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ക്രമപ്രശര

ധനകമ്മാരരഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനിഴലെ അവരക്തത സരബനനിച്ചക്റ്റ്

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ്  (ശനീ  .    രമമശക്റ്റ്  ഴചെന്നനിത്തെലെ):  സര്,  നനിയമസഭമ്മാ  ചെട്ടര  73

അനുശമ്മാസനിക്കുന്ന  പ്രകമ്മാരര  പണഴച്ചലെവക്റ്റ്  അന്തര്ഭവനിക്കുന്ന  ബനിലനിമനമ്മാടുകൂടനി

ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര   മചെര്മകണ്ടതുര  ഴചെലെവക്റ്റ്  അന്തര്ഭവനിക്കുന്ന

ഖണ്ഡങ്ങേളനിമലെകക്റ്റ് പ്രമതരക ശദ്ധക്ഷേണനിമകണ്ടതുര ബനില നനിയമമമ്മായനി പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന

പക്ഷേര  ഉണ്ടമ്മാകുന്ന  ആവര്ത്തെകവര  അനമ്മാവര്ത്തെകവമമ്മായ  മതനിപ്പുഴചെലെവകൂടനി

ധനകമ്മാരര ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില സൂചെനിപ്പനിമകണ്ടതുമമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നമ്മാല ഇവനിഴട അങ്ങേഴന

ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചനിട്ടനില.  നനിയമസഭയനിഴലെ  ഒരരഗഴത്തെ  ഭരണപരനിഷമ്മാര  കമനീഷന

ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനിക്കുന്ന  മവളയനില  ഉളവമ്മാകുന്ന  അമയമ്മാഗരത  നനീകര

ഴചെയ്യുന്നതനിനമ്മാണക്റ്റ്  ഈ ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ആര്ക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  എന്നക്റ്റ്  എലമ്മാവര്ക്കുര അറനിയമ്മാമമലമ്മാ;  ഈ ബനിലനിനക്റ്റ്

ശനീ.  വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദന ബനില എന്നക്റ്റ് പറയുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  നലഴതന്നമ്മാണക്റ്റ്

എനനികക്റ്റ് മതമ്മാനന്നതക്റ്റ്.  ഏതമ്മായമ്മാലര പ്രസ്തുത വരക്തനിഴയ ഭരണപരനിഷമ്മാര കമനീഷന
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ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി  നനിയമനിച്ചക്റ്റ്  അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ്  കരമ്മാബനിനറക്റ്റ്  പദവനി  നലകനികഴെനിഞമ്മാല

ഈ  മനനിയുഴട  ആനുകൂലെരര  നലകുന്നതനിഴന്റെ  ആദരപടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ  ബനില.   ഈ

ബനില  നനിയമമമ്മാക്കുകയുര  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  വരനികയുര  ഴചെയമ്മാല  സരസമ്മാനത്തെനിഴന്റെ

സഞനിതനനിധനിയനില  നനിനര  വലെനിയ  ഒരു  ഴചെലെവണ്ടമ്മാകുര  എനളതമ്മാണക്റ്റ്

യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ധനകമ്മാരര  ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില  പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്

ശരനിയല.  ഈ ബനില അവതരനിപ്പനിച്ച ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന  11-06-2012-ല ഈ

നനിയമസഭയനില ഴചെയ്ഴതമ്മാരു പ്രസരഗമുണ്ടക്റ്റ്.  അതനില അമദ്ദേഹര പറയുന്നതക്റ്റ്  -  ഈ

ബനില   നനിയമമമ്മാകുകയുര  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ഴചെയമ്മാല  സരസമ്മാന

സഞനിതനനിധനിയനിലനനിനര യമ്മാഴതമ്മാരു ഴചെലെവര ഉണ്ടമ്മാകുന്നതല എനപറഞനിരനിക്കു

ന്നതക്റ്റ്   ഈ  ബനിലനിമനമ്മാഴടമ്മാപ്പര  ഉളടകര  ഴചെയനിട്ടുള   ഫനിനമ്മാനഷരല

ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടത്തെനില  യമ്മാഥമ്മാര്തരഴത്തെ  മറച്ചുപനിടനിക്കുനഴവന്നതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്

ഫനിനമ്മാനഷരല ഴമമമമ്മാറമ്മാണ്ടര മുഖരമനനി അവതരനിപ്പനികണഴമന്നക്റ്റ് അഭരര്തനിക്കുന.

ശനീ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന ഈ നനിയമസഭയനില  11-06-2012-ല  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഒരു

ഒബ്ജക്ഷേനമ്മാണക്റ്റ് ഞമ്മാന അങ്ങേയുഴട ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തുന്നതക്റ്റ്. 

രണ്ടമ്മാമഴത്തെ എഴന്റെ ഒബ്ജക്ഷേന എനപറയുന്നതക്റ്റ്,  ഈ മഭദഗതനി ബനില  1974-
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ഴലെ  Bhagwandas v. State of Haryana [AIR 1974 SC 2355]  എന്ന മകസനിഴലെ

സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  വനിധനിയുഴട   അന്തന്തഃസത്തെയ്ക്കക്റ്റ്  എതനിരമ്മായനിട്ടുളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഈ  നനിയമര

എന്തനിനുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്;  പമ്മാര്ലെഴമന്റെരഗങ്ങേള്  അഴലങനില  നനിയമസഭമ്മാരഗങ്ങേള്

സര്കമ്മാര്  വക  സമ്മാനങ്ങേള്  നലകനി  അവഴര  ഭരണകൂടത്തെനിഴന്റെ

സമ്മാപനിതവലെയത്തെനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന  എനളതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഇതക്റ്റ്  തടയമ്മാന

മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  Office of profit  എന്ന ആശയര തഴന്ന  വന്നതക്റ്റ്.  ഭരണഘടനയുഴട

191(1)(a) പ്രകമ്മാരര അങ്ങേഴനയുള ഒരു വരക്തനി, ഒരു എര.എല.എ.മയമ്മാ എര.പനി.മയമ്മാ

ആയനിരനിക്കുന്ന വരക്തനി Office of profit ആയനി വന്നമ്മാല അമദ്ദേഹത്തെനിനക്റ്റ് അമയമ്മാഗരത

കലപ്പനികഴപ്പടുനഴവനളതമ്മാണക്റ്റ് യമ്മാഥമ്മാര്തരര.  അതക്റ്റ് മറനികടകമ്മാന മവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്

ഈ നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  ഒരു സരസമ്മാന നനിയമസഭയനിഴലെ അരഗമമ്മായനി

ഴതരഴഞടുകഴപ്പടമ്മാനുര  അരഗമമ്മായനിരനിക്കുവമ്മാനുര  ഭമ്മാരത  സര്കമ്മാരനിഴന്റെമയമ്മാ  ഒന്നമ്മാര

പട്ടനികയനില വനിവരനിച്ചനിട്ടുള ഏഴതങനിലര സരസമ്മാനഴത്തെ സര്കമ്മാരനിമന്റെമ്മാമയമ്മാ കനീഴെനില

ഏതക്റ്റ്  ഉമദരമ്മാഗര  വഹനിക്കുന്ന  ആഴള  ആമണമ്മാ  അമയമ്മാഗരനമ്മാക്കുകയനിഴലന്നക്റ്റ്  ആ

സരസമ്മാനത്തെനിഴന്റെ  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  മണ്ഡലെര  നനിയമര  വഴെനി  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചനിട്ടുളതക്റ്റ്,
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അങ്ങേഴനയുള  ഒരു  ഉമദരമ്മാഗമലമ്മാഴത  ആദമ്മായകരമമ്മായ  (pecuniary  benefits)

എഴതങനിലര  ഉമദരമ്മാഗര  വഹനിക്കുന്നയമ്മാഴള  അമയമ്മാഗരനമ്മാക്കുഴമന്നമ്മാണക്റ്റ്

ഭരണഘടനയുഴട  191(1)(A)  അനുശമ്മാസനിക്കുന്നതക്റ്റ്. നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ് നലകനിയനിരനിക്കുന്ന

ഈ  അധനികമ്മാരര  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചക്റ്റ്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങേളനില  പലെയമ്മാളുകഴളയുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ

ഒഴെനിവമ്മാകനിയനിട്ടുഴണ്ടനളതക്റ്റ്  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്റ്റ്.  എന്നമ്മാല  മമ്മാറനി  വരുന്ന

കമ്മാലെമ്മാഘട്ടത്തെനിഴന്റെ  പ്രമതരകതകള്  ഉള്ഴകമ്മാമളണ്ടനിയനിരനിക്കുന.  XIV-ാം

നനിയമസഭയുഴട  ആദരസമമളനത്തെനില  തഴന്ന  ഇങ്ങേഴന  ഒരു  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടവന്നതനിഴന്റെ  യുക്തനി   അഴലങനില  ആവശരകത,  അതനിഴന്റെ   പ്രമ്മാധമ്മാനരര

ആര്ക്കുര  മനസനിലെമ്മാകുന്നനില.  ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  ഴസഗമ്മാള്  v.  മസ്റ്റേറക്റ്റ്  ഓഫക്റ്റ്  ഹരനിയമ്മാന

എന്ന മകസനിഴലെ  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  വനിധനി  വളഴര   സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  ഒന്നമ്മാണക്റ്റ്.   മുന

മലെമ്മാകക്റ്റ് സഭമ്മാ ഴസക്രട്ടറനിയമ്മായനിരുന്ന പനി.ഡനി.റനി. ആചെമ്മാരനി  മമ്മാത്രമമ്മാണക്റ്റ് Office of  Profit

സരബനനിച്ചക്റ്റ്  ആഴക  ഒരു  പുസ്തകര  ഇറകനിയനിട്ടുളതക്റ്റ്.  അതനിഴലെ  355-ാാമഴത്തെ

മപജനില  പറയുന  "It  must  be  remembered  that  Article  191(1)(a)  of  the

Constitution gives a wide power to the State Legislature to declare by law
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what  office  or  offices  of  profit  held  under  the  Government  shall  not

disqualify the holder thereof from being chosen or for being a member of the

State Legislature. Classification of such offices for the purpose of removing

the disqualification has thus been left primarily to the legislative  discretion.

ഇനനിയുളതമ്മാണക്റ്റ് പ്രധമ്മാനര. It follows that so long as this exemptive power is

exercised reasonably and with due restraint and in a manner in which does

not  drain  out  the  Article  191(1)(a)  of  its  real  content  or  disregard  any

constitution  guarantee  or  mandate,  the  Court  will  not  interfere.  ഇതമ്മാണക്റ്റ്

സുപ്രനീര മകമ്മാടതനി വനിധനിയനില പറയുന്നതക്റ്റ്.  Due restraint  പമ്മാലെനികണര.   അതമ്മാണക്റ്റ്

ഏറവര  പ്രമ്മാധമ്മാനഴപ്പട്ട  കമ്മാരരര.   ഈ  അടുത്തെ  സമയത്തെക്റ്റ്   ഡലഹനി

ഴഴഹമകമ്മാടതനിയുഴട  ഒരു  വനിധനിയുണ്ടമ്മായനി.  23  നനിയമസഭമ്മാ  സമ്മാമമ്മാജനികനമ്മാഴര

പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  ഴസക്രട്ടറനിമമ്മാരമ്മായനി  നനിയമനിച്ചക്റ്റ്  അവര്കക്റ്റ്  പ്രമതരക  അധനികമ്മാരങ്ങേള്

ഡലഹനി ഗവണ്ഴമന്റെക്റ്റ് ഴകമ്മാടുക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.   ആ പദവനിഴയ  Office of profit -ഴന്റെ

പരനിധനിയനില നനിന്നക്റ്റ്  പുറത്തുഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്റ്റ്  ഡലഹനി  നനിയമസഭ  പമ്മാസമ്മാകനിയ

മഭദഗതനി രമ്മാഷ്ട്രപതനി ഒപ്പുവയ്ക്കമ്മാന വനിസമതനിച്ചു.  രമ്മാഷ്ട്രപതനി അരഗനീകരനികമ്മാഴത ബനില
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തനിരനിച്ചയയ്ക്കുകയുണ്ടമ്മായനി.  അതനിനകത്തെക്റ്റ്  ഏറവര   പ്രധമ്മാനഴപ്പട്ടതമ്മായനി  പറയുന്നതക്റ്റ്

ആര്ട്ടനികനിള് 191(a)(1)-ഴന്റെ സനിരനിനക്റ്റ് എതനിരമ്മായനിട്ടുള ഒരു അഴമന്റെക്റ്റ്ഴമന്റെമ്മാണക്റ്റ് ഇവനിഴട

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്   എനളതമ്മാണക്റ്റ്.  ഇത്തെരര  ഒരു  ഭരണഘടന  നലകനിയ

അധനികമ്മാരര  ഉപമയമ്മാഗനിച്ചക്റ്റ്   മഭദഗതനി  വരുത്തുമമ്പമ്മാള്  സരയമനര  പമ്മാലെനികണര.

മഭദഗതനി യുക്തനിപൂര്ണ്ണമമ്മാകണര.  മഭദഗതനി യുക്തനിപൂര്ണ്ണമമ്മായനിഴലങനില മകമ്മാടതനിയുഴട

ഇടഴപടലകള്  ഉണ്ടമ്മാകുര  എഴന്നമ്മാരു  തമ്മാകനീതമ്മാണക്റ്റ്  ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  മകസനില

പ്രമതരകമമ്മായനി  സൂചെനിപ്പനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   ചുരുകത്തെനില   സര്വ്വതന  സസ്വതനമമ്മായ  ഒരു

അധനികമ്മാരമല  ഇഴതനര  ഏതക്റ്റ്  തരത്തെനിലള   സമ്മാനഴത്തെയുര  അമയമ്മാഗരതയനില

നനിഴന്നമ്മാഴെനിവമ്മാകമ്മാന  ശമനികരുഴതനമുള   ധസ്വനനി  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനിയുഴട

പരമ്മാമര്ശത്തെനില കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയുന.  ഭരണഘടനയുഴട 191-ാം വകുപ്പനിഴന്റെ കമ്മാതല

നഷ്ടഴപ്പടുത്തുന്ന  രനീതനിയനിലള  മഭദഗതനികള്  പമ്മാടനില  എന്നക്റ്റ്  മകമ്മാടതനി

നനിയമസഭകഴളയുര  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴനയുര  ഓര്മനിപ്പനിക്കുന്ന  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  ഒരു

വനിധനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഇകമ്മാരരത്തെനില  സുപ്രനീരമകമ്മാടതനി  1974-ഴലെ   ഭഗവമ്മാനദമ്മാസക്റ്റ്  മകസനില

വരക്തമമ്മാകനിയനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.   അതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്   XIV-ാം  മകരള  നനിയമസഭയുഴട

ആദരഴത്തെ സമമളനത്തെനില ഇത്ര ധൃതനിപനിടനിച്ചക്റ്റ്  ഒരു  ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവമരണ്ടതനിഴന്റെ
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ആവശരകത  എന്തമ്മാണക്റ്റ്;  ഇതക്റ്റ്  യുക്തനിരഹനിതമമ്മായ  ഒന്നമ്മാണക്റ്റ്.  എന്തക്റ്റ്   അടനിയന്തര

പ്രമ്മാധമ്മാനരമമ്മാണക്റ്റ്  ഇവനിഴട  ഉണ്ടമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്;  ഏതക്റ്റ്  വരക്തനിക്കുമവണ്ടനിയമ്മാണക്റ്റ്  ഈ

നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്.  മനരമത്തെ  ഇവനിഴട  നനിയമങ്ങേള്  വന്നനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.  ആ

നനിയമങ്ങേള്  ആഴരങനിലര  മകമ്മാടതനിയനില  മപമ്മായതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനില.......

മനരമത്തെ ശനീ.  പനി.  സനി.  മജമ്മാര്ജനിഴനയുര അന്നഴത്തെ പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവമ്മായ ശനീ.

വനി.എസക്റ്റ്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴനയുര ഇതനിലെക്റ്റ് നനിനര എകരപ്റക്റ്റ് ഴചെയ്യമ്മാനമ്മായനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

നനിയമര   മകമ്മാടതനിയനില  മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്യഴപ്പട്ടതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്,

ഗവര്ണ്ണര്കക്റ്റ്   പരമ്മാതനി ഴകമ്മാടുത്തെതനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്.  അതനിനുമുമ്പക്റ്റ് ശനീ.

ദമ്മാമമമ്മാദരന  കമ്മാളമ്മാമശ്ശേരനിക്കുമവണ്ടനി  ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്റ്റ്  മചെമ്മാദരര

ഴചെയ്യഴപ്പട്ടതനിഴന്റെ അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്,   ശനീ.  ടനി.  എച്ചക്റ്റ്.  മുസ്തഫ  എര.എല.എ.

ആയനിരുന്ന  കമ്മാലെഘട്ടത്തെനില  അമദ്ദേഹര  ഖമ്മാദനി  മബമ്മാര്ഡക്റ്റ്  ഴഴവസക്റ്റ്  ഴചെയര്മമ്മാനമ്മായനി.

അമപ്പമ്മാഴര ഈ നനിയമസഭയനില ഒരു ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരുന. അതുര  മകമ്മാടതനിയനില

മചെമ്മാദരര  ഴചെയതനിഴന്റെ  അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാണക്റ്റ്.  ആരുഴടയുര  ഴപറനീഷന  വരമ്മാഴത

മകമ്മാടതനിയനില ആരുര മചെമ്മാദരര  ഴചെയ്യമ്മാഴത ഇത്തെരഴമമ്മാരു നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്റ്റ്
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ഭരണഘടനയുഴട  191(1)(a)-വകുപ്പനിഴന്റെ  സനിരനിനക്റ്റ്  എതനിരമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടക്റ്റ്  ഞമ്മാന

ഇതനിഴന ഒബ്ജകക്റ്റ് ഴചെയ്യുന. ഈ ബനില അവതരനിപ്പനികമ്മാന അനുവദനികരുതക്റ്റ് എന്നമ്മാണക്റ്റ്

എഴന്റെ ഒബ്ജക്ഷേന. 

ശനീ  .    എര  .    ഉമര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്റ്റ്  പറഞതനിനക്റ്റ്

സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുള  ചെനിലെ  കമ്മാരരങ്ങേളമ്മാണക്റ്റ്  എനനിക്കുര  പറയമ്മാനുളതക്റ്റ്.  ഇതക്റ്റ്   യുക്തനി

രഹനിതഴമനമമ്മാത്രമല  ചെട്ടലെരഘനവര  ഭരണഘടനമ്മാ  വനിരുദ്ധവമമ്മാണക്റ്റ്.  ഇവനിഴട

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട്ട പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്റ്റ് ചൂണ്ടനികമ്മാണനിച്ചതുമപമ്മാഴലെ റൂള് 73,  ആര്ട്ടനികനിള്

207(3)  എന്നനിവയുഴട  ലെരഘനമമ്മാണക്റ്റ്.  അതക്റ്റ്  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി  പറഞനിട്ടുണ്ടക്റ്റ്.

ഇവനിഴട പറഞനിരനിക്കുന്നതക്റ്റ്  “The Bill, if enacted and brought into operation,

would  not  involve  any  expenditure  from  the   Consolidated  Fund  of  the

State.”എന്നമ്മാണക്റ്റ്.     ചെനീഫക്റ്റ്  വനിപ്പക്റ്റ്-ഴന്റെ പദവനി  എനപറഞമ്മാല കമ്മാറര  ബരഗമ്മാവര

സ്റ്റേമ്മാഫര ഴകമ്മാടുമകണ്ടനിവരുര.    അതനിനുമവണ്ടനിവരുന്ന ഫണ്ടക്റ്റ് എവനിഴട  നനിനമമ്മാണക്റ്റ്

ഴകമ്മാടുകമ്മാന കഴെനിയുന്നതക്റ്റ്  ?    ഭരണ പരനിഷമ്മാര കമനീഷന നനിയമസഭയുഴട ഭമ്മാഗമല,

പുറത്തെമ്മാണക്റ്റ്.   നനിയമസഭയ്ക്കക്റ്റ്  പുറത്തെമ്മാണക്റ്റ്  കമനീഷന ഴചെയര്മമ്മാഴന്റെ ഓഫനീസക്റ്റ്  വര്കക്റ്റ്


