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ല ോകസ്ഭോ സ്പീക്കർ 
ല ോകസ്ഭോ സ്പീക്കറോണ് പോർ മെന്റിന്മറ അല ോസഭയുമെ പ്പിസസഡിിംഗ ്ഓഫീസർ. ഇന്ത്യൻ 

ഭരണഘെനയുമെ 93, 94, 95, 96 എന്നീ അനുച്ലേദങ്ങളുെോയി ബന്ധമെട്ടതോണസ്്പീക്കറുമെയുിം, 

മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുമെയുിം ഓഫീസുകൾ. ഇന്ത്യൻ പോർ മെന്ററി ജനോ ിപതയത്തിൽ, ല ോക്

സഭോ സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസിന് ഒരു സുപ്പ ോന സ്ഥോനെുണ്ട.് 

2021 ല ോകസ്ഭയുടെ നി വിട  സ്പീക്കർ - ഓം ബിർള 

2021-ട  ല ോകസ്ഭോ ടെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർ - ഈ തസ്തിക ഒഴിഞ്ഞു കിെക്കുന്നു. (2019 മുതൽ); 

മുനിസോമി തമ്പിദുരൈ (2014 -19). 

ല ോക്സഭോ സ്പീക്കറും ടെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറും - ഭൈണഘെനോ വയവസ്ഥകൾ. 

ഭൈണഘെനോ വയവസ്ഥകൾ - സ്പീക്കറുടെയും ടെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കറുടെയും 

ഓഫീസുകൾ 

Article 
93 

ഈ രണ്ട് ഓഫീസുകളുിം ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുലപോൾ യഥോപ്കെിം സ്പീക്കറുിം 

മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുിം ആയി സഭയിമ  രണ്ട് അിംഗങ്ങമള തിരമഞ്ഞെുക്കോൻ 

വ്യവ്സ്ഥ മചയ്യുന്നു. 

Article 
94 

സ്പീക്കറുമെയുിം മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുമെയുിം ഓഫീസുകൾക്കുള്ള അവ് ി, രോജി, 

നീക്കിം മചയ്യൽ വ്യവ്സ്ഥകൾ 

Article 
95 

മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുമെലയോ െറ്്റ വ്യക്തിയുമെലയോ ഓഫീസുകളുമെ ചുെത കൾ 

നിർവ്ഹിക്കുന്നതിന് അമെങ്കിൽ സ്പീക്കറോയി പ്പവ്ർത്തിക്കോനുള്ള അ ികോരിം 

Article 
96 

സ്പീക്കലറോ മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കലറോ അലേഹമത്ത സ്ഥോനത്തുനിന്ന ്നീക്കുന്നതിനുള്ള 

പ്പലെയിം പരിഗണനയി ിരിമക്ക അ യക്ഷനോകരുത ്

ചരിപ്തിം 

 1921-ൽ, സ്പീക്കറുമെയുിം മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുമെയുിം ഓഫീസുകൾ 1919-മ  ഗവ്ൺമെന്റ ്

ഓഫ ്ഇന്ത്യ ആക്ടിന്മറ (ലെോലണ്ടഗ് - മചിംസല്ഫോർഡ ്പരിഷക്ോരങ്ങൾ) പ്പകോരെോണ ്

ഇന്ത്യയിൽ ഉത്ഭവ്ിച്ചത.് 

 സ്പീക്കറുിം മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുിം 1947 വ്മര യഥോപ്കെിം പ്പസിഡന്റുിം മഡപയൂട്ടി 

പ്പസിഡന്റുെോയി അറിയമെട്ടിരുന്നു. 

 1921-നുെുപ,് ഇന്ത്യയുമെ ഗവ്ർണർ ജനറ ോയിരുന്നു മസൻപ്െൽ മ ജിലേറ്റീവ് ്

കൗൺസി ിന്മറ അ യക്ഷൻ. 
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 1921-ൽ ഇന്ത്യയുമെ ഗവ്ർണർ ജനറൽ മപ്ഫഡറിക ്സവ്റ്റിമനയുിം ലകപ്ര നിയെസഭയുമെ 

ആദയമത്ത സ്പീക്കറോയുിം ആദയമത്ത മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറോയുിം സച്ചിദോനര ്സിൻഹമയയുിം 

നിയെിച്ചു. 

 ആദയ ഇന്ത്യക്കോരനുിം മസൻപ്െൽ മ ജിലേറ്റീവ് ്അസിംബ്ലിയുമെ ആദയമത്ത 

തിരമഞ്ഞെുക്കമെട്ട സ്പീക്കറുിം - വ്ിത്തൽഭോയ ്മജ. പലട്ടൽ (1925-ൽ). 

 1935-മ  ഗവ്ൺമെന്റ ്ഓഫ് ഇന്ത്യോ നിയെിം ലകപ്ര നിയെസഭയുമെ പ്പസിഡന്റ,് മഡപയൂട്ടി 

പ്പസിഡന്റ ്എന്നിവ്രുമെ നോെകരണങ്ങമള യഥോപ്കെിം സ്പീക്കർ, മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കർ 

എന്നിങ്ങമന െോറ്റി. പലക്ഷ, 1935 മ  നിയെത്തിന്മറ മഫഡറൽ ഭോഗിം 

നെെി ോക്കോത്തതിനോൽ 1947 വ്മര പഴയ നോെകരണിം തുെർന്നു. 

 ല ോക്സഭയുമെ ആദയ സ്പീക്കർ - ജി വ്ി െോവ് ങ്കർ 

 ല ോക്സഭയുമെ ആദയ മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കർ - അനന്ത്ശയനിം അയ്യങ്കോർ 

 ജി വ്ി െോവ് ങ്കർ ഭരണഘെനോ അസിംബ്ലിയി ുിം (മ ജിലേറ്റീവ്)് തോൽക്കോ ിക 

പോർ മെന്റി ുിം സ്പീക്കർ സ്ഥോനിം വ്ഹിച്ചു (1946 െുതൽ 1956 വ്മര തുെർച്ചയോയി സ്പീക്കർ 

സ്ഥോനിം വ്ഹിച്ചു). 

ല ോക്സഭോ സ്പീക്കറുടെ ഓഫീസിന്ടറ പ്പ്ോധോനയം 

 സ്പീക്കർ സഭയുമെ െുഴുവ്ൻ അ ികോരമത്തയുിം പ്പതിനി ീകരിക്കുന്നു, അലതസെയിം 

പോർ മെന്റ ്അിംഗങ്ങൾ വ്യക്തിഗത െണ്ഡ ങ്ങമള പ്പതിനി ീകരിക്കുന്നു. 

 സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസ് അവ്ൻ/അവ്ൾ അ യക്ഷനോയ സഭയുമെ അന്ത്സ്ുിം ബഹുെോനവ്ുിം 

അ ികോരവ്ുിം പ്പതീകമെെുത്തുന്നു. 

 പോർ മെന്ററി ജനോ ിപതയത്തിന്മറ പോരപരയങ്ങളുമെ യഥോർത്ഥ സിംരക്ഷകനോയോണ ്

സ്പീക്കമറ കണക്കോക്കുന്നത.് 

 സ്പീക്കറുമെ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ/നെപെികൾ സഭയിൽ സൂക്ഷ്മപരിലശോ നയി ോണ്, 

പോർ മെന്ററി ജീവ്ിതത്തിന്മറ ഒരു വ്ശവ്ുിം അലേഹത്തിന്/അവ്ൾക്്ക 

അവ്ഗണിക്കോനോവ്ിെ.. 

 ഇന്ത്യയിമ  െുൻഗണന പട്ടികയിൽ സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസിന് വ്ളമര ഉയർന്ന സ്ഥോനിം 

(ഏഴോിം റോങ്്ക) നൽകിയിട്ടുണ്ട,് ഇത ്ഇന്ത്യയുമെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിലനോമെോെവ്ുിം  രോഷ്പ്െപതി, 

ഉപരോഷ്പ്െപതി, പ്പ ോനെപ്ന്ത്ി എന്നിവ്ർക്്ക മതോട്ടുപിന്നോമ യോണ.് എെോ കോബിനറ്്റ 

െപ്ന്ത്ിെോലരക്കോളുിം ഉയർന്ന റോങ്കോണ ്സ്പീക്കർക്കുള്ളത.് 

ഓഫീസിന്ടറ കോ ോവധി 

 ല ോകസ്ഭ പിരിച്ചുവ്ിെുലപോമഴെോിം സ്പീക്കർ തന്മറ ഓഫീസ് ഉെൻ ഒഴിയുന്നിെ, എന്നോൽ 

പുതുതോയി തിരമഞ്ഞെുക്കമെട്ട ല ോകസ്ഭയുമെ ആദയ ലയോഗിം വ്മര തുെരുിം. 

 ല ോകസ്ഭ പിരിച്ചുവ്ിെുലപോൾ, സ്പീക്കർ സഭയിമ  അിംഗെോകുന്നത ്അവ്സോനിെിക്കുിം, 

പലക്ഷ അവ്ൻ/അവ്ൾ തന്മറ ഓഫീസ് ഒഴിയുന്നിെ. 

 എന്നിരുന്നോ ുിം, ഇനിെറയുന്ന െൂന്ന ്ലകസുകളിൽ ഏമതങ്കി ുമെോന്നിൽ അയോൾ/അവ്ൾ 

തന്മറ ഓഫീസ് ഒഴിയണിം: 

 അയോൾ/അവ്ൾ ല ോകസ്ഭോിംഗെോകുന്നത ്അവ്സോനിെിച്ചോൽ; 

 അവ്ൻ/അവ്ൾ മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കർക്്ക കമത്തഴുതി രോജിവ്ച്ചോൽ; 

 ല ോകസ്ഭയിൽ പോസോക്കിയ പ്പലെയത്തി ൂമെ അയോമള/അവ്ൾ നീക്കിം 

മചയ്യമെെുകയോമണങ്കിൽ. 

 അവ്ൻ/അവ്ൾ വ്ീണ്ടുിം തിരമഞ്ഞെുെിന് ലയോഗയനോണ.് 
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ൈോജി 

സ്പീക്കർക്്ക, എലെോൾ ലവ്ണമെങ്കി ുിം, മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കർക്്ക സ്പീക്കറുമെ രോജി എഴുതി 

സെർെിക്കോിം. 

ല ോകസ്ഭോ സ്പീക്കടറ പ്ുറത്തോക്കോലമോ?? 

 ല ോകസ്ഭയിമ  എെോ അിംഗങ്ങളുമെയുിം ഭൂരിപക്ഷലത്തോമെ, അതോയത ്ലകവ്  

ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പ്പലെയിം പോസോക്കിയോൽ സ്പീക്കമറ നീക്കിം മചയ്യോിം. 

 പ്പലെയിം നീക്കുന്നതിനുള്ള ഉലേശയമത്തക്കുറിച്ച ്കുറഞ്ഞത ്14 ദിവ്സമത്ത െുൻകൂർ 

അറിയിെ ്നൽലകണ്ടതുിം നിർബന്ധെോണ.് 

 സഭയിമ  കുറഞ്ഞത ്50 അിംഗങ്ങളുമെ പിന്ത്ുണയുമണ്ടങ്കിൽ െോപ്തലെ നീക്കിം 

മചയ്യോനുള്ള പ്പലെയിം പരിഗണിക്കോനുിം ചർച്ച മചയ്യോനുിം കഴിയൂ. 

 സ്പീക്കമറ നീക്കിം മചയ്യുന്നതിനുള്ള പ്പലെയിം സഭയുമെ പരിഗണനയി ോയിരിക്കുലപോൾ, 

അയോൾക്ക ്/ അവ്ൾക്്ക സഭയുമെ അ യക്ഷനോകോൻ കഴിയിെ, എന്നോൽ സഭയുമെ 

നെപെികളിൽ സിംസോരിക്കോനുിം പമങ്കെുക്കോനുിം കഴിയുിം. കൂെോമത, 

അയോൾക്ക/്അവ്ൾക്്ക ആദയ ഘട്ടത്തിൽ ലവ്ോട്ട ്മചയ്യോിം, എന്നോൽ കോസ്റ്റിിംഗ് ലവ്ോട്ട ്

ഉണ്ടോയിരിക്കുകയിെ. 

അധിക വിവൈങ്ങൾ: 

 പ്പലെയത്തിന ്പ്പലതയക ചോർജുകൾ ഉണ്ടോയിരിക്കണിം, അപകീർത്തികരെോയ 

പ്പസ്തോവ്നകൾ, വ്ോദങ്ങൾ, വ്ിലരോ ോഭോസങ്ങൾ െുത ോയവ് 

അെങ്ങിയിരിക്കരുത.് 

 കൂെോമത, ചർച്ചകൾ പ്പലെയത്തിൽ പരോെർശിച്ചിരിക്കുന്ന ആലരോപണങ്ങളിൽ 

ഒതുങ്ങണിം 

എങ്ങടനയോണ ്ല ോക്സഭോ സ്പീക്കടറ തിൈടഞ്ഞെുക്കുന്നത്? 

 സ്പീക്കമറ തിരമഞ്ഞെുക്കുന്ന തീയതി രോഷ്പ്െപതിയോണ ്നിശ്ചയിക്കുന്നത.് 

 ല ോകസ്ഭയുമെ ആദയ സിറ്റിിംഗ ്കഴിഞ്ഞോ ുെൻ, സ്പീക്കമറ സഭ അതിന്മറ അിംഗങ്ങളിൽ 

നിന്ന ്തിരമഞ്ഞെുക്കുന്നു. 

 സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസ് ഒഴിഞ്ഞുകിെക്കുലപോമഴെോിം, ആ ഒഴിവ് ്നികത്തോൻ അല ോസഭ 

െമറ്റോരു അിംഗമത്ത തിരമഞ്ഞെുക്കുന്നു. 

 Election criteria – 

 ഭൂരിപക്ഷിം അിംഗങ്ങളുിം സഭയിൽ ഹോജരോയി ലവ്ോട്ട ്മചയ്യുന്നു. 

 പ്പലതയക ലയോഗയതകമളോന്നുിം ആവ്ശയെിെ. 

 സോ ോരണഗതിയിൽ, ഭരണകക്ഷിയിൽമെട്ട അിംഗമത്തയോണ ്സ്പീക്കറോയി 

തിരമഞ്ഞെുക്കുന്നത.് 

 ഭരണകക്ഷിയില ോ സഖ്യത്തില ോ ഉൾമെെോത്ത അിംഗങ്ങൾ സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസില ക്്ക 

തിരമഞ്ഞെുക്കമെട്ട സിംഭവ്ങ്ങളുെുണ്ട.് 

 പ്പ ോനെപ്ന്ത്ിലയോ പോർ മെന്ററി കോരയ െപ്ന്ത്ിലയോ സ്ഥോനോർത്ഥിയുമെ ലപര ്

നിർലേശിക്കുന്നു. 
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 പുതിയതോയി രൂപീകരിക്കമെട്ട സഭയോമണങ്കിൽ, സ്പീക്കർ തിരമഞ്ഞെുക്കമെെുന്ന 

സിറ്റിിംഗിന് സ്പീക്കർ ലപ്പോലെിം അ യക്ഷനോണ.് 

 ഒരു ല ോകസ്ഭയുമെ ജീവ്ിതത്തിൽ പിന്നീെ ്തിരമഞ്ഞെുെ ്വ്ന്നോൽ, മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കർ 

അ യക്ഷനോകുിം. 

 ഫ പ്പഖ്യോപനത്തിന് ലശഷിം സ്പീക്കമറ തിരമഞ്ഞെുക്കുന്നത ്പ്പ ോനെപ്ന്ത്ിയുിം പ്പതിപക്ഷ 

ലനതോവ്ുിം ലചർന്നോണ.് 

 സ്പീക്കറുമെ ചുെത  ഏമറ്റെുക്കുലപോൾ, അവ്ൻ/അവ്ൾ പ്പലതയകെോയ സതയപ്പതിജ്ഞലയോ 

സ്ഥിരീകരണലെോ നെത്തുകലയോ സബസ്്സപ്കബ ്മചയ്യുകലയോ മചയ്യുന്നിെ. 

സ്പീക്കറുടെ അധികോൈങ്ങളും പ്പ്വർത്തനങ്ങളും 

 സ്പീക്കറോണ് ല ോക്സഭയുമെ ത വ്ൻ. 

 അവ്ൻ/അവ്ൾ സഭയുമെ പ്പ ോന വ്ക്തോവ്ോണ,് എെോ പോർ മെന്ററി കോരയങ്ങളി ുിം 

അലേഹത്തിന്മറ തീരുെോനിം അന്ത്ിെെോണ.് 

 െൂന്ന ്ലപ്സോതസ്ുകളിൽ നിന്നോണ ്ല ോക്സഭോ സ്പീക്കർ അ ികോരിം ലനെുന്നത:് 

 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘെന 

 ല ോക്സഭയുമെ നെപെിപ്കെങ്ങളുമെയുിം മപരുെോറ്റത്തിന്മറയുിം നിയെങ്ങൾ 

 പോർ മെന്ററി കൺമവ്ൻഷനുകൾ 

 സ്പീക്കറുമെ പ്പോഥെിക ഉത്തരവ്ോദിത്തിം സഭയുമെ പ്പവ്ർത്തനങ്ങൾ നെത്തുന്നതിനുിം 

അതിന്മറ നെപെിപ്കെങ്ങൾ നിയപ്ന്ത്ിക്കുന്നതിനുെുള്ള പ്കെവ്ുിം അ ങ്കോരവ്ുിം 

നി നിർത്തുക എന്നതോണ.് ഈ വ്ിഷയത്തിൽ അവ്ന്/അവ്ൾക്ക ്അന്ത്ിെ 

അ ികോരെുണ്ട.് 

 വ്യവ്സ്ഥകളുമെ അന്ത്ിെ വ്യോഖ്യോതോവ്ോണ ്സ്പീക്കർ.: 

 ഇന്്ത്യൻ ഭരണഘെന 

 ല ോക്സഭയുമെ നെപെിപ്കെങ്ങളുമെയുിം മപരുെോറ്റത്തിന്മറയുിം നിയെങ്ങൾ 

 പോർ മെന്ററി െോതൃകകൾ 

 സ്പീക്കർക്്ക സഭോനെപെികൾ നിർത്തിവ്യക്്കോലനോ സഭ നിർത്തിവ്യ്ക്കോലനോ കഴിയുിം. 

ലവോട്ടിംഗ് അധികോൈങ്ങൾ 

 സ്പീക്കർ ആദയ ഘട്ടത്തിൽ ലവ്ോട്ട ്മചയ്യുന്നിെ. 

 എന്നോൽ സെനി യോയ സോഹചരയത്തിൽ സ്പീക്കർക്്ക കോസ്റ്റിിംഗ ്ലവ്ോട്ട ്മചയ്യോിം. 

 പോർ മെന്റിന്മറ ഇരുസഭകളുമെയുിം സിംയുക്ത സലേളനത്തിൽ സ്പീക്കർ 

അ യക്ഷനോകുിം. ഒരു ബിെിന്മറ കോരയങ്ങളിൽ ല ോകസ്ഭയുിം രോജയസഭയുിം തേി ുള്ള 

സ്തിംഭനോവ്സ്ഥ പരിഹരിക്കോൻ രോഷ്പ്െപതി സിംയുക്ത സലേളനിം വ്ിളിക്കുന്നു. 

 സഭോ ലനതോവ്ിന്മറ അഭയർത്ഥന പ്പകോരിം സ്പീക്കർക്്ക സഭയുമെ ‘രഹസയ’ സിറ്റിിംഗ ്

അനുവ്ദിക്കോിം. 

 ബിൽ െണി ബിെോലണോ അെലയോ എന്്ന സ്പീക്കർ തീരുെോനിക്കുന്നു, ഇക്കോരയത്തിൽ 

അലേഹത്തിന്മറ/അവ്ളുമെ തീരുെോനിം അന്ത്ിെെോണ.് 

 1949-ൽ ഇന്ത്യൻ പോർ മെന്ററി പ്ഗൂെിന്മറ (IPG) സജ്ജീകരണത്തിന്മറ എകസ്്-

ഓഫീലഷയോ മചയർെോനോണ ്സ്പീക്കർ. ഇന്ത്യൻ പോർ മെന്ററി പ്ഗൂെിമനക്കുറിച്ച ്കൂെുതൽ 

വ്ോയിക്കോൻ,  ിങ്്ക മചയത് ല ഖ്നിം പരിലശോ ിക്കുക. 

 രോജയമത്ത നിയെസഭോ സെിതികളുമെ പ്പിസസഡിിംഗ് ഓഫീസർെോരുമെ 

ലകോൺഫറൻസിന്മറ എകസ്് ഒഫീലഷയോ മചയർെോൻ കൂെിയോണ ്സ്പീക്കർ. 
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കമ്മിറ്റികളിൽ സ്പീക്കറുടെ പ്ങ്്ക 

 ല ോക്സഭയിമ  എെോ പോർ മെന്ററി കേിറ്റികളുമെയുിം അ യക്ഷമന സ്പീക്കർ 

നിയെിക്കുന്നു. 

 അവ്ൻ/അവ്ൾ കേിറ്റികളുമെ പ്പവ്ർത്തനത്തിന ്ലെൽലനോട്ടിം വ്ഹിക്കുകയുിം 

നെപെിപ്കെപരെോയ പ്പശ്നങ്ങൾ എമന്ത്ങ്കി ുിം ഉമണ്ടങ്കിൽ അവ് 

പരിഹരിക്കുകയുിം മചയ്യുന്നു. 

 സ്പീക്കറോണ് തോമഴ പറയുന്ന സെിതികളുമെ മചയർെോൻ: 

 ബിസിനസ ്ഉപലദശക സെിതി, 

 ജനറൽ പർെസ ്കേിറ്റി, 

 റൂൾസ ്കേിറ്റി 

ല ോക്സഭോ സ്പീക്കറുടെ സവോതപ്്യം 

ല ോകസ്ഭോ സ്പീക്കറുമെ ഓഫീസിന്മറ സവോതപ്ന്ത്യവ്ുിം നിഷ്പക്ഷതയുിം തോമഴ പറയുന്ന 

വ്യവ്സ്ഥകൾ വ്യക്തെോക്കുന്നു: 

 കോ ോവ് ിയുമെ സുരക്ഷയുിം കഠിനെോയ നീക്കിം മചയ്യൽ പ്പപ്കിയയുിം െോനദണ്ഡങ്ങളുിം. 

 സ്പീക്കറുമെ ശപളവ്ുിം അ വ്ൻസുകളുിം പോർ മെന്റ ്നിശ്ചയിക്കുന്നു, അവ് ഇന്ത്യൻ 

കൺലസോളിലഡറ്റഡ ്ഫണ്ടിൽ നിന്ന ്ഈെോക്കുന്നു (പോർ മെന്റിന്മറ വ്ോർഷിക ലവ്ോട്ടിന് 

വ്ില യെെ). 

 സ്പീക്കറുമെ പ്പവ്ർത്തനവ്ുിം മപരുെോറ്റവ്ുിം ല ോകസ്ഭയിൽ കോരയെോയ പ്പലെയത്തി െോമത 

ചർച്ച മചയ്യോലനോ വ്ിെർശിക്കോലനോ കഴിയിെ. 

 കോസ്റ്റിിംഗ് ലവ്ോട്ട ്പ്പലയോഗിക്കോനുള്ള അ ികോരിം സ്പീക്കറുമെ നിഷ്പക്ഷെോയ 

മപരുെോറ്റത്തിന്മറ ഒരു ഉദോഹരണെോണ.് 

സ്പീക്കർ ലപ്പ്ോ ടെം 

 സ്പീക്കർ ലപ്പോ മെെിന്മറ ഓഫീസ് തോൽക്കോ ിക ഓഫീസോണ,് കുറച്ച ്ദിവ്സലത്തക്്ക 

നി വ്ി ുണ്ട.് 

 സോ ോരണയോയി, ഏറ്റവ്ുിം െുതിർന്ന അിംഗമത്ത സ്പീക്കർ ലപ്പോ മെിം ആയി 

തിരമഞ്ഞെുക്കുിം. 

 സ്പീക്കമറ നിയെിക്കുന്നത ്രോഷ്പ്െപതിയോണ.് 

 സ്പീക്കറുമെ എെോ അ ികോരങ്ങളുിം സ്പീക്കർക്കുണ്്ട. 

 പ്പ ോന കെെ - സഭയിമ  പുതിയ അിംഗങ്ങൾക്ക ്സതയവ്ോചകിം മചോെിമക്കോെുക്കുക. 

 പുതിയ സ്പീക്കമറ തിരമഞ്ഞെുക്കോൻ സ്പീക്കർ സഭമയ പ്പോപ്തരോക്കുന്നു. 

 പുതുതോയി തിരമഞ്ഞെുക്കമെട്ട സഭയുമെ ആദയ സലേളനത്തിൽ സ്പീക്കർ 

അ യക്ഷനോകുിം. 
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ല ോക്സഭയുടെ അധയക്ഷന്മോൈുടെ പ്ോനൽ 

 ല ോകസ്ഭോ ചട്ടങ്ങൾ പ്പകോരിം, പത്ത ്അ യക്ഷന്മോരിൽ കൂെോത്ത ഒരു പോനൽ 

രൂപീകരിക്കോൻ സ്പീക്കർ സഭയിമ  അിംഗങ്ങളിൽ നിന്ന ്നോെനിർലേശിം മചയ്യുന്നു. 

 ലറോൾ - സ്പീക്കറുമെയുിം മഡപയൂട്ടി സ്പീക്കറുമെയുിം അഭോവ്ത്തി ുിം,  മചയർലപഴ്സൺെോരുമെ 

പോന ുിം ഹോജരോകോത്തലെോൾ, സഭ നിശ്ചയിക്കുന്ന െലറ്റമതങ്കി ുിം വ്യക്തിക്ക ്സ്പീക്കറോയി 

പ്പവ്ർത്തിക്കോിം. 
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