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അററിയറിപപ

സഭയറില് സമയകറിപ്തത പപാലറിക്കുന്നതപ സസംബനറിചപ

റൂള്  5 0  എടുക്കുന്നതറിനുമുമപ  ചചെയററിനപ  ബഹുമപാനചപട്ട  സഭപാസംഗങ്ങളുചട

ശ്രദ്ധയറില്ചപടുതപാന് ചെറില കപാരര്യങ്ങളുണപ. 

കഴറിഞ്ഞ  24-06- 2016-നപ  സഭയറിചല  കകറിനനതപാക്കളുചട  ഒരു  നയപാഗസം

നചെരുകയുണപായറി.   ആ  നയപാഗതറില്  സഭപാനടതറിപറിചന്റെ  അചടക്കവസം  അന്തസസം

സമയകറിപ്തതയുസം  പരറിപപാലറിക്കുന്നതറിചന  സസംബനറിചപ  ചപപാതുവപായ  ചെറില

നറിര്നദ്ദേശങ്ങള്  ഉയര്ന്നുവന്നറിട്ടുണപ.  സമയബനറിതമപായറി  സഭ

നടതറിചകപാണ്ടുനപപാകുവപാന്  എലപാ  വറിഭപാഗസം  കകറികളുചടയുസം  ഭപാഗത്തുനറിന്നുള

പറിന്തുണ  നയപാഗതറില്   അററിയറിചറിട്ടുണപ.  അനന്തമപായറി  സഭപാനടപടറികള്

നനീണ്ടുനപപാകുന്നതപ  മപാധര്യമപ്രവര്തകര്ക്കുസം  സര്ക്കപാരറിനുസം  സപാമപാജറികര്ക്കുസം

പ്രയപാസങ്ങള് ഉണപാക്കുന്ന പശപാതലതറില്,  സഭയുചട നടതറിപ്പുമപായറി ബനചപട്ട

ചെട്ടതറിനപ വറിനധയമപായറി നപപാകണചമന്നപാണപ ചചെയര് ആഗ്രഹറിക്കുന്നതപ.   നറിയമസഭപാ

നടപടറിക്രമങ്ങളുചട  സമയകറിപ്തത  രപാവറിചല  8.30-നപ  ആരസംഭറിചപ  1.30-നപ

അവസപാനറിക്കുന്ന  നറിലയറിലപാണപ  തനീരുമപാനറിചറിട്ടുളതപ.  ഇഇൗ  സപാഹചെരര്യതറില്

ആവശര്യമപായ  നറിയന്ത്രണങ്ങള്  ഏര്ചപടുത്തുന്നതറിനപ  സഭപാദ്ധര്യകചന  തചന്ന
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കകറിനനതപാക്കളുചട  നയപാഗസം  ചുമതലചപടുത്തുകയപാണപ  ചചെയ്തതപ.  ഇതുസസംബനറിചപ

കനീഴപ വഴക്കങ്ങളുചടയുസം മുന്കപാല റൂളറിസംഗുകളുചടയുസം വറിശദപാസംശങ്ങള് ചചെയര് വറിശദമപായറി

പരറിനശപാധറിക്കുകയുണപായറി.  പതപാസം  നകരള  നറിയമസഭയറില്  1998  മപാര്ചപ  18-ാ

തനീയതറി സഭപാദ്ധര്യകന് ചെറില പ്രഖര്യപാപനങ്ങള് നടതറിയറിട്ടുണപ.  ആ പ്രഖര്യപാപനങ്ങള്

പ്രകപാരസം  സമയകറിപ്തത  നറിര്ബനമപായുസം  പരറിപപാലറിക്കുന്നതറിനുനവണറിയുള  ചെറില

നറിര്നദ്ദേശങ്ങള്  പരറിഗണറിക്കണചമന്നപ  അന്നചത  സഭ  തനീരുമപാനറിക്കുകയുണപായറി.

അതറിചന്റെ ഭപാഗമപായറി ആറപ സബ്മറിഷനുകള് മപാത്രചമ ഒരു ദറിവസസം അനുവദറിക്കൂ എന്ന

നറിര്നദ്ദേശസം  അന്നപ  അസംഗനീകരറിക്കചപട്ടു.  സനീനറപാ  അവററില് എലപാ  നടപടറിക്രമങ്ങളുസം

10.30-നുളറില്  പൂര്തനീകരറിക്കണചമന്നപ  അന്നപ  ധപാരണയറില്  എതപാന്  സപാധറിച.

സഭയറില് നടത്തുന്ന പ്രസസംഗങ്ങള്ക്കപ കറിപ്തമപായ സമയസം നറിശയറിക്കപാനുസം ആ സമയസം

പരറിപപാലറിക്കുചമന്നപ ഉറപ്പുവരുതപാനുസം എലപാ അസംഗങ്ങളുസം തയപാറപാകണചമന്നുസം അന്നപ

തനീരുമപാനറിക്കുകയുണപായറി.  സമയതറിചന്റെ  ഒരു  മറിനറിട്ടുമുമപ  ചബലടറിക്കുചമന്നുസം  ഒരു

മറിനറിട്ടപ  അവസപാനറിക്കുന്ന  മുറയപ  സഭപാസംഗങ്ങള്  പ്രസസംഗസം  അവസപാനറിപറിചപ

സനീററിലറിരറിക്കണചമന്നുസം  അന്നപ  തനീരുമപാനറിക്കചപട്ടു.  തുടര്ന്നപ  അടുത  അസംഗചത

വറിളറിക്കപാനുള  അനുവപാദവസം  സഭപാദ്ധര്യകനപ  നല്കുകയുണപായറി.  എന്നപാല്

കപാലക്രമതറില് ഇതറിനപ ചചെററിയ മപാറങ്ങള് വന്നറിട്ടുചണന്നപ ചചെയര് മനസറിലപാക്കുന്നു.
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12-ാ നറിയമസഭയറില് ചെട്ടങ്ങള് സമഗ്രമപായറി നഭദഗതറി ചചെയ.  അതറിചന്റെ ഭപാഗമപായറി

ചെട്ടസം 304 നഭദഗതറി ചചെയ്തനപപാള് പതറില് കവറിയപാത സബ്മറിഷനുകള് ചവളറിയപാഴ

ഒഴറിചകയുള  ദറിവസങ്ങളറില്  നല്കപാനുസം  ചവളറിയപാഴയറില്  പരമപാവധറി  എട്ടപ

സബ്മറിഷനുകള്  നല്കപാനുമുള  ധപാരണയപാണുണപാക്കറിയതപ.  ഇഇൗ  നറിബനനകള്

പലനപപാഴസം  പപാലറിക്കപാന്  കഴറിയപാത  സപാഹചെരര്യതറിനലയപ  സഭപാനടതറിപപ

നനീണ്ടുനപപാചയന്നുളതപ  വപാസ്തവമപാചണങറിലസം  സഭയുചട  സമയകറിപ്തത  എലപാ

നറിലയറിലസം  എലപാ  അസംഗങ്ങള്ക്കുസം  ഗുണകരമപാണപ  എന്നുളതുചകപാണപ

സമയകറിപ്തതയുമപായറി  ബനചപട്ടുചകപാണപ  ചെറില  അററിയറിപ്പുകള്  ചചെയര്  സഭചയ

അററിയറിക്കുകയപാണപ. 

അടറിയന്തരപ്രനമയതറിനുള  അവതരണപാനുമതറി  സസംബനറിച  എലപാ

നടപടറിക്രമങ്ങളുസം പതപ മണറിക്കുമുമപായറി പൂര്തനീകരറിക്കചപനടണതപാണപ. ശൂനര്യനവള

രപാവറിചല  10.30  വചരയപാചണന്ന  മുന്സനീക്കറുചട  പ്രസ്തപാവന  നറിലനറില്ക്കുന്ന

സപാഹചെരര്യതറില് സബ്മറിഷനുകള്  അവതരറിപറിക്കുന്ന ബഹുമപാനചപട്ട  അസംഗങ്ങളുസം

മറുപടറി  പറയുന്ന  ബഹുമപാനചപട്ട  മന്ത്രറിമപാരുസം  അവരുചട  സസംസപാരസം  പരമപാവധറി

ചുരുക്കറി  രനണപാ  മൂനന്നപാ  വപാചെകതറില്  ക്രമനീകരറിനക്കണതപാണപ.  നറിയമനറിര്മപാണ

പ്രക്രറിയയറില്  പ്രനതര്യകമപായറി  സമയക്രമനീകരണചതക്കുററിചപ  ചെട്ടതറില്
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പരപാമര്ശറിചറിട്ടറിലപാതതറിനപാല് ബറില്ലുകളറിനന്മേലസം  സബ്ജകപ  കമറിററി  ററിനപപാര്ട്ടപ  ചചെയ്ത

പ്രകപാരമുള  ബറില്ലുകളറിനന്മേലമുള  ചെര്ചയറില്  പചങടുക്കുന്ന  അസംഗങ്ങള്  ബറിലറിചന്റെ

പരറിധറിയറില്നറിന്നപ  സസംസപാരറിനക്കണതുസം  സമയനറിഷ്ഠ  പപാലറിക്കപാന്

ശ്രദ്ധറിനക്കണതുമപാണപ.  ഇതരസം  വറിഷയങ്ങള്  സസംബനറിചപ  ബഹുമപാനചപട്ട

അസംഗങ്ങള്ക്കപ  സസംസപാരറിക്കുന്നതറിനപായറി  സമയസം  അനുവദറിക്കചപടുന്ന

സപാഹചെരര്യതറില് ചെര്ചയറില് പചങടുക്കുന്ന ഒരു ചമമര്ക്കപ അനുവദറിക്കുന്ന സമയസം

അവസപാനറിക്കുന്നതറിനപ ഒരു മറിനറിട്ടപ മുമപ സമയസം അവസപാനറിക്കപാറപായറി എന്ന സൂചെന

ചചെയര്  നല്കുന്നതപാണപ.  നറിശറിത  സമയസം  അവസപാനറിചപാല്  ഉടന്തചന്ന  പ്രസ്തുത

അസംഗസം  പ്രസസംഗസം  അവസപാനറിപറിചപ  സനീററില്  ഇരറിനക്കണതപാണപ.  അപ്രകപാരസം

അസംഗങ്ങള് സഹകരറിക്കപാത സപാഹചെരര്യമുണപായപാല് ഒരു മറിനറിട്ടപ  കഴറിഞ്ഞപ അടുത

അസംഗചത പ്രസസംഗതറിനപായറി കണറിക്കപാന് ചചെയര്  നറിര്ബനറിതമപാകുസം.  എന്നപാല്

കകറിനനതപാക്കളുചടയുസം  മന്ത്രറിമപാരുചടയുസം  കപാരര്യതറില്  ഒരു  ചപപാതു  സമവപായചമന്ന

നറിലയറില്  അര്ഹമപായ  പരറിഗണന  നല്കപാന്  ചചെയര്  ബപാദ്ധര്യസ്തനപാചണന്നുകൂടറി

അററിയറിക്കുകയപാണപ. 
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