്രധമാന  ആകരിന്കേപീഴെരില
ലചെയതമാകയമാ  എടുതതമാകയമാ കേരുതലപ്പകടണതമമാണഡ്.


