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2020-2025 കാലയളവിഡലക്ക് ഡകരളത്തിങ്ല പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകളിങ്ല 
�നപ്രതിനിധികളായി ങ്തരങ്ഞെടുക്കങ്പെട് എല്ാവര്ക്ം ഹൃദ്യമായ ആശംസ
കൾ! �നങ്ങൾ തങ്ങളിൽ അര്പെിച് വിശ്ാസവം പ്രതീക്ഷകളം സാക്ഷാത്ക്ക
രിക്വാന് നിങ്ങഡളാഡരാരുത്തരും ആത്ാര്ത്ഥമായി പരിശ്മിക്ങ്മന്ന് കരു
തുന്നു.

1996-ൽ അധികാരത്തിൽ വന്ന നായനാര് സര്ക്കാര് നടപെിലാക്കിയ �ന
കീയാസൂത്രണ അധികാര വിഡകന്ദീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ ഡകരളത്തിങ്ന് 
സാമൂഹിക സാമ്പത്തിക ഡമഖലകളിലുണ്ാക്കിയ മാറ്ങ്ങൾ മാതൃകാപരമാണ്. 
ഡകരളം നടപെിലാക്കിയ അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്തിലൂങ്ട ശക്തമായ പ്രാഡദ
ശിക ഭരണസംവിധാനം രൂപങ്പെടുത്തുകയം ത്രിതല പഞ്ായത്തുകളം ന�രഭ
രണ സ്ാപനങ്ങളം പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകളായി മാറുകയം ങ്ചയ്തു. ഇതിങ്ന് 
ഫലമായി, �നാഭിലാഷം കണ്റിഞെ ഒഡട്ങ്റ നൂതനാശയങ്ങൾ പ്രാഡദശിക 
സര്ക്കാരുകൾ നടപെിലാക്കി വരുന്നു. 2017-ൽ ആരംഭിച് നവഡകരളത്തിനായി 
�നകീയാസൂത്രണവം നവഡകരള കര്മ്മപദ്ധതിയം വിവിധ  ദൗത്യങ്ങളം ഈ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ശക്തി പകര്ന്ന് മുഡമ്പാട്ടു ഡപാകുന്നു. 25 വര്ഷം 
പൂര്ത്തിയായ �നകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം ഇന്ന് രാ�്യത്തിന് തങ്ന്ന മാതൃക
യാണ്.

ഡദശീയതലത്തിലും സംസ്ാനതലത്തിലുമുള്ള ഭരണ സംവിധാനങ്ങങ്ള 
അഡപക്ഷിച്് �നങ്ങളമായി കൂടുതൽ ഇഴുകിഡചര്ന്ന് അവരുങ്ട വികസനാവശ്യ
ങ്ങങ്ള യഥാര്ത്ഥ്യഡബാധഡത്താങ്ട സമീപിക്കാനം ഉൾങ്ക്കാള്ളാനം പഞ്ായ
ത്തുരാ�് ഭരണ സംവിധാനത്തിന് കഴിയങ്മന്നത് നിസ്തര്ക്കമാണ്. ഇപ്രകാരം 
�നപ്രതീക്ഷയ്ക് ഒത്ത് ഉയരാനം �നകീയ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമുണ്ാക്ന്ന
തിനം തക്കവിധം �നാധിപത്യ ഭരണസംവിധാനം കാര്യക്ഷമമാക്കണങ്മകെി
 ൽ അതിങ്ന് രണ്ടു ഘടകങ്ങളായ �നപ്രതിനിധി സംവിധാനവം ഉഡദ്യാ�സ് 
സംവിധാനവം ഒഡരഡപാങ്ല കാര്യക്ഷമമാകണം. 

എ.സി. മ�ൊയ്തീന് 
തഡദേശ സ്യംഭരണ വകുപ്പുമന്തി
ഡകരള സര്ക്കാ ര്

t-I-c-f kÀ-¡-mÀ

സഡദേശം
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നമുങ്ക്കല്ാം അറിയാവന്നതുഡപാങ്ല ഡലാകം ഇന്ന് ഡകാവിഡ് 19 എന്ന 
മഹാമാരിയങ്ട പിടിയിലാണ്. തീര്ച്യായം മനഷ്യകുലം ഈ മഹാമാരിങ്യ 
അതി�ീവിക്ക തങ്ന്ന ങ്ചയ്ം. പുതിയ കാലത്തിനനസൃതമായ തരത്തിൽ 
തഡദേശസ്യംഭരണ സംവിധാനത്തിങ്ന് വിവിധ തലങ്ങളി ൽ ആവശ്യമായ 
പരിശീലനം നല്കുന്നതിന് കില, സകപ്പുസ്തകങ്ങളം പുതിയ പഠനരീതികളം 
ഒരുക്കിയിരിക്ന്നത് അഭിനദേനാര്ഹമാണ്. പുതിയ കടമക ൾ ഏങ്റ്ടുക്ന്ന
തിന് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിങ്ല �നപ്രതിനിധികങ്ള ഈ സകപ്പുസ്തക
ങ്ങ ൾ പ്രാപ്തരാക്ം എന്നതും നിസ്തര്ക്കമാണ്. �നപ്രതിനിധികൾക്കായി  
ധനപരിപാലനം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം തയ്ാറാക്ന്നതിന് മുന്സക 
എടുത്ത കിലങ്യ അഭിനദേിയ്ക്കുന്നതിഡനാങ്ടാപെം ഈ അവസരം പൂര്ണ്ണമായം 
പ്രഡയാ�നങ്പെടുത്തണങ്മന്ന് എല്ാ �നപ്രതിനിധികഡളാടും അഭ്യര്ത്ഥിക് 
കയം ങ്ചയ്ന്നു.

തിരുവനന്തപുരം സഡനേഹം, 
01.12.2020

എ.സി. ങ്മായ്ീന്
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ഡകരളത്തിങ്ല �നകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനം കാൽ നൂറ്ാണ്ിഡലങ്ക്ക
ത്തിയിരിക്ന്നു. കഴിഞെ 25 വര്ഷങ്ത്ത വിഡകന്ദീകൃത ആസൂ

ത്രണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂങ്ട പ്രാഡദശിക ഭരണത്തിൽ ഒഡട്ങ്റ ഡനട്ങ്ങൾ 
സകവരിക്കാനം രാ�്യവം ഡലാകവം ഉറ്റുഡനാക്ന്ന വികസനത്തിങ്ന് മാതൃകാ 
സംസ്ാനമായി മാറാനം ഡകരളത്തിന് കഴിഞെിട്ടുണ്്.

ഡകരളത്തിങ്ല അധികാര വിഡകന്ദീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങ ൾ രാ�്യങ്ത്ത മറ്് 
സംസ്ാനങ്ങൾക്ക് മാതൃകയായി നിലങ്കാള്ളുകയാണ്. 73, 74 ഭരണഘടനാ 
ഡഭദ�തികൾക്ക് ഡശഷം, ഒന്പതാം പഞ്വൽസര പദ്ധതി മുതൽ ഡകരളത്തി
ൽ നടപെിലാക്കിയ �നകീയാസൂത്രണ പ്രസ്ാനമാണ് നമ്മുങ്ട സംസ്ാന
ങ്ത്ത രാ�്യത്തിങ്ന് ഇതര പ്രഡദശങ്ങളിൽനിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കിയത്. ഒഡട്ങ്റ 
വികസന മാതൃകകൾ സൃഷ്ിക്കാന് നമ്മുങ്ട തഡദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപന
ങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞു. പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകളങ്ട ഏറ്വം മഹത്തായ സ്ഭാവ 
വിഡശഷം അവയ്ക് �നങ്ങളമായള്ള അടുപെം തങ്ന്നയാണ്. �നകീയാസൂത്രണ
ത്തിഡനാപെം മറ്് നിരവധി നടപടികളം അന്നുമുതൽ സകങ്ക്കാള്ളുകയണ്ായി. 
അതിൽ ഏറ്വം പ്രധാനമാണ് 1996-ൽ തങ്ന്ന രൂപീകരിച് ങ്സന് കമ്മിറ്ിയം 
അവരുങ്ട റിഡപൊര്ട്ിന് പ്രകാരമുള്ള തുടര്നടപടികളം. 2017-ൽ �നകീയാസൂ
ത്രണത്തിങ്ന് രണ്ാം ഘട്ം ഉദ്ഘാടനം ങ്ചയ്ങ്പെട്ടു. അഡതാങ്ടാപെം, പുതിയ 
ഡകരള സൃഷ്ിക്കായി നവഡകരള കര്മ്മപരിപാടി പ്രഖ്യാപിക്കങ്പെട്ടു. അതിങ്ന് 
ഭാ�മായി ആര്ദ്ം, ങ്പാതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ം, സലഫ്, ഹരിത 
ഡകരളം എന്നീ ദൗത്യങ്ങളം പ്രവര്ത്തനമാരംഭിച്ചു. ഇവങ്യല്ാം ഡകരളത്തിങ്ല 
തഡദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങങ്ള ഔന്നത്യത്തിങ്ലത്തിച്ചു. 

പുതുതായി ങ്തരങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ഡ്ാക്പഞ്ായത്ത് അം�ങ്ങൾക്ക് 
അവരുങ്ട പ്രവര്ത്തന തുടക്കത്തിൽ തങ്ന്ന ഈ പരിശീലനം നൽഡകണ്തു
ണ്്. മുന്കാലങ്ങളിൽ കില ഈ പ്രവര്ത്തനം സ്തുത്യര്ഹമായി നിര്വ്വഹിച്ിട്ടു
ണ്്. ഇന്ന് നങ്മ്മ വലയം ങ്ചയ്ിരിക്ന്ന ഡകാവിഡ്-19 എന്ന മഹാമാരിയങ്ട 

ഡ�ൊ. ഡ�ൊയ് ഇള�ണ് 
ഡയറക്ടര് �നറ ൽ, കില

അവതാരിക
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കാലത്തിനം വരാനിരിക്ന്ന ഡകാവിഡാനന്തര കാലത്തിനം അനഡയാ�്യ
മായ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്തകുന്ന പരിശീലന പരിപാടികളം സകപ്പുസ്തകങ്ങള
മാണ് കില രൂപം നല്ിയിരിക്ന്നത്. പുതുതായി ങ്തരങ്ഞെടുക്കങ്പെട് ഡ്ാക്
പഞ്ായത്ത് �നപ്രതിനിധികൾക്ക് ഉപകാരപ്രദമാകും വിധം തയ്ാറാക്കിയ 
ധനപരിപാലനം എന്ന ഈ സകപ്പുസ്തകം രൂപങ്പെടുത്തുന്നതിന് ഡനതൃത്ം 
നല്ിയ ശ്ീമതി ഡി. സുധഡയയം അവഡരാങ്ടാപെം ഈ സംരംഭത്തിൽ പകൊളി
കളായ കില ടീം അം�ങ്ങങ്ളയം അഭിനദേിച്ചുങ്കാണ്് ഈ പുസ്തകം ഞാന് കി
ലയ്ക്കുഡവണ്ി സമൂഹത്തിന് മുമ്പാങ്ക സമര്പെിയ്ക്കുന്നു. 

ഡഡാ. ഡ�ായ് ഇളമണ്
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73, 74 ഭരണ ഘടനാ ഡഭദ�തികളങ്ട അന്തസത്ത പൂര്ണ്ണമായം ഉൾങ്ക്കാണ്ടു
ങ്കാണ്് അധികാരങ്ങളം അനബന്ധ സൗകര ്യങ്ങളം താങ്ഴ തട്ിഡലക്ക് പകര്
ന്നു നൽകിയ ഉദാത്തമായ മാതൃകയാണ് നമുക്ള്ളത്. നമ്മുങ്ട സംസ്ാനത്ത് 
�നകീയാസൂത്രണം നടപെിലാക്കിയിട്് 25 വര്ഷം പൂര്ത്തീകരിക്ന്ന ഈ അവ
സരത്തിൽ ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിഡലക്ക് പുതിയതായി ങ്തരങ്ഞെടുക്കങ്പെടുന്ന 
�നപ്രതിനിധികൾക്ക് ഈ സകപ്പുസ്തകം ഏങ്റ പ്രഡയാ�നകരമായിരിക്ം 
എന്നതിന് സംശയമില്. ഈ പുസ്തകം വായനക്കാര്ക്ക് അറിവം കാര ്യഡശഷി
യം വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിന് സഹായകരമാകും വിധം വളങ്ര ലളിതവം ഹ്രസ ്വ
മായിട്ാണ് തയ്ാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. �നപകൊളിത്തഡത്താങ്ടയള്ള ആസൂത്രണ 
പ്രക്ിയ, സുതാര ്യവം കാര ്യക്ഷമവമായ പദ്ധതി നിര്വ്വഹണം, ചടുലമായ 
ഡസവന പ്രദാന സംവിധാനങ്ങൾ, കൃത ്യതയള്ള അക്കൗണ്ിം�് പരിഡശാധ
നാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉൾങ്പെങ്ട ISO സര്ട്ിഫിഡക്കഷന് ഡനടിയിട്ടുള്ള തഡദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിഡലക്ക് ങ്തരങ്ഞെടുക്കങ്പെടുന്നവര്ക്ക് ആത് വിശ ്ാസം 
ലഭിക്ന്നതിന് പ്രാഡദശിക ഭരണ സംവിധാനങ്ത്തക്റിച്ചും, ങ്പാതുഭരണം, 
വിഡകന്ദീകൃതാസൂത്രണം, ധനകാര ്യം, ഡക്ഷമകാര ്യം, ങ്പാതുമരാമത്ത്, സാമൂ
ഹ ്യഡക്ഷമം എന്നിവ കൂടാങ്ത ഗുഡ്�ഡവണന്സ്, സംസ്ാന–ഡകന്ദാവിഷ്കൃത 
പദ്ധതികങ്ളക്റിച്ചും വളങ്ര ചിട്ഡയാടും ലളിതമായ ഭാഷയിലും പ്രതിപാദിച്ി
ട്ടുണ്്. 

പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകളങ്ട പദ്ധതി ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം നട
ത്തുന്ന ഉഡദ്യാ�സ്ര് തങ്ന്നയാണ് ഡകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ നിര്വ്വഹണം 
നടത്തുന്നങ്തകെിലും ചിലയിടങ്ത്തകെിലും പദ്ധതികൾ തമ്മിങ്ലാരു ഏഡകാപന
വം സംഡയാ�നവം നടക്ന്നില് എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ്. ഡകാവിഡാനന്തര 
തഡദേശ ഭരണത്തിൽ ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ങ്ചറുതല്ാത്ത പങ്കു വഹിക്കാന് 
കഴിയം. പഞ്ായത്തീരാ�് നിയമത്തിൽ പട്ിക 4-ൽ സര്ക്കാര്-സര്ക്കാഡര

ആമുഖം
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തര സാഡകെതിക സവദ�്ധ ്യം ഉപഡയാ�ങ്പെടുത്തുന്നതിനം ഗ്ാമ പഞ്ായത്തു
കൾക്ക്  സാഡകെതിക സഹായം നൽകുന്നതിനം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് 
അനവാദം നൽകിയിട്ടുണ്്. ഈ സൗകര ്യം വലിയ ഡതാതിൽ പ്രഡയാ�ന 
ങ്പെടുഡത്തണ്തുണ്്. ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾക്ക് സാമ്പത്തികവം ങ്താഴിൽപ
രവമായ ഡമഖലയിൽ നല് ഇടങ്പടലുകൾ നടത്താന് കഴിയം. ഇത് സാധ ്യമാക
ണങ്മകെിൽ ഭരണഘടന അനശാസിക്ന്ന സാമ്പത്തിക വികസനത്തിനം, 
സാമൂഹ ്യനീതിക്മുള്ള പദ്ധതികൾ �നപകൊളിത്തഡത്താങ്ട തയ്ാറാക്കി നട
പെിൽ വരുത്തുന്നതിന് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് കഴിഡയണ്തുണ്്. ഈ 
ചുമതലയം ഉത്തരവാദിത്തവം ഡബാധ്യങ്പെടുത്തുന്നതിന് ഈ ഉദ്യമത്തിലൂങ്ട 
സാധിക്ങ്മന്നും പ്രതീക്ഷിക്ന്നു. ഈ സകപ്പുസ്തകം തയ്ാറാക്ന്നതിന് പങ്കു 
വഹിച് കിലയിങ്ല ഫാക്കൽറ്ി അം�ങ്ങൾ, ങ്കാട്ാരക്കര, മണ്ണൂത്തി, തളിപെറ
മ്പ് പരിശീലനഡകന്ദങ്ങളിങ്ല പ്രിന്സിപൊൾമാര്, ഫാക്കൽറ്ി അം�ങ്ങൾ, മറ്് 
�ീവനക്കാര് എന്നിവര്ക്ം പ്രഡത്യകം കൃതജ്ത പ്രകാശിപെിക്ന്നു.

അഡസാസിഡയറ്് എഡിറ്ര്മാര് എഡിറ്ര്
എം. ഡേണുകു�ൊര് �ി. സുധ
കണ്സൾട്ന്്, കില ഡയറക്ടര്, കില സി.എച്്.ആര്.ഡി.

ഡ�ൊ. �ിബിനി വി. കുേ്യന്
ഫാക്കൽട്ി, കില
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1 
ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തുകളിമെ  

ധനപേിപൊെനം

അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്തിങ്ന് കാര്യത്തിൽ ഡകരളം നൽകിയ ഏറ്വം 
വലിയ സംഭാവന വിഡകന്ദീകൃതാസൂത്രണം അഥവാ �നകീയാസൂത്രണമായി
രുന്നു. ഒരു പഡക്ഷ ഡകരളം കണ്ിട്ടുള്ളതിൽ വച്് ഏറ്വം �ണനീയമാങ്യാരു 
�നാധിപത്യ വികസന പരീക്ഷണമായിരുന്നു ഇതിലൂങ്ട ഉരുത്തിരിഞ്ഞുവന്ന
ത്. സംസ്ാനത്തിങ്ന് ങ്മാത്തം പദ്ധതി തുകയങ്ട 30-40 ശതമാനം പ്രാഡദ
ശിക ഭരണസ്ാപനങ്ങൾക്ക് വീതിച്് നൽകുകയം അത് വിനിഡയാ�ിക്ന്ന
തിന് വിശദമായ മാര്�ഡരഖകൾ തയ്ാറാക്കയം �നങ്ങങ്ള പ്രാഡദശിക 
ഭരണത്തിങ്ലന്നതു ഡപാങ്ല നാടിങ്ന് വികസനത്തിലും പകൊളികളാക്കയം 
ങ്ചയ് ഒന്നായിരുന്നു �നകീയാസൂത്രണം. 

ഡകരളത്തിങ്ല അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്തിങ്ന് മങ്റ്ാരു സവിഡശഷ 
ഘടകം വര്ദ്ധിച് ഡതാതിലുളള വിഭവഡശഷി താങ്ഴ തട്ിലുളള തഡദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് സകമാറ്ം ങ്ചയ്ന്നതിന് സംസ്ാന സര്ക്കാര് പ്രകടിപെിച് 
രാഷ്ടീയ ഇച്ാശക്തിയാണ്. ഡകരളത്തിങ്ന് സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക വികസന
ത്തിങ്ന് സ്ഥൂലതല ലക്ഷ്യങ്ങൾ കണക്കിങ്ലടുത്തു ങ്കാണ്് പ്രാഡദശിക പദ്ധതി 
തയ്ാറാക്ന്നതിനളള മാര്ഗ്ഗഡരഖയ്കനസൃത്യമായി പദ്ധതി തയ്ാറാക്കി നടപൊ
ക്ന്നതിനളള പൂര്ണ്ണ സ്ാതന്ത്യം തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്. ഇന്ത്യ
യിങ്ല മറ്് സംസ്ാനങ്ങൾക്കാങ്ക തികച്ചും മാതൃകയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ 
ഡകരളം സൃഷ്ിച്ിട്ടുളളത്. അധികാര വിഡകന്ദീകരണത്തിൽ സാധാരണ �ന
ങ്ങൾക്ക് തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ  ഉയര്ന്ന ഡതാതിൽ വിശ്ാസ്യത സൃ
ഷ്ിക്ന്നതിനം വഴി തുറന്നത് സാമ്പത്തിക വിഡകന്ദീകരണവം തഡദേശഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ളള വര്ദ്ധിച് ഡതാതിലുളള വിഭവ വകയിരുത്തലുമാണ്.

ഡകരളത്തിങ്ല വിഡകന്ദീകരണ ആസൂത്രണത്തിങ്ന് മുഖമുദ് സുതാര്യവം, 
സമത്വം മാനദണ്ഡങ്ങളിൽ അധിഷ്ിതവമായ ധനകാര്യ വിഡകന്ദീകരണം 
ആണ്. അതനസരിച്് സംസ്ാനപദ്ധതി വിഹിതത്തിൽ നിന്നും ഒരു നിശ്ിത 
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തുക വികസന ഫണ്ായി പ്രാഡദശിക പദ്ധതികൾ ആവിഷ്ക്കരിച്് നടപെിലാക്
വാന് പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്ന്നുണ്്. വിഡകന്ദീകരണത്തിങ്ന് 
ആരംഭകാലം (1997-98) മുതൽ തങ്ന്ന സംസ്ാനപദ്ധതി വിഹിതത്തിങ്ന് 
ഒരു പകെ് പ്രാഡദശിക സര്ക്കാരുകൾക്ക് ഇത്തരത്തിൽ നൽകുന്നുണ്്. ഇഡപൊൾ 
ഇത് ഏകഡദശം സംസ്ാന പദ്ധതി വിഹിതത്തിങ്ന് 30-40 ശതമാനമാണ്. 
ഇതിന പുറങ്മ സംസ്ാനത്തിങ്ന് തനത് നികുതി വരുമാനത്തിങ്ന് 3.5 % തുക 
�നറൽ പര്പെസ് ഫണ്ായം 5.75% തുക ങ്മയിന്നന്സ് ഫണ്ായം എല്ാ 
വര്ഷവം നൽകുന്നു. സര്ക്കാര് പുറങ്പെടുവിക്ന്ന ങ്പാതു മാര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങ
ൾക്ക് വിഡധയമായി മുന്�ണനാടിസ്ാനത്തിൽ വികസന പദ്ധതികൾക്ക് 
രൂപം നൽകുന്നതിനം അവ നടപെിലാക്ന്നതിനമുള്ള സ്ാതന്ത്യം തഡദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ണ്്.

ഡകരളത്തിൽ നിലവിൽ 941 ഗ്ാമപെഞ്ായത്തുകൾ, 152 ഡ്ാക്ക് പഞ്ായ
ത്തുകൾ, 14 �ില്ാ പഞ്ായത്തുകൾ, 87 മുനിസിപൊലിറ്ികൾ, 6 ഡകാര്പെഡറഷ
നകൾ ഉൾങ്പെങ്ട 1200 തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളാണുള്ളത്. തഡദേശ ഭരണ 
സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ങ്പാതുവിഭാ�ം, പട്ിക�ാതിക്കാര്ക്ള്ള പ്രഡത്യക പദ്ധതി 
(എസ്.സി.പി), പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി (ടി.എസ്.പി) എന്നീ മൂന്ന് വിഭാ�ങ്ങ
ളിലായാണ് വികസന ഫണ്് അനവദിക്ന്നത്. അഡതാങ്ടാപെം ധനകാര്യ 
കമ്മീഷന് ഗ്ാന്റ്, ങ്മയ്ന്നന്സ് ഗ്ാന്റ്, ങ്പാതു ആവശ്യ ഗ്ാന്് തുടങ്ങിയ 
ഇനങ്ങളിലും ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ഫണ്് ലഭിക്ന്നു. സംസ്ാന ധനകാര്യ 
കമ്മീഷങ്ന് ശുപാര്ശയങ്ട ആക്ഷന് ഡടക്കണ് റിഡപൊര്ട്ിങ്ന് അടിസ്ാനത്തി
ലാണ് ഓഡരാ വിഭാ�ത്തിലും വികസന ഫണ്് അനവദിക്ന്നത്. 

1.1 സംസ്ൊന ധനകൊേ്യ കമ്തീഷന് (S.F.C)
ഇന്ത്യന് ഭരണഘടനയങ്ട ആര്ട്ിക്കിൾ 243 (ഐ), (സവ) വകുപെ് പ്രകാര

വം ഡകരള പഞ്ായത്ത് രാ�് ആക്റ് 1994 ങ്ല വകുപെ് 186 ഡകരള 
മുനിസിപൊലിറ്ീസ് ആക്റ് 1994 ങ്ല ങ്സക്ഷന് 205 ഉം പ്രകാരവം സംസ്ാന 
ധനകാര്യ കമ്മീഷനകൾ രൂപീകരിച്് പ്രവര്ത്തിക്ന്നു. പഞ്ായത്തുകളങ്ട
യം മുനിസിപൊലിറ്ികളങ്ടയം സാമ്പത്തിക സ്ിതി അവഡലാകനം ങ്ചയ്ാനം 
ശുപാര്ശകൾ നൽകാനം കമ്മീഷന് അധികാരമുണ്്.

നിയന്തിഡക്ണ തതത്വങ്ങൾ:
	ഭരണകൂടം ചുമഡത്തണ് നികുതി, തീരുവ, ഡടാൾ, ഫീസ് എന്നിവയിൽ നിന്നു

ള്ള ആങ്ക വരുമാനത്തിങ്ന് സംസ്ാനവം പഞ്ായത്തുകളം 
മുനിസിപൊലിറ്ികളം തമ്മിലുള്ള വിതരണം, അവ ഭരണഘടനയങ്ട പാര്ട്് 
ഒന്പതാം ഭാ�ം, ഒന്പതാം ഭാ�ം എ എന്നിവ പ്രകാരം വിഭ�ിക്കങ്പെടാം. 

	നികുതി, തീരുവ, ഡടാൾ, ഫീസ് എന്നിവ നിര്ണ്ണയിക്ന്നത് പഞ്ായത്തുക
ളം മുനിസിപൊലിറ്ികളം നിയക്തമാക്കഡയാ ഏങ്റ്ടുക്കഡയാ ങ്ചയ്ാം.

	സംസ്ാനത്തിങ്ന് ഏകീകൃത ഫണ്ിൽ നിന്ന് പഞ്ായത്തുകൾക്ം മുനി
സിപൊലിറ്ികൾക്മുള്ള ധനസഹായം.
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കമ്മീഷങ്ന് ശുപാര്ശകളം നടപടിയമായി ബന്ധങ്പെട് റിഡപൊര്ട്ടുകളം 
�വര്ണര് സംസ്ാന നിയമസഭയിൽ സമര്പെിക്ം. സംസ്ാനങ്ത്ത തഡദേശ 
ഭരണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട ആവശ്യങ്ങൾ നിറഡവറ്റുന്നതിനായി ഒരു സംസ്ാന
ത്തിങ്ന് ഏകീകൃത ഫണ്് വര്ദ്ധിപെിക്ന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടികൾ 
ഡകന്ദ ധനകാര്യ കമ്മീഷന് നിര്ഡദേശിക്ം (സംസ്ാന ധനകാര്യ കമ്മീഷങ്ന് 
ശുപാര്ശകളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ).

1.2 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്് ഫണ്
സംസ്ാന സര്ക്കാര് നൽകുന്ന ഫണ്ടുകളം, ഗ്ാന്റുകളം ഡകന്ദ സര്ക്കാരിൽ 

നിന്ന് ലഭിക്ന്ന ഗ്ാന്റുകൾ, മറ്് വിവിധ ഡ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്ന്ന 
വരവകൾ, വായ്പകൾ തുടങ്ങി എല്ാ വരുമാനവം ഉൾങ്പെട്താണ് ഡ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്ത് ഫണ്്. (ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമം 212-ാം വകുപെ് )

1.3 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്തുകളമട ചു�തെകളം  
സൊമ്പത്ികൊധികൊേവം

ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിൽ ഡ്ാക് പഞ്ായത്തുകളങ്ട കര്
ത്തവ ്യങ്ങളം ചുമതലകളം അധികാരങ്ങളം 172-ാം വകുപെ് അനസരിച്ചുള്ള IV-ാം 
പട്ികയിലാണ് ഉൾങ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ങ്പാതു ചുമ
തലകളം, ഡമഖലാ ചു മതലകളം മാത്രമാണുള്ളത്. 

ങ്പാതു ചുമതലകളം ഡമഖലാ ചുമതലകളം നിറഡവറ്റുന്നതിനം (സദനംദിന 
ഭരണ കാര ്യങ്ങൾക്ക് ഒഴിങ്ക) ആസ്തി വര്ദ്ധിപെിക്ന്ന വികസന പദ്ധതികൾ
ക്ം ആവശ ്യമായ പണം ങ്ചലവഴിക്ന്നതിന് ഡപ്രാ�ക്ടുകൾ തയ്ാറാക്കി 
�ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി (DPC) അം�ീകാരം വാങ്ങിയിരിക്കണം. ഈ ചുമത
ലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിനള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്ന്നത് ഭരണസമിതി, സ്റ്റാ
ന്ിം�് കമ്മറ്ികൾ, പ്രസിഡന്്, ങ്സക്ട്റിമാര് എന്നിവരാണ്. എല്ാ തീരുമാന
വം നടപെിലാക്ന്നത് ങ്സക്ട്റിമാരും സകമാറികിട്ിയ ഉഡദ്യാ�സ്രുമാണ്. 
ഡയാ� നടപടിക്മം ചട്ങ്ങൾ പാലിച്ചുങ്കാണ്ായിരിക്കണം ഡയാ� തീരുമാന
ങ്ങൾ എടുഡക്കണ്ത്. 

1.4 മെെവിനങ്ങൾ തതീരു�ൊനിക്ൽ 
പഞ്ായത്തിങ്ന് ഓഡരാ ങ്ചലവം നിയമാനസൃതമാങ്ണന്നും അധികാര 

പരിധിയിൽ ഉൾങ്പെടുന്നതാങ്ണന്നും ഉറപ്പുവരുത്തി മാത്രഡമ ങ്ചലവ് ങ്ചയ്ാവ. 
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ങ്ചലവ് ങ്ചയ്ന്നതിന് മുമ്പ് ശ്ദ്ധിഡക്കണ് കാര ്യങ്ങൾ 
a) ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ചുമതലയിൽ ഉൾങ്പെട്തായിരിക്കണം
b) പദ്ധതികൾക്ക് ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട അം�ീകാരം ലഭിച്തായിരിക്ക

ണം
c) ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് അനമതി ഉണ്ായിരിക്കണം
d) ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് അധികാര പരിധിയിലും ചുമതലയിലും ഉൾങ്പെടു

ന്ന പ്രവൃത്തികൾ മാത്രം ഏങ്റ്ടുക്ക
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e) സര്ക്കാര് അനമതി ആവശ ്യമുള്ള പക്ഷം മൂന്കൂര് അനമതി വാങ്ങിയിരി
ക്കണം

f) സര്ക്കാര് ഉത്തരവകൾക്ം, മാര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം വിഡധ
യമായിട്ായിരിക്കണം

1.4.1 അച്ചടക്ഡത്ൊമടയുള്ള ധനവിനിഡയൊഗം ഉേപ്ൊക്ൽ

ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ഭരണവം സാമ്പത്തിക നിയന്തണവം നിയമ
ങ്ങൾക്ം, ചട്ങ്ങൾക്ം മാര്ഗ്ഗനിര്ഡദേശങ്ങൾക്ം അനസൃതമായി കാര ്യക്ഷമ
മായം ഫലപ്രദമായം വിനിഡയാ�ിക്ന്നുങ്ണ്ന്ന് ഉറപൊക്കണം. പഞ്ായത്ത് 
തീരുമാനങ്ങൾ, ര�ിസ്റ്ററുകൾ, ഡരഖകൾ, കണക്കൾ, വൗച്റുകൾ മുതലായവ 
നിയമാനസൃതം സൂക്ഷിക്ന്നത് അച്ടക്കഡത്താങ്ടയള്ള ധനവിനിഡയാ�ം ഉറ
പ്പുവരുത്തുന്നതിന് സഹായകമാകും. 

1.4.2 കണക്കു സൂക്ിക്ലം മപൊതു മവളിമപ്ടുത്ലം 

ങ്പാതു പണം ങ്ചലവ ങ്ചയ്ന്നതിൽ ങ്ചലവ ചുരുക്കലും കാര ്യക്ഷമതയം 
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനള്ള പ്രാഥമിക ഉത്തരവാദിത്തം തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങ
ളിങ്ല എക്ിക്യൂട്ീവകളഡടതാണ്. എന്നാൽ പാഴ് ങ്ചലവകൾ, ദുര്വ ്യയം, വകമാ
റ്ി ങ്ചലവഴിക്കൽ, സിസ്റ്റത്തിങ്ന് ഡപാരായ്മകൾ, അപാകതകൾ, ഫലപ്രദമാ
കാത്ത ങ്ചലവകൾ എന്നിവ ങ്വളിച്ത്തു ങ്കാണ്ടുവഡരണ് ചു മതല ഓഡിറ്് 
വിഭാ�ങ്ങൾക്കാണ്. 

1.4.3 ധന പേിപൊെനം - അടിസ്ൊന ശിെകൾ

വികസന ഡക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് ലഭ ്യമാകുന്ന പണം ങ്പാതുപണമാ
ണ്. അതിനാൽ പഞ്ായത്തിങ്ന് ധനപരിപാലനത്തിന് ഉഡദ്യാ�സ്രും �ന
പ്രതിനിധികളം കാര ്യക്ഷമമായി പ്രവര്ത്തിഡക്കണ്തുണ്്. ലഭ ്യമായ ഫണ്ിങ്ന് 
(ധനത്തിങ്ന്) ശാസ്തീയവം, ഫലപ്രദവം, നിയമാനസരണവമായ സമാഹര
ണം, വിനിഡയാ�ം, കണക്ക് സൂക്ഷിക്കൽ, പരിഡശാധനയ്ക് വിഡധയമാക്കൽ 
എന്നിവ ഡചര്ന്നതാണ് ധനപരിപാലനം

സമ്പൂര്ണ്ണ വിഭവ സമാഹരണം, (സ്ലവാടക, നിഡക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള 
വരവ്, മറ്് വരവകൾ) ഫലപ്രദമായ ധനവിനിഡയാ�ം, പ്രാഡയാ�ിക ലക്ഷ ്യങ്ങ
ഡളാങ്ടയള്ള ബഡ്�റ്ിം�്, കൃത ്യവം സമയബന്ധിതവമായ അക്കൗണ്ിം�്, 
ഫലപ്രദമായ ആഡിറ്ിം�് എന്നിവയാണ് ധനപരിപാലനത്തിങ്ന് അടിസ്ാ
നം. 

1.4.4 സമ്പൂര്ണ്ണ വിഭവ സ�ൊഹേണം
ലഭ ്യമാക്കാവന്ന എല്ാ ധന ഡ്ാതസ്ിലൂഡടയം ലഭിക്ന്ന പരമാവധി 

പണം ഡനടിങ്യടുക്കങ്യന്നത് പഞ്ായത്ത് രാ�് സ്ാപനങ്ങളിങ്ല ഉഡദ്യാ�
സ്രും �നപ്രതിനിധികളം ശ്ദ്ധിഡക്കണ്താണ്.
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1.4.5 പ്രൊഡയൊഗിക െക് ്യങ്ങഡളൊമടയുള്ള ബ�്�റിംഗ്
എങ്ന്തല്ാം ങ്ചലവകളാണ് അടുത്ത വര്ഷഡത്തക്ക് ലക്ഷ ്യമാക്കിയിരിക്ന്ന

ങ്തന്നും അവയ്ക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ എങ്ന്താങ്ക്കങ്യന്നും അനമാനിച്് തയ്ാറാക്
ന്ന സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയാണ് ബഡ്�റ്്. ഒരു സ്ാപനത്തിന് ലഭ ്യമാക്
വാന് കഴിയന്ന സമ്പത്ത് ഏറ്വം കാര ്യക്ഷമമായി വിനിഡയാ�ിക്ന്നതിന് 
ബഡ്�റ്് അനിവാര ്യമാണ്. 

1.4.6 ബ�്�റിമറെ ഉള്ളടക്ം
1. മുന്വര്ഷങ്ത്ത യഥാര്ത്ഥ ങ്ചലവകണക്കൾ 
2. തന്നാണ്ങ്ത്ത വരവ് ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്് 
3. തന്നാണ്ങ്ത്ത പുതുക്കിയ വരവ് ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്് 
4. അടുത്ത വര്ഷഡത്തക്ള്ള വരവ്ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്്
5. മുന് വര്ഷങ്ത്ത സാമ്പത്തികാവസ്യങ്ട അവഡലാകനം 

1.4.7 ബ�്�റിമറെ പ്രൊധൊന ്യം

വികസന ങ്ചലവ് ഉൾങ്പെങ്ട പഞ്ായത്തിങ്ന് മുഴുവന് ങ്ചലവകളം അവ 
ഡനരിടുന്നതിനള്ള വരവകളം ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാള്ളിക്കണങ്മന്ന് ഡകരളാ 
പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് 214-ാം വകുപെ് അനശാസിക്ന്നു. ബഡ്�
റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാള്ളിക്കാത്ത ഇനം ങ്ചലവ് ങ്ചയ്രുത്. ബഡ്�റ്ിൽ ഉഡദേശിക്കാ
ത്ത ങ്ചലഡവാ ഉഡദേശിച്തി ഡനക്കാൾ കുടുതൽ ങ്ചലഡവാ ങ്ചഡയ്ണ്ി വരികയാ
ങ്ണകെിൽ അങ്ങങ്ന ങ്ചയ്ന്നതിന മുമ്പ് സപ്ിങ്മന്റി ബഡ്�ഡറ്ാ, പുതുക്കിയ 
ബഡ്�ഡറ്ാ അവതരിപെിച്് അം�ീകാരം ഡനടണം. ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ
ക്ക് തനതു ഫണ്് ഇല്ാത്തതിനാൽ 5% മിച്ം ആവശ ്യമില്. പഡക്ഷ കമ്മി 
ബഡ്�റ്് ആകരുത്.

1.4.8 നഷ്ം, പൊഴ് മെെവ് ധനദുര്വിനിഡയൊഗം എന്ിവയ്ക്കുള്ള ബൊധ ്യത
യും, മപരു�ൊറ ദൂഷ ്യഡ�ൊ �നപ്പൂര്വ്വമുള്ള അനൊസ്ഡയൊ മകൊണ്ടുള്ള 
ബൊധ ്യതയും (Rule -22) 

1. ബന്ധങ്പെട് നിയമങ്ങളം ചട്ങ്ങളം അനസരിച്് പ്രവര്ത്തിച്തിനാഡലാ ങ്സ
ക്ട്റിയൾങ്പെങ്ട ഉഡദ്യാ�സ്ഡരാ, �ീവനക്കാഡരാ പഞ്ായത്തിന് വരു
ത്തിയ നഷ്ത്തിന് പുറഡമ ങ്പരുമാറ് ദൂഷ ്യഡമാ, മനപ്പൂര്വ്വമുള്ള അനാസ്ഡയാ 
നിമിത്തം പ്രസിഡഡന്ാ, സവസ് പ്രസിഡ ഡന്ാ, സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മറ്ി ങ്ചയര്
മാഡനാ, അം�ങ്ങഡളാ ങ്സക്ട്റിഡയാ പഞ്ായത്ത് ഫണ്് അഥവാ പഞ്ായ
ത്തിങ്ല ങ്ചലവിഡലക്കായി സര്ക്കാര് ലഭ ്യമാക്കിയ ഫണ്് നഷ്ങ്പെടുത്തുക
ഡയാ, പാഴായി ങ്ചലവാക്കഡയാ, ദുര്വിനിഡയാ�ം ങ്ചയ്കഡയാ, 
ഇതിഡലങ്തകെിലും സംഭവിക്കാന് ഇടയാക്കങ്യാ ങ്ചയ്ാൽ അത്തരം 
നഷ്ത്തിഡനാ, പാഴാക്കലിഡനാ, ദുര്വിനിഡയാ�ത്തിഡനാ അവയ്കിടയാക്കലി
ന് ഉത്തരവാദിയായ പ്രസിഡന്്, സവസ് പ്രസിഡന്്, സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മറ്ി 
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ങ്ചയര്മാന്, അം�ം, ങ്സക്ട്റി ആയതിന് ബാധ ്യസ്നാകുന്നതും ആ 
ബാധ ്യത ഈടാക്കാന് പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് 253-ാം വകുപെ് 
പ്രകാരം സര്ക്കാര് നടപടി സ ്ീകരിക്ന്നതായിരിക്ം

2. 253-ൊം വകുപ്് അനുസേിച്ചുള്ള ബൊധ ്യതകൾ :
•	 ങ്ചലവിടൽ നഷ്മാകാനിടയങ്ണ്ന്ന് ങ്സക്ട്റിഡയാ ബന്ധങ്പെട് മറ്് 

ഉഡദ്യാ�സ്ഡനാ ചൂണ്ികാണിച് ഡശഷം അഥവാ പണമിടപാട് നഷ്
ത്തിൽ കലാശിക്ങ്മന്ന് സ ്ാഭാവികമായി കരുതാന് ഇടയള്ള കാര ്യ
ങ്ങളിൽ ങ്ചലവ ങ്ചയ്ന്നത് നഷ്മായി കണക്കാക്ം

•	 നടപടിക്മങ്ങൾ അധികാരങ്പെടുത്തിയ രീതിയിലല്ാങ്ത അഥവാ ഉഡദേ
ശിക്ന്ന പ്രഡയാ�നം ങ്ചയ്കയിങ്ല്ന്ന് സാധാരണ �തിയിൽ വിചാരി
ക്കാന് സാഹചര ്യമുണ്ായിരിങ്ക്ക ങ്ചലവ് ങ്ചയ്ന്നത് പാങ്ചെലവായി 
കണക്കാക്ം

3. ഏമതങ്ിലം ഇനത്ിൽ ഫണ് മെെവ് മെയ്യുന്ത്
•	 പ്ാന് പദ്ധതിക്ള്ള തുക പദ്ധതിഡയതര ങ്ചലവിനങ്ങൾക് ഡവണ്ി വക 

മാറ്ിഡയാ
•	 അധികാരങ്പെടുത്തിയഡതാ ബഡ്�റ്ിൽ വകങ്കാള്ളിച്ഡതാ അല്ാങ്ത 

വക മാറ്ിഡയാ
•	 പ്രഡത്യക ഫണ്ിൽ നിന്നുഡദേശിച്ിട്ടുള്ളത് വക മാറ്ിഡയാ
•	 പ്രഡത്യക ഘടക പദ്ധതിയ്ക്കും �ിരിവര്ഗ്ഗ ഉപ പദ്ധതിയ്ക്കും നീക്കിങ്വച് 

തുക വക മാറ്ിഡയാ

1.4.9 ഫെപ്രദ�ൊയ ധനവിനിഡയൊഗം
തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ലഭിക്ന്ന ഗ്ാന്റുകൾ ഏതു നിര്ദേിഷ് ലക്ഷ ്യ

ത്തിഡനാ ലക്ഷ ്യങ്ങൾ ഡക്കാ ഡവണ്ിയാഡണാ അനവദിച്ിട്ടുള്ളത് അതിഡലക്ക് 
ഡവണ്ി മാത്രം പ്രഡയാ�നങ്പെടുഡത്തണ്താണ്. (വകുപെ് 196)

ധനവിനിഡയാ�ത്തിൽ താങ്ഴപെറയന്ന കാര ്യങ്ങൾ പ്രഡത്യകം ശ്ദ്ധിഡക്ക
ണ്താണ് :-

1. വിഭവങ്ങളങ്ട മൂല ്യഡത്തയം ദൗര്ലഭ ്യഡത്തയം കുറിച്ചുള്ള ധാരണഡയാങ്ടയാ
കണം പണം ങ്ചലവഴിക്കാന് തീരുമാനം എടുഡക്കണ്ത്

2. ങ്ചലവകളിൽ കാര ്യഡശഷിയം മിതവ ്യയവം ഉറപ്പു വരുത്തണം 

3. പാഴ് ങ്ചലവകൾ ഉണ്ാക്ന്ന വ ്യര്ത്ഥമായ പരിപാടികൾ നടത്തരുത്

4. ഫലപ്രദമല്ാത്ത ഡപ്രാ�ക്ക്ടുകൾ ഒഴിവാക്കണം

5. പദ്ധതി വിഹിതം ഏറ്വം നിര്ണ്ണായകമായ ആവശ ്യങ്ങൾക് മാത്രമായി 
ഉപഡയാ�ിക്കാന് ശ്ദ്ധിക്ക

6. അധിക വിഭവ സമാഹരണ സാധ ്യതകൾ ഉപഡയാ�ങ്പെടുത്തണം
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7. സാമ്പത്തിക വികസനത്തിന് അനഡയാ� ്യമായ നൂതന ഡപ്രാ�ക്ടുകൾ 
ആവിഷ്ക്കരിക്ക

8. വാണി� ്യപരമായി വി�യ സാധ ്യതയള്ള ഡപ്രാ�ക്ടുകൾ ഏങ്റ്ടുക്കാന് 
കഴിയണം

9. വിഭവങ്ങൾ ഡനരിയ ഡതാതിൽ വിന ്യസിക്ന്നത് ഒഴിവാക്കണം

1.4.10 കൃത ്യവം സ�യബന്ിതവ�ൊയ അക്കൗണിംഗ്
പഞ്ായത്തിങ്ന് എല്ാ പണമിടപാടുകളം ഒരു ക്യാഷ് ബുക്കിൽ ഡരഖങ്പെടു

ത്തുന്നു എന്നതാണ് 1.4.2002 മുതൽ നിലവിൽ വന്ന അക്കൗണ്ിം�് സമ്പ്രദായ
ത്തിങ്ന് സവിഡശഷത. നിലവിൽ Information Kerala Mission (IKM)-ങ്ന് സഹാ
യഡത്താങ്ട സാംഖ ്യ എന്ന ഡസാഫ്റ് ങ്വയറിലൂങ്ട അക്കൗണ്ിം�് നടത്തി 
വരുന്നു.

1.4.11 ഫെപ്രദ�ൊയ ആ�ിറിംഗ്
പഞ്ായത്തുകളഡടയം ന�രപാലിക സ്ാപനങ്ങളഡടയം സാമ്പത്തിക 

താൽപര ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുകങ്യന്നതാണ് ഓഡിറ്ിങ്ന് ലക്ഷ ്യം 
ഫലപ്രദവം ങ്ചലവ ചുരുക്കിയതുമായ ധന മാഡന�്ങ്മന്് സമ്പ്രദായങ്ങൾ നട
പൊക്ക, അക്കൗണ്ബിലിറ്ി ഡപ്രാത്ാഹിപെിക്ക എന്നിവ വഴിയാണ് ഈ 
ലക്ഷ്യം ഡനടുക.
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2 
ധനഡത്ൊതസ്സുകളം  
ധനസ�ൊഹേണവം

സംസ്ാന സര്ക്കാര് നൽകുന്ന ഫണ്ടുകൾ, ഗ്ാന്റുകൾ, ഡകന്ദസര്ക്കാരിൽ 
നിന്ന് ലഭിക്ന്ന വരവകൾ, മറ്് വിവിധ ഡ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നു ലഭിക്ന്ന 
വരവകൾ, വായ്പകൾ തുടങ്ങി പഞ്ായത്തിങ്ന് എല്ാ വരുമാനവം ഉൾങ്പെട്താ
ണ് ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ഫണ്ടുകൾ (ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമം 212-ം 
വകുപെ്.)

സ്ല വാടക, നിഡക്ഷപങ്ങളിൽ നിന്നുളള വരവ്, മറ്് വരവകൾ, സകമാറ്ം 
ങ്ചയ് സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുളള വരവകൾ, �നറൽ പര്പെസ് ഫണ്് എന്നിവ 
തനത് വരുമാനത്തിങ്ന് ഭാ�മായി ഉപഡയാ�ിക്കാം. സകമാറ്ം ങ്ചയ് സ്ാപ
നങ്ങളിൽ നിന്നുളള വരവ് സ്ാപനത്തിങ്ന് വികസന പരിപാടികൾക്ക് /അറ്
കുറ് പണികൾക്ക് ഡവണ്ിയായിരിക്കണം ങ്ചലവഴിഡക്കണ്ത്. (27.02.2003 
ങ്ല �ി ഇ ഒ (ആര് ടി677/2003/LSGD നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് )

തനതുഫണ്് വികസന ഫണ്ടുമായം ഗുണഡഭാക്തൃവിഹിതമായം ഇഷ്ാനസര
ണം സംഡയാ�ിപെിക്കാം. എന്നാൽ തനത് ഫണ്ിങ്ന് കുറവ് നികത്തുന്നതിന് 
വികസന ഫണ്് വിനിഡയാ�ിക്കാന് പാടില്. 

2.1 ഡ്ൊക്് പഞ്ൊയത്ിമറെ ധനഡ്ൊതസ്സുകൾ
സംസ്ാന സര്ക്കാരിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഫണ്ടുകളം ഗ്ാന്റുകളം

2.2 ‘എ’ വിഭൊഗം ഫണ്- വികസന ഫണ് (പ്ൊന് ഫണ് )
വിഡകന്ദീകൃതാസൂത്രണത്തിന തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനത്തിന് സംസ്ാന

സര്ക്കാരിൽ നിന്നു് ലഭിക്ന്നു. കണ്ഡസാളിഡഡറ്ഡ് ഫണ്ിൽ നിന്ന് പ്ിക് 
അക്കൗണ്ിഡലക്ക് സര്ക്കാര് തങ്ന്ന ട്ാന്സ്ഫര് ങ്ക്ഡിറ്് ങ്ചയ്കയം തുടര്ന്ന് 
പഞ്ായത്ത് ഫണ്് അക്കൗണ്ിൽ എത്തിഡച്രുകയം ങ്ചയ്ന്നു. വിനിഡയാ�ി
ക്കാത്ത തുക ലാപ്ാവില് അടുത്ത വര്ഷം ഉപഡയാ�ിക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ിത 
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ശതമാനം തുക ങ്ചലവാകാതിരുന്നാൽ, നിശ്ിത ശതമാനം വിനിഡയാ�ിക്
ന്നതിൽ കുറവ് വന്ന തുക അടുത്ത വര്ഷം അനവദിച്ിട്ടുളള വിഹിതത്തിൽ 
നിന്നും കുറവ് ങ്ചയ്ന്നതാണ്. �നറൽ, എസ്.സി.എസ്.പി., ടി.എസ്.പി.  
എന്നീ മൂന്ന് വിഭാ�ങ്ങളായാണ് ഈ ഫണ്് ലഭിക്ന്നത്.

2.3 ‘ബി’ വിഭൊഗം ഫണ്- സംസ്ൊനൊവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്  
(പ്ൊന് ഫണ് )

 സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ നടപൊക്ന്നതിന് സംസ്ാന സര്ക്കാരി
ൽ നിന്നും ലഭിക്ന്നു. ഘടക സ്ാപനത്തിങ്ല നിര്വ്വഹഡണാഡദ്യാ�സ്ന് 
ബിൽ സമ്പ്രദായ പ്രകാരം ട്ഷറിയിൽ നിന്ന് വാങ്ങി ഉപഡയാ�ിക്കാം. അഡലാ
ട്്ങ്മന്് കണ്ഡസാളിഡഡറ്ഡ് ഫണ്ിൽ തങ്ന്ന നില നിൽക്ന്നു. വിനിഡയാ�ി
ക്കാത്ത തുക വര്ഷാവസാനം ലാപ്ാവം. 

2.4 ‘സി’ വിഭൊഗം ഫണ് - മ�യിറെനന്സ് ഫണ് (പ്ൊന് ഫണ് )
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ഡറാഡിതര ആസ്തികളങ്ട സംരക്ഷണത്തിനാണ് 

ഈ ഫണ്് ലഭിക്ന്നത്. എ വിഭാ�ം ഫണ്് എത്തിഡച്രുന്ന അഡത രീതിയിൽ 
ഈ ഫണ്ടും പഞ്ായത്തിങ്ന് അക്കൗണ്ിൽ എത്തിഡച്രുന്നു. വര്ഷാവസാനം 
ലാപ്ാകുന്നില്. അടുത്ത വര്ഷം ഉപഡയാ�ിക്കാം. എന്നാൽ നിശ്ിത ശതമാനം 
ഉപഡയാ�ിക്കാതിരുന്നാൽ നിശ്ിത ശതമാനം വിനിഡയാ�ിക്ന്നതിൽ കുറവ് 
വന്ന തുക അടുത്ത വര്ഷം അനവദിച്ിട്ടുളള വിഹിതത്തിൽ നിന്നും കുറവ് ങ്ച
യ്ന്നതാണ്. 

2.5 ‘�ി’ വിഭൊഗം ഫണ്- �നേൽ പര്പ്സ് ഫണ് (ഡനൊണ് പ്ൊന്) 
എ, സി വിഭാ�ം ഫണ്ടുകങ്ള ഡപാങ്ലയാണ് ലഭിക്ന്നത്. വര്ഷാവസാനം 

ലാപ്ാവില്. പഞ്ായത്തിങ്ന് തനതു ഫണ്ിങ്ന് ഭാ�മായി ഉപഡയാ�ിക്കാം. 
�നറൽ പര്പെസ് ഫണ്് തഡദേശ സ്യം ഭരണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട സദനംദിന 
ങ്ചലവകൾ ഉൾങ്പെങ്ടയളള ങ്പാതു ചുമതലകൾ നിര്വ്വഹിക്കാനളളതാണ്. 
ശമ്പളം, ഓണഡററിയം, ഡവതനം, വാടക, സവദയുതി, ങ്വളള ചാര്ജ്ജുകൾ, 
ങ്ടലഡഫാണ് ചാര്ജ്, അച്ടി തുടങ്ങിയ ഏത് തരം ങ്ചലവകൾക് ഡവണ്ിയം 
ബ�റ്് ങ്പ്രാവിഷനം അനമതിക്ം വിഡധയമായി തഡദേശ സ്യം ഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് ഉപഡയാ�ിക്കാം. (12.04.2006 ങ്ല �ി. ഒ(പി/177/2006 ഫിന് 
നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ഖണ്ഡിക 1.4)

2.6 ‘ഇ’ വിഭൊഗം ഫണ് - ഡകന്ദ്ര സര്ക്ൊേിൽ നിന്ം െഭിക്കുന് 
ഫണ്ടുകൾ

1 ഡകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾ നടപെിലാക്ന്നതിന് പി എ യൂ, �ില്ാ കളക്ടര് 
എന്നിവര് വഴി ലഭിക്ന്ന ഫണ്ടുകൾ.

2 മഹാത്ാ�ാന്ധി ഡദശീയ ഗ്ാമീണ ങ്താഴിലുറപെ് പദ്ധതിക്ക് ലഭിക്ന്ന 
ഫണ്്.
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3 എന്.ആര്.എൽ.എം ങ്ന് ഭാ�മായി കുടുംബശ്ീ മിഷന് ലഭിക്ന്ന ഫണ്്.
4 സംസ്ാന സര്ക്കാര് വഴി ഡലാകബാകെ് ADB, UNDP എന്നിവരിൽ നിന്നും 

ലഭിക്ന്ന ഫണ്ടുകൾ.
5 ങ്വളളങ്പൊക്ക വരൾച്ാ ദുരിതാശ്ാസത്തിന് �ില്ാ കളക്ടര് വഴി ലഭിക്

ന്നവ സാക്ഷരതാ മിഷനിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്നവ തുടങ്ങിയ ഫണ്ടുകൾ

2.7 ‘എഫ് ’ വിഭൊഗം ഫണ് - ഗുണഡഭൊക്തൃ വിഹിതം തുടങ്ങിയവ
ഗുണഡഭാക്തൃ വിഹിതം , നിരതദ്വ്യം, ങ്സക്യൂരിറ്ി ങ്ഡഡപൊസിറ്് റിങ്ടന്ഷ

ന് തുടങ്ങി ഋണശീര്ഷ കണക്കിൽ ഉൾങ്പെടുന്ന നിഡക്ഷപങ്ങൾ (Deposit)

2.8 ‘�ി’ വിഭൊഗം ഫണ് - വൊയ്പകൾ തുടങ്ങിയവ
ങ്ക.യൂ.ആര്.ഡി എഫ് സി (KURDFC) ങ്ഹഡ്ഡകാ തുടങ്ങിയ സ്ാപനങ്ങളി

ൽ നിന്നു് ലഭിക്ന്ന വായ്പകൾ തുടങ്ങിയവ. (12.4.2006 ങ്ല �ി. ഒ പി.177/
ഫിന്/2006 നമ്പര് സര്ക്കാര് ഉത്തരവ് ). സംസ്ാന സര്ക്കാര് നിര്ഡദേശിക്
ന്നതനസരിച്് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നി
ങ്ന്നടുക്ന്ന വായ്പകൾ.

2.9 െഭ്യ�ൊയ ഡ്ൊതസ്സുകളിൽ നിന്് പേ�ൊവധി ധനസ�ൊഹേണ 
�ൊര്ഗ്ഗങ്ങൾ

വികസന ഫണ്ിഡനാങ്ടാപെം ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയന്ന മങ്റ്ല്ാ വിഭവ ഡ്ാ
തസ്സുകളം ഉൾങ്പെടുത്തിങ്കാണ്ായിരിക്കണം പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽഡകണ്ത്. 
താങ്ഴപെറയന്ന വിഭവഡ്ാതസ്സുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുത്താവന്നതാണ്.
1. വികസന ഫണ്്
2. തനത് പണ്്
3. ഡകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം
4. സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതി വിഹിതം
5. ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുളള വായ്പ
6. സഹകരണ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നുളള വായ്പ
7. സന്നദ്ധ ഡസവനം 
8. സംഭാവന
9. പണമായി ലഭിക്ന്ന ഗുണഡഭാക്തൃ വിഹിതം
10. അധ്ാനമായി ലഭിക്ന്ന ഗുണഡഭാക്തൃ വിഹിതം
11. മറ്് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുളള വിഹിതം
12. വിഡദശ ധനകാര്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുളള വായ്പ/ ധന സഹായം
13. ങ്മയിന്നന്സ് ഫണ്്. 

യാഥാര്ത്ഥ്യ ഡബാധഡത്താങ്ട ആയിരിക്കണം വിഭവ ഡ്ാതസ്സുകൾ വക
യിരുഡത്തണ്ത്. അടകെൽ ങ്പരുപെിച്് കാണിക്ന്നത് അഭികാമ്യമല്.
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2.10  സ�യ ബന്ിത�ൊയ ആസൂത്രണം
തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾ അവയങ്ട വികസന ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്ന

തിനായി നിയമത്തിങ്ല വ്യവസ്കൾക്ക് വിഡധയമായം നൽകങ്പെട് ചുമതല
കളങ്ട അടിസ്ാനത്തിലും പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കി നടപെിലാക്ന്നതിന് വിശ
ദമായ മാര്ഗ്ഗഡരഖ സര്ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറങ്പെടുവിക്കാറുണ്്. 

ഉദാ- പദ്ധതി രൂപീകരണ മാര്ഗ്ഗ ഡരഖ
ഡകന്ദാവിഷ്കൃത-സംസ്ാനാവിഷ്കൃത പദ്ധതികൾക്ളള മാര്ഗ്ഗഡരഖ ഡമൽ 

പറഞെ നിയമങ്ങൾക്ം വ്യവസ്കൾക്ം മാര്ഗ്ഗഡരഖകൾക്ം പുറങ്മ കാലാ
കാലങ്ങളിൽ ബാധകമായിട്ടുളള മറ്് നിയമങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം ഉത്തരവക
ൾക്ം വ്യവസ്കൾക്ം വിഡധയമാക്കിങ്കാണ്് മാത്രഡമ തഡദേശ ഭരണ സ്ാ
പനങ്ങൾക്ക് പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കാനം നടപെിലാക്കാനം സാധിക്കയളളൂ. 
തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് സമയബന്ധിതവം കാര്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ 
പദ്ധതി ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം നടത്തുന്നതിനഡവണ്ിയാണ് സര്ക്കാ
ര് വിശദമായ മാര്ഗ്ഗഡരഖ പുറങ്പെടുവിക്ന്നത്. പദ്ധതി മാര്ഗ്ഗഡരഖയങ്ട പ്രസ
ക്തി ചുവങ്ട ഡചര്ക്ന്നു. 
1. സംസ്ാനത്തിങ്ന് ങ്പാതുവായ വികസന ലക്ഷ്യങ്ങളം കാചെപൊടും വ്യക്ത

മാക്ന്നു. 
2. വിഭവ വിനിഡയാ�ം കാര്യക്ഷമമാക്ന്നതിനളള നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു.
3. സകമാറ്ം ങ്ചയ് ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളം ചുമതലകളം നിറഡവറ്ാനളള നിര്ഡദേ

ശങ്ങൾ നൽകുന്നു. 
4. വിവിധ തട്ടുകൾ തമ്മിലുളള ഏഡകാപനം സാധ്യമാക്ന്നു. 
5. പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഏകീകൃത രീതി സാധ്യമാകുന്നു. 
6. പാലിക്കങ്പെഡടണ് നടപടിക്മങ്ങൾ നിഷ്കര്ഷിക്ന്നു. 
7. സമഗ് സമീപനവം സംഡയാ�ന സാധ്യതകളം ഉറപൊക്ന്നു 
8. ശാസ്തീയവം ചിട്യമായ പദ്ധതി രൂപീകരണം സാധ്യമാക്ന്നു. 
9. ആസൂത്രണ –നിര്വ്വഹണ പ്രക്ിയയിൽ �നപകൊളിത്തവം സുതാര്യതയം 

ഉറപൊക്ന്നു. 
10. ങ്ചഡയ്ണ്തും ങ്ചഡയ്ണ്ാത്തതുമായ കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്ന്നു

2.11 സ�ബന്ിത�ൊയ ബ�്�റിംഗ്
ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷം അവസാനിക്ന്നതിന് മുമ്പ് ങ്താട്ടുത്ത സാമ്പ

ത്തിക വര്ഷങ്ത്ത പഞ്ായത്തിങ്ന് ബഡ്�റ്് അവതരിപെിക്കണം. ബഡ്�റ്് 
പരാ�യങ്പെട്ാൽ ആ കാരണത്താൽ പഞ്ായത്തിന് സാമ്പത്തിക പ്രതിസ
ന്ധി ഉണ്ാവകയം പഞ്ായത്ത് പിരിച്ചുവിഡടണ് അവസ് കൂടി ഉണ്ാകുന്നതുമാ
ണ്. (ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമം വകുപെ് -193) 
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3 
ധനവിനിഡയൊഗം  

അടിസ്ൊന തത്ത്വങ്ങൾ

ഒരു പഞ്ായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ വികസനപരവം �നഡക്ഷമപരവമായ 
ചുമതലകൾ, ആ പഞ്ായത്തിങ്ന ഭരഡമൽപെിച് സാമ്പത്തികവം നിയന്തണപ
രവമായ അധികാരങ്ങളം, നിയമങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം, മാര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങൾ
ക്ം അനസൃതമായി കാര ്യക്ഷമമായം ഫലപ്രദമായം നിര്വ്വഹിക്കയം, വിനി
ഡയാ�ിക്കയം ങ്ചഡയ്ണ്താണ്.

3.1 �ിതവ ്യയം (Economic)
തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് ഗ്ാന്ായി നൽകുന്ന പദ്ധതി വിഹിതത്തി

ങ്ന് 80% ഡത്താളം സംസ്ാന �വണ്ങ്മന്് ഉയര്ന്ന പലിശയ്ക് വായ്പങ്യടുക്ന്ന 
തുകയാണ്. വിഭവങ്ങളങ്ട മൂല ്യഡത്തയം ദൗര്ലഭ ്യഡത്തയം കുറിച്ചുള്ള ധാരണ
ഡയാങ്ടയാകണം പഞ്ായത്തുകൾ പണം ങ്ചലവാക്കാന് തീരുമാനം എടുഡക്ക
ണ്ത്. പാഴ് ങ്ചലവകൾ ഉണ്ാകുന്നതും ഫലപ്രദമല്ാത്തതുമായ പദ്ധതികൾ 
ഒഴിവാക്കി കാര ്യഡശഷിയം മിതവ ്യയവം ഉറപൊക്കാം.

3.2 കൊേ ്യക്�ത (Efficiency) 
വികസന ഫണ്ിഡനാങ്ടാപെം ലഭ ്യമാക്കാന് കഴിയന്ന മങ്റ്ല്ാ വിഭവ ഡ്ാ

തസ്സുകളം ഉൾങ്പെടുത്തിങ്ക്കാണ്ായിരിക്കണം പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽഡകണ്ത്. 
(ഉദ: ധനകാര ്യ സ്ാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വായ്പ, സന്നദ്ധ ഡസവനം, സംഭാവന, 
പണമായി ലഭിക്ന്ന ഗുണഡഭാക്തൃവിഹിതം തുടങ്ങിയവ) യാഥാര്ത്ഥ ്യ ഡബാധ
ഡത്താങ്ടയാകണം വിഭവ ഡ്ാതസ്സുകൾ പദ്ധതിയിൽ ഉൾങ്പെടുഡത്തണ്ത്. 
ലഭ ്യമാക്കാന് ഇടയില്ാത്ത വിഭവ ഡ്ാതസ്സുകൾ വകയിരുത്തിയാൽ പദ്ധതി
കൾ കാര ്യക്ഷമമായി നടപൊക്കാന് ആകില്.

3.3 ഫെപ്രൊപ്ി (Effectiveness)
പദ്ധതികൾ, പ്രാഡദശിക സാമ്പത്തിക വികസനം ഡനടുന്നതിനം പാവങ്പെട്

വഡരയം, പാര്ശ ്വൽക്കരിക്കങ്പെട്വഡരയം ഡകന്ദീകരിച്ചുങ്കാണ്് ങ്പാതുഡസവ
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നങ്ങളങ്ട ഗുണഡമമേ ങ്മച്ങ്പെടുത്തുന്നതിനം ലക്ഷ ്യമിടുന്നതാകണം വലിയപ്ര
ഡദശങ്ങളഡടയം കൂടുതൽ �നങ്ങളഡടയം വികസനത്തിന് �ണ ്യമായ സ ്ാധീനം 
ങ്ചലുത്താന് കഴിയന്ന അര്ത്ഥപൂര്ണ്ണമായ ഡപ്രാ�ക്ടുകൾ ആവിഷ്ക്കരിച്ചു നടപൊ
ക്കയാണ് ഡവണ്ത്. ഉദാഹരണം പ്രാഡദശികമായി ലഭ ്യമാകുന്ന ഉല്പെന്നങ്ങ
ളങ്ട മൂല ്യവര്ദ്ധനയം വിപണനവം ഉറപൊക്ന്ന (സൂക്ഷമ സംരംഭങ്ങൾ) ഒരു 
പദ്ധതി ആസൂത്രണം ങ്ചയ്് നിര്വ്വഹണം നടത്തുകയാങ്ണകെിൽ ആ പദ്ധതി
യങ്ട ഫലപ്രാപ്തി, ആ പദ്ധതിയങ്ട നിര്വ്വഹണത്തിലൂങ്ട എത്രഡപര്ക്ക് 
ങ്താഴിൽ നൽകാന് കഴിഞ്ഞു എന്നും പ്രസ്തുത പദ്ധതി നിര്വ്വഹണത്തിലൂങ്ട 
ഒരു പ്രഡദശത്തുള്ള �നങ്ങൾക്ക് എന്തു പ്രഡയാ�നം കിട്ി തുടങ്ങിയ കാര ്യങ്ങ
ങ്ള ആശ്യിച്ായിരിക്ം.

3.4 പ്ൊന് മെെവകൾ 
�ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട അം�ീകാരം ഡനടിയ പദ്ധതികളങ്ട 

ങ്ചലവ കണക്കൾ തന്നാണ്ാങ്ത്ത പുതുക്കിയ ബഡ്�റ്് എസ്റ്റിഡമറ്ിങ്ല 
പ്ാന് ങ്ചലവകളിൽ പ്രതിഫലിക്കണം. അടുത്ത വര്ഷഡത്തക്ള്ള പ്ാന് ങ്ചല
വകൾ തയ്ാറാഡക്കണ്ത് �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട അം�ീകാരം ലഭിച് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയങ്ട അടിസ്ാനത്തിലായിരിക്കണം. ഇപ്രകാരം �ില്ാ 
ആസൂത്രണസമിതിയങ്ട അം�ീകാരം ലഭിക്കാത്ത പക്ഷം കരട് പദ്ധതി തയാ
റാക്കി അതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിൽ പ്ാന് ങ്ചലവകളങ്ട എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറാ
ക്കാം. ഏപ്രിൽ 1-ന് ഡശഷം �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട അം�ീകാരം ലഭി
ക്ന്ന മുറക്ക് സപ്ിങ്മന്റി/റിസവസ്ഡ് ബഡ്�റ്് അവതരിപെിച്് അം�ീകാരം 
ഡനടണം. അങ്ങങ്നയാങ്ണകെിൽ മാത്രഡമ പ്ാന് ങ്ചലവകൾ പഞ്ായത്ത് രാ�് 
നിയമത്തിങ്ന് 214-ാം പ്രകാരം അനവദനീയമാകുകയള്ളു. 

3.5 ഡനൊണ് പ്ൊന് മെെവകൾ 
തന്നാണ്ിൽ ഡിസംബര് മാസം വങ്രയള്ള യഥാര്ത്ഥ ങ്ചലവകളം, ഭരണ

സമിതിയങ്ട തീരുമാനങ്ങളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ �നവരി മുതൽ മാര്ച്ചു 
മാസം വങ്ര പ്രതീക്ഷിക്കാവന്ന ങ്ചലവകളം കണക്കിങ്ലടുത്ത് തന്നാണ്ങ്ത്ത 
പുതുക്കിയ എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറക്കണം. ശമ്പളം, അലവന്സ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ 
സംഭവിക്കാന് സാദ്ധ ്യതയള്ള വര്ദ്ധനവ്, മറ്് ഡനാണ്പ്ാന് ഇനങ്ങളിൽ പ്രതീ
ക്ഷിക്കാവന്ന ങ്ചലവ് എന്നിവയങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ അടുത്ത വര്ഷങ്ത്ത 
ഡനാണ് പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറാക്കണം.

3.6  േവന യൂ മെെവ്
ഭരണപരമായ ങ്ചലവകൾ, �നപ്രതിനിധികളങ്ട ഓണഡററിയം, ബത്ത, 

കരാര് പ്രകാരം തിരിച്ചു ങ്കാടുഡക്കണ് തുക, ഓഡിറ്് ഫീസ്, സദനംദിന ങ്ചല
വകൾ തുടങ്ങിയവ.
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3.7 മൂെധന മെെവ്
ആസ്ികൾ വര്ദ്ധിപ്ിക്കുന്തിനുള്ള മെെവകൾ- മെെവ മെയ്യുഡമ്പൊൾ ശ്രദ്ധി

ഡക്ണ കൊേ ്യങ്ങൾ
പദ്ധതി ഡരഖയിൽ ഉൾങ്പെടുത്തി ആവശ്യമായ അം�ീകാരം ഡനടിയിട്ടു

ഡണ്ാ?
പദ്ധതി ഡരഖഡയാങ്ടാപെം തയ്ാറാഡക്കണ് ദാരിദ്്യ നിര്മ്മാര്ജന ഉപപദ്ധ

തി, ആസ്തി സംരക്ഷണ പദ്ധതി, പട്ികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതി തുടങ്ങിയവ പ്രഡത്യക 
ഡരഖകളായി തയ്ാറാക്കിയിട്ടുഡണ്ാ. പദ്ധതി തയ്ാറാക്ന്നതിൽ വര്ക്കിം�് ഗ്രൂ
പ്പുകളങ്ട ഫലപ്രദമായ പ്രവര്ത്തനം ഉണ്ായിരുന്നുഡവാ? പദ്ധതി രൂപീകരണ 
നടപടിക്മങ്ങൾ പാലിച്ചു ങ്കാണ്ാഡണാ പദ്ധതി തയ്ാറാ ക്കിയിട്ടുള്ളത്. മാര്ഗ്ഗ
ഡരഖയിൽ നിഷ്ക്കര്ഷിച് പ്രകാരം വികസനഫണ്ിങ്ന് ഡമഖലാ വിഭ�നം നട
ത്തിയിട്ടുഡണ്ാ തുടങ്ങിയ കാര ്യങ്ങൾ പരിഡശാധിക്കണം. 

3.8 ബ�്�റിൽ ഉൾമപ്ടുത്ൽ
ബഡ്�റ്ിൽ വകയിരുത്തിയാണ് വികസനഫണ്് സംസ്ാന സര്ക്കാര് 

അനവദിക്ന്നത്. ഓഡരാ തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനത്തിനം അനവദിക്ന്ന 
വികസന ഫണ്് ബഡ്�റ്ിങ്ന് അനബന്ധം IV-ൽ വ ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ായിരി
ക്ം. അനബന്ധം IV-ൽ പറഞെ പ്രകാരമുള്ള തുക മാത്രഡമ വികസന ഫണ്് 
ഇനത്തിൽ വാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ വകയിരുത്താവ. കൂടാഡനാ കുറയാഡനാ 
പാടില്. 

പഞ്ായത്തിങ്ന് തനതു വരുമാനത്തിൽ �നറൽ പര്പെസ് ഫണ്ടും ഉൾങ്പെടു
ത്താം. തനതുവരുമാനം നിയമാനസൃതമായ ഏതു ങ്ചലവിന ഡവണ്ിയം ഉപ
ഡയാ�ിക്കാം. എന്നാൽ നിര്ഡദേശിച് ലക്ഷ ്യങ്ങൾക്ക് ഡവണ്ി മാത്രം ങ്ചലവാക്
ന്നവയാണ് ‘എ’ വിഭാ�ം ഫണ്്, ‘ബി’വിഭാ�ം ഫണ്് ‘സി’ വിഭാ�ം ഫണ്് 
എന്നിവയം ‘ഡി’ വിഭാ�ത്തിങ്ല ഡകന്ദാവിഷ്കൃത ഫണ്്, സാക്ഷരതാ, വളര്ച്ാ 
ദുരിതാശ ്ാസം പ്രഡത്യക ഉഡദേശത്തിന് ലഭിച് വായ്പകളം വക മാറ്ി ങ്ചലവ ങ്ച
യ്ന്നതും നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. ഒഡരാ വിഭാ�ത്തിന് ഡവണ്ിയം പ്രഡത്യക ഉഡദേശ
ത്തിന ലഭിച് വായ്പകളം വകമറ്ി ങ്ചലവ ങ്ചയ്ന്നതും നിയമ വിരുദ്ധമാണ്. 
ഓഡരാ വിഭാ�ം വരവിന് ഡവണ്ിയം പ്രഡത്യക അഡപ്രാപ്രിഡയഷന് കണ്ഡട്ാൾ 
ര�ിസ്റ്റര് സൂക്ഷിക്കണം. ഇതുവഴിയാണ് വകമാറ്ി ങ്ചലവ് ങ്ചയ്ിങ്ല്ന്നും 
ബഡ്�റ്ിന് അനസൃതമായിരുന്നു ങ്ചലങ്വന്നും ഉറപൊക്ന്നത്. (ഡകരളാ 
പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമം 214-ാം വകുപെ് ) 

3.9 പഞ്ൊയത്ിമറെ ഭേണൊനു�തി
തഡദേശഭരണ സ്ാപനത്തിങ്ന് ബന്ധങ്പെട് സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ികൾ അതത് 

വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളമായി ആശയ വിനിമയം നടത്തി കരട് ഡപ്രാ�ക്ടുകളങ്ട 
ഒരു മുന്�ണനാ ലിസ്റ്റ് തയ്ാറാക്കണം. തുടര്ന്ന് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനത്തിങ്ന് 
ഡയാ�ത്തിൽ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മറ്ികളഡടയം വര്ക്കിം�് ഗ്രൂപ്പുകളഡടയം റിഡപൊര്ട്ടു
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കൾ പരി�ണിച്് പദ്ധതികൾക്ം ഡപ്രാ�ക്ടുകൾക്ം അന്തിമ രൂപം നൽകി 
അം�ീകരിക്കണം. ഇപ്രകാരം നൽകുന്ന അം�ീകാരമാണ് ഡപ്രാ�ക്ടുകൾക്ള്ള 
ഭരണാനമതി. ഭരണാനമതി നൽകിയ എല്ാ ഡപ്രാ�ക്ടുകളങ്ടയം വിശദാംശ
ങ്ങൾ സഹിതം മിനിട്സിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തണം.

3.10  സര്ക്ൊര് �ൊര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശങ്ങൾ പൊെിക്ൽ
പദ്ധതികൾ തയ്ാറാക്കി നടപെിലാക്ന്നതിന് വിശദമായ മാര്ഗ്ഗ ഡരഖ സര്

ക്കാര് കാലാകാലങ്ങളിൽ പുറങ്പെടുവിക്കാറുണ്്. പഞ്വൽസര പദ്ധതിയങ്ട 
ങ്പാതു കാചെപൊടും നയസമീപനങ്ങളം ഉൾങ്ക്കാണ്ടും അധികാര വിഡകന്ദീകര
ണത്തിങ്ന് അടിസ്ാന തത ്ങ്ങൾ മുറുങ്കപെിടിച്ചും തഡദേശഭരണസ്ാപനങ്ങൾ 
കാര ്യക്ഷമമായ രീതിയിൽ പദ്ധതി ആസൂത്രണവം നിര്വ്വഹണവം നടത്തുന്ന
തിന ഡവണ്ിയാണ് സര്ക്കാര് വിശദമായ മാര്ഗ്ഗ ഡരഖ പുറങ്പെടുവിക്ന്നത്.
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4 
അക്കൗണിംഗ്

ആമുഖം
സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംഗ്ഹിച്് ഉപഡഭാക്താക്കൾക്ക് മനസിലാകുന്ന 

രൂപത്തിലും ഉപകരിക്ന്ന തരത്തിലും കണക്കൾ അവതരിപെിക്ന്ന നിയ
മാനസൃത ഡരഖയാണ് അക്കൗണ്്. ഏങ്തല്ാം ഡ്ാതസ്ിൽ നിന്ന് പണം 
എത്തി എന്നും അവ ഏങ്തല്ാം വിധത്തിൽ ങ്ചലവഴിച്ചു എന്നും അറിഡയണ്
ത് ഏങ്താരു സ്ാപനത്തിനം അനിവാര്യമാണ്. കൃത്യമായം സമയ ബന്ധിത
മായം തയ്ാറാക്ന്ന കണക്കളിലൂങ്ടയാണ് ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് പ്രവര്
ത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തങ്പെടുന്നത്.

കണക്കൾ പ്രതിദിനം തയ്ാറാക്കയം ഡരഖങ്പെടുത്തുകയം ഡവണം. 
ഇവയങ്ട പ്രതിമാസ പരിഡശാധനയം അം�ീകാരവം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് 
കമ്മിറ്ിയങ്ട ചുമതലയാണ്. വര്ഷാവസാനം വാര്ഷിക കണക്കളം ധനകാ
ര്യ പത്രികയം തയ്ാറാക്കി ഭരണ സമിതി അം�ീകരിച്് ഓഡിറ്ിനായി അയച്് 
ങ്കാടുഡക്കണ്തുണ്്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ഡനതൃത്പരമായ ബാധ്യത ധനകാര്യ സ്റ്റാ
ന്ിം�് കമ്മിറ്ി അധ്യക്ഷനിലും അം�ങ്ങളിലും നിക്ഷിപ്തമാണ്.

4.1 �ബിൾ എന്ട്ി അക്കൗണിംഗ് സമ്പ്രദൊയം 
അക്രൂവൽ അടിസ്ാനത്തിലുളള ഡബിൾ എന്ട്ി അക്കൗണ്ിം�് സമ്പ്രദാ

യം ഡകരളത്തിങ്ല മുഴുവന് പഞ്ായത്തുകളിലും 2011-12 മുതൽ നടപെിൽ വന്നിരി
ക്ന്നു. പതിങ്നാന്നാം ധനകാര്യകമ്മീഷങ്ന് ശൂപാര്ശകളങ്ട അടിസ്ാന
ത്തിൽ കംപ് ഡട്ാളര് ആന്് ആഡിറ്ര് �നറൽ (സി.&എ.�ി) രൂപീകരിച് ടാസ്് 
ഡഫാഴ്് ന�രസഭകളിൽ അക്രൂവൽ അടിസ്ാനത്തിലുളള ഡബിൾ എന്ട്ി 
അക്കൗണ്ിം�് സമ്പ്രദായം നടപൊക്കണങ്മന്ന് ശൂപാര്ശ ങ്ചയ്തു. തുടര്ന്ന് കംപ് 
ഡട്ാളര് ആന്് ആഡിറ്ര് �നറലും ഡകന്ദ ന�രാസൂത്രണ മന്താലയവം ഡചര്ന്ന് 
നാഷണൽ മുനിസിപെൽ അക്കൗണ്്സ് മാന്ലിന് രൂപം നൽകി. നാഷണൽ 
മുനിസിപെൽ അക്കൗണ്്സ് മാന്ലിൽ സ്ീകരിച് തത്ങ്ങളം ത്രിതല പഞ്ാ
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യത്തുകളങ്ട ധനകാര്യ ഇടപാടുകളങ്ട പ്രഡത്യകതകളം ഉൾങ്ക്കാണ്ാണ് 
ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് (അക്കൗണ്്സ് ) ചട്ങ്ങൾക്ക് രൂപം നൽകിയിട്ടുളളത്. 

അക്കൗണ്ടുകങ്ള മൂന്നായി തരം തിരിക്ന്നു.

1. ഡപഴ്സണൽ അക്കൗണ് 

വ്യക്തികളം സ്ാപനങ്ങളമായി ബന്ധങ്പെട് അക്കൗണ്് ഉദാ. ഒരു കരാറു
കാരങ്ന് ഡപരിലുളള അക്കൗണ്്, ഒരു സ്ാപനത്തിങ്ന് ഡപരിലുളള അക്കൗണ്്, 
ബാകെ് അക്കൗണ്്.

2. േിയൽ അക്കൗണ് -

ആസ്തികളമായി ബന്ധങ്പെട് അക്കൗണ്്

ഉദാ.- കാഷ് അക്കൗണ്്, ഭൂമി, ങ്കട്ിടം, വാഹനം, ഡസാഫ്റ് ങ്വയര്

3. ഡനൊ�ിനൽ അക്കൗണ് 

വരുമാനവം ങ്ചലവമായി ബന്ധങ്പെട് അക്കൗണ്്. ഉദാ. വാടക, ശമ്പളം, 
പലിശ, വസ്തു നികുതി, സവദ്യൂതി ചാര്ജ് വാട്ര് ചാര്ജ്. 

ഇവയിൽ ഓഡരാ അക്കൗണ്ിഡനയം ങ്ഡബിറ്റും ങ്ക്ഡിറ്റും ബാധിക്ന്നത് 
താങ്ഴ പറയം പ്രകാരമാണ് :-

Personal Account :- Debit - the receiver, Credit - the giver

Real Account :- Debit - What comes in, Credit - What goes out

Nominal Account :- Debit - All expenses and Losses, Credit - All incomes 
and Gains.

4.2 സൊംഖ്യ-ആപ്ിഡക്ഷന്-പ്രവര്ത്നേതീതി
2011-12 സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ പടിപടിയായിട്ാണ് ഈ സമ്പ്രദായം 

ആരംഭിച്ത്. ഡകരളത്തിങ്ല പഞ്ായത്തിൽ ഏതു ദിവസം സാംഖ്യയിങ്ല പ്ര
വര്ത്തനം ആരംഭിച്ാലും 2011 ഏപ്രിൽ 1 മുതലുളള കണക്കൾ സാംഖ്യയിൽ 
ഡരഖങ്പെടുത്തിയിരിക്ം. മാത്രമല് മുഴുവന് അക്കൗണ്ിം�് ങ്ചയ്ം. ഇതിനായി 
താങ്ഴ പറയന്ന ദ്ിമുഖ സമീപനമായിരിക്ം സ്ീകരിക്ക.

1. സാംഖ്യ ഏതു ദിവസമാഡണാ ഓണ്-സലന് ആകുന്നത് ആ ദിവസം മുതൽ 
വരുമാനം, ങ്ചലവ്, ബാധ്യത, ആസ്തി എന്നീ ഇനങ്ങളിലുളള എല്ാ ധനകാ
ര്യ ഇടപാടുകളം അവ നടക്ന്ന സമയം തങ്ന്ന കമ്പ്യൂട്റിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തും.

2. 2011 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ സാംഖ്യ ഓണ്-സലന് ആകുന്ന ദിവസം വങ്രയളള 
ഇടപാടുകൾ ചുരുങ്ങിയ സമയം ങ്കാണ്് സാംഖ്യയിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തും 

3. സാംഖ്യ രൂപകല്പന ങ്ചയ്ിരിക്ന്നത് 2011 ങ്ല പഞ്ായത്ത് (അക്കൗ
ണ്്സ് ) ചട്ങ്ങൾ പ്രകാരമാണ്. ഈ ചട്ങ്ങൾക്ക് ആധാരം അക്രുവൽ അടി
സ്ാനത്തിലുളള ഡബിൾ എന്ട്ി അക്കൗണ്ിം�് സമ്പ്രദായമാണ്.
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4.3 സൊംഖ്യയിൽ പ്രഡവശിക്കുന് േതീതി
ങ്ഡസ്് ഡടാപെിൽ നിന്നും ഐക്കണ് ഡബിൾ ക്ിക്ക് ങ്ചയ്് ഓപെണ് ങ്ചയ്ക. 

തുടര്ന്ന് യൂസര് ങ്നയിം, പാസ് ഡവര്ഡ്, സീറ്് എന്നിവ നൽകി ഡലാ�ിന് ബട്
ണിൽ ക്ിക്ക് ങ്ചയ്ക.

4.4 സൊംഖ്യ-വിവിധ വിഭൊഗങ്ങളമട ഉത്േവൊദിത്ം
1. സുതാര്യമായ ഇടപാടുകൾ
2. സാംഖ്യ ആപ്ിഡക്കഷന് ഡസാഫ്റ് ങ്വയര്
3. അക്കൗണ്ിം�് പൂര്ണ്ണമായം കമ്പ്യൂട്റിൽ
4. ഐ.ങ്ക.എം.വിന്യസിച് വിവിധ ഡസാഫ്റ് ങ്വയര്-കളമായി ഡചര്ന്നു പ്രവര്

ത്തിക്ന്നതു ങ്കാണ്ടുളള ഡനട്ങ്ങൾ
5. സാംഖ്യ ആപ്ിഡക്കഷന് ഡസാഫ്റ് ങ്വയര് വിന്യസിക്ന്നതിനളള മുങ്ന്നാരു

ക്കങ്ങൾ
6. ആപ്ിഡക്കഷന് പരിചയങ്പെടുത്തൽ
7. സാംഖ്യയിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന റിഡപൊര്ട്ടുകൾ
8. ങ്പ്രാവിഷന്, അഡ്�സ്റ്റുങ്മന്റുകൾ(adjustments), ഡിപ്രീസിഡയഷന് 

(Depreciation) തുടങ്ങിയ ഡരഖങ്പെടുത്തൽ
9. പിരിഞ്ഞു കിട്ാനളള കുടിശ്ികൾക്ക് ങ്പ്രാവിഷന് 
10. മൂലധന പ്രവൃത്തികൾക്ളള ങ്ചലവ് അക്കൗണ്ിൽ ആസ്തിയായി ഡരഖങ്പെടു

ത്തൽ
11. ഡസ്റ്റാക്കിങ്ന് ഡക്ാസ്ിം�് ഡസ്റ്റാക്ക്
12. ഡിപ്രീസിഡയഷന്
13. മുന്കൂര് ആയി ലഭിച് സലസന്സ് ഫീസ് 
14. ബ�റ്് ഡരഖങ്പെടുത്തൽ
15. ഡ�ണൽ എന്ട്ികൾ
16. ഡമൽ ഡരഖങ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ചിലത് ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾക്ക് ബാധക 

മല്.

4.5 സുതൊേ്യ�ൊയ ഇടപൊടുകൾ 
പഞ്ായത്തുകളിങ്ല ധനകാര്യ ഇടപാടുകൾ സുതാര്യവം കാര്യക്ഷമവം 

ആക്ന്നതിനായി അക്രുവൽ അടിസ്ാനത്തിലുളള ഡബിൾ എന്ട്ി അക്കൗ
ണ്് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഐ.ങ്ക.എം. രൂപകല്പന ങ്ചയ്് വികസിപെിച് ആപ്ി
ഡക്കഷന് ഡസാഫ്റ് ങ്വയര് ആണ് സാംഖ്യ. 

4.6 സൊംഖ്യ ആപ്ിഡക്ഷന് ഡസൊഫ്റ് മവയര്
അക്രൂവൽ അടിസ്ാനത്തിലുളള വരുമാനം, ങ്ചലവകൾ ബാധ്യതകൾ, 

ആസ്തികൾ എന്നിവ ഓണ് സലനായി അക്കൗണ്് ങ്ചയ്ന്നതിന് സാംഖ്യ 
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സഹായിക്ന്നു. എല്ാ ഇടപാടുകളം തൽസമയം തങ്ന്ന (Real time basis) 
അക്കൗണ്ിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തുന്നതിനാൽ അക്കൗണ്് തയ്ാറാക്ന്നതിന് കാല
താമസം ഉണ്ാകുന്നില്. പ്രധാന അക്കൗണ്ിം�് ഡരഖകളായ ക്യാഷ് ബുക്ക്, 
ബാകെ് ബുക്ക് എന്നിവയങ്ട റിഡപൊര്ട്ിങ്ന് പ്രിന്് ഔട്് പ്രതിദിനം എടുക്ന്നു. 
ഇതിന പുറങ്മ മാസാന്ത്യത്തിലും, വര്ഷാന്ത്യത്തിലും (ആവശ്യങ്മകെിൽ ഏതു 
സമയത്തും) ബാലന്സ് ഷീറ്്, ഇന്കം & എക്്ങ്പന്ഡീച്ര് ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്്, റസീറ്് 
& ഡപയ് ങ്മന്് ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്് തുടങ്ങിയവയങ്ട റിഡപൊര്ട്ടുകൾ, ഇടപാടുകൾ, ഡരഖ
ങ്പെടുത്തി കഴിഞെ ഉടന് തങ്ന്ന ലഭിക്ന്നു. 

4.7 അക്കൗണിംഗ് പൂര്ണ്ണ�ൊയും കമ്പയൂട്ടേിൽ 
പുതിയ അക്കൗണ്ിം�് സമ്പ്രദായം പൂര്ണ്ണമായം കമ്പ്യൂട്ര്വൽകൃതമായിരി

ക്ം. ഓഡരാ ദിവസവം സവകുഡന്നരം പഞ്ായത്തിങ്ന് ക്യാഷ് ബുക്കിഡന്യം 
ബാകെ് ബുക്കിഡന്യം കമ്പ്യൂട്ര് പ്രിന്് ഔട്് എടുത്ത് ഒപെിട്് സൂക്ഷിഡക്കണ്താണ്. 
നാലു തരം വൗച്റുകൾ ഉപഡയാ�ിച്് കമ്പ്യൂട്റിൽ എന്ട്ി വരുത്തുന്നു. താങ്ഴപെ
റയന്ന റിഡപൊര്ട്ടുകൾ ലഭിക്കാന് മൗസ് ക്ിക്ക് ങ്ചയ്ാൽ മാത്രം മതി.
1. ക്യാഷ് ബുക്ക്
2. ബാകെ് ബുക്ക്
3. ഡ�ണൽ ബുക്ക്
4. ങ്ലഡ്�ര്
5. ട്യൽ ബാലന്സ് 
6. ബാലന്സ് ഷീറ്് 
7. ഇന്കം & എക്്ങ്പന്ഡീച്ര് ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്്
8. രസീറ്് & ഡപയ് ങ്മന്് ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്്
9. ക്യാഷ് ഡ്ാ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്്

(ഇതിന് പുറങ്ക മാന്ലിൽ നിര്ഡദേശിക്ന്ന മങ്റ്ല്ാ റിഡപൊര്ട്ടുകളം)
ഡ്ാക്ക് പഞ്ാത്തുകളിൽ എല്ാ ദിവസവം ക്യാഷ് ബുക്ക്, ബാകെ് ബുക്ക് 

എന്നിവയങ്ട പ്രിന്് എടുത്ത് സൂക്ഷിക്കണം.
ഓഡരാ മാസത്തിഡന്യം അവസാന പ്രവര്ത്തി ദിവസം അക്കൗണ്് തയ്ാറാ

യിരിക്ം. ബാകെ് റിക്കണ്സിലിഡയഷന് നടത്തുന്നത് കമ്പ്യൂട്റിലൂങ്ടയാണ്. 
അതിനായി ഒരു ദിവസം കൂടി എടുക്കാം. അടുത്ത മാസം 3-ാം തീയതി അക്കൗ
ണ്് തയ്ാറായിരിക്ം. വര്ഷാവസാനം മാര്ച്് മാസത്തിങ്ല അവസാന പ്രവൃ
ത്തി ദിവസം ക്യാഷ് അടിസ്ാനത്തിലുളള നടപടികൾ പൂര്ത്തിയാകും. ബാകെ് 
റീക്കണ്സിലിഡയഷന്, ങ്പ്രാവിഷന്, തുടങ്ങിയ വര്ഷാവസാന അങ്സങ്മെന്റു
കൾ, കൂടി കഴിഞൊൽ ഏപ്രിൽ അവസാനം വര്ഷാന്ത്യ കണക്കൾ തയ്ാറാ
യിരിക്ം. 

തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനങ്ങളിൽ ഐ ങ്ക എം വിവിധ ഡസാഫ്റ് ങ്വയറുകൾ 
വിന്യസിച്ിട്ടുണ്്. അവയമായി ഡചര്ന്ന് പ്രവര്ത്തിക്കത്തക്ക രീതിയിലാണ് 
സാംഖ്യ രൂപകല്പന ങ്ചയ്ിട്ടുളളത്. 
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ഉദാ- പ്ാന് ഡമാണിറ്റിം�ിനളള സുഡലഖ ഡസാഫ്റ് ങ്വയറുമായി ഡചര്ന്ന് പ്ര
വര്ത്തിക്ന്നതു വഴി ങ്പ്രാ�ക്ട് ങ്ചലവകൾ അവ നടക്ന്ന മുറയ്ക് തങ്ന്ന പദ്ധ
തിയമായി ബന്ധങ്പെട് റിഡപൊര്ട്ടുകളിൽ പ്രത്യക്ഷങ്പെടുന്നു. 

4.8 ആപ്ിഡക്ഷന് പേിെയമപ്ടുത്ൽ
1. അഡ്ിന് ങ്മാഡ്യൂൾ
2. അഡ്ിനിഡ്രേഷന്
3. അപ്രൂവിം�് ഓഫീസര്
4. ഓപെഡററ്ര്
5. സാംഖ്യ ഡബിൾ എന്ട്ി ങ്മാഡ്യൂൾ
6. സാംഖ്യ –ഇന്ഡഗ്റ്ഡ് ങ്മാ ഡ്യൂൾ

4.9 അഡ്ിന് മ�ൊ�യൂൾ
എല്ാ ആപ്ിഡക്കഷനിഡലയം ഉപഡയാക്താക്കങ്ള നിശ്യിക്ന്നതും ഉപ

ഡയാക്താക്കളങ്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളം ചുമതലകളം വിഭ�ിച്് നൽകുന്നതും 
അഡ്ിന് ങ്മാഡ്യൂൾ ഉപഡയാ�ിച്ാണ്. 3 തരം ഉപഡയാക്താക്കളായിരിക്ം 
സാംഖ്യയിൽ ഉണ്ായിരിക്ക. 

4.10 അഡ്ിനിഡ്രേഷന്
പഞ്ായത്തിൽ വിന്യസിച്ിട്ടുളള എല്ാ ഡസാഫ്റ് ങ്വയറുകളഡടയം നടത്തി

പെിങ്ന് പൂര്ണ്ണമായ ഉത്തരവാദിത്ം ങ്സക്ട്റിക്കായിരിക്ം. വിവിധ തരത്തി
ലുളള ഉപഡയാക്താക്കൾ ആങ്രാങ്ക്കയാങ്ണന്ന് ഡലാ�ിനം പാസ്് ഡവഡം 
സീറ്റും അനവദിച്് ആപ്ിഡക്കഷനിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തുന്നത് അഡ്ിനിഡ്രേഷന് 
എന്ന ഉപഡയാക്താവായിരിക്ം. പഞ്ായത്തിങ്ല ങ്സക്ട്റിയായിരിക്ം 
സംഖ്യ ആപ്ിഡക്കഷങ്ന് അഡ്ിനിഡ്രേറ്ര്. അഡ്ിനിഡ്രേറ്ര് അനവദിക്കാത്ത 
ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് ആപ്ിഡക്കഷന് ഡസാഫ്റ് ങ്വയര് ഉപഡയാ�ിക്കാനാവില്. 

4.11 അപ്രൂവിംഗ് ഓഫതീസര്
സാംഖ്യയിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തുന്ന എല്ാ ഇടപാടുകളം സംബന്ധിച് പൂര്ണ്ണ

മായ ചുമതലയം ഉത്തരവാദിത്തവം ഇടപാടുകൾ അപ്രൂവ് ങ്ചഡയ്ണ് ചുമതല
യം ങ്സക്ട്റിക്കാണ്.

4.12  ഓപ്ഡേറര്
പഞ്ായത്തിങ്ല ഓഡരാ സീറ്ിഡലയം ഡ�ാലി ങ്സക്ട്റി ഉത്തരവമൂലം നി

ര്ഡദേശിച്തനസരിച്ായിരിക്ം. ഇപ്രകാരം ബന്ധങ്പെട് സീറ്് സകകാര്യം ങ്ച
യ്ന്ന ഉഡദ്യാ�സ്രായിരിക്ം സാംഖ്യയിങ്ല ഓപെഡററ്ര്മാര്. എല്ാ തരത്തിലു
ളള ഇടപാടുകളം സാംഖ്യയിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തുന്നത് ഓപെഡററ്ര്മാരായിരിക്ം. 
ഇതിനായി റസീറ്്, വൗച്ര്, ഡപയ് ങ്മന്് വൗച്ര്, ബ�റ്് ഡരഖങ്പെടുത്തൽ ഡപ
യ് ങ്മന്് ഓര്ഡര്, ഡിമാന്് �നഡറഷന്. മസ്റ്ററുകളങ്ട എന്ട്ി തുടങ്ങിയവ 
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സകകാര്യം ങ്ചയ്ന്നത് ഓപെഡററ്ര്മാരായിരിക്ം. കാഷ്യര്, അക്കൗണ്ന്്, 
ഡിമാന്് �നഡററ്് ങ്ചയ്ന്ന ക്ര്ക്മാര് തുടങ്ങിയവരാണ് സാംഖ്യയിങ്ല ഓപെ
ഡററ്ര്മാര്.

4.13 സൊംഖ്യ �ബിൾ എന്ട്ി മ�ൊ�യൂൾ
സാംഖ്യ ആപ്ിഡക്കഷന് പ്രധാനമായം 4 സ്കീനകൾ ഉപഡയാ�ിച്ായിരി

ക്ം പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. അവ റസീറ്് വൗച്ര്, ഡപയ് ങ്മന്് വൗച്ര്, ഡ�ണൽ 
വൗച്ര് ങ്കാണ്ട്ാ വൗച്ര് എന്നിവയാണ്. ഇതിന പുറങ്മ ഓപെണിം�് 
ബാലന്സ് ഡരഖങ്പെടുത്തൽ, ബ�റ്്, ഡപയ് ങ്മന്് ഓര്ഡര് ഡരഖങ്പെടുത്തൽ, 
ബാകെ് ബുക്കൾ, ബാകെ് റീകണ്സിലിഡയഷന് തുടങ്ങിയവയളള സ്കീനകളം 
ഉപഡയാ�ങ്പെടുത്തുന്നു. ഇതിന പുറങ്മ ഓഡരാ വരുമാനവം ങ്ചലവം ബാധ്യത
യം ആസ്തിയം ഉൽഭവിക്ഡമ്പാൾ തങ്ന്ന ആദ്യം പറഞെ 4 സ്കീനം ഉപഡയാ�ി
ച്് സാംഖ്യയിൽ ഡരഖങ്പെടുത്തുന്നു. 

4.14  സൊംഖ്യ ഇറെഡരേറ�് മ�ൊ�യൂൾ
പരസ്യ നികുതി, വിഡനാദ നികുതി, പ്രദര്ശന നികുതി ഡി & ഒ സലസന്സ് 

ഫീസ്, പി എഫ് എ സലസന്സ് ഫീസ്, ഹാൾബുക്കിം�്, ഭൂമി ങ്കട്ിടങ്ങൾ 
എന്നിവയം വാടക തുടങ്ങിയവയങ്ട ഡിമാന്് വിവിധ സീറ്റുകളിൽ നിന്നും 
തയ്ാറാക്ന്നത് ഈ ങ്മാഡ്യൂൾ ഉപഡയാ�ിച്ാണ്. 

4.15 ഓ�ിറ് സര്ട്ടിഫിക്റ് 
വാര്ഷിക, ധനകാര്യ പത്രികയങ്ട ഓഡിറ്് പൂര്ത്തിയാക്കി അടുത്ത വര്ഷം 

ഒഡക്ടാബര് 3-ാ തീയതിക് മുമ്പായി ഓഡിറ്ര് ഓഡിറ്് സര്ട്ിഫിക്കറ്് പുറങ്പെടു
വിഡക്കണ്താങ്ണന്ന് അക്കൗണ്്സ് ചട്ങ്ങളിങ്ല ചട്ം 64 അനശാസിക്ന്നു. 

4.16  ഡ്ൊക്ിൽ �ൊനത്വൽ ആയി സൂക്ിക്കുന് േ�ിസ്റ്ററുകൾ
1. ക്യാഷ് ബുക്ക് - സാംഖ്യ ഡസാഫ്റ് ങ്വയറിൽ നിന്നും പ്രിന്് ഔട്് എടുത്ത് 

സൂക്ഷിക്ന്നു.

2. ബാകെ് ബുക്ക് - സാംഖ്യ ഡസാഫ്റ് ങ്വയറിൽ നിന്നും പ്രിന്് ഔട്് എടുത്ത് 
സൂക്ഷിക്ന്നു

3. ങ്റന്് ബുക്ക് - വാടക സംബന്ധിച്ചുളള ഡരഖങ്പെടുത്തലുകൾ

4. ങ്ഡഡപൊസിറ്് ര�ിസ്റ്റര് - റിക്കവറി നടത്തുന്ന തുക ഡരഖങ്പെടുത്തി സൂക്ഷി
ക്ന്നതിന്

5. അഡ്ാന്സ് ര�ിസ്റ്റര് - നിര്വ്വഹഡണാഡദ്യാ�സ്ന്മാര്ക്ക് അഡ്ാന്സ് 
നൽകുന്നത് ഡരഖങ്പെടുത്തുന്നതിന്

6. ങ്സക്യൂരിറ്ി ര�ിസ്റ്റര് - ഡി.ഡി

7. ഡപ്രാ�ക്ട് ര�ിസ്റ്റര് - �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി അം�ീകരിച് പദ്ധതി  
നിര്വ്വഹഡണാദ്യാ�സ്ര്ക്ക് നൽകുന്നത് പ്രസ്തുത ര�ിസ്റ്ററിൽ ഡരഖങ്പെടു
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ത്തിയിട്ാണ്.

4.17 അക്കൗണിംഗ് ധനകൊേ്യ സ്റ്റൊറെിംഗ് കമ്ിറി  
ശ്രദ്ധിഡക്ണ കൊേ്യങ്ങ ൾ

1) ക്യാഷ് ബുക്ക്/ബാകെ് ബുക്ക് ദിനംപ്രതി ഡക്ാസ്് ങ്ചയ്് പ്രിന്് ഔട്് എടുക്
ന്നുഡണ്ാ എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക.

2) അക്കൗണ്് ര�ിസ്റ്ററുകൾ, ഡ�ണ ൽ, ങ്ലഡ്�ര് എന്നിവ ശരിയായി സൂക്ഷി
ക്ന്നുഡണ്ാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്തുക

3) പ്രതിമാസ അക്കൗണ്് തയ്ാറാക്കിയത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി പരി
ഡശാധിച്് അപാകത പരിഹരിക്ക. 

4) വാര്ഷിക അക്കൗണ്്, വാര്ഷിക ധനകാര്യ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്് എന്നിവ ധനകാര്യ 
സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി മുഡഖന എല്ാ വര്ഷാവസാനവം ഡമയ് 31-ന് മുമ്പ് ഭരണ 
സമിതി അം�ീകാരത്തിന് സമര്പെിക്ക.

4.18 അക്കൗണ്ടും അക്കൗണബിെിറിയും
അധികാര സ്ാനത്തിലിരിക്ന്നവര് �നപ്രതിനിധികളായാലൂം ഉഡദ്യാ�

സ്രായാലും തങ്ങളങ്ട പ്രവര്ത്തികൾ �നമധ്യത്തി ൽ ന്യായീകരിക്കാ ന് ബാ
ധ്യസ്രാണ്. ഈ ബാധ്യതങ്യയാണ് അങ്ക്കൗണ്ബിലിററി എന്ന് വിഡശഷി
പെിക്ന്നത്. 

ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ കുറ്മറ് രീതിയിലും സമയബന്ധി
തമായം തയ്ാറാക്ന്നതി ൽ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ിയ്ക്കും ഭരണ സമിതി
യ്ക്കും ഉത്തരവാദിത്മുണ്്, അക്കൗണ്ിങ്ല അപാകതകൾ മൂലം സര്ക്കാ ര് ഗ്ാന്റു
കളം ധനസഹായങ്ങളം തടയങ്പെടാനം ഭരണ സ്തംഭനം ഉണ്ാക്കാനം 
ഇടയണ്്. ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ഭരണ-വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ക് പ്ര
തിസന്ധി ഉണ്ാകാങ്ത സൂക്ഷിക്വാനം �നങ്ങളങ്ട വിശ്ാസം ആര്ജിക്കാ
നം കൃത്യമായ അക്കൗണ്ിം�് അനിവാര്യമാണ്.
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5 
ബ�്�റിംഗ്

ആമുഖം
ങ്പാതുപണം സകകാര്യം ങ്ചയ്ന്ന തഡദേശ സ്യം ഭരണ സ്ാപനങ്ങ ൾ 

ഓഡരാ സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിനം മുഡന്നാടിയായി അടുത്ത വര്ഷം തങ്ങളങ്ട 
ചുമതലാ നിര്വ്വഹണത്തിനായി വിഭവങ്ങ ൾ സമാഹരിക്ന്നതിങ്നയം, ഈ 
വിഭവങ്ങൾ പ്രഡയാ�നങ്പെടുത്തി നടപൊക്ന്ന വികസന ഡക്ഷമ പ്രവര്ത്ത 
നങ്ങങ്ളയം, ഭരണ നിര്വ്വഹണ ങ്ചലവകങ്ളയം സംബന്ധിച്് വര്ഷാരംഭത്തി
ന് മുമ്പ് തയ്ാറാക്ന്ന സാമ്പത്തിക പ്ാനാണ് ബ�റ്്. ബ�റ്് തഡദേശ സ്യം 
ഭരണ സ്ാപനത്തിങ്ന് നയ പ്രഖ്യാപന ഡരഖ കൂടിയാണ്.

നടപ്പുവര്ഷ ബ�റ്ി ൽ പ്രഖ്യാപിച്തു ഡപാങ്ല വിഭവ സമാഹരണവം ധനവി
നിഡയാ�വം നടന്നുഡവാ എന്നതിങ്ന് പുതുക്കിയ കണക്കളം അടുത്ത വര്ഷ
ഡത്തക്ള്ള മതിപെ് അടകെലുകളം ഡചര്ന്നതാണ് ബ�റ്്. ബ�റ്ിന് വിഡധയമാ
യി ധനസമാഹരണവം ധനവിനിഡയാ�വം നടന്നുഡവാ എന്നും ഭരണം 
കാര്യക്ഷമമായി നടഡന്നാ എന്നും വിലയിരുത്താനം ഭരണകൂടത്തിങ്ന് അക്കൗ
ണ്ബിലിറ്ി നിറഡവറ്ിഡയാ എന്നു ഡബാധ്യങ്പെടുത്താനം ഫലപ്രദമായ ബ�റ്ിം
�ിലൂങ്ട കഴിയന്നു. 

ഏങ്റ്ടുത്ത ചുമതലകൾ നിറഡവറ്ിങ്യന്നും സ്ന്തം പ്രവൃത്തിക ൾ ന്യായീക
രിക്കത്തക്കതാങ്ണന്നും �നങ്ങങ്ള ഡബാധ്യങ്പെടുത്താ ന് ഭരണ സംവിധാന
ത്തിന് ഇതിലൂങ്ട കഴിയന്നു. 

5.1 ബ�്�റ് 
എങ്ന്തല്ാം ങ്ചലവകളാണ് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷഡത്തക്ക് ലക്ഷ്യമി

ട്ിരിക്ന്നങ്തന്നും അതിനളള വിഭവങ്ങൾ എങ്ന്താക്കങ്യന്നും അനമാനിച്് 
തയ്ാറാക്ന്ന സാമ്പത്തിക പദ്ധതിയാണ് ബഡ്�റ്്. ഒരു സ്ാപനത്തിന് 
ലഭ്യമാക്കാന് കഴിയന്ന സമ്പത്ത് ഏറ്വം കാര്യക്ഷമമായി വിനിഡയാ�ിക്ന്ന
തിന് ബഡ്�റ്് അനിവാര്യമാണ്



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

5.2 ബ�്�റിമറെ ഉളളടക്ം 
1. മുന്വര്ഷങ്ത്ത യഥാര്ത്ഥ ങ്ചലവകണക്കൾ
2. തന്നാണ്ങ്ത്ത വരവ്-ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്്
3. തന്നാണ്ങ്ത്ത പുതുക്കിയ വരവ് ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്്
4. അടുത്ത വര്ഷഡത്തയ്ക്കുളള വരവ് ങ്ചലവ് എസ്റ്റിഡമറ്് 
5. മുന്വര്ഷങ്ത്ത സാമ്പത്തികാവസ്യങ്ട അവഡലാകനം

5.3 ബ�്�റിമറെ പ്രൊധൊന്യം 
വികസന പദ്ധതികളങ്ട ങ്ചലവ് ഉൾങ്പെങ്ട പഞ്ായത്തിങ്ന് മുഴുവന് ങ്ചല

വകളം അവ ഡനരിടുന്നതിനളള മുഴുവന് വരവകളം ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാളളി
ക്കണങ്മന്ന് ഡകരള പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് 214-ാം വകുപെ് അനശാ
സിക്ന്നു. ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാളളിക്കാത്ത ഇനം ങ്ചലവഴിക്കരുത്. ബ�റ്ിൽ 
ഉഡദേശിയ്കാത്ത ങ്ചലഡവാ, ഉഡദേശിച്തിഡനക്കാൾ കൂടുതൽ ങ്ചലഡവാ ങ്ചഡയ്ണ്ി 
വരുകയാങ്ണകെിൽ അങ്ങങ്ന ങ്ചയ്ന്നതിന് മുമ്പ് സപ്ിങ്മന്റി ബഡ്�ഡറ്ാ, 
പുതുക്കിയ ബഡ്�ഡറ്ാ അവതരിപെിച്് അം�ീകാരം ഡനടണം. ഡ്ാക്ക് പഞ്ാ
യത്തുകൾക്ക് തനതു വരുമാനമില്ാത്തതിനാൽ 5% മിച്ം ആവശ്യമില്. പങ്ക്ഷ 
കമ്മി ബഡ്�റ്് ആകരുത് 

5.4 ബ�്�റ് തതീയതികൾ
�നവരി 15ന് മുമ്പ് വിവിധ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ികൾ, ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് 

കമ്മിറ്ിയ്ക് ബ�റ്് നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകണം. മാര്ച്് ആദ്യവാരം കഴിയന്നതി
ന് മുമ്പ് ഡചരുന്ന പഞ്ായത്തിങ്ന് പ്രഡത്യക ഡയാ�ത്തിൽ പ്രസിഡന്ിങ്ന് 
ആമുഖ പ്രസം�ത്തിന് ഡശഷം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി ങ്ചയര്മാന് 
ബഡ്�റ്് അവതരിപെിക്കണം. മാര്ച്് മാസം അവസാനിക്ന്നതിന് മുമ്പ് 
ബഡ്�റ്് പാസ്ാക്കണം. (ഡകരള പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയം 214-ാം വകുപെ് )

5.5 ബ�്�റ് തയ്ൊേൊക്ൽ
•	 ബഡ്�റ്് തയ്ാറാക്ഡമ്പാൾ വരവകൾ, ങ്ചലവകൾ, എന്നിവ താങ്ഴ പറയ

ന്ന നിര്ഡദേശങ്ങൾക്ക് വിഡധയമായി അനമാനിഡക്കണ്താണ്.
•	 പ്ാന് ഫണ്്, സംസ്ാനാവിഷ്കൃത ഫണ്് എന്നിവയങ്ട വരവകൾ
•	 കഴിഞെ വര്ഷങ്ത്ത സംസ്ാന ബഡ്�റ്ിങ്ന് അപെന്ഡിക്് 4 അടിസ്ാ

നമാക്കിയം സര്ക്കാര് നിര്ഡദേശങ്ങൾ കണക്കിങ്ലടുത്തും പ്ാന് ഫണ്് സം
സ്ാനാവിഷ്കൃത ഫണ്് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ ലഭിയ്കാവന്ന ഗ്ാന്റുകൾ കണ
ക്കാക്കണം

•	 ഡകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതി-ഫണ്് വരവ് 
•	 കഴിഞെ വര്ഷം ലഭിച് തുകയഡടയം, ലഭിച് നിര്ഡദേശങ്ങളങ്ടയം അടിസ്ാ

നത്തിൽ ഡകന്ദാവിഷ്കൃത പദ്ധതി ഫണ്് കണക്കാക്കണം.
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5.6 ഡനൊണ് പ്ൊന് മെെവകൾ
തന്നാണ്ിൽ ഡിസംബര് മാസം വങ്രയളള യഥാര്ത്ഥ ങ്ചലവകളം, തീരു

മാനങ്ങളങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ �നവരി മുതൽ മാര്ച്് വങ്ര പ്രതീക്ഷിക്കാവന്ന 
ങ്ചലവകളം കണക്കിങ്ലടുത്ത് തന്നാണ്ങ്ത്ത പുതുക്കിയ എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറാ
ക്കണം. ശമ്പളം, അലവന്സ് എന്നീ ഇനങ്ങളിൽ സംഭവിക്കാന് സാധ്യതയ
ളള വര്ദ്ധനവ് മറ്് ഡനാണ് പ്ാന് ഇനങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിയ്കാവന്ന ങ്ചലവ് എന്നി
വയങ്ട അടിസ്ാനത്തിൽ അടുത്ത വര്ഷങ്ത്ത ഡനാണ് പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്് 
തയ്ാറാക്കണം.

5.7 പ്ൊന് മെെവകൾ
�ില്ാ ആസൂത്രണസമിതിയങ്ട അം�ീകാരഡത്താങ്ട തന്നാണ്ിങ്ല 

വാര്ഷിക പദ്ധതിയിൽ വരുത്തിയ മാറ്ങ്ങൾ പുതുക്കിയ ബഡ്�റ്് എസ്റ്റിഡമറ്ി
ങ്ല പ്ാന് ങ്ചലവകളിൽ പ്രതിഫലിക്കണം. അടുത്ത വര്ഷഡത്തയ്ക്കുളള പ്ാന് 
ങ്ചലവകളങ്ട എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറാഡക്കണ്ത് �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതിയങ്ട 
അം�ീകാരം ലഭിച് വാര്ഷിക പദ്ധതിയങ്ട അടിസ്ാനത്തിലായിരിക്കണം.

5.8 വൊര്ഷിക പദ്ധതിയും ബ�്�റ്ം
ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷഡത്തയ്ക്കുഡവണ്ി തഡദേശസ്യം ഭരണ സ്ാപനം 

അം�ീകരിക്ന്ന ബഡ്�റ്ിൽ �ില്ാ ആസൂത്രണ സമിതി അം�ീകരിച് 
വാര്ഷിക പദ്ധതി കൂടി ഉൾങ്പെടുഡത്തണ്താണ്. ഏങ്തകെിലും കാരണവശാൽ 
ബഡ്�റ്് അം�ീകരിക്ന്നതിന് മുമ്പ് വാര്ഷിക പദ്ധതിക്ക് അം�ീകാരം 
ഡനടാന് കഴിഞെിങ്ല്കെിൽ അം�ീകാരം കിട്ടുന്ന മുറയ്ക് വാര്ഷിക പദ്ധതി കൂടി 
ഉൾങ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ ബഡ്�റ്് തഡദേശ ഭരണ സ്ാപനം അം�ീകരിഡക്ക
ണ്താണ്.

5.9 ബ�്�റ് സസക്ിൾ
വാര്ഷിക വികസനപദ്ധതി തയ്ാറാക്കി അം�ീകാരം ഡനടുക, അം�ീകരി

ച് പദ്ധതി ങ്ചലവകൾ ഉൾഡചര്ന്ന ബഡ്�റ്് അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷം 
ആരംഭിക്ന്നതിന് മുമ്പ് പാസ്ാക്ക, പദ്ധതി ങ്ചലവകൾ ഉൾങ്പെങ്ടയളള ങ്ച
ലവകൾ നടത്തി ബഡ്�റ്് നിര്വ്വഹണം നടത്തുക വര്ഷാവസാനം അക്കൗ
ണ്് തയ്ാറാക്ക, ഓഡിറ്് ങ്ചയ് കണക്കൾ ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് സഹിതം 
പഞ്ായത്തിന് നൽകുക, നിയമസഭയങ്ട ഡമശപ്പുറത്ത് ങ്വയ്ക്കുന്നതിനഡവണ്ി 
സര്ക്കാര് അധികാരങ്പെടുത്തിയിട്ടുളള ഉഡദ്യാ�സ്ന് സമര്പെിക്കയം 
ങ്ചയ്ക എന്നിവ അടങ്ങിയതാണ് ബ�റ്് സസക്കിൾ.

5.10 ബ�്�റ് ഡഫൊര്�ൊറ്
ബഡ്�റ്് തയ്ാറാക്ന്നത് ഡഫാര്മാറ്ിൽ തങ്ന്നയായിരിക്കണം. വാര്ഷിക 

ധനകാര്യ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്ിഡലയം ബഡ്�റ്് ഡഫാര്മാറ്ിങ്ലയം ങ്ഹഡ് ഓഫ് 
അക്കൗണ്ടുകൾ ഒന്നു തങ്ന്നയാണ്. ബഡ്�റ്ിൽ മുന്വര്ഷങ്ത്ത കണക്കളം 
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വാര്ഷിക ധനകാര്യഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്ിൽ ബഡ്�റ്് എസ്റ്റിഡമറ്റും ഉൾങ്പെടുത്തിയി
ട്ടുണ്്.

5.11 ബ�റ്ം ധനകൊേ്യ സ്റ്റൊന്�ിങ് കമ്ിറിയുമട നടപടികളം
മാര്ച്് ആദ്യവാരത്തിന് അപ്പുറമാകാങ്ത ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി 

അം�ീകരിച് ബ�റ്് ഭരണസമിതിയങ്ട പരി�ണനയ്ക് സമര്പെിക്കണങ്മകെിൽ 
വളങ്ര ഡനരങ്ത്ത തങ്ന്ന മുങ്ന്നാരുക്കങ്ങൾ നടഡത്തണ്തുണ്്. ഡ്ാക്ക് പഞ്ാ
യത്ത് ങ്സക്ട്റി, ഘടക സ്ാപന ഡമധാവികൾ എന്നിവരുങ്ടയം വകുപെ് ഡമ
ധാവികളങ്ടയം ഡയാ�ം ഡിസംബര് ആദ്യം തങ്ന്ന ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് 
കമ്മിറ്ിയങ്ട ഡമൽഡനാട്ത്തിൽ വിളിച്ചു ഡചര്ത്ത് വരവ് ങ്ചലവകളങ്ട ഡനാണ് 
പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്് തയ്ാറാക്കണം. ഇഡതാങ്ടാപെം ബ�റ്ിഡലക്ക് ങ്പാതു�ന 
താൽപര്യാര്ത്ഥം ഉൾങ്പെടുഡത്തണ് വികസന ഡക്ഷമ പരിപാടികൾ സംബന്ധി
ച് നിര്ഡദേശങ്ങൾ ഗ്ാമ സഭകളിൽ നിന്നും �നകീയ സമിതികളിൽ നിന്നും 
ഡശഖരിക്കണം. പ്ാന് അടകെലിന് അനസൃതമായി മുന്�ണനാടിസ്ാനത്തിൽ 
ഡചര്ഡക്കണ്വ പട്ികങ്പെടുത്തി വാര്ഷിക പദ്ധതി നിര്ഡദേശങ്ങളങ്ട ഭാ�മായി 
പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്ായി ഡചര്ക്കയം ഡവണം. തുടര്ന്ന് ഘടക സ്ാപനഡമധാവി
കളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന ഡനാണ് പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്റുകൾ കൂടി ഡക്ാഡീകരിച്ചും 
ഡവണം �നവരി 15ന് മുഡന്നാടിയായി ങ്സക്ട്റി ബ�റ്് എസ്റ്റിഡമറ്് സംബന്ധി
ച് കരട് നിര്ഡദേശങ്ങൾ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ിക്ക് സമര്പെിഡക്കണ്ത്. മറ്് സ്റ്റാന്
ഡിങ് കമ്മിറ്ികളം അവരവരുങ്ട പരി�ണനാ വിഷയങ്ങളിൽ ങ്പടുന്ന ഡക്ഷമ 
വികസന പരിപാടികളങ്ട മതിപെ് അടകെലുകൾ തയ്ാറാക്കി നൽകുന്നതും പരി
�ണിച്ായിരിക്കണം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി നടപ്പു വര്ഷങ്ത്ത പുതു
ക്കിയ ബ�റ്റും അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷഡത്തക്ള്ള ബ�റ്് എസ്റ്റിഡമറ്റുകളം 
തയ്ാറാക്കി അം�ീകാരം നൽഡകണ്ത്.

ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ചുമതലകൾ നിറഡവറ്റുന്നതിന് നടത്തുന്ന ആവര്
ത്തന സ്ഭാവമുള്ള ങ്ചലവകൾക്ം ഭരണപരമായ നടത്തിപെ് ങ്ചലവകൾക്ം 
പ്രഡത്യക ഡപ്രാ�ക്റ് ആവശ്യമില്. ഇവ ഇനം തിരിച്് യഥാര്ഥ ങ്ചലവിന് അന
സൃതമായി ഡനാണ് പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്ായി ഉൾങ്പെടുത്തണം. ഇഡതാങ്ടാപെം 
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ചുമതലകൾക്ം കണ്ി�ന്സി ങ്ചലവകൾക്ം 
ആസ്തികളങ്ട ങ്മയിന്നന്സിനം റിപെയറുകൾക്ം ഓഫീസ് ങ്ചലവകൾക്ം 
ഡലാണ് തിരിച്ടവിനം ഡശഷം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് തനത് ഫണ്ിൽ 
അവഡശഷിക്ന്ന തനത് ഫണ്് മിച്ം പ്ാന് പദ്ധതി ങ്ചലവകൾക്കായി ബ�
റ്ിൽ വകയിരുത്തണം. യഥാര്ത്ഥ വരവ ങ്ചലവകൾക്ക് അനസൃതമായിരിക്ക
ണം ബ�റ്് അടകെൽ. ങ്പരുപെിച്് കാണിക്കരുത്.

5.12 ബ�് �റ് തയ്ൊേൊക്കുഡമ്പൊൾ ശ്രദ്ധിഡക്ണ കൊേ്യങ്ങൾ 
1) വികസന പദ്ധതികൾ ഉൾങ്പെങ്ട അടുത്ത സാമ്പത്തിക വര്ഷത്തിൽ 

ഉണ്ാകാനിടയള്ള എല്ാ വരവ് ങ്ചലവകളം ബ�റ്ിൽ ഉണ്ായിരിക്കണം. 
2) വിവിധ ഡ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും ലഭിക്ന്ന എല്ാ വരവകളം (പ്ാന്, 

ഡനാണ് പ്ാന് ഉൾങ്പെങ്ട) ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ഫണ്ായി കണക്കാക്കി 
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ബ�റ്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്തണം. പ്രഡത്യക ഉഡദേശ്യങ്ങൾക്കായി ലഭിക്ന്ന 
തുകകൾ നിര്ദിഷ് കാര്യങ്ങൾക്കായി തങ്ന്ന ബ�റ്ിൽ വരവ് വയ്കണം. 
ങ്ചലവ് അടകെൽ ഉൾങ്പെടുത്തുകയം ഡവണം.

3) ഡിസംബര് മാസത്തിൽ തങ്ന്ന തന്നാണ്് ബ�റ്് അവഡലാകനവം സ്ിൽ 
ഓവര് പട്ികയം തയ്ാറാക്കണം. വകുപെ് ഡമധാവികൾ, ഘടക സ്ാപന
ഡമധാവികൾ എന്നിവരിൽ നിന്നും തന്നാണ്് വര്ഷങ്ത്ത പുതുക്കിയ 
യഥാര്ത്ഥ കണക്കളം അടുത്ത വര്ഷങ്ത്ത ങ്പ്രാഡപൊസലുകളം ങ്സക്ട്
റി വാങ്ങി ഡക്ാഡീകരണം.

4) ങ്സക്ട്റി ഇപ്രകാരം �നവരി 15-ന് മുമ്പ് ബ�റ്് നിര്ഡദശങ്ങൾ തയ്ാറാ
ക്കി സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ികൾക്ക് നൽകണം. 

5) തുടര്ന്ന് �നവരി മാസം തങ്ന്ന എല്ാ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ികളം ബ�റ്് 
നിര്ഡദശങ്ങൾ തയ്ാറാക്ന്നതിനായി ഡയാ�ം ഡചര്ന്ന് നിര്ഡദശങ്ങൾ 
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ിക് നൽകണം.

6) ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം�് കമ്മിറ്ി ഈ നിര്ഡദശങ്ങങ്ളല്ാം പരി�ണിച്് 
വാര്ഷിക പദ്ധതിയങ്ട ഭാ�മായി പ്ാന് എസ്റ്റിഡമറ്് കൂടി ഉൾങ്പെടുത്തിയം 
ബ�റ്് തയാറാക്കണം. 

7) ഇപ്രകാരം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം�് കമ്മിറ്ി ങ്ഫബ്രുവരി മാസത്തിനകം 
പലകുറി ചര്ച്ങ്ചയ്് അന്തിമമായി അം�ീകരിച് കരട് ബ�റ്് അച്ടിച്് 
തയ്ാറാക്കി ആമുഖ പ്രസം�വം ഉൾങ്പെങ്ട മാര്ച്് ആദ്യവാരം ഭരണസമി
തി ഡയാ�ം വിളിച്ചു ഡചര്ത്ത് അവതരിപെിക്കണം. പ്രസിഡന്ിങ്ന് ആമുഖ 
പ്രസം�ത്തിങ്ന തുടര്ന്ന് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി ങ്ചയര്മാന് 
കൂടിയായ സവസ് പ്രസിഡന്ാണ് ബ�റ്് ഭരണസമിതി മുമ്പാങ്ക അവത
രിപെിഡക്കണ്ത്.

8) ഭരണസമിതി വിശദമായി ചര്ച് ങ്ചയ്് ഡഭദ�തിഡയാങ്ടഡയാ അല്ാങ്ത
ഡയാ മാര്ച്് 31-ന മുമ്പായി ബ�റ്് അം�ീകരിഡക്കണ്തുണ്്.

9) ബ�റ്് പാസാക്കിയ ഡശഷം വരവ് ങ്ചലവകളിൽ അനിവാര്യമായ മാറ്ം 
ആവശ്യമാങ്ണകെിൽ യഥാവിധി അനപൂരക ബ�റ്് / സപ്ിങ്മന്റി ബ�റ്് 
പാസാക്കണം.

10) ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് കാചെപൊടും നയവം ലക്ഷ്യവം വ്യക്തമാക്ന്ന 
കര്മ്മ പരിപാടിയം ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരത്തിനള്ള ഉപാധിയം 
കൂടിയാണ് ബ�റ്് എന്ന് തിരിച്റിയണം.

5.13 സപ്ിമ�റെേി ബ�്�റ്, േിസവസ്�് ബ�്�റ്
ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്താത്ത ഇനം ങ്ചലഡവാ ഉൾങ്പെടുത്തിയ ഇനത്തിൽ 

ബഡ്�റ്ിൽ നിര്ഡദേശിച്തിഡനക്കാൾ ങ്ചലഡവാ ങ്ചയ്ന്നത് ഡകരളാ പഞ്ായ
ത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് ലംഘനമാണ്. അതിനാൽ അത്തരം ങ്ചലവകൾ 
സപ്ിങ്മന്റി ബ�റ്് അവതരിപെിച്് അം�ീകരിഡക്കണ്താണ്. ചുരുക്കം ചില 
മാറ്ങ്ങൾ മാത്രങ്മയളളൂങ്വകെിൽ സപ്ിങ്മന്റി ബഡ്�റ്റും സമഗ്മായ മാറ്ം 
ആവശ്യങ്മകെിൽ റിസവസ്ഡ് ബഡ്�റ്റുമാണ് അവതരിപെിഡക്കണ്ത് (വകുപെ് 
214)
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5.14 അഡപ്രൊപ്രിഡയഷന് അക്കൗണ് 
ങ്ചലവിങ്ന് ഏറ്വം ങ്ചറിയ ഘടകങ്ത്തയാണ് അഡപ്രാപ്രിഡയഷന് എന്ന 

പദം സൂചിപെിക്ന്നത്. വാര്ഷിക ധനകാര്യ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്ിൽ ബഡ്�റ്് തുകകൾ 
ഉൾങ്പെടുത്തിയിട്ടുളളതിനാൽ പഞ്ായത്തിങ്ന് വാര്ഷിക ധനകാര്യ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്് 
അഡപ്രാപ്രിഡയഷന് അക്കൗണ്് കൂടി ഉൾഡചര്ന്നതാണ്. ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്ക്കാ
ളളിച്തിൽ കൂടുതൽ ങ്ചലവ് ഏങ്തകെിലും ഇനത്തിൽ ങ്ചയ്ിട്ടുഡണ്ാ? ഇക്കാര്യ
ങ്ങളാണ് അഡപ്രാപ്രിഡയഷന് അക്കൗണ്ിലൂങ്ട പരിഡശാധിക്ന്നത്. പഞ്ായ
ത്തിങ്ന് ബഡ്�റ്് നിര്വ്വഹണം കാര്യക്ഷമമായിരുഡന്നാ? ബഡ്�റ്റി 
നിയന്തണം ഫലപ്രദമായിരുഡന്നാ? അക്കൗണ്ബിലിറ്ി എന്ന ബാധ്യത നിറ
ഡവറ്ിഡയാ? തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ ഈ പരിഡശാധനയിലൂങ്ട ങ്വളിങ്പെടുത്താ
നാവം.

5.15 മ�റെര് ബ�്�റിംഗ്
ങ്�ന്ര് മുഖ ്യധാരാവൽക്കരണത്തിലൂങ്ട സംസ്ാനത്ത് �ന്ര് സമത ്ത്തി

ന് ആവശ ്യമായ ഗുണപരമായ മാറ്ങ്ങളം, ഫലപ്രാപ്തിയം ങ്വച്ചുങ്കാണ്ടുള്ളതാ
ണ് ങ്�ന്ര് സമത ്ത്തിന് ഡവണ്ി സ്തീശാക്തീകരണത്തിനള്ള നയം. (Gender 
equality & Women Empowerment policy) 

നിലവിലുള്ള ബഡ്�റ്റുകളിൽ ഡമൽപറഞെ കാര ്യങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം പരി
�ണന ഉങ്ണ്ന്ന് വിശകലനം ങ്ചയ്കയം ഇനിയം എങ്ന്താങ്ക്ക പദ്ധതികളി
ലൂങ്ടയം പ്രവര്ത്തനങ്ങളിലൂഡടയമാണ് സ്തീകൾ /ട്ാന്സ്ങ്�ഡന്ഴ്് ഉൾങ്പെങ്ട
യള്ളവര് ഡനരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാന് കഴിയക എന്ന് മനസ്ിലാക്കി 
അത്തരം പദ്ധതികളം പ്രവര്ത്തനങ്ങളം വരും ബഡ്�റ്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്തുകയം 
ങ്ചയ്ന്ന പ്രക്ിയയാണ് ങ്�ന്ര് ബഡ്�റ്്. അതായത് ട്ാന്സ്ങ്�ന്ഡര്/സ്തീ/
പുരുഷ തുല്യതയ്കാവശ്യമായ മുന്�ണനകൾ ഉൾഡച്ര്ത്തുങ്കാണ്് സാമൂഹ്യ മാ
റ്ത്തിനം തുല്യ നീതിയം ഉറപെ് വരുത്തുന്നതിന് ഡവണ്ിയളള പ്രക്ിയയാണ്

5.16 മ�ന്�ര് ഓ�ിറിംഗ്
സര്ക്കാരിങ്ന് നയങ്ങഡളയം പദ്ധതികഡളയം പരിപാടികഡളയം ങ്�ന്ഡര് 

കാചെപൊഡടാങ്ട വിശകലനം ങ്ചയ്ന്ന പ്രക്ിയയാണ് ങ്�ന്ഡര് ഓഡിറ്്. ഒരു 
നയം സമൂഹത്തിങ്ല സ്തീകഡളയം പുരുഷന്മാഡരയം ട്ാന്സ്ങ്�ന്ഡഡഴ്ിഡനയ
ങ്മാങ്ക്ക എങ്ങങ്നയാണ് ബാധിക്ന്നത്, അവര്ക്ക് തുല്യ നീതി സകവരിക്കാ
ന് കഴിഞെിട്ടുഡണ്ാ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിശകലനം ങ്ചയ്് വിലയിരുത്തുക
യാണ് ഇതിലൂങ്ട ങ്ചയ്ന്നത്. 

5.17 ബ�്�റ് നടപ്ൊക്ൽ
പ്രതീക്ഷിത വരുമാന ഡ്ാതസ്സുകളങ്ട കൃത്യമായ ഈടാക്കലും വസൂലാ

ക്കലും ഫണ്ടുകൾ, ഗ്ാന്റുക ൾ, വായ്പക ൾ എന്നിവയങ്ട വിനിഡയാ�ം, വരവ 
ങ്ചലവകൾ എന്നിവ സസൂക്ഷം നിരീക്ഷിക്കാനം നടപടി സ്ീകരിക്കാനം 
ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ിക്ക് അധികാരമുണ്്. മാസാന്ത്യ ഡി.സി.ബി. ഡസ്റ്റ
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റ്്ങ്മന്്, വാര്ഷിക ധനകാര്യ പത്രിക എന്നിവ പരിഡശാധിച്് അം�ീകാരത്തി
ന് ശുപാര്ശ ങ്ചയ്കയം ഡപാരായ്മക ൾ യഥാസമയം കങ്ണ്ത്തി പരിഹരിക്
കയം ങ്ചയ്ണം. 

ഡനരങ്ത്ത തീരുമാനിച് ഇനങ്ങൾക്ക് തങ്ന്ന ങ്ചലവ് ങ്ചയ്ാനം പാങ്ചെലവ് 
ഒഴിവാക്കാനം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി പ്രതിമാസ ഓഡിറ്് നടത്തി ഉറപ്പു 
വരുത്തണം. അപ്രതീക്ഷിതമായ ങ്ചലവകൾക്ക് സപ്ിങ്മന്റി/പുതുക്കിയ 
ബ�റ്് തയ്ാറാക്കി അം�ീകാരം വാങ്ങണം. മതിയായ വരുമാനം ഉറപ്പു 
വരുത്തി മാത്രഡമ പുതിയതും അധികരിച്തുമായ ങ്ചലവകൾക്ക് അം�ീകാരം 
നൽകാവൂ.

5.18 ബ�റേി നിയന്തണം 
ബഡ്�റ്ിൽ പ്രതീക്ഷിച് ഓഡരാ വരവം പൂര്ണ്ണമായം സമാഹരിക്കണം. 

കൂടാങ്ത ബ�റ്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്തിയ തുകകളിൽ ങ്ചലവ് നിയന്തിച്ചു നിര്ത്തുക
യം ഡവണം. ബ�റ്ിൽ നിര്ഡദേശിക്കാത്ത ഒരിനത്തിനം ങ്ചലവ് ങ്ചയ്രുത്. 
അനിവാര്യമായ ങ്ചലവകൾ വരുന്ന പക്ഷം അനപൂരക ബ�റ്് / പുതുക്കിയ 
ബ�റ്് അവതരിപെിച്് സാമ്പത്തിക അച്ടക്കം പുലര്ത്തണം.
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6 
ആ�ിറ്

6.1 എന്ൊണ് ഓ�ിറ്? 
‘ഡകൾക്ക’ എന്നര്ത്ഥമുള്ള Audiere എന്ന ലത്തീന് പദത്തിൽ നിന്നാണ് 

Audit എന്ന ആം�ഡലയ പദത്തിങ്ന് പിറവി. ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് കീഴ് വഴക്ക
മായം സമ്പ്രദായമായം കാലത്തിലൂങ്ട വളര്ന്ന് ഇന്ന് ഓഡിറ്് നിയമപരമായ 
പരിഡശാധനാ സംവിധാനമായി നിലനിൽക്ന്നു. അക്കൗണ്ടുകളങ്ട പരിഡശാ
ധന (Examination of records) എങ്ന്നാങ്ക്ക ഓഡിറ്ിങ്ന നി ര്വചിക്കാങ്മകെി
ലും മാറിങ്ക്കാണ്ിരിക്ന്ന ഡലാകസാഹചര്യത്തിൽ അതുമാത്രമായി ഓഡിറ്ി
ങ്ന ചുരുക്ന്നില്. ഒരു തഡദേശ സ്യംഭരണ സ്ാപനത്തിങ്ന് പ്രവര്ത്തനം 
നിയമങ്ങൾക്ം ചട്ങ്ങൾക്ം സര്ക്കാര് ഉത്തരവക ൾക്ം വിഡധയമായിട്ാ
ഡണാ നടന്നങ്തന്നും കാര്യക്ഷമതയം ഫലപ്രാപ്തിയം സുതാര്യതയം വികസന
ഡക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങളിൽ ഉറപ്പുവരുത്തിഡയാ എന്നും പരിഡശാധിച്് സാക്ഷ്യ
ങ്പെടുത്താനള്ള നിയമപരമായ സംവിധാനമായി ഓഡിറ്ിങ്ന് നിര്വചനം 
വികാസം പ്രാപിച്ിട്ടുണ്്. അഡതസമയം വിഡദ്ഷഡത്താങ്ട കാഡണണ്തല് 
ഓഡിങ്റ്ന്നും, ഓഡിറ്ിങ്ന ഭയക്കയല് ഡനരിടുകയാണ് ഡവണ്ങ്തന്നും ഉള്ള 
സമീപനമായിരിക്കണം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകൾ സ്ീകരിഡക്കണ്ത്. 

6.2 എന്ിനൊണ് ഓ�ിറ് ?
ബ�റ്ിൽ വകയിരുത്തിയ തുകയങ്ട വിനിഡയാ�ം, അക്കൗണ്ിം�ിലൂങ്ട നി

രീക്ഷിച്് കൃത്യത പരിഡശാധിക്കാന് കഴിയന്നു. വരവിങ്ന്യം ങ്ചലവിങ്ന്യം 
ധനപരമായ ലക്ഷ്യവം (financial targets) ഭൗതീക ലക്ഷ്യവം (physical targets) 
പൂര്ത്തീകരിഡച്ാ എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന് സഹായിക്ന്നു. പ്രവര്ത്തനത്തിങ്ല 
ന്യൂനതകൾ മനസ്ിലാക്കി കൂടുതൽ ങ്മച്ങ്പെട് ഭരണവം ധനമാഡന�്ങ്മന്റും മു
ഡന്നാട്ടുങ്കാണ്ടുഡപാകാന് ഭരണാധികാരികൾക്ക് കരുത്ത് നൽകുന്നു. സര്ഡവ്വാ
പരി �നപ്രതിനിധികൾക്ം �ീവനക്കാര്ക്ം �നങ്ങഡളാടുള്ള ഉത്തരവാദി
ത്ം നിറഡവറ്റുന്നതിങ്ല ങ്തറ്റും ശരിയം തിരിച്റിഞെ് �നാധിപത്യ 
പ്രക്ിയങ്യയം അധികാര വിഡകന്ദീകരണഡത്തയം സഫലമാക്കാനം ഒഡിറ്് 
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ഫലപ്രദമായ ഒരു ഉപകരണമായി തീരുന്നു. കുറ്ം കങ്ണ്ത്തൽ (fault finding), 
യാഥാര്ത്ഥ്യം കങ്ണ്ത്ത ൽ (fact finding) എന്നതിനപ്പുറം ഓഡിറ്് ങ്ചയ്ങ്പെടു
ന്ന ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് കാവലാൾ (watch dog) എന്ന ദൗത്യമാണ് 
ഓഡിറ്ര് ചുമലിഡലഡറ്ണ്ത്

ഓഡിറ്ര്മാരുങ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങൾക്ള്ള മാനദണ്ഡങ്ങൾ ഇഡന്ാസായിയ
ങ്ട ആഡിറ്ിം�് സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകളിൽ നിര്ഡദേശിച്ിരിക്ന്നു. ഇന്ത ്യയിങ്ല 
കംപ് ഡട്ാളര് ആന്റ് ഓഡിറ്ര് �നറൽ ഉൾങ്പെങ്ട 170 രാ� ്യങ്ങളിങ്ല പരഡമാ
ന്നത ഓഡിറ്് സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഡവദിയാണ് വിയന്നഡകന്ദമായി 
പ്രവര്ത്തിക്ന്ന ഇഡന്ാസായി (INTOSAI - Internal Organisational of supreme 
Audit Institutions) 

ഇഡന്ാസായി പ്രഖ ്യാപിച് ഓഡിറ്ിം�് സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകങ്ള അടിസ്ാനമാ
ക്കി ഇന്ത ്യയിങ്ല പഞ്ായത്ത് –ന�രപാലിക-സ്ാപനങ്ങളങ്ട ഓഡിറ്ിന് 
ഡവണ്ി കംപ് ഡട്ാളര് ആന്റ് ഓഡിറ്ര് �നറൽ ഓഡിറ്ിം�് സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകൾ 
നിശ്യിച്ിട്ടുണ്്. �നറൽ സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകൾ, ഫീൽഡ് സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകൾ, റി
ഡപൊര്ട്ിം�് സ്റ്റാന്ഡഡര്ഡകൾ എന്നീ 3 വഭാ�ങ്ങളിലായി 20 സ്റ്റാന്ഡഡര് 
ഡകളാണ് നിര്ഡദേശിച്ിട്ടുള്ളത്. ഓഡിറ്ിങ്ന് ലക്ഷ ്യം, ഓഡിറ്റുങ്ട അവകാശം, 
സര്വ്വ സ്ാതന്ത്യം, ഡയാ� ്യത, പരിശീലനം, ഓഡിറ്് നടത്തുന്നതിന് അനവര്
ത്തിഡക്കണ് രീതികൾ, റിഡപൊര്ട്ിം�ിങ്ന് രീതികൾ തുടങ്ങിയവ ഈ സ്റ്റാന്
ഡഡര്ഡകളിൽ വിശദീകരിക്ന്നു.

6.3 ഓ�ിറിമറെ െക് ്യം
1. പഞ്ായത്തുകളങ്ട സാമ്പത്തിക താൽപര ്യങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം നൽകുക
2. ഫലപ്രദവം ങ്ചലവ ചുരുങ്ങിയതുമായ ധനമാഡന�്ങ്മന്് സമ്പദ്ായങ്ങൾ 

നടപെിലാക്ക
3. പാഴ് ങ്ചലവകൾ, പരാ�യങ്ങൾ, ദുര്വ ്യയം, വകമാറ്ി ങ്ചലവഴിക്കൽ, സി

സ്റ്ത്തിങ്ന് ഡപാരായ്മകൾ, അപാകതകൾ, ഫലപ്രദമാകാത്ത ങ്ചലവകൾ 
എന്നിവ ങ്വളിച്ത്ത് ങ്കാണ്ടുവരും

4. സാമ്പത്തിക നിയയന്തണം സകവരിക്ന്നതിന് പഞ്ായത്തുകങ്ള പ്രാപ്ത
രാക്ക

6.4 വിവിധ ഓ�ിറ്കൾ
തഡദേശ സ്ാപനങ്ങൾക്ക് നിലവിൽ 4 ഓഡിറ്് സംവിധാനങ്ങ ൾ ഉണ്്

6.4.1 ധനകൊേ്യ സ്റ്റൊന്�ിംഗ് കമ്ിറിയുമട ഓ�ിറ്
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് അക്കൗണ്ടുകൾ മാസം ഡതാറും ഓഡിറ്് ങ്ചഡയ്

ണ്ത് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം�് കമ്മിറ്ിയങ്ട നിയമപരമായ ചുമതലയാണ്. 
എല്ാ വരവകളം ങ്ചലവകളം ഈ ഓഡിറ്ിങ്ന് പരിധിയിൽ ങ്പടുന്നു. തഡല 
മാസങ്ത്ത വരവിനങ്ങളിൽ ലഭിച് ങ്ചയ് തുക എത്ര? പിരിച് തുകങ്യത്ര? 
എന്നിവ പരിഡശാധിക്കണം. ബാക്കിയങ്ണ്കെിൽ ബന്ധങ്പെട് �ീവനക്കാരുമാ
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യി ചര്ച് നടത്തി ആ തുക ലഭിക്കാന് ഡവണ് നടപടിങ്യടുക്കണം. പ്രസിഡന്് 
ആധികാരികമാക്കിയ ങ്ചലവകൾ പിഡറ് മാസം ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി
യങ്ട ഓഡിറ്ിന് വിഡധയമാക്ക വഴി തുടര്ന്ന് ഓഡിറ്റുകളി  ൽ വരാനിടയള്ള 
പാകപെിഴ ക ൾ  ഒഴിവാക്കാന് കഴിയന്നു എന്നതാണ് ഈ ഓഡിറ്ിങ്ന് പ്രാധാ
ന്യം. വളങ്ര ശ്ദ്ധിച്ചും സൂക്ഷിച്ചും ഈ പരിഡശാധന നടത്തിയാൽ ഡ്ാക്ക് 
പഞ്ായത്തിങ്ന് ധനവിനിഡയാ�ം ശക്തമായി മുഡന്നാട്ടുഡപാകും.

6.4.2 കംപ് ഡട്ൊളര് ആറെ് ഓ�ിറര് �നേെിമറെ ഓ�ിറ്
ഭരണഘടനയങ്ട 149 ഉം 151ഉം അനഡേദങ്ങൾ അനശാസിച്തനസരിച്ചും 

1971-ങ്ല കംഡയരേളര് ആന്റ് ഓഡിറ്ര് �നറൽ (സി.എ.�ി) നിയമത്തിങ്ന് 14ഉം 
15ഉം വകുപ്പുകൾ പ്രകാരവം ഡകന്ദ-സംസ്ാനങ്ങളങ്ട കണക്കൾ ഓഡിറ്് 
ങ്ചയ്് പാര്ലങ്മന്ിനം നിയമസഭയ്ക്കും റിഡപൊര്ട്ടു ങ്ചയ്ാനള്ള ഉത്തരവാദിത്തം 
സി.എ.�ിക്ണ്്.

ഇതിനപുറഡമ പതിങ്നാന്നാം ധനകാര ്യകമ്മീഷങ്ന് നിര്ഡദേശം കണക്കി
ങ്ലടുത്ത് സംസ്ാന സര്ക്കാര് നടത്തിയ അഭ ്യര്ത്ഥന പ്രകാരം സി.എ.�ി സാ
ഡകെതിക മാര്ഗ്ഗ നിര്ഡദേശവം ഡമൽഡനാട്വം പ്രദാനം ങ്ചയ്ന്നു.

വര്ഷത്തിങ്ലാരിക്കൽ ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തുകളിൽ ഓഡിറ്് നടത്തുന്നു. 
ഡലാക്കൽ ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് മലയാളത്തിൽ തയ്ാറാക്കി ബന്ധങ്പെട് തഡദേശഭ
രണ സ്ാപനത്തിനം തഡദേശഭരണ വകുപ്പു ങ്സക്ട്റിക്ം നൽകുന്നു.

പണാപഹരണം, പാഴ് ങ്ചലവകൾ, ആഭ ്യന്തര നിയന്തണത്തിങ്ല അപാക
തകൾ, ങ്ചലവ ചുരുക്കൽ, കാര ്യക്ഷമത, ഭൗതിക ലക്ഷ ്യം സകവരിക്കൽ 
എന്നിവയിങ്ല പരാ�യങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഓഡിറ്ിൽ ചൂണ്ികാണിക്ന്നു. ഭര
ണഘടനയങ്ട 151-ാം ആര്ട്ിക്കിൾ പ്രകാരം ഓഡരാ വര്ഷഡത്തക്മുള്ള സി.എ.
�ി റിഡപൊര്ട്് തയ്ാറാക്കി �വര്ണര്ക്ക് സമര്പെിക്കയം തുടര്ന്ന് നിയമസഭ
യങ്ട മുമ്പിൽ സമര്പെിക്കങ്പെടുകയം ങ്ചയ്ന്നു.

6.4.3 ഡകേള സംസ്ൊന ഓ�ിറ് വകുപ്ിമറെ ഓ�ിറ്
1994-ങ്ല ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് 215-ാം വകുപെ് അനസ

രിച്് സ്ഡറററ്് ഫണ്് ഓഡിറ്് ഡയറക്ടറാണ് പഞ്ായത്തിങ്ന് സ്റ്റാറ് ്യൂട്റി 
ആഡിറ്ര്. വാര്ഷിക ഓഡിറ്ാണ് വിഭാവനം ങ്ചയ്ിട്ടുള്ളത്. ഡി.സി.ബി (D.C.B) 
പത്രിക ഉൾങ്പെങ്ടയള്ള വാര്ഷിക ധനകാര ്യ ഡസ്റ്ററ്്ങ്മന്് ലഭിക്ന്ന മുറയ്ക് 
ഓഡിറ്് നടത്തുന്നു. എന്നാൽ അക്കൗണ്് ലഭിച്ില്ങ്കെിലും ങ്ചലവകളങ്ട 
ആഡിറ്് നടത്തുന്നതാണ്. സമഗ്മായ വാര്ഷിക ആഡിറ്് നടത്തുന്നതിനള്ള 
നിര്ഡദേശങ്ങൾ 1994-ങ്ല ഡകരളാ ഡലാക്കൽഫണ്് ഓഡിറ്് നിയമം, 1996-ങ്ല 
ഡകരളാ ഡലാക്കൽ ഫണ്് ആഡിറ്് ചട്ങ്ങൾ, 1997-ങ്ല ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് 
രാ�് (പരിഡശാധനാ രീതിയം ഓഡിറ്് സംവിധാനവം) ചട്ങ്ങൾ എന്നിവയിലു
ണ്്. തഡദേശഭരണ സ്ാപനത്തിങ്ന് വാര്ഷിക റിഡപൊര്ട്ിങ്ന് (വരവ്-ങ്ചലവ
കണക്കൾ ഉൾങ്പെങ്ട) സംഡക്ഷപം ഓഡിറ്റുങ്ട സാക്ഷ ്യപത്രഡത്താടും, 
ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്ിങ്നാപെം നിയമസഭയങ്ട ഡമശപ്പുറത്ത് ങ്വയ്കണങ്മന്ന് 
ഡകരളാ പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമത്തിങ്ന് 215-ാം വകുപ്പും അനശാസിക്ന്നു. 
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6.4.4 മപര്ഡഫൊ�ന്സ് ഓ�ിറ്
1997-ങ്ല പഞ്ായത്ത് രാ�് നിയമം (പരിഡശാധനാ രീതിയം ഓഡിറ്് സം

വധാനവം) ചട്ങ്ങളനസരിച്ാണ് ങ്പര്ഡഫാമന്സ് ആഡിറ്് സംവിധാനം പ്ര
വര്ത്തിപെിക്ന്നത്. തഡദേശഭരണ വകുപെ് ങ്സക്ട്റിയാണ് ങ്പര്ഡഫാമന്സ് 
ഓഡിറ്് അഡതാറിറ്ി. ഡസ്റ്ററ്് ങ്പര്ഡഫാമന്സ് ഓഡിറ്് ഓഫീസറുങ്ട കീഴിലാണ് 
ങ്പര്ഡഫാമന്സ് ആഡിറ്് സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്ന്നത്. സമഗ്മായ 
രീതിയിൽ തഡദേശഭരണ സ്ാപനങ്ങളങ്ട കണക്കളം പ്രവര്ത്തനവം പരി
ഡശാധിക്ന്നതിനള്ള ഓഡിറ്് നടത്തുകയം ങ്തറ്റുകൾ ചൂണ്ിക്കാണിച്് റി
ഡപൊര്ട്് നൽകുകയം ഒപെം ങ്തറ്റു തിരുത്തുന്നതിനള്ള നിര്ഡദേശങ്ങൾ നല്കുകയം 
ങ്ചയ്ന്നു.

6.5 തയ്ൊമേടുപ്് 
അക്കൗണ്് ലഭിച് ഓഡിറ്് ഓഫീസിൽ നിന്ന് അറിയിപ്പു കിട്ടുന്ന മുറയ്ക് 

ഓഡിറ്ിനായി ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് തയ്ാങ്റടുപെ് നടത്തണം. അറിയിപെ് 
ബന്ധങ്പെട് എല്ാവര്ക്ം സകമാറണം. ബന്ധങ്പെട് ഡരഖകൾ തയ്ാറാക്കി ങ്വ
യ്കണം. ഇതിനാവശ്യമായ ഗൃഹപാഠം ങ്ചയ്ാന് എല്ാവരും ഒങ്ത്താരുമഡയാങ്ട 
ഒരുക്കങ്ങൾ നടത്തണം. ഒരു വിപരീത പരാമര്ശം ഡപാലും ഓഡിറ്് റിഡപൊര്
ട്ിൽ ഉണ്ാകരുങ്തന്ന മന്തമായിരിക്കണം എല്ാവരുങ്ടയം മനസ്ിൽ 
മുഴുഡങ്ങണ്ത്.

6.6 ഓ�ിറ് േിഡപ്ൊര്ട്ടിമറെ ഉള്ളടക്ം
ഓഡിറ്് ഉഡദ്യാ�സ്ര് സ്ാപനത്തിൽ എത്തിയാൽ ആദ്യങ്ത്ത നടപടി 

എന്ട്ി മീറ്ിം�് ആണ്. പരിചയങ്പെടലും ഓഡിറ്് പരിഡശാധനയ്ക് വിഡധയമാ
ക്ന്ന കാര്യങ്ങൾ ആയിരിക്ം ഈ മീറ്ിങ്ങിങ്ന് അ�ണ്. ഓഡിറ്ര് ഡരഖാമൂല
വം വാക്കാലും ആവശ്യങ്പെടുന്ന വിവരങ്ങളം ഡരഖകളം യഥാസമയം നൽകണം. 
ഓഡിറ്് പൂര്ത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക് കരട് ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് തയ്ാറാക്കി എക്ിറ്് 
മീറ്ിങ്ങിൽ വച്് ചര്ച് ങ്ചയ്് പ്രസിഡന്ിങ്ന് ഒപെ് വാഡങ്ങണ്താണ്. മൂന്നു രീതി
യിലുള്ള പരാമര്ശങ്ങളാണ് ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്ിൽ ഉൾങ്പെടുത്തുന്നത്.

•	 നിരീക്ഷണങ്ങൾ (Observations)

•	 തടസ്ങ്ങൾ (Objections)

•	 നിരാകരണം (Disallowance) 

പരിഡശാധനയങ്ട ഫലമായ കങ്ണ്ത്തലുകളം ഡപാരായ്മകളം അഭിപ്രായ
ങ്ങളം അഭിനദേനങ്ങളം അടങ്ങിയതാണ് നിരീക്ഷണങ്ങൾ. ഡരഖകൾ ഹാ�രാ
ക്കാത്തതിങ്ന് ഡപരിലുള്ളതായിരിക്ം തടസ്വാദങ്ങൾ. (ഡസ്റ്റാക്ക് ര�ിസ്റ്റര് 
ഹാ�രാക്കാത്തതിനാ ൽ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിയതിങ്ന് ങ്ചലവ് തടസ്ങ്പെടുത്ത
ൽ, അര്ഹത ങ്തളിയിക്ന്ന സര്ട്ിഫിക്കറ്് ഹാ�രാക്കാത്തതിനാ ൽ ഗുണഡഭാ
ക്താവിന് നല്ിയ ധനസഹായം തടസ്ങ്പെടുത്ത ൽ തുടങ്ങിയവ) നഷ്ം (loss), 
പാങ്ചെലവ് (defalcation), ദുര്വിനിഡയാ�ം (misappropriation) എന്നിവയങ്ട 
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ഡപരിൽ തിരിച്ടഡയ്കണ് തുക, നിയമപരമായി തങ്ന്ന അനവദിനീയമല്ാത്ത 
ങ്ചലവ തുക മുതലായവയാണ് നിരാകരണത്തി ൽ ഉൾങ്പെടുത്തുക.

6.7 ഓ�ിറ് േിഡപ്ൊര്ട്ടിഡമേലള്ള തുടര് നടപടികൾ

6.7.1 �റുപടി നല്കൽ

ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ാൽ ഒരു മാസത്തിനകം പ്രഡത്യക ഭരണസമിതി 
ഡയാ�ത്തിൽ ചര്ച് ങ്ചയ്് മറുപടി തയ്ാറാക്കി ഓഡിറ്് വകുപെിന് അയക്കലാ
ണ് അടുത്ത നടപടി. ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് അം�ങ്ങൾ നന്നായി വായിച്ചു ഡനാക്കി 
ചര്ച്യിൽ സ�ീവമായി പങ്കെടുക്കണം. വ്യക്തമായ മറുപടി ഉൾങ്ക്കാള്ളുന്ന 
ങ്റക്ടിഫിഡക്കഷന് റിഡപൊര്ട്് തയ്ാറാക്കി യഥാസമയം അയച്ാൽ പല പരാ
മര്ശങ്ങളം ഒഴിവാക്കാന് കഴിയം. ഓഡിറ്് റിഡപൊ ര്ട്ടുകൾ വര്ഷങ്ങളായി തീര്
പൊക്കാങ്ത കിടന്നാൽ പല ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ം ങ്പന്ഷന് ആനകൂല്യങ്ങൾ 
കിട്ാന് പ്രയാസവം കാലതാമസവം ഉണ്ാകും. ങ്സക്ട്റിയിൽ നിന്നും നിര്വ്വ
ഹണ ഉഡദ്യാ�സ്രിൽ നിന്നും വകുപെ് ഡമധാവികളിൽ നിന്ന് ലഭിച് വിശദീക
രണങ്ങൾ ഉൾങ്പെടുത്തിയ ഓഡിറ്ിനള്ള മറുപടി ങ്സക്ട്റി മുഡഖന തയ്ാറാ
ക്കിയ കുറിപെ് സഹിതം ഡവണം ചര്ച് ങ്ചഡയ്ണ്ത്.

ഓഡിറ്് പരാമര്ശങ്ങങ്ള സംബന്ധിച്് ഭരണസമിതി മറുപടി കുറിപെ് 
സഹിതം വിശദമായി ചര്ച് ങ്ചഡയ്ണ്തും ആവശ്യമായ തുടര്നടപടികളം 
പരിഹാര നിര്ഡദേശങ്ങളം സംബന്ധിച്് വ്യക്തമായ തീരുമാനം സകങ്ക്കാഡള്ള
ണ്തും ടി. തീരുമാനം സംസ്ാന ഓഡിറ്് വകുപെിങ്ന മറുപടി കുറിപൊയി അറി
യിഡക്കണ്തുമാണ്.

6.7.2 മേക്റിഫിഡക്ഷന് േിഡപ്ൊര്ട്ട് 
റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ാൽ രണ്ടു മാസത്തിനള്ളിൽ ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്ിൽ സൂചിപെി

ച് അപാകതകൾ സംബന്ധിച് വിശദീകരണവം പരിഹാര നടപടിയം 
(Rectification) സംബന്ധിച്് ഭരണസമിതി അം�ീകരിച് റിഡപൊര്ട്ടും സംസ്ാന 
ഓഡിറ്് ങ്ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര്ക്ം പകര്പെ് ഗ്ാമ വികസന കമ്മീഷണര്ക്ം 
ങ്സക്ട്റി അയച്ചു ങ്കാടുഡക്കണ്താണ്. ആവശ്യങ്മകെിൽ ഓഡിറ്് പരാമര്ശ
ത്തിന് വിഡധയമായ ഉഡദ്യാ�സ്ര്/ �നപ്രതിനിധിയിൽ നിന്ന് വിശദീകര
ണം വാങ്ങിയ ഡശഷം ങ്തളിവ ഡരഖകൾ സഹിതം കൃത്യമായ മറുപടി നൽകാന് 
കഴിയന്നതാണ് ഉത്തമം. പരാമര്ശങ്ങളിൽ ങ്തറ്ായവ ഉങ്ണ്കെിൽ ഉത്തമ 
ഡബാധ്യഡത്താങ്ട ഇക്കാര്യവം മറുപടിയിൽ ചൂണ്ിക്കാണിക്കാവന്നതാണ്.

6.7.3 ഫര്തര് േി�ൊര്ക്്
ങ്റക്റിഫിഡക്കഷന് റിഡപൊര്ട്് ലഭിച്ാൽ രണ്ടുമാസത്തിനകം ഓഡിറ്് വകുപെ് 

അതിങ്ന് അടിസ്ാനത്തിലുള്ള പുനരഭിപ്രായക്റിപെ് ഉൾങ്പെടുത്തിങ്ക്കാണ്് 
“ഫര്തര് റിമാര്ക്് ” ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിനം സംസ്ാന ഓഡിറ്് വകുപെ് 
ഡയറക്ടര്ക്ം അയയ്ക്കുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രഥമ മറുപടിയം ങ്റക്റിഫിഡക്ക
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ഷന് റിഡപൊര്ട്ടും പരി�ണിച്് പുതുക്കിയ ഓഡിറ്് തടസ് വാദങ്ങളങ്ടയം ചിട്
ങ്പെടുത്തിയ നഷ്ങ്ങളങ്ടയം അടിസ്ാനത്തിൽ നഷ്ത്തിന് ഉത്തരവാദികളാ
യി കങ്ണ്ത്തുന്നവരിൽ നിന്നും ആയത് ഈടാക്ന്നതിനള്ള ചാര്�് / 
സര്ചാര്�് ങ്പ്രാഡപൊസൽ കൂടി തയ്ാറാക്കി ഓഡിറ്് ഡയറക്ടറുങ്ട തുടര് നടപ
ടിക്കായി ചുമതലയള്ള ങ്ഡപ്യൂട്ി ഡയറക്ടര് ഇഡതാങ്ടാപെം അയക്ന്നതാണ്.

6.8 െൊര്ജ്/സര്െൊര്ജ് നടപടിക ൾ
മറുപടി യഥാസമയം ലഭിച്ാൽ ഓഡിറ്് ഓഫീസിൽനിന്ന് അതിഡമേലുള്ള 

പുനരഭിപ്രായക്റിപ്പുകൾ ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് ലഭിക്ം.  ഇതിങ്ന് 
ഡപരാണ് ഫര്ത ര് റിമാര്ക്്. മറുപടി യഥാസമയം ലഭിച്ിങ്ല്കെിൽ ഓഡിറ്് 
ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറങ്പെടുവിക്ന്ന ഡരഖയ്ക് ഫ ര്തര് റിഡപൊര്ട്് എന്ന് പറയ
ന്നു. തുടര്ന്ന് വരവിനങ്ങളിങ്ല നഷ്ം ഈടാക്ന്നതിനഡവണ്ി ചാര്ജ് 
ഡനാട്ീസും ങ്ചലവിനങ്ങളിങ്ല നഷ്ം ഉണ്ാക്ന്നതിനഡവണ്ി സര്ചാര്ജ് 
ഡനാട്ീസും വകുപെ് പുറങ്പെടുവിക്ന്നതാണ്. സര്ചാര്ജ് ഡനാട്ീസിനള്ള 
മറുപടി ലഭിക്ന്നതിന് അനസൃതമായി പരാമര്ശം ഒഴിവാക്കഡയാ സ്ിര
ങ്പെടുത്തുകഡയാ ങ്ചയ്ന്നതാണ്. ചാര്ജ് / സര്ചാര്ജ് സ്ിരങ്പെടുത്തുന്ന 
പക്ഷം തുക യഥാസമയം അടച്ിങ്ല്കെിൽ ചാര്ജ്/ സര്ച്ാര്ജ് സര്ട്ിഫി
ക്കറ്റും നൽകും . ര�ിഡ്രേഡ് ആയി അയയ്ക്കുന്ന ഡനാട്ീസിലും സര്ട്ിഫിക്കറ്ിലും 
തുക എത്ര ദിവസത്തിനകം അടയ്കണം എന്ന് വ്യക്തമായി കാണിച്ിരിക്ം. 
തുക യഥാസമയം അടയ്ക്കുകഡയാ നിശ്ിത സമയത്തിനകം ഇതിങ്നതിങ്ര 
�ില്ാ ഡകാടതിങ്യ സമീപിക്കഡയാ ങ്ചയ്ാം. ഇങ്ങങ്നയള്ള രണ്ടു കാര്യങ്ങ
ളം ങ്ചയ്ന്നിങ്ല്കെിൽ റവന്യൂ റിക്കവറിയിലൂങ്ട ഈ തുക ഈടാക്ന്നതാണ്.

6.9 ആേൊണ് ഉത്േവൊദിക ൾ
ഓഡിറ്ിൽ ബന്ധങ്പെട് ഡരഖകളം ര�ിസ്റ്ററുകളം ഹാ�രാഡക്കണ് ഉത്തരവാ

ദിത്ം ഉഡദ്യാ�സ്രുഡടതാണ്. എകെിലും അവ യഥാസമയം ഹാ�രാക്ന്നു 
എന്ന് ഉറപ്പു വരുത്താന് �നപ്രതിനിധികൾക്ം ഉത്തരവാദിത്മുണ്്. ഇക്കാ
ര്യം എക്ിറ്് മീറ്ിം�ിൽ ഉറപൊഡക്കണ്താണ്. തുക ഈടാക്കാനള്ള നടപടിക
ങ്ളടുക്ന്ന കാര്യത്തിലും രണ്ടുകൂട്രുങ്ടയം സമയബന്ധിതമായ ഇടങ്പടൽ 
അനിവാര്യമാണ്. ങ്ചലവകൾ അധികൃതമാകുഡമ്പാൾ പ്രസിഡന്്, അക്കൗണ്ടു
കൾ ഓഡിറ്് നടത്തുഡമ്പാൾ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിം�് കമ്മിറ്ി അം�ങ്ങളം ധന
പരമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിറഡവഡറ്ണ്തുണ്്.

6.10 സ�ൊഹൃത ഓ�ിറ് േിഡപ്ൊര്ട്ട്
ഒരു സാമ്പത്തിക വര്ഷങ്ത്ത എല്ാ തഡദേശസ്യംഭരണ സ്ാപനങ്ങളങ്ടയം 

ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്ടുകളിങ്ല വളങ്ര �ൗരവതരമായ പരാമര്ശങ്ങൾ ഉൾങ്പെടു
ത്തിങ്ക്കാണ്് ഒരു സമാഹൃത ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്് (Consolidated Audit Report) 
പിഡറ് വര്ഷം സംസ്ാന നിയമസഭയിൽ സമര്പെിച്ചു വരുന്നു. ഈ റിഡപൊര്ട്ി
ഡമേൽ തുടര്നടപടികൾ സകങ്കാള്ളുന്നത് എം.എൽ.എ.മാര് ഉൾങ്പെട് നിയമ
സഭാ സമിതിയാണ് (Local Fund Accounts Committee).
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6.11 ഓ�ിറ്ം ധനകൊേ്യ സ്റ്റൊന്�ിംഗ് കമ്ിറിയും 
ഓഡിറ്് നടന്നുങ്കാണ്ിരിക്ഡമ്പാൾ ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ിയങ്ട 

അധ്യക്ഷന് എന്ന നിലയിൽ സവസ് പ്രസിഡന്് ഓഡിറ്് ടീമുമായി ചര്ച് നട
ത്താനം ഓഡിറ്് സു�മവം ക്ിയാത്കവമാക്കാനം സഹകരിഡക്കണ്താണ്. 
ആവശ്യമായ വിശദീകരണങ്ങൾ ആഭ്യന്തര-ധനകാര്യ നിയന്തണത്തിങ്ന് ചു
മതലയള്ള സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ിയങ്ട അധ്യക്ഷങ്നന്ന നിലയിൽ നൽകുന്ന
ഡതാങ്ടാപെം പ്രാഥമികമായി സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ിയങ്ട പ്രതിമാസ പരിഡശാധ
നയം ഓഡിറ്ിങ്ം കാര്യക്ഷമമാക്കാനം ഇത് ഉപകരിക്ം. ലഭിക്ന്ന ഓഡിറ്് 
റിഡപൊര്ട്ടുകൾ സസൂക്ഷം പഠിക്കാനം അപാകതകളം ധനനഷ്വം മുന്കൂട്ി ഒഴി
വാക്കാനം നടപടി സ്ീകരിക്കാനം തയ്ാറായാൽ ഭരണം സുതാര്യമാകും. 

കൂടാങ്ത ഓഡിറ്് ടീമിന് എല്ാ ഡരഖകളം വിശദീകരണങ്ങളം യഥാസമയം 
ലഭ്യമാക്കാന് തയ്ാറായാൽ അനാവശ്യമായ ഓഡിറ്് തടസ്വാദങ്ങൾ ഒഴിവാ
ക്കങ്പെടും. ഓഡിറ്് റിഡപൊര്ട്ിഡമേൽ മറുപടിയം ങ്റക്റിഫിഡക്കഷന് റിഡപൊര്ട്ടും 
ഭരണ സമിതിയിൽ വയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ധനകാര്യ സ്റ്റാന്ഡിങ് കമ്മിറ്ി വിശദ
മായ ചര്ച് ങ്ചയ്ന്നത് നന്നായിരിക്ം.

6.12 സര്ട്ടിഫിക്റ്ക ൾ
ഓഡിറ്ിങ്ന് ഭാ�മായി അക്കൗണ്് സമര്പെിക്ന്ന കാര്യം ഡനരങ്ത്ത സൂചി

പെിച്ഡല്ാ. ഈ അക്കൗണ്ിങ്ന സംബന്ധിച്് താങ്ഴ പറയന്ന 4 തരം സര്ട്ിഫി
ക്കറ്റുകളാണ് ഓഡിറ്് വകുപെിന് പുറങ്പെടുവിക്കാവന്നത്. 
•	 Unqualified (വിഡശഷണങ്ങളില്ാത്തത് )
•	 Qualified (വിഡശഷണങ്ങഡളാട് കൂടിയത് ) 

വിഡശഷണങ്ങൾ എന്ന വാക്കിന് പാകപെിഴകൾ എന്നാണ് അര്ത്ഥങ്മന്ന് 
മനസ്ിലാക്കിയിരിക്കണം. അക്കൗണ്ി ൽ  പാകപെിഴകൾ ഉങ്ണ്കെിൽ കിട്ടുന്ന 
സര്ട്ിഫിക്കറ്ാണ് Qualified എന്നും പാകപെിഴക ൾ ഒന്നുമിങ്ല്കെിൽ കിട്ടുന്നതാ
ണ് Unqualified എന്നും തിരിച്ല് എന്ന തിരിച്റിവണ്ാവാനാണ് ഇക്കാര്യം 
എടുത്തു പറഞെത്.
•	 Disclaimer (നിരാകരണം)
•	 Adverse (പ്രതികൂലം)

ഗുരുതരമാണ് അക്കൗണ്ിങ്ല പിശകുകങ്ളകെിൽ മൂന്നാമങ്ത്തയം ഒരുതര
ത്തിലും അം�ീകരിക്കാന് പറ്ാത്തങ്തകെിൽ നാലാമഡത്തതും ആയിരിക്ം സര്
ട്ിഫിക്കറ്്.

6.13 മപര്ഡഫൊമ� ന്സ് ഓ�ിറ് 

6.13.1 ഭേണ നിര്വ്വഹണ പേിഡശൊധന തൽസ�യം
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിൽ നിക്ഷിപ്തമായ ചുമതലകൾ നിയമപരമായം കാര്യ

ക്ഷമമായം, നിറഡവറ്റുന്നുഡണ്ാ എന്ന് വിലയിരുത്താനം പാകപെിഴകൾ ഉങ്ണ്
കെിൽ അപെഡപൊൾതങ്ന്ന പരിഹരിക്കാനം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ഭരണനിര്വഹണ 
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പരിഡശാധനയാണ് ങ്പര്ഡഫാമന്സ് ഓഡിറ്്. സാമ്പത്തിക വര്ഷം കഴിഞെ
തിന ഡശഷമുള്ള തിരിഞ്ഞുഡനാട്മല് ഈ പരിഡശാധനാ രീതി. ഭരണ നിര്വ്വഹ
ണത്തിന സമാന്തരമായ ഇടങ്പടലിനള്ള തിരുത്തൽ സംവിധാനമായിട്ാണ് 
ഈ പരിഡശാധന വിഭാവനം ങ്ചയ്ിട്ടുള്ളത്. 

6.13.2 പേിഡശൊധനൊ വിഷയങ്ങൾ

വിഭവസമാഹരണം, കടബാധ്യത എന്നിവങ്യ സംബന്ധിച്ചുള്ള വിലയിരു
ത്തലുകളം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് ഭരണവമായി ബന്ധങ്പെട് സര്ക്കാരിങ്ന് ശ്
ദ്ധപതിഡയണ് വിഷയങ്ങളം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് അനകരണീയമായ മാ
തൃകകളം ഉൾങ്പെടുത്തിങ്ക്കാണ്ടുള്ള വാര്ഷിക റിഡപൊര്ട്ടുകൾ സര്ക്കാരിന് 
നൽഡകണ്ത് ങ്പര്ഡഫാമന്സ് ഓഡിറ്് അഡതാറിറ്ിയങ്ട പ്രധാന ചുമതലക
ളിൽ ങ്പടുന്നു. ഡചാദ്യാവലിയങ്ട രൂപത്തിൽ വിവരങ്ങൾ ആവശ്യങ്പെടുകയം 
പരിഡശാധനയിങ്ല ശരിയം ങ്തറ്റും ബന്ധങ്പെട്വങ്ര അറിയിക്കയം ഡവണം. 
ങ്തറ്റുകൾ ആവര്ത്തിക്കാതിരിക്കാനള്ള നിര്ഡദേശങ്ങൾ നൽകണം. തുടര്നടപ
ടികൾ ഉൾപെങ്ടയള്ള വിവരങ്ങൾ പരിഡശാധനാ റിഡപൊര്ട്ിൽ ഉ ൾ ങ്ക്കാള്ളിക്ക
ണം. പരിഡശാധനയങ്ട ഭാ�മായി ബന്ധങ്പെട്വരുമായി ചര്ച്കൾ നടത്തണം.

6.13.3 പേിഡശൊധനൊ േിഡപ്ൊര്ട്ടിമറെ ഉള്ളടക്ം

വിവിധ ഇനങ്ങളിങ്ല ങ്ചലവകൾ, പദ്ധതി പദ്ധതിഡയതര പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, 
കടങ്ങളങ്ട തിരിച്ടവകൾ, ബ�റ്റി നിയന്തണം, മരാമത്ത് പണികൾ, ഭരണ
സമിതി ഡയാ�മുൾങ്പെങ്ടയള്ള വിവിധ ഡയാ�തീരുമാനങ്ങൾ, സകമാറിയ 
സ്ാപനങ്ങളങ്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങൾ, �ീവനക്കാരുങ്ട ഡ�ാലി വിഭ�നം,  ഭരണ
ത്തിങ്ന് കാര്യക്ഷമത, ഭരണനിര്വ്വഹണത്തിങ്ല സുതാര്യത എന്നിവങ്യ സം
ബന്ധിച്് ങ്പാതു റിഡപൊര്ട്ിൽ പരാമര്ശങ്ങളം നിര്ഡദേശങ്ങളം ഉണ്ായിരിക്ക
ണം.  നഷ്ം, പാഴ് ങ്ചലവ്, ദുര്വിനിഡയാ�ം എന്നിവയം അവയ്ക് ഉത്തര 
വാദികളായവരുങ്ട വിവരവം ഇവ ര്ങ്ക്കതിങ്ര സകങ്ക്കാഡള്ളണ് നടപടികളം 
ഉൾങ്പെടുത്തണം. 

6.13.4 തുടര് നടപടി 
പരിഡശാധനാ റിഡപൊര്ട്് പ്രസിഡന്ിന് ലഭിച്ാൽ ഭരണസമിതിയങ്ട 

അടുത്ത ഡയാ�ത്തിൽ ചര്ച് ങ്ചയ്് ഡമൽനടപടികൾ സ്ീകരിക്കയം അക്കാ
ര്യം ഓഡിറ്് അധികാരികങ്ള അറിയിക്കയം ങ്ചയ്ണം.

6.13.5 വകുപ്്തെ പേിഡശൊധന
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിങ്ന് ഘടക സ്ാപനങ്ങളിൽ സ്ാപനത്തിങ്ന് പ്ര

വര്ത്തനവമായി ബന്ധങ്പെട് സര്ക്കാര് വകുപെിങ്ന് ഡമധാവിഡയ്കാ അഡദേഹം 
അധികാരങ്പെടുത്തുന്ന ഓഫീസര്ഡക്കാ പരിഡശാധന നടത്താം. ഈ പരിഡശാ
ധനയങ്ട റിഡപൊര്ട്ിങ്ന് പകര്പെ്, പരി�ണിക്കാനം ഡമൽ നടപടികൾ സക
ങ്ക്കാള്ളാനം ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്തിന് അയച്് ങ്കാടുഡക്കണ്താണ്.
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6.14 ഡസൊഷ്യൽ ഓ�ിറ്
ഇതുവങ്ര നാം പരിചയങ്പെട് പരിഡശാധനകളിൽ ഉൾങ്പെട്ിരിക്ന്നത് 

പ്രധാനമായം �നപ്രതിനിധികളം ഉഡദ്യാ�സ്രും ആണഡല്ാ. എന്നാൽ 
ഈ രണ്ടു കൂട്രുങ്ടയം ഭരണങ്ത്തയം വികസന ഡക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങങ്ളയം 
ഡവാട്ര്മാരായ �നങ്ങൾ പരിഡശാധനയ്ക് വിഡധയമാക്ന്നതാണ് ഡസാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്്.  ഗ്ാമസഭകളാണ് ഈ പരിഡശാധനയ്ക് അനഡയാ�്യമായ ഡവദികൾ. 
ഗ്ാമസഭകളിൽ ഡസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് പ്രഡയാ�ികമാക്ന്നതിന് പരിചയ സമ്പ
ന്നരായവങ്ര ഉൾങ്പെടുത്തി ഡസാഷ്യൽ ഓഡിറ്് ടീമിങ്ന രൂപീകരിക്കാവന്ന
താണ്. �നാധിപത്യവം അധികാര വിഡകന്ദീകരണവം അടിസ്ാനപരമായി 
�നങ്ങളങ്ട പുഡരാ�തിയാണഡല്ാ ലക്ഷ്യമാക്ന്നത്. ഈ ലക്ഷ്യം പൂര്ത്തീകരി
ച്ചു അങ്ല്കെിൽ എന്തുങ്കാണ്് പൂര്ത്തീകരിച്ില് എന്ന് ബന്ധങ്പെട് �നപ്രതിനി
ധികളഡടയം ഉഡദ്യാ�സ്രുഡടയം സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ പ്രസക്ത ഡരഖകളങ്ട പരി
ഡശാധനയിലൂങ്ട �നങ്ങൾ ഡനരിട്് വിലയിരുത്തന്നതിങ്നയാണ് ഡസാഷ്യൽ 
ഓഡിറ്് വിഭാവനം ങ്ചയ്ന്നത്.
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7 
�നപ്രതിനിധികൾക്കുളള  

ഓണഡേേിയവം ബത്കളം

• ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡന്് - ഡഗ്ഡ്-1 ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് ഡകരള 
സര്വ്വീസ് ചട് പ്രകാരം അര്ഹമായ യാത്രാപെടി

• സവസ് പ്രസിഡന്് - ഡഗ്ഡ് 1 ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് ഡകരള സര്വ്വീസ് ചട് 
പ്രകാരം അര്ഹമായ യാത്രാപെടി

• സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി ങ്ചയര്മാന് - ഡഗ്ഡ് 1 ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് ഡകരള 
സര്വ്വീസ് ചട് പ്രകാരം അര്ഹമായ യാത്രാപെടി

• അം�ം - ഡഗ്ഡ് 11 (എ) ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് ഡകരള സര്വ്വീസ് ചട് 
പ്രകാരം അര്ഹമായ യാത്രാപെടി

7.1 ഡയൊഗങ്ങളിൽ ഹൊ�േൊകുന്തിനുളള ഹൊ�ര്ബത്
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡന്്, സവസ് പ്രസിഡന്്, സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി 

ങ്ചയര്മാന് എന്നിവര്ക്ക് ഒരു ദിവസഡത്തക്ക് 75/- രൂപ (പ്രതിമാസം 360 
രൂപ എന്ന പരിധിക്ക് വിഡധയമായി).

7.2 യൊത്രൊപ്ടി, ദിനബത്യ്ക് അര്ഹത
പ്രസിഡന്്, സവസ് പ്രസിഡന്്- ങ്പാതുകാര്യത്തിനായി യാത്ര ങ്ചയ്ഡമ്പാ

ൾ KSR പ്രകാരം ഡഗ്ഡ് 1 ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് അര്ഹമായത്. 
സ്റ്റാന്ിം�് കമ്മിറ്ി ങ്ചയര്മാന് - ഡഗ്ഡ് -1 ഉഡദ്യാ�സ്ര്ക്ക് അര്ഹമായത്. 
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് അം�ം പഞ്ായത്തിങ്ന് അം�ീകാരഡത്താങ്ട നട

ത്തിയ ഔഡദ്യാ�ിക യാത്രകൾ, സര്ക്കാഡരാ, അധികാരങ്പെടുത്തിയ ഉഡദ്യാ�
സ്ഡനാ വിളിച്ചുകൂട്ിയ ഡയാ�ങ്ങൾ, പരിശീലന പരിപാടി ഭൂരിപക്ഷം അം�ീ
കരിച് പ്രഡമയം അനസരിച്് പഞ്ായത്ത് കാര്യങ്ങൾക്ളള ഔഡദ്യാ�ിക 
യാത്രകൾ ഡഗ്ഡ് 11 (എ) ഉഡദ്യാ�ാര്ത്ഥികൾക്ക് അര്ഹമായത്. 
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7.3 മ�ൊസബൽ ഡഫൊണ്, വസതിയിമെ ഡഫൊണ്
ഡ്ാക്ക് പഞ്ായത്ത് പ്രസിഡന്റുമാര്ക്ക് വസതയിൽ ഡഫാഡണാ 

ങ്മാസബൽ ഡഫാഡണാ ഉപഡയാ�ിക്ന്നതിന് പ്രതിമാസം 500 രൂപ വങ്ര 
ങ്ടലഡഫാണ് അലവന്സിന് അര്ഹത. 

7.4 ഓണഡേേിയം, ബത് സംബന്ിച്ച �റ് കൊേ്യങ്ങൾ
•	 ഡഹാണഡററിയം അനവദിക്ന്നതിങ്ന് മാനദണ്ഡം പങ്കെടുത്ത മീറ്ിംഗുകൾ 

അല്, പഞ്ായത്തിങ്ന് അനമതിഡയാടുകൂടി ലീവ് ആഡണാ അല്ഡയാ എന്ന
തുമാണ്.

•	 പഞ്ായത്തിങ്ന് അനമതിഡയാടുകൂടി ലീവ് എടുത്താൽ പരമാവധി 6 മാസം 
വങ്ര ഓണഡററിയത്തിന് അര്ഹതയണ്്. 

•	 അനമതിയില്ാങ്ത പഞ്ായത്തിലും പഞ്ായത്തിങ്ന് കമ്മിറ്ിയിലും ഹാ�
രാകാതിരുന്നാൽ ഓണഡററിയത്തിന് അര്ഹതയില്. 

•	 �വണ്ങ്മന്് ഉൾങ്പെങ്ട മറ്് ഡ്ാതസ്സുകളിൽ നിന്നും വരവണ്ായിരുന്നാലും 
ഓണഡററിയത്തിന അര്ഹത

•	 സവസ് പ്രസിഡന്് പ്രസിഡന്ിങ്ന് ചാര്ജ് വഹിച്ാൽ പ്രസിഡന്ിങ്ന് 
ഓണഡററിയത്തിന് അര്ഹതയണ്്. ചാര്ജ് വഹിക്ന്ന കാലയളവ് 30 
ദിവസത്തിൽ കുറവാങ്ണകെിൽ ആനപാതിക ഓണഡററിയം.


