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റൂളളളിംഗഗ

ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം ശശ്യൂനദചവേളയളിം റദഗ ചചയ്തതഗ സളിംബനളചഗ

മള  .     സസ്പീക്കര:  കഴളഞ്ഞ ദളവേസളിം  (06-07-2022-നഗ)  സഭചോ സചമ്മേളനളിം

ആരളിംഭളച  ഉടന്തചന്നെ  സഭയളല്  തുടരചയചോയണചോയ  പ്രക്ഷുബഗ ധ

സചോഹചരദത്തളല്  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം  ശശ്യൂനദചവേളയളിം  ഒഴളവേചോക്കള  ചരച

കൂടചോചത  ധനകചോരദ  ബളസളനസഗ  പൂരത്തസ്പീകരളചഗ  സചമ്മേളനളിം

അവേസചോനളപളചതഗ  അനളതരസചോധചോരണവളിം  അപൂരവ്വവമചോയ  ഒര

നടപടളയചോയള  ചളതസ്പീകരളച്ചുചകചോണഗ  സഭയ്ക്കകതളിം  പുറതളിം

വേചോരത്തചോമചോധദമങ്ങളളലളിം  ആചക്ഷേപമുയരന്നുവേന്നെതഗ  ചചയറളചന

ശ്രദ്ധയളല്ചപടുകയണചോയള.  ഇന്നെചലെ  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളല്

പ്രതളപക്ഷേതനളന്നുളള  എടഗ  ബഹുമചോനദരചോയ  അളിംഗങ്ങചള  ചചചോദദളിം

ചചചോദളക്കചോന്   ചചയര  ചപരഗ  വേളളളചളരന്നു.  എടഗ  അളിംഗങ്ങളളിം  ചചചോദദളിം

ചചചോദളക്കചോന് തയചോറചോകചോതളരളക്കുകയളിം പ്ലക്കചോരഡുകള് ഉയരത്തള മുദചോവേചോകദളിം

വേളളളചഗ  പ്രതളചഷേധളക്കുകയമചോണഗ  ചചയ്തതഗ.  ഒന്പതചോമതഗ

ഭരണപക്ഷേതനളന്നുളള ഒരളിംഗചത്ത ചചചോദദളിം  ചചചോദളക്കചോന് ചചയര വേളളളച്ചു.

അചദഹളിം  ചചചോദദളിം  ചചചോദളചചങളലളിം  ഇരപക്ഷേതനളന്നുമുണചോയളട്ടുളള



Uncorrected/Not for Publication
07-07-2022

2

ബഹളത്തളല്  ആ  ചചചോദദളിം  മുങ്ങളചപചോകുകയളിം  ബഹുമചോനചപട  ആചരചോഗദ-

വേനളത-ശളശുവേളകസന  വേകുപ്പുമനളക്കഗ  മറുപടള  പറയചോനുളള  ബുദ്ധളമുടഗ

ബഹുമചോനചപട  മനളതചന്നെ  സഭയളല്  ഇന്നെചലെ  പറയകയളിം  ചചയ.

ഇരപക്ഷേതനളന്നുളിം  ബഹളളിം  ഉയരന്നുവേരകയണചോയള.

ചചചോചദദചോത്തരചവേളയമചോയള  മുചന്നെചോട്ടുചപചോകചോന് ഒരതരത്തളലളിം  സചോധളക്കചോത്ത

സളതളയചോചണന്നുളളതഗ  ഇതളല്നളന്നുളിം  വേദക്തമചോണഗ.  കചോരണളിം

ബഹുമചോനചപട  മുഖദമനള  ചചചോദദത്തളനഗ  മുറുപടള  പറയന്നെതളനുചവേണള

എഴുചന്നെറ്റചപചോഴുളിം  ചചചോദദകരത്തചോവേഗ   ചചചോദദളിം  ഉന്നെയളക്കചോന്  തയചോറചോയളല.

അത്തരചമചോര  സചോഹചരദളിം  നളലെനളന്നെളരന്നു.  പളന്നെസ്പീടഗ  ചചചോചദദചോത്തരചവേള

മചോതമല  ശശ്യൂനദചവേളയളിം  റദചോക്കള  ധനകചോരദ  നടപടളകളളചലെയ്ക്കഗ

കടന്നുചവേന്നെചോണഗ വേളമരശനളിം. 27-06-2022-നഗ സഭചോ സമ്മേചളനളിം ആരളിംഭളച

ദളവേസളിം  ചചചോചദദചോത്തരചവേള  നളരത്തളവേചചശഷേവളിം  ഏതചോണഗ  ഒരമണളക്കൂര

സമയളിം  സഭചോതലെത്തളല്  ചചരളതളരളഞ്ഞുളള  പ്രതളചഷേധവളിം

മുദചോവേചോകദളിംവേളളളയളിം നടന്നെ സചോഹചരദവളിംകൂടള കണക്കളചലെടുത്തചോണഗ ഇന്നെചലെ

ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം ശശ്യൂനദചവേളയളിം ഒരമളചഗ റദചോക്കളയതഗ.  

സഭചോ നടപടളകള് സുഗമമചോയള മുചന്നെചോട്ടുചകചോണ്ടുചപചോകുന്നെതളനുള്ള എലചോ
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ശ്രമങ്ങളളിം  പരചോജയചപട  സചോഹചരദത്തളല്  ഗവേണ്ചമനഗ  ബളസളനസഗ

പൂരത്തസ്പീകരളക്കണചമന്നെ ചചയറളചന ഉത്തരവേചോദളതതളിം നളരവ്വഹളചതളചനതളചര

നളരത്തരവേചോദപരമചോയ  ചളലെ  പരചോമരശങ്ങള്  വേളവേളധ  ചകചോണുകളളല്നളന്നുളിം

ഉയരന്നുവേന്നെ  സചോഹചരദത്തളല്,  മുന്കചോലെങ്ങളളല്  സമചോന  സന്ദരഭങ്ങളളല്

എചന മുന്ഗചോമളകളചോയ സഭചോദ്ധദക്ഷേനചോര കകചക്കചോണ നടപടളക്രമളിം ചചയര

വേളശദമചോയള  പരളചശചോധളക്കുകയണചോയള.  അവേയളല്  ഏറ്റവളിം  പ്രസക്തചമന്നെഗ

കണ ഒര റൂളളളിംഗളചന പ്രസക്തമചോയ ഭചോഗങ്ങള് ബഹുമചോനചപട അളിംഗങ്ങളചട

അറളവേളചലെയ്ക്കചോയള ഇവേളചട ഉദ്ധരളക്കുവേചോന് ചചയര ആഗ്രഹളക്കുകയചോണഗ.

പതളമൂന്നെചോളിം ചകരള നളയമസഭയചട ഒന്പതചോളിം സചമ്മേളനത്തളല്  2013

ജൂണ്  18-ാം  തസ്പീയതള  സഭയളല്  ഉണചോയ  പ്രതളചഷേധത്തളചന

പശചോത്തലെത്തളല്  അഞഗ  മളനളട്ടുചകചോണഗ  സഭചോ  നടപടളകള്

ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളല്ത്തചന്നെ പൂരത്തസ്പീകരളചഗ ധനകചോരദ  ബളസളനസളിം

പൂരത്തസ്പീകരളചതളചനക്കുറളചഗ  അന്നെഗ  ഉയരന്നുവേന്നെ  ആചക്ഷേപങ്ങള്ക്കഗ

വേളശദസ്പീകരണളിം  നല്കളചക്കചോണഗ  ചതചോടടുത്ത  ദളവേസളിം  (19-06-2013)

അന്നെചത്ത സഭചോദ്ധദക്ഷേന് നല്കളയ റൂളളളിംഗളചന പ്രസക്തഭചോഗളിംമചോതളിം ഇവേളചട

ഉദ്ധരളക്കുകയചോണഗ. 
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" ..…… ചചചോചദദചോത്തരചവേള  സുഗമമചോയള  നടതവേചോൻ

സഹകരളക്കണചമന്നെ ചചയറളചന അഭദർത്ഥന മചോനളക്കചോചത ബഹളളിം തുടർന്നെ

ചവേളയളൽ  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം  ശൂനദചവേളയളിം  സചസനഗ  ചചയചകചോണഗ

ധനകചോരദ  ബളസളനസളചലെയ്ക്കഗ  കടക്കുവേചോന്  ചചയര   നളർബനളതനചോയള.

ചചയറളചന  ഈ  നടപടളചയ  വേളമർശളക്കുന്നെ  പലെ  പ്രസചോവേനകളളിം

മചോധദമങ്ങളളൽ  കചോണുകയണചോയള.  ചകരള  നളയമസഭയചട  ചരളതത്തളൽ

ആദദമചോയചോണഗ  അസചോധചോരണമചോയ  ഇത്തരചമചോര  നടപടള  ഉണചോയചതന്നെ

രസ്പീതളയളലള്ള  പ്രസചോവേനകൾ മചോധദമങ്ങളളൽ വേന്നു.  ഏതഗ  കചോലെഘടത്തളൽ,

ആരഗ  ചചയറളൽ  ഇരന്നെചപചോൾ  എന്നെതളനല  പ്രസക്തള,  ചകരള

നളയമസഭയളൽ ഉണചോയളട്ടുളള ചടങ്ങളളിം കസ്പീഴഗ വേഴക്കങ്ങളമചോണഗ പ്രധചോനളിം.  

2010  ഏപ്രളൽ  7-ാം  തസ്പീയതള  നളലെവേളൽവേന്നെ  അളിംഗങ്ങളചട

ചപരമചോറ്റചടത്തളചന  ചടളിം  3(6)  പ്രകചോരളിം  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയചട

അലെളിംഘനസ്പീയത  നളലെനളർതവേചോൻ  അളിംഗങ്ങൾ  ബചോധദസരചോണഗ.  .…

 ………… ചചചോചദദചോത്തരചവേളയചട  തുടക്കത്തളൽതചന്നെ  സഭചോനടപടളകൾ

തടസചപടുതവേചോനുള്ള  ശ്രമങ്ങൾ  ഉണചോകുന്നെതഗ  അഭളലെഷേണസ്പീയമചോചണചോ

എന്നെ  കചോരദളിം  സഭ  വേസ്പീണ്ടുളിം  ഗഗൗരവേമചോയള  ആചലെചോചളക്കണചമന്നെചോണഗ
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ചചയറളചന അഭളപ്രചോയളിം.

ചകരള  നളയമസഭയളചലെ  പ്രസ്പീസളഡന്സഗ  കൂടള  കണക്കളചലെടുത്തചോണഗ

ഇന്നെചലെ ചചയര ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം  ശൂനദചവേളയളിം റദഗ ചചയ്തഗ ധനകചോരദ

ബളസളനസളചലെയ്ക്കഗ  കടന്നെതഗ.  പത്തചോളിം  ചകരള  നളയമസഭയചട  പതളനചോലെചോളിം

സചമ്മേളനകചോലെത്തഗ  പ്ലസഗ  ടു  ചകചോഴ്സുകള്  അനുവേദളചതഗ  സളിംബനളച

പ്രശ്നചത്തപറ്റള   ജൂഡസ്പീഷേദൽ  അചനതഷേണളിം  ആവേശദചപടഗ  അന്നെചത്ത

പ്രതളപക്ഷേ കക്ഷേളകൾ  2000  ജൂൺ  20, 21,  22, 23,  26, 27, 28  എന്നെസ്പീ

തസ്പീയതളകളളൽ സഭയ്ക്കുള്ളളല്  മുദചോവേചോകദളിം വേളളളചഗ ബഹളമുണചോക്കളയചപചോൾ

പ്രസസ്തുത  ദളവേസങ്ങളളൽ  ശൂനദചവേള  സചസനഗ  ചചയ്തഗ  ആ  ദളവേസങ്ങളളല്

ചർചയ്ക്കഗ   വേചളരന്നെ  ധനചോഭദർത്ഥനകൾ  ചർച  കൂടചോചത  സഭ

പചോസചോക്കുകയണചോയള………….. 

 പതളചനചോന്നെചോളിം ചകരള നളയമസഭയചട രണചോളിം സചമ്മേളനകചോലെത്തഗ 2001

ഒചകചോബർ 22, 23, 24, 29, 30, 31 എന്നെസ്പീ തസ്പീയതളകളളൽ സഭയളൽനളന്നുളിം

മൂന്നെഗ  അളിംഗങ്ങചള  സചസനഗ  ചചയ്ത  പ്രശ്നത്തളൽ  ഉണചോയ  പ്രതളപക്ഷേ

ബഹളചത്തതടർന്നെഗ ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം ശൂനദചവേളയളിം സചസനഗ ചചയ്തഗ

33  ധനചോഭദർത്ഥനകൾ  ചർച  കൂടചോചത  സഭ  പചോസചോക്കളയളട്ടുണഗ.  കഴളഞ്ഞ
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നളയമസഭയളലളിം  2007  മചോർചഗ  29,  ചസപ്റ്റളിംബർ  11  എന്നെസ്പീ തസ്പീയതളകളളൽ

ശ്രദ്ധക്ഷേണളക്കലളിം  സബ്മളഷേനുകളളിം  റദഗ  ചചയ്തഗ  നളയമനളർമ്മേചോണകചോരദളിം

ചരചകൂടചോചത സഭ പരളഗണളചളട്ടുണഗ. 

.……… അതളനചോല്  ഇന്നെചലെ  ചചയര  ചചകചക്കചോണ  നടപടള  ചകരള

നളയമഭയളചലെ  ആദദചത്ത  അസചോധചോരണമചോയ  സളിംഭവേമചലന്നുളിം

സഭചോനടപടളകള്  സുഗമമചോയള  നടത്തളചക്കചോണ്ടുചപചോകുവേചോന്  സചോധദമലചോത്ത

സചോഹചരദത്തളല്  ഗവേണ്ചമനഗ  ബളസളനസകള്  നടത്തളചയടുക്കചോന്

ബചോദ്ധദതചപട  സഭചോദ്ധദക്ഷേന്മചോര  ചചകചക്കചോണളട്ടുളള  നടപടളയചോചണന്നുളിം

കചോണചോവന്നെതചോണഗ.   ഇത്തരളിം  നടപടളകള്  ചചകചക്കചോളളവേചോന്  നളയമസഭചോ

ചടളിം 314 അനുസരളചഗ  ചചയറളനഗ അധളകചോരമുണഗ…………. 

...…… ചടങ്ങളചടയളിം  കസ്പീഴ്വഴക്കങ്ങളചടയളിം  അടളസചോനത്തളൽ മചോതചമ

ഏതഗ  ചചയറളനുളിം  പ്രവേർത്തളക്കചോൻ  കഴളയകയള.  ഇചതചോന്നുളിം

പരളചശചോധളക്കചോചത  വേചോർത്തകൾ  നൽകുന്നെതുളിം  ചർചകൾ

സളിംഘടളപളക്കുന്നെതുളിം  മചോധദമങ്ങളളിം  ചർചയളൽ  പചങടുക്കുന്നെ  സഭചോളിംഗങ്ങളളിം

മറ്റുള്ളവേരളിം  ഗഗൗരവേമചോയള  ശ്രദ്ധളചക്കണതുണഗ.  കസ്പീഴഗ വേഴക്കങ്ങളളിം

സഭചോനടപടളകളളിം  ഓർക്കചോചത  മചോധദമങ്ങൾ  റളചപചോർടഗ  ചചയ്യുന്നു.  ചകരള
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നളയമസഭയളചലെ ആദദചത്ത സളിംഭവേചമന്നെ മടളൽ ഇന്നെചലെ രചോവേളചലെ ഒൻപതഗ

മണള മുതൽ ഇലെചകചോണളകഗ മസ്പീഡളയയളൽ ആരളിംഭളച വേചോർത്തകൾ ചബ്രേക്കളളിംഗഗ

നശ്യൂസചോയള  ഇന്നെഗ  രചോവേളചലെവേചര  ഉണചോയളരന്നു  എന്നുള്ളകചോരദളിം  ചചയർ

നളയമസഭചോളിംഗങ്ങളചട ശ്രദ്ധയളൽചകചോണ്ടുവേരന്നു. സഭചോനടപടളകൾ റളചപചോർടഗ

ചചയ്യുചമചോൾ വേസ്തുതകൾ മനസളലെചോക്കള റളചപചോർടഗ ചചയ്യുവേചോൻ ബഹുമചോനചപട

മചോധദമ പ്രവേർത്തകർക്കുളിം ബചോധദതയണഗ………….”

 ഇതഗ  ഞചോന്  പറയന്നെതല,  2013  ജൂണ്  19-ാം  തസ്പീയതള  ചചയര

നല്കളയ   റൂളളളിംഗളല്  നളന്നുളളതചോണഗ.  ഇന്നെചലെ  സഭചോ  നടപടളകള്

ചവേഗത്തളല്  പൂരത്തസ്പീകരളക്കചോനുണചോയ  സചോഹചരദചത്തക്കുറളചഗ

ഇതളല്ക്കൂടുതല്  ഒര  വേളശദസ്പീകരണത്തളചന  ആവേശദമുചണന്നെഗ  ചചയര

കരതുന്നെളല.

പ്രതളപക്ഷേചനതചോവേഗ (ശ്രസ്പീ  .   വേള  .   ഡള  .   സതസ്പീശന്): സര,  ഞചോന് ഒരളക്കലളിം

റൂളളളിംഗളചന  ചചചോദദളിം  ചചയ്യുകയളല.  ഇതുവേചര  അങ്ങചനചയചോര  സളിംഭവേളിം

ഉണചോയളടളല.  അങ്ങഗ  2013-ചലെ ചചയറളചന റൂളളളിംഗഗ ഉദ്ധരളച്ചുചകചോണഗ  2000

മുതല്  2013  വേചര  നളയമസഭയളലണചോയ  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം

ശശ്യൂനദചവേളയളിം  സചസനഗ  ചചയ്തതളചന  സളിംബനളചചോണഗ  ഇവേളചട
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സൂചളപളചതഗ. അന്നുണചോയ നളരവേധള സളിംഭവേങ്ങളളല്നളന്നെഗ വേദതദസമചോയരന്നു

ഇന്നെചലെയണചോയ സളിംഭവേളിം. അചന്നെലചോളിം പ്രതളപക്ഷേളിം നടുത്തളത്തളലെചോയളരന്നു.

എന്നെചോല്  ഇന്നെചലെ  പ്രതളപക്ഷേളിം സസ്പീറ്റളലെചോയളരന്നു. എചന നളരചദശപ്രകചോരളിം

പ്രതളപക്ഷേചത്ത  അളിംഗങ്ങചളലചോവേരളിം  മുദചോവേചോകദളിം  വേളളളക്കുന്നെതഗ  നളരത്തള

സസ്പീറ്റളല്  ഇരന്നെതളനുചശഷേമചോണഗ  ഇന്നെചലെ  ചചചോചദദചോത്തരചവേളയളിം

ശശ്യൂനദചവേളയളിം  സചസനഗ  ചചയ്തചതന്നെ  കചോരദളിംകൂടള  അങ്ങയചട

ശ്രദ്ധയളല്ചപടുതന്നു. ഞങ്ങള് നടുത്തളത്തളലെലചോയളരന്നു, സസ്പീറ്റളലെചോയളരന്നു.

നളയമളിം,  വേദവേസചോയളിം,  കയര വേകുപ്പുമനള  (ശ്രസ്പീ  .    പള  .    രചോജസ്പീവേഗ):  സര,

ഓചരചോ  സന്ദരഭങ്ങളളലളിം  ബഹുമചോനചപട  സസ്പീക്കരമചോര  നല്കുന്നെ

ഉത്തരവകള്/റൂളളളിംഗുകള്  വേസ്തുനളഷ്ഠമചോയ  എലചോ  സചോഹചരദങ്ങളളിം

മനസളലെചോക്കളചക്കചോണ്ടുളള  ബഹുമചോനചപട  ചചയറളചന  പ്രചതദകമചോയ

അധളകചോരമചോണഗ.  ഏതുതലെത്തളല്  അതഗ  എടുതചവേന്നെതളചന  സളിംബനളചഗ

റൂളളളിംഗഗ വേന്നെതളനുചശഷേവളിം  ബഹുമചോനദനചോയ പ്രതളപക്ഷേ ചനതചോവേഗ സഭയളല്

ചളലെ പ്രശ്നങ്ങള് ഉന്നെയളചതുകണ്ടു. പ്രതളപക്ഷേളിം സഭയചട എലചോതരത്തളലമുളള

ചടങ്ങള്  ലെളിംഘളചഗ  പ്ലക്കചോരഡുകളളിം  ബചോനറുകളളിം  ഉയരത്തളയതുളിം

ബഹളമുണചോക്കളയതുളിം  എലചോവേരളിം  കചോണുകയണചോയള.  അതുമചോതമല,
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ബഹുമചോനചപട  സസ്പീക്കര  ഉദ്ധരളച  റൂളളളിംഗളല്  ഗഗൗരവേമചോയ  ഒര  കചോരദളിം

കചോണുകയണചോയള.  ചരചയളല്  പചങടുക്കുന്നെ  സഭചോളിംഗങ്ങള്  ചചയറളചന

നളഷ്പക്ഷേതചയത്തചന്നെ  ചചചോദദളിം  ചചയ്യുന്നെ  രൂപത്തളല്  സഭയ്ക്കുപുറത്തഗ

അഭളപ്രചോയ  പ്രകടനങ്ങള്  നടതന്നെതഗ  സളിംബനളചഗ  റൂളളളിംഗളല്  അന്നെചത്ത

ബഹുമചോനദനചോയ  സസ്പീക്കര  പരചോമരശളചളട്ടുണഗ.   അതളനചോല്  ഇത്തരളിം

കചോരദങ്ങളളല്  സഭയ്ക്കകത്തഗ  അഭളപ്രചോയളിം പ്രകടളപളക്കചോചമന്നെലചോചത സഭയചട

അന്തസളിം  ചചയറളചന  നളഷ്പക്ഷേതയളിം  ചചചോദദളിം  ചചയ്യുന്നുചവേന്നെഗ

പചരചോക്ഷേമചോചയങളലളിം  സൂചളപളക്കുന്നെ രൂപത്തളലളള പരചോമരശങ്ങള് പുറത്തഗ

മചോധദമങ്ങളളലൂചടചയചോ  ചരചകളളലൂചടചയചോ  പങ്കുവേയ്ക്കുന്നെതഗ  ചതറ്റചോചണന്നെ

റൂളളളിംഗളചന  കചോരദളിം  ഒന്നുകൂടള  സഭ  എടുതപറചയണതുചണന്നെചോണഗ  എചന

അഭളപ്രചോയളിം. 

മള  .    സസ്പീക്കര:   പ്രസ്തുത  റൂളളളിംഗഗ  പൂരണ്ണമചോയളിം  സഭയളല്  വേചോയളചളല.

അതളചലെ പ്രസക്തമചോയ ഭചോഗങ്ങള് മചോതമചോണഗ വേചോയളചതഗ.  എന്നെചോല് അതളചലെ

ബചോക്കള ഭചോഗങ്ങള് പ്രസക്തമചലന്നെല അതളചന അരത്ഥളിം. 


