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കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനിയുസടെ  അദവ്യക്ഷനഭായ  ഞഭാന്,  സമനിതനിയുസടെ
നനികയഭാഗഭാനുസരണന്റിം സമനിതനി (2021-2023) യുസടെ ഒന്പതഭാമതറ  റനികപഭാര്ട്ടേറ  സമര്പനിക്കുന. 

കലഭാക്കല്  ഫണറ  അക്കക്കൗണറസറ  കേമനിറനി  (2010-11)യുസടെ  31- ാാമതറ  റനികപഭാർട്ടേനിസല
(തകദ്ദേശസശ്വയന്റിംഭരണ സഭാപനങ്ങളസടെ പവർതനന്റിം സന്റിംബനനിച്ച കേന്റിംപ് കടഭാളർ  ആനറ  ഓഡനിറർ
ജനറലനിസന  2003-04  മുതല്  2006-07  വർഷന്റിം  വസരയുള  ഓഡനിററ  റനികപഭാർട്ടേനിസല  രണഭാന്റിം
അദവ്യഭായസത അധനികേരനിച്ചുള റനികപഭാർട്ടേറ) ശനിപഭാര്ശകേളനികന്മേല് സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച്ച നടെപടെനികേള്
അടെനിസഭാനമഭാക്കനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതഭാണറ ഈ റനികപഭാര്ട്ടേറ. 

2021  ജൂസല  മഭാസന്റിം  15-ാ  തതീയതനി  കചേര്ന  കയഭാഗതനില്  സമനിതനി  ഈ  റനികപഭാര്ട്ടേറ
അന്റിംഗതീകേരനിച്ചു. 

ശനിപഭാര്ശ  ഖണനികേകേളനികന്മേലുള  സര്ക്കഭാര്  നടെപടെനികേളസടെ  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്
സമനിതനിക്കറ  ആവശവ്യമഭായ  സഹഭായങ്ങള്  നല്കേനിയ   അക്കക്കൗണനറ  ജനറല്  (ഒഭാഡനിററ)-കനഭാടെറ
സമനിതനിക്കുള നനനി കരഖസപടുത്തുന. 

ടെനി. പനി. രഭാമകൃഷ്ണന്,
തനിരുവനന്തപുരന്റിം, അദവ്യക്ഷന്,

2021 ആഗസറ 10.                                    കലഭാക്കല് ഫണറ അക്കക്കൗണറസറ കേമനിറനി.



ററിപപപ്പോർടട

അദദപ്പോയയം   -   I

1.1  പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2010-11)യുടടെ 31- ാാമതട ററിപപപ്പോർടറിടല

(തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  പ്രവർത്തനയം  സയംബനറിച്ച  കയംപ് പടപ്പോളർ  ആനട

ഓഡറിറർ ജനറലറിടന 2003-04 മുതല് 2006-07 വർഷയം വടരയുള്ള ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടറിടല

രണപ്പോയം അദദപ്പോയടത്ത അധറികരറിച്ചുള്ള ററിപപപ്പോർടട) ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച

നടെപടെറികളുള്ടക്കപ്പോള്ളുന്നതപ്പോണട ഈ ററിപപപ്പോർടട.

1.2  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  (2010-11)യുടടെ  31- ാാമതട  ററിപപപ്പോർടട

2010  ഡറിസയംബർ മപ്പോസയം  28-ാം തസ്വീയതറി  സഭയറില് സമ ർപറിച്ചു.   ററിപപപ്പോർടറില് ആടക

20  ശറിപപ്പോർശകളപ്പോണട  ഉണപ്പോയറിരുന്നതട.  പ്രസ്തുത ശറിപപ്പോർശകളറിപന്മേല് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

സയംബനറിച്ച  സർക്കപ്പോർ  മറുപടെറി,  അധറികവറിവരയം  എന്നറിവ  28-1-2015,  16-5-2018,

16-1-2019, 14-8-2019 എന്നസ്വീ തസ്വീയതറികളറിടല പയപ്പോഗങ്ങളറില് സമറിതറി പരറിഗണറിക്കുകയുണപ്പോയറി.

1.3  സമറിതറി  ററിപപപ്പോർടറിടല  ശറിപപ്പോർശ,  ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേല്  സർക്കപ്പോർ  സസ്വസ്വീകരറിച്ച

നടെപടെറി, തുടെർശറിപപ്പോർശ എന്നറിവ അദദപ്പോയയം II -ല് പചേർത്തറിരറിക്കുന.

1.4  സർക്കപ്പോരറില്നറിനയം ലഭറിച്ച മറുപടെറിയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് അനന്തര നടെപടെറി

തുടെപരണതറില്ല എന്നട തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച ശറിപപ്പോർശകളുയം സർക്കപ്പോർ മറുപടെറിയുയം അദദപ്പോയയം  III-ല്

ഉള്ടപടുത്തറിയറിരറിക്കുന.

1.5  സർക്കപ്പോരറില്നറിനയം മറുപടെറി ലഭറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്ത ശറിപപ്പോർശകള് തുടെർശറിപപ്പോർശയപ്പോയറി

അദദപ്പോയയം IV-ല് പചേർത്തറിരറിക്കുന.

അദദപ്പോയയം   -II

2.1 സമറിതറി ശറിപപ്പോർശയുയം സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറിയുയം ശറിപപ്പോർശയറിപന്മേലുള്ള നടെപടെറി

തൃപറികരമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരവയം തുടെർശറിപപ്പോർശയുയം

1585/2021.
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ശറിപപ്പോർശ

2.1.1.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  ഉപദദപ്പോഗസർ  നറിയമപ്പോനുസൃതമല്ലപ്പോടത
നടെത്തറിയ ടചേലവകള് തറിരറിടക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട സർച്ചപ്പോർജട ഇനത്തറില് ബപ്പോധദതയപ്പോയറി
ചുമത്തറിയ തുകയുടടെ  വളടര ടചേററിയ ഒരു ശതമപ്പോനയം  മപ്പോത്രടമ  ഇതറിനകയം  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന
കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള്ളു  എന്നതറില്  സമറിതറി  അതൃപറി  പരഖടപടുത്തുന.   വരവപ്പോയറി  ലഭറിപക്കണ
തുകയറില് കുറവട സയംഭവറിച്ചതറിലൂടടെ ഉണപ്പോയ നഷയം ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള ചേപ്പോർജട ഇനത്തറിലുയം
വളടര തുച്ഛമപ്പോയ തുക മപ്പോത്രടമ ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട കഴറിഞ്ഞറിട്ടുള.  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഡയറക്ടർ
ചുമത്തുന്ന  സർച്ചപ്പോർജജയം  ചേപ്പോർജയം  പറിരറിടച്ചടുക്കുന്നതറിനുള്ള  ഫലപ്രദമപ്പോയ  യപ്പോടതപ്പോരു
സയംവറിധപ്പോനവയം ബനടപട വകുപറിലറില്ല.  നഷടപട തുക ഈടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
വകുപട  നടെപടെറി  എടുക്കുപമ്പപ്പോപഴക്കുയം  ഗണദമപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുകയുയം  പലപപപ്പോഴയം
ഉപദദപ്പോഗസർ വറിരമറിക്കുകയുയം ടചേയയം. ബഹുഭൂരറിപകയം ഉപദദ പ്പോഗസരുയം സർച്ചപ്പോർജട/ചേപ്പോർജട
നടെപടെറിടക്കതറിടര  പകപ്പോടെതറിയറില്  പപപ്പോകുകയുയം  അനുകൂലവറിധറി  സമ്പപ്പോദറിക്കുകയുയം
ടചേയന്നതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  പകപ്പോടെതറിയറിടലത്തുന്ന പകസുകളറില് അധറികവയം
തള്ളറിപപപ്പോകുന്നതട  നടെപടെറിക്രമങ്ങളുടടെ  പറിശകുകള്മൂലമപ്പോടണനയം  സർച്ചപ്പോർജട/ചേപ്പോർജട
പനപ്പോടസ്വീസട  നല്കുന്നതട  ബനടപട  വദകറിയുടടെ  പപരറില്  കൃതദമപ്പോയറി  തുക
നറിശ്ചയറിച്ചപ്പോയറിരറിക്കണടമനയം  ഇപ്രകപ്പോരമുള്ള  ഓഡറിറട  ഖണറിക  അയച്ചുടകപ്പോടുത്തട
ബനടപടവരുടടെ  വറിശദസ്വീകരണയംകൂടെറി  ആരപ്പോഞ്ഞതറിനുപശഷയം  മപ്പോത്രടമ  തുക  ഈടെപ്പോക്കപ്പോവ
എനയം ഇതറിനട  വറിപരസ്വീതമപ്പോയറി പ്രവർത്തറിക്കുന്നതുടകപ്പോണപ്പോണട പകസുകള് പപ്പോരപ്പോജയടപടുന്നടതനയം
സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ആയതറിനപ്പോല്  സർച്ചപ്പോർജട/ചേപ്പോർജട  ചുമത്തുന്നതറിനുള്ള
നടെപടെറി  ക്രമങ്ങള്  വറിശദസ്വീകരറിച്ചുടകപ്പോണ്ടുള്ള  ഉത്തരവട  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  ഉടെനടെറി
പുറടപടുവറിക്കണടമന്നട സമറിതറി  ശറിപപ്പോർശ  ടചേയന.   കൂടെപ്പോടത  റവനന്യൂ  ററിക്കവററി
നടെപടെറിയറിലൂടടെ  തുക  തറിരറിച്ചുപറിടെറിക്കുന്നതട  ഫലപ്രദമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  തുക  ഈടെപ്പോക്കുവപ്പോന
കഴറിയുന്നതരത്തറില് ഒരു ററിക്കവററി എനപഫപ്പോഴടടമനട വറിയംഗട രൂപസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി
ശറിപപ്പോ ർശ ടചേയന.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.1.2.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഡയറക്ടർ  ചുമത്തുന്ന  ചേപ്പോർജട/സർച്ചപ്പോർജട  നടെപടെറിക്രമങ്ങള്
വറിശദസ്വീകരറിച്ചുടകപ്പോണട  ധനകപ്പോരദ  വകുപട  7-9-2011 ടല  സർക്കുലർ നമ്പർ  58/2011/ധന.
പ്രകപ്പോരയം  നറിർപദ്ദേശങ്ങള്  പുറടപടുവറിക്കുകയുണപ്പോയറി  (അനുബനയം-II).  പമല്  സർക്കുലർ
പ്രകപ്പോരയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ  പസവനയം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  ഒരു
ററിക്കവററി  എനപഫപ്പോഴടടമനട  വറിയംഗട  രൂപസ്വീകരറിക്കണടമന്നട നറിർപദ്ദേശറിച്ചറിരുന.  എന്നപ്പോല്
ററിക്കവററി എനപഫപ്പോഴടടമനട വറിയംഗട രൂപസ്വീകരറിച്ചറിടറില്ല.
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തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.1.3.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടർ  ചുമത്തുന്ന  ചേപ്പോർജയം

സർച്ചപ്പോർജയം പറിരറിടച്ചടുക്കുന്നതറിനപ്പോയറി ഓഡറിറട വകുപറില് ററിക്കവററി എനപഫപ്പോഴടടമനട

വറിയംഗട  രൂപസ്വീകരറിക്കുന്നതട  സയംബനറിച്ചട  തുടെർനടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  ആയതട

സയംബനറിച്ച ററിപപപ്പോർടട സമർപറിക്കുന്നതറിനുയം  സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയന.

ഖണറിക നമ്പർ   77

ശറിപപ്പോർശ

2.2.1.  കദപ്പോഷട  ബുക്കട  ദറിവപസന  പകപ്പോസട  ടചേയപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  മപ്പോസപ്പോന്തദയം

പണഭക്കൗതറിക  പരറിപശപ്പോധന  നടെത്തപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  ടചേയന്നതട  ടപപ്പോതുപണത്തറിടന

ദുർവറിനറിപയപ്പോഗത്തറിനുയം തറിരറിമററിക്കുയം ഇടെയപ്പോക്കുടമന്നതറിടന ഏറവയം നല്ല ഉദപ്പോഹരണമപ്പോണട

തൃപപങ്ങപ്പോട്ടൂർ  ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്  നടെന്നടതന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.

ടെറി പഞപ്പോയത്തറില് മപ്പോർച്ചട 30-നുയം 31-നുയം വറിവറിധ ഇടെങ്ങളറിലപ്പോയറി ലഭറിച്ച 2.34 ലകയം രൂപ

മപ്പോർച്ചട  31-നട  ബപ്പോങറിലടെച്ചതപ്പോയറി  കദപ്പോഷട  ബുക്കറില്  പരഖടപടുത്തറിയറിട്ടുടണങറിലുയം

യഥപ്പോർത്ഥത്തറില് അടെച്ചതട ഏപ്രറില്  24-നട മപ്പോത്രമപ്പോണട.  ഒരു സർക്കപ്പോർ സപ്പോപനത്തറിടല

ഏറവയം പ്രധപ്പോനടപട പരഖയപ്പോയ  കദപ്പോഷട ബുക്കറില് നടെത്തറിയ ഈ തറിരറിമററി അർഹറിക്കുന്ന

ഗക്കൗരവപത്തപ്പോടടെ  വസ്വീകറിക്കപ്പോത്ത  ഭരണവകുപറിടന  നടെപടെറിയറില്  സമറിതറി  അതൃപറി

പരഖടപടുത്തുന.  ടപപ്പോതുപണയം ഒരു മപ്പോസപത്തപ്പോളയം തറിരറിമററി നടെത്തറിയ ഉപദദപ്പോഗസനറില്

നറിന്നട  അതറിടന  പലറിശ  ഈടെപ്പോക്കണടമനയം  ടെറിയപ്പോടനതറിടര  അച്ചടെക്ക  നടെപടെറി

സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയന. 

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

2.2.2. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി (2010-11)യുടടെ 31-ാാ മതട ററിപപപ്പോർടറിടല
ഖണറിക  77-ടല  ശറിപപ്പോർശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  കണ്ണൂർ  ജറില്ലയറിടല  തൃപപങ്ങപ്പോട്ടൂർ
ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില് ഇപപപ്പോള് സർവസ്വീസറില് തുടെരുന്ന ശസ്വീമതറി എയം.ഉഷ  (എല്.ഡറി.സറി.),
ശസ്വീ.  ടജ.  ഡറി.  ബപ്പോബു  (എല്.ഡറി.സറി.),  ശസ്വീ.  പറി.ആർ.രപ്പോപജഷട  കുമപ്പോർ  (എല്.ഡറി.സറി.)
എന്നറിവർടക്കതറിടര അച്ചടെക്ക നടെപടെറി ആരയംഭറിച്ചു.  ടപപ്പോതുപണയം കൃതദസമയത്തട ബപ്പോങറില്
ഒടുക്കുന്നതറില്  വസ്വീഴ്ച  വരുത്തറിയതറിലൂടടെ  ടപപ്പോതുപണത്തറിടന  ദുർവറിനറിപയപ്പോഗത്തറിനുയം
തറിരറിമററിക്കുയം കപ്പോരണമപ്പോയറി എന്നതപ്പോണട കുറപ്പോപരപ്പോപണയം.  പമല് കുറപത്രയം കകപററിയ പമല്
വദകറികള്  അവരവരുടടെ  ഭപ്പോഗയം  വദകമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട  എതറിർവപ്പോദ  പത്രറിക  സമർപറിച്ചു.
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ആയതറിനട പമല് പഞപ്പോയത്തട ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടർ,  കണ്ണൂർ അഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപയം അററിയറിച്ചറിട്ടുണട.
കുറപ്പോപരപ്പോപറിതരപ്പോയ  ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ  വറിശദസ്വീകരണവയം അതറിപന്മേല്  പഞപ്പോയത്തട  ടഡപന്യൂടറി
ഡയറക്ടർ സമർപറിച്ച അഭറിപ്രപ്പോയക്കുററിപയം പരറിപശപ്പോധറിച്ചതറില് 100% പറിരറിവട പനടുകടയന്ന
സദുപദ്ദേശദമപ്പോണട പമല് പ്രവൃത്തറികള്ക്കട പപ്രരറിതമപ്പോയടതന്നപ്പോണട പബപ്പോധദടപടതട.  കൂടെപ്പോടത,
പറിരറിക്കുന്ന തുക യഥപ്പോസമയയം പഞപ്പോയത്തട അക്കക്കൗണറില് അടെക്കുനടവന്നട ഉറപവരുപത്തണതട
പറിരറിവട  ജസ്വീവനക്കപ്പോർക്കുപരറി  ടസക്രടററി,  അക്കക്കൗണടസട  കപ്പോർക്കട  എന്നറിവരുടടെ  ചുമതല
കൂടെറിയപ്പോണട.   തൃപപങ്ങപ്പോട്ടൂർ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട  2001-02  വർഷയം  100%  പറിരറിവട  കകവരറിച്ചു.
ആയതട  പരറിഗണറിച്ചട  ശസ്വീമതറി  എയം.  ഉഷ,  ശസ്വീ.  പറി.  ആർ.  രപ്പോപജഷട  കുമപ്പോർ  എന്നറിവർക്കട
ഇത്തരത്തറിലുള്ള  വസ്വീഴ്ചകള്  ആവർത്തറിക്കരുടതന്ന  കർശന  തപ്പോക്കസ്വീതട  നല്കറി  നടെപടെറി
അവസപ്പോനറിപറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   ശസ്വീമതറി എയം.  ഉഷ 78,316  രൂപയുയം ശസ്വീ.  പറി.  ആർ.  രപ്പോപജഷട
47,118 രൂപയുയം അനധറികൃതമപ്പോയറി കകവശയംവച്ചതപ്പോയറി കടണത്തറി.  ആയതറിനപ്പോല് പ്രസ്തുത
ജസ്വീവനക്കപ്പോരറില്  നറിന്നട  18%  നറിരക്കറില്  പലറിശയപ്പോയുയം  യഥപ്പോക്രമയം  1,174  രൂപയുയം  707
രൂപയുയം ഈടെപ്പോക്കറി പഞപ്പോയത്തറില് അടെവപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ശസ്വീ. ടജ. ഡറി. ബപ്പോബു (എല്.ഡറി. കപ്പോർക്കട)
15 -3-2002-ല് തൃപപങ്ങപ്പോട്ടൂർ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറില്നറിനയം വറിടുതല് ടചേയ്തുപപപ്പോയതപ്പോയറി പഞപ്പോയത്തട
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടർ,  കണ്ണൂർ ററിപപപ്പോർടട ടചേയ്ത സപ്പോഹചേരദത്തറില് ടെറിയപ്പോടനതറിടര അച്ചടെക്ക
നടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കുന്നതറിനട  തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ചറിട്ടുണട.  ബനടപട  ടസക്രടററി,  ടഹഡട
കപ്പോർക്കട  എന്നറിവർ  സർവസ്വീസറില്നറിന്നട  വർഷങ്ങള്ക്കട  മുമ്പട  വറിരമറിച്ചതറിനപ്പോല്  നടെപടെറി
കകടക്കപ്പോള്ളപ്പോന കഴറിഞ്ഞറിടറില്ല.

 തുടെർശറിപപ്പോർശ

2.2.3. തൃപപങ്ങപ്പോട്ടൂർ ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തറിടല പ്രധപ്പോനടപട പരഖയപ്പോയ കദപ്പോഷ്ബുക്കറില്
തറിരറിമററി  നടെത്തറിയതുമപ്പോയറി  ബനടപടട  കുറപ്പോപരപ്പോപറിതരപ്പോയ  മൂന്നട  ഉപദദപ്പോഗസരറില്
രണട പപർടക്കതറിടര നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിക്കുകയുയം മടറപ്പോരു ഉപദദപ്പോഗസന ശസ്വീ. ടജ.ഡറി.
ബപ്പോബു,  എല്.ഡറി.  കപ്പോർക്കട  15-3-2002-ല്  പ്രസ്തുത  പഞപ്പോയത്തറില്നറിനയം  വറിടുതല്
ടചേയ്തട  പപപ്പോയതറിനപ്പോല്  ടെറിയപ്പോടനതറിടരയുള്ള  അച്ചടെക്കനടെപടെറി  അവസപ്പോനറിപറിക്കുവപ്പോന
തസ്വീരുമപ്പോനടമടുത്തതട ശരറിയപ്പോയ നടെപടെറിയടല്ലന്നട സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല്
ടെറിയപ്പോടനതറിടര  നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിച്ചട  അടെറിയന്തരമപ്പോയറി  ററിപപപ്പോർടട  നല്കണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ  ടചേയന.

അദദപ്പോയയം   -III

3.1.  സർക്കപ്പോരറില്നറിനയം ലഭറിച്ച മറുപടെറികളുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് അനന്തര നടെപടെറി
തുടെപരണതറില്ല എന്നട സമറിതറി തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ച ശറിപർശകളുയം അവയ്ക്കുള്ള മറുപടെറികളുയം
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3.1.1.  സയംസപ്പോനടത്ത തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ ഓഡറിററപ്പോയ പലപ്പോക്കല്
ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിടന പ്രവർത്തനയം ടമച്ചടപടുത്തുന്നതറിനുയം  സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം പകന
സയംസപ്പോന സർക്കപ്പോരുകളുടടെ അയംഗസ്വീകപ്പോരപത്തപ്പോടടെയപ്പോണട പ്രസ്തുത വകുപറിടന സറി&എ.ജറി.യുടടെ
സപ്പോപങതറിക മപ്പോർഗ്ഗനറിർപദ്ദേശവയം പമല്പനപ്പോടവയം  (ടെറി.ജറി.എസട.)  എന്ന പദതറിയറിന കസ്വീഴറില്
ടകപ്പോണ്ടുവന്നടതന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  എന്നപ്പോല് തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ
പ്രവർത്തനയം  ശരറിയപ്പോയറി  വറിലയറിരുത്തുന്നതറിനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന
സഹപ്പോയറിക്കുന്നതറിനുപവണറി  സറി.&എ.ജറി.  സർക്കപ്പോരറിനട  സമർപറിച്ച  പ ഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം  നഗര  തപദ്ദേശ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള  ഓഡറിററിയംഗട  സപ്പോനപഡർഡുകള്,
പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  സർടറിഫറിപക്കഷന,  ഓഡറിററിനുള്ള  മപ്പോർഗ്ഗപരഖകള്
എന്നറിവ  സസ്വസ്വീകരറിച്ചട  സർക്കപ്പോർ  ഇതുവടര  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിച്ചറിടറില്ല.  ആയതറിനപ്പോല്
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  അക്കക്കൗണ്ടുകളുടടെയുയം  പരഖകളുടടെയുയം  ക്രമസ്വീകരണത്തറിനുയം
പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന പ്രവർത്തനയം സുഗമമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം സഹപ്പോയകരമപ്പോക്കുന്ന
സറി.&എ.ജറി. സമർപറിച്ച ഓഡറിററിയംഗട സപ്പോനപഡർഡുകളുയം സർടറിഫറിപക്കഷനുള്ള മപ്പോർഗ്ഗപരഖകളുയം
സർക്കപ്പോർ അയംഗസ്വീകരറിച്ചട ഉത്തരവട പുറടപടുവറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയന.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.1.2. സറി. & എ. ജറി. സമർപറിച്ച പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുയം നഗര തപദ്ദേശ
സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുമുള്ള  ഓഡറിററിയംഗട  സപ്പോനപഡർഡുകള്,  സർടറിഫറിപക്കഷന,  ഓഡറിററിയംഗട
മപ്പോർഗ്ഗപരഖകള്  തുടെങ്ങറിയവ  സയംബനറിച്ചട  23-3-2010-ടല  11687/എസപ്പോ.ഡറി1/08/ധന.
സർക്കുലർ  പ്രകപ്പോരയം നറി ര്പദ്ദേശയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട  (അനുബനയം-III).  കൂടെപ്പോടത സർടറിഫറിപക്കഷന
സയംബനറിച്ച  ഒരു  മപ്പോർഗ്ഗപരഖ  ഉള്ടപടുത്തറി  2/2008-ാം  നമ്പരപ്പോയറി  25-2-2008-ല്
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടർ  സർക്കുലർ  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  25-2-2008-ടല
2/2008 നമ്പർ സർക്കുലർ പുതുക്കറിയ നടെപടെറിക്കുററിപറിടനപ്പോപയം വയ്ക്കുന (അനുബനയം-IV).
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3.2.1.  സപ്പോപങതറിക  മപ്പോർഗ്ഗനറിർപദ്ദേശവയം  പമല്പനപ്പോടവയം  എന്ന  പദതറിയുടടെ
നടെത്തറിപറിനുയം  തുടെർ  നറിരസ്വീകണത്തറിനുമപ്പോയറി  പ്രറിനസറിപല്  ടസക്രടററി  (ധനകപ്പോരദയം)
സസ്വീനറിയർ  ടഡപന്യൂടറി  അക്കക്കൗണനട  ജനറല്,  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടർ
എന്നറിവരടെങ്ങുന്ന ഒരു കമറിററി 2005-ല് രൂപസ്വീകരറിച്ചുടവങറിലുയം കമറിററി പയപ്പോഗങ്ങള് വറിളറിച്ചട
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പചേർക്കുന്നതറിനട  കണ്വസ്വീനടറ നറിപയപ്പോഗറിച്ചറിടറില്ല.  അതറിനപ്പോല്ത്തടന്ന കമറിററി കൃതദമപ്പോയറി
പയപ്പോഗയം പചേരുകപയപ്പോ ടെറി.ജറി.എസട. -ടന പ്രവർത്തനയം വറിലയറിരുത്തുകപയപ്പോ ടചേയപ്പോററിടല്ലന്നട
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ടെറി.  ജറി.  എസട.  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന തുടെങ്ങറി അഞട വർഷങ്ങള്ക്കട
പശഷവയം ഈ പമഖലയറില് കപ്പോരദമപ്പോയ പുപരപ്പോഗതറി ഉണപ്പോകപ്പോത്തതട കമറിററിയുടടെ കൃതദമപ്പോയ
പമല്പനപ്പോടത്തറിടന  അഭപ്പോവയം  ടകപ്പോണപ്പോയതറിനപ്പോല്  സപ്പോപങതറിക  മപ്പോർഗ്ഗനറിർപദ്ദേശവയം
പമല്പനപ്പോടവയം  എന്ന  പദതറി  വറിജയകരമപ്പോയറി  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന  കമറിററി  നറിശ്ചറിത
ഇടെപവളകളറില്  പയപ്പോഗയം  പചേരണടമനയം  പ്രവർത്തന  പുപരപ്പോഗതറി  അവപലപ്പോകനയം
ടചേയണടമനയം  ടഡപന്യൂടറി  അക്കക്കൗണനട  ജനറലറിടന  ടെറി  കമറിററിയുടടെ  കണ്വസ്വീനറപ്പോയറി
നറിശ്ചയറിച്ചട ഉത്തരവട പുറടപടുവറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയന.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.2.2.  1-9-2011-ടല സ.ഉ.(സപ്പോധപ്പോ)6737/11/ധന.  പ്രകപ്പോരയം  സപ്പോപങതറിക നറിർപദ്ദേശവയം
പമല്പനപ്പോടവയം  എന്ന  പദതറിയുടടെ  സുഗമമപ്പോയ  നടെത്തറിപറിനുയം  പമല്പനപ്പോടത്തറിനുമപ്പോയറി
രൂപസ്വീകരറിച്ച  ടെറി.ജറി.എസട.-ടന  കണ്വസ്വീനറപ്പോയറി  ടഡപന്യൂടറി  അക്കക്കൗണനട  ജനറലറിടന
(എല്.ബറി.എ.)  നറിയമറിച്ചട  ഉത്തരവട  പുറടപടുവറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  തുടെർന്നട  ടഡപന്യൂടറി
അക്കക്കൗണനട ജനറല് കണ്വസ്വീനറപ്പോയറിട്ടുള്ള ആദദപയപ്പോഗയം 11-3-2013-നട പചേരുകയുയം അടുത്ത
പയപ്പോഗയം 11-9-2013-നട പചേരുവപ്പോന തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം ടചേയ്തറിട്ടുള്ളതപ്പോകുന.
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3.3.1.  1994-ടല പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമത്തറിടല  23-ാം വകുപട  പ്രകപ്പോരയം
പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടർ  ഓഡറിറട  ടചേയ്ത  അക്കക്കൗണ്ടുകളുടടെ  ഒരു  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോർടട  സർക്കപ്പോരറിനട  അയച്ചുടകപ്പോടുപക്കണതുയം  സർക്കപ്പോർ  അതട  നറിയമസഭ  മുനപപ്പോടക
സമർപറിപക്കണതുമപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഡയറക്ടർ ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട
സർക്കപ്പോരറിനട സമർപറിക്കുന്നതറിനട നറിശ്ചറിതമപ്പോയ ഒരു സമയക്രമയം ബനടപട നറിയമത്തറില്
നറിഷടര്ഷറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോർടട  ഗവണ്ടമനറിനട  സമ ർപറിക്കുന്നതറിനുയം
തുടെർന്നട  സഭയറില്  സമർപറിക്കുന്നതറിനുയം  വളടരയധറികയം  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകുന്നതപ്പോയറി
സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. ആയതറിനപ്പോല് സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോ ർടട സർക്കപ്പോരറിനട സമർപറിക്കുന്നതറിനുയം
തുടെർന്നട  നറിയമസഭയറില്  സമർപറിക്കുന്നതറിനുയം  നറിശ്ചറിത  സമയക്രമയം  നറിശ്ചയറിച്ചുടകപ്പോണട
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമത്തറിടല  23-ാം വകുപട പഭദഗതറി ടചേയ്തട നല്കണടമനയം
സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർടട  സമർപറിക്കുന്നതറിടല  കപ്പോലതപ്പോമസയം  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനയം  സമറിതറി
ശറിപപ്പോർശ ടചേയന.
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3.3.2. പകരള പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട റൂള്സട 1996, റൂള് 25 പ്രകപ്പോരയം ഓപരപ്പോ
സപ്പോമ്പത്തറിക  വർഷടത്തയുയം  സയംബനറിക്കുന്ന  സമപ്പോഹ ഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട  അടുത്ത
സപ്പോമ്പത്തറിക  വർഷയം  ടസപ്റയംബർ  30  -നകയം  സർക്കപ്പോരറിനട  സമർപറിക്കണടമന്നട  ഒരു
നറിശ്ചറിത  സമയക്രമയം  നറിഷർഷറിച്ചറിട്ടുണട.   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണസട  ആക്ടട  1994
ടസകന  23  പ്രകപ്പോരയം  സമപ്പോഹ ഹൃത  ഓഡറിറട   ററിപപപ്പോർടട  സർക്കപ്പോരറിനട  സമർപറിച്ചട
3 മപ്പോസത്തറിനകയം നറിയമസഭയറില് സമർപറിക്കണടമനയം നറിഷർഷറിച്ചറിട്ടുണട.

3.3.3.  കൂടെപ്പോടത പകരള പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  ആക്ടട  1994 -ടല ടസകന  23
പഭദഗതറി  ടചേയപമ്പപ്പോള്  അതറിനട  തുടെർച്ചയപ്പോയറി  ടസകന  9,  10,  13,  15  എന്നറിവകൂടെറി
പഭദഗതറി ടചേപയണതപ്പോയറി വരുയം.   ടസകന 13, 15 എന്നറിവയറില് പഭദഗതറി വരുത്തുന്നതട
1997-ടല  പകരള  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട  ചേടങ്ങള്ക്കട  (പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  രസ്വീതറിയുയം  ഓഡറിറട
സയംവറിധപ്പോനവയം)  വറിരുദവയം  പ്രപ്പോപയപ്പോഗറിക  ബുദറിമുടട  ഉണപ്പോകുന്നതുമപ്പോടണന്നട  പഞപ്പോയത്തട
ഡയറക്ടർ  1-8-2014-ടല എയം. 1-33573/13  നമ്പർ കത്തട  പ്രകപ്പോരയം അഭറിപ്രപ്പോയടപടുകയുയം
ടചേയ്തറിട്ടുണട (അനുബനയം-V).

3.3.4.  ഇതറിനുപുറടമ  2011-12  വർഷയം  മുതല്  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർട്ടുകള്
ടസപ്റയംബര് 30 -നകയം (സമയബനറിതമപ്പോയറി)  തടന്ന പകരള സയംസപ്പോന ഓഡറിറട വകുപട
ഡയറക്ടർ സർക്കപ്പോരറിനട സമർപറിക്കുന. ഇക്കപ്പോരണങ്ങളപ്പോല് പകരള പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
ആക്ടട 1994 -ടല ടസകന 23 പഭദഗതറി ടചേപയണതറില്ല.

16-5-2018-  ടല പയപ്പോഗത്തറില് സമറിതറി ആരപ്പോഞ്ഞ അധറികവറിവരയം

3.3.5.  2016-17  സപ്പോമ്പത്തറിക വർഷടത്ത സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട  സഭയറില്
സമർപറിക്കുന്നതറില്  കപ്പോലതപ്പോമസമുണപ്പോകപ്പോനുള്ള  കപ്പോരണടമടന്തനള്ളതട  സയംബനറിച്ചട
വറിശദവറിവരയം ലഭദമപ്പോക്കുക.

സർക്കപ്പോർ സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.3.6.  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട   മുന  വർഷങ്ങളറില്  കൃതദസമയത്തുതടന്ന
സമർപറിക്കപ്പോന  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിനട  കഴറിഞ്ഞറിട്ടുണട.  എന്നപ്പോല്  2016-17-ടല  സമപ്പോഹൃത
ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോർടട  സമറിതറിക്കട  മുമ്പപ്പോടക  സമർപറിക്കുന്നതറിനട  കപ്പോലതപ്പോമസയം  വന്നറിട്ടുണട.
പകരള  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന  2016-17  വർഷടത്ത  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോർടട  31-3-2017-ല്  സപ്പോറന്യൂടററി  ഓഡറിറട  പൂർത്തറിയപ്പോക്കറി,  ധനകപ്പോരദ  വകുപറില്
അയംഗസ്വീകപ്പോരത്തറിനപ്പോയറി  28 -9-2017-ല്  ലഭറിച്ചു.  എന്നപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ററിപപപ്പോർടട  കുറച്ചുനപ്പോള്
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സപ്പോനയം  ടതററിയറിരറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  ആയതട  25-1-2018-നട  ടസകനറില്നറിനയം
സമർപറിച്ചതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ധനകപ്പോരദ  വകുപമനറിയുടടെ  അയംഗസ്വീകപ്പോരയം
ലഭറിക്കുകയുണപ്പോയറി.   പശഷയം സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർടട  പ്രറിനട  ടചേയപ്പോന ടകപ്പോടുക്കുകയുയം പ്രറിനട
ടചേയ്തട  ലഭറിച്ച  പശഷയം  23-5-2018-നട നറിയമസഭയറില്  സമർപറിക്കുകയുയം  ടചേയ്തു.   പകരള
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിടന 2016-2017 വർഷടത്ത സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോർടട
നറിയമസഭ  മുമ്പപ്പോടക  സമർപറിക്കുന്നതറിനട  മനനഃപുർവമപ്പോയ  കപ്പോലതപ്പോമസയം   ഉണപ്പോയറിടറില്ല.
ആയതറിനുള്ള കപ്പോലതപ്പോമസപത്രറിക ബഹു.  ധനകപ്പോരദ വകുപമനറി അയംഗസ്വീകരറിച്ചതറിടന 150
പകർപട  4-6-2018-ല്  പമശപറത്തുവച്ച  കടെലപ്പോസുകള്  സയംബനറിച്ച  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക
സമർപറിച്ചറിട്ടുണട. 
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3.4.1.  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറിടന  സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോർട്ടുകളുടടെ നറിലവപ്പോരയം ഏടറ
ടമച്ചടപടുപത്തണതപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   വകുപറിടന  പതറിനപ്പോലട  ജറില്ലപ്പോ
ഓഫസ്വീസുകളറില്നറിനയം  വരുന്ന  ററിപപപ്പോർട്ടുകള്  കൂടറിപച്ചർക്കുക  മപ്പോത്രമപ്പോണട  ഇപപപ്പോള്
നടെക്കുന്നടതനയം  ശരറിയപ്പോയ  വറിലയറിരുത്തപലപ്പോ  എഡറിററിയംപഗപ്പോ  നടെക്കുന്നറിടല്ലനയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർടറിടന നറിലവപ്പോരയം  ടമച്ചടപടുത്തുന്നതറിനട  വകുപറിടന
ആസപ്പോനത്തട  ഒരു  പ്രപതദക  ററിപപപ്പോർടട  ടസകന  ഉണപ്പോപകണതട  അതദപ്പോവശദമപ്പോണട.
അതറിനുപുറടമ  അക്കക്കൗണനട  ജനറല്  ടചേയന്നതുപപപ്പോടല  കരടെട  ഓഡറിറട  ഖണറിക
തയപ്പോറപ്പോക്കറി  ബനടപട  പഞപ്പോയത്തുകള്ക്കുയം  സർക്കപ്പോരറിനുയം  അയച്ചുടകപ്പോടുത്തട  അവരുടടെ
മറുപടെറികൂടെറി  കണക്കറിടലടുത്തട  അന്തറിമ ററിപപപ്പോർടട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയപ്പോല് അതറിടന നറിലവപ്പോരയം
ഏടറ ടമച്ചടപടുടമന്നട സമറിതറി കരുതുന. സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോർടറില് ഉള്ടപടുത്തുന്ന ഓഡറിറട
ഖണറികകളറില്  പലപപപ്പോഴയം  ബപ്പോധദത  എത്രടയപന്നപ്പോ  ആരുടടെ  പമലപ്പോണട  ബപ്പോധദത
ചുമപത്തണടതപന്നപ്പോ,   കൃതദമപ്പോയറി  പറയപ്പോററില്ല.   കൂടെപ്പോടത  തുക  തടെസടപടുത്തുന,   തുക
നറിരപ്പോകരറിക്കുന;  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല  എന്ന  രസ്വീതറിയറിലുള്ള  പരപ്പോമ ർശങ്ങളപ്പോണട
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിക്കുന്നതട.  പരഖകള്  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോത്ത  ഉപദദപ്പോഗസർടക്കതറിടര  നടെപടെറി
സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനുയം  പരഖകള്  ലഭദമപ്പോക്കുന്നതറിനുയം  ഓഡറിറട  നറിയമത്തറില്  വദവസ
ഉണപ്പോയറിരറിടക്ക ഓഡറിറട  ഖണറികകളറില് ഇപ്രകപ്പോരയം  'പരഖകള് ഹപ്പോജരപ്പോക്കറിയറിടറില്ല'  എന്ന
നറിസഹപ്പോയരൂപത്തറിലുള്ള പരപ്പോമർശയം പചേർത്തട സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോർട്ടുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതുമൂലയം
അത്തരയം  ഖണറികകള്ക്കട  ഒരു  അന്തറിമരൂപയം  കകവരുന്നറിടല്ലനയം അത്തരയം  ഖണറികകള്
സമറിതറി  പരറിപശപ്പോധനയ്ടക്കടുക്കുപമ്പപ്പോള്  പലപപപ്പോഴയം  ഓഡറിററിനപ്പോധപ്പോരമപ്പോയ  വറിഷയയം
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പരറിഹരറിക്കടപടറിട്ടുണപ്പോകുടമനയം  അതറിനപ്പോല്ത്തടന്ന  സമറിതറിയുടടെ  വറിലപയററിയ  സമയയം
പലപപപ്പോഴയം പപ്പോഴപ്പോയറി പപപ്പോകുനടവനയം സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  അതറിനപ്പോല് സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോർട്ടുകളറില് ഉള്ടപടുത്തുന്ന ഖണറികകള്ക്കട ഒരു കഫനപ്പോലറിററി പവണടമന്നട സമറിതറി
നറിരസ്വീകറിക്കുന.   കൂടെപ്പോടത  തുച്ഛമപ്പോയ  തുകകള്ക്കുള്ള  നറിരപ്പോകരണവയം  തടെസവയം  ഓഡറിറട
നറിയമമനുസരറിച്ചട  പരറിഹരറിപക്കണതുയം  വളടര  ഗക്കൗരവസസ്വഭപ്പോവമുള്ളവ  മപ്പോത്രയം  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോർടറില് ഉള്ടപടുപത്തണതുമപ്പോണട.    സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോർടറില് ഓഡറിറട  ഖണറികകള്
ഉള്ടപടുത്തറിക്കഴറിഞ്ഞപ്പോല് പറിടന്ന അവടയ സയംബനറിച്ചുള്ള തുടെർനടെപടെറികള് സമറിതറിക്കട
ററിപപപ്പോർടട  ടചേയപമ്പപ്പോള്  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോ ർടറിടല  ഖണറിക  നമ്പരറില്ത്തടന്ന
അററിയറിക്കണടമനയം ഇപപപ്പോള് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിററിടന ഓഡറിറട വർഷടത്ത ഖണറിക
നമ്പർ  സൂചേറിപറിച്ചട  കത്തറിടെപപ്പോടുകള്  നടെത്തുന്നതട  വളടരപയടറ  ചേറിന്തപ്പോകുഴപമുണപ്പോക്കുന്നതറിനപ്പോല്
ആയതട  ഒഴറിവപ്പോക്കണടമനയം  സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.  അതുപപപ്പോടലത്തടന്ന  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോട്ടുകളറില്  ഖണറികകള്  ഉള്ടപടുത്തറി  നറിയമസഭയട  സമർപറിച്ച  പശഷയം  പറിന്നസ്വീടെട
സമറിതറിയുടടെ  പരറിപശപ്പോധന  കഴറിഞ്ഞട  കരടെട  ററിപപപ്പോർടറിടന  വസ്തുതപ്പോ  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ
ഘടത്തറില് ഓഡറിറട ഖണറികകളറില് തറിരുത്തല് വരുത്തുന്നതട ശരറിയപ്പോയ നടെപടെറി അടല്ലനയം
നറിയമസഭയറില്  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർട്ടുകള്  സമർപറിക്കുന്നതട  കുറമറ  രസ്വീതറിയറിലപ്പോയറിരറിക്കണടമനയം
സമറിതറി  ചൂണറിക്കപ്പോട്ടുന.  കൂടെപ്പോടത  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോർടറിനട  കൃതദമപ്പോയ  മപ്പോതൃകയുയം  ഒരു
വദവസയുയം  ബനടപട  ചേടങ്ങളറില്  നറിഷർഷറിച്ചറിടറില്ല.   ആയതറിനപ്പോല്  സമപ്പോഹൃത
ററിപപപ്പോർടറിനട  ഒരു  നറിശ്ചറിത  മപ്പോതൃക  നറിശ്ചയറിക്കണടമനയം  ററിപപപ്പോർടറിടന   നറിലവപ്പോരയം
ഉയർത്തുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി ശറിപപ്പോർശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.4.2.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്
2012-13  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയം മുതല് അക്കക്കൗണനട  ജനറലറിടന ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടന മപ്പോതൃക
അവലയംബറിച്ചട  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോപക്കണതപ്പോടണന്നട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
ഡയറക്ടര്ക്കട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല ഖണറികകള് തയപ്പോറപ്പോക്കുപമ്പപ്പോള്
ഓഡറിറട  എനകസ്വയററി  നല്കറി  മറുപടെറി  ലഭദമപ്പോക്കറി  പരറിപശപ്പോധറിച്ച  പശഷയം  മപ്പോത്രടമ  അന്തറിമമപ്പോയറി
ഖണറിക  രൂപടപടുത്തുകയുള. സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുടടെ നറിലവപ്പോരയം ടമച്ചടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോയറി 2
ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസര്മപ്പോരുയം 6  ഓഡറിറര്മപ്പോരുയം അടെങ്ങുന്ന 2  വറിഭപ്പോഗങ്ങള് നറിലവറില് പ്രവര്ത്തറിക്കുന.
വറിവറിധ  ജറില്ലകളറില്നറിനയം  ലഭദമപ്പോക്കുന്ന  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിടല  ഖണറികകളറില്നറിനയം
പ്രസകറിയുള്ളവ  ടതരടഞ്ഞടുക്കുകയുയം  വറിലയറിരുത്തുകയുയം  ടചേയ്തപശഷയം  എഡറിററിയംഗട  ടചേയ്തപ്പോണട
സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഖണറികകള്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതട.  എഡറിററിയംഗറിനുയം  മറട  അനുബന
പജപ്പോലറികള്ക്കുമപ്പോയറി  2  ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസറുയം  1  ഓഡറിററുയം അടെങ്ങുന്ന എഡറിററിയംഗട വറിയംഗട നറിലവറില്

1585/2021.
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പ്രവര്ത്തറിക്കുനണട. ടതരടഞ്ഞടുത്ത ഖണറികകള് ബനടപട സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട അയച്ചുടകപ്പോടുത്തട
അവരുടടെ  മറുപടെറികൂടെറി  കണക്കറിടലടുത്തപ്പോണട  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഖണറികകള്
ഉള്ടപടുത്തുന്നതട. വദകതയുള്ളതുയം ഗക്കൗരവതരവമപ്പോയ ഖണറികകള് മപ്പോത്രമപ്പോണട സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുത്തുന്നതട.  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  ഉള്ടപടുത്തറിയ ഖണറികകടള
സയംബനറിച്ച  തുടെര്നടെപടെറികള്  സമറിതറിക്കട  ററിപപപ്പോര്ടട  ടചേയപമ്പപ്പോള്  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിടല  ഖണറിക  നമ്പരറില്ത്തടന്ന  അററിയറിക്കുവപ്പോന  ഇപപപ്പോള്  ശദറിച്ചുവരുന.  കരടെട
ററിപപപ്പോര്ടറിടന വസ്തുതപ്പോ പരറിപശപ്പോധനപ്പോഘടത്തറില് തറിരുത്തലുകള് വരുത്തുന്നതട ഒഴറിവപ്പോക്കുന്നതറിനുയം
സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട കുറമറ രസ്വീതറിയറില് സമര്പറിക്കുന്നതറിനുയം ശദറിക്കുനണട.  സറി ആനട
എ.  ജറി.യുടടെ ററിപപപ്പോര്ടറിടന മപ്പോതൃകയറില്  2011-12 -ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോന
ശമറിച്ചറിട്ടുണട.  2012-13-ടല സമപ്പോഹൃത ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം സറി.ആനടഎ.ജറി.  യുടടെ
ററിപപപ്പോര്ടറിടന മപ്പോതൃകയറിലപ്പോണട തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതട.
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3.5.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ചേടങ്ങളറിടല  21-ാം  ചേടപ്രകപ്പോരയം  ഓഡറിറട  ടചേയടപടുന്ന
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ പരഖകള് പരറിപശപ്പോധറിച്ചട  നറിയമവറിരുദമപ്പോയ ടചേലവറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയവരുടടെ
പപരുയം അവരുടടെ ബപ്പോധദതയുയം കൃതദമപ്പോയറി  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില് പരഖടപടുത്തറിയറിരറിക്കണടമന്നട
വദവസ  ടചേയന.  എന്നപ്പോല്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടന  ഒരു  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറിലുയം  ഇക്കൗ  വദവസ  കൃതദമപ്പോയറി  പപ്പോലറിച്ചുകപ്പോണപ്പോത്തതറില്  സമറിതറി  അത്ഭുതടപടുന.
സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടട  സമര്പറിച്ചട  വര്ഷങ്ങള്ക്കുപശഷമപ്പോണട  നഷത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയവടര
കടണത്തുന്നതുയം  ബപ്പോധദത  കൃതദമപ്പോയറി  നറിശ്ചയറിക്കുന്നതുയം.  ഇതുമൂലയം  പലപപപ്പോഴയം  നഷയം
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനട  സപ്പോധറിക്കപ്പോററിടല്ലന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്  ചേടങ്ങളറില്
അനുശപ്പോസറിക്കുന്നതുപപപ്പോടല നഷത്തറിനട  ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയവരുടടെ പപരുയം ബപ്പോധദതയുയം കൃതദമപ്പോയറി
ററിപപപ്പോര്ടറില് പരഖടപടുത്തുന്നതറിനട നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.5.2.  2009-10-ടല  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശങ്ങളറില്  (4-8-2010-ടല സര്ക്കുലര് നമ്പര്  2/2010)  പലപ്പോക്കല് ഫണട  അക്കക്കൗണടസട
കമറിററിയുടടെ 70-ാം ഖണറികയറിടല നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് ഉള്ക്കപ്പോള്ളറിച്ചതറിടന ടവളറിച്ചത്തറില് 2009-10-ടല
സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറില്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  കമറിററി  നറിര്പദ്ദേശറിച്ചപപപ്പോടല
നറിയമവറിരുദമപ്പോയ ടചേലവറിനട ഉത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയവരുടടെ പപരുയം വറിലപ്പോസവയം അവരുടടെ ബപ്പോധദതയുയം
ഖണറിക സഹറിതയം 2010-11, 2011-12 സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.6.1.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിനട  വപ്പോര്ഷറിക
ധനകപ്പോരദ  കണക്കുകള്  സമര്പറിക്കുന്നതറില്  വലറിയ  കുടെറിശറികയപ്പോണട  വരുത്തറിയറിരറിക്കുന്നതട.
സപ്പോമ്പത്തറിക  വര്ഷയം  അവസപ്പോനറിച്ചട  നപ്പോലട  മപ്പോസങ്ങള്ക്കുള്ളറില്  കണക്കുകള്  ഓഡറിററിനട
നല്കണടമനയം  അപ്രകപ്പോരയം  പ്രവര്ത്തറിക്കപ്പോത്ത  ഉപദദപ്പോഗസടര  പപ്രപ്പോസറികന്യൂടട  ടചേയണടമനയം
ഓഡറിറട നറിയമത്തറിടല വകുപട  9  അനുശപ്പോസറിക്കുന. എന്നപ്പോല്  വപ്പോര്ഷറിക ധനകപ്പോരദ കണക്കുകള്
കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം  അവ  യഥപ്പോസമയയം  ഓഡറിററിനട  ഹപ്പോജരപ്പോക്കപ്പോതറിരറിക്കുകയുയം
ടചേയന്നവര്ടക്കതറിടര  പപ്രപ്പോസറികന്യൂഷന  നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനട  സര്ക്കപ്പോരറിടന  മുനകൂര്
അനുമതറി പവണടമന്ന വദവസ,  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വകുപറിനട  നല്കറിയ അധറികപ്പോരടത്ത
പരറിമറിതടപടുത്തുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല് കൃതദനറിര്വഹണത്തറില് വസ്വീഴ്ച
വരുത്തുന്ന ഉപദദപ്പോഗസര് നറിയമത്തറിടന പഴതറിലൂടടെ രകടപടെപ്പോതറിരറിക്കുന്നതറിനുയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളുടടെ കണക്കുകള് കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറിക്കുനടണനയം യഥപ്പോസമയയം ഓഡറിറട  വകുപറിനട
ലഭറിക്കുനടണനയം ഉറപവരുത്തുന്നതറിനുയം കര്ശന നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയന.  കൂടെപ്പോടത  ഓഡറിററിയംഗറില്  ഉണപ്പോയറിട്ടുള്ള  കുടെറിശറിക  തസ്വീര്ത്തട  ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്
കപ്പോലതപ്പോമസയം  കൂടെപ്പോടത  പുറടപടുവറിക്കുന്നതറിനട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറയം  ശുഷപ്പോന്തറി
കപ്പോണറിക്കണടമനയം സമറിതറി അഭറിപ്രപ്പോയടപടുന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

ധനകപ്പോരദ വകുപട

3.6.2.  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വകുപറിടന പരറിധറിയറില് വരുന്നതുയം പറിന്നസ്വീടെട  വകുപറിടന
ചുമതലപടുത്തറിയറിട്ടുള്ളതുമപ്പോയ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ഓഡറിറട  നടെത്തുന്നതറിനട  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്
ബനടപട  സപ്പോപനപ്പോധറികപ്പോരറികള്  നല്കണടമനയം  അല്ലപ്പോത്തപകയം  പലപ്പോക്കല് ഫണട  ഒപ്പോഡറിറട
ആക്ടട  9-ാം  വകുപട  പ്രകപ്പോരയം  പപ്രപ്പോസറികന്യൂഷന  നടെപടെറികള്  സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോടണനയം  7-9-2011-  ടല
59/11/ധന.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പ്രകപ്പോരയം  സര്ക്കപ്പോര്  വദകമപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  2011-12 സപ്പോമ്പത്തറിക
വര്ഷയം കപ്പോയയംകുളയം മുനറിസറിപപ്പോലറിററി,  പകപ്പോപടെപ്പോയംപബളൂര് ഗപ്പോമപഞപ്പോയത്തട,  ടകപ്പോച്ചറി പകപ്പോര്പപറഷന
എന്നറിവ ഒഴറിടകയുള്ള എല്ലപ്പോ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം അക്കക്കൗണടസട സമര്പറിച്ചറിട്ടുണട.
കൂടെപ്പോടത  35-ഓളയം  മറിസപലനറിയസട  സപ്പോപനങ്ങള്  അക്കക്കൗണടസട  തല്വര്ഷയം
സമര്പറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്തതപ്പോകുന.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട  സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  നറിശ്ചറിത  സമയത്തറിനുള്ളറില്  അക്കക്കൗണടസട  സമര്പറിക്കപ്പോത്ത  ഓഫസ്വീസട
പമധപ്പോവറിയുടടെപമല്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ആക്ടട  ടസകന  4(2)  പ്രകപ്പോരയം  കര്ശന  നടെപടെറി
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സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്നതപ്പോണട.  കൂടെപ്പോടത,  ഓഡറിറട കുടെറിശറിക പരമപ്പോവധറി കുറയപ്പോന പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപട  കഠറിനപ്രയതയം  ടചേയ്തുവരുന.  നറിലവറില്  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  തപദ്ദേശ സസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം
നറിശ്ചറിത സമയത്തറിനകത്തുതടന്ന അക്കക്കൗണടസുകള് സമര്പറിക്കുനണട.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ വകുപട

3.6.3.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല കണക്കട  സൂകറിപയം  ഓഡറിറയം  സയംബനറിച്ചട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  അടെങ്ങുന്ന  സര്ക്കുലര്
4-6-2011 -ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട (അനുബനയം-VI).

3.6.4.  പകരളത്തറിടല എല്ലപ്പോ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം സപ്പോയംഖദപ്പോ  സസസഫഫവവയര
ഉപപയപ്പോഗറിച്ചുടകപ്പോണപ്പോണട കണക്കുകള് ടടകകപ്പോരദയം ടചേയന്നതട. എല്ലപ്പോ ദറിവസടത്തയുയം  ഇടെപപ്പോടുകള്
സസസഫഫവവയററല    പരഖടപടുത്തുന്നതുടകപ്പോണട   വപ്പോര്ഷറിക ധനകപ്പോരദ പത്രറികകള് വര്ഷപ്പോന്തദയം
തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  ഇപപപ്പോള്  യപ്പോടതപ്പോരു  കപ്പോലതപ്പോമസവയം  ഉണപ്പോകുന്നറില്ല.  കൂടെപ്പോടത  വപ്പോര്ഷറിക
ധനകപ്പോരദ  പത്രറികകള്  ഇപപപ്പോള്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  വകുപറിനട  ഓണ്ടടലനപ്പോയറി  സമര്പറിക്കുന്നതറിനുള്ള
സയംവറിധപ്പോനയം  വറികസറിപറിച്ചു  പ്രപയപ്പോഗത്തറില്  വരുത്തറിയറിട്ടുണട.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല
നറിയമപരമപ്പോയ ഓഡറിറട ഇപപപ്പോള് കപ്പോലറികമപ്പോണട. ഇപപപ്പോള് കുടെറിശറികകള് നറിലവറിലറില്ല.
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3.7.1. സമറിതറി നറിലവറില്വന്നതറിനുപശഷയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറില് സമറിതറിയുടടെ
ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് ഗണദമപ്പോയ തസറികകള് സൃഷറിച്ചറിട്ടുടണന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.
എന്നപ്പോല് ഇപപപ്പോഴയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ആക്ടട അനുസരറിച്ചട  ഓഡറിററിയംഗറിനട  ചുമതലടപടുത്തറിയറിട്ടുള്ള
എല്ലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെയുയം  ഓഡറിറട  സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള്  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചട കപ്പോണുന്നറില്ല.  ഉദപ്പോഹരണത്തറിനട  KHRWS,  നറിര്മറിതറി പകനങ്ങള് തുടെങ്ങറിയവടയ
സയംബനറിച്ചട  യപ്പോടതപ്പോരു  പരപ്പോമര്ശവയം  സമറിതറി  മുമ്പപ്പോടക  വന്നറിടറില്ല.  സര്ക്കപ്പോരറിടന  ഗപ്പോനയം  മറട
ധനസഹപ്പോയവയം  ഉപപയപ്പോഗറിച്ചട  പ്രവര്ത്തറിക്കുന്ന  പല  സപ്പോപനങ്ങളുടടെയുയം  കണക്കുകള്  ഓഡറിറട
ടചേയന്നറിടല്ലനയം  ടപപ്പോതുപണയം  വറിനറിപയപ്പോഗറിക്കുന്നതട  പരറിപശപ്പോധറിക്കടപടെപ്പോടത  പപപ്പോയപ്പോല്  അതട
ദുര്വറിനറിപയപ്പോഗത്തറിനുയം  അഴറിമതറിക്കുയം  വഴറിവയ്ക്കുടമനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  ആയതറിനപ്പോല്
എല്.എഫട.എ.  ആക്ടട  അനുസരറിച്ചട  ചുമതലടപടുത്തടപട  എല്ലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെയുയം  ഓഡറിറട
കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തുകയുയം ആയതട  സമപ്പോഹൃത ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടുത്തുകയുയം ടചേയന്നതറിനുപവണ
നടെപടെറി  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിടനയുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടനയുയം  ഭപ്പോഗത്തട
നറിനണപ്പോകണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.
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3.7.2.  നറിര്മറിതറി  പകനത്തറിടന  2009-10 വടരയുള്ള  അക്കക്കൗണടസട  ലഭറിച്ചറിട്ടുള്ളതുയം
2004-05  വടരയുള്ള ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട  പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ളതുമപ്പോകുന.  ടക.എച്ചട.ആര്.ഡബബ.
എസട.-ടന 2005-06 വടരയുള്ള ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടട പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ളതുയം നറിലവറില് 2010-11
വര്ഷടത്ത  ഓഡറിററിയംഗട നടെനടകപ്പോണറിരറിക്കുകയുമപ്പോണട.  2006-07,  2007-08,  2008-09,  2009-10
വര്ഷടത്ത  അക്കക്കൗണടസുകള്  ടക.എച്ചട.ആര്.ഡബബ.എസട.  സമര്പറിക്കപ്പോത്തതറിനപ്പോലപ്പോണട
ഓഡറിററിയംഗട  നടെത്തപ്പോന  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്തതട.  ടക.എച്ചട.ആര്.ഡബബ.എസട.-ടന
ടപര്പഫപ്പോര്മനസട  ററിപപപ്പോര്ടട  ഉള്ടപടുത്തറിയറിട്ടുണട. പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ആക്ടട
അനുസരറിച്ചുള്ള  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  ഓഡറിറട  കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തുകയുയം  അതട  സമപ്പോഹൃത  ഓഡറിറട
ററിപപപ്പോര്ടറില് ഉള്ടപടുത്തുകയുയം ടചേയന്നതറിനുള്ള നടെപടെറിക്രമങ്ങള് സയംബനറിച്ചട ധനകപ്പോരദ വകുപട
7-9-2011-ടല  സര്ക്കുലര്  നമ്പര്  59/2011/ധന. പ്രകപ്പോരയം  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
പുറടപടുവറിക്കുകയുണപ്പോയറി.  സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷയം അവസപ്പോനറിച്ചട  4  മപ്പോസത്തറിനകയം അക്കക്കൗണട
ഓഡറിററിനട സമര്പറിക്കണടമന്നട പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട നറിയമയം  9(1)-ല് നറിഷര്ഷറിച്ചറിട്ടുണട.
നപ്പോളറിതുവടര  സമയബനറിതമപ്പോയറി  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  ലഭദമപ്പോക്കപ്പോത്ത
സപ്പോപനങ്ങള്ടക്കതറിടര  ടസകന  9  പ്രകപ്പോരയം  നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കപ്പോന  നറിര്പദ്ദേശയം
നല്കറിയറിട്ടുണട.
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3.8.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോരുടടെ  കപ്പോരദകമത
വര്ദറിപറിക്കുന്നതറിനപ്പോയറി  മുഴവന  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം  പലപപപ്പോഴപ്പോയറി  പരറിശസ്വീലനയം
ലഭറിച്ചറിരുനടവങറിലുയം  ഭൂരറിഭപ്പോഗയം  ജസ്വീവനക്കപ്പോരുയം  പരറിശസ്വീലനയം  ലഭറിച്ച  പമഖലകളറിലല്ല
ഓഡറിററിയംഗറിനട  പപപ്പോകുന്നടതനയം ആയതറിനപ്പോല് ഉപദ്ദേശറിച്ച കപ്പോരദകമത ടടകവരറിക്കുവപ്പോന
കഴറിഞ്ഞറിടറിടല്ലനയം സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  വകുപറിടല എല്ലപ്പോ ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കുയം ഒന്നറിച്ചട
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുന്നതറിനട  പകരയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്,  പകപ്പോടെതറികള്,
യൂണറിപവഴറിററികള് എന്നറിങ്ങടന വറിവറിധ പമഖലകളറിടല ഓഡറിററിയംഗറിനപ്പോയറി ജസ്വീവനക്കപ്പോടര
ടതരടഞ്ഞടുത്തട  പ്രപതദക  പരറിശസ്വീലനയം   നല്കുന്നതട   ഉചേറിതമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട  സമറിതറി
കരുതുന.  സറി.ആനട  എ.ജറി.യുടടെ  ഒപ്പോഫസ്വീസറിലുള്ളതുപപപ്പോടല  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട
വകുപറിലുയം  ടസ്പെഷദടടലസ്ഡട  വറിയംഗുകള്  ഉണപ്പോകണടമനയം  ഇതട  ഓഡറിററിടന
ഗുണനറിലവപ്പോരയം ഗണദമപ്പോയറി  ഉയര്ത്തുടമനയം ആവശദടമങറില് വകുപറിടന പമഖലപ്പോടെറിസപ്പോനത്തറില്
വറിഭജറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.
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3.8.2.  ഓഡറിററിടന  ഗുണനറിലവപ്പോരയം  ഉയര്ത്തുന്നതറിനട  തപ്പോടഴ  പറയുയം  പ്രകപ്പോരയം
ടസ്പെഷദടടലസ്ഡട വറിയംഗുകള് രൂപസ്വീകരറിക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട എന്നട ഡയറക്ടര് അററിയറിച്ചറിട്ടുണട :

1. ത്രറിതല പഞപ്പോയത്തട

2. മുനറിസറിപപ്പോലറിററി

3. പകപ്പോര്പപറഷനുകള്

4. യൂണറിപവഴറിററികള്

5. പകമനറിധറികള്/ടക.എച്ചട.ആര്.ഡബ.എസട.

6. ഹക്കൗസറിയംഗട പബപ്പോര്ഡട

7. പദവസസ്വയം പബപ്പോര്ഡുകള്/പദവസസ്വങ്ങള്

8. പകപ്പോടെതറികള്

9. മറിസപലനറിയസട സപ്പോപനങ്ങള്.

3.8.3.  സര്ക്കപ്പോര്  ടെറി  നറിര്പദ്ദേശയം  പരറിപശപ്പോധറിക്കുകയുയം   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  അക്കക്കൗണടസട
സമറിതറിയുടടെ  ശറിപപ്പോര്ശയുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടല
ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ടടയറിനറിയംഗട  നല്കുന്നതറിനപ്പോയറി  A.G,  KILA,  IMG,  Finance  Department
എന്നറിവറിടെങ്ങളറിടല  ഓഫസ്വീസര്മപ്പോടര  ഉള്ടപടുത്തറിടക്കപ്പോണട  ഒരു  ഫപ്പോക്കല്ററി  രൂപസ്വീകരറിച്ചട
പരറിശസ്വീലനയം  നല്കുവപ്പോന  തസ്വീരുമപ്പോനറിക്കുകയുയം  അതറിടന  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  ടടയറിനറിയംഗട
ആവശദമുള്ള  വറിഷയങ്ങളുടടെ  പടറിക  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടററില്നറിനയം  ലഭദമപ്പോക്കറി
ധനകപ്പോരദ  വകുപറിടന  പരറിശസ്വീലന  പകനമപ്പോയ  ധനകപ്പോരദ  (CTFM)  വകുപറിനട  ടടകമപ്പോറുകയുയം
ടചേയ്തറിട്ടുണട.  2011-12 വര്ഷത്തറില്  അക്കക്കൗണനട  ജനറലുയം  ധനകപ്പോരദ  (CTFM)  വകുപയം
സയംയുകമപ്പോയറി  സഹകരറിച്ചട  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട   വകുപറിടല  പജപ്പോയറിനട/ടഡപന്യൂടറി
ഡയറക്ടര്മപ്പോര്ക്കുയം  ഓഡറിറട  ഒപ്പോഫസ്വീസര്മപ്പോര്ക്കുയം  ധനകപ്പോരദ  വകുപറിടന  പരറിശസ്വീലന  പകനമപ്പോയ
CTFM-ല്  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോടത  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടല
ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ടെറി  വകുപറിടന  ഓഡറിറട  സസസഫഫവവയര സയംബനറിച്ച  പരറിശസ്വീലനവയം  മലയപ്പോളയം
കമ്പന്യൂടര്  പരറിശസ്വീലനവയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.  2013-14  വര്ഷടത്ത  CTFM-ടന  പരറിശസ്വീലന
കലണററിലുയം പലപ്പോക്കല് ഫണട ഒപ്പോഡറിറട  വകുപറിടല ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കപ്പോയറി പരറിശസ്വീലന പരറിപപ്പോടെറികള്
ഉള്ടപടുത്തറിയറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോടത  IMG  -ലുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഒപ്പോഡറിറട  വകുപറിടന  പരറിശസ്വീലന
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പകനത്തറിലുയംവച്ചട  വകുപറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  2012-13,  2013 -14  വര്ഷങ്ങളറില്  ഓഡറിറമപ്പോയറി
ബനടപട വറിഷയങ്ങളറില് ടടയറിനറിയംഗട നല്കറിയറിട്ടുണട. പകന സര്ക്കപ്പോരറിടന നറിയനണത്തറിലുള്ള
പരറിശസ്വീലന  പരറിപപ്പോടെറികളുയം  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  നല്കറി
വരുനണട.

ഖണറിക നമ്പര്   75

ശറിപപ്പോര്ശ

3.9.1.  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  വകുപറില് കമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണയം വളടര മന്ദഗതറിയറിലപ്പോണട
നടെക്കുന്നതട.  ജറില്ലകളറില്നറിന്നട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്  ടഹഡപ്പോഫസ്വീസറിപലക്കട  അയയ്ക്കുന്നതറിനുയം
സര്ച്ചപ്പോര്ജട/ചേപ്പോര്ജട  എന്നറിവയുടടെ തറിരറിച്ചടെവട  പമപ്പോണറിറര്  ടചേയന്നതറിനുയം കമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരണയം
ഏടറ സഹപ്പോയകരമപ്പോയറിരറിക്കുടമന്നട  സമറിതറി  കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല് പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട
വകുപട പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം കമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരറിക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി അടെറിയന്തരമപ്പോയറി സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നട
സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.9.2.  പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  ടനറട വര്ക്കറിയംഗട സയംവറിധപ്പോനപത്തപ്പോടുകൂടെറിയ  കമ്പന്യൂടടടറപസഷന
പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപറില് അടെറിയന്തരമപ്പോയറി നടെപറിലപ്പോക്കുന്നതറിടന പ്രപ്പോരയംഭ നടെപടെറിയപ്പോയറി
വകുപട   തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ    സസസഫഫവവയര   പരസ്വീകണപ്പോടെറിസപ്പോനത്തറില് നടെപറിലപ്പോക്കറിവരുന.

ഖണറിക നമ്പര്   76

ശറിപപ്പോര്ശ

3.10.1.  സയംസപ്പോനടത്ത  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  ഏറവയം  അതദപ്പോവശദമപ്പോയുയം
കൃതദമപ്പോയുയം  സൂകറിപക്കണ  അക്കക്കൗണട  ബുക്കുകളുയം  മറട  അനുബന  പരഖകളുയം  യഥപ്പോവറിധറി
സൂകറിക്കപ്പോതറിരറിക്കുകപയപ്പോ  അനുചേറിതമപ്പോയറി  സൂകറിക്കുകപയപ്പോ  ടചേയ്തതറിടന  നറിരവധറി
ഉദപ്പോഹരണങ്ങള്  കയംപട പടപ്പോളര്  ആനട   ഓഡറിറര്  ജനറലറിടന  സപറിടമനററി  ഓഡറിററില്
ടവളറിവപ്പോയതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  പരഖകളുയം  രജറിസറുകളുയം  കൃതദമല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്
ധനവറിനറിപയപ്പോഗത്തറിടന അടെറിസപ്പോനവറിവരങ്ങള്പപപ്പോലുയം  കൃതദമടല്ലനയം വപ്പോര്ഷറിക കണക്കുകള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി  ഓഡറിററിനട  സമര്പറിക്കുവപ്പോന  സപ്പോധറിക്കപ്പോത്തതറിടന  പ്രധപ്പോനകപ്പോരണയം
ഇതപ്പോടണനയം സമറിതറി കരുതുന. പകനപ്പോവറിഷ്കൃത പദതറികള്ക്കുയം സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോരറില്
നറിനയം  ലഭറിച്ച  പപ്പോന/പനപ്പോണ്-പപ്പോന  ഫണ്ടുകള്ക്കുയം  പ്രപതദകയം  പ്രപതദകയം  കദപ്പോഷട
ബുക്കുകളപ്പോണട  പല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുയം  സൂകറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട.  കൂടെപ്പോടത
കദപ്പോഷട  ബുക്കട  എഴതറി  സൂകറിക്കുന്നതറില് ഗക്കൗരവതരമപ്പോയ വസ്വീഴ്ചകള് പല സപ്പോപനങ്ങളുയം
വരുത്തുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി വറിലയറിരുത്തുന. കദപ്പോഷട ബുക്കട പ്രതറിദറിനയം പകപ്പോസട ടചേയപ്പോടതയുയം
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പ്രതറിമപ്പോസ പകപ്പോസറിയംഗട  നടെത്തപ്പോടതയുയം വരവട  ഭപ്പോഗപമപ്പോ ടചേലവട   ഭപ്പോഗപമപ്പോ എഴതപ്പോടതയുയം
സൂകറിച്ചറിരറിക്കുന്നതട  സമറിതറിടയ  ആശ്ചരദടപടുത്തുന.  ഒന്നറിലധറികയം  കദപ്പോഷട  ബുക്കുകള്
സൂകറിക്കുന്നതട വറിവറിധ ഫണ്ടുകളുടടെ ഫലപ്രദമപ്പോയ വറിനറിപയപ്പോഗയം പമപ്പോണറിറര് ടചേയന്നതറിനട
തടെസമപ്പോടണനയം ആയതറിനപ്പോല് എല്ലപ്പോ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം ഒരു കദപ്പോഷട ബുക്കട മപ്പോത്രപമ
സൂകറിക്കുവപ്പോന  പപ്പോടുള  എന്നട  G.O.(P) 319/2003/Fin.  Dated,  12-6-2003  അടെങ്ങറിയറിരറിക്കുന്ന
സര്ക്കപ്പോര്  നറിര്പദ്ദേശയം  കര്ശനമപ്പോയറി  പപ്പോലറിക്കണടമനയം  കദപ്പോഷട  ബുക്കുകളുയം  അനുബന
പരഖകളുയം എഴതറി സൂകറിക്കുന്നതട സയംബനറിച്ചട പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുള്ള വദകമപ്പോയ മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖ
അനുസരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.10.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല കണക്കട സൂകറിപയം ഓഡറിറയം സയംബനറിച്ചട
സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്  അടെങ്ങുന്ന  സര്ക്കുലര്
4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  

3.10.3.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്  2011  മുതല്  സപ്പോയംഖദ  നറിലവറില്വരറികയുയം
സപ്പോയംഖദ   സസസഫഫവവയററല  വരവട   ടചേലവകള്   പരഖടപടുത്തറി  ആയതറിടന  പ്രറിനക്കൗടട എടുത്തട
പരഖകളുയം  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളുയം  സൂകറിക്കുകയുയം  ടചേയന്നതറിനപ്പോല്  ധനവറിനറിപയപ്പോഗത്തറിടന  കൃതദമപ്പോയ
കണക്കുകള്  യഥപ്പോസമയയം  സര്ക്കപ്പോരറിനുയം  ഓഡറിറട  വകുപറിനുയം  കൃതദമപ്പോയറി  നല്കുനണട.
നറിലവറില്   സപ്പോയംഖദ   സസസഫഫവവയര ജനപററട  ടചേയന്ന  കദപ്പോഷട  ബുക്കട  പ്രതറിദറിനയം
സപ്പോകദടപടുത്തറി  സൂകറിക്കുനണട.  പ്രതറിമപ്പോസ  വരവട  ടചേലവട  കണക്കുകള്  ടഷററി
അക്കക്കൗണ്ടുമപ്പോയറി  റസ്വീകണ്സറിലറിപയഷന  നടെത്തറി  സൂകറിക്കുനണട.  ഒരു  സപ്പോപനത്തറിലുയം
ഒന്നറിലധറികയം  കദപ്പോഷട  ബുക്കുകള്  സൂകറിക്കുന്നറില്ല.  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  പ്രകപ്പോരയം
അപപ്പോകതകള്  പരറിഹരറിച്ചട  പരഖകള്  ക്രമടപടുത്തറി  സൂകറിക്കുകയുയം  ആയതറിടന
അടെറിസപ്പോനത്തറില്  കൃതദമപ്പോയ  വപ്പോര്ഷറിക  കണക്കുകള്  ഓഡറിററിനട  നല്കറി  വരറികയുയം
ടചേയനണട.

3.10.4.  അക്കക്കൗണ്ടുകള്  ടടകകപ്പോരദയം  ടചേയന്നതറിനുള്ള  ചേടങ്ങള്  G.O.(Ms.)  No.
83/2011/LSGD Dated 28-3-2011 SRO 266/2011 ആയറി പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.

ഖണറിക നമ്പര്   78

ശറിപപ്പോര്ശ

3.11.1.  സയംസപ്പോനടത്ത  പല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുയം  മുനകൂര്  രജറിസര്
സൂകറിക്കപ്പോത്തതറില് സമറിതറി അസയംതൃപറി പരഖടപടുത്തുന.  മുനകൂര് രജറിസര് സൂകറിക്കുന്ന
സപ്പോപനങ്ങളറില്ത്തടന്ന  അവ  അപൂര്ണ്ണമപ്പോടണനയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
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1969 മുതലുള്ള അഡസ്വപ്പോനസട വടര അഡ്ജസട ടചേയപ്പോടത കറിടെക്കുനടണന്ന വസ്തുത സമറിതറി
ആശങപയപ്പോടടെയപ്പോണട വസ്വീകറിക്കുന്നതട. ഇക്കൗ ഇനത്തറില് ധപ്പോരപ്പോളയം തുക വറിവറിധ വകുപകളറില്
ടകടറിക്കറിടെക്കുനടണന്നട  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല്  എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം  മുനകൂര്  രജറിസര്  കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറിക്കണടമനയം  അഡസ്വപ്പോനസട
സപ്പോങ്ഷനറിയംഗട  അപതപ്പോററിററി  മൂന്നട  മപ്പോസയം  കഴറിഞ്ഞപ്പോല്  അതട  അഡ്ജസട  ടചേയണടമന്നട
നറിര്പദ്ദേശയം  ടകപ്പോടുക്കണടമനയം  ഇക്കൗ  നറിശ്ചറിത  കപ്പോലപ്പോവധറി  കഴറിഞ്ഞപ്പോല്  പലറിശ
ഇക്കൗടെപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി  സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.  വകുപട
തലത്തറില്  അഡസ്വപ്പോനസട  നല്കുപമ്പപ്പോള്  മുനപട  വപ്പോങ്ങറിച്ചറിട്ടുള്ള  അഡസ്വപ്പോനസട   അഡ്ജസട
ടചേയ്തറിട്ടുടണനള്ള  ഒരു  സപ്പോകദപത്രയംകൂടെറി  പരഖടപടുത്തറി  മപ്പോത്രടമ  അഡസ്വപ്പോനസട  തുക
നല്കപ്പോവ എന്നട നറിര്പദ്ദേശയം നല്കണടമനയം ഓപരപ്പോ സപ്പോമ്പത്തറിക വര്ഷവയം ബുക്കട പകപ്പോസട
ടചേയ്തട  ബപ്പോലനസുള്ള  തുക  മപ്പോത്രയം  അടുത്ത  വര്ഷപത്തയട  കദപ്പോരറിഓവര്  ടചേയന്നതറിനുള്ള
നറിര്പദ്ദേശയം ടകപ്പോടുക്കണടമനയം സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.11.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  കണക്കട  സൂകറിപയം  ഓഡറിറയം
സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
അടെങ്ങുന്ന സര്ക്കുലര് 4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട. 

3.11.3.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള് നറിലവറില് അഡസ്വപ്പോനസട രജറിസര് എഴതറി
സൂകറിക്കുനണട.   അഡസ്വപ്പോനസട  നല്കുന്ന വറിവരങ്ങളുയം  തറിരറിടക  ലഭറിക്കുന്ന വറിവരങ്ങളുയം
രജറിസററില് എഴതറി സൂകറിക്കുനണട.  സപ്പോയംഖദ പസപ്പോഫട ടവയററില് എല്ലപ്പോ വരവട  ടചേലവട
കണക്കുകളുയം പരഖടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോല് അഡസ്വപ്പോനസട സയംബനമപ്പോയ വറിവരങ്ങള് ലയബറിലറിററി
ടഹഡറില് പരഖടപടുത്തറി കണക്കുകള് സൂകറിക്കുനണട.  സപ്പോയംഖദ പസപ്പോഫട ടവയററില് അഡസ്വപ്പോനസട
സയംബനമപ്പോയ വറിവരങ്ങളുയം തറിരറിടക നല്കുപമ്പപ്പോള് റസ്വീഫണട ടചേയന്നതറിടന വറിവരങ്ങളുയം
കൃതദമപ്പോയറി  പരഖടപടുത്തുന്നതറിനപ്പോല്  ലയബറിലറിററി  സയംബനറിച്ച  കൃതദമപ്പോയ  കണക്കുകള്
ലഭറിക്കുകയുയം  ആയതട  കദപ്പോരറിഓവര്  ടചേയകയുയം  ടചേയന്നതറിനപ്പോല്  അഡസ്വപ്പോനസുകള്
സമയബനറിതമപ്പോയറി ക്രമടപടുത്തുനണട.  ഇക്കപ്പോരദത്തറില് സമറിതറിയുടടെ നറിര്പദ്ദേശയം കൃതദമപ്പോയറി
പപ്പോലറിച്ചറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   79

ശറിപപ്പോര്ശ

3.12.1.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുടടെ  സറിരയം  ആസറികള്  സൂകറിക്കുന്നതറില്
ധപ്പോരപ്പോളയം  പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  ഉള്ളതപ്പോയറി  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ആസറി  രജറിസര്,
ടചേക്കട  ബുക്കട  ഇഷബ  രജറിസ്     റര്,  ഇനടവസടടമനട  രജറിസര്,  പറപ്പോഡട  രജറിസര്  തുടെങ്ങറിയ

1585/2021.
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പ്രധപ്പോന  രജറിസറുകള്  പല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുയം  സൂകറിക്കുന്നറിടല്ലനയം
ഇവയുടടെ  ഭക്കൗതറിക  പസപ്പോക്കട  പരറിപശപ്പോധന  കൃതദമപ്പോയറി  നടെത്തപ്പോററിടല്ലനയം  സമറിതറി
മനസറിലപ്പോക്കുന.  ആയതറിനപ്പോല് എല്ലപ്പോ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം സര്ക്കപ്പോര്
നറിര്പദ്ദേശറിച്ചറിട്ടുള്ള  എല്ലപ്പോ  രജറിസറുകളുയം  കൃതദമപ്പോയറി  സൂകറിക്കുനടണനയം
ഉറപവരുത്തുന്നതറിനുള്ള നടെപടെറി സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി 

3.12.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  കണക്കട  സൂകറിപയം  ഓഡറിറയം

സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്

അടെങ്ങുന്ന സര്ക്കുലര് 4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  

3.12.3.  ആസറി രജറിസര് തയപ്പോറപ്പോക്കറി സൂകറിക്കുന്നതറിനുള്ള നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് സര്ക്കപ്പോര്

പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  പ്രസ്തുത  നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം  ബനടപട  അസറിസനട  എഞറിനസ്വീയര്/

എകറികന്യൂടസ്വീവട എഞറിനസ്വീയര് എല്.എസട.ജറി.ഡറി. അവ തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ആസറി രജറിസര്

സസസഫഫവവയററല തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പ്രറിടനടുത്തട  സൂകറിക്കുകയപ്പോണട.  മറട  രജറിസറുകള്

സൂകറിക്കുന്നതറിനട  പകരമപ്പോയറി  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയററില്  കണക്കുകള്  പരഖടപടുത്തറി

പ്രറിടനടുത്തട  സൂകറിക്കുകയുയം  പരറിപശപ്പോധനപ്പോ  ഉപദദപ്പോഗസനമപ്പോര്ക്കട  സമര്പറിക്കുകയുയം

ടചേയന.  ഗവണ്ടമനറിനുയം ഓഡറിററിനുയം ആയതട പ്രകപ്പോരമുള്ള ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള് സമര്പറിക്കുന്ന

സപ്പോഹചേരദത്തറില് സമറിതറിയുടടെ ശറിപപ്പോര്ശ നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട എന്ന വറിവരയം അററിയറിക്കുന.

ഖണറിക നമ്പര്   80

ശറിപപ്പോര്ശ

3.13.1.  സയംസപ്പോനടത്ത ഭൂരറിപകയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം ബഡ്ജറട
ചേടപ്രകപ്പോരമല്ല തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നടതന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  സപ്പോമ്പത്തറികപ്പോസൂത്രണത്തറിനുയം
നറിയനണത്തറിനുമുള്ള ഏറവയം പ്രധപ്പോന ഉപപ്പോധറിടയന്ന നറിലയറില് ബഡ്ജറട  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുയം
അവതരറിപറിക്കുന്നതറിനുയം  പഞപ്പോയത്തട  രപ്പോജട/മുനറിസറിപല്  നറിയമങ്ങളറില് വദകമപ്പോയ
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയുയം  സമയക്രമവയം  ഉടണങറിലുയം  അതട  പപ്പോലറിക്കുന്നതറില്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങള്  മതറിയപ്പോയ  പ്രപ്പോധപ്പോനദയം  നല്കുന്നറില്ല.  മപ്പോര്ച്ചട  31-നട  മുനപട  ബഡ്ജറട
അവതരറിപറിച്ചട പപ്പോസപ്പോക്കപ്പോത്ത സപ്പോപനങ്ങളുടണനയം പപ്പോസപ്പോക്കറിയ ബഡ്ജറകളറില് വരവയം
ടചേലവയം  തമറില്  ടപപ്പോരുത്തടപടെപ്പോററിടല്ലനയം  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  മറിക്ക  സപ്പോപനങ്ങളുയം
വരവയം  ടചേലവയം  ഏടറ  ടപരുപറിച്ചപ്പോണട  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയറിരറിക്കുന്നടതനയം  ചേറിലതട  മുന
വര്ഷങ്ങളറിടല  ബഡ്ജറട  തടന്ന  പകര്ത്തറിയതപ്പോടണനയം  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.
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കഴറിഞ്ഞ  വര്ഷടത്ത  യഥപ്പോര്ത്ഥ  വരവയം  ടചേലവയം  വറിശകലനയം  ടചേയ്തട  സപ്പോപനത്തറിടന
ആവശദങ്ങളുയം ലകദങ്ങളുയം നറിറപവറന്നതറിനട ഉപയുകമപ്പോപകണ ബഡ്ജറട എപപപ്പോഴയം ഒരു
ചേടെങ്ങട  തസ്വീര്ക്കല് മപ്പോത്രമപ്പോയറി  തസ്വീരുന.  കണക്കുകള് കകകപ്പോരദയം  ടചേയവപ്പോന കഴറിവള്ള
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെ  അഭപ്പോവവയം  പമപ്പോശമപ്പോയ  ബഡ്ജററിയംഗറിടന  പ്രധപ്പോന  കപ്പോരണമപ്പോണട.
ആയതറിനപ്പോല്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കുപവണറി  ബഡ്ജറട  മപ്പോനസ്വലുയം  റൂളുകളുയം
ഉടെനടെറി  തയപ്പോറപ്പോക്കറി  പ്രസറിദസ്വീകരറിക്കണടമനയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറില്
കണക്കുകള് കകകപ്പോരദയം ടചേയന്നതറിനുയം അവയുടടെ തുടെര്പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുയം പയപ്പോഗദരപ്പോയവടര
നറിയമറിക്കണടമനയം  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശ  ടചേയന.  അതുപപപ്പോടല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനത്തറിടല  ജനപ്രതറിനറിധറികള്ക്കട  ബഡ്ജററിയംഗട  സയംബനറിച്ചട  പരറിശസ്വീലനയം
നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.13.2. തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല ബഡ്ജറട ചേറിടയപ്പോയുയം സമയബനറിതമപ്പോയുയം
തയപ്പോറപ്പോപക്കണതറിടന  ആവശദകത  സയംബനറിച്ചട  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല
അദദകര്ക്കപ്പോയറി  സയംഘടെറിപറിച്ച  ഏകദറിന  പരറിശസ്വീലന  പരറിപപ്പോടെറിയറില്  കപ്പോടസടുക്കുകയുണപ്പോയറി.
തുടെര്ന്നട  ജനപ്രതറിനറിധറികളുടടെ  പ്രപ്പോഥമറിക  പരറിശസ്വീലനത്തറില്  (Induction  Training)
ബഡ്ജററിടന  സയംബനറിച്ച  ഒരു  പ്രപതദക  ടസഷന  ഉള്ടപടുത്തറിയറിരുന.  2011-12
വര്ഷടത്ത  പദതറി  ബഡ്ജറമപ്പോയറി  സയംപയപ്പോജറിപറിക്കുന്നതട  സയംബനറിച്ചട  പഞപ്പോയത്തട
ടഡപന്യൂടറി ഡയറക്ടര്മപ്പോടര പടങടുപറിച്ചുടകപ്പോണട ശറില്പശപ്പോല സയംഘടെറിപറിക്കുകയുയം ബനടപട
ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട ഇതുസയംബനറിച്ച നറിര്പദ്ദേശയം നല്കുന്നതറിനട ചുമതലടപടുത്തുകയുയം ടചേയ്തു.

3.13.3.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല ബഡ്ജററിയംഗട സയംബനറിച്ചട ജനപ്രതറിനറിധറികള്ക്കട
ടപപ്പോതുപവയുയം ധനകപ്പോരദ സപ്പോനറിയംഗട കമറിററിക്കുയം ബനടപട ഉപദദപ്പോഗസര്ക്കട പ്രപതദകറിച്ചുയം
കറില  പരറിശസ്വീലനയം  നല്കറിയറിട്ടുണട.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  വറികസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പദതറിപരഖ  പ്രകപ്പോരയം  നറിര്വഹറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുയം പദതറി  ആസൂത്രണ
പ്രവര്ത്തനയം  ടപപ്പോതുടവ  ബഡ്ജററിനട  പശഷയം  മപ്പോത്രയം  പൂര്ത്തസ്വീകരറിക്കുന്നതറിനപ്പോലുയം പദതറിയുയം
ബഡ്ജറയം  തമറില്  ഏപകപ്പോപനയം  ഉണപ്പോകപ്പോത്ത  സറിതറിവറിപശഷമുണട.   ആയതറിനപ്പോല്
ബഡ്ജററിയംഗട  യപ്പോനറികമപ്പോയ  പ്രവര്ത്തനമപ്പോകുന.  ഇതട  പരറിഹരറിക്കുന്നതറിനുള്ള  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  പവണറിയുള്ള  പനണപ്പോയം  പദതറി  ആസൂത്രണ
മപ്പോര്ഗ്ഗപരഖയറില് ഉള്പച്ചര്ത്തറിട്ടുണട. പദതറി ആസൂത്രണയം സയംബനറിച്ചട കറില സയംഘടെറിപറിച്ച
പരറിശസ്വീലന  പരറിപപ്പോടെറിയറിലുയം  പദതറിയുയം  ബഡ്ജറയം  തമറിലുള്ള  ഏപകപ്പോപനയം
ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിട്ടുണട.  പദതറി ആസൂത്രണ  സസസഫഫവവയറസയ  സുപലഖയുയം   അക്കക്കൗണട
പസപ്പോഫട ടവയറപ്പോയ   സപ്പോയംഖദയുയം  തമറിലുള്ള  ഏപകപ്പോപനയം  ഐ.ടക.എയം.  -ടന  പനതൃതസ്വത്തറില്
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നടെനവരുന.  ഇതട  പൂര്ത്തറിയപ്പോകുന്നപതപ്പോടടെ ബഡ്ജററിയംഗറില്  നറിലവറിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്
പൂര്ണ്ണമപ്പോയുയം  പരറിഹരറിക്കപ്പോന  സപ്പോധറിക്കുയം.  KLGSDP  -യുടടെ  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  ഒരു  ബഡ്ജറട
മപ്പോനസ്വല് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പുപരപ്പോഗതറിയറിലപ്പോണട.

3.13.4.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  പസവനപ്രദപ്പോന  സയംവറിധപ്പോനയം
സുസപ്പോപറിതമപ്പോക്കുന്നതറിടന  ഭപ്പോഗമപ്പോയറി  പലപ്പോകബപ്പോങട  സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെയുള്ള  പകരള
പലപ്പോക്കല്  ഗവണ്ടമനട  സര്വസ്വീസട  ടഡലറിവററി  പപ്രപ്പോജക്ടട  (ടക.എല്.ജറി.എസട.ഡറി.പറി.)
പ്രകപ്പോരയം വറിവറിധ വറിഷയങ്ങളറില് കറില മപ്പോനസ്വലുകള് തയപ്പോറപ്പോക്കറി വരുനണട.  അവ ഓഫസ്വീസട
മപ്പോപനജ് ടമനട  മപ്പോനസ്വല്,  ബഡ്ജറട  മപ്പോനസ്വല്,  ടപ്രപ്പോകന്യൂര്ടമനട  മപ്പോനസ്വല്,  ആസറി  പരറിപപ്പോലന
മപ്പോനസ്വല് തുടെങ്ങറിയവയപ്പോണട.

3.13.5.  പമല്  സൂചേറിപറിച്ച  മപ്പോനസ്വലുകള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനുള്ള  രസ്വീതറിശപ്പോസയം
പലപ്പോകബപ്പോങറിടനയുയം പകരള പലപ്പോക്കല് ഗവണ്ടമനട സര്വസ്വീസട ടഡലറിവററി പപ്രപ്പോജക്ടറിടനയുയം
ടെസ്വീയം അയംഗങ്ങളുമപ്പോയറി ചേര്ച്ച ടചേയ്തട അന്തറിമരൂപയം നല്കറിയറിട്ടുള്ളതപ്പോണട.  (രസ്വീതറിശപ്പോസത്തറിടന
വറിവറിധ ഘടങ്ങളുടടെ സയംകറിപയം ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം ചേപ്പോര്ടട രൂപത്തറില് ഉള്ളടെക്കയം ടചേയ്തറിട്ടുണട)
(അനുബനയം-VII).

3.13.6.  ബഡ്ജറട  മപ്പോനസ്വല് തയപ്പോറപ്പോക്കുന്നതറിനട  പ്രപതദക കമറിററി  രൂപസ്വീകരറിച്ചറിടറില്ല.
ചേപ്പോര്ടറില്  കപ്പോണറിച്ചറിരറിക്കുന്നതുപപപ്പോടല  വറിവറിധ  ഘടങ്ങളറിലപ്പോയറി  ശറില്പശപ്പോലകളറിലൂടടെയുയം
കണ്സള്പടഷനുകളറിലൂടടെയുയം  മപ്പോനസ്വലറിടന  കരടെട  തയപ്പോറപ്പോക്കുകയുയം  പ്രസ്തുത  കരടെട
സയംസപ്പോന-പദശസ്വീയതല  വറിദഗ്ദ്ധരുടടെ  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കറി  അന്തറിമരൂപയം
നല്കുകയുയം  ടചേയയം.   പ്രസ്തുത  ശറില്പശപ്പോലകളറിലുയം  കണ്സള്പടഷനുകളറിലുയം  അക്കക്കൗണനട
ജനറല് ഓഫസ്വീസട,  പഞപ്പോയത്തട ഡയറക്ടപററട,  അര്ബന ഡയറക്ടപററട,  ടപര്പഫപ്പോര്മനസട
ഓഡറിറട,  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണയം,  ഐ.ടക.എയം.  എന്നസ്വീ  സപ്പോപനങ്ങളറില്നറിനയം
വറിരമറിച്ചവടരപയപ്പോ ഉപദദപ്പോഗസടരപയപ്പോ ആണട ഉള്ടപടുത്തുന്നതട.  പ്രസ്തുത പ്രക്രറിയയറിലൂടടെ
രൂപയംടകപ്പോള്ളുന്ന കരടെട  മപ്പോനസ്വല് സയംസപ്പോനതലത്തറില് സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കുന.
പസറട  ടപര്പഫപ്പോർമനസട  ഓഡറിറട  ഓഫസ്വീസര്,  പഞപ്പോയത്തട  ഡയറക്ടര്,  അര്ബന
ടഡവലപ്ടമനട ഡയറക്ടര്, ഐ.ടക.എയം. ഡയറക്ടര്, പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട ഓഫസ്വീസര്
എന്നറിവടര  ഉള്ടപടുത്തറിയപ്പോണട  സയംസപ്പോനതല  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധന  നറിര്വഹറിച്ചതട.
അങ്ങടന സയംസപ്പോനതലത്തറില് തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ ബഡ്ജറട  മപ്പോനസ്വലറിടന കരടെട  പദശസ്വീയതല
വറിദഗ്ദ്ധരപ്പോയ  ശസ്വീ.  എസട.  എയം.  വറിജയപ്പോനന്ദട,  ഐ.എ.എസട.,  ശസ്വീ.  മസ്വീനപ്പോകറിസുന്ദരയം
(ററിട.) ഐ.എ.എസട., ശസ്വീ. എ. എന. പറപ്പോയറി, ഐ.എ.എസട. എന്നറിവര് ഉള്ടപട പദശസ്വീയ
ശറില്പശപ്പോലയറില്ടവച്ചട  സൂക്ഷ്മപരറിപശപ്പോധനയട  വറിപധയമപ്പോക്കറി.  (പദശസ്വീയതല ശറില്പശപ്പോലയുടടെ
ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  അതറില്  അവതരറിപറിച്ച  കരടെട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുയം  അററിവറിപലക്കപ്പോയറി  ഇപതപ്പോടടെപ്പോപയം
അയയ്ക്കുന)(അനുബനയം-VIII).
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3.13.7.  പ്രസജത ശറില്പശപ്പോലയുടടെ നറിര്പദ്ദേശപ്രകപ്പോരയം ആവശദമപ്പോയ പഭദഗതറികള് ബഡ്ജറട
മപ്പോനസ്വലറില് വരുത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനയം പുപരപ്പോഗമറിച്ചുവരറികയപ്പോണട.

ഖണറിക നമ്പര്   81

ശറിപപ്പോര്ശ

3.14.1.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  തയപ്പോറപ്പോക്കുന്ന  വപ്പോര്ഷറിക  ധനകപ്പോരദ
പത്രറികയറില് നറിരവധറി പറിഴവകള് കടെനകൂടുന്നതപ്പോയറി സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.  സപ്പോപനത്തറിടന
എല്ലപ്പോ  വരവകളുയം  ടചേലവകളുയം  ധനകപ്പോരദ  പത്രറികയറില്  ഉണപ്പോകണടമങറിലുയം  പല
തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളുയം  തയപ്പോറപ്പോക്കറിയ  പത്രറികയറില്  പപ്പോന  ഫണറിടനയുയം
പകനപ്പോവറിഷ്കൃത  പദതറികളുടടെയുയം  ഇടെപപ്പോടുകള്  ഉള്ടക്കപ്പോള്ളറിച്ചറിരുന്നറില്ല  എന്നതട  തറികച്ചുയം
ഗക്കൗരവകരമപ്പോടണന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല
വരവട ടചേലവകളുടടെ സയംഗഹവയം അതറിടന സപ്പോമ്പത്തറികനറിലയുയം വദകമപ്പോക്കുന്ന ധനകപ്പോരദ
പത്രറികയറിടല തുകകള് പ്രപ്പോഥമറിക അക്കക്കൗണറിയംഗട പരഖകളുടടെയുയം അനുബന പരഖകളറിടലയുയം
തുകകളുമപ്പോയറി  ഒത്തുപപപ്പോകുന്നറില്ലപ്പോടയന്നതട  വപ്പോര്ഷറിക  ധനകപ്പോരദ  പദതറികളുടടെ വറിശസ്വപ്പോസദത
തടന്ന പചേപ്പോദദയം ടചേയകയപ്പോണട.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുടടെ പണമറിടെപപ്പോടുകളുടടെ
കൃതദവയം  വറിശസ്വസനസ്വീയവമപ്പോയ  പരഖയപ്പോയറി  വപ്പോര്ഷറിക  ധനകപ്പോരദ  പത്രറിക  മപ്പോറണടമനയം
ഇക്കപ്പോരദത്തറില്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനത്തറിടല  ജസ്വീവനക്കപ്പോര്ക്കട  ആവശദമപ്പോയ
മപ്പോര്ഗ്ഗനറിര്പദ്ദേശവയം പരറിശസ്വീലനവയം നല്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.14.2.  പകരളത്തറിടല തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല അക്കക്കൗണടസട സയംവറിധപ്പോനത്തറിടല

പപപ്പോരപ്പോയ്മകള്  പരറിഹരറിച്ചുടകപ്പോണട  ശപ്പോസസ്വീയമപ്പോയ  രസ്വീതറിയറില്  അക്കക്കൗണറിയംഗട

ഉറപവരുത്തുന്നതറിപലക്കപ്പോയറി  അക്രൂവല്  പബസ്ഡട  ഡബറിള്  എനടറി  നടെപറിലപ്പോക്കുവപ്പോന

സര്ക്കപ്പോര് തസ്വീരുമപ്പോനറിച്ചതറിടന അടെറിസപ്പോനത്തറില് അതറിനട  പരദപ്പോപമപ്പോയ രസ്വീതറിയറില് പകരള

പഞപ്പോയത്തട രപ്പോജട  അക്കക്കൗണറിയംഗട  ചേടങ്ങള്, 2011-ല് പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  കൂടെപ്പോടത പ്രസ്തുത

അക്കക്കൗണറിയംഗട കമ്പന്യൂടര്വത്കരറിക്കുന്നതറിനട ഇനഫര്പമഷന പകരള മറിഷടന സപ്പോപങതറിക

സഹപ്പോയപത്തപ്പോടടെ  വറികസറിപറിച്ച  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയറുയം  നടെപറിലപ്പോക്കറിയറിട്ടുണട.  ഇതട

സയംബനറിച്ചട  വദപ്പോപകമപ്പോയ  ടടയറിനറിയംഗട  കറിലയുടടെ  ആഭറിമുഖദത്തറില്  പഞപ്പോയത്തുകളറിടല

ടസക്രടററിമപ്പോര്ക്കുയം  അക്കക്കൗണനമപ്പോര്ക്കുയം  കപ്പോര്ക്കുമപ്പോര്ക്കുയം നല്കറിയറിട്ടുണട.   കൂടെപ്പോടത  ഇതട

പരറിപശപ്പോധനപ്പോവറിപധയമപ്പോപക്കണ  ടപര്പഫപ്പോര്മനസട  ഓഡറിറട  ടെസ്വീമറിനുയം  പരറിശസ്വീലനയം

നല്കറിയറിട്ടുണട.  ഡബറിള്  എനടറി  അക്കക്കൗണറിയംഗട,  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയററിലുയം  കറില
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പരറിശസ്വീലനയം നല്കറിയ മുറയപ്പോണട  പഞപ്പോയത്തുകളറില് ഈ പസപ്പോഫട ടവയര് നടെപറിലപ്പോക്കറിയതട.

അതറിനപ്രകപ്പോരയം  സപ്പോയംഖദ  പസപ്പോഫട ടവയററിലൂടടെ  ഡബറിള്  എനടറി  അധറിഷറിതമപ്പോയ

അക്കക്കൗണറിയംഗട പഞപ്പോയത്തുകള് നറിര്വഹറിച്ചുവരുനണട.  ഇതറിടന സുഗമമപ്പോയ പ്രവര്ത്തനയം

ഉറപവരുത്തുന്നതറിനട തുടെര് പരറിശസ്വീലനങ്ങളുയം കറില നടെത്തറിവരുനണട.

ഖണറിക നമ്പര്   82

ശറിപപ്പോര്ശ

3.15.1.  പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട  നറിയമത്തറിടല  15-ാം വകുപട പ്രകപ്പോരയം പലപ്പോക്കല്

ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  അയച്ചുടകപ്പോടുക്കുന്ന

ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ടറിടല നന്യൂനതകള്ക്കട ററിപപപ്പോര്ടട  ലഭറിച്ചട  രണട  മപ്പോസത്തറിനുള്ളറില് മറുപടെറി

നല്പകണതപ്പോണട.  എന്നപ്പോല് ഭൂരറിഭപ്പോഗയം തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളുയം നറിര്ണ്ണയറിക്കടപട

കപ്പോലയളവറില്  മറുപടെറി  നല്കപ്പോററില്ലപ്പോടയന്നട  സമറിതറി  വറിലയറിരുത്തുന.   ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ട്ടുകള്ക്കട  യഥപ്പോസമയയം  മറുപടെറി  നല്കറിയപ്പോല്  അവ  സമപ്പോഹൃത  ററിപപപ്പോര്ടറില്

കടെനകൂടെപ്പോനുള്ള സപ്പോധദത കുറവപ്പോടണനയം സമറിതറി  കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല് പലപ്പോക്കല്

ഫണട  ഓഡറിറട  ഡയറക്ടര്  ചൂണറിക്കപ്പോണറിക്കുന്ന  നന്യൂനതകള്,  ക്രമപക്കടുകള്

നറിശ്ചറിതസമയത്തറിനകയം  തറിരുത്തുന്നതറിനുയം  മറുപടെറി  നല്കുന്നതറിനുയം  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങള്ക്കട  കര്ശന  നറിര്പദ്ദേശയം  നല്കണടമനയം  ഇതറിനട  വദവസപ്പോപറിത  മപ്പോര്ഗ്ഗയം

സസ്വസ്വീകരറിക്കണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.15.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിടല കണക്കട സൂകറിപയം ഓഡറിറയം സയംബനറിച്ചട

സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ അടെറിസപ്പോനത്തറില് വറിശദമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് അടെങ്ങുന്ന സര്ക്കുലര്

4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.  

3.15.3.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങള്  നറിലവറില്  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട

ററിപപപ്പോര്ടറിനട  സമയബനറിതമപ്പോയറി  മറുപടെറി  നല്കുനണട.   പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറയം

കപ്പോലറികമപ്പോയറിട്ടുണട.  വറിവറിധ ഓഡറിറട  ററിപപപ്പോര്ട്ടുകളറിപന്മേല് തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങള്

സസ്വസ്വീകരറിക്കുന്ന  നടെപടെറികള്  ടപര്പഫപ്പോര്മനസട  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗയം  വറിലയറിരുത്തുകയുയം

ആവശദമപ്പോയ നറിര്പദ്ദേശങ്ങള് സമര്പറിക്കപ്പോറുമുണട.  ഓഡറിറട ററിപപപ്പോര്ടറിപന്മേല് സസ്വസ്വീകരറിപക്കണ

നടെപടെറികള് ആവര്ത്തറിച്ചട വദകമപ്പോക്കറിടക്കപ്പോണട ഉത്തരവട പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട.
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3.16.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ചുമത്തുന്ന  സര്ച്ചപ്പോര്ജയം  ചേപ്പോര്ജയം

ഈടെപ്പോക്കറിയറിട്ടുപണപ്പോ  എന്നററിയപ്പോന  കൃതദമപ്പോയ  പരഖകള്  പല  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം ഇടല്ലന്നട സമറിതറി മനസറിലപ്പോക്കുന.   പലപ്പോക്കല് ഫണട ഓഡറിറട വകുപട

ചുമത്തുന്ന  സര്ച്ചപ്പോര്ജയം  ചേപ്പോര്ജയം  സയംബനറിച്ചുയം  ഇതട  സയംബനറിച്ചട  പകപ്പോടെതറി

വദവഹപ്പോരങ്ങളുടണങറില്  അതറിടന  സറിതറി  സയംബനറിച്ചുയം  ഉള്ള  ഒരു  രജറിസര്  എല്ലപ്പോ

തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം സൂകറിക്കണടമന്നട സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

സര്ക്കപ്പോര് സസ്വസ്വീകരറിച്ച നടെപടെറി

3.16.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  കണക്കട  സൂകറിപയം  ഓഡറിറയം

സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്

അടെങ്ങുന്ന സര്ക്കുലര് 4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട. 

3.16.3.  സയംസപ്പോന ഓഡറിറട  വകുപട  ഡയറക്ടര്  ചുമത്തുന്ന ചേപ്പോര്ജയം  സര്ച്ചപ്പോര്ജയം

സയംബനറിച്ച  വറിവരങ്ങള്  പരഖടപടുത്തറിയ  രജറിസര്  എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ

സപ്പോപനങ്ങളുയം  എഴതറി  സൂകറിക്കുനണട.   ഇവയറിപന്മേല്  ഉണപ്പോകുന്ന  വദവഹപ്പോരങ്ങളുയം

കൃതദമപ്പോയറി പരറിപശപ്പോധനയ്ക്കുയം വറിലയറിരുത്തലറിനുയം വറിപധയമപ്പോകുനണട.
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3.17.1.  പലപ്പോക്കല്  ഫണട  ഓഡറിറട  വകുപട  ചുമത്തുന്ന  സര്ച്ചപ്പോര്ജയം  ചേപ്പോര്ജയം
നഷത്തറിനുത്തരവപ്പോദറിയപ്പോയ  ഉപദദപ്പോഗസടന  പപരറിലല്ലപ്പോത്തതറിനപ്പോല്  പലപപപ്പോഴയം
പകപ്പോടെതറിയറില്  പകസട  പരപ്പോജയടപടുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   ഇതറിനട
പ്രധപ്പോനകപ്പോരണയം ബനടപട സപ്പോപനങ്ങളറില് വറിവറിധ കപ്പോലത്തറില് വറിവറിധ തസറികയറില്
പജപ്പോലറി ടചേയ്തവരുടടെ വറിശദപ്പോയംശയം ലഭദമല്ലപ്പോത്തതപ്പോണട. ആയതറിനപ്പോല് എല്ലപ്പോ തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ
സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം വറിവറിധ തസറികകളറില് വറിവറിധ കപ്പോലയം പസവനയം അനുഷറിച്ചവരുടടെ പപരട,
വറിലപ്പോസയം,  തസറിക,  പസവനകപ്പോലയം,  സലയംമപ്പോറയം,  ആഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  എന്നറിവ
പരഖടപടുത്തുന്ന  രജറിസര്  സൂകറിക്കണടമനയം  സപ്പോപനത്തറിടന  എകറികന്യൂടസ്വീവട
അധറികപ്പോരറിടയ രജറിസര് സൂകറിക്കുന്നതറിനട ബപ്പോധദതടപടുത്തണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ
ടചേയന.
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3.17.2.  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിടല  കണക്കട  സൂകറിപയം  ഓഡറിറയം
സയംബനറിച്ചട  സമറിതറി  ശറിപപ്പോര്ശകളുടടെ  അടെറിസപ്പോനത്തറില്  വറിശദമപ്പോയ  നറിര്പദ്ദേശങ്ങള്
അടെങ്ങുന്ന സര്ക്കുലര് 4-6-2011-ല് 21384/AC3/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ. പ്രകപ്പോരയം പുറടപടുവറിച്ചറിട്ടുണട. 

3.17.3.  എല്ലപ്പോ  തപദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സപ്പോപനങ്ങളറിലുയം  ഉപദദപ്പോഗസ  /  നറിര്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുയം  തസറിക,  വറിവറിധ  കപ്പോലയളവകളറിടല  പസവനയം  അനുഷറിച്ചവരുടടെ
പപരട,  വറിലപ്പോസയം,  പസവനകപ്പോലയം,  സലയംമപ്പോറയം,  ഓഡറിറട  പരപ്പോമര്ശയം  എന്നറിവ
പരഖടപടുത്തറിയ  രജറിസര്  സൂകറിച്ചുവരുന.  പദതറി  ആസൂത്രണ  നറിര്വഹണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  സുപലഖ  പസപ്പോഫട ടവയര്  മുഖപ്പോന്തരയം  ടചേയന്നതറിനപ്പോല്,  നറിര്വഹണ
ഉപദദപ്പോഗസരുടടെയുയം മറയം പപരുവറിവരങ്ങള് പസപ്പോഫ  ട    ടവയററില് പരഖടപടുത്തടപടുനണട. അവ
എപപപ്പോള് പവണടമങറിലുയം പരറിപശപ്പോധനയട വറിപധയമപ്പോക്കപ്പോവന്നതപ്പോണട.

അദദപ്പോയയം   - IV

സര്ക്കപ്പോരറില്നറിനയം മറുപടെറി ലഭറിച്ചറിടറില്ലപ്പോത്ത ശറിപപ്പോര്ശ
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4.1. സയംസപ്പോനടത്ത  പകപ്പോര്പപറഷനുകളറിലുയം  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളറിലുയം  കണ്കറനട
ഓഡറിറട  നടെക്കുന്നതപ്പോയറി  സമറിതറി  മനസറിലപ്പോക്കുന.   കണ്കറനട  ഓഡറിറട  നടെക്കുന്ന
പകപ്പോര്പപറഷനുകളറിലുയം  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളറിലുയം  കമ്പന്യൂടര്  ടനറട വര്ക്കട  നടെത്തറി  കണ്കറനട
ഓ ഡറിറട  അക്കക്കൗണടസട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനട  സയംവറിധപ്പോനയം  ഏര്ടപടുത്തുന്നതട
കണ്കറനട ഓഡറിറട  ഏടറ സുഗമമപ്പോക്കുടമന്നട സമറിതറി കരുതുന.  ആയതറിനപ്പോല് എല്ലപ്പോ
പകപ്പോര്പപറഷനുകളുയം  മുനറിസറിപപ്പോലറിററികളുയം  കമ്പന്യൂടര്വല്ക്കരറിക്കണടമനയം അക്കക്കൗണ്ടുകള്
ടനറട വര്ക്കറിലൂടടെ  ഓഡറിറട  വറിഭപ്പോഗത്തറിനട  പരറിപശപ്പോധറിക്കുന്നതറിനുള്ള  സക്കൗകരദയം
ഏര്ടപടുത്തണടമനയം സമറിതറി ശറിപപ്പോര്ശ ടചേയന.

ടെറി. പറി. രപ്പോമകൃഷ്ണന,
തറിരുവനന്തപുരയം, അദദകന,
2021, ആഗസട 10. പലപ്പോക്കല് ഫണട അക്കക്കൗണടസട കമറിററി.
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അനുബനന  -I

പ്രധധാനപപ്പെട്ട നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

ക്രമ
നമ്പര്

ഖണനിക
നമ്പര്

ബനപപ്പെട്ട
സധാപനന/വകുപ്പെപ

നനിഗമനങ്ങള/തുടര്ശനിപധാര്ശകള

(1) (2) (3) (4)

1 2.1.3 ധനകധാരര്യ വകുപ്പെപ ലലധാക്കല്  ഫണപ  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെപ  ഡയറക്ടർ
ചുമത്തുന്ന  ചധാർജന  സർചധാർജന
പനിരനിപചടുക്കുന്നതനിനധായനി  ഓഡനിറപ  വകുപ്പെനില്
റനിക്കവറനി  എന്ലഫധാഴപപമനപ  വനിനഗപ  രൂപപീകരനി
ക്കുന്നതപ  സനബനനിചപ  തുടർനടപടനി
സസപീകരനിക്കുന്നതനിനുന  ആയതപ  സനബനനിച
റനിലപ്പെധാർട്ടപ  സമർപ്പെനിക്കുന്നതനിനുന  സമനിതനി
ശനിപധാർശ പചയ്യുന.

2 2.2.3 തലദ്ദേശസസയനഭരണ
വകുപ്പെപ

തൃപ്പെലങ്ങധാട്ടൂർ  ഗധാമപഞധായതനിപല
പ്രധധാനപപ്പെട്ട  ലരഖയധായ  കര്യധാഷ്ബുക്കനില്
തനിരനിമറനി  നടതനിയതുമധായനി  ബനപപ്പെട്ടപ
കുറധാലരധാപനിതരധായ  മൂന്നപ  ഉലദര്യധാഗസരനില്
രണപ  ലപർപക്കതനിപര  നടപടനി
സസപീകരനിക്കുകയന  മപറധാരു  ഉലദര്യധാഗസന്
ശപീ.  പജ.ഡനി.  ബധാബു,  എല്.ഡനി.  കധാർക്കപ
15-3-2002-ല്  പ്രസ്തുത  പഞധായതനില്
നനിനന  വനിടുതല്  പചയപ  ലപധായതനിനധാല്
ടനിയധാപനതനിപരയള്ള  അചടക്കനടപടനി
അവസധാനനിപ്പെനിക്കുവധാന്  തപീരുമധാനപമടുതതപ
ശരനിയധായ  നടപടനിയപല്ലെന്നപ  സമനിതനി
വനിലയനിരുത്തുന.  ആയതനിനധാല് ടനിയധാപനതനിപര
നടപടനി  സസപീകരനിചപ  അടനിയന്തരമധായനി
റനിലപ്പെധാർട്ടപ  നല്കണപമന്നപ സമനിതനി ശനിപധാർശ
പചയ്യുന.

1585/2021.
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(1) (2) (3) (4)

3 4.1 തലദ്ദേശസസയനഭരണ
വകുപ്പെപ

സനസധാനപത  ലകധാര്പ്പെലറഷനുകളനിലന
മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളനിലന  കണ്കറനപ  ഓഡനിറപ
നടക്കുന്നതധായനി  സമനിതനി  മനസനിലധാക്കുന.
കണ്കറനപ  ഓഡനിറപ  നടക്കുന്ന  ലകധാര്പ്പെലറഷനു
കളനിലന  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളനിലന  കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്
പനറപ വര്ക്കപ  നടതനി  കണ്കറനപ ഓ ഡനിറപ
അക്കക്കൗണപസപ  പരനിലശധാധനിക്കുന്നതനിനപ 
സനവനിധധാനന  ഏര്പപ്പെടുത്തുന്നതപ  കണ്കറനപ
ഓഡനിറപ  ഏപറ  സുഗമമധാക്കുപമന്നപ  സമനിതനി
കരുതുന.  ആയതനിനധാല്  എല്ലെധാ
ലകധാര്പ്പെലറഷനുകളന  മുനനിസനിപ്പെധാലനിറനികളന
കമ്പമ്പ്യൂട്ടര്വല്ക്കരനിക്കണപമനന  അക്കക്കൗണ്ടുകള
പനറപ വര്ക്കനിലൂപട ഓഡനിറപ  വനിഭധാഗതനിനപ
പരനിലശധാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സക്കൗകരര്യന
ഏര്പപ്പെടുതണപമനന  സമനിതനി  ശനിപധാര്ശ
പചയ്യുന.


