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റൂളളളിംഗഗ

മള  .    സസ്പീക്കര:  2021-ലലെ  കകേരള  ലതതൊഴളലുറപഗ  ലതതൊഴളലെതൊളള  കക്ഷേമനളധള

ബളലളലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്  2005-ലലെ  മഹതൊതതൊഗതൊനള  കദേശസ്പീയ  ഗതൊമസ്പീണ

ലതതൊഴളലുറപഗ  നളയമളിം  എന്ന  കകേന്ദ്രനളയമതളലലെ  വവ്യവസ്ഥകേള്ക്കഗ

വളരുദ്ധമതൊലണനളിം  ധനകേതൊരവ്യ  ലമകമതൊറതൊണളിം  അപരവ്യതൊപ്തമതൊലണനമതൊണഗ

ശസ്പീ.  ലകേ.  ബതൊബു  (തൃപ്പുണളത്തുറ)  തലന്റെ  തടസ്സവതൊദേതളലൂലട  ഉന്നയളച്ചതഗ.

അതുസളിംബനളച്ചഗ  ബഹുമതൊനലപട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയളിംഭരണ  വകുപ്പുമനള  ഇവളലട

വളശദേസ്പീകേരളക്കുകേയുണതൊയള.

ഈ  ബളല,  ലതതൊഴളലുറപഗ  രളിംഗതഗ  പ്രവരതളക്കുന്ന

ലതതൊഴളലെതൊളളകേള്ക്കതൊയുള്ള  ഒരു  കക്ഷേമനളധളക്കഗ  രൂപളിം  നലകേതൊനുള്ള

നളയമമതൊണഗ.  വളവളധ  ലതതൊഴളല  കമഖലെകേളളല  പ്രവൃതളലയടുക്കുന്ന

ലതതൊഴളലെതൊളളകേളുലട  കക്ഷേമതളനതൊയള  നളയമതളലൂലടതലന്ന  പ്രകതവ്യകേളിം

പ്രകതവ്യകേളിം  കക്ഷേമനളധളകേള്  രൂപസ്പീകേരളച്ചഗ  പ്രവരതളക്കുന്ന  ഇനവ്യയളലലെ  ഏകേ

സളിംസ്ഥതൊനമതൊണഗ  കകേരളളിം  എന്നതഗ  നമുക്കഗ  അഭളമതൊനളക്കതൊന്  വകേയുള്ള

കേതൊരവ്യമതൊണഗ.  ഇത്രയധളകേളിം  ലവലലഫെയര ലലെജളകസ്ലേഷനുകേള് മലറ്റെങളിം  നമുക്കഗ
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കേതൊണതൊനതൊകേളല.  അതുകപതൊലലെതൊരു  കക്ഷേമനളധള  ലതതൊഴളലുറപഗ  രളിംഗതഗ

പ്രവരതളക്കുന്നവരക്കുകവണള  രൂപസ്പീകേരളക്കതൊനതൊണഗ  ഈ ബളലളലൂലട  വളഭതൊവന

ലചെയളരളക്കുന്നതഗ. ഇതഗ കകേന്ദ്ര നളയമതളലലെ വവ്യവസ്ഥകേള് ലെളിംഘളക്കുന്നളലലന്നഗ

മതൊത്രമല,  ഒരു  ലവലലഫെയര  ലലെജളകസ്ലേഷന്  എന്ന  നളലെയളലക്കൂടള

കേതൊകണണതുണഗ.  അതുകപതൊലലെ,  ധനകേതൊരവ്യ  വകുപളലന്റെകൂടള  പരളകശതൊധനയുലട

അടളസ്ഥതൊനതളല  തയതൊറതൊക്കളയളട്ടുള്ള  ധനകേതൊരവ്യ  ലമകമതൊറതൊണതളലന്റെ

കേതൊരവ്യതളലുളിം പ്രകേടമതൊയ ഏലതങളലുളിം തരതളലുള്ള അപതൊകേത കേലണത്തുവതൊന്

കേഴളയുന്നളല. അതളനതൊല തടസ്സവതൊദേളിം നളലെനളലക്കുന്നതല.

2021-ലലെ കകേരള പഞതൊയതഗ രതൊജഗ  (കഭദേഗതള)  ബളലളലന്റെയുളിം  2021-ലലെ

കകേരള മുനളസളപതൊലെളറ്റെള (കഭദേഗതള) ബളലളലന്റെയുളിം അവതരണതളലനതളലര ശസ്പീ.

എന്.  ഷളിംസുദ്ദേസ്പീന്  ഉന്നയളച്ച  തടസ്സവതൊദേതളനുളിം  ബഹുമതൊനലപട്ട

തകദ്ദേശസസ്വയളിംഭരണ  വകുപ്പുമനള  മറുപടള  പറയുകേയുണതൊയള.

ഓരഡളനന്സുകേള്ക്കഗ  പകേരമുള്ള  നളയമനളരമതൊണ  കേതൊരവ്യതളല  നമ്മുലട

സഭയളല എത്രകയതൊ നതൊളതൊയള  നടനവരുന്ന ഒരു കേസ്പീഴ്വഴക്കളിം എന്ന നളലെയളല

തലന്നയതൊണഗ ഈ രണഗ ബളല്ലുകേളുളിം സഭയുലട മുമതൊലകേ വന്നളട്ടുള്ളതഗ. 



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

3

കകേരള നളയമസഭയുലട നടപടളക്രമവളിം  കേസ്പീഴ്വഴക്കവളിം എന്ന നമ്മുലടതലന്ന

റഫെറന്സഗ  ഗന്ഥതളലന്റെ  അടുത  കേതൊലെതഗ  പ്രസളദ്ധസ്പീകേരളച്ച  രണതൊളിം

വതൊലെവ്യതളലലെ അദ്ധവ്യതൊയളിം 17-ല ഇപ്രകേതൊരളിം പറയുന: 

"ഓരഡളനന്സളനഗ  പകേരമുള്ള  ബളല  ലതതൊട്ടടുത്തുവരുന്ന

സകമളനതളലതലന്ന  പതൊസ്സതൊക്കളലക്കതൊള്ളണലമന്നളല.   ഓരഡളനന്സഗ

പുറലപടുവളച്ചതളനുകശഷളിം  കചെരുന്ന  ആദേവ്യ  സകമളനതളലന്റെ  ആദേവ്യ  ദേളവസളിം

മുതല  42  ദേളവസതളനുള്ളളല  പതൊസ്സതൊക്കളയതൊല  മതളയതൊകുളിം.  ആദേവ്യ

സകമളനതളല പതൊസ്സതൊക്കതൊന് കേഴളയതൊത സതൊഹചെരവ്യളിം സളിംജതൊതമതൊകുന്നപക്ഷേളിം

അതഗ ലതതൊട്ടടുത സകമളനതളലെതൊയതൊലുളിം ആദേവ്യ സകമളന തസ്പീയതള മുതലുള്ള

42  ദേളവസലമന്ന  കേതൊലെപരളധളക്കുള്ളളല  ആയളരുന്നതൊല  മതളയതൊകുന്നതതൊണഗ."

(കപജഗ 456) 

ഇതതൊണഗ  നമ്മുലട  കേസ്പീഴ്വഴക്കളിം.  കകേതൊവളഡഗ-19-ലന്റെ  പശതൊതലെതളല

കേഴളഞ്ഞ  കേതൊലെങ്ങളളല  പ്രഖവ്യതൊപളക്കലപട്ട  കുലറകയലറ  ഓര ഡളനന്സുകേള്ക്കഗ

പകേരളിം  നളയമനളരമതൊണളിം  നടത്തുവതൊന്  നമുക്കഗ  കേഴളഞ്ഞളരുന്നളല.  കേഴളഞ്ഞ

സകമളന കേതൊലെതഗ ഇതുസളിംബനളച്ച ക്രമപ്രശളിം തസ്പീരപതൊക്കളലക്കതൊണഗ നലകേളയ
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റൂളളളിംഗളലന്റെകൂടള അടളസ്ഥതൊനതളലെതൊണഗ നളയമനളരമതൊണതളനഗ മതൊത്രമതൊയള ഈ

സകമളനളിം  കചെരുന്നതുളിം  ഓരഡളനന്സുകേള്ക്കഗ  പകേരമതൊയള  നളയമനളരമതൊണളിം

നടത്തുവതൊന്  നതൊളിം  പരളശമളക്കുന്നതുളിം.  ഈ  സതൊഹചെരവ്യതളല  ശസ്പീ.  എന്.

ഷളിംസുദ്ദേസ്പീലന്റെ തടസ്സവതൊദേവളിം നളലെനളലക്കുന്നതലലന്നഗ അറളയളക്കുന. 

2021-ലലെ  കകേരള  നഗര-ഗതൊമതൊസൂത്രണ  (കഭദേഗതള)  ബളല  ഇനവ്യന്

ഭരണഘടനയുലട  അനുകച്ഛേദേളിം  243  Z  D-യളല  വളഭതൊവന  ലചെയളരളക്കുന്ന

വവ്യവസ്ഥകേള്ക്കഗ  വളരുദ്ധമതൊലണന്നതതൊണഗ  ശസ്പീ.  മഞ്ഞളതൊളിംകുഴള  അലെളയുലട

തടസ്സവതൊദേളിം.  ബഹുമതൊനലപട്ട  മനള  ഇക്കതൊരവ്യവളിം  വളശദേമതൊയള  ഇവളലട

പരതൊമരശളക്കുകേയുണതൊയള.  സളിംസ്ഥതൊന  നളയമസഭയുലട  നളയമനളരമതൊണ

അധളകേതൊരതളലന്റെ  പരളധളയളല  വരുന്ന  വവ്യവസ്ഥകേള്  മതൊത്രമതൊണഗ  ബളലളല

വളഭതൊവന  ലചെയളരളക്കുന്നലതന്നതൊണഗ  നളയകമതൊപകദേശതളലന്റെകൂടള

അടളസ്ഥതൊനതളല ബഹുമതൊനലപട്ട മനള ഇവളലട വളശദേസ്പീകേരളച്ചളരളക്കുന്നതഗ. ഈ

സതൊഹചെരവ്യതളല  പ്രസസ്തുത  ബളലളലന്റെ  അവതരണലത  സളിംബനളച്ച

തടസ്സവതൊദേവളിം നളലെനളലക്കുന്നതലലന്നഗ ലചെയര റൂള് ലചെയ്യുന.


