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റൂളളളിംഗഗ

ശശ  .   മമാതത്യു ടള  .   തതമാമസഗ  ,   എളിം  .  എല  .  എ    2022   ജൂണ     28-  ാം തശയതള
ഉന്നയളച്ച ക്രമപ്രശ്നതളതന്മേലുള്ള റൂളളളിംഗഗ

മള  .    സശക്കര:  ഓരഡര.....  ഓരഡര.....  2022 ജൂണ  27-ാം  തശയതള

ശശ.  ഷമാഫള  പറമളലുളിം  മറഗ  അഞളിംഗങ്ങളളിം  തചേരന്നഗ  ചേടളിം  50  പ്രകമാരളിം

നലകളയളരുന്ന  അടളയന്തരപ്രതമയ  തനമാടശസഗ  സളിംബനളച്ച  വമാരതകള

അതന്നദളവസളിം  സഭമാസതമ്മേളനതളനഗ  മുമ്പുതനന്ന  ദൃശശ്യമമാധശ്യമങ്ങള  വളനര

പ്രമാധമാനശ്യതതമാനട  പ്രസളദശകരളനച്ചനളിം  തുടരന്നഗ  ശൂനശ്യതവളയളല  പ്രസ്തുത

തനമാടശസളനന്റെ  പരളഗണനമാതവളയളല  ബഹുമമാനനപ്പെട  സശക്കര,  തനമാടശസഗ

നലകളയ  അളിംഗതളനന്റെ  തപരുവളളളച്ചതപ്പെമാള  പ്രസ്തുത  അളിംഗളിം

സഭയളലുണമായളരുന്നളടളിം തനമാടശസളനഗ അനുമതള തതടമാനമായള തനന്റെ സശറളല

ഉണമായളരുന്നളനല്ലെന്നനളിം തമലപ്പെറഞ്ഞ രണ്ടു നടപടളകളളിം സഭമാ ചേടങ്ങളനടയളിം

നടപടളക്രമങ്ങളനടയളിം  ലളിംഘനമമാനണനളിം  ഇതുസളിംബനളച്ചഗ

നചേയറളലനളനളിം റൂളളളിംഗഗ ഉണമാതകണതമാനണനമമാണഗ ജൂണ 28-ാം തശയതള

ശശ.  മമാതത്യു  ടള.  തതമാമസഗ  ചേടളിം  303  പ്രകമാരമുള്ള  ക്രമപ്രശ്നതളലൂനട

ഉന്നയളച്ചതഗ.  ഇക്കമാരശ്യളിം വളശദമമായള പരളതശമാധളച്ചഗ അടുത ദളവസളിം റൂളളളിംഗഗ

നലകുന്നതമാനണന്നഗ  നചേയര  അതപ്പെമാളതനന്ന  സഭനയ  അറളയളക്കുകയളിം
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നചേയ.

തുടരന്നഗ നചേയര ഇക്കമാരശ്യളിം  നടപടളക്രമതളനന്റെയളിം സഭമാ ചേടങ്ങളനടയളിം

അടളസമാനതളല പരളതശമാധളക്കുകയണമായള.  തനമാടശസുകളനട മുന്കൂടളയള്ള

പ്രചേമാരണളിം  പമാടളനല്ലെന്നതുസളിംബനളച്ച  സഭമാചേടളിം  266-ല  പറയന്നതഗ

ഇപ്രകമാരമമാണഗ;  "സശക്കര  അനുവദളക്കുകയളിം  അളിംഗങ്ങളക്കഗ  സരക്കുതലറഗ

നചേയ്യുകയളിം  നചേയ്യുന്നതുവനര  ഏനതങളലുളിം  അളിംഗതമമാ  മറ്റു  വശ്യകളതയമാ  ഒരു

തനമാടശസളനഗ  പ്രചേമാരണളിം  നലകമാന്  പമാടുള്ളതല്ലെ.  എന്നമാല  തചേമാദശ്യളിം

സളിംബനളച്ച  തനമാടശസളനഗ  സഭയളല  ആ  തചേമാദശ്യതളനഗ  മറുപടള  നലകുന്ന

ദളവസളിംവനര യമാനതമാരു പ്രചേമാരണവളിം നലകമാന് പമാടുള്ളതല്ലെ.'' ഇതമാണഗ ചേടളിം

സളിംബനളച്ച  ഉദ്ദരണള.  ചേടങ്ങളളലനളന്നഗ  ഉദ്ദരളച്ചതമാണഗ.  ചേടളിം  വളനര

വശ്യകമമാണഗ.  സഭമാനടപടളകളനട  ഭമാഗമമായള  അളിംഗങ്ങള  നലകുന്ന  വളവളധ

തനമാടശസുകളക്കഗ  ചേടങ്ങളളനല  വശ്യവസകളക്കഗ  വളരുദമമായള,   പ്രചേമാരണളിം

നലകളയ  സളിംഭവളിം  അതന്നദളവസളിം  നടമാനട  സളിംഭവളച്ചുതപമായ  ഒന്നമാനണന്നഗ

നചേയര  കരുതുന്നളല്ലെ.  സഭമാനടപടള  ചേടനത  സളിംബനളച്ചുള്ള

ധമാരണക്കുറവനകമാണഗ  ഉണമാകുന്ന  ഒരു  വശഴ്ചയമായള  മമാതളിം  ഇതളനന

കമാണമാനുമമാവളല്ലെ. സഭയനടയളിം സഭമാളിംഗങ്ങളനടയളിം അന്തസളിം അവകമാശങ്ങളളിം
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ഹനളക്കുന്ന തരതളലുള്ള ഇതരളിം പ്രവണതകള തമലളല ആവരതളക്കുന്നളല്ലെ

എന്നഗ ബനനപ്പെടവര ഉറപ്പുവരുതണനമന്നഗ നചേയര റൂള നചേയ്യുന.

ശശ.  മമാതത്യു ടള.  തതമാമസഗ ഉന്നയളച്ച മനറമാരു പ്രശ്നളിം ചേടളിം  50  പ്രകമാരളിം

തനമാടശസഗ  നലകളയതളനുതശഷളിം  പ്രസ്തുത  തനമാടശസളനഗ  അനുമതള  നലകുന്ന

കമാരശ്യളിം  പരളഗണളക്കുന്നതളനന്റെ  ഭമാഗമമായള  നചേയര  ബനനപ്പെട  അളിംഗനത

ക്ഷണളക്കുതമമാള  അതദ്ദഹളിം  സഭയളല  ഉണമായളരുന്നളടളിം  അനുമതള

തതടമാതളരുന്നതളനന  സളിംബനളച്ചമാണഗ.  ഇക്കമാരശ്യവളിം  നചേയര

പരളതശമാധളക്കുകയണമായള.  പ്രതളപക്ഷമാളിംഗങ്ങള നടതളയളരുന്ന പ്രതളതഷധ

നടപടളകളനട ഭമാഗമമായളടമാനണങളലതപ്പെമാലുളിം, ശശ. മമാതത്യു ടള. തതമാമസഗ തനന്റെ

ക്രമപ്രശ്നതളലൂനട  ഉന്നയളച്ചതുതപമാനല,  സഭമാ  നടപടളകളളല  സളിംഭവളക്കുന്ന

ഇതരളിം  രശതളകള  തളകഞ്ഞ  അനനൗചേളതശ്യമമായള  കമാതണണതമാനണന

തനന്നയമാണഗ നചേയറളനന്റെയളിം അഭളപ്രമായളിം.  ഓരഡര... ഓരഡര.... 

ശശ  .   തളരുവഞ്ചൂര രമാധമാകൃഷ്ണന്: സര, ........(നനമക്കഗ ഓഫഗ).........

മള  .    സശക്കര:  റൂളളളിംഗളനുതമല ചേരച്ചയളല്ലെ.  തമാങള പുതളയ റൂളളളിംഗളതലയഗ

കമാരശ്യങ്ങള  എതളക്കരുതഗ.  നനമക്കഗ  അനുവദളക്കമാളിം.  വളനര  ചുരുക്കള

സളിംസമാരളക്കണളിം. 
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ശശ  .    തളരുവഞ്ചൂര രമാധമാകൃഷ്ണന്:  സര,  നമുക്കഗ സബ്ജകഗ കമ്മേളറളകളണഗ,

നളയമസഭ  കമ്മേളറളകളണഗ.  ആ  കമ്മേളറളകളനട  റളതപ്പെമാരടകതളമാ  അതുമമായള

ബനനപ്പെട  തരഖകതളമാ  സശക്കറുനട  മുമളല  എത്തുന്നതളനുമുമ്പുതനന്ന  പത

സതമ്മേളനങ്ങള നടതളയളടള്ള ഒതളരള സളിംഭവങ്ങള നമ്മുനട സഭയളലുണഗ.

അങ്ങയനട  ഈ  റൂളളളിംഗളല  അതുതപമാനലയള്ള  കമാരശ്യങ്ങളകൂടള

ഉളനക്കമാള്ളളച്ചളരുനന്നങളല നമുക്കഗ കമാരശ്യങ്ങള ഭളിംഗളയമായള തപമാകുമമായളരുന.

അതുകൂടള ആതലമാചേളക്കണളിം.

മള  .    സശക്കര:  നടമാനടയല്ലെ  ഇതരളിം  പ്രവണതകനളന്നഗ  പറഞ്ഞളടണഗ.

ഇതമാദശ്യമമായളടഗ  സളിംഭവളച്ചതല്ലെ.  ഓരഡര...  ഓരഡര...  2022  ജൂണ  28-ാം

തശയതള  നചേമാവമാഴ്ച  അടളയന്തരപ്രതമയ  തനമാടശസളനുതമല  സഭയളല  നടന്ന

ചേരച്ചയനട  അവസമാനളിം  മറുപടള  പറഞ്ഞ  ബഹുമമാനനപ്പെട  മുഖശ്യമനള

പ്രതളപക്ഷ നളരയളലനപ്പെട മുന് മുഖശ്യമനള ശശ.  ഉമ്മേന്ചേമാണള,  ശശ.  രതമശഗ

നചേന്നളതല  എന്നശ  മുതളരന്ന  അളിംഗങ്ങള  സഭയളല  ഹമാജരല്ലെനയന്നഗ

പരമാമരശളക്കുകയണമായള.  ഇതുസളിംബനളച്ചഗ  ഒരു  കമാരശ്യളിം  സഭമാളിംഗങ്ങളനട

ശദയളലനപ്പെടുതമാന്  നചേയര  ആഗ്രഹളക്കുന.  ശശ.  രതമശഗ  നചേന്നളതല

വശ്യകളപരമമായ ആവശശ്യങ്ങളക്കമായള ജൂണ  17-ാം തശയതള  മുതല ജൂലല
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3-ാം  തശയതള  വനര  അതമരളക്ക  സന്ദരശളക്കുന്നകമാരശ്യളിം  നചേയറളനന

അറളയളക്കുകയളിം  നചേയറളനന്റെ  അനുമതള  തതടുകയളിം  നചേയളരുന.

അക്കമാരണതമാലമാണഗ  അതദ്ദഹതളനഗ  സഭയളല  ഹമാജരമാകമാന്  കഴളയമാനത

ഇരുന്നനതന്നഗ അറളയളക്കുന. 


