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2021 -ലലെ കകേരള  ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി
(കഭദഗതതി) ബതില്

2008 -ലലെ കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  ആകക
കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനുള്ള  

ഒരു 

ബതില്

പപീഠതികേ.―2008-ലലെ  കകേരള  ലചെറുകേതിട  കതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി
ആകക  (2008-ലലെ  17)  തഞലഴപ്പറയുന്ന  ആവശശ്യങ്ങള്കഞയതി  കഭദഗതതി  ലചെയ്യുന്നതക
യുക്തമഞയതിരതിക്കുകേയഞല്;

ഭഞരത  റതിപ്പബതികതിലന്റെ  എഴുപതതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരതതില്  തഞലഴപ്പറയുഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമുണഞക്കുന:―

1. ചുരുകകപ്പരുഞ്ചാം പ്രഞരഞ്ചാംഭവഞ്ചാം.―(1) ഈ ആകതിനക    2021-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം
ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ആകക എന്നക കപരക  പറയഞഞ്ചാം.

(2) ഇതക 2020 ജൂലലെ 30-ാം തപീയതതി പ്രഞബലെശ്യതതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പകടണതഞണക.

2.  5-  ാം വകുപ്പതിലന്റെ കഭദഗതതി.―2008-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  ആകതിലലെ  (2008-ലലെ  17)  (ഇതതിനുകശഷഞ്ചാം  പ്രധഞന  ആകക  എന്നഞണക
പരഞമര്ശതികലപ്പടുകേ)  5-ാം വകുപ്പതില്,― 

(i)  (1)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  "നൂറതി ഇരുപതക രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള്കക പകേരഞ്ചാം
"നൂറതി എണ്പതക രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക;

(ii)  (2)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  "നൂറതി ഇരുപതക രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള്കക പകേരഞ്ചാം
"നൂറതി എണ്പതക രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക;

(iii) (3)-ാം ഉപവകുപ്പതില്  "ഇരുനൂറതി നഞല്പ്പതു രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള്കക
പകേരഞ്ചാം "മുന്നൂറതി അറുപതക രൂപ" എന്ന വഞക്കുകേള് കചെര്കകണതഞണക.

3. റദഞകലഞ്ചാം ഒഴതിവഞകലഞ്ചാം.―(1) 2021-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി
കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക (2021-ലലെ 130) ഇതതിനഞല് റദഞകതിയതിരതിക്കുന. 
1450/2021.
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(2)  അങ്ങലന  റദഞകതിയതിരുന്നഞല്തലന്നയുഞ്ചാം,  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സക  പ്രകേഞരഞ്ചാം

കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട പ്രധഞന ആകതിന്കേപീഴതില് ലചെയ്തകതഞ ലചെയ്തതഞയതി കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ

ആയ  ഏലതങതിലഞ്ചാം  കേഞരശ്യകമഞ  എടുതകതഞ  എടുതതഞയതി  കേരുതലപ്പടുന്നകതഞ  ആയ

ഏലതങതിലഞ്ചാം  നടപടതികയഞ,  ഈ  ആകക  പ്രകേഞരഞ്ചാം  കഭദഗതതി  ലചെയ്യലപ്പട  പ്രധഞന  ആകതിന്

കേപീഴതില് ലചെയ്തതഞകയഞ  എടുതതഞകയഞ കേരുതലപ്പകടണതഞണക.

ഉകദശശ്യകേഞരണങ്ങളുലട വതിവരണഞ്ചാം

2008-ലലെ കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി  ആകതിലന്റെ 5-ാം വകുപ്പക  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക

ഓകരഞ കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം ഓകരഞ അര്ദ്ധ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം നൂറതി ഇരുപതക രൂപ വപീതഞ്ചാം

നതിധതിയതികലെയക  അഞ്ചാംശദഞയമഞയതി   നല്കകേണതഞണക  എന്നക  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  5-ാം

വകുപ്പതിലന്റെ (2)-ാം ഉപവകുപ്പക, ഓകരഞ ലതഞഴതിലടമയുഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട അഞ്ചാംശദഞയതതിനക

തത്തുലെശ്യമഞയ നൂറതി  ഇരുപതക  രൂപ വപീതഞ്ചാം  ഓകരഞ അര്ദ്ധ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം നതിധതിയതികലെയക

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  നല്കകേണതഞണക  എന്നക  വശ്യവസ്ഥ  ലചെയ്യുന.  5-ാം  വകുപ്പതിലന്റെ  (3)-ാം

ഉപവകുപ്പക  സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതില് ലചെയ്യുന്ന ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ഓകരഞ അര്ദ്ധ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം

ഇരുനൂറതി നഞല്പതക  രൂപ വപീതഞ്ചാം  കക്ഷേമനതിധതിയതികലെയക അഞ്ചാംശദഞയമഞയതി  നല്കകേണതഞണക

എന്നക വശ്യവസ്ഥ ലചെയ്യുന.

2. കകേരള  ലചെറുകേതിട  കതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  കബഞര്ഡതിലന്റെ  വരുമഞനഞ്ചാം,

ലചെറുകേതിടകതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതികേള്കക  ആനുകൂലെശ്യങ്ങള്  നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഭരണനതിര്വ്വഹണ

ലചെലെവക നതിര്വ്വഹതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം തതികേചഞ്ചാം അപരശ്യഞപ്തമഞയതതിനഞല് ഓകരഞ ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം

ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം ഓകരഞ ലതഞഴതിലടമയുഞ്ചാം, ഓകരഞ അര്ദ്ധ വര്ഷവഞ്ചാം നതിധതിയതികലെകക നല്കകേണ

അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  നൂറതി  എണ്പതക  രൂപയഞയുഞ്ചാം  സസ്വയഞ്ചാം  ലതഞഴതില്  ലചെയ്യുന്ന  ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം

ഓകരഞ  അര്ദ്ധ വര്ഷവഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകക  ഒടുകകണ അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം  മൂന്നൂറതി  അറുപതക

രൂപയഞയുഞ്ചാം  വര്ദ്ധതിപ്പതിക്കുന്നതതിനക  സര്കഞര്  തപീരുമഞനതിച.  ആയതതികലെകഞയതി  2008-ലലെ

കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതിലലെ  5-ാം വകുപ്പതിലന്റെ  (1)  മുതല്

(3)  വലരയുള്ള ഉപവകുപ്പുകേള് കഭദഗതതി ലചെയ്യുന്നതതിനക സര്കഞര് തപീരുമഞനതിച.

3. കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭ സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം കമല്പ്പറഞ

നതിര്കദശങ്ങള്കക ഉടന് പ്രഞബലെശ്യഞ്ചാം നല്കകേണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ കകേരള ലചെറുകേതിട

കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക (2020--ലലെ 42) 2020 ജൂലലെ

29-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക  2020  ജൂലലെ  30-ാം

തപീയതതിയതിലലെ 1740-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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4. 2020  ആഗസക  24-ാം  തപീയതതി  കചെര്ന്ന  കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട
സകമ്മേളനതതില് പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനക പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകക
ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള്ള  ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

5. പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2020-ലലെ  കകേരള
ലചെറുകേതിട  കതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി   (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക  (2020-ലലെ  60)
2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  26-ാം തപീയതതി  കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക
2020  ലസപ്റഞ്ചാംബര്  29-ാം   തപീയതതിയതിലലെ  2216-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ
ഗസറതില് പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

6.  2020  ഡതിസഞ്ചാംബര്  31-ാം തപീയതതി  കചെര്ന്ന കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട
സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം  2021 ജനുവരതി 8-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക 2021 ജനുവരതി 22-ാം തപീയതതി
അവസഞനതിചതുമഞയ   കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭയുലട  സകമ്മേളനതതിലഞ്ചാം  പ്രസ്തുത
ഓര്ഡതിനന്സതിനക  പകേരഞ്ചാം  സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകക  ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള്ള
ഒരു  ബതില്  കകേരള  നതിയമസഭയതില്  അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
കേഴതിഞതില.

7.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക  (2021-ലലെ  12)
2021  ലഫെബ്രുവരതി 9-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക 2021
ലഫെബ്രുവരതി  10-ാം   തപീയതതിയതിലലെ  666-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

8.  2021  കമയക  24-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക  2021  ജൂണ്  10-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട സകമ്മേളനകേഞലെതക പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനക  പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകക ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

9.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള  ലചെറുകേതിട
കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി) ഓര്ഡതിനന്സക (2021-ലലെ 84) 2021 ജൂലലെ
1-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക  2021  ജൂലലെ  3-ാംതപീയതതിയതിലലെ
1950-ാം നമ്പര് കകേരള അസഞധഞരണ ഗസറതില് പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.
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10.  2021 ജൂലലെ 22-ാം തപീയതതി ആരഞ്ചാംഭതിചക 2021 ആഗസക 13-ാം തപീയതതി അവസഞനതിച
കകേരള സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട സകമ്മേളനകേഞലെതക പ്രസ്തുത ഓര്ഡതിനന്സതിനക  പകേരഞ്ചാം
സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട ഒരു ആകക ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനുള്ള ഒരു ബതില് നതിയമസഭയതില്
അവതരതിപ്പതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം പഞസഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം കേഴതിഞതില.

11.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡതിനന്സതിലലെ  വശ്യവസ്ഥകേള്  നതിലെനതിര്കതണതിയതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം
കകേരള  സഞ്ചാംസ്ഥഞന  നതിയമസഭ  സകമ്മേളനതതിലെലഞതതിരുന്നതതിനഞലഞ്ചാം  2021-ലലെ  കകേരള
ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതി  കക്ഷേമനതിധതി  (കഭദഗതതി)  ഓര്ഡതിനന്സക  (2021-ലലെ  130)
2021  ആഗസക  23-ാം തപീയതതി കകേരള ഗവര്ണര് വതിളഞ്ചാംബരലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ആയതക  2021
ആഗസക  25-ാം   തപീയതതിയതിലലെ  2481-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഞധഞരണ  ഗസറതില്
പ്രസതിദ്ധലപ്പടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചെയ.

12.  2021-ലലെ  130-ാം നമ്പര് ഓര്ഡതിനന്സതിനു പകേരഞ്ചാം സഞ്ചാംസ്ഥഞന നതിയമസഭയുലട
ഒരു ആകക ലകേഞണ്ടുവരുന്നതതിനക ഉകദശതിചലകേഞണ്ടുള്ളതഞണക ഈ  ബതില്.

ധനകേഞരശ്യലമകമ്മേഞറഞണഞ്ചാം

ഇഇൗ ബതിലെകല്ല് നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം പ്രഞബലെശ്യതതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം ലചെയ്തഞല് സഞ്ചാംസ്ഥഞന 
സഞതിതനതിധതിയതില് നതിനഞ്ചാം യഞലതഞരു അധതികേ ലചെലെവഞ്ചാം ഉണഞകുന്നതല

                                                                                   

വതി. ശതിവന്കുടതി 
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2008-ലലെ  കകേരള ലചെറുകേതിട കതഞടഞ്ചാം ലതഞഴതിലെഞളതി കക്ഷേമനതിധതി ആകതില് 
(2008-ലലെ 17) നതിനള്ള പ്രസക്തഭഞഗങ്ങള്

**                              **                                  **                              **

5.  നതിധതിയതികലെക്കുള്ള  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം.―(1)  ഓകരഞ  കതഞടഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതിയുഞ്ചാം  ഓകരഞ
അര്ദ്ധവര്ഷകതക്കുഞ്ചാം  നൂറതി  ഇരുപതക  രൂപ  വപീതഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെയക  അഞ്ചാംശദഞയമഞയതി
നല്കകേണതഞണക.

(2)  ഓകരഞ  ലതഞഴതിലടമയുഞ്ചാം  ലതഞഴതിലെഞളതികേളുലട  അഞ്ചാംശദഞയതതിനക  തത്തുലെശ്യമഞയ
നൂറതി  ഇരുപതക  രൂപ  വപീതഞ്ചാം  ഓകരഞ  അര്ദ്ധ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം  നതിധതിയതികലെകക  അഞ്ചാംശദഞയഞ്ചാം
നല്കകേണതഞണക .

(3)  സസ്വയഞ്ചാം ലതഞഴതില് ലചെയ്യുന്ന ഓകരഞ  അഞ്ചാംഗവഞ്ചാം ഓകരഞ അര്ദ്ധ വര്ഷകതക്കുഞ്ചാം
ഇരുനൂറതി നഞല്പതു രൂപ വപീതഞ്ചാം കക്ഷേമനതിധതിയതികലെകക അഞ്ചാംശദഞയമഞയതി  നല്കകേണതഞണക.

**                              **                                  **                              **

           


