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2022-ലെ 5-ാാം നമ്പർ ഓർഡിനന്സ് 

2022-പ്പേ  കേരള  തകേശസവയംഭരണ  പ്പപാതുസർവീസ്   
ഓർഡിനന്സ് 

ഭാരത റിെബ്ലിക്കിപ്പെ എെുപത്തിമൂന്നാം സംവത്സരത്തില് കേരള ഗവർണർ 

വിളംബരപ്പെടുത്തിയത്. 

കേരള  സംസ്ഥാനപ്പത്ത  പഞ്ചായത്ത്,  മുനിസിൊേിറ്റി,  തകേശ സവയംഭരണ  
വേുെ്   (പ്ലാനിംഗ്)   എന്നിവയ്ക്ക്   േീെിേുള്ള   സർവീസുേപ്പളയും,  

പ്ഗാമവിേസനം, തകേശ സവയംഭരണ എഞ്ചീനീയറിംഗ് വിഭാഗം   
സർവീസുേപ്പളയും ഏേീേരിച്ചു  പ്പോണ്ട ് ഒരു   

തകേശ  സവയംഭരണ  പ്പപാതു  സർവീസ്  
രൂപീേരിക്കുന്നതിനായുള്ള 

 ഒരു 

ഓർഡിനന്സ് 

പീഠിേ.—കേരള സംസ്ഥാനപ്പത്ത പഞ്ചായത്ത്, മുനിസിൊേിറ്റി, തകേശസവയംഭരണ 

വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്) എന്നിവയ്ക്ക് േീെിേുള്ള സർവീസുേപ്പളയും, പ്ഗാമവിേസനം, 

തകേശസവയംഭരണ എഞ്ചീനീയറിംഗ് വിഭാഗം സർവീസുേപ്പളയും ഏേീേരിച്ചു പ്പോണ്ട ് 

ഒരു തകേശസവയംഭരണ  പ്പപാതു സർവീസ് രൂപീേരിക്കുന്നത് യുക്തമായിരിക്കുേയാല്; 

കേരള സംസ്ഥാന നിയമസഭ സകമ്മളനത്തിേല്ലാത്തതിനാേും താന് സതവര നടപടി 

എടുകക്കണ്ടത് ആവശയമാേുന്ന സാഹൈരയങ്ങള് നിേവിേുപ്പണ്ടന്ന് കേരള ഗവർണർക്ക ്

കബാദ്ധയമായിരിക്കുന്നതിനാേും; 

ഇകൊള്, അതിനാല്, ഭാരതത്തിപ്പെ ഭരണഘടനയുപ്പട 213- ാം അനുകേദം (1)- ാം 

ഖണ്ഡപ്പോരം നല്േപ്പെട്ട അധിോരങ്ങള് വിനികയാഗിച്ച്, കേരള ഗവർണർ 

താപ്പെെറയുന്ന ഓർഡിനന്സ ്വിളംബരപ്പെടുത്തുന്നു:— 

1.ൈുരുക്കകെരും പ്പാരംഭവും.—(1) ഈ ഓർഡിനന്സിന് 2022-പ്പേ കേരള 

തകേശസവയംഭരണ പ്പപാതുസർവീസ്  ഓർഡിനന്സ ്എന്ന് കപര് പറയാം. 

(2) ഇത്  ഉടന് പ്പാബേയത്തില് വരുന്നതാണ്. 
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2. 1994-പ്പേ 13- ാം ആേ്റ്റും 1994-പ്പേ 20- ാം ആേ്റ്റും 2016-പ്പേ 9- ാം ആേ്റ്റും 

താല്ക്കാേിേമായി കഭദഗതി പ്പൈയ്യപ്പെകടണ്ടതാണ്.—ഈ ഓർഡിനന്സ് 

നിേവിേിരിക്കുന്ന ോേത്ത്, 1994-പ്പേ കേരള  പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആേ്റ്റിനും (1994-പ്പേ 

13- ാം ആേറ്്റ്) 1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി ആേ്റ്റിനും (1994-പ്പേ 20- ാം ആേറ്്റ്)  

2016-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ ആേറ്്റിനും (2016-പ്പേ 9- ാം ആേ്റ്റ)് 3 മുതല്  

5 വപ്പര വേുെുേളില് പരാമർശിച്ചിരിക്കുന്ന കഭദഗതിേള്ക്ക് വികധയമായി 

പ്പാബേയമുണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 

3. 1994-പ്പേ 13- ാം ആേ്റ്റിപ്പെ കഭദഗതി.—1994-പ്പേ കേരള പഞ്ചായത്ത് രാജ് 

ആേ്റ്റിപ്പെ (1994-പ്പേ 13- ാം ആേ്റ്റ)് 180- ാം വേുെിപ്പെ  (4)- ാം ഉപവേുെില്,— 

(i) “ഉകദയാഗസ്ഥന്മാകരകയാ   ജീവനക്കാകരകയാ   സംസ്ഥാനപ്പമാട്ടാപ്പേകയാ 

ഓകരാ ജില്ലയ്ക്കു കവണ്ടികയാ ഒരു പ്പകതയേ സർവീസായി രൂപീേരിക്കുന്നതിന് വയവസ്ഥ 

പ്പൈയ്യാവുന്നതുമാണ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “ഉകദയാഗസ്ഥപ്പരയും ജീവനക്കാപ്പരയും 

മകറ്റപ്പതങ്കിേും സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാപ്പരയും ഉള്പ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട ്

സംസ്ഥാനത്തിപ്പനാട്ടാപ്പേകയാ ഓകരാ ജില്ലയ്ക്കുമാകയാ തകേശ സവയംഭരണ പ്പപാതു 

സർവീസ്  രൂപീേരിക്കുന്നതിന്  വയവസ്ഥ  പ്പൈയ്യാവുന്നതുമാണ് ” എന്ന  വാക്കുേള് 

കൈർകക്കണ്ടതാണ്; 

(ii) താപ്പെെറയുന്ന വിശദീേരണം കൈർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“വിശദീേരണം:—ഈ ഉപവേുെിപ്പെ ആവശയത്തികേക്കായി, “മകറ്റപ്പതങ്കിേും  

സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ” എന്നാല്, സംസ്ഥാനപ്പത്ത മുനിസിൊേിറ്റി, 

തകേശസവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്) എന്നിവയ്ക്ക് േീെിേുള്ള സർവീസുേളിപ്പേയും 

പ്ഗാമവിേസനം, തകേശസവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം സർവീസുേളിപ്പേയും  

സർക്കാർ ജീവനക്കാർ  എന്നർഥമാേുന്നു.”. 

4. 1994-പ്പേ 20- ാം ആേ്റ്റിപ്പെ കഭദഗതി.—1994-പ്പേ കേരള മുനിസിൊേിറ്റി 

ആേ്റ്റിപ്പെ (1994-പ്പേ 20- ാം ആേ്റ്റ)് 222- ാം വേുെിപ്പെ (1ബി) ഉപവേുെില്,— 

(i) “ഉകദയാഗസ്ഥപ്പരകയാ ജീവനക്കാപ്പരകയാ സംസ്ഥാനത്തിപ്പനാട്ടാപ്പേകയാ ഓകരാ 

ജില്ലയ്ക്കുമാകയാ ഒരു പ്പകതയേ സർവീസായി രൂപീേരിക്കുന്നതിനുേൂടി വയവസ്ഥ 

പ്പൈയ്യാവുന്നതുമാണ്” എന്ന വാക്കുേള്ക്ക് പേരം “ഉകദയാഗസ്ഥപ്പരയും ജീവനക്കാപ്പരയും  

മകറ്റപ്പതങ്കിേും  സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാപ്പരയും ഉള്പ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട ്
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സംസ്ഥാനത്തിപ്പനാട്ടാപ്പേകയാ ഓകരാ ജില്ലയക്്കുമാകയാ  തകേശസവയംഭരണ  പ്പപാതു 

സർവീസ് രൂപീേരിക്കുന്നതിന് വയവസ്ഥ പ്പൈയ്യാവുന്നതുമാണ്” എന്ന വാക്കുേള് 

കൈർകക്കണ്ടതാണ്; 

(ii)  താപ്പെെറയുന്ന വിശദീേരണം കൈർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“വിശദീേരണം:—ഈ ഉപവേുെിപ്പെ ആവശയത്തികേക്കായി, “മകറ്റപ്പതങ്കിേും  

സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ” എന്നാല്, സംസ്ഥാനപ്പത്ത പഞ്ചായത്ത്, 

തകേശസവയംഭരണ വേുെ് (പ്ലാനിംഗ്) എന്നിവയ്ക്ക് േീെിേുള്ള സർവീസുേളിപ്പേയും 

പ്ഗാമവിേസനം, തകേശസവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എന്നീ 

സർവീസുേളിപ്പേയും സർക്കാർ ജീവനക്കാർ  എന്നർഥമാേുന്നു.”. 

5. 2016-പ്പേ 9- ാം ആേ്റ്റിപ്പെ കഭദഗതി.—2016-പ്പേ കേരള നഗര-പ്ഗാമാസൂപ്തണ 

ആേ്റ്റിപ്പെ (2016-പ്പേ 9- ാം ആേ്റ്റ)്  10- ാം വേുെിപ്പെ (2)- ാം ഉപവേുെിനുകശഷം 

താപ്പെെറയുന്ന ഉപവേുെ് കൈർകക്കണ്ടതാണ്, അതായത്:— 

“(3) ഈ ആേ്റ്റിപ്പേ വയവസ്ഥേള്ക്ക് വികധയമായി, 1968-പ്പേ കേരള പബ്ലിേ ്

സർവീസസ് ആേറ്്റ ് (1968-പ്പേ 19- ാം ആേ്റ്റ്) പ്പോരം ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള 

ൈട്ടങ്ങളനുസരിച്ച് ഉകദയാഗസ്ഥരുപ്പടയും ജീവനക്കാരുപ്പടയും തരംതിരിവ്, 

റിപ്േൂട്ട്പ്പമെ/്നിയമനരീതി, കസവന വയവസ്ഥേള്, ശമ്പളവും, ബത്തേളും, അച്ചടക്കം, 

പ്പപരുമാറ്റം എന്നിവ സർക്കാർ നിയപ്ന്തികക്കണ്ടതും അങ്ങപ്പനയുള്ള ൈട്ടങ്ങളില്  

ഏപ്പതങ്കിേും വിഭാഗത്തില്പ്പെട്ട, തകേശസവയംഭരണ വേുെ ് (പ്ലാനിംഗ്)-പ്പേ 

ഉകദയാഗസ്ഥപ്പരയും ജീവനക്കാപ്പരയും  മകറ്റപ്പതങ്കിേും  സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ 

ജീവനക്കാപ്പരയും ഉള്പ്പെടുത്തിപ്പക്കാണ്ട ് സംസ്ഥാനത്തിപ്പനാട്ടാപ്പേകയാ ഓകരാ 

ജില്ലയ്ക്കുമാകയാ തകേശസവയംഭരണ  പ്പപാതു സർവീസ് രൂപീേരിക്കുന്നതിന് വയവസ്ഥ 

പ്പൈയ്യാവുന്നതുമാണ്. 

വിശദീേരണം:—ഈ ഉപവേുെിപ്പെ ആവശയത്തികേക്കായി, “മകറ്റപ്പതങ്കിേും  

സർവീസുേളിേുള്ള സർക്കാർ ജീവനക്കാർ” എന്നാല്, സംസ്ഥാനപ്പത്ത പഞ്ചായത്ത്, 

മുനിസിൊേിറ്റി  എന്നിവയ്ക്ക് േീെിേുള്ള സർവീസുേളിപ്പേയും പ്ഗാമവിേസനം, 

തകേശസവയംഭരണ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം എന്നീ സർവീസുേളിപ്പേയും  സർക്കാർ 

ജീവനക്കാർ  എന്നർഥമാേുന്നു.”. 

 ആരിഫ് മുഹമ്മദ് ഖ ൻ, 
 ഗവർണർ. 
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GOVERNMENT OF KERALA 

Law (Legislation-C) Department 

NOTIFICATION 
 

No. 5840/Leg.C1/2022/Law.                Dated, Thiruvananthapuram,   31st March, 2022 

 17th Meenam, 1197 

 10th Chaithra, 1944. 

 

 
In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor of 

Kerala is pleased to authorise the publication in the Gazette of the following translation in 

English language of the Kerala Local Self Government Common Service Ordinance, 2022   

(5 of  2022). 

 By order of the Governor, 

 V. HARI NAIR, 

 Law Secretary. 
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[Translation in English of “2022-പ്പേ കേരള തകേശസവയംഭരണ  പ്പപാതുസർവീസ ്
ഓർഡിനന്സ”് published under the authority of the Governor.] 

ORDINANCE No. 5 OF 2022 

THE   KERALA  LOCAL  SELF  GOVERNMENT  COMMON  SERVICE 

ORDINANCE,  2022 

Promulgated by the Governor of Kerala in the Seventy-third Year of the Republic of 

India. 

AN 

ORDINANCE 
 

 to constitute a Local Self Government Common Service by integrating the services under 

Panchayat, Municipality, Local Self Government Department (Planning) and the 

services of  Rural Development and  Local Self Government Engineering Division, in the 

State of Kerala. 

Preamble.—WHEREAS, it is expedient to   constitute  a Local Self Government Common 

Service by integrating the services  under  Panchayat, Municipality, Local Self Government 

Department (Planning) and the services of  Rural Development and Local Self Government 

Engineering Division, in the State of Kerala; 

AND WHEREAS, the Legislative Assembly of the State of Kerala is not in session and the 

Governor of Kerala is satisfied that circumstances exist which render it necessary for him to 

take immediate action; 

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the 

Constitution of India, the Governor of Kerala is pleased to promulgate the following 

Ordinance:— 

1. Short title and commencement.—(1) This Ordinance  may be called the Kerala Local 

Self Government Common Service Ordinance, 2022. 

(2) It shall come into force at once. 

2. Acts 13 of 1994, 20 of 1994 and 9 of 2016 to be temporarily amended.—During the 

period of operation of this Ordinance, the Kerala Panchayat Raj Act, 1994 (Act 13 of 1994), 
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the Kerala Municipality Act, 1994 (Act 20 of 1994), and the Kerala Town and Country  

Planning Act, 2016 (Act 9 of 2016), shall have effect  subject to the amendments specified in 

sections 3 to 5. 

3. Amendment of Act 13 of 1994.—In sub-section (4) of section 180 of the Kerala 

Panchayat Raj Act, 1994 (Act 13 of 1994),— 

(i) for the words “for the constitution of any class of officers or servants of 

Panchayats into a separate service”, the words and symbol “for the constitution of  Local Self 

Government common service of any class of officers and employees of Panchayats,  including  

Government servants  in any other services” shall be substituted. 

(ii) the following explanation shall be inserted, namely:— 

“Explanation:—For the purpose of this sub-section, “Government servants in any 

other services” means Government servants in the services under Municipality, Local Self 

Government Department (Planning) and in the services of  Rural Development and  Local Self 

Government Engineering Division in the State.”. 

4. Amendment of Act 20 of 1994.—In sub-section (1B) of section 222 of the Kerala 

Municipality Act, 1994 (Act 20 of 1994),— 

(i) for the words and symbol “for the constitution of a separate service, for any class 

of officers or employees of Municipalities”, the words and symbols “for the constitution of 

Local Self Government common service, for any class of officers and employees of 

Municipalities,  including  Government servants  in any  other services” shall be substituted; 

(ii) the following explanation shall be inserted, namely:— 

“Explanation:—For the purpose of this sub-section, “Government servants in any 

other services” means  Government servants in the services under Panchayat, Local Self 

Government Department (Planning) and in the services of  Rural Development and  Local Self 

Government Engineering Division in the State.”. 

5. Amendment of Act 9 of 2016.—After sub-section (2) of section 10 of the Kerala Town 

and Country Planning Act, 2016 (Act 9 of 2016), the following sub-section shall be inserted, 

namely:— 

7

This is a digitally signed Gazette.
Authenticity may be verified through https://compose.kerala.gov.in/



“(3) Subject to the provisions of this Act, the Government shall, regulate the 

classification, method of recruitment/appointment, conditions of service, pay and allowances, 

discipline and conduct of  officers and employees,  in accordance with the rules made under  

the Kerala Public Services Act, 1968 (Act 19 of 1968), and such rules may provide   for the 

constitution of Local Self Government common service, for any class of officers and employees 

of Local Self Government Department (Planning),  including   Government servants  in  any 

other services either  for the whole State or for each district. 

Explanation:—For the purpose of this sub-section, “Government servants in any 

other services” means Government servants in the services under Panchayat, Municipality and 

in the services of  Rural Development and  Local Self Government Engineering Division  

in the State.”. 

 ARIF MOHAMMED KHAN, 

 GOVERNOR.  
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