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ക്രമപ്രശശ

2021-  ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള്   (  അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല  )
ബനിലനിലലെ നന്യൂനതകേള് പരനിഹരനിക്കല

ശശ  .    അനൂപപ്  കജേക്കബപ്:  സര,  എലന്റെ തടസ്സവധാദശ  അകങ്ങയപ്  എഴുതനി

നലകേനിയനിട്ടുണപ്.  അതനിലന്റെ വനിശദധാശശങ്ങളനികലെയപ്  കേടക്കുനനില.  ലപധാതുവധായനി

ചനിലെ  വനിഷയങ്ങള്  സൂചനിപനിക്കധാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയധാണപ്.  2021-ലലെ  കകേരള

ധധാതുക്കള്  (അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല)  ബനില ഗവണ്ലമന്റെപ്  ഇവനിലട

ലകേധാണ്ടുവരുനതനിലന്റെ  ലെകകശ,  മലെബധാര  കമഖലെയനിലലെ  ധധാതുമണല

നനികകപതനിലന്റെ  ഉടമസധാവകേധാശശ  സരക്കധാരനില  നനികനിപ്തമധാക്കുകേ

എനതനിലന്റെ അടനിസധാനതനിലെധാണപ്.  അതനികലെയപ് കപധാകുകമധാള് ഗവണ്ലമന്റെപ്

ആഗ്രഹനിക്കുനതപ്  ഒരു  ഏകേശകൃത  നനിയമശ  ലകേധാണ്ടുവരനികേ  എനതധാണപ്.

അതധാണപ്  ഇഇൗ  ബനിലനില  ബഹുമധാനലപട്ട  മനനി  പ്രതനിപധാദനിചനിരനിക്കുനതപ്.

പലക  ഇക്കധാരകതനില  ഒരു  ഏകേശകൃത  സസ്വഭധാവശ  വരുനനില  എനതധാണപ്

ആദകകമ  ചൂണനിക്കധാണനിക്കധാനുളളതപ്.  ഒരു  ഏകേശകൃത  സസ്വഭധാവശ  വരണലമനപ്

ഗവണ്ലമന്റെപ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നുലവങനില ഇഇൗ ബനിലനില പരധാമരശനിച, 1881-ലലെ

തനിരുവനിതധാശകൂര  വനിളശബരവശ  1905-ലലെ  ലകേധാചനി  വനിളശബരവശ,  രണപ്

വനിളശബരങ്ങളനിലലെ പ്രധധാനലപട്ട വകവസകേള്മധാതശ എടുതപ് ഇഇൗ ബനിലനില
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ഉള്ലപടുതനി  ലകേധാണ്ടുവകരണനിയനിരുന്നു.  ഇതപ്  നധാലള  ഒരു  നനിയമമധായനി

കേഴനിയുകമധാള് ഇഇൗ നനിയമശ അതനിലന്റെ പൂരണ്ണതയനിലലെതണശ എന്നുലണങനില

ആ  രണപ്  വനിളശബരങ്ങള്കൂടനി  ഇതനികനധാടപ്  കചരതപ്  വധായനികക്കണ

സധാഹചരകതനികലെയപ്  എതനികചരുകേയധാണപ്.  ഇഇൗ  വനിളശബരങ്ങള് അകങ്ങയപ്

അറനിവളളതുകപധാലലെ  പ്രശ-കകേധാണ്സനിറന്യൂഷണല  വനിളശബരങ്ങള്  ആണപ്.

ഇതനിനകേതപ്  സസ്വധാഭധാവനികേമധായുശ  ഇതരതനിലുളള  കേധാരകങ്ങള്  വരുകമധാള്

പലെകപധാഴുശ  ചരച  ലചയ്യുന  അനവധനി  കേധാരകങ്ങളുണപ്.  ലടറനികട്ടധാറനിയല

ജൂറനിസ്ഡനികന്  സശബനനിച്ചുളള  വനിഷയങ്ങള്  സസ്വധാഭധാവനികേമധായുശ

ഉയരന്നുവരുന  ഒനധാണപ്.  തനിരുവനിതധാശകൂര  വനിളശബരതനില

ഭൂവകവസനിതനികേലളക്കുറനിചപ്  സൂചനിപനിചനിട്ടുണപ്.  ആ  ഭൂവകവസനിതനികേള്

അനുസരനിച്ചുളള  ഭൂമനിയനില  നനിന്നുളള  ധധാതുഖനനതനിലന്റെ  അവകേധാശമധാണപ്

സരക്കധാരനികലെയപ് വരുനലതനപ് അതനില പ്രതനിപധാദനിചനിട്ടുണപ്. ഇകപധാള് ലകേധാചനി

വനിളശബരവമധായനി ബനലപട്ടപ്  പറയുകമധാള് അതനില കുറച്ചുകൂടനി  വനിശദമധായനി

ഏലതധാലക്ക  ധധാതുക്കള്  ആണപ്,  അതപ്  ഏലതധാലക്ക  നനിലെയനില  ഖനനശ

ലചയധാശ,  അതനിലന്റെ  വനിതരണശ  അലലങനില  അതനിലന്റെ  ഉപകയധാഗശ  ഏതപ്

നനിലെയനികലെയപ്  ലകേധാണ്ടുവരധാലമലനധാലക്ക  പ്രതനിപധാദനിചനിട്ടുണപ്.  ഇകപധാള് ഇഇൗ
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നനിയമതനിലൂലട  മലെബധാര  കമഖലെയനികലെയ്ക്കുളള  അവകേധാശവശ  ഗവണ്ലമന്റെപ്

ലകേധാണ്ടുവരധാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയധാണപ്.  വകതകസ്തമധായ  മൂനപ്  വകവസകേള്

സശസധാനതനിലന്റെ വനിവനിധ ഭധാഗങ്ങളനികലെയപ് വരധാന് കപധാകുന്നു എന്നുളളതധാണപ്

ഞധാന്  ചൂണനിക്കധാട്ടധാന്  ആഗ്രഹനിക്കുനതപ്.  മലെബധാര  കമഖലെയുശ  ഇഇൗ  ബനില

പ്രകേധാരശ  വരധാന്  കപധാകുന്നു.  ലകേധാചനി  വനിളശബരവശ  തനിരുവനിതധാശകൂര

വനിളശബരവശ  ഇതനില  ഉള്ലപടുതനിയനിരനിക്കുകേയധാണപ്.  ഇകപധാള്

ഗവണ്ലമന്റെനിനപ്  ലചയധാന്  കേഴനിയുനതപ്,  രണപ്  വനിളശബരങ്ങളനിലുമുളള

പ്രധധാനലപട്ട  വകവസകേലള,  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഇന്റെറസപ്  മുകനധാട്ടുവയ്ക്കുന

ഇതരതനിലുളള  വകവസകേലള  ഉള്ലപടുതനിലക്കധാണപ്  അതനിലനനിനപ്

എടുക്കധാമധായനിരുന്നു.  അതപ്  ഇഇൗ  ബനിലനില ലകേധാണ്ടുവരധാമധായനിരുന്നു എനധാണപ്

ഞധാന്  സൂചനിപനിചതപ്.  ആദകകമ  പറഞ്ഞ  മലറധാരു  കേധാരകശ  ലടറനികട്ടധാറനിയല

ജൂറനിസ്ഡനികന്  സശബനനിച്ചുളള  പ്രശങ്ങള്  ഉണധാകുശ.  ലടറനികട്ടധാറനിയല

ജൂറനിസ്ഡനികന്  ഇകപധാഴുശ  നമ്മുലട  സശസധാനശ  രൂപശകൃതമധായനിട്ടുണപ്.

അതുലകേധാണ്ടുതലന  ഇതപ്  പലെ  പ്രധാവശകശ  ചരച  ലചയ്ത  ഒരു  വനിഷയമധാണപ്.

ഇതരതനിലുളള ആശങകേള് ഉയരന്നുവരുന സധാഹചരകങ്ങള് ഉണപ്. Kerala

Adaptation  of  Laws-ല ഇഇൗ രണപ്  വനിളശബരങ്ങളുശ ഉള്ലപടുതനിയതധായനി
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കേധാണുനനില.  അങ്ങലന  വരുകമധാള്  നധാലള  ഏലതങനിലുശ  തരതനിലുളള

വകവഹധാരശ  ഇക്കധാരകതനില ഇനനിവന്നുകേഴനിഞ്ഞധാല....,  ഒരു നനിയമശ  നമ്മള്

നനിരമ്മനിക്കുകമധാള്  അതനില  ഏറവശ  പ്രധധാനമധായനിട്ടുളളതപ്  ഒരു

വകവഹധാരതനികലെയപ്  കപധാകേധാന് പധാടനില,  ഇനനി ഒരു വകവഹധാരശ ഉണധായധാല

അതനില  സശസധാനതനിലന്റെ  തധാലപരകശകൂടനി  മുന്നനിരതനി  മുകമധാട്ടുവരണശ.

അതനിലനധാരു  വശഴ്ച  ഉണധാകേധാന്  പധാടനില.  അതധാണപ്  എലധാ  ലലെജേനികസ്ലേഷനുശ

മുകനധാട്ടുവയ്ക്കുകമധാള്  അതനില  ലെകകശ  വയ്ക്കുന  പ്രധധാനലപട്ട  ഘടകേങ്ങളനില

ഒനപ്.  ഇഇൗ വനിളശബരങ്ങള് Kerala Adaptation of Law-യനില ഉള്ലപടധാലത

ഇരനിക്കുകമധാള്  സസ്വധാഭധാവനികേമധായുശ  അതനില  ഏലതങനിലുശ  തരതനിലുളള

നനിയമപ്രശശ  ഭധാവനിയനില  ഉണധാകുശ.  കതസകധാമ്മ  കജേക്കബപ്  കവഴ്സസപ്

ജേനികയധാളജേനിസപ്  എന  കകേസ്സുമധായനി  ബനലപട്ടപ്  ഗവണ്ലമന്റെനിനപ്

സുപ്രശശകകേധാടതനിയനിലനനിനപ്  ഉണധായ   അഡപ് കവഴ്സപ്  നനിയമമധാണപ്  അലലങനില

ഓരഡര ആണപ് ഇതരതനില ഒരു നനിയമ നനിരമ്മധാണതനികലെയപ് ഗവണ്ലമന്റെപ്

എതനികചരധാന്  കേധാരണമധായതപ്.  അതുലകേധാണപ്  ഭധാവനിയനിലലെങനിലുശ

അതരതനിലുളള നന്യൂനതകേള് ഉണധാകേധാതനിരനിക്കധാനുളള ശമശ വരണലമനധാണപ്

എനനിക്കപ്  സൂചനിപനിക്കധാനുളളതപ്.  ഞധാന്  ഉനയനിച  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങലള
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സശബനനിചപ് ഗവണ്ലമന്റെനിനപ് ഗവണ്ലമന്റെനികന്റെതധായ കവരഷന്സപ്  ഉണധാകുശ.

പലക  ഞധാന്  ആവശകലപടുനതപ്  ഇതനിലന  സശബനനിചപ്  ഒരു  സമഗ്രമധായ

ഏകേ നനിയമശ എന നനിലെയനികലെയപ് ലകേധാണ്ടുവരധാന് കേഴനിയണശ എന്നുളളതധാണപ്.

അതരതനില  വനനിരനിക്കുന  എലധാ  നന്യൂനതകേളുശ  പരനിഹരനിച്ചുലകേധാണപ്

കപധാകേധാന്  കേഴനിയുന  നനിലെയനിലുളള  റൂളനിശഗപ്  ബഹുമധാനലപട്ട  ലചയറനിലന്റെ

ഭധാഗത്തുനനിനപ് ഉണധാകേണലമനപ് ഞധാന് അഭകരതനിക്കുകേയധാണപ്.

2021-  ലലെ കകേരള ധധാതുക്കള്   (  അവകേധാശങ്ങള് നനികനിപ്തമധാക്കല  )
ബനിലനിലലെ നന്യൂനതകേള് പരനിഹരനിക്കല

നനിയമശ,  വകവസധായശ,  കേയര  വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    പനി  .    രധാജേശവപ്):  സര,

ബനില്ലുകേള്  അവതരനിപനിക്കുകമധാള്  പ്രധധാനമധായുശ  ലലെജേനികസ്ലേറശവപ്

കകേധാശപശറന്സനി ആണപ് കനധാകക്കണതപ്.  ഭരണഘടനയുലട  7-ാംലഷഡന്യൂളനിലലെ

18-ാം നമര എന്ടനി പ്രകേധാരശ ഭൂമനിലയ സശബനനിച്ചുശ 23-ാം എന്ടനി പ്രകേധാരശ

മനിനറലസനിലന  സശബനനിച്ചുശ  സശസധാനങ്ങള്ക്കപ്  അധനികേധാരമുണപ്.  50-ാം

നമര  എന്ടനി  പ്രകേധാരശ  ധധാതുക്കളുലട  കമലുളള  നനികുതനി  ഇഇൗടധാക്കധാനുളള

അധനികേധാരവശ സശസധാന ഗവണ്ലമന്റെനിനപ് ഉളളതധാണപ്.  അതനിനപ് പൂരണ്ണമധായുശ

ലലെജേനികസ്ലേറശവപ്  കകേധാശപശറന്സനി  നനിയമസഭയ്ക്കുണപ്.  അകദ്ദേഹശ

ഉനയനിചനിരനിക്കുനതപ്  മലറധാരു  പ്രശമധാണപ്,  1881-ലലെ  തനിരുവതധാശകൂര
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വനിളശബരവശ  1905-ലലെ  ലകേധാചനി  വനിളശബരവശ  നനിലെനനിലക്കുന്നുണപ്.  അതപ്

Kerala  Adaptation  of  Laws-ല  ഉള്ലപട്ടനിട്ടനിലധാതതുലകേധാണപ്  അതനിനപ്

നനിയമ സധാധുത ഉണധാകുകമധാ എന്നുളളതധാണപ്. എനധാല ഗവണ്ലമന്റെനിനുകവണനി

രധാജേധാവനില നനികനിപ്തമധായനിട്ടുളള  ഏലതലധാശ  കേധാരകങ്ങള് ഉകണധാ സസ്വധാതനകശ

കനടുന  സന്ദരഭതനില  ഇഇൗ  ഭരണഘടന  അശഗശകേരനിക്കുന  സന്ദരഭതനില

അലതലധാശതലന  ഇനക  ഗവണ്ലമന്റെനിലുശ  അതധാതപ്  സശസധാന

ഗവണ്ലമന്റുകേളനിലുശ  നനികനിപ്തമധായനിരനിക്കുശ  എന്നുളളതപ്  ഭരണഘടനയുലട

ആരട്ടനിക്കനിള്  294-ല  വളലര  കൃതകമധായനിതലന  നനിരവ്വചനിചനിട്ടുണപ്.

അതുലകേധാണ്ടുതലന ഇഇൗ വനിളശബരങ്ങലളലധാശ നമ്മുലട ബനിലനിലന്റെ ഭധാഗമധാണപ്.

അതുലകേധാണപ്  ഇവനിലട  പരധാമരശനിച  കതസകധാമ്മ  കജേക്കബപ്  കവഴ്സസപ്

ജേനികയധാളജേനിസപ്  എന  കകേസനില  തനിരുവതധാശകൂര  ലകേധാചനി  കമഖലെയനിലലെലധാശ

നനിയമമുണപ്,  അതുലകേധാണപ്  അവനിലടയുളള  ധധാതുക്കലളലധാശ  സശസധാന

ഗവണ്ലമന്റെനില  നനികനിപ്തമധാണപ്.  എനധാല  മലെബധാറനില  നനിയമമനില,

അതുലകേധാണപ്  അതപ്  ഉടമസനധാണപ്  ലെഭനിക്കുനലതനപ്  സുപ്രശശ  കകേധാടതനി

ആധനികേധാരനികേമധായനി  തലന  വകക്തമധാക്കനിയതപ്.  പ്രകതകകേ  നനിയമശ  ഇലങനില

അതപ്  ഭൂമനിയുലട  ഉടമസനുതലന  അവകേധാശലപട്ടതധാണപ്.  അതപ്
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പരനിഹരനിക്കധാന്  നനിയമനനിരമ്മധാണശ  ആവശകമധായനിവന്നു.  അതനിലനത്തുടരനപ്

അനപ് നനിയകമധാപകദശശ കേനിട്ടനി, പലക നനിയമനനിരമ്മധാണതനികലെയപ് കപധായനില.

2019-ല  വശണ്ടുശ  ലലഹകക്കധാടതനി  ഇതുസശബനനിച്ചുളള  ഒരു  വനിധനിയനില

അടനിയനരമധായനി  തലന  ഓരഡനിനന്സപ്  പ്രകേധാരശ  നനിയമനനിരമ്മധാണശ

നടതണലമന  ഉപകദശശകൂടനി  ഗവണ്ലമന്റെനിനപ്  ലെഭനിക്കുകേയുണധായനി.

അതുലകേധാണപ്  ഇതനിനപ്  ലലെജേനികസ്ലേറശവപ്  കകേധാശപശറന്സനിയുണപ്.  ഭരണഘടനധാ

വനിരുദ്ധമല,  ലസന്ടല  ആകനിനപ്  വനിരുദ്ധമല,  പൂരണ്ണമധായുശ  നമുക്കപ്

അധനികേധാരമുളള പ്രക്രനിയയധാണപ്.


