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കകേരള സഞ്ചാംസഞനലത്ത വതിവതിധ ജഞതതി മതസരുലട ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടട്
അനുബനതിച്ചുള ആരഞധനഞലെയ ഭരണ സമതിതതികേളഞ്ചാം ആരഞധനഞലെയ -
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പഷ്ട്രീഠതികേ.―കകേരള  സഞ്ചാംസലത്ത  വതിവതിധ  ജഞതതി-മതസരുലട  ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടട്
അനുബനതിച്ചുള  ആരഞധനഞലെയ  ഭരണ  സമതിതതികേളഞ്ചാം,  ആരഞധനഞലെയ,  ജഷ്ട്രീവനക്കഞരുലട,
അഞ്ചാംഗഷ്ട്രീകൃത  സഞ്ചാംഘടനകേളഞ്ചാം  ഒഴതിലകേ  മത-രഞഷഷ്ട്രീയ  സഞ്ചാംഘടനകേളലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം
സമൂഹത്തതിനുണഞകുന്ന  അസശസതകേളഞ്ചാം,  പ്രശ്നങ്ങളഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കലപ്പെകടണതഞ്ചാം,
ആരഞധനഞലെയങ്ങളലട  പവതിത്രതയുഞ്ചാം  പരതിശുദതിയുഞ്ചാം  നതിലെനതിര്ത്തുകേയുഞ്ചാം  വതിശശഞസതികേള്ക്കട്
ഭകതിനതിര്ഭരവഞ്ചാം, സുരകതിതവമഞയ അന്തരഷ്ട്രീകഞ്ചാം പ്രദഞനഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതതിനുമഞയതി ഒരു നതിയമഞ്ചാം ഉറപ്പെട്
വരുകത്തണതട് യുകമഞയതിരതിക്കയഞല്;

ഭഞരത റതിപ്പെബതിക്കതിലന എഴുപത്തതിരണഞഞ്ചാം  സഞ്ചാംവത്സരത്തതില് തഞലഴപ്പെറയ യഞ്ചാം  പ്രകേഞരഞ്ചാം
നതിയമമ യണഞക്ക യന്ന യ:―

1.  ചെ യര യക്കകപ്പെര യഞ്ചാം  പ്രഞരഞ്ചാംഭവ യഞ്ചാം.―(1)  ഈ  ആകേട് റതിനട്  2021-ലലെ  കകേരള-
ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടട്  അനുബനതിച്ചുള  രഞഷഷ്ട്രീയ-സഞ്ചാംഘടനഞ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  നതിയനതിക്കല്
ആകട് എന്നട് കപരട് പറയഞഞ്ചാം;

(2)  ഇതതിനട് കകേരള സഞ്ചാംസഞനഞ്ചാം മുഴുവന വശ്യഞപതി ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതഞണട് ;
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(3) ഇതട് ഉടന  പ്രഞബലെശ്യത്തതില് വന്നതഞയതി കേരുതലപ്പെകടണതഞണട്.

2.  നതിര്വ്വചെനങ്ങള്.―ഈ  ആകേ ട്റതില്  സന്ദര്ഭഞ്ചാം  മറ യവതിധത്തതില്  ആവശശ്യലപ്പെടുന്ന
പകഞ്ചാം,―

(എ) "ആരഞധനഞലെയങ്ങള്  "  എന്നഞല് കകേരള സഞ്ചാംസഞനത്തുളതഞ്ചാം  വതിവതിധ ജഞതതി-
മത  വതിഭഞഗങ്ങളതിലലെ  വതിശശഞസതികേള്  അവരുലടതഞയ  വതിശശഞസങ്ങളഞ്ചാം  ആചെഞര-അനുഷഞനങ്ങളഞ്ചാം
നതിലെനതിര്ത്തുന്നതതിനഞയുഞ്ചാം  ആതഷ്ട്രീയ  പ്രവര് ത്തനങ്ങള്ക്കുമഞയുഞ്ചാം  ഉപകയഞഗതിക്കുന്ന  ആരഞലുഞ്ചാം
ആദരകവഞലട കേഞണുന്ന ഏലതഞരു പ്രവര്ത്തനഞലെയവഞ്ചാം എന്നര്ത്ഥമഞകേ യന്ന യ ;

(ബതി) "വതിവതിധ ജഞതതി മതസര് "  എന്നഞല് ഇന്തശ്യന  ഭരണഘടന അനുശഞസതിക്കുന്ന
എലഞ  ജഞതതി-മത  വതിഭഞഗങ്ങളലടയുഞ്ചാം  (മുകന്നഞക്ക-പതികന്നഞക്ക  ജന  വതിഭഞഗങ്ങള്,  ദളതിതര്,
മതനന്യൂനപകങ്ങള്, ഭഞഷഞ നന്യൂനപകങ്ങള് തടങ്ങതി ഇന്തശ്യന ഭരണഘടന അനുശഞസതിക്കുന്നതഞ്ചാം,
സഞ്ചാംസഞനത്തട് നതിലെവതിലുളതമഞയ വതിവതിധ ജഞതതി മതസരുലട) എന്നട് അര്ത്ഥമഞകുന.

(സതി)  "ആരഞധനഞലെയ ഭരണ സമതിതതികേള് " എന്നഞല്,―

(i)  സഞ്ചാംസഞനലത്ത കകത്രങ്ങളലട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് സുതഞരശ്യമഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം
വതിശശഞസതികേളലട  തഞല്പരശ്യങ്ങള്  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  കകത്രവഞ്ചാം,  കകത്രവകേ  സശത്തുഞ്ചാം
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  ഭരണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം  കേഞലെഞകേഞലെങ്ങളതില്
വശ്യവസഞപതിത മഞര്ഗ്ഗത്തതിലൂലട ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെട സമതിതതികേളഞ്ചാം;

(ii)   സഞ്ചാംസഞനലത്ത  ക്രതിസഷ്ട്രീയ  വതിശശഞസതികേളലട  നതിയനണത്തതില് വരുന്ന
ചെര്ച്ചുകേള്,  അനുബന  പ്രഞര്ത്ഥനഞലെയങ്ങള്,  അനുബനസഞപനങ്ങള്,  വസ് തവകേകേള്
എന്നതിവയുലട  സഞ്ചാംരകണത്തതിനുഞ്ചാം,  ഭരണഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനുമഞയതി  അതതട്  വതിശശഞസസമൂഹഞ്ചാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇടവകേ ഭരണസമതിതതികേളഞ്ചാം, പ്രഞര്ത്ഥനഞസമൂഹവഞ്ചാം; 

(iii)   സഞ്ചാംസഞനലത്ത മുസഷ്ട്രീഞ്ചാം മതവതിശശഞസതികേളലട നതിയനണത്തതില് വരുന്ന
മഹലെട്ല്ല്  കേമതിറതികേളഞ്ചാം,  അനുബന  ആരഞധനഞലെയങ്ങളഞ്ചാം  വഖഫട്   കബഞര്ഡഞ്ചാം  അവയുലട
സഞപനങ്ങളഞ്ചാം,  വസ്തുവകേകേളലട  സഞ്ചാംരകണവഞ്ചാം,  ഭരണവഞ്ചാം  നടത്തുന്നതതിനഞയതി  അതതട്
വതിശശഞസതികേള്  ലതരഞ്ഞെടുക്കുന്ന  മഹലെട്ല്ല്  കേമതിറതികേളഞ്ചാം-അനുബന  സഞപനങ്ങളലട
ഭരണസമതിതതികേളഞ്ചാം;

(iv)   സഞ്ചാംസഞനലത്ത കദവസശഞ്ചാം  കബഞര്ഡതിലനയുഞ്ചാം  വഖഫട്  കബഞര്ഡതിലനയുഞ്ചാം
വതിവതിധ സഭകേളലടയുഞ്ചാം വതിവതിധ ട്രസ്റ്റുകേളലടയുഞ്ചാം, മറഞ്ചാം നതിയനണത്തതിലുളതമഞയ ആരഞധനഞലെങ്ങളതിലലെയുഞ്ചാം
നടത്തതിപ്പെതിനഞയതി  അതതട്  സഞപനങ്ങളലട  വശ്യവസഞപതിത  നതിയമഞവലെതികേള്ക്കട്  വതികധയമഞയതി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപ്പെടുന്ന സമതിതതികേളഞ്ചാം ; എന്നട് അര്ത്ഥമഞകുന.

3.  പരഞതതിയുഞ്ചാം  പരതിഹഞര  മഞര്ഗ്ഗങ്ങളഞ്ചാം.―(എ)   ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടട്  കചെര്ന്നട്
അനഞകരഞഗശ്യകേരമഞയ  സഞ്ചാംഘഞ്ചാം  കചെരലുഞ്ചാം,  സഞ്ചാംഘടനഞപ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  നടത്തുകേയുഞ്ചാം,
ആതഷ്ട്രീയഞന്തരഷ്ട്രീകത്തതിനുഞ്ചാം,  ലപഞതസമൂഹത്തതിനുഞ്ചാം  കദഞഷകേരമഞവകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുന്നതഞയതി  ഏലതങതിലെ യഞ്ചാം
ആരഞധനഞലെയ  ഭരണകേര്ത്തഞക്കള്കക്കഞ,  വതിശശഞസതികേള്കക്കഞ,  ലപഞതപ്രവര്ത്തകേര്കക്കഞ
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അറതിയഞനതിടയഞയഞല് അവര് ആ വതിവരഞ്ചാം ലതഞടടുത്തുള കപഞലെഷ്ട്രീസട് കസ്റ്റേഷനതില് കരഖഞമൂലെകമഞ,
അലഞലതകയഞ അറതിയതികക്കണതഞ്ചാം,  കപഞലെഷ്ട്രീസതിനട് കനരതിടട് കബഞധശ്യമഞവകേയുഞ്ചാം ലചെയഞല് അവര്ക്കട്
നതിയമഞനുസൃതമുള നടപടതികേള് സശഷ്ട്രീകേരതിക്കഞവന്നതഞണട്.

(ബതി)  ബനലപ്പെട കപഞലെഷ്ട്രീസട് കസ്റ്റേഷനതില് പരഞതതി ലെഭതിക്കുകേകയഞ കപഞലെഷ്ട്രീസതിലന
ശദയതില്ലപ്പെടുകേകയഞ  ലചെയഞല്  കപഞലെഷ്ട്രീസട്  അതതിനകമല്  നതിയമനടപടതികേള്
സശഷ്ട്രീകേരതികക്കണതഞണട്.

(സതി)  ലെഭശ്യമഞകുന്ന പരഞതതികേള് ലകേടതിച്ചമച്ചകതഞ,  വശ്യഞജകമഞ അലഞലയന്നട് ഉറപ്പെട്
വരുത്തുവഞന ബനലപ്പെട അകനശഷണ ഉകദശ്യഞഗസന പ്രകതശ്യകേഞ്ചാം ശദതികക്കണതഞണട്.

4.  നതിയമഞ്ചാം  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതട്  തടയല്. (― എ)   ഈ  നതിയമപ്രകേഞരഞ്ചാം  തന്നതില്
അര്പ്പെതിക്കലപ്പെട അധതികേഞരഞ്ചാം  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്ന ഏലതഞരു ഉകദശ്യഞഗസലനയുഞ്ചാം ഒരു വര്ഷഞ്ചാം
വലര തടവതിനുഞ്ചാം, 10,000 രൂപ വലര പതിഴയഞ്ചാം ശതികതിക്കഞവന്നതഞണട്.

(ബതി)  അവശശ്യലമന്നട് കതഞന്നതിയഞല് പരഞതതിയുഞ്ചാം പരഞതതിക്കഞരലന സഞ്ചാംബനതിച്ചുമുള
വതിവരങ്ങളഞ്ചാം,  കപഞലെഷ്ട്രീസതിനട്  രഹസശ്യമഞക്കതിവയഞവന്നതഞ്ചാം,  പരഞതതിക്കഞരന/പരഞതതിക്കഞരതിക്കട്
ആവശശ്യമഞയ സഞ്ചാംരകണഞ്ചാം ഉറപ്പെഞകക്കണതഞ്ചാം അകനശഷണ ഉകദശ്യഞഗസലനറ ചുമതലെയഞണട്.

5.  ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കഞനുളള അധതികേഞരഞ്ചാം. (― എ) സര്ക്കഞരതിനട് ഗസറട് വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി
ഈ ആകതിലലെ വശ്യവസകേള് നടപ്പെഞക്കുന്നതതിനുകവണ ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കഞവന്നതഞണട് ;

(ബതി)  ഇഇ്രപകേഞരമുളള ചെടങ്ങള് ഉണഞക്കതികേഴതിഞ്ഞെയുടലന അടുത്ത നതിയമസഭഞ
സകമളനത്തതില്  സമര്പ്പെതികക്കണതഞണട്.  നതിയമസഭയുലട  നതിര്കദ്ദേശങ്ങള്  അനുസരതിച്ചട് 
പ്രസ്തുത ചെടഞ്ചാം  നതിയമസഭ നതിരഞകേരതിച്ചഞല് നടപ്പെതിലെഞക്കഞന പഞടുളളതല.  സര്ക്കഞരതിനട്  ഈ
നതിയമത്തതിലലെ വശ്യവസകേള് നടപ്പെഞക്കുന്നതതിനട് നതിലെവതിലുളള ഉകദശ്യഞഗസര്ക്കട് അധതികേഞരഞ്ചാം
ഏല്പ്പെതിച്ചു ലകേഞടുക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അധതികേചുമതലെകേള് നല്കുന്നതതിനുഞ്ചാം അധതികേഞരമുണഞയതിരതിക്കുഞ്ചാം .

ധനകേഞരശ്യലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ  ബതില്  നതിയമമഞക്കുകേയുഞ്ചാം  പ്രഞബലെശ്യത്തതില്  ലകേഞണ്ടുവരതികേയുഞ്ചാം  ലചെയഞല്
സഞ്ചാംസഞന  സഞതിതനതിധതിയതില്  നതിനഞ്ചാം  യഞലതഞരു  ലചെലെവഞ്ചാം  ഉണഞക്കുന്നതല.  എന്നഞല്
കുറക്കഞര്ലക്കതതിലര ചുമത്തുന്ന പതിഴ സര്ക്കഞരതിനട് വരുമഞനമുണഞക്കുകേയുഞ്ചാം ലചെയ്യുഞ്ചാം.

ഏല്പ്പെതിച്ചട് ലകേഞടുക്കുന്ന നതിയമനതിര്മഞണഞ്ചാം സഞ്ചാംബനതിച്ച ലമകമഞറഞണഞ്ചാം

ഈ ബതില് നതിയമമഞകുന്ന മുറയട്  ബതിലതിലനറ  വകുപ്പെട്   '5'  പ്രകേഞരഞ്ചാം  സര്ക്കഞരതിനട്  ഗസറട്
വതിജഞപനഞ്ചാംവഴതി  ഈ  ആകതിലലെ  വശ്യവസകേള്  നടപ്പെഞക്കുന്നതതിനുള  ചെടങ്ങള്  ഉണഞക്കഞവ
ന്നതഞണട്.  ഈ ആകതിനനുസരതിച്ചുണഞക്കുന്ന ചെടങ്ങള് സഭയുലട മുമ്പഞലകേ വയന്നതതിനുഞ്ചാം സഭയട്
അതട്  കഭദഗതതി  വരുത്തുന്നതതിനുഞ്ചാം,  റദ്ദേഞക്കുന്നതതിനുഞ്ചാം  അധതികേഞരഞ്ചാം  ഉണഞയതിരതിക്കുന്നതമഞണട്.
ആയതതിനഞല്  ഏല്പ്പെതിച്ചുലകേഞടുക്കലപ്പെടുന്ന  നതിയമനതിര്മഞണധതികേഞരഞ്ചാം  സഞധഞരണ
സശഭഞവത്തതിലുളതഞണട്.
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ഉകദ്ദേശശ്യകേഞരണങ്ങളലട വതിവരണഞ്ചാം

മഞനവതികേതയഞ്ചാം  ബഹുസശരതയഞ്ചാം  കകേളതി  കകേട  നഞടഞണട്  നമ്മുലട  ലകേഞച്ചുകകേരളഞ്ചാം.
വശ്യതശ്യസ  ജഞതതി-മത-സമുദഞയ  സഞ്ചാംഘടനകേളലട  കേഷ്ട്രീഴതില്  ധഞരഞളഞ്ചാം  ആരഞധനഞലെയങ്ങളതില്
അവരവരുലട  ആചെഞരഞനുഷഞനങ്ങള്  ഭഞ്ചാംഗതിയഞയുഞ്ചാം,  ഭഞ്ചാംഗഞ്ചാംവരഞലതയുഞ്ചാം  നടനവരതികേയഞയതിരുന.
വതിവതിധ  മതസര്  ഒന്നതിച്ചുകചെര്നള  ആരഞധനഞകകേന്ദ്രങ്ങളഞ്ചാം  ആകഘഞഷങ്ങളഞ്ചാം  നമ്മുലട
സഞ്ചാംസഞനത്തതിലന  പ്രകതശ്യകേതയഞണട്.  ഒകര  കകേഞമ്പമ്പൗണതികലെഞ  ലതഞടടുത്ത  സലെങ്ങളതികലെഞ
ഒത്തുകചെര്നള  ആകഘഞഷങ്ങള്  മത  സമ്പൗഹഞര്ദ്ദേത്തതിലന  ഉത്തമ  മഞതൃകേകേളഞ്ചാം
കകേരളത്തതിലന സവതികശഷതയുമഞണട്.

എന്നഞല്  അടുത്തകേഞലെത്തഞയതി  സമഞധഞനവഞ്ചാം  സമ്പൗഹഞര്ദ്ദേപരവമഞയ  അന്തരഷ്ട്രീകഞ്ചാം
നതിലെനതിന്നതിരുന്ന  നമ്മുലട  ആരഞധനഞലെയങ്ങലള  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ലചെയഞനഞയതി  ചെതിലെ
മതവര്ഗ്ഗഷ്ട്രീയ-തഷ്ട്രീവ്രവഞദ  സഞ്ചാംഘടനകേള്  പലെവതിധ  തനങ്ങളഞ്ചാം  പ്രകയഞഗതിച്ചുവരതികേയഞണട്.
വതിശശഞസത്തതിലന  കപരതില്  തങ്ങളലട  തഞത്പരശ്യഞ്ചാം  സഞ്ചാംരകതിക്കുന്നതതിനഞയതി  ഇവര്
ആരഞധനഞലെയങ്ങലള  മറയഞക്കതി  സഞ്ചാംരകണ  സമതിതതികേളഞ്ചാം  മറമുണഞക്കതി
ആരഞധനഞലെയങ്ങകളഞടനുബനതിച്ചട്  ഓഫഷ്ട്രീസുഞ്ചാം  മറട്  കകേന്ദ്രങ്ങളഞ്ചാം  സഞപതിച്ചട്  വതിവതിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളതില് ഏര്ലപ്പെട്ടുവരുന്നതഞയതി കേഞണഞന കേഴതിയുന.  ഇതട് ആരഞധനഞലെയങ്ങളലട
ആതഷ്ട്രീയ  അന്തരഷ്ട്രീകവഞ്ചാം  നഞടതിലന  സമ്പൗഹഞര്ദ്ദേവഞ്ചാം  സമഞധഞനവഞ്ചാം  തകേര്ക്കഞനതിടയഞവകേയുഞ്ചാം
ലചെയ്യുന.

ആയതതിനഞല്  ആരഞധനഞലെയ  ഒമ്പൗകദശ്യഞഗതികേ  ഭരണ  സഞ്ചാംവതിധഞനവഞ്ചാം,  ആരഞധനഞലെയ
ജഷ്ട്രീവനക്കഞരുലട അഞ്ചാംഗഷ്ട്രീകൃത സഞ്ചാംഘടനകേളഞ്ചാം ഒഴതിലകേ, മത-രഞഷഷ്ട്രീയ തഷ്ട്രീവ്രവഞദ സഞ്ചാംഘടനകേളകടയുഞ്ചാം,
അവരുലട  കപഞഷകേസഞ്ചാംഘടനകേളലടയുഞ്ചാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്മൂലെഞ്ചാം  സമൂഹത്തതിനുണഞകുന്ന
അസശസതകേളഞ്ചാം  പ്രശ്നങ്ങളഞ്ചാം  ഒഴതിവഞക്കലപ്പെകടണതതിനഞലുഞ്ചാം,  വശ്യവസഞപതിത  രഞഷഷ്ട്രീയ
പഞര്ടതികേളലടകയഞ അവയുലട  കപഞഷകേ  സഞ്ചാംഘടനകേളലടകയഞ  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം
ആരഞധനഞലെയങ്ങളതികലെഞ  അതമഞയതി  ബനലപ്പെട  വസ്തുവകേകേളതികലെഞ  അനുവദതിക്കലപ്പെടുന്നതമൂലെഞ്ചാം
സമൂഹത്തതിനുണഞകുന്ന അനഞകരഞഗശ്യകേരവഞ്ചാം, സഞമുദഞയതികേസ്പര്ദ ഉളവഞക്കുന്നതമഞയ പ്രവണതകേള്
തടയുന്നതതിനുഞ്ചാം   ആരഞധനഞലെയങ്ങള്  സങ്കുചെതിത-വര്ഗ്ഗഷ്ട്രീയ-തഷ്ട്രീവ്രവഞദ-രഞഷഷ്ട്രീയ
തഞത്പരശ്യങ്ങള്ക്കുകവണതി  ദുരുപകയഞഗഞ്ചാം  ലചെയ്യുന്നതട്  തടയുന്നതതിനുമുള  നതിയമഞ്ചാം  സഞ്ചാംസഞനത്തട്
അനതിവഞരശ്യമഞയതി  വന്നതതിനഞലുഞ്ചാം  ഒരു  നതിയമ  നതിര്മഞണത്തതിലന  ആവശശ്യകേതയതികലെക്കട്
എത്തതികച്ചരഞന ഇടയഞയതട്. 

ടതി. ലഎ. മധുസൂദനന, എഞ്ചാം.എല്.എ.


