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2020-2025 കൊലയളവിഡലക്ക് ഡകരളത്തിപല പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുകളിപല 
�നപ്രതിനിധികളൊയി പതരപഞെടുക്കപപെട് എല്ൊവര്ക്ം ഹൃേ്യമൊയ ആശംസ
കൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച് വിശ്വൊസവം പ്രതീക്ഷകളം സൊക്ഷൊത്ക്ക
രിക്വൊന് നിങ്ങഡളൊഡരൊരുത്തരും ആത്ൊര്ത്ഥമൊയി �രിശ്മിക്പമന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികൊരത്തിൽ വന്ന നൊയനൊര് സര്ക്കൊര് നടപെിലൊക്കിയ �ന
കീയൊസൂത്രണ അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഡകരളത്തിപന് 
സൊമൂഹിക സൊമ്പത്തിക ഡമഖലകളിലുണ്ൊക്കിയ മൊറ്ങ്ങൾ മൊതൃകൊ�രമൊണ്. 
ഡകരളം നടപെിലൊക്കിയ അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്തിലൂപട ശക്തമൊയ പ്രൊഡേ
ശിക ഭരണസംവിധൊനം രൂ�പപെടുത്തുകയം ത്രിതല �ഞ്ൊയത്തുകളം നഗരഭ
രണ സ്ൊ�നങ്ങളം പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുകളൊയി മൊറുകയം പചയ്തു. ഇതിപന് 
ഫലമൊയി, �നൊഭിലൊഷം കണ്റിഞെ ഒഡട്പറ നൂതനൊശയങ്ങൾ പ്രൊഡേശിക 
സര്ക്കൊരുകൾ നടപെിലൊക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച് നവഡകരളത്തിനൊയി 
�നകീയൊസൂത്രണവം നവഡകരള കര്മ്മ�ദ്ധതിയം വിവിധ േൗത്യങ്ങളം ഈ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി �കര്ന്ന് മുഡമ്പൊട്ടു ഡ�ൊകുന്നു. 25 വര്ഷം 
പൂര്ത്തിയൊയ �നകീയൊസൂത്രണ പ്രസ്ൊനം ഇന്ന് രൊ�്യത്തിന് തപന്ന മൊതൃക
യൊണ്.

ഡേശീയതലത്തിലും സംസ്ൊനതലത്തിലുമുള്ള ഭരണ സംവിധൊനങ്ങപള 
അഡ�ക്ഷിച്് �നങ്ങളമൊയി കൂടുതൽ ഇഴുകിഡചര്ന്ന് അവരുപട വികസനൊവശ്യ
ങ്ങപള യഥൊര്ത്ഥ ഡബൊധഡത്തൊപട സമീ�ിക്കൊനം ഉൾപക്കൊള്ളൊനം �ഞ്ൊയ
ത്തുരൊ�് ഭരണ സംവിധൊനത്തിന് കഴിയപമന്നത് നിസ്തര്ക്കമൊണ്. ഇപ്രകൊരം 
�നപ്രതീക്ഷയ്ക് ഒത്ത് ഉയരൊനം �നകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് �രിഹൊരമുണ്ൊക്ന്ന
തിനം തക്കവിധം �നൊധി�ത്യ ഭരണസംവിധൊനം കൊര്യക്ഷമമൊക്കണപമകെി

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തഡദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ഡകരള സര്ക്കൊ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ

സഡദേശം
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 ൽ അതിപന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളൊയ �നപ്രതിനിധി സംവിധൊനവം ഉഡേ്യൊഗസ് 
സംവിധൊനവം ഒഡരഡ�ൊപല കൊര്യക്ഷമമൊകണം. 

നമുപക്കല്ൊം അറിയൊവന്നതുഡ�ൊപല ഡലൊകം ഇന്ന് ഡകൊവിഡ് 19 എന്ന 
മഹൊമൊരിയപട �ിടിയിലൊണ്. തീര്ച്യൊയം മനഷ്യകുലം ഈ മഹൊമൊരിപയ 
അതി�ീവിക്ക തപന്ന പചയ്ം. പുതിയ കൊലത്തിനനസൃതമൊയ തരത്തിൽ 
തഡദേശസ്വയംഭരണ സംവിധൊനത്തിപന് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമൊയ 
�രിശീലനം നല്കുന്നതിന് കില, സകപ്പുസ്തകങ്ങളം പുതിയ �ഠനരീതികളം 
ഒരുക്കിയിരിക്ന്നത് അഭിനദേനൊര്ഹമൊണ്. പുതിയ കടമക ൾ ഏപറ്ടുക്ന്ന
തിന് തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �നപ്രതിനിധികപള ഈ സകപ്പുസ്തക
ങ്ങ ൾ പ്രൊപ്തരൊക്ം എന്നതും നിസ്തര്ക്കമൊണ്. �നപ്രതിനിധികൾക്കൊയി പ�ൊ
തുഭരണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം തയ്ൊറൊക്ന്നതിന് മുന്സക എടുത്ത 
കിലപയ അഭിനദേിക്ന്നതിഡനൊപടൊപെം ഈ അവസരം പൂര്ണ്ണമൊയം പ്രഡയൊ�
നപപെടുത്തണപമന്ന് എല്ൊ �നപ്രതിനിധികഡളൊടും അഭ്യര്ത്ഥിക്കയം പചയ്
ന്നു.

തിരുവനന്തപുരം സഡനേഹം, 
01.12.2020

എ.സി. പമൊയ്ീന്
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ഡകരളത്തിപല �നകീയൊസൂത്രണ പ്രസ്ൊനം കൊൽ നൂറ്ൊണ്് പൂര്ത്തീ
കരിച്ിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷപത്ത വിഡകന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂപട പ്രൊഡേശിക ഭരണത്തിൽ ഒഡട്പറ ഡനട്ങ്ങൾ 
സകവരിക്കൊനം രൊ�്യവം ഡലൊകവം ഉറ്റുഡനൊക്ന്ന വികസനത്തിപന് മൊതൃകൊ 
സംസ്ൊനമൊയി മൊറൊനം ഡകരളത്തിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ഡകരളത്തിപല അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ രൊ�്യപത്ത മറ്് 
സംസ്ൊനങ്ങൾക്ക് മൊതൃകയൊയി നിലപകൊള്ളുകയൊണ്. 73, 74 ഭരണഘടനൊ 
ഡഭേഗതികൾക്ക് ഡശഷം, ഒന്�തൊം �ഞ്വൽസര �ദ്ധതി മുതൽ ഡകരളത്തി
ൽ നടപെിലൊക്കിയ �നകീയൊസൂത്രണ പ്രസ്ൊനമൊണ് നമ്മുപട സംസ്ൊന
പത്ത രൊ�്യത്തിപന് ഇതര പ്രഡേശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമൊക്കിയത്. ഒഡട്പറ 
വികസന മൊതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കൊന് നമ്മുപട തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങ
ൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുകളപട ഏറ്വം മഹത്തൊയ സ്വഭൊവവി
ഡശഷം അവയ്ക് �നങ്ങളമൊയള്ള അടുപെം തപന്നയൊണ്. �നകീയൊസൂത്രണ
ത്തിഡനൊപെം മറ്് നിരവധി നട�ടികളം അന്നുമുതൽ സകപക്കൊള്ളുകയണ്ൊയി. 
അതിൽ ഏറ്വം പ്രധൊനമൊണ് 1996-ൽ തപന്ന രൂ�ീകരിച് പസന് കമ്മിറ്ിയം 
അവരുപട റിഡപെൊര്ട്ിന്പ്രകൊരമുള്ള തുടര്നട�ടികളം. 2017-ൽ �നകീയൊസൂ
ത്രണത്തിപന് രണ്ൊം ഘട്ം ഉേ്ഘൊടനം പചയ്പപെട്ടു. അഡതൊപടൊപെം, പുതിയ 
ഡകരള സൃഷ്ിക്കൊയി നവഡകരള കര്മ്മ�രി�ൊടി പ്രഖ്യൊ�ിക്കപപെട്ടു. അതിപന് 
ഭൊഗമൊയി ആര്ദ്ം, പ�ൊതുവിേ്യൊഭ്യൊസ സംരക്ഷണ യജ്ം, സലഫ്, ഹരിത 
ഡകരളം എന്നീ േൗത്യങ്ങളം പ്രവര്ത്തനമൊരംഭിച്ചു. ഇവപയല്ൊം ഡകരളത്തിപല 
തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ഔന്നത്യത്തിപലത്തിച്ചു. 

പുതുതൊയി പതരപഞെടുക്കപപെട് ഡ്ൊക്�ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങൾക്ക് 
അവരുപട പ്രവര്ത്തന തുടക്കത്തിൽ തപന്ന ഈ �രിശീലനം നൽഡകണ്തു
ണ്്. മുന്കൊലങ്ങളിൽ കില ഈ പ്രവര്ത്തനം സ്തുത്യര്ഹമൊയി നിര്വ്വഹിച്ിട്ടു
ണ്്. ഇന്ന് നപമ്മ വലയം പചയ്ിരിക്ന്ന ഡകൊവിഡ്-19 എന്ന മഹൊമൊരിയപട 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവതൊരിക
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കൊലത്തിനം വരൊനിരിക്ന്ന ഡകൊവിഡൊനന്തര കൊലത്തിനം അനഡയൊ�്യ
മൊയ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്തകുന്ന �രിശീലന �രി�ൊടികളം സകപ്പുസ്തകങ്ങള
മൊണ് കില രൂ�ം നല്ിയിരിക്ന്നത്. പുതുതൊയി പതരപഞെടുക്കപപെട് ഡ്ൊക്
�ഞ്ൊയത്ത് �നപ്രതിനിധികൾക്ക് ഉ�കൊരപ്രേമൊകും വിധം തയ്ൊറൊക്കിയ 
പ�ൊതുഭരണം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം രൂ�പപെടുത്തുന്നതിന് ഡനതൃത്വം നല്ിയ 
ശ്ീമതി ഡി. സുധഡയയം അവഡരൊപടൊപെം ഈ സംരംഭത്തിൽ �കെൊളികളൊയ 
കില ടീം അംഗങ്ങപളയം അഭിനദേിച്ചുപകൊണ്് ഈ പുസ്തകം ഞൊന് കിലയ്ക്കുഡവ
ണ്ി സമൂഹത്തിന് മുമ്പൊപക സമര്പെിയ്ക്കുന്നു. 

ഡഡൊ. ഡ�ൊയ് ഇളമണ്
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73, 74 ഭരണ ഘടനൊ ഡഭേഗതികളപട അന്തസത്ത പൂര്ണ്ണമൊയം ഉൾപക്കൊണ്ടു
പകൊണ്് അധികൊരങ്ങളം അനബന്ധ സൗകര ്യങ്ങളം തൊപഴ തട്ിഡലക്ക് �കര്
ന്നു നൽകിയ ഉേൊത്തമൊയ മൊതൃകയൊണ് നമുക്ള്ളത്. നമ്മുപട സംസ്ൊനത്ത് 
�നകീയൊസൂത്രണം നടപെിലൊക്കിയിട്് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തീകരിക്ന്ന ഈ അവ
സരത്തിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിഡലക്ക് പുതിയതൊയി പതരപഞെടുക്കപപെടുന്ന 
�നപ്രതിനിധികൾക്ക് ഈ സകപ്പുസ്തകം ഏപറ പ്രഡയൊ�നകരമൊയിരിക്ം 
എന്നതിന് സംശയമില്. ഈ പുസ്തകം വൊയനക്കൊര്ക്ക് അറിവം കൊര ്യഡശഷി
യം വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിന് സഹൊയകരമൊകും വിധം വളപര ലളിതവം ഹ്രസ ്വവ
മൊയിട്ൊണ് തയ്ൊറൊക്കിയിട്ടുള്ളത്. �ന�കെൊളിത്തഡത്തൊപടയള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്ിയ, സുതൊര ്യവം കൊര ്യക്ഷമവമൊയ �ദ്ധതി നിര്വ്വഹണം, ചടുലമൊയ 
ഡസവന പ്രേൊന സംവിധൊനങ്ങൾ, കൃത ്യതയള്ള അക്കൗണ്ിംഗ് �രിഡശൊധ
നൊ സംവിധൊനങ്ങൾ ഉൾപപെപട ISO സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് ഡനടിയിട്ടുള്ള തഡദേശ 
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിഡലക്ക് പതരപഞെടുക്കപപെടുന്നവര്ക്ക് ആത് വിശ ്വൊസം 
ലഭിക്ന്നതിന് പ്രൊഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനപത്തക്റിച്ചും, പ�ൊതുഭരണം, 
വിഡകന്ദീകൃതൊസൂത്രണം, ധനകൊര ്യം, ഡക്ഷമകൊര ്യം, പ�ൊതുമരൊമത്ത്, സൊമൂ
ഹ ്യഡക്ഷമം എന്നിവ കൂടൊപത ഗുഡ്ഗഡവണന്സ്, സംസ്ൊന–ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത 
�ദ്ധതികപളക്റിച്ചും വളപര ചിട്ഡയൊടും ലളിതമൊയ ഭൊഷയിലും പ്രതി�ൊേിച്ി
ട്ടുണ്്. 

പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുകളപട �ദ്ധതി ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം നട
ത്തുന്ന ഉഡേ്യൊഗസ്ര് തപന്നയൊണ് ഡകന്ദ-സംസ്ൊനൊവിഷ്കൃത �ദ്ധതികൾ 
നിര്വ്വഹണം നടത്തുന്നപതകെിലും ചിലയിടപത്തകെിലും �ദ്ധതികൾ തമ്മിപലൊ
രു ഏഡകൊ�നവം സംഡയൊ�നവം നടക്ന്നില് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയൊണ്. ഡകൊ
വിഡൊനന്തര തഡദേശ ഭരണത്തിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിന് പചറുതല്ൊത്ത �ങ്കു 
വഹിക്കൊന് കഴിയം. �ഞ്ൊയത്തീരൊ�് നിയമത്തിൽ �ട്ിക 4-ൽ സര്ക്കൊര്- 

ആമുഖം
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സര്ക്കൊഡരതര സൊഡകെതിക സവേഗ്ധ ്യം ഉ�ഡയൊഗപപെടുത്തുന്നതിനം ഗ്ൊമ 
�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക്  സൊഡകെതിക സഹൊയം നൽകുന്നതിനം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്തിന് അനവൊേം നൽകിയിട്ടുണ്്. ഈ സൗകര ്യം വലിയ ഡതൊതിൽ പ്രഡയൊ�
നപപെടുഡത്തണ്തുണ്്. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സൊമ്പത്തികവം പതൊഴിൽ
�രവമൊയ ഡമഖലയിൽ നല് ഇടപ�ടലുകൾ നടത്തൊന് കഴിയം. ഇത് 
സൊധ ്യമൊകണപമകെിൽ ഭരണഘടന അനശൊസിക്ന്ന സൊമ്പത്തിക വികസന
ത്തിനം, സൊമൂഹ ്യനീതിക്മുള്ള �ദ്ധതികൾ �ന�കെൊളിത്തഡത്തൊപട തയ്ൊറൊ
ക്കി നടപെിൽ വരുത്തുന്നതിന് തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് കഴിഡയണ്തു
ണ്്. ഈ ചുമതലയം ഉത്തരവൊേിത്തവം ഡബൊധ്യപപെടുത്തുന്നതിന് ഈ 
ഉേ്യമത്തിലൂപട സൊധിക്പമന്നും പ്രതീക്ഷിക്ന്നു. ഈ സകപ്പുസ്തകം തയ്ൊറൊ
ക്ന്നതിന് �ങ്കു വഹിച് കിലയിപല ഫൊക്കൽറ്ി അംഗങ്ങൾ, പകൊട്ൊരക്കര, 
മണ്ണൂത്തി, തളിപെറമ്പ് �രിശിലനഡകന്ദങ്ങളിപല പ്രിന്സിപെൊൾമൊര്, ഫൊക്കൽ
റ്ി അംഗങ്ങൾ, മറ്് �ീവനക്കൊര് എന്നിവര്ക്ം പ്രഡത്യകം കൃതജ്ത പ്രകൊശി
പെിക്ന്നു.

അഡസൊസിഡയറ്് എ�ിറ്ർ�ൊർ എ�ിറ്ർ
എം. ഡേണുകു�ൊർ �ി. സുധ
കണ്സൾട്ന്്, കില  ഡയറക്ടര്, കില സി.എച്്.ആര്.ഡി.

സുഡേശന് വി.
ഫൊക്കൽറ്ി, കില
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1 
പഞ്ൊയത്് േൊ�ിമറെ ചേിത്ര വഴികൾ

ആമുഖം

മനഷ്യനം, സമൂഹവം, ഭരണവം സ്ൊ�നവത്ക്കരിക്കപപെട്ത് നൂറ്ൊണ്ടുകളപട 
കൊലസേര്ഘ്യത്തിലൊണ്. കൂട്ൊയ്മയിലൂപട പ�ൊതുധൊരണകളം തീരുമൊനങ്ങ
ളം രൂ�പപെട്ടു. എല്ൊത്തിഡന്യം അടിസ്ൊന ഘടകം സമൊധൊനവം സുരക്ഷ
യം വളര്ച്യം ആണ്. �രിഷ്ക്കരണത്തി ഡന്യം നൊഗരികതയഡടയം ഫലമൊയി 
വിവിധ കൊലഘട്ങ്ങളിൽ വിവിധ തരം ഭരണക്മങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നുപകൊ
ഡണ്യിരുന്നു. ഡലൊകപത്തവിഡടയം ഈ കൊര്യത്തിൽ സമൊനതകൾ കൊണൊം. 
പ്രഭുത്വം, നൊടുവൊഴിത്വം, രൊ�വംശങ്ങൾ, ഛത്ര�തികൾ, ഏകൊധി�തികൾ, 
സസനിക ഡനതൃത്വങ്ങൾ അങ്ങപന �ല രൂ�ത്തിൽ അവപയൊപക്ക നിലനി
ന്നിരുന്നു.

ആധുനിക രൊഷ്ട്ര സകെൽപെത്തിൽ ഇന്നുവപര കപണ്ത്തിയിട്ടുള്ളതിൽ വച്് 
ഏറ്വം സ്വീകൊര്യമൊയതും അനകരണീയവമൊയതും �നൊധി�ത്യ രൊഷ്ട്ര പ്ര
ക്ിയ തപന്നയൊണ്. അതുപകൊണ്് �നൊധി�ത്യ രൊഷ്ട്ര വ്യവഹൊരം ഒരു സം
സ്കൊരമൊയി രൂ�പപെട്ടുപകൊഡണ്യിരിക്ന്നു. �നൊധി�ത്യം ശക്തിപപെടുന്നത് 
കൂടുതൽ �നങ്ങളപട �കെൊളിത്തഡത്തൊപട പചറുതും വലുതുമൊയ ഭരണസംവി
ധൊനങ്ങൾ അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമൊയി പ്രവര്ത്തിക്ഡമ്പൊഴൊണ്. അതിപന് ഏറ്വം 
ലളിതവം ത്വരിതവമൊയ മൊര്ഗ്ഗമൊണ് പ്രൊഡേശിക സ്വയം ഭരണ സംവിധൊന
ങ്ങൾ. സ്വതന്തവം സുതൊര്യവമൊയ പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുകളൊയി ശക്തി പ്രൊ
�ിക്ന്നത് അതിപന് ഡനതൃത്വ ഗുണംപകൊണ്് കൂടിയൊണ്. പ്രൊഡേശിക ഭരണം 
എന്നൊൽ ഡചര്ന്ന് നിൽക്ക, ഡചര്ത്തു നിര്ത്തുക എന്നതൊണ്. 

1.1 ചേിത്രം

പ്രൊചീനകൊലം മുതൽ പ്രൊഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനങ്ങളൊയി ഗ്ൊമസഭക
ളം �ഞ്ൊയത്തുകളം പ്രവര്ത്തിച്ിരുന്നതൊയി ചരിത്രം �റയന്നുണ്്. തര്ക്ക 
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�രിഹൊരങ്ങളം നികുതി �ിരിവകളം നിര്വ്വഹിച്ിരുന്ന �ഞ്ൊയത്തുകൾ രൊ
�ശൊസനകൾ വിളംബരം പചയ്ന്ന ഡവേികളം ആയിരുന്നു. ഏകഡേശം 3000 
വര്ഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തപന്ന ഗ്ൊമസഭകൾ നിലവിൽ ഉണ്ൊയിരുന്നതൊയി ചരി
ത്രകൊരന്ൊര് ഡരഖപപെടുത്തിയിട്ടുണ്്. കൊലൊന്തരത്തിൽ അധികൊരങ്ങളം ചുമത
ലകളം സകയ്ൊളന്ന സ്ൊ�നങ്ങളൊയി അവ മൊറുകയണ്ൊയി.

ബ്ിട്ീഷ് ഭരണ കൊലത്ത് കുഡറക്കൂടി ശൊസ്തീയമൊയം നിയതമൊയം പ്രവര്ത്തി
ക്വൊന് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് കഴിഞ്ഞു തുടങ്ങി. 1882-ൽ ബ്ിട്ീഷ് ഭരണൊധി
കൊരിയൊയ റിപെണ് പ്രഭുവൊണ് ആേ്യമൊയി ‘പ്രഡമയ നിയമ’ത്തിലൂപട പ്രതിനി
ധികൾ ഉൾപപെടുന്ന ഡലൊക്കൽ ഡബൊര്ഡുകൾ (Local Board) രൂ�ീകരിച്ത്. 
ഒരു പചയര്ഡ�ഴ്സപന് ഡനതൃത്വത്തിൽ മൂന്നിൽ രണ്് �നപ്രതിനിധികളം മൂന്നിൽ 
ഒന്ന് ഉഡേ്യൊഗസ്രും ഉൾപപെട്ിരുന്ന പ്രൊഡേശിക തലത്തിലുള്ള സമിതികൾ 
ആയിരുന്നു ഡലൊക്കൽ ഡബൊര്ഡുകൾ.

ബ്ിട്ീഷ് പ്രവശ്യകളൊയി തിരിക്കപപെട്ിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ 1925 ആയഡപെൊഡഴ
ക്ം 8 പ്രവിശ്യകളിലും �ഞ്ൊയത്ത് ആക്ട് �ൊസ്ൊക്കി നിയമ പ്രൊബല്യഡത്തൊ
പട �ഞ്ൊയത്തുകൾ കുഡറക്കൂടി പ്രവര്ത്തിച്ചു തുടങ്ങി.

 മദ്ൊസ് �ഞ്ൊയത്ത് ആക്ട്  - 1920
 ഡബൊംപബ വിഡല്�് �ഞ്ൊയത്ത് ആക്ട് - 1919
 ബംഗൊൾ പസൽഫ് ഗവണ്പമന്് ആക്ട് - 1920
 ബീഹൊര് പസൽഫ് ഗവണ്പമന്് ആക്ട് - 1920
 ഉത്തര്പ്രഡേശ് �ഞ്ൊയത്ത് ആക്ട് - 1920
 ആസ്ൊം പസൽഫ് ഗവണ്പമന്് ആക്ട് - 1925

എന്നീ നിയമങ്ങൾ പ്രവിശ്യകളിൽ പ്രൊബല്യത്തിൽ ഉണ്ൊയിരുന്നു.

1.2 ഡകേള പശ്ൊത്ലം

ഈ കൊലഘട്ത്തിൽ ഡകരളത്തിൽ �ല നൊട്ടുരൊ�്യങ്ങളിലും വിഡല്�് �ഞ്ൊയ
ത്ത് നിയമങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നു. 1919-ൽ പകൊച്ിയിൽ രൊമവര്മ്മ രൊ�ൊവിപന് 
ഭരണകൊലത്ത്, പകൊച്ിന് �ഞ്ൊയത്ത് റഗുഡലഷന് ആക്ം, 1925-ൽ ഡസതു 
ലക്ഷി ഭൊയിയപട ഭരണകൊലത്ത് തിരുവതൊംകൂറിൽ വിഡല്�് �ഞ്ൊയത്ത് 
ആക്ം നിലിവിൽ വന്നു. 1957 ൽ ഡകരളത്തിപല ആേ്യപത്ത മുഖ്യമന്തിയൊയ 
ഇ.എം.എസ് നമ്പൂതിരിപെൊടിപന് ഡനതൃത്വത്തിൽ നിഡയൊഗിക്കപപെട് ഭരണ �രി
ക്ഷ്കൊര കമ്മിറ്ി 1958 ജൂസല 26 ന് സമര്പെിച് റിഡപെൊര്ട്ിൽ �ഞ്ൊയത്തുകൾ 
ഭരണത്തിഡന്യം വികസനത്തിപന്യം അടിസ്ൊന ഘടകമൊണ് എന്ന് വ്യക്ത
മൊക്കി. 1960-പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് നിയമത്തിലൂപട മലബൊര്, തിരുവതൊം
കൂര്, പകൊച്ി പ്രഡേശങ്ങളിൽ നിലവിലിരുന്ന �ഞ്ൊയത്ത് നിയമങ്ങൾ ഏകീ
കരിക്കപപെടുകയം വ്യവസ്ൊ�ിതമൊയ ഏക തല �ഞ്ൊയത്ത് സംവിധൊനം 
ഡകരളത്തിൽ നിലവിൽ വരികയം പചയ്തു.
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1.3 ബൽവന്തറൊയ് ഡ�ത്ൊ കമ്ിറ്ി

പ്രൊഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനവം, വികസന �ദ്ധതികളപട കൊര്യക്ഷമമൊയ 
ആസൂത്രണവം സമഗ്മൊയി �ൊലിക്ന്നതിന് ശ്ീ ബൽവന്തറൊയ് ഡമത്തയപട 
ഡനതൃത്വത്തിൽ ഒരു കമ്മിറ്ിപയ നിയമിച്ചു. 1957-ൽ സമര്പെിച് ഡമത്തൊ കമ്മി
റ്ിയപട റിഡപെൊര്ട്ിപല നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഏപറ പ്രസക്തമൊണ്. 

1. വികസന പ്രവ ര്ത്തനങ്ങളപട കൊര്യക്ഷമതയ്ക് �ന�കെൊളിത്തം ഉണ്ൊയി
രിക്കണം. ഇതിനൊയി പതരപഞെടുക്കപപെട് സമിതികൾ ഗ്ൊമതലത്തിൽ 
ഡവണം. ഇവയപട ഡനതൃത്വത്തിലൊകണം വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നട
ഡത്തണ്ത്. 

2. ഉൽപെൊേനക്ഷമതയപട വളര്ച്യ്കൊയി �രി�ൊടികൾ തയ്ൊറൊക്കൊനളള 
അധികൊരം �ഞ്ൊയത്ത് സമിതികൾക്ക് നൽഡകണ്തൊണ്. 

3. സഹകരണ ഡമഖലയപട സഹൊയഡത്തൊപട ഗ്ൊമതലത്തിൽ നടപെിലൊക്
ന്ന ഇത്തരം �രി�ൊടികൾക്ക് �ണം കപണ്ഡത്തണ്തൊണ്. 

ഗ്ൊമതലത്തിൽ ‘വിഡല്�് �ഞ്ൊയത്ത് ’ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ ‘�ഞ്ൊയത്ത് 
സമിതി’ �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തിൽ ‘�ില്ൊ �രിഷത്ത് ’ എന്നിങ്ങപനയൊയിരുന്നു 
ഡമത്തൊ കമ്മിറ്ി ശു�ൊര്ശ പചയ്ത്. ഡമത്തൊ കമ്മിറ്ി ശു�ൊര്ശ പ്രകൊരമുളള 
ആേ്യപത്ത �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് സംവിധൊനം 1959 ഒഡക്ടൊബര് 2 ന് രൊ�സ്ൊ
നിപല നൊഗൊവൂരിൽ പ്രധൊനമന്തി �വഹര്ലൊൽ പനഹ്രു ഉേ്ഘൊടനം പചയ്തു. 
�ിന്നീട് സഹേരൊബൊേിലും മറ്് �ല സംസ്ൊനങ്ങളിലും ത്രിതല �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് നിലവിൽ വന്നു. 

1.4 അഡശൊക് ഡ�ത് കമ്ിറ്ി

അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ ചര്ച് വീണ്ടും സ�ീവമൊയഡതൊപട 1977 ൽ അഡശൊക് 
ഡമത്ത കമ്മിറ്ിപയ നിയമിച്ചു. പതരപഞെടുക്കപപെട് സമിതികളളള �ഞ്ൊയത്ത് 
ഭരണ സംവിധൊനം അനിവൊര്യമൊപണന്ന് തപന്നയൊയിരുന്നു ഈ കമ്മിറ്ിയഡട
യം പ്രധൊന ശു�ൊര്ശ. �ഞ്ൊയത്ത് ഒരു വികസന സ്ൊ�നപമന്നതിലു�രി 
ഒരു രൊഷ്ട്രീയ സംവിധൊനമൊയി ഈ കമ്മിറ്ി വിഭൊവനം പചയ്തു. �നപ്രതിനിധി
കൾ പചയര്ഡ�ഴ്സണ്മൊരൊയ �ഞ്ൊയത്തുകളൊയിരുന്നു ശു�ൊര്ശ പചയ്പപെട്ത്. 
ഇതിന മുമ്ം തുടര്ന്നും �ല കമ്മീഷനകളം നിയമിക്കപപെടുകയം ശു�ൊര്ശ 
നൽകപപെടുകയം പചപയ്കെിലും ഒന്നും നടപെൊയില്. ശ്ീ. റ്ി. പക. കൃഷ്ണനൊചൊ
രി കമ്മിറ്ി (1960), �ി. വി. പക. റൊവകമ്മിറ്ി (1985), ഡഡൊ.എൽ. എം സിംഗ് 
കമ്മിറ്ി (1986) എന്നീ കമ്മിറ്ികൾ �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് സംവിധൊനത്തിലൂപട വി
ഡകന്ദീകൃത ആസൂത്രണം നടപെിലൊക്കൊനളള ശു�ൊര്ശകൾ നൽകിയവയൊണ്. 
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�ഞ്ൊയത്ത് ഭരണ സംവിധൊനം ഫലപ്രേമൊയി നടപെിലൊക്കണപമകെിൽ �ഞ്ൊ
യത്തുകൾക്ക് ഭരണ ഘടനൊ�ിന്ബലം ഡവണപമന്ന വൊേം ശക്തിപപെട്ടു. 1986 
പല എൽ. എം. സിംഗ് വി കമ്മിറ്ി ഈ വൊേത്തിന് രൊസത്വരകമൊയ റിഡപെൊര്ട്് 
നൽകി. ഏപറക്കൊലപത്ത ചര്ച്കൾക്ം ആഡലൊചനകൾക്ം ഡശഷം ഡകന്ദ 
സംസ്ൊന സര്ക്കൊരുകൾക്ക് പുറപമ മൂന്നൊം തല ഭരണ സംവിധൊനമൊയി പ്രൊ
ഡേശിക സര്ക്കൊരുകൾ രൂ�ീകരിച്ത് 1992-പല 73,74 ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതി
കൾ �ൊസ്ൊയൊഡതൊപടയൊണ്. 
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2 
പ്ൊഡേശിക ഭേണ സംവിധൊനം

ആമുഖം

ഭരണം ഒരു അധികൊര പ്രക്ിയ മൊത്രമല് �നങ്ങളപട �കെിടലുകളം പ�ൊതു 
സ്ൊ�നങ്ങളപട ചലനൊത്കതയം ഡചര്ന്നുള്ള ഒരു സ�വ രൊഷ്ട്ര നിര്മ്മൊണ 
പ്രക്ിയയൊണ്. ഭരണകൂടങ്ങൾ ഏറ്വം അടുത്ത് നില്ക്കുഡമ്പൊൾ �നങ്ങളപട വി
ശ്വൊസവം �കെൊളിത്തവം ഉറപെൊകും. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളൊണ് 
�നങ്ങഡളൊട് ഡചര്ന്നു നിൽക്ന്നത്. അതുപകൊണ്് തപന്ന �നങ്ങളപട വിക
സനൊവശ്യങ്ങളം �ീവിത സുരക്ഷയം ഉറപ്പുവരുത്തൊനള്ള ഉത്തരവൊേിത്തം 
തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്കൾക്ണ്്. അത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യ
മൊയ ഡസവനങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നതിനൊയി നിരവധി അധികൊരങ്ങളം ചുമത
ലകളം നിയമം മൂലം ഉറപെൊക്കിയിരിക്ന്നതൊണ്, 1994-പല ഡകരള �ഞ്ൊയ
ത്ത് രൊ�് / മുനിസിപെൊലിറ്ി ആക്ട്.

അധികൊരം പ്രവര്ത്തിക്വൊനള്ള സ്വൊതന്ത്യമൊണ്. ആ സ്വൊതന്ത്യഡത്തൊപട 
തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള പ്രവര്ത്തിപെിക്ക എന്ന ഭരണഘടനൊ 
ഉത്തരവൊേിത്തമൊണ് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് �നപ്രതിനിധികൾക്ക് നിര്വ്വഹി
ക്കൊനള്ളത്. 

2.1 ഡ്ൊക്കുകൾ- പശ്ൊത്ലം 

സര്ക്കൊര് ഡസവനം �നങ്ങളിഡലക്ക് ഡനരിട്് എത്തിക്ന്നതിന് ഡേശീയ വി
കസനത്തിപന് ഭൊഗമൊയി 1952-ൽ പ്രൊഡേശിക തലത്തിൽ ഡകന്ദസര്ക്കൊര് 
ആരംഭിച് കമ്മ്യൂണിറ്ി പഡവലപെ്പമന്് ഡപ്രൊഗ്ൊമൊണ് രൊ�്യത്ത് ഡ്ൊക്കള
പട രൂ�ീകരണത്തിന് തുടക്കം കുറിച്ത്. 1963 ആയഡപെൊഡഴക്ം 5,243 കമ്മ്യൂ
ണിറ്ി പഡവലപെ്പമന്് ഡ്ൊക്കൾ ഇന്ത്യയിലൊകമൊനം വ്യൊ�ിപെിക്കപപെട്ടു. 
കൊശ്ീര് ഉൾപപെപടയള്ള ഇന്ത്യന് ഭൂപ്രഡേശപത്ത �ല ഡ്ൊക്കളൊയി (ഗ്രൂപ്പുക
ളൊയി) പ്രൊഡേശികമൊയി തരം തിരിച്് ഭൗതികവം മൊനഷികവമൊയ വിഭവങ്ങ
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ളപട സമ്പൂര്ണ്ണമൊയ വികസനം ഉറപെൊക്കി ഗ്ൊമ സമൂഹപത്ത ഉയര്ന്ന �ീവിത 
നിലവൊരത്തിഡലക്ക് ഉയര്ത്തുക ആയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. 

കൊര്ഷിക ഉത്�ൊേനത്തിപന് ദ്രുതഗതിയിലുള്ള വിപുലീകരണം പ്രഥമ ലക്ഷ്യ
മൊയി നിശ്യിക്കപെട്ടു. കുടിൽ-പചറുകിട വ്യവസൊയം, ആഡരൊഗ്യം, ശുചിത്വം 
ഭവന നിര്മ്മൊണം, പ്രൊഥമിക വിേ്യൊഭ്യൊസം, ഗതൊഗത സൗകര്യം എന്നിവയ്്  
ഊന്നൽ നൽകപപെട്ടു.

2.2 പ്ൊഡേശിക ഭേണം

�നങ്ങളഡടയം �നപ്രതിനിധികളഡടയം ഉഡേ്യൊഗസ്രുഡടയം മറ്് �നകീയ 
പ്രസ്ൊനങ്ങളഡടയം പ�ൊതുസ്�നങ്ങളഡടയം കൂട്ൊയ്മയിലൂപട, എല്ൊവരു
ഡടയം പ�ൊതു ആവശ്യങ്ങൾക്ം ഡക്ഷമത്തിനം ഡവണ്ി തഡദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ൊ�നം നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങഡളയൊണ് പ�ൊതുഭരണം എന്നത് പകൊണ്് 
അര്ത്ഥമൊക്ന്നത്. വികസന ആസൂത്രണത്തിലും ഭരണ പ്രക്ിയകളിലും �ന
�കെൊളിത്തം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനൊയി ഗ്ൊമ-ഡ്ൊക്ക് –�ില് �ഞ്ൊയത്തുകൾ 
രൂ�ീകരിക്കണ്തൊപണന്ന് 1992-പല 73-ൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതിയിലൂപട 
ഉറപെൊക്കിയിരിക്ന്നു. 74-ൊം ഡഭേഗതിയിലൂപട നഗരഭരണ സംവിധൊനവം വ്യ
വസ് പചയ്ിരിക്ന്നു. പ്രൊഡേശിക സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളൊയി പ്രവര്ത്തി
ക്ന്നതിനള്ള സ്വൊതന്ത്യമൊണ് ഭരണഘടന വ്യവസ് പചയ്ിരിക്ന്നത്. 

നിയമങ്ങളഡടയം ചട്ങ്ങളഡടയം അടിസ്ൊനത്തിൽ സുതൊര്യതയം �ന�കെൊളി
ത്തവം ഉറപ്പു വരുത്തിപക്കൊണ്് ഡവണം ഭരണച്ചുമതല നിര്വ്വഹിക്കൊന്.

2.3 സ്വയം ഭേണ അധികൊേവം (Autonomy)  
പേ�ൊധികൊേവം (Sovereignty)

�നങ്ങൾക്ക് ഡസവനങ്ങൾ നൽകൊനം പ്രൊഡേശിക വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
നടപെൊക്കൊനം തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ഉത്തരവൊേപപെട്ിരിക്ന്നു. 
ഈ ഉത്തരവൊേിത്വം നിറഡവറ്ൊന് നിയമപ്രകൊരം (ഭരണ ഘടന, ഡകരള �ഞ്ൊ
യത്ത് രൊ�്/ മുനിസിപെൊലിറ്ി നിയമങ്ങൾ) ലഭിച് അധികൊരങ്ങളനസരിച്് തീ
രുമൊനപമടുത്ത് പ്രവര്ത്തിക്കൊനളള ചുമതലയൊണ് തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങൾക്ളളത്. ഇതിപനയൊണ് സ്വയം ഭരണൊധികൊരം (Autonomy) എന്ന് 
�റയന്നത്. �നങ്ങൾക്ക് ഡസവനങ്ങൾ നൽകൊനം പ്രൊഡേശിക വികസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടപെൊക്കൊനം ഉത്തരവൊേപപെട് സര്ക്കൊരുകളം വകുപ്പുകളം 
ഔഡേ്യൊഗിക ഏ�ന്സികളം ഔഡേ്യൊഗിക സംവിധൊനങ്ങളം ഡവപറയമുണ്്. 
അവയം �നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ി ഒഡട്പറ കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ൊന് ബൊധ്യതപപെട്വയൊ
ണ്. മറ്റുളളവര് പചയ്ൊന് ചുമതലപപെട് കൊര്യങ്ങൾ തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ 
പചഡയ്ണ്തില്. ലഭിച് അധികൊരങ്ങളഡടയം ചുമതലകളഡടയം വിപുലമൊയ 
സൊധ്യതകൾ തിരിച്റിയന്നതിഡനൊപടൊപെം ഈ �രിമിതിയം �നപ്രതിനിധി
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കൾ ഉൾപക്കൊളളണം. നിയമവ്യവസ്ക്ക് (നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, ഉത്തരവക
ൾ മുതലൊയവ) അതീതമൊയി കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ൊനളള അധികൊരമൊണ് �രമൊ
ധികൊരം (Sovereign Power). തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് സ്വയം 
ഭരണൊധികൊരമുണ്് എന്നൊൽ �രമൊധികൊരമില്. 

2.4 പ്ൊഡേശിക ഭേണ സംവിധൊനം- ഭേണ ഘെനൊ വ്യവസ്ഥകൾ

ഇന്ത്യന് ഭരണ ഘടനയപട 73 ഉം 74 ഉം ഡഭേഗതികഡളൊപട നിലവിൽ വന്ന 
പ്രൊഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനങ്ങളപട കൊര്യക്ഷമമൊയ പ്രവര്ത്തനത്തിന് ബൊ
ധകമൊയിട്ടുളള പ്രധൊന വ്യവസ്കൾ ചുവപട പകൊടുക്ന്നു. 

• പ്രത്യക്ഷ �നൊധി�ത്യ ഡവേികളൊയ ഗ്ൊമസഭകൾക്ക് ഭരണ ഘടനൊ 
�ിന്ബലം

• ഗ്ൊമ ഭരണത്തിന് ത്രിതല �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് സംവിധൊനവം (ഗ്ൊമ-ഡ്ൊ
ക്ക്-�ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തുകൾ) നഗര ഭരണത്തിന് നഗര �ൊലികൊ സ്ൊ�
നങ്ങളം (ഡകരളത്തിൽ മുനിസിപെൊലിറ്ികളം മുനിസിപെൽ ഡകൊര്പെഡറഷ
നകളം)

• ഓഡരൊ അഞ്് വര്ഷം കൂടുഡമ്പൊൾ പതരപഞെടുപെ് നിര്ബന്ധം. (ഏപതകെി
ലും ഒരു സ്ൊ�നം �ിരിച്് വിടുകയൊപണകെിലും, ഒരു സ്ൊ�നത്തിൽ 
ഏപതകെിലും അംഗത്തിപന് ഒഴിവ് വരികയൊപണകെിലും 6 മൊസത്തിനകം 
പതരപഞെടുപെ് നടത്തണം)

അംഗത്വത്തിലും അദ്ധ്യക്ഷ �േവിയിലും 50 ശതമൊനം സ്തീ സംവരണം (ഭര
ണഘടനയപട 73,74 ഡഭേഗതികൾ) 1992 ൽ �ൊര്ലപമന്് �ൊസ്ൊക്കിയഡപെൊൾ 
മൂന്നിപലൊന്നൊയിരുന്നു സ്തീ സംവരണം. ഡകരളത്തിൽ ഇത് 50 ശതമൊനമൊക്കി. 
ഡകരള സര്ക്കൊര് 7.10.2009 ൽ നിയമഡഭേഗതി വരുത്തി. (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് നിയമം വകുപെ് 7(6),8(6),9(6), ഡകരളമുനിസിപെൊലിറ്ി നിയമം വകുപെ് 
6(7)). 2010-പല പതരപഞെടുപെ് മുതൽ 50 ശതമൊനം സ്തീ സംവരണം ഡകരള
ത്തിപല തഡദേശസ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ പ്രൊബല്യത്തിലുണ്്. 

•	 അംഗത്വത്തിലും അദ്ധ്യക്ഷ �േവിയിലും �ട്ിക�ൊതി-�ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊ
ഗക്കൊര്ക്ക് �നസംഖ്യൊന�ൊതികമൊയി സംവരണം. 

•	 സംസ്ൊന പതരഞെടുപെ് കമ്മീഷന് - തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിഡലക്ക് 
പതരപഞെടുപെ് നടത്തൊന് സ്വതന്ത പതപരപഞെടുപെ് സംവിധൊനം. 

•	 സംസ്ൊന ധനകൊര്യ കമ്മീഷന് - സംസ്ൊന സര്ക്കൊരിൽ നിന്ന് തഡദേശ 
ഭരണസ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഫണ്് വിഡകന്ദീകരിച്് നൽകുന്നതിന് ശൊസ്തീയ
മൊയ മൊനേണ്ഡങ്ങൾ നിര്ഡദേശിക്ന്നതിനളള സംവിധൊനം.

•	 �ദ്ധതികൾ തയ്ൊറൊക്കൊനം നടപെിലൊക്കൊനമുളള അവകൊശം.
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•	 �ില്ൊ ആസൂത്രണ സമിതികൾ - �ില്യ്ക് പമൊത്തത്തിൽ വികസന 
�ദ്ധതി തയ്ൊറൊക്കി സംസ്ൊന സര്ക്കൊരിന് സമര്പെിക്ന്നതിനളള 
സംവിധൊനം.

•	 �തിപനൊന്നൊം �ട്ികയം (�ഞ്ൊയത്തുകളപട ചുമതലയിലുളള വിഷയങ്ങ
ൾ) �ന്തണ്ൊം �ട്ികയം (നഗര�ൊലികൊസ്ൊ�നങ്ങളപട ചുമതലയിലു
ളള വിഷയങ്ങൾ) ഭരണ ഘടനയിൽ ഉൾപപെടുത്തി. 

2.5 തഡദേശ ഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങളം പ്ൊഡേശിക ഭേണ സംവിധൊനവം 

ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾ, ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകൾ, �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തുകൾ, മു
നിസിപെൊലിറ്ികൾ, മുനിസിപെൽ ഡകൊര്പെഡറഷനകൾ എന്നിവയൊണ് തഡദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം ഗ്ൊമസഭ/
വൊര്ഡ് സഭയം ഉൾപപെടുന്നതൊണ് പ്രൊഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനം. (ഡകരള�
ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമ വകുപെ് ). 

2.6 പ്ൊഡേശിക ഭേണ വ്യവസ്ഥ

ഡകന്ദ സംസ്ൊന സര്ക്കൊരുകൾക്ക് പുറപമ ശക്തമൊയ പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊ
രുകൾ കൂടി ഉണ്ൊവക എന്നതൊണ് 73,74 ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതികളിലൂപട 
ലക്ഷ്യമിട്ത്. അധികൊര വിഡകന്ദീകരണം വഴി ശക്തമൊയ പ്രൊഡേശിക ഭരണ 
സംവിധൊനം രൂപപെടുത്തിയ സംസ്ൊനമൊണ് ഡകരളം. ത്രിതല �ഞ്ൊയത്തുക
ൾക്ം നഗരഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം പുറപമ �നങ്ങൾക്ക് ഡനരിട്് ഭരണ കൊര്യ
ങ്ങളിൽ �പകെടുക്കൊന് കഴിയന്ന ഗ്ൊമസഭകളം വൊര്ഡ് സഭകളം ഉണ്്. തഡദേശ 
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ചുമതലൊ നിര്വ്വഹണത്തിപന് ഭൊഗമൊയി തഡദേശഭരണ 
സ്ൊ�നത്തിലും വൊര്ഡ് തലത്തിലും തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് നിയ
ന്തണത്തിലുളള വിവിധ സ്ൊ�നങ്ങളപട തലത്തിലും രൂ�ീകരിക്ന്ന വിവിധ 
കമ്മിറ്ികൾ, അയൽസഭകൾ, തഡദേശഭരണ സ്ൊ�ന പ്രഡേശത്ത് പ്രവര്ത്തി
ക്ന്ന വിവിധ �നകീയ സമിതികൾ, �നകീയ സംഘടനകൾ, സന്നദ്ധസം
ഘടനകൾ മുതലൊയവം തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട്് 
പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്്. തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 
�ില്ൊതലത്തിൽ ഏഡകൊ�ിപെിക്ന്നതിന് �ില്ൊ ആസൂത്രണ സമിതികളം, പ്രൊ
ഡേശിക ഭരണ സംവിധൊനപത്ത ചിട്പപെടുത്തൊനം കൊര്യക്ഷമമൊക്കൊനം സഹൊ
യിക്വൊനമൊയി തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ഡവണ്ിയളള ഓംബുഡ്സ് 
മൊന്, സരൈബൂണൽ, സംസ്ൊന ധനകൊര്യ കമ്മീഷന്, സംസ്ൊന പതരപഞെ
ടുപെ് കമ്മീഷന് എന്നിവയം ഉണ്്. ഇവപയ്കല്ൊം പുറപമ പ്രൊഡേശിക ഭരണ സം
വിധൊനത്തിന കൂടി പ്രൊതിനിധ്യമുളള സംസ്ൊന വികസന കൗണ്സിലുമുണ്്. 
ഇവപയല്ൊം കൂടി ഡചര്ന്നതൊണ് ഡകരളത്തിപല പ്രൊഡേശിക ഭരണ വ്യവസ് 
(ഡബൊക്് 1.1 കൊണുക).
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ഡബൊക്്-1-1

പ്ൊഡേശിക ഭേണ വ്യവസ്ഥ

2.7 തഡദേശ സ്വയം ഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങളിമല അംഗസംഖ്യ

ഓഡരൊ തലത്തിലുമുള്ള തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് അംഗസംഖ്യ 
നിശ്യിച്ിരിക്ന്നത് ആ പ്രഡേശപത്ത �നസംഖ്യയപട അടിസ്ൊനത്തിലൊ
ണ്. വിവിധ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല അംഗങ്ങളപട കുറഞെ
തും കൂടിയതും എണ്ണം ഡബൊക്് 1.2 ൽ പകൊടുത്തിരിക്ന്നു. അംഗത്വത്തിലും 
അദ്ധ്യക്ഷ �േവിയിലും �ട്ിക �ൊതി / �ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊഗങ്ങൾക്ക് അവരുപട 
�നസംഖ്യയപട അന�ൊതത്തിലും വനിതകൾക്ക് 50% സംവരണവം ഉണ്്. 

അംഗങ്ങളമെ എണ്ം
(ഡകേള പഞ്ൊയത്് േൊ�് നിയ�ം വകുപെ് 6,  

ഡകേള മുനിസിപെൊലിറ്ി നിയ�ം വകുപെ് 6)

തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നം അംഗങ്ങളപട എണ്ണം

ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ത് കുറഞെത് 13, കൂടിയത് 23

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് കുറഞെത് 13, കൂടിയത് 23

�ില്ൊ �ഞ്ൊയത്ത് കുറഞെത് 16, കൂടിയത് 32
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മുനിസിപെൊലിറ്ി കുറഞെത് 25, കൂടിയത് 52

മുനിസിപെൽ ഡകൊര്പെഡറഷന് കുറഞെത് 55, കൂടിയത് 100

ഡബൊക്് 1.2

2.8 ത്രിതല പഞ്ൊയത്തുകളമെ പ്വർത്ന ഏഡകൊപനം

ത്രിതല �ഞ്ൊയത്തുകൾ തമ്മിൽ ഡമൽ-കീഴ് ബന്ധമല് ഉള്ളത്. അവ �ര
സ്പര പൂരകമൊയി പ്രവര്ത്തിക്കണം. അവ തമ്മിലുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ 
ഏഡകൊ�നം ആവശ്യമൊയതിനൊൽ ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡന്്മൊര് ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്തിലും, ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡന്റുമൊര് �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തിലും 
അംഗങ്ങളൊയിരിക്കണപമന്ന് വ്യവസ് പചയ്ിരിക്ന്നു. (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് നിയമം വകുപെ് 8,9). പ്രസിഡന്് /സവസ് പ്രസിഡന്് /സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മി
റ്ി പതരപഞെടുപെ്, അവിശ്വൊസ പ്രഡമയത്തിന് ഡമലുള്ള ഡവൊപട്ടുപെ് എന്നിവ 
ഒഴിപകയള്ള തീരുമൊനപമടുഡക്കണ് മറ്് കൊര്യങ്ങളിൽ എല്ൊം ഇവര്ക്ക് പതര
പഞെടുക്കപപെട് അംഗങ്ങളഡടതു ഡ�ൊപല തപന്ന ഡവൊട്വകൊശവം ഉണ്്.

കൂടൊപത ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങൾ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിഡന്യം, ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങളം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ത് സ്റ്റൊന്റിംഗ് കമ്മറ്ി പചയര്മൊന്
മൊരും �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തിഡന്യം �ദ്ധതി ആസൂത്രണ പ്രക്ിയയിൽ ഭൊഗമൊ
കണപമന്നും �ദ്ധതി ആസൂത്രണ മൊര്ഗ്ഗഡരഖയിൽ നിര്ഡദേശിച്ിട്ടുണ്്. ഗ്ൊമ 
�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സൊഡകെതിക സഹൊയം നൽകുന്നതിന് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്തിനം ചുമതലയണ്്. (ഡകരളൊ �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമം �ട്ിക 4,5 
കൊണുക). കൂടൊപത വിഭവങ്ങളപട ലഭ്യതയ്ത് വിഡധയമൊയി �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തും, 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തും �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്ത് ഡ്ൊക് �ഞ്ൊയത്ത് ഗ്ൊമ �ഞ്ൊ
യത്തുകൾക്ം, �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്ത് ഡ്ൊക് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് അവയപട 
ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നതിനൊവശ്യമൊയ സൊമ്പത്തിക സഹൊയങ്ങളം നൽ
ഡകണ്തൊണ്. (വകുപെ് 166,172)

ഗ്ൊമസഭകളിപല എല്ൊ തീരുമൊനങ്ങൾക്ം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്തും �ില്ൊ �ഞ്ൊയത്തും അര്ഹമൊയ �രിഗണന നൽഡകണ്തൊണ്. (വകുപെ് 
3(7)). അതുപകൊണ്് തപന്ന ഡ്ൊക്ക്/�ില് �ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങൾ ഗ്ൊമസഭ
കളിൽ �പകെടുഡക്കണ്തുമൊണ്. വൊര്ഡ്സഭ/വൊര്ഡ് കമ്മറ്ികളപട തീരുമൊന
ങ്ങൾ ക്ക് നഗരഭരണ സ്ൊ�നവം അര്ഹമൊയ �രിഗണന നൽഡകണ്തൊണ്.

2.9 തഡദേശ സ്വയം ഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങളിമല നിഡയൊ�ക �ണ്ഡലങ്ങ
ളമെ എണ്ം

തഡദേശസ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം അവയിപല നിഡയൊ�ക മണ്ഡലങ്ങള
ഡടയം എണ്ണം (2015-2020) �ട്ിക 1.1 ൽ പകൊടുത്തിരിക്ന്നു.
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ക്ര� 
നമ്പേ് 

�ില്ല ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്്

എണ്ം വൊർഡുകളമെ എണ്ം

1 തിരുവനന്തപുരം 11 155

2 പകൊല്ം 11 152

3 �ത്തനംതിട് 8 106

4 ആലപ്പുഴ 12 158

5 ഡകൊട്യം 11 146

6 ഇടുക്കി 8 104

7 എറണൊകുളം 14 184

8 തൃശൂര് 16 213

9 �ൊലക്കൊട് 13 182

10 മലപ്പുറം 15 221

11 ഡകൊഴിഡക്കൊട് 12 169

12 വയനൊട് 4 54

13 കണ്ണൂര്  11 149

14 കൊസറഡഗൊ ഡ് 6 83

ആപക 152 2076

2.10 സ്ഥൊപനങ്ങളം ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരം

ഭരണ വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഒരു �ഞ്ൊയത്ത് നിര്വ്വഹിക്ന്നത് സകമൊ
റികിട്ിയ സ്ൊ�നങ്ങളിലൂപടയൊണ്. അവിപടയളള ഉഡേ്യൊഗസ്രിലൂപടയൊണ് 
�ഞ്ൊയത്തിപന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടക്ന്നത്. തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നം തീ
രുമൊനങ്ങൾ എടുക്ഡമ്പൊൾ നിയമ�രവം സൊഡകെതികവം സൊമ്പത്തികവമൊയ 
വിേഗ്ദ്ധ ഉ�ഡേശം നൽഡകണ്ത് ഇവിടുപത്ത ഉഡേ്യൊഗസ്രുപട ഉത്തരവൊേിത്വ
മൊണ്. 

2.11 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് ഓഫതീസ്

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളപട ഭരണ സിരൊഡകന്ദമൊയി പ്രവര്ത്തിക്ന്നത് 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഓഫീസൊണ്. ഓഫീസ് ഡമധൊവി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
പസക്ട്റിയൊണ് (ബി ഡി ഒ). കൂടൊപത ഡ�ൊയിന്് ബി ഡി ഒ (EGS- Employment 
Guarantee Scheme) ഡ�ൊയിന്് ബി ഡി ഒ (RH- Rural Housing)/ എക്്റ്ന്ഷ
ന് ഓഫീസര് (H-Housing), �നറൽ എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫീസര്, എക്്റ്ന്ഷന് 



27-s]mXp-`-c-Ww-

ഓഫീസര് (P&M- Planning & Monitoring), എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫീസര് (WW-
Women’s Welfare), പഹഡ് ക്ലര്ക്ക്, അക്കൗണ്ന്്, ക്ലര്ക്മൊര്, കണ്ി�ന്് �ീ
വനക്കൊര് തുടങ്ങിയവരും ഉണ്ൊയിരിക്ം.

�ഞ്ൊയത്ത് ഓഫീസിപന് ഭൊഗമൊയി തപന്നയൊണ് എ ഞ്ിനീയറിംഗ് 
വിഭൊഗവം പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. അസിസ്റ്റ്ന്് എക്ിക്യൂട്ീവ് എ ഞ്ിനീയര്, അസി
സ്റ്റ്ന്് എ ഞ്ിനീയര്, ഓവര്സീയര്മൊര് എന്നിവര് ഉൾപപെടുന്നതൊണ് ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്തിപന് എന്�ിനീയറിംഗ് വിഭൊഗം.

മഹൊത്ൊഗൊന്ധി ഡേശീയ ഗ്ൊമീണ പതൊഴിലുറപെ് �ദ്ധതി, പ്രധൊനമന്തി കൃഷി 
സിഞ്ൊയി ഡയൊ�ന തുടങ്ങിയ �ദ്ധതികൾക്ക് ഡവണ്ി കരൊര് അടിസ്ൊനത്തി
ൽ നിയമിതരൊയ �ീവനക്കൊരും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. 

2.12  കക�ൊറിക്ിട്ടിയ സ്ഥൊപനങ്ങളം ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരം

�ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് ചുമതലകൾ നൽകുന്നഡതൊപടൊപെം ആ ചുമതലകൾ നിറ
ഡവറ്റുന്നതിനളള സ്ൊ�നങ്ങഡളയം ഉഡേ്യൊഗസ്ഡരയം നൽകിയിട്ടുണ്്. ഇവരും 
�ഞ്ൊയത്തിപന് നിയന്തണത്തിലുളള ഉഡേ്യൊഗസ്രൊണ്. 

2.13 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിന് കക�ൊറിക്ിട്ടിയ, സ്ഥൊപനങ്ങളം 
ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരം

ക്ര�
നമ്പർ

വകുപെ് സ്ഥൊപനങ്ങള് /ഉഡേ്യൊഗസ്ഥർ

1 കൃഷി അസിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടര് 
തസ്തികയം അനബന്ധ 
തസ്തികകളം

2 വ്യവസൊയം ഇന്ഡ്രേിയൽ എക്്റ്ന്ഷന് 
ഓഫീസര് തസ്തിക

3 ഗ്ൊമവികസനം ഡ്ൊക്ക് ഡവലപെ്പമന്് 
ഓഫീസര് തസ്തികയം അനബ
ന്ധ തസ്തികകളം

4 സൊമൂഹ്യഡക്ഷമം അതത് സ്ലപത്ത പകയര് 
ഡഹൊമുകളം ഓൾഡ് ഏ�് 
ഡഹൊമുകളം അതു ഡ�ൊപലയളള 
മറ്് സ്ൊ�നങ്ങളം സചൽഡ് 
ഡവലപെ്പമന്് ഡപ്രൊ�ക്ട് 
ഓഫീസറും
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5 �ട്ിക�ൊതി വികസനം പ്രീപമരൈിക് ഡഹൊസ്റ്റലുകൾ, SC 
ഡവലപെ്പമന്് ഓഫീസര്

6 �ട്ികവര്ഗ്ഗ വികസനം സരൈബൽ എക്്റ്ന്ഷന് 
ഓഫീസര്

7 ആഡരൊഗ്യം അതൊതു സ്ലപത്ത ഡ്ൊക്ക് 
ലവല്  സപ്രമറി പഹൽ ത്ത് 
പസന്ര്, കമ്മ്യൂണിറ്ി 
പഹൽ ത്ത് പസന്ര്, തൊലൂക്ക് 
ആശു�ത്രി / ഗവപമെന്് 
ആശു�ത്രി

8 ആയര്ഡവേം അതൊത് സ്ലപത്ത തൊലൂക്ക് 
ആശു�ത്രി

9 ഡഹൊമിഡയൊപെതി അതൊത് സ്ലപത്ത തൊലൂക്ക് 
ആശു�ത്രി

10 ക്ഷീരവികസനം ഡയറി എക്്റ്ന്ഷന് 
ഓഫീസര്

11 മൃഗസംരക്ഷണം പവറ്ിനറി ഡ�ൊളിക്ലീനിക്, 
Special Livestock Breeding 
programme (SLBP) �ില്ൊ 
ഓഫീസ്/Integrated Cattle 
Development Project (ICDP) 
ഡപ്രൊ�ക്ട്/റീ�ിയണൽ ആര്ട്ി
ഫിഷ്യൽ പസമിഡനഷന് 
പസന്ര് എന്നിവിടങ്ങളിൽ 
നിന്നുളള പവറ്ിനറി സര്�
പന്/അസിസ്റ്റന്് ഡയറക്ടറുപട 
ഡസവനം മൃഗസംരക്ഷണ 
വകുപെ് വിട്ടു പകൊടുക്കണം.
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3 
ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് കമ്ിറ്ി 

സംവിധൊനങ്ങൾ

3.1 കൂട്ടുത്േവൊേിത്ം 

തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിന് ആവശ്യമൊയ തീരുമൊന
ങ്ങൾ സകപകൊളളൊനളള അധികൊരം തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്
ണ്്. ഫലപ്രേമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ സകപക്കൊളളന്നതിനം എടുത്ത തീരുമൊന
ങ്ങൾ നടപെൊക്ന്നത് കൊര്യക്ഷമമൊക്ന്നതിനം ഡവണ്ി വിവിധ കമ്മിറ്ികൾ 
ഉണ്ൊയിരിക്കണപമന്ന് �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിൽ വ്യവസ് പചയ്ിട്ടുണ്്. 
തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിൽ തീരുമൊനപമടുക്ന്നതും അവ നടപെിലൊ
ക്ന്നതും വ്യക്തികൾ (�നപ്രതിനിധികൾ / ഉഡേ്യൊഗസ്ര്) ഒറ്യ്കല്. കൂട്ൊയ്മ
ഡയൊപടയൊണ്. അതുപകൊണ്് തപന്ന ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പചയ്ന്ന എല്ൊ കൊ
ര്യങ്ങൾക്ം കൂട്ടുത്തരവൊേിത്വമുണ്്. കൂട്ടുത്തരവൊേിത്വം ഉറപെൊക്ന്നതിനൊണ് 
കമ്മിറ്ി സംവിധൊനങ്ങൾ വ്യവസ് പചയ്ിട്ടുളളത്. 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് എടുക്കൊനഡദേശിക്ന്ന ഏപതൊരു തീരുമൊനവം ആേ്യം 
ചര്ച് പചയ്് തീരുമൊനിക്ന്ന ഡവേി ബന്ധപപെട് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയൊണ്. 
(ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 162 A)

സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിഡയൊഗത്തിൽ ചര്ച് നടത്തി, അവിപട തീരുമൊനപമടുത്തതി
ന് ഡശഷമൊയിരിക്കണം ഏപതൊരു വിഷയവം അ�ണ്യൊയി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്ത് ഡയൊഗത്തിൽ ഉൾപപെടുഡത്തണ്ത്. ഇപ്രകൊരം ഉൾപപെടുത്തിയ ഒരു വിഷയ
പത്ത സംബന്ധിച്് തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നം ഒരു തീരുമൊനപമടുത്തൊൽ 
ആ തീരുമൊനം കൊര്യക്ഷമമൊയി നടപെിലൊക്ന്നു എന്ന് ഉറപെ് വരുഡത്തണ് ചു
മതലയം ബന്ധപപെട് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിക്ണ്്. ഓഡരൊ തഡദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ൊ�നത്തിലും ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികൾ ഏപതല്ൊപമന്ന് 
ഡബൊക്് 3.2 ൽ പകൊടുത്തിരിക്ന്നു. 
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3.2 തഡദേശഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങളം സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ികളം

ക്ര�
നമ്പർ

സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ി
യമെ ഡപേ്

തഡദേശ ഭേണ സ്ഥൊപനം

ഗ്ൊ�
പഞ്ൊയത്്

ഡ്ൊക്് 
പഞ്ൊയത്്

�ില്ലൊ 
പഞ്ൊയത്്

1 ധനകൊര്യം   

2 വികസനം   

3 ഡക്ഷമകൊര്യം   

4 ആഡരൊഗ്യവം 
വിേ്യൊഭ്യൊസവം 

  

5 പ�ൊതുമരൊമത്ത് 

ഡബൊക്്-3-2

•	 പതരപഞെടുക്കപപെട് �നപ്രതിനിധികൾ മൊത്രമൊണ് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി
യിപല അംഗങ്ങൾ. പ്രസിഡന്് ഒഴിപകയളള പതരപഞെടുക്കപപെട് എല്ൊ 
അംഗങ്ങളം ഏപതകെിലുപമൊരു സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയിൽ അംഗമൊണ്. 

•	 ഒരംഗം ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയിൽ അംഗമൊയിരിക്ന്നത
ല്. 

•	 ഓഡരൊ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയിലും ഒരു വനിതൊ അംഗം നിര്ബന്ധമൊയം 
ഉണ്ൊയിരിക്കണം. എല്ൊ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികൾക്ം, ആ സ്റ്റൊന്ിംഗ് 
കമ്മിറ്ിയിപല അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് തിരപഞെടുക്കപപെട് ഒരു പചയര് 
ഡ�ഴ്സണ് ഉണ്ൊയിരിക്ം. 

•	 ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട പചയര് ഡ�ഴ്സണ് തഡദേശ ഭരണ 
സ്ൊ�ന സവസ് പ്രസിഡന്് തപന്ന ആയിരിക്കണം. 

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡന്് എല്ൊ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികളിലും ഡവൊട്
വകൊശമില്ൊത്ത എക്് ഒഫീഡഷ്യൊ അംഗമൊണ്. 

സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളപട ഹൊ�ര്, മിനിട്്സ് എന്നിവ ഡരഖപപെടുത്തു
ന്നതിനം മറ്റുമൊയി തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപല ഉഡേ്യൊഗസ്ര്ക്ക് 
ഓഫീസ് ഓര്ഡര് വഴി പസക്ട്റി ചുമതല നൽകണം. പസക്ട്റി സ്റ്റൊന്ിംഗ് 
കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളിൽ �പകെടുക്കയം ഡവണം.



31-s]mXp-`-c-Ww-

ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ികളം ചു�തലകളം

ക്ര�
നമ്പർ

സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ി കകകൊേ്യം മചഡയേണ്ട വിഷയങ്ങൾ

1 ധനകൊര്യം ധനകൊര്യം, അക്കൗണ്ടുകൾ, ഓഡിറ്്, 
ബ�റ്്, പ�ൊതുഭരണം, മറ്് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മി
റ്ികൾക്ക് നൽകൊത്ത കൊര്യങ്ങൾ

2 വികസനം വികസന ആസൂത്രണം, സൊമൂഹികവം 
സൊമ്പത്തികവമൊയ, ആസൂത്രണം, കൃഷി, 
മത്്യ ബന്ധനം, മൃഗസംരക്ഷണം, 
പചറുകിട �ലഡസചനം, പ�ൊതുമരൊമത്ത്, 
�ൊര്പെിട സൗകര്യം, സവേയുതി, നീര്മറി 
�രി�ൊലനം, പചറുകിട വ്യവസൊയം.

3 ഡക്ഷമകൊര്യം �ട്ിക�ൊതി-�ട്ികവര്ഗ്ഗ വികസനം, 
സ്തീകളഡടയം കുട്ികളഡടയം വികസനം, 
സൊമൂഹ്യഡക്ഷമം, േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം, 
പ�ൊതുവിതരണ സമ്പ്രേൊയം

4 ആഡരൊഗ്യവം 
വിേ്യൊഭ്യൊസവം

പ�ൊതു�നൊഡരൊഗ്യം, �രിസ്ിതി, വിേ്യൊ
ഭ്യൊസം, കലയം സംസ്ൊരവം വിഡനൊേവം

ഡബൊക്് 3.3

3.3 സ്റിയറിംഗ് കമ്റ്ി 

സ്റ്റൊന്റിംഗ് കമ്മറ്ികളപട പ്രവര്ത്തനങ്ങപള ഏഡകൊ�ിപെിക്ന്നതിനം ഡമൊ
ണിറ്ര് പചയ്ന്നതിനം ഏപതകെിലും സ്റ്റൊന്റിംഗ് കമ്മിറ്ി പ്രവര്ത്തനരഹിത
മൊകുഡമ്പൊൾ ആ സ്റ്റൊന്റിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്നതിനം 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഏൽപെിച്ചു പകൊടുക്ന്ന മറ്് ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്ന്ന
തിനം ഡവണ്ിയൊണ് സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മറ്ി. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തി
പന് അദ്ധ്യക്ഷനം സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മറ്ി പചയര്ഡ�ഴ്സണ്മൊരും ആണ് സ്റ്റിയറിംഗ് 
കമ്മറ്ിയിപല അംഗങ്ങൾ. സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മറ്ി ഡയൊഗങ്ങളിൽ പസക്ട്റി �പകെ
ടുക്കണം. 

3.4 പ്വർത്ന കമ്റ്ികൾ

കൃഷി, ശുചിത്വം, വൊര്ത്തൊ വിനിമയം, പ�ൊതു�നൊഡരൊഗ്യം, വിേ്യൊഭ്യൊസം തുട
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിന് പ്രവര്ത്തന കമ്മറ്ികൾ രൂ�ീ
കരിക്കൊം. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് അദ്ധ്യക്ഷനം അംഗങ്ങൾക്ം ഇടയിൽ 
നിന്നും പതരപഞെടുത്ത അംഗങ്ങളം �ഞ്ൊയത്ത് നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന 
അംഗങ്ങളം (ഡവൊട്വകൊശം ഇല്) അടങ്ങുന്നതൊണ് പ്രവര്ത്തന കമ്മറ്ി.
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3.5 സബ്് കമ്ിറ്ികൾ  
(ഡകേള പഞ്ൊയത്് േൊ�് നിയ�ം വകുപെ് 163)

സ്റ്റൊന്റിംഗ് കമ്മറ്ിപയഡയൊ പ്രവര്ത്തന കമ്മറ്ിപയഡയൊ ഏപതകെിലും പ്രവൃത്തി
ഡയൊ �ദ്ധതിഡയൊ ഡപ്രൊ�ഡക്ടൊ പ്ൊഡനൊ നടപെൊക്ന്നതിൽ, സഹൊയിക്ന്നതിന
ള്ള സമിതിയൊണ് സബ്് കമ്മിറ്ി. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങളം ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്ത് നൊമനിര്ഡദേശം പചയ്ന്ന അംഗങ്ങളം (ഡവൊട്വകൊശം ഇല്) ഈ 
കമ്മിറ്ിയിൽ ഉൾപപെടുന്നു. 

3.6  ഡ�ൊയിറെ് കമ്റ്ി  
(ഡകേള പഞ്ൊയത്് േൊ�് നിയ�ം വകുപെ് 165)

ഒഡന്നൊ അതിലധികഡമൊ തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ ഡചര്ന്ന് അവയ്ക് കൂട്ടുത്ത
രവൊേിത്തമുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങളപട ആവശ്യത്തിഡലക്ക്, ബന്ധപപെട് �ഞ്ൊയ
ത്തുകൾക്ക് പ്രൊതിനിധ്യമുണ്ൊകും വിധം ഡ�ൊയിന്് കമ്മിറ്ി രൂ�ീകരിക്കൊം. 
(ഉേൊ: രണ്് തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ബന്ധിപെിച്ചു പകൊണ്ടുള്ള ഒരു �ൊലം 
�ണിക്കൊയി രണ്ടു തഡദേശ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം പ്രൊതിനിധ്യമുണ്ൊ
കും വിധം രൂ�ീകരിക്ന്ന കമ്മറ്ി).

3.7 മപൊതു �നൊഡേൊഗ്യ സ്ഥൊപനങ്ങൾക്കു ഡവണ്ടിയള്ള  
�ൊഡന�ിംഗ് കമ്റ്ികൾ (ഡകേള പഞ്ൊയത്് േൊ�് നിയ�ം 
വകുപെ് 164) 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തി പന് എല്ൊ പ�ൊതു�നൊഡരൊഗ്യ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം 
സേനംേിന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന സഹൊയിക്ന്ന
തിനൊയി ഓഡരൊ ആഡരൊഗ്യസ്ൊ�നത്തിനം ഒരു മൊഡന�ിംഗ് കമ്മറ്ി ഉണ്ൊ
യിരിക്കഡണ്തൊണ്. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് പ്രസിഡന്് ഈ 
കമ്മറ്ിയപട പചയര്മൊനം ആഡരൊഗ്യ-വിേ്യൊഭ്യൊസ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മറ്ി പചയര്
ഡ�ഴ്സണ് സവസ്പചയര്മൊനം പമഡിക്കൽ ഓഫീസര് കണ്വീനറുമൊയിരിക്ം. 
കമ്മറ്ിയപട അംഗസംഖ്യ 15-ൽ കൂടുവൊന് �ൊടില്.
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4 
ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിമറെ ചു�തലകളം 

ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം

4.1 ചു�തലകൾ 

73-ൊം ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതിപയത്തുടര്ന്നു �ഞ്ൊയത്തുകൾക്കൊയി 29 വിഷ
യങ്ങൾ അടങ്ങുന്ന XI-ആം �ട്ിക ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപപെടുത്തിയതിപന് 
അടിസ്ൊനത്തിൽ 1994 പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്തിരൊ�് നിയമത്തിൽ ത്രിതല 
�ഞ്ൊയത്തുകളപട ചുമതലകൾ വ്യവസ് പചയ്തിരിക്ന്നു. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്തിപന് ചുമതലകൾ രണ്ൊയി തരം തിരിച്ിരിക്ന്നു.

1. പ�ൊതുവൊയ ചുമതലകൾ

2. ഡമഖലൊടിസ്ൊനത്തിലുള്ള ചുമതലകൾ

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് വിവിധ തരം ചുമതലകളപട എണ്ണം �ട്ിക 4.1 ൽ 
പകൊടുത്തിരിക്ന്നു.

ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിമറെ ചു�തലകളമെ എണ്ം

തഡദേശ ഭേണ 
സ്ഥൊപനം

മപൊതുവൊയ 
ചു�തലകൾ 
(എണ്ം)

ഡ�ഖലൊെിസ്ഥൊനത്ിനുള്ള 
ചു�തലകൾ

ഡ�ഖല (എണ്ം) ചു�തലകളമെ 
എണ്ം

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്ത്

3 14 28

�ട്ിക 4.1
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4.2 മപൊതുവൊയ ചു�തലകൾ

സമൂഹത്തിപന് നന്യ്ക്കു ഡവണ്ിയം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിഡന്യം അതൊതു 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് �രിധിക്ള്ളിൽ വരുന്ന ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളപട
യം മറ്റുള്ള ചുമതലകൾ കൊര്യക്ഷമമൊക്ന്നതിന ഡവണ്ിയം സൊധ്യമൊകുന്നി
ടഡത്തൊളം കൊര്യങ്ങൾ ഓഡരൊ �ഞ്ൊയത്തും പചഡയ്ണ്തുണ്്. ഇങ്ങപനയള്ള 
ചുമതലകളൊണ് പ�ൊതു ചുമതലകൾ. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് പ�ൊതുവൊയ 
ചുമതലകൾ ചുവപട സൂചിപെിക്ന്നവയൊണ്.

• ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സൊഡകെതിക സഹൊയം നൽകുക. 
• സര്ക്കൊര്-സര്ക്കൊരിതര സൊഡകെതിക സവേഗദ്ധ്യം പ്രഡയൊ�നപപെടു

ത്തുക.
• ആവര്ത്തനം ഒഴുവൊക്ന്നതിനൊയി ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തിപന് �ദ്ധതി

കൾ കണക്കിപലടുത്ത ഡശഷം �ദ്ധതികൾ തയ്ൊറൊക്കയം, ബൊ
ക് പവര്ഡ്-ഡഫൊര്ഡവര്ഡ് ലിഡകെ�് നൽകുകയം പചയ്ക.

4.3 ഡ�ഖലൊെിസ്ഥൊനത്ിലുള്ള ചു�തലകൾ 

കൃഷി, �ലഡസചനം, പചറുകിട വ്യവസൊയം, ആഡരൊഗ്യം, സൊമൂഹ്യ ഡക്ഷമം 
എന്നിങ്ങപന വിവിധ ഡമഖലകളിപല വികസന ചുമതലകളൊണ് ഡമഖലൊടി
സ്ൊനത്തിലുള്ള ചുമതലകൾ. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിന് 14 ഡമഖലകളിലൊണ് 
വികസന ചുമതലകൾ ഉള്ളത്.

4.3.1  ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിന് വികസന ചു�തലയള്ള 14 ഡ�ഖല
കൾ

•	 കൃഷി 

•	 മൃഗ സംരക്ഷണവം, ക്ഷീഡരൊല്ൊേനവം 

•	 പചറുകിട �ലഡസചനം 

•	 മത്്യ ബന്ധം 

•	 പചറുകിട വ്യവസൊയങ്ങൾ 

•	 ഭവന നിര്മ്മൊണം 

•	 വിേയുച്ഛക്തിയം ഊര്ജ്ജവം 

•	 വിേ്യൊഭ്യൊസം 

•	 പ�ൊതു മരൊമത്ത് 

•	 പ�ൊതു�നൊഡരൊഗ്യവം ശുചീകരണവം 

•	 സൊമൂഹ്യ ഡക്ഷമം 

•	 േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം 
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•	 �ട്ിക �ൊതി-�ട്ിക വര്ഗ്ഗ വികസനം 
•	 സഹകരണം 

ഓഡരൊ വിഷയഡമഖലകളിലും ഒഡട്പറ ചുമതലകൾ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിന് നി
ശ്യിച്ിട്ടുണ്്.

4.3.2 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തുകളമെ ഡ�ഖലൊെിസ്ഥൊനത്ിലുള്ള 
ചു�തലകൾ 

(ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിപല �ട്ിക 4 - ൽ ഉള്ളവ)

1. കൃഷി

•	 ഗ്ൊമീണ തലത്തിൽ നടപെൊക്ന്ന �ദ്ധതികൾക്കൊയി കൃഷിക്കൊപര �രിശീ
ലിപെിക്ക 

•	 ഗ്ൊമീണ തലത്തിലുള്ള �ദ്ധതികൾക്കൊവശ്യമൊയ കൊര്ഷിക നിര്ഡദേശങ്ങൾ 
ഏര്പപെടുത്തുക 

•	 കൊര്ഷിക പ്രേര്ശനങ്ങൾ നടത്തുക 
•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രഡേശത്തിനള്ളിൽ വരുന്ന നീര്മറികൾ �രി�ൊലി

ക്ക 
•	 കൊര്ഷിക വൊയ്പെ സ്വരൂ�ിക്ക.
•	 �ട്ടുനൂൽ കൃഷി ഡപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ക

2. മൃഗ സംേക്ഷണവം, ക്ഷതീഡേൊല്ൊേനവം 

•	 പവറ്ിനറി പ�ൊളി ക്ലിനിക്കളം ഡമഖല കൃത്രിമ ബീ�സകെലന ഡകന്ദങ്ങളം 
നടത്തുക 

•	 മൃഗസംരക്ഷണത്തിൽ വിേഗ്ദ്ധ ഡസവനം നൽകുക 
•	 കന്നുകൊലി- ഡകൊഴി പ്രേര്ശനങ്ങൾ നടത്തുക

3. മചറുകിെ �ലഡസചനം 

ഒന്നിലധികം ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾക്കൊയള്ള എല്ൊ ലിഫ്റ് ഇറിഡഗഷന് �ദ്ധ
തികളം പചറുകിട �ലഡസചന �ദ്ധതികളം നടപെൊക്കയം �രി�ൊലിക്ക
യം പചയ്ക.

4. �ത്്യ ബന്ധനം 

•	 �രമ്പരൊഗത കടവകളപട വികസനം.

5. മചറുകിെ വ്യവസൊയങ്ങൾ 

•	 മിനി ഇന്ഡ്രേിയൽ എഡസ്റ്ററ്് സ്ൊ�ിക്ക. 
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•	 എസ്.എസ്.ഐ. യപട മൂന്നിപലൊന്ന് നിഡക്ഷ� �ദ്ധതിഡയൊടു കൂടിയള്ള വ്യ
വസൊയങ്ങൾ ഡപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ക.

•	 വ്യവസൊയ ഡമഖലയിൽ സ്വയം പതൊഴിൽ �ദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്ക.

6. ഭവന നിർമ്ൊണം 

•	 പചലവ് കുറഞെ ഭവന നിര്മ്മൊണം പ്രചരിപെിക്ക.
•	 ഭവന നിര്മ്മൊണ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഡപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ക.

7. വിേയുച്ഛക്ിയം ഊർജ്ജവം 

•	 �ൊരമ്പഡര്യതര ഊര്ജ്ജ ഡ്ൊതസ്സുകൾ വികസിപെിക്ക.

8. വിേ്യൊഭ്യൊസം 

•	 സര്ക്കൊര് വ്യവസൊയ �രിശീലന സ്ൊ�നങ്ങളപട നടത്തിപെ്.

9. മപൊതു �േൊ�ത്് 

•	 ഒന്നിലധികം ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകപള തമ്മിൽ ബന്ധിപെിക്ന്ന ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്തിനള്ളിപല വിഡല്�് ഡറൊഡുകളം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ നി
ക്ഷി�് തമൊയ മറ്റു ഡറൊഡുകളം �രി�ൊലിക്ക.

•	 സര്ക്കൊരിൽ നിന്നും സകമൊറ്ം പചയ്പപെട് സ്ൊ�നങ്ങൾക്കൊയി പകട്ിട
ങ്ങൾ നിര്മ്മിക്ക .

10 മപൊതു�നൊഡേൊഗ്യവം ശുചതീകേണവം 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിനള്ളിൽ എല്ൊതരം ചികിത് സമ്പ്രേൊയങ്ങളിലുള്ള സൊ
മൂഹ്യൊഡരൊഗ്യ ഡകന്ദങ്ങളം തൊലൂക് ആശു�ത്രികളം നടത്തുക.

11. സൊമൂഹ്യ ഡക്ഷ�ം 

•	 ഐ.സി.ഡി.എസ്. -കൾ നടത്തുക

12. േൊേിദ്്യ നിർമ്ൊർജ്ജനം 

•	 ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളമൊയി സഹകരിച്ചു പതൊഴിൽ സുരക്ഷൊ �ദ്ധതികൾ 
ആസൂത്രണം പചയ്കയം നടപെൊക്കയം പചയ്ക.

•	 �ൊവപപെട്വര്ക്ക് സ്വയം പതൊഴിൽ പചയ്ന്നതിനള്ള അഭിരുചി വര്ദ്ധിപെി
ക്കയം േൊരിദ്്യഡരഖയ്ക് തൊപഴയള്ള ആളകൾക്ക് ഡവതനഡത്തൊടുകൂടിയ 
പതൊഴിൽ നൽകുകയം പചയ്ക.

13. പട്ടിക �ൊതി-പട്ടിക വർഗ്ഗ വികസനം 

•	 പ്രീ-പമരൈിക് ഡഹൊസ്റ്റലുകൾ നടത്തുക. 
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•	 �ട്ിക �ൊതി- �ട്ിക വര്ഗ്ഗക്കൊര്ക്ക് ഡവണ്ിയള്ള സഹകരണ സംഘങ്ങൾ 
വളര്ത്തുക

14. സഹകേണം 

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് അതിര്ത്തിക്ള്ളിൽ സഹകരണ സംഘങ്ങൾ സം
ഘടിപെിക്ക.

•	 സഹകരണ സ്ൊ�നങ്ങപള ശക്തിപപെടുത്തുക.

4.4 ചു�തലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിനുള്ള അധികൊേം

�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമപ്രകൊരം ഉള്ള ഓഡരൊ ചുമതലയം നിറഡവറ്റുന്നതിനള്ള 
അധികൊരവം അവ പചയ്ന്നതിനള്ള ഉത്തരവൊേിത്വവം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തി
നണ്്. 

�ഞ്ൊയത്തിപന് തിരപഞെടുക്കപപെട് അധികൊരികളം ഉഡേ്യൊഗസ്രും �ീവ
നക്കൊരും �രുഷമൊയ ഭൊഷകൾ, ആംഗ്യങ്ങൾ, പ്രവര്ത്തികൾ എന്നിവ പൂര്
ണമൊയി ഒഴിവൊക്കിപക്കൊണ്് �രസ്പര ബഹുമൊനഡത്തൊട് കൂടി പ്രവര്ത്തിഡക്ക
ണ്തൊണ്.

അധികൊരങ്ങൾ വിനിഡയൊഗിഡക്കണ്ത് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി, സ്റ്റീയറിങ് കമ്മി
റ്ി, തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നം എന്നിവയപട തീരുമൊനങ്ങളിലൂപടയൊണ്. 
അതൊയതു അംഗങ്ങൾ അല്, കമ്മറ്ികളൊണ് അധികൊര സ്ൊനങ്ങൾ. ചുമത
ലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിലും അധികൊരം വിനിഡയൊഗിക്ന്നതിലും കൂട്ടുത്തരവൊേി
ത്തമുണ്്.
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5 
�നപ്തിനിധികളമെ ചു�തലകളം 

ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം

5.1 തതീര�ൊനം എടക്ൽ, നെപെൊക്ൽ

�നൊധി�ത്യ വ്യവസ്യിൽ ഭരണ�രവം നയ�രവമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടു
ഡക്കണ്തും എടുത്ത തീരുമൊനങ്ങൾ ഉഡേ്യൊഗസ് സംവിധൊനത്തിലൂപട നടപെി
ലൊക്കപപെടുന്നുപണ്ന്ന് ഉറപെൊഡക്കണ്തും �നപ്രധിനിധികളൊണ്. �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് സംവിധൊനത്തിൽ �നപ്രതിനിധികളപട ചുമതലകളം ഉത്തരവൊേിത്വങ്ങ
ളം തൊപഴ വിശേീകരിക്ന്നു.

5.2 പ്സി�റെിമറെ ചു�തലകളം ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് മുഴുവന് സമയ കൊര്യനിര്വഹണൊധികൊരിയൊയ പ്ര
സിഡന്ിന് ഒഡട്പറ ചുമതലകളം ഉത്തരവൊേിത്തങ്ങളം (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് നിയമം, വകുപെ് 156) നിറഡവറ്ൊനണ്്. അവ നൊലൊയി തരൊം തിരിക്കൊവ
ന്നതൊണ്.

1. ഭരണ�രമൊയ ചുമതലകൾ 
2. നിയന്തണ�രമൊയ ചുമതലകൾ 
3. ധന�രമൊയ ചുമതലകൾ
4. ഡയൊഗങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട് ചുമതലകൾ

ഡമൽ �റഞെ ഓഡരൊ തരത്തിൽ ഉള്ള ചുമതലകളിൽ പ്രധൊനപപെട്വ ചുവപട 
ഡചര്ക്ന്നു :-

5.2.1 ഭേണപേ�ൊയ ചു�തലകൾ 

•	 ഫയലുകളം റിക്കൊര്ഡുകളം ആവശ്യപപെടുക, ആവശ്യമൊയ നിര്ഡദേശങ്ങൾ / 
ഉത്തരവകൾ ഡരഖൊമൂലം നൽകുക. എന്നൊൽ പസക്ട്റിയിഡലൊ ഏപതകെിലും 
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ഉഡേ്യൊഗസ്നിഡലൊ മൊത്രം നിക്ഷിപ്തമൊയിട്ടുള്ള സ്റ്റൊറ്യുട്റി അധികൊരങ്ങൾ 
വിനിഡയൊഗിക്ന്നതുമൊയി ബന്ധപപെട് ഫയലുകഡളൊ റിക്കൊര്ഡുകഡളൊ ആവ
ശ്യപപെടൊന് �ൊടില് (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമം, വകുപെ് 185 ബി).

•	 ത�ൊലുകൾ യഥൊസമയം �രിഡശൊധിച്ചു നിര്ഡദേശം നൽകുക.

•	 ബ�റ്് അവതരണ ഡയൊഗത്തിൽ ആമുഖ പ്രഖ്യൊ�നം നടത്തുക.

•	 സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്ി, പ്രവര്ത്തന കമ്മിറ്ി, ഡ�ൊയിന്് കമ്മിറ്ികൾ എന്നിവ 
വിളിച്ചു ഡചര്ക്ക, അധ്യക്ഷത വഹിക്ക.

•	 ഉ�പതരപഞെടുപെിൽ പതരപഞെടുക്കപപെടുന്ന അംഗത്തിപനയം, പ�ൊതു 
പതരപഞെടുപെിൽ യഥൊസമയം പ്രതിജ്പയടുക്കൊന് കഴിയൊപത വന്ന 
അംഗത്തിപനയം സത്യപ്രതിജ് പചയ്ിക്ക.

•	 ആവശ്യമൊയി വരുന്ന �ക്ഷം �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗത്തിൽ കൊസ്റ്റിംഗ് ഡവൊട്് 
ഡരഖപപെടുത്തുക.

•	 മരൊമത്തു �ണികൾ പടന്ഡര് പചയ്ന്നതിനം കരൊറിൽ ഏര്പപെടുന്നതിനം 
പസക്ട്റിക്ക് നിര്ഡേശം നൽകുക.

•	 �ഞ്ൊയത്ത് �ൊസൊക്കിയ ഒരു പ്രഡമയം നിയമൊനസൃതമപല്ഡന്നൊ �ഞ്ൊ
യത്തിപന് അധികൊരത്തിൽ കവിഞെതൊപണഡന്നൊ നടപെിലൊക്കിയൊൽ 
മനഷ്യപന് �ീവപനഡയൊ ആഡരൊഗ്യപത്തഡയൊ പ�ൊതു�ന രക്ഷപയഡയൊ 
അ�കടപപെടുത്തിഡയക്കൊം എന്ന് കരുതുന്നുപവകെിൽ ആ സംഗതി ഉടന് 
സര്ക്കൊരിന് റഫര് പചയ്ക. 

•	 �ഞ്ൊയത്ത് �ൊസ്ൊക്ന്ന പ്രഡമയങ്ങൾ നടപെൊക്ക, അതിഡലക്കൊവശ്യ
മൊയ നിര്വഹണൊധികൊരം സകയ്ൊളക.

•	 ആക്കൾ, അതിന് കീഴിലുള്ള ചട്ങ്ങൾ, ഉത്തരവകൾ എന്നിവ പ്രകൊരം ചു
മതലയള്ള കര്ത്തവ്യങ്ങൾ യഥൊവിധി നിറഡവറ്റുക.

5.3 നിയന്ത്രണപേ�ൊയ ചു�തലകൾ 

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപലയം അതിപന് സ്ൊ�നങ്ങളിപലയം ഉഡേ്യൊഗസ്
രുപട പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് പ�ൊതു ഡമൽഡനൊട്ം വഹിക്ക, അവപര നിയ
ന്തിക്ക, അവരുപട ഡകൊണ്ഫിഡന്ഷ്യൽ റിഡപെൊര്ട്് തയ്ൊറൊക്ക.

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗങ്ങളിൽ ഉഡേ്യൊഗസ്രുപട ഹൊ�ര് ഉറപെൊക്ക.

•	 പസക്ട്റി, ഗസറ്ഡ് ഉഡേ്യൊഗസ്ര് എന്നിവര് ഒഴിപകയള്ള �ീവനക്കൊരു
പട കൃത്യ വിഡലൊ�നത്തിഡനൊ, നിയമൊനസൃതമൊയ നിര്ഡദേശങ്ങളപട ലംഘ
നത്തിഡനൊ ഉള്ള ശിക്ഷ നട�ടികൾ (സസ് പ�ന്ഷന് ഉൾപപെപട) സ്വീക
രിക്ക. (സസ് പ�ന്ഷന് ഉത്തരവിന് അടുത്ത �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗത്തിൽ 
തപന്ന അംഗീകൊരം വൊഡങ്ങണ്തൊണ് ).
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5.3.1 ധനപേ�ൊയ ചു�തലകൾ

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് �ണമിട�ൊടുകൾ അധികൃതമൊക്ക.

•	 നിശ്ിത�രിധിയിൽ കവിയൊപതയള്ള കണ്ി�ന്സി പചലവകൾ പചയ്ന്ന
തിന് അനമതി നൽകുക.

•	 വൊര്ഷിക ധനകൊര്യ ഡസ്റ്ററ്്പമന്് ജൂസല 31-നകം ഡകരള ഡസ്റ്ററ്് ഓഡിറ്് 
വകുപെ് അധികൊരികൾക്ക് അയച്ചുപകൊടുക്ക.

•	 ഓഡിറ്് റിഡപെൊര്ട്് ലഭിച്ൊൽ അത് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് അടുത്ത ഡയൊ
ഗത്തിൽ സമര്പെിക്ക.

•	 സവസ് പ്രസിഡന്്, സ്റ്റൊന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി പചയര്മൊന്ൊര്, അംഗങ്ങൾ 
എന്നിവരുപട യൊത്രപെടി ബില്ലുകൾ �ൊസൊക്ക.

5.3.2 ഡയൊഗങ്ങള�ൊയി ബന്ധമപെട്ട ചു�തലകൾ

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗങ്ങൾ, സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങൾ ഉൾപപെ
പട വിളിച്ചു ഡചര്ക്ക.

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഡയൊഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിക്ക, നിയന്തി
ക്ക.

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗങ്ങളിൽ �രിഗണിക്ന്നതിനൊയി പമമ്പറിൽ
മൊരിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ഡചൊേ്യങ്ങൾക്ം പ്രഡമയങ്ങൾക്ം അനമതി 
നൽകുക.

•	 പമമ്പര്മൊരുപട ഡചൊേ്യങ്ങൾക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗത്തിൽ മറു�ടി നൽകുക.

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഡയൊഗ സമയത്തു ക്മപ്രശ്നങ്ങളിൽ തീരുമൊനപമ
ടുക്ക.

•	 സ്റ്റൊന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗത്തിൽ �പകെടുക്ക. (ഡവൊട്വകൊശമില്).

•	 പസക്ട്റി സമര്പെിക്ന്ന കരട് മിനിറ്്സ് �രിഡശൊധിച്ചു 24 മണിക്കൂറിന
കം (വസ്തുതൊ�രമൊയ തിരുത്തൽ ആവശ്യപമകെിൽ അത് വരുത്തി) അംഗീ
കരിച്ചു തിരിച്ചു നൽകുക.

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് തല �ൊഗ്ത സമിതിയപട ഡയൊഗം മൊസത്തിൽ കുറ
ഞെത് ഒരു തവണ എകെിലും വിളിച്ചു കൂട്ടുക. ഡയൊഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹി
ക്ക.

5.3.3 കവസ് പ്സി�റെിമറെ ചു�തലകളം ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം 
(ഡകേള പഞ്ൊയത്് േൊ�് നിയ�ം, വകുപെ് 165)

•	 പ്രസിഡന്ിപന് സ്ൊനം ഒഴിവൊയിരുന്നൊൽ ഒരു പുതിയ പ്രസിഡന്് 
സ്ൊനം ഏപറ്ടുക്ന്നത് വപര പ്രസിഡന്ിപന് ഡ�ൊലികൾ നിര്വഹിക്ക.



41-s]mXp-`-c-Ww-

•	 പ്രസിഡന്് 15 േിവസത്തിൽ കൂടുതൽ തുടര്ച്യൊയി അധികൊരതിര്ത്തിയിൽ 
ഇല്ൊതിരിക്കഡയൊ അവശത സംഭവിക്കഡയൊ പചയ്ൊൽ പ്രസിഡന്ിപന് 
ചുമതലകൾ നിര്വഹിക്ക.

•	 സ്റ്റൊന്ഡിങ്ങ് കമ്മിറ്ി പചയര്മൊന് എന്ന നിലയ്ക് ഖണ്ഡിക 5.4 ൽ സൂചിപെി
ക്ന്ന ചുമതലകൾ നിര്വഹിക്ക.

•	 തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിന് ഡവണ്ി ബ�റ്് തയ്ൊറൊക്ക, ബ�റ്് 
അവതരിപെിക്ക.

•	 �ഞ്ൊയത്ത് അംഗം എന്ന നിലയ്ക് ഖണ്ഡിക 5.5 ൽ സൂചിപെിക്ന്ന ചുമതല
കൾ നിര്വഹിക്ക.

5.4 സ്റൊന്�ിങ്ങ് കമ്ിറ്ി മചയർ�ൊമറെ ചു�തലകളം  
ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം

•	 സ്റ്റൊന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങൾ വിളിച്ചു കൂട്ടുക.

•	 സ്റ്റിയറിങ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളിൽ �പകെടുക്ക.

•	 സ്റ്റൊന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി പചയര്മൊഡനൊടുള്ള ഡചൊേ്യങ്ങൾക് മറു�ടി നൽകുക.

•	 സ്റ്റൊന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്ിക്ക് ഡവണ്ി ബന്ധപപെട് ഫയലുകളിൽ അഭിപ്രൊയം ഡര
ഖപപെടുത്തുക.

•	 പ്രസിഡണ്ിന്യം, സവസ് പ്രസിഡണ്ിന്യം സ്ൊനങ്ങൾ ഒഴിവൊയി കിട
ന്നൊൽ പ്രസിഡന്ിപന് ചുമതല സ്റ്റൊന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്ി ക്മത്തിൽ (വികസനം, 
ഡക്ഷമം, ആഡരൊഗ്യവം വിേ്യൊഭ്യൊസവം എന്ന ക്മത്തിൽ) വഹിക്ക.

5.5 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് അംഗങ്ങളമെ ചു�തലകളം  
ഉത്േവൊേിത്വങ്ങളം

•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത്/ സ്റ്റൊന്ഡിംഗ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളിൽ കൃത്യമൊയി 
�പകെടുക്ക, അഭിപ്രൊയങ്ങൾ �റയക.

•	 ഡയൊഗ തീരുമൊനങ്ങളിൽ ഡമൽ ഡവൊട്ിങ് ആവശ്യമൊയ ഘട്ങ്ങളിൽ ഡവൊട്് 
പചയ്ക.

•	 ഭരണ നിര്വഹണത്തിൽ കൂട്ൊയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ �കെൊളിയൊവക.

•	 വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപെ് പചയര്ഡ�ഴ് സണ്/അംഗം എന്ന നിലയിൽ �ദ്ധതി ആസൂ
ത്രണ-നിര്വ്വഹണ-ഡമൊണിറ്റിംഗ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഡനതൃത്വ�രമൊയ 
�കെ് വഹിക്ക.

•	 അംഗമൊയ വിവിധ കമ്മിറ്ികളിൽ �പകെടുക്കയം ഡനതൃത്വം വഹിക്ക
യം പചയ്ക.

•	 ഗ്ൊമ പ്രഡേശപത്ത �നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങളം പ�ൊതു പ്രൊധൊന്യമുള്ള കൊര്യ
ങ്ങളം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ശ്ദ്ധയിൽ പ�ടുത്തുക.
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5.6 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തു മസക്രട്ടറിയിൽ നിക്ഷിപ്ത�ൊയിേിക്കുന്ന 
പ്ഡത്യക ചു�തലകൾ

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തു പസക്ട്റി ബന്ധപപെട് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തു പസക്ട്റി 
ആയിരിക്ന്നത് സര്ക്കൊരിപന് പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ കൂടിയൊണ്. സര്
ക്കൊരിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയിരിക്ന്ന �ല ചുമതലകളം നിര്വ്വഹിക്ന്നതിന് സര്
ക്കൊരിപന് ചട്ങ്ങളം, വ്യവസ്കളം, മൊര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങളം �ൊലിഡക്കണ്തുണ്്. 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് കമ്മറ്ിയപട നയ�രമൊയ �രിധിയിൽ ഉൾപപെടൊത്ത 
പ്രധൊനപപെട് കൊര്യങ്ങൾ തൊപഴക്കൊണിച്ിരിക്ന്നു.

•	 �ീവനക്കൊരുപട ഡസവന വ്യവസ്കൾ

•	 ഡ്ൊക്ക് പഡവലപെ്പമന്റ് ഓഫീസര് എന്ന നിലയിൽ നിര്വ്വഹിക്കപപെടു
ന്ന ശമ്പള ബിൽ തയൊറൊക്കൽ വിതരണം

•	 പതൊഴിൽക്കരം ഈടൊക്കൽ, സവേയുതി ചൊര്ജ്ജ്, പവള്ളക്കരം മുതലൊയവ
•	 വിവരൊവകൊശ-ഡസവനൊവകൊശ നിയമ പ്രകൊരമുള്ള ചുമതലകൾ
•	 �ീവനക്കൊരുപട ഡയൊഗം വിളിക്കൽ 

5.7 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിമറെ ഏഡകൊപന ചു�തലകൾ

ത്രിതല ഭരണ സംവിധൊനത്തിപന് മധ്യഘടകം എന്ന നിലയിൽ വളപര ഉചി
തമൊയ ഏഡകൊ�ന ചുമതല നിര്വ്വഹിക്വൊന് കഴിയന്ന �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് 
സംവിധൊനമൊണ് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത്. ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളഡടയം �ില്ൊ 
�ഞ്ൊയത്തുകളഡടയം �ദ്ധതി പ്രവര്ത്തനങ്ങളിപല ഏഡകൊ�നവം സംഡയൊ�
നവം സൊധ്യമൊക്ന്നതിനളള ഡനതൃത്വ�രമൊയ �കെൊളിത്തം നിര്വ്വഹിക്കൊന് 
കഴിയം. വിവിധ വകുപ്പുകളപട മധ്യതല ഉഡേ്യൊഗസ്ന്മൊരുഡടയം സ്ൊ�ന
ങ്ങളഡടയം ആസ്ൊനം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തൊണ്. ഡമൽഡനൊട് ചുമതലകളം 
സൊഡകെതിക സഹൊയങ്ങളം ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് നൽകുവൊനം കൂടുതൽ 
സംഡയൊ�ിച്ചുളള പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് അവസരം സൃഷ്ിക്വൊനം കഴിയം. 

ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തുകളപട വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ വൊയ്ൊ 
ലഭ്യത ഉറപെൊക്ന്നതിന ഡവണ്ി ധനകൊര്യ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഏഡകൊ�നവം 
ഡയൊഗങ്ങളം നടത്തുവൊന് കഴിയന്ന സ്ൊ�നം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളൊണ്.

5.8 ഉഡേ്യൊഗസ്ഥരം �നപ്തിനിധികളം തമ്ിലുള്ള ബന്ധം

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ �നപ്രതിനിധികളം ഉഡേ്യൊഗസ്രും �രസ്പര പൂരക
മൊയൊണ് പ്രവര്ത്തിഡക്കണ്ത്. രണ്് വിഭൊഗത്തിനം �നങ്ങഡളൊട് ഒരു ഡ�ൊപല 
ഉത്തരവൊേിത്വമുണ്്. അതുപകൊണ്് തപന്ന പമച്പപെട് പ്രവര്ത്തനം കൊഴ്ചപവയ്ക്കു
ന്നതിന് ഇരു വിഭൊഗത്തിപന്യം കൂട്ൊയ്മഡയൊടുകൂടിയള്ള പ്രവര്ത്തനം അനിവൊ
ര്യമൊണ്. എന്നൊ ൽ എല്ൊയിടത്തും ഈ കൂട്ൊയ്മ കൊണൊറുഡണ്ൊ? കൂട്ൊയ്മയില്ൊ
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ത്തിടത്ത് സൗഹൃേബന്ധം ഉണ്ൊകിപല്ന്ന് �റഡയണ്തില്. എങ്ങപനയൊണ് 
സൗഹൃേബന്ധം ഉണ്ൊക്കിപയടുക്ക?

ഭരണകര്ത്തൊക്കൾക്ക് �നങ്ങഡളൊടുള്ള കടമ നിറഡവറ്ണപമകെി ൽ ഉഡേ്യൊ
ഗസ്രുപട ആത്ൊര്  ത്ഥമൊയ സഹകരണം കൂടിഡയ കഴിയൂ എന്ന് �നപ്ര
തിനിധികൾക്ക് ഡബൊധ്യം ഡവണം. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഒരു പ്രൊഡേശിക 
സര്ക്കൊരൊപണന്നും അവിടുപത്ത �നപ്രതിനിധി സംവിധൊനത്തിപന് നിയന്ത
ണത്തിൽ പ്രവര്ത്തിക്ന്നവൊരൊണ് തങ്ങപളന്നും ഉഡേ്യൊഗസ്ര്ക്ക് ധൊരണ 
ഡവണം. അതൊയത് �രസ്പരം അംഗീകരിക്കൊനള്ള ഒരു മൊനസികൊവസ് 
രണ്ടു വിഭൊഗത്തിനം ഉണ്ൊയിരിക്കണം. �നപ്രതിനിധി സംവിധൊനത്തിപന് 
നിയന്തണൊധികൊരപത്ത ഉഡേ്യൊഗസ് ര് ഉൾപക്കൊള്ളണം. അതുഡ�ൊപല ഉഡേ്യൊ
ഗസ്രുപട പപ്രൊഫഷണൽ സവേഗ്ധ്യപത്തയം നിയമൊനസൃത നിര്ഡദേശങ്ങ
ഡളയം �നപ്രതിനിധിക ൾ അംഗീകരിക്കണം. �നപ്രതിനിധികളം ഉഡേ്യൊഗ
സ്രും തമ്മി ൽ നല് ബന്ധം നിലനിര്ത്തുന്നതിനൊയള്ള വ്യവസ്ക ൾ ഡകരള 
�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമങ്ങളിലും ചട്ങ്ങളിലും, പതരപഞെടുക്കപപെട് അധികൊ
രികളം ഉഡേ്യൊഗസ്രും തമ്മിലുള്ള പതൊഴിൽ�രമൊയ ബന്ധം ചട്ങ്ങളിലും വി
ശേീകരിച്ിട്ടുണ്്. അവയിൽ പ്രധൊനപപെട്വ തൊപഴ പകൊടുക്ന്നു.

•	 ഇരു വിഭൊഗവം അവരിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ കര്ത്തവ്യങ്ങ ൾ നിര്വഹിക്ന്ന
തി ൽ സൗഹൊര്ദേ�രമൊയ സഹവര്ത്തിത്വം പുലര്ത്തണം.

•	 അവരുപട നിയമൊധിഷ്ിത �രിധിക ൾ ലംഘിക്കരുത്.

•	 �നപ്രതിനിധി ഡരഖൊമൂലം നല്കുന്ന നിയമൊനസൃത നിര്ദേശങ്ങ ൾ �ൊലിക്
വൊ ന് ഉഡേ്യൊഗസ്ന് ബൊദ്ധ്യസ്നൊണ്.

•	 �നപ്രതിനിധി വൊക്കൊ ൽ നല്കുന്ന നിര്ഡദേശങ്ങ ൾ അവ നടപെിലൊക്ന്നതിന് 
മുമ്പ് ഡരഖൊ മൂലം സ്ിതീകരിഡക്കണ്തൊണ്.

•	 �നപ്രതിനിധിക ൾ ആവശ്യപപെടുന്ന ഔഡേ്യൊഗിക ഡരഖക ൾ നിയമ�രമൊ
യി തടസ്പമൊന്നും ഇപല്കെിൽ ഉഡേ്യൊഗസ് ര് നല്ൊ ന് ബൊദ്ധ്യസ്രൊണ്.

•	 �നപ്രതിനിധികൾ തീരുമൊനങ്ങ ൾ എടുക്ഡമ്പൊ ൾ ഉഡേ്യൊഗസ്രുപട അഭി
പ്രൊയങ്ങൾക്ക് അര്ഹമൊയ �രിഗണനക ൾ നഡല്ണ്തുണ്്. പതറ്ൊയ തീരു
മൊനങ്ങൾ മൂലം ഉണ്ൊകുന്ന കഷ് നഷ്ങ്ങൾക്ക് ബന്ധപപെട് �നപ്രതിനിധി
ക്ം ഉഡേ്യൊഗസ്നം ഉത്തരവൊേിത്വമുണ്്.

•	 �രസ്പരം മൊന്യത പുലര്ത്തുക, �രുഷമൊയ ഭൊഷയം ആംഗ്യവം പ്രവൃത്തിക
ളം ഇരുകൂട്രും �രിപൂര്ണ്ണമൊയി ഒഴിവൊക്ക.

•	 ഒരു ഉഡേ്യൊഗസ്ഡനൊട് ഡയൊഗത്തിൽ ഹൊ�രൊകുവൊ ന് ആവശ്യപപെട്ൊ ൽ 
ഉഡേ്യൊഗസ്ന് ഉത്തരവൊേിത്വഡത്തൊപട ഡയൊഗത്തിൽ ഹൊ�രൊകുക.

•	 ഉേ്യൊഗസ്ര് ഡയൊഗത്തി ൽ പ്രകടിപെിക്ന്ന അഭിപ്രൊയങ്ങ ൾ ചര്ച്കളപട 
മിനറ്്സി ൽ ഉൾപപെടുത്തുക.
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•	 ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിന് സകമൊറിയിട്ടുള്ള സ്ൊ�നങ്ങളിപല മുഴുവന് 
ഉഡേ്യൊഗസ്രും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപല ഉഡേ്യൊഗസ്രും ഭരണ സമിതി
യപട നിയന്തണത്തിൽ ഉള്ളവരൊണ്. നിയമൊനസൃതമൊയ നിര്ഡദേശങ്ങ ൾ 
�ൊലിക്വൊന് അവ ര് ബൊദ്ധ്യസ്രൊണ്.

ഇതു കൂടൊപത, ഉഡേ്യൊഗസ് ര് അവരുപട ചുമതലകളി ൽ വീഴ്ച വരുത്തിയൊ ൽ 
അവപര ഡയൊഗത്തിഡലക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തുന്നതിനം ശൊസിക്ന്നതിനം ഭരണ 
സമിതിക്ക് അധികൊരമുണ്്. 2011 - പല �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് (ഉഡേ്യൊഗസ്രുപട 
ഡമൽ നിയന്തണം) ചട്ങ്ങൾ പ്രകൊരമുള്ള നട�ടികൾ പൂര്ത്തിയൊക്കി പസ
ന്ഷ്വര്, സഫന്, ഇന്ക്ിപമന്് തടഞ്ഞു പവയ്കൽ ശമ്പളത്തി ൽ നിന്നും തുക 
വസൂലൊക്ക ൽ എന്നീ ശിക്ഷകളം നല്ൊം.

ഡമൽ�റഞെവപയല്ൊം ലഘു ശിക്ഷകളൊണ്. ലഘു ശിക്ഷകൾ നല്ൊഡന ഭരണ 
സമിതിക്ക് അധികൊരമുള്ളു. കൂടിയ ശിക്ഷ നഡല്ണ് ഗുരുതരമൊയ കുറ്കൃത്യങ്ങ
ൾക്ക് ശിക്ഷൊ നട�ടിപയടുഡക്കണ്ത് ഉഡേ്യൊഗസ്പന് മൊതൃവകുപെൊണ്. കൂടിയ 
ശിക്ഷ നഡല്ണ് സൊഹചര്യമുണ്ൊയൊൽ ഉഡേ്യൊഗസ്പന് മൊതൃവകുപെിഡനൊട് ശി
ക്ഷൊനട�ടി സ്വീകരിക്കൊ ന് ആവശ്യപപെടൊവന്നതൊണ്.

ഉഡേ്യൊഗസ്ഡരൊട് �നപ്രതിനിധികൾ ഡമൊശമൊയി പ�രുമൊറിയൊ ൽ അവര്ക്ക് 
ഓംബുഡ്്ൊ്നി ൽ �രൊതിപപെടൊവന്നതൊണ്. ഓംബുഡ്്ൊന്, �രൊതി �രി
ഗണിച് ഡശഷം അതിഡന്ലുള്ള റിഡപെൊര്ട്് ഉചിതമൊയ നട�ടികൾക്കൊയി 
സര്ക്കൊരിന് അയച്ചുപകൊടുക്ന്നതൊണ്.
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6 
ഡയൊഗനെപെി ക്ര�ങ്ങൾ

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഭരണ�രവം വികസന�രവമൊയ എല്ൊ കൊര്യങ്ങളം 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗങ്ങളിൽ വച്ൊണ് തീരുമൊനിക്ന്നത്. ഡയൊഗങ്ങൾ 
കുറഞെത് മൊസത്തിൽ ഒരു തവണപയകെിലും നിശ്യിക്ന്ന തീയതിയിലും 
സമയത്തും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഓഫീസിൽ വച്് കൂഡടണ്തൊണ്. ഡയൊഗങ്ങൾ  
വിവിധ തരത്തിലുണ്്. (ഡബൊക്് 6.1 കൊണുക) 

ഡയൊഗങ്ങൾ പലതേം

1 സൊധൊരണ ഡയൊഗം ഡയൊഗ ഡനൊട്ീസ് തീയതിയം ഡയൊഗ 
തീയതിയം കണക്കൊക്കൊപത 3 
(മൂന്ന് ) പൂര്ണ േിവസങ്ങൾക്ക് 
മുമ്പ് �പകെടുഡക്കണ് അംഗങ്ങൾക്ക് 
ഡനൊട്ീസും അ�ണ്യം നൽകി 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് വിളിച്് ഡച
ര്ക്ന്ന ഡയൊഗം

2 അടിയന്തിര ഡയൊഗം അടിയന്തിര സൊഹചര്യത്തിൽ 
24 മണിക്കൂര് മുമ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് 
ഡനൊട്ീസ് നൽകി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്ത് വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊഗം

3 പ്രഡത്യക ഡയൊഗം ഒരു പ്രഡത്യക വിഷയം മൊത്രം ചര്ച് 
പചയ്ൊനൊയി സൊധൊരണ ഡയൊഗ 
അറിയിപെ് നൽകും വിധം അറിയി
പെ് നൽകി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊഗം (ഉേൊ- 
ബ�റ്് അവതരണ ഡയൊഗം)
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4 പതരപഞെടുപെ് കമ്മീഷന് 
വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊഗം

പതരപഞെടുപെ് കമ്മീഷപന് ചുമതല
യിൽപപെട് കൊര്യങ്ങൾക്കൊയി വിളിച്് 
ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊഗം (ഉേൊ-
ഭൊരവൊഹികളപട പതരപഞെടുപെ് )

ഡബൊക്് 6.1

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന മൂന്ന് ഡയൊഗങ്ങളിലും (ഡബൊക്് 6.1 ൽ 
1 മുതൽ 3 വപര) തീരുമൊനം സകപകൊളളഡമ്പൊൾ മൂന്ന് കൊര്യങ്ങൾ പ്രഡത്യകം 
ശ്ദ്ധിക്കണം.

1. ഡയൊഗം വിളിച്് ഡചര്ക്കൽ, ഡനൊട്ീസ് നടത്തിപെ്, തീരുമൊനപമടുക്കൽ 
എന്നിവ നിശ്ിത നട�ടിക്മങ്ങൾ �ൊലിച്് പകൊണ്ൊയിരിക്കണം

2. തീരുമൊനങ്ങൾ എഡപെൊഴും നിയമൊനസൃതമൊയിരിക്കണം.
3. തീരുമൊനിക്ന്ന വിഷയങ്ങൾ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ചുമതലൊ വിഷയ

ങ്ങളിൽപപെട്വ ആയിരിക്കണം

ഇവ ഉറപെൊക്കൊനൊയി തീരുമൊനം ആവശ്യമൊയ ഫയലുകളിലും അ�ണ് കുറിപ്പു
കളിലും നിയമവശം സംബന്ധിച് കുറിപെ് പസക്ട്റി/നിര്വ്വഹണ ഉഡേ്യൊഗസ്
ന്/സ്ൊ�ന ഡമധൊവി നിര്ബന്ധമൊയം എഴുതിയിരിക്കണം. ഡയൊഗ നട�ടിക്
മങ്ങളമൊയി ബന്ധപെട് നിയമത്തിപല വകുപ്പുകൾ, ചട്ങ്ങൾ എന്നിവ (ഡബൊക്് 
6.2) ൽ കൊണുക.

6.1 ഡയൊഗ നെപെി ക്ര�ം 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് 
നിയമം വകുപ്പുകൾ 
157,158,161

�ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗ 
നട�ടിക്മം ചട്ം 
1995

ഡബൊക്് 6.2

6.2 ഡയൊഗം - ചു�തലമപെട്ടവരം ചു�തലകളം

ഡയൊഗങ്ങൾ ഫലപ്രേമൊയി നടക്കണപമകെിൽ ബന്ധപപെട്വപരല്ൊം അവരുപട 
ചുമതലകൾ ശരിയൊയ രീതിയിൽ നിര്വ്വഹിക്കണം. ചുമതലപപെട്വര് ആപരല്ൊ
പമന്നും ചുമതലകൾ എപന്തല്ൊപമന്നും (ഡബൊക്് 6.3) ൽ കൊണൊം.

ക്ര�
നമ്പർ

ചു�തലമപെട്ടവർ ഡയൊഗ നെത്ിപെിമല ചു�തലകൾ

1 പ്രസിഡന്് ഡയൊഗം വിളിച്് ഡചര്ക്കലും അദ്ധ്യക്ഷത 
വഹിക്കലും
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2 സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികൾ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികളപട തീരുമൊന
ങ്ങൾ ഓഡരൊന്നും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്ത് ഡയൊഗത്തിനളള അ�ണ്യൊണ്. 
അതിനൊൽ ബ്ഡളൊക്ക് � ഞ്ൊയത്ത് 
ഡയൊഗത്തിന മുമ്പ് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി
കൾ ഡയൊഗം ഡചര്ന്ന് തീരുമൊനങ്ങൾ 
സകപകൊളളണം

3 പസക്ട്റി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡന്റുമൊ
യി ആഡലൊച്് അ�ണ് തയ്ൊറൊക്കൽ, 
അ�ണ്ക്റിപ്പുകൾ തയ്ൊറൊക്കി അം
ഗങ്ങൾക്ക് അറിയിപെ് നൽകൽ, നിയ
ഡമൊ�ഡേശങ്ങൾ നൽകൽ, മിനിട്്സും 
തീരുമൊനങ്ങളം ഡരഖപപെടുത്തൽ, പ്രസി
ദ്ധപപെടുത്തൽ, അംഗങ്ങൾക്ക് �കര്പെ് 
നൽകൽ, സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി തീരുമൊന
ങ്ങൾ ഭരണ സമിതി മുമ്പൊപക വയ്കൽ

4 അംഗങ്ങൾ ഡയൊഗത്തിൽ ചര്ച് പചയ്പപെഡടണ് വി
ഷയങ്ങൾ പ്രസിഡന്ിന്/ പസക്ട്റിക്ക് 
എഴുതി നൽകുക.
ഡചൊേ്യങ്ങൾ, പ്രഡമയങ്ങൾ എന്നിവ 
അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടുത്തുന്നതിന് 
നിശ്ിത സമയത്തിന മുമ്പ് പ്രസിഡന്ി
ന് നൽകുക
ചര്ച്യിൽ �പകെടുക്ക, അഭിപ്രൊയം 
പ്രകടിപെിക്ക, ഡവൊട്് ഡരഖപപെടുത്തുക

5 സ്ൊ�ന ഡമധൊവിക
ൾ/നിര്വ്വഡണൊഡേ്യൊഗ
സ്ര്

പ്രസിഡന്് ആവശ്യപപെടുഡമ്പൊൾ അഭി
പ്രൊയങ്ങൾ �റയക, വിശേീകരണങ്ങൾ 
നൽകുക.
തീരുമൊനം ആവശ്യമുളള വിഷയങ്ങൾ 
അ�ണ്യിലുൾപപെടുത്തൊനൊയി പസക്ട്
റിക്ക് മുന്കൂട്ി നൽകുക.
തീരുമൊനം ആവശ്യമൊയ ഫയലുകളിൽ 
നിയഡമൊ�ഡേശം നൽകുക

ഡബൊക്് 6.3

പ�ൊതു �നങ്ങൾക്ം മൊധ്യമ പ്രവര്ത്തകര്ക്ം അദ്ധ്യക്ഷപന് അനമതിഡയൊപട 
ഡയൊഗത്തിൽ സദേര്ശകരൊയി പ്രഡവശിക്കൊം. (�ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗ നട�ടിക്
മങ്ങൾ ചട്ം 8)
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6.3 ഡയൊഗം വിളിച്് ഡചർക്ൽ 

ഡയൊഗ തീരുമൊനങ്ങൾക്കൊവശ്യമൊയ കത്തുകളം അഡ�ക്ഷകളം ഓഫീസിൽ 
ലഭിക്ഡമ്പൊൾ തപന്ന പസക്ട്റി അവ അ�ണ് ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡചര്ത്ത് ഡയൊഗ
ത്തിനളള തയ്ൊപറടുപെ് തുടങ്ങണം. ഡയൊഗം വിളിച്് ഡചര്ക്ന്നതിനളള നട�
ടിക്ങ്ങൾ ചുവപട �റയം പ്രകൊരമൊണ്. 

a. ഡയൊഗ തീയതി പ്രസിഡന്് നിശ്യിക്ന്നു

b. പസക്ട്റി പ്രസിഡന്റുമൊയി ആഡലൊചിച്് അ�ണ് തയ്ൊറൊക്ന്നു.

c. പ്രസിഡന്് ഒപെ് വച് ഡയൊഗ ഡനൊട്ീസ് ഡയൊഗത്തിന മൂന്ന് േിവസം മുമ്പ് 
(അടിയന്തിര ഡയൊഗങ്ങളിപലൊഴിപക) കിട്ടുന്ന വിധത്തിൽ പസക്ട്റി എല്ൊ 
അംഗങ്ങൾക്ം എത്തിക്ന്നു. (ഡയൊഗ ഡനൊട്ീസ് തീയതിയം സകപെറ്ിയ 
തീയതിയം കണക്കൊക്കയില്)

d. അ�ണ്യിൽ തീരുമൊനപമടുക്ഡമ്പൊൾ �രിഗണിഡക്കണ് വിഷയങ്ങപള സൂ
ചിപെിച്ചുപകൊണ്ടുളള അ�ണ്കുറിപ്പുകൾ പസക്ട്റി തയ്ൊറൊക്കി ഡയൊഗ ഡനൊ
ട്ീസിഡനൊപടൊപെം ഡയൊഗത്തിന മുമ്പ് അംഗങ്ങൾക് നൽകുന്നു. (അ�ണ് 
കുറിപ്പുകൾ ലഭിക്ക എന്നത് ഓഡരൊ അംഗത്തിഡന്യം അവകൊശമൊണ് ). 
�ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗ നട�ടിക്ം ചട്ം 5(4)

e. ഡയൊഗം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഓഫീസിൽ നിശ്ിത സമയത്ത് കൂടുന്നു. 
(അടിയന്തിര ചട്ങ്ങളിപലൊഴിപക രൊവിപല 9 മണിക്ം സവകിട്് 6 
മണിക്ം ഇടയിൽ മൊത്രഡമ ഡയൊഗം ഡചരൊവൂ.)

f. നിശ്യിച് സമയത്ത് ഹൊ�രൊയ അംഗങ്ങൾ ഹൊ�ര് പുസ്തകത്തിൽ ഒപെ് 
വയ്ക്കുന്നു. (നിശ്ിത സമയത്ത് അംഗങ്ങൾ എത്തിയിപല്കെിൽ ക്വൊറം തിക
യന്നതിന് അരമണിക്കൂര് വപര കൊത്തിരിക്കൊം. എന്നിട്ടും ക്വൊറം തികഞെി
പല്കെിൽ ഹൊ�രൊയ എല്ൊ അംഗങ്ങളം തയ്ൊറൊപണകെിൽ തുടര്ന്നും കൊത്തി
രിക്കൊം. യൊപതൊരു കൊരണവശൊലും ക്വൊറം തികയൊപത ഡയൊഗം തുങ്ങൊന് 
�ൊടില്. ക്വൊറം തികഞെിപല്കെിൽ ഡയൊഗം മൊറ്ി വയ്കണം.)

g. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ക്വൊറം അനവേിക്കപപെട് അംഗ സംഖ്യയപട 
മൂന്നിൽ ഒന്നൊണ്. 

h. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗത്തിപന് അ�ണ് തയ്ൊറൊക്കൽ, ഡയൊഗ നട�ടി 
ക്മങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തൽ, തീരുമൊനങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തൽ, തുടര്നട�ടിക
ൾ എന്നിവയ്കൊയി ഉ�ഡയൊഗിക്ന്ന ആപ്ിഡക്കഷന് ഡസൊഫ്റ് പവയര് ആണ് 
‘സകര്മ്മ’ (ഡബൊക്് 6.5) ൽ കൊണുക. 
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6.4 ‘സകർമ്’ ഡസൊഫ്റ് മവയർ 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗത്തിപന് അ�ണ് കുറിപെ് സകര്മ്മ ആപ്ിഡക്ക
ഷന് ഡസൊഫ്റ് പവയറിൽ ഡരഖപപെടുത്തിയ ഡശഷം പ്രിന്് ഔട്് എടുത്ത് അം
ഗങ്ങൾക്ക് നൽകുക.
ഡയൊഗ നട�ടികൾ ആരംഭിച്ചു കഴിഞെൊൽ ചര്ച്ൊ വിഷയങ്ങളം ചര്ച്യം 
ഡസൊഫ്റ് പവയര് സഹൊയഡത്തൊപട കമ്പ്യൂട്റിൽ ഡരഖപപെടുത്തുക.
ഡയൊഗ തീരുമൊനങ്ങളം ഇഡത രീതിയിൽ ഡസൊഫ്റ് പവയര് സഹൊയഡത്തൊപട 
കമ്പ്യൂട്റിൽ ഡരഖപപെടുത്തുക.
ഡയൊഗൊവസൊനം പ്രസിഡന്് മിനിട്്സ്, തീരുമൊനങ്ങൾ എന്നിവ കമ്പ്യൂട്റി
ൽ അംഗീകരിക്ക (അപ്രൂവ് പചയ്ക).
അഡതൊപട മിനിട്സ്, തീരുമൊനങ്ങൾ എന്നിവ പൂര്ണമൊവന്നു.
മിനിട്്സ്, തീരുമൊനങ്ങൾ എന്നിവയപട പ്രിപന്ടുത്ത് പസക്ട്റി ഒപെ് വയ്ക്കു
ന്നു. 
പ്രിന്് ഡനൊട്ീസ് ഡബൊര്ഡിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്ക, അംഗങ്ങൾക്ക് നൽകുക.
�ഞ്ൊയത്ത് പവബ് സസറ്ിലും, ടച്് സ്കീനിലും, കമ്പ്യൂട്റിലും പ്രസിദ്ധീകരി
ക്ക.
അസിസ്റ്റന്് പഡവല�്പമന്് കമ്മീഷണര് �നറൽ, തഡദേശ സ്വയം ഭരണ 
വകുപെ് പസക്ട്റി എന്നിവര്ക്ക് ഇ-പമയിൽ വഴി ഇത് അയച്ചുപകൊടുക്ക.

ഡബൊക്് 6.5

6.5 ഡയൊഗനെത്ിപെ് - നെപെികൾ

1. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡന്ിപന് അദ്ധ്യക്ഷതയിൽ ഡയൊഗം തുടങ്ങുന്നു. 
(ക്വൊറം തികഞെ ഡശഷം)

2. ഡചൊേ്യൊത്തര ഡവള ആരംഭിക്ന്നു.
3. അംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ലഭിച് ഡചൊേ്യങ്ങൾക്ളള മറു�ടി പ്രസിഡന്് നൽകു

ന്നു. (മറു�ടി നല്ൊന് സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി പചയര്മൊന്മൊഡരൊട് ആവശ്യപപെ
ടൊം) സമയം �രമൊവധി ഒരു മണിക്കൂര്.

4. അ�ണ്കളിൽ ചര്ച് - അദ്ധ്യക്ഷന് ഓഡരൊ അ�ണ്യം വൊയിച്് ചര്ച്യ്കൊ
യി അംഗങ്ങപള ക്ഷണിക്ന്നു. ഡയൊഗത്തിൽ ഡചൊേിക്ന്ന ഡചൊേ്യങ്ങളം 
അവതരിപെിക്ന്ന പ്രഡമയങ്ങളം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഭരണ�രമൊയ 
�രിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതിപയ സംബന്ധിച്ചുളളവ ആയിരിക്കണം.

5. ചര്ച് നടക്ന്നു. ചര്ച് അദ്ധ്യക്ഷന് നിയന്തിക്ന്നു. 

ഡയൊഗ നെത്ിപെ് ക്വൊറം ഇല്ലൊതൊയൊൽ

ഡയൊഗം നടന്നു പകൊണ്ിരിക്ഡമ്പൊൾ അംഗങ്ങളിൽ ചിലര് ഡയൊഗത്തിൽ 
നിന്ന് ഡ�ൊവകയം ക്വൊറം ഇല്ൊതൊവകയം പചയ്ൊൽ ഡയൊഗം തുടരൊന് 
�ൊടില്. ക്വൊറം ഇല്ൊതൊകുന്ന ഘട്ത്തിൽ ഡയൊഗം �ിരിച്് വിടണം. (ഡകരള 
�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് (�ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊഗനട�ടിക്മം) ചട്ങ്ങൾ 7 (2) ചട്ം)
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ഡയൊഗത്തിൽ ഡചൊേിക്ന്ന ഡചൊേ്യങ്ങളം അവതരിപെിക്ന്ന പ്രഡമയങ്ങളം 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഭരണ�രമൊയ �രിധിയിൽ വരുന്ന സംഗതിപയ 
സംബന്ധിച്ചുളളവയൊയിരിക്കണം. 

6. ചര്ച്യ്ക്ക് ഡശഷം തീരുമൊനം അറിയിക്ന്നു. (ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഡയൊ
ഗത്തിൽ തീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിൽ തീരുമൊനങ്ങൾ തൽസമയം ഡരഖപപെടുത്തു
ന്നു.) ഡവൊപട്ടുപെ് ആവശ്യപമകെിൽ ഡവൊപട്ടുപെിലൂപട ഉണ്ൊയ തീരുമൊനം പ്ര
ഖ്യൊ�ിക്ന്നു. (ഡവൊട്ടുകൾ തുല്യമൊയൊൽ പ്രസിഡന്ിന് കൊസ്റ്റിംഗ് ഡവൊട്ിന് 
അവകൊശമുണ്്.)

അ�ണ്ടയിലില്ലൊത് വിഷയങ്ങൾ

മുന്കൂട്ി നിശ്യിച് അ�ണ്യിലില്ൊത്ത ഒരു കൊര്യവം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്ത് ഡയൊഗത്തിൽ ചര്ച്പയ്കടുക്കൊന് �ൊടില്. അതിനൊൽ �ഞ്ൊയത്ത് 
തീരുമൊനം ആവശ്യമൊയ ഓഡരൊ കൊര്യവം അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടുത്തണം. 
അടിയന്തിര പ്രൊധൊന്യമുളള സര്ക്കൊര് കത്തുകൾ മൊത്രഡമ അ�ണ്യിൽ 
ഇപല്കെിലും ചര്ച് പചയ്ൊന് �ൊടുളളൂ. (�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ഡയൊഗ നട�ടിക്
മം ചട്ങ്ങൾ-ചട്ം 4(3))

7. അനവേിച് പ്രഡമയങ്ങൾ അ�ണ് പ്രകൊരം അവതരിപെിക്കൊന് അംഗങ്ങപള 
ക്ഷണിക്ക.(മുന്കൂട്ി അനമതി ഡനടൊപതയളള പ്രഡമയങ്ങൾ ചര്പച്ടുക്കൊ
വന്നതല്.)

8. പ്രഡമയങ്ങളിൽ ഡമലുളള ചര്ച്
9. ചര്ച്യ്ക് ഡശഷം തീരുമൊനം അധ്യക്ഷന് പ്രഖ്യൊ�ിക്ന്നു. (തീരുമൊനം ഡരഖ

പപെടുത്തൽ നട�ടിക്മങ്ങൾ മുന്വിവരിച്തുഡ�ൊപല)

6.6 ക്ര� േഹിത മപര�ൊറ്ം

ഒരംഗം ക്മ രഹിതമൊയി പ�രുമൊറുകയം ഡയൊഗം തടസ്പപെടുത്തുകയം 
പചയ്ൊൽ ആ അംഗപത്ത അദ്ധ്യക്ഷന് ഡയൊഗ േിവസഡത്തക്ക് സപസ്പന്ഡ് 
പചയ്ൊം. (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ഡയൊഗ നട�ടിക്മം ചട്ങ്ങൾ 9(4))

6.7 ഡയൊഗ തതീര�ൊനം ഡേഖമപെടത്ൽ, പേസ്യമപെടത്ൽ 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ

1. തീരുമൊനങ്ങളം പ്രഡമയങ്ങളം ഡരഖപപെടുത്തുന്നതിന് ഒരു തീരുമൊന ര�ിസ്റ്റ
റും ഡയൊഗനട�ടിക്മങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തുന്നതിന് ഒരു മിനിട്്സ് പുസ്തകവം 
ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്തൊണ്. . ഓഡരൊ തീരുമൊനവം പ്രഡമയവം പസക്ട്റി 
തത്മയം തീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിൽ എഴുതണം
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2. ഓഡരൊ തീരുമൊനവം ക്മനമ്പരും അ�ണ് നമ്പരും ഡചര്ത്ത് കൊര്ബണ് 
ഡ�പെര് �കര്പെ് സഹിതം ഡരഖപപെടുത്തണം. 

3. ഡയൊഗൊവസൊനം തീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിൽ അദ്ധ്യക്ഷനം പസക്ട്റിയം ഒപെ് 
വയ്കണം.

4. ഡരഖപപെടുത്തിയ തീരുമൊനങ്ങൾ, ഡയൊഗൊവസൊനം പസക്ട്റി വൊയിച്് അം
ഗങ്ങപള അറിയിക്കണം.

തതീര�ൊനങ്ങളിഡമേലുളള വിഡയൊ�നം

ഡയൊഗത്തിൽ �പകെടുത്തവര് പ്രകടിപെിക്ന്ന അഭിപ്രൊയങ്ങൾ (വിഡയൊ�ന 
അഭിപ്രൊയം ഉൾപപെപട) പസക്ട്റി മിനിട്്സിൽ ഡരഖപപെടുഡത്തണ്തൊ
ണ്. തീരുമൊനങ്ങൾ വിഡയൊ�ിപ്പുളള ഡയൊഗത്തിൽ ഭിന്നൊഭിപ്രൊയം പ്രകടി
പെിച് അംഗത്തിന് തീരുമൊനത്തിപന് �കര്പെ് കിട്ി 48 മണിക്കൂറിനകം 
വിഡയൊ�ന കുറിപെ് എഴുതി പസക്ട്റിക്ക് നൽകൊവന്നതൊണ്. 

ഡയൊഗം അവസൊനിച്ൊലുടന് തീരുമൊന ര�ിസ്റ്ററിപന് കൊര്ബണ് �കര്പെ് പസ
ക്ട്റി ഡനൊട്ീസ് ഡബൊര്ഡിൽ �രസ്യപപെടുത്തണം.

5. ഡയൊഗ തീരുമൊനം ഡരഖപപെടുത്തിയ ര�ിസ്റ്ററിപന് �കര്പെ് 48 മണിക്കൂറിന
കം എല്ൊ അംഗങ്ങൾക്ം പസക്ട്റി നൽകണം

6.8  �ിനിട്ട്സ് ഡേഖമപെടത്ൽ പേസ്യമപെടത്ൽ - ഡ്ൊക്കു പഞ്ൊ
യത്തുകളിൽ

1. ഡയൊഗം കഴിഞെ് 24 മണിക്കൂറിനകം പസക്ട്റി കരട് മിനിട്്സ് തയ്ൊറൊ
ക്കി പ്രസിഡന്ിന് നൽകണം.

2. പ്രസിഡന്് 24 മണിക്കൂറിനകം മിനിട്്സ് അംഗീകരിച്് പസക്ട്റിക്ക് 
നൽകണം

3. പസക്ട്റി ഉടന്തപന്ന അത് മിനിട്്സ് പുസ്തകത്തിൽ �കര്ത്തി എഴുതി പ്ര
സിഡന്ിപന പകൊണ്് ഒപെ് വച്് ആധികൊരികമൊക്കണം.

4. മിനിട്്സിപന് �കര്പെ് ഡനൊട്ീസ് ഡബൊര്ഡിൽ �രസ്യപപെടുത്തണം

6.9  �ിനിട്ട്സിമറെ പകർപെ് അയക്ൽ

1. തീരുമൊനങ്ങളപട �കര്പെ് ഓഫീസിപല ബന്ധപപെട് പസക്ഷനകളിഡലക്ം 
തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് നിയന്തണത്തിലുളള സ്ൊ�നങ്ങളിഡല
ക്ം നൽകണം

2. മിനിട്്സിപന് �കര്പെ് ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്ര്ക്ക് വിഡയൊ�ന കുറിപെ് 
സഹിതം നിശ്ിത സമയ �രിധിക്ളളിൽ അയച്ചുപകൊടുക്കണം.
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6.10 അെിയന്തിേ ഡയൊഗം (ഡകേള പഞ്ൊയത്് ഡയൊഗ നെപെി ക്ര�ം 
ചട്ടം 4(2))

ഒരു സൊധൊരണ ഡയൊഗം ഡചര്ന്ന് തീരുമൊനപമടുക്വൊന് ഡവണ് സമയത്തിന 
മുമ്പ് പ�ൊതു സുരക്ഷയ്ക് (ഉേൊ-പ്രകൃതി ഡക്ഷൊഭം, �കര്ച്വ്യൊധി) തീരുമൊനം 
ആവശ്യമൊയി വരുന്ന സൊഹചര്യങ്ങളിൽ മൊത്രം അടിയന്തിര ഡയൊഗം ഡചരൊ
വന്നതൊണ്.

അെിയന്തിേ ഡയൊഗത്ിമറെ ഡനൊട്ടതീസ് 24 �ണിക്കൂർ മുമ്പ് അംഗങ്ങൾക്് നൽകിയി
േിക്ണം

അടിയന്തിര സ്വഭൊവമുളള ഒന്നിലധികം വിഷയങ്ങൾ ഡയൊഗത്തിൽ ചര്ച് 
പചയ്ൊവന്നതൊണ് . അറിയിപെ് നൽകുന്നപതൊഴിപക മപറ്ല്ൊ കൊര്യത്തിലും 
സൊധൊരണ ഡയൊഗത്തിപന് അഡത നട�ടിക്മങ്ങൾ തപന്ന അടിയന്തിര ഡയൊ
ഗത്തിലും �ൊലിഡക്കണ്തൊണ്.

6.11 പ്ഡത്യക ഡയൊഗം

ഒരു പ്രഡത്യക അ�ണ് മൊത്രം ചര്ച് പചയ്ന്നതിനൊയി വിളിച്് ഡചര്ക്
ന്ന ഡയൊഗമൊണ് പ്രഡത്യക ഡയൊഗം. സൊധൊരണ ഡയൊഗം വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന 
രീതിയിലും നട�ടിക്മങ്ങൾ �ൊലിച്ചും തപന്നയൊണ് പ്രഡത്യക ഡയൊഗം വിളിച്് 
ഡചര്ഡക്കണ്തും, നടഡത്തണ്തും. 

6.12 പ്ഡത്യക ഡയൊഗം വിളിഡക്ണ്ട സന്ദർഭങ്ങൾ

1. ബ�റ്് അവതരണം
2. ഓഡിറ്് റിഡപെൊര്ട്് ചര്ച്
3. പസക്ട്റിപയ സ്ലം മൊറ്ൽ
4. എടുത്ത തീരുമൊനം 3 മൊസത്തിനകം റദേൊക്കൽ
5. മൂന്നിപലൊന്നിൽ കുറയൊത്ത അംഗങ്ങൾ ആവശ്യപപെട്ൊൽ

6.13 മതേമഞെടപെ് കമ്തീഷന് വിളിച്് ഡചർക്കുന്ന ഡയൊഗങ്ങൾ

•	 അംഗങ്ങളപട സത്യപ്രതിജ്യ്ക് ഡവണ്ിയളള ഡയൊഗം.
•	 അദ്ധ്യക്ഷന്, ഉ�ൊധ്യക്ഷന് എന്നിവരുപട പതരപഞെടുപെ് ഡയൊഗം
•	 സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി അംഗങ്ങളപട പതരപഞെടുപെ്
•	 അവിശ്വൊസ പ്രഡമയ ചര്ച് പചയ്ന്നതിനളള ഡയൊഗം

പതരപഞെടുപെ് കമ്മീഷപന് നിര്ഡദേശൊനസരണം വിളിച്് ഡചര്ക്ന്ന ഡയൊഗ
ങ്ങളപട ഹൊ�ര്, മിനിട്്സ് എന്നിവ തയ്ൊറൊക്കി സൂക്ഷിഡക്കണ്തു് പതരപഞെ
ടുപെ് കമ്മീഷന് ചുമതലപപെടുത്തുന്ന ഉഡേ്യൊഗസ്നൊണ്. ഇപ്രകൊരം ഡയൊഗങ്ങ
ളപട ഹൊ�ര്, മിനിട്്സ് എന്നിവ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഡയൊഗ മിനിട്്സ് 
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ബുക്കിൽ ഡരഖപപെടുഡത്തണ്തില്. പ്രഡത്യക മിനിട്്സ് പുസ്തകത്തിലൊണ് ഡരഖ
പപെടുഡത്തണ്ത്.

6.14 സ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറ്ി ഡയൊഗങ്ങൾ

•	 ഒരു സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി ഏറ്വം കുറഞെത് മൊസത്തിൽ ഒരു പ്രൊവശ്യം പച
യര്മൊന് നിശ്യിക്ന്ന തീയതിയിലും സമയത്തും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
ഓഫീസിൽ ഡയൊഗം ഡചഡരണ്തൊണ്.

•	 2000 പല �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് (സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി ) ചട്ങ്ങളിൽ � ഞ്ൊയത്തു
കളിപല സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ികളപട ഡയൊഗ നട�ടി ക്മങ്ങൾ വിശേീകരിക്
ന്നു.

•	 ഡയൊഗ അറിയിപെ് മൂന്ന് പൂര്ണ േിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അംഗങ്ങൾക്ക് നൽഡക
ണ്തൊണ്. (അടിയന്തിര ഘട്ങ്ങളിൽ കുറഞെ സമയം മതിയൊവം)

•	 ഡയൊഗ തീയതി, സമയം,അ�ണ് എന്നിവ എക്് ഒഫീഡഷ്വൊ, അംഗമൊയ പ്ര
സിഡന്ിപന പചയര്മൊന് അറിയിഡക്കണ്തൊണ്.

•	 �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമങ്ങൾ പ്രകൊരം സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട ചുമതലയി
ലുളള കൊര്യങ്ങൾ മൊത്രഡമ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗത്തിൽ �രിഗണിക്കൊ
വൂ. 

•	 സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട ക്വൊറം മൂന്ന് ആയിരിക്ന്നതും ക്വൊറം ഇല്ൊപത 
ഡയൊഗം ഡചരൊന് �ൊടില്ൊത്തതുമൊകുന്നു. എന്നൊൽ ഒരു സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മി
റ്ിയപട ഡവൊട്വകൊശമുളള അംഗങ്ങളപട എണ്ണം നൊഡലൊ അതിൽ കുറഡവൊ 
ആപണകെിൽ അങ്ങപനയളള കമ്മിറ്ിയപട ക്വൊറം രണ്് ആയിരിക്ന്ന
തൊണ്.

•	 സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ി �ൊസ്ൊക്ന്ന ഏപതൊരു പ്രഡമയവം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്തിപന് അടുത്ത ഡയൊഗത്തിൽ പസക്ട്റി അവതരിപെിഡക്കണ്തൊണ്. 

6.15 ഡയൊഗത്ിൽ പമകെടക്ൊതിരന്നൊൽ അഡയൊഗ്യത

ഒരു ഡ്ൊക്ക് � ഞ്ൊയത്ത് അംഗം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഭരണ സമിതിയപട 
അനവൊേമില്ൊപത തുടര്ച്യൊയി മൂന്ന് മൊസക്കൊലം ഡ്ൊക്ക് � ഞ്ൊയത്തിപന് 
ഡയൊഗത്തിൽ �പകെടുക്കൊതിരുന്നൊലും തുടര്ച്യൊയി മൂന്ന് മൊസക്കൊലം തൊന് 
അംഗമൊയിട്ടുളള സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട ഡയൊഗത്തിൽ �പകെടുക്കൊതിരുന്നൊലും 
അഡയൊഗ്യനൊകുന്നതൊണ്. (ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമം വകുപെ് 35(പക))

6.16 ഡയൊഗങ്ങൾ ക്ര�പ്കൊേ�ൊക്ൽ

ഡയൊഗങ്ങൾ ക്മപ്രകൊരമൊക്കൊന് ഓഡരൊ �നപ്രതിനിധിയം സ്വയം ഡചൊേിഡക്ക
ണ് ചില ഡചൊേ്യങ്ങൾ തൊപഴ ഡചര്ക്ന്നു :- 
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•	 ഡയൊഗ അറിയിപെ് കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്ന്നുഡണ്ൊ?
•	 ഡയൊഗ അറിയിപെിഡനൊപടൊപെം അ�ണ് ലഭിക്ന്നുഡണ്ൊ?
•	 മീറ്ിംഗ് ഡനൊട്ീസ് ബുക്കിൽ സമയവം തീയതിയം പവച്് ഒപെിട്് 

നൽകൊറുഡണ്ൊ?
•	 തീരുമൊനിഡക്കണ് ഓഡരൊ കൊര്യവം ഇനം തിരിച്് അ�ണ്യിൽ 

ഉൾപപെടുത്തിയിട്ടുഡണ്ൊ?
•	 അ�ണ് കുറിപെ് ഡയൊഗ അറിയിപെ് ഡനൊട്ീസിഡനൊപടൊപെഡമൊ ഡയൊഗ

ത്തിനമുഡമ്പൊ ലഭിക്ന്നുഡണ്ൊ?
•	 അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെട് വിഷയങ്ങൾ സംബന്ധിച്് �ഠിച്് മനസി

ലൊക്കി മതിയൊയ തയ്ൊപറടുഡപെൊപടയൊഡണൊ ഡയൊഗത്തിൽ �പകെടു
ക്കൊറുളളത്?

•	 അ�ണ്യിൽ ഉൾപപെടൊത്ത ഇനങ്ങൾ ചര്ച് പചയ്കഡയൊ തീരുമൊന
പമടുക്കഡയൊ പചയ്ൊറുഡണ്ൊ?

•	 തീരുമൊനങ്ങൾ ഡയൊഗസമയത്തു തപന്ന ഡരഖപപെടുത്തൊറുഡണ്ൊ?
•	 തീരുമൊനങ്ങൾ ഡയൊഗൊവസൊനം വൊയിച്ചു ഡകൾപെിക്കൊറുഡണ്ൊ?
•	 ഡ്ൊക്ക് � ഞ്ൊയത്തംഗത്തിന് തീരുമൊനത്തിപന് �കര്പെ് 48 മണി

ക്കൂറിനളളിൽ ലഭിക്ന്നുഡണ്ൊ?
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7 
വിവേൊവകൊശവം ഡസവനൊവകൊശവം

ആമുഖം
�നൊധി�ത്യ സംവിധൊനത്തിൽ ഭരണ സുതൊര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനള്ള 
�രിശ്മങ്ങളപട ഫലമൊണ് 2005പല വിവരൊവകൊശ നിയമം. ഭരണതലത്തിൽ 
എന്തൊണ് നടക്ന്നപതന്നു �നങ്ങൾക്ക് പൂര്ണമൊയം അറിയൊന് കഴിയണം. 
ഭരണനട�ടികപള സുതൊര്യവം അഴിമതിരഹിതവമൊക്കൊന് വിവരങ്ങളപട ലഭ്യ
തയിലൂപട �നങ്ങൾക്ക് കഴിയം. ഈ വിവരങ്ങപള നീതിഡബൊധഡത്തൊപട ഉ�
ഡയൊഗിക്ഡമ്പൊൾ ഭരണസംവിധൊനം �ഡനൊ�കൊരപ്രേവം നീതിനിഷ്വമൊകും.

സുപ്രീംഡകൊടതിയപട ഇടപ�ടൽ മൂലമുണ്ൊയതൊണ് വിവരൊവകൊശനിയമം. 
വിവരം സ്വീകരിക്കൊനം ഡശഖരിക്കൊനമുള്ള �ൗരപന് അവകൊശം ഭരണഘട
നയിപല 19(1) എ അനഡച്ഛേം ഉറപ്പു നൽകുന്നു. (ആശയപ്രകൊശന സ്വൊതന്ത്യം) 
ഈ മൗലീകൊവകൊശം അനഭവഡവേ്യമൊക്വൊനൊയി ഡകന്ദസര്ക്കൊര് വിവര
സ്വൊതന്ത്യനിയമം 2002ൽ �ൊര്ലപമന്റിൽ അവതരിപെിച്ചു �ൊസ്ൊക്കയണ്ൊ
യി. (Freedom for Information Bill, 2000) എന്നൊൽ ഇത് നടപെൊക്കയണ്ൊയി
ല്. തുടര്ന്ന് 2005ൽ വിവരൊവകൊശനിയമം �ൊര്ലപമന്റ് അംഗീകരിച്ചു. 2005 
ജൂണ് 15ന് രൊഷ്ട്ര�തി നിയമത്തിൽ ഒപ്പുപവച്ചു. 120 േിവസത്തിനകം നിയമം 
പ്രൊബല്യത്തിൽ വരണപമന്ന് നിയമത്തിൽ തപന്ന വ്യവസ് പചയ്തനസ്രിച്് 
2005 ഒഡക്ടൊബര് 12ന് വിവരൊവകൊശ നിയമം രൊ�്യത്ത് പ്രൊബല്യത്തിൽ വന്നു.

7.1 അറിയൊനുള്ള അവകൊശം പഞ്ൊയത്് -  
മുനിസിപെൽ നിയ�ത്ിൽ

ഡകരളത്തിപല �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിലും മുനിസിപെൽ നിയമത്തിലും 
1999ൽ വരുത്തിയ ഡഭേഗതിയിലൂപട അറിയൊനള്ള അവകൊശത്തിന് നിയമ
സൊധുത നൽകുകയണ്ൊയി.

തഡദേശസ്വയംഭരണസ്ൊ�നങ്ങളപട വിജ്ൊ�ിത പ്രമൊണങ്ങൾ ഒഴിപക ബൊ
ക്കിപയല്ൊ പ്രമൊണങ്ങളം ഡരഖകളം �രസ്യപ്രമൊണങ്ങളം ഡരഖകളമൊയി പ്ര
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ഖ്യൊ�ിക്കപപെട്ടു. ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിപല 271 എ മുതൽ 271ഇ 
വപരയള്ള വകുപ്പുകളം ഡകരള മുനിസിപെൊലിറ്ി ആക്ടിപല 517 എ മുതൽ 517 ഇ 
വപരയള്ള വകുപ്പുകളം അറിയൊനള്ള അവകൊശപത്ത പ്രതി�ൊേിക്ന്നു. തഡദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭരണം സുതൊര്യമൊക്കൊനൊണ് ഇങ്ങപനപയൊരു 
നിയമം �ഞ്ൊയത്ത്-മുനിസിപെൽ നിയമങ്ങളിൽ ഡചര്ത്തത്. എന്നൊൽ ചട്ങ്ങ
ൾ പുറപപെടുവിക്കൊത്തതിനൊൽ ഈ നിയമം ഫലപ്രൊപ്തിയിപലത്തിയില്.

7.2 2005മല വിവേൊവൊകൊശ നിയ�ം (ഡകന്ദ്രനിയ�ം)

7.2.1 മൂഖ്യലക്ഷ്യങ്ങൾ

•	 ഓഡരൊ പ�ൊതു അധികൊരിയപടയം പ്രവര്ത്തനത്തിപല സുതൊര്യതയം ഉത്ത
രവൊേിത്തവം വര്ദ്ധിപെിക്ക.

•	 പ�ൊതു അധികൊരികളപട നിയന്തണത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ �ൗരന്ൊര്ക്ക് 
പ്രൊ�്യമൊക്ന്ന തരത്തിൽ പ്രൊഡയൊഗിക സംവിധൊനം ഏര്പപെടുത്തുക.

•	 ഡകന്ദ-സംസ്ൊന ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷനകളപട രൂ�ീകരണവം അന
ബന്ധ നട�ടികളം ചിട്പപെടുത്തുക.

•	 ഇന്ത്യന് ഭരണഘടന വിഭൊവനം പചയ്ന്നത് �നൊധി�ത്യ റിപെ്ിക് 
ആകയൊൽ അഴിമതി നിയന്തിക്ന്നതിനം സര്ക്കൊരുകപള ഭരിക്കപപെടുന്ന
വഡരൊട് ഉത്തരവൊേിത്വമുള്ളവരൊക്കി മൊറ്റുന്നതിനം സംവിധൊനപമൊരുക്ക

•	 �നൊധി�ത്യത്തിപന് പ്രവര്ത്തന ക്ഷമത വര്ദ്ധിപെിക്ക

7.2.2 ആേൊണ് മപൊതു അധികൊേി

•	 ഭരണഘടനയപട അടിസ്ൊനത്തിൽ നിലവിൽ വന്നിട്ടുള്ള അധികൊരികൾ, 
സ്ൊ�നങ്ങൾ സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ

•	 ഡലൊകസഭഡയൊ നിയമസഭഡയൊ �ൊസ്ൊക്കിയ നിയമങ്ങൾ മുഡഖനഡയൊ 
സര്ക്കൊര് ഉത്തരവ് മുഡഖനഡയൊ സ്ൊ�ിതമൊയ സ്ൊ�നങ്ങൾ.

•	 സര്ക്കൊര് ഉടമസ്തയിഡലൊ നിയന്തണത്തിഡലൊ സൊമ്പത്തിക സഹൊയ
ത്തൊഡലൊ പ്രവര്ത്തിക്ന്ന സ്ൊ�നങ്ങൾ

•	 പ്രത്യക്ഷമൊഡയൊ �ഡരൊക്ഷമൊഡയൊ സര്ക്കൊരിൽ നിന്ന് സൊമ്പത്തിക 
സഹൊയം ലഭിക്ന്ന സര്ക്കൊരിതര സംഘടനകൾ/സ്ൊ�നങ്ങൾ അഥവൊ 
സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ ഇവര്പക്കല്ൊം വിവരൊവകൊശ നിയമം ബൊധകമൊ
ണ്.

7.2.3 വിവേം എന്നൊൽ

ഒരു പ�ൊതു അധികൊരിക്ക് കരസ്മൊക്കൊനൊവന്ന ഡരഖകൾ, പ്രമൊണങ്ങൾ, 
പമഡമ്മൊകൾ, ഇ-പമയിൽ, അഭിപ്രൊയങ്ങൾ, ഉ�ഡേശങ്ങൾ, �ത്രക്റിപ്പുകൾ, 
സര്ക്ലറുകൾ, ഉത്തരവകൾ, ഡലൊഗ്ബുക്കൾ, കരൊറുകൾ, റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ, പ്ര
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ബന്ധങ്ങൾ, സൊമ്പിളകൾ, മൊതൃകകൾ, ഇലഡട്ൊണിക് രൂ�ത്തിലുള്ള വിവര
ങ്ങൾ, സ്വകൊര്യസ്ൊ�നങ്ങപളക്റിച്് മഡറ്പതകെിലും നിയമപ്രകൊരം സര്ക്കൊ
രിന് ലഭ്യമൊകുന്ന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ആകുന്നു. (വകുപെ് 2 (എഫ് ))

7.2.4 വിവേൊവകൊശം എന്നൊമലന്ത്?

പ�ൊതു അധികൊരിയപട അധീനതയിഡലൊ നിയന്തണത്തിഡലൊ ഉള്ള വിവരങ്ങ
ൾ ലഭിക്കൊനള്ള അവകൊശമൊണ് വിവരൊവകൊശം. അതൊയത് : 

•	 പ്രവൃത്തിയം പ്രമൊണങ്ങളം ഡരഖകളം �രിഡശൊധിക്കൊനള്ള അധികൊരം
•	 പ്രമൊണങ്ങളപടഡയൊ (റിക്കൊര്ഡുകൾ) ഡരഖകളപടഡയൊ സൊക്ഷ്യപപെടുത്തിയ 

�കര്പ്പുകൾ എടുക്ന്നതിഡനൊ പ്രസക്തഭൊഗങ്ങൾ എടുക്ന്നതിഡനൊ ഉള്ള 
അവകൊശം

•	 വസ്തുക്കളപട സൊക്ഷ്യപപെടുത്തിയ സൊമ്പിളകൾ ലഭിക്ന്നതിനള്ള 
അവകൊശം

•	 കമ്പ്യൂട്റിഡലൊ മറ്് ഏപതകെിലും ഉ�കരണത്തിഡലൊ ഡശഖരിച്ിട്ടുള്ള വിവര
ങ്ങളപട �കര്പെ് ഇലഡട്ൊണിക്് രൂ�ത്തിഡലൊ പ്രിന്റ് ഔട്ടുകളൊഡയൊ എടു
ക്ന്നതിനള്ള അവകൊശം (വകുപെ് 2(പ�))

7.2.5 പ്ിക് ഇന്ഫർഡ�ഷന് ഓഫതീസർ�ൊർ

വിവരൊവകൊശ നിയമം നിര്മ്മിച്് 100 േിവസങ്ങൾക്ള്ളിൽ ഈ ആക്ട് പ്രകൊരം 
വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിനൊയി ഡകന്ദതലത്തിൽ പസന്രൈൽ �്ിക് ഇന്ഫ
ര്ഡമഷന് ഓഫീസര്മൊരും സംസ്ൊന തലത്തിൽ ഡസ്റ്ററ്് �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമ
ഷന് ഓഫീസര്മൊഡരയം ഓഡരൊ ഭരണ യൂണിറ്റുകളിൽ/ഓഫീസുകളിൽ പ�ൊതു 
അധികൊരികൾ ചുമതലപപെടുഡത്തണ്തൊണ്. (വകുപെ് 5(1))

നിയമപ്രകൊരം വിവരം നൽകുന്നതിനള്ള അഡ�ക്ഷകൾ സ്വീകരിക്ന്നതിനം 
തുടര് നട�ടികൾക്മൊയി എല്ൊ ഓഫീസുകളിലും/യൂണിറ്റുകളിലും അസി. 
�്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര്മൊപരയം നിയമിഡക്കണ്തൊണ്. (വകുപെ് 
5(2))

സകകൊര്യം പചഡയ്ണ്ിവരുന്ന അഡ�ക്ഷകളപട ഡതൊതനസരിച്് ഒരു 
ഓഫീസിൽ തപന്ന ഒന്നിലധികം ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര്മൊപര സ്ൊനനി
ര്ഡദേശം പചയ്ൊവന്നതൊണ്.

7.2.6 വിവേം ലഭ്യ�ൊകൊന്

ലഭിഡക്കണ് വിവരങ്ങൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിശേമൊയ അഡ�ക്ഷ നിര്ദേിഷ്
ഫീസ് സഹിതം �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര്ക്ക് ഡനരിഡട്ൊ അസി. 
�്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര് മുഖൊന്തിരഡമൊ സമര്പെിക്കണം. ഡരഖൊമൂല
ഡമൊ ഇ-പമയിൽ വഴിഡയൊ അഡ�ക്ഷിക്കൊം. ഇംഗ്ീഷിഡലൊ ഹിദേിയിഡലൊ പ്രൊഡേ
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ശിക ഭൊഷയിഡലൊ അഡ�ക്ഷ നൽകൊം. നിയമത്തിപല 6-ൊം വകുപ്പുപ്രകൊരമൊ
ണ് വിവരങ്ങൾ നൽകുക.

7.2.7 മവളിമപെടഡത്ണ്ടതില്ലൊത് വിവേങ്ങൾ

രൊഷ്ട്രത്തിപന് �രമൊധികൊരം അഖണ്ഡത സുരക്ഷ, തന്തപ്രൊധൊനമൊയ കൊര്യങ്ങ
ൾ എന്നിവപയ പ്രതികൂലമൊയി ബൊധിക്ന്നുപവകെിൽ അത്തരം ഡരഖകൾ പവ
ളിപപെടുഡത്തണ്തിപല്ന്ന നിയമത്തിൽ വ്യക്തമൊക്കിയിട്ടുണ്് (വകുപെ് 8). എന്നു 
മൊത്രമല് വിവരം പവളിപപെടുത്തുന്നത് പ�ൊതുതൊല്ര്യത്തിന ഡവണ്ിയൊപണന്ന് 
ഡബൊദ്ധ്യപപെടൊത്ത �ക്ഷവം (വ്യക്തിയപട സ്വകൊര്യതയിഡലക്ള്ള നീതികരി
ക്കൊനൊവൊത്ത കടന്നുകയറ്മൊപണന്നു ഡതൊന്നുന്ന�ക്ഷം) �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമ
ഷന് ഓഫീസര്മൊര്ക്ക്:-

•	 ഡരഖ നൽകൊതിരിക്കൊം (വകുപെ് 8(1))
•	 വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്നും ഒഴിവൊക്കപപെട് കൊര്യങ്ങൾ മൊറ്ി അഡ�

ക്ഷയിപല ബൊക്കി വിവരങ്ങൾ നൽകണം. �ൊര്ലപമന്റിഡനൊ നിയമസഭ
ഡയ്കൊ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ എല്ൊം അഡ�ക്ഷകനം നൽകണം.

•	 രൊ�്യത്തിപന്തല്ൊത്ത, ഒരു വ്യക്തിയിൽ അധിഷ്ിതമൊയ �കര്പെൊവകൊ
ശം ലംഘിക്ന്നതൊയ വിവരങ്ങൾ നൽഡകണ്തില് (വകുപെ് 9)

•	 24-ൊം വകുപെ് പ്രകൊരം നിയമത്തിപന് രണ്ൊം �ട്ികയിൽ �റഞെിട്ടുള്ള
തൊയ ഡകന്ദ സര്ക്കൊര് സ്ൊ�ിച് 22 രഹസ്യൊഡന്വഷണ - സുരക്ഷൊ സം
ഘടനകൾക്ക് /സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് വിവരൊവകൊശ നിയമം ബൊധകമല്. 
എന്നൊൽ അഴിമതിയപടയം മനഷ്യൊവകൊശലംഘനങ്ങളപടയം ആഡരൊ�
ണങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട് വിവരങ്ങൾ നൽകണം.

7.2.8  ഫതീസ് നിേക്കുകൾ

വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് നിശ്ിത നിരക്കിൽ ഫീസ് ഒടുഡക്കണ്തു
ണ്്. ഈ നിയമത്തിപന് ഭൊഗമൊയി സംസ്ൊന സര്ക്കൊരുകളം ക്ഷമതയള്ള 
അധികൊര സ്ൊനങ്ങളമൊണ് (സൂപ്രീഡകൊടതി, സഹഡക്കൊടതി തുടങ്ങിയവ) 
ഫീസ് നിരക്കൾ സംബന്ധിച്് ചട്ങ്ങൾക്ക് രൂ�ം പകൊടുഡക്കണ്ത് (വകുപെ് 
27, 28) ഡകരളത്തിൽ 2006പല ഡകരള വിവരൊവകൊശ (ഫീസിപന്യം പചല
വിപന്യം ക്മീകരണം) ചട്ങ്ങൾ പ്രകൊരമൊണ് ഫീസ് ഈടൊക്കിവരുന്നത്. 
ഫീസ് നിരക്കൾ ചുവപട പകൊടുക്ന്നു.

വിവേം ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള ഫതീസ് (ഡകേളത്ിൽ)

ക്ര� 
നമ്പർ

ഇനങ്ങൾ തുക (രൂപ)

1 അഡ�ക്ഷഫീസ് 10 രൂ�
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2 വിവരം ലഭിക്ന്നതിന്

A4 സസസ് കടലൊസ്ിൽ ഓഡരൊ 
ഡ��ിനം

2 രൂ� വീതം

വലുപെഡമറിയ കടലൊസ്ിലുള്ള �കര്പെ് യഥൊര്ത്ഥ വില/
പചലവ്

സൊമ്പിളകൾ, ഡമൊഡലുകൾ, ഭൂ�ടം, 
പ്ൊനകൾ എന്നിവയ്ക്

യഥൊര്ത്ഥ വില/
പചലവ്

3 റിഡക്കൊര്ഡുകൾ �രിഡശൊധിക്ന്നതിന്

ആേ്യപത്ത ഒരു മണിക്കൂര് ഫീസില് (സൗ�ന്യം)

തുടര്ന്നുള്ള ഓഡരൊ അരമണിക്കൂറിനം 10 രൂ� വീതം

4 ഡിസ്ിഡലൊ ഫ്ഡളൊപെിയിഡലൊ 
സിഡിയിഡലൊ മറ്് ഏപതകെിലും ഇല
ഡട്ൊണിക് രീതിയിഡലൊ
വിവരം നൽകുന്നതിന്

50 രൂ� (ഓഡരൊന്നി
നം)

7.2.9 ഫതീസിളവ്

േൊരിദ്്യഡരഖയ്ക് തൊപഴയള്ളവരിൽ നിന്നും ഫീസ് ഈടൊക്കൊന് �ൊടിപല്ന്നു 
നിയമം നിഷ്കര്ഷിക്ന്നു. (വകുപെ് 7(5)). എന്നൊൽ 2006 പല ഡകരള വിവരൊ
വകൊശ ഫീസിപന്യം പചലവിപന്യം ക്മീകരണം ചട്ങ്ങൾക്ക് ഡഭേഗതി 
വരുത്തിപകൊണ്് Kerala Right to Information (Regulatin of fees and cost) 
Amendment Rules, 2015 (SRO No. 53/2015) G.O.(P) 20/2015/GAD dtd 
17.01.2015 ഉത്തരവൊയി സര്ക്കൊര് വിജ്ൊ�നം പുറപപെടുവിക്കയണ്ൊയി. 
ഇത് പ്രകൊരം A4 സസസിലുള്ള 20 ഡ��് വപര മൊത്രഡമ സൗ�ന്യമൊയി അന
വേിക്കയളളൂ. ബി.�ി.എൽ. വിഭൊഗത്തിൽപപെടുന്നു എന്ന സൊക്ഷ്യ�ത്രവം 
(തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നത്തിൽ നിന്ന് വൊങ്ങിച്ത് ) ഹൊ�രൊക്കണം. 
വിവരം നൽകൊന് സവകിയൊൽ വിവരം/ഡരഖ സൗ�ന്യമൊയി നൽകണം. 
(വകുപെ് 7(6))

7.2.10  അഡപക്ഷ തതീർപെൊക്ൽ

പസന്രൈൽ/ഡസ്റ്ററ്് �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര്മൊര്ക്ക് ലഭിക്ന്ന 
അഡ�ക്ഷയിന്ഡമൽ എത്രയം ഡവഗം എന്നൊൽ �രമൊവധി 30 േിവസത്തിനകം 
ആവശ്യപപെട് വിവരം/ഡരഖ നൽകണം. നൽഡകണ് വിവരം മപറ്ൊരു പ�ൊതു 
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അധികൊരിയപട സകവശത്തിലൊപണകെിൽ വകുപെ് 6(3) പ്രകൊരം അഡ�ക്ഷ 5 
േിവസത്തിനകം പ്രസ്തുത പ�ൊതു അധികൊരിക്ക് സകമൊറുകയം വിവരം അഡ�
ക്ഷകപന അറിയിക്കയം ഡവണം. ഒരൊളപട �ീവനഡയൊ സ്വൊതന്ത്യപത്ത
ഡയൊ ബൊധിക്ന്ന വിവരമൊപണകെിൽ 48 മണിക്കൂറിനകം നൽകണം (വകുപെ് 
7(1)) നിശ്ിത സമയത്തിനകം വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്കിയിപല്കെിൽ അഡ�ക്ഷ 
നിരസിച്തൊയി കണക്കൊക്ം (വകുപെ് 7(2)). അഡ�ക്ഷ നിരസിക്ന്ന �ക്ഷം 
അഡ�ക്ഷ നിരസിച് കൊരണങ്ങളം അപെീൽ അധികൊരിയപട ഡ�ര് വിവരവം 
അപെീൽ സമര്പെിക്കൊനള്ള കൊലയളവം അഡ�ക്ഷകപന ഡരഖൊമൂലം അറിയി
ഡക്കണ്തൊണ്. (വകുപെ് 7(8))

7.2.11  മൂന്നൊം കക്ഷി വിവേം

മൂന്നൊമപതൊരൊപള ബൊധിക്ന്നതൊയ വിവരം ആവശ്യപപെടുന്ന�ക്ഷം അഡ�ക്ഷ 
ലഭിച്് 5 േിവസത്തിനകം അപ്രകൊരമുള്ള മൂന്നൊമന് ഡനൊട്ീസ് നൽകി അഡദേ
ഹത്തിന് �റയൊനള്ളത് ഡകട്തിന് (10 േിവസത്തിനകം മൂന്നൊമന് മറു�ടി 
നൽകണം.) ഡശഷം മൊത്രഡമ �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര് തീരുമൊനം 
എടുക്കൊവൂ. (വകുപെ് 11))

7.2.12  അപെതീലുകൾ

അഡ�ക്ഷ സമര്പെിച്് നിശ്ിത സമയത്തിനകം വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കൊപത 
വന്നൊഡലൊ നൽകിയ വിവരങ്ങൾ/ഡരഖകൾ അപൂര്ണ്ണഡമൊ തൃപ്തികരമപല്
ഡന്നൊ ഡതൊന്നുന്ന �ക്ഷവം �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര്ക്ക് മുകളിലുള്ള 
അപെീൽ അധികൊരി മുമ്പൊപക 30 േിവസത്തിനകം ആേ്യ അപെീൽ നൽകൊവ
ന്നതൊണ്. അപെീൽ അധികൊരിയപട നട�ടി തൃപ്തികരമപല്കെിൽ സംസ്ൊന 
വിവരൊവകൊശ കമ്മീഷന് മുമ്പൊപക (90 േിവസത്തിനകം) രണ്ൊം അപെീൽ 
ഡബൊധിപെിക്കൊവന്നതൊണ്. മൂന്നൊം കക്ഷിയ്ക്കും ഇത്തരത്തിൽ അപെീൽ നൽകൊ
വന്നതൊണ്. (വകുപെ് 19).

7.2.13  ഡകന്ദ്ര ഇന്ഫർഡ�ഷന് കമ്തീഷന്

പസന്രൈൽ ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷനിൽ ഒരു ചീഫ് ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീ
ഷണറും �ത്തിൽ കവിയൊത്ത ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷണര്മൊരും ഉണ്ൊക
ണം. രൊഷ്ട്ര�തിയൊണ് നിയമനം നടത്തുക. (വകുപെ് 12) കമ്മീഷപന് ഘടന, 
കൊലൊവധി, ഡസവനവ്യവസ്കൾ എന്നിവ നിയമത്തിൽ നിഷ്കര്ഷിച്ിട്ടുണ്്. 
(വകുപെ് 12,13) നീക്കം പചയ്ൊനം വ്യവസ്യണ്് (വകുപെ് 14)

7.2.14  സംസ്ഥൊന ഇന്ഫർഡ�ഷന് കമ്തീഷന്

സംസ്ൊന ഗവര്ണര് നിയമിക്ന്ന സംസ്ൊന ചീഫ് ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീ
ഷണറും �ത്തിൽ കവിയൊത്ത ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷണര്മൊരും അടങ്ങുന്ന
തൊണ് സംസ്ൊന ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷന്. ഡകന്ദ കമ്മീഷപന് കൊര്യത്തിൽ 
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എന്നഡ�ൊപല കൊലൊവധി, ഡസവനവ്യവസ്, �േവിയിൽ നിന്നും നീക്കംപചയ്
ൽ എന്നിവ നിയമത്തിൽ വ്യവസ് പചയ്ിരിക്ന്ന വകുപെ് 15,16,17

പ്രസ്തുത കമ്മീഷനകളപട അധികൊരങ്ങൾ, കര്ത്തവ്യങ്ങൾ എന്നിവ വകുപെ് 
18ൽ നിയതമൊക്കിയിട്ടുണ്്.

7.2.15 ശിക്ഷൊ നെപെികൾ (വകുപെ് 20)

ഒരു �്ിക് ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഓഫീസര് തക്കതൊയ കൊരണം കൂടൊപത 
അഡ�ക്ഷ നിരസിക്കഡയൊ നിശ്ിത സമയത്തിനകം വിവരം ലഭ്യമൊക്കൊതി
രിക്കഡയൊ പചയ്ൊൽ ഡകന്ദ/സംസ്ൊന ഇന്ഫര്ഡമഷന് കമ്മീഷന് തൊപഴ�
റയന്ന വിധത്തിൽ �ിഴചുമത്തുകയം അച്ടക്ക നട�ടിയ്ക് ശു�ൊര്ശപചയ്കയം 
പചയ്ൊം.

പ്രതിേിനം 250 രൂ� നിരക്കിൽ �രൊതി ലഭിച് തീയതി വപര അപല്കെിൽ 
വിവരം നൽകിയത് വപര �ിഴ ചുമത്തൊം. �ഡക്ഷ �രമൊവധി �ിഴ 25000 
രൂ�യിൽ കവിയൊന് �ൊടില്. പ�ൊതു അധികൊരിക്ക് �റയൊനള്ളത് ഡകട്തിന് 
ഡശഷം മൊത്രം �ിഴ ചുമത്തുന്നു.

അഡ�ക്ഷകനണ്ൊയ നഷ്ത്തിനം നഷ് �രിഹൊരത്തിനം ഉത്തരവിടൊനം 
കമ്മീഷന് അധികൊരമുണ്്.

�ൗരന്ൊര്ക്ക് ഔഡേ്യൊഗിക വിവരങ്ങൾ അറിയൊനള്ള അവകൊശവം പ�ൊതു
സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് അവ അറിയിക്കൊനള്ള ബൊദ്ധ്യതയം സൃഷ്ിക്കയൊണ് 
വിവരൊവകൊശനിയമം. ഏപതൊരു നിയമവം ഡ�ൊപല ഈ നിയമവം എങ്ങപന 
നൊം പ്രഡയൊ�നപപെടുത്തുന്നു എന്നതിപന ആശ്യിച്ിരിക്ം ഇതിപന് ഫലം.

7.3  ഡകേള സംസ്ഥൊന ഡസവനൊവകൊശ നിയ�ം

നിശ്ിത സമയ�രിധിക്ളളിൽ പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് ഡസവനങ്ങൾ പ്രേൊനം 
പചയ്ന്നതിന് വ്യവസ് പചയ്ന്ന നിയമം 2012 പല ഡകരള സംസ്ൊന ഡസവ
നൊവകൊശ നിയമം 6.8.2012 പല 13450/ ലീഗൽ ബി1/2012 നമ്പറൊയി നിയമ
വകുപെ് വിജ്ൊ�നം പചയ്തു. 27.01.2012ന് ചട്ങ്ങളം പുറപപെടുവിച്ചു.

7.4  ഡസവനങ്ങൾ വിജ്ൊപനം മചയേൽ

തൽസമയം പ്രൊബല്യത്തിലുളള നിയമത്തിൽ മറ്് വിധത്തിൽ വ്യവസ് പച
യ്വപയൊഴിപക ആക്ട് പ്രൊബല്യത്തിൽ വന്ന് ആറ് മൊസത്തിനകം ഓഡരൊ 
സര്ക്കൊര് വകുപ്പും തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നവം ഓഡരൊ നിയമൊധിഷ്ിത സ്ൊ�
നവം അവ ഓഡരൊന്നും നൽകുന്ന ഡസവനങ്ങൾ, നിയക്ത ഉഡേ്യൊഗസ്ന്, ഒന്നും 
രണ്ടും അപെീൽ അധികൊരികൾ, ഡസവനം നൽകുന്ന നിശ്ിത സമയ�രിധി 
എന്നിവ ഗസറ്ിൽ വിജ്ൊ�നം പചഡയ്ണ്തൊണ്. (വകുപെ്:3) ഡസവനം ലഭി
ക്കൽ �ൗരൊവകൊശം (വകുപെ് : 4)
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7.4.1  ഡസവനങ്ങൾ നൽകൽ

വിജ്ൊ�നം പചയ് സമയ�രിധിയ്കകം, നിയക്ത ഉഡേ്യൊഗസ്ന് ഡസവനം 
പ്രേൊനം പചയ്കഡയൊ കൊര്യകൊരണം സഹിതം നിരസിക്കഡയൊ പചഡയ്ണ്
തും (വകുപെ് 5) വിവരം അഡ�ക്ഷകപന അറിയിഡക്കണ്തുമൊണ്. അഡ�ക്ഷ 
സകപെറ്് രസീതി നൽകി യഥൊവിധി സ്വീകരിഡക്കണ്തൊണ്. അഡ�ക്ഷ ലഭിച് 
തിയതി മുതൽ നിശ്ിത സമയ�രിധി ആരംഭിക്ന്നു.

7.4.2 അപെതീൽ

7.4.2.1 ഒന്നൊം അപെതീൽ 

നിയക്ത ഉഡേ്യൊഗസ്ന് നിശ്ിത സമയ�രിധിയ്കകം ഡസവനം നൽകൊതിരി
ക്കഡയൊ 5(1) പ്രകൊരം നിരസിക്കഡയൊ പചയ്ന്ന സംഗതിയിൽ വിജ്ൊ�ന 
പ്രകൊരമുളള ഒന്നൊം അപെീൽ അധികൊരിക്ക് 30 േിവസത്തിനളളിൽ അപെീൽ 
നൽകൊം. മതിയൊയ കൊരണമുപണ്കെിൽ അപെീൽ അധികൊരിയ്ക് സമയ�രിധി 
അവസൊനിച് ഡശഷവം അപെീൽ സ്വീകരിക്കൊം. ഒന്നൊം അപെീൽ അധികൊരിയ്ക് 
നിയക്ത ഉഡേ്യൊഗസ്ഡനൊട് നിശ്ിത സമയ�രിധിയ്കകം ഡസവനം നൽകൊന് 
നിര്ഡദേശിക്കഡയൊ അപല്കെിൽ അപെീൽ നിരസിക്കഡയൊ പചയ്ൊവന്നതൊ
ണ്. നിശ്ിത സമയ�രിധിയ്ക് തുല്യമൊയ കൊലയളവിൽ അപെീലും തീര്പെൊക്കി
യിരിക്കണം.

7.4.3  പൗേൊവകൊശ ഡേഖ തയേൊറൊക്ൽ

a) പ�ൊതു തിരപഞെടുപ്പു കഴിഞെ് ഒരു ഭരണ സമിതി രൂ�ീകരിക്കപപെട്തി
നഡശഷം കഴിയന്നതും ഡനരപത്ത എന്നൊൽ ആറുമൊസത്തിൽ കവിയൊപത 
കൊലയളവിനള്ളിൽ ഭരണ സമിതി ഡയൊഗം ഡചര്ന്ന് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
പ്രഡേശത്ത് തൊമസിക്ന്ന �ൗരന്ൊര്ക്ക് എപന്തല്ൊം ഡസവനങ്ങൾ സമയ
ബന്ധിതമൊയി ലഭ്യമൊക്കൊന് കഴിയപമന്നും, അത്തരം ഒരു ഡസവനം ലഭ്യ
മൊക്ന്നതിന് ഒരു �ൗരന് എപന്തല്ൊം വ്യവസ്കൾ �ൊലിക്കണപമന്നും 
പ്രസ്തുത ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിനമുള്ള സമയ�രിധി എത്രയൊയിരിക്കണ
പമന്നും ചര്ച് പചയ്് തീരുമൊനിഡക്കണ്തൊണ്. തീരുമൊനങ്ങപളടുക്ന്നതിന് 
മുമ്പ് പസക്ട്റിയപടയം ബന്ധപപെട് മറ്് ഉഡേ്യൊഗസ്രുപടയം അഭിപ്രൊയം 
ഭരണ സമിതി ഡതഡടണ്തും, ഉഡേ്യൊഗസ്ന്ൊരുപട ലഭ്യത, ഫണ്ിപന് �ര്യൊ
പ്തത, തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ �രിഗണിഡക്കണ്തുമൊണ്.

b) ഒരു ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് തീരുമൊനിക്ന്നഡതൊപടൊപെം ആക്റിപലയം 
ചട്ങ്ങളിപലയം വ്യവസ്കൾക്ക് വിഡധയമൊയി അതിപന് നട�ടിക്മവം, 
ഗുണനിലവൊരവം ഈടൊഡക്കണ് ഫീസും (ഡസവനം സൗ�ന്യമപല്കെിൽ) 
ഭരണ സമിതി നിശ്യിഡക്കണ്തൊണ്.

c) സമയബന്ധിതമൊയി ലഭ്യമൊക്വൊന് ഭരണ സമിതി തീരുമൊനിക്ന്ന 
ഡസവനങ്ങൾ ആക്റ് പ്രകൊരഡമൊ മഡറ്പതകെിലും നിയമപ്രകൊരഡമൊ ഡ്ൊക്ക് 
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�ഞ്ൊയത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയഡതൊ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന സര്ക്കൊര് 
ഭരഡമൽപെിച്ിട്ടുള്ളഡതൊ ആയ ചുമതലകളമൊയി ബന്ധപപെട്വയൊയിരിഡക്ക
ണ്തൊണ്. 

d) സമയബന്ധിതമൊയി ലഭ്യമൊക്ന്ന ഡസവനങ്ങളിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തി
പന് നിയന്തണത്തിലുള്ള വിവിധ സ്ൊ�നങ്ങൾ മുഡഖനയള്ള ഡസവനങ്ങ
ൾ ഉൾപപെടുത്തൊവന്നതൊണ്.

e) ഏപതകെിലും ഒരു ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് ആക്റിഡലൊ മഡറ്പതകെിലും 
നിയമത്തിഡലൊ ഏപതകെിലും ചട്ങ്ങളിഡലൊ ഒരു സമയ�രിധി നിശ്യിക്ക
പപെട്ിട്ടുപണ്കെിൽ ഭരണ സമിതി നിശ്യിക്ന്ന സമയ�രിധി അതിലപ്പുറ
മൊകുവൊന് �ൊടുള്ളതല്.

f) സമയബന്ധിതമൊയി ലഭ്യമൊക്കൊപമന്ന് ഭരണ സമിതി തീരുമൊനിക്
ന്ന ഡസവനങ്ങളപട വിവരം നിശ്ിത ഫൊറത്തിൽ �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ 
എന്ന ഡ�രിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് തയ്ൊറൊക്കി പ്രസിദ്ധീകരിക്കരി
ഡക്കണ്തൊണ്.

7.4.4 പൗേൊവകൊശ ഡേഖ പ്സിദ്തീകേിക്ൽ

a) ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് തയ്ൊറൊക്ന്ന �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ പ�ൊതു�നങ്ങളപട 
അറിവിഡലക്കൊയി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ആഫീസ് ഡനൊട്ീസ് ഡബൊര്ഡിലും 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രഡേശപത്ത പ�ൊതുസ്ലങ്ങളിൽ സ്ൊ�ിച്ിട്ടുള്ള മറ്് 
ഡനൊട്ീസ് ഡബൊര്ഡുകളിലും �തിച്് പ്രസിദ്ധപപെടുഡത്തണ്തും അത് അച്ടി
ച്് പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് സൗ�ന്യമൊയി വിതരണം പചഡയ്ണ്തുമൊണ്. ഒരു 
�ൗരൊവകൊശ ഡരഖ നിലവിലുള്ള കൊലഡത്തൊളം അതിന് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്ത് ഡവണ്ത്ര പ്രചരണം നൽഡകണ്തൊണ്. �ൗരൊവകൊശ ഡരഖയപട 
�കര്പെ് ആവശ്യപപെടുന്നവര്ക്ക് അത് ലഭ്യമൊകുവൊന് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
നട�ടിപയടുഡക്കണ്തൊണ്.

b) ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിദ്ധപപെടുത്തിയ �ൗരൊവകൊശ ഡരഖയപട 
രത്നചുരുക്കം ഒരു ഡബൊര്ഡിൽ പ�യിന്റ് പകൊപണ്ഴുതി ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്ത് ഓഫീസിൽ പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് കൊണത്തക്കവിധം പ്രേര്ശിപെി
ഡക്കണ്തൊണ്.

7.4.5  പൗേൊവകൊശ ഡേഖയമെ പ്ൊബല്യ കൊലൊവധി

തയ്ൊറൊക്കിയ ഒരു �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ പുതുക്കലിന് വിഡധയമൊയി, പ്രസ്തുത 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് കൊലൊവധി അവസൊനിക്ന്നതു വപരയം അതിന 
ഡശഷം പുതിയ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് രൂ�ീകരിച്് ഒരു �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ 
പുതുതൊയി തയ്ൊറൊക്കി പ്രസിദ്ധപപെടുത്തുന്നതു വപരയം പ്രൊബല്യമുണ്ൊയിരി
ക്ന്നതൊണ്.. 
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7.4.6 ഡസവനം ലഭ്യ�ൊക്കുന്നതിനുള്ള അഡപക്ഷകൾ

a) �ൗരൊവകൊശ ഡരഖയിൽ �രൊമര്ശിച്ിട്ടുള്ള ഒരു ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതി
ന്, ആവശ്യക്കൊരന് അതിനൊയി നിശ്യിക്കപപെട്ിട്ടുള്ള ഫൊറത്തിൽ, പസ
ക്ട്റിക്ക് അപല്കെിൽ ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്ന് അഡ�ക്ഷ നൽഡകണ്തൊ
ണ്.

b) അഡ�ക്ഷ ഡഫൊറം വിതരണം പചയ്ന്നതിനം അഡ�ക്ഷകൾ സ്വീകരിക്ന്ന
തിനം അഡ�ക്ഷപയ സംബന്ധിച് അഡന്വഷണങ്ങൾക്ക് മറു�ടി നൽകുന്ന
തിനം അതത് ആഫീസിൽ ഒരു അഡന്വഷണ കൗണ്ര് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്തിൽ ഏര്പപെടുഡത്തണ്തൊണ്.

c) ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് പസക്ട്റിക്ക് അപല്കെിൽ ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗ
സ്ന് ലഭിക്ന്ന അഡ�ക്ഷകൾക്ക് ക്മനമ്പര് നൽഡകണ്തും അഡ�ക്ഷക
പന് ഡ�ര്, അഡ�ക്ഷ കിട്ിയ തീയതി, അഡ�ക്ഷയിപല ആവശ്യം തുടങ്ങിയ 
വിവരങ്ങൾ ഒരു ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖപപെടുഡത്തണ്തൊണ്.

d) ഒരു അഡ�ക്ഷ കിട്ിയൊലുടന് അഡ�ക്ഷകന് സകപെറ്് രശീത് നൽഡകണ്
തും, അതിൽ ഡസവനം ലഭ്യമൊക്കൊവന്ന ഉഡദേശ തീയതി, ഇതു സംബന്ധിച്് 
അഡ�ക്ഷകന് സമീ�ിഡക്കണ് ഉഡേ്യൊഗസ്പന് ഡ�ര്, ആവശ്യമൊയ മറ്് വി
വരങ്ങൾ എന്നിവ ഡരഖപപെടുഡത്തണ്തുമൊണ്.

7.4.7  ഡസവനം ലഭ്യ�ൊക്കുവൊനുള്ള ബൊധ്യത

a) �ൗരൊവകൊശ ഡരഖയിൽ �രൊമര്ശിച്ിട്ടുള്ള ഒരു ഡസവനം, അതതു സമയ
�രിധിക്കകം അര്ഹനൊയ അഡ�ക്ഷകന് ലഭ്യമൊക്കൊന് ഭരണ സമിതിയം 
പസക്ട്റിയം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് നിയന്തണത്തിലുള്ള അതുമൊയി 
ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്രും ബൊദ്ധ്യസ്രൊയിരിക്ന്നതും വീഴ്ച വരുത്തുന്ന
ത് വൊഗ്ദത്ത ലംഘനമൊയി കണക്കൊക്കപപെടുന്നതുമൊണ്.

b) ഒരു ഡസവനം ഉഡദേശിക്കപപെട് സമയ�രിധിക്കകം ഒരഡ�ക്ഷകന് ലഭ്യ
മൊക്കൊന് ന്യൊയമൊയ കൊരണങ്ങളൊൽ സൊധിക്ന്നിപല്കെിൽ ആ വിവരം 
ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്ന് അഡ�ക്ഷകപന പ്രസ്തുത സമയ �രിധിക്കകം 
അറിയിഡക്കണ്തൊണ്. അഡതൊപടൊപെം കഴിയപമകെിൽ, പുതുക്കിയ സമയ 
�രിധി കൂടി അഡ�ക്ഷകപന അറിയിഡക്കണ്തൊണ്.

c) ഒരു ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിൽ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് ഒരു ഉഡേ്യൊഗ
സ്ന് വീഴ്ച വരുത്തുകഡയൊ കൊലതൊമസം വരുത്തുകഡയൊ പചയ്ന്നതൊയി 
ഒരു അഡ�ക്ഷകന് ഡതൊന്നുന്ന �ക്ഷം, അയൊൾ തപന് �രൊതി പ്രസിഡന്ി
പന് ശ്ദ്ധയിൽപപെടുത്തൊവന്നതും അപ്രകൊരം �രൊതി ലഭിച്ൊൽ പ്രസിഡന്് 
അതു ഡനരിട്് �രിഡശൊധിച്് തീര്പെൊഡക്കണ്തുമൊണ്.

d) �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ പ്രകൊരം തനിക്ക് അര്ഹമൊയ ഒരു ഡസവനം ലഭിക്ന്ന
തിൽ ഭരണ സമിതി അപല്കെിൽ ഭരണ സമിതിയിപല ഒരംഗം അപല്കെിൽ 
ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപല ഒരു ഉഡേ്യൊഗസ്ന് മനഃപൂര്വ്വമൊയ വീഴ്ചഡയൊ കൊ
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ലതൊമസഡമൊ വരുത്തിപയന്ന് ഒരു �ൗരന് കരുതുന്ന �ക്ഷം, അയൊൾക്ക്, 
ബന്ധപപെട് ഭരണ സമിതി അപല്കെിൽ ഭരണ സമിതി അംഗം അപല്കെിൽ 
ഉഡേ്യൊഗസ്ന് 1994-പല ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്റിപല 271 എഫ് 
വകുപെ് (ഇ) ഖണ്ഡത്തിൽ നിര്വ്വചിച്ിട്ടുള്ള ദുര്ഭരണത്തിന് ഉത്തരവൊേിയൊ
പണന്ന് ആഡരൊ�ിച്ചുപകൊണ്് ഓംബുഡ്്ൊന് മുമ്പൊപക �രൊതി നൽകൊവ
ന്നതൊണ്.

7.4.8  വിവേങ്ങൾ ലഭ്യ�ൊക്ൽ

ഒരു �ൗരൊവകൊശ ഡരഖയിൽ �റയന്ന ഡസവനങ്ങൾ അഡ�ക്ഷകര്ക്ക് ലഭ്യ
മൊക്കിയത് സംബന്ധിച്് ഏപതകെിലും പ്രമൊണത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്ന്ന 
ഏപതകെിലും വസ്തുക്കഡളൊ വിവരങ്ങഡളൊ അഡതൊ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന സം
ബന്ധിച് ഏപതകെിലും പ്രമൊണഡമൊ ഡരഖഡയൊ ഉത്തമ വിശ്വൊസഡത്തൊടു കൂടി 
ആവശ്യപപെടുന്ന ഓഡരൊ ആളിനം അപ്രകൊരമുള്ള വിവരം നിലവിലുള്ള നട�
ടിക്മത്തിനനസൃതമൊയി ഒരു ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ നിന്നും ലഭിക്വൊന് 
അവകൊശമുണ്ൊയിരിക്ന്നതുമൊണ്.

7.4.9 പൗേൊവകൊശഡേഖ പുതുക്ലും വിലയിരത്ലും

a) �ൗരൊവകൊശ ഡരഖ വര്ഷത്തിപലൊരിക്കൽ ഭരണ സമിതി ചര്ച് പചയ്് പു
തുക്കയം കൊലൊനസൃതമൊക്കയം പചഡയ്ണ്തൊണ്. �ൗരൊവകൊശഡരഖ 
ഒഡരൊ വര്ഷവം പുതുക്ന്നത്, മുന് വര്ഷപത്ത അനഭവപത്ത അടിസ്ൊനമൊ
ക്കി അതിൽ ഉചിതമൊയ മൊറ്ങ്ങൾ വരുത്തുവൊനം, കഴിയപമകെിൽ അതിൽ 
കൂടുതൽ ഡസവനങ്ങൾ ഉൾപപെടുത്തുവൊനം ഡസവനം ലഭ്യമൊക്ന്നതിനള്ള 
സമയസേര്ഘ്യം കുറയ്ക്കുവൊനം ഉഡദേശിച്ചുപകൊണ്ൊയിരിഡക്കണ്തൊണ്.

b) �ൗരൊവകൊശഡരഖയിൽ �രൊമര്ശിക്ന്ന ഡസവനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നതിന
ള്ള പുഡരൊഗതി ഭരണ സമിതി ഇടയ്കിപട വിലയിരുഡത്തണ്തും ആവശ്യമൊയ 
മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾ അതതു സമയം ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്ര്ക്ക് നൽഡക
ണ്തുമൊണ്.
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8 
പേൊതി പേിഹൊേ സംവിധൊനങ്ങൾ

ഏപതൊരു രൊ�്യത്തിപന്യം മൂലൊധൊര നിയമം അഥവൊ അടിസ്ൊന നിയമ
സംഹിതയൊയി കണക്കൊക്കപപെടുന്നത് ആ രൊ�്യത്തിപന് ഭരണഘടനയൊണ്. 
അതുപകൊണ്് തപന്ന ആ രൊ�്യത്ത് നിര്മ്മിക്കപപെടുന്ന മപറ്ല്ൊ നിയമങ്ങളം 
ഭരണഘടനൊനസൃതവം ഭരണഘടനയ്ക് വിഡധയവം ആയിരിഡക്കണ്തൊണ്. 
അല്ൊത്ത�ക്ഷം അപ്രകൊരം നിര്മിക്കപപെടുന്ന നിയമങ്ങൾ ഭരണഘടനൊവിരു
ദ്ധമൊയി പ്രഖ്യൊ�ിക്കപപെടുന്നതിനം റദേ് പചയ്ന്നതിനം സുപ്രീം ഡകൊടതിക്ം 
സഹഡക്കൊടതികൾക്ം അധികൊരമുണ്്. 

ഭരണഘടന പ്രകൊരം ഭൊരതത്തിൽ യൂണിറ്റിയം പഫഡറലുമൊയ ഭരണസം
വിധൊനമൊയതിനൊൽ ഇന്ത്യന് �ൊര്ലപമന്ിനം സംസ്ൊന നിയമനിര്മ്മൊണ 
സഭകൾക്ം നിയമങ്ങൾ നിര്മ്മിക്ന്നതിന് ഭരണഘടന അധികൊരം നൽകി
യിട്ടുണ്്. ഡലൊകത്തിപല ഏറ്വം വലിയ �നൊധി�ത്യ രൊ�്യപമന്ന നിലയിൽ 
ഏറ്വം കൂടുതൽ നിയമനിര്മ്മൊണങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ള രൊ�്യം കൂടിയൊണ് ഭൊരതം. 
ഭൊരത �ൗരപനന്ന നിലയിൽ ഭരണ ഘടനപയ സംബന്ധിച് സൊമൊന്യ 
ജ്ൊനം ഓഡരൊ �ൗരനം ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്തൊണ്. 

1992 പല 73 ഉം 74 ഉം ഭരണഘടനൊ ഡഭേഗതികളിലൂപട നിലവിൽ വന്ന �ഞ്ൊ
യത്തീ രൊ�്, നഗര�ൊലിക നിയമങ്ങൾ അനസരിച്് 1994ൽ ഡകരള നിയമ
സഭ �ൊസ്ൊക്കിയ ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്റിപലയം ഡകരള മുനിസിപെൊ
ലിറ്ി ആക്റിപലയം അനബന്ധ നിയമങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം മറ്റു സിവിൽ, 
ക്ിമിനൽ നിയമ സംഹിതകൾക്ം വിഡധയമൊയൊണ് തഡദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട് �രൊതി�രിഹൊര സംവിധൊനങ്ങൾ നിലനിൽ
ക്ന്നത്.

8.1 തഡദേശ സ്വയം ഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങൾക്്  
ഡവണ്ടിയള്ള ഓംബു�്്ൊന്

ഭരണൊധികൊരികളം പ�ൊതുരംഗത്തു പ്രവര്ത്തിക്ന്നവരും അവരവരുപട ചുമ
തലകൾ നിര്വഹിക്ന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തുകഡയൊ അഴിമതിഡയൊ ദുര്ഭരണഡമൊ 
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നടത്തുകഡയൊ പചയ്ന്നതിപന് ഫലമൊയി �ൗരന്ൊരുപട അവകൊശങ്ങൾക്ക് 
ഹൊനി വരുത്തൊഡനൊ ഡേൊഷകരമൊയി ബൊധിക്കൊഡനൊ ഇടയൊയൊൽ അവര് നൽ
കുന്ന �രൊതിയിഡന്ൽ അഡന്വഷണം നടത്തി കുറ്ക്കൊരൊയവര്ക്ക് എതിപര 
നട�ടി എടുക്ന്നതിനം �ൗരന്ൊര്ക്ക് �രിഹൊരം ലഭ്യമൊക്ന്നതിനം ഡവണ്ി 
നിയമിക്കപപെടുന്ന ഉഡേ്യൊഗസ്ന് / ന്യൊയൊധി�നൊണ് ഓംബുഡ്്ൊന്. രൊ
ഷ്ട്രീയ ഉഡേ്യൊഗസ് തലത്തിലുള്ള അഴിമതികൾ തടഞ്ഞു പ�ൊതുവിഭവങ്ങൾ 
സ്വകൊര്യ ഡനട്ത്തിന് ദുരു�ഡയൊഗം പചയ്ന്നത് ഇല്ൊതൊക്ന്നതിന് ഓംബു
ഡ് ് ൊപന് പ്രവര്ത്തനം വളപര വിലപപെട്തൊണ്. 

ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിപല വകുപെ് 271 �ി പ്രകൊരമൊണ് ഓംബു
ഡ്്ൊപന നിയമിക്ന്നത്. സഹഡക്കൊടതി �ഡ്�ി ആയി ഡസവനം അനഷ്ി
ച്ിട്ടുള്ള ആളൊണ് ഓംബുഡ്്ൊന് ആയി നിയമിക്കപപെടുന്നത്.

8.1.1 ഓംബു�് ് ൊമറെ ചു�തലകൾ 

1. ഒരു �രൊതിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളഡതൊ സര്ക്കൊര് �രൊമര്ശിച്ിട്ടുള്ളഡതൊ 
ഓംബുഡ് ് ൊപന് അറിവിൽ പ�ട്ിട്ടുള്ളഡതൊ ആയ ഏപതകെിലും ആഡരൊ�
ണപത്ത സംബന്ധിച്് സൂക്ഷമൊയ അഡന്വഷണം നടത്തുക.

2. ഒരു �്ിക് പസര്വന്ിപന്ഡയൊ ഒരു തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന്
ഡയൊ അഴിമതിഡയൊ ദുര്ഭരണഡമൊ ആഡരൊ�ിച്ിട്ടുള്ള ഏപതകെിലും �രൊതി
യിൽ അഡന്വഷണം നടത്തുക 

1.1 ആഡരൊ�ണത്തിഡന്ൽ തൊപഴ �റയംവിധം ഒരു ഉത്തരവ് �ൊസ്ൊക്ക. 
അതൊയത് 

a. ക്മഡക്കട് ഒരു �്ിക് പസര്വന്റ്് പചയ് ഒരു ക്ിമിനൽ കുറ്ം ഉൾപപെട്
തൊപണകെിൽ ആ സംഗതി കുറ്വിചൊരണ നടത്തുന്നതിനൊയൊയി സമുചിത 
അധികൊരസ്ന് അയച്ചു പകൊടുക്ക 

b. ക്മഡക്കട് ഏപതകെിലും ഒരു �ൗരന് നഷ്ഡമൊ അസൗകര്യഡമൊ ഉണ്ൊക്
ന്നതൊപണകെിൽ അയൊൾക്ക് ബന്ധപപെട് തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നം 
മുഡഖന നഷ്�രിഹൊരം നൽകുകയം ഉത്തരവൊേികളിൽ നിന്ന് ആ നഷ്ം 
ഈടൊക്കി നൽകുകയം പചയ്ക 

c. ക്മഡക്കട് ഏപതകെിലും നഷ്ഡമൊ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് 
ഫണ്ിപന് ധൂര്ഡത്തൊ ദുര്വിനിഡയൊഗഡമൊ ഉൾപപെടുന്നതൊപണകെിൽ ക്മഡക്ക
ടിന് ഉത്തരവൊേികൾ ആയവരിൽ നിന്നും ആ നഷ്ം ഈടൊക്കി നൽകുക 

d. ക്മഡക്കട്, വിട്ടു ഡ�ൊയിട്ടുള്ളഡതൊ നിഷ് ക്ിയത്വം പകൊഡണ്ൊ ഉണ്ൊയിട്ടുള്ള
തൊപണകെിൽ വിട്ടുഡ�ൊയിട്ടുള്ളത് ഡചര്ക്വൊനം പതറ്് തിരുത്തുവൊനം ഇട
യൊക്ക.

1.2. �രൊതിക്കൊധൊരമൊയ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തിപല നട�ടികൾ 
മൂലം �രൊതിക്കൊരന് വന് നഷ്ഡമൊ �രിഡക്കൊ ഉണ്ൊകൊപമന്ന് ഡബൊധ്യപപെടു
ന്ന �ക്ഷം ഓംബുഡ്്ൊന് �രൊതിക്കൊരപന് തൊല്ര്യത്തിന വിഘൊതമൊയി 
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എപന്തകെിലും പചയ്ന്നതിൽ നിന്ന് ആ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നപത്ത 
തടഞ്ഞുപകൊണ്് ഇടക്കൊല ഉത്തരവ് �ൊസ്ൊക്കൊവന്നതൊണ്.

1.3. ക്മഡക്കട് വ്യക്തി�രമൊയ ഡനട്ത്തിന് ഡവണ്ി നടത്തിയ അഴിമതി ഉൾ
പപെടുന്നതൊപണന്ന് ഓംബുഡ്്ൊന് അഭിപ്രൊയം ഉള്ള �ക്ഷം അതിന്, 
അതിപന് ഉത്തരവിന് പുറപമ �ിഴയം ചുമത്തൊവന്നതൊണ്. 

8.1.2 ഓംബു�് ് ൊമറെ അധികൊേങ്ങൾ 

1. ഏപതകെിലും സൂക്ഷൊഡന്വഷണത്തിപന്ഡയൊ അഡന്വഷണ വിചൊരണയപട
ഡയൊ ആവശ്യത്തിനൊയി ഓംബുഡ്്ൊന് തൊപഴ അറിയന്ന സംഗതികപള 
സംബന്ധിച്് 1908 പല സിവിൽ നട�ടി നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു ഡകസ് 
വിചൊരണ പചയ്ഡമ്പൊൾ ഒരു സിവിൽ ഡകൊടതിയിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയിട്ടുള്ള 
അധികൊരങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിക്ന്നതൊണ്. അതൊയത്,

a. ഏപതകെിലും സൊക്ഷിപയ സമന്സ് അയച്ചു വരുത്തുന്നതിനം നിര്ബന്ധമൊ
യി ഹൊ�രൊക്വൊനം വിസ്തരിക്ന്നതിനം 

b. ഏപതകെിലും പ്രമൊണം കപണ്ടുക്വൊഡനൊ ഹൊ�രൊക്വൊഡനൊ ആവശ്യപപെ
ടുന്നതിനം 

c. സത്യവൊങ് മൂലത്തിഡന്ൽ പതളിവ് സ്വീകരിക്ന്നതിനം 
d. ഒരു പ�ൊതുഡരഖഡയൊ അതിപന് �കര്ഡപെൊ ഏപതകെിലും ഡകൊടതിയിൽ 

നിഡന്നൊ ഓഫീസിൽ നിഡന്നൊ ആവശ്യപപെടുന്നതിനം 
e. സൊക്ഷികപള വിസ്തരിക്ന്നതിനൊയി കമ്മീഷപന നിയമിക്ന്നതിനം 
f. മറ്റു നിര്ണയിക്കപപെട് അധികൊരങ്ങളം.
g. �രൊതിയിൽ കഴമ്പിപല്ന്ന് കൊണുന്ന �ക്ഷം എതിര്കക്ഷിക്ക് പചലവി

നത്തിൽ ഉത്തരവിൽ �റയന്ന തുക നൽകുന്നതിന് ആജ്ൊ�ിക്കൊവന്ന
തൊണ്. 

h. �രൊതിയിൽ �റയന്ന ആഡരൊ�ണം തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നത്തി
പന് ഫണ്ിപന് നഷ്പത്ത �റ്ിഡയൊ ധൂര്ത്തിപന �റ്ിഡയൊ ദുര്വിനിഡയൊഗ
പത്ത �റ്ിഡയൊ അഥവൊ ഒരു �ൗരനണ്ൊയ നഷ്പത്ത �റ്ിഡയൊ ആപണ
കെിൽ അഡന്വഷണ സമയത്ത് ഓംബുഡ്്ൊന പതളിവ് ഡശഖരിക്കൊവന്നതും 
നഷ്ം തിട്പപെടുത്തൊവന്നതും ഉത്തരവൊേിയൊയ ആളിൽ നിന്നും ഈടൊഡക്ക
ണ് തുക അതിപന് ഉത്തരവിൽ നിര്ഡേശിക്കൊവന്നതുമൊണ്. 

i. ഓംബുഡ്്ൊന് �ൊസ്ൊക്കിയ ഉത്തരവ് പ്രകൊരം നൽഡകണ്തൊയ തുക 
അത് നിര്ഡേശിക്ന്ന കൊലയളവിനള്ളിൽ നൽകൊത്ത �ക്ഷം ഭൂമിയിലുള്ള 
കരകുടിശ്ിക എന്ന ഡ�ൊപല റവനയു റിക്കവറി നട�ടികളിലൂപട ഈടൊക്കൊ
വന്നതൊണ്.

തൊമഴ പറയന്ന സംഗതികളിൽ ഓംബു�്്ൊനു അഡന്വഷണം നെത്ൊവന്നതല്ല :

a. സര്ക്കൊര് ഔ�ചൊരികവം �രസ്യവമൊയ അഡന്വഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ിട്ടു
ള്ള സംഗതിപയ സംബന്ധിച്് 
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b. സരൈബയുണലിൽ നിന്നും �രിഹൊരം ലഭ്യമൊകുന്ന സംഗതികപള സംബന്ധി
ച്് 

c. 1952 പല എന്ക്വയറി കമ്മീഷന് ആക്ട് അനസരിച്് അഡന്വഷണത്തിന് 
വിട്ിട്ടുള്ള സംഗതിപയ സംബന്ധിഡച്ൊ ഒരു ഡകൊടതി മുമ്പൊപക നിലവിലുള്ള 
ഏപതകെിലും സംഗതിപയ സംബന്ധിഡച്ൊ 

d. ആഡരൊ�ണ വിഡധയമൊയ സംഗതി സംബന്ധിച് തിയതിക്ക് ഡശഷം 3 
വര്ഷം കഴിഞ്ഞു നൽകുന്ന ഏപതകെിലും �രൊതിപയ സംബന്ധിച്്. എന്നൊൽ 
കൊല തൊമസത്തിന് മതിയൊയ കൊരണം ഉപണ്ന്ന് കൊണുന്ന �ക്ഷം പ്രസ്തുത 
�രൊതി സ്വീകരിക്കൊവന്നതൊണ്. 

1999 പല തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള ഓംബുഡ്്ൊന് 
(�രൊതി അഡന്വഷണ വിചൊരണയം ഡസവന വ്യവസ്കളം) ചട്ങ്ങളിപല ചട്ം 
7 പ്രകൊരം �രൊതി എഴുതിയതും കഴിയന്നിടഡത്തൊളം ഡഫൊറം A യിപല മൊതൃക
യിൽ ആയിരിഡക്കണ്തുമൊണ്. 

ചട്ടം 8 :- ഓഡരൊ �രൊതിയം അഡതൊപടൊപെമുള്ള ഡരഖകളം �രൊതിയിൽ എത്ര 
എതിര് കക്ഷികളഡണ്ൊ അത്രയം �കര്പ്പുകഡളൊട് കൂടിയതും ആയിരിഡക്കണ്
തൊണ്.

ചട്ടം 9 :- ഓഡരൊ �രൊതിഡയൊപടൊപെവം �രൊതിയിൽ �റയന്ന കൊര്യങ്ങൾ 
മുഴുവന് തപന് ഉത്തമ വിശ്വൊസത്തിലും അറിവിലും പ�ട്ിടഡത്തൊളം ശരിയം 
സത്യവം ആപണന്ന ഒരു ദൃഢ പ്രസ്തൊവന ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്തുമൊണ്. 

ചട്ടം 10 :- �രൊതിക്കൊരന് ഏപതകെിലും ഡരഖകൾ ഹൊ�രൊക്ന്നുപണ്കെിൽ �രൊ
തിഡയൊപടൊപെം അപ്രകൊരമുള്ള ഡരഖകളപട സ്വയം സൊക്ഷ്യപപെടുത്തിയ നൊല് 
�കര്പ്പുകളം എത്ര എതിര്കക്ഷികൾ ഉഡണ്ൊ അത്രയം അധിക �കര്പ്പുകളം 
സമര്പെിഡക്കണ്തൊണ്.

ചട്ടം 11 :- ഓഡരൊ �രൊതിയം ഓംബുഡ് ് ൊന് ഡനരിഡട്ൊ ര�ിസ്റ്റര് പചയ് ത�ൊൽ 
മുഡഖനഡയൊ സമര്പെിക്കൊവന്നതൊണ്.

ചട്ടം 12 :- �രൊതിയപട ഫീസൊയി 10 രൂ�യപട ഡകൊര്ട്് ഫീ സ്റ്റൊമ്പ് �രൊതി
യിൽ �തിപെിഡക്കണ്തൊണ്. എന്നൊൽ സര്ക്കൊരിന് ഡവണ്ി അധികൊരപപെടു
ത്തിയ ഒരൊൾ സമര്പെിക്ന്ന �രൊതിയിൽ സ്റ്റൊമ്പ് �തിഡക്കണ്തില് 

ചട്ടം 15 :- സൊധൊരണയൊയി ന്യൂനതയള്ള �രൊതികൾ സ്വീകരിഡക്കണ്തില്. 
എന്നൊൽ ചൂണ്ിക്കൊട്ടുന്ന ന്യൂനതകൾ 15 േിവസങ്ങൾക്കകം �രിഹരിച്് വീണ്ടും 
സമര്പെിക്ന്ന �ക്ഷം �രൊതി �രിഗണിക്കൊവന്നതൊണ്.

ചട്ടം 17 :- �രൊതിക്കൊധൊരമൊയ പ്രവൃത്തികൾ തൊൽക്കൊലികമൊയി നിര്ത്തി 
പവക്ന്നതിന് ആവശ്യപമന്നു കൊണുന്ന �ക്ഷം ഓംബുഡ്്ൊന് ഇടക്കൊല 
ഉത്തരവ് പുറപപെടുവിക്കൊവന്നതൊണ്.
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8.2 തഡദേശസ്വയംഭേണ സ്ഥൊപനങ്ങൾക്്  
ഡവണ്ടിയള്ള കരൈബ്യൂണൽ

ഡകരള �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്ട് പസക്ഷന് 271 എസ് പ്രകൊരം രൂ�ീകരിച്ി
ട്ടുള്ള നിയമൊധികൊര സ്ൊ�നമൊണ് തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് 
ഡവണ്ിയള്ള സരൈബ്യൂണൽ. �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്ടിപല വകുപെ് 276 പ്രകൊര
വം ഡകരള മുനിസിപെൊലിറ്ി ആക്ടിപല വകുപെ് 509 പ്രകൊരവം തഡദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ്ൊ�ങ്ങളപട തീരുമൊനങ്ങൾക്ക് എതിരൊയി നൽകുന്ന അപെീഡലൊ 
റിവിഷഡനൊ �രിഗണിക്ന്നതിനം തീര്പെൊക്ന്നതിനം ആയൊണ് തഡദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള സരൈബ്യൂണൽ രൂ�ീകരിച്ിട്ടുള്ള
ത്. �ില്ൊ �ഡ്�ിയപട �േവിയള്ള ന്യൊയൊധി�ന് ആണ് സരൈബ്യൂണലൊയി 
നിയമിക്കപപെടുന്നത്. 1908-പല സിവിൽ നട�ടി നിയമത്തിന് കീഴിൽ ഒരു 
ഡകസ് വിചൊരണ പചയ്ഡമ്പൊൾ സരൈബ്യൂണലിന് ഒരു സിവിൽ ഡകൊടതിയപട 
അധികൊരങ്ങൾ ഉണ്ൊയിരിഡക്കണ്തൊണ്. 

8.2.1 കരൈബ്യൂണലിമറെ അധികൊേങ്ങൾ 

•	 ഏപതൊരൊപളയം വിളിച്ചു വരുത്തുകയം ഹൊ�രൊകൊന് നിര്ഡേശിക്കയം പ്ര
തിജ്ൊവൊചകം പചൊല്ി വിസ്തരിക്കയം പചയ്ക.

•	 ഏപതകെിലും പ്രമൊണഡമൊ അപല്കെിൽ പതളിവൊയി ഹൊ�രൊക്ന്ന മഡറ്പത
കെിലും വസ്തുഡവൊ കണ്ടു�ിടിക്കൊനം ഹൊ�രൊക്കൊനം ആവശ്യപപെടുക.

•	 സത്യവൊങ്മൂലത്തിഡന്ൽ പതളിവ് ഡശഖരിക്ക

•	 ഏപതകെിലും പ�ൊതുഡരഖഡയൊ അതിപന് �കര്ഡപെൊ ഏപതകെിലും ഡകൊടതി
യിൽ നിഡന്നൊ ഓഫീസിൽ നിഡന്നൊ ആവശ്യപപെടുക 

•	 സൊക്ഷികപളഡയൊ പ്രമൊണങ്ങപളഡയൊ സംബന്ധിച്് വിസ്തരിക്വൊനൊയി 
കമ്മീഷപന നിയമിക്ക 

സരൈബ്യൂണലിപന് മുമ്പൊപകയള്ള ഏപതൊരു നട�ടിയം ഇന്ത്യന് ശിക്ഷൊനിയ
മത്തിപല 193 ഉം 228 ഉം വകുപ്പുകളപട അര്ത്ഥ വ്യൊപ്തിയള്ള ഒരു നീതിന്യൊയ 
നട�ടിയൊയി കരുതപപെടൊവന്നതൊണ്. തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നത്തിപന് 
ഏപതകെിലും തീരുമൊനത്തിപന് നിയമ സൊധുതപയ �റ്ിഡയൊ നിലനിൽപെിപന 
�റ്ിഡയൊ സര്ക്കൊരിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഒരു �രൊമര്ശത്തിന് ഡമൽ ആവശ്യ
പമന്ന് ഡതൊന്നുന്ന �ക്ഷം തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നത്തിന് �റയൊനള്ളത് 
�റയൊന് ഒരവസരം പകൊടുത്ത ഡശഷം സരൈബയുണൽ അതിപന് അഭിപ്രൊയം 
സര്ക്കൊരിന് നൽഡകണ്തൊണ്.

1999 പല ഡകരള തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ിയള്ള സരൈ
ബ്യൂണൽ ചട്ങ്ങളിപല ചട്ം 8(1) പ്രകൊരം സരൈബ്യൂണലിഡലക്ള്ള ഏപതൊരു 
ഹര്�ിയം ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്തിപന് അപല്കെിൽ മുനിസിപെൊലിറ്ിയപട അപല്
കെിൽ അതിപന് ധനകൊര്യ സ്റ്റൊന്ിംഗ് കമ്മിറ്ിയപട അപല്കെിൽ പസക്ട്റിയപട 
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ഒരു ഡനൊട്ീസിഡനൊ ഉത്തരവിഡനൊ നട�ടിഡക്കൊ എതിപരയള്ള ഒരു അപെീൽ 
അപല്കെിൽ റിവിഷന് ആയിരിക്ന്നതൊണ്.

ചട്ടം 8(2) :- സമയ�രിധി നിശ്യിച്ിട്ടുള്ള സംഗതികളിൽ നിശ്ിത സമയ 
�രിധിക്കകം തഡദേശ സ്ൊ�നം തീരുമൊനപമടുക്കൊത്ത �ക്ഷം ബന്ധപപെട് 
കക്ഷിക്ക് സരൈബ്യൂണൽ മുമ്പൊപക അപെീൽ സമര്പെിക്കൊം.

ചട്ടം 8(3) :- ഹര്�ി ഫൊറം സി.യിൽ ആയിരിഡക്കണ്തും അത് ഏതു ഡനൊട്ീ
സിഡനൊ ഉത്തരവിഡനൊ എതിരൊയൊഡണൊ അതിപന് തീയതി മുതൽ 30 േിവസ
ങ്ങൾക്കകവം അപല്കെിൽ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ അപെീൽ 
ഫയൽ പചയ്് 60 േിവസങ്ങൾക്കകം തീരുമൊനമൊകൊത്ത സംഗതികളിൽ 90 
േിവസങ്ങൾക്കകവം സരൈബ്യൂണലിന് സമര്പെിഡക്കണ്തൊണ്. എന്നൊൽ കൊല 
തൊമസത്തിന് മതിയൊയ കൊരണമുപണ്ന്ന് സരൈബ്യൂണലിന് ഡബൊധ്യമൊകുന്ന 
�ക്ഷം പ്രസ്തുത കൊല�രിധിക്ക് ഡശഷം ഒരു മൊസത്തിനകം സമര്പെിക്ന്ന 
ഹര്�ി സരൈബ്യൂണലിന് സ്വീകരിക്കൊവന്നതൊണ്.

ചട്ടം 9 :- ഓഡരൊ ഹര്�ിഡയൊടുപമൊപെം ഹര്�ിയപടയം ഡരഖകളപടയം ഓഡരൊ 
സൊക്ഷ്യപപെടുത്തിയ �കര്പെ് കൂടൊപത എത്ര എതിര്കകഷികൾ ഉഡണ്ൊ 
അത്രയം സൊക്ഷ്യപപെടുത്തിയ �കര്പ്പുകളം കൂടുതലൊയി നൽഡകണ്തൊണ്.

ചട്ടം 10 :- ഓഡരൊ ഹര്�ിഡയൊടുപമൊപെം ഫീസിനത്തിൽ 50 രൂ� �ണമൊയി 
സരൈബ്യൂണലിപന് ഓഫീസിൽ അടക്കഡയൊ സരൈബ്യൂണലിപന് ആസ്ൊന 
ബൊകെിൽ മൊറൊവന്ന ബൊകെ് ഡ്ൊഫ്റൊഡയൊ ഹര്�ിഡയൊപടൊപെം അടക്കം പചയ്ക
ഡയൊ പചഡയ്ണ്തൊണ്.

ചട്ടം 11 :- �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് ആക്റിപലയം മുനിസിപെൊലിറ്ി ആക്റിപലയം വ്യവ
സ്കൾ �ൊലിച്ിട്ില്ൊത്ത ഹര്�ികൾ സരൈബ്യൂണലിന് �രിഗണിഡക്കണ്തി
ല്. എന്നൊൽ ചൂണ്ിക്കൊണിക്കപപെടുന്ന ന്യൂനതകൾ 15 േിവസത്തിനകം �രിഹ
രിച്ചു തിരിച്ചു സമര്പെിച്ൊൽ ആയത് �രിഗണിക്കൊവന്നതൊണ്.

ചട്ടം 12 :- സരൈബ്യൂണൽ മുമ്പൊപക ഡനരിഡട്ൊ ര�ിസ്റ്റര് പചയ് ത�ൊൽ മുഡഖനഡയൊ 
ഹര്�ി സമര്പെിക്കൊവന്നതൊണ്.

കരൈബ്യൂണൽ മുമ്പൊമക അപെതീൽ/റിവിഷന് നൽകുന്നതിന് കൊേണ�ൊകുന്ന 
സംഗതികൾ:-

1. നികുതിഡയൊ ഫീഡസൊ പസഡസൊ തിട്പപെടുത്തലും ആവശ്യപപെടലും �ിരി
ക്കലും

2. വ്യൊ�ൊരത്തിനം ഫൊക്ടറികൾക്ം വ്യവസൊയങ്ങൾക്ം മൊര്ക്കറ്റുകൾക്ം 
മറ്റു സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം അനവൊേം നൽകലും സലസന്സ് നൽകലും 

3. സ്വകൊര്യ ആശു�ത്രികളപടയം �ൊരൊപമഡിക്കൽ സ്ൊ�നങ്ങളപടയം 
ടൂഡട്ൊറിയൽ സ്ൊ�നങ്ങളപടയം ര�ിസ് ഡരൈഷന് 

4. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രഡേശങ്ങളിപല ശുദ്ധ�ലം വിതരണം പചയ്ൽ 
5. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രഡേശങ്ങളിപല പ�ൊതു പതരുവകളിൽ വിളക്ക് 

പവയ്പെ് 
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6. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രഡേശങ്ങളിപല അഴുക് ചൊലുകൾ നിര്മ്മിക്കലും 
സംരക്ഷിക്കലും 

7. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രഡേശങ്ങളിപല പ�ൊതു കക്കൂസുകളപട നടത്തിപെ് - 
ശല്യമുണ്ൊക്ന്ന സ്വകൊര്യ കക്കൂസുകൾപക്കതിരൊയ നട�ടികൾ 

8. തഡദേശ സ്വയം ഭരണ പ്രഡേശങ്ങളിപല ചവറും ഖരൊവസ്യിലുള്ള വര്�്യ 
വസ്തുക്കളം മൊലിന്യങ്ങളം നീക്കം പചയ്ലും സംസ് കരണവം

9. ഡമളകളം ഉത്വങ്ങളം നിയന്തിക്കൽ: നടത്തുന്നവരിൽ നിന്നും 
അംശൊേൊയം ഈടൊക്കൽ 

10. പ�ൊതുപതരുവകളപട �രി�ൊലനവം അവയിഡലക്ള്ള കഡയ്റ്ം തടയലും 
11. പ�ൊതു സ്ലങ്ങളപട സംരക്ഷണം 
12. പകട്ിട നിര്മ്മൊണ നിയന്തണം 
13. പുറഡമ്പൊക്ക് ഭൂമിയപട സംരക്ഷണം 
14. അ�കടകരമൊയഡതൊ ശല്യത്തിന് കൊരണമൊയഡതൊ ആയ എടുപ്പുകൾ, വൃ

ക്ഷങ്ങൾ, സ്ലങ്ങൾ എന്നിവപക്കതിരൊയ നട�ടികൾ; അ�കടകരമൊയ 
കുളങ്ങൾ, കിണറുകൾ, കുഴികൾ എന്നിവപക്കതിരൊയള്ള നട�ടികൾ, 
അ�കടകരമൊയ �ൊറ പ�ൊട്ിക്കലിപനതിരൊയ നട�ടികൾ 

15. ശല്യത്തിപന് ഉറവിടങ്ങളൊയ കുളം, കിണര്, കുഴി, ടൊപെ്, പ�ൊയ്, ചതുപ്പു 
നിലം, അഴുക് ചൊൽ, പചളിക്ഴി, മുതലൊയവപക്കതിരൊയ നട�ടികൾ 

16. പ�ൊതു�നൊഡരൊഗ്യത്തിന് ഹൊനികരമൊയ കൃഷികളം വളപ്രഡയൊഗവം നി
യന്തിക്കൽ 

17. പ�ൊതു�ല സംഭരണികളപട സംരക്ഷണം 
18. മൃഗങ്ങപള മറ്റുള്ളവര്ക്ക് ശല്യമുണ്ൊക്ന്ന തരത്തിൽ വളര്ത്തുന്നതിപനതി

പര നിഡരൊധനം 
19. കശൊപ്പു ശൊലകളപട ഡമലുള്ള നിയന്തണം, അനധികൃത കശൊപെിപനതി

പരയള്ള നട�ടികൾ 
20. മൊര്ക്കറ്റുകളപട നടത്തിപെ്, ഫീസ് �ിരിവ്, പ�ൊതു പതരുവകളിൽ പവച്് 

സൊധനങ്ങൾ വിൽക്കൽ നിഡരൊധിക്കൽ 
21. വണ്ിത്തൊവളങ്ങൾ, ഇറക്ക്സ്ലങ്ങൾ മുതലൊയവയ്ക് സലസന്സ് 
22. ഡഹൊട്ലുകളപട സലസന്സ്, ആഡരൊഗ്യത്തിന് ഹൊനികരമൊയ ഭക്ഷ്യസൊ

ധനങ്ങളപട വിൽപെന നിഡരൊധിക്കലും അവ നശിപെിക്കലും 
23. ശ്ശൊനങ്ങൾക്ക് സലസന്സ് 
24. അ�ൊയകരമൊയ ഡരൊഗങ്ങൾ �കരുന്നതിപനതിപരയള്ള നിയന്തണം
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9 
ഡ�റ്ൊകളം ആസൂത്രണത്ിൽ  

ഡ�റ്കളമെ പ്ൊധൊന്യവം

സമഗ്മൊയ സൊമൂഹിക വികസനത്തിന് വിവിധ ഡമഖലകളിലുള്ള വികസന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് രൂ�ം പകൊടുക്ക എന്നത് ഡ്ൊക്ക്�ഞ്ൊയത്തിപന് 
അടിസ്ൊനവം പ്രൊഥമികവമൊയ ഉത്തരവൊേിത്തം ആണ്. വിവിധങ്ങളൊയ 
സൊമൂഹ്യ/സൊമ്പത്തിക പ്രശ്നങ്ങളിലൊണ് തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ 
േിനംപ്രതി ഇടപ�ഡടണ്ത് . ഓഡരൊ പ്രശ്നങ്ങളം �രിഹരിക്ന്നതിന് വ്യത്യസ്ത 
രീതികളമൊയിരിക്ം നമ്മൾ സ്വീകരിക്ന്നത്. 

സൊമൂഹ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ സകകൊര്യം പചയ്ഡമ്പൊൾ ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിച്് വിശകല
നം പചയ്ക എന്നത് ഏപറ പ്രൊധൊന്യമുള്ളതൊയി തീരുന്നു. ഡഡറ്കൾ ഉ�ഡയൊ
ഗിച്് ഡചൊേനം, ഉല്ൊേനം, പ്രേൊനം, ആഡളൊഹരി വരുമൊനം തുടങ്ങിയ സൊമ്പ
ത്തിക പ്രവര്ത്തനങ്ങപളയം പുഡരൊഗതിഡയയം വളപര എളപെം അളക്കൊം.

9.1 സ്ഥിതി ഗണിതം

ഭൗതികമൊയ ഡഡറ്കൾ (Data) ഡശഖരിക്കയം, വര്ഗ്ഗീകരിച്് അ�ഗ്ഥിക്
കയം, അതിൽ നിന്ന് പ�ൊതുവൊയ നിഗമനങ്ങപളടുക്കയം പചയ്ന്ന ഗണിത 
ശൊസ്ത ശൊഖയൊണ് സ്ിതി വിവര കണക്കൾ അപല്കെിൽ സൊംഖ്യികം 
(Statistics). ശൊസ്തം, സൊഡകെതികം,വ്യൊ�ൊരം, മൊനവികം, സൊമൂഹികം തുടങ്ങി 
നിരവധി ഡമഖലകളിൽ ഈ വിജ്ൊനം വ്യൊ�കമൊയി ഉ�ഡയൊഗിക്ന്നു.

9.2 ഡ�റ് (Data)

ഒരു കൂട്ം വസ്തുക്കളപട അപല്കെിൽ വ്യക്തികളപട ഏപതകെിലും ഒരു ഗുണപത്ത
പെറ്ിയള്ള പ്രൊഥമിക അളവകളൊണു ഡഡറ് എന്ന �േം പകൊണ്ടുഡദേശിക്ന്നത്. 
(ഉേൊ: ഒരു രൊ�്യപത്ത �നങ്ങളപട എണ്ണം, ഒരു �ൊഠശൊലയിപല ആണ്കുട്ിക
ളപടയം പ�ണ്കുട്ികളപടയം എണ്ണം, ഒരു വ്യൊ�ൊര സ്ൊ�നത്തിപല കച്വ
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ടച്രക്കളപട ഇനം തിരിച് കണക്ക്, ഒരു വ്യവസൊയശൊലയിൽ നിര്മ്മിച് 
വസ്തുക്കൾ).

9.3 സ�സ്ം

ഡഡറ് ഡശഖരണവമൊയ ബന്ധപപെട് വിഷയമൊയ വസ്തുക്കളൂപട അപല്കെിൽ വ്യ
ക്തികളപട മുഴുവന് കൂട്പത്ത സമസ്തം (Population / Universe) എന്നു �റയന്നു.

സമസ്തത്തിൽ ഉള്ള പമൊത്തം വ്യക്തിയിൽ നിന്നും അപല്കെിൽ പമൊത്തം വസ്തു
ക്കളിൽ നിന്നും ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിക്ന്നതിന് പസന്സസ് സര്ഡവ്വ എന്ന് അറി
യപപെടും. ചില വിഷയങ്ങളിൽ പസന്സസ് സര്ഡവയിൽ ഉ�ഡയൊഗിച്് തപന്ന 
ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിഡക്കണ്ി വരും. (ഉേൊ. �നസംഖ്യ വിവരം- എല്ൊ വീടുകളിൽ 
നിന്നും ഡനരിട്് ഡശഖരിഡക്കണ്തൊണ് ).

എന്നൊൽ എല്ൊയ് ഡപെൊഴും വ്യക്തികളപട മുഴുവന് കൂട്പത്ത അപല്കെിൽ പമൊത്തം 
വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ഡശഖരക്കൊന് കഴിയില്. കൊരണം അതിന 
കൂടുതൽ സമയം, �ണം, മറ്റു വിഭവങ്ങളപട ഉ�ഡയൊഗം എന്നിവ ഡവണ്ി വരും. 
അത്തരം സദേര്ഭങ്ങളിൽ, അവയപട ഒരു അംശം (Sample) സമസ്തത്തിപന് 
ഒരു പ്രതിനിധിയൊയി എടുത്തു അവയിൽ നിന്നും ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിച്ചു, വിശ
കലനം പചയ്്, സമസ്തത്തിപന് ഗുണങ്ങപളപെറ്ി പ�ൊതു നിഗമനങ്ങളിപലത്തൊന് 
കഴിയം. ഇങ്ങപന വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിക്ന്നതിപന സൊമ്പിൾ സര്ഡവ്വ എന്ന് 
അറിയപപെടും.

സര്പവ്വയ്് തയ്ൊറൊക്കിയ പഷഡ്യൂൾ ഉ�ഡയൊഗിച്ൊണ് ആവശ്യമൊയ വിവര
ങ്ങൾ ഡശഖരിക്ന്നത്.

9.4 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് ഡശഖേിഡക്ണ്ട / സൂക്ഷിഡക്ണ്ട വിവിധ 
ഡ�റ്ൊകൾ 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുക്കൾക്ക് അവയപട വികസനത്തിന് ഡവണ്ി �ല തര
ത്തിലുള്ള ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിക്കയം സൂക്ഷിക്കയം പചയ്ൊം. ഇങ്ങപന ഡശഖ
രിക്ന്ന ഡഡറ്കൾ ഭൊവിയിൽ വിവിധ �ദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം പചയ്വൊനം 
നടപെിലൊക്കിയ �ദ്ധതികളപട അവഡലൊകനത്തിനം സഹൊയകം ആവകയം 
പചയ്ം. അവയിൽ ചിലതു തൊപഴ സൂചിപെിക്ന്നു.

•	 �നസംഖ്യൊ�ഗ്ഥനവം �ഠനവം 
•	 ഉല്ൊേന ഡമഖലയപട വളര്ച് 
•	 �രിസ്ിതി �ഠനം 
•	 പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളപട �രി�ൊലനം 
•	 മൊനവ വികസനം 
•	 �ീവിത ഗുണ നിലവൊരം 
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•	 ഡസവന പ്രേൊന സംവിധൊനത്തിപന് നിലവൊരം 
•	 സൊമൂഹ്യ നിലവൊരം 
•	 �ഞ്ൊയത്തിപന് വരുമൊന വളര്ച് 
•	 പതൊഴിലില്ൊമയപട പ്രശ്നങ്ങൾ 
•	 വരുമൊനം, അസമത്വം, േൊരിദ്്യം എന്നിവയപട വിതരണം

9.5 ഡ�റ് ഡ്ൊതസ്സുകൾ 

ഡഡറ് ഡ്ൊതസ്സുകൾ ബൊഹ്യഡമൊ, ആഭ്യന്തരഡമൊ ആകൊം. ഒരു സ്ൊ�നത്തി
പന് ഉള്ളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഡഡറ്കൾ ആഭ്യന്തര ഡഡറ്കൾ ആണ് (ഉേൊ. 
വൊര്ഷിക റിഡപെൊര്ട്് ). സ്ൊ�നത്തിപന് പുറത്തു നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ഡഡറ്കൾ, 
ബൊഹ്യ ഡഡറ്കൾ ആണ്. 

ബൊഹ്യ ഡഡറ്കപള മൂന്നൊയി തരം തിരിക്കൊം:

1. പ്രൊഥമിക ഡ്ൊതസ്സുകൾ
2. േ്വിതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ
3. തൃതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ

പ്ൊഥ�ിക ഡ്ൊതസ്സുകൾ

ആേ്യമുണ്ൊയ (original) വിവരങ്ങളം (material) തീരുമൊനങ്ങളം ആണ് പ്രൊഥ
മിക ഡ്ൊതസ്സുകൾ. എന്തൊണ് «ആേ്യമുണ്ൊയ വിവരങ്ങൾ» എന്നത് സൊഹച
ര്യപത്ത ആശ്യിഡച് തീരുമൊനിക്കൊനൊവൂ. ഒരു ഡരഖ പ്രതി�ൊേ്യ വിഷയമൊയ 
സംഭവഡത്തൊട് വളപരയധികം അടുത്തൊണ് ഉേ്ഭവിച്പതകെിൽ അത് പ്രൊഥ
മിക ഡ്ൊതസ്ൊയി കണക്കൊക്കൊം എന്നത് ഒരു പ�ൊതു തത്വമൊണ്. (ഉേൊ. ഒരു 
ദൃക് സൊക്ഷി ഒരു സംഭവപത്തപെറ്ി നൽകുന്ന വിവരണം, ഒരു ശൊസ്തീയ റിഡപെൊര്
ട്ിപല പുതിയ കപണ്ത്തലുകൾ.)

േ്വിതതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ

േ്വിതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ പ്രൊഥമിക ഡ്ൊതസ്സുകപള അവലംബമൊക്കി ഉണ്ൊക്ക
പപെട്വയൊണ്. ഇതിൽ വിവരങ്ങൾ സംഡലേഷണം (synthesis) പചയ്പപെഡട്ക്കൊ
പമകെിലും പുതിയ തീരുമൊനങ്ങൾ ഉണ്ൊകുന്നില്. േ്വിതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ രണ്ടു 
തരം ഉണ്്. പ്രസീദ്ധീകരിക്കപപെട്തും, പ്രസീദ്ധീകരിക്കൊത്തതും.

പ്സിദ്തീകേിക്മപെട്ട േത്ങ്ങൾ 

•	 ഡകന്ദ-സംസ്ൊന ഗവപമെന്റുകളപട പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ 
•	 റിസര്വ് ബൊകെ്, ഡസ്റ്ററ്് ബൊകെ് തുടങ്ങിയ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഒഡേ്യൊഗിക റി

ഡപെൊര്ട്ടുകൾ.



76 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

•	 പസന്സസ് റിഡപെൊര്ട്് 
•	 ഡലൊക ബൊകെ് തുടങ്ങിയ അന്തൊരൊഷ്ട്ര സംഘടനകളപട റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ
•	 ഡകൊര്പെഡറഷന്, മുനിസിപെൊലിറ്ികൾ, ഡി്രേിക്ട് ഡബൊര്ഡുകൾ തുടങ്ങിയ 

തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പ്രസീദ്ധീകരണങ്ങൾ.
•	 ഡകന്ദ സംസ്ൊന ഗവപമെന്റുകൾ നിയമിച് വിവിധ കമ്മിറ്ികളപടയം 

കമ്മീഷനകളപടയം റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ.
•	 ഗഡവഷണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പ്രസീദ്ധീകരണങ്ങൾ.
•	 പചയ്മ്പര് ഓഫ് ഡകൊഡമഴ്സ് തുടങ്ങിയ വ്യൊ�ൊര സഘടനകളപട റിഡപെൊര്ട്ടു

കൾ.

പ്സിദ്തീകേിക്ൊത് ഡ�റ്കൾ 

ഗവണ്പമന്് ഏ�ന്സികൾ, സ്വകൊര്യ ഓഫിസുകൾ, വ്യൊ�ൊരസ്ൊ�നങ്ങൾ, 
ഗഡവഷണ സ്ൊ�നങ്ങൾ, സര്വ്വകലൊശൊലകൾ വിവിധ വിഷയങ്ങപള ആസ്പ
േമൊക്കി വിവരങ്ങൾ സമൊഹരിക്കൊറുണ്്. �പക്ഷ അവ പ്രസിദ്ധീകരിക്കൊറില്. 
ഇപ്രകൊരം പ്രസിദ്ധീകരിക്കൊത്ത ഡഡറ്കളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങൾ ഡശഖരി
ക്കൊം.

ഇങ്ങപന പ്രസിദ്ധീകരിച്തും അല്ൊത്തതുമൊയ ഡ്ൊതസ്സുകളിൽ നിന്നൊണ് 
േ്വിതീയ ഡഡറ്കൾ ലഭ്യമൊകുന്നത്.

തൃതതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ

ത്രിതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ വിപുലമൊയ ഡതൊതിലുള്ള വിവരങ്ങൾ (സൊധൊരണ 
ഗതിയിൽ േ്വിതീയ ഡ്ൊതസ്സുകൾ) അടിസ്ൊനമൊക്കിയള്ളതൊണ്. ഉേൊ. ഒരു 
ചരിത്ര സംഭവപത്തപെറ്ിയള്ള ഗ്ന്ഥങ്ങപള മൊത്രം ആസ്പേമൊക്കി എഴുതപപെട്ിട്ടു
ള്ള പുസ്തകം.

9.6 ഡ�റ് ഡശഖേണ േതീതികൾ

പ്രൊഥമികവം േ്വീതയവമൊയ ഡഡറ്കൾ ഡശഖരിക്ന്നതിന് വിവിധ രീതികൾ 
ഉണ്്. 

a. വ്യക്ികള�ൊയി അഭിമുഖം :- അവ മൂന്ന് തരം ഉണ്്. ഡനരഡത്ത തയ്ൊറൊ
ക്കിയ ഡചൊേ്യങ്ങൾ വഴിയൊയി, മുന്കൂട്ി തയ്ൊറൊക്കിയ ഡചൊേ്യൊവലികൾ 
ഉ�ഡയൊഗിച്്, ഭൊഗഭൊഗിത്വ നിരീക്ഷണം (Participant Observation)
വഴിയൊയി.

b. പഡേൊക്ഷ േതീതികൾ :- ഡനരിട്ടുഡ�ൊകൊപത അറിഡയണ് കൊര്യങ്ങപള കുറിച്് 
ആവശ്യമൊയ വിവരങ്ങൾ നല്ൊന് കഴിയന്ന മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൊര്യ
ങ്ങൾ ഡചൊേിച്ചു മനസിലൊക്ന്ന രീതിയൊണ് ഇത്. (ഉേൊ. മേ്യ�ൊനം എന്ന 
വിഷയപത്ത കുറിച്് വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിക്കൊന് വ്യകതമൊയ വിവരങ്ങൾ 
ബന്ധപപെട് ആളകളിൽ നിന്ന് കിട്ണപമന്നില്.)
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c. മെലിഡഫൊണ് അഭിമുഖം
d. തപൊൽ വഴിയള്ള ഡചൊേ്യൊവലി

വിവരങ്ങൾ അറിയൊന് ഉതകും വിധമുള്ള ഡചൊേ്യങ്ങൾ തയ്ൊറൊക്കി ബന്ധപപെട് 
വ്യക്തികൾക്ക് ത�ൊൽ വഴി അയച്ചു പകൊടുക്ന്നു. ഇന്ന് കമ്പ്യൂട്റിപന്യം ഇന്ര്
പനറ്ിപന്യം ഉ�ഡയൊഗം വ്യൊ�കമൊയഡതൊടു കൂടി ഇങ്ങപനയള്ള ഡചൊേ്യൊവലി 
ഇ-പമയിൽ ആയി അയച്ചു പകൊടുക്കൊം. ഇത് വഴി വളപര എളപെത്തിൽ ദൂപരയ
ള്ള ആളകളിൽ നിന്ന് ഡവഗത്തിൽ ആവശ്യമൊയ വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിക്കൊന് 
കഴിയം.

9.7 ഡ�റ്കളമെ അപഗ്ഥനം - ഉപഡയൊഗിക്ൊവന്ന സൊംഖ്യിക 
ഉപകേണങ്ങൾ 

വിവിധ വികസന വിഷയങ്ങൾ / പ്രശ്നങ്ങൾ അ�ഗ്ഥനം പചയ്ന്നതിന് �ല 
സൊംഖ്യിക ഉ�കരണങ്ങൾ വ്യൊ�കമൊയി ഉ�ഡയൊഗിക്കൊം. വിവിധ ഘട്ങ്ങ
ളിൽ കൂടിയൊണ് നൊം ചില നിഗമനത്തിൽ എത്തിഡച്രുന്നത്. ഡഡറ്കളപട 
ഡശഖരണം, ഡഡറ്കളപട ക്മീകരണം, അവയപട അവതരണം, അ�ഗ്ഥനം 
എന്നിവയൊണ് പ്രധൊന ഘട്ങ്ങൾ.

ഡ�റ്കളമെ അപഗ്ഥനം - ഉപഡയൊഗിക്ൊവന്ന സൊംഖ്യിക ഉപകേണങ്ങൾ 

ഒരു പ്രതിഭൊസപത്ത സംബന്ധിച് അഡന്വക്ഷണം എഡപെൊഴും ആരംഭിക്ന്നത് 
ഡഡറ്കളപട ഡശഖരണഡത്തൊപടയൊണ് ഡഡറ് ഡശഖരണ ഉ�ൊധികൾ മുകളിൽ 
സൂചിപെിച്ിട്ടുണ്്. ഏറ്വം കൂടുതൽ സമയം പചലവഴിക്ന്ന ഘട്മൊണിത്. ഡശഖ
രിച് ഡൊറ്യ്ക് രണ്് പ്രധൊനപപെട് അടിസ്ൊന ആവശ്യകതയൊണ് വിശ്വൊസ്യത
യം തൊരതമ്യവം. 

ഡ�റ്കളമെ ക്ര�തീകേണത്ിനു ഉപഡയൊഗിക്ൊവന്ന സൊംഖ്യിഡകൊപൊധികൾ

സൊംഖ്യികൊഡന്വഷണത്തിപന് രണ്ൊം ഘട്ത്തിൽ ഡശഖരിക്കപപെട് ഡഡറ്കളപട 
പ്രകൊശനം (എഡിറ്ിംഗ് ), വര്ഗ്ഗീകരണം (ക്ലൊസ്ിഫിഡക്കഷന്), ക്മീകരണം 
(ഓര്ഗസനഡസഷന്) എന്നിവ ഉൾപപെടുന്നു. ഡഡറ്കളപട പ്രകൊശനത്തിൽ 
അപ്രധൊനങ്ങളൊയ വസ്തുതകൾ ഒഴിവൊക്കപപെടുകയം അവ പതറ്റു തിരുത്തി ക്
മീകരിക്കയം പചയ്ന്നു. പ്രകൊശനം പചയ്പപെട് ഡഡറ്ൊകൾ ചില പ�ൊതുവൊയ 
സവിഡഷതകളപട അടിസ്ൊനത്തിൽ വിവിധ ഗ്രൂപ്പുകളൊയി വര്ഗ്ഗീകരിക്ന്നു. 
(ഉേൊ. മനഷ്യപര പുരുഷന്ൊര്, സ്തീകൾ, പതൊഴിലുള്ളവര്, പതൊഴിൽരഹിതര്, വി
വൊഹിതര്, അവിവിവൊഹിതര്, ഗ്ൊമവൊസികൾ, �ട്ണവൊസികൾ എന്നിങ്ങ
പന തരം തിരിക്കൊം). ഇങ്ങപന വര്ഗ്ഗീകരിച് ഡഡറ്കൾ വ്യക്തമൊയം ക്മമൊയം 
�ംക്തികളിലും ഡകൊളങ്ങളിലും �ട്ികയൊയി അവതരിപെിക്ന്നു. ഇതിപന ക്മീ
കരണം എന്ന് �റയന്നു.
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ഡ�റ്കളമെ അവതേണത്ിനു ഉപഡയൊഗിക്ൊവന്ന സൊംഖ്യിഡകൊപൊധികൾ

ഡഡറ്കളപട അവതരണത്തിന് സൊംഖ്യിഡകൊ�കരണങ്ങളൊയ �ട്ികകൾ 
(ഡടബിൾസ് ), �ട്ിക�ടം (ചൊര്ട്് ), ഗ്ൊഫ് എന്നിവയപട സഹൊയഡത്തൊപട വ്യ
ക്തമൊയി വിശേീകരിക്കൊന് സൊധിക്ം.

ഡ�റ്കളമെ അപഗ്ഥനത്ിന് ഉപഡയൊഗിക്ൊവന്ന സൊംഖ്യിഡകൊപൊധികൾ

സ്ിതി വിവര ഗഡവഷണത്തിപന് പ്രധൊന ഘട്ത്തിൽ ആവശ്യമൊയ ഡൊറ് ഡശ
ഖരണവം അവയപട വിശകലനവം ഉൾപപെടുന്നു. ഈ ഘട്ത്തിൽ, സ്റ്റൊറ്ിസ്റ്റി
ക്കൽ സൂചകങ്ങളപട കണക് കൂട്ൽ (ആവൃത്തി, ഘടന, �ഠനത്തിന് കീഴിലുള്ള 
പ്രതിഭൊസത്തിപന് ശരൊശരി അളവകൾ) നടത്തുന്നു, അവയപട ചലനൊത്കത, 
പ്രവണതകൾ �ഠിക്ന്നു, പ്രതിഭൊസങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം സ്ൊ�ിക്കപപെ
ടുന്നു, തുടര്ന്ന് നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തുന്നു. ഡശഖരിച് ഡഡറ്കൾ, വസ്തുനിഷ്വം 
തൊരതമ്യപപെടുത്തൊവന്നതും സമ്പൂര്ണ്ണവമൊയ വിവരങ്ങൾ ആയിരിക്കണം. �ഠ
നത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രതിഭൊസത്തിപന് സ്വഭൊവപത്തയം വികസന രീതികപള
യം കുറിച്് ശൊസ്തീയമൊയി അടിസ്ൊനമൊക്കിയള്ള നിഗമനങ്ങളിൽ എത്തിഡച്
രൊന് സൊധിക്ന്നതൊയിരിക്കണം.

ഡഡറ് വിശകലനം അല് ആത്യന്തിക ലക്ഷ്യമപല്ന്ന് ഓര്മ്മിഡക്കണ്തൊണ്. 
ഒരു നിര്ദേിഷ് പ്രശ്നം �രിഹരിക്ന്നതിനം മതിയൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്
ന്നതിനം സഹൊയിക്ന്ന നിഗമനങ്ങളിളം എത്തുക എന്നതൊണ് ഇതിപന് ഉഡദേ
ശ്യം.

�ഠനത്തിപന് വി�യം ഡഡറ്കളിലൂപട ഡശഖരിച് സ്ിതി വിവരക്കണക്കള
പട ഗുണ നിലവൊരപത്ത ആശ്യിച്ിരിക്ന്നു. അതിനൊൽ തപന്ന വസ്തുനിഷ്
മൊയി, �ഠനത്തിന് കീഴിലുള്ള പ്രതിഭൊസപത്തക്റിച്ചുള്ള കൃത്യമൊയ വിവരണ
ങ്ങൾ ലഭിക്ന്ന തരത്തിൽ ഡഡറ് ഡശഖരണവം, ക്മീകരണവം നടത്തണം. 
പ്രക്ിയപയ നന്നൊയി ചിത്രീകരിക്കൊത്ത അപൂര്ണ്ണവം കൃത്യമല്ൊത്തതുമൊയ 
ഡഡറ്കൾ, കൂടുതൽ �ിശകുകളിഡലക്ക് നയിക്ന്നു. അത്തരപമൊരു അടിസ്ൊ
നത്തിൽ നടത്തിയ വിശകലനം പതറ്ൊയിരിക്ം. അതുപകൊണ്ടു തപന്ന വസ്തുത 
കപണ്ത്തലും പ്രൊഥമിക വസ്തുക്കളപട ഡശഖരണവം വളപര ശ്ദ്ധൊപൂര്വ്വം ചി
ന്തിക്കയം ഓര്ഗസനസു പചയ്കയം പചഡയ്ണ്ത് �രമ പ്രധൊനം ആണ്.

9.8 വിശകലന റിഡപെൊർട്ട്

ഒരു വിശകലന റിഡപെൊര്ട്് തയ്ൊറൊക്കി ബന്ധപപെട്വര്ക്ക് (ഉ�ഡഭൊക്തൊവ്, സര്
ക്കൊര്) നൽകുക എന്നതൊണ് �ഠനത്തിപന് അവസൊന ഘട്ം. 

9.9 ആസൂത്രണത്ിന് ഡ�റ്കളമെ പകെ്

വസ്തുതൊ�രമൊയ നില�ൊടുകൾ സ്വീകരിക്കൊന് ഡഡറ് വിശകലനം ഡവണ്ി 
വരും. പ്രശ്ന സദേര്ഭങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ചിട്യൊയി വിശകലനം പചയ്വൊനം, 
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യക്തി പൂര്വം നിഗമനത്തിൽ എത്തുവൊനം, ശരിയൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്
വൊനം, പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്കൊനം ഇവ സഹൊയിക്ം. 

നവീന ആശയങ്ങൾക്ം പുതിയ �ദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം പചയ്ന്നതി
നം അതിന ഡവണ്ിയള്ള നയങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ന്നതിനം ഡഡറ്കളപടയം 
അവയപട വിശകലനത്തിപന്യം �കെ് നിര്ണ്ണൊയകമൊണ്.

ആനകൊലിക പ്രൊധൊന്യമുള്ള വിഷയങ്ങപള സംബന്ധിച്് സര്പവ്വകളം �ഠന
ങ്ങളം നടത്തി വിവരങ്ങൾ ഡശഖരിച്് ഡക്ൊഡീകരിച്് റിഡപെൊര്ട്ടുകൾ തയ്ൊറൊ
ക്ന്നത് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് �ദ്ധതി രൂ�ീകരണത്തിന്/ ആസൂത്രണത്തിന് 
സഹൊയകമൊണ്. മറ്് വകുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമൊയ വിവരങ്ങൾ നൽകൊനം 
സംഡയൊ�ന സൊധ്യതകളപട പുതിയ തലങ്ങൾ കപണ്ത്തൊനം കഴിയം.

സര്ക്കൊരും വൊണി�്യ സ്ൊ�നങ്ങളം സമൂഹപത്തയം �രിസ്ിതിപയയം 
കുറിച്ചുള്ള വിപുലമൊയ വിവരങ്ങൾ �തിവൊയി ഡശഖരിക്കയം, വിശകലനം 
പചയ്കയം, വിവിധ സൊഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കയം പചയ്ന്നു. 
ഈ ഡൊറ് �ട്ികകളിലും ചൊര്ട്ടുകളിലും പ്രസിദ്ധീകരിക്കയം പചയ്ന്നു. നമ്മു
ളപട മുന്�ിൽ അറിവൊയം വിവരങ്ങളൊയം എത്തുന്നു. ഇതിനര്ത്ഥം ഡശഖരിച് 
വിവരങ്ങൾ വിശകലനം പചയ്കയം, വിവിധ സൊഹചര്യങ്ങളിൽ തീരുമൊന
ങ്ങൾ എടുക്വൊനം ഉ�ഡഭൊക്തൊവിനം സര്ക്കൊരിനം മറ്റു വകുപ്പുകൾക്ം ഉ�
ഡയൊഗിക്കത്തക്ക രീതീയിൽ വിതരണം പചയ്ൊവന്നതുമൊണ്.

ഒരു പ്രഡത്യക പ്രതിഭൊസപത്തക്റിച്് ഒരു ആശയം ലഭിക്കൊന്, നിഗമനങ്ങ
ളിൽ എത്തിഡച്രൊന്, ഒരു സ്ിതി വിവര കണക് �ഠനം നടഡത്തണ്ത് 
ആവശ്യമൊണ്. ആഡരൊഗ്യ �രി�ൊലനത്തിലും സവേ്യശൊസ്തത്തിലും പ�ൊതു�
നൊഡരൊഗ്യം, ആഡരൊഗ്യസ്ിതിപയ ബൊധിക്ന്ന �ൊരിസ്ിതിക വിഷയങ്ങൾ 
എന്നിങ്ങപന വിവിധ വിഷയങ്ങപള കുറിച്് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സ്ിതി വിവ
രക്കണക്കളപട �ഠനം ആകൊം.

വിവിധ സൊമൂഹിക, സൊമ്പത്തിക പ്രതിഭൊസങ്ങളം പ്രകൃതിയിൽ സംഭവിക്
ന്ന ചില പ്രക്ിയകളം �ഠിക്ന്നതിന്, പ്രഡത്യകം പ്രഡത്യകം സ്ിതി വിവര 
�ഠനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. ഏപതൊരു �ഠനവം ആരംഭിക്ന്നത് പ്രതിഭൊസപത്തക്
റിഡച്ൊ അപല്കെിൽ �ഠിക്ന്ന പ്രക്ിയപയക്റിഡച്ൊ ഉള്ള വിവരങ്ങൾ ഡകന്ദീ
കരിച്ൊണ്.
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10 
സേ്ഭേണം

�നങ്ങഡളൊട് ഏറ്വം അടുത്ത് നില്ക്കുന്ന സര്ക്കൊരൊണ് പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊരുക
ൾ. �നങ്ങ ൾ ഏപറ പ്രതീക്ഷ അര്പെിക്ന്നതും തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളി
ലൊണ്. ഈ പ്രതീക്ഷയ്ക് അനസരിച്് ഉയര്ന്നു പ്രവര്ത്തിക്കൊ  ന് കഴിഞെൊഡല 
�നങ്ങളപട വിശ്വൊസവം �ിന്തുണയം ആര്ജ്ജിക്കൊ  ന് കഴിയൂ. സേ്ഭരണത്തി
ലൂപട മൊത്രഡമ ഇത്തരത്തിൽ �നഹിതം കണ്റിഞ്ഞു പ്രവര്ത്തിക്കൊ  ന് കഴിയൂ.

10.1 സേ്ഭേണം എന്നൊൽ എന്ത്?

സേ്ഭരണം എന്നൊൽ എപന്തന്ന് സൊധൊരണക്കൊര്ക് ഡ�ൊലും അറിയൊം, 
നല് ഭരണം തപന്ന. �നങ്ങൾക്ക് നല്തൊപണന്ന് അനഭവപപെടുന്ന ഭരണം 
നല് ഭരണവം അതിന വിരുദ്ധമൊയത് ദുര്ഭരണവമൊണ്. �നൊധി�ത്യ വ്യവ
സ്യിൽ, ഭരണ കര്ത്തൊക്കൾ �നങ്ങപള മറന്ന് ഭരിക്കൊനം �ൊര്ശ്വവര്ത്തി
കൾക്ം സ്ൊ�ിത തൊല്ര്യക്കൊര്ക്ം ഡവണ്ിയളള ഭരണമൊകൊനം ഇടയണ്്. 
അങ്ങപന സംഭവിക്ന്നത് �നൊധി�ത്യത്തിപന് തകര്ച്യ്ക് ഇടയൊക്ം. അതു
പകൊണ്് നൊം സേ്ഭരണ തത്വങ്ങളിൽ ഉറച്് നിഡന്ന �റ്റൂ. 

 �ന സൗഹൃേ പ്രൊഡേശിക ഭരണവം, അതുമൊയി ബന്ധപപെട്് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊ
യത്തിൽ നടഡത്തണ് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം, ഏര്പപെടുഡത്തണ് ഓഫീസ് സംവി
ധൊനങ്ങളം സംബന്ധിച്് വിശേമൊയി ചര്ച് പചയ്് തീരുമൊനിഡക്കണ്തൊണ്. 
കൂടൊപത ഭരണ നിര്വഹണം സംബന്ധിച്് പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ണ്ൊകുന്ന �രൊ
തികളം അപെീലുകളം �രിഗണിച്് നിവൃത്തി വരുത്തുന്നതിനള്ള നിയമ വ്യവ
സ്കളം അപെീൽ സംബന്ധിച് ഭരണ സമിതിയപട അപെീൽ അധികൊരങ്ങപള 
സംബന്ധിച്ചും ഭരണൊധികൊരികളപട വീഴ്ചകളം ദുര്ഭരണവം സംബന്ധിച് �രൊ
തികളിഡന്ൽ തീര്പ്പു കല്ിക്ന്നതിനള്ള ഓംബുഡ്്ൊന്, ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്ത് അധികൃതര് എടുക്ന്ന തീരുമൊനങ്ങൾ സംബന്ധിച് അപെീലുകൾ, തീര്പ്പു 
കല്ിക്ന്നതിനള്ള സരൈബയുണൽ സംവിധൊനം, �ൗരൊവകൊശങ്ങൾ ഉറപ്പു 
വരുത്തുന്നതിനള്ള സംവിധൊനങ്ങപള സംബന്ധിച്ചുപമല്ൊം '�രൊതി �രിഹൊര 
സംവിധൊനങ്ങൾ’ എന്ന അദ്ധ്യൊയത്തിൽ നൊം വിശേമൊയി മനസിലൊക്കയ
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ണ്ൊയി. ഡമൽ പ്രതി�ൊേിച് വിഷയങ്ങൾ സേ് ഭരണം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനള്ള 
ഉ�ൊധികൾ തപന്നയൊണ്. കൂടൊപത ഭരണ കൂടങ്ങളപട സുതൊര്യതയം �ൗരന്ൊ
രുപട അറിയൊനള്ള അവകൊശവം ഡസവനൊവകൊശവം സംബന്ധിച് നിയമ 
വ്യവസ്കളം നമ്മൾ വിശേമൊയി മനസിലൊക്കയണ്ൊയി. ഇപ്രകൊരമുള്ള 
സേ് ഭരണ ഉ�ൊധികൾ കൂടൊപത സേ് ഭരണ തത്വങ്ങപള കുറിച്ചും, സേ് ഭരണ 
ഉ�ൊധികപളക്റിച്ചും, �ൗര ഡസവനം സുഗമമൊക്ന്നതിനൊയി ഏര്പപെടുത്തി
യിട്ടുള്ള ഇ-ഗഡവണന്സ് സംവിധൊനങ്ങപള സംബന്ധിച്ചും ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയ
ത്ത് ഭരണത്തിന് ഡനതൃത്വം നൽകുന്ന �നപ്രതിനിധികൾ ആര്ജ്ജിഡക്കണ് 
ഡനതൃ �ൊടവപത്ത സംബന്ധിച്ചുമൊണ് ഈ അധ്യൊയത്തിൽ ചര്ച് പചയ്പപെടു
ന്നത്.

10.2 സേ്ഭേണം 

‘KUBERMAN’ തിരിച്ചുവിടുക എന്ന അര്ത്ഥമുള്ള (Steering) എന്ന ഗ്ീക്ക് �േത്തി
ൽ നിന്നൊണ് Governance എന്ന ഇംഗ്ീഷ് �േമുണ്ൊയത്. ശരിയൊയ േിശയി
ഡലക്ക് തിരിച്ചുവിടുക എന്നൊണ് സേ്ഭരണം എന്നത് പകൊണ്് ഉഡദേശിക്ന്നത്. 

1. സേ്ഭരണം മൊറ്ങ്ങൾക്ക് വിഡധയമൊകുന്നതും (Change oriened)
2. പമച്പപെട് ഫലം നല്കുന്നതും (Result oriented)
3. �ന�കെൊളിത്തം (People’s Participation)
4. പ്രതിബദ്ധതൊ ബന്ധിതവം (Committed oriented) ആയിരിക്ം. �ന

ങ്ങൾക്ക് ഗുണഡമന്യള്ള ഡസവനം പ്രേൊനം പചയ്ന്നതൊണ് നല് ഭരണം 
(Good Governance)

�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിപന് അടിസ്ൊന സകെല്ം തപന്ന സേ്ഭരണമൊ
ണ്. മൂല്യങ്ങളിലും തത്വങ്ങളിലും അധിഷ്തമൊണിത്.

സേ്ഭരണത്തിപന് സവിഡശഷതകപള ഇനിപെറയന്ന വിധത്തിൽ �ട്ികപപെടു
ത്തൊം.

10.2.1 മൂല്യങ്ങൾ / തത്വങ്ങൾ (Principles)

ചില മൂല്യങ്ങളിലും തത്വങ്ങളിലും മുറുപകപെിടിച്് മൊത്രഡമ സേ്ഭരണം സൊധ്യമൊ
കൂ. ഉചിതമൊയ സമയത്ത് ഉചിതമൊയ തീരുമൊനപമടുക്കൊന് കഴിയക എന്നത് 
വ്യക്തികൾക്ം സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം ഭരണകൂടങ്ങൾക്ം ബൊധകമൊണ്. നിലവി
ലുള്ള രീതികളിൽ ഒരൊൾ സന്തുഷ്നപല്കെിൽ പുതിയ തീരുമൊനങ്ങൾ മൂല്യൊധി
ഷ്ിതമൊയി എടുക്ന്നതിലൂപട �ീവിതപത്ത തപന്ന മൊറ്ിമറിക്കൊന് കഴിയം 

10.2.2 �നപകെൊളിത്ം (Peoples Participation)

അധികൊരം �നങ്ങൾക്ക് എന്ന �നകീയൊസൂത്രണ മുദ്ൊവൊക്യം അര്ത്ഥമൊ
ക്ന്നതൊയിരിക്കണം ഭരണം. അധികൊരം �നങ്ങൾക്കൊണ് എന്ന് അവര്ക്ക് 
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അനഭവപപെടുന്ന രീതിയിൽ അറിയൊനം അഭിപ്രൊയം �റയൊനം തീരുമൊനം 
എടുക്കൊനം നടപെിലൊക്കൊനം വിലയിരുത്തൊനമുള്ള അനകൂല സൊഹചര്യം 
ഗ്ൊമ സഭകളിലും മറ്റു �നകീയ ഡവേികളിലും സം�ൊതമൊകണം.

10.2.3 നിയ�വൊഴ്ച (Rule of Law)

ഏപതൊരു ഭരണകൂടവം അനിവൊര്യമൊയം �ൊലിഡക്കണ് ഏറ്വം അടിസ്ൊന 
തത്വമൊണ് നിയമവൊഴ്ച ഉറപെൊക്ക എന്നത്. നിയമത്തിന് മുമ്പിൽ എല്ൊവ
രും സമന്ൊരൊണ് എന്നും ആര്ക്ഡവണ്ിയം നിയമം ലംഘിക്കപപെടിപല്ന്നും 
ഉറപെൊക്ഡമ്പൊൾ അത് സേ്ഭരണം ആകും. അതുപകൊണ്് ഭരണകൂടങ്ങൾ എടു
ക്ന്ന എല്ൊ തീരുമൊനങ്ങളം നടപെൊക്ന്ന കൊര്യങ്ങളപമല്ൊം നിയമൊനസൃതം 
ആയിരിക്കണം. ഭരണൊധികൊരികൾ നിയമവിരുദ്ധ കൊര്യങ്ങൾ പചയ്ൊൽ ഭര
ണത്തിലുള്ള �നങ്ങളപട വിശ്വൊസം തപന്ന നശിക്ം.

10.2.4 സുതൊേ്യത (Transparency)

ഭരണത്തിൽ നിഗൂഢതകൾ ഉണ്ൊകരുത്. എല്ൊം തപന്ന �നങ്ങൾക്ക് 
അറിയൊനം വിലയിരുത്തൊനം കഴിയണം. സ്വയം പവളിപപെടുത്തുക എന്നതൊ
ണ് ഭരണ സുതൊര്യതയപട തത്വം. വിവരൊവകൊശ നിയമം (Right to Information) 
അതിനള്ള നിയമ �ിന്ബലമൊണ്. നയങ്ങളം, �രി�ൊടികളം, നിയമങ്ങളം ചട്
ങ്ങളം വ്യവസ്കൾ, നട�ടിക്മങ്ങൾ, മൊനേണ്ഡങ്ങൾ, അര്ഹത, പ്രവര്ത്തന 
�ദ്ധതികൾ, ഉത്തരവൊേിത്വങ്ങൾ, ഡമന്കൾ, േൗര്ബല്യങ്ങൾ, ഡനട്ങ്ങൾ, ഡകൊ
ട്ങ്ങൾ എല്ൊം തപന്ന എല്ൊവര്ക്ം അറിയൊനള്ള അവസരം ഉണ്ൊകണം. 
�ന�കെൊളിത്തം സുതൊര്യത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനള്ള അടിസ്ൊനഘടകമൊണ്.

10.2.5 പ്തികേണൊത്മകഥ (Responsiveness)

�നങ്ങളപട ആവശ്യങ്ങഡളൊടും അഭിപ്രൊയങ്ങഡളൊടും നിര്ഡദേശങ്ങഡളൊടും 
എഡപെൊഴും അനകൂലമൊയി പ്രതികരിക്കൊന് കഴിയന്ന ഭരണമൊണ് സേ്ഭരണം. 
എടുക്ന്ന തീരുമൊനങ്ങൾ, നടത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ എന്നിവ �നങ്ങൾക്ക് 
ഗുണകരമല് എന്ന് കൊണുഡമ്പൊൾ ഭരണതലത്തിപല േൗര്ബല്യങ്ങൾ �നങ്ങൾ 
ചൂണ്ിക്കൊണിക്ഡമ്പൊൾ തിരുത്തൊന് കഴിയണം.

10.2.6 സ�വൊയത്ിലധിഷ്ിതം (Consenses Oriented)

�നൊധി�ത്യവ്യവസ്ിതിയിൽ വ്യക്തികൾക്ം ഗ്രൂപ്പുകൾക്ം അവരുഡടതൊയ 
അഭിപ്രൊയങ്ങളം നിര്ഡദേശങ്ങളം ആവലൊതികളം ഉണ്ൊകും. അവയ് പക്കല്ൊം 
പചവി പകൊടുക്കയം �രിഗണിഡക്കണ്വ ഉൾപക്കൊണ്് സമവൊയത്തിലൂപട 
എല്ൊവര്ക്ം സ്വീകൊര്യമൊയ തീരുമൊനങ്ങളിൽ എത്തൊന് കഴിയണം. നിയമ
വ്യവസ്കളം മൊനേണ്ഡങ്ങളം കൃത്യമൊയി �ൊലിക്കപപെടുന്ന �ക്ഷം സമവൊയ
ത്തിപലത്തൊന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ൊകില്.
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10.2.7 തുല്യത (Equity)

നിയമത്തിപന് മുമ്പിലുള്ള തുല്യതയം തുല്യ സംരക്ഷണവമൊണ് �നൊധി�ത്യ
ത്തിപന് കൊതൽ. അഡതൊപടൊപെം ഭരണവം വികസനവം സൊമൂഹ്യനീതിയിൽ 
അധിഷ്ിതവമൊകണം. നീതിയം തുല്യതയം നിഡഷധിക്കപപെട് വിഭൊഗങ്ങൾക്ക് 
സൊമൂഹ്യനീതിയം അവസരങ്ങളം ലഭ്യമൊക്കണം. ഡസവനങ്ങളം ഭരണ ഡനട്
ങ്ങളം നീതിയപടയം അര്ഹതയപടയം അടിസ്ൊനത്തിൽ ലഭ്യമൊകുന്നഡതൊ
പടൊപെം സ്വ�ന�ക്ഷ�ൊതവം നിയമലംഘനങ്ങളം അനീതിയം സംഭവിക്കൊ
തിരിക്കൊന് �ൊഗ്ത �ൊലിക്കയം ഡവണം. 

10.2.8 കൊേ്യക്ഷ�ത (Efficiency)

ഡവണ് കൊര്യങ്ങൾ ഡവണ് സമയത്ത് ചിട്ഡയൊപട നടത്തുന്നതൊണ് സേ്ഭരണം. 
കൊര്യക്ഷമതയില്ൊത്ത ഭരണം �നങ്ങൾക്ക് ഭൊരമൊകും. കയ്യൂക്ള്ളവന് കൊര്യ
ക്കൊരന് എന്ന അവസ്യം അഴിമതി, ധൂര്ത്ത്, സ്വ�ന�ക്ഷ�ൊതം എന്നിവ
യം ഭരണത്തിൽ അരഡങ്ങറരുത്. വികസനം ചിലരുപട മൊത്രം അവകൊശം 
ആവകയം ദുര്ബലരും അശരണരും അവഗണിക്കപപെടുകയം പചയ്ന്ന 
അവസ് സൃഷ്ിക്കരുത്. 

10.2.9 ഉത്േവൊേിത്ം (Accountability)

ഭരണകര്ത്തൊക്കളപട ഉത്തരവൊേിത്തം എഡപെൊഴും �നങ്ങഡളൊട് ആയിരിക്ക
ണം. തങ്ങളിൽ അര്പെിതമൊയ ചുമതലകൾ യഥൊവിധി നിറഡവറ്റുകയം ഇക്കൊ
ര്യങ്ങൾ �നങ്ങപള ഡബൊധ്യപപെടുത്തുകയം ഡവണം. �നങ്ങഡളൊട് കണക് 
�റയൊനള്ള ബൊധ്യതയൊണ് ഭരണ കര്ത്തൊവിപന് ഉത്തരവൊേിത്വം. �നങ്ങൾ
ക്ക് ഡവണ്ി �നങ്ങളപട �ണവം നൊട്ിപല വിഭവങ്ങളം ഉ�ഡയൊഗിച്് ഭരണ 
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്ന �നപ്രതിനിധികളൊയൊലും ഉഡേ്യൊഗസ്
രൊയൊലും �നങ്ങഡളൊട് കണക് �റയൊന് ബൊധ്യസ്രൊണ്. ഇതൊണ് ഭരണ
ത്തിപന് അളവഡകൊൽ.

മൂല്യങ്ങളിൽ അധിഷ്ിതമൊയതും നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം അനസരിച്ചു പ്രവര്ത്തി
ക്ന്നതുമൊകണം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകൾ. നിയമം �ക്ഷ�ൊതരഹിതമൊയം 
കൊര്യക്ഷമമൊയം നടപെൊക്കപപെടുക എന്നതൊണ് നിയമവൊഴ്ച പകൊണ്ടുഡദേശിക്ന്ന
ത്. നിയമത്തിന മുന്നിൽ ഏവരും സമന്ൊരൊപണന്നും ആര്ക്ഡവണ്ിയം നിയ
മങ്ങൾ ലംഘിക്കപപെടുന്നിപല്ന്നും ഉറപെൊക്ഡമ്പൊൾ അത് സേ്ഭരണമൊകും.

തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്ന്നതിലും അവ നടപെൊക്ന്നതിലും �നങ്ങളപട �കെൊ
ളിത്തമുണ്ൊകണം. അധികൊരം �നങ്ങൾക്ക് എന്നത് സൊ ര്ത്ഥകമൊകണം. 
വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളിപല മുന്ഗണനക ൾ �നങ്ങ ൾ തീരുമൊനിയ്കണം.

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ നടക്ന്ന എല്ൊ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം ഏവര്ക്ം 
കൊണൊനം അറിയൊനം കഴിയന്നതൊണ് സുതൊര്യത. നിഗൂഡതകൾ ഇല്ൊത്ത 
ഭരണമൊണ് സുതൊര്യഭരണം. �നങ്ങ ൾക്ക് ഭരണപത്തയം ഭരണൊധകൊരികപള
യം വിലയിരുത്തൊ ന് കഴിയണം. 2005-പല വിവരൊവകൊശ നിയമപ്രകൊരം 
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ഭരണതലത്തിലുള്ള എല്ൊ കൊര്യങ്ങളം സ്വയം പവളിപപെടുത്തുവൊന് ഡ്ൊക്ക് 
�ഞ്ൊയത്തുകൾ ബൊദ്ധ്യസ്മൊണ്.

വിഭവങ്ങളപട ഫലപ്രേമൊയ വിനിഡയൊഗത്തിലൂപട സമയബന്ധിതമൊയി കൊര്യ
ങ്ങ ൾ നടപെിലൊക്കൊ ന് കഴിയണം. ശരിയൊയ തീരുമൊനം ശരിയൊയ സമയത്ത് 
എടുക്കൊനം അവ ഫലപ്രേമൊയി നടപെൊക്കൊനം കഴിയന്നതൊണ് കൊര്യക്ഷമ
മൊയ ഭരണം. നിയമങ്ങപളയം ചട്ങ്ങപളയം കുറിച്ചുള്ള അവഡബൊധം കൊര്യക്ഷ
മത വര്ദ്ധിപെിക്ം.

ഭരണവം വികസനവം സൊമൂഹ്യനീതിയിലധിഷ്ിതമൊക്കണം. അവകൊശങ്ങ
ളിലും ആനകൂല്യങ്ങളിലും തുല്യത ഉറപെൊക്കൊ ന് കഴിയണം. വിഭൊഗീയതഡയൊ 
വ്യക്തി തൊല്ര്യഡമൊ കൂടൊപത തുല്യനീതീ ഉറപെൊക്കൊന് കഴിയക എന്നത് സേ്ഭ
രണത്തിപന് സവിഡശഷതയൊണ്.

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപല ഉഡേ്യൊഗസ്ന്ൊര്ക്ം �നപ്രതിനിധികൾക്ം �ന
ങ്ങഡളൊടു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ൊയിരിക്കണം. പ�ൊതു ഫണ്ിപന് സമൊഹരണത്തി
ലും വിനിഡയൊഗത്തിലും സുതൊര്യത ഉറപ്പുവരുത്തുകയം �നങ്ങഡളൊടു കണക്ക് 
�റയൊന് കഴിയകയം ഡവണം. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് എടുക്ന്ന തീരുമൊനങ്ങ
ളപട യക്തി ഗ്ൊമസഭകപള ഡബൊദ്ധ്യപപെടുത്തൊ ന് കഴിയണം.

10.3 സേ്ഭേണം – സൊദ്്യതക ൾ, സംവിധൊനങ്ങൾ

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ സേ്ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഭരണഘടന 
നല്കുന്ന സൊദ്ധ്യതയം നിയമങ്ങ ൾ നല്കുന്ന സൊദ്ധ്യതയം ഉണ്്. �തിപനൊന്നൊം 
�ട്ികയൊണ് ഭരണഘടന നല്കുന്ന സൊദ്ധ്യതപയകെി ൽ �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് 
നിയമവം വിവരൊവകൊശ നിയമവം, ഡസവനൊവകൊശ നിയമവമൊണ് മറ്് സൊ
ദ്ധ്യതകൾ.

ഭരണഘടനയം നിയമങ്ങളം ഉറപ്പു വരുത്തുന്ന സേ്ഭരണ സംവിധൊനങ്ങളൊണ് 
–

1. �നകീയ സംവിധൊനം (കമ്മിറ്ി സംവിധൊനം)
2. ഓഫീസ് സംവിധൊനങ്ങ ൾ
3. നിയമ സംവിധൊനങ്ങൾ 
4. ഓഡിറ്് സംവിധൊനങ്ങൾ എന്നിവ. 

ഇവപയ ശക്തിപപെടുത്തുക, ചിട്പപെടുത്തുക എന്നത് �രമ പ്രധൊനമൊണ്.

10.4 �നകതീയ സംവിധൊനം

10.4.1 ഗ്ൊ� സഭ

ഡവൊട്ര്�ട്ികയിൽ ഡ�രുള്ള എല്ൊവരും അംഗങ്ങൾ. ഗ്ൊമ �ഞ്ൊയത്ത് 
വൊര്ഡ് പമമ്പര് കണ്വീനര്. മൂന്ന് മൊസത്തിപലൊരിക്കൽ ഡയൊഗം കൂടണം. 
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�ദ്ധതി ആസൂത്രണത്തിനം, ഗുണഡഭൊക്തൃ പതരപഞെടുപെിനം നിര്ബന്ധമൊ
യം ഗ്ൊമ സഭക ൾ വിളിച്ചു ഡചര്ക്കണം. ഗ്ൊമ സഭയപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളി ൽ 
പമമ്പപറ സഹൊയിക്കൊ ന് ഒരു ഉഡേ്യൊഗസ്പന ഡകൊ-ഓര്ഡിഡനറ്റൊയി ഭരണ 
സമിതി തീരുമൊനിക്കണം. വൊര്ഡിപല �ത്ത് ശതമൊനത്തി ൽ കുറയൊത്ത ഡവൊ
ട്ര്മൊ ര് ആവശ്യപപെടുന്ന �ക്ഷം അവര് ഉന്നയിക്ന്ന കൊര്യങ്ങ ൾ ചര്ച് പചയ്
ന്നതിനൊയി ഗ്ൊമ സഭയപട ഒരു സൊധൊരണ ഡയൊഗം വിളിച്ചു ഡചര്ക്കണം.

10.5 ഓഫതീസ് സംവിധൊനങ്ങൾ 

10.5.1 കമ്ിറ്ി സംവിധൊനം 

ഭരണ സമിതി, സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്ി, സ്റ്റൊന്ഡിങ് കമ്മിറ്ികൾ, സബ് കമ്മിറ്ി
കൾ, വര്ക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പുകൾ തുടങ്ങി �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിലും �ദ്ധതി രൂ
�ീകരണ മൊര്ഗഡരഖയിലും �റഞെിട്ടുള്ള കമ്മിറ്ി സംവിധൊനങ്ങൾ അവയപട 
ഉത്തരവൊേിത്വങ്ങളം ചുമതലകളം മനസ്ിലൊക്കയം കൃത്യമൊയം ഫലപ്രേമൊ
യം പ്രവര്ത്തിക്കയം പചയ്ക. കൂട്ൊയ്മയൊണ് അധികൊര വിഡകന്ദീകരണ
ത്തിന് അടിസ്ൊന ശില എന്ന് തിരിച്റിയണം. ഡയൊഗങ്ങൾ പ്രഹസനമൊ
ക്കി കമ്മിറ്ികപള ദുര്ബലമൊക്കിയൊൽ ഭരണ കൊര്യക്ഷമതയം, സുതൊര്യതയം 
അസൊധ്യമൊകും. ശരിയൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കൊനം എടുത്ത തീരുമൊന
ങ്ങൾ ഒരു മനഡസ്ൊപട നടപെൊക്കൊനം കമ്മിറ്ി സംവിധൊനങ്ങൾക്ം ഡനതൃത്വം 
നൽകുന്നവര്ക്ം കഴിയണം 

10.5.2 ഫ്രണ്ട് ഓഫതീസ് 

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിൽ �നങ്ങൾ ഡസവനങ്ങൾക്കൊയി സമീ�ിക്ന്ന രെണ്് 
ഓഫീസുകൾ �നഡസവന ഡകന്ദങ്ങൾ ആക്കി ചിട്പപെടുത്തണം. ഇവിപട 
സൗകര്യങ്ങപളൊരുക്കി എല്ൊ ഡസവനങ്ങളം ഡവഗത്തിലും കൊര്യക്ഷമമൊയം 
അഴിമതിക്ക് ഇട നൽകൊപതയം നൽകൊന് ഡവണ്ി ചിട്പപെടുത്തണം. രെണ്് 
ഓഫീസിൽ സ്വീകരിക്ന്ന അഡ�ക്ഷകളിൽ �ിന്തുണ നൽകി �ിന്നിപല 
മുഴുവന് ഓഫീസ് സംവിധൊനങ്ങളിലൂപടയം ഡസവനങ്ങളം ആനകൂല്യങ്ങളം 
മുന്ഗണനൊ അടിസ്ൊനത്തിൽ സുതൊര്യമൊയം �നഡസവന ഡകന്ദങ്ങളിലൂപട 
തപന്ന നിശ്ിത സമയത്തു തപന്ന നൽകൊനള്ള ക്മീകരണങ്ങൾ ഏര്പപെടു
ത്തണം.

ഇഡതൊപടൊപെം ഓഫീസിപല പ്രവര്ത്തനക്ഷമത വര്ധിപെിക്ന്നതിനള്ള നട�
ടികൾ സ്വീകരിക്കണം. �ീവനക്കൊരുപട പ്രതിേിന ഹൊ�ര് ഡരഖപപെടുത്തുന്ന 
ഹൊ�ര് ഡബൊര്ഡ്, ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് കൊര്യൊലയം വഴി നൽകുന്ന എല്ൊ 
ഡസവനങ്ങളപടയം മൊനേണ്ഡങ്ങളം ഹൊ�രൊഡക്കണ് ഡരഖയം ഡസവനം ലഭ്യ
മൊകുന്ന സമയ�രിധിയം ഡരഖപപെടുത്തിയ ഡസവന വിവര ഡബൊര്ഡ് എന്നിവ 
പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് മനസ്ിലൊവന്ന രീതിയിൽ ഭംഗിയൊയി പ്രേര്ശിപെിക്കണം. 
ഡസവനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമൊയി നൽകുന്നു എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തൊനം ഭരണ 
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സുതൊര്യതയപട ഭൊഗമൊയി വിവരൊവകൊശ നിയമപ്രകൊരം മുടക്കം കൂടൊപത 
ഡരഖകൾ കപണ്ത്തി നൽകൊനം ഉ�കരിക്ന്ന വിധത്തിൽ ശൊസ്തീയമൊയി 
ചിട്പപെടുത്തിയ സൗകര്യപ്രേമൊയ ഒരു റിക്കൊര്ഡ് റം സജ്ജീകരിഡക്കണ്തും 
റിക്കൊര്ഡുകൾ കൊലൊനസൃതമൊയി സൂക്ഷിക്കൊനം സംരക്ഷിക്കൊനം ചുമതലയ
ള്ള റിക്കൊര്ഡ് കീപെപറ ചുമതലപപെടുഡത്തണ്തുമൊണ്. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് 
ഡസവനങ്ങളപട ഭൊഗമൊയി സൊമഗ്ികൾ, ഡസ്റ്റഷനറി ഉ�കരണങ്ങൾ എന്നിവ 
സൂക്ഷിക്കൊനള്ള സൗകര്യങ്ങഡളൊപട ഡസ്റ്റൊര് റം കൂടി സജ്ജീകരിഡക്കണ്തും 
ഡസ്റ്റൊര് കീപെപറ ചുമതലപപെടുഡത്തണ്തുമൊണ്.

10.5.3 ഇ-ഗഡവണന്സ്

ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് ഭരണം കൊര്യക്ഷമമൊക്ന്നതിനം �ൗരഡസവനം സുഗ
മമൊക്ന്നതിനം ഡവണ്ി ഇ-ഗഡവണന്സ് സംവിധൊനം ഏര്പപെടുഡത്തണ്ത് 
അനിവൊര്യമൊണ്. ആവശ്യമൊയ കമ്പ്യൂട്റുകളം പ്രിന്റുകളം പസര്വറുകളം, 
യ.�ി.എസ് സംവിധൊനങ്ങളം, ഇന്ര്പനറ്് വഴിയള്ള ശംഖലൊ ബന്ധവം, 
ഓണ്സലന് സംഡവേന സൗകര്യങ്ങളം ഏര്പപെടുത്തുന്നഡതൊപടൊപെം ആവശ്യ
മൊയ ഡസൊഫ്റ് പവയറുകൾ വിന്യസിച്ചുപകൊണ്് തൊപഴ �റയന്ന ഡനട്ങ്ങൾ സക
വരിക്കൊന് കഴിയം.

1. �ൗരന്ൊരുമൊയം വിവിധ വകുപ്പുകളമൊയം വിവരവിനിമയം സുഗമമൊക്ക 

2. ഡവഗതയിലും കൊര്യക്ഷമമൊയം ഡസവനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ക 

3. ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് തനത് വരുമൊനം വര്ധിപെിക്കയം �ൊഴ് 
പചലവ് നിയന്തിക്കയം പചയ്ക

4. ഭരണ നട�ടി ക്മങ്ങൾ ലഘൂകരിക്ക 

5. ഡസവനങ്ങളപട ഗുണ നിലവൊരം വര്ധിപെിക്ക

ഇപ്രകൊരം സംസ്ൊനപത്ത എല്ൊ തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലും 
ഇ-ഗഡവണന്സ് നടപെൊക്കപയന്ന ലക്ഷ്യഡത്തൊപട 1999 ജൂണിൽ ഇന്ഫര്ഡമ
ഷന് ഡകരള മിഷന് (ഐ.പക.എം) രൂ�ീകരിച്ചു. ഡകരളത്തിപല �ഞ്ൊയത്തുക
ളിപലയം നഗരസഭകളിപലയം വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നിര്വഹിക്ന്നതിന് 
മുനിസിപെൽ / �ഞ്ൊയത്ത് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം, അനബന്ധ നിയമങ്ങളം 
ചട്ങ്ങളം എന്നിവയ്ക് അനസൃതമൊയി നഗര സഭകളം �ഞ്ൊയത്തുകളം നിര്
വഹിക്ന്ന എല്ൊം ഭരണനിര്വ്വഹണ നട�ടികൾക്ം അനസൃതമൊയി, വിക
സിപെിപച്ടുത്ത വിവിധ ഡസൊഫ്റ് പവയറുകൾ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ വിന്യ
സിച്ിട്ടുള്ളതൊണ്. അവ ഉ�ഡയൊഗിച്് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം 
ഡസവനങ്ങളം കൊര്യക്ഷമതഡയൊപടയം ഓണ്സലന് വഴി സുതൊര്യതഡയൊപട
യം ഡവഗത്തിൽ നിര്വഹിക്കൊന് കഴിയന്നതൊണ്. ഓണ്സലന് ഡസവനങ്ങൾ 
ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് സംഡയൊ�ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര് ഉ�ഡയൊഗിച്് കൊര്യക്ഷമത 
പമച്പപെടുത്തുന്നതിനള്ള നീക്കങ്ങളം പുഡരൊഗമിക്ന്നു.
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വിവിധ ഐ.പക.എം ഡസൊഫ്റ് പവയറുകളം അവയപട പ്രവര്ത്തന ഡമഖലയം 
ചുവപട ഡചര്ക്ന്നു

1) സുഡലഖ - �ദ്ധതി രൂ�ീകരണം, നിര്വഹണം
2) ഡസവന (സിവിൽ ര�ിഡ്രേഷന്) - �നന-മരണ-വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷന്
3) ഡസവന(പ�ന്ഷന്) - സൊമൂഹ്യ സുരക്ഷൊ പ�ന്ഷന് അഡ�ക്ഷകളിഡന്ലു

ള്ള നട�ടികൾ
4) സഞ്യ - റവനയു വിവരങ്ങൾ സകകൊര്യം പചയ്ന്നതിനള്ള അപ്ിഡക്ക

ഷന്, ഇ-ഡ�യ് പമന്്, നികുതി-നികുതിഡയതര വരുമൊനം സംബന്ധിച്ത് 
(Web അധിഷ്ിതം)

5) സൊംഖ്യ - അക്രൂവൽ അടിസ്ൊനമൊക്കിയള്ള ഡബിൾ എന്രൈി അക്കൗ
ണ്ിംഗ് അപ്ിഡക്കഷന് 

6) സ്ൊ�ന - �ീവനക്കൊരുപട ഡസവന-ഡവതന വിശേൊംശങ്ങൾ
7) സൂചിക - രെണ്് ഓഫീസ് സംവിധൊനം വഴിയള്ള ഫയൽ നീക്കവം 

ഫയൽ രൈൊക്കിംഗും 
8) സഡകെതം - പകട്ിട നിര്മ്മൊണൊനമതി സംബന്ധിച്ത് (Web അധിഷ്ി

തം) 
9) സംഡവേിത – സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പവബ്സസറ്് ലഭ്യമൊക്ന്ന

തിന് 
10) സകര്മ്മ - ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് കമ്മിറ്ി ഡയൊഗ നട�ടികൾ, തീരുമൊന

ങ്ങൾ ഓണ്സലനൊയി 
11) സഞ്ിത - �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് / മുനിസിപെൊലിറ്ി നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം 

ഡരഖപപെടുത്തുന്ന പവബ് അധിഷ്ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര്
12) സചിത്ര (അസറ്് ) - ആസ്തി വിവരങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തുന്ന പവബ് അധി

ഷ്ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര്
13) സചിത്ര (�ി.ഐ.എസ് ) - തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭൂ�ട

ങ്ങൾ, മൊപ്പുകൾ തയ്ൊറൊക്ന്നതിനള്ള അപ്ിഡക്കഷന് 
14) സഹൊയ - സര്ക്കൊര് സ്കൂളിപല വിേ്യൊര്ത്ഥിയപട ഓഡട്ൊമൊറ്ിക് സ്കൂൾ 

ഹൊ�ര് സംവിധൊനം ഡമൊണിറ്ര് പചയ്ന്നതിന്
15) സമന്വയ, സുഡരഖ, സമഗ് - തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�ങ്ങൾ ഉ�ഡയൊ

ഗിക്ന്ന വിവിധ ഇനം ആപ്ിഡക്കഷനകൾ ഒപരൊറ് വിന്ഡഡൊയിൽ ലഭ്യൊ
മൊക്ന്നതിനം �നങ്ങൾക്ക് ഡസവനങ്ങൾ വിരൽ തുമ്പിൽ എത്തിക്ന്ന
തിനമുള്ള പവബ് ആപ്ിഡക്കഷന്

ഇ-ഗഡവണന്സിനൊയി രൂ�കൽ�ന പചയ്തു നടപെൊക്ന്ന മറ്റു സംവിധൊന
ങ്ങൾ:-

1. ഡഹൊസ്പിറ്ൽ കിഡയൊസ്് - ആശു�ത്രികൾ മുഡഖനയള്ള �നന-മരണ ര�ി
ഡ്രേഷന് സംവിധൊനം
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2. �നഡസവന ഡകന്ദങ്ങൾ - പ�ൊതു �നങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ വിവിധ 
ഡസവനങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നതിനം, �ണമിട�ൊടുകൾ നടത്തുന്നതിന
മുള്ള ആധുനിക രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ര്വൽകൃത ഓഫീസ് കൗണ്ര് 
സംവിധൊനം.

3. ഇ-ടിക്കറ്ിങ് - സിനിമ തിഡയറ്റുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന വിഡനൊേനി
കുതി സകകൊര്യം പചയ്ന്നതിനൊയി തയ്ൊറൊക്കിയ ഡസൊഫ്റ് പവയറൊണ് 
E- Line Ticketing Platform

4. ശുചിത്വ �ൊഗ്ത ഡ�ൊര്ട്ൽ - തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ ആഡരൊഗ്യ 
�ൊഗ്ത പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട്് ഓഡരൊ വൊര്ഡിലും നടക്ന്ന 
സര്ഡവ്വ വിവരങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തുന്ന ഡ�ൊര്ട്ൽ 

5. റീബിൽഡ് ഡകരള ആപ്ിഡക്കഷന് - ഡകരളത്തിൽ സംഭവിച് പ്രളയത്തിൽ 
ഡ�മൊരിയിലും മണ്ണിടിച്ിലിലും കൊരണം വീടും ഭൂമിയം നഷ്പപെട്വര്ക്ക് 
നൊശനഷ്ം തിട്പപെടുത്തൊന് കണക്കൾ ഡശഖരിക്കൊനള്ള ഡ�ൊര്ട്ൽ 

6. ERP Solutions - ഐ.പക.എം വികസിപെിച് ആപ്ിഡക്കഷനകൾ 
ഓഡരൊന്നും പ്രഡത്യകം അസ്തിത്വത്തിൽ ആണ് നിലപകൊള്ളുന്നത്. ഇവപയ 
ഏകീകരിച്് ഒറ് ഡലൊഗിനിലൂപട തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല 
മുഴുവന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ൊന് തയ്ൊറൊക്കി വരുന്ന 
പവബ് അധിഷ്ിത സംഡയൊ�ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര് ആപ്ിഡക്കഷനൊണ് ERP 
Solutions.

10.5.4 ഡ്ൊക്്  പഞ്ൊയത്തുകളമെ ഐഎസ്ഒ 9001:2015  
സർട്ടിഫിഡക്ഷന്

ഗുണഡമന് സംവിധൊനത്തിന  (Quality Management Systems) ലഭിക്ന്ന 
അന്തൊരൊഷ്ട്ര അംഗീകൊരമൊണ് ഐ എസ്ഒ. 9000. സംസ്ൊനപത്ത എല്ൊ 
ഡ്ൊക്ക്  �ഞ്ൊയത്തുകളം  ഐഎസ്ഒ 9001:2015 സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് കര
സ്മൊക്കി എന്ന വലിയ ഡനട്ം ഇതിഡനൊടകം വകുപെ് സ്വന്തമൊക്കിയിട്ടുണ്്. 
കിലയപട കണ്സൾട്ന്സിയിൽ ഒരു വര്ഷകൊലം നീണ്ടുനിന്ന  ഡ്ൊക്ക്  
�ഞ്ൊയത്തുകളപട ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ 2019 
വര്ഷവസൊനഡത്തൊപടയൊണ് പൂര്ത്തിയൊക്കിയത്. ഡ�ൊലി സമയം കഴിഞ്ഞും 
അവധി േിവസങ്ങളിൽ �ീവനക്കൊരും �നപ്രധിനിധികളം ഒറ് പകട്ൊയി പ്ര
വര്ത്തിച്ൊണ് ഓഡരൊ ഡ്ൊക്ക്  �ഞ്ൊയത്തുകളം ഈ ഡനട്ം സക�ിടിയിൽ 
ഒതുക്കിയത്.

ഡ്ൊക്ക്  �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ ഗുണഡമന് സംവിധൊനം ഒരുക്കൊനള്ള കണ്സ
ൽട്ണ്സി സഹൊയമൊണ് കില നൽകിയത്. സ്ൊ�നത്തിപല സംവിധൊനം 
ഓഡിറ്്  പചയ്് ഐ.എസ്.ഒ 9001:2015  സര്ട്ിഫിക്കറ്് നൽകിയത് NABCB 
അംഗീകൃത ഓഡിറ്്  ഏ�ന്സികളൊണ്. മൂന്ന് വര്ഷഡത്തക്കൊണ് ഐ.എസ്.ഒ 
അംഗീകൊരം സ്ൊ�നത്തിന് ലഭിക്ന്നത്. �പക്ഷ എല്ൊ വര്ഷവം സര്ഡവയി
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ലന്സ് ഓഡിറ്്  നടത്തി ഗുണഡമന് സംവിധൊനം നിലനിന്നു ഡ�ൊകുന്നുപണ്ന് 
ഓഡിറ്്  ഏ�ന്സിപയ ഡബൊധ്യപ�ടുത്തിയൊൽ മൊത്രഡമ സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് നി
ലനിൽക്കയള്ളൂ. അല്ൊത്ത�ക്ഷം സര്ട്ിഫിക്കറ്് സപസ്പന്ഡ് പചയ്പ�ടും. 
അതുപകൊണ്് ഐ.എസ്.ഒ അംഗീകൊരം നിലനിര്ത്തുന്നതിന് കൃത്യമൊയ തുടര്
പ്രക്ിയകൾ ആവശ്യമൊണ്. അത് ഭരണ സമിതിയപടയം �ീവനക്കൊരുപടയം 
പൂര്ണ�കെൊളിത്തവം സ�ീവ ഇടപ�ടലുകളിലൂപട മൊത്രഡമ സൊധ്യമൊവകയള്ളൂ.

ഗുണഡമന് സംവിധൊനത്തിപന് ഏഴു തത്വങ്ങളൊയ �നഡകന്ദീക്ിതം (Customer 
Focus), ഡനതൃത്വം (Leadership), �രിപൂര്ണ �കെൊളിത്തം (Engagement 
Of People), പ്രക്ിയ സമീ�നം (Process Approach), പമച്പ�ടുത്തൽ 
(Improvement), വസ്തുതൊടിസ്ിത തീരുമൊനപമടുക്കൽ (Evidence Based 
Decision Making), ബന്ധങ്ങളപട �രി�ൊലനം (Relationship Management) 
എന്നിവപയ അടിസ്ൊനപ�ടുത്തിയൊണ് ഡ്ൊക്ക്  �ഞ്ൊയത്തുകൾ  ഐ.എ
സ്.ഒ സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടത്തിയത്. അതിപന് ഭൊഗമൊയി 
സ്ൊ�നത്തിൽ രെന്്  ഓഫീസ്, പറഡക്കൊര്ഡ്  സംവിധൊനം, ഡസവന വിതരണ 
സംവിധൊനം, പഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ, പ്രവര്ത്തന അന്തരീക്ഷം,  �ീവനക്കൊ
രുപട പ്രകടനം, പ�ൊതു �നസംതൃപ്തി എന്നിവയിൽ പ്രകടമൊയ മൊറ്ം വീക്ഷി
ച്ിട്ടുണ്്. �പക്ഷ ഇവ കൃത്യമൊയ വിലയിരുത്തുകയം പമച്പ�ടുത്തുകയം പചയ്ി
പല്കെിൽ ഗുണഡമന്യള്ള ഡസവനങ്ങൾ �നങ്ങൾക്ക്  നൽക്കൊന് സൊധിക്കില്

ഓഡരൊ സ്ൊ�നവം ഗുണനിലവൊരത്തിഡലക്ക് ഉയരുഡമ്പൊഴും അതിൽ കൂടുതൽ 
പമച്പപെടുത്തൊനള്ള അവസരങ്ങളൊണ് മുഡന്നൊട്് കൊഡണണ്ത്. ഗുണഡമന് സം
വിധൊനത്തിപന് നിലനിൽ�ിനം തുടര്ച്യൊയ പമച്പപെടുത്തലിനം, ഗുണഡമ
ന് തത്വങ്ങളനസരിച്ചു നടപെിലൊക്കിയ എല്ൊ പ്രവര്ത്തനങ്ങളം �ഞ്ൊയത്ത് 
തലത്തിൽ ഡമൽഡനൊട്ം നടത്തണം. പ്രധൊനമൊയം ഊന്നൽ നൽഡകണ് ഡമഖ
ലകൾ ഇവപയൊപക്കയൊണ്- രെണ്് ഓഫിസ്, ഡസവനപ്രധൊന സംവിധൊനം, 
ഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ, പറഡക്കൊര്ഡ്  സംവിധൊനം.

സ്ൊ�നത്തിൽ ഗുണഡഭൊക്തകപള സ്വൊഗതം പചയന്നത് രെണ്് ഓഫീസിലൊ
യൊതിനൊൽ തപന്ന അതിപന് പ്രകടനം കൃത്യമൊയി വിലയിരുഡത്തണ്തുണ്്.  
രെണ്് ഓഫീസിൽ ഒരുക്കിയിട്ടുള്ള  പഭൗതിക സൗകര്യങ്ങൾ �ര്യൊപ്തമൊഡണൊ, 
സൂചന ഡബൊര്ഡുകൾ കൊലികമൊഡണൊ, �നങ്ങളതിൽ തൃപ്തരൊഡണൊപയന്നും വി
ശകലനം പചയ്ണം. സമയബന്ധിതമൊയ  ഡസവനങ്ങൾ �നങ്ങൾക് നൽകു
വൊന്  രെന്് ഓഫീസ് പ്രവര്ത്തനവം, അതിന അനബന്ധ ഫയൽ സംവി
ധൊനവം കൃത്യമൊയി പ്രവര്ത്തിക്കണം. പ�ൗരസര്ഡവ്വ നിര്ഡേശങ്ങൾ, ഡസവന 
വിലയിരുത്തൽ ഡഫൊറങ്ങളപട ഡക്ൊഡീകരണം,എന്നിവയിൽ നിന്നുമുള്ള അഭി
പ്രൊയങ്ങൾ  ഉ�ഡയൊഗപ�ടുത്തി, ആവശ്യപമന്നു ഡതൊന്നുന്ന മൊറ്ങ്ങൾ രെണ്് 
ഓഫീസിൽ വരുത്തൊം. സ്ൊ�നത്തിപന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതവം  
ശുചിത്വവമൊയ �ശ്ൊത്തല സൗകര്യങ്ങളം നിലവൊരമുള്ള സൊഡകെതിക സംവി
ധൊനങ്ങളമുപണ്ന്നു ഉറപെ് വരുത്തണം. 
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ഓഡരൊ സ്ൊ�നത്തിപന്യം നപട്ല്് എന്ന വിഡശഷിപെിക്കൊവന്ന ഒന്നൊണ് കൃ
ത്യതയള്ള പറഡക്കൊര്ഡ് സംവിധൊനം.  എത്ര �ഴക്കഡമറിയ ഫയലും കൊലതൊ
മസമില്ൊപത എടുക്കൊവന്ന ഒരു പറഡക്കൊര്ഡ് സംവിധൊനം �നങ്ങൾക്ക് മികച് 
ഡസവനം നൽകുന്നതിൽ വളപര അധികം �കെ് വഹിക്ന്നു.   പറഡക്കൊര്ഡ് 
സംവിധൊനം നിലനിര്ത്തി പകൊണ്് ഡ�ൊകുന്നതിന ഫയലുകൾ ഡക്ലൊസ് പചയ്് 
ഡിഡസ്പൊസൽ ഡരഖപ�ടുത്തി പറഡക്കൊര്ഡ്  റമിൽ ശുചിയൊയി സൂക്ഷിക്കയം, 
കൊലൊവധി കഴിഞെ പറഡക്കൊര്ഡ്  നട�ടിക്മം �ൊലിച്ചു  നശിപെിക്കയം പച
യ്ന്നുപണ്ന്ന് കൃത്യമൊയി വിലയിരുത്തണം. ഇത് കൂടൊപത ഗുണഡമന് സംവിധൊ
നവമൊയി ബന്ധപ�ട്ടു തയൊറൊക്ന എല്ൊ ഡരഖകളം കൊലികമൊപണന്ന് ഉറപെ് 
വരുത്തണം. ഇവപയല്ൊം ഇപന്ര്ണൽ ഓഡിറ്് , മൊഡന�് മന്്   റിവ്യൂ എന്നി  
ഡമൊണിറ്റിംഗ് സംവിധൊനങ്ങളപട സഹൊയഡത്തൊപട വിലയിരുത്തുകയം ആവ
ശ്യപമകെിൽ പമച്പ�ടുത്തുകയം പചയ്ൊം.

�നങ്ങൾക്ക്  ഗുണഡമന്യള്ള ഡസവനങ്ങൾ കൃത്യമൊയി നൽകുന്ന സംവിധൊനം 
ഒരുക്ന്നതിന് �നപ്രധിനിധികളം �ീവനക്കൊരും നടത്തിയ പ്രയത്നത്തിപന് 
ഫലമൊണ് ഓഡരൊ ഡ്ൊക്ക്  �ഞ്ൊയത്തുകളപടയം ഐ.എസ്.ഒ അംഗീകൊരം. 
അവ കൃത്യമൊയി നിലനിര്ത്തി പകൊണ്് ഡ�ൊകുകപയന്നത് എല്ൊവരുപടയം 
കൂട്ൊയ ഉത്തരവൊധിത്വമൊണ്.

10.6 ഡനതൃപൊെവം ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് ഭേണത്ിൽ 

പ്രൊഡേശിക ഗവണ്പമന്റിപന് ഭൊഗമൊയ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളിൽ അധികൊ
രത്തിൽ വന്ന �നപ്രതിനിധികൾക്ക് ഡനതൃ�ൊടവവം പപ്രൊഫഷണൽ സമീ�
നവം ഒഴിച്ചുകൂടൊന് വയ്ൊത്തതൊണ്.

കൊര്യക്ഷമവം ഫലപ്രേവമൊയ ഭരണം കൊഴ്ച പവക്ന്നതിന് ഓഡരൊരുത്തരുപട
യം സവിഡശഷമൊയ കഴിവകൾ സ്വയം തിേിച്റിയകയം പ്ഡയൊ�നമപെടത്തുക
യം മചയ്യുക എന്നതൊണ് നപമ്മ വി�യത്തിഡലക്ക് നയിക്ന്ന ആേ്യ ചവിട്ടു�
ടി. ഓഡരൊ �നപ്രതിനിധിയം തപന് വ്യക്തിത്വത്തിപന് ശക്തിയം ഡ�ൊരൊയ്മയം 
തിരിച്റിയകയം അവയപട അടിസ്ൊനത്തിൽ അവസരങ്ങളം പവല്ലുവിളിക
ളം ഡനരിടുകയം ഡവണം. അവസരങ്ങൾ �രമൊവധി പ്രഡയൊ�നപപെടുത്തുകയം 
പവല്ലുവിളികപള ഡനരിട്് അതി�ീവിക്കയം ഡവണം.

മപറ്ൊരു പ്രധൊനപപെട് ഡനതൃ�ൊടവം ഫലപ്േ�ൊയ ആശയ വിനി�യം സൊധ്യ
മൊക്ക എന്നതൊണ്. വിവിധ തരം സഡകെതങ്ങളിലൂപട ഫലപ്രേമൊയ ആശ
യവിനിമയം നടത്തൊനം �നങ്ങൾക്ക് ഡവണ്തും ഡവണ്ൊത്തതും അവരുപട 
ഇഷ്ൊനിഷ്ങ്ങളം തിരിച്റിയൊനം കഴിയണം. ഫലപ്രേമൊയ ആശയ വിനിമയ
ത്തിലൂപടയൊണ് �നങ്ങളപട വികൊരം മനസ്ിലൊക്കൊനം അവരുപട തൊൽ�ര്യ
ങ്ങപള ഗുണ�രമൊയി സ്വൊധീനിക്കൊനം കഴിയന്നത്.

സദേര്ഭത്തിപനൊത്ത് സംസൊരിക്കൊനം പ്സംഗകലയിൽ പ്രൊവീണ്യം ഡനടൊനം 
ഡനതൃതലത്തിപല സ്വൊധീനം പ്രഡയൊ�നപപെടുത്തണം. സഭൊകമ്പം, ആശയേൊ
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രിദ്്യം, അവതരണ ഭ്രമം എന്നിവപയ അതി�ീവിച്് ഡശ്ൊതൊക്കളപട ശ്ദ്ധ 
ആകര്ഷിക്കൊനം ചിന്തപയ ഉണര്ത്തൊനം കഴിയന്ന സഡകെതങ്ങൾ കപണ്
ത്തി പ്രഡയൊ�നപപെടുത്തണം. സദേര്ഭത്തിനനസരിച്് സ്വൊഗതം �റയൊനം, 
അധ്യക്ഷ പ്രസംഗം നടത്തൊനം, ഉേ്ഘൊടനം നിര്വഹിക്കൊനം, മുഖ്യപ്രഭൊഷ
ണം നടത്തൊനം, ആശംസ അര്പെിക്കൊനം, നദേി �റയൊനം എല്ൊം �രിശീ
ലിച്ചു കഴിവ ഡനടണം. ഭരണ സമിതി, കമ്മിറ്ി ഡയൊഗങ്ങളിൽ ഡമൽപ്രകൊരമു
ള്ള കഴിവകൾ പ്രഡയൊഗത്തിൽ വരുത്തണം. ഭരണ സമിതി ഡയൊഗങ്ങളിൽ 
ചിട്യൊയി ഡചൊേ്യങ്ങളം പ്രശ്നനങ്ങളം ഉന്നയിക്കൊനം അവയ്ക് വ്യക്തതഡയൊപട 
മറു�ടി നൽകൊനം ശ്ദ്ധിഡക്കണ്തുണ്്. അ�ണ്കളിഡന്ൽ നടക്ന്ന ചര്ച്ക
ളിൽ വിഷയം �ഠിച്് അവതരിപെിക്കൊനം പ�ൊതു തൊല്ര്യത്തിപന് അടിസ്ൊ
നത്തിൽ ചര്ച്യിൽ ഉന്നയിക്ന്ന വസ്തുതകൾ കൂടി ഉൾപക്കൊണ്് ഡയൊ�ിച് 
തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്കൊനം കഴിയണം.ചര്ച്കളിൽ എല്ൊവര്ക്ം അവസരം 
ലഭിക്ന്ന രീതിയിൽ നിയന്തണങ്ങൾ �ൊലിക്കൊനം ഉയര്ന്ന �നൊധി�ത്യ മൂ
ല്യങ്ങൾ ഉയര്ത്തിപെിടിക്കൊനം തികഞെ അച്ടക്കം �ൊലിക്കൊനം കഴിയണം. 
അഡതൊപടൊപെം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തിപന് അധികൊര �രിധിയിൽ വരുന്നതും 
അടിയന്തിര ശ്ദ്ധ ആവശ്യമുള്ളതുമൊയ പ്രഡമയങ്ങൾ തയ്ൊറൊക്കി അവതരിപെി
ക്കൊനം ചിട്യൊയ ചര്ച്യിലൂപട പ്രഡമയങ്ങൾക്ക് വ്യക്തതഡയൊപട തീരുമൊനം 
എടുക്കൊനം കഴിയണം. ഭരണ സമിതി ഡയൊഗങ്ങളിൽ ക്മ രഹിതമൊയി പ�
രുമൊറുകഡയൊ ഡയൊഗം തടസപപെടുത്തുകഡയൊ പചയ്ൊപത ഡയൊ�ിപ്പുള്ള നില�ൊടു
കൾ സ്വീകരിക്കൊനം കഴിയണം.

ഡനതൃ�ൊടവത്തിൽ വ്യക്ി ബന്ധങ്ങൾക്് ഏപറ പ്രൊധൊന്യമുണ്്. പ�ൊതു സൊ
മ്പത്തിക വികസനവം സൊമൂഹ്യനീതിയം സകവരിക്കൊനള്ള നമ്മുപട �രി
ശ്മത്തിൽ ഭൗതിക വിഭവങ്ങളം മനഷ്യസമ്പത്തുമൊണ് നമ്മുപട സകമുതൽ. 
മനഷ്യ വിഭവഡശഷി ഫലപ്രേമൊയി വിനിഡയൊഗിച്് വികസന ഡക്ഷമ ലക്ഷ്യ
ങ്ങൾ സകവരിക്കണപമകെിൽ ഫലപ്രേമൊയ വ്യക്തി ബന്ധങ്ങളിലൂപടയള്ള 
സഡന്തൊഷകരമൊയ അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ിക്കൊന് കഴിയണം. അഡതൊപടൊപെം 
ലക്ഷ്യ ഡബൊധഡത്തൊപട സമൂഹപത്ത നയിക്കൊനം കഴിയണം. മറ്റുള്ളവരിൽ 
സ്വീകൊര്യത ഉറപെൊക്ന്ന പ�രുമൊറ്ം രൂ�പപെടുത്തുന്നതിലൂപട നമ്മുപട വ്യക്തി
ത്വത്തിൽ മറ്റുള്ളവപര ആകൃഷ്രൊക്കൊനം കഴിയം.

അടുത്തതൊയി ഡനത്യത്വഡശഷിയൊണ് ചര്ച്പചയ്പപെടുന്നത്. ഒരു സമൂഹത്തിന് 
സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്തി മുഡന്നൊട്് നയിക്കൊനള്ള ഉത്തരവൊേിത്വം ഏപറ്ടു
ത്തയൊപള നമുക്ക് ഡനതൊവൊയി കണക്കൊക്കൊം. കുടുംബത്തിലും സമൂഹത്തിലും 
സമുേൊയത്തിലും എല്ൊം ഡനതൊക്കപള േര്ശിക്കൊം. വ്യക്തികപള പ്രഡചൊേിപെി
ക്ക, വളര്ത്തുക, ടീം ആക്കി മൊറ്റുക, പ�ൊതു ലക്ഷത്തിന് അണിനിരത്തുക 
എന്നിവയൊണ് ഡനതൊവിപന് േൗത്യങ്ങൾ. കൊലൊനസൃതമൊയ �നൊധി�ത്യ 
സശലിയിൽ �നങ്ങപള ഡയൊ�ിപെിച്ചു ഐക്യഡത്തൊപടയം കൂട്ൊയ്മഡയൊപടയം 
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പ്രവര്ത്തന ഗതി നിയന്തിക്ന്ന ഡനതൊക്കപളയൊണ് ഇന്നപത്ത കൊലഘട്ത്തി
ന് ആവശ്യം. മറ്റുള്ളവപര അംഗീകരിക്കയം അഭിനദേിക്കയം പചയ്ന്നതി
ഡനൊപടൊപെം ഗ്രൂപെിപന് ലക്ഷ്യത്തിന് ഡവണ്ി നമ്മുപട ടീമിപന ഒന്നൊക്കി അണി
നിരത്തൊന് കഴിയഡമ്പൊൾ വി�യിക്കൊനൊകും. �നൊധി�ത്യ വ്യവസ്ിതിയിൽ 
ഡനതൃതലങ്ങളിൽ ഇരിക്ന്നവരുപട ഉത്തരവൊേിത്തങ്ങളം കടമകളം നിര്വഹി
ക്ന്നതും ഇതിഡലക്കൊവശ്യമൊയ തീരുമൊനങ്ങൾ എടുക്ന്ന പ്രക്ിയയം സകെീര്
ണ്ണവം അഡങ്ങയറ്ം അവധൊനത ആവശ്യവമൊയ ഒന്നൊണ്. 

10.7 പ്ഡചൊേന തന്ത്രങ്ങൾ

സ്വയം പ്രഡചൊേിതനൊയിരിക്കയം മറ്റുള്ളവപര പ്രഡചൊേിപെിക്കയം പചയ്ക 
വഴി കര്മ�ദ്ധതികൾ വി�യിപെിക്കൊന് കഴിയം. അംഗീകരിക്ക, അഭിന
ദേിക്ക, പതറ്റുകൾ സ്വകൊര്യമൊയി തിരുത്തുക, ഓഡരൊ വി�യവം ഡനട്വം 
ആഡഘൊഷിക്ക, കൂട്ൊയ്മ വര്ദ്ധിപെിക്ക എന്നിവയൊണ് ഡനതൃത്വത്തിപന് പ്ര
ഡചൊേന തന്തങ്ങൾ.

മൂല്യങ്ങൾ ഉയര്ത്തി �ിടിക്ക തപന്ന ഡവണം. നമ്മുപട മഡനൊഭൊവത്തിലും, 
ന്യൊയീകരണത്തിലും, തീരുമൊനത്തിലും, പ�രുമൊറ്ത്തിലും എല്ൊം നൊം ഉയര്
ത്തിപെിടിക്ന്ന ഉയര്ന്ന മൂല്യങ്ങൾ പ്രതിഫലിക്കണം. നീതി എന്ന മൂല്യത്തിന് 
പ്രൊമുഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു ഭരണ കര്ത്തൊവ് ഒരിക്കലും അനീതികരമൊയ ഒരു 
തീരുമൊനത്തിപന് കൂപട നിൽക്കയില്

പ�ൊതുവൊയ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിനഡവണ്ി ഒന്നിക്കയം �രസ്പര ധൊരണഡയൊപട
യം ഒപത്തൊരുമഡയൊപടയം കൂട്ൊയി പ്രവര്ത്തിക്കയം പചയ്ന്ന വ്യക്തികള
പട കൂട്ൊയ്മയൊണ് ടീം. ഡനതൃത്വത്തിൽ ടീം ബിൽഡിങ് വളപര പ്രധൊനമൊണ്. 
പ�ൊതുവൊയ ലക്ഷ്യം, കൃത്യമൊയ കര്ത്തവ്യ വിഭ�നം, വ്യക്തമൊയ ആശയവി
നിമയം, അംഗങ്ങൾക്കിടയിൽ കൂട്ൊയ്മ, വ്യക്തമൊയ കൊഴ്ചപെൊട്, �രസ്പര സഹക
രണം, തീവ്രമൊയ ലക്ഷ്യഡബൊധം എന്നിവയൊണ് മികച് ടീമിപന സ്വഭൊവങ്ങൾ.

അവസൊനമൊയി അഭിപ്രൊയ സംഘര്ഷങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കയം തീരുമൊന
ങ്ങൾ എടുക്കയം പചയ്ക എന്നതൊണ്. ‘കടലിനം പചകുത്തൊനമിടയിൽ’ 
എന്ന അവസ്പയ അതി�ീവിച്് കൃത്യമൊയ സമയത്ത് സദേര്ഭത്തിനനസൃ
തമൊയ ഉചിതമൊയ തീരുമൊനം ഏറ്വം ശരിയൊയ സമയത്ത് ഏപറ്ടുക്കൊനള്ള 
കഴിവൊണ് ഡനതൊവിപന വ്യത്യസ്തനൊക്ന്നത്. 

ഡമൽ വിശേീകരിച്വ ഡനതൃത്വത്തിൽ ഇരിക്ന്നവര് ആര്�ിഡക്കണ് കഴിവക
ളൊണ്. ഉചിതമൊയ സമയത്ത് ഏറ്വം ഉചിതമൊയ തീരുമൊനം ഏപറ്ടുക്കൊനള്ള 
ഡനതൃഡശഷി സകവരിയ്കൊത്ത �ക്ഷം ഉചിതമല്ൊത്ത അനവസരത്തിലുള്ള തീ
രുമൊനങ്ങൾ വലിയ ഭവിഷ്യത്തുകൾ ക്ഷണിച്ചു വരുത്തും.

�നകീയൊസൂത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളി
 ൽ വലിയ മൊറ്മൊണ് ഉണ്ൊക്കിയിരിക്ന്നത്. അധികൊരം �നങ്ങളിഡലക്ക് 
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എന്ന സകെല്ം യൊഥൊര്ത്ഥ്യമൊക്ന്നതി ൽ വളപരയധികം പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ 
ഇതിനകം നടന്നു കഴിഞ്ഞു. �നപ്രതിനിധികളഡടയം ഉഡേ്യൊഗസ്രുഡടയം 
മഡനൊഭൊവത്തിൽ വന്ന മൊറ്മൊണ് ഇതി ൽ പ്രധൊനം. 2018-പലയം 2019-പലയം 
ഡ�മൊരിയം പ്രളയവം 2020-ൽ ഡലൊകപത്ത കീഴടക്കിയ ഡകൊവിഡ് - 19 മഹൊ
മൊരിപയയം ഡനരിടുന്നതിലും ഡകരളത്തിപല തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങളിപല ഭരണ ഡനതൃത്വവം ഉഡേ്യൊഗസ് സംവിധൊനവം സന്നദ്ധ ഡവൊളിന്ര്
മൊരുപടയം ഡനതൃത്വത്തിൽ അണി നിരന്ന ഡസവന സന്നദ്ധതഡയൊപടയള്ള 
മൊതൃക പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ �നങ്ങളപട അതി�ീവനം സൊധ്യമൊക്കൊനം ഡസവന 
സന്നദ്ധത ഡലൊകപത്ത ഡബൊധ്യപപെടുത്തൊനം �ര്യൊപ്തമൊയിട്ടുണ്്. �നങ്ങളപട 
ഇടയിൽ നിന്ന് അവഡരൊപടൊപെം നിന്നു പ്രവര്ത്തിക്കൊനള്ള ഈ സന്നദ്ധത 
തപന്ന വലിപയൊരു മൊറ്ത്തിപന് തുടക്കമൊണ്.
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11 
പ്ൊഡേശിക ഭേണം -  

ബന്ധമപെട്ട �റ്റു നിയ�ങ്ങൾ

�ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് സംവിധൊനം നിലവിൽ വന്നഡതൊപട വിവിധ വകുപ്പുകൾ 
സകകൊര്യം പചയ്ിരുന്ന ചുമതലകൾ ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് സകമൊറി
പയകെിലും പ്രൊഡേശിക സര്ക്കൊര് എന്ന നിലയിൽ ആ ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്ന
ത് ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകൾക്ക് വളപരയധികം �രിമിതികൾ ഉണ്ൊയിരുന്നു. 
മൊത്രമല് നിയമങ്ങളിഡലയം ചട്ങ്ങളിഡലയം. അവ്യക്തതയം സവരുദ്ധ്യങ്ങളം 
�ലഡപെൊഴും വകുപ്പുകളം തഡദേശ സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളം തമ്മിൽ തര്ക്ക
ങ്ങൾക്ം കൊരണമൊയി. 

ഈ പ്രശ്നം �രിഹരിക്ന്നതിനം �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമപ്രകൊരമുളള ചുമതല
കൾ ഫലപ്രേമൊയി നിറഡവറ്റുന്നതിനം ഡവണ്ി �ഞ്ൊയത്തുകളപട ചുമതലകള
മൊയി ബന്ധപപെട് മറ്് �ല നിയമങ്ങളിലും 2000 പല ഡകരള അധികൊര വിഡക
ന്ദീകരണ ആക്ട് (2000 പല ആക്ട് 16 പ്രകൊരം) ഡഭേഗതി വരുത്തുകയണ്ൊയി. 
പ�ൊതു �നങ്ങളപട �ീവിത സൗകര്യങ്ങൾ പമച്പപെടുത്തൽ, �ീവിത സുരക്ഷ 
ഉറപെൊക്കൽ, �രിസ്ിരി സംരക്ഷണം എന്നിവയിൽ ഇടപപെടുന്നതിന് തഡദേശ 
സ്വയം ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികൊരങ്ങൾ ലഭിച്ത് ഈ ഡഭേഗ
തികളിലൂപടയൊണ്. �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് നിയമത്തിന് പുറപമ �ഞ്ൊയത്ത് ഭരണ
വമൊയി ബന്ധപപെട് പ്രധൊനപപെട് മറ്റു നിയമങ്ങൾ ചുവപട പകൊടുക്ന്നു. 

ഡ്ൊക്ക് ഭരണസമിതി അംഗങ്ങളപട അറിവിഡലക്കൊയി ചില പ�ൊതു നിയമ
ങ്ങൾ തൊപഴ �റയന്നു. 

	ഡകരള �്ിക് പഹൽത്ത് നിയമങ്ങൾ
	കടത്തുകൾ നടത്തുന്നത് സംബന്ധിച്ചുളള നിയമങ്ങൾ (പകൊച്ിന് 

പഫറീസ് ആന്് ഡടൊൾഡ്സ് ആക്ട് (1082))
	ഡകരള ഭൂസംരക്ഷമ നിയമം 1957
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	ഡകരള സിനിമൊ റഗുഡലഷന് ആക്ട് 1958
	ഡകരള ലൊന്് അസസന്പമന്് ആക്ട് 1960
	ഡകരള വിഡനൊേനികുതി നിയമം 1961
	ഡകരള കൊറ്ിൽ പരൈസ്പൊസ് ആക്ട് 1961
	ഡകരള സര്ഡവ്വ ആന്് ബൗണ്റീസ് ആക്ട് 1961
	ഡകരള പപ്യ്സസ് ഓഫ് �്ിക് റിഡസൊര്ട്്സ് ആക്ട് 1963
	ഡകരള ഡടൊൾസ് ആക്ട് 1976 
	ഡകരള നേീതീര സംരക്ഷണവം മണൽവൊരൽ നിയന്തണവം നിയമം 

2001.
	ബഡയൊ സഡഡവഴ്സിറ്ി ആക്ട് 2002
	ഡകരള �ലഡസചനവം �ല സംരക്ഷണവം നിയമം 2003.
	പനൽവയലുകളഡടയം തണ്ണീര്തടങ്ങളഡടയം സംരക്ഷണ നിയമം 2008
	ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്ത് പസക്ട്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയിട്ടുളള സ്റ്റൊറ്്യൂട്റി ചുമതല

കൾ 
•	 �നന-മരണ ര�ിഡ്രേഷന് നിയമം 1969
•	 പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷന് ചട്ങ്ങൾ 2008
•	 ഹിന്ദു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷന് നിയമം 1955
	വിവരൊവകൊശ നിയമം 2005 
	ഡസവനൊവകൊശ നിയമം 2012
	മൊന്വൽ ഓഫ് ഓഫീസ് പപ്രൊസീഡ ര്
	ഡകരള സര്വ്വീസ് റൾസ് (പക.എസ്.ആര്)
	ഡസ്റ്റൊഴ്സ് �ര്ഡച്സ് മൊന്വൽ
	ഡകരള ഡസ്റ്ററ്് &സഡബൊര്ഡിഡനറ്് സര്വ്വീസ് ചട്ങ്ങ ൾ
	തരം തിരിവം അപെീലും ചട്ങ്ങ ൾ (സി.സി. & എ റൾസ് )
	ഡകരള ഫിനൊന്ഷ്യൽ ഡകൊഡ്
	ഡകരള രൈഷറി ഡകൊഡ്
	ഡകരള അക്കൗണ്് ഡകൊഡ്
	ഡകരള ബഡ്�റ്് മൊന്വൽ
	ഡകരള �്ിക്ക് വര്ക്ക്സ് ഡിപെൊ ര്ട്്പമന്് ഡകൊഡ്
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കുടംബശ്തീ

േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം ലക്ഷ്യമൊക്കി 1998-ൽ സംസ്ൊന തഡദേശസ്വയംഭ
രണ വകുപെ് രൂ�ം നൽകിയ നൂതന സംവിധൊനമൊണ് കുടുംബശ്ീ-സംസ്ൊന 
േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജന മിഷന്. േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം മുഖ്യ ചുമതലയൊയി 
ഏപറ്ടുത്തിട്ടുള്ള ഈ മിഷന് അതിപന് പ്രവര്ത്തന �രി�ൊടി തഡദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്വത്തിൽ രൂ�ീകരിക്ന്ന സൊമൂഹ്യൊധിഷ്ിത 
സംഘടനൊ സംവിധൊനത്തിലൂപടയൊണ് നടപെൊക്ന്നത്. കുടുംബശ്ീയപട പ്ര
വര്ത്തനം ശക്തവം വിപുലമൊകുകയം സൊമ്പത്തിക-സൊമൂഹ്യ-സ്തീശൊക്തീകര
ണം എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങൾ സൊക്ഷൊത്ക്കരിക്ന്നതിനള്ള സ്തീകളപട കരുത്തുറ് 
സംഘടനൊ സംവിധൊനമൊയി മൊറുകയം പചയ്തു.

സംഘെനൊ സംവിധൊനം
ഓഡരൊ പ്രഡേശപത്തയം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നും 18 വയസ്് പൂര്ത്തിയൊയ ഓഡരൊ 
സ്തീപയ വീതം ഉൾപപെടുത്തി പ്രവര്ത്തിക്ന്ന 10 മുതൽ 20 വപര അംഗങ്ങ
ൾ ഉള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങളൊണ് സംഘടനൊ സംവിധൊനത്തിപല അടിസ്ൊന 
ഘടകം. ഈ അയൽക്കൂട്ങ്ങപള വൊര്ഡ്തലത്തിൽ ഏര്യൊ ഡവല�്പമന്് 
പസൊസസറ്ികളൊയം (എ.ഡി.എസ്.), നഗരസഭൊ/�ഞ്ൊയത്ത് തലത്തിൽ 
കമ്മ്യൂണിറ്ി ഡവല�്പമന്് സസസസറ്ികളൊയം (സി.ഡി.എസ്.) പഫഡഡററ്് 
പചയ്ിരിക്ന്നു. മൂന്നു തലത്തിലും പ്രവര്ത്തിക്ന്ന ഇത്തരം സംഘടനകളപട 
ഭൊരവൊഹിത്വം �നൊധി�ത്യ രീതിയിൽ പതരപഞെടുക്കപപെടുന്ന സ്തീകളൊണ്. 
തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല അംഗങ്ങൾ, എ.ഡി.എസ്ിപന് രക്ഷൊ
ധികൊരി എന്ന നിലയിലും തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�ന അദ്ധ്യക്ഷന്/ കു
ടുംബശ്ീ സി.ഡി.എസ്. വിലയിരുത്തൽ സമിതിയപട അദ്ധ്യക്ഷ/ന് എന്ന 
നിലയിലും ഈ സൊമൂഹ്യൊധിഷ്ിത സംഘടനയ്ക് ഡനതൃത്വം നൽകുന്നു.

സൊമ്പത്തികമൊയി �ിഡന്നൊക്കം നിൽക്ന്ന 43 ലക്ഷത്തിഡലപറ കുടുംബങ്ങൾ 
കുടുംബശ്ീയിൽ അംഗങ്ങളൊണ്. ഓഡരൊ കുടുംബത്തിൽ നിന്നും ഓഡരൊ വനിത 
ഉൾപപെടുന്ന 2.92 ലക്ഷം അയൽക്കൂട്ങ്ങളം അവപയ ഏഡകൊ�ിപെിച്് 19,489 
ഏരിയ ഡവല�്പമന്് പസൊസസറ്ികളം 1065 കമ്മ്യൂണിറ്ി ഡവല�്പമന്് 
പസൊസസറ്ികളം ഉൾപപെടുന്ന കുടുംബശ്ീ സംഘടനൊ സംവിധൊനം തഡദേശ
സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ രൂ�ീകരിച്ിട്ടുണ്്. പ�ൊതുധൊരൊ അയൽക്കൂട്
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ങ്ങൾപക്കൊപെം ശൊരീരിക മൊനസിക ബൗദ്ധിക പവല്ലുവിളികൾ ഡനരിടുന്ന കു
ടുംബങ്ങൾ, രൈൊന്സ്പ�ന്ഡര് �നവിഭൊഗങ്ങൾ, വഡയൊ�നങ്ങൾ എന്നിവരുപട 
പ്രഡത്യക അയൽക്ട്ങ്ങളം രൂ�ീകരിച്ിട്ടുണ്്.

പ്ധൊന പദ്തികൾ
• കുടംബശ്തീ ക�ഡക്രൊ ഫിനൊന്സ് : കുടുംബശ്ീ സംഘടനൊ സംവിധൊന

ത്തിൽ ഉൾപപെട്ിട്ടുള്ള അയൽക്കൂട്ൊംഗങ്ങൾ 4,572 ഡകൊടി രൂ� നിഡക്ഷ
�മൊയി സമൊഹരിക്കയം 18.525 ഡകൊടി രൂ� അംഗങ്ങൾക്ക് ആന്ത
രിക വൊയ്യൊയി ലഭ്യമൊക്കയം പചയ്ിട്ടുണ്്.

• ലിഡകെ�് ബൊകെിംഗ് : ലഘുസമ്പൊേ്യപത്ത മൂലധന നിഡക്ഷ�മൊക്കി മൊറ്ി 
അയൽക്കൂട്ങ്ങപള ലഘു സംരംഭങ്ങളിൽ ഏര്പപെടുത്തുന്നതിന് ഡപ്രരി
പെിക്കത്തക്ക വിധത്തിൽ ബൊകെ് ലിഡകെ�് ഡപ്രൊഗ്ൊമിലൂപട 13,738 ഡകൊടി 
രൂ� അയൽക്കൂട്ങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊക്കി.

• ക�ഡക്രൊ സംേംഭങ്ങൾ : കുടുംബശ്ീ വനിതകൾക്ക് സ്വയംപതൊഴിലി
നള്ള അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്ക എന്നതൊണ് സൂക്ഷസംരംഭങ്ങളിലൂപട 
ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ആര്.എം.ഇ/യവശ്ീ �ദ്ധതികളൊണ് നിലവിലുള്ളത്. 
�ലിശ സബ്സിഡിയം മറ്റു �ല സൊമ്പത്തിക സഹൊയങ്ങളം കുടുംബ
ശ്ീ സൂക്ഷസംരംഭങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമൊക്ന്നുണ്്.

• അമൃതം ഫു�് സപ്ിമ�റെ് : സംസ്ൊനത്ത് 6 മൊസം മുതൽ 3 വയസ്സു 
വപര പ്രൊയമുള്ള കുട്ികളപട ഡ�ൊഷകകുറവ് �രിഹരിക്ന്നതിനം 
അധിക ഡ�ൊഷകൊഹൊരം നൽകുന്നതിനം സൊമൂഹ്യനീതി വകുപെ് നട
പെൊക്ന്ന റ്ി.എച്്.ആര്.എസ്. �ദ്ധതിയൊണ് അമൃതം ഫുഡ് സപ്ിപമ
ന്്. ഇതിപന് ഭൊഗമൊയി കുടുംബശ്ീയപട കീഴിലുള്ള ആറു മതൽ �ത്തു 
വപര സംരംഭകര് അടങ്ങുന്ന 242 യൂണിറ്റുകൾ ഡഫൊര്ട്ിസഫഡ് അമൃതം 
ന്യൂരൈിമിക്് ഉല്ൊേിപെിച്് അകെണവൊടികളിലൂപട വിതരണം പചയ്ന്നു.

• സൊന്ത്വനം : ആഡരൊഗ്യ രംഗപത്ത കുടുംബശ്ീയപട ഭൊവനൊപൂര്ണ്ണമൊയ 
�ദ്ധതിയൊണ് സൊന്ത്വനം. മൊറിവരുന്ന �ീവിതസശലിയപട ഭൊഗമൊയി 
ഉണ്ൊകുന്ന ഡരൊഗങ്ങളൊയ രക്ത സമ്മര്ദേം, പ്രഡമഹം തുടങ്ങിയവ �രി
ശീലനം സിദ്ധിച് സൊന്ത്വനം ഡവൊളന്ിഡയഴ്സ് വീടുകൾ സദേര്ശിച്് 
യഥൊസമയം �രിഡശൊധിക്കയൊണ് ‘സൊന്ത്വനം’ എന്ന �രി�ൊടിയി
ലൂപട ഉഡദേശിക്ന്നത്.

• ഹർഷം : ആഡരൊഗ്യരംഗത്ത് വഡയൊ�ന �രി�ൊലനത്തിന് �രിശീല
നം സിദ്ധിച് എക്ിക്യൂട്ീവകളപട ഡസവനം ലഭ്യമൊക്കിപക്കൊണ്് നട
പെിലൊക്ന്ന നൂതന �ദ്ധതിയൊണ് ഹര്ഷം പ�റിയൊരൈിക്ക് പകയര് 
�ദ്ധതി. മുതിര്ന്ന തലമുറയ്ക് ആവശ്യമൊയ വിവിധ ഡസവനങ്ങൾ ലഭ്യ
മൊക്ന്ന സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകപള രൂ�ീകരിക്കയൊണ് ഈ �ദ്ധതിയിലൂപട 
വിഭൊവനം പചയ്ിരിക്ന്നത്.
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• ഹേിതകർമ്ഡസന : തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നതലത്തിൽ മൊലിന്യ 
നിര്മ്മൊര്ജ്ജന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ പതൊഴിൽ സംരംഭ ഗ്രൂപ്പുകളിലൂപട നട
പെിലൊക്ന്ന �ദ്ധതിയൊണ് ഹരിതകര്മ്മഡസന. കുടുംബശ്ീ മിഷന് 
ഹരിതഡകരളം മിഷനമൊയം ശുചിത്വമിഷനമൊയം സംഡയൊ�ിച്് 
പകൊണ്് തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലൂപടയൊണ് ഈ �ദ്ധതി 
നടപെിലൊക്ന്നത്. 28,000-ൽ �രം കുടുംബശ്ീ വിനിതകൾ ഇതിനകം 
�രിശീലനം പൂര്ത്തീകരിച്ചു പ്രവര്ത്തനസജ്ജരൊയി.

• പ്ത്യൊശ : സമൂഹത്തിപല �ൊര്ശ്വവൽകൃത വിഭൊഗങ്ങൾ ഉൾപപെടു
ന്ന അവിവൊഹിതരൊയ അമ്മമൊര്, രൈൊന്സ് പ�ന്ഡഡഴ്സ്, മൊനസിക 
സവകല്യം ഡനരിടുന്ന കുട്ികൾ/ അവരുപട അമ്മമൊര്, കിടപെ് 
ഡരൊഗികൾ/ അവരുപട സംരക്ഷകരൊയ സ്തീകൾ, വൃദ്ധ വിധവകൾ തുട
ങ്ങിയവര്ക്ക് സൂക്ഷ സംരംഭം ആരംഭിക്ന്നതിനള്ള �ദ്ധതി.

• എകറസ് : സംസ്ൊനത്ത് പ്രളയപക്കടുതികൾ മൂലം ഉ��ീവന മൊര്ഗ്ഗ
ങ്ങൾ നഷ്പപെട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് വരുമൊനമൊര്ഗ്ഗം കപണ്ത്തി നിൽകു
ന്നതിപന് ഭൊഗമൊയി കുടുംബശ്ീയപട ഡനതൃത്വത്തിൽ 50,000 ഡ�ര്ക്ക് 
പ്ംബിംഗ്, ഇലഡട്ൊണിക്് റിപെയറിംഗ്, ഇലട്ിക്കൽ ഡ�ൊലികൾ, 
കൃഷി അനബന്ധ ഡ�ൊലികൾ (പതങ്ങുകയറ്ം/കൊടുപവട്ൽ), ഡലൊണ്രൈി 
& അയണിംഗ്, പസയിൽസ്, ഹൗസ് കീപെിംഗ്, ഡഡ-പകയര്, ഹൗസ് 
പമയ്ഡ്, ഡൊറ്ൊ എന്രൈി എന്നീ 10 ഡമഖലകളിലൊയി സൗ�ന്യം സ്വ
യംപതൊഴിൽ �രിശീലനം നൽകുന്നതിനൊയി എസറസ് ഡപ്രൊഗ്ൊം 
ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.

വിപണനത്ിനുള്ള നൂതന പദ്തികൾ 
• ഓണ്കലന് �ൊർക്റ്ിംഗ് : കുടുംബശ്ീ വനിതൊ സംരംഭകരുപട 

ഉൽപെന്നങ്ങൾ ഓണ്സലന് വി�ണിയിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നതിന www.
kudumbashreebazar.com എന്ന ഡ�രിൽ ഒരു ഇ-ഡകൊഡമഴ്സ് ഡ�ൊര്ട്ൽ 
പ്രവര്ത്തിച്ചു വരുന്നു. കുടുംബശ്ീ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ ആമഡസൊണിലും വി�
ണനത്തിനൊയി ലഭ്യമൊക്കിയിട്ടുണ്്. മൊസചന്തകൾ, വി�ണന ഡമളകൾ, 
സരസ് ഡമളകൾ, ഭക്ഷ്യ ഡമളകൾ, സംഡയൊ�ിത വി�ണന ഡകന്ദങ്ങൾ, 
നൊഡനൊ മൊര്ക്കറ്്, മൊര്ക്കറ്ിംഗ് കിഡയൊസ്കുകൾ, കുടുംബശ്ീ ഔട്് പലറ്റു
കൾ എന്നിവയിലൂഡടയം കുടുംബശ്ീ ഉൽ�ന്നങ്ങൾ വിതരണം പചയ്തു 
വരുന്നുണ്്. ഉൽ�ന്നങ്ങൾക്ക് പ്രഡത്യകമൊയി വി�ണന സൊധ്യത ഒരു
ക്ന്നതിനൊയി എല്ൊ �ില്കളിലും ഒരു കുടുംബശ്ീ ബസൊര് എന്ന 
രീതിയിൽ �ദ്ധതി ആവിഷ്ക്കരിച്ിട്ടുണ്്.

അഗതി േഹിത ഡകേളം – അഗതി കുടംബങ്ങളമെ പുനേധിവൊസ 
പദ്തി
സമ്പൂര്ണ്ണ േൊരിദ്്യനിര്മ്മൊര്ജ്ജനം എന്ന ലക്ഷ്യം സ്വൊര്ത്ഥകമൊക്ന്നതിനം 
സര്ക്കൊര് ഒരുക്കിയിരിക്ന്ന പ്രഡത്യക �ദ്ധതികളപട ആനകൂല്യങ്ങൾ അര്ഹ
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രൊയ ഗുണഡഭൊക്തൊക്കൾക്ക് ലഭ്യമൊക്ന്നതിനമൊയി തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിലൂപട ആവിഷ്ക്കരിച്് നടപെിലൊക്ന്നതൊണ് ഈ �ദ്ധതി. വ്യക്തികളപട 
സമഗ്മൊയ ഉന്നമനത്തിനം സുസ്ിരമൊയ വികസനത്തിനം അത്യന്തൊഡ�ക്ഷി
തമൊയ അതി�ീവനം, അടിസ്ൊന സൗകര്യം, മൊനസികം, വികസനം എന്നീ 
നൊല് തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങൾ ഇതിലൂപട സൊക്ഷൊത്ക്കരിക്കപപെടുന്നു. 
�ദ്ധതി അംഗീകൊരം ലഭിക്ന്ന തീയതി മുതൽ തുടര്ച്യൊയ മൂന്ന് വര്ഷത്തി
ലൊണ് �ദ്ധതി നിര്വ്വഹണം നടത്തുന്നത്.

ബൊലസഭ
കുട്ികളപട �കെൊളിത്തൊവകൊശം ഉറപെൊക്കി അവരുപട സമഗ് വികസനം സൊ
ദ്ധ്യമൊക്കപയന്ന ലക്ഷ്യം മുന്നിര്ത്തി കുടുംബശ്ീ രൂ�ം പകൊടുത്ത കുട്ിക
ളപട സൊമൂഹികൊധിഷ്ിത ശംഖലയൊണ് ബൊലസഭകൾ. �ൗരഡബൊധമുള്ള 
പുതുതലമുറപയ സൃഷ്ിക്കയൊണ് ബൊലസഭയപട ലക്ഷ്യം. നിലവിൽ 33,000 
ബൊലസഭകളിലൊയി 4,97,037 ഡ�ര് അംഗങ്ങളൊണ്. ഭിന്നഡശഷിക്കൊര്ക്കൊയി 
589 പ്രഡത്യക ബൊലസഭകളം പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്്.

ബ�്സ് സ്ഥൊപനങ്ങൾ (സ്ക്കൂൾ/ബി.ആർ.സി.)
ബൗദ്ധികമൊയ ഭിന്നഡശഷിക്കൊരൊയ വ്യക്തികളപട ക്മമൊയ �രിചരണം, �രി
ശീലനം എന്നിവയിലൂപട അവപര സമൂഹത്തിൽ മൊന്യതഡയൊടു കൂടി �ീവിക്
വൊന് പ്രൊപ്തമൊക്ന്ന സ്ൊ�നങ്ങളൊണ് ബഡ്സ്, ബി.ആര്.സി. എന്നിവ. സം
സ്ൊനത്ത് നിലവിൽ 263 ബഡ്സ് സ്ൊ�നങ്ങൾ പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.

മ�റെർ
ചൂഷണങ്ങൾക്ം അതിക്മത്തിനം ഇരയൊകുന്ന സ്തീകൾക്ം കുട്ികൾക്ം 
തൊൽക്കൊലിക പുനരധിവൊസം, മറ്റു �ിന്തുണകൾ എന്നിവ നൽകുന്നതിനൊ
യി ഡനേഹിത പ�ന്ര് പഹൽ�് പഡസ്ക്കുകൾ പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. സമൂഹത്തിൽ 
പ�ൊതുപവ സ്തീകളപട �േവി ഉയര്ത്തുന്നതിനം വനിതൊ വികസന പ്രവര്ത്തന
ങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമൊയ മൊര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശവം സവേഗ്ധ്യവം �ിന്തുണയം �രിശീ
ലനവം നൽകുന്ന പ�ന്ര് റിഡസൊഴ്സ് പസന്റുകൾ 467 തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിൽ പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. 75 ഡ്ൊക്തല കമ്മ്യൂണിറ്ി കൗണ്സിലിംഗ് 
പസന്റുകൾ പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു.

ഡകന്ദ്രൊവിഷ്കൃത പദ്തികൾ
നഗര േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനത്തിനൊയള്ള ഡകന്ദൊവിഷ്കൃത �ദ്ധതികളൊയ 
ഡേശീയ ഉ��ീവനേൗത്യം (എന്.യ.എൽ.എം.) പ്രധൊന മന്തി ആവൊസ് 
ഡയൊ�ന (നഗരം) എന്നിവ കുടുംബശ്ീയിലൂപടയൊണ് നടപെൊക്കി വരുന്നത്.

സംഘകൃഷി/ഡ�ൊയിറെ് ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപെ്
കൊര്ഷിക ഡമഖലയപട അഭിവൃദ്ധിക്ക് സഹൊയകമൊകുന്ന തരത്തിൽ പതൊഴിൽ 
സൊധ്യത ലക്ഷ്യം വച്് രൂ�ം നൽകിയ സംരംഭമൊണ് സംഘകൃഷി/ഡ�ൊയിന്് 
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ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപെ്. കൃഷി പചയ്വൊന് തൊല്ര്യമുള്ള ഭൂരഹിതരും കൃഷിഭൂമി ലഭ്യ
മല്ൊത്തവരുമൊയ അയൽക്കൂട് കുടുംബങ്ങൾക്ക് �ൊട്ത്തിന് കൃഷി പചയ്ൊനള്ള 
അവസരം ഉണ്ൊക്ന്നതിനം തരിശുഭൂമിയപട അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനം മൂല്യ
വര്ദ്ധിത ഉത്�ന്ന സംരംഭങ്ങൾ ഡപ്രൊത്ൊഹിപെിക്ന്നതിനം സംഘകൃഷി 
സഹൊയകമൊയിട്ടുണ്്. നിലവിൽ 3.1 ലക്ഷത്തിൽ �രം സ്തീ കര്ഷകര് 63,101 
സംഘകൃഷി ഗ്രൂപ്പുകൾ വഴി 52,490 പഹക്ടര് സ്ലത്തു കൃഷിയിറക്കി പചറുകിട 
മൂല്യവര്ദ്ധിത യൂണിറ്റുകളം ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്.

പ്ൊറെ് നഴ്സറി
ഗുണഡമന്യള്ള സസ്യസതകൾ മിതമൊയ നിരക്കിൽ ഉത്�ൊേിപെിച്് വി�ണനം 
നടത്തുന്നതിനൊയി സ�വിക എന്ന ഡ�രിൽ സംസ്ൊനത്തുടനീളം പ്ൊന്് നഴ്സ
റികൾ സ്ൊ�ിച്ിട്ടുണ്്. പുതിയ പ്ൊന്് നഴ്സറികൾ ആരംഭിക്ന്നതിനം നിലവി
ലുള്ള നഴ്സറികൾ വികസിപെിക്ന്നതിനൊയം 50,000 രൂ� വീതം �രിശ രഹിത 
റിഡവൊൾവിംഗ് ഫണ്് നൽകി വരുന്നു.

ക�വകൃഷി
�തിനൊയിരം പഹക്ടറിൽ ഓര്ഗൊനിക് (�ി�ിഎസ് – �ൊര്ട്ിസിഡപെറ്റി ഗൊരന്ീ 
സിസ്റ്റംസ് ) സര്ട്ിഫിക്കഡറ്ൊടുകൂടി സ�വകൃഷി പചയ്് കൊര്ഷിക ഉത്�ന്നങ്ങ
ൾ ഉത്�ൊേിപെിക്കൊനൊണ് ലക്ഷ്യമിട്ിരിക്നനത്. 20000 കൃഷി സംഘങ്ങപള 
(ഡ�ൊയിന്് ലയബിലിറ്ി ഗ്രൂപെ് ) 201 ക്ലസ്റ്ററുകളിലൊക്കി സ�വകൃഷിയിൽ വ്യൊപൃ
തരൊക്കൊനൊണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 3,815 ഹക്ടര് ഭൂമിയിൽ നിലവിൽ പൂര്ണ്ണമൊയം 
സ�വ കൃഷി പചയ്തു വരുന്നു. 1,020 ഡലൊക്കൽ ഗ്രൂപ്പുകളപട വിവിരങ്ങൾ �ി.�ി.
എസ് ഡ�ൊര്ട്ലിൽ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ിട്ടുണ്്.

മനല്ല് ഉൽപൊേന കൂട്ടൊയ്മകൾ
പനൽകൃഷി വ്യൊ�ിപെിക്ന്നതിന് നടപെിലൊക്ന്ന �ദ്ധതിയൊണ് പനല്് ഉൽപെൊ
േന കൂട്ൊയ്മകൾ. ഉൽപെൊേക കൂട്ൊയ്മകൾക്ക് പനല്് ഡശഖരണം, സംസ്കരണം, 
ബ്ൊന്ഡിംഗ് എന്നീ പചലവകൾക്കൊയി സംഭരിക്കൊന് ഉഡദേശിക്ന്ന പനല്ി
പന് 80% സസപ്ഡകൊയപട പനല്് സംഭരണ നിരക്കിൽ �ൊഡി കളക്ടീവ് ഫണ്് 
(�രമൊവധി 2 ലക്ഷം രൂ� വപര) അനവേിക്കൊവന്നതൊണ്.

മൃഗസംേക്ഷണ ഡ�ഖല
സംസ്ൊനപത്തൊട്ൊപക മൃഗസംരക്ഷണ ഡമഖലയിൽ ഡകരള ചിക്കന് (ഡബ്ൊയി
ലര് ചിക്കന് ഉല്ൊേന വി�ണന �ദ്ധതി)ABC (പതരുവ് നൊയ്കളിപല വന്ധ്യംക
രണ �ദ്ധതി), ആടുഗ്ൊമം, ക്ഷീര സൊഗരം, �ഡനൊവ-മുട് ഡശഖരരണ വി�ണന 
�ദ്ധതി, കൊട വളര്ത്തൽ എന്നീ �ദ്ധതികൾ നടപെിലൊക്കി വരുന്നുണ്്.

പട്ടികവർഗ്ഗ/�ൊതി ഡ�ഖല
പ�ൊതു സമൂഹത്തിപല സ്തീകപളക്കൊൾ കടുത്ത േൊരിദ്്യം അനഭവിക്ന്ന 
�ട്ികവര്ഗ്ഗ/�ൊതി വിഭൊഗങ്ങപള കുടുംബശ്ീയപട കുടക്കീഴിൽ അണിനിര



102 \h-tI-c-f-¯n-\mbn -t»m¡v ]-©m-b-¯p-I-Ä

ത്തുക എന്നത് കുടുംബശ്ീയപട മുഖ്യലക്ഷ്യങ്ങളിൽ ഒന്നൊണ്. ഇതിനൊയി 
എഡിഎസ്/സിഡിഎസ് സംവിധൊനങ്ങളിൽ �ട്ികവര്ഗ്ഗ/�ൊതിക്കൊരുപട 
ആന�ൊതിക �കെൊളിത്തം ഉറപെൊക്ന്ന തരത്തിൽ നിയമൊവലിയിൽ ഡഭേഗതി 
വരുത്തിയിട്ടുണ്്.

�ട്ികവര്ഗ്ഗ വിഭൊഗക്കൊര്ക് ഡവണ്ിയള്ള അയൽക്കൂട്ങ്ങൾ രൂ�ീകരിക്ക, 
�ട്ികവര്ഗ്ഗ കുടുംബങ്ങളിൽ സമ്പൊേ്യ-വൊയ്ൊ ശീലം ഉണ്ൊക്ക, എ.ഡി.എസ്. 
തലം വപര പ്രഡത്യക സംഘടനൊ സംവിധൊനം ഉണ്ൊക്ക, �ട്ികവര്ഗ്ഗ കുട്ിക
പള മുഴുവനം സ്ക്കൂളിപലത്തിക്ക, കുട്ികളിലും കൗമൊരപ്രൊയക്കൊരിലും പ്രൊയമൊ
യവരിലുമുള്ള ഡ�ൊഷകൊഹൊര നിലവൊരം ഉയര്ത്തുക, എന്.ആര്.ഇ.�ി.എസ്. 
�ദ്ധതിയിൽ സ�ീവമൊയി �പകെടുക്ന്നതിന് അവപര പ്രൊപ്തരൊക്ക, ആശ്യ 
�ദ്ധതി പ്രകൊരമുള്ള ആനകൂല്യങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നതിന് ഡവണ് സഹൊയം 
നൽകുക എന്നിവ പ്രധൊന ലക്ഷ്യങ്ങളൊണ്. 6,978 അയൽക്കൂട്ങ്ങളിലൊയി 
1,24,904 കുടുംബങ്ങപള കുടുംബശ്ീ സംഘടനൊ സംവിധൊനത്തിൽ അണിനി
രത്തൊന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

കണ്ഡസൊർഷ്യം – സംഘെിച്ചു ശക്േൊകൊന് സംേംഭക കൂട്ടൊയ്മകൾ
ഒഡര തരത്തിലുള്ള ഉൽ�ന്നങ്ങൾ ഉൽ�ൊേിപെിക്ന്ന വിവിധ യൂണിറ്റുകളി
പല സംരംഭകര് ഡചര്ന്ന് രൂ�ീകരിക്ന്ന കൂട്ൊയ്മയൊണ് കണ്ഡസൊര്ഷ്യം - 1. 
അമൃതം 2. ഉന്നതി 3. കൊേംബരി.

• കഡഫ കൂടംബശ്തീ : അതിഥി സൽക്കൊരഡമഖലയിൽ സമഗ്മൊയ മൊറ്ം 
സൃഷ്ിച്ചുപകൊണ്ടുള്ള കുടുംബശ്ീയപട ഉ�ബ്ൊന്ൊണ് കഡഫ കുടുംബശ്ീ 
– �രമ്പരൊഗതമൊയ രുചിക്കൂട്ടുകൾ ഡകരളത്തനിമഡയൊടുകൂടി ഉ�ഡഭൊ
ക്തൊക്കളിഡലക്ക് എത്തിക്ന്നു.

• കൂടംബശ്തീ രൈൊവൽസ് : കുടുംബശ്ീ വനിതകൾ നടത്തുന്ന ടൊക്ി സര്വ്വീ
സ്

• വനിതൊ മകട്ടിെ നിർമ്ൊണ ഗ്രൂപെ് : പകട്ിട നിര്മ്മൊണ ഡമഖലയിപല സ്തീ 
സൊന്നിദ്ധ്യം.

• എന്.ആർ.ഒ. : കുടുംബശ്ീ മൊതൃകയിലുള്ള േൊരിദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജന 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് മറ്റു സംസ്ൊനങ്ങപള സഹൊയിക്ന്നതിനൊയി 
ഡേശീയ ഉ��ീവന മിഷന് കുടുംബശ്ീപയ നൊഷണൽ റിഡസൊഴ്സ് ഓര്ഗ
സനഡസഷനൊയി അംഗീകരിച്ചു.
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ഇന്ഫർഡ�ഷന് ഡകേള �ിഷന്

സംസ്ൊനപത്ത മുഴുവന് തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിലും ഇ-ഗഡവണ
ന്സ് നടപെൊക്കപയന്ന ലക്ഷ്യഡത്തൊപട 1999 ജൂണിൽ ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഡകരള 
മിഷന് രൂ�ീകരിച്ചു. ഇ-ഗഡവണന്സ് ഡമഖലയിൽ ചുവടുറപെിച്് മുഡന്നറുന്ന 
ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഡകരള മിഷന് തിരുവിതൊംകൂര് പകൊച്ി സൊഹിത്യ ശൊസ്തീയ 
ധര്മ്മസംഘങ്ങൾ ര�ിസ്റ്റര് പചയ്ന്നതിനള്ള ആക്ട് പ്രകൊരം തഡദേശസ്വയംഭ
രണ വകുപെിന് കീഴിൽ 2014 പഫബ്രുവരി 10 മുതൽ ഒരു സ്വയംഭരണ സ്ൊ�ന
മൊയി ര�ിസ്റ്റര് പചയ്് പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ, 
തഡദേശസ്വയംഭരണ വകുപെിപന് �ില്ൊതല ഓഫീസുകൾ, സംസ്ൊന ആസൂ
ത്രണ ഡബൊര്ഡ്, �ില്ൊ പ്ൊനിംഗ് ഓഫീസുകൾ എന്നിവ തമ്മിൽ �രസ്പരം 
ബന്ധിപെിക്ന്ന കമ്പ്യൂട്ര് ശംഖല സ്ൊ�ിക്ക, വിവിധ തലങ്ങളിപല കമ്പ്യൂ
ട്ര്വൽക്കരണം പൂര്ത്തീകരിച്് ഇ-ഗഡവണന്സ് നടപെൊക്ക തുടുങ്ങിയവയൊ
ണ് മിഷനിൽ നിക്ഷിപ്തമൊയ പ്രധൊന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ. ഇതിപന് ഭൊഗമൊയി 
വിവിധ തലങ്ങളിലുള്ള തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ വിന്യസിക്
ന്നതിനള്ള ഡസൊഫ്റ് പവയര് ആപ്ിഡക്കഷനകൾ വികസിപെിക്കയം മുന്കൊ
ലഡരഖകൾ കമ്പ്യൂട്ര്വൽക്കരണത്തിന് സജ്ജമൊക്കയം �ീവനക്കൊപര ഈ 
ഡമഖലകളിൽ �രിശീലിപെിക്കയം പചയ്തു. നിലവിൽ പവബ്-അധിഷ്ിത 
ഡസവനങ്ങൾക്ം എം-ഗഡവണന്സിനം പ്രൊധൊന്യം നൽകിപക്കൊണ്ൊണ് 
ഇ-ഗഡവണന്സ് നടപെിലൊക്കി വരുന്നത്. 1200 തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ 
KSWAN/VPN കണക്ടിവിറ്ി സ്ൊ�ിക്ക വഴി പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം, തഡദേശ
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്ക്ം തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളമൊയി 
ബന്ധപപെട് വിവിരങ്ങൾ പവബ് അധിഷ്ിത ഡസവനങ്ങളിലൂപട ലഭ്യമൊക്കൊന് 
കഴിഞെിട്ടുണ്്. കമ്പ്യൂട്ര്വൽക്കരണവമൊയി ബന്ധപപെട്് പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ം 
തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �നപ്രതിനിധികൾക്ം �ീവനക്കൊര്ക്ം സം
ശയനിവൊരണത്തിനം, സൊഡകെതിക സഹൊയത്തിനമൊയി പഹൽപെ് ഡസ്ക് സം
വിധൊനവം പ്രവര്ത്തിക്ന്നുണ്് (ഡഫൊണ് : 0471-2773160)

ഇന്ഫർഡ�ഷന് ഡകേള �ിഷമറെ ഡസൊഫ്റ് മവയറുകൾ
തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട വിവിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നിര്വ്വഹിക്
ന്നതിന് �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�്/ മുനിസിപെൊലിറ്ി നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, അനബ
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ന്ധ അധികൊരവിഡകന്ദീകരണ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, �നന-മരണ-ഹിന്ദു 
വിവൊഹ/പ�ൊതു വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷന് നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, തഡദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ം അതിപല ഉഡേ്യൊഗസ്ന്ൊര്ക്ം ബൊധകമൊയ മറ്റു 
നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയ്ക് അനസൃതമൊയി ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഡകരള 
മിഷന് വിവിധ ഡസൊഫ്റ് പവയറുകൾ വികസിപെിച്ിട്ടുണ്്. ഇന്ന് സംസ്ൊനത്ത് 
ഏറ്വം വലിയ ഡഡറ്ൊഡബസുള്ള ഡപ്രൊ�ക്ടൊണ് ഐ.പക.എം. വിവിധ ഡസൊഫ്റ് 
പവയറുകളം അവയപട പ്രവര്ത്തന ഡമഖലയം തൊപഴപക്കൊടുക്ന്നു.

• ഐ.എൽ.�ി.എം.എസ് - വിവര വിനിമയ സൊഡകെതിക വിേ്യ അനനി
മിഷം മൊറിപക്കൊണ്ിരിക്ന്ന ഈ ഡി�ിറ്ൽ യഗത്തിൽ തഡദേശ സ്വയം 
ഭരണ സ് ഥൊ�നങ്ങപള പ്രസ്തുത മൊറ്ങ്ങൾ ഉൾപക്കൊണ്് ഓഫീസ് നട�
ടികൾ സുതൊര്യവം, സുഗമമൊക്കി, ആവശ്യങ്ങൾ നിറഡവറ്ൊന് പ്രൊപ്തരൊ
ക്കി, ഡസവനങ്ങൾ ഒരു കുടക്കീഴിൽ മുഴുവന് സമയവം പ�ൊതു �നങ്ങള
പട വിരൽത്തുമ്പിൽ ലഭ്യമൊക്ന്നതിഡലക്കൊയി ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഡകരള 
മിഷന് വികസിപെിക്ന്ന അതിനൂതനമൊയ ഒരു ഡസൊഫ്റ് പവയര് ആണ് 
Integrated Local Government Management Solution (ILGMS) അഥവൊ 
ERP Software. ഒറ് ഡലൊഗിനിലൂപട തഡദേശഭരണ സ് ഥൊ�നങ്ങളിപല 
മുഴുവന് ഡസവനങ്ങളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ൊന് കഴിയ
പമന്നതൊണ് ILGMS പന് സവിഡശഷത. ILGMS ഡസൊഫ്റ് പവയര് വിവിധ 
ഘട്ങ്ങളിലൊയി പ്രവര്ത്തനക്ഷമമൊക്ന്നതിനൊണ് ഉഡദേശിക്ന്നത്. 
ആേ്യ ഘട്ത്തിൽ ഓഫീസ് ഫയൽ മൊഡന�്പമന്്, സിവിൽ ര�ിഡ്രേ
ഷന്, അപക്കൗണ്ിംഗ് എന്നിവ സംബന്ധിച് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ആണ് 
ഉൾപക്കൊള്ളിച്ിട്ടുള്ളത്. 

• സുഡലഖ - �ദ്ധതി രൂ�ീകരണം മുതൽ നിര്വ്വഹണം വപരയള്ള വിവിധ 
ഘട്ങ്ങൾ ഓണ്സലനൊയി നടപെൊക്ന്നതിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത 
ഡസൊഫ്റ് പവയര്.

• ഡസവന (സിവിൽ േ�ിഡ്രേഷന്) - ഓണ്സലന് സംവിധൊനത്തിലൂപട 
�നന-മരണ-വിവൊഹ ര�ിഡ്രേഷനകൾ നടത്തുന്നതിനം സര്ട്ിഫി
ക്കറ്റുകൾ നൽകുന്നതിനമുള്ള �ൊഡക്ക�്.

• ഡസവന (മപന്ഷന്) - സംസ്ൊനപത്ത സൊമൂഹ്യസുരക്ഷൊ പ�ന്ഷന് 
ഗുണഡഭൊക്തൊക്കളപട പ�ന്ഷന് വിതരണം ഇലഡട്ൊണിക് മണിഡയൊ
ര്ഡര് സംവിധൊനത്തിലൂഡടയം DBT (Direct Beneficiary Transfer) 
മുഡഖന ബൊകെ്/ഡ�ൊസ്റ്റ് ഓഫീസ് അക്കൗണ്ിലൂപടയം നിര്വ്വഹിക്ന്ന
തിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര്.

• സഞ്യ - ഇ-ഡ�പയ്മന്്, എസ്.എം.എസ് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ 
ഉൾപപെടുത്തി റവന്യൂ സകകൊര്യം പചയ്ന്നതിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത 
ആപ്ിഡക്കഷന്

• സൊംഖ്യ - അക്രൂവൽ അടിസ്ൊനമൊക്കിയള്ള ഡബിൾ എന്രൈി അക്കൗ
ണ്ിംഗ് ആപ്ിഡക്കഷന്
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• സ്ഥൊപന - �ീവനക്കൊരുപട ഡസവന-ഡവതന/�ി.എഫ്. വിശേൊംശങ്ങ
ൾ

• സൂചിക - രെണ്് ഓഫീസ് സംവിധൊനം വഴി ലഭ്യമൊകുന്നതും ഓഫീസി
നകത്ത് തീര്പെ് കൽപെിക്ന്നതുമൊയ ഫയലുകളപട നീക്കം ഡരഖപപെടു
ത്തുന്നതിനം ടച്് സ്കീന് സംവിധൊനത്തിലൂപട ഫയലുകളപട നി�സ്ി
തി പ�ൊതു�നങ്ങൾക്ക് അറിയന്നതിനള്ള ആപ്ിഡക്കഷന്.

• സഡകെതം - ആര്ക്കിപടക്ച്ര് ര�ിഡ്രേഷനം പകട്ിട പ�ര്മിറ്ി
നം ഡവണ്ിയള്ള അഡ�ക്ഷ സമര്പെിക്ന്നതിനള്ള ഇ-ഫയലിംഗ് 
സംവിധൊനം, ഇലഡട്ൊണിക് രൂ�ത്തിൽ പകട്ിട പ�ര്മിറ്്/ പൂര്ത്തീ
കരണ സര്ട്ിഫിക്കറ്്/ഒകയുപ�ന്സി സര്ട്ിഫിക്കറ്് നൽകൽ, ഫയ
ലിപന് നി�സ്ിതി, പ�ര്മിറ്് എന്നിവ സംബന്ധിച് വിവിരങ്ങൾ 
എസ്.എം.എസ്. (എം.ഗഡവണന്സ് ) മുഡഖന അറിയിക്ന്നതിനള്ള 
സംവിധൊനം എന്നിവ ഉൾപപെട് പവബ് അധിഷ്ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര്.

• സംഡവേിത - തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട പവബ്സസറ്് ലഭ്യമൊക്
ന്നതിനള്ള �ൊഡക്ക�്.

• സകർമ് - കൗണ്സിൽ/കമ്മിറ്ികളപട കൊര്യ�രി�ൊടികൾ, തീരു
മൊനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ സകകൊര്യം പചയ്ന്നതിനം ഡയൊഗ തീയതി, 
സമയം എന്നിവ എസ്.എം.എസ് ആയം ഇ-പമയിലൊയം അറിയിക്
ന്നതിനം മിനിറ്്സിപന് �കര്പെ് ബന്ധപപെട് എല്ൊവര്ക്ം ഓണ്സല
നൊയി നൽകുന്നതിനള്ള സംവിധൊനം.

• സഞ്ിത - �ഞ്ൊയത്ത് രൊ�് മുനിസിപെൽ നിയമങ്ങൾ, ചട്ങ്ങൾ, 
സര്ക്കൊര് ഉത്തരവകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ഇലഡട്ൊണിക് വിജ്ൊന
ഡകശം.

• സചിത്ര (അസറ്് ) – തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ആസ്തി വിവരങ്ങൾ 
ഡരഖപപെടുത്തുന്നതിനള്ള പവബ് അധിഷ്ിത ആപ്ിഡക്കഷന്.

• സചിത്ര (�ി.ഐ.എസ് ) - തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭൂ�ടങ്ങൾ, 
വൊര്ഡ് മൊപ്പുകൾ എന്നിവയടങ്ങിയ ഭൂ�ടവ്യൂഹം തയ്ൊറൊക്ന്നതിന
ള്ള ആപ്ിഡക്കഷന്.

• സഹൊയ (ഓഡട്ടൊ�ൊറ്ിക് സ്ക്കൂൾ ഹൊ�ർ സംവിധൊനം) - സര്ക്കൊര് സ്ക്കൂളക
ളിപല വിേ്യൊര്ത്ഥികളപട �ഠനവിവിരങ്ങളം ഡപ്രൊഗ്സ്് റിഡപെൊര്ട്ടുകളം 
ഹൊ�ര്നിലയം യഥൊസമയം മൊതൊ�ിതൊക്കൾക്ക് പവബ്സസറ്ിലൂപട 
പതരയന്നതിനം വിവരങ്ങൾ എസ്എംഎസ്/ഇ-പമയിലിലൂപട ലഭ്യമൊ
ക്ന്നതിനമുള്ള സംവിധൊനം.

• സ�ഗ് - വ്യത്യസ്തയിനം ആപ്ിഡക്കഷനകൾ ഒപരൊറ് വിന്ഡഡൊയിൽ 
ലഭ്യമൊക്കി, ഡസവനങ്ങൾ �നങ്ങളപട വിരൽതുമ്പിൽ എത്തിക്ന്നതി
നള്ള പമൊസബൽ ആപ്ിഡക്കഷന്.
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ഇ-ഗഡവണന്സിനൊയി രൂപകൽപെന മചയ്് നെപെിലൊക്ിയ സംവിധൊ
നങ്ങൾ
• ഡഹൊസ്ിറ്ൽ കിഡയൊസ്് : ആശു�ത്രികൾ മുഡഖനയള്ള �നന-മരണങ്ങളപട 

തത്മയ ര�ിഡ്രേഷന് സംവിധൊനം.
• �നഡസവന ഡകന്ദ്രങ്ങൾ : പ�ൊതു�നങ്ങൾക്കൊവശ്യമൊയ വിവിധ ഡസവന

ങ്ങൾ ലഭ്യമൊക്ന്നതിനം �ണമിട�ൊടുകൾ നടത്തുന്നതിനമുള്ള ആധുനിക 
രീതിയിലുള്ള കമ്പ്യൂട്ര്വൽക്കൃത കൗണ്ര് സംവിധൊനം.

• Enterprise Resource Plan Solution: ഐ.പക.എം, വികസിപെിച്ിട്ടുള്ള 
ഓഡരൊ ആപ്ിഡക്കഷനകളം സ്വന്തം ആസ്തിത്വത്തിലൊണ് നിലപകൊള്ളുന്ന
ത്. ഇങ്ങപന വ്യത്യസ്തമൊയ ആസ്തിത്വമുള്ള വിവിധ ഡസൊഫ്റ് പവയര് ആപ്ി
ഡക്കഷനകപള ഏകീകരിച്് ഒറ് ഡലൊഗിനിലൂപട തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ
�നങ്ങളിപല മുഴുവന് പ്രവര്ത്തനങ്ങളം സകകൊര്യം പചയ്ൊന് കഴിയന്ന 
വിധത്തിൽ ഐ.പക.എം വികസിപെിച്ചു പകൊണ്ിരിക്ന്ന ഡസൊഫ്റ് പവയര് 
ആപ്ിഡക്കഷനൊണ് ERP Solution.

• ഇ-െിക്ഗ് : സിനിമ തിയറ്റുകളിൽ നിന്നും തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�ന
ങ്ങൾക്ള്ള വിഡനൊേ നികുതി സകകൊര്യം പചയ്ന്നതിനൊയി തയ്ൊറൊക്കിയ 
ഡസൊഫ്റ് പവയറൊണ് ഇ-ടിക്കറ്ിംഗ്. ‘ഇ-സിനി ടിക്കറ്ിംഗ് പ്ൊറ്്ഡഫൊം’ 
(e-Cine Ticketing Platform) �ദ്ധതി ഡകരളത്തിപല മുഴുവന് തീയറ്റുകളിലും 
നടപെൊക്കപയന്നതൊണ് ലക്ഷ്യമൊക്ന്നത്. 

• നവതീകേിച് LSGD ഡപൊർട്ടൽ: തഡദേശസ്വയംഭരണ വകുപെിപന് പവബ്സസറ്് 
Content Management (Open Source) സൊകെതികവിേ്യ ഉ�ഡയൊഗിച്് �രി
ഷ്ക്കരിച്് കൂടുതൽ ആകര്ഷകവം, വിപുലവമൊയ വിവരങ്ങളം ഡസവനങ്ങളം 
അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതും സംഡവേനക്ഷമതയള്ളതുമൊയ രീതിയിൽ അവതരിപെി
ക്ന്നു. 

• ശുചിത്വ �ൊഗ്തൊ ഡപൊർട്ടൽ: തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിൽ ആഡരൊഗ്യ 
�ൊഗ്തൊ പ്രവര്ത്തനങ്ങളമൊയി ബന്ധപപെട്് ഓഡരൊ വൊര്ഡിലും നടത്തുന്ന 
സര്ഡവ്വയം വിവരങ്ങൾ ഡരഖപപെടുത്തുന്ന ഡ�ൊര്ട്ൽ.

• റിബതീൽ�് ഡകേള ആപ്ിഡക്ഷന് : ഡകരളത്തിൽ സംഭവിച് ഡ�മൊരിയം മണ്ണി
ടിച്ിലും കൊരണം വീടും/ഭൂമിയം നഷ്പപെട്തിഡന്യം വീടുകൾക്ക് സംഭവിച് 
നൊശനഷ്ത്തിപന്യം ആധികൊരികമൊയ കണക്കൾ ഡശഖരിക്കൊനൊയി 
രൂ�പപെടുത്തിയിരിക്ന്ന ആപ്ിഡക്കഷന് (https://rebuild.lsgkerala.)

• ഓ�ിറ്് ആപ്ിഡക്ഷന്: 2017-18-പല ഓഡിറ്് പ്രവര്ത്തനങ്ങളപട ഭൊഗമൊയി 
ഡകരളത്തിപല മുഴുവന് തഡദേശഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളഡടയം വൊര്ഷിക റിഡപെൊ
ര്ട്് തയ്ൊറൊക്ന്നതിനം വിവരഡശഖരണം, �രിഡശൊധന എന്നിവ ഇ-ഗഡവ
ണന്സ് സംവിധൊനത്തിലൂപട സുഗമമൊയി പചയ്ന്നതിനള്ള പവബ് അധി
ഷ്ിത ഡസൊഫ്റ് പവയര് സംവിധൊനം.

• യ.എൽ.ബി.രൈൊന്സ്ഫർ: നഗരസഭ �ീവനക്കൊരുപട സ്ലംമൊറ്ം സുതൊര്യമൊ
ക്ന്നതിന ഡവണ്ിയം ഡവഗതയൊക്ന്നതിനം ഡവണ്ി ഐ.പക.എം. തയ്ൊ
റൊക്കിയിട്ടുള്ള പവബ് ആപ്ിഡക്കഷന്.
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മവബ് അധിഷ്ിത ഓണ്കലന് സർവതീസുകൾ
തഡദേശസ്വയംഭരണ വകുപെ് ഡ�ൊര്ട്ൽ www.lsgkerala.gov.in

ഇന്ഫര്ഡമഷന് ഡകരള മിഷന് www.ikm.gov.in

ILGMS ഡ�ൊര്ട്ൽ https://erp.lsgkerala.gov.in/

�നന-മരണ-വിവൊഹ  
സര്ട്ിഫിക്കറ്റുകൾ

www.cr.lsgkerala.gov.in

വസ്തുനികുതികളപട ഇ-ഡ�പയ്മന്് www.tax.lsgkerala.gov.in

�ദ്ധതി നിര്വ്വഹണം www.plan. lsgkerala.gov.in

അക്രുവൽ അധിഷ്ിത ഡബിൾ എന്രൈി 
അക്കൗണ്ിംഗ്

www.finance.lsgkerala.gov.in

സൊമൂഹ്യസുരക്ഷൊ പ�ന്ഷന് www.welfarepension.lsgkerala.gov.in

ഫയൽ രൈൊക്കിംഗ് www.filetracking.lsgkerala.gov.in

സര്ക്കൊര് ഉത്തരവകൾ www.go.lsgkerala.gov.in

പടന്ഡര് ഡനൊട്ിഫിഡക്കഷന് www.tender.lsgkerala.gov.in

�ഞ്ൊയത്ത് �ീവനക്കൊരുപട ഡപ്രൊവിഡ
ന്് ഫണ്്

www.kpef.lsgkerala.gov.in

മുനിസിപെൽ �ീവനക്കൊരുപട ഡപ്രൊവിഡ
ന്് ഫണ്്

www.kmpecpf.lsgkerala.gov.in

�ി.ഐ.എസ്. മൊപ്പുകൾ www.gis.lsgkerala.gov.in

പകട്ിടനിര്മ്മൊണ പ�ര്മിറ്റുകൾ www.buildingpermit.lsgkerala.gov.in

വസ്തു നികുതി നിര്ണ്ണയം www.sanchaya.lsgkerala.gov.in

ഡയൊഗ തീരുമൊനങ്ങൾ (സകര്മ്മ) www.meeting.lsgkerala.gov.in

ഡി & ഒ സലസന്സ് www.revenue.lsgkerala.gov.in

നഗരസഭ �ീവനക്കൊരുപട സ്ലം മൊറ്ം www.hr.lsgkerala.gov.in

�ീവനക്കൊരുപട �കെൊളിത്ത പ�ന്ഷന് www.apps.lsgkerala.gov.in

ഡകൊര്ഡിഡനഷന് സമിതി മീറ്ിംഗ് 
മൊഡന�്പമന്്

www.ccmeetings.lsgkerala.gov.in

റീബിൽഡ് സര്ഡവ്വ www.rebuild.lsgkerala.gov.in

സലഫ് എം.ഐ.എസ് www.lifemissionmis.lsgkerala.gov.in

സിനിമ ടിക്കറ്ിംഗ് www.keralafilms.gov.in
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തഡദേശസ്വയംഭരണ വകുപെിന് കീഴിൽ 1990-ൽ ഡകരളത്തിപല തഡദേശസ്വയം
ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട സൊമ്പത്തിക സഹൊയഡത്തൊപട രൂ�ം നല്ിയ സ്വയംഭ
രണ സ്ൊ�നമൊണ് ‘കില’. പകൊട്ൊരക്കര ഡസ്റ്ററ്് ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ററൽ ഡവ
ല�്പമന്് (SIRD), �ൊലക്കൊട് അഗളിയിപല മുന് അഹൊഡ്സ്-സി.സി.�ി.ആര്.
എം. എന്നിവപയ കിലയമൊയി സംഡയൊ�ിപെിച്ചും പകൊട്ൊരക്കര, മണ്ണുത്തി, തളി
പെറമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിപല വികസന �രിശീലന ഡകന്ദങ്ങൾ (ഇ.ടി.സി.കൾ) 
കിലയമൊയി ബന്ധിപെിച്ചും പുതിയ കില പസന്റുകളൊയി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. 
തിരുവനന്തപുരത്ത് ഒരു റീ�ിയണൽ ഓഫീസും സജ്ജമൊക്കിയിട്ടുണ്്. �ില്ൊ
തലത്തിൽ വിഡകന്ദീകൃതമൊയ �രിശീലന സംവിധൊനം സൃഷ്ിച്ചുപകൊണ്ൊണ് 
സമയബന്ധിതമൊയി തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട �രിശീലനൊവശ്യ
ങ്ങൾ നിറഡവറ്റുന്നത്.

തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല �നപ്രതിനിധികൾക്ം ഉഡേ്യൊഗസ്
ര്ക്ം വിവിധ വകുപ്പുകളിൽ നിന്നും തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾക്ക് 
സകമൊറിയ ഘടകസ്ൊ�നങ്ങളിപല �ീവനക്കൊര്ക്ം സൊമൂഹ്യപ്രവര്ത്തക
ര്ക്ം �രിശീലനം നല്കുന്നതിലൂപട പ്രൊഡേശിക ഭരണസംവിധൊനം ശൊക്തീക
രിക്കയൊണ് ‘കില’യപട മുഖ്യ ലക് ഷ്യം. അധികൊര വിഡകന്ദീകരണവമൊയം 
പ്രൊഡേശികൊസൂത്രണവമൊയം പ�ൊതുഭരണവമൊയം ബന്ധപപെട് �ഠന-ഗഡവ
ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഏപറ്ടുക്കയം ഇതുമൊയി ബന്ധപപെട് നിയമനി
ര്മ്മൊണത്തിനം നയരൂ�ീകരണത്തിനമൊവശ്യമൊയ വിേഗ്ധ ഉ�ഡേശവം 
സഹൊയവം നൽകുക എന്നതും ‘കില’യപട ഉത്തരവൊേിത്തമൊണ്. തഡദേശസ്വ
യംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഭരണ നര്വ്വഹണവമൊയി ബന്ധപപെട് സംശയ നി
വൊരണത്തിനള്ള പഹൽപെ് പഡസ്് സംവിധൊനവം ‘കില’യപട ഡനതൃത്വത്തിൽ 
പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. കില ഡ�ര്ണലും പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു വരുന്നു. 

തഡദേശസ്വയംഭരണവകുപ്പു മന്തി അദ്ധ്യക്ഷനൊയള്ള ഗഡവണിംഗ് കൗണ്സിലും 
തഡദേശസ്വയംഭരണവകുപെ് പ്രിന്സിപെൽ പസക്ട്റി പചയര്മൊനൊയള്ള എക്ി
ക്യൂട്ീവ് കമ്മിറ്ിയമൊണ് കിലയപട ഭരണ�രവം നയ�രവമൊയ തീരുമൊനപമ
ടുക്ന്നത്.

ഡകേള ഇന്സ്റിറ്്യൂട്ട് ഓഫ്  
ഡലൊക്ൽ അഡ്ിനിഡ്രേഷന് (കില)



109-s]mXp-`-c-Ww-

അധികൊരവിഡകന്ദീകരണവം പ്രൊഡേശികൊസൂത്രണവം സംബന്ധിച് �രിശീ
ലനങ്ങൾ സംഘടിപെിക്ന്നതിനള്ള ഡേശീയവം അന്തര്ഡേശീയവമൊയ പ്രൊധൊ
ന്യം സകവരിക്കൊനം �നൊധി�ത്യ അധികൊര വിഡകന്ദീകരണത്തിൽ �രി
ശീലനം നൽകുന്നതിനള്ള േക്ഷിഡണഷ്യയിപല സുപ്രധൊനമൊയ �രിശീലന 
സ്ൊ�നമൊയി മൊറൊനം ‘കില’യ്ക് കഴിഞെിട്ടുണ്്. 

അന്തര്ഡേശീയ വികസന ഏ�ന്സിയൊയ യ.എന്.ഡി.�ി., യ.എന്.എഫ്.
�ി.എ., യ.എന്.ഇ.�ി., സ്വിസ് വികസന ഏ�ന്സി, �ര്മന് വികസന 
ഏ�ന്സി, യൂനിപസഫ്, യ.എന്. ഹൊബിറ്ൊറ്്, ഡകൊമണ്പവൽത്ത് ഗവമെ
ന്് ഡഫൊറം, ഡലൊകബൊകെ് എന്നിവയഡടയം ഡേശീയതലത്തിൽ ഹഡ്ഡകൊ, 
നൊഷണൽ ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് അര്ബന് അഫഡയര്സ്, ഡകന്ദ �ഞ്ൊയത്ത് 
രൊ�് മന്തൊലയം, ഡകന്ദ ഗ്ൊമ വികസന മന്തൊലയം, ഡകന്ദ നഗരവികസന 
മന്തൊലയം, നൊഷണൽ ഇന്സ്റ്റിറ്്യൂട്് ഓഫ് ററൽ പഡവലപെ്പമന്് ആന്ഡ്  
�ഞ്ൊയത്തി രൊ�് എന്നിവയഡടയം സഹകരണഡത്തൊപട തഡദേശസ്വയംഭരണ 
സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനതൃത്വത്തിൽ നടപെൊക്ന്ന അധികൊരവിഡകന്ദീകരണം 
ശക്തിപപെടുത്തുന്നതിനം കില പ്രവര്ത്തിച്ചുവരുന്നു. ഡകന്ദ �ഞ്ൊയത്തീ രൊ�് 
മന്തൊലയം കിലപയ പ്രൊഡേശീകൊസൂത്രണത്തിപന്യം പ്രൊഡേശിക ഭരണ നി
ര്വ്വഹണത്തിപന്യം പ്രൊഡേശിക ഭരണനിര്വ്വഹണത്തിപന്യം ‘പസന്ര് ഓഫ് 
എക്ലന്സ് ’ ആയി അംഗീകരിച്ിട്ടുണ്്. ശ്ീലകെ, ബംഗ്ൊഡേശ്, ഡനപെൊൾ, 
മംഡഗൊളിയ, ഭുട്ൊന് തുടങ്ങിയ രൊ�്യങ്ങളമൊഡയൊ അവിടുപത്ത സ്ൊ�നങ്ങളമൊ
ഡയൊ കിലക്ക് േീര്ഘകൊല കരൊറുണ്്. ഐ.ഐ.ടി. ഡബൊംപബ, ISEC ബൊംഗ്ലൂര്, 
മഹൊത്ൊ ഗൊന്ധി സര്വകലൊശൊല തുടങ്ങിയവയമൊയി കില സംയക്ത 
കരൊറിൽ ഏര്പപെട്ിട്ടുണ്്. 

വിവിധ വിഷയ ഡകന്ദങ്ങളം കിലയിൽ ആരംഭിച്ിട്ടുണ്്. പസന്ര് ഡഫൊര് 
അര്ബന് ഗഡവര്ണന്സ്, സചൽഡ് റിഡസൊര്സ് പസന്ര്, പ�ണ്ര് സ്കൂൾ ഡഫൊര് 
ഡലൊക്കൽ ഗവപമെന്്സ്, പസന്ര് ഡഫൊര് സബ് ആൾഡട്ന് സ്റ്റഡീസ്, �ിഡയൊ 
ഇന്ഡഫൊര്മൊറ്ിക്് പസന്ര്, �രിസ്ിതി-സ�വസവവിധ്യ കൊലൊവസ്ൊ വ്യ
തിയൊന ഡകന്ദം, സുസ്ിര വികസന ഡകന്ദം, ഇപന്നൊഡവഷന് ആന്ഡ്  ഇന്കയു
ഡബഷന് ഹബ് തുടങ്ങിയവയൊണിവ.

ഗ്ൊമവികസന �രി�ൊടികളപട നിര്വ്വഹണവമൊയി ബന്ധപപെട് ഉഡേ്യൊഗസ്രു
ഡടയം അനഡേ്യൊഗസ്ന്ൊരുഡടയം �രിശീലനത്തിനള്ള മുഖ്യ സ്ൊ�നവമൊണ് 
കില. �ില്ൊ േൊരിദ്്യ നിമ്മൊര്ജ്ജന യൂണിറ്ിപല ഡപ്രൊ�ക്ട് ഡയറക്ടര്, അസിസ്റ്റ
ന്് ഡവല�്പമന്് കമ്മീഷണര്മൊര്, വകുപെിപല സംസ്ൊന/ �ില്ൊതല ഉഡേ്യൊ
ഗസ്ര്, ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്ത് പസക്ട്റിമൊര് എന്നിവര്ക്ം വിവിധ വകുപ്പു
കളിപല �ില്ൊ-ഡ്ൊക്ക്തല ഉഡേ്യൊഗസ്ര്ക്മുള്ള �രിശീലനവം കിലയപട 
ഡകന്ദങ്ങളിൽ നൽകുന്നുണ്്, �ഞ്ൊയത്തീരൊ�് സംവിധൊനം, േൊരിദ്്യലഘൂക
രണ �ദ്ധതികൾ, ഡേശീയ പതൊഴിലുറപെ് �ദ്ധതി, ലൊബ് ടു ലൊന്് ഇനിഡഷ്യറ്ീ
വ്, പ്രൊഡേശിക സൊമ്പത്തിക വികസനം, കമ്പ്യൂട്ര് അധിഷ്ിത �രിശീലനം, 
വിവരൊവകൊശ നിയമം 2005, നീര്ത്തടവികസനം, പ്രധൊന മന്തി ആവൊസ് 
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ഡയൊ�ന, നിര്മ്മൽ ഭൊരത് അഭിയൊന്, കൊലൊവസ് വ്യതിയൊനം, കൊര്ബണ് 
നയുരൈൽ �ഞ്ൊയത്, ബൊല സൗഹൃേ, ഭിന്നഡശശി സൗഹൃേ, വഡയൊ�ന സൗഹൃേ 
തഡദേശ ഭരണം, സൊന്ത്വന ചികിത്യം �രിചരണവം, സ�വ സവവിധ്യം തുട
ങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ �രിശീലനം നൽകുന്നു. കൂടൊപത ഗ്ൊമവികസനം, േൊരി
ദ്്യ നിര്മ്മൊര്ജ്ജനം, പ്രൊഡേശിക ആസൂത്രണം, �ന്ര്, �രിസ്ിതി, സുസ്ിര 
വികസന ലക്ഷ്യങ്ങൾ (എസ്.ഡി.�ി.) തുങ്ങിയവയമൊയി ബന്ധപപെട് ഗഡവഷ
ണങ്ങൾ, �ഠനങ്ങൾ എന്നിവയം കിലയപട ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടന്നുവരുന്നു.

പകൊട്ൊരക്കര, മണ്ണുത്തി, തളിപെറമ്പ എന്നിവിടങ്ങളിപല റീ�ിയണൽ പസന്റു
കളിൽ ഡ്ൊക്കളിപല വിവിധ വിഭൊഗം എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫീസര്മൊര്ക്ള്ള 
പ്രീ-സര്വ്വീസ്/കണ്ന്സ്ഡ്/റിരെഷര്/ഓറിയഡന്ഷന് ഡകൊഴ്സുകൾ, മുനിസ്റ്റീ
രിയൽ �ീവനക്കൊര്ക്ള്ള ഓറിയഡന്ഷന് ഡകൊഴ്സുകൾ, �ഞ്ൊയത്ത് പ്രസിഡ
ന്റുമൊര്, �ഞ്ൊയത്ത് അംഗങ്ങൾ, മഹിളൊസമൊ�ം പ്രസിഡന്റുമൊര്, �ഞ്ൊയ
ത്തിപല വനിതൊ അംഗങ്ങൾ, ഗ്രൂപെ് സൊമ്പത്തിക �രി�ൊടി കണ്വീനര്മൊര്, 
തുടങ്ങിയവര്ക്ള്ള ഓറിയഡന്ഷന് �രിശീലനം, വിഡല്�് ആര്ട്ിസൊന് �രി
ശീലനം, ഡി.ഡ്യു.സി.ആര്.എ. പ്രവര്ത്തകര്ക്ം ബൊലവൊടി അദ്ധ്യൊ�ിക
മൊര്ക്മുള്ള ഡ�ൊഷകൊഹൊര �രിശീലനം, സ്വയം സഹൊയ സംഘങ്ങൾക്ള്ള 
പതൊഴിൽ സവേഗ്ധ്യ �രിശീലനം തുടങ്ങിയവയം ഈ ഡകന്ദങ്ങൾ നൽകുന്നു. 

ഡകരളത്തിപല തഡദേശസ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങൾ അന്തൊരൊഷ്ട്ര ഗുണഡമന് 
സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് (ഐ.എസ്.ഒ.) ഡനടിപയടുത്തതിപന് കണ്സൾട്ന്സി 
സ്ൊ�നമൊയി കിലപയ സര്ക്കൊര് പതരപഞെടുക്കയം, 2018 മുതൽ കില ഈ 
പ്രവര്ത്തനം തുടരുകയം പചയ്ിരുന്നു. ഗ്ൊമ�ഞ്ൊയത്തുകളപട ഐ.എസ്.ഒ. 
സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് പൂര്ത്തിയൊക്ക എന്നതൊയിരുന്നു ലക്ഷ്യം. എന്നൊൽ, 
അഡതൊപടൊപെം ഡ്ൊക്ക് �ഞ്ൊയത്തുകളപട സര്ട്ിഫിഡക്കഷനം കിലയപട 
ഡനതൃത്വത്തിൽ സകവരിക്കയണ്ൊയി. ഇഡപെൊൾ നഗരസഭകളഡടയം �ില്ൊ 
�ഞ്ൊയത്തുകളപടയം സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. 
അഡതൊപടൊപെം ഘടകസ്ൊ�നങ്ങളപട ഐ.എസ്.ഒ. സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് പ്രവ
ര്ത്തനങ്ങളം തുടര്ന്നു വരുന്നു.

ആധുനിക കൊലത്തിനനസൃതമൊയി സൊഡകെതിക വിേ്യകളപട സൊധ്യത ഉ�
ഡയൊഗിച്ചുള്ള നിരവധി കൊര്യഡശഷി വികസന �രി�ൊടികളം കില നടത്തി 
വരുന്നു. നിരവധി ഓണ്സലന് �രിശീലനങ്ങളം ഡകൊഴ്സുകളം ഇതിപന് 
ഭൊഗമൊണ്. ecourses.kila.ac.in എന്ന ഡ�ൊര്ട്ലിലൂപട അത്തരം ഡകൊഴ്സുകളിൽ 
ഏവര്ക്ം �പകെടുക്കൊം. കിലയപട ഡനര്ക്കൊഴ്ച എന്ന യട്യൂബ് ചൊനൽ തഡദേശ 
സ്വയംഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളപട ഡനട്ങ്ങളം അനഭവങ്ങളം പ്രചരിപെിക്കൊനള്ള 
ഓണ്സലന് ഡവേിയൊണ്.
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കിലയിൽ ഇഡപെൊൾ നെന്നുമകൊണ്ടിേിക്കുന്ന പ്ധൊന ഓണ്കലന് 
പേിശതീലനങ്ങളം ഡകൊഴ്സുകളം 
• �ഞ്ൊയത്തിരൊ�് സംവിധൊനവം വിഡകന്ദീകൃത ആസൂത്രണവം
• വൊര്ഡ് സമിതി, റൊപെിഡ് പറഡസ്പൊണ്സ് ടീം അംഗങ്ങൾക്ള്ള �രിശീലന 

�രി�ൊടി
• എമര്�ന്സി പറഡസ്പൊണ്സ് ടീം അംഗങ്ങൾക്ള്ള �രിശീലന �രി�ൊടി
• സര്ക്കൊര് സ്ൊ�നങ്ങളിപല ഗുണഡമന് സംവിധൊനവം ഐ.എസ്.ഒ സര്ട്ി

ഫിഡക്കഷനം
• സംഡയൊ�ിതകൃഷി സംരംഭകത്വം 
• ബൊലസൗഹൃേ തഡദേശഭരണം 
• വഡയൊസൗഹൃേ തഡദേശ ഭരണം
• ഭിന്നഡശഷി സൗഹൃേ തഡദേശ ഭരണം
• ലിംഗ�േവിയം തഡദേശഭരണവം 
• സ�വ വ്യവസ് അടിസ്ൊനത്തിലുള്ള ദുരന്ത സൊധ്യത ലഘൂകരണം 
• കൊലൊവസ് വ്യതിയൊനം – പ്രൊഡേശിക കര്മ �ദ്ധതി
• കൊര്ബണ് ന്യൂരൈൽ �ഞ്ൊയത്
• പകട്ിട നിര്മ്മൊണത്തിപല ഊര്� �രി�ൊലനം
• �വിവ സവവിധ്യവം തഡദേശ ഭരണവം
• വിവരൊവകൊശ നിയമം
• വിേ്യൊഭ്യൊസ അവകൊശ നിയമം
• വനൊവകൊശ നിയമം
• അസ�വ �ൊഴ്വസ്തുക്കളപട �രി�ൊലനം - തരംതിരിക്കലും മൂല്യ വര്ദ്ധന

വം-ഹരിത കര്മ്മ ഡസനൊംഗങ്ങൾക്ളള �രിശീലനം
• പ്രധൊന്മന്തി ആവൊസ് ഡയൊ�ന (ഗ്ൊമീണ്)
• വിഡല്�് എക്്റ്ന്ഷന് ഓഫീസര്മൊര്ക്ള്ള ഇന് സര്വ്വീസ് �രിശീലനം
• �ൊഗ്തൊ സമിതി 
• തഡദേശ ഭരണ സ്ൊ�നങ്ങളിപല സലഡബ്റിയന്ൊര്ക്കൊയി ഡകൊഹ (Koha)

ഓണ്സലന് �രിശീലനം
• മഹൊത്ൊഗൊന്ധി ഡേശീയ ഗ്ൊമീണ പതൊഴിലുറപെ് �ദ്ധതി 
• മഹൊത്ൊ ഗൊന്ധി ഡേശീയ ഗ്ൊമീണ പതൊഴിലുറപെ് �ദ്ധതിയിപല ഡഡൊകയു

പമഡന്ഷന് ഉ�ൊധികൾ 
• ഭിന്നഡശഷിസൗഹൃേ തഡദേശഭരണം 
• അയ്കെൊളി നഗര പതൊഴിലുറപെ് �ദ്ധതി
• പ്രൊഡേശിക വികസന മൊധ്യമ പ്രവര്ത്തനം (Grassroots Media Journalism)
• സലബ്റി & ഇന്ഫര്ഡമഷന് മൊഡന�്പമന്് �രിശീലനം

ഇനിയം നിരവധി ഡകൊഴ്സ്കൾ തയ്ൊറൊയി വരുന്നു. ഒപെം തഡദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ൊ�ങ്ങളപട ആവശ്യപ്രകൊരം പ്രഡത്യക �രിശീലനങ്ങൾ ചിട്പപെടുത്തി 
നൽകുവൊനം കില സജ്ജമൊണ്.




