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അദ്ധഖ്യസാപകപര തസ്തമികമസാറകം വഴമി സസ്പീനമിയര തസ്തമികയമില് നമിയമമിക്കസാകന നമിലവമില്

വഖ്യവസ്ഥയള്ളു.   ജൂനമിയര  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  പപ്രസാകമസാഷന  സരക്കസാരമിപന്റെ

പരമിഗണനയമില് ഇകപ്പെസാള ഇല. 

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട പമിരമിച്ചുവമിടല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പമി  .    അനമില് കുമസാര:   സര,   പതസാഴമില്  വകുപ്പെമിനണ  കസ്പീഴമിലള്ള  16

കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള,  കകസാരപ്പെകറഷനുകള,  കമനമികള  എനമിവപയസാപക്ക

ഒരുമമിച്ചണ  ഒരു  ഉത്തെരവമിലൂപട  നമിയമസാനുസൃതമലസാപത  പമിരമിച്ചുവമിട്ട  നടപടമി  സഭയപട

ശദ്ധയമില്  പകസാണ്ടുവരുനതമിനുകവണമിയസാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  ഉനയമിക്കുനതണ.  

സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പതസാഴമിലകം  ബനപുണഖ്യവുകം  വകുപ്പെണ  15-07-2016-ല്  ഇറക്കമിയ

ഉത്തെരവമിപന്റെ കകസാപ്പെമിയസാണണ  എപന്റെ ബകവശമുള്ളതണ.  പതസാഴമില് വകുപ്പെമിനുകസ്പീഴമിലള്ള

കകരള കരഷക പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ,  കകരള കമസാകട്ടസാര പതസാഴമിലസാളമി

കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ, കകരള പകട്ടമിട നമിരമ്മസാണ പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ

തുടങ്ങമിയ പതമിനസാകറസാളകം  കബസാരഡുകളമിപല  അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപളയസാണണ  ഒരു

ഉത്തെരവമിലൂപട  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടുള്ളതണ.   ഇത്തെരകം  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകളമില്

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയനതമിനണ  സകംസ്ഥസാന  നമിയമസഭ  പസാസസാക്കമിയ

നമിയമങ്ങള  ഇനണ  നമിലവമിലണണ.  ആ  മസാനദണ്ഡങ്ങപളസാപക്ക  പൂരണമസായമി
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പതറമിച്ചുപകസാണസാണണ  സരക്കസാര  ഇഇൗ  ഉത്തെരവണ  പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിട്ടുള്ളതണ.

മുനകസാലങ്ങളമിപലസാന്നുകം ഇത്തെരകം  നടപടമികള ഒരു ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ ഭസാഗത്തുനമിന്നുകം

ഉണസായമിട്ടമില.  മുനകസാലങ്ങളമില്  ശസ്പീ.  ഉമ്മനചസാണമി  ഗവണ്പമന്റെണ,  ശസ്പീ.  വമി.എസണ.

അച്ചുതസാനന്ദന  ഗവണ്പമന്റെണ,  അതമിനുമുമണ  ശസ്പീ.  എ.  പക.  ആന്റെണമി  ഗവണ്പമന്റെണ

ഇവരുപടപയസാപക്ക  കനതൃതസത്തെമിലള്ള  ഗവണ്പമന്റുകപളസാപക്ക  ഉണസായമിരുനകപ്പെസാഴുകം

ഇഇൗ  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള  നമിലവമിലണണ.  ആ  കബസാരഡുകപളലസാകം  കസാലസാവധമി

പൂരത്തെസ്പീകരമിച്ചതമിനുകശഷമസാണണ  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടുള്ളതണ.  അതമില്നമിന്നുകം  വഖ്യതഖ്യസ്തമസായമി,

യസാപതസാരു  ആകലസാചനയകം  കൂടസാപതയസാണണ  ഇവപര  പമിരമിച്ചുവമിട്ടതണ  എനതമിപന്റെ

പതളമിവസാണണ  ഭവനകം  ഫഇൗകണഷന,  മറചമില  കബസാരഡുകള,  സസാമൂഹഖ്യസുരക്ഷസാ

കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡണ  തുടങ്ങമിയ  കബസാരഡുകപളസാപക്ക  കസാലസാവധമി  കഴമിഞണ  ഇനണ

നമിലവമിലമിലസാത്തെ  കബസാരഡുകളസാണണ.  നമിലവമിലമിലസാത്തെ  കബസാരഡുകളുകം

നമിലവമിലമിലസാത്തെ  അകംഗങ്ങളുപമസാപക്കയള്ള  കബസാരഡുകളകൂടമി

പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിരമിക്കുകയസാണണ.  നമിലവമിലള്ള അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുള്ള കബസാരഡുകപള

പമിരമിച്ചുവമിട്ടകതസാ പതറണ,  അകംഗങ്ങളമിലസാത്തെ,  നമിലവമിലമിലസാത്തെ കബസാരഡുകള കപസാലകം

പമിരമിച്ചുവമിട്ടുപവനണ  പറയകമസാള  ഇതമില്  ഒരു  ആകലസാചനയകം  ഉണസായമിട്ടമില.

രസാഷസ്പീയതസാല്പ്പെരഖ്യകം  വച്ചണ  ഏതസാനുകം  കബസാരഡുകള  ഒരുമമിച്ചണ  പമിരമിച്ചണ  വമിട്ടമിട്ടുള്ള
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സസാഹചരഖ്യമസാണണ  ഉണസായമിട്ടുള്ളതണ.  അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയന  കസാരഖ്യത്തെമില്

നമിയമത്തെമില്  വഖ്യക്തമസായ  മസാനദണ്ഡങ്ങളുണണ.  ആ  മസാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരമിച്ചസാണണ

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയനതുകം  അവപര  ഡമിസസസാളമിബഫ  പചയ്യുനതുകം.

അത്തെരത്തെമില്  എലസാ  മസാനദണ്ഡങ്ങളുകം  കസാറമില്പ്പെറത്തെമിപക്കസാണ്ടുള്ള  ഒരു

സസാഹചരഖ്യമസാണണ ഇവമിപട ഉണസായമിട്ടുള്ളതണ.  എപന്റെ ബകവശമുള്ളതണ മമിനമിമകം കവജസണ

റൂളസണ 1950 ആണണ. മമിനമിമകം കവജസണ കബസാരഡുമസായമി ബന്ധപപ്പെട്ടണ അതമിപല ഒപരസാറ

കപസായമിന്റെണ ഞസാന പറയസാന ആഗഹമിക്കുകയസാണണ. അതമില് അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള

ഡമിസസളമിബഫ പചയ്യുനതമിനണ മൂനണ പ്രധനസാപപ്പെട്ട കസാരഖ്യങ്ങളസാണണ പറയനതണ : 

(i) If he is declared to be of unsound mind by a Competent Court; or

(ii) if he is an undischarged insolvent; or

(iii) if before or after the commencement of the Act, he has been  
convicted of an offence involving moral turpitude.

  അതസായതണ  ഒരു  അകംഗപത്തെ  പമിരമിച്ചുവമിടുനതമിനണ  മതമിയസായ  കസാരണങ്ങള

നമിയമത്തെമില് സൂചമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണണ. ഇഇൗ കസാരണങ്ങപളസാപക്ക നമിലനമില്ക്കുകമസാള....കകരള

കസ്മസാള  പസാകന്റെഷന  വരകക്കഴണ  പവല്ഫയര  കബസാരഡണ  ആക്ടണ,  കകരള  അബ്കസാരമി

വരകക്കഴണ  പവല്ഫയര  ഫണണ  കബസാരഡണ  തുടങ്ങമിയ  കബസാരഡുകപളസാപക്ക  ഇതമില്

വഖ്യക്തമസായമി പറയന്നുണണ.  ഇപതസാപക്ക ഡമിസസസാളമിബഫ പചയണപമങമില് വഖ്യക്തമസായ
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നമിയമങ്ങളുണണ.  ഇതണ  നമിയമസഭ  പസാസസാക്കമിയ  നമിയമങ്ങളസാണണ.  ഇഇൗ  നമിയമങ്ങള

നമിലവമിലള്ളകപ്പെസാള  അപതസാന്നുകം  കനസാക്കസാപത  ഇപതസാപക്ക  പമിരമിച്ചുവമിട്ടതമിപന്റെ

തസാല്പ്പെരഖ്യകം എനസാപണനണ മനസമിലസാകുനമില. എനമിനസാണണ ഇത്ര ധൃതമി പമിടമിക്കുനതണ?

മുനകസാല കസാരഖ്യങ്ങളകൂടമി  പരമിഗണമിച്ചുപകസാണണ ഇഇൗ ഉത്തെരവണ  പമിനവലമിക്കണപമനണ

അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  ഇഇൗ  ഉത്തെരവണ  കകസാടതമി  കചസാദഖ്യകം  പചയസാല്  ഇതണ

തള്ളമിക്കളകയണമി  വരുകം.  അതുപകസാണണ  നമിയമസാനുസൃതമലസാപത

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള പമിരമിച്ചുവമിട്ട  ഇഇൗ ഉത്തെരവണ  പമിനവലമിക്കണപമനണ  ഞസാന

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂപട ആവശഖ്യപപ്പെടുകയസാണണ. 

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട പമിരമിച്ചുവമിടല്

പതസാഴമിലകം  എബകസുകം  വകുപ്പുമനമി  (ശസ്പീ  .    റമി  .    പമി  .    രസാമകൃഷ്ണന):  സര,

കകരളത്തെമില്  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള  ഒപരണകംകപസാലകം  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടമില.

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട  കസാലസാവധമി  നമിയമസാനുസൃതകം

അവസസാനമിപ്പെമിക്കുനതമിനസാണണ  ഉത്തെരവണ.  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകളുപട

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  തസ്പീരുമസാനമിക്കസാനുള്ള  അധമികസാരകം  സരക്കസാരമില്

നമിക്ഷമിപ്തമസാണണ.  അനഇൗകദഖ്യസാഗമിക  പ്രതമിനമിധമികപള  നസാമനമിരകദ്ദശകം  പചയ്യുന

കസാരഖ്യത്തെമില് സരക്കസാര നമിയമസാനുസൃതകം നടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുകം. 
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