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ചട്ടങ്ങള് മലയയാളതത്തില് പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തികക്കേണ്ടതയാണണെന്നതത് സശ്നംബനത്തിചത്

ശദ്ധീ  .    എശ്നം  .    ഉമ്മര  : സര,  നത്തിയമസഭയുണടെ നടെപടെത്തിക്രമവശ്നം കയാരര്യനത്തിരവ്വഹണെവശ്നം

സശ്നംബനത്തിച ചട്ടങ്ങളത്തിണല 166-ാം ചട്ടപ്രകയാരശ്നം 28.06.2016-നത് ലത്തിസത് (1) ക്രമനമ്പര

1 ആയത്തി സഭയുണടെ കമശപ്പുറത്തുവച എസത്.ആര.ഒ. നശ്നം.56/2016               2015-ണല

കകരള കദേവസസശ്നം റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത് കബയാരഡത് ആക്ടുമയായത്തി ബനണപ്പെട്ടതയാണെത്. പ്രസ്തുത ആകത്

മലയയാളഭയാഷയത്തില്  പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിചത്  പയാസയാക്കേത്തിയതയാണെത്.   എന്നയാല്  ചട്ടങ്ങള്

ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്തിലയാണെത്  പുറണപ്പെടുവത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്.   കകരള  നത്തിയമസഭ  പയാസയാക്കേത്തിയ  2015-ണല

മലയയാളഭയാഷ വര്യയാപനവശ്നം  പരത്തികപയാഷണെവശ്നം ആകത്തിണല  4,  1,  3  വകുപ്പു പ്രകയാരവശ്നം

കകരള  നത്തിയമസഭയുണടെ  സകബയാരഡത്തികനറത്  സമത്തിതത്തിയടെക്കേമുള്ള  സമത്തിതത്തികളുണടെ

റത്തികപ്പെയാരട്ടുപ്രകയാരവശ്നം മലയയാളഭയാഷയത്തിലുള്ള ആക്ടുകള്ക്കേത് ചട്ടങ്ങള് രൂപദ്ധീകരത്തിക്കുകമ്പയാള്

അവ  മലയയാളഭയാഷയത്തില്  തണന്നയയായത്തിരത്തിക്കേണെണമന്നത്  കൃതര്യമയായത്തി  വര്യവസ

ണചയത്തിട്ടുണ്ടത്.   കമല് സൂചത്തിപ്പെത്തിച വര്യവസകള്ക്കേത് കവണ്ടത്ര പരത്തിഗണെന നലയാണതയുശ്നം

മലയയാളതത്തിലുള്ള നത്തിയമങ്ങള്ക്കേത്  ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്  ഭയാഷയത്തിലുള്ള ചട്ടങ്ങള് പുറണപ്പെടുവത്തിചതത്

സഭകയയാടുശ്നം  നത്തിയമസഭയാ  സമത്തിതത്തികയയാടുമുള്ള  അനയാദേരവയാണെത്.   ഇഇൗ  നത്തിയമശ്നം  വളണര

കൃതര്യമയായത്തി  അനുശയാസത്തിക്കുകയുശ്നം  പയാസയാക്കുകയുശ്നം  ണചയതത്തിണന  വയകലറത്
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ണചയ്തുണകയാണ്ടുള്ള  ചട്ടങ്ങള്  ഇടെയത്തിടെയത്  പുറണപ്പെടുവത്തിച്ചുണകയാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയയാണെത്.

ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  ണചയറുകളത്തില്  നത്തിന്നുള്ള  ശക്തമയായ  റൂളത്തിശ്നംഗുകള്  ഉണ്ടയായത്തിട്ടുകപയാലുശ്നം

ഇതത് ആവരതത്തിച്ചുണകയാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതത് ഗുരുതരമയായ ഒരു വദ്ധീഴ്ചയയായത്തി കയാണുകയയാണെത്.

മലയയാളഭയാഷ   കശഷ്ഠഭയാഷയയായത്തി  അശ്നംഗദ്ധീകരത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയാണെത്.   മലയയാളഭയാഷണയ

പരത്തികപയാഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനത്  ഒകട്ടണറ  കയാരര്യങ്ങള്  ണചയ്തുണകയാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയയാണെത്.

എന്നത്തിട്ടുശ്നം സഭയത്തില്തണന്ന ഇങ്ങണനയുള്ള നത്തിരന്തരമയായ ലശ്നംഘനങ്ങള് നടെത്തുകമ്പയാള്

അതത് ഗഇൗരവമയായത്തി എടുക്കേണെണമന്നുശ്നം ഇതത് ആവരതത്തിക്കേയാതത്തിരത്തിക്കേയാനുള്ള ശക്തമയായ

റൂളത്തിശ്നംഗുശ്നം കമല്നടെപടെത്തിയുശ്നം ഉണ്ടയാകണെണമന്നുശ്നം ഞയാന് അഭര്യരതത്തിക്കുന്നു.

ക്രമപ്രശശ്നം 

ചട്ടങ്ങള് മലയയാളതത്തില് പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തികക്കേണ്ടതയാണണെന്നതത് സശ്നംബനത്തിചത്

വവദേദ്യുതത്തിയുശ്നം  കദേവസസവശ്നം വകുപ്പുമനത്തി  (ശദ്ധീ  .    കടെകശ്നംപള്ളത്തി സുകരന്ദ്രന്):  സര,

2015-ണല  കകരള  കദേവസസശ്നം  റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത്  കബയാരഡത്  ഓരഡത്തിനന്സത്തിണന

അടെത്തിസയാനതത്തില്  30-05-2015-ണല  എസത്.ആര.ഒ.നശ്നം.352/2015  പ്രകയാരശ്നം  കകരള

കദേവസസശ്നം റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത്  കബയാരഡത്  റൂള്സത്  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.   ഇഇൗ ചട്ടങ്ങള്

ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്  ഭയാഷയത്തിലയാണെത്  അന്നത്  പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിചതത്.  2015-ണല

ഓരഡത്തിനന്സത്തിനുപകരമയായത്തി  17.08.2015-ല്  പുറണപ്പെടുവത്തിച  2015-ണല  കകരള
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കദേവസസശ്നം  റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത്  കബയാരഡത്  ആകത്  മലയയാളഭയാഷയത്തിലയാണെത്  പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിചതത്.

തുടെരന്നത് മുന്പത് ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്തില്  പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിച റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത് ചട്ടങ്ങള് കഭദേഗതത്തി ണചയത്

19.01.2016-ണല  എസത്.ആര.ഒ.നശ്നം.56/2016  പ്രകയാരശ്നം  പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിചകപ്പെയാഴശ്നം

ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്  ഭയാഷയത്തിലയാണെത് പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിചതത്.  ഇകപ്പെയാള് ഇഇൗ ചട്ടങ്ങള് മലയയാളതത്തില്

പ്രസത്തിദദ്ധീകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുശ്നം  നടെപടെത്തികള്  വകണക്കേയാണ്ടത്തിട്ടുണ്ടത്.   കദേവസസശ്നം  കബയാരഡത്

നത്തിയമനങ്ങള്  പബത്തികത്  സരവ്വദ്ധീസത്  കമ്മദ്ധീഷന്  വഴത്തിയയാക്കേയാന്  ഇഇൗ  സരക്കേയാര

നയപരമയായ  തദ്ധീരുമയാനശ്നം  വകണക്കേയാണ്ടത്തിട്ടുള്ളതത്തിനയാല്  ഭയാവത്തിയത്തില്  2015-ണല  കകരള

കദേവസസശ്നം  റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത്  കബയാരഡത്  ആകത്തിനുശ്നം  ചട്ടങ്ങള്ക്കുശ്നം  പ്രസക്തത്തിയത്തിലയാതയായത്തി

മയാറത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത്. ഭയാവത്തിയത്തില് ഇതരശ്നം പത്തിശകകളുണ്ടയാകയാതത്തിരത്തിക്കേയാന് ശദത്തിക്കുന്നതയാണെത്. 

ക്രമപ്രശശ്നം   -2

മുഖര്യമനത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിട്ടത്തില എന്നതത്

സശ്നംബനത്തിചത്

ശദ്ധീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    കജയാരജത്:  സര,  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്

മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  ചുമതലകയല്ക്കുന്നതത്തിനുമുന്പത്  അകദ്ദേഹശ്നം  നടെതത്തിയ

ദൃഢപ്രതത്തിജ്ഞണയക്കുറത്തിചയാണെത് എണന ഇഇൗ ക്രമപ്രശശ്നം.    ഒരു ഭരണെഘടെനയാവത്തിഷയശ്നം

എന്ന നത്തിലയത്തില് മയാത്രമയാണെത് ഞയാന് ഇഇൗ പ്രശശ്നം ഉന്നയത്തിക്കുന്നതത്.  2016 ണമയത് മയാസശ്നം
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25-ാം  തദ്ധീയതത്തിയയാണെത്  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  ചുമതലകയറതത്.

ചുമതലകയല്ക്കുന്നതത്തിനുമുന്പത്  നടെന്ന സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയാ ചടെങ്ങത്തില് ഒരു മനത്തിയയായത്തി

മയാത്രമയാണെത് അകദ്ദേഹശ്നം ദൃഢപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിട്ടുളളതത്.  മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ

ണചയത്തികട്ടയത്തില.  അകദ്ദേഹതത്തിണന  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയാവയാചകശ്നം  ഇപ്രകയാരമയായത്തിരുന്നു.

'പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയനയായ  ഞയാന്  നത്തിയമശ്നംവഴത്തി  സയാപത്തിതമയായ  ഭയാരതതത്തിണന

ഭരണെഘടെനകയയാടുശ്നം നത്തിരവര്യയാജമയായ   വത്തിശസസ്തതയുശ്നം കൂറുശ്നം പുലരത്തുണമന്നുശ്നം  ഞയാന്

ഭയാരതതത്തിണന  പരമയാധത്തികയാരവശ്നം  അഖണ്ഡതയുശ്നം  നത്തിലനത്തിരത്തുണമന്നുശ്നം  ഞയാന്  കകരള

സശ്നംസയാനണത  ഒരു  മനത്തിണയന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  എണന  കരതവര്യങ്ങള്

വത്തിശസസ്തതകയയാടുശ്നം  മനനഃസയാകത്തിണയ  മുന്നത്തിരതത്തിയുശ്നം  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുണമന്നുശ്നം

ഭരണെഘടെനയുശ്നം  നത്തിയമവശ്നം  അനുസരത്തിചത്  ഭദ്ധീതത്തികയയാ  പകപയാതകമയാ  പ്രദ്ധീതത്തികയയാ

വത്തികദേസഷകമയാ  കൂടെയാണത  എലയാതരതത്തിലുമുള്ള  ജനങ്ങള്ക്കുശ്നം  നദ്ധീതത്തിണചയ്യുണമന്നുശ്നം

സഗഇൗരവശ്നം  പ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയ്യുന്നു'.   'പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയനയായ  ഞയാന്  കകരള

സശ്നംസയാനണത  ഒരു  മനത്തിണയന്ന  നത്തിലയത്തില്  എണന  പരത്തിഗണെനയത്തില്

ണകയാണ്ടുവരുന്നകതയാ  എണന  അറത്തിവത്തില്  വരുന്നകതയാ  ആയ  ഏണതങത്തിലുശ്നം  വത്തിഷയശ്നം

അങ്ങണനയുള്ള  മനത്തിണയന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  എണന  കരതവര്യങ്ങള്  മുറപ്രകയാരശ്നം

നത്തിറകവറ്റുന്നതത്തിനയാവശര്യമയായതത്തിണനയാഴത്തിണക   ഞയാന്  ഏണതങത്തിലുശ്നം  ആള്കക്കേയാ
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ആളുകള്കക്കേയാ  കനരത്തികട്ടയാ  അലയാണതകയയാ  അറത്തിയത്തിച്ചുണകയാടുക്കുകകയയാ

ണവളത്തിണപ്പെടുതത്തിണക്കേയാടുക്കുകകയയാ  ണചയത്തിലയാണയന്നത്  സഗഇൗരവശ്നം  പ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയ്യുന്നു'.

അകദ്ദേഹശ്നം സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയതത് ഞയാന് എന്നു തണന്നയയാണണെന്നത് മനസത്തിലയാക്കേയാശ്നം.

ഇതത്   വളണര  വത്തിശദേമയായത്തി  ചരച  ണചകയണ്ട  ഒരു  കയാരര്യശ്നം  തണന്നയയാണെത്.

അതയായതത്....ഞയാന്  ചുരുക്കുകയയാണെത്.   ഭരണെഘടെനയത്തില്  മുഖര്യമനത്തിണയയുശ്നം  മറ്റു

മനത്തിമയാണരയുശ്നം  കചരതത്  സശ്നംയുക്തമയായത്തി  മനത്തിമയാര  എന്നത്  പ്രകയയാഗത്തിചത്തിട്ടുണണ്ടങത്തിലുശ്നം

മുഖര്യമനത്തി  മറ്റു  മനത്തിമയാരത്തില്  നത്തിന്നത്  വര്യതര്യസ്തമയായത്തി  തണന്നയയാണെത്  വത്തിഭയാവനശ്നം

ണചയത്തിട്ടുള്ളതത്.   സശ്നംസയാനണത മുഖര്യമനത്തി എന്ന പദേവത്തി  ഭരണെഘടെനയത്തില് തണന്ന

വര്യവസ ണചയത്തിട്ടുള്ളതയാണെത്.  മുഖര്യമനത്തിക്കേത് മറ്റു മനത്തിമയാരക്കേത്തിലയാത പല കടെമകളുശ്നം

നത്തിരവചത്തിചത്തിട്ടുണ്ടത്.   'Duties  of  Chief  Minister  as  respects  the   furnishing  of

information  to  Governor'  എന്ന  തലണക്കേട്ടത്തില്  മുഖര്യമനത്തിയുണടെ  പ്രകതര്യക

ചുമതലകള്  ഭരണെഘടെനയുണടെ  167-ാം  അനുകച്ഛേദേമയായത്തി   ഉള്ണപ്പെടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടത്.

ഭരണെഘടെനയത്തിണല   164-ാം  വകുപ്പു  പ്രകയാരശ്നം  മുഖര്യമനത്തിണയ  ഗവരണ്ണര

നത്തിയമത്തികക്കേണ്ടതുശ്നം  മുഖര്യമനത്തിയുണടെ  ഉപകദേശപ്രകയാരശ്നം  മയാത്രശ്നം  മറ്റു  മനത്തിമയാണര

നത്തിയമത്തികക്കേണ്ടതുമയാണെത്.  ശദ്ധീ. എശ്നം. പത്തി. ണജയത്തിണന  Indian Constitutional  Law-ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്,   ....'If  the  Prime  Minister  has  a  power  to  make   his
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Ministers; it has also the Constitutional right to unmake them;  The identity

of  Ministers   is  not  known  without  the  Prime  Minister'  എന്നയാണെത്.

കമല്പ്പെറഞ പരയാമരശശ്നം മുഖര്യമനത്തിക്കുശ്നം ബയാധകമയാണെത്.  കകവലശ്നം ഒരു മനത്തിയയായത്തി

മയാത്രശ്നം  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തിട്ടുള്ള  ഒരയാള്  എങ്ങണന  മറ്റു  മനത്തിമയാരുണടെ  കപരത്

നത്തിരകദ്ദേശത്തിക്കുശ്നം?  അതുകപയാണലതണന്ന മുഖര്യമനത്തിയുണടെ രയാജത്തി മറ്റു മനത്തിമയാരുണടെ .....

മത്തി  .   സദ്ധീക്കേര  :  ..........പദ്ധീസത്..... ചുരുക്കേത്തി പറയ....ചുരുക്കേത്തി പറയ....

ശദ്ധീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   കജയാരജത്: സര, ഇതത് പറയയാന് എണന്ന അനുവദേത്തിക്കേണെശ്നം.  ഞയാന്

ഒരു ശലര്യവശ്നം ണചയ്യുന്നത്തിലകലയാ.  ഒരു രയാജത്തി മനത്തിമയാരുണടെ ണമയാതതത്തിലുള്ള രയാജത്തിയയായത്തി

പരത്തിഗണെത്തികക്കേണ്ടതയാണെത്.  മറ്റു മനത്തിമയാരുണടെ രയാജത്തിക്കേത് ഇപ്രകയാരമുള്ള പ്രതര്യയാഘയാതങ്ങള്

ഒന്നുമത്തില.  ശദ്ധീ.  ഇ.  പത്തി.  ജയരയാജന് രയാജത്തി വചയാലുശ്നം ഗവണ്ണമനത് ഇവത്തിണടെ കയാണുശ്നം.

കഡയാ.  ടെത്തി.  എശ്നം.  കതയാമസത് ണഎസകത് രയാജത്തി വചയാലുശ്നം  ഗവണ്ണമനത് ഇവത്തിണടെ കയാണുശ്നം.

ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  രയാജത്തിവചയാല്  ഗവണ്ണമനത്  ഇവത്തിണടെ  കയാണെത്തില,

അണതങ്ങണന സയാധത്തിക്കുശ്നം?  മനത്തിയയായത്തി സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയ              ശദ്ധീ.

പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  മുഖര്യമനത്തി  എന്ന  വയാക്കേത്  ഉപകയയാഗത്തിക്കേയാതത്തിടെകതയാളശ്നംകയാലശ്നം

അകദ്ദേഹശ്നം രയാജത്തി  വചയാല് എങ്ങണന ഗവണ്ണമനത്   കപയാകുശ്നം?  മുഖര്യമനത്തിയുണടെ രയാജത്തി

ണമയാതതത്തിലുള്ള രയാജത്തിയയായത്തി പരത്തിഗണെത്തിക്കുന്നതയാണെത്.  ഗവണ്ണമനത് ബത്തിസത്തിനസത് റൂള്
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അനുസരത്തിചത് ........

മത്തി  .   സദ്ധീക്കേര  :  ......സമയശ്നം തദ്ധീരയാറയായത്തി....

ശദ്ധീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   കജയാരജത്: സര, ഞയാണനയാന്നത് പറകഞയാണട്ട,  വളണര പ്രധയാനണപ്പെട്ട

ഒന്നുരണ്ടു  കയാരര്യശ്നം  പറയയാനുണ്ടത്.  മുഖര്യമനത്തിക്കേത്  മറ്റു  മനത്തിമയാണരക്കേയാള്  കൂടുതല്

അധത്തികയാരങ്ങളയാണെത്  നലത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്.    ബത്തിസത്തിനസത്  റൂളത്തിലുണ്ടത്.  ഞയാന്

വയായത്തിക്കുന്നത്തില;  അങ്ങത് സമ്മതത്തിക്കേത്തില.  അകപ്പെയാള് മറ്റു മനത്തിമയാരുണടെ തദ്ധീരുമയാനശ്നം റദ

ണചയ്യുന്നതത്തിനുശ്നം  ഉചത്തിതമയായ  തദ്ധീരുമയാനശ്നം  വകണക്കേയാള്ളുന്നതത്തിനുശ്നം  മുഖര്യമനത്തിക്കേത്

അധത്തികയാരമുണ്ടത്.  ഇകപ്പെയാള് ശദ്ധീ. ഇ. പത്തി. ജയരയാജന് ഒരു തദ്ധീരുമയാനണമടുതയാല് അതത്

കര്യയാന്സല്  ണചയയാനുള്ള  അധത്തികയാരശ്നം  സഖയാവത്  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയനുണ്ടത്

എന്നയാണെരതശ്നം.   കഡയാ.  ടെത്തി.  എശ്നം.  കതയാമസത്  ണഎസകത്    തദ്ധീരുമയാനത്തിചയാല്  അതത്

കര്യയാന്സല് ണചയയാനുള്ള അധത്തികയാരശ്നം ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി വത്തിജയനുണ്ടത്.  അണതങ്ങണന

വരുശ്നം?   മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയതത്  'as  a

Minister'  എന്നയാണെത്.   അതുകപയാണലതണന്ന   ശദ്ധീ.  ഇ.  പത്തി.  ജയരയാജനുശ്നം

കഡയാ.  ടെത്തി.  എശ്നം.  കതയാമസത്  ണഎസകുശ്നം  ണചയത്തിട്ടുള്ളതത്.   അകപ്പെയാള്  ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി

വത്തിജയനത്  എങ്ങണന  അധത്തികയാരശ്നം  കൂടുതല്  വരുശ്നം?   മറ്റു  സശ്നംസയാനങ്ങണളപ്പെറത്തി  ഒന്നു

പറയണട്ട,  മുഖര്യമനത്തി  ണവറുണമയാരു മനത്തിയല.  ഭരണെഘടെനയത്തില് 163-ാം അനുകച്ഛേദേശ്നം
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അനുസരത്തിചത് മനത്തിസഭയുണടെ തലവണനന്ന പദേവത്തി വഹത്തിക്കുന്ന............

മത്തി സദ്ധീക്കേര  : ...... അങ്ങത് കപയായത്തിനത് ....ചുരുക്കേത്തി....... ചുരുക്കേത്തി......

ശദ്ധീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    കജയാരജത്:  സര,  ഒരു ണസക്കേനത്  .....ഇണതയാരു കസയാരട്സത്  മയാന്

സത്തിരത്തികറയാണടെ കയാണെണെശ്നം. 163-ാം അനുകച്ഛേദേശ്നം എന്തയാണെത് പറയുന്നതത്, 'There shall be

a Council of Ministers with the Chief Minister at the head  to aid and advise

the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he is by or

under this Constitution required to exercise his functions or any of them in

his  direction.'   ഇതത്  വളണര  പ്രധയാനണപ്പെട്ടതകല.   അകപ്പെയാള്  മുഖര്യമനത്തിയുണടെ

ഉപകദേശപ്രകയാരമയാണെത് ഗവരണ്ണര മനത്തിമയാണര നത്തിശ്ചയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്.  ഇണതങ്ങണന വരുശ്നം;

അതത് എങ്ങണന അശ്നംഗദ്ധീകരത്തിക്കേയാന് പറ്റുശ്നം?  ഇവത്തിണടെ             ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി

വത്തിജയന്  മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തികട്ടയത്തില.  അതുകപയാണലതണന്ന

ഇഇൗയവസരതത്തില്  അങ്ങയുണടെ  ശദയത്തില്ണപ്പെടുതയാന്  എനത്തിക്കേത്  ഒരു  പ്രധയാനണപ്പെട്ട

കയാരര്യമുണ്ടത്.  ഇന്തര്യന് പ്രധയാനമനത്തി സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയ്യുകമ്പയാള് പ്രധയാനമനത്തി എന്ന

പദേശ്നം തണന്നയയാണെത് ഉപകയയാഗത്തിക്കുന്നതത്.  പയാരലണമനത്തില് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയ്യുന്നതുശ്നം

സശ്നംസയാന  നത്തിയമസഭയത്തില്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയ്യുന്നതുശ്നം  ഒകര  ഭരണെഘടെന

പ്രകയാരശ്നംതണന്നയയാണെത് നടെക്കുന്നതത്.  അവത്തിണടെയുശ്നം ഇഇൗ ഭരണെഘടെനയയാണെത്.  പണക,
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അവത്തിണടെ വപ്രശ്നം മത്തിനത്തിസര സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയ്യുകമ്പയാള്..... 

മത്തി  .   സദ്ധീക്കേര  : ....ഒരു ക്രമപ്രശണത ഇത്ര വലത്തിയ ദേദ്ധീരഘമയായ പ്രഭയാഷണെമയാക്കേയാന്

പറത്തില....

ശദ്ധീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    കജയാരജത്:  സര,  ...ഒന്നു  പറയണട്ട......പ്രധയാനണപ്പെട്ട  കയാരര്യശ്നം

പറയകണ്ട,  1950-ല് ഭരണെഘടെനയുണ്ടയാക്കേയാന് കനതൃതസശ്നം  ണകയാടുത ജവഹരലയാല്

ണനഹ്റു  പ്രധയാനമനത്തിയയായകപ്പെയാള്  അകദ്ദേഹശ്നം  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയതത്  'as  Prime

Minister of India' എന്നുതണന്നയയാണെത്.  

മത്തി  .    സദ്ധീക്കേര  : ......മുഖര്യമനത്തിക്കേത്  പ്രകതര്യക  അധത്തികയാരങ്ങള്  ഉള്ളതുണകയാണ്ടത്

'മുഖര്യമനത്തി'  എന്നത്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തില  എന്നകല  അങ്ങത്  പറഞതത്.

കത്തിയറയായത്തി..... പദ്ധീസത് ......കത്തിയറയായത്തി..... 

ശദ്ധീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   കജയാരജത്: സര,  പറയണട്ട, അങ്ങത് ഇടെയത് പറയുകമ്പയാള് സശ്നംശയശ്നം

വരദത്തിക്കുശ്നം.  പ്രധയാനമനത്തി  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയകപ്പെയാള്  'Minister  of  Union'

എന്നതത്തിനുപകരശ്നം  'പ്രധയാനമനത്തി'  എന്ന  പദേമയാണെത്  ഉപകയയാഗത്തിചതത്  അതയാണെത്

പ്രധയാനണപ്പെട്ട  കയാരര്യശ്നം.  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയ്യുന്നതത്തിണല  ഇഇൗ  മയാറശ്നം  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട

സുപ്രദ്ധീശ്നംകകയാടെതത്തി  അശ്നംഗദ്ധീകരത്തിചത്തിട്ടുണ്ടത്;  അതയാണെത്  എനത്തിക്കേത്  പ്രധയാനമയായത്തി

പറയയാനുള്ളതത്.  K.M. Sharma Vs Devi Lal   & Ors., 1990 AIR 528  എന്ന
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കകസത്തില് ബഹുമയാനണപ്പെട്ട സുപ്രദ്ധീശ്നംകകയാടെതത്തി  09.01.1990-ല് പുറണപ്പെടുവത്തിച വത്തിധത്തിയത്തില്

ഇപ്രകയാരശ്നം പറയുന്നു.  The Attorney General     appearing on behalf  of  the

Union of India has............ ഇണതയാന്നു വയായത്തിക്കേണട്ട .......അശ്നംഗങ്ങള്  അറത്തിയണട്ട....

മത്തി  .    സദ്ധീക്കേര  : ഇത്ര  ദേദ്ധീഘമയായത്തി  ക്രമപ്രശശ്നം  അനുവദേത്തിക്കേയാന്  പറത്തില.

ഇകപ്പെയാള്തണന്ന  7  മത്തിനത്തിറയായത്തി.   അങ്ങത്  ഇനത്തിയുശ്നം  തുടെരന്നയാല്  മനത്തിണയ  മറുപടെത്തി

പറയയാന്  കണെത്തികക്കേണ്ടത്തിവരുശ്നം.  അങ്ങത്  കപയായത്തിനത്  കൃതര്യമയായത്തി  പറഞ്ഞുകഴത്തിഞ്ഞു.

കകയാടെതത്തിയത്തില് വയായത്തിക്കുന്നതുകപയാണല പറകയണ്ട ആവശര്യമത്തില.  ബനണപ്പെട്ട മനത്തിണയ

വത്തിളത്തികക്കേണ്ടത്തി വരുശ്നം.

ശദ്ധീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    കജയാരജത്:  സര,  ഞയാന്  ഒരു  കയാരര്യശ്നം  കൂടെത്തി  പറയയാശ്നം,  ഇഇൗ

ക്രമപ്രശതത്തിനത്  ഞയാന്  കനയാട്ടദ്ധീസത്  നലത്തിയകശഷശ്നം  പല  സശ്നംസയാനങ്ങളത്തിലുശ്നം

മുഖര്യമനത്തിയുണടെ  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയാ ചടെങ്ങത്തിണന വദ്ധീഡത്തികയയാ  ദൃശര്യങ്ങള് പരത്തികശയാധത്തിച്ചു.

ഞയാന്  കണ്ട  ദൃശര്യങ്ങളത്തിണലലയാശ്നം  'മുഖര്യമനത്തി'  എന്നത്  തണന്നയയാണെത്  പറഞത്

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തിട്ടുളളതത്.    മഹയാരയാഷ,  ഗുജറയാതത്,  പഞയാബത് ,  ഹരത്തിയയാന,

രയാജസയാന്,  മധര്യപ്രകദേശത്,  ബദ്ധീഹയാര,  ഒറദ്ധീസ,  കരണ്ണയാടെക,  ആനയാപ്രകദേശത്,

ണതലുങയാന, ഡല്ഹത്തി തുടെങ്ങത്തിയ സശ്നംസയാനങ്ങളത്തിണല മുഖര്യമനത്തിമയാര 'മുഖര്യമനത്തി' എന്നത്

പറഞ്ഞുതണന്നയയാണെത് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിട്ടുള്ളതത്. 
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മത്തി സദ്ധീക്കേര   :  ...........പദ്ധീസത് കണ്ക്ലൂഡത്...............പദ്ധീസത് കണ്ക്ലൂഡത്...........

ശദ്ധീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    കജയാരജത്:  സര,  അതുണകയാണ്ടത് കമല്പ്പെറഞ സയാഹചരര്യങ്ങളത്തില്

ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  'മുഖര്യമനത്തി'  എന്നത്  വത്തികശഷത്തിപ്പെത്തിച്ചുണകയാണ്ടുതണന്ന

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞകയയാ  ദൃഢപ്രതത്തിജ്ഞകയയാ   ണചകയണ്ടതയായത്തിരുന്നു.   അപ്രകയാരശ്നം

ണചയയാതതത് കകവലശ്നം ഒരു ണതകറയാ വദ്ധീഴ്ചകയയാ ആയത്തി മയാത്രശ്നം കയാണെയാവന്നതല.  ഞയാന്

എഗത്തി ണചയ്യുന്നു.  ഭരണെഘടെനയുണടെ അന്തനഃസതയത് വത്തിരുദമയായത്തി ഇതത്തിണന കയാണെണെശ്നം

എന്നത്  പറയയാതത്തിരത്തിക്കേയാന്  കഴത്തിയത്തില.   അതുണകയാണ്ടത്  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട   പത്തിണെറയായത്തി

വത്തിജയന്  മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയയാത  ഒരയാള്,  മുഖര്യമനത്തി  എന്ന

നത്തിലയത്തില്   ഇഇൗ  സഭയുണടെ  ചരചയത്തില്  പണങടുക്കുന്നതുശ്നം  കചയാദേര്യങ്ങള്ക്കേത്  മറുപടെത്തി

നല്കുന്നതുശ്നം  നത്തിയമസഭയാ  ചട്ടങ്ങളത്തില്  രണ്ടയാശ്നം  ചട്ടപ്രകയാരശ്നം  സഭയാകനതയാവയായത്തി

പ്രവരതത്തിക്കേണെശ്നം എന്നതത് ക്രമയാനുസൃതമയാകണെയാ എന്ന കയാരര്യശ്നം ബഹുമയാനണപ്പെട്ട സദ്ധീക്കേര

പരത്തികശയാധത്തിചത് റൂളത്തിശ്നംഗത് നലണെണമന്നത് ഞയാന് അഭര്യരതത്തിക്കുന്നു.

മുഖര്യമനത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിട്ടത്തിലയാണയന്നതത്
സശ്നംബനത്തിചത്

പട്ടത്തികജയാതത്തി  പട്ടത്തികവരഗ്ഗ  പത്തികന്നയാക്കേസമുദേയായകകമവശ്നം  നത്തിയമവശ്നം

സയാശ്നംസയാരത്തികവശ്നം പയാരലണമനറത്തികയാരര്യവശ്നം വകുപ്പുമനത്തി (ശദ്ധീ  .   എ  .   ണക  .   ബയാലന്  ):  സര,



Uncorrected/Not for publication
12

എനത്തിക്കേത് ഇതത്തിനത് രണ്ടു ണസനന്കസയാടുകൂടെത്തി മറുപടെത്തി പറയയാശ്നം.    ഒന്നത് ഇതത്തില് റൂള്  303

ബയാധകമയാവകയത്തില.   സഭയുണടെ  മുന്പയാണകയുള്ള  ബത്തിസത്തിനസ്സുമയായത്തി

ബനണപ്പെട്ടുണകയാണ്ടയാണെത് 303-ല് ഒരു കപയായത്തിനത് ഓഫത് ഓരഡര വരുന്നതത്.  A Point

of order  may be raised in relation to the business before the Assembly at the

moment.     ബഹുമയാനണപ്പെട്ട സദ്ധീക്കേര അകന്ന റത്തിജകത് ണചകയണ്ടതയാണെത്.  കപയായത്തിനത്

ഓഫത്  ഓരഡറത്തില് നത്തില്ക്കുന്നതല.  രണ്ടയാമണത പ്രശശ്നം,  ഭരണെഘടെനയത്തില് ഒണരയാറ

സലത്തുശ്നം  മുഖര്യമനത്തി  എന്നത്   പറഞ്ഞുണകയാകണ്ടയാ  പ്രധയാനമനത്തി  എന്നത്

പറഞ്ഞുണകയാകണ്ടയാ സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയണെണമന്നത് എവത്തിണടെയുശ്നം പറയുന്നത്തില.  പട്ടത്തിക

3-ല് 4 (5)  ലയാണെത് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയുമയായത്തി ബനണപ്പെട്ടുണകയാണ്ടുള്ള prescribed form

ഉള്ളതത്.  അതത്  oath of office, then oath of secrecy ആണെത്. 'പത്തിണെറയായത്തി വത്തിജയന്

എന്ന  ഞയാന്  നത്തിയമശ്നം  വഴത്തി  സയാപത്തിതമയായ  ഭയാരതതത്തിണന  ഭരണെഘടെനകയയാടെത്

നത്തിരവര്യയാജമയായ  വത്തിശസസ്തതയുശ്നം  കൂറുശ്നം  പുലരത്തുണമന്നുശ്നം  ഞയാന്  ഭയാരതതത്തിണന

പരമയാധത്തികയാരവശ്നം  അഖണ്ഡതയുശ്നം  നത്തിലനത്തിരത്തുണമന്നുശ്നം  ഞയാന്  സശ്നംസയാനണത  ഒരു

മനത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തിലുള്ള  എണന  കരതവര്യശ്നം  വത്തിശസസ്തതകയയാടുശ്നം  മന:സയാകത്തിണയ

മുന്നത്തിരതത്തിയുശ്നം  നത്തിരവ്വഹത്തിക്കുണമന്നുശ്നം  ഇതയാണെത്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ… .   ഇതത്തില്  ഒരു

മനത്തിണയന്നയാണെത് പറയുന്നതത്.  ഒണരയാറ സലതത് ഈ കഫയാറതത്തില് മുഖര്യമനത്തി എന്നത്
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പറയുന്നത്തില.   ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  പത്തി.  സത്തി.  കജയാരജത്  പറഞതയാണെത്  സതര്യണമങത്തില്

retrospective  effect  ണകയാടുതയാല് ശദ്ധീ.  വത്തി.  എസത്.  അച്ചുതയാനന്ദനുശ്നം ശദ്ധീ.  ഉമ്മന്

ചയാണ്ടത്തിയുശ്നം രയാജത്തി വയ്കക്കേണ്ടത്തിവരുശ്നം.  ഇവര രണ്ടുകപരുശ്നം മനത്തി എന്നുള്ള നത്തിലയത്തിലയാണെത്

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയതത്.   ഈ  രണ്ടുവയാകക്കേയാടുകൂടെത്തി  എനത്തിക്കേത്  ഇതത്  നത്തിരതയാശ്നം.

നത്തിയമസഭണയ  സശ്നംബനത്തിചത്  ണമമ്പരമയാണര  കബയാദര്യണപ്പെടുതയാന്  അകദ്ദേഹശ്നം  കുണറ

കയാരര്യങ്ങള്  പറഞത്തിട്ടുണ്ടത്.   അതുണകയാണ്ടത്  ചത്തില  കയാരര്യങ്ങള്  പറയയാന്

നത്തിരബനത്തിക്കേണപ്പെടുകയയാണെത്.   ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  മുഖര്യമനത്തി  ഒരു  മനത്തി  എന്ന

നത്തിലയത്തിലയാണെത്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിരത്തിക്കുന്നണതന്നുശ്നം മുഖര്യമനത്തി  എന്ന നത്തിലയത്തില്

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തിട്ടത്തിണലന്നുശ്നം  അങ്ങണന  മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ

ണചയയാത  ഒരയാള്  ആ  നത്തിലയത്തിലുശ്നം  സഭയാകനതയാവയായുശ്നം  പ്രവരതത്തിക്കുന്നതത്

ക്രമയാനുസൃതമയാകണെയാ  എന്ന  കയാരര്യശ്നം  പരത്തികശയാധത്തിചത്  റൂളത്തിശ്നംഗത്  നല്കണെണമന്നയാണെത്

ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  അശ്നംഗശ്നം  പത്തി.  സത്തി.  കജയാരജത്  ഉന്നയത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്.   ഭരണെഘടെനയുണടെ

ആരട്ടത്തിക്കേത്തിള്  164  (1)  പ്രകയാരമയാണെത്  ഗവരണെര  മുഖര്യമനത്തിണയ  നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്.

മുഖര്യമനത്തിയുണടെ ഉപകദേശപ്രകയാരമയാണെത് മറ്റു മനത്തിമയാണര ഗവരണെര നത്തിയമത്തിക്കുന്നതത്.  ഈ

രദ്ധീതത്തിയത്തില് മുഖര്യമനത്തിയയായുശ്നം മനത്തിമയാരയായുശ്നം നത്തിയമത്തിക്കേണപ്പെടുന്ന വര്യക്തത്തികള് തങ്ങളുണടെ

പദേവത്തി  ഏണറടുക്കുന്നതത്തിനുമുന്പത്  ആരട്ടത്തിക്കേത്തിള്  164  (3)  നത്തിരകദ്ദേശത്തിക്കുശ്നം  പ്രകയാരമുള്ള
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(ഭരണെഘടെന  3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്  കചരതത്തിട്ടുള്ള)  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ

എടുതത്തിരത്തികക്കേണ്ടതയാണെത്.   ഇതുപ്രകയാരശ്നം  oath  of  office,  then  oath  of  secrecy

എന്നത്തിങ്ങണന  രണ്ടത്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞകള്  ഗവരണെര  മനത്തിണയണക്കേയാണ്ടത്

ണചയത്തിപ്പെത്തികക്കേണ്ടതയാകുന്നു.   ഇതലയാണത  മുഖര്യമനത്തി  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  പ്രകതര്യകശ്നം

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചകയണ്ടതയായത്തി  ഭരണെഘടെനയത്തില്  എവത്തിണടെയുശ്നം  പറയുന്നത്തില.

മുഖര്യമനത്തി  എന്ന നത്തിലയത്തില് ഗവരണെര അശ്നംഗദ്ധീകരത്തിചതത്തിണന അടെത്തിസയാനതത്തിലയാണെത്

സഭയാകനതയാവശ്നം  മുഖര്യമനത്തിയുമയായ  ശദ്ധീ.  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  തുടെരുന്നതത്.

ഇക്കേയാരര്യതത്തില്    യയാണതയാരുവത്തിധ  സശ്നംശയങ്ങകളയാ   അവര്യക്തതകകളയാ

നത്തിയമപ്രശങ്ങകളയാ ഇല.  കകന്ദ്ര സരക്കേയാരത്തില് പ്രധയാനമനത്തി പ്രതത്തിജ്ഞ ണചയ്യുകമ്പയാള്

പ്രധയാനമനത്തിണയന്നത്  സസയശ്നം  വത്തികശഷത്തിപ്പെത്തിക്കുന്ന  ഒരു  പദേവത്തി  ഉണണ്ടങത്തിലുശ്നം  നമ്മുണടെ

സശ്നംസയാനതത്   അതരതത്തിലുള്ള  ഒരു  കദ്ധീഴ്വഴക്കേശ്നം  ഇകന്നവണര  നത്തിലവത്തിലത്തില.  മുന്

മുഖര്യമനത്തിമയാരയായ  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  ശദ്ധീ.  വത്തി.  എസത്.  അച്ചുതയാനന്ദനുശ്നം  ശദ്ധീ.

ഉമ്മന്ചയാണ്ടത്തിയുശ്നം  ഭരണെഘടെന   3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്  പറയുന്ന  രണ്ടത്  പ്രതത്തിജ്ഞയുശ്നം

ണചയതത് മനത്തിണയന്ന നത്തിലയത്തിലയാണെത്.  ഗവരണെറുണടെ ഓഫദ്ധീസത്തിലുള്ള രജത്തിസറത്തില് അവര

അപ്രകയാരശ്നം  തണന്നയയാണെത്  ഒപ്പെത്തിട്ടത്തിട്ടുള്ളതത്.   തന്മൂലശ്നം  നത്തിയമപരമയായ  യയാണതയാരു

നന്യൂനതയുശ്നം മുഖര്യമനത്തി പദേവത്തി വഹത്തിക്കുന്നതത്തില് ഉണ്ടയായത്തിട്ടത്തില.  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട അശ്നംഗശ്നം
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ഉദരത്തിചത്തിട്ടുള്ള  ശദ്ധീ.  ണക.എശ്നം.  ശരമ്മ  Vs.  ശദ്ധീ.  കദേവത്തിലയാല്  ആനത്  അകദേഴത്

ണക.ഐ.ആര.  528  – 1990 എന്ന സുപ്രദ്ധീശ്നംകകയാടെതത്തി   വത്തിധത്തിയത്തിലുശ്നം  ശദ്ധീ.  നത്തിധദ്ധീഷത് 

കുമയാര  ദേദ്ധീകത്തിതത് ആനത് അകദേഴത്  Vs.  ശദ്ധീമതത്തി കരണുക ചഇൗധരത്തി ആനത് അകദേഴത് എന്ന

വത്തിധത്തിയത്തിലുശ്നം സശ്നംസയാനണത ഒരു മുഖര്യമനത്തി മനത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ

ണചയത്  അധത്തികയാരശ്നം  ഏല്ക്കുന്നതത്  നത്തിയമപരമയായത്തി  ണതറ്റുള്ളതയായത്തി  പറഞത്തികട്ടയത്തില.

ശദ്ധീ.  ണക.എശ്നം.  ശരമ്മ  Vs.  ശദ്ധീ.  കദേവത്തിലയാല് ആനത്  അകദേഴത്  എന്ന കകസത്തില് ശദ്ധീ.

കദേവത്തിലയാല് ണഡപന്യൂട്ടത്തി പ്രധയാനമനത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില് പ്രതത്തിജ്ഞ എടുതതത് കചയാദേര്യശ്നം

ണചയ്യുകയുണ്ടയായത്തി.   'ഉപപ്രധയാനമനത്തി'  എന്ന  ഒരു  പദേവത്തി  ഭരണെഘടെനയത്തില്

പരയാമരശത്തിചത്തിട്ടത്തിലയാതതത്തിനയാല്  ആ  നത്തിലയത്തിണലടുത  പ്രതത്തിജ്ഞ

ഭരണെഘടെനയാനുസൃതമലയാണയന്നതയായത്തിരുന്നു  അതത്തിണല  തരക്കേ  വത്തിഷയശ്നം.

ഭരണെഘടെനയത്തിണല  3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്  പറയുന്ന  രണ്ടത്   പ്രതത്തിജ്ഞകളുശ്നം  അതത്തിണന

അന്ത:സത  ഉള്ണക്കേയാള്ളുന്ന  രദ്ധീതത്തിയത്തില്  എടുതത്തിട്ടുള്ളതത്തിനയാലുശ്നം  ഉപപ്രധയാനമനത്തി

എന്ന  പദേവത്തി  അകദ്ദേഹശ്നം  വഹത്തിക്കുന്ന  പദേവത്തിയുണടെ  വത്തിവരണെശ്നം  മയാത്രമയായതുണകയാണ്ടുശ്നം

പ്രതത്തിജ്ഞ  ഭരണെഘടെനയാനുസൃതമയാണണെന്നത്  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  സുപ്രദ്ധീശ്നംകകയാടെതത്തി

വത്തിധത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.  ശദ്ധീ.  നത്തിധദ്ധീഷത്  കുമയാര  ദേദ്ധീകത്തിതത് ആനത് അകദേഴത്  Vs.  ശദ്ധീമതത്തി

കരണുക  ചഇൗധരത്തി  ആനത്  അകദേഴത്  എന്ന  കകസത്തില്  കകന്ദ്ര  സരക്കേയാര  ണഡപന്യൂട്ടത്തി
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മത്തിനത്തിസര,  കസറത്  മത്തിനത്തിസര  എന്നദ്ധീ  പദേവത്തികള്  സൃഷത്തിചതത്

ഭരണെഘടെനയാനുസൃതമണലന്നുശ്നം  ഭരണെഘടെനയുണടെ  3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്  മനത്തി

എന്നുമയാത്രകമ വത്തിവരത്തിക്കുന്നുള്ളൂണവന്നുശ്നം 75 ഓളശ്നം മനത്തിമയാര,  ണഡപന്യൂട്ടത്തി മത്തിനത്തിസര, കസറത്

മത്തിനത്തിസര എന്നദ്ധീ കപരുകളത്തിണലടുത പ്രതത്തിജ്ഞകണളലയാശ്നം അസയാധുവയാണണെന്നയായത്തിരുന്നു

ഉന്നയത്തിക്കേണപ്പെട്ട തരക്കേശ്നം.  ഈ വയാദേങ്ങണള അലഹബയാദേത് വഹകക്കേയാടെതത്തി തള്ളുകയുശ്നം

മനത്തിമയാര,  കര്യയാബത്തിനറത്  മനത്തിമയാര,  കസറത്  മത്തിനത്തിസര,   ണഡപന്യൂട്ടത്തി  മത്തിനത്തിസര  എന്നദ്ധീ

തലതത്തില്  കവരതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്  ഭരണെശ്നം  സുഗമമയായത്തി  ണകയാണ്ടുകപയാകുന്നതത്തിനയാണണെന്നുശ്നം

കകന്ദ്ര-സശ്നംസയാന  സരക്കേയാരുകള്ക്കേത്  അതത്തിനത്  അധത്തികയാരമുണണ്ടന്നുശ്നം  അലഹബയാദേത്

വഹകക്കേയാടെതത്തി  വത്തിധത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.  കമല്  വത്തിവരത്തിചതുശ്നം  ശദ്ധീ.  പത്തി.  സത്തി.  കജയാര ജത്

പരയാമരശത്തിചതുമയായ  രണ്ടു  കകസുകളത്തിലുശ്നം  ഭരണെഘടെന  3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്  മനത്തി

എന്നുമയാത്രകമ  പരയാമരശത്തിക്കുന്നുള്ളൂണവങത്തിലുശ്നം  ഉപപ്രധയാനമനത്തി,  കസറത്  മത്തിനത്തിസര,

ണഡപന്യൂട്ടത്തി  മത്തിനത്തിസര  എന്നദ്ധീ  വത്തിവരണെങ്ങള്  ഉള്ണക്കേയാള്ളത്തിചത്

പ്രതത്തിജ്ഞണയടുക്കുന്നതുകപയാലുശ്നം നത്തിയമവത്തിരുദ മയാകുന്നത്തിലയാണയന്നയാണെത് ബഹുമയാനണപ്പെട്ട

സുപ്രദ്ധീശ്നംകകയാടെതത്തിയുശ്നം അലഹബയാദേത് വഹകക്കേയാടെതത്തിയുശ്നം വത്തിധത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്.    ഭരണെഘടെന

3-ാം  പട്ടത്തികയത്തില്പറയുന്ന  രണ്ടു  പ്രതത്തിജ്ഞകളുശ്നം  യഥയാവത്തിധത്തി  എടുതത്തിട്ടുകണ്ടയാണയന്നത്

മയാത്രകമ  പ്രസക്തമയായത്തിട്ടുള്ളൂ   എന്നതയാണെത്  ഈ  രണ്ടത്  വത്തിധത്തികളുണടെ  അന്ത:സത.
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അതുണകയാണ്ടു  തണന്ന  മനത്തിണയന്ന  നത്തിലയത്തില്  സതര്യപതത്തി ജ്ഞ  ണചയതത്തിനുകശഷശ്നം

ഭരണെഘടെന  166-ല്  പറയുശ്നംപ്രകയാരശ്നം  ഗവരണെര  അശ്നംഗദ്ധീകരത്തിചതത്തിനനുസരത്തിചത്

മുഖര്യമനത്തിയയായത്തി  ചുമതല  വഹത്തിക്കുന്നതത്തില്  യയാണതയാരുവത്തിധ  നത്തിയമ  തടെസങ്ങളുമത്തില.

ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  മുഖര്യമനത്തി  പത്തിണെറയായത്തി  വത്തിജയന്  ഭരണെഘടെന  അനുശയാസത്തിക്കുശ്നം

പ്രകയാരശ്നം  നത്തിയമപരമയായത്തി  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തിട്ടുള്ളതത്തിനയാലുശ്നം  ഭരണെഘടെനയുണടെ

3-ാം പട്ടത്തികയത്തില്പ്പെറയുന്ന പ്രതത്തിജ്ഞയുണടെ അന്ത:സത പൂരണ്ണമയായുശ്നം ഉള്ണക്കേയാള്ളുന്ന

രദ്ധീതത്തിയത്തിലയാണെത്  പ്രതത്തിജ്ഞ  ണചയത്തിട്ടുള്ളതത്  എന്നതത്തിനയാലുശ്നം  യയാണതയാരുവത്തിധ

നന്യൂനതകളുമത്തില,   ക്രമപ്രശവമത്തില.   ചട്ടശ്നം  303  (1)-ല്  സദ്ധീക്കേറുണടെ

അധത്തികയാരപരത്തിധത്തിയത്തില്ണപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രശമല ഇതത്.   ഇതത്  ഗവരണെറുണടെ മുന്പത്തിലുള്ള

സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയുമയായത്തി ബനണപ്പെട്ടുണകയാണ്ടുള്ള കയാരര്യമയാണെത്.  ഇവത്തിണടെ ഉന്നയത്തിച പ്രശശ്നം

ഗവരണെര  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ   ണചയത്തിപ്പെത്തിചതുമയായത്തി   ബനണപ്പെട്ട  വത്തിഷയമയാണെത്

എന്നുള്ളതുണകയാണ്ടു തണന്ന  ഇതത്  303-ണന  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുന്നതല.   ഭരണെഘടെന

പ്രകയാരശ്നം  prescribed  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞയത്തില്  മനത്തി  എന്നുമയാത്രകമ   പറഞത്തിട്ടുള്ളൂ.

എവത്തിണടെയുശ്നം മുഖര്യമനത്തിണയകന്നയാ പ്രധയാനമനത്തിണയകന്നയാ പറഞത്തിട്ടത്തില.  അതുണകയാണ്ടത്

ഇതത് ക്രമവത്തിരുദമല, ക്രമമയാണെത്.  ക്രമപ്രകയാരശ്നം മയാത്രകമ നടെന്നത്തിട്ടുള്ളൂ.
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റൂളത്തിശ്നംഗത്

ക്രമപ്രശശ്നം  -1

മത്തി  .    സദ്ധീക്കേര  :  ചട്ടശ്നം  303  പ്രകയാരശ്നം  ശദ്ധീ.  എശ്നം.  ഉമ്മര എശ്നം.എല്.എ.  ഇവത്തിണടെ

ഉന്നയത്തിച  ക്രമപ്രശശ്നം  ചട്ടങ്ങള്  മലയയാളതത്തില്  പുറണപ്പെടുവത്തികക്കേണ്ട  ആവശര്യകതണയ

സശ്നംബനത്തിച്ചുള്ളതയാണെത്.   2015-ണല കകരള  കദേവസസശ്നം  റത്തിക്രൂട്ടത്ണമനത്  കബയാരഡത്  ആകത്

(2014  ണല  16-ാം ആകത്)  മലയയാളതത്തിലയാണെത്  നത്തിയമസഭ പയാസയാക്കേത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്.

എന്നയാല്  പ്രസ്തുത  നത്തിയമതത്തിന്  കദ്ധീഴത്തിലുള്ള  ചട്ടങ്ങള്  ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്തിലയാണെത്

പുറണപ്പെടുവത്തിചത്തിട്ടുള്ളതത്.   തുടെരന്നത്  പ്രസ്തുത  ചട്ടങ്ങള്  2016-ല്  കഭദേഗതത്തി  ണചയതുശ്നം

ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്  ഭയാഷയത്തില്  തണന്നയയാണെത്.   ഇപ്രകയാരശ്നം  മലയയാളതത്തില്  നത്തിയമസഭ

പയാസയാക്കേത്തിയ  നത്തിയമതത്തിനത്  ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്തില്  ചട്ടശ്നം  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേയാനുണ്ടയായ

സയാഹചരര്യണതയയാണെത് ബഹുമയാനണപ്പെട്ട അശ്നംഗശ്നം കചയാദേര്യശ്നം  ണചയത്തിരത്തിക്കുന്നതത്.   ണചയര

ഇക്കേയാരര്യശ്നം വത്തിശദേമയായത്തി പരത്തികശയാധത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.

ഭരണെഘടെനയുണടെ  അനുകച്ഛേദേശ്നം  213  പ്രകയാരശ്നം  ഗവരണെര  പുറണപ്പെടുവത്തിച  The

Kerala Devaswom Recruitment Board Ordinance, 2015 മലയയാള ഭയാഷയത്തിലയാണെത്

പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേണപ്പെട്ടതത്.   അടെത്തിയന്തര  സയാഹചരര്യതത്തില്  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേണപ്പെട്ട  പ്രസ്തുത

ഓരഡത്തിനന്സത്തിണല  വര്യവസകള്  അടെത്തിയന്തരമയായത്തിതണന്ന  നടെപ്പെയാക്കുന്നതത്തിണന
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ഭയാഗമയായത്തി  അതുമയായത്തി  ബനണപ്പെട്ട  ചട്ടങ്ങളുശ്നം  അടെത്തിയന്തരമയായത്തി

പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുകയുണ്ടയായതയായത്തി  ണചയര  മനസത്തിലയാക്കുന്നു.    മലയയാള  ഭയാഷയത്തില്

ഓരഡത്തിനന്സത്  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേണപ്പെട്ടത്തിട്ടുശ്നം  അതത്തിന്പ്രകയാരമുള്ള  ചട്ടങ്ങള്  ഇശ്നംഗദ്ധീഷത്

ഭയാഷയത്തില്  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേയാനത്തിടെയയായ  സയാഹചരര്യശ്നം  സശ്നംബനത്തിചത്  നല്കത്തിയ

വത്തിശദേദ്ധീകരണെശ്നം തൃപത്തികരമയാണണെന്നത് ണചയര കരുതുന്നത്തില.  ഇക്കേയാരര്യതത്തില് ബനണപ്പെട്ട

വകുപ്പെത്തിനത് സശ്നംഭവത്തിചതത് ഗുരുതരമയായ ഒരു വദ്ധീഴ്ചയയാണണെന്നത് ചൂണ്ടത്തിക്കേയാണെത്തിക്കേയാന് ണചയര

ആഗഹത്തിക്കുന്നു.

നത്തിയമസഭയുണടെ നടെപടെത്തി ചട്ടങ്ങളത്തിണല ചട്ടശ്നം  238-ല് പറഞത്തിരത്തിക്കുന്ന പ്രകയാരശ്നം

സരക്കേയാര  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങളുണടെ  കരടെത്  ബനണപ്പെട്ട  സബ്ജകത്  കമ്മത്തിറത്തിയുണടെ

മുന്കൂര  പരത്തികശയാധനയത്  ലഭര്യമയാകക്കേണ്ടതുണ്ടത്.   പ്രസ്തസ്തുത  ചട്ടതത്തിണന  ഒന്നയാശ്നം  കത്തിപ

നത്തിബനന പ്രകയാരശ്നം അടെത്തിയന്തര സയാഹചരര്യങ്ങളത്തില് ചട്ടങ്ങള് സബ്ജകത് കമ്മത്തിറത്തിയുണടെ

മുന്കൂര  പരത്തികശയാധന  കൂടെയാണത  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേയാവന്നതയാണെത്.   എന്നയാല്  അപ്രകയാരശ്നം

മുന്കൂര  പരത്തികശയാധന  കൂടെയാണത  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങള്,  രണ്ടയാശ്നം  കത്തിപ

നത്തിബനനയത്തില് പരയാമരശത്തിക്കുശ്നംവത്തിധശ്നം, സമത്തിതത്തിയുണടെ മുന്കൂട്ടത്തിയുള്ള സൂക്ഷ്മപരത്തികശയാധന

കൂടെയാണത പുറണപ്പെടുവത്തിക്കേയാനുണ്ടയായ കയാരണെങ്ങളുണടെ വത്തിശദേദ്ധീകരണെകതയാണടെ ബനണപ്പെട്ട

സബ്ജകത് കമ്മത്തിറത്തിയുണടെ സയാധൂകരണെതത്തിനത് നല്കകണ്ടതുണ്ടത്.  ഇവത്തിണടെ ബഹുമയാനണപ്പെട്ട
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അശ്നംഗശ്നം ഉന്നയത്തിച 2015-ണല The Kerala Devaswom Recruitment Board Rules-

ണന കയാരര്യതത്തില് ഈ നത്തിബനനകള് ഒന്നുശ്നംതണന്ന പയാലത്തിചത്തിട്ടുള്ളതയായത്തി കയാണുന്നത്തില.

ചട്ടപ്രകയാരശ്നം  ബനണപ്പെട്ട  നത്തിയമസഭയാ  സമത്തിതത്തികള്  നടെകതണ്ട  പരത്തികശയാധനകള്

യഥയാവത്തിധത്തി  നടെന്നത്തിരുന്നുണവങത്തില്  ഇതരശ്നം  വദ്ധീഴ്ചകള്  തദ്ധീരചയയായുശ്നം

ഒഴത്തിവയാക്കേണപ്പെടുമയായത്തിരുന്നുണവന്നത്  ണചയര കരുതുന്നു.  ഏതയായയാലുശ്നം ഇക്കേയാരര്യശ്നം സരക്കേയാര

ഗഇൗരവപൂരവ്വശ്നം  വദ്ധീകത്തിക്കുകയുശ്നം  ആവശര്യമയായ  തത്തിരുതല്  നടെപടെത്തികള്

സസദ്ധീകരത്തിക്കുകയുശ്നം ണചയ്യുണമന്നത് ണചയര കരുതുന്നു.

"സകബയാരഡത്തികനറത് ണലജത്തികസ്ലേഷന്”എന്ന പ്രക്രത്തിയയുണടെ ഭയാഗമയായത്തി സരക്കേയാര

പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങളുണടെ  സയാധുത  പരത്തികശയാധത്തിക്കേയാന്  നത്തിയമസഭയാ  നടെപടെത്തി  ചട്ട

പ്രകയാരശ്നം ബനണപ്പെട്ട സഭയാ സമത്തിതത്തികള്ക്കേത് ലഭര്യമയായ അധത്തികയാരങ്ങള് തമസ്ക്കരത്തിക്കുന്ന

തരതത്തിലുള്ള ഇതരശ്നം നടെപടെത്തികള് ഒരു കയാരണെവശയാലുശ്നം ഭയാവത്തിയത്തില് ഉണ്ടയാകരുണതന്നത്

ണചയര  റൂള്  ണചയ്യുന്നു.    അകതയാണടെയാപ്പെശ്നം  നത്തിയമസഭ  പയാസയാക്കുന്ന  ഒറത്തിജത്തിനല്

നത്തിയമങ്ങളുണടെ  അടെത്തിസയാനതത്തില്  പുറണപ്പെടുവത്തിക്കുന്ന  ചട്ടങ്ങള്  നത്തിരബനമയായുശ്നം

മലയയാളതത്തില്തണന്ന ആയത്തിരത്തികക്കേണ്ടതയാണണെന്നുശ്നം ണചയര റൂര ണചയ്യുന്നു. 

റൂളത്തിശ്നംഗത്

ക്രമ പ്രശശ്നം  -2 
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മുഖര്യമനത്തി എന്ന നത്തിലയത്തില് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത്തിട്ടത്തിലയാണയന്നതത്

സശ്നംബനത്തിചത്

മത്തി  .    സദ്ധീക്കേര    : ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  മനത്തി  ഇവത്തിണടെ  വത്തിശദേദ്ധീകരത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.

ഇതരശ്നം  ഒരു  ക്രമപ്രശശ്നം  ണചയര  അനുവദേത്തിചതത്  കബയാധപൂരവ്വമയാണെത്.  ക്രമപ്രശശ്നം

ഉന്നയത്തിക്കുന്നതുമയായത്തി   ബനണപ്പെട്ടത്   പലതരശ്നം  പ്രവണെതകളുശ്നം  സഭയത്തില്

കയാണെയാവന്നതയാണെത്.  ഒരശ്നംഗതത്തിണന  പ്രസശ്നംഗശ്നം  തടെസണപ്പെടുത്തുന്നതത്തികനയാ  തനത്തിക്കേത്

അവസരശ്നം  ലഭത്തിക്കേയാണത  വരുകമ്പയാള്  ഇടെണപടെയാന്കവണ്ടത്തികയയാ  സഭയുണടെ  വത്തിലണപ്പെട്ട

സമയശ്നം  അപഹരത്തിക്കുന്ന  നത്തിലയത്തികലയാ  ക്രമപ്രശണത  ഉപകയയാഗണപ്പെടുത്തുന്ന

അസയാധയാരണെമയായ  രദ്ധീതത്തി  സഭയത്തില്  വരദത്തിച്ചുണകയാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നുണണ്ടന്നത്  ണചയര

ശദത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.  സഭയശ്നം  സഭയുണടെ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്ക്കുശ്നം  ഒരു  പയാഠശ്നം  എന്ന

നത്തിലയത്തില്കൂടെത്തിയയാണെത്  ഇഇൗ  ക്രമപ്രശശ്നം  ഉന്നയത്തിക്കേയാന്  അനുവയാദേശ്നം  നല്കത്തിയതുശ്നം

അതുമയായത്തി ബനപ്പെട്ടത് റൂളത്തിശ്നംഗത് നല്കുന്നതുശ്നം.

മുഖര്യമനത്തിയുണടെയുശ്നം  മറത്  മനത്തിമയാരുണടെയുശ്നം  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞകയയുശ്നം

സയാനയാകരയാഹണെണതയുശ്നം സശ്നംബനത്തിചത് ചട്ടശ്നം  303  പ്രകയാരശ്നം ബഹുമയാനണപ്പെട്ട അശ്നംഗശ്നം

ശദ്ധീ  പത്തി.സത്തി.  കജയാരജത്  ഇവത്തിണടെ  ഉന്നയത്തിച  വത്തിഷയവശ്നം  ണചയര  സസൂക്ഷ്മശ്നം

പരത്തികശയാധത്തിക്കുകയുണ്ടയായത്തി.  ബഹുമയാനണപ്പെട്ട  നത്തിയമവശ്നം  പയാരലണമനറത്തികയാരര്യവശ്നം
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വകുപ്പുമനത്തി  വത്തിശദേദ്ധീകരത്തിചതുകപയാണല,  സശ്നംസയാന  മനത്തിമയാണര

നത്തിയമത്തിക്കുന്നതുസശ്നംബനത്തിചത്  ഭരണെഘടെനയത്തിണല  അനുകച്ഛേദേശ്നം  164(1)-ല്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്  "മുഖര്യമനത്തിണയ  ഗവരണ്ണര  നത്തിയമത്തികക്കേണ്ടതുശ്നം,  മറ്റുമനത്തിമയാണര

മുഖര്യമനത്തിയുണടെ  ഉപകദേശതത്തികന്മേല്  ഗവരണ്ണര  നത്തിയമത്തികക്കേണ്ടതുശ്നം,  മനത്തിമയാര

ഗവരണ്ണരക്കേത്  ഇഷമുള്ളത്തിടെകതയാളശ്നം  കയാലശ്നം  ഉകദേര്യയാഗശ്നം  വഹത്തികക്കേണ്ടതുമയാകുന്നു"

എന്നയാണെത്.  അതുകപയാണല  അനുകച്ഛേദേശ്നം  164(3)-ല്  സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞണയക്കുറത്തിചത്

പറഞത്തിരത്തിക്കുന്നതത്,  "ഒരു  മനത്തി  തണന  ഉകദേര്യയാഗതത്തില്  പ്രകവശത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പത്,

ഗവരണ്ണര  അകദ്ദേഹണതണക്കേയാണ്ടത്  ഉകദേര്യയാഗകതയുശ്നം  രഹസര്യപയാലനകതയുശ്നം

സശ്നംബനത്തിക്കുന്ന ശപഥങ്ങള്,  അതത്തിനുകവണ്ടത്തി മൂന്നയാശ്നം പട്ടത്തികയത്തില് ണകയാടുതത്തിട്ടുള്ള

ഫയാറങ്ങള് അനുസരത്തിചത്, ണചയത്തികക്കേണ്ടതയാകുന്നു" എന്നയാണെത്. 

1949 നവശ്നംബര 26-ാം തദ്ധീയതത്തി "നയാശ്നം നമുക്കുതണന്ന സമരപ്പെത്തിക്കേണപ്പെട്ട" ഇന്തര്യന്

ഭരണെഘടെനയത്തില്  നയാളത്തിതുവണര  ഏണതങത്തിലുശ്നം  തരതത്തിലുള്ള  കഭദേഗതത്തികള്കക്കേയാ

ദുരവര്യഖര്യയാനങ്ങള്കക്കേയാ  അനത്തിശ്ചത്തിതമയായ  കകയാടെതത്തി  വര്യവഹയാരങ്ങള്കക്കേയാ

വത്തികധയമയാകയാത ഒരു അനുകച്ഛേദേമയാണെത് 164-ാം അനുകച്ഛേദേശ്നം. 1956-ല് നത്തിലവത്തില് വന്ന

കകരള സശ്നംസയാനതത്  164-ാം അനുകച്ഛേദേതത്തിണല വര്യവസകള് പ്രകയാരശ്നം  വര്യതര്യസ്ത

രയാഷദ്ധീയമുന്നണെത്തികളുണടെ  22  സരക്കേയാരുകള് സതര്യപ്രതത്തിജ്ഞ ണചയത് അധത്തികയാരതത്തില്
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വരുകയുണ്ടയായത്തി.  അതത്തില്  ഏറവശ്നം  ഒടുവത്തിലണത  ഗവണ്ണമനയാണെത്  ഇകപ്പെയാള്

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതത്.  മുന്സരക്കേയാരുകളുണടെ  രൂപദ്ധീകരണെതത്തിണനന്നകപയാണല  ഇഇൗ

സരക്കേയാരത്തിണന  രൂപദ്ധീകരണെതത്തിലുശ്നം  മഇൗലത്തികമയായ  എലയാ  ഭരണെഘടെനയാതതസങ്ങളുശ്നം

പയാലത്തിചത്തിരുന്നുണവന്ന  യയാഥയാരതര്യശ്നം  സുവര്യക്തമയായത്തിരത്തിണക്കേ  സയാമയാനര്യയുക്തത്തിക്കേത്

നത്തിരക്കേയാത  നര്യയായവയാദേങ്ങളുന്നയത്തിചത്  സഭയുണടെ  വത്തിലകയറത്തിയ  സമയശ്നം

പയാഴയാകക്കേണ്ടതുകണ്ടയാണയന്നകയാരര്യശ്നം  സഭയാശ്നംഗങ്ങള്  ഗഇൗരവപൂരവ്വശ്നം  ചരച

ണചയണെണമന്നയാണെത് ഇക്കേയാരര്യതത്തിലുള്ള ണചയറത്തിണന അഭത്തിപ്രയായശ്നം. 

ണപയാതുസമൂഹതത്തിണന  ജദ്ധീവല്പ്രധയാനമയായ  പ്രശങ്ങളുശ്നം  വത്തികയാരങ്ങളുശ്നം

സഭയത്തില്ണകയാണ്ടുവരയാന്  സയാമയാജത്തികര  ബയാദര്യസരയാണെത്.  അകതയാണടെയാപ്പെശ്നംതണന്ന

ഭരണെഘടെനയത്തികലയുശ്നം  നടെപടെത്തിചട്ടങ്ങളത്തികലയുശ്നം  കദ്ധീഴത് വഴക്കേങ്ങളത്തികലയുശ്നം

വര്യതത്തിയയാനങ്ങളുശ്നം  നലനല  മയാതൃകകളുശ്നം  സഭയുണടെ  ശദയത്തില്  ണകയാണ്ടുവകരണ്ടതുശ്നം

അനത്തിവയാരര്യമയാണെത്. എന്നയാല് തത്തികച്ചുശ്നം സയാകങതത്തികവശ്നം സയാങല്പ്പെത്തികവമയായ കയാരര്യങ്ങള്

യുക്തത്തിരഹത്തിതമയായത്തി വര്യയാഖര്യയാനത്തിചത് സഭയുണടെ വത്തിലണപ്പെട്ട സമയശ്നം  പയാഴയാക്കേത്തിക്കേളയുന്നതത്

ഭൂഷണെമയാകണെയാണയന്നത്  സഭയാശ്നംഗങ്ങള്  ചത്തിന്തത്തികക്കേണ്ടതയാണെത്. കകവലശ്നം

സയാകങതത്തികതയുണടെ  നൂലയാമയാലകളല,  മറത്തിചത്  സയാധയാരണെ  മനുഷര്യരുണടെ  ജദ്ധീവത്തിത

ദുരത്തിതങ്ങളയാണെത് ബഹുമയാനണപ്പെട്ട അശ്നംഗങ്ങണള പ്രകചയാദേത്തിപ്പെത്തികക്കേണ്ടതത്. അതരതത്തിലുള്ള
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ഒരു യജ്ഞതത്തിനത് മഹതയായ ഇഇൗ സഭയുണടെ സമയശ്നം നമുക്കേത് വത്തിനത്തികയയാഗത്തിക്കേയാശ്നം. ശദ്ധീ

പത്തി.സത്തി.കജയാരജത്തിണന ക്രമപ്രശശ്നം നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതണലന്നത്  ണചയര റൂള് ണചയ്യുന്നു. 


