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മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: സസ്പീക്കഡറെ നസ്പീക്കക്കം ഡചെയ്യണഡമന്ന പ്രമമയതമഡന

ചെരച്ച  ആരക്കംഭമക്കുന്നതമനുമുന്പപ്  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ  തടസ്സവവാദക്കം

ഉന്നയമച്ചുഡകവാണപ്  മനവാടസ്പീസപ്  നല്കമയമട്ടുണപ്.  അമദ്ദേഹതമനപ്

സക്കംസവാരമക്കവാവുന്നതവാണപ്.

ക്രമപ്രശക്കം

ഭരണഘടനയുഡട അനുമച്ഛേദക്കം   179(  സമ  )   അനുസരമച്ചുള്ള സവാറപ്യൂടറെമ പ്രമമയക്കം

ശസ്പീ  .   എസപ്  .   ശരമ്മ: സര, സസ്പീക്കഡറെ നസ്പീക്കക്കം ഡചെയ്യണഡമന്നുള്ള പ്രമമയക്കം

ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര  ഇവമഡട  അവതരമപമച്ചമട്ടുള്ളതപ്,  സഭയുഡട

കസ്പീഴപ് വഴക്കങ്ങള്ക്കുക്കം പവാരലഡമനപ് നടപടമക്രമങ്ങളക്കം ശക്ധര ആനപ് കകൗള്-ല്

വമമശഷമപമച്ചമട്ടുള്ളതക്കം  അതമഡന  അടമസവാനമവാക്കമഡക്കവാണപ്  മകരളതമല്

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ള,  സവാപമക്കഡപടമട്ടുള്ള  നമയമസഭവാ  ചെടങ്ങളക്കം

കസ്പീഴപ് വഴക്കങ്ങളക്കം  മനവാക്കുമമവാള്  അനുവദനസ്പീയമവായ  ഒരു  പ്രമമയമവായമ

കണക്കവാക്കവാന്  കഴമയമല.  കവാരര്യവമവരപടമകയമല്  ഉള്ഡപടുതമയമട്ടുള്ള

സസ്പീക്കഡറെ  തല്സവാനത്തുനമന്നുക്കം  നസ്പീക്കക്കംഡചെയ്യണഡമന്ന  പ്രമമയതമഡന

മനവാടസ്പീസപ്  പരമഗണമക്കുന്നതമനുമുന്പപ്  ഞവാഡനവാരു  ഒബ്ജക്ഷന്

ഉന്നയമക്കുകയവാണപ്. 
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ബഹുമവാനഡപട  സസ്പീക്കഡറെ  നസ്പീക്കക്കം  ഡചെയ്യണഡമന്നപ്  ആവശര്യഡപടുന്ന

പ്രമമയക്കം  ചെടങ്ങളക്കം  കസ്പീഴപ് വഴക്കങ്ങളക്കം  പവാലമച്ചുഡകവാണ്ടുള്ളതവായമരമക്കണക്കം.

ആരുഡടഡയങമലക്കം  രവാഷസ്പീയ  തവാല്പരര്യക്കം  പരമരക്ഷമക്കുന്നതമനുമവണമ

മഹതവായ പദവമകഡള അവമഹളമക്കുന്നതപ് അനുവദനസ്പീയമല. ശക്ധര ആനപ്

കകൗള് 'പവാരലഡമനമഡല നടപടമക്രമങ്ങളക്കം കസ്പീഴപ് വഴക്കങ്ങളക്കം' അവലക്കംബമവാക്കമ

തയ്യവാറെവാക്കമയ  'മകരള  നമയമസഭവാ  നടപടമക്രമങ്ങളക്കം  കസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളക്കം'  എന്ന

ഗ്രന്ഥതമല്  പ്രസവാവമച്ചമരമക്കുന്നതമല്  ഇങ്ങഡന  പറെയുന്നു,  'സസ്പീക്കഡറെ

ഉദര്യമതമല്നമന്നുക്കം നസ്പീക്കക്കം ഡചെയ്യണഡമന്ന പ്രമമയതമല്,  പ്രമമയതമനുള്ള

കവാരണക്കം  വര്യക്തതമയവാഡടയുക്കം  കൃതര്യതമയവാഡടയുക്കം  പ്രസവാവമച്ചമരമമക്കണതക്കം

അതമല്  വവാദങ്ങമളവാ  അഭപ്യൂഹങ്ങമളവാ  പരമഹവാമസവാമദര്യവാതകമവായ

പ്രമയവാഗങ്ങമളവാ  ആമരവാപണങ്ങമളവാ  അപകസ്പീതമകരമവായ  പ്രസവാവനകമളവാ

ഉണവാകവാന്  പവാടമലവാതതമവാണപ്.’അതപ്  മലവാകസഭവാ  ചെടക്കം  173

പ്രകവാരമവായമരമക്കണക്കം.  മലവാകസഭവാ  ചെടതമനപ്  തത്തുലര്യമവായ  മകരള

നമയമസഭയുഡട നടപടമക്രമവുക്കം കവാരര്യനമരവ്വഹണവുക്കം സക്കംബനമച്ച  ചെടക്കം 119

(a),  (b)  തവാഡഴപറെയുക്കം  പ്രകവാരമവാണപ്.  ‘(a) It  shall  be  clearly and

precisely expressed and shall raise substantially one definite issue; 
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(b)  It  shall  not  contain  arguments, inferences, ironical

expressions, imputations, or defamatory statements, nor shall it refer

to the conduct or character of persons except in their official or public

capacity;’   ഇതനുസരമച്ചപ്   പരമമശവാധമക്കുമമവാള്  ഇകൗ  മനവാടസ്പീസപ്

അനുവദമക്കുവവാന്  പവാടുള്ളതല.  മമല്പറെഞ്ഞ  ചെടങ്ങള്ക്കപ്  വമരുദ്ധമവായ

പരവാമരശങ്ങള് പ്രമമയ മനവാടസ്പീസമല് ഉള്ഡപടമട്ടുണപ്.അതപ് തവാഡഴഡകവാടുക്കുന്നു.

എന്.ഡഎ.എ. സക്കംശയമക്കുന്ന കുറവവാളമകളമവായമ മകരള നമയമസഭവാ സസ്പീക്കര

ശസ്പീ.  പമ.  ശസ്പീരവാമകൃഷ്ണനുള്ള  വര്യക്തമപരമവായ  ബനവുക്കം  സക്കംശയകരമവായ

അടുപവുക്കം മനവാടസ്പീസമല് പറെഞ്ഞമട്ടുണപ്.  എന്.ഡഎ.എ.  ആഡരഡയവാഡക്കയവാണപ്

സക്കംശയമക്കുന്നഡതന്നപ് ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മറെമമനവാടപ്  പറെഞ്ഞമട്ടുമണവാ;  അഡലങമല്

ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര  സക്കംശയമക്കുന്നതവാമണവാ;  യു.ഡെമ.എഫപ്.

സക്കംശയമക്കുന്നതവാമണവാ;  ബമ.ഡജ.പമ.  സക്കംശയമക്കുന്നതവാമണവാ?

സക്കംശയമക്കണഡമന്നുഡണങമല്  മനവാടസ്പീസപ്  കമടമയമരമക്കണക്കം,

വമളമപമച്ചമരമക്കണക്കം,  മചെവാദര്യക്കം  ഡചെയമരമക്കണക്കം.  അഡതവാന്നുക്കം  ഉണവായമടമല.

പത്രവവാരത  വന്നുഡവന്നുള്ളതപ്  ശരമയവാണപ്.  പത്രവവാരതഡയ

അടമസവാനമവാക്കമ,  ഉകൗഹവാമപവാഹങ്ങഡള  അടമസവാനമവാക്കമ  പവാടമഡലന്നുക്കം
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സബ്സവാന്ഷര്യലവായമട്ടുള്ള  എവമഡെന്സപ്  ഉണവായമരമക്കണഡമന്നുക്കം

കമയരകടവായമ  പറെയുന്ന സവാഹചെരര്യതമല്,  ഇവമഡട  ഉന്നയമക്കുന്ന പ്രമമയക്കം

നമലനമല്ക്കുന്നതഡലന്നവാണപ്  എനമക്കപ്  പറെയവാനുള്ളതപ്.  എന്.ഡഎ.എ.

സക്കംശയമക്കുന്നതഡകവാണ്ടുമവാത്രക്കം  ഒരവാള്  കുറക്കവാരനവാകുന്നമല.  അതമനപ്

ഡതളമവുകള് നമരതമ കുറക്കം ഡതളമയമക്കണക്കം.  ഇതവഡര അങ്ങഡന ആഡരയുക്കം

കുറവവാളമയവായമ  കഡണതമയമട്ടുമമല.  ആമരവാഡടങമലക്കം  ബഹുമവാനഡപട

സസ്പീക്കരക്കപ് വര്യക്തമപരമവായ ബനമുഡണന്ന ആമരവാപണക്കം, ചെടക്കം 119 പ്രകവാരക്കം

പ്രമമയതമഡന  സസസ്പീകവാരര്യതയ്ക്കുള്ള  വര്യവസയുഡട  ലക്കംഘനമവാണപ്.

ഒകൗമദര്യവാഗമകമവായ  ഡപരുമവാറക്കം  മവാത്രമവാണപ്  പ്രമമയതമനപ്

അടമസവാനമവാകുന്നതപ്.  ഒരു പ്രതമയുഡട വരക്കപ് മഷവാപമഡന ഉദ്ഘവാടനതമനുക്കം

അതമവായമ  ബനഡപട  ചെടങ്ങുകളമലക്കം  നമയമസഭവാ  സസ്പീക്കറുഡട

സവാന്നമദ്ധര്യഡതക്കുറെമച്ചപ്  പറെയുന്നുണപ്.  മവാധര്യമങ്ങളമല്നമന്നപ്

മനസ്സമലവാക്കുന്നതപ്,  2021  ജനുവരമ  6-ാം  തസ്പീയതമയവാണപ്  എന്.ഡഎ.എ.

കുറപത്രക്കം  സമരപമക്കുന്നഡതന്നവാണപ്.  ആ  കുറപത്രതമല്  ഏതപ്  പ്രതമയുഡട

വരക്കപ്മഷവാപപ്  ഉദ്ഘവാടനതമനവാണപ്  സവാന്നമദ്ധര്യമുണവായഡതന്നപ്

വര്യക്തമവാക്കുന്നമല.  കൂടവാഡത,  ജനുവരമ  6-ാം  തസ്പീയതമ  സമരപമച്ച
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കുറപത്രതമഡല പ്രതമകള് ആഡരവാഡക്കയവാഡണന്നപ്,  ജനുവരമ  4-ാം തസ്പീയതമ

പ്രമമയതമനപ്  മനവാടസ്പീസപ്  ഡകവാടുത  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മറെമനപ്  എങ്ങഡന

മനസ്സമലവായമ?  ജനുവരമ  6-ാം  തസ്പീയതമയവാണപ്  കുറപത്രക്കം  സമരപമക്കുന്നതപ്,

ജനുവരമ  4-നപ്  പ്രമമയതമനപ്  മനവാടസ്പീസപ്  ഡകവാടുക്കുമമവാള്  അതമല്

പറെഞ്ഞമരമക്കുകയവാണപ്.  (.....ബഹളക്കം......)  ഞവാന്  പറെയഡട,  ക്ഷമമയവാടുകൂടമ

മകള്ക. അമങ്ങവാട്ടുക്കം ഇമങ്ങവാട്ടുക്കം കൃതര്യതമയവാടുകൂടമ പറെയവാക്കം.

 പ്രതമപക്ഷമനതവാവപ്  (ശസ്പീ  .    രമമശപ്  ഡചെന്നമതല  ):  സര,  ഇതപ്

പ്രസക്കംഗമവാമണവാ;  അമതവാ  അമദ്ദേഹക്കം  മപവായമനപ്  ഓഫപ്  ഓരഡെര

ഉന്നയമക്കുകയവാമണവാ?

 ശസ്പീ  .    എസപ്  .    ശരമ്മ:  സര,   പ്രസക്കംഗമക്കുന്നമല,  എന്തുഡകവാണപ്  ഈ

പ്രമമയക്കം എടുക്കവാന് പവാടമഡലന്നനക്കം ഇകൗ പ്രമമയതമഡന കണനപ് എന്തുഡകവാണപ്

ചെടങ്ങളഡടയുക്കം  കസ്പീഴപ് വഴക്കങ്ങളഡടയുക്കം  ലക്കംഘനമവാഡണന്നുമുള്ള  വവാദക്കം  ഞവാന്

ഉന്നയമക്കുമമവാള് എനമക്കപ് അതപ് സഭഡയ മബവാധര്യഡപടുതവാനുള്ള കടമയുണപ്.

ആ  കടമ  മവാത്രമമ  ഞവാന്  നമരവ്വഹമക്കുന്നുള.  പ്രസക്കംഗക്കം  നമുക്കപ്  മവഡറെ

നടതവാക്കം.  ഞവാന്  പറെഞ്ഞമലവാ,  കുറപത്രതമഡല  പ്രതമകള്

ആഡരവാഡക്കയവാണുള്ളതപ്  ജനുവരമ  4-ാംതസ്പീയതമ  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര
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എങ്ങഡനയവാണപ് അറെമഞ്ഞതപ്.  (.....ബഹളക്കം.....)കസക്കംസപ്  മചെവാദര്യക്കം  ഡചെയ്യവാന്

മപവാകുന്നു…..(.....ബഹളക്കം.....)

  മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര:പസ്പീസപ്….അമദ്ദേഹക്കം കണ്ക്ലൂഡെപ് ഡചെയ്യഡട.

ശസ്പീ  .    എസപ്  .    ശരമ്മ:  സര,  ബഹുമവാനഡപട  സസ്പീക്കരക്കപ്  എഡന്തെങമലക്കം

മനവാടസ്പീമസവാ  അറെമയമമപവാ  കമടവാതമടമതവാളക്കം  ഇതപ്  ഡവറുക്കം  അഭപ്യൂഹക്കം

മവാത്രമവാണപ്.  അമദ്ദേഹതമഡന  അഭപ്യൂഹതമഡന  അടമസവാനതമല്  പ്രമമയക്കം

പവാടമല.  മനവാടസ്പീസപ്  നല്കുന്നതപ്  മവാധര്യമങ്ങളമലൂഡടയല.  സസ്പീക്കര  പദവമഡയ

അധമമക്ഷപമക്കുന്ന,  അടമസവാനരഹമതമവായ  നസ്പീക്കക്കം  അക്ഷന്തെവര്യമവാണപ്.

നമയമസഭയമല് വമവമധ നമരമ്മവാണ പ്രവരതനങ്ങളവായ ഇ-നമയമസഭ, സഭവാ

ടമ.വമ.,  ഡഫസമവല്  ഓണ്  ഡഡെമമവാക്രസമ  തടങ്ങമയ  പരമപവാടമകളമഡല

ധൂരത്തുക്കം  അഴമമതമയുക്കം  ഇന്നപ്  ചെരച്ചവാവമഷയമവാണപ്.  ധൂരത്തുക്കം  അഴമമതമയുക്കം

എന്തെവാഡണന്നപ്  വര്യക്തമവാകുന്നമല.  മനവാടസ്പീസപ്  നല്കമയ  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മമറെവാ

യു.ഡെമ.എമഫവാ അഡലങമല് മവാറവാഡരങമലമമവാ എഡന്തെങമലക്കം ചെരച്ച ഡചെയ്യുന്നതപ്

സസ്പീക്കഡറെ  നസ്പീക്കക്കം  ഡചെയ്യുന്നതമനുള്ള  പ്രമമയതമനപ്  നമയമപരമവായ

വമഷയമവാകുന്നമല.  അതമനവാല്  മമല്പറെഞ്ഞതമല്നമന്നുക്കം  പ്രമമയതമനുള്ള

മനവാടസ്പീസമനപ് യവാഡതവാരു അടമസവാനവുമമഡലന്നതപ് വര്യക്തമവാണപ്. ശക്ധര ആനപ്
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കകൗള്-ല് ഇപ്രകവാരക്കം വര്യക്തമവാക്കുന്നു,  'A Resolution for removal of the

Speaker must  be specific with respect  to charges,  unless there are

specific charges which should not be match the resolution is clearly

out of order.'   ശക്ധര ആനപ് കകൗള്-ല് വളഡര വര്യക്തമവായമ പറെയുന്നുണപ്.

ഇതരക്കം  ഡതറവായ  നടപടമകള്  ജനവാധമപതര്യതമല്  സഭയ്ക്കുക്കം  സസ്പീക്കരക്കുക്കം

കല്പമച്ചു  നല്കമയമട്ടുള്ള  പവമത്രത  തകരക്കുകയുക്കം  സങ്കുചെമത  രവാഷസ്പീയ

ലവാഭതമനവായമ  ജനവാധമപതര്യഡത  തഡന്ന  ദുരബലഡപടുതവാന്

ഉമദ്ദേശമച്ചമട്ടുള്ളതവാണപ്.  അതഡകവാണപ്  സവാധുതയമലവാതതക്കം  രവാഷസ്പീയ

ദുരുമദര്യശമതവാടുകൂടമ മവാത്രമുള്ളതമവായ ഇകൗ മനവാടസ്പീസമഡന അടമസവാനതമല്

പ്രമമയക്കം അനുവദമക്കവാന് പവാടമഡലന്ന വവാദക്കം ശക്തമവായമ ഞവാന് ഉന്നയമക്കുന്നു.

ശസ്പീ  .    ഡക  .    സമ  .    മജവാസഫപ്: സര,  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മയുഡട ദസ്പീരഘമവായ

പ്രസക്കംഗക്കം  മകടമപവാള്തഡന്ന  ഞങ്ങള്ക്കപ്  കവാരര്യക്കം  മനസ്സമലവായമ.  അമദ്ദേഹക്കം

ഇവമഡട  ശക്ധര  &  കകൗള് ഉദ്ധരമച്ചു, മകരള നമയമസഭയുഡട നടപടമക്രമവുക്കം

കവാരര്യനമരവ്വഹണവുക്കം സക്കംബനമച്ച  ചെടക്കം റൂള് 119 പറെഞ. ഞവാന് പറെയുന്നതപ്

റൂള്  121,  അങ്ങപ്  മകള്ക്കണക്കം.  “The  Speaker  shall  decide  the

admissibility of a resolution and may disallow a resolution or a part
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thereof when, in his opinion, it is an abuse of the right of moving a

resolution  or  calculated  to  obstruct  or  prejudicially  affect  the

procedure  of  the  Assembly  or  is  in  contravention  of  these

Rules.”ശക്ധര  &  കകൗള്-ല് പറെയുന്നതപ്,  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ

പറെഞ്ഞതമപവാഡല  119-ഡല  വവാദഗതമകള്  അനുസരമച്ചപ്  തസ്പീരുമവാനമക്കവാനുള്ള

അവകവാശക്കം  ബഹുമവാനഡപട  നമയമസഭവാ  സസ്പീക്കരക്കവാണപ്.  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര

യഥവാസമയക്കം മനവാടസ്പീസപ്  ഡകവാടുത്തു.  അമദ്ദേഹക്കം അഡെപ് മമറപ്  ഡചെയ.  ബമ.എ.സമ.

കൂടമ;  ബമ.എ.സമ.-യമല്  സഭവാമനതവാവുക്കം  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മയുക്കം

അക്കംഗങ്ങളവായമരുന്നു.  അവമഡട  ചെരച്ച  ഡചെയ.  അവമഡടഡയവാന്നുക്കം

അഡെപ് മമസമബമലമറമ തരക്കമുണവായമല. ചെരച്ച ഡചെയപ് സമയക്കം നമശ്ചയമച്ചപ് ഇന്നപ്

ചെരച്ചയ്ക്കുവരുമമവാള്  അതപ്  തടസ്സഡപടുതവാനുള്ള  വവാദങ്ങള്  ഉന്നയമക്കുന്നതപ്

ശരമയല; അമദ്ദേഹക്കം പറെഞ്ഞ എലവാ വവാദഗതമക്കുക്കം  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര ഉതരക്കം

പറെയുക്കം.  ഇതപ് രവാഷസ്പീയമപ്രരമതമവാണപ്,  നമയമതമഡന പമന്ബലമമല,  റൂള് 121

അനുസരമച്ചപ്.......

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര : ഡയസപ്...ഡയസപ്...

ശസ്പീ  .    ഡക  .   സമ  .   മജവാസഫപ്: സര, ഞവാന് പൂരതമയവാക്കഡട; ശസ്പീ. എസപ്.
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ശരമ്മയപ്  സമയക്കം  ഡകവാടുതമലവാ;  മകടമരുന്നതമല?  ഞവാന്  രണ്ടു  വവാക്കമല

പറെഞള,  റൂള്  121  അനുസരമച്ചപ്,   admissibility  of  the motion is  the

prerogative of the  Hon'ble Speaker.  ബഹുമവാനഡപട നമയമസഭവാ സസ്പീക്കര

അനുവദമച്ചു കഴമഞ.  അഡെപ് മമസമബമലമറമ ഇവമഡട ചെരച്ച ഡചെയ്യവാന് പവാടമല.

ആ ക്രമപ്രശക്കം നമരവാകരമക്കണക്കം.

മമ  .   ഡഡെപപ്യൂടമ സസ്പീക്കര: നമ്മള് പ്രമമയക്കം ചെരച്ചയ്ഡക്കടുതമടമല. 

ഡപവാതമരവാമത്തുക്കം രജമമസ്ട്രേഷനുക്കം വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധവാകരന്  ):

സര,  മപവായമനപ്  ഓഫപ്  ഓരഡെര.  ഇഡതവാരു  സവാധവാരണ  പ്രമമയമലമലവാ,

ശവാന്തെമവായമ  മകള്ക്കുക,  അലവാഡത  ബഹളക്കം  ഉണവാക്കരുതപ്.  ആരുക്കം

ബഹളമുണവാക്കമയമടപ് കവാരര്യമമല.  ശവാന്തെമവായമ മകമട പറ.  സമയഡമവാന്നുക്കം ഒരു

പ്രശമല.  ബഹുമവാനഡപട സസ്പീക്കറുക്കം ധൃതമ പമടമമക്കണ. എനമക്കപ് രമണ രണ്ടു

മമനമടപ് മപവാലക്കം മവണ.  

 ലവാ ഓഫപ് ഡവാഫമക്കംഗപ്  വവായമച്ചു മനവാക്കണക്കം.  ഇതപ് ഡതറവായമ ഡവാഫപ്

ഡചെയമരമക്കുകയവാഡണന്നതവാണപ്  എഡന  ഒന്നവാമഡത  വവാദക്കം.  ഇതമനകതപ്

യവാഡതവാരു  evidence-ഉക്കം  ഇല,  only  allegations.  ഡവാഫമക്കംഗപ്

ഇങ്ങഡനയലഡയന്നതവാണപ്  ഒന്നവാമഡത  വവാദക്കം.  ശസ്പീ.  എക്കം.  ഉമ്മര
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നമയമവമദഗ്ദ്ധനവാണപ്,  ഇഡലന്നപ്  ഞവാന്  പറെയുന്നമല.  പമക്ഷ  അങ്ങയുഡട

ഡവാഫമക്കംഗപ് ഡപവാളമറമക്കല് ജമമക്കംഗവായമമപവായമ.  അക്കര എതമല; കുഴമയമല്

വസ്പീഴക്കം.  രണവാമതപ്,   subjective satisfaction of the mover;  where is the

evidence;  where  is  the  objective  content.  ഇതമല്  പറെയുന്നഡതവാന്നുക്കം

രവാജര്യതപ്  നടന്നമടമല.  ബഹുമവാനഡപട  സസ്പീക്കഡറെപറമ  മകവാമസ്പീറനപ്

അമതവാറെമറമയുഡട  ഒരു  പ്രമലമമമനറെമ  എന്കസയറെമ  നടന്നമടമല;

എന്തെടമസവാനതമലവാണപ്  ബഹുമവാനഡപട  സസ്പീക്കര  ഡതറപ്  ഡചെയഡവന്നപ്  ഒരു

പ്രമലമമമനറെമ  ഫഫന്ഡെമക്കംഗപ്  ഇലവാഡത  ഒരു ഡമമര പറെയുന്നതപ്.  അതവാണപ്

ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ പറെഞ്ഞതമഡന  വമശദവാക്കംശക്കം.   നമങ്ങള് എങ്ങഡനയമതപ്

സബ്ജകസ്പീവവായമ അവതരമപമക്കുക്കം. Subjective  satisfaction of the member

not objective,  it is completely null and void. I say, it is null and void

of  the  Constitution  എന്നവാണപ്  ഞവാന് പറെയുന്നതപ്.  അതഡകവാണപ്  കവാരര്യക്കം

വലതമുഡണങമല്,  ശരമയവായ  ഡവാഫപ്  അടുത  മയവാഗതമല്  ഡകവാണ്ടുവരൂ;

ഇതപ്  ഡതറവാണപ്.  അടുതതവായമ  എനമക്കപ്  പറെയവാനുള്ളതപ്,  ഒരു  തരതമലക്കം

എവമ ഡെന്സപ്  ഇലവാതതവാണമതപ്.  എവമഡെന്സപ്  വളഡര  പ്രധവാനഡപടതവാണപ്.

ബഹുമവാനഡപട സസ്പീക്കരക്കു മനഡര ഒരു അവമശസവാസക്കം ഡകവാണ്ടുവരണഡമങമല്,
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സസ്പീക്കര  ഡതറപ് ഡചെയതവായമ എസവാബമഷപ്  ഡചെയ്യവാന് വല മരഖയുമുമണവാ;  ഒരു

കട ഉദ്ഘവാടനക്കം ഡചെയതവാമണവാ ഡതറപ്?  അഡതവാന്നുക്കം ഡതറല.  മവണഡമങമല്

മപവാകവാക്കം,  മപവാകവാതമരമക്കവാക്കം,  അതഡകവാണപ്  നമങ്ങളഡട  subjective

satisfaction  ഏതവാനുക്കം  ആളകളമടതപ്  മപവാര,   നമയമതമമനതമല.

ഭരണഘടനവാവമരുദ്ധമവാണപ് ഇകൗ പ്രമമയഡമന്നപ് ഞവാന് ആമരവാപമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    രമമശപ് ഡചെന്നമതല:  സര,  മകരള നമയമസഭയുഡട ചെരമത്രതമല്

മൂമന്നവാ  നവാമലവാ  പ്രമമയങ്ങളവാണപ്  സസ്പീക്കഡറെ  മവാറവാന്  മവണമ  വന്നമട്ടുള്ളതപ്.

അതമലവാദര്യമതതപ്   ഡമവായസ്പീന്കുടമ  ഹവാജമ  സസ്പീക്കറെവായമരുന്ന

കവാലഘടതമലവാണപ്.  അന്നപ്  അമദ്ദേഹക്കം  കവാസരമഗവാഡെപ്  ജയമലമല്  ഒരു

ഡകവാമഫഡപവാഡസ  തടവുകവാരഡന  കവാണവാന്  മപവായമ  എന്നുള്ളതവാണപ്

അന്നഡത  പ്രതമപക്ഷക്കം   ഉന്നയമച്ച  കവാരര്യക്കം.   It  was  a  reference  to  a

conduct of the Speaker.   ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ ഇവമഡട  പറെഞ്ഞ ഏറവുക്കം

പ്രധവാനഡപട  കവാരര്യക്കം  സസ്പീക്കറുഡട  conduct-ഡന  സക്കംബനമച്ചപ്

പറെയരുഡതന്നവാണപ്. അതവാണപ് ഞവാന് ഡമവായസ്പീന്കുടമ ഹവാജമഡക്കതമഡര പ്രമമയക്കം

ഡകവാണ്ടുവന്നതമഡനപറമ  സൂചെമപമക്കുന്നതപ്;  ഒരു  പ്രതമഡയ  കവാണവാന്

ജയമലമല്മപവായമ  എന്നുള്ള ഏക കുറക്കം ഡകവാണപ് ഇവമഡട (...ബഹളക്കം....)  
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മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:   അതമഡന  വമശദവാക്കംശങ്ങളമമലയപ്  മപവാകണ,

ഈ വമഷയക്കം വമശദമവായമ ചെരച്ച ഡചെയ്യുകയമല.

ശസ്പീ  .    രമമശപ്  ഡചെന്നമതല:  സര,  ഞവാഡനവാന്നപ്  പറെമഞ്ഞവാഡട,  ഞവാന്

നമരത്തുകയവാണപ്. ‘Conduct of the Speaker cannot be discussed in the

House’-എന്നപ്  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ  പറെഞ്ഞതമഡനയവാണപ്  ഞവാന്  ഇകൗ

ഉദവാഹരണതമലൂഡട  ചൂണമക്കവാണമക്കുന്നതപ്.  അമപവാള്  Conduct  of  the

Speaker  has  been  discussed  in  this  House  earlier  time  also;

അതഡകവാണപ്  ഇകൗ  പ്രമമയക്കം  ഓരഡെറെമലവാണപ്.  ഇതപ്  ചെരച്ച  ഡചെയ്യവാന്

അനുവദമക്കണഡമന്നപ് ഞവാന് അങ്ങമയവാടപ് അഭര്യരതമക്കുകയവാണപ്. 

റൂളമക്കംഗപ്

മമ  .    ഡഡെപപ്യൂടമ  സസ്പീക്കര:  ബഹുമവാനഡപട  അക്കംഗക്കം  ശസ്പീ.  എസപ്.  ശരമ്മ

ഇവമഡട  ഉന്നയമച്ചതപ്  തമകച്ചുക്കം  ശരമയവായ  കവാരര്യങ്ങളവാണപ്.  ഇക്കവാരര്യങ്ങള്

ബഹുമവാനഡപട  സസ്പീക്കറുക്കം  പരമഗണമച്ചമരുന്നു.  എന്നമരുന്നവാലക്കം  സസ്പീക്കഡറെ

തല്സവാനത്തുനമന്നുക്കം നസ്പീക്കക്കം ഡചെയ്യണഡമന്ന പ്രമമയമവായതമനവാല് അതമഡന

സവാമങതമകതസങ്ങളമമലയപ്  കടക്കവാഡത  അനുമതമ  നല്കവാന്

തസ്പീരുമവാനമച്ചമരമക്കുന്നു. 


