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2020-2025 കാലയളവിഡലക്ക് ഡകരളത്ിജല ്ാഡേശിക �ര്ക്കാരുകളിജല 
�ന്തിനിധികളായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് എല്ാവര്ക്ം ഹൃേ്യമായ ആശം�
കൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച്ച വിശ്ാ�വം ്തീക്ഷകളം �ാക്ഷാത്ക്ക
രിക്വാൻ നിങ്ങഡളാഡരാരുത്രും ആത്ാര്ത്ഥമായി പരിശ്മിക്ജമന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികാരത്ിൽ വന്ന നായനാര് �ര്ക്കാര് നടപെിലാക്കിയ �ന
കീയാസൂത്രണ അധികാര വിഡകന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങൾ ഡകരളത്ിജന് 
�ാമൂഹിക �ാമ്പത്ിക ഡമഖലകളിലുണ്ാക്കിയ മാറ്റങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ്. 
ഡകരളം നടപെിലാക്കിയ അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിലൂജട ശക്തമായ ് ാഡേ
ശിക ഭരണ�ംവിധാനം രൂപജപെടുത്തുകയം ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളം നഗരഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളം ്ാഡേശിക �ര്ക്കാരുകളായി മാറുകയം ജചയ്തു. ഇതിജന് 
ഫലമായി, �നാഭിലാൈം കണ്റിഞെ് ഒഡട്ജറ നൂതനാശയങ്ങൾ ്ാഡേശിക 
�ര്ക്കാരുകൾ നടപെിലാക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച്ച നവഡകരളത്ിനായി 
�നകീയാസൂത്രണവം നവഡകരള കര്മ്മപദ്ധതിയം വിവിധ േൗത്യങ്ങളം ഈ 
്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകര്ന്ന് മുഡമ്പാട്ടു ഡപാകുന്നു. 25 വര്ൈം 
പൂര്ത്ിയാക്ന്ന �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനം ഇന്ന് രാ�്യത്ിന് തജന്ന മാ
തൃകയാണ്.

ഡേശീയതലത്ിലും �ംസ്ാനതലത്ിലുമുള്ള ഭരണ �ംവിധാനങ്ങജള 
അഡപക്ഷിച്ച് �നങ്ങളമായി കൂടുതൽ ഇഴുകിഡചര്ന്ന് അവരുജട വിക�നാവശ്യ
ങ്ങജള യഥാര്ത്ഥ ഡബാധഡത്ാജട �മീപിക്കാനം ഉൾജക്കാള്ളാനം പഞ്ായ
ത്തുരാ�് ഭരണ �ംവിധാനത്ിന് കഴിയജമന്നത് നിസ്തര്ക്കമാണ്. ഇ്കാരം 
�ന്തീക്ഷയ്ക് ഒത്് ഉയരാനം �നകീയ ്ശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ാക്ന്ന
തിനം തക്കവിധം �നാധിപത്യ ഭരണ�ംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കണജമ

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തഡദേശ �്യംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ഡകരള �ര്ക്കാ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ
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ങ്ിൽ അതിജന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളായ �ന്തിനിധി �ംവിധാനവം ഉഡേ്യാഗ
സ് �ംവിധാനവം ഒഡരഡപാജല കാര്യക്ഷമമാകണം. 

നമുജക്കല്ാം അറിയാവന്നതുഡപാജല ഡലാകം ഇന്ന് ഡകാവിഡ് 19 എന്ന 
മഹാമാരിയജട പിടിയിലാണ്. തീര്ച്ചയായം മനൈ്യകുലം ഈ മഹാമാരിജയ 
അതി�ീവിക്ക തജന്ന ജചയ്ം. പുതിയ കാലത്ിനനസൃതമായ തരത്ിൽ 
തഡദേശ�്യംഭരണ �ംവിധാനത്ിജന് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമായ 
പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് കില, ഷകപ്പുസ്തകങ്ങളം പുതിയ പഠനരീതികളം 
ഒരുക്കിയിരിക്ന്നത് അഭിനദേനാര്ഹമാണ്. പുതിയ കടമക ൾ ഏജറ്റടുക്ന്ന
തിന് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിജല �ന്തിനിധികജള ഈ ഷകപ്പുസ്തക
ങ്ങ ൾ ്ാപ്തരാക്ം എന്നതും നിസ്തര്ക്കമാണ്. �ന്തിനിധികൾക്കായി  ധന
പരിപാലനം എന്ന ഈ ഷകപ്പുസ്തകം തയ്ാറാക്ന്നതിന് മുൻഷക എടുത് 
കിലജയ അഭിനദേിയ്ക്കുന്നതിഡനാജടാപെം ഈ അവ�രം പൂര്ണ്ണമായം ്ഡയാ� 
നജപെടുത്ണജമന്ന് എല്ാ �ന്തിനിധികഡളാടും അഭ്യര്ത്ഥിക്കയം ജചയ്
ന്നു.

തിരുവനന്തപുരം �ഡനേഹം, 

എ.�ി. ജമായ്ീൻ
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ഡകരളത്ിജല �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനം കാൽ നൂറ്റാണ്് പൂര്ത്ീ
കരിച്ചിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ൈജത് വിഡകന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ ്വര്ത്നങ്ങളിലൂജട ്ാഡേശിക ഭരണത്ിൽ ഒഡട്ജറ ഡനട്ങ്ങൾ 
ഷകവരിക്കാനം രാ�്യവം ഡലാകവം ഉറ്റുഡനാക്ന്ന വിക�നത്ിജന് മാതൃകാ 
�ംസ്ാനമായി മാറാനം ഡകരളത്ിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ഡകരളത്ിജല അധികാര വിഡകന്ദീകരണ ്വര്ത്നങ്ങ ൾ രാ�്യജത് മറ്റ് 
�ംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി നിലജകാള്ളുകയാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനാ 
ഡഭേഗതികൾക്ക് ഡശൈം, ഒൻപതാം പഞ്വൽ�ര പദ്ധതി മുതൽ ഡകരളത്ി
ൽ നടപെിലാക്കിയ �നകീയാസൂത്രണ ്സ്ാനമാണ് നമ്മുജട �ംസ്ാന
ജത് രാ�്യത്ിജന് ഇതര ്ഡേശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. ഒഡട്ജറ 
വിക�ന മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കാൻ നമ്മുജട തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. ്ാഡേശിക �ര്ക്കാരുകളജട ഏറ്റവം മഹത്ായ �്ഭാവവി
ഡശൈം അവയ്ക് �നങ്ങളമായള്ള അടുപെം തജന്നയാണ്. �നകീയാസൂത്രണ
ത്ിജനാപെം മറ്റ് നിരവധി നടപടികളം അന്നുമുതൽ ഷകജക്കാള്ളുകയണ്ായി. 
അതിൽ ഏറ്റവം ്ധാനമാണ് 1996-ൽ തജന്ന രൂപീകരിച്ച ജ�ൻ കമ്മിറ്റിയം 
അവരുജട റിഡപൊര്ട്ിൻ്കാരമുള്ള തുടര്നടപടികളം. 2017-ൽ �നകീയാസൂ
ത്രണത്ിജന് രണ്ാം ഘട്ം ഉേ്ഘാടനം ജചയ്ജപെട്ടു. അഡതാജടാപെം, പുതിയ 
ഡകരള സൃഷ്ിക്കായി നവഡകരള കര്മ്മപരിപാടി ്ഖ്യാപിക്കജപെട്ടു. അതിജന് 
ഭാഗമായി ആര്ദ്ം, ജപാതുവിേ്യാഭ്യാ� �ംരക്ഷണ യജ്ം, ഷലഫ്, ഹരിത 
ഡകരളം എന്നീ േൗത്യങ്ങളം ്വര്ത്നമാരംഭിച്ചു. ഇവജയല്ാം ഡകരളത്ിജല 
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങജള ഔന്ന്യത്യത്ിജലത്ിച്ചു. 

പുതുതായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് അംഗങ്ങൾക്ക് അവരുജട 
്വര്ത്ന തുടക്കത്ിൽ തജന്ന ഈ പരിശീലനം നൽഡകണ്തുണ്്. മുൻകാ
ലങ്ങളിൽ കില ഈ ്വര്ത്നം സ്തുത്യര്ഹമായി നിര്വ്വഹിച്ചിട്ടുണ്്. ഇന്ന് 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവതാരിക
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നജമ്മ വലയം ജചയ്ിരിക്ന്ന ഡകാവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയജട കാലത്ി
നം വരാനിരിക്ന്ന ഡകാവിഡാനന്തര കാലത്ിനം അനഡയാ�്യമായ ്വ
ര്ത്നങ്ങൾക്തകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളം ഷകപ്പുസ്തകങ്ങളമാണ് കില 
രൂപം നല്ിയിരിക്ന്നത്. പുതുതായി ജതരജഞെടുക്കജപെട് ഗ്ാമപഞ്ായത്് 
�ന്തിനിധികൾക്ക് ഉപകാര്േമാകും വിധം തയ്ാറാക്കിയ ധനപരിപാല
നം എന്ന ഈ ഷകപ്പുസ്തകം രൂപജപെടുത്തുന്നതിന് ഡനതൃത്ം നല്ിയ ഡഡാ. 
ജ�.ബി. രാ�ജനയം മറ്റ് കില ഫാക്കൽറ്റി അംഗങ്ങജളയം അവഡരാജടാപെം 
ഈ �ംരംഭത്ിൽ പങ്ാളികളായ കില റിഡ�ാഴ്് ടീം അംഗങ്ങജളയം അഭി
നദേിച്ചുജകാണ്് ഈ പുസ്തകം ഞാൻ കിലയ്ക്കുഡവണ്ി �മൂഹത്ിന് മുമ്പാജക 
�മര്പെിക്ന്നു. 

ഡഡാ. ഡ�ായ് ഇളമണ്
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ആമുഖം

ഡകരളത്ിൽ നടപെിലാക്കിയ അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിജന് 
�വിഡശൈ ഘടകമാണ് ധനവിഡകന്ദീകരണം. �ംസ്ാന ബ�

റ്റിൽ തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള പദ്ധതി വിഹിതം (Budget 
Window) മാറ്റി ജവയ്ക്കുന്ന ഏക �ംസ്ാപനമാണ് ഡകരളം. ധനവിഡകന്ദീകരണ
ത്ിലൂജട തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ന്ന ഫണ്് കാര്യക്ഷമ
മായം ഫല്േമായം വിനിഡയാഗിഡക്കണ്ത് അനിവാര്യമായ കര്ത്വ്യമാണ്. 
ഈ കര്ത്വ്യം നിറഡവറ്റുന്നതിന് ധനമാഡന�്ജമന്ിജന് അടിസ്ാനശിലകൾ 
�ംബന്ിച്ച അറിവ് �്ായത്മാഡക്കണ്തുണ്്. ആയതിഡലക്ക് തയ്ാറാക്കിയ
താണ് ‘ധനപരിപാലനം’ എന്ന ഈ ഷകപ്പുസ്തകം.

ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളജട 2020-25 കാലയളവിഡലക്ക് തിരജഞെടുക്കജപെട് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് �ന്തിനിധികൾക്ക് ഡവണ്ി തയ്ാറാക്കിയ ഈ ഷക
പ്പുസ്തകം. ധനമാഡന�്ജമന്ിജന് ്ാധാന്യവം ധനമാഡന�്ജമന്ിജന് അടി
സ്ാനശിലകളം വിശേീകരിക്ന്നുണ്്. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക് ലഭ്യമാവന്ന 
വിവിധ ഫണ്ടുകൾ, ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയജട അധികാരങ്ങൾ, ബ�റ്റ് 
തയ്ാറാക്കൽ, അക്കൗണ്ിംഗ്, ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നിവജയ കുറിച്ചുമുള്ള ധാരണ 
�ന്തിനിധികളിൽ ഉണ്ാക്ന്നതിന് ഈ ഷകപ്പുസ്തകം �ഹായിക്ം. 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിജല �ന്തിനിധികൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള ഈ ഷകപ്പു
സ്തകം തയ്ാറാക്കാൻ എഡന്നാജടാപെം ്വര്ത്ിച്ച ശ്ീ.എം.കണ്ണൻ നായര്, 
ശ്ീ.ഷൈജു.എം, ശ്ീ.രാ�ീവ്.എം.ഡ�ാണ് എന്നിവഡരാട് ഞാൻ അത്യന്തം 
കടജപെട്ിരിക്ന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിൽ കാര്യക്ഷമവം ഫല്േവമായ ധന
മാഡന�്ജമന്് ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന തരത്ിൽ  ്വര്ത്ിക്വാൻ ഉള്ള അറിവ് 
പുതുതായി ജതരജഞെടുക്കജപെടുന്ന �ന്തിനിധികൾക്ക് ഈ ഷകപ്പുസ്തക
ത്ിലൂജട ലഭിക്ം എന്ന് ്തീക്ഷിക്ന്നു.

20.11.2020  ഡഡാ.ജ�.ബി.രാ�ൻ
എഡിറ്റര്
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1 
പ്ൊഡേശിക ഭരണവും 
ധന�ൊഡന�്മ�ന്ും

1.1. ആമുഖും
ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയജട 73-ഉം 74-ഉം ഡഭേഗതികഡളാജട തഡദേശ �്യംഭ
രണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടനാ സ്ാപനജമന്ന നിലയിൽ വര്ദ്ധിച്ച 
്ാധാന്യം ഷകവന്നു. പഞ്ായത്തുകളം �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളായി ്
വര്ത്ിക്ന്നതിനള്ള നിയമനിര്മ്മാണം �ംസ്ാന നിയമ�ഭകൾ നടത്
ണജമന്നും, �ാമ്പത്ിക പുഡരാഗതിയം �ാമൂഹികനീതിയം ഷകവരുത്തുന്ന
തിനള്ള പദ്ധതികൾക്ക് രൂപം നൽകുന്നതിനം നടപെിലാക്ന്നതിനം ഡവണ്ി 
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരവം ചുമതലയം �ംസ്ാന
ങ്ങൾ ഷകമാറണജമന്നും ഭരണഘടന ഡഭേഗതികളി ൽ അനശാ�ിക്ന്നു. ഭര
ണഘടനയിൽ പുതുതായി ഉൾജപെടുത്ിയ പതിജനാന്നാം പട്ികയിജല പഞ്ാ
യത്് വിൈയങ്ങളാണ് ഇത്രത്ിൽ ഷകമാഡറണ്ത് (അനഡേേം 243എ). 
ഭരണഘടനാ ഡഭേഗതികജള തുടര്ന്ന് അധികാരവിഡകന്ദീകരണം വി�യക
രമായി നടപെിലാക്കിയതുവഴി ഡകരളം ഡേശീയശ്ദ്ധ ഡനടി. അധികാരങ്ങളം 
ചുമതലകളം മാത്രമല്, ബന്ജപെട് സ്ാപനങ്ങജളയം ഉഡേ്യാഗസ്ജരയം 
ഷകമാറി. ഇതിജനല്ാം പുറജമ, ഷകമാറിയ സ്ാപനങ്ങളം പരിപാടികളം 
തുടര്ന്നുജകാണ്ടുഡപാകാനം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ രൂപകൽപന 
ജചയ്ന്ന വിക�നഡ്ാ�ക്ടുകൾ നടപെിലാക്കാനമുള്ള ധനവം ഷകമാറി. �ം
സ്ാനപദ്ധതി അടങ്ലിൽ നിന്ന് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
വിഹിതം ഷകമാറിജക്കാണ്ാണ് ഒമ്പതാം പഞ്വത്സരപദ്ധതി �നകീയാസൂ
ത്രണ പരിപാടിയായി നടപെിലാക്കിയത്.

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങജള �നങ്ങളജട പങ്ാളിത്ഡത്ാജട ശാക്തീ
കരിക്കയം �ാമൂഹികനിയന്തണങ്ങൾക്ക് വിഡധയമായി ഉത്രവാേിത്ം 
നിറഡവറ്റുന്നതിന് അവജയ ്ാപ്തമാക്കയം ജചയ്തുജവന്നതാണ് ഡകരളത്ിജല 
അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിജന് ്ാധാന്യം. സൂക്ഷതലത്ിലുള്ള �നങ്ങള
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ജട �ംഘടനാ �ംവിധാനങ്ങൾക്ക് ഭരണനിര്വ്വഹണത്ിൽ ഇടജപടുന്നതി
നം ജപാതുഭരണത്ിൽ പങ്ാളികളാകുന്നതിനമുള്ള അവ�രം അധികാര വി
ഡകന്ദീകരണം വഴി സൃഷ്ിക്കജപെട്ടു. 

പഞ്വത്സര പദ്ധതി �നകീയാസൂത്രണപദ്ധതിയായി നടപെിലാക്ഡമ്പാൾ 
�ംസ്ാന �ര്ക്കാര് നിര്ഡദേശങ്ങളം പരിപാടികളം നടപെിലാക്കാനള്ള ഏ�
ൻ�ികൾ എന്ന പഴയ നിലയിൽ നിന്ന് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ൾ ഏജറ മുഡന്നാട്് വന്നുകഴിഞ്ഞു. �നാഭിലാൈങ്ങൾക്ക് മൂര്ത്രൂപം നൽകി 
അവ നിറഡവറ്റാനള്ള ഉേ്യമങ്ങളിൽ മുഴുകിയ ്ാഡേശിക�ര്ക്കാരുകളാണ് 
നിലവിൽ ഓഡരാ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനവം എന്നത് പരമ്ധാനമായ 
�ംഗതിയാണ്. 

1.2 വിഭവ വിഡകന്ദതീകരണും
ഡകരളത്ിജല അധികാരവിഡകന്ദീകരണജത് ഡേശീയശ്ദ്ധയിഡലക്ക് ഉയ
ര്ത്ിയത് ഭരണം വിഡകന്ദീകരിക്കാൻ എടുത് വിപ്ലവകരമായ തീരുമാന
മാണ്. ഷകമാറിയ ചുമതലകളം ഉത്രവാേിത്ങ്ങളം ഫല്േമായി നിര്വ്വ
ഹിക്ന്നതിനാവശ്യമായ വിഭവം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
ലഭ്യമാക്ന്നതിന് എടുത് തീരുമാനം ഇന്ത്യയജട ആസൂത്രണചരിത്രത്ിൽ 
തജന്ന പുതിജയാരു നാഴികക്കല്ായിരുന്നു. �ംസ്ാന പദ്ധതി അടങ്ലിൽ 
നിന്നും തുക തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതിവിഹിതമായി 
നൽകിയഡതാജട അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിലുള്ള വിശ്ാ�്യത വര്ദ്ധിച്ചു. 
ലഭിച്ച അധികാരങ്ങളം ചുമതലകളം നിര്വ്വഹിക്ന്നതിനം ഷകമാറിക്കിട്ിയ 
സ്ാപനങ്ങളജട നടത്ിപെിനം ലഭിച്ച പദ്ധതിവിഹിതം വിനിഡയാഗിക്ന്നതി
ന് അനഡയാ�്യമായ അന്തരീക്ഷം ഡകരളം സൃഷ്ിച്ചു. കൂടാജത തനത് വരുമാന 
ഡ്ാതസ്സുകളം കൃത്യമായി നിര്വ്വചിച്ചിട്ടുണ്്. വിക�ന്വര്ത്നങ്ങൾക്കാവ
ശ്യമായ പണം �നങ്ങളിൽ നിന്ന് �്ീകരിക്ന്നതിനം ധനകാര്യസ്ാപന
ങ്ങളജട വായ്ാ �ാധ്യതകൾ ്ഡയാ�നജപെടുത്തുന്നതിനമുള്ള �ാഹചര്യങ്ങൾ 
അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിലൂജട നിലവിൽ വന്നു. 

അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിന മുമ്പ് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട 
്ധാന വരുമാന മാര്ഗ്ഗങ്ങൾ ജകട്ിടനികുതി, ജതാഴിൽനികുതി തുടങ്ങിയവയം 
�ര്ക്കാരിൽനിന്നും ലഭിച്ചിരുന്ന വസ്തുഷകമാറ്റക്കരവം അടിസ്ാന നികുതി 
ഗ്ാന്്, വിഡല്�്ഡറാഡ് ജമയിന്നൻ�് ഗ്ാന്്, ജവഹിക്കിൾ ടാക്് ഡകാമ്പൻഡ�
ൈൻ മുതലായവയായിരുന്നു. ഈ ഇനത്ിൽ ആജക തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഷകകാര്യം ജചഡയ്ണ്ിവന്നിരുന്നത് ഡകവലം ലക്ഷങ്ങൾ 
മാത്രമായിരുന്നു. �ീവനക്കാരുജട ശമ്പളം ഉൾപെജടയള്ള ഷേനംേിന ജചല
വകൾ കഴിഞൊൽ വിക�ന-ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങൾക്കായി പരിമിതമായ 
തുക മാത്രമാണ് ജചലവഴിക്കാൻ കഴിഞെിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അധികാര 
വിഡകന്ദീകരണത്ിജന് ഫലമായി പദ്ധതി വിഹിതമായി മാത്രം ഒരു ഡകാടി
യിലധികം രൂപ ഭൂരിഭാഗം പഞ്ായത്തുകൾക്ം ലഭിക്ന്നുണ്്. �ംസ്ാന
പദ്ധതി അടങ്ലിജന് നാലിജലാന്നിഡലജറ തുക വിനിഡയാഗിക്ന്നത് തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളാണ്.
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1.3 സൊമ്പത്ിക സ്ൊതന്ത്ര്യും
�ംസ്ാന�ര്ക്കാര് പുറജപെടുവിക്ന്ന മാര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങൾ പാലിച്ചുജകാ
ണ്് ്ാഡേശിക �ാധ്യതകൾ പരിഗണിച്ച് പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി നടപൊക്ന്ന
തിനള്ള �്ാതന്ത്യം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്. �ംസ്ാ
ന�ര്ക്കാരിജന് പരിപാടികൾ നടപൊക്ന്ന വിക�ന ഏ�ൻ�ികളായി 
്വര്ത്ിച്ചിരുന്ന തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അധികാര വിഡകന്ദീ
കരണഡത്ാജട �്യംഭരണാവകാശമുള്ള ്ാഡേശിക�ര്ക്കാരുകളായി മാറി. 
അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിന മുമ്പ് പഞ്ായത്തു വകുപെിജന് �ാമ്പത്ിക 
നിയന്തണങ്ങൾക്ക് വിഡധയമായി മാത്രഡമ പഞ്ായത്തുകൾക്ക് ്വര്ത്ിക്കാ
ൻ കഴിഞെിരുന്നുള്ളൂ. എന്നാൽ അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിജന് ഫലമായി 
ലഭ്യമായ ധനം ജചലവഴിക്ന്നതിനള്ള അധികാരം ഇന്ന് ഭരണ�മിതിയിൽ 
നിക്ഷിപ്തമാണ്. പദ്ധതിവിഹിതത്ിജന് കാര്യത്ിൽ മാര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾക്ക് 
വിഡധയമായി ്ാഡേശിക�ാദ്ധ്യതകളം ്ശ്നങ്ങളം കണക്കിജലടുത്് വിക
�നമുൻഗണന നിശ്ചയിക്ന്നതിനം ധനവിനിഡയാഗത്ിനമുള്ള പൂര്ണ്ണമായ 
അധികാരം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്. എന്നാൽ ഈ �ാമ്പ
ത്ിക �്ാതന്ത്യം കാര്യക്ഷമമായി ്ഡയാ�ന ജപെടുത്തുന്നതിന് മിക്ക പഞ്ാ
യത്തുകൾക്ം പൂര്ണ്ണമായം കഴിഞെിട്ില്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ൾ ഡനരിടുന്ന ്ധാനജപെട് ജവല്ലുവിളിയം ഇതുതജന്നയാണ്. 

1.4 സൊമ്പത്ിക ഉത്രവൊേിത്ും
ലഭ്യമായ പദ്ധതിവിഹിതവം മറ്റു വിഭവങ്ങളം വിനിഡയാഗിക്ന്നതിജനകുറിച്ച് 
തീരുമാനജമടുക്ന്നതിനള്ള �്ാതന്ത്യവം �്യംഭരണാവകാശവം തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്് അഡത�മയം �ാമ്പത്ിക അച്ചടക്കവം 
വിഭവങ്ങളജട കാര്യക്ഷമമായ വിനിഡയാഗവം ഉറപൊക്ന്നതിനള്ള ഉത്രവാ
േിത്വം വിസ്മരിക്കാൻ പാടില്. വിനിഡയാഗിക്ന്ന പദ്ധതിവിഹിതം �ംബ
ന്ിച്ച കണക്കൾ കൃത്യമായി ഡമഖലാടിസ്ാനത്ിൽ തയ്ാറാക്കി സൂക്ഷി
ജച്ചങ്ിൽ മാത്രഡമ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്കായി വകയിരുത്തുന്ന 
�ംസ്ാനപദ്ധതി വിഹിതത്ിജന് വിനിഡയാഗം �ംബന്ിച്ച കണക്കൾ 
തയ്ാറാക്ന്നതിന് കഴിയകയള്ളൂ. പദ്ധതിവിഹിതം നൽകുന്നതിന് തീരുമാന
ജമടുത് �ംസ്ാന നിയമ�ഭ മുമ്പാജക ഇതിജന് വിനിഡയാഗം �ംബന്ിച്ച 
കണക്കൾ അവതരിപെിക്ന്നതിന് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
ബാധ്യതയണ്്. ഇതിന് കഴിയണജമങ്ിൽ പദ്ധതിവിഹിതമായി നൽകുന്ന 
പണത്ിജന് വിനിഡയാഗം �ംബന്ിച്ച വിവരങ്ങൾ തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ യഥാ�മയം ലഭ്യമാക്കണം. ഇതുഡപാജല ധനകാര്യകമ്മീൈജന് 
്ഡത്യക ധന�ഹായത്ിജന്യം വിവിധ ഡകന്ദാവിഷ്കൃത-�ംസ്ാനാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതി �ഹായത്ിജന്യം ഡലാകബാങ്് �ഹായത്ിജന്യം വിനിഡയാഗം 
�ംബന്ിച്ച കണക്കൾ തയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിക്കലും ്ധാനമാണ്. 
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1.5 അക്കകൗണബിലിറ്ിയും സുതൊര്യതയും
�നങ്ങഡളാട് ഏജറ ഉത്രവാേിത്ഡത്ാജട ്വര്ത്ിക്കാനള്ള ബാധ്യത 
തഡദേശ �്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളജട ധനവിനിഡയാഗം �ംബന്ിച്ച എല്ാ കണക്കളം കാര്യങ്ങളം പര�്യ
ഡരഖയാണ്. അവ കൃത്യമായി തയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിക്കയം ജപാതു�നത്ിന് 
ലഭ്യമാക്കയം ഡവണം. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ഭരണ നിര്വ്വ
ഹണത്ിൽ �നങ്ങൾക്ക് ഡനരിട്് ഇടജപടുന്നതിനള്ള അവ�രങ്ങളാണ് ഗ്ാമ
�ഭകളം �ാമൂഹ്യഓഡിറ്റും ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റുജമല്ാം വിഭാവനം ജചയ്ന്നത്. 
ഇത്രജമാരു �ാഹചര്യം സൃഷ്ിക്ന്നതിന് മുഖ്യമായം ജചഡയ്ണ്ത് �നങ്ങ
ളജട അറിയാനള്ള അവകാശം �ംരക്ഷിക്കയം ഭരണ നിര്വ്വഹണവമായി 
ബന്ജപെട് വിവരങ്ങൾ യഥാ�മയം �നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കയമാണ് തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട കടമ. വിവിധ ഡക്ഷമ-വിക�ന ്വര്ത്ന
ങ്ങൾക്ള്ള തുകയമായി ബന്ജപെട് വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയന്നഡതാ
ജട ഭരണ�ംവിധാനം �നങ്ങഡളാട് കൂടുതൽ അടുക്കയം ഭരണ�ംവിധാന
ജത് വിലയിരുത്തുന്നതിനള്ള അവ�രം �നങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കയം ജചയ്ം. 
�നങ്ങഡളാട് ഉത്രവാേിത്ജപെട്് ്വര്ത്ിക്കജയന്ന �നാധിപത്യത്ി
ജന് അടിസ്ാനലക്ഷ്യം ഇതിലൂജട ഷകവരിക്കാനം തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കഴിയം. 

്ാഡേശികഭരണം സുതാര്യമാക്ന്നതിനം �നങ്ങഡളാട് ഉത്രവാേിത്ഡത്ാ
ജട ്വര്ത്ിക്ന്നതിനം ആവശ്യമായ വ്യവസ്കൾ ഡകരളത്ിജല പഞ്ായ
ത്് രാ�് നിയമത്ിൽ ഉൾജക്കാള്ളിച്ചിട്ടുണ്്. അവ ്ധാനമായം താജഴപെറയ
ന്നവയാണ്. 

 	 ഗ്ാമ�ഭ (ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വ: 3)
 	 അറിയാനള്ള അവകാശം (ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വ: 271(എ-ഇ)
 	 ഓംബുഡ്സ്മാൻ (ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വ: 271(എഫ്-ആര്) 
 	 ഷരെബ്യൂണൽ (ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വ: 271(എ�്-യ)

ഗ്ാമ�ഭകൾ ഫല്േമായി ്വര്ത്ിക്ന്നുജവങ്ിൽ �നങ്ങൾക്ക് തഡദേശ
ഭരണവമായി ബന്ജപെട് എല്ാ കണക്കളം വിവരങ്ങളം അറിയന്നതിന് 
അവ�രം ലഭിക്കണം. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിലുള്ള വിശ്ാ�വം 
പിന്തുണയം വര്ദ്ധിക്കയം ജചയ്ം. ഇതിൽ വീഴ്ചവരുത്തുന്ന �ാഹചര്യത്ിൽ 
മാത്രഡമ ഓംബുഡ്സ്മാജന്ഡയാ ഷരെബ്യൂണലിജന്ഡയാ �ഹായം ഡതഡടണ്ിവ
രികയള്ളൂ. ഇത്രം �ാഹചര്യം ഒഴിവാക്കജയന്നതാണ് ഉയര്ന്ന �നാധിപ
ത്യഡബാധഡത്ാജട ്വര്ത്ിക്ന്ന തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ജച
ഡയ്ണ്ത്. 

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട വിവിധ ചുമതലകൾ, തീരുമാനങ്ങൾക്ക് 
വിഡധയമായി അവരുജട �ീവനക്കാരിലൂജടയാണ് ്ധാനമായം നിര്വ്വഹിക്ക
ജപെടുന്നത്. എങ്ിലും ധനമാഡന�്ജമൻറിജന് ഉത്രവാേിത്ം �ന്തിനിധി
കൾക്ം �ീവനക്കാര്ക്ം ഒരുഡപാജലയാണ്.
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1.6 അക്കകൗണബിലിറ്ിയും വിശ്ൊസ്യതയും
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട നിലനിൽപ്, �നങ്ങൾക്ക് അവയിലു
ള്ള വിശ്ാ�്യതയിൽ അധിഷ്ിതമാണ്. �നങ്ങജള ഭരണപങ്ാളിത്ത്ിഡല
ക്ക് ജകാണ്ടുവരുന്നതിനം ഭരണനിര്വ്വഹ ണവമായി ബന്ജപെട് വിവരങ്ങൾ 
�നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്ന്നതിനം കഴിജഞെങ്ിൽ മാത്രഡമ തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങളിലുള്ള വിശ്ാ�്യത വളര്ത്ിജയടുക്കാനാവൂ. ഇതിന് കഴിയണ
ജമങ്ിൽ ധനപരമായ എല്ാ വിവരങ്ങളം �നങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാഡക്കണ്തുണ്്. 
്ഡേശികഭരണതലത്ിൽ അഴിമതി ഇല്ാതാക്ന്നതിനം ഇതിലൂജട മാത്രഡമ 
കഴിയകയള്ളൂ. ജചലവഴിച്ച പണം, ഷകവരിക്കാൻ കഴിഞെ ഭൗതികഡനട്ങ്ങ
ൾ എന്നിവജയ �ംബന്ിച്ച് വിലയിരുത്തുന്നതിനള്ള അവ�രം �നങ്ങൾക്ക് 
നൽകുകയം ഇതിനായി അവജര ്ാപ്തരാക്കയം ഡവണം. ഇതിൽ വീഴ്ചവരു
ത്തുന്നുജവങ്ിൽ ആവശ്യമായ ശിക്ഷാനടപടികൾ �്ീകരിക്ന്നതിനള്ള �ം
വിധാനവം സൃഷ്ിഡക്കണ്തുണ്്. അധികാരവിഡകന്ദീകരണം ശക്തിജപെടുത്തുന്ന
തിനം ഉത്രവാേിത്ഡത്ാജട ് വര്ത്ിക്ന്ന തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപന 
ങ്ങളജട നിലനിൽപിനം ഇത്രം ശിക്ഷാനടപടികൾ ആവശ്യമാണ്. 

1.7 ധന�ൊഡന�്മ�ന്: അടിസ്ൊനശിലകള്
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ധനമാഡന�്ജമന്് കാര്യക്ഷമമാക്ന്ന
ത് ധനമാഡന�്ജമന്ിജന് ചുവജട പറയന്ന അടിസ്ാനശിലകളിലൂജടയാണ്.

 	 �മ്പൂര്ണ്ണമായ വിഭവ�മാഹരണം
 	 ഫല്േമായ വിഭവവിനിഡയാഗം
 	 യാഥാര്ത്ഥ്യത്ിലൂന്നിയ ബ�റ്റ്
 	 കൃത്യവം �മയബന്ിതവമായ അക്കൗണ്ിംഗ്

ഇവ ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിൽ �ന്തിനിധികൾക്ം ഉഡേ്യാഗസ്ര്ക്ം കൂട്ായ 
ഉത്രവാേിത്മുണ്്.

ധനമാഡന�്ജമന്ിജന് അടിസ്ാനശിലകളായ �മ്പൂര്ണ്ണവിഭവ�മാഹരണം, 
ഫല്േമായ വിഭവവിനിഡയാഗം, യാഥാര്ത്ഥ്യത്ിലൂന്നിയ ബ�റ്റ്, കൃത്യവം 
�മയബന്ിതവമായ അക്കൗണ്ിംഗ് എന്നിവ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് �ഹായ
കമായ രീതിയിൽ ഡമാണിറ്ററിംഗ്, ഇഡന്ണൽ ഓഡിറ്റിംഗ് എന്നിവ നടത്ൽ, 
ഡ�ാൈ്യൽ ഓഡിറ്റ്, ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റ് എന്നിവയ്ക് ഡവണ് �ൗകര്യമുണ്ാക്കി 
ജകാടുക്കൽ, �ര്ക്കാര് തലത്ിജല മറ്റ് പരിഡശാധനകൾക്ക് ഡവണ് ക്രമീകര
ണങ്ങൾ ജചയ്ൽ, പുതിയ ധനഡ്ാതസ്സ് കജണ്ത്ൽ തുടങ്ങിയ ഉത്രവാേി
ത്ങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്ന ്ാഡേശികഭരണനിര്വ്വഹണത്ിജല ്ധാന ഡനതൃ
ത്മായി മാറാൻ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് കഴിയണം.
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2 
ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി :  
അധികൊരങ്ങള്, ചു�തലകള്

2.1 സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി - ഘടനയും പ്വര്ത്നവും
അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിജന് അടിസ്ാനതത്ങ്ങളായ �്യംഭരണാ
വകാശം, �നാധിപത്യം, പങ്ാളിത്ം, കൂട്ായ്മ, കാര്യക്ഷമത, അക്കൗണ്ബി
ലിറ്റി മുതലായവ നിോനമാക്കിയാണ് ്ാഡേശികഭരണ�ംവിധാനത്ിന് 
രൂപം നൽകി അധികാരങ്ങളം ചുമതലകളം വിഭ�ിച്ചു നൽകിയിട്ടുള്ളത്. 
അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിലൂജട തഡദേശ �്യംഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
നൽകിയ ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റാനള്ള അധികാരവം നൽകിയിട്ടുണ്്. ചുമതല
കൾ നൽകിയിട്ടുള്ളത് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിനാണ്, ഏജതങ്ിലും 
വ്യക്തിഡക്കാ കമ്മിറ്റിഡക്കാ അല്. ഭരണ�മിതിക്ള്ള ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്ന
തിന് ഒഡട്ജറ �ംവിധാനങ്ങൾ ഭരണ �ംവിധാനത്ിനകത്് ഉൾജക്കാള്ളി
ച്ചിട്ടുണ്്. അതിൽ ഏറ്റവം ്ധാനജപെട്താണ് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ. തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിൽ നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ള മുഴുവൻ ചുമതലകളം വിവിധ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്കായി വിഭ�ിച്ചു നൽകിയിരിക്ന്നു. അതുജകാണ്ടുത
ജന്ന ഒരു തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനം അതിജന് ചുമതലകൾ നിറഡവഡറ്റണ്
ത് വിവിധ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലൂജടയാണ്. ഓഡരാ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയം 
�്തന്ത �ംവിധാനങ്ങളല്. അവയ്ക് �്തന്ത അധികാരങ്ങളം ഇല്. ഭരണ
�മിതിക്ഡവണ്ി, നിയമ ്കാരം നൽകജപെട് ചുമതലകൾ ഓഡരാ സ്റാന്ിംഗ് 
കമ്മിറ്റിയം നിര്വ്വഹിക്ഡമ്പാൾ ഭരണ�ംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാകുന്നു. ഭരണ
�ംവിധാനത്ിൽ കൂട്ായ്മയം വിഡകന്ദീകരണവം �ം�ാതമാകുന്നു.

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ഭരണനിര്വ്വഹണത്ിൽ സ്റാന്ിംഗ് 
കമ്മിറ്റികൾക്ക് സു്ധാന പങ്ാണുള്ളത്. എല്ാ അംഗങ്ങളം വിവിധ സ്റാന്ിം
ഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ അംഗമാകുന്നഡതാജട എല്ാ അംഗങ്ങളം ഭരണനിര്വ്വഹണ
ത്ിൽ പങ്് വഹിക്ന്നു. ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളിലും ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളി
ലും നാലും �ില്ാ പഞ്ായത്തുകളിൽ അഞ്ം സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളാണുള്ളത്. 
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പഞ്ായത്ിജന് അദ്ധ്യക്ഷൻ ഒഴിജക എല്ാ അംഗങ്ങളം ഏജതങ്ിലുജമാരു 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗമാണ്. സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളജട അംഗ�ംഖ്യ 
കഴിയാവന്നത്ര തുല്യമായിരിക്ം. ആനപാതിക ്ാതിനിധ്യ രീതിയിലാണ് 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ജതരജഞെടുപെ്. ഷവ�് ്�ിഡണ്് ആയിരിക്ം ധനകാ
ര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയജട ജചയര്ഡപഴ്ണ്. സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ ധനകാ
ര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ജചയര്മാൻ ഒഴിജകയള്ള സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ജചയര്മാ
മോജര അതത് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ജതരജഞെടുക്ന്നു. പഞ്ായത്് 
്�ിഡണ്് എല്ാ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളിലും ഡവാട്വകാശമില്ാത് എക്് 
ഒഫിഡൈ്യാ അംഗമാണ്. സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി പാസ്സാക്ന്ന ഓഡരാ ്ഡമയവം 
പഞ്ായത്ിജന് അടുത് ഡയാഗത്ിൽ ജവഡയ്കണ്താണ്. ആവശ്യജമങ്ിൽ 
്ഡമയം ഡഭേഗതി ജചയ്ാൻ പഞ്ായത്് ഭരണ�മിതിക്ക് അധികാരമുണ്് 
(1994-ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 162എ(3)). 

2.2. ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി- ഘടനയും പ്വര്ത്നവും
പഞ്ായത്തുകളിൽ ജ�ക്രട്റി ഓഡരാ മാ�വം ്തിമാ� അക്കൗണ്് ധന
കാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് �മര്പെിഡക്കണ്താണ്. പഞ്ായത്ിൽ ധനകാ
ര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ്തിമാ� കണക്കൾ പരിഡശാധിച്ച് ശുപാര്ശകൾ 
�ഹിതം ജതാട്ടുത്് ഡചരുന്ന ഭരണ�മിതി ഡയാഗത്ിൽ വഡയ്കണ്താണ്. 
(2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (അക്കൗണ്്�് ) ചട്ങ്ങൾ, (ചട്ം 60) 
ഡരഖകൾ ഹാ�രാഡക്കണ്ത് ഉഡേ്യാഗസ്രുജട ബാധ്യതയാണ്.

സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയമായി ബന്ജപെട് കൃത്യനിര്വ്വഹണത്ിജന് ഭാഗമായി 
ജ�ക്രട്റിഡയാഡടാ, മഡറ്റജതങ്ിലും ഉഡേ്യാഗസ്ഡനാഡടാ ഏത് ഡരഖയം റിഡപൊ
ര്ട്ടും വിവരവം ആവശ്യജപെടാനം ഡയാഗത്ിൽ ഹാ�രായി വിവരം നൽകാൻ 
നിര്ഡദേശിക്കാനം സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്്. ഇ്കാരം ആവശ്യ
ജപെട്ാൽ അതന�രിക്കാൻ ഉഡേ്യാഗസ്ര് ബാധ്യസ്രാണ്. 

ഓഡരാ വിൈയങ്ങൾ വിശേമായി ചര്ച്ച ജചയ്ന്നതിനള്ള ഭരണ�മിതിയജട 
�മയക്റവം ബുദ്ധിമുട്ടും ഒഴിവാക്ന്നതിഡലക്ക് ബന്ജപെട് സ്ാപനങ്ങളിജല 
ഉഡേ്യാഗസ്ജര പജങ്ടുപെിച്ച് �മയബന്ിതമായി ്വര്ത്നങ്ങൾ നിശ്ചയി
ച്ച് ഭരണ�മിതിയ്ക് ശുപാര്ശ �മര്പെിക്ന്നതിനാണ് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ 
രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡയാഗങ്ങളിൽ സൂക്ഷവിശകലനവം ചു
മതലാവിഭ�നവം നടത്ണം.

2.3 ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി- ചു�തലകള്
ഗ്ാമപഞ്ായത്് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് താജഴ പറയന്ന ചുമതലക
ൾ നൽകിയിരിക്ന്നു (162 എ (1) വകുപെ്, ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം).

 	 ധനകാര്യം
 	 നികുതി
 	 അക്കൗണ്്�്
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 	 ഓഡിറ്റ്
 	 ബ�റ്റ്
 	 ജപാതുഭരണം
 	 നികുതി അപെീൽ
 	 മറ്റ് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾക്ക് നൽകിയിട്ില്ാത് വിൈയങ്ങൾ

ഡ്ാക്ക്/�ില്ാ പഞ്ായത്തുകളിജല ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക്, ഡമൽപ
റഞെവയിൽ നികുതി, നികുതി അപെീൽ എന്നിവ ഒഴിജകയള്ള എല്ാ വിൈയ
ങ്ങളജടയം ചുമതല നൽകിയിരിക്ന്നു. 

ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളിൽ എല്ാ മാ�വം പത്ാം തീയതിക് മുഡമ്പാ ആേ്യ
ഡയാഗത്ിഡലാ ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡയാഗത്ിൽ മുൻ മാ�ജത് 
വരവ്-ജചലവ് കണക്ക് ജ�ക്രട്റി �മര്പെിഡക്കണ്താണ് (വ: 182 (xii) ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം). (ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (അക്കൗണ്്�് ) ചട്ങ്ങ
ൾ 2011 ചട്ം 60).
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3 
കൊര്യക്ഷ��ൊയ വിഭവ സ�ൊഹരണും

3.1 വിഭവ സ�ൊഹരണത്ിമന അനിവൊര്യത
വിക�ന്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് വിഭവങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ്. ഭരണഘടന 
വിഭാവനം ജചയ്ന്ന �ാമ്പത്ിക വിക�നവം �ാമൂഹ്യനീതിയം �മയബ
ന്ിതമായി ഷകവരിക്ന്നതിന് വിഭവങ്ങൾ ഒഴിച്ച് കൂടാൻ വയ്ാത്താണ്. 
തനത് വരുമാനങ്ങൾക്ക് പുറജമ മനൈ്യവിഭവമടക്കമുള്ള എല്ാതരത്ിലുള്ള 
വിഭവങ്ങളം, �ംസ്ാന ഡകന്ദ�ര്ക്കാരുകളിൽ നിന്നുള്ള �ഹായങ്ങളം ഗ്ാ
ൻറുകളം, വിവിധ ഏ�ൻ�ികൾവഴി ലഭ്യമാക്കാവന്ന വിഭവങ്ങളം ജപാതു�ന
ങ്ങളിൽ നിന്നും �ന്നദ്ധ�ംഘടനകളിൽ നിന്നും ഗുണഡഭാക്താക്കളിൽ നിന്നും 
ലഭിക്ന്ന �ംഭാവനകളം �ന്നദ്ധഡ�വനമടക്കമുള്ള വിഭവങ്ങളം വായ്കളം 
കൂടിഡച്ചര്ന്നതായിരിക്കണം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് വിഭവം. 
ഇവ പരമാവധി �ംഭരിച്ച് വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് പണം കജണ്ഡത്
ണ്ത് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയജട അതി്ധാനമായ ചുമതലയാണ്.

3.2 ഭരണഘടനൊ െേവി
ഭരണഘടനയജട 11-ാം പട്ിക അന�രിച്ചുള്ള ചുമതലകളം ഉത്രവാേിത്
ങ്ങളം പഞ്ായത്് രാ�് സ്ാപനങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നതിന് ഡവണ്ി ആവ
ശ്യമായ നിയമനിര്മ്മാണം നടത്തുന്നതിന് �ംസ്ാന �ര്ക്കാരുകൾക്ക് ഭര
ണഘടനയിജല ആര്ട്ിക്കിൾ 243�ി യം, നികുതികളം ചുങ്ങ്ങളം ഫീസുകളം 
പിരിക്ന്നതിന് �ംസ്ാനങ്ങൾക്ക് നിയമങ്ങൾ ഉണ്ാക്വാൻ ആര്ട്ിക്കിൾ 
243 എച്ച് ഉം ്കാരം അധികാരം നല്ിയിട്ടുണ്്.

3.3 സുംസ്ൊന ധനകൊര്യ കമ്തീഷന്
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട �ാമ്പത്ിക സ്ിതി അവഡലാകനം 
നടത്തുക, ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായ നിര്ഡദേശങ്ങൾ �മര്പെിക്ക 
തുടങ്ങിയവയാണ് �ംസ്ാന ധനകാര്യ കമ്മീൈജന് ്വര്ത്ന ഡമഖല. ഭര
ണഘടനയജട ആര്ട്ിക്കിൾ 243 ഐ, 243 ഷവ എന്നിവ അന�രിച്ചാണ് 
�ംസ്ാന ധനകാര്യകമ്മീൈൻ ്വര്ത്ിക്ന്നത്. തഡദേശ �്യംഭരണ 
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സ്ാപനങ്ങളജട നികുതി നിരക്കൾ നിര്ണ്ണയിക്ക, �ംസ്ാന വിഹിതം 
നിര്ണ്ണയിക്ക തുടങ്ങിയവയ്ക് �ംസ്ാന �ര്ക്കാരിഡനാട് ശുപാര്ശ ജചയ്
വാനം ധനകാര്യകമ്മീൈന് അധികാരമുണ്്. നിലവിൽ ശ്ീ.എ�്.എം.വി
�യാനദേ് അദ്ധ്യക്ഷനായ ആറാം ധനകാര്യ കമ്മീൈജന് ്വര്ത്നങ്ങൾ 
നടന്നു വരികയാണ്.

3.4 സമ്പൂര്ണ്ണ വിഭവ സ�ൊഹരണും
ലഭ്യമാക്കാവന്ന എല്ാ വിഭവങ്ങളം പൂര്ണ്ണഡതാതിൽ �മാഹരിജച്ചങ്ിൽ 
മാത്രഡമ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഡ�വന ്വര്ത്നങ്ങ
ളം വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളം കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നടപൊക്കാൻ �ാധിക്കൂ. 
ഇതിനായി നികുതി, ഫീ�്, വാടക തുടങ്ങിയവ കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ നിര്ണ്ണ
യിച്ചിട്ടുജണ്ന്നും അവ പൂര്ണ്ണമായി പിരിജച്ചടുത്ിട്ടുജണ്ന്നും പിരിജച്ചടുത് 
തുകകൾ പൂര്ണ്ണമായി പഞ്ായത്് ഫണ്ിൽ (രെൈറി/ബാങ്് ) എത്ിഡച്ചര്ന്നി
ട്ടുജണ്ന്നും ഉറപ്പു വരുഡത്ണ്തുണ്്. അഡതാജടാപെം �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും നി
യമ്കാരം ലഭിഡക്കണ് ഫണ്ടുകൾ, �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും ധനകാര്യസ്ാപന
ങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ ഉഡദേശിച്ച ധന�ഹായം, ഗുണഡഭാക്തൃവിഹിതം, 
ജപാതു�നങ്ങളിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്ന്ന �ംഭാവനകൾ എന്നിവയം പൂര്ണ്ണ
മായി �മാഹരിഡക്കണ്താണ്.

3.4.1 വിവിധ നികുതികള്, ഫതീസുകള്
പഞ്ായത്തുകൾ പിരിജച്ചടുഡക്കണ് ്ധാന നികുതികളം/ഫീസുകളം പട്ിക 1, 
2 എന്നിവയിൽ ജകാടുക്ന്നു.

െട്ിക-1 നികുതികള്

ഇനങ്ങൾ ഡകരള പഞ്ാ: നിയമം-വകുപെ്

നികുതികൾ

 	 വസ്തുനികുതി 203

 	 ജതാഴിൽനികുതി 204

 	 പര�്യനികുതി 209 (ഒഴിവാക്കി . ഓര്ഡിനൻ�് നമ്പര്-
10017/Leg/എ2/നിയമം തീയതി 22.6.2017)

 	 വിഡനാേനികുതി* 200 (4) ഡലാക്കൽ അഡതാറിറ്റീ�് എന്ര്ജടയി
ൻജമന്് ആക്ട് 1961 & റൂൾ�് 1962

 	 ഡ�വനനികുതി 203, ചട്ങ്ങൾ
198 (2) 2011 ജല ഡക.പ.രാ (വസ്തുനികുതിയം 
ഡ�വന ഉപനികുതിയം �ര്ച്ചാര്ജ്ം) ചട്
ങ്ങൾ ചട്ം 26

* 10 ശതമാനം
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ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജന് ്വര്ത്നങ്ങൾക്കാവശ്യമായ വിഭവങ്ങൾ �മാഹ
രിക്ന്നത് ്ധാനമായം നികുതികളിലൂജടയാണ്. വസ്തു ഉടമസ്രും വിവിധ 
വരുമാനങ്ങൾ ലഭിക്ന്നവരും നിയമം അനശാ�ിക്ന്ന രീതിയിൽ നികുതി
കൾ നൽകാൻ ബാധ്യസ്രാണ്. നികുതി നൽകാൻ ബാധ്യസ്രായവജരല്ാം 
നികുതി നൽകിജയന്ന് ഉറപ്പു വരുത്ണജമങ്ിൽ നികുതിോയകരുജട പൂര്ണ്ണ
മായ ലിസ്റ് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിൽ ഉണ്ായിരിക്കണം. ഈ 
ലിസ്റ് തുടര്ച്ചയായി പുതുക്കയം ഡവണം. ആയതിഡലക്ക് പിരിവിന് നിഡയാ
ഗിക്കജപെടുന്ന �ീവനക്കാരുജട ഡ�വനം പൂര്ണ്ണമായി ്ഡയാ�നജപെടുത്ണം. 
ജതാഴിൽ നികുതി �ംബന്ിച്ച ലിസ്റ് സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓഡരാ അര്ദ്ധ
വര്ൈവം യഥാ�മയം ലഭിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം.

െട്ിക-2 ഫതീസുകള്

ഇനങ്ങൾ ഡകരള പഞ്ാ: നിയമം-വകുപെ്

ലലസന്സ് ഫതീസ്
 	 ഫാക്ടറി, വ്യാപാരം, �ംരം

ഭകത്ം, മറ്റ് ഡ�വനങ്ങൾ, 
ഷല�ൻ�്

232

 	 ഫാക്ടറികൾ നിര്മ്മിക്കാ
നം ജമൈീനറികൾ സ്ാപി
ക്കാനം

233

 	 �്കാര്യമാര്ക്കറ്റ് 
 	 �്കാര്യവണ്ിത്ാവളം

222

 	 �്കാര്യകശാപ്പുശാല 228

 	 പി.പി.ആര് ഷല�ൻ�് 
ഫീ�്, ആക്ട്, ചട്ങ്ങൾ

230

 	 പട്ികൾക്ക് ഷല�ൻ�് ചട്ങ്ങള്

 	 �ിനിമ ഷല�ൻ�് �ിനിമാ റഗുഡലൈൻ
ആക്ടും ചട്ങ്ങളം

 	 ഷലവ് ഡസ്റാക്ക് ഫാമുകൾ 2012 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് 
(ഷലവ് ഡസ്റാക്ക് ഫാമുകൾക്ക് 
ഷല�ൻ�് നൽകൽ) ചട്ങ്ങൾ
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മെര്�ിറ്് ഫതീസ് 
 	 ജകട്ിടനിര്മ്മാണം

ര�ിഡ്രേഷന് ഫതീസ്
 	 ട്യൂഡട്ാറിയൽ സ്ാപനം
 	 �്കാര്യാശുപത്രി, പാരാജമ

ഡിക്കൽ സ്ാപനം 

ഉെഡയൊഗഫതീസ്
 	 ബസ്സ്റ്റാന്്
 	 ജപാതുമാര്ക്കറ്റ്
 	 ജപാതുകശാപ്പുശാല

ആസ്ികളിൽ നിന്നുമുള്ള വരു�ൊനും
 	 വാടക

235

266

270

227

221
229

178

3.4.2 ഫതീസ് 

കച്ചവടം, വ്യവ�ായങ്ങൾ, ജകട്ിടനിര്മ്മാണം തുടങ്ങിയവ �ംബന്ിച്ച് നി
യമപരമായ നിയന്തണങ്ങൾ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനാണ് അവയ്ക് ഷല�ൻ�്/
ര�ിഡ്രേൈൻ/ജപര്മിറ്റ് നിര്ബന്മാക്കിയിരിക്ന്നത്. ഇവ �ംബന്ിച്ച 
നിയമപരമായ ബാധ്യതകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിന് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് ജചലവ് 
വഹിഡക്കണ്ി വരുന്നുണ്്. ഈ ജചലവകൾക്ഡവണ്ിയാണ് ഷല�ൻ�് /
ര�ിഡ്രേൈൻ/ജപര്മിറ്റ് ഫീ�് ഈടാക്ന്നത്.

ഷല�ൻ�്/ര�ിഡ്രേൈൻ/ജപര്മിറ്റ് എടുക്കാൻ ബാധ്യസ്രായവര് അവ 
യഥാ�മയം എടുത്തുജവന്ന് ഉറപ്പുവരുഡത്ണ്തുണ്്. തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനത്ിൽ അര്പെിതമായ ബാധ്യത നിറഡവറ്റുന്നതിനം ഫീ�്, ജതാഴിൽ 
നികുതി ഇനങ്ങളിൽ ഡചാര്ച്ച ഇല്ാതിരിക്ന്നതിനം ഓഡരാ വര്ൈവം ഡരെഡഡ
ഴ്് ലിസ്റ് പുതുക്കയം ലിസ്റ് പൂര്ണ്ണമാജണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയം ഡവണം. ഗ്ാ
മപഞ്ായത്് ഏര്ജപെടുത്ിയ ബ�് സ്റാന്്/ടാക്ി സ്റാന്്, ജപാതു മാര്ക്കറ്റ്, 
ജപാതുകശാപ്പുശാല എന്നിവ ഉപഡയാഗിക്ന്നവരിൽ നിന്നും ഫീ�് ഈടാ
ഡക്കണ്താണ്.

3.4.3 സമ്പൂര്ണ്ണ നികുതി - ഫതീസ് നിര്ണ്ണയവും െിരിമചെടുക്കലും
നികുതിയം ഫീസും നൽഡകണ് മുഴുവൻ ഡപരുഡടയം ലിസ്റ് തയ്ാറാക്കി കഴി
ഞൊൽ, അവരിൽ നിന്നും ലഭിഡക്കണ്തായ നികുതി-ഫീ�് പൂര്ണ്ണമായി 
നിര്ണ്ണയിച്ചുജവന്നും പിരിജച്ചടുത്തുജവന്നും ഉറപ്പുവരുത്ണം. നികുതി ഒഴിവ 
നൽകിയവരിൽ നിന്ന്, നിയമപരമായ നിരക്കിൽ ഡ�വനത്ിനള്ള ചാര്�് 
ഈടാക്കണം.
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ഗ്ാമപഞ്ായത്് വാടകയ്ക്കു നൽകിയ ഡൈാപെിംഗ് ഡകാംപ്ലക്സുകൾ, ജകട്ിടങ്ങൾ, 
ജപാതുസ്ലങ്ങൾ എന്നിവയജട വാടക കൃത്യമായി നിര്ണ്ണയിക്കയം ഈടാ
ക്കയം ജചയ്ണം.

ശുചീകരണം, ഷവേയുതി, ജരെയിഡന�് തുടങ്ങിയ ഡ�വനങ്ങൾ ്ഡത്യകമാ
യി നൽകിയവരിൽ നിന്നും തീര്ത്ഥാടന സ്ലങ്ങളജട രെസ്റികളിൽ നിന്നും 
�ര്വ്വീ�് ചാര്�്/അംശോയം ഈടാക്കാം. 

�ംസ്ാന �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും ഡകന്ദ �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും എല്ാ ഫണ്ടുക
ളം ഗ്ാൻറുകളം പൂര്ണ്ണഡതാതിൽ ലഭിച്ചുജവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം. ഇതിനായി 
എജന്തങ്ിലും ്ഡത്യക ്വര്ത്നം നടഡത്ണ്തുജണ്ങ്ിൽ ആ ്വര്ത്നം 
പൂര്ത്ിയാക്കി ഫണ്് നഷ്ജപെട്ിട്ിജല്ന്ന് ഉറപ്പുവരുഡത്ണ്താണ്.

ഗുണഡഭാക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള വിഹിതം, ജപാതു�നങ്ങളിൽനിന്നുള്ള 
�ംഭാവന തുടങ്ങിയവ തീരുമാനിച്ച ഡതാതിൽ പിരിജച്ചടുക്കണം. 

ധനകാര്യസ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് വായ്ജയടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുജണ്ങ്ിൽ, 
ആവശ്യമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ യഥാ�മയം പൂര്ത്ിയാക്കി ഏറ്റവം കുറഞെ 
നിരക്കിലും ആവശ്യമായ �മയത്തും വായ് ലഭ്യമാക്കിജയന്ന് ഉറപ്പുവരുഡത്
ണ്താണ്.

3.4.4 ഡകന്ദ/സുംസ്ൊന ഡ്ൊതസുകള്
ഡകന്ദ/�ംസ്ാന �ര്ക്കാരുകളിൽ നിന്നും അവരുജട ബ�റ്റിജന് വിഹിത
മാഡയാ അജല്ങ്ിൽ ഏജതങ്ിലും സ്ീമിഡനാ പദ്ധതിഡയ്കാ ഡവണ്ിഡയാ തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഫണ്് ലഭിക്ന്നു. വിക�ന ഫണ്്, �നറൽ 
പര്പെ�് ഫണ്്, ജമയ്ൻറനൻ�് ഫണ്് എന്നിവ �ംസ്ാന �ര്ക്കാരുകൾ 
വഴിയം മഹാത്ാഗാന്ി ഡേശീയ ഗ്ാമീണ ജതാഴിലുറപെ് പദ്ധതി വിഹിതം, 
PMAY തുടങ്ങിയവ ഡകന്ദ�ര്ക്കാര് വഴിയം ലഭിക്ന്നു. 

3.4.5 ഗണഡഭൊക്തൃവിഹിതും, സുംഭൊവന, സന്നദ്ധ പ്വര്ത്നും 
ഒരു ഡ്ാ�ക്ടിജന് നടത്ിപെിനഡവണ്ി ഗുണഡഭാക്തൃവിഹിതം, �ംഭാവന 
തുടങ്ങിയവ ഗുണഡഭാക്താക്കളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്നു. �ന്നദ്ധ ്വര്ത്നം, 
സ്ാവര �്ത്തുക്കളിൽ നിന്നുള്ള വരവകൾ എന്നിവയം ഡ്ാ�ക്ടുകളജട വി
ഭവങ്ങളിൽ ഉൾജപെടുന്നു.

3.4.6 ബി.ഒ.ടി. ഡലൊണ് തുടങ്ങിയവ
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ധനലഭ്യതയജട കുറവ മൂലം വിക�ന 
ഡ്ാ�ക്ടുകൾ നടപെിലാക്വാൻ കഴിയാജത വരുഡമ്പാൾ BOT (ബിൽഡ് ഓപെ
ഡററ്റ് രൊൻസ്ഫര്) BOOT(ബിൽഡ്, ഓണ് ഓപെഡറ്ററ്റ് & രൊൻസ്ഫര്), BOLT (ബിൽഡ് 
ഓപെഡറ്ററ്റ് ലീ�് & രൊൻസ്ഫര്) മുതലായവ വഴി ഡ്ാ�ക്ടുകൾ നടപെിലാക്കാവ
ന്നതാണ്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ഫണ്് വിനിഡയാഗിക്കാ
ജത തല്പരരായ കക്ഷികൾക്ക് ഡ്ാ�ക്ട് ഏൽപെിച്ചു ജകാടുക്കയം ഡ്ാ�ക്ട്  
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പൂര്ത്ീകരണത്ിനഡശൈം ഒരു നിശ്ചിത കാലഡത്ക്ക് നിര്മ്മാണം നടത്ി
യവര് തജന്ന ഡടാൾ/വാടക പിരിയ്ക്കുകയം ആയതിനഡശൈം തഡദേശ �്യംഭ
രണ സ്ാപനത്ിജന് ഉടമസ്തയിഡലക്ക് തിരിജക ഏൽപെിച്ചു ജകാടുക്ന്ന 
വ്യവസ്യം ഉൾജക്കാള്ളുന്നു. 

ഡൈാപെിംഗ് ഡകാപ്ലക്സുകൾ, മാര്ക്കറ്റ്, ബ�് സ്റാന്്, കംഫര്ട്് ഡസ്റൈൻ, ഡറാഡ്, 
പാലം, ഓരുമുട്് തുടങ്ങിയവ ഈ രീതിയിൽ നിര്മ്മാണം നടത്ാം.

കൂടാജത �ര്ക്കാരിജന് അനവാേഡത്ാടുകൂടി ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
നിന്നും വായ് എടുത്തും ഇത്രം ഡ്ാ�ക്ടുകൾ നടപെിലാക്കാവന്നതാണ്. 

3.5 ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി ശ്രദ്ധിഡക്കണ കൊര്യങ്ങള്
 	 വിഭവ�മാഹരണത്ിജന് വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, തലങ്ങൾ, ്വര്ത്ന

ങ്ങൾ �ംബന്ിച്ച് ഉഡേ്യാഗസ്ര് നിര്വ്വഹിഡക്കണ് കടമകൾ നിര്വ്വ
ഹിക്ന്നുഡണ്ാ എന്നു പരിഡശാധിക്കണം

 	 വിഭവ�മാഹരണത്ിജല ഡചാര്ച്ച ഒഴിവാക്കാനള്ള ഫല്േമായ  
നിര്ഡദേശങ്ങൾ നല്ണം

 	 ജകട്ിടങ്ങളഡടയം ഭൂമികളഡടയം �മ്പൂര്ണ്ണലിസ്റ്, ഡരെഡഡഴ്് ലിസ്റ്, സ്ാ
പനങ്ങളജട പട്ിക എന്നിവ തയ്ാറാക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ണം.
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4 
ഫലപ്േ�ൊയ ധനവിനിഡയൊഗും

4.1 ധനവിനിഡയൊഗവും നിബന്ധനകളും
വിഭവ വിനിഡയാഗം ഏറ്റവം ജമച്ചജപെട് രീതിയിലാജണന്ന് ഉറപ്പുവരുത്ാ
ൻ ബ�റ്റ് വിഹിതത്ിജന് ലഭ്യത, നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം അന�രിക്കൽ, 
അനമതി, ഔചിത്യം, ജചലവ് (മിതവ്യയം, കാര്യക്ഷമത, ഫല്ാപ്തി) എന്നീ 
കാര്യങ്ങളിൽ നിഷ്ക്കര്ൈയണ്ായിരിഡക്കണ്താണ്. ജചലവ ജചയ് ഡശൈം വൗ
ച്ചറുകൾ ഓഡരാ മാ�വം ്തിമാ� കണക്കിഡനാജടാപെം പരിഡശാധനയ്ക് 
വരുഡമ്പാഴാണ് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് ജചലവകളജട ഔചിത്യവം 
നിയമ�ാധുതയം വിലയിരുത്ാൻ കഴിയന്നത്. എന്നാൽ ജചലവ് ജചയ്ന്നതി
നമുമ്പ് തജന്ന ജചലവ് ജചയ്വാൻ ഉഡദേശിക്ന്ന ഇനത്ിജന് ആവശ്യകതയം 
നിയമവ്യവസ്കളം പരിഡശാധിഡക്കണ്താണ്.

4.1.1 ബ�റ്് വിഹിതത്ിമന ലഭ്യത
ബ�റ്റിൽ നിര്ഡദേശിക്കാത് ജചലഡവാ, ബ�റ്റിൽ ഉൾജപെടുത്ിയതിൽ കൂടുതൽ 
ജചലഡവാ അനവേനീയമല്. �ാമ്പത്ിക നിയന്തണം ഷകവരിക്ന്നത് ജച
ലവകൾ ബ�റ്റിന് അനസൃതമാവഡമ്പാഴാണ്. ബ�റ്റിജന അവഗണിച്ചുജകാണ്് 
ജചലവ ജചയ്ാൽ �ാമ്പത്ിക നിയന്തണം തകരും. സ്ാപനത്ിജന് നില
നിൽപെ് അപകടത്ിലാകും. ബ�റ്റ് ്കാരമുള്ള ഫണ്ിനത്ിജന് ലഭ്യത ഉറപ്പു 
വരുത്ിയതിന് ഡശൈമായിരിക്കണം ജചലവ് ജചയ്ാൻ തീരുമാനിഡക്കണ്ത്. 
ഫണ്് വകമാറ്റി ജചലവഴിക്ന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്.

4.1.2 തഡദേശ സ്യുംഭരണ സ്ൊെനങ്ങളമട ഫണ്ും  
അവയമട മചലവകളും

നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം അനശാ�ിക്ന്ന കാര്യങ്ങൾക്ഡവണ്ി മാത്രഡമ പണം 
ജചലവ് ജചയ്ന്നതിന് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് അധികാരമുള്ളൂ. 
ത്രിതല പഞ്ായത്തുൾക്ക് �്ന്തം ചുമതലകളമായി ബന്ജപെട് ഷേനംേിന 
ആവര്ത്ന �്ഭാവമുള്ള ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ജചലവഴിക്ന്നതിന് 
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ഡ്ാ�ക്ട് ആവശ്യമില്. എന്നാൽ എല്ാവിധ വിക�ന ഡ�വന ്വര്ത്ന
ങ്ങൾക്ം ഡ്ാ�ക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കി �ില്ാ ആസൂത്രണ �മിതി (DPC) യജട 
അംഗീകാരം വാങ്ങിഡക്കണ്തുണ്്. കൂടാജത ഡകന്ദ/�ംസ്ാന �ര്ക്കാരിൽ 
നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഫണ്ടുകൾ ജചലവഴിക്ഡമ്പാൾ ഓഡരാ ഫണ്ിനം നിഷ്കര്ൈി
ച്ചിട്ടുള്ള നിബന്നകൾ, �ബ്�ിഡി മാനേണ്ഡങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ കര്ശനമാ
യി പാലിഡക്കണ്തുണ്്. ജചലവകജള ്ധാനമായം താജഴ പറയന്ന രീതിയിൽ 
തരം തിരിക്കാം.

i. പദ്ധതി ജചലവകൾ
ii. പദ്ധതിഡയതര ജചലവകൾ

പദ്ധതി ജചലവകജള വീണ്ടും രണ്ായി തരംതിരിക്കാം.

i. പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗഡരഖ ്കാരം ഡ്ാ�ക്റിലൂജട നടത്തുന്ന വി
ക�ന-ഡക്ഷമ ജചലവകൾ

ii. ജമയ്ൻറനൻ�് പ്ലാൻ ്കാരം ഡ്ാ�ക്ടിലൂജട നടത്തുന്ന ആസ്തി �ംര
ക്ഷണ പരിപാലന ജചലവകൾ (ഡറാഡ്, ഡറാഡിതരം)

പദ്ധതിഡയതര ജചലവകജള താജഴപെറയം ്കാരം മൂന്നായി തരംതിരിക്കാവ
ന്നതാണ്.

i. കണ്ി�ൻ�ി ജചലവകൾ
ii. ഡ�വന-ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനള്ള ആവര്ത്ന�്ഭാ

വമുള്ള ജചലവകൾ
iii. അ�ാധാരണജചലവകൾ
iv. അടിയന്തിര ്വൃത്ികൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള ജചലവകൾ

4.2 െദ്ധതി മചലവകള്

4.2.1 ഡപ്ൊ�ക്് പ്കൊരമുള്ള മചലവകള്
ഡകന്ദ/�ംസ്ാന �ര്ക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ഫണ്ടുകളം തഡദേശ �്യം
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ഷേനംേിന ആവശ്യങ്ങൾ കഴിച്ചുള്ള മിച്ചഫണ്ടും വാ
യ്കളം ഉപഡയാഗിച്ചാണ് വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ള്ള പദ്ധതി തയ്ാറാ
ക്ന്നത്. പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുത്ിയിട്ടുള്ള ഡ്ാ�ക്ടുകളിലൂജടയാണ് തുക 
ജചലവഴിക്ന്നത്. പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗഡരഖ പാലിച്ചു ജകാണ്് പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്കി ഡി.പി.�ി. അംഗീകാരം ഡനടണം. ആസ്തി �ംരക്ഷണഫണ്് വക
യിരുത്ി തയ്ാറാക്ന്ന ഡ്ാ�ക്ടുകളം പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടുഡത്ണ്താണ്.

4.2.2 ആസ്ികളമട സുംരക്ഷണത്ിനുള്ള മചലവകള്
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഷകമാറ്റം വഴി ലഭിച്ചതും അവ �്യം 
നിര്മ്മിച്ചതുമായ എല്ാ ആസ്തികളജടയം �ംരക്ഷണ ചുമതല അതത് തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിനാണ് �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ജമയ്ൻറന
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ൻ�് ഫണ്്, �നറൽ പര്പെ�് ഫണ്് തനതു ഫണ്് എന്നിവ ഉപഡയാഗിച്ച് ഈ 
ആസ്തികൾ �ംരക്ഷിഡക്കണ്തും നടത്ിജക്കാണ്ടുഡപാഡകണ്തുമായ ചുമതല 
തഡദേശ�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളഡടതാണ്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങളജട ഡ�വന നിലവാരം ജമച്ചജപെടുത്തുന്നതിന് ആധുനിക �ംവിധാനങ്ങൾ 
ഏര്ജപെടുഡത്ണ് ചുമതലയം ഇതിൽജപെടുന്നു.

4.3 െദ്ധതിഡയതര മചലവകള്
1994 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 213 പഞ്ായത്് ഫണ്ിൽ 
നിന്നും ചിലവഴിക്കാവന്ന ചിലവിനങ്ങൾ ്തിപാേിച്ചിട്ടുണ്്. 1996 ജല ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് (�ാധാരണവം അംഗീകൃതവം ആയ യാദൃശ്ചിക ജചലവ
കൾ) ചട്ങ്ങളിജല ചട്ം 3 ്കാരം �ര്ക്കാര് പഞ്ായത്ിന് ഏല്പിച്ചുജകാടു
ത് ചുമതലകൾ നിര്വഹിക്ന്നതിന് അനവേിച്ച ഫണ്ിൽ നിഡന്നാ (വകുപെ് 
174(2)കടം വാങ്ങുന്ന തുകയിൽ നിഡന്നാ (വ.197)ഡമൽ ചട്ങ്ങൾ ്കാരമുള്ള 
യാജതാരു ജചലവം ജചയ്ാൻ പാടില്ാത്തും ആകുന്നു) .

4.3.1 കണി�ന്സി മചലവകള്

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ഷേനംേിന ഭരണവമായി ബന്
ജപെട്ടു വരുന്ന കണ്ി�ൻ�ി ജചലവകൾക്ക് �.ഉ (MS) 171/2017 ത�്ഭവ 
26/08/2017 ്കാരം ഓഡരാ ഇനത്ിനം ഒരു �മയം ഗ്ാമപഞ്ായത്് ്
�ിഡണ്ിന് 7500 രൂപ വജരയം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്് ്�ിഡണ്ിന് 7500 
രൂപ വജരയം �ില്ാപഞ്ായത്് ്�ിഡണ്ിന് 10,000 രൂപ വജരയം ജചലവ
ഴിക്ന്നതിന് അനമതി നൽകുവാൻ അധികാരമുണ്്. എന്നാൽ ഇത് യഥാക്രമം 
ഗ്ാമ/ഡ്ാക്ക്/�ില്ാ പഞ്ായത്തുകളിൽ ഒരു മാ�ത്ിൽ യഥാക്രമം 15,000, 
15,000, 20,000 രൂപയിൽ കൂടുതൽ അനമതി നൽകാവന്നതല്. ഈ പരിധി
യിൽ കൂടുതൽ �ംഖ്യ ആവശ്യമായി വരുന്ന �ംഗതികളിൽ അതാതു ഭരണ 
�മിതികളാണ് അനമതി നൽഡകണ്ത്.

അനവേനീയമായ കണ്ി�ന്് ജചലവിനങ്ങൾ

 	 ഔഡേ്യാഗിക പത്രപര�്യങ്ങൾ, ജടൻറര് ഡനാട്ീ�്, ക്ഡട്ൈൻ മുതലായവ

 	 ഷ�ക്കിളകൾ വാങ്ങലും ഡകടുപാടുകൾ തീര്ക്കലും

 	 പുസ്തകങ്ങളം ആനകാലിക ്�ിദ്ധീകരണങ്ങളം ഷബന്് ജചയ്ൽ

 	 ഓഫീ�് ഉപഡയാഗത്ിന് പുസ്തകങ്ങൾ വാങ്ങൽ

 	 ഡ്ാക്കൾ വാങ്ങലും ഡകടുപാടുകൾ തീര്ക്കലും 

 	 മണി ഓര്ഡര് കമ്മീൈനം പാര്�ൽ ചാര്ജ്ം

 	 വാഹന വാടക

 	 ജഡമഡറ�് ചാര്ജ്

 	 ബൾബുകൾ, ട്യൂബുകൾ മുതലായവ സ്ാപിക്കൽ
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 	 ഷവേയുതി ചാര്ജ്ം ജവള്ളത്ിനള്ള ചാര്ജ്ം
 	 ഓഫീ�് ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങലും അവയജട അറ്റകുറ്റപെണികളം
 	 ഡഫാറങ്ങൾ, ര�ിസ്ററുകൾ എന്നിവ വാങ്ങുകയം അച്ചടിപെിക്കയം ജചയ്ൽ
 	 ഓഫീ�് ഫര്ണീച്ചര് വാങ്ങൽ, അറ്റകുറ്റപെണി
 	 അഡയണ് ഡ�ഫ് വാങ്ങൽ, അറ്റകുറ്റപണി
 	 ഭൂപടങ്ങൾ, പ്ലാൻ, ചാര്ട്ടുകൾ, ഡരഖാ ചിത്രങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ തയ്ാറാക്കൽ
 	 ഡനാട്ീ�് ഡബാര്ഡുകളം ജനയിംഡബാര്ഡുകളം ചൂണ്ടു പലകകളം സ്ാപി

ക്കയം ജവച്ചു ഡപാരുകയം ജചയ്ൽ
 	 പാഡ് ഡലാക്കളം പൂട്ടുകളം വാങ്ങൽ, ഡകടുപാടു തീര്ക്കൽ
 	 �്ീപെിംഗ് ചാര്ജ്
 	 ആനകാലിക്�ിദ്ധീകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
 	 മഹാത്ാഗാന്ിയജട ോയാചിത്രം സ്ാപിക്കൽ
 	 ഡപാസ്റൽ ചാര്ജ്
 	 അച്ചടി ചാര്ജ്
 	 ജകട്ിട വാടക
 	 ശുചീകരണത്ിനള്ള ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങൽ
 	 റബ്ബര് സ്റാമ്പുകൾ വാങ്ങൽ
 	 ഡസ്റൈനറി �ാധനങ്ങൾ വാങ്ങൽ
 	 പത്രങ്ങൾ വാങ്ങൽ
 	 ജടലഗ്ാം/ജടലക്്/ജടലഡഫാണ്/ഇന്ജനറ്റ് ചാര്ജ്
 	 ഡനാട്ീ�്, ഉച്ചഭാൈിണി എന്നിവ വഴിയള്ള പര�്യങ്ങൾ
 	 രൊൻഡസ്ാര്ഡട്ൈൻ ചാര്ജ്
 	 ഷടപെിംഗ്, ഡഫാഡട്ാ ഡകാപെിയിംഗ് ചാര്ജ്
 	 �ീവനക്കാര്ക്ള്ള യൂണിഡഫാം തുണി വാങ്ങൽ
 	 വാഹനങ്ങൾക്ള്ള ഇന്നം വാങ്ങൽ
 	 വാഹനങ്ങളജട അറ്റകുറ്റപെണി
 	 അലക്ക് കൂലി
 	 കമ്മിറ്റി ഡയാഗങ്ങളിജല ലഘുഭക്ഷണ ചാര്ജ്
 	 മറ്റു പലവക ഓഫീ�് ജചലവകൾല(�ി.ഒ (എം.എ�് )10/98 ത�്

ഭവ/27.5.1998)

ഡ�ാലി ജചയ്ന്നതിനാവശ്യമായ അന്തരീക്ഷജമാരുക്കൽ, സ്ലലഭ്യതയജട 
കാര്യക്ഷമമായ ഉപഡയാഗവം ക്രമീകരണവം, ഇൻറര്ഡകാം �ൗകര്യം, കമ്പ്യൂട്
ഷറഡ�ൈൻ, അടുക്ം ചിട്യം ഉണ്ാക്ന്നതിനള്ള ്വര്ത്നങ്ങൾ എന്നിവ 
ഓഫീ�ിജന് കാര്യക്ഷമത വര്ദ്ധിപെിക്ം.
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4.3.2 ഡസവന-ഡക്ഷ� പ്വര്ത്നങ്ങള് നടത്തുന്നതിനുള്ള ആവര്ത്ന
സ്ഭൊവമുള്ള മചലവകള്

പഞ്ായത്് ആക്ടിജലയം ബന്ജപെട് ചട്ങ്ങളിഡലയം വ്യവസ്കൾ ്കാരം 
തഡദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ ജചഡയ്ണ്തായ ഡ�വന-ഡക്ഷമ ്വര്ത്ങ്ങൾ
ക്കായി ജചലവഴിഡക്കണ്ിവരുന്ന ആവര്ത്ന �്ഭാവമുള്ള പദ്ധതി ഇതര 
ജചലവകൾ ഉോ: ്രേീറ്റ് ഷലറ്റിംഗ്, ജപാതുകുടിജവള്ള വിതരണം, ശുചീക
രണം, ജപൻൈൻ വിതരണം തുടങ്ങി വിവിധ ഡ�വന-ഡക്ഷമ ്വര്ത്ന 
ങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനഡവണ്ി വരുന്ന വിവിധയിനം ആവര്ത്ന �്ഭാവമുള്ള  
ജചലവകൾ.

4.3.3 അസൊധൊരണമചെലവകള്

പഞ്ായത്തു �ഡമ്മളനത്ിജന്ഡയാ, �ംഘടനകളജടഡയാ ജചലവിഡലക്കായി 
�ംഭാവന നൽകുക, ്മുഖ വ്യക്തികളജട �്ീകരണം, ജപാതു ്േര്ശനം, 
വിഡനാേം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് പണം ജചലവഴിഡക്കണ്ി വരുഡമ്പാൾ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിന് ഒരു �ാമ്പത്ിക വര്ൈജത് മിച്ച ഫണ്ിജന് 20 ശതമാ
നഡമാ പരമാവധി ഒരു ലക്ഷം രൂപഡയാ ഏതാണ് കുറജവങ്ിൽ അത് ജചലവഴി
ക്ന്നതിന് അധികാരമുണ്് (2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (അ�ാധാരണ 
ജചലവ് ) ചട്ങ്ങൾ) 1994 ജല പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 213 (4) 1994 
ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 156 (4) ഡി ്കാരം പഞ്ായ
ത്ിജന് എല്ാ ചിലവകളം ്�ിഡന്് അധികൃതമാഡക്കണ്താണ്. 2011-ജല 
ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (അക്കൗണ്് ) ചട്ങ്ങൾ, ചട്ം 34(3) ്കാരം പഞ്ാ
യത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 263(2എ) ജല നിര്ബന്ിതവം അനിവാര്യവമായ 
ജചലവകൾ ജ�ക്രട്റി നൽഡകണ്താണ്.

4.4 അടിയന്ിര പ്വൃത്ികള്
ജപാതു�നങ്ങളജട രക്ഷയ്ക്കുഡവണ്ി ഏജതങ്ിലും ഒരു ്വൃത്ി ഉടനടി നടഡത്
ണ് അടിയന്തിര �ാഹചര്യത്ിൽ നടത്ാവന്നതാണ്. അതിനാവശ്യമായ നി
ര്ഡദേശം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് അദ്ധ്യക്ഷന് ബന്ജപെട് ഉഡേ്യാ
ഗസ്ര്ക്ക് നൽകാവന്നതാണ്. ഇങ്ങജന ജചയ് നടപടി തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനത്ിജന് അടുത്ഡയാഗത്ിൽ ജവച്ച് അംഗീകാരം ഡനഡടണ്താണ്. 
(ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 156(5) 

4.5 ഡക്ഷ�മെന്ഷനുകള്
ഡക്ഷമജപൻൈനകൾക്ള്ള ഫണ്ടുകൾ ഡകന്ദ/�ംസ്ാന �ര്ക്കാരുകളിൽ 
നിന്നാണ് ലഭിക്ന്നത്. ഫണ്ടുകൾ ലഭിക്ന്ന മുറയ്ക് അര്ഹതജപെട്വജര കജണ്
ത്ി യഥാ�മയം നൽഡകണ്ത് ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജന്/നഗര�ഭയജട ചുമതല
യാണ്. 
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4.6 അനു�തികള്
അനമതികൾ മൂന്ന് തരത്ിലാണ്.

 	 ഭരണാനമതി 
 	 �ാഡങ്തികാനമതി
 	 �ാമ്പത്ികാനമതി 

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എല്ാ ജചലവകൾക്ം ഭരണാ
നമതി ആവശ്യമാണ്. ഭരണാനമതി നൽഡകണ്ത് പഞ്ായത്ാണ്. വാര്ൈി
കപദ്ധതിക് നൽകുന്ന അനമതി അതിൽ ഉൾജപെട് എല്ാ ഡ്ാ�ക്ടുകൾക്മു
ള്ള ഭരണാനമതിയായി കണക്കാക്കാം. എന്നാൽ പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെടാത് 
്വൃത്ികൾക്ക് ഭരണ�മിതി ്ഡത്യകമായി ഭരണാനമതി നൽകണം. 
ഇതിന പുറഡമ പദ്ധതിയിൽ ഉൾജപെട്താജണങ്ിലും അജല്ങ്ിലും നിര്മ്മാണ
്വൃത്ികൾക്ം ്ഡത്യക �ാഡങ്തികപരിഡശാധന ആവശ്യമായ ്വര്ത്
നങ്ങൾക്ം �ാഡങ്തികാനമതിയം ഡവണം. കൂടാജത പദ്ധതികൾക്ക് പണം 
ജചലവഴിയ്ക്കുന്നതിനമുമ്പായി ഭരണ�മിതി �ാമ്പത്ികാനമതി നൽഡകണ്തു
മുണ്്.

4.7 ഔചിത്യും (Propriety)
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന ഓഡരാ ജചലവം യഥാര്ത്ഥ്യ 
ഡബാധഡത്ാജടയള്ളതാകണം. ജചലവകൾക്ക് ഔചിത്യം ഡവണം. ജപാതു�ന
ങ്ങൾ ഉപഡയാഗിക്കാൻ �ാധ്യതയില്ാത്തും എന്നാൽ ഒരു വ്യക്തിക്മാത്രം 
്ഡയാ�നജപെടുന്നതുമായ ഡറാഡ് നിര്മ്മിക്ന്നതിന് ജപാതുപണം ജചലവ് 
ജചയ്ന്നത് ഔചിത്യമില്ാത്താണ്. ഒരു �ാധാരണജകട്ിടം നിര്മ്മിക്ഡമ്പാ
ൾ അതിജന് ചുമരിൽ മുഴുവൻ മാര്ബിൾ പതിക്വാനളള ജചലവിനം ഔചി
ത്യമില്. സൃഷ്ിച്ച/ലഭ്യമായ ആസ്തി ഉപഡയാഗിക്കാജത കിടക്ഡമ്പാൾ വീണ്ടും 
�മാനരീതിയിലുള്ള ആസ്തികൾ �മാഹരിക്ന്നതും ഔചിത്യമില്ാത് ്വൃ
ത്ിയാണ്.

4.8 �ിതവ്യയും, കൊര്യക്ഷ�ും, ഫലപ്േും
Economy (മിതവ്യയം), Efficiency (കാര്യക്ഷമത), Effectiveness (ഫല്ാപ്തി) 
എന്നീ മൂന്ന് ഇംഗ്ീൈ് വാക്കളജട ആേ്യാക്ഷരങ്ങജള സൂചിപെിച്ചുജകാണ്് 
‘3Es’ എന്ന് ഈ മാനേണ്ഡജത് വിഡശൈിപെിക്കാറുണ്്. ജചലവകളിൽ കഴി
യാവന്നത്ര മിതവ്യയം പാലിക്കണം. അതിനര്ത്ഥം ഗുണനിയന്തണം മാനേ
ണ്ഡമാക്കാജത ഏറ്റവം കുറഞെ വിലയ്ക്കുള്ള �ാധനം വാങ്ങണജമന്നും ഏറ്റവം 
കുറഞെ നിരക്കിൽ ്വൃത്ി ജചയ്ിക്കണജമന്നും അല്. ഏറ്റവം കുറഞെ നിര
ക്കിജല ജടൻറര് നിര�ിക്ഡമ്പാൾ കാരണം ആധികാരികതഡയാജട ഡരഖജപെ
ടുത്ണം. ്തീക്ഷിക്ന്ന ഗുണനിലവാരഡത്ാജട ഏറ്റവം കുറഞെ ജചലവിൽ  
പൂര്ത്ിയാക്ന്നതാണ് മിതവ്യയം.
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ഗുണഡഭാക്താക്കൾക്ക് ലഭിക്ന്ന ഡ�വനങ്ങളജട മൂല്യത്ിജന് അടിസ്ാന
ത്ിലാണ് ജചലവിജന് കാര്യക്ഷമതജയ നിര്ണ്ണയിഡക്കണ്ത്. ഉോഹരണമാ
യി ഡകവലം 5 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ്ഡയാ�നം ലഭിക്ന്നതിനായി വലിയ തുക 
മുടക്കി ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിഹാൾ പണിയകയാജണങ്ിൽ അത് കാര്യക്ഷമതയള്ള 
ജചലവഴിക്കാലാജണന്ന് പറയവാൻ പറ്റില്.

ജചലവ് ഫല്േമാകണജമങ്ിൽ ഭൗതിക ഡനട്ഡത്ാജടാപെം ലക്ഷ്യ്ാപ്തി 
ഡനടുകയം ഡവണം. ഉോ: തുറസ്സായ സ്ലത്് നിര്മ്മിച്ചതാജണങ്ിലും, നിയമ
്കാരമുള്ള വഴിയില്ാത്തിനാൽ, നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം പാലിച്ചു നിര്മ്മിച്ച
തും ആധുനിക ജമൈീനറി സ്ാപിച്ചതുമായ അറവ്ശാലക്ക് ഇലക്ടി�ിറ്റി കണ
ക്ഷൻ ലഭിക്ന്നില്. അതിനാൽ കശാപ്പുശാല ് വര്ത്ിക്കാൻ �ാധിക്ന്നില്. 
ഇവിജട ഭൗതികഡനട്ജമാന്നും ഇല്ാത്തിനാൽ മുടക്കിയ പണം പാഴ് ജചലവാ
യി. ആരും ഉപഡയാഗിക്കാത് മിനി വ്യവ�ായ എഡസ്ററ്റ്, ഒരിക്കലും വരാത് 
ആവശ്യക്കാജര കാത്തുകിടക്ന്ന ഡ�ാഫ്റ് ജവയര് പാര്ക്ക്, ഡഗാഡൗണിൽ തു
രുജമ്പടുത്തു കിടക്ന്ന യന്ത�ാമഗ്ികൾ, ജവള്ളം ലഭിക്കാത് കുഴൽക്കിണര് 
തുടങ്ങിയവയജട ജചലവ് ഫല്േമല്.
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5 
നികുതി നിര്ണ്ണയവും അപ്തീലും

ഭരണഘടനയജട 73, 74 ഡഭേഗതികളം, തുടര്ന്ന് നമ്മുജട �ംസ്ാനത്് 
നടപെിലാക്കിയ വിഡകന്ദീകൃതാസൂത്രണവം മൂലം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് വിക�ന ്വര്ത്നത്ിനായി �ര്ക്കാരിൽ നിന്ന് വര്ധിച്ച 
ധന�ഹായം ലഭിക്കാൻ തുടങ്ങിയഡതാജട അതുവജര തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപങ്ങളജട ്ധാന വിഭവ ഡ്ാതസ്സായിരുന്ന നികുതികളം ഫീസുകളം 
യഥാ�മയം ചുമത്തുന്നതിലും പിരിജച്ചടുക്ന്നതിലും തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾ ഡവണ്ത്ര ശ്ദ്ധ ജചലുത്ാതായി. വിവിധ നികുതികൾ, നികു
തിഡയതര വരുമാനങ്ങൾ യഥാ�മയം തിട്ജപെടുത്തുകയം പിരിജച്ചടുക്കയം 
ജചയ്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപൊഡക്കണ്ത് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയജട മുഖ്യമായ 
ചുമതലയാണ്.

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് നിയമപരമായി ലഭിഡക്കണ് മുഴുവൻ നി
കുതികളം ഫീസുകളം ഡചാര്ച്ച കൂടാജത പിരിജച്ചടുക്ന്നു എന്നുറപ്പുവരുഡത്ണ് 
ഉത്രവാേിത്ം ഉഡേ്യാഗസ്ര്ക്ം �ന്തിനിധികൾക്ം ഉണ്്. ഇവ പഞ്ാ
യത്ിജന് വാര്ൈിക ബ�റ്റിൽ ഉൾജപെടുഡത്ണ്തുമാണ്.

ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 200-ാം വകുപെ് ്കാരം ഒരു ഗ്ാമപ
ഞ്ായത്ിന് ചുമത്ാവന്ന നികുതികൾ താജഴപെറയന്നു.

 	 വസ്തു നികുതി

 	 ജതാഴിൽനികുതി

 	 പര�്യനികുതി (ഒഴിവാക്കി)

 	 വിഡനാേനികുതി

5.1 വസ്തു നികുതി (ഡകരളെഞ്ൊത്് രൊ�് നിയ�ും, വകുപ്് 203)
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിൽ 7.10.09 ൽ വരുത്ിയ ഡഭേഗതി ്കാ
രവം 2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (വസ്തുനികുതിയം ഡ�വന ഉപനികു
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തിയം �ര്ചാര്ജ്ം) ചട്ങ്ങൾ ്കാരവം തറവിസ്തീര്ണ്ണം, ഉപഡയാഗരീതി, 
എന്നിവയജട അടിസ്ാനത്ിലാണ് വസ്തു നികുതി ചുമഡത്ണ്ത്. ഇതന�
രിച്ച് ചതുരശ് മീറ്ററിലുള്ള തറ വിസ്തീര്ണ്ണത്ിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ വസ്തു
നികുതി നിരക്ക് നിശ്ചയിച്ചിരിക്ന്നു. അതന�രിച്ച് തറവിസ്തീര്ണ്ണത്ിന് 
വാര്ൈികാടിസ്ാനത്ിൽ അടിസ്ാന വസ്തു നികുതി നിര്ണ്ണയിച്ച് അതിൽ 
നിന്നും ഇളവകളം വര്ദ്ധനവകളം കണക്കാക്കിയാണ് വാര്ൈിക വസ്തുനികു
തി അന്തിമമായി നിശ്ചയിഡക്കണ്ത്. �ി.ഒ.(പി) 20/11/ത�്ഭവ/14.1.11, �ി
.ഒ.(പി)88/13/ത�്ഭവ/13.3.13, �ി.ഒ.(എം.എ�്.)358/15/ത�്ഭവ 16.12.15 
എന്നിവ ്കാരം വസ്തുനികുതി അതതു സ്ാപനങ്ങൾ പുതുക്കി നിശ്ചയിഡക്ക
ണ്തുണ്്. 

5.1.1 വസ്തുനികുതിയിലള്ള സര്ചെൊര്ജ്
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 203-ാം വകുപെിൽ വരുത്ിയ ഡഭേഗതി 
്കാരം വസ്തു നികുതി ചുമത്ജപെടുന്ന എല്ാ ജകട്ിടത്ിലും ഏജതങ്ിലും പദ്ധ
തിഡക്കാ, ഡ്ാ�ക്ടിഡനാ, പ്ലാനിഡനാ ഡവണ്ി വസ്തുനികുതിയജട അഞ്് ശതമാന
ത്ിൽ അധികമല്ാത് �ര്ച്ചാര്ജ് പഞ്ായത്തുകൾക്ക് ചുമത്ാവന്നതാണ്. 
(2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (വസ്തുനികുതിയം ഡ�വന ഉപനികുതിയം 
�ര്ചാര്ജ്ം) ചട്ങ്ങളിജല ചട്ം 31 കൂടി കാണുക)

5.1.2 നികുതി ഒഴിവൊക്കമപ്ട്ിട്ടുള്ള �റ്റു മകട്ിടങ്ങള്
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 207-ാം വകുപെ് ്കാരം ചില ജകട്ിട
ങ്ങജള വസ്തു നികുതി ചുമത്തുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്.

 	 ജപാതു ആരാധനാലയങ്ങളം അനബന് ആവശ്യങ്ങൾക്കായി ഉപഡയാഗി
ക്ന്ന ജകട്ിടങ്ങളം മതപഠനശാലകളം;

 	 �ര്ക്കാര് വകഡയാ, ഏയ്ഡഡഡാ, �ര്ക്കാരിജന് ധന�ഹായഡത്ാജട 
്വര്ത്ിക്ന്നഡതാ ആയ വിേ്യാഭ്യാ�സ്ാപനങ്ങൾ വക വിേ്യാഭ്യാ�
ത്ിനം അനബന് ആവശ്യങ്ങൾക് ഉപഡയാഗിക്ന്ന ജകട്ിടങ്ങളം ടി 
സ്ാപനത്ിജല വിേ്യാര്ത്ഥികൾക്ള്ള ഡഹാസ്റൽ ജകട്ിടങ്ങളം;

 	 �ര്ക്കാരിജന് അംഗീകാരമുള്ള വിേ്യാഭ്യാ� സ്ാപനങ്ങളജട ഉടമസ്ത
യിലുള്ള ഹയര്ജ�ക്കൻററി  വജര വിേ്യാഭ്യാ� ആവശ്യത്ിനപഡയാഗി
ക്ന്ന ജകട്ിടങ്ങളം ടി ്സ്തുത സ്ാപനത്ിജല വിേ്യാര്ത്ഥികൾക്ള്ള 
ഡഹാസ്റൽ ജകട്ിടങ്ങളം.

 	 �ൗ�ന്യ ചികിത്സ നൽകുന്ന ആതുരാലയങ്ങൾ;
 	 അഗതികൾ, അനാഥര്, ശാരീരിക-മാന�ിക ജവല്ലുവിളി ഡനരിടുന്നവര്, 

മാരക ഡരാഗങ്ങൾ, മൃഗങ്ങൾ എന്നിവര്ക്ള്ളഅഭയഡകന്ദങ്ങൾ/ധര്മ്മ കാ
ര്യങ്ങൾക്പഡയാഗജപെടുത്തുന്ന ജകട്ിടങ്ങൾ;

 	 ജപാതു�നങ്ങൾക്ക് ്ഡവശനമുള്ള ഗ്ന്ഥശാലകൾ, വായനശാലകൾ, 
കളിസ്ലങ്ങൾ;
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 	 ്ാചീന സ്മാരകങ്ങൾ;
 	 ശ്മശാനങ്ങൾ;
 	 തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനം വക അജല്ങ്ിൽ വിട്ടുകിട്ിയ സ്ാപനങ്ങ

ൾ വക ജകട്ിടങ്ങൾ;
 	 ബി.പി.എൽ. കുടുംബങ്ങളജട 30 സ്്യര് മീറ്ററിന താജഴ തറവിസ്തീര്ണ്ണമു

ള്ള �്വാ� ജകട്ിടങ്ങൾ;
 	 �ര്ക്കാര്/അര്ദ്ധ�ര്ക്കാര്/ത്രിതല പഞ്ായത്തുകൾ ഡക്ഷമ്വര്ത്

നങ്ങളജട ഭാഗമായി �ൗ�ന്യമായി നിര്മ്മിച്ചുജകാടുത് വാ�ഗൃഹ 
ങ്ങൾ;

�ര്ക്കാര് ഉത്രവകൾ അന�രിച്ച് ജകട്ിടങ്ങജള വസ്തുനികുതിയിൽ നിന്നും 
ഒഴിവാക്കൽ

 	 �ര്ക്കാഡരാ, �ര്ക്കാര് അനവാേഡത്ാജട ഗ്ാമപഞ്ായഡത്ാ ഒഴിവാക്
ന്ന മറ്റ് ജകട്ിടങ്ങൾ (ഉോ. വിമുക്തഭടൻ/വിമുക്തഭടജന് വിധവ വക ഒരു 
വാ�ഗൃഹം 185 ച.മീ. വജര തറ വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ളവ); ഖാേി വിഡല്�് ഇൻരെ
്രേീ�് ഡബാര്ഡിന് കീഴിലുള്ള ഖാേി ജനയ്്, നൂൽ യൂണിറ്റുകൾ (�.ഉ (MS) 
നം 280/2015/ത.�്ഭവ 10/09/15) ഖാേി ഉൽപാേന യൂണിറ്റുകൾ ്വ
ര്ത്ിക്ന്ന ജകട്ിടങ്ങൾ (�.ഉ (MS) നം 360/15 തീയ്തി 22/12/15)

 	 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയജട അനഡേേം 285ൽ ്തിപാേിക്ന്ന ഡകന്ദ�
ര്ക്കാര് വക ജകട്ിടങ്ങൾ;

 	 വിമുക്ത ഭടൻമാര്/അവരുജട ഭാര്യമാര്/വിധവകൾ/�വാൻമാര്/�വാമോ
രുജട വിധവകൾ എന്നിവര്ക്ക് നിബന്നകഡളാജട നികുതി ഒഴിവ് (�ി.ഒ. 
(എം.എ�്.)242/13/ത�്ഭവ/ 2.7.2013 ്കാരം);

 	 ഇന്ത്യൻ ഡകാസ്റ് ഗാര്ഡിൽ നിന്നും വിരമിച്ച ഭടൻമാര് അവരുജട ഭാര്യ
മാര്, വിധവകൾ എന്നിവര് യഥാര്ത്ഥ താമ�ത്ിനായി ഉപഡയാഗിക്ന്ന 
2000 ചതുരശ് അടി വജര വിസ്തൃതി ഉള്ള വാ�ഗൃഹങ്ങൾക്ക് (�.ഉ. ഷക 
150 /2019 /ത�്ഭവ 25 /11 /19)

 	 60 ചതുരശ് മീറ്ററിൽ വജര വിസ്തീര്ണ്ണമുള്ളതും ഒരു കുടുംബത്ിജല കുടും
ബനാഥൻ/നാഥയജട ഡപരിലുള്ളതും �്ന്തം താമ�ത്ിനായി ഉപഡയാ
ഗിക്ന്നതുമായ ഒരു വാ�ഗൃഹജത് 2015-16 വര്ൈം മുതൽ വസ്തുനികുതി
യിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്്. (�.ഉ(എം.എ�് )358/2015 /ത�്ഭവ 
16/12/2015)

 	 വിേ്യാഭ്യാസ്ാപനത്ിജന് ഡകാമ്പൗണ്ിൽ വരുന്നതും അതിജന് മാത്രം 
ആവശ്യങ്ങൾക്ക് ഉപഡയാഗിക്ന്നതുമായ ഓഡിഡറ്റാറിയം, കാൻറീൻ, 
വര്ക്ക്ഡൈാപെ് (അണ്ര് ഡടക്കിംഗിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ) (�ി.ഒ.(പി) 
36/2015/ത�്ഭവ/24.2.15 ്കാരം)

 	 വീടുകളിൽ ബഡയാകഡമ്പാസ്റ്, ബഡയാഗ്യാ�് പ്ലാന്് സ്ാപിക്ന്ന വീട്ടുട
മകൾക്ക് വീട്ടുകരത്ിൽ 10% ഇളവ് അനവേിക്കാൻ തഡദേശ �്യം ഭരണ 
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സ്ാപനങ്ങൾക് അധികാരം (�.ഉ(എം.എ�് ) 256/2012 ത�്ഭവ 8/10 
/12 ) 

5.2 മതൊഴിൽ നികുതി
1996ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (ജതാഴിൽ നികുതി) ചട്ങ്ങൾ ്കാരമാണ് 
ജതാഴിൽ നികുതി ഈടാക്കി വരുന്നത്. ഒരു അര്ദ്ധവര്ൈത്ിൽ ജമാത്ം 60 
േിവ�ത്ിൽ കുറയാജത ഇടപാടു നടത്തുന്ന കമ്പനികളം സ്ാപനങ്ങളം, 
പഞ്ായത്തു ്ഡേശത്് 60 േിവ�ത്ിൽ കുറയാജത ജതാഴിൽ ജചയ്ന്നവ
രും, ജതാഴിലിഡലാ കലയിഡലാ ഡ�ാലിയിഡലാ ഏര്ജപെട്ിരിക്ന്നവരും എല്ാ 
മാര്ഗങ്ങളിൽ കൂടിയമുള്ള അയാളജട ആജക വരുമാനത്ിന് അനസൃതമായി 
ജതാഴിൽ നികുതി നൽകുവാൻ ബാദ്ധ്യസ്രാണ്. ജതാഴിൽ നികുതി ചുമത്തുന്ന
തും ഈടാക്ന്നതും �ംബന്ിച്ച നടപടിക്രമങ്ങൾ ചുവജട ജകാടുക്ന്നു

 	 സ്ാപനങ്ങളിജല ഡമധാവിഡയാട് ജതാഴിലാളികളജട വിവരങ്ങൾ ആവ
ശ്യജപെട്് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് ബിൽ നൽകി ഈടാക്കൽ (ഡകരളപഞ്ായ
ത്് രാ�് വ. 205 (2), (3), 205 ബി, �ി, ഡി)

 	 സ്ാപനങ്ങൾ പഞ്ായത്ിൽ ര�ിസ്റര് ജചയ്് ജതാഴിലുടമഡയാട് നികുതി 
നിശ്ചയിച്ച് ഈടാക്കി പഞ്ായത്ിൽ അടയ്ക്കുന്നതിന് ആവശ്യജപെടുന്ന 
രീതി (ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് വ. 205 (ഇ) മുതൽ (ജക) വജര). 

 	 വ്യക്തികളിൽ നിന്നും സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നും വരുമാനത്ിജന് കണക്
കൾ ആവശ്യജപെട്് നികുതി നിശ്ചയിച്ച് ബിൽ നൽകി അവരിൽ നിന്നും 
ഡനരിട്് നികുതി ഈടാക്ന്നരീതി (വ. 204, 205, 1996 ജല ഡകരള പഞ്ാ
യത്് രാ�് (ജതാഴിൽ നികുതി) ചട്ങ്ങൾ).

താജഴപറയന്ന വിഭാഗങ്ങജള ജതാഴിൽ നികുതിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയി
ട്ടുണ്്.

 	 ജ�ൻരെൽ റി�ര്വ് ഡപാലീ�് ഡ�ന (�.ഉ.(�ാധാ) 1016/72/ത�്ഭവ& 
�ാഡക്ഷവ/1.6.72)

 	 അന്ര് (�ി.ഒ.(�ാധാ). 2917/88/ ത.ഭ. & �ാ.ഡക്ഷ.വ./1.2.88)
 	 ഭിന്നഡശൈിക്കാര് (അന്ര് ഒഴിജക) (40 ശതമാനഡമാ അതിൽ കൂടുതഡലാ 

ഷവകല്യമുള്ളവര്)(�ി.ഒ.(�ാധാ) 1366/90/തഭവ/തീയ്തി 27.3.90.)
 	 ബീഡി ജതാഴിലാളികൾ, കശുവണ്ി ജതാഴിലാളികൾ, ഓട്, ഇഷ്ിക, 

മണ്പാത്രനിര്മ്മാണ ജതാഴിലാളികൾ (�ി.ഒ./13/2001/ത.�്.ഭ.വ./ 
7.1.01).

 	 മഹിളാ ് ധാൻ ഏ�ന്റുമാര് (� .ഉ .�ാധാ 874/2016 ത.�്.ഭ.വ 26/2/16)

5.2.1 ഡസവന ഉെ നികുതികള്
2011ജല വസ്തുനികുതി ചട്ങ്ങളി ൽ ശുചിത് പരിപാലനം, �ലവിതരണം, 
ജതരുവ് വിളക്കൾ, ജരെയിഡനജുകൾ എന്നീ ആവശ്യങ്ങൾക് ഡവണ്ി ജക



40 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -{Km-a-]-©m-b-¯p-I-Ä

ട്ിടങ്ങളജട വാര്ൈിക വസ്തുനികുതിയജട നിശ്ചിത ശതമാനം ഡ�വന ഉപനി
കുതിയായി ചട്ം 26, 27, 28 ്കാരം ചുമത്ാവന്നതാണ്. ഇത് പഞ്ായത്തു 
്ഡേശത്് മുഴുവനാഡയാ, ആനകൂല്യം ലഭിക്കാത് ്ഡേശങ്ങജള ഒഴിവാക്കി 
ഭാഗികമാഡയാ ചുമത്ാവന്നതാണ്. വസ്തു നികുതി നിര്ണ്ണയം, ചുമത്ൽ, പി
രിജച്ചടുക്കൽ എന്നിവയജട നടപടിക്രമങ്ങളാണ് ഈ നികുതിക ൾക്ം ബാധ
കമായിട്ടുള്ളത്.

5.3 െരസ്യ നികുതി 
(22/6/17ജല 10017/leg/A2/Law നമ്പര് ഓര്ഡിനൻ�് ്കാരം പര�്യ 
നികുതി ഒഴിവാക്കിയിട്ടുണ്് )

5.4 വിഡനൊേ നികുതി
ഗ്ാമപഞ്ായത്്/നഗര�ഭ ്ഡേശത്് നടക്ന്ന എല്ാ വിഡനാേ ്േര്ശന
ങ്ങൾക്ം കാണികളിൽ നിന്നും ഈടാക്ന്ന തുകയ്ക് ആനപാതികമായി തഡദേ
ശസ്ാപനം/�ര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളിൽ നിശ്ചയിക്ന്ന നിരക്കിൽ വിഡനാ
േനികുതി ഈടാഡക്കണ്താണ്.

വിഡനാേ്േര്ശനം നടത്തുന്നതിന് അനമതി ഡതടി ബന്ജപെട്വര് ഡഫാറം 
4-ൽ അഡപക്ഷിക്കണം. നികുതി ഡകാമ്പൗണ്ടു ജചയ്ന്ന കാര്യത്ിൽ ഡഫാറം 
ഒന്നിലും റിഡട്ണ് (DCR) ് കാരം നികുതി അടയ്ക്കുന്ന കാര്യത്ിൽ ഡഫാറം 5-ലും 
ജ�ക്രട്റി അനമതി നൽകണം. (1961 ജല ഡകരള ഡലാക്കൽ അഡതാറിറ്റീ�് 
എൻറര്ജടയിൻജമന്് ടാക്് ആക്ട്, 1962 ജല ചട്ങ്ങൾ)

5.5 നികുതി കുടിശ്ികകള് - െിഴ
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 209 ഇ വകുപെ് അന�രിച്ച് നിയമാന
�രണം പഞ്ായത്ിൽ ലഭിഡക്കണ് ഏജതങ്ിലും തുക അതു നൽഡകണ് തീ
യതിയിൽ നൽകാതിരുന്നാൽ ്തിമാ�ം ഒരു ശതമാനം നിരക്കിലുള്ള പിഴ 
�ഹിതം നൽഡകണ്താണ്. എന്നാൽ ഒരു അര്ദ്ധവര്ൈത്ിൽ നൽഡകണ് 
നികുതി അഡത അര്ധവര്ൈത്ിൽ നിൽകിയാൽ പിഴ ഈടാക്ന്നതല്. 

5.6 കുടിശ്ിക നികുതികളും ഫതീസുകളും ഈടൊക്കൽ നടെടിക്ര�ും
ഒരു പഞ്ായത്ിഡലക്ക് ലഭിഡക്കണ് ഏജതങ്ിലും നികുതികഡളാ ഫീസുകഡളാ 
നിശ്ചിത തീയതിക് മുമ്പ് അടച്ചിജല്ങ്ിൽ ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ി
ജല 210 വകുപ്പു ്കാരം നടപടിജയടുക്ന്നതിന് മുമ്പായി �ംഖ്യ അടയ്ക്കുവാൻ 
ആവശ്യജപെട്ടുജകാണ്ടുള്ള ഒരു ഡിമാന്് ഡനാട്ീ�് 15 േിവ�ജത് �മയം അന
വേിച്ച് (ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് (നികുതി നിര്ണ്ണയവം ഈടാക്കലും അപെീലും) 
ചട്ങ്ങളിജല ചട്ം 14) നൽഡകണ്താണ്. ഡനാട്ീ�് നല്ിയിട്ടും നികുതി അട
യ്കാതിരിക്കഡയാ അതിനള്ള കാരണം ജ�ക്രട്റിക്ക് ഡബാദ്ധ്യജപെടുന്നവിധം 
അറിയിക്കാതിരിക്കഡയാ ജചയ്ന്ന പക്ഷം വീഴ്ചക്കാരജന് പഞ്ായത്തി
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ര്ത്ിയിലുള്ള �ംഗമ�്ത്തുക്കൾ വാറണ്ടു്കാരം �പ്തിജചയ്തും വിറ്റും (ചട്ം 15), 
നികുതിയം, വാറണ്ടുഫീസും, പഞ്ായത്ിന് വന്ന ജചലവകളം ഈടാക്കാവ
ന്നതാണ്. എന്നാൽ 1908 ജല �ിവിൽ നടപടി നിയമ�ംഹിത 60 വകുപെിജന് 
വ്യവസ്യിൽ പറഞെിട്ടുള്ള �ംഗമ�്ത്തുക്കൾ �പ്തി ജചയ്ാവന്നതല്. ഇതു 
കൂടാജത �ിവിൽ ഡകാടതിയിൽ വ്യവഹാരം വഴിയം പഞ്ായത്ിന് നികുതി 
ഈടാക്കാം. വാറണ്ടു ്കാരം �പ്തി ജചയ്ന്ന �ംഗതിയിൽ ആയതിന് 
മുമ്പായി പഞ്ായത്ിന് ലഭിഡക്കണ് തുക ആവശ്യജപെടുകയം തത്സമയം തുക 
ലഭിക്കാതിരിക്കയം ജചയ്ാൽ മാത്രഡമ �പ്തി നടത്ാവ. അത് സൂഡര്യാേയ
ത്ിനം അസ്തമയത്ിനം ഇടയിലായിരിക്കയം ഡവണം. �പ്തി ജചയ്വാൻ 
ഉഡദേശിക്ന്ന ജകട്ിടത്ിഡലയ്ക് ്ഡവശനാനമതി ആവശ്യജപെട്ിട്ടും ്ഡവശി
ക്വാൻ �ാധിക്കാജതയിരിക്കയാജണങ്ിൽ തുറക്കാവന്നഡതാ, തുറപെിക്കാ
വന്നഡതാ, കുത്ി ജപാളിക്കാവന്നഡതാ ആണ്. സ്തീകളജട ഉപഡയാഗത്ിന് 
മാത്രമായി നീക്കി ജവച്ചിട്ടുള്ള മുറികളിഡലക്ക് ്ഡവശിക്ന്നതിന് മുമ്പായി 
സ്തീകൾക്ക് മാറി നിൽക്ന്നതിനായി 3 മണിക്കൂര് �മയം നൽകണം. �പ്തി 
ജചയ്ന്ന �ംഗതിയിൽ പിടിജച്ചടുത് വസ്തുക്കളജട �ാമാന്യ വിവര പട്ിക 
രണ്ടുപകര്പെ് രണ്ടു �ാക്ഷികളജട �ാന്നിദ്ധ്യത്ിൽ തത്സമയം തയ്ാറാക്കി 
ഒരു പകര്പ്പും 2 നമ്പര് ഡഫാറത്ിലുള്ള ഏഴ് േിവ�ജത് �മയം അനവേിച്ച് 
വില്പന ഡനാട്ീസും നൽകുകയം ഡവണം. ഇങ്ങജനയള്ള �ംഗതികളിൽ �പ്തി 
ഫീ�് കൂടി ഈടാക്കണം. നികുതി അടഡയ്കണ് വ്യക്തിയജട വിവരങ്ങൾ �പ്തി 
വാറണ്ിനഡശൈം ലഭ്യമല്ാത് �ാഹചര്യത്ിൽ ്സ്തുത �ംഖ്യ ഭൂനികുതി 
കുടിശ്ിക എന്ന ഡപാജല ഈടാക്ന്നതിന് �ില്ാ കളക്ടഡറാട് അഡപക്ഷിക്കാവ
ന്നതാണ്. കൂടാജത വീഴ്ചക്കാരജന് വസ്തു �പ്തി ജചയ്ന്നഡതാ, പര്യാപ്തമാംവിധം 
�പ്തി ജചയ്ന്നഡതാ അ്ാഡയാഗികമാജണങ്ിൽ ജ�ക്രട്റിക്ക് ഡ്ാ�ിക്യൂൈ
ൻ നടപടി �്ീകരിച്ചും �ംഖ്യ ഈടാക്കാം. ഡ്ാ�ിക്യൂൈൻ നടത്തുന്നതിന് 
ജ�ക്രട്റിക്ക് മറ്റു ഉഡേ്യാഗസ്ജര അധികാരജപെടുത്ാവന്നതാണ്. ഷല�
ൻസുകൾ എടുക്ന്നതിന് ഫീ�് മാത്രം ആവശ്യജപെട്ടുജകാണ്ടുള്ള ഡ്ാ�ിക്യൂ
ൈനകൾ ഉചിതമല്. മറിച്ച് ആക്റിജന് ലംഘനവം അതു �ംബന്ിച്ചുള്ള 257 
വകുപെിജല ശിക്ഷാനടപടികളം ്കാരമാണ് ഡ്ാ�ിക്യൂൈൻ നടഡത്ണ്ത്.

പഞ്ായത്ിന് ലഭിഡക്കണ് നഷ്ം, പിഴ, ചാര്ജ്, ഫീ�്, വാടക, ജചലവക
ൾ, ഡകാമ്പൻഡ�ൈൻ ഡകാസ്റ് എന്നിവ ഈടാക്ന്നതിന് ്ഡത്യകം ചട്ങ്ങൾ 
ഇല്ാത് കാര്യത്ിൽ Rules demanding amounts due to Panchayats where 
there is no special provision 1962 ് കാരം ഡിമാന്് ഡനാട്ീ�് നല്ി ഈടാക്
വാൻ പഞ്ായത്ിന് അധികാരം നല്കുന്നു.

5.7 നികുതി ചു�ത്ലും അപ്തീലും
1996 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (നികുതി നിര്ണ്ണയവം ഈടാക്കലും 
അപെീലും) ചട്ങ്ങളിഡലയം 2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (വസ്തു നികുതിയം 
ഡ�വന ഉപനികുതിയിലും �ര്ചാര്ജ് ) ചട്ങ്ങളിഡലയം ബാധകമായ വ്യവ
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സ്കളം നടപടി ക്രമങ്ങളം പാലിച്ചുജകാണ്ായിരിക്കണം വസ്തു നികുതി നി
ര്ണ്ണയവം ഈടാക്കൽ നടപടികളം നടഡത്ണ്ത്.

നികുതി നിര്ണ്ണയിഡക്കണ് അധികാരി ജ�ക്രട്റിയാജണങ്ിലും ചുമത്ിയ 
നികുതി അപര്യാപ്തമാജണഡന്നാ വിട്ടുഡപാകൽ ഉണ്ായിട്ടുജണ്ഡന്നാ ഡതാന്നു
ന്ന പക്ഷം ആയത് തിരുത്തുവാൻ ജ�ക്രട്റിഡയാട് ആവശ്യജപെടുവാനള്ള 
ബാധ്യത ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയ്ക്കുണ്് (ചട്ം 7). കൂടാജത ജ�ക്രട്റി ചുമ
ത്ിയ നികുതി �ംബന്ിച്ചുള്ള അപെീൽ അധികാരവം ധനകാര്യ സ്റാൻഡിം
ഗ് കമ്മിറ്റിയിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത്. ഈ അധികാരം വിനിഡയാഗിച്ചു
ജകാണ്് നികുതി കുറയ്കാൻ മാത്രമല് വര്ദ്ധിപെിക്കാനം ഡഭേഗതി ജചയ്വാനം 
റദോക്വാനം ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്്. അപെീൽ പരി
ഗണിക്ഡമ്പാൾ 

 	 യഥാ�മയം അപെീൽ �മര്പെിച്ചിട്ടുഡണ്ാ?
 	 ചുമത്ിയ നികുതി അടച്ചഡശൈമാഡണാ അപെീൽ നൽകിയത്?
 	 അഡപക്ഷകന് കാര്യങ്ങൾ ഡബാധിപെിക്കാൻ ന്യായമായ അവ�രം 

നൽകിഡയാ?

എന്നീ കാര്യങ്ങൾ കമ്മിറ്റി ഉറപൊഡക്കണ്താണ്. അപെീലിഡമേലുള്ള റിവിൈൻ 
ഹര്�ി തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപന ഷരെബ്യൂണൽ മുമ്പാജക �മര്പെിഡക്ക
ണ്താണ്.
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6 
മെര്�ിറ്റുകള്, ലലസന്സുകള്

6.1 �ൊര്ക്കറ്്
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 221 മുതൽ 224 വജരയള്ള വകുപ്പുകളം, 
1996-ജല ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് (ജപാതുമാര്ക്കറ്റുകളഡടയം �്കാര്യമാര്ക്ക
റ്റുകളഡടയം നിയന്തണവം ഷല�ൻ�് നൽകലും) ചട്ങ്ങളം അന�രിച്ച് മാ
ര്ക്കറ്റുകൾ ആരംഭിഡക്കണ്തും ്വര്ത്ിഡക്കണ്താണ്.

6.2 സ്കൊര്യ �ൊര്ക്കറ്്
നിലവിലുള്ള �്കാര്യ മാര്ക്കറ്റ് തുടര്ന്ന് നടത്ാഡനാ, പുതിജയാജരണ്ണം 
സ്ാപിക്കാഡനാ ഷല�ൻ�ിന ഡവണ്ിയള്ള അഡപക്ഷ 1996 ജല ഡകരളപ
ഞ്ായത്് രാ�് (ജപാതുമാര്ക്കറ്റുകളഡടയം �്കാര്യ മാര്ക്കറ്റുകളഡടയം നി
യന്തണവം ഷല�ൻ�് നൽകലും) ചട്ങ്ങളിജല 2-ാം നമ്പര് ഡഫാറത്ിൽ, 
5 രൂപ ഡകാര്ട്്ഫീ സ്റാമ്പ് പതിച്ച് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ കാണിക്ന്ന 
ഡസ്ററ്റ്ജമന്റും ജസ്ച്ചും �ഹിതം പഞ്ായത്ിൽ �മര്പെിഡക്കണ്താണ്. നില
വിലുള്ള മാര്ക്കറ്റ് തുടര്ന്ന് നടത്ാനള്ള അഡപക്ഷയാജണങ്ിൽ ജതാട്ടുമുമ്പുള്ള 
12 മാ�ങ്ങളിജല മാര്ക്കറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആോയം �ംബന്ിച്ച ഒരു ഡസ്ററ്റ്ജമ
ന്റും നൽകണം. പുതിയ ഷല�ൻ�ിന്, ജപാതു�നങ്ങളജട ആഡക്ഷപാഭി്ാ
യങ്ങൾ �്ീകരിക്കാൻ 30 േിവ�ജത് �മയം അനവേിച്ച് അഡപക്ഷകജന് 
ജചലവിൽ പത്രത്ിൽ ഡനാട്ീ�് ്�ിദ്ധീകരിഡക്കണ്താണ്. ആഡക്ഷപങ്ങൾ 
വല്തും ലഭിച്ചാൽ അവകൂടി പരിഗണിച്ചു ഡവണം പഞ്ായത്് അന്തിമമായി 
അംഗീകാരം ഷകജക്കാഡള്ളണ്ത്. ജപാതുമാര്ക്കറ്റിജന് കാര്യത്ിജലന്നഡപാ
ജല ഇക്കാര്യത്ിലും ബന്ജപെട് അധികാരികളജട വിേഗ്ധാഭി്ായങ്ങളം 
പരിഗണിഡക്കണ്തുണ്്.

6.2.1 അക്കകൗണ് സൂക്ഷിക്കൽ 
ഗ്ാമപഞ്ായത്് മാര്ക്കറ്റിജല ഷേനംേിന പിരിവകൾക്ക് 1996 ജല ഡകരള
പഞ്ായത്് രാ�് (ജപാതുമാര്ക്കറ്റുകളഡടയം �്കാര്യ മാര്ക്കറ്റുകളഡടയം നി
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യന്തണവം ഷല�ൻ�് നൽകലും) ചട്ങ്ങളിജല IV-ാം നമ്പര് ഡഫാറത്ിൽ 
ടിക്കറ്റുകളം, നിശ്ചിത കാലയളവിജല പിരിവകൾക്ക് V-ാം നമ്പര് ഡഫാറത്ി
ജല രശീതികളമാണ് ഉപഡയാഗിഡക്കണ്ത്. VIഉം VIIഉം നമ്പര് ഡഫാറത്ിൽ 
കണക്കൾ സൂക്ഷിക്കയം ഡവണം.

6.3 ബസ്്റ്ൊന്, ടൊക്ി സ്റൊന്, െൊര്ക്കിുംഗ് സ്ലും
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 227, 228 വകുപ്പുകളം, 1995-ജല ഡകരള
പഞ്ായത്് രാ�് (ഇറക് സ്ലങ്ങൾ, വിരാമ സ്ലങ്ങൾ, വണ്ി താവളങ്ങൾ, 
മറ്റു വാഹന സ്റാൻറുകൾ) ചട്ങ്ങളം ഇതിന് ബാധകമാണ്.

ഒരു വാഹന സ്റാന്് ആരംഭിക്ന്നതിന് മുമ്പ് ഇക്കാര്യം പത്രപര�്യം വഴി 
്�ിദ്ധീകരിച്ച് ജപാതു�നങ്ങളിൽ നിന്ന് ആഡക്ഷപാഭി്ായങ്ങൾ ക്ഷണി
ഡക്കണ്തും അവ പരിഗണിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം �്ീകരിച്ചഡശൈം അം
ഗീകാരത്ിനായി റീ�ിയണൽ രൊൻഡസ്ാര്ട്് അഡതാറിറ്റിക്ക് അഡപക്ഷ �മ
ര്പെിഡക്കണ്തുമാണ്. 

ആര്.റ്റി.എ.യജട അനമതി ലഭിച്ചു കഴിഞൊൽ, ചട്ം 9-ജല പട്ികയിൽ പറ
യന്ന പരമാവധി നിരക്കിന് വിഡധയമായി സ്റാൻറിൽ ്ഡവശിക്ന്ന വാഹ
നങ്ങളജട ഫീ�് പഞ്ായത്ിന് നിശ്ചയിക്കാവന്നതാണ്. ഇത് �ംബന്ിച്ച് 
ജപാതുഡനാട്ീ�് ്�ിദ്ധജപെടുത്തുകയം ഡവണം.

ജപാതു നിരഡത്ാ നിരത്ിജന് പാര്ശ്ഭാഗഡമാ പാര്ക്കിംഗ് സ്ലമായി ്
ഖ്യാപിക്വാൻ പാടില്. എന്നാൽ ് ഡത്യകമായ �ാഹചര്യത്ിൽ ഡറാഡിജന് 
പാര്ശ്ഭാഗത്് പാര്ക്കിംഗിന് �ൗകര്യജപെടുത്ാവന്നതാണ്.

ബസ്സ്സ്റാൻറിൽ യാത്രക്കാര്ക് ഡവണ്ി വിശ്മഡകന്ദം ഡടായ് ജലറ്റ്, മൂത്രപ്പുര, 
കുടിജവള്ളം മുതലായ �ൗകര്യങ്ങൾ ഏര്ജപെടുത്ാൻ തഡദേശഭരണ സ്ാപനം 
ബാധ്യസ്രാണ്.

സ്റാൻറിൽ നിന്നും ഫീ�് പിരിക്ന്നതിനള്ള അവകാശം ജപാതുഡലലം വഴി 
ഷകമാറ്റം ജചയ്ാൻ ഭരണ�മിതിയ്ക് അധികാരമുണ്്. കരാജറടുത് വ്യക്തിയി
ൽ നിന്നും മതിയായ ഡ�ാൾജവൻ�ിയം നിശ്ചിത തുകക്ള്ള മുദ്പത്രത്ിൽ 
ഉടമ്പടിയം ഒപെിട്ടുവാഡങ്ങണ്താണ്.

�്കാര്യവാഹനസ്റാന്് സ്ാപിക്ന്നതിന് പഞ്ായത്ിജന് ഷല�ൻ�് 
ആവശ്യമാണ്. ഇക്കാര്യത്ിൽ ജപാതുസ്റാൻറിജന് എല്ാ നിബന്നകളം പാ
ലിക്കയം ഡവണം.

6.4 വളര്ത്തുനൊയ്ക്കള്ക്ും െന്നികള്ക്ും ലലസന്സ് നൽകൽ
1998 ജല ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് (പന്നികൾക്ം പട്ികൾക്ം ഷല�ൻ�് 
നൽകൽ) ചട്്കാരം ഒരു നിശ്ചിത തീയതി മുതൽ പഞ്ായത്ിജന് 
ഷല�ൻ�് കൂടാജത പട്ികജളഡയാ പന്നികജളഡയാ വളര്ത്തുകഡയാ സൂക്ഷി
ക്കഡയാ പാടിജല്ന്ന് പഞ്ായത്് ഒരു ്ഡമയം മൂലം തീരുമാനിക്കണം. ഈ 
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തീരുമാനം ജ�ക്രട്റി പഞ്ായത്് ഓഫീ�ിലും പഞ്ായത്് ്ഡേശജത് 
ഡനാട്ീ�് ഡബാര്ഡിലും മറ്റു ജപാതു സ്ാപനങ്ങളിലും പര�്യജപെടുഡത്ണ്തും 
ലഘുഡലഖ മുഡഖന ജപാതു�നങ്ങജള അറിയിഡക്കണ്തുമാണ്. തുടര്ന്ന് ഡചരുന്ന 
ഗ്ാമ�ഭകളിലും ഇക്കാര്യം അറിയിക്കണം.

ഷല�ൻ�ിനള്ള അഡപക്ഷ പത്തു രൂപ ഫീ�് �ഹിതം ജ�ക്രട്റിക്ക് 
നൽകണം. പട്ിജയ �ംബന്ിച്ചാജണങ്ിൽ ഡപ വിൈബാധജയ്കതിജര ്തി
ഡരാധ കുത്ിജവയ്പെ് നടത്ിയിട്ടുജണ്ന്ന് ജവറ്റിനറി �ര്�ജന് �ാക്ഷ്യപത്രം 
ഹാ�രാക്കണം. ഷല�ൻസും ഒരു ജമറ്റൽ ഡടാക്കണും മൃഗത്ിജന് ഉടമസ്ന് 
നൽഡകണ്തും ഡടാക്കണ് ഉടമസ്ൻ മൃഗത്ിജന് കഴുത്ിൽ ജകട്ി സൂക്ഷിഡക്ക
ണ്തുമാണ്. ഷല�ൻ�് ഓഡരാ �ാമ്പത്ിക വര്ൈവം 10 രൂപ ഫീ�ിഡനാ
ജടാപെം ് തിഡരാധ �ര്ട്ിഫിഡക്കറ്റ് �ഹിതം അഡപക്ഷിച്ച് പുതുഡക്കണ്താണ്.

അഞ്് എണ്ണത്ിൽ കൂടുത ൽ പന്നികജള വളര്ത്തുന്നതിന് 2012 ജല ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് (ഷലവ് ഡസ്റാക്ക് ഫാമുകൾക്ക് ഷല�ൻ�് നൽകൽ) ചട്
ങ്ങൾ ്കാരമാണ് ഷല�ൻ�് നൽഡകണ്ത്.

6.5 കശൊപ്പുശൊലകളും ഇറചെിക്കടകളും
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 229 മുതൽ 231 വജര വകുപ്പുകൾ ്കാ
രവം 1996ജല ഡകരളാ പഞ്ായത്് രാ�് (കശാപ്പുശാലകളം, ഇറച്ചിക്കടകളം) 
ചട്ങ്ങൾ ്കാരവം ബാധകമായ നിബന്നകൾ പാലിയ്കണം.

6.5.1 കശൊപ്പുശൊല

 	 ജപാതു കശാപ്പുശാലയിഡലാ ഷല�ൻസുള്ള മറ്റു കശാപ്പുശാലയിഡലാ ജവ
ച്ചല്ാജത യാജതാരു മൃഗജത്യം കശാപ്പു ജചയ്ാൻ പാടില്.

 	 കശാപ്പുശാല ജപാതുനിരത്ിൽ നിന്ന് 30 മീറ്ററും ആൾപൊര്പ്പുള്ള വീടിജന്
ഡയാ വാ�സ്ലത്ിജന്ഡയാ ജപാതു�നങ്ങൾ നിത്യ�മ്പര്ക്കം പുലര്ത്തു
ന്ന ജകട്ിടത്ിജന്ഡയാ 90 മീറ്ററും ദൂരപരിധിക്ക് പുറത്ായിരിക്കണം.

 	 പന്നിജയ കശാപ്പു ജചയ്ന്നതിന് ്ഡത്യക കശാപ്പുശാല ഉണ്ായിരിഡക്ക
ണ്തും അത് മറ്റു കശാപ്പുശാലയിൽ നിന്ന് കുറഞെത് 90 മീറ്റര് അകജലയാ
യിരിഡക്കണ്തുമാണ്. 

 	 കശാപ്പുശാലയജട വാതിൽ ജപാതുസ്ലഡത്ഡയ്കാ ജപാതുവഴിയിഡലഡയ്കാ 
തുറക്കാൻ പാടില്.

 	 പുതുതായി കശാപ്പുശാല ആരംഭിക്ന്നതിഡനാ നിലവിലുള്ള ജപാതുക
ശാപ്പുശാല നിര്ത്തുന്നതിഡനാ മുമ്പ് ചട്്കാരം 30 േിവ�ജത് �മയം 
നൽകി ആഡക്ഷപം ക്ഷണിഡക്കണ്തും അത് പരിഡശാധിച്ച് തീരുമാനം 
എടുഡക്കണ്തുമാണ്.

 	 ഫീസും വാടകയം പിരിയ്കാനള്ള അവകാശം 3 വര്ൈത്ിൽ കവിയാത് 
കാലഡത്യ്ക് പാട്ത്ിന് നൽകാവന്നതാണ്.
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 	 പുതിയ �്കാര്യ കശാപ്പുശാലയജട ഷല�ൻ�് ഫീ�് ഏറ്റവം കുറഞെ
ത് 300 രൂപയായിരിഡക്കണ്താണ്. നിലവിലുള്ള കശാപ്പുശാലയജട ഫീ�് 
ഏറ്റവം ചുരുങ്ങിയത് 500 രൂപ എന്നതിന് വിഡധയമായി മുൻ വര്ൈജത് 
ജമാത് വരുമാനത്ിജന് 20 ശതമാനമായി നി�ജപെടുത്ണം.

 	 കശാപ്പുഫീ�് - ഓഡരാ കാളയ്ക്കും, പശുവിനം, എരുമയ്ക്കും, ഡപാത്ിനം 
10 രൂപയിൽ കൂടാജതയം ഡകാലാട്, ജചമ്മരിയാട്, പന്നി എന്നിവയ്ക് 5 
രൂപയിൽ കൂടാജതയം പഞ്ായത്് നിശ്ചയിക്ന്ന നിരക്കിലായിരിക്ക
ണം.

 	 കശാപ്പുശാലയ്ക് അനമതി നല്കുന്നതിന് മുമ്പായി ജപാല്യൂൈൻ കണ്ഡരൊൾ 
ഡബാര്ഡിജന് അനമതി വാങ്ങിയിരിക്കണം.

 	 കശാപെ് നടത്തുന്ന ആൾക്ക് ബുച്ചര് ഷല�ൻ�് ഉണ്ായിരിഡക്കണ്താണ്.

6.5.2 ഇറചെിക്കട

മാം�ം വിൽക്ന്നതിനള്ള ഇറച്ചിക്കടകൾക്ക് പഞ്ായത്് അംഗീകാരം ആവ
ശ്യമാണ്. ചട്ം 40 ൽ പറയന്ന നിബന്നകൾ ഇറച്ചി വില്പനക്കാരൻ പാലി
ക്കണം. ഇറച്ചിക്കടയ്ക് ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (ഫാക്ടറികളം വ്യാപാരങ്ങളം 
�ംരഭ്വര്ത്നങ്ങളം മറ്റ് ഡ�വനങ്ങളം ഷല�ൻ �് നൽകൽ) ചട്ങ്ങ ൾ 
്കാരം ഷല�ൻ�് ആവശ്യമാണ്. �നങ്ങൾക്ക് അ�ഹനീയമായ തര
ത്ിൽ കാണത്ക്കവിധത്ിൽ മാം�ം ്േര്ശിപെിക്കാൻ പാടില്. കടയജട 
തറയം ചുമരും വൃത്ിയിലും ജവടിപെിലും സൂക്ഷിക്കാൻ ഡവണ്ി ഡഗ്�്ഡ് 
ഷടൽ�് പതിക്കയം ഡവണം.

6.5.3 ഉത്സവകൊലത്് കശൊപ്് മചയ്യുന്നതിന് ഇളവ്

ഉത്സവങ്ങൾ, വിവാഹം തുടങ്ങിയ അടിയന്തിര �ദേര്ഭങ്ങളിൽ ഗ്ാമപഞ്ാ
യത്് ്ഡേശത്് ഡയാഗ്യമായ ഏജതങ്ിലും സ്ലത്് ജപാതു�നങ്ങൾക്ക് 
ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ാകാത് തരത്ിൽ മൃഗങ്ങജള കശാപെ് ജചയ്ന്നതിന് അനവാേം 
നൽകാവന്നതാണ്. (ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല വ. 230(3) )

6.6 വ്യൊെൊരങ്ങള്ക്ും വ്യവസൊയങ്ങള്ക്ും ഉള്ള ലലസന്സ് 
ഗ്ാമപഞ്ായത്ിജന് ഷല�ൻ�് കൂടാജതഡയാ അജല്ങ്ിൽ ഷല�ൻ�ിൽ 
പറഞെിട്ടുള്ള നിബന്നകൾക്ക് അനസൃതമല്ാജതഡയാ പഞ്ായത്് അതി
ര്ത്ിയിൽ യാജതാരു വ്യാപാരഡമാ വ്യവ�ായഡമാ നടത്ാൻ പാടിജല്ന്ന് 
ജ�ക്രട്റി ഡനാട്ീ�് മൂലം പര�്യജപെടുഡത്ണ്താണ്. പര�്യജപെടുത്ി 30 
േിവ�ം കഴിഞെതിനഡശൈം മാത്രഡമ ഷല�ൻ�് �ംബന്ിച്ച ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് ആക്റിജല 232-ാം വകുപെ് പഞ്ായത്ിൽ ്ാബല്യത്ിൽ 
വരികയള്ളു
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6.6.1 ഡ�ൊഡട്ൊറുകള്ക്ള്ള ലലസന്സ്
മലിനീകരണം ഉണ്ാകാത് വ്യവ�ായമായി, വ്യവ�ായ വകുഡപൊ, മലിനീക
രണ നിയന്തണഡബാര്ഡഡാ �ാക്ഷ്യജപെടുത്ിയിട്ടുള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് ഡമാഡട്ാറു
കൾ സ്ാപിക്ന്നത് 5 കുതിര ശക്തിയിൽ കവിയാത്താജണങ്ിൽ ഡകരളപ
ഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല 233-ാം വകുപെ് അന�രിച്ചുള്ള മുൻകൂര് അനമതി 
ആവശ്യമില്. ജ�ക്രട്റിക് ഡനരിട്ടു ഷല�ൻ�് നൽകാവന്നതാണ്. എന്നാൽ 
അഡപക്ഷകര് ജ�ക്രട്റിക്ക് ജകട്ിടത്ിജന് പ്ലാനം, ജസ്ച്ചും, ഷകവശം ജതളി
യിക്ന്ന ഡരഖകളം നൽകി നിശ്ചിത ഫീ�് അടച്ച് പഞ്ായത്ിൽ ര�ിസ്റര് 
ജചഡയ്ണ്താണ്.

6.6.2 കുതിര ശക്ി 5 ൽ കൂടുതൽ ഡശഷിയള്ള ഡ�ൊഡട്ൊറുകള്ക്ള്ള 
മെര്�ിഷന്

5 H.P യ്ക് മുകളിൽ ഡശൈിയള്ള ഡമാഡട്ാര് സ്ാപിച്ച് വ്യവ�ായ യൂണിറ്റ് ആരം
ഭിക്ന്നതിന് പഞ്ായത്്/നഗര�ഭകളിൽ നിന്നും മുൻകൂര് ജപര്മിൈൻ ആവ
ശ്യമാണ്. ഇങ്ങിജന ജപര്മിൈൻ നൽകുന്നതിന് താജഴ പറയന്ന ഡരഖകളാണ് 
ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്.

 	 നിശ്ചിത ഡഫാറത്ിൽ 5 രൂപ ഡകാര്ട്ടുഫീ സ്റാമ്പു പതിച്ച അഡപക്ഷ.

 	 അഡപക്ഷഡയാജടാപെം 100 മീറ്ററിനള്ളിൽ താമ�ിക്ന്നവരുജട വീടുകളം, 
ജപാതു ആരാധനാ സ്ലങ്ങളം, വിേ്യാഭ്യാ�സ്ാപനങ്ങളം ഡരഖജപെടു
ത്ിജകാണ്ടുള്ള ഷ�റ്റ് പ്ലാൻ, ജകട്ിടത്ിജന് പ്ലാൻ എന്നിവ ആവശ്യാന
�രണമുള്ള എണ്ണം.

 	 സ്ലത്ിജന് ഷകവശം �ംബന്ിച്ച ഡരഖകൾ

100 മീറ്ററിനള്ളിൽ താമ�ിക്ന്നവരുജട �മ്മതപത്രം നിര്ബന്മില്. 
എന്നാൽ �മീപ്ഡേശജത് �നങ്ങളജട പരാതികൾ പരിഗണിക്കണം.

തുടങ്ങുന്ന വ്യവ�ായം ജപാതു�നങ്ങൾക്ക് ഹാനികരമാഡണാ അല്ഡയാ എന്ന് 
പരിഡശാധിച്ച് ഉറപൊഡക്കണ്ത് ചുമതലജപെട് ഉഡേ്യാഗസ്രാണ്.

6.6.3 അനുവൊേും നൽകുന്നതിമന നടെടിക്ര�ങ്ങള് 
 	 വ്യവ�ായ ശല്യഡമാ മലിനീകരണഡമാ ഉണ്ാകാൻ �ാദ്ധ്യത ഇല്ാത്തും 

ചട്ത്ിജല പട്ിക 1 ൽ ഒഴിജകയള്ള ഇനങ്ങൾക്ക് യന്ത �ാമഗ്ികളജട 
കണക്റഡ് ഡലാഡ് 25 HP യിൽ കവിയാത്തും അഗ്ിശമനഡ�നാ വകു
പെിൽ നിന്നും ്ിയറൻ�് ആവശ്യമില്ാത്തും ആജണങ്ിൽ (1996 ജല 
ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് (ഫാക്ടറികളം വ്യാപാരങ്ങളം �ംരംഭക്വര്ത്
നങ്ങളം മറ്റ് ഡ�വനങ്ങളം ഷല�ൻ�് നൽകൽ)ചട്ങ്ങൾ (FTEOS) ജ�
ക്രട്റിയജട റിഡപൊര്ട്ിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ അനവാേം നൽകുന്നതിന് 
ഭരണ�മിതിയാണ് തീരുമാനം എടുഡക്കണ്ത്.
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 	 5 H.P യിൽ കവിയന്ന �ംഗതിയിൽ ചട്ത്ിജല V-ാം പട്ിക ് കാരം ഉള്ള 
വ്യവ�ായങ്ങൾക്ം 25 HP യിൽ കവിയന്ന എല്ാം വ്യവ�ായങ്ങൾക്ം 
മലിനീകരണം �ംബന്ിച്ച് �ില്ാ ജമഡിക്കൽ ഓഫീ�റുജട റിഡപൊര്ട്ടും 
VI-ാം പട്ിക ്കാരം ഉള്ള എല്ാ വ്യവ�ായങ്ങൾക്ം അഗ്ി്തിഡരാധം 
�ംബന്ിച്ച് ഡിവിൈണൽ ഫയര് ഓഫീ�റുജട റിഡപൊര്ട്ടും ലഭിച്ചതിന
ഡശൈം, ഭരണ�മിതി തീരുമാന്കാരം ആണ് അനവാേം നൽകുന്നത്. 
എന്നാൽ പരി�ര മലിനീകരണം ഉണ്ാകുന്നതജല്ന്ന് മലിനീകരണ നിയ
ന്തണ ഡബാര്ഡ് ശുപാര്ശ ജചയ്ിട്ടുജണ്ങ്ിൽ �ില്ാ ജമഡിക്കൽ ആഫീ�
റുജട റിഡപൊര്ട്് ആവശ്യമില്.

 	 തുടങ്ങാനഡദേശിക്ന്ന സ്ാപനത്ിൽ ഡമാഡട്ാര് സ്ാപിച്ച് ്വര്ത്ി
ക്ന്ന �ംഗതിയിൽ 10 ജതാഴിലാളികഡളാ അതിൽ കൂടുതഡലാ, ഡമാഡട്ാര് 
ഇല്ാജതയള്ള �ംഗതിയിൽ 20 ജതാഴിലാളികഡളാ അതിൽ കൂടുതഡലാ 
ഡ�ാലി ജചയ്ന്നതാജണങ്ിൽ ഇൻഡ്രേീ�് എക്്റ്റൻൈൻ ഓഫീ�റുഡട
ഡയാ ഫാക്ടറി ഇൻജസ്ക്ററുജടഡയാ റിഡപൊര്ട്് ആവശ്യമാണ്.

 	 ജപര്മിൈൻ നൽകുന്നതിന് മറ്റു വകുപ്പുകളജട നിരാഡക്ഷപപത്രം ആവശ്യ
മില്ാത് �ംഗതിയിൽ 30 േിവ�ത്ിനകവം ചട്ത്ിജല 12(3) നിരാഡക്ഷ
പപത്രം ആവശ്യമുള്ള �ംഗതിയിൽ 45 േിവ�ത്ിനകവം (ഡകരളപഞ്ാ
യത്് രാ�് നിയമത്ിജല 236 വകുപെിൽ 60 േിവ�മാണ് ) ഭരണ�മിതി 
തീരുമാനം എടുത്് അഡപക്ഷകജന അറിയിക്കണം. ഇജല്ങ്ിൽ അനമതി 
നൽകിയതായി കണക്കാക്കി അഡപക്ഷകന് ്വൃത്ി തുടരാവന്നതാണ്. 
(ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിജല വകുപെ് 236).

 	 വ്യവ�ായ എഡസ്ററ്റുകൾ, വളര്ച്ചാ ഡകന്ദങ്ങൾ, വിക�ന ഏരിയകൾ, വ്യ
വ�ായ വകുപെ് അംഗീകരിച്ച സ്ലങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ വ്യവ�ായ 
യൂണിറ്റുകൾ ആരംഭിക്ന്നതിന് മുൻകൂര് അനമതി ആവശ്യമില്. മുകളിൽ 
പറഞെ ഡരഖകഡളാജടാപെം നിശ്ചിത ഡഫാറത്ിലുള്ള ഡി്ഡറൈനം 
ഫീസും മാത്രം നൽകിയാൽ മതിയാകും.

 	 ജ�ക്രട്റിയജട തീരുമാനത്ിജനതിരായള്ള അപെീൽ ഭരണ�മിതിക്ം, 
ഭരണ�മിതിയജട തീരുമാനത്ിജനതിജരയള്ള അപെീൽ ഷരെബ്യൂണലി
നം ആണ് നൽഡകണ്ത്.

 	 ജകട്ിട നിര്മ്മാണം �ംബന്ിച്ച ചട്ങ്ങൾ പാലിച്ച് അനമതി വാങ്ങി
യിരിക്കണം. �മീപ്ഡേശജത് �ന�ാന്ദത മൂലം ഒരു വ്യവ�ായം 
തുടങ്ങുന്നത് ്തിഡൈധാര്ഹ മാജണഡന്നാ ജപാതു�നാഡരാഗ്യത്ിന ഹാ
നികരമാജണഡന്നാ, ശല്യമുണ്ാകാനിടയജണ്ഡന്നാ ഭരണ�മിതിക്ക് അഭി
്ായമുള്ള പക്ഷം കാരണം ഡരഖജപെടുത്ി അഡപക്ഷ നിര�ിക്കാവന്ന 
താണ്.

6.7 മെൊതുനിബന്ധനകള്
 	 വിറ്റുവരവ് അടിസ്ാനമാക്കി ചട്ത്ിജല പട്ിക II ്കാരമാണ് 

ഷല�ൻ�് ഫീ�് ഈടാഡക്കണ്ത്. എന്നാൽ യന്ത�ാമഗ്ികൾ സ്ാ
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പിച്ചിട്ടുള്ള സ്ാപനത്ിൽ യന്ത�ാമഗ്ികളജട H.P കണക്കാക്കി ഡമൽ 
പരാമ ര്ശിച്ച ചട്ത്ിജല ്കാരമാണ് ഷല�ൻ�് ഫീ�് ഈടാഡക്കണ്
ത്. പട്ിക II ്കാരം ഉള്ള ഫീ�് ഈടാക്കാൻ പാടില്. (�ര്ക്ലര് നമ്പര് 
32226 /�ി2/97/ത�്ഭവ) ഉ/23.6.98)

 	 പഞ്ായത്് ഷല�ൻ�് നല്ിയ സ്ാപനം ആയാലും ഫാക്ടറി, 
വര്ക്ക്ഡൈാപെ് മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള ശല്യം ഇല്ാതാക്കാൻ 233 എ 
വകുപ്പു്കാരം പഞ്ായത്ിന് അധികാരമുണ്്.

 	 �ംസ്ാന മലിനീകരണ നിയന്തണഡബാര്ഡിജന് പരിധിയിൽജപെടുന്ന 
വ്യവ�ായങ്ങൾക്ക് പഞ്ായത്ിൽനിന്ന് ജപര്മിൈൻ നൽകുന്നതിനമു
മ്പായി കണ്�ന്് ടു എസ്റാ്ിൈ് �ര്ട്ിഫിക്കറ്റും ഷല�ൻ�് നൽകുന്ന
തിന മുമ്പായി കണ്�ന്് ടു ഓപെഡററ്റ് �ര്ട്ിഫിക്കറ്റും ആവശ്യമാണ്.

 	 മരാധിഷ്ിത വ്യവ�ായങ്ങൾക്ക് വനംവകുപെിൽ നിന്നുള്ള ഷല�ൻ�് 
നിഷ്കര്ൈിച്ചിട്ടുള്ളതിനാൽ എൻ.ഒ.�ി. ആവശ്യമില്. (�ി.ഒ.(�ാധാ) 
540/2013/ ത�്ഭവ/2.3.2013)

 	 ജസ്ൈ്യൽ ഇഡക്കാഡണാമി ഡ�ാണിലുള്ള യൂണിറ്റുകൾക്ക് (1996 ജല ഡക
രളപഞ്ായത്് രാ�് (ഫാക്ടറികളം വ്യാപാരങ്ങളം �ംരംഭക്വര്ത്
നങ്ങളം മറ്റ് ഡ�വനങ്ങളം ഷല�ൻ�് നൽകൽ)ചട്ങ്ങൾ) ്കാരമുള്ള 
ഷല�ൻ�് നിയമങ്ങൾ ബാധകമല്.

 	 ഡസ്റാണ് ക്രൈറുകളിൽ നിന്നുള്ള മലിനീകരണം നിയന്തിക്ന്നതിന് തഡദേ
ശഭരണ (�ി) വകുപെിജന് 29.5.99-ജല കത്് നമ്പര് 19182/�ി/99 ്കാ
രമുള്ള നിബന്നകൾകൂടി പാലിക്കണം. 

 	 അഡപക്ഷകൻ പഞ്ായത്് ഷല�ൻ�ിന്ന് പുറജമ ഡകന്ദ-�ംസ്ാന 
�ര്ക്കാരുകളിൽ നിന്നും ആവശ്യമായ ഷല�ൻസുകൾ കൂടി വ്യവ�ായം 
തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായി എടുത്ിരിഡക്കണ്താണ്.

 	 സ്ല ഉടമ തജന്ന അഡപക്ഷകൻ ആയിരിക്കണജമന്നില്. അങ്ങജനയള്ള 
�ദേര്ഭങ്ങളിൽ സ്ല ഉടമയജട �മ്മതപത്രം വാങ്ങി 5 HP യിൽ താജഴ
യള്ളതിന് ര�ിഡ്രേൈൻ നടത്തുകഡയാ, 5 HPയ്ക്കു മുകളിൽ ഉള്ളതിന് ജപര്മി
ൈൻ നൽകുകഡയാ ജചയ്ാം.

ചില പഞ്ായത്തുകൾ അഡപക്ഷകര്ക്ക് വ്യവ�ായം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് NOC 
നല്ി വരുന്നു. ഇത് ജതറ്റായ നടപടിയാണ്. ര�ിഡ്രേൈൻ അജല്ങ്ിൽ ജപര്മി
ൈൻ നൽകലാണ് ശരിയായ നടപടി.

വ്യവ�ായം ആരംഭിക്ന്നതിന ജകട്ിടം നിര്മ്മിഡക്കണ്തുജണ്ങ്ിൽ ജകട്ിട 
നിര്മ്മാണ നിയന്തണ നിയമ/ചട്ങ്ങൾ ്കാരമുള്ള അനമതി മൂൻകൂട്ി വാ
ങ്ങിയിരിക്കണം.

6.8 ടയൂഡട്ൊറിയൽ ഡകൊഡളജുകളമട ര�ിഡ്രേഷന് 
പഞ്ായത്് അതിര്ത്ിയിൽ 10ൽ കുറയാത് വിേ്യാര്ത്ഥികൾക്ക് �ര്ക്കാഡരാ 
�ര്വ്വകലാശാലകഡളാ നടത്തുന്ന വിേ്യാഭ്യാ� ശാഖയിജല ഒരു പരീക്ഷയ്ക് 
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തയ്ാജറടുക്ന്നതിഡനാ �ഹായിക്ന്നതിഡനാ വിേ്യാഭ്യാ�ഡമാ, ഡബാധനഡമാ, 
പരിശീലനഡമാ നൽകുന്ന സ്ാപനങ്ങൾ പഞ്ായത്ിൽ ര�ിസ്റര് ജചയ്ിരി
ഡക്കണ്താണ്. (ഡകരളപഞ്ായത്് രാ�് നിയമം 266, ബന്ജപെട് ചട്ങ്ങൾ)

6.9 സ്കൊര്യ ആശുെത്ികളഡടയും െൊരൊമ��ിക്കൽ  
സ്ൊെനങ്ങളഡടയും ര�ിഡ്രേഷന് 

1987ജല മാന�ികാരാഗ്യ നിയമ ് കാരം നടത്ിവരുന്ന മഡനാഡരാഗികൾക്കാ
യള്ള ആശുപത്രികളം, നഴ്ിങ്ങ് ഡഹാമുകളം, മാന�ിക ജവല്ലുവിളികൾ ഡനരി
ടുന്ന, കുഷ്ഡരാഗികജളഡയാ ശുശ്രൂൈിക്ന്നതിനള്ള സ്ാപനങ്ങളം; �ര്ക്കാ
ഡരാ, �ന്നദ്ധ�ംഘടനകഡളാ നടത്തുന്ന വൃദ്ധ�നങ്ങജള �ംരക്ഷിക്കാനം 
ഡക്ഷമ്വര്ത്നങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനം ഉള്ള സ്ാപനങ്ങളം ഒഴിച്ച് മജറ്റല്ാ 
�്കാര്യ ആശുപത്രികളം, പാരാജമഡിക്കൽ സ്ാപനങ്ങളം പഞ്ായത്ൽ 
ര�ിഡ്രേൈൻ നടത്ാജത ്വര്ത്ിക്കാൻ പാടില്ാത്താണ്. (ഡകരള പഞ്ാ
യത്് രാ�് നിയമം വകുപെ് 269, 270, 271). �്കാര്യ ആയര്ഡവ്വേ ആശുപ
ത്രികൾ ര�ിഡ്രേൈൻ നടഡത്ണ്താണ്. പാരാജമഡിക്കൽ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് 
ജപാലൂൈൻ കണ്ഡരൊൾ ഡബാര്ഡിൽ നിന്നുള്ള അനമതിയം ആവശ്യമാണ്.
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7 
ബ�റ്് രൂെതീകരണവും  
ബ�റ്റി നിയന്ത്രണവും

പഞ്ായത്തുകൾ വാര്ൈിക ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നത് ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് 
നിയമത്ിജന് 214-ാം വകുപെ് അന�രിച്ചാണ് പഞ്ായത്തുകളജട ബ�റ്റ് 
തയ്ാറാകുന്നത് �ംബന്ിച്ച നടപടിക്രമണങ്ങളം ഡഫാറങ്ങളം ്തിപാേിക്
ന്ന ബ�റ്റ് മാന്ൽ 2 /12 /16 ജല GO (Rt ) നം.3291 /16 / LSGD ആയി �ര്
ക്കാര് പുറജപെടുവിച്ചിട്ടുണ്്.

7.1 െഞ്ൊയത്് ബ�റ്്
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമ ് കാരം ബ�റ്റ് �ംബന്ിച്ച നടപടികൾ താജഴ പറ
യന്ന രീതിയിലാണ്.

 	 �നവരി 15 നകം മറ്റു സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റികളജട നിര്ഡേശങ്ങൾ ധനകാര്യ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റിക് ലഭിക്കണം.

 	 ജ�ക്രട്റിയം ഘടകസ്ാപനങ്ങളിജല ഉഡേ്യാഗസ്രും തയ്ാറാക്കി 
നൽകിയ ബ�റ്റ് എസ്റിഡമറ്റുകളം നിര്ഡദേശങ്ങളം പരിഗണിച്ചായിരിക്ക
ണം സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ബ�റ്റ് നിര്ഡദേശങ്ങൾ തയ്ാറാഡക്കണ്ത്.

7.2 മെൊതുനിര്ഡദേശങ്ങള്
 	 മാര്ച്ച് ആേ്യവാരം അവ�ാനിക്ന്നതിന് മുമ്പ് ഡചരുന്ന ഭരണ�മിതി

യജട ്ഡത്യക ഡയാഗത്ിൽ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ജചയര്മാൻ 
ബ�റ്റ് അവതരിപെിക്കണം

 	 അടുത് വര്ൈം നടത്ാനഡദേശിക്ന്ന വിക�ന/ഡക്ഷമ ് വര്ത്നങ്ങജള
ക്റിച്ച് ്�ിഡന്്/ജചയര്ഡപഴ്ണ് നടത്തുന്ന ബ�റ്റ് ആമുഖ ്ഖ്യാപന
ത്ിന് ഡശൈമായിരിക്കണം ബ�റ്റ് അവതരണം

 	 പഞ്ായത്് ബ�റ്റ് നിര്ഡദേശങ്ങൾ പരിഗണിക്കയം ആവശ്യമാജണങ്ി
ൽ മാറ്റം വരുത്തുകയം ജചയ്ാം.
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 	 മാര്ച്ച് അവ�ാനിക്ന്നതിന് മുമ്പ് ബ�റ്റ് പഞ്ായത്് അംഗീകരിക്കണം.
 	 പാസ്സാക്കിയ ഉടജന ബ�റ്റിജന് ഡകാപെി �ര്ക്കാരിനം �ര്ക്കാര് അധികാ

രജപെടുത്ിയ ഉഡേ്യാഗസ്നം ഓഡിറ്റര്മാര്ക്ം അയച്ചുജകാടുക്കണം.
 	 ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകളം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളം അവ പാസ്സാക്കിയ ബ�

റ്റിജന് പകര്പ്പുകൾ ബന്ജപെട് �ില്ാ പഞ്ായത്ിനം �ില്ാ ആസൂത്രണ 
�മിതിക്ം നൽഡകണ്താണ്. 

7.3 ബ�റ്് തത്ങ്ങള്
ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് നിയമത്ിൽ നിര്ഡദേശിച്ചിട്ടുള്ളതും എല്ാ തഡദേശ �്
യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ം ബാധകമായതുമായ സു്ധാന ബ�റ്റ് തത്ങ്ങൾ 
താജഴ ഡചര്ക്ന്നു

 	 മിച്ചം കാണിക്ന്നതായിരിക്കണം ബ�റ്റ്. പഞ്ായത്ിജന് ്തീക്ഷിത 
റവന്യൂ വരുമാനത്ിജന് അഞ്് ശതമാനത്ിൽ കുറയാത്തുക മിച്ചമു
ണ്ായിരിക്കണം. ഋണശീര്ൈകണക്ക്, �നറൽ പര്പെ�് ഫണ്് ഒഴിച്ചുള്ള 
�ര്ക്കാര് ഗ്ാൻറുകൾ, വായ്കൾ എന്നിവ റവനയു വരുമാനമായി കണക്കാ
ക്കാൻ പാടില്.

 	 ബ�റ്റിൽ നിര്ഡദേശിക്കാത് ഒരിനത്ിനഡവണ്ിയം ജചലവ് ജചയ്രുത്.
 	 ഏജതങ്ിലും ഇനത്ിന് ബ�റ്റിൽ നിര്ഡദേശിച്ച തുകയിൽ കൂടുതൽ ജചലവ് 

ജചയ്രുത്.
 	 പാസ്സാക്കിയ ബ�റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ ജചലവ ജചഡയ്ണ് 

�ാഹചര്യം ്തീക്ഷിക്ന്നുജണ്ങ്ിൽ അ്കാരം ജചലവ് ജചയ്ന്നതിന് 
മുമ്പ് �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റ് ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി അവതരിപെിക്ക
യം ഭരണ�മിതി അംഗീകരിക്കയം ഡവണം

പുതുക്കിയ ബ�റ്റിജനക്റിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണ ഉണ്ായിരിക്കണം. ഓഡരാ 
വര്ൈവം ബ�റ്റിൽ കഴിഞെ വര്ൈജത് കണക്ക്, തന്നാണ്ജത് പുതുക്കിയ 
ബ�റ്റ്, അടുത് വര്ൈജത് ബ�റ്റ് എന്നീ വിവരങ്ങൾ നൽകിയിരിക്ം. 
ഇതിൽ തന്നാണ്ജത് പുതുക്കിയ ബ�റ്റ് എസ്റിഡമറ്റ്, �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റി
ഡനാ പുതുക്കിയ ബ�റ്റിഡനാ പകരമുള്ളതല്. ഡനരജത് പാസ്സാക്കിയ ബ�റ്റ് 
അഡതപടി നിലനിൽക്ന്നു. ബ�റ്റിഡനാജടാപെമുള്ള പുതുക്കിയ ബ�റ്റ് എസ്റിഡമ
റ്റ് ്കാരം ഡനരഡത് അവതരിപെിച്ച ബ�റ്റിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ജചലവക
ൾ ജചയ്ന്നത് അനവേനീയമല്. അത് തയ്ാറാക്ന്നത് അടുത് വര്ൈഡത്ക്
ള്ള ബ�റ്റിജന് ്ാരംഭ കാൈ് ബാലൻ�് കണക്കാക്കാൻ ഡവണ്ി മാത്രമാണ്. 
ബ�റ്റിൽ നിര്ഡദേശിക്കാത് ജചലവകൾ നിയമാനസൃതമായി ജചയ്ണജമങ്ിൽ 
ജചലവ് ജചയ്ന്നതിന് മുമ്പ് �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റ്/പുതുക്കിയ ബ�റ്റ് അവതരി
പെിച്ച് പാസ്സാക്കണം.

 	 ഒഴിവാക്കാനാകാത് അടിയന്തിര �ാഹചര്യത്ിൽ (ഉോ: ്കൃതി 
ഡക്ഷാഭം) ബ�റ്റിൽ ഉൾജപെടുത്ാത് തുക ജചലവ് ജചയ്ാം. അടുത് ഡയാ
ഗത്ിൽ �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റ് അവതരിപെിച്ച് ജചലവ് ക്രമീകരിക്കണം. 
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 	 ജകാടുത്തു തീര്ഡക്കണ് എല്ാ തുകകളം ബ�റ്റിൽ വകയിരുത്ണം.
 	 ബ�റ്റ് പാസ്സാക്കാതിരുന്നാൽ ഏ്ിൽ ഒന്നുമുതൽ തഡദേശ�്യംഭരണ 

സ്ാപനത്ിന് ഒരു തുകയം ജചലവ് ജചയ്ാൻ അനവാേമില്.

7.4 ബ�റ്റി നിയന്ത്രണും
ബ�റ്റിൽ ്തീക്ഷിച്ച ഓഡരാ വരവം പൂര്ണ്ണമായി �മാഹരിക്കണം. ബ�റ്റി
ൽ ഉൾജപെടുത്ിയ തുകകളിൽ ജചലവ് നിയന്തിച്ചു നിര്ത്തുന്നതിജനയാണ് 
ബ�റ്റ് നിയന്തണം എന്നതുജകാണ്ടുഡദേശിക്ന്നത്. 

വര്ൈം ആരംഭിക്ന്നതിനമുമ്പ് പദ്ധതിരൂപീകരണം �ാധ്യമാകാജത 
വരികയം അതുകാരണം ബന്ജപെട് ജഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ആവശ്യ
മായ രീതിയിൽ പദ്ധതിജച്ചലവ് വകയിരുത്ാൻ കഴിയാജത വരികയം ജചയ്
ന്ന �ാഹചര്യം മുൻ വര്ൈങ്ങളിൽ ഉണ്ായിട്ടുള്ളതാണ്. ജചലവ് ജചയ്ന്ന ഓഡരാ 
ജഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്ിലും ജചലവിനാവശ്യമായ പണം ഉജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്ിയ ഡശൈം മാത്രം ജചലവ് ജചയ്ന്നതാണ് ബ�റ്റ് നിയന്തണം. ഇ്കാ
രമുള്ള നിയന്തണം ഉറപ്പുവരുത്ണജമങ്ിൽ വാര്ൈികപദ്ധതി അംഗീകാരം 
ലഭിച്ച ഉടജന �പ്ലിജമൻററി അജല്ങ്ിൽ പുതുക്കിയ ബ�റ്റ് അവതരിപെിച്ച് 
യഥാര്ത്ഥത്ിൽ ്തീക്ഷിക്ന്ന പദ്ധതിജച്ചലവകൾ ബ�റ്റിൽ ഉൾജപെടുത്
ണം. പദ്ധതിജച്ചലവകൾ നിര്വ്വഹിക്കാൻ �ില്ാആസൂത്രണ�മിതി അംഗീ
കാരഡത്ാജടാപെം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനം പാസ്സാക്കിയ ബ�റ്റിൽ 
തുക ഉണ്ായിരിക്കയം ഡവണം. ബ�റ്റിനമുമ്പുതജന്ന വാര്ൈിക പദ്ധതിക്ക് 
ഡി.പി.�ി.യജട അംഗീകാരം വാഡങ്ങണ്തും, ആയതുകൂടി ഉൾജപെടുത്ി ബ�റ്റ് 
അംഗീകരിഡക്കണ്തുമാണ്.

പഞ്ായത്ിജന് ്വര്ത്നം ക്രമീകരിക്ന്നതിനം വിലയിരുത്തുന്നതിനമു
ള്ള സു്ധാന ഡരഖയാണ് ബ�റ്റ്. ആ രീതിയിൽ ബ�റ്റിജന കണക്കാക്കി, 
ബ�റ്റിൽ നിര്ഡദേശിച്ച തുകകളിൽ ജചലവ് നിയന്തിച്ച് നിര്ഡത്ണ്താണ്.

ഓഡരാ മാ�വം ് തിമാ� അക്കൗണ്് പരിഡശാധിക്ഡമ്പാൾ വരവ്-ജചലവക
ൾ ബ�റ്റിന് അനസൃതമായവ തജന്നയാഡണാ എന്ന കാര്യം ധനകാര്യസ്റാന്ിം
ഗ് കമ്മിറ്റിയജട മുഖ്യ പരിഗണനയായിരിക്കണം. ബ�റ്റിജന മറി കടന്നുളള 
ജചലവകജള �ാമ്പത്ിക അച്ചടക്കം ലംഘിക്ന്ന നടപടിയായി വിലയിരു
ത്ണം.

ഗൗരവമുള്ള ബ�റ്റ് വ്യതിയാനങ്ങൾ ശ്ദ്ധയിൽ ജപട്ാൽ അവ ഉടനടി തിരു
ത്തുന്നതിനള്ള നിര്ഡദേശങ്ങൾ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഭരണ�മിതിയജട 
ശ്ദ്ധയിൽ ജകാണ്ടുവഡരണ്താണ്.

7.5 ധനകൊര്യസ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി ശ്രദ്ധിഡക്കണ കൊര്യങ്ങള്
 	 ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി തയ്ാറാക്ന്ന സു്ധാന ഡരഖയാണ് 

ബ�റ്റ്. ഈ ഡബാധ്യഡത്ാജട ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്കൽ, ബ�റ്റ് നിര്വ്വഹണം 
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(അതായത് ജചലവ് ജചയ്ൽ), �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റ് എന്നിവജയ �മീപി
ക്കണം. 

 	 �നവരി 15-ന് മുമ്പുതജന്ന ജ�ക്രട്റിയം ബന്ജപെട് ഉഡേ്യാഗസ്രുമായി 
ബ�റ്റ് ചര്ച്ചകൾ ഔപചാരികമായിത്ജന്ന നടത്ണം. ബ�റ്റ് നിര്ഡദേശ
ങ്ങൾ നിശ്ചിത ബ�റ്റ് ഡഫാര്മാറ്റിൽ തജന്ന എഴുതി �മര്പെിക്കാൻ നിര്ഡദേ
ശിക്കണം.

 	 ബ�റ്റിജന അതിലംഘിക്ന്ന ജചലവകൾ ഉണ്ാകുന്നിജല്ന്ന് ഉറപ്പുവരു
ത്ണം

 	 ആവശ്യമായ ഘട്ത്ിൽ �പ്ലിജമൻററി ബ�റ്റ് അഥവാ പുതുക്കിയ ബ�റ്റ് 
അവതരിപെിക്കണം.
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8 
ബ�റ്് തയ്ൊറൊക്കൽ

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട വാര്ൈിക ബ�റ്റിജന് ്ാധാന്യവം 
ബ�റ്റ് �ംബന്ിച്ച നടപടി ക്രമങ്ങളം മുൻ അദ്ധ്യായത്ിൽ വിശേീകരിച്ചിട്ടു
ണ്ഡല്ാ. ഇവയജട അടിസ്ാനത്ിൽ ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിന് അറിഞെിരി
ഡക്കണ് ് ധാനജപെട് കാര്യങ്ങളാണ് ഈ അദ്ധ്യായത്ിൽ ് തിപാേിക്ന്നത്.

8.1 െഞ്ൊയത്് ബ�റ്്
ബ�റ്റ് പാസ്സാക്കാജത ഒരു തരത്ിലുള്ള ജചലവകളം പഞ്ായത്് ഫണ്ിൽ 
നിന്നും നടത്ാവന്നതല്. ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്കൽ ്ക്രിയയിൽ പ്ലാൻ, എസ്റിഡമ
റ്റ്, ഡനാണ് പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റ് എന്നിങ്ങജന രണ്ടു ഭാഗങ്ങളണ്്

8.1.1 ഡനൊണ് പ്ൊന് എസ്റിഡ�റ്്

തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപന ജ�ക്രട്റി ഘടക സ്ാപന ഡമധാവികളജട 
ഡയാഗം ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റിയജട ഡനതൃത്ത്ിൽ വിളിച്ചുഡചര്ത്് 
ഡനാണ് പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റ് നിശ്ചിത ഡഫാറത്ിൽ �മര്പെിക്വാൻ ആവശ്യ
ജപെടുന്നു. അഡതാജടാപെം ജ�ക്രട്റി അഡദേഹത്ിജന് ചുമതലയിലുള്ള വിഭാ
ഗങ്ങളജട ഡനാണ്പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റ് നിശ്ചിത ഡഫാറത്ിൽ തയ്ാറാക്കയം 
ജചയ്ന്നു. ഘടകസ്ാപന ഡമധാവികളം ജ�ക്രട്റിയം തയ്ാറാക്കിയ ഡനാണ് 
പ്ലാൻ ബ�റ്റ് നിര്ഡദേശങ്ങൾ ബന്ജപെട് മറ്റു സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റികൾക്ക് പരിഡശാ
ധനക്ം നിര്ഡദേശങ്ങൾക്മായി ഷകമാറുന്നു. സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികൾ ബ�റ്റ് 
നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഡക്രാഡീകരിച്ച് നിശ്ചിത ഡഫാറത്ിൽ തയ്ാറാക്കി ധനകാര്യ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് തിരിജക നൽകുന്നു. മറ്റു സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ നിന്നും 
ജ�ക്രട്റിയിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്ഡദേശങ്ങളജട അടിസ്ാനത്ിൽ ധനകാര്യ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റി ഡനാണ് പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റ് അന്തിമമായി തയ്ാറാക്ന്നു.
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8.1.2 പ്ൊന് എസ്റിഡ�റ്്
തഡദേശ�്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ, പദ്ധതി ആസൂത്രണ മാര്ഗ്ഗഡരഖ ്കാരം 
നടപടി ക്രമങ്ങൾ പാലിച്ച്, വാര്ൈിക പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി, �ില്ാ ആസൂത്രണ 
�മിതിയജട അംഗീകാരം വാങ്ങുന്നു.

അംഗീകരിച്ച വാര്ൈികപദ്ധതിയം (പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റ് ) മുൻകൂട്ി തയ്ാറാക്കിയി
ട്ടുള്ള ഡനാണ് പ്ലാൻ എസ്റിഡമറ്റും �ംഡയാ�ിപെിച്ച് നിശ്ചിത ഫാറത്ിൽ ധനകാ
ര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റി കരട് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നു.

ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിന് മുമ്പായി വാര്ൈികപദ്ധതി അംഗീകരിച്ചിട്ില്ാത് 
�ാഹചര്യത്ിൽ ഗ്ാമ�ഭ അംഗീകരിച്ച നിര്ഡദേശങ്ങളജട അടിസ്ാനത്ിൽ 
ബ�റ്റ് രൂപീകരിക്കയം വാര്ൈികപദ്ധതി അംഗീകരിച്ചതിനഡശൈം ബ�റ്റ് 
പുതുഡക്കണ്തുമാണ്.

8.1.3 ബ�റ്് ഡസ്ററ്്മ�ന്ും െട്ികകളും
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് വാര്ൈിക ബ�റ്റ്, നിശ്ചിത ബ�റ്റ് ഡസ്റ
റ്റ്ജമന്് ഫാറങ്ങളിൽ തയ്ാറാക്കി, ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റി ജചയര്ഡപഴ്ണ് 
അവതരിപെിക്ന്നു. �ി.ഒ.(എം.എ�്.) 40/2015/ത.�്.ഭ.വ./27.2.15 ്കാരം 
ഗ്ാമപഞ്ായത്തുകൾക്ക് ഏകീകൃത ബ�റ്റ് ഡഫാര്മാറ്റ് അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്്.

8.2 മെൊതുനിര്ഡദേശങ്ങള്
പഞ്ായത്ിജന് അനിവാര്യ ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിന് നടത്തുന്ന ആവ
ര്ത്ന �്ഭാവമുള്ള ജചലവകൾക്ം ഭരണപരമായ നടത്ിപെ് ജചലവക
ൾക്ം ്ഡത്യകം ഡ്ാ�ക്റ് ആവശ്യമില്. ഭരണപരമായ ആവശ്യങ്ങജളല്ാം 
ഡനാണ്പ്ലാനിലും, വിക�നപരമായ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാനിലും ഉൾജപെടുത്ണം. 
പഞ്ായത്ിജന് അനിവാര്യ ചുമതലകൾക്കാവശ്യമായ കണ്ടിൻ�ൻ�ി 
ഫണ്ടും ജമയിൻറനൻ�്, അറ്റകുറ്റപെണികൾ, ഓഫീ�് മാഡന�്ജമന്്, എസ്റാ
്ിജമെന്് ജചലവകൾ, ഡലാണ് തിരിച്ചടവ് എന്നിവ കഴിച്ച് പഞ്ായത്ിജന് 
തനതു ഫണ്ിൽ ബാക്കിയള്ള �ംഖ്യയാണ് �ര്പ്ല�് ഫണ്ായി പ്ലാനിൽ 
ജകാണ്ടുവഡരണ്ത്. ബ�റ്റ് ഒരു കാരണവശാലും ജപരുപെിച്ച് തയ്ാറാക്കാൻ 
പാടില്. അത് ഭരണസ്തംഭനത്ിന് കാരണമാകും. പഞ്ായത്ിജന് മുൻജകാല്
ങ്ങളിജല യഥാര്ത്ഥവരവം ജചലവം, ബ�റ്റ് വര്ൈത്ിൽ �ാധ്യമാകുന്ന വരവ
കളം കണക്കിജലടുത്് യാഥാര്ത്ഥ്യഡബാധഡത്ാജട വിക�നപദ്ധതികൾക്ക് 
രൂപം നൽഡകണ്ത്.

8.2.1 പുതുക്കിയ (റിലവസ്�് ) ബ�റ്ിമന ആവശ്യകത
അടുത് �ാമ്പത്ികവര്ൈഡത്ക്ള്ള ബ�റ്റിജന് ആേ്യപടി ഈ വര്ൈജത് 
ബ�റ്റ് റിഷവ�് ജചയ്് ഈ �ാമ്പത്ിക വര്ൈാവ�ാനത്ിജല യഥാര്ത്ഥ 
ഡ്ാ�ിങ്ങ് ബാലൻ�് കജണ്ത്തുക എന്നതാണ്. ഈ വര്ൈജത് ബ�റ്റിൽ 
ഓപെണിങ്ങ് ബാലൻ�ായി കഴിഞെ മാര്ച്ച് മാ�ജത് ഡ്ാസ്സിങ്ങ് ബാലൻ�് 
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എഴുതിയിരിക്ന്നതും ക്യാൈ് ബുക്കിൽ കഴിഞെ മാര്ച്ചിജല ഡ്ാസ്സിങ്ങ് 
ബാലൻ�് എഴുതിയിരിക്ന്നതും, തമ്മിൽ വളജര വ്യത്യാ�ം വന്നിരിക്കാം. 
അതു കൂടാജത ഈ ജകാല്ജത് വരുമാനവം ജചലവകളം പരിഡശാധിക്ഡമ്പാ
ൾ വളജരയധികം മാറ്റങ്ങൾ അത്യാവശ്യമായി വരികയം ജചയ്ം. അതിനാൽ 
ഓഡരാ �നവരി മാ�ത്ിലും കഴിഞെ മാര്ച്ച് മാ�ജത് ക്യാൈ്ബുക്കിജല 
ഡ്ാ�ിങ്ങ് ബാലൻ�് ഓപെണിങ്ങ് ബാലൻ�ായി എടുക്കയം ഈ ജകാല്
ജത് ഡി�ംബര് 31 വജരയള്ള വരുമാനവം ജചലവം തുടര്ന്ന് മാര്ച്ച് 31 വജര 
യഥാര്ത്ഥമായി ്തീക്ഷിക്ന്ന വരവകളം ജചലവകളം കൂടി കണക്കിജല
ടുത്ാണ് ബ�റ്റ് റിഷവ�് ജചഡയ്ണ്ത്. അങ്ങജന ബ�റ്റ് റിഷവ�് ജചയ്തു
കഴിഞൊൽ അടുത് ജകാല്ജത് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിനള്ള ഓപെണിങ്ങ് 
ബാലൻ�് ലഭിക്ന്നതാണ്.

8.2.2 ബ�റ്് തയ്ൊറൊക്ഡമ്പൊള് ശ്രദ്ധിഡക്കണ കൊര്യങ്ങള്
 	 വിക�ന പദ്ധതികളജട ജചലവ് ഉൾജപെജട അടുത് വര്ൈഡത്യ്ക് ഉണ്ാ

കാനിടയള്ള വരവ ജചലവകൾ ബ�റ്റിൽ ഉണ്ായിരിക്കണം
 	 വിവിധ ഡ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന വരവകളം പ്ലാൻ, ഡനാണ്പ്ലാ

ൻ എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിക്ന്ന എല്ാ വരവകളം പഞ്ായത്്/നഗര�ഭ 
ഫണ്ാണ്. എന്നാൽ ഏജതങ്ിലും ്ഡത്യക ഉഡദേശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്
ന്ന തുകകൾ അ്കാരം തജന്ന കണക്കാക്കണം

 	 ഡി�ംബര് പകുതിക്ഡശൈം നടപ്പുവര്ൈജത് പദ്ധതികളജട നടത്ിപെ് 
അവഡലാകനം ജചയ്കയം സ്ിൽ ഓവര് ആകാൻ �ാധ്യതയള്ള പദ്ധതി
കളം അവക്കാവശ്യമായി വരുന്ന തുകയം കണക്കാക്കയം ഡവണം.

 	 ഡി�ംബര് അവ�ാനവാരം ഉഡേ്യാഗസ്രുജട (വിവിധ വകുപെ് ഓഫീ�് 
തലവൻമാരിൽ നിന്നും) പക്കൽ നിന്നും തന്നാണ്ടു വര്ൈജത് റിഷവ�്ഡ് 
ബ�റ്റിനള്ള ജ്ാഡപൊസ്സലുകളം ബ�റ്റ് വര്ൈഡത്ക്ള്ള ജ്ാഡപൊ�ലുക
ളം ജ�ക്രട്റി ആവശ്യജപെടണം.

 	 ജ�ക്രട്റി ഉൾജപെജടയള്ള ഉഡേ്യാഗസ്രിൽ നിന്നും ലഭിച്ച നിര്ഡദേശങ്ങൾ 
�നവരി മാ�ം ആേ്യ വാരത്ിൽ ബന്ജപെട് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളിൽ 
ചര്ച്ച ജചയ്് തീരുമാനിക്കണം. ഈ ഡയാഗത്ിൽ ബന്ജപെട് ഉഡേ്യാഗ
സ്ജരക്കൂടി പജങ്ടുപെിക്ന്നത് ഉചിതമായിരിക്ം.

 	 �നവരി 15-നകം മറ്റ് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റികളജട നിര്ഡദേശങ്ങൾ ധനകാര്യ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക് ലഭിക്കണം.

 	 ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഈ നിര്ഡദേശങ്ങൾ ചര്ച്ച ജചയ്കയം 
വരുമാന ഡ്ാതസ്സുകളജട അടിസ്ാനത്ിൽ കരട് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ക
യം ഡവണം. ഈ ചര്ച്ചയിഡലക്ക് ആവശ്യജമങ്ിൽ മറ്റു സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി 
ജചയര്മാൻമാഡരയം ഉഡേ്യാഗസ്ഡരയം കൂടി ക്ഷണിക്കാവന്നതാണ്.

 	 കരടു ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്കി കഴിഞൊൽ പഞ്ായത്ിജന് ്ഡത്യക ഡയാഗം 
വിളിക്കാവന്നതാണ്. ്ഡത്യക ഡയാഗത്ിലാണ് ബ�റ്റ് അവതരിപെിഡക്ക
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ണ്ത്. കരട് ബ�റ്റിഡനാജടാപെം ്�ിഡണ്ിജന് ആമുഖ ്�ംഗം കൂടി 
തയ്ാറാക്കി നൽകുന്നത് ഉചിതമായിരിക്ം.

 	 ആമുഖ ് ഖ്യാപനത്ിൽ വരും വര്ൈജത് ് വര്ത്നങ്ങൾ �ംബന്ിച്ച 
പഞ്ായത്ിജന് കാഴ്ചപൊടും അത് �ാക്ഷാത്ക്കരിക്ന്നതിനള്ള പദ്ധതി
കളം അവയ്ക്കു നൽകിയ മുൻഗണനകളം അതിജന് യക്തിയം വിശേമാക്കാ
വന്നതാണ്. ് �ിഡണ്ിജന് ആമുഖ ് �ംഗത്ിനഡശൈം ധനകാര്യ സ്റാ
ന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ജചയര്മാൻ കരട് ബ�റ്റ് അവതരിപെിക്ന്നു.

 	 മാര്ച്ച് ആേ്യ ആഴ്ച കഴിയന്നതിന് മുമ്പായി ്ഡത്യകഡയാഗത്ിൽ ബ�റ്റ് 
അവതരിപെിഡക്കണ്തും മാര്ച്ച് മാ�ം 31-ാം തീയതിക് മുൻപായി ബ�റ്റ് 
അംഗീകരിഡക്കണ്തുമാണ്.

 	 ബ�റ്റിൽ ബാദ്ധ്യതകൾ, എൻഡഡാവ്ജമന്്, �ര്ക്കാര് ഗ്ാന്്, അംശാോയം 
എന്നിവ കഴിച്ചുള്ള തുകയജട 5% ത്ിൽ കുറയാത് തുക നീക്കിയിരുപെ് 
ഉണ്ായിരിക്കണം.

 	 ബ�റ്റ് പാസ്സാക്കിയ ഡശൈം വരവ് ജചലവകളിൽ അനിവാര്യമായ മാറ്റം 
ആവശ്യമാജണങ്ിൽ യഥാവിധി അനപൂരക (�പ്ലിജമൻററി) ബ�റ്റ് പാ
സ്സാക്കണം.

 	 പാസ്സാക്കിയ ബ�റ്റിജന് പകര്പെ് �ര്ക്കാരിനം, �ര്ക്കാര് അധികാരജപെ
ടുത്ിയ ഉഡേ്യാഗസ്നം, ഓഡിറ്റര്മാര്ക്ം അയച്ചു ജകാടുക്കണം.

 	 ഗ്ാമ പഞ്ായത്തുകളം ഡ്ാക് പഞ്ായത്തുകളം ബ�റ്റിജന് പകര്പെ് 
�ില്ാ പഞ്ായത്ിനം �ില്ാ ആസൂത്രണ �മിതിക്ം നൽകണം.

 	 �ാമ്പത്ിക വര്ൈം ആരംഭിക്ന്നതിന മുമ്പ് ആ വര്ൈഡത്ക്ള്ള ബ�റ്റു 
പാസ്സാക്കാജത യാജതാരു ജചലവം നടത്ാൻ പാടില്. ഇ്കാരം ഭരണ
സ്തംഭനം ഉണ്ാകുന്നുജവങ്ിൽ ഭരണ �മിതി പിരിച്ചുവിടുന്നതിന് നടപടി 
�്ീകരിക്കാൻ �ര്ക്കാരിന് അധികാരമുണ്്.

ബ�റ്റ് എന്നത് ജവറും വരവ് ജചലവകളഡടയം �ംഖ്യകളഡടയം യാന്തികമായ 
്ഡയാഗം എന്നതിനപ്പുറം ഒരു സ്ാപനത്ിജന് വരും വര്ൈജത് ്വര്ത്
നങ്ങളജട ഒരു ്തീക്ഷിത ഡരഖയാജണന്ന ഡബാധ്യം ഉണ്ാഡകണ്തുണ്്. സ്ാ
പനത്ിജന് കാഴ്ചപൊടും ലക്ഷ്യവം വ്യക്തമാക്ന്നതിനം അത് �ാക്ഷാത്ക്കരി
ക്ന്നതിനം േിശാഡബാധം നൽകുന്ന നയപരവം ധനപരവമായ ഉപകരണം 
എന്ന നിലയിൽ ഇതിജന് ്ാധാന്യം ഉൾജക്കാഡള്ളണ്താണ്.

8.2.3 ബ�റ്് ആമുഖ പ്ഖ്യൊെനും
ബ�റ്റ് അവതരണത്ിനള്ള പഞ്ായത്ിജന് ്ഡത്യക ഡയാഗത്ിൽ ്
�ിഡന്ിജന് ആമുഖ്ഖ്യാപനം പഞ്ായത്് ഏജറ്റടുത്് നടപൊക്കാനഡദേ
ശിക്ന്ന വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾക്ം ഡക്ഷമപരിപാടികൾക്ം ഊന്നൽ 
നൽകുന്നതായിരിക്കണം. അടുത് �ാമ്പത്ിക വര്ൈഡത്യ്ക് ഏജതല്ാം ഡമ
ഖലകൾക്കാണ് മുൻഗണന നൽകിയിരിക്ന്നജതന്ന വസ്തുത പദ്ധതി ് വര്ത്
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നങ്ങളമായി ബന്ജപെട് അഡന്ൈണങ്ങളജടയം സ്റാന്ിംഗ് കമ്മറ്റികളിജലയം 
ഭരണ�മിതിയിജലയം ചര്ച്ചകളജടയം മറ്റും ജവളിച്ചത്ിൽ കജണ്ത്ിയ
തിജന് അടിസ്ാനത്ിലായിരിക്കണം ്ഖ്യാപിഡക്കണ്ത്. വലിയ വിവാ
േങ്ങൾഡക്കാ വിഡയാ�നങ്ങൾഡക്കാ ഇടനൽകാത് രീതിയിലായിരിക്കണം 
്ഖ്യാപനം നടഡത്ണ്ത്. താരതഡമ്യന വലിയതുക വകയിരുത്ിജക്കാണ്ടും 
്ഡേശത്ിജന് വിക�നത്ിനം ് ഡേശവാ�ികളജട ഡക്ഷമത്ിനം ഉതകുന്ന
രീതിയിൽ കാലാന�ാരിയായ ്ാഡയാഗിക ്വര്ത്നജമന്ന നിലയിലുമാ
യിരിക്കണം ഈ ്ഖ്യാപനം അവതരിപെിഡക്കണ്ത്. ജവറുജമാരു വാഗ്ാനജമ
ന്ന നിലയിലാകാതിരിയ്കാൻ ്ഡത്യകം ശ്ദ്ധിഡയ്കണ്താണ്. അധികം �മയം 
അപഹരിയ്കാജത ബ�റ്റ് അവതരണഡയാഗത്ിജന് ്ാധാന്യം ഉൾജക്കാണ്് 
കഴിയാവന്നത്ര ഹ്ര�്മായി എന്നാൽ കാര്യമാത്ര്�ക്തമായി ഡവണം ഈ 
വിൈയങ്ങൾ അവതരിപെിഡക്കണ്ത്. തുടര്ന്ന് ഈ കാര്യം നടപെിലാക്കാൻ ഡന
തൃത്പരമായ പങ്് വഹിക്ജമന്ന് ഭരണ�മിതിക്ഡവണ്ി ഉറപ്പുനൽകുന്നതാ
കണം ഈ ആമുഖ്ഖ്യാപനം.
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9 
മ�ന്�ര് ബ�റ്ിുംഗും 

ഓ�ിറ്ിുംഗും

ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗും ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റിംഗും പഞ്ായത്് രാ�് മായി ബന്
ജപെട്് രൂപജപെട് ആശയമല്. അന്തര്ഡേശീയ-ഡേശീയ തലങ്ങളിൽ വളജര 
കാലജത് ശ്മഫലമായാണ് ജ�ൻഡര് പ്ലാനിംഗ്, ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ്, ജ�ൻഡര് 
ഓഡിറ്റ് എന്നീ ആശയങ്ങൾ രൂപജപെട്ത്. �ാമ്പത്ികനയം തയ്ാറാക്ഡമ്പാ
ഴും ബ�റ്റ് രൂപീകരണ വിശകലനഡവളയിലും സ്തീ പരിഗണന ഉണ്ാകണജമ
ന്ന നിര്ഡദേശം 1995 ജല ബീ�ിംഗ് ഡകാണ്ഫറൻ�ിജല കര്മ്മപരിപാടിയിൽ 
തജന്ന ഉൾജപെടുത്ിയിരുന്നു. 2000-ൽ നടന്ന യ.എൻ �നറൽ അ�ം്ിയിലും 
�ാമൂഹിക, �ാമ്പത്ിക, വിക�ന നയങ്ങൾ തയ്ാറാക്ഡമ്പാഴും ലിംഗപേവി 
കാഴ്ചപൊടിനള്ള നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഉണ്ായി. ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗ് ആേ്യമായി നട
ന്നത് 1984 ൽ ആഡ്രേലിയയിലാണ്. തുടര്ന്ന് 1995 ൽ േക്ഷിണാരെിക്കയിലും 
ജ�ൻഡര് ബ�റ്റുണ്ായി. ഇന്ന് നിരവധി രാ�്യങ്ങളിൽ ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് തയ്ാ
റാക്ന്നുണ്്. ഇന്ത്യയിൽ അഡഞ്ാളം �ംസ്ാനങ്ങൾ ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് തയ്ാ
റാക്കി വരുന്നു. ഡകരളം ജ�ൻഡറിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ ബ�റ്റ് വിശകലനം 
നടത്ാൻ ആരംഭിച്ചു. ഈ �ാഹചര്യത്ിൽ വളജര ഫല്േമായി ജ�ൻഡര് 
ബ�റ്റിംഗ് നടത്ാൻ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളം ബാധ്യസ്രാണ്.

ഡകരളത്ിജല തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗ്/
പ്ലാനിംഗ് എന്നീ ഡപരിൽ അജല്ങ്ിലും, വനിതാ ഘടകപദ്ധതി എന്ന ഡപരിലും, 
ജപാതു ഡ്ാ�ക്ടിൽ സ്തീ പരിഗണന ഉണ്ാവണം എന്ന നിര്ഡദേശത്ിലൂജടയം 
�നകീയാസൂത്രണത്ിജന് ആരംഭത്ിൽ തജന്ന ഈ ്വര്ത്നങ്ങൾക്ക് 
തുടക്കം കുറിച്ചു. എന്നാൽ ഉഡദേശിച്ച ലക്ഷ്യം ഷകവരിക്കാൻ പൂര്ണ്ണമായം 
നമുക്ക് കഴിഞെിട്ില്. ഈ ലക്ഷ്യം ഷകവരിക്കാൻ ്ഡത്യകം ശ്ദ്ധിഡക്ക
ണ്താണ്.
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9.1 മ�ന്�ര്
ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗ് നടത്തുന്നതിന് ‘ജ�ൻഡര്’ എന്താജണന്ന് അറിഡയണ്
തുണ്്. ജ�ൻഡര് എന്നത് സ്തീയഡടയം പുരുൈഡന്യം �ാമൂഹികവം വ്യക്തിപ
രവമായ ബന്ത്ിജന് അടിസ്ാന ത്ിലാണ് വിവക്ഷിക്ന്നത്. എന്നാൽ 
പലരും ‘ജ�ൻഡര്’ ‘ജ�ക്സും’ കൂട്ിഡച്ചര്ത്ാണ് ചിന്തിക്ന്നത്. ഇവ തമ്മിൽ 
വളജര വലിയ വ്യത്യാ�മാണുള്ളത്. വ്യത്യാ�ം ഡബാധ്യജപെട്ാഡല ജ�ൻഡര് 
എന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തത വരു..

ജ�ക്സും ജ�ൻഡറും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാ�ം എന്ത്?

ജ�ക്് ജ�ൻഡര്

്കൃതിേത്മാണ്
ഷ�വശാസ്തപരമാണ്
മാറ്റാൻ കഴിയില്
കാണാൻ കഴിയന്നതാണ്

മനൈ്യ നിര്മ്മിതമാണ്
�ാമൂഹ്യമാണ്, രാഷ്ടീയമാണ്
മാറ്റാൻ കഴിയന്നതാണ്
കാണാൻ കഴിയന്നതല്

ജ�ൻഡര് എന്നത് ആശയപരമായി, ചരിത്രപരമായി, മതപരമായി, �ാംസ്ാരി
കമായി, മൂല്യപരമായി രൂപജപെടുത്ിയതാണ്. ഇത് �ാമൂഹികവം �ാമ്പത്ി
കവം രാഷ്ടീയവമായ അ�മത്ത്ിഡലക്ം ക്രഡമണ പുരുൈജന് ഡമധാവിത്ം 
സ്തീയിൽ സ്ാപിക്കജപെടുന്ന അവസ്യിഡലക്ം അറിയാജത എത്ിഡച്ചരുക
യം ജചയ്തു. ഈ പശ്ചാത്ലത്ിലാണ് ജ�ൻഡര് പ്ലാനിംഗിഡന്യം ജ�ൻഡര് 
ബ�റ്റിംഗിഡന്യം ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റിംഗിഡന്യം ്ാധാന്യം ഉടജലടുക്ന്നത്.

9.1.1 മ�ന്�ര് ബ�റ്ിുംഗിമന ആവശ്യകത എന്ൊണ് ?
 	 ഭരണഘടന വിഭാവനം ജചയ് �മത്ം/തുല്യത നടപെിലാക്കാൻ.
 	 അധികാരവിഡകന്ദീകരണത്ിജന് അടിസ്ാനശിലയായ �ാമൂഹ്യനീതി 

്ാവര്ത്ിക മാക്കാൻ
 	 �ന�ംഖ്യയജട പകുതി വരുന്ന സ്തീകളജട ്ശ്നങ്ങൾക്ക് ്ാധാന്യം 

നൽകാജതയള്ള വിക�നത്ിജന് അപൂര്ണ്ണത ഒഴിവാക്കാൻ.
 	 ലിംഗപേവി തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്ന വിധത്ിൽ ബ�റ്റിൽ തുക മാറ്റിജവ

ക്കാൻ.
 	 ബ�റ്റിൽ ലിംഗപേവി തുല്യമാക്ന്നതിനായി വകയിരുത്ിയ തുക ജചല

വാഡക്കണ് ജതന്തിജനന്നും എങ്ങജനജയന്നും ബ�റ്റ് ്�ംഗത്ിൽ വ്യക്ത
മാക്കാൻ.

 	 ലിംഗപേവി നയം രൂപീകരിക്കാൻ.
 	 സ്തീകജള മുഖ്യധാരയിൽ ജകാണ്ടുവരാൻ.
 	 10% വനിതാ ഘടക പദ്ധതി (WCP) ഒഴിജകയള്ള തുക ഉപഡയാഗിച്ച് നട

ത്തുന്ന വിക�ന്വര്ത്നങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സ്തീകൾക്ക് 
പങ്ാളിത്മില്ാത് അവസ് മാറ്റാൻ.
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 	 നിലനിൽക്ന്ന ലിംഗ വിഡവചനം ഇല്ാതാക്കാൻ.
 	 വനിതാ ഘടക പദ്ധതിയിലൂജട സ്തീകളജട തന്തപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ 

(Strategic needs) പരിഹരിക്കാൻ.
 	 ശരിയായ ഡമാണിറ്ററിംഗ് നടത്ാൻ.
 	 �നാധിപത്യഭരണത്ിൽ വിക�നത്ിജന് ഡതാത് ഉയര്ത്ാൻ.

9.1.2 മ�ന്�ര് ബ�റ്ിുംഗ് സ�തീെനും

ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗിജന് ലക്ഷ്യം ഓഡരാ ഡമഖലയ്ക്കും വിനിഡയാഗിക്ന്ന 
തുകയിൽ 50% സ്തീകൾക്ം 50% പുരുൈൻമാര്ക്ം എന്നതല്. സ്തീയഡടയം പുരു
ൈഡന്യം ആവശ്യങ്ങൾ, ്ശ്നങ്ങൾ, അവസ് എന്നിവ വ്യത്യസ്തമായിരിക്ം. 
അത് വിശകലനം നടത്തുകയം അതിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ നടത്തുന്ന ്വൃ
ത്ിയിൽ സ്തീകൾക്ക് എന്ത് മാത്രം �്ീകാര്യത ഉണ്ാവം, നിയന്തണമുണ്ാ
വം എന്ന് വിശകലനം നടത്ി അതിൽ തുല്യത ഉറപ്പുവരുത്ാൻ ഉതകുന്നതര
ത്ിൽ ഡവണം ധനവിനിഡയാഗം നടത്ണം.

 	 ബ�റ്റ് ഏജതാരു �ര്ക്കാരിഡന്യം വളജര ്ധാനജപെട് നയപരമായ 
ഉപകരണമാണ്. പണമിജല്ങ്ിൽ ഏജതാരു നയവം നടപെിലാക്കാൻ 
കഴിയില്. ആയതിനാലാണ് നയത്ിൽ സ്തീ- പുരുൈ തുല്യത/ ജ�ൻഡര് 
പ്ലാനിംഗ് വിശാലമായി സൂചിപെിക്ന്നത്. കൂടാജത അതിനനസൃതമായി 
പണം നീക്കി ജവക്കാനം, പണം എങ്ങജന ജചലവഴിക്കണജമന്ന് കാര്യ
മായി നിര്ഡദേശിക്കാനം കഴിയണം.

 	 വ്യത്യസ്ത �ാമൂഹിക വിഭാഗത്ിലുള്ളവരുഡടയം ആവശ്യങ്ങളം താൽപ
ര്യങ്ങളം ആയിരിക്ം ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിംഗ് വഴി ഉറപ്പുനൽകുന്നത് (എ�്.
�ി, എ�്.റ്റി മത്സ്യജത്ാഴിലാളി പിഡന്നാക്ക ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങളിജല 
സ്തീകൾ, അവിവാഹിതരായവര്, മാരക ഡരാഗങ്ങൾ ബാധിച്ചവര് തുടങ്ങി
യവര്)

 	 ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് എന്നത് ഒരു ്ഡത്യകബ�റ്റ് അല്.

9.1.3 മ�ന്�ര് ബ�റ്ിുംഗ് എങ്ങമന?
 	 വിശകലനം : ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിജന് മുഡന്നാടിയായി നടക്ന്ന വി

ശകലനത്ിൽ ജ�ൻഡര് ഒരു ്ധാന ഘടകമാകണം. മുൻവര്ൈജത് 
വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ.

- ഗുണഡഭാക്താക്കളിൽ സ്തീ/പുരുൈൻ?

- നടപെിലാക്കിയ വനിതാഡ്ാ�ക്ടുകളജട/്വര്ത്നങ്ങളജട ലിസ്റ്, 
അതുവഴി ഉഡദേശിച്ച ഡനട്ങ്ങളജട സൂചികകൾ

- നിര്മ്മാണ ്വര്ത്നങ്ങളിൽ എത്ര മാത്രം �്ീകാര്യതയം നിയന്തണ
വം �ത്രീകൾക്ം പുരുൈനം ഉണ്്.
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- പരിശീലനങ്ങളിൽ, തീരുമാനജമടുക്ന്ന ഇടങ്ങളിൽ മറ്റ് ജപാതു ്വര്ത്
നങ്ങളിൽ സ്തീക്ം, പുരുൈനം എത്രമാത്രം �്ീകാര്യതയം നിയന്തണവം 
ഉണ്ായിരുന്നു.

- ഡപാരായ്മകൾ/പുതിയ ആവശ്യകതകൾ

 	 സ്തീകളജട ്ശ്നങ്ങൾ തിരിച്ചറിയൽ, മനസ്സിലാക്കൽ

- അഭിമുഖം

- സ്തീകളജട കൂട്വമായി ചര്ച്ച

- സ്ിതി വിവര പഠനം

- സ്ാപന വിശകലനം

- ഡരഖകൾ പരിഡശാധിക്കൽ

- �ാഗ്താ�മിതി ്വര്ത്നങ്ങൾ

- ഇവ ഡക്ഷമകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി തലത്ിൽ നടത്ണം.

 	 കിട്ിയ വിവരങ്ങൾ ചുവജട പറയന്ന വിവിധ തലങ്ങളിൽ ചര്ച്ച 
ജചയ്ണം

- വിേഗ്ധരുമായി

- ഗുണഡഭാക്താക്കളമായി

- വിവിധ കമ്മിറ്റികളിൽ

- വിവിധ നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യാഗസ്രുമായി

 	 ജപാതുനയത്ിജന് ഭാഗമായി വനിതാ നയം തയ്ാറാക്കണം

- സ്തീകളജട �ാമ്പത്ിക പുഡരാഗതി ലക്ഷ്യമാക്കിയള്ള ്വര്ത്ന 
�മീപനം

- ഇതിൽ സ്തീകളജട തന്തപരമായ ്ശ്നങ്ങൾ എങ്ങിജന വനിതാ ഘടകപദ്ധ
തി (WCP) വഴി പരിഹരിക്ം എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം.

- ്ാഡയാഗിക്ശ്നങ്ങൾ ജ�ൻഡര് പരിഗണനഡയാജട എങ്ങജന എല്ാ്
വര്ത്നങ്ങളിൽ കൂടി/പദ്ധതിയിൽ കൂടി/ഡ്ാ�ക്ടിൽ കൂടി പരിഹരിക്ം 
എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം

9.1.4 ബ�റ്് തയ്ൊറൊക്കൽ
ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ഡമ്പാൾ ജ�ൻഡര് വിശകല
നങ്ങളഡടയം നയത്ിഡന്യം അടിസ്ാനത്ിൽ ഓഡരാന്നിനം തുക മാറ്റി ജവ
യ്ക്കുഡമ്പാൾ തുല്യ ശാക്തീകരണ �മീപനം �്ീകരിക്കണം. ഉോഹരണത്ിന് 
ഒരു പരിപാടി ആവിഷ്ക്കരിക്ഡമ്പാൾ സ്തീ അനഭവിക്ന്ന ്ശ്നം പരിഹരിക്കാ
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നം അവരുജട സ്ിതി ഉയര്ത്ാനം കഴിയന്നതായിരിക്കണം. പഞ്ായത്് 
ഓഫീ�ിന് പുതിയ ജകട്ിടം നിര്മ്മിക്കണജമങ്ിൽ ശ്ദ്ധിഡക്കണ് ചില കാര്യ
ങ്ങൾ താജഴ ജകാടുക്ന്നു

 	 വനിതാ �ീവനക്കാര്ക്ക് ്ഡത്യക ഡടായ് ലറ്റ് �ംവിധാനം
 	 പുറത്് നിന്ന് വരുന്ന വനിതകൾക്ക് ്ഡത്യക ഡടായ് ലറ്റ്
 	 ഡടായിജലറ്റിൽ ബാഗ് തൂക്കാൻ ഹുക്ക്
 	 നാപ്ക്കിൻ നിഡക്ഷപിക്കാനള്ള �ംവിധാനങ്ങൾ
 	 കക്കൂ�ിജല ഡ്ാ�റ്റ് �ംവിധാനങ്ങജള മുതിര്ന്ന പൗരര്ക്ക് കൂടി �ൗഹൃ

േപരമായിരിക്കണം
 	 ഓഫീ�ിൽ വന്നാൽ ഇരിക്കാനള്ള ്ഡത്യക �ംവിധാനങ്ങൾ
 	 ഓഫീ�ിൽ വന്നാൽ കുട്ികജള ഫീഡ് ജചയ്ിക്കാനള്ള �ംവിധാനം 
 	 നല് ജവളിച്ചമുള്ള �ംവിധാനം
 	 ഇടുങ്ങിയ നിര്മ്മാണം ഒഴിവാക്കൽ

ജകട്ിടത്ിജന് എസ്റിഡമറ്റ് തയ്ാറാക്ഡമ്പാൾ ജ�ൻഡര് അടിസ്ാനത്ിൽ 
തയ്ാറാക്കാൻ ഇത് �ഹായകരമാകും. കൂടാജത ജകട്ിടനിര്മ്മാണത്ിൽ, �ം
ഘാടനത്ിൽ എത്ര സ്തീകജള ഉൾജപെടുത്ാം എന്നും ്ഡത്യകം സൂചിപെിക്കാ
ൻ കഴിയം. ഇത്രത്ിൽ വ്യക്തമായ വിശകലനത്ിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ 
ഡവണം ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്കാൻ 

9.2 മ�ന്�ര് ഓ�ിറ്ിുംഗ്
ജ�ൻഡര് ബ�റ്റിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ നടപെിലാക്ന്ന ്വര്ത്നങ്ങളിൽ 
ഉഡദേശിച്ച തരത്ിൽ ജ�ൻഡര് തുല്യതാ ഘടകം അടങ്ങിയിട്ടുഡണ്ാജയന്ന് പരി
ഡശാധിക്ന്ന ്ക്രിയയാണ് ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റിംഗ്. ഇത് ഓഡരാ തലത്ിലും 
നടക്ന്ന ഓഡിറ്റുകളജട ഭാഗമാകണം.

 	 സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി തലം

ഓഡരാ മാ�വം നടക്ന്ന വരവ് - ജചലവ് ഓഡിറ്റിംഗിൽ, ബ�റ്റിൽ ഭരണ
�മിതിയജട നയത്ിജന് അടിസ്ാനത്ിൽ വിഭാവനം ജചയ് രീതിയിൽ 
ജ�ൻഡര് പരിഗണിക്കജപെട്ിട്ടുഡണ്ാജയന്ന് പരിഡശാധിക്കണം.

ഓഡരാ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി തലത്ിലും പദ്ധതി നിര്വ്വഹണവം സ്ാപനത്ി
ഡന്യം �ീവനക്കാരുഡടയം ജപര്ഡഫാമൻ�് വിലയിരുത്ലും നടത്തുഡമ്പാൾ 
ഭരണ�മിതി ലക്ഷ്യമിട് തരത്ിൽ ജ�ൻഡര് പരിഗണിച്ചുഡവാജയന്ന് പരി
ഡശാധിക്കണം.

 	 ഭരണ�മിതി

ഭരണ�മിതി തലത്ിൽ നടക്ന്ന വിലയിരുത്ലിലും എത്ര മാത്രം ജ�ൻഡര് 
പരിഗണന ഉണ്ായി എന്ന് ഡനാക്കണം
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 	 ഡ�ാൈ്യൽഓഡിറ്റ്

ഡ�ാൈ്യൽ ഓഡിറ്റിൽ ജ�ൻഡര് ഓഡിറ്റ് ഒരു ്ധാന വിൈയമായി മാറണം.

 	 ഡ�ാൈ്യൽഓഡിറ്റ് തുടര് ്വര്ത്നം

ബ�റ്റ് വിഭാവനം ജചയ് രീതിയിലാഡണാ നടന്നത് എന്ന് ഓഡരാ ഓഡിറ്റ് ടീമും 
നിരീക്ഷിക്കണം

വരും വര്ൈജത് ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ഡമ്പാൾ വിവിധ തലത്ിൽ 
തയ്ാറാക്കിയ ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ടുകൾ പരിഗണിക്കണം. 

 	 ഓഡിറ്റിന് ജചക്ക് ലിസ്റ് ഉണ്ാകണം

ഈ ജചക്ക് ലിസ്റ് ജ�ൻഡര് പ്ലാനിംഗ്, ബ�റ്റിംഗ് എന്നിവയജട അടിസ്ാന
ത്ിൽ ആയിരിക്കണം

മചക്ക് ലിസ്റിൽ വരൊവന്നത്

 	 ഈ ഡ്ാ�ക്ടിൽ എത്ര മാത്രം സ്തീ പുരുൈ പരിഗണന വന്നിട്ടുണ്്?
 	 പുരുൈന് തുല്യമായ നിലയിൽ എത്ര മാത്രം �്ീകാര്യതയം നിയന്തണവ

മാണ് സ്തീക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്?
 	 ഗുണഡഭാക്താക്കളിൽ എത്ര ശതമാനം സ്തീകൾ ഉണ്്?
 	 �ംഘാടനത്ിൽ എത്ര സ്തീകജള ഉൾജപെടുത്ിയിട്ടുണ്്?
 	 അവര്ക്ക് ഇടജപടാൻ കഴിയന്ന രീതിയിലാഡണാ ബ�റ്റ് ഡയാഗം,  

്വര്ത്നം എന്നിവ നടന്നത്?
 	 സ്തീകളജട ്വര്ത്നങ്ങൾക്കായി മാറ്റി ജവച്ച തുക അതിനായി തജന്ന 

വിനിഡയാഗിക്കജപെട്ടുഡവാ?
 	 സ്തീകളജട ്ഡത്യക ്ശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനള്ള അധിക ്വര്ത്ന 

ങ്ങൾ ഈ ഡ്ാ�ക്ടിൽ ഫല്േമായിരുഡന്നാ?
 	 ഡനരിട്് ഗുണഡഭാക്താക്കളാകുന്ന സ്തീക്ക് അതിജന് ഗുണം അവര്ക്ക് തജന്ന 

ലഭിക്ന്നുഡവാ?

9.3 മ�ന്�ര് ബ�റ്് തയ്ൊറൊക്കൽ
ജ�ൻഡര് ബ�റ്റ് തയ്ാറാക്ന്നതിന് താജഴപറയന്ന വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിച്ച് 
ഡരഖജപെടുഡത്ണ്താണ്.

 	 വാര്ൈിക പദ്ധതിഡരഖ ്കാരമുള്ള ഡ്ാ�ക്ടുകളജട ഡപരുവിവരം
 	 ഓഡരാ ഡ്ാ�ക്ടിനം വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ള അടങ്ൽ തുക
 	 ഓഡരാ ഡ്ാ�ക്ടിജന്യം ആജക ഗുണഡഭാക്താക്കളജട എണ്ണം, ്ഡയാ�നം 

ലഭിക്ന്ന പുരുൈമോരുജടയം, സ്തീകളഡടയം എണ്ണം.
 	 സ്തീ പുരുൈ അനപാതത്ിൽ വകയിരുത്ിയിട്ടുള്ള തുക
 	 ഡ്ാ�ക്ടിജന് ്തീക്ഷിത ഡനട്ം
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10 
അക്കകൗണിുംഗ്

�ാമ്പത്ിക ഇടപാടുകൾ �ംഗ്ഹിച്ച് ഉപഡഭാക്താക്കൾക്ക് മനസ്സിലാവന്ന രൂ
പത്ിലും, ഉപകരിക്കത്ക്ക രീതിയിലും കണക്കൾ അവതരിപെിക്ന്ന നിയ
മാനസൃത ഡരഖജയയാണ് അക്കൗണ്് എന്ന് വിഡശൈിപെിക്ന്നത്. അക്കൗണ്ടു
കൾ ഡരഖജപെടുത്തുന്ന ്ക്രിയയാണ് അക്കൗണ്ിംഗ്. 

10.1 കൃത്യ�ൊയ അക്കകൗണ്
ഓഡരാ �ാമ്പത്ിക വര്ൈവം പഞ്ായത്ിൽ ഏജതല്ാം ഡ്ാതസ്സിലൂജട 
പണം എത്ിജയന്നും, അത് ഏജതല്ാം വിധത്ിൽ ജചലവഴിച്ചുജവന്നും 
അറിയാൻ �നങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്്. ഈ അവകാശം ഉറപ്പുവരുഡത്ണ്ത് 
കൃത്യമായം �മയബന്ിതമായം തയ്ാറാക്ന്ന കണക്കളി ലൂജടയാണ്. �ാ
ധാരണരീതിയിൽ അക്കൗണ്് തയ്ാറാഡക്കണ് കാലാവധി ഒരു വര്ൈമാണ്. 
വാര്ൈിക കണക്കൾ തയ്ാറാക്കി, ഭരണ�മിതിയിൽ അവതരിപെിച്ച് പാ
സ്സാക്കി, ഓഡിറ്റിന് നൽകണം. ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ഗ്ാമ�ഭയിൽ അവതരി
പെിക്കയം ഡവണം.

ആഭ്യന്തര നിയന്തണത്ിജന് ഭാഗമായി ്തിമാ� കണക്കൾ കൃത്യമായി 
പരിഡശാധിച്ച് അംഗീകരിക്കയം, കൃത്യമായി വാര്ൈികകണക്കൾ അവത
രിപെിച്ച് ഭരണ�മിതി അംഗീകാരം ഡനടി ഓഡിറ്റിന് അയക്കയം, �നങ്ങ
ളജട അറിവിനായി ്�ിദ്ധീകരിക്കയം ജചയ്ന്നതിൽ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് 
കമ്മിറ്റിക്ക് ്ധാനമായ പങ്കുണ്്. ഇക്കാര്യത്ിൽ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി 
അദ്ധ്യക്ഷനം അംഗങ്ങൾക്ം ്ഡത്യക ശ്ദ്ധയണ്ായിരിക്കണം.

10.2 അക്കകൗണ്ും അക്കകൗണബിലിറ്ിയും
അധികാരസ്ാനങ്ങളിലിരിക്ന്നവര്, �ന്തിനിധികളായാലും ഉഡേ്യാഗസ്
രായാലും, തങ്ങളജട ഓഡരാ ്വൃത്ിയം �നമദ്ധ്യത്ിൽ ന്യായീകരിക്കാൻ 
ബാധ്യസ്രാണ്. ഈ ബാധ്യതയാണ് അക്കൗണ്ബിലിറ്റി. കിട്ിയതും കിട്ാ
നള്ളതും ജകാടുക്കാനള്ളതും ജചലവഴിച്ചതുമായ പണത്ിജന് അക്കൗണ്ാണ് 
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അക്കൗണ്ബിലിറ്റിയജട ആണിക്കല്്. അക്കൗണ്ിജല്ങ്ിൽ അക്കൗണ്ബിലി
റ്റിയം ഉറപ്പുവരുത്ാനാവില്. വാര്ൈിക കണക്കൾ കുറ്റമറ്റ രീതിയിലും �മ
യബന്ിതമായം തയ്ാറാക്ന്നിജല്ങ്ിൽ �ര്ക്കാരിൽ നിന്നും മറ്റും ലഭിക്ന്ന 
�ാമ്പത്ിക �ഹായങ്ങൾ തടയജപെടും. ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് 
വായ്കളം മറ്റു ധന�ഹായങ്ങളം ലഭിക്കയില്. ഇതിജനത്തുടര്ന്ന് തഡദേശ 
�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ഭരണ-വിക�ന ്വര്ത്നങ്ങൾ സ്തംഭിക്ം. 
അതീവ ഗുരുതരമായ ഇത്രം ്തി�ന്ിയിഡലക്ക് തഡദേശ�്യംഭരണ 
സ്ാപനം എത്ാതിരിക്കാൻ ്ധാനമായം ശ്ദ്ധിഡക്കണ്ത് ധനകാര്യസ്റാ
ന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയാണ്. കൃത്യമായ അക്കൗണ്് സൂക്ഷിക്ന്ന തഡദേശ �്യംഭ
രണ സ്ാപനത്ിന് �നങ്ങളജട ഇടയിൽ ഉയര്ന്ന മതിപ്പുണ്ായിരിക്ം. 
സ്ാപനം വഴി നടപൊക്ന്ന അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിഡന്യം �നകീ
യാസൂത്രണത്ിഡന്യം വിശ്ാ�്യത പതിൻമടങ്ങ് വര്ദ്ധിക്ം.

10.3 അക്കകൗണ് - െരിഡശൊധനയും തതീരു�ൊനവും
2011 ഏ്ിൽ മുതൽ മുഴുവൻ തഡദേശഭരണസ്ാപനങ്ങളിലും അക്രൂവൽ അടി
സ്ാനത്ിലുള്ള ഡബിൾ എൻരെി അക്കൗണ്ിംഗ് �ംവിധാനമാണ് നട
പൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിനായി ഐ.ജക.എം. വിക�ിപെിജച്ചടുത് ‘�ാംഖ്യ’ 
ഡ�ാഫ്റ് ജവയറാണ് വിന്യ�ിച്ചിട്ടുള്ളത്. വരുമാനങ്ങളം ജചലവകളം അവ 
അക്രൂവൽ (ACCRUEL) ജചയ്ഡമ്പാൾ, അതായത് വര്ദ്ധിക്ഡമ്പാൾ അജല്ങ്ിൽ 
ഡനടുഡമ്പാൾ അഥവാ ജചലവ ജചയ്ഡമ്പാൾ തജന്ന കണക്കിജലടുക്ന്ന അക്കൗ
ണ്ിംഗ് രീതിജയയാണ് അക്രൂവൽ അടിസ്ാനമാക്കിയള്ള അക്കൗണ്ിംഗ് 
രീതി എന്നു വിഡശൈിപെിക്ന്നത്.  ഓഡരാ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ി
ഡലയം അതത് �ാമ്പത്ിക വര്ൈജത് ഷേനംേിന - ്തിമാ� - വാര്ൈിക 
കണക്കൾ കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കാനം �മയബന്ിയമായി അവതരിപെിക്കാ
നമുള്ള �ംവിധാനമാണിത്.

10.4 പുതിയ അക്കകൗണിുംഗ് സുംവിധൊനും
അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്ിന മുൻപ് 1960 ജല പഞ്ായത്് ആക്ട് 
്കാരം ഉള്ള പഞ്ായത്തുകളാണ് നിലവിലുണ്ായിരുന്നത്. ഈ പഞ്ായ
ത്തുകളജട അക്കൗണ്ിംഗ് ഷകകാര്യം ജചയ്ിരുന്നത് 1965 ജല പഞ്ായത്് 
അക്കൗണ്്�് റൂൾ�് ്കാരം ആയിരുന്നു. ഈ �മ്പ്രോയത്ിൽ �്ന്തമായ 
നികുതി/നികുതിഡയതര വരുമാനം, �ര്ക്കാരിൽനിന്നുള്ള ധന�ഹായം, വാ
യ്കൾ എന്നീ വരവകൾക്ം പഞ്ായത്തുകജള ഭരഡമൽപെിച്ചിരുന്ന ചുമതല 
കൾ നിറഡവറ്റുന്നതിനമുള്ള ജചലവകൾക്ം പര്യാപ്തമായ രീതിയിലായിരുന്നു 
ര�ിസ്ററുകൾ തയ്ാറാക്കിയിരുന്നത്. എന്നാൽ വര്ദ്ധിച്ച ചുമതലകൾ നിറഡവ
റ്റുന്നതിന് വിവിധ ഡ്ാതസ്സുകൾ വഴി പഞ്ായത്തുകൾക്ക് പണം ലഭിക്കാൻ 
തുടങ്ങിയഡതാജട, പണവമായി ബന്ജപെട്് നിലവിലുണ്ായിരുന്ന കാൈ്ബു
ക്ക്, വരവ് ര�ിസ്റര്, ജചലവ് ര�ിസ്റര് തുടങ്ങിയവ വിപുലമായ �ാമ്പത്ിക 
ഇടപാടുകൾ ഡരഖജപെടുത്തുന്നതിന് പര്യാപ്തമല്ാത് വിധത്ിലായിത്ീര്ന്നു. 
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മാത്രമല് ഷകമാറ്റം ജചയ് ഓഫീസുകൾ വഴി പണം ജചലവഴിക്ന്നതിജന് കൃ
ത്യമായ വിവരങ്ങളം പഞ്ായത്തുകളിൽ ലഭ്യമല്ാതായി. ഇതിജന് ഫലമായി 
ഒഡര ഓഫീ�ിൽതജന്ന ഒന്നിലധികം കാൈ്ബുക്കൾ ഉപഡയാഗിച്ചു തുടങ്ങി. 
ഒരു പഞ്ായത്ിജന് �ാമ്പത്ിക സ്ിതി കൃത്യമായി അറിയണജമങ്ിൽ 
വിവിധ കാൈ്ബുക്കജളയം പഞ്ായത്ിന് ഷകമാറിയ സ്ാപനങ്ങളിജല 
കണക്കജളയം ആശ്യിഡക്കണ് സ്ിതിയാണുണ്ായിരുന്നത്. അതുജകാണ്് 
ജപാതുപണം ജചലവഴിക്ന്നതിജന് അടിസ്ാന തത്്ങ്ങളായ അക്കൗണ്
ബിലിറ്റി, സുതാര്യത എന്നിവ കാത്തു സൂക്ഷിക്ന്നതിന് പഞ്ായത്തുകൾക്ക് 
കഴിഞെിരുന്നില്. പഞ്ായത്ിജന് ധനസ്ിതിയം വരവ-ജചലവ കണക്ക
ളം ഏതു �മയത്തും കൃത്യമായി അറിയാനം �ര്ക്കാരിഡലയ്ക്കും ഓഡിറ്റ് വകു
പെിഡലക്ം നൽഡകണ് ഡസ്ററ്റുജമൻറുകൾ എളപെത്ിൽ തയ്ാറാക്ന്നതിനം 
കഴിയന്ന തരത്ിലാണ് 2011 ഏ്ിൽ ഒന്ന് മുതൽ പുതിയ അക്രൂവൽ അടി
സ്ാനത്ിലുള്ള ഡബിൾ എൻരെി അക്കൗണ്ിംഗ് ഡഫാര്മാറ്റുകൾ രൂപക
ൽപെന ജചയ്ിരിക്ന്നത്. (2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (അക്കൗണ്്�് ) 
ചട്ങ്ങൾ)

�ി.ഒ.(പി) 177/06/ഫിൻ/12.04.2006 ്കാരം തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന വിവിധ ഫണ്ടുകളം അക്കൗണ്ടുകളം താജഴ പറയന്നു.
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നികുതി വരുമാനം, ഫീ�്, വാടക, പിഴ തുടങ്ങിയ നികുതിഡയതര വരുമാനം; 
അംശാോയം; �ംഭാവന; �ംസ്ാന �ര്ക്കാരിൽനിന്നും ഡകന്ദ/�ംസ്ാന 
�ര്ക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഗ്ാൻറുകളം ഫണ്ടുകളം വായ്കളം; ധനകാ
ര്യസ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന വായ്കൾ (212-മത് വകുപെ് - ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം) വരുമാനം, ജചലവ്, ആസ്തി, ബാദ്ധ്യത എന്നിവ 
�ംബന്ിച്ച് ഷകവരുന്ന അവകാശങ്ങളം ഏജറ്റടുക്ന്ന ബാദ്ധ്യതകളം അവ 
�ംഭവിക്ന്ന മുറക്തജന്ന അക്കൗണ്ിൽ ഡരഖജപെടുത്തുന്ന ക്യാൈ്ബുക്ക്, 
ഡ�ര്ണൽ ബുക്ക്, ജലഡ്�ര്, രെയൽ ബാലൻ�് എന്നിവയജട അടിസ്ാനത്ി
ൽ ബാലൻ�് ൈീറ്റ്, ഇൻകം ആന്് എക്്പൻഡീച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്, റ�ീറ്റ് ആന്് 
ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്് എന്നിവ തയ്ാറാക്വാൻ �ാധിക്ന്നു.

10.4.1 ക്യൊഷ്/ബൊങ്് ബുക്ക്
ഒരു ക്യാൈ് ബുക്ക് മാത്രഡമ തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിൽ സൂക്ഷിക്കാ
വൂ. ഓഡരാ വരവം ജചലവം നടന്ന ക്രമത്ിൽ, ക്യാൈ് ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്
ണം. ക്യാൈ്, രെൈറിയിജല അക്കൗണ്്, ബാങ്് അക്കൗണ്് എന്നീ ഇടപാടുകൾ 
ക്യാൈ്/ബാങ്് ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്ണം. ഏത് ഫണ്ിൽ നിന്നുളള വരവായാ
ലും ജചലവായാലും ക്യാൈ്/ബാങ്് ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്ണം. ക്യാൈ്/ബാങ്് 
ബുക്ക് േിവഡ�ന ക്ഡളാ�് ജചയ്ണം. നിലവിൽ �ാംഖ്യ ഡ�ാഫ്റ് ജവയര് 
�ംവിധാനത്ിൽ എല്ാ �ാമ്പത്ിക ഇടപാടുകളം അവ �ംഭവിക്ഡമ്പാൾ 
തജന്ന ഡരഖജപെടുത്തുകയം ക്യാൈ്/ബാങ്് ബുക്കിജന് ്ിന്് ഔട്് ്തിേിനം 
അക്കൗണ്ന്റും ജ�ക്രട്റി �ാക്ഷ്യജപെടുത്തുകയം ജചയ്ന്നു.

10.4.2 അക്കകൗണ്�ൊയി ബന്ധമപ്ട് ര�ിസ്ററുകള്
പഞ്ായത്ിൽ ക്യാൈ് ബുക്മായി ബന്ജപെട്് അവശ്യം സൂക്ഷിഡക്കണ് 
്ധാന ര�ിസ്ററുകളജടയം ഡസ്ററ്റ്ജമൻറുകളജട പട്ിക താജഴ ജകാടുക്ന്നു.

1 ക്യാൈ് ബുക്ക്/ബാങ്് ബുക്ക്
2 �ബ്�ിഡിയറി ക്യാൈ് ബുക്ക്
3 ഡ�ണൽ ബുക്ക്
4 ജലഡ്�ര്
5 റ�ീറ്റ് വൗച്ചര്
6. ഡപയ് ജമന്് വൗച്ചര്
7. ഡകാണ്രൊ വൗച്ചര്
8. ഡ�ര്ണൽ വൗച്ചര്
9. രെയൽ ബാലൻ�്
10. ബാലൻ�് ൈീറ്റ്
11. ഇൻകം ആന്് എക്്ജപൻഡീച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
12. റ�ീറ്റ് ആന്് ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
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13. അഡ്ാൻ�് ര�ിസ്റര്
14. ജഡഡപൊ�ിറ്റ് ര�ിസ്റര്

10.4.3 വിവിധ റിഡപ്ൊര്ട്ടുകള്
�ാംഖ്യ ഡ�ാഫ്റ് ജവയറിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന വിവിധ റിഡപൊര്ട്ടുകൾ ചുവജട 
ഡചര്ക്ന്നു.

1. രെണ്് ഓഫീ�് റിഡപൊര്ട്ടുകൾ

 	 കൗണ്ര് കണ്ഡ�ാളിഡഡൈൻ റിഡപൊര്ട്്
 	 ചിട്-ഓഡരാ ര�ീതിഡന്യം വിവരങ്ങൾ
 	 ്തിേിന ജഹഡ് ഷവ�് കണ്ഡ�ാളിഡഡൈൻ റിഡപൊര്ട്്
 	 വിവിധ വരവകൾ (GST, ജഡഡപൊ�ിറ്റ് തുടങ്ങിയവ)
 	 ്തിേിന ര�ീത് കാൻ�ഡലൈൻ റിഡപൊര്ട്്
 	 ജചക്ക് ര�ിസ്റര് (ലഭിക്ന്ന ജചക്കൾ)

2. അക്കൗണ്്�് ജ�ക്ഷൻ റിഡപൊര്ട്ടുകൾ

 	 ്തിേിന റിഡപൊര്ട്ടുകൾ
 	 ക്യാ ൈ്ബുക്ക്/ബാങ്് ബുക്കൾ/ഡഡ ബുക്ക്

3. മാ�ാന്ത്യ റിഡപൊര്ട്ടുകൾ

 	 ര�ീത് ആന്് ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
 	 ബാങ്് റീകണ്�ിലിഡയൈൻ ഡസ്ററ്റ്ജമന്്

4. വാര്ൈാന്ത്യ റിഡപൊര്ട്ടുകൾ

 	 ബാലൻ�് ൈീറ്റ്
 	 ഇൻകം ആന്് എക്്ജപൻഡീച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
 	 റ�ീറ്റ് ആന്് ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
 	 രെയൽ ബാലൻ�്
 	 ബാങ്് റീകണ്�ിലിഡയൈൻ ഡസ്ററ്റ്ജമൻറുകൾ
 	 ക്യാൈ് ഫ്ഡളാ ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
 	 ഇവ കൂടാജത ഡ�ണൽ ബുക്ക് വിവിധ ജലഡ്�റുകൾ എന്നിവയജട റി

ഡപൊര്ട്ടുകളം എല്ാ �മയത്തും ലഭ്യക്ന്നതാണ്. 

10.4.4 �ൊസൊന്്യ നടെടിക്ര�ും 
മാ�ാന്ത്യത്ിൽ രെൈറി/ബാങ്് റിക്കണ്�ിലിഡയൈൻ ഡസ്ററ്റ്ജമന്് തയ്ാറാക്ക
ണം. ഓഡരാ മാ�വം 10-ാം തിയ്തിക്ഡശൈം ഡചരുന്ന ആേ്യ ഭരണ�മിതി 
ഡയാഗത്ിൽ ്തിമാ� റ�ീറ്റ് ആന്് ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്് ജ�ക്രട്റി അവ
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തരിപെിക്കണം. അതിനമുൻപായി ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡയാഗത്ിൽ 
ഇത് അവതരിപെിഡക്കണ്താണ്.

10.4.5 വര്ഷൊന്്യ നടെടിക്ര�ും
2011 ജല അക്കൗണ്്�് ചട്ങ്ങൾ ്കാരം ഓഡരാ വര്ൈവം ഡമയ് 15ന് മുമ്പായി 
വാര്ൈിക ധനകാര്യഡസ്ററ്റ്ജമന്റും പത്രിക ഉൾജപെജടയള്ള അനബന്ങ്ങ
ളം തയ്ാറാക്കി, പഞ്ായത്ിജന് അംഗീകാരം വാങ്ങിയഡശൈം ഓഡിറ്റിന് 
അയച്ച് ജകാടുക്കണം. അതിനമുൻപ് ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഡയാഗത്ി
ൽ ഇവ അവതരിപെിക്കണം. 

10.4.6 െഞ്ൊയത്ിമന വൊര്ഷിക ധനകൊര്യ െത്ിക

10.5 െഞ്ൊയത്് അക്കകൗണ്
2011 ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് അക്കൗണ്്�് ചട്ങ്ങൾ, ചട്ം 6(5) ്കാരം 
വാര്ൈിക റിഡപൊര്ട്ിൽ താജഴ പറയന്നവ ഉൾജക്കാള്ളുന്നു.

1. ബാലൻ�് ൈീറ്റ്
2. ഇൻകം ആന്് എക്്ജപൻഡീച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
3. റ�ീറ്റ് ആന്് ഡപയ് ജമന്് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
4. കാൈ് ഫ്ഡളാ ഡസ്ററ്റ്ജമന്്
5. അക്കൗണ്ിൽഡമലുള്ള കുറിപ്പുകൾ

ഡമൽപറഞെവ �ാംഖ്യയിൽ നിന്നുള്ള ്ിൻറൗട്് എടുത്് അക്കൗണ്ന്റും 
ജ�ക്രട്റിയം ഒപ്പുവച്ച് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിക്ക് �മര്പെിക്ന്നു. ഈ 
്ിൻറൗട്് ഭരണ�മിതി അംഗീകരിച്ച് ഭരണ�മിതി തീരുമാനം ഉൾജപെജട. 
അടുത് വര്ൈം ജമയ് 15-ാം തീയതിക്കകം ഓഡിറ്റര്ക്ക് അയച്ചുജകാടുഡക്ക
ണ്താണ്.

10.5.1 അക്രൂവൽ 
ഓഡരാ വരവം ജചലവം ഉത്ഭവിക്ഡമ്പാൾ തജന്ന അക്കൗണ്ിൽ ഉൾജപെടുത്തു
ന്നതാണ് അക്രൂവൽ അടിസ്ാനത്ിലുള്ള അക്കൗണ്ിംഗ് �മ്പ്രോയം. ക്യാൈ് 
ലഭിച്ചുഡവാ ഇല്ഡയാ, ക്യാൈ് ജചലവ ജചഡയ്ാ ഇല്ഡയാ എന്നത് ്ശ്നമല്. 

ഉോഹരണം :

വസ്തുനികുതി ഡിമാന്് ഏ്ിൽ ഒന്നിന് തയ്ാറായി. ജമാത്ം ഡിമാന്് ജചയ് 
തുക 5 ലക്ഷം രൂപ. ഉടൻ തജന്ന ‘കിട്ാനള്ള വസ്തുനികുതി അക്കൗണ്ിൽ 5 
ലക്ഷം രൂപ ജഡബിറ്റ് ജചയ്ന്നു. ‘വസ്തുനികുതി അക്കൗണ്ിൽ’ 5 ലക്ഷം രൂപ 
ജക്രഡിറ്റ് ജചയ്ന്നു. 

ഏ്ിൽ ഒന്നാം തിയ്തി വസ്തു നികുതിയായി 5000 രൂപ പിരിജച്ചടുത്് വരവ് 
ജവച്ചു. ഉടൻ തജന്ന ‘ക്യാൈ് അക്കൗണ്ിൽ‘ 5000 രൂപ ജഡബിറ്റ് ജചയ്ന്നു; 
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‘കിട്ാനള്ള വസ്തു നികുതി അക്കൗണ്ിൽ‘ 5000 രൂപ ജക്രഡിറ്റ് ജചയ്കയം ജച
യ്ന്നു. ഒരു ഇടപാട് രണ്് അക്കൗണ്ടുകളിൽ ഡരഖജപെടുത്തുന്നജതങ്ങജനജയന്ന് 
ഡമൽകാണിച്ച ഉോഹരണം സൂചിപെിക്ന്നു.

10.5.2 �ബിള് എന്ടി
ഓഡരാ ഇടപാടിനം രണ്് തലം (dual aspects) അജല്ങ്ിൽ രണ്് അക്കൗണ്് 
ഉണ്ായിരിക്ം. ഈ അടിസ്ാനത്ിൽ ഒരു ഇടപാട് നടന്നാൽ രണ്് അക്കൗ
ണ്ിൽ (ഒന്ന് ജഡബിറ്റും മഡറ്റത് ജക്രഡിറ്റും) എൻരെി വരുഡത്ണ്തുണ്്. ഇതാണ് 
ഡബിൾ എൻരെി.

10.5.3 സൂക്ഷിഡക്കണ പ്ധൊന ഡരഖകള്
 	 ക്യാൈ് ബുക്ക് : ഓഡരാ പണമിടപാടും നടന്ന ഉടജന, നടന്ന ക്രമത്ിൽ 

ക്യാൈ്/ബാങ്് ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്ണം. ക്യാൈ് ഇടപാടുകൾ, രെൈറി
യിഡലയം ബാങ്ിഡലയം ഓഡരാ അക്കൗണ്ിലും ഇടപാടുകൾ എന്നിവ ഡര
ഖജപെടുത്ാൻ ക്യാൈ്/ബാങ്് ബുക്കളിൽ ഡകാളങ്ങളണ്്. ക്യാൈ്/ബാങ്് 
ബുക്ക് േിനം ്തി ഡ്ാ�് ജചയ്ണം.

 	 ഡ�ണൽ ബുക്ക് : ക്യാൈ് ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്ാത്തും അക്രൂവൽ അടി
സ്ാനത്ിലുള്ളതുമായ വരവകൾക്ം ജചലവകൾക്ം ഡ�ണൽ തയ്ാറാ
ക്കണം; അവ ഡ�ണൽ ബുക്കിൽ ഡരഖജപെടുത്തുകയം ജചയ്ണം.

 	 ജലഡ്�ര് : ഓഡരാ അക്കൗണ്ിനം ജലഡ്�ര് ഡഫാളിഡയാ ഉണ്ായിരിക്ം. 
ക്യാൈ് ബുക്ക് ്കാരവം ഡ�ണൽ ബുക്ക് ്കാരവം ഓഡരാ അക്കൗണ്ിലു
മുള്ള ജഡബിറ്റും ജക്രഡിറ്റും ജലഡ്�റിൽ ഡപാസ്റ് ജചയ്ണം.

10.5.4 തയ്ൊറൊഡക്കണ ധനകൊര്യ ഡസ്ററ്്മ�ന്റുകള്
i. വരവ്-ജചലവ് ഡസ്ററ്റ്ജമന്് (Receipt and payment statement) : ഒരു വര്ൈ

ജത് വരവകളഡടയം ജചലവകളഡടയം �ംഗ്ഹം. തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനത്ിൽ ക്യാൈ് ആയം രെൈറിയിജലയം ബാങ്ിഡലയം അക്കൗ
ണ്ടുകളിജല ബാലൻ�് ആയം വര്ൈാരംഭത്ിൽ ഉണ്ായിരുന്ന ്ാരംഭ 
ബാക്കിയം വര്ൈാവ�ാനത്ിജല നീക്കിയിരിപ്പും ഈ ഡസ്ററ്റ്ജമൻറിൽ 
ഡരഖജപെടുത്ിയിരിക്ം. അതിനപുറജമ, ക്യാൈ്ബുക്ക് ്കാരമുള്ള ഒരു 
വര്ൈജത് വരവ് ജചലവകൾ ജഹഡ് ഓഫ് അക്കൗണ്് ്കാരം നിരത്ി 
�ംഗ്ഹിച്ചിരിക്ം.

ii. ഇൻകം ആന്് എക്്ജപൻഡിച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്് (Income and expenditure 
statement): തന്നാണ്് ലഭിഡക്കണ്ിയിരുന്ന വരവകളിൽ ക്യാൈ് ലഭിച്ച
തും ലഭിക്കാനള്ളതുമായ വരവകൾ; തന്നാണ്് ജചഡയ്ണ്ിയിരുന്ന ജചല
വകളിൽ ക്യാൈ് നൽകിയതും നൽകാനള്ളതുമായ ജചലവകൾ; വര്ൈാ
വ�ാനത്ിജല ്വര്ത്ന മിച്ചം അഥവാ ്വര്ത്ന കമ്മി എന്നിവ 
കാണിക്ന്നതാണ് ഇൻകം ആന്് എക്്ജപൻഡിച്ചര് ഡസ്ററ്റ്ജമന്്. റവനയു 
വരവ്-ജചലവകൾ മാത്രഡമ ഈ ഡസ്ററ്റ്ജമൻറിൽ ഉൾജപെടുത്തുകയള്ളൂ. 
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മൂലധന വരവ-ജചലവകളം, കുടിശ്ിക �ംബന്ിച്ച വരവകളം ജചലവക
ളം, മുൻകൂര് ആയി ലഭിച്ച വരവകളം മുൻകൂര് ജചലവകളം ഈ ഡസ്ററ്റ്ജമ
ൻറിൽ ഉൾജപെടുത്തുകയില്. ജലഡ്�റുകളിജല ബാലൻസുകളിൽ നിന്ന് 
രെയൽ ബാലൻ�് തയ്ാറാക്ന്നു; ഈ ബാലൻസുകളിൽ നിന്ന് തന്നാണ്ി
ജന �ംബന്ിച്ചതും റവനയു �ംബന്ിച്ചുള്ളതുമായ ബാലൻസുകൾ മാത്രം 
ഉൾജപെടുത്ി തയ്ാറാക്ന്നതാണ് ഈ ഡസ്ററ്റ്ജമന്്.

iii. ബാലൻ�് ൈീറ്റ് : തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് എല്ാ ആസ്തിക
ളം (ഉോ: ജകട്ിടം, ഭൂമി, പിരിഞ്ഞു കിട്ാനള്ള തുകകൾ, ജകാടുത് കടങ്ങ
ൾ, ക്യാൈ് ബാലൻ�്, രെൈറി/ ബാങ്് ബാലൻ�് ) ബാധ്യതകളം (ഉോ. 
വാങ്ങിയ കടങ്ങൾ, ജകാടുത്തുതീര്ക്കാനള്ള തുകകൾ, മറ്റുസ്ാപനങ്ങളിൽ 
അടഡക്കണ് തുകകൾ) തുടങ്ങിയവ �ംബന്ിച്ച �മ്പൂര്ണ്ണ ഡസ്ററ്റ്ജമൻറാ
ണ് ബാലൻ�് ൈീറ്റ്. വര്ൈാവ�ാന േിവ�ത്ിജല തഡദേശ �്യംഭരണ 
സ്ാപനത്ിജന് �ാമ്പത്ികസ്ിതി ബാലൻ�് ൈീറ്റിൽ നിന്നും മന
സ്സിലാക്കാം.

10.6 ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി ശ്രദ്ധിഡക്കണ കൊര്യങ്ങള്
 	 ക്യാൈ് ബുക്ക് േിനം ്തി ്ിന്് ഔട്് ഒപെ് ജവച്ച് സൂക്ഷിക്ന്നുജവന്ന് ഉറ

പ്പുവരുത്തുക
 	 പഞ്ായത്ിൽ ക്യാൈ് ബുക്കിഡനാടു ബന്ജപെട് ര�ിസ്ററുകൾ ശരിയായ 

രീതിയിൽ സൂക്ഷിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക
 	 ്തിമാ� അക്കൗണ്് ജ�ക്രട്റി ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാജക 

�മര്പെിക്ന്നുജണ്ന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക; അക്കൗണ്് ഓഡിറ്റ് ജചയ്ക; ഭരണ 
�മിതിയിൽ �മര്പെിക്ക

 	 വാര്ൈിക അക്കൗണ്് ജ�ക്രട്റി ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി മുമ്പാജക 
�മര്പെിക്ന്നുജവന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക; അക്കൗണ്് പരിഡശാധിക്ക; ഭരണ 
�മിതിയിൽ �മര്പെിക്ക.
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11 
ഓ�ിറ്ിുംഗ്

11.1 ഓ�ിറ്ിമന ഉഡദേശ്യും
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ജപാതുവായ ്വര്ത്നം നിയമപ
രമായി നടക്ന്നുഎന്നും വിക�ന/ഡക്ഷമ ്വര്ത്നങ്ങൾ ധനപരമായ കൃ
ത്യതഡയാജടയം ഭൗതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ പൂര്ത്ീകരിക്ന്ന തരത്ിലും നടപൊ
ക്ന്നു എന്നും ്ശസ്ത ഡരഖകളജട പിൻബലഡത്ാജട �ാക്ഷ്യജപെടുത്ാനള്ള 
നിയമപരമായ �ംവിധാനമാണ് ഓഡിറ്റ്. ഓഡിറ്റ് കണക്കളജട വിശ്ാ
�്യത വര്ദ്ധിപെിക്ന്നു. ഈ പരിഡശാധനക്കിടയിൽ കജണ്ത്ിയ കാര്യങ്ങൾ 
(കണക്കിജല ജതറ്റുകൾ, വരവകളിജല നഷ്ം, പാജഴ്ചലവ്, ധൂര്ത്് തുടങ്ങിയവ) 
ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിൽ ചൂണ്ിക്കാണിക്ം. ജതളിവകഡളാജടയം ആജരയം ഡബാ
ധ്യജപെടുത്ാൻ കഴിയത്ക്ക രീതിയിലും ആയിരിക്കണം റിഡപൊര്ട്് തയ്ാറാ
ഡക്കണ്ത്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിനം �ര്ക്കാരിനം �നങ്ങൾക്ം 
ഡവണ്ിയാണ് ഓഡിറ്റ് നടത്തുന്നത്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട 
�ാമ്പത്ിക ഭദ്ത �ംരക്ഷിക്കജയന്നതാണ് ഓഡിറ്റിജന് ഉഡദേശ്യം.

11.2 വിവിധ ഓ�ിറ്റുകള്

11.2.1 ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ി െരിഡശൊധന
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജല ധനവിനിഡയാഗത്ിജന് ആഭ്യന്തര നി
യന്തണം ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയിലൂജടയാണ് ഉഡദേശിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതു
ജകാണ്ാണ് സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റിയജട ചുമതലകളിൽ ഓഡിറ്റ് ഉൾജപെടുത്ിയി
ട്ടുള്ളത്. മറ്റ് ഏ�ൻ�ികൾ ഓഡിറ്റ് നടത്തുഡമ്പാൾ അപാകതകൾ ഇല്ാത് 
അവസ് �ം�ാതമാക്ക എന്നത് ഭരണ�മിതിയജട കടമയാണ്. ഇക്കാര്യം 
നിര്വ്വഹിക്ന്നത് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ്തിമാ�ം നടത്തുന്നപരി
ഡശാധനയ്കിടയിലൂജടയാണ് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി നടത്തുന്ന പരിഡശാ
ധന റിഡപൊര്ട്ടുകൾ അതാത് മാ�ം ഭരണ�മിതി ഡയാഗത്ിൽ അവതരിപെിച്ച് 
ചര്ച്ച ജചഡയ്ണ്താണ്.
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11.2.2 ഡകരള സുംസ്ൊന ഓ�ിറ്് വകുപ്ിമന ഓ�ിറ്്
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ധനപരമായകാര്യങ്ങളിൽ നിയമപര
മായ ഓഡിറ്റര് �ംസ്ാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടറാണ്. (215-ാം വകുപെ് - ഡകരള 
പഞ്ായത്് രാ�് നിയമം; ഡകരള ഡലാക്കൽ ഫണ്് ഓഡിറ്റ് നിയമം 1994; 
ഡകരള ഡലാക്കൽ ഫണ്് ഓഡിറ്റ് ചട്ങ്ങൾ 1996.)

11.2.3 കുംഡടൊളര് ആന് ഓ�ിറ്ര് �നറൽ (സി&എ.�ി)
ഡകന്ദ �ംസ്ാന �ര്ക്കാര് സ്ാപനങ്ങൾക്ക് പുറജമ കണ്ഡ�ാളിഡഡറ്റഡ് 
ഫണ്ിൽ നിന്ന് ധന�ഹായം ലഭിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളജടയം ്�ിഡഡന്ാ 
ഗവര്ണ്ണഡറാ ഓഡിറ്റ് ജചയ്ണജമന്ന് അഭ്യര്ത്ഥിക്ന്ന സ്ാപനങ്ങളഡടയം 
ഓഡിറ്റ് കംഡരൊളര് ആന്് ഓഡിറ്റര് �നറൽ (�ി&എ.�ി) നടത്തുന്നു. ്ിൻ�ി
പെൽ അക്കൗണ്ന്് �നറൽ (ഓഡിറ്റ് ) ആയിരിക്ം ഓഡരാ �ംസ്ാനത്തും 
�ി.എ.�ിയജട ്തിപുരുൈൻ. ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് സ്ാപനങ്ങൾക് നൽകു
ന്നു. �ി.എ.�ി യജട റിഡപൊര്ട്് ഗവര്ണ്ണര്ക് �മര്പെിക്ന്നു. ഗവര്ണ്ണര് അത് 
നിയമ�ഭ മുൻപാജക ജവയ്കാൻ ഏര്പൊട് ജചയ്ന്നു. (ഭരണഘടനയജട 149-ഉം 
151-ഉം അനഡഛേേങ്ങൾ; കണ്ഡരൊളര് ആന്് ഓഡിറ്റര് �നറൽ നിയമത്ിജന് 
14,15,20 വകുപ്പുകൾ)

11.2.4 മെര്ഡഫൊ�ന്സ് ഓ�ിറ്് 
തഡദേശ �്യംഭരണ വകുപ്പു ജ�ക്രട്റി ജചയര്മാൻ ആയി ജപര്ഡഫാമൻ�് 
ഓഡിറ്റ് അഡതാറിറ്റി രൂപീകരിച്ചിരിട്ടുണ്്. ഇതിജന് ചുമതല ഡസ്ററ്റ് ജപര്ഡഫാ
മൻ�് ഓഡിറ്റ് ഓഫീ�ര്ക്കാണ്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ 
പരിഡശാധന നടത്ി ജതറ്റുകൾ തിരുത്ാൻ �ഹായിക്കജയന്നതാണ് ജപ
ര്ഡഫാമൻ�് ഓഡിറ്റിജന് ധര്മ്മം. മാ�ം ്തി ജപര്ഡഫാര്മൻ�് ഓഡിറ്റ് 
നടത്തുന്നതാണ്. (1997ജല ഡകരള പഞ്ായത്് രാ�് (പരിഡശാധനാ രീതിയം 
ഓഡിറ്റ് �ംവിധാനവം) ചട്ങ്ങൾ).

11.2.5 സൊമൂഹ്യ ഓ�ിറ്്
പഞ്ായത്ിജന് എല്ാ ്വര്ത്നങ്ങളം �ാമൂഹ്യപരിഡശാധനക്ക് വിഡധയ
മാഡക്കണ്തുണ്്. അതിന് �ഹായകമാകും വിധം പഞ്ായത്് ഓഫീ�ിലും 
ഷകമാറിക്കിട്ിയ സ്ാപനങ്ങളജട ഓഫീസുകളിലും ഡരഖകളം ര�ിസ്ററുകളം 
കൃത്യമായം ചിട്യായം സൂക്ഷിക്ന്നുജണ്ന്ന് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉറ
പ്പുവരുഡത്ണ്തുണ്്. തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളജട ്വര്ത്നങ്ങൾ 
�ംബന്ിച്ച റിഡപൊര്ട്ടും, മുഴുവൻ വരവ്-ജചലവ് കണക്കളം �ാമൂഹ്യ പരി
ഡശാധനക്കായി ഗ്ാമ�ഭയിൽ/വാര്ഡ്�ഭയിൽ ജവഡയ്കണ്താണ്.

11.3 ഓ�ിറ്് സുംബന്ധിചെ നടെടികള് (സുംസ്ൊന ഓ�ിറ്് വകുപ്് )

11.3.1 അക്കകൗണ് നൽകൽ
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ഭരണ�മിതി അംഗീകരിച്ച വാര്ൈിക 
ധനകാര്യ ഡസ്ററ്റ്ജമന്് (എ.എഫ്.എ�്.) �ംസ്ാന ഓഡിറ്റ് വകുപെ് ഡയറക്ട
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ര്ക്ക് �മര്പെിക്ക ജയന്നതാണ് ഓഡിറ്റ് �ംബന്ിച്ച ആേ്യനടപടി. പഞ്ാ
യത്് ഫണ്ിന് പുറജമ ഡവറിട്ടു സൂക്ഷിക്ന്ന ഫണ്ടുകളജട വരവ്-ജചലവ് കണ
ക്കളം ഓഡിറ്റിന് നൽഡകണ്താണ്.

ഡകരള ഡലാക്കൽ ഫണ്് ഓഡിറ്റ് ആക്ടിജല 9-ാം വകുപെന�രിച്ച് �ാമ്പത്ി
കവര്ൈം അവ�ാനിച്ച് നാല് മാ�ത്ിനകം അക്കൗണ്് നൽകിയിജല്ങ്ിൽ 
ജ�ക്രട്റിയജട ഡമൽ ആയിരം രൂപയിൽ കുറയാത്തും മുവായിരം രൂപയിൽ 
കവിയാത്തുമായ പിഴ ഡകാടതി മുഖാന്തിരം ശിക്ഷ ചുമത്ാവന്നതാണ്.

അക്കകൗണ് സര്ട്ിഫിഡക്കഷന്
ഇത്രത്ിൽ �മര്പെിക്ന്ന വാര്ൈിക ഡസ്ററ്റ്ജമന്റുകളിൽ പരിഡശാധന 
നടത്ി ഒഡക്ടാബര് 31നകം താജഴപറയന്ന ഏജതങ്ിലും ഓഡിറ്റ് �ര്ട്ിഫിക്ക
റ്റ് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിന് നൽഡകണ്താണ്.

1. unqualified (വിഡശൈണമില്ാത്ത് )

2. qualified (വിഡശൈണഡത്ാടുകൂടിയത് )

3. disclaimers (നിരാകരണം)

4. Adverse (്തികൂലം)

Unqualified �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കത്ക്ക രീതിയിൽ അക്കൗണ്ടും ബന്ജപെട് 
ര�ിസ്ററുകളം യഥാ�മയം തയ്ാറാക്കി സൂക്ഷിഡക്കണ്താണ്.

11.3.2 ഓ�ിറ്് അറിയിപ്്
തിയ്തി കാണിച്ചുജകാണ്ടുള്ള ഓഡിറ്റ് ഡനാട്ീ�് കുറഞെത് പതിനാല് േിവ�ം 
മുജമ്പങ്ിലും ഓഡിറ്റ് ജചയ്ജപെഡടണ് സ്ാപനത്ിന് നൽഡകണ്താണ്.

11.3.3 ഓ�ിറ്ിനുള്ള തയ്ൊമറടുപ്്
ഓഡിറ്റ് വിവരം ലഭിച്ചു കഴിഞൊൽ എത്രയം ഡവഗം മുഴുവൻ നിര്വഹണ 
ഉഡേ്യാഗസ്രുജടയം ഡയാഗം വിളിച്ചു ഡചര്ത്് ഓഡിറ്റ് വിവരം അറിയിഡക്ക
ണ്തും ഓഡിററിംഗിന് നൽഡകണ്തായ ഡരഖകൾ, ര�ിസ്ററുകൾ, ഫയലുകൾ 
മുതലായവ ചിട്ജപെടുത്ി വയ്കാൻ നിര്ഡദേശം നൽഡകണ്തുമാണ്.

11.3.4 നടെടിക്ര�ങ്ങള്
തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് അദ്ധ്യക്ഷൻ, അംഗങ്ങൾ, നിര്വ്വഹഡണാ 
ഡേ്യാഗസ്ര്, മറ്റ് ഉഡേ്യാഗസ്ര് ജ�ക്രട്റി എന്നിവരുമായി ഓഡിറ്റിൽ പരി
ഡശാധിക്കാനഡദേശിക്ന്ന കാര്യങ്ങജളപെറ്റി വിശേീകരിക്ന്നതിനായി എൻരെി 
മീറ്റിംഗ് നടഡത്ണ്താണ്.

ഓഡിറ്റ് ടീമിന് ്വര്ത്ിക്കാനാവശ്യമായ �ൗകര്യങ്ങൾ ജ�ക്രട്റി ജചയ്തു
ജകാടുക്വാനായി ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്ദ്ധിഡക്കണ്താണ്. ഒപെം 
ഓഡിറ്റിനഡവണ് പൂര്ണ്ണ�ഹകരണം നൽഡകണ്തുമാണ്.
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ഓഡിറ്റ് ടീമിന് ആവശ്യമായ എല്ാ വിവരങ്ങളം ഡരഖകളം നൽഡകണ്താണ്. 
ഡരഖകൾ നൽകാൻ വീഴ്ച വരുത്ിയാൽ അത്രം ഡരഖകളം കണക്കളം 
നിലവിൽ ഇല്ാജയന്ന് ഓഡിറ്റ് ടീമിന് കരുതാവന്നതും അതന�രിച്ചുള്ള നിഗ
മനത്ിൽ എത്ിഡചരാവന്നതുമാണ്.

ആവശ്യജമങ്ിൽ, ഉത്രവാേികളായവഡരാട് ഡനരിട്് ഹാ�രാകുവാൻ ഓഡിറ്റ
ര്ക്ക് ആവശ്യജപെടാവന്നതും അ്കാരം ആവശ്യജപെട്ാൽ ബന്ജപെട് വ്യക്തി 
ഹാ�രാഡകണ്തുമാണ്.

ഓഡിറ്റിനിടയിൽ കാണുന്ന ഡപാരായ്മകൾ, കുറവകൾ, ജതറ്റുകൾ എന്നിവ ഡര
ഖാമൂലവം അല്ാജതയം അഡപൊഴഡപൊൾ ഓഡിറ്റ് ടീം നൽകുന്നതും ആവശ്യ
മായ വിശേീകരണങ്ങളം ജതളിവ് ഡരഖകളം തഡദേശഭരണസ്ാപനം ഓഡിറ്റ് 
ടീമിന് നൽഡകണ്തുമാണ്.

എല്ാ ഡരഖകളം ഡസ്റാക്ം, ക്യാൈ് ബാലൻസും ഓഡിറ്റര്ക്ക് പരിഡശാധിക്കാ
വന്നതാണ്. മാത്രമല് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് എല്ാ ഓഫീസുക
ളം �ദേര്ശിച്ച് പരിഡശാധന നടത്ാവന്നതുമാണ്.

ഓഡിറ്റിജല ഗുരുതരമായ പാകപെിഴകൾ എക്ിക്യൂട്ീവ് അധികാരിക്ം ഡകരള 
�ംസ്ാന ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്ക്ം രഹ�്യമായി റിഡപൊര്ട്് ജചയ്ാവന്നതാണ്. 
എന്നാൽ എക്ിക്യൂട്ീവ് അധികാരിക്ക് തജന്ന അത്ം ഇടപാടുകളിൽ പങ്കുള്ള
തായി ഡതാന്നുന്ന പക്ഷം അവജര അറിയിഡക്കണ്തില്.

11.3.5 ഓ�ിറ്് പൂര്ത്ിയൊക്കലും കരട് റിഡപ്ൊര്ട്് തയ്ൊറൊക്കലും

ഓഡിറ്റ് പൂര്ത്ിയാക്ന്ന മുറയ്ക് എക്ിറ്റ് മീറ്റിംഗ് വിളിച്ചുഡചര്ഡക്കണ്തും കരട് 
റിഡപൊര്ട്് തയ്ാറാക്കി തഡദേശഭരണസ്ാപനത്ിജന് എക്ിക്യൂട്ീവ് അധികാ
രിജയ കാണിച്ച് ഒപെ് വാഡങ്ങണ്തുമാണ്.

11.3.6 ഓ�ിറ്് റിഡപ്ൊര്ട്് പുറമപ്ടുവിക്കൽ

ഓഡിറ്റ് പൂര്ത്ിയായി പരമാവധി മൂന്ന് മാ�ത്ിനള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് 
പുറജപെടുവിഡക്കണ്താണ്. ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ബന്ജപെട് സ്ാപനത്ിജന് 
എക്ിക്യൂട്ീവ് അധികാരിക്ം പകര്പ്പുകൾ ഓഡിറ്റ് ഡമലധികാരി, ജപര്ഡഫാമ
ൻ�് ഓഡിറ്റ് ഓഫീ�ര് എന്നിവര്ക്ം നൽഡകണ്താണ്.

്�ക്തമായ എല്ാ വിവരങ്ങളം ഉൾജക്കാള്ളുന്നതും �ംക്ഷിപ്തവമായിരിക്ക
ണം ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്്. ഓഡിറ്റിൽ വരവ് ജചലവിനിങ്ങളിൽ �ാമ്പത്ികന
ഷ്ം മുതലായവ കജണ്ത്തുന്ന പക്ഷം നഷ്ത്ിന് ഉത്രവാേിയായ വ്യക്തി/
വ്യക്തികൾ ആജരന്നും അതിജന് പരിധി എത്രഡത്ാളജമന്നും കൃത്യമായി നി
ര്ണ്ണയിച്ച് അവ വ്യക്തമായി ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിൽ ഉൾജപെടുഡത്ണ്താണ്.
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11.4  ഓ�ിറ്് റിഡപ്ൊര്ട്ിഡമേലള്ള തുടര് നടെടികള്

11.4.1 പ്ഡത്യക ഭരണസ�ിതി ഡയൊഗും
ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ചു കഴിഞൊൽ ഒരുമാ�ത്ിനകം ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് 
ചര്ച്ചജചയ്ന്നതിനായി ്ഡത്യക ഭരണ �മിതി ഡയാഗം വിളിക്കണം. നിര്വ
ഹഡണാ ഡേ്യാഗസ്രിൽ നിന്നും ലഭിച്ച വിശേീകരണങ്ങൾ ഉൾപെജട ജ�ക്രട്
റി തയ്ാറാക്കിയ കുറിപെ് �ഹിതമായിരിക്കണം ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ചര്ച്ചക്കാ
യി ഭരണ�മിതിയിൽ അവതരിപെിഡക്കണ്ത്.

ഓഡിറ്റ് പരാമര്ശങ്ങജള �ംബന്ിച്ച് ഭരണ�മിതി വിശേമായി ചര്ച്ച ജച
ഡയ്ണ്തും ആവശ്യമായ നടപടികൾ �ംബന്ിച്ച് ഓഡരാ പരാമര്ശത്ിനം 
വ്യക്തമായ തീരുമാനജമടുഡക്കണ്തുമാണ്. തുടര്ന്ന് ഇവ ഡനാട്ീ�് ഡബാര്ഡിൽ 
്�ിദ്ധജപെടുത്ണം. ഗ്ാമ�ഭകളിൽ ചര്ച്ചയ്ക് ജവയ്ക്കുകയം ഡവണം.

11.4.2 മറക്ിഫിഡക്കഷന് റിഡപ്ൊര്ട്്
റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ച് രണ്് മാ�ത്ിനള്ളിൽ ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിൽ സൂചിപെിച്ച 
അപാകതകൾ പരിഹരിച്ചതിജന �ംബന്ിച്ച ഒരു ജറക്ടിഫിഡക്കൈൻ റി
ഡപൊര്ട്് ഡകരള �ംസ്ാന ഓഡിറ്റ് ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര്ക്ം പകര്പെ് ഡമഖല 
ജപര്ഡഫാമൻ�് ഓഡിറ്റ് ഓഫീ�ര്ക്ം �ര്ക്കാരിനം നൽഡകണ്താണ് 
ഓഡിറ്റ് പരാമര്ശങ്ങൾക്ക് വിഡധയമായവരുജട ഡപരും വിലാ�വം എക്ിക്യൂ
ട്ീവ് അധികാരി നൽഡകണ്താണ്. ജറക്ടിഫിഡക്കൈൻ റിഡപൊര്ട്് നൽകുഡമ്പാ
ൾ, ഓഡരാ ഓഡിറ്റ് പരാമര്ശത്ിനം ബന്ജപെട് ഉഡേ്യാഗസ്നിൽനിന്ന് വി
ശേീകരണം വാങ്ങിയ ഡശൈം ആവശ്യജമങ്ിൽ ജതളിവ് ഡരഖകൾ �ഹിതം 
കൃത്യവം വ്യക്തവമായ വിശേീകരണങ്ങൾ നൽകണം. മാത്രമല് ഉടജന നട
പൊക്കാൻ കഴിയന്നവ നടപൊക്കിജയന്നും, മറ്റുള്ളവ നടപെിലാക്ന്നതിനാവശ്യ
മായി �്ീകരിച്ച നടപടി എജന്താജക്കജയന്നും റിഡപൊര്ട്ിൽ വ്യക്തമാക്കണം. 
ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിജല ഏജതങ്ിലും പരാമര്ശങ്ങൾ ശരിയജല്ന്ന് ഉത്മ ഡബാ
ധ്യമുജണ്ങ്ിൽ അക്കാര്യം മറുപടിയിൽ ചൂണ്ികാണിക്കയം ഡവണം.

11.4.3 ഫര്തര് റി�ൊര്ക്്
ജറക്ടിഫിഡക്കൈൻ റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ച രണ്് മാ�ത്ിനകം ഓഡിറ്റര് അതിൻ
ഡമലുള്ള പുനരഭി്ായക്റിപ്പുകൾ ഉൾജപെടുത്ിജക്കാണ്് ഫര്തര് റിമാര്ക്് 
തഡദേശ�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിനം ഡലാക്കൽ ഫണ്് ഓഡിറ്റ് ഡയറക്ടര്ക്ം 
അയക്ന്നതാണ്. ഫര്തര് റിമാര്ക്ിജനാപെം നഷ്ം ഉത്രവാേിയായവരിൽ 
നിന്നും ഈടാക്കാനള്ള ചാര്�്/�ര്ചാര്�് ജ്ാഡപൊ�ൽ കൂടി ഡയറക്ടര്ക്ക് 
നൽകുന്നതാണ്.

11.4.4 ഫര്തര് റിഡപ്ൊര്ട്്
ജറക്ടിഫിഡക്കൈൻ റിഡപൊര്ട്് യഥാ�മയം ലഭിച്ചിജല്ങ്ിൽ ്�ക്തവിവരങ്ങ
ൾ ഉൾജക്കാള്ളിച്ചു ജകാണ്് ഡകരള �ംസ്ാന ഓഡിറ്റ് ജഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര് 
ഫര്തര് റിഡപൊര്ട്് തഡദേശ �്യംഭരണ സ്ാപനത്ിന് നൽകുന്നതാണ്.
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11.4.5 ചൊര്�്/ സര്ചൊര്�് ഡനൊട്തീസ്

ജ്ാഡപൊ�ൽ ലഭിച്ച് രണ്് മാ�ത്ിനകം ഡയറക്ടര് ചാര്�്/�ര്ചാര്�് 
ഡനാട്ീ�് ഉത്രവാേികൾക്ക് ര�ിഡ്രേഡ് തപാൽ മുഡഖന നൽഡകണ്താണ്. 
പകര്പെ് ബന്ജപെട് പഞ്ായത്ിനം അയക്ക.

11.4.6 ചൊര്�്/സര്ചൊര്�് സര്ട്ിഫിക്കറ്്

ഡനാട്ീ�് ലഭിച്ച് രണ്് വര്ൈത്ിനകം ബന്ജപെട് ഉത്രവാേികൾ നഷ്ജപെ
ട്/ദുര്വിനിഡയാഗം ജചയ്/പാജഴ്ചലവ് ജചയ് തുക തിരിജക അടയ്ക്കുകഡയാ ഡനാ
ട്ീ�ിന് വ്യക്തമായ വിശേീകരണം നൽകുകഡയാ ജചയ്ിജല്ങ്ിൽ ബന്ജപെ
ട്വര്ക്ക് ചാര്�്/�ര്ചാര്�് �ര്ട്ിഫിക്കറ്റ് ഡയറക്ടര് ര�ിഡ്രേഡ് തപാൽ 
മുഡഖന നൽകുന്നതാണ്.

11.4.7 തുക ഈടൊക്കൽ

�ര്ട്ിഫിക്കറ്റിൽ സൂചിപെിച്ച തുക ഉത്രവാേികളായവര് ഒരു മാ�ത്ിനള്ളി
ൽ തിരിച്ചടക്കഡയാ, ഈ നടപടിജയ്കതിജര �ില്ാ ഡകാടതിജയ �മീപിക്ക
ഡയാ ജചയ്ിജല്ങ്ിൽ ഡകരള റവന്യൂ റിക്കവറി നിയമം (1968) അന�രിച്ച് തുക 
ഈടാക്കാനള്ള നടപടി �്ീകരിക്ന്നതാണ്.

11.5.  ഉത്രവൊേിത്ങ്ങള്, ബൊധ്യതകള്

11.5.1 ഡരഖകള് ഹൊ�രൊക്ന്നതിനുള്ള ഉത്രവൊേിത്ും

ഓഫീ�് ഉത്രവകളഡടയം ഭരണ�മിതി തീരുമാനങ്ങളഡടയം അടിസ്ാന
ത്ിൽ ഏൽപിച്ച കൃത്യങ്ങളിൽ വീഴ്ച വരുത്ിയതുമൂലമുള്ള നഷ്ങ്ങൾക്ം പാ
ഴ്ജച്ചലവിനം ധനദുര്വിനിഡയാഗത്ിനമുള്ള ഉത്രവാേിത്ം ഡ�ാലിവിഭ�ന 
ഡരഖയന�രിച്ചുള്ള ഉഡേ്യാഗസ്ഡനാ �ീവനക്കാര്ഡക്കാ ആയിരിക്ന്നതാണ്. 
ഇക്കാര്യത്ിൽ ഡമലുഡേ്യാഗസ്നം ജ�ക്രട്റിക്ം ഡമൽഡനാട്പെിശകിന് ഉത്
രവാേിത്മുണ്ായിരിക്ം.

11.5.2 ധനെര�ൊയ ഉത്രവൊേിത്ും

ജതരജഞെടുക്കജപെട് �ന്തിനിധികൾ, ജ�ക്രട്റി, മറ്റ് നിര്വഹണ ഉഡേ്യാ
ഗസ്ര്, ഫണ്് അനവേിക്ന്നഡതാ �്ീകരിക്ന്നഡതാ ആയ ഏ�ൻ�ികൾ, 
പണം ഷകപെറ്റുന്നവര് എന്നിവര്ജക്കല്ാം അതാത് �ംഗതിഡപാജല ധനപര
മായ ഉത്രവാേിത്ം ഉണ്ായിരിക്ന്നതാണ്. ഉഡേ്യാഗസ്ര് നിയമാനസൃതം 
ജചയ് നടപടികളിൽ മറ്റാരുജടജയങ്ിലും വീഴ്ച മൂലം നഷ്ം �ംഭവിച്ചിട്ടുജണ്ങ്ി
ൽ വീഴ്ചയ്ക്കു ഉത്രവാേിയായ വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് നഷ്ം ഈടാക്കാൻ ചുമത
ലജപെട് ഉഡേ്യാഗസ്ൻ യഥാ�മയം നടപടിജയടുക്കണം. നടപടി എടുക്കാതി
രുന്നാൽ നഷ്ത്ിനത്രവാേി ബന്ജപെട് ഉഡേ്യാഗസ്നായിരിക്ന്നതാണ്.
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11.5.3 ഓ�ിറ്് റിഡപ്ൊര്ട്് െരസ്യമപ്ടുത്ൽ
ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് പര�്യഡരഖയാണ്. അത് ഡനാട്ീ�് ഡബാര്ഡിൽ പര�്യ
ജപെടുഡത്ണ്തും, ഗ്ാമ�ഭകളിൽ പരിഡശാധനയ്ക്കും ചര്ച്ചയ്ക്കുമായി ലഭ്യമാഡക്ക
ണ്തും തഡദേശ�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് ചുമതലയാണ്.

11.6 സ�ൊഹൃത ഓ�ിറ്് റിഡപ്ൊര്ട്്
ഓഡരാ വര്ൈഡത്യം �മാഹൃത ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ഓഡിറ്റ് വകുപെ് �പ്തംബ
ര് 30 നകം �ര്ക്കാരിന നൽഡകണ്തും മൂന്ന് മാ�ത്ിനകം നിയമ�ഭയിൽ 
വഡയ്കണ്തുമാണ്.

11.7 നിയ�സഭൊ അക്കകൗണ്സ് കമ്ിറ്ി
നിയമ�ഭയിൽ �മര്പെിക്ന്ന റിഡപൊര്ട്് നിയമ�ഭ അക്കൗണ്്�് കമ്മിറ്റി 
പരിഡശാധിക്ന്നതും ആവശ്യമായ ജതളിജവടുപ്പും അഡന്ൈണവം (സ്ല 
പരിഡശാധന ഉൾജപെജട) നടത്ി ഉത്രവാേികളായവര്ജക്കതിജര നടപടി 
�്ീകരിക്ന്നതിനഡവണ് നിര്ഡദേശങ്ങളം മറ്റ് ശുപാര്ശകളമടങ്ങുന്ന റിഡപൊ
ര്ട്് നിയമ�ഭയിൽ വയ്ക്കുന്നതുമാണ്.

11.8 ധനകൊര്യ സ്റൊനിുംഗ് കമ്ിറ്ിയമട ചു�തലകള്
 	 ഓഡിറ്റ് നടന്നു ജകാണ്ിരിക്ഡമ്പാൾ ധനകാര്യസ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി 

അദ്ധ്യക്ഷൻ ഓഡിറ്റ് ടീമുമായി ചര്ച്ച നടത്തുന്നത് ആവശ്യമായ കാര്യ
ങ്ങൾ വിശേീകരിക്കാൻ �ഹായകമായിരിക്ം. ആഭ്യന്തര നിയന്തണ
ത്ിജന് ഭാഗമായി അക്കൗണ്ടുകൾ ഓഡിറ്റ് ജചയ്ാൻ ബാദ്ധ്യസ്മായ 
�മിതിജയന്ന നിലയ്ക് ധനകാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി തങ്ങളജട ്വ
ര്ത്നത്ിജന് തുടര്ച്ച തജന്നയാണ് മറ്റു ഓഡിറ്റുകളം എന്ന �മീപനം 
പുലര്ഡത്ണ്താണ്. ലഭിക്ന്ന ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ടുകൾ തങ്ങളജട ്വ
ര്ത്നത്ിന് �ഹായകമായി കണക്കാഡക്കണ്താണ്. 

 	 ഓഡിറ്റ് ടീമിന് എല്ാ ഡരഖകളം പൂര്ണ്ണമായി ലഭ്യമാക്കാൻ ധനകാര്യ 
സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി ശ്ദ്ധിക്കണം.

 	 ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്് ഭരണ�മിതിയിൽ ചര്ച്ച ജചയ്ന്നതിന് മുമ്പ് ധന
കാര്യ സ്റാന്ിംഗ് കമ്മിറ്റി വിശേമായി ചര്ച്ച ജചയ്ന്നത് നന്നായിരിക്ം

 	 ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിൽ ചൂണ്ി കാണിച്ച അപാകതകൾ തിരുത്തുന്നത് 
തഡദേശ�്യംഭരണ സ്ാപനത്ിജന് വിശ്ാ�്യത വര്ദ്ധിപെിക്ം. 
അതിനാൽ ജതറ്റു തിരുത്ാനള്ള �ന്നദ്ധതഡയാജട ആയിരിക്കണം 
ഓഡിറ്റ് റിഡപൊര്ട്ിജന �മീപിഡക്കണ്ത്.


