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തകദ്ദേശ സസ്വയസം ഭരണ (എ.സഷി) വകുപപ
സ.ഉ.(സക്കാധക്കാ)നസം.1413/2018/തസസ്വഭവ                     തഷിരുവനന്തപുരസം, തതീയതഷി,  22-5-2018

പരക്കാമര്ശസം:-  1) 12/4/2018 ല് കചേര്ന്ന വഷികകേനതീയക്കാസൂത്രണത്തഷിനുള്ള സസംസക്കാന തല 
           കകേക്കാര് ഡഷികനഷന് കേമഷിറഷിയുടടെ  2.16 നസം തതീരുമക്കാനസം

                2)തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ വകുപപ അഡതീഷണല് ചേതീഫപ ടസക്രടറഷിയുടടെ അദദ്ധ്യക്ഷതയഷില്
14/5/2018 ല് കചേര്ന്ന കയക്കാഗത്തഷിടന്റെ മഷിനഷിടെപസപ

                
                                         ഉത്തരവപ

           കകേരള മുനഷിസഷിപല് നഷിയമസം 42 എ(6) വകുപസം/പഞക്കായത്തപ രക്കാജപ നഷിയമസം 3(6)വകുപസം

നഷിഷ്കര്ഷഷിച  പ്രകേക്കാരസം  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസക്കാപനങ്ങള,  എഎ്ലലക്കാ  വര്ഷടത്തയുസം  വക്കാര്ഡപ

സഭകേളുടടെയുസം  ഗ്രക്കാമസഭകേളുകടെയുസം  ആദദ്ധ്യകയക്കാഗത്തഷില്  ആ  സക്കാപനടത്തക്കുറഷിച്ചുളള  വക്കാര്ഷഷികേ

റഷികപക്കാര്ടപ  സമര്പഷികകണ്ടതക്കാണപ.  പ്രസ്തുത വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടപ  മുനഷിസഷിപല്/പഞക്കായത്തപ രക്കാജപ

നഷിയമങ്ങള  യഥക്കാക്രമസം  (295(15)/215(15))  വകുപകേള  അനുസരഷിചപ  ഓഡഷിറപ

സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുകത്തണ്ടതക്കാടണനസം 295(17), 215(17)  പ്രകേക്കാരസം ആയതപ സമക്കാഹരഷിചപ നഷിയമസഭയപ

ലഭദ്ധ്യമക്കാകണടമനസം  നഷിഷ്കര്ഷഷിചഷിട്ടുണ്ടപ.  പരക്കാമര്ശസം  1  ടല  കകേക്കാ-ഓര്ഡഷികനഷന്  കേമഷിറഷി

തതീരുമക്കാനപ്രകേക്കാരസം 2017-18 വര്ഷടത്ത വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടഷിടന്റെ സമക്കാഹരണവസം അകക്കൗണ്ടുകേളുടടെ

സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തലസം നഷിര്വ്വഹഷിക്കുന്നതഷിനപ ഇന്ഫര്കമഷന് കകേരള മഷിഷടന്റെയുസം സസംസക്കാന ഓഡഷിറപ

വകുപഷിടന്റെയുസം  കനതൃതസ്വത്തഷില്  നടെപടെഷികേള  സസ്വതീകേരഷിക്കുവക്കാന്  നഷിര്കദ്ദേശഷിക്കുകേയുണ്ടക്കായഷി.  വഷിവഷിധ

ഏജന്സഷികേളുടടെ  ഏകകേക്കാപനകത്തക്കാടടെ  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ടപ  തയക്കാറക്കാക്കുന്നതഷിനുള്ള

മക്കാര്ഗ്ഗനഷിര്കദ്ദേശങ്ങള  രൂപതീകേരഷിക്കുന്നതഷിനപ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ  അഡതീഷണല്  ചേതീഫപ

ടസക്രടറഷിയുടടെ  കനതൃതസ്വത്തഷില്  കചേര്ന്ന  കയക്കാഗസം  തക്കാടഴെ  പറയുന്ന  നഷിര്കദ്ദേശങ്ങള

അസംഗതീകേരഷിക്കുകേയുണ്ടക്കായഷി.



(2)    തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സക്കാപനങ്ങടള  സസംബനഷിച്ചുളള  ടപക്കാതുവഷിവരങ്ങള  സസംസക്കാന

തലത്തഷില്  സമക്കാഹരഷികക്കാനക്കാവസംവഷിധസം  ഓഡഷിറഷിടന്റെ  അസംഗതീകേക്കാരകത്തക്കാടടെ  തയക്കാറക്കാകഷിയഷിട്ടുളള

നഷിര്ദ്ദേഷിഷ്ട മക്കാതൃകേയഷിലളള  കഫക്കാര്മക്കാറഷില് ടവബപ  സര്വ്വതീസപ  മുകഖേന  സുകലഖേ,  കസവന  (ജനന-

മരണ), കസവന (ടപന്ഷന്), സഞ്ജയ, സകേര്മ, സകങ്കേതസം എന്നതീ കസക്കാഫപ ടവയറുകേളഷില് നഷിനസം

കഡറ മമനഷിസംഗപ/  കഡറ കപക്കാര്ടഷിസംഗപ സക്കാകങ്കേതഷികേ വഷിദദ്ധ്യ ഉപകയക്കാഗഷിചപ കശഖേരഷിക്കുന്ന വഷിവരങ്ങള

ഐ.ടകേ.എസം  ടവബപകപക്കാര്ടലഷില്  ചുവടടെ  പറയുസം  വഷിധസം  ഉളള  നടെപടെഷികേളകക്കായഷി  തകദ്ദേശ

സസ്വയസംഭരണ സക്കാപനത്തഷിനുസം ഓഡഷിറഷിനുസം പ്രകതദ്ധ്യകേ കലക്കാഗഷിന് വഴെഷി ലഭദ്ധ്യമക്കാകകണ്ടതക്കാണപ.

(a) ടവബപ  കപക്കാര്ടലഷില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സക്കാപനങ്ങളുടടെ  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ടഷിടന്റെ

കഫക്കാര്മക്കാറഷില്  ഐ.ടകേ.എസം  ലഭദ്ധ്യമക്കാക്കുന്ന  കമല്  വഷിവരങ്ങളകപ   പുറടമ

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സക്കാപനത്തഷിടന്റെ  ടസക്രടറഷി,  തകദ്ദേശ  സക്കാപനത്തഷിടന്റെ

നഷിര്വ്വഹണക്കാധഷികേക്കാരഷികേളുടടെയുസം  ഉകദദ്ധ്യക്കാഗസരുടടെയുസം  വഷിവഷിധ  കേമഷിറഷികേളഷിടല

അസംഗങ്ങളുടടെയുസം  കപരപ  വഷിവരവസം  കയക്കാഗങ്ങളുടടെയുസം  നടെപടെഷികേളുടടെയുസം  വഷിവരങ്ങളുസം

സക്കാപനത്തഷിടന്റെ മറപ അടെഷിസക്കാന സഷിതഷി വഷിവരങ്ങളുസം കൂടെഷി കചേര്ത്ത കശഷസം ഓഡഷിറപ

സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തുന്നതഷിനപ നല്കകേണ്ടതക്കാണപ. 

(b) ടസക്രടറഷി സക്കാപനതല വഷിവരങ്ങള കചേര്ത്തപ പൂര്ണ്ണമക്കാകഷിയ വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടഷിടന്റെ

ഓ ഡഷിറഷിനക്കായഷി  ഓ ഡഷിറപ  സക്കാപനസം  സന്ദര്ശഷിചപ  ആധഷികേക്കാരഷികേതയുസം  കൃതദ്ധ്യതയുസം

പരഷികശക്കാധഷിചപ ഉറപക്കാകകണ്ടതക്കാണപ

(c) വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ടഷിടന്റെ  ഓഡഷിറപ  നടെത്തഷി  അസംഗതീകേരഷിക്കുന്നകതക്കാടടെക്കാപസം  ഇ-സബഷിഷന്

മുകഖേന  എയഷിസംസഷില്  ലഭദ്ധ്യമക്കായ  2017-18  സക്കാമ്പത്തഷികേ  വര്ഷടത്ത  വക്കാര്ഷഷികേ

കേണക്കുകേളുടടെ ഓഡഷിറപ സര്ടഷിഫഷികകഷനുസം നടെകത്തണ്ടതക്കാണപ.

(d) ഓ ഡഷിറപ  സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തഷിയ  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ടപ  തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സക്കാപന

ടസക്രടറഷി ടവബപ സര്വ്വതീസപ മുകഖേന ഓഡഷിറപ വകുപഷിനപ എയഷിസംസഷില് ഇ-സബഷിഷനഷിലൂടടെ

ലഭദ്ധ്യമക്കാകകണ്ടതക്കാണപ.

(e) ഓഡഷിറപ  സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തഷിയ  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ട്ടുസം  വക്കാര്ഷഷികേ  കേണക്കുകേളുടടെ  ഓഡഷിറപ

സര്ടഷിഫഷികറസം തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സക്കാപനത്തഷിടന്റെ അസംഗതീകേക്കാരത്തഷിനക്കായഷി ടസക്രടറഷി

സമര്പഷികകണ്ടതക്കാണപ.



(f) തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സക്കാപനത്തഷിടന്റെ  അസംഗതീകേക്കാരത്തഷിടന്റെ  വഷിവരസം  തതീരുമക്കാന  നമ്പര്

സഹഷിതസം ടസക്രടറഷി എയഷിസംസഷില് അപപ കലക്കാ ഡപ ടചേയ്യുന്നകതക്കാടടെ വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടഷിടന്റെ

സമര്പണസം ഔകദദ്ധ്യക്കാഗഷികേമക്കായഷി സഷിരതീകേരഷികടപകടെണ്ടതക്കാണപ

(g) ഇപ്രകേക്കാരസം  ടവബപ  സര്വ്വതീസപ  മുകഖേന  എയഷിസംസഷില്  ലഭദ്ധ്യമക്കായ  തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ

സക്കാപനങ്ങളുടടെ  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള  എയഷിസംസഷില്  പ്രകതദ്ധ്യകേമക്കായഷി

വഷികേസഷിപഷിടചടുക്കുന്ന  കമക്കാഡഡ്യൂളഷില്  ജഷിലക്കാടെഷിസക്കാനത്തഷിലസം  സസംസക്കാനതലത്തഷിലസം

കക്രക്കാഡതീകേരഷിച്ചുസം വഷിശകേലനസം നടെത്തഷിയുസം ഓഡഷിറപ വകുപപ സസംസക്കാന തലത്തഷില് തകദ്ദേശ

സസ്വയസംഭരണ സക്കാപനങ്ങളുടടെ  2017-18  വര്ഷടത്ത വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടപ തയക്കാറക്കാകഷി

തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  വകുപഷിനുസം  സര്കക്കാര്  മുകഖേന  സമക്കാഹൃത  ഓഡഷിറപ

റഷികപക്കാര്ടഷികനക്കാടടെക്കാപസം ബഹ. നഷിയമസഭയ്ക്കു മുമ്പക്കാടകേയുസം സമര്പഷികകണ്ടതക്കാണപ.

(3)  ഇപ്രകേക്കാരസം എയഷിസംസപ കസക്കാഫപ ടവയറഷില് തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സക്കാപനങ്ങളുടടെ വക്കാര്ഷഷികേ

റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള  ലഭദ്ധ്യമക്കാക്കുവക്കാന്  കവണ്ടഷി  പ്രകതദ്ധ്യകേസം  കമക്കാഡഡ്യൂള  നഷിര്ദ്ദേഷിഷ്ട  മക്കാതൃകേയഷില്  തയക്കാറക്കാകഷി

വഷികേസഷിപഷിചകശഷസം,  ലഭഷിക്കുന്ന  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള  കകേരള  സസംസക്കാന  ഓഡഷിറപ  വകുപപ

സമയബനഷിതമക്കായഷി  കക്രക്കാഡതീകേരഷിചപ  2017-18  ടല  ഓഡഷിറപ  വകുപഷിടന്റെ  സമക്കാഹൃത  ഓഡഷിറപ

റഷികപക്കാര്ടപ  പുറടപടുവഷിക്കുന്നതഷികനക്കാടടെക്കാപസം  സസംസക്കാന  തലത്തഷില്  തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ

സക്കാപനങ്ങളുടടെ  2017-18  ടല  വക്കാര്ഷഷികേ  റഷികപക്കാര്ട്ടുസം  പുറടപടുവഷിക്കുന്നതുവഴെഷി  സസംസക്കാനടത്ത

തകദ്ദേശ  സസ്വയസംഭരണ  സക്കാപനങ്ങളുടടെ  അകക്കൗണ്ടബഷിലഷിറഷി  സസംബനഷിചപ  13-ാം  ധനകേക്കാരദ്ധ്യ

കേമതീഷടന്റെ  നഷിര്കദ്ദേശസം  2018  ടസപസംബര്  30  നകേസം  നടെപഷില്  വരുത്തഷി  എന്നപ

ഉറപക്കാകക്കാനക്കാവന്നതക്കാണപ.

(4) സര്കക്കാര് കമല് നഷിര്കദ്ദേശസം വഷിശദമക്കായഷി  പരഷികശക്കാധഷിക്കുകേയുണ്ടക്കായഷി.  അഡഷിഷണൽ ചേതീഫപ

ടസക്രടറഷിയുടടെ അധദ്ധ്യക്ഷതയഷിൽ കചേർന്ന കയക്കാഗസം നഷിർകദ്ദേശഷിച നടെപടെഷിക്രമസം അസംഗതീകേരഷിച്ചു ടകേക്കാണ്ടപ,

കകേരള  പഞക്കായത്തപ  രക്കാജപ/മുനഷിസഷിപല്  നഷിയമങ്ങളഷിടലയുസം  ചേടങ്ങളഷിടലയുസം  നഷിഷ്കര്ഷകേളുസം

ധനകേക്കാരദ്ധ്യ  കേമതീഷന്  ശുപക്കാര്ശകേളുസം  പക്കാലഷിചപ  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണസക്കാപനങ്ങളുടടെ  വക്കാര്ഷഷികേ

റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള തയക്കാറക്കാക്കുന്നതഷിനുള്ള സമയക്രമവസം നടെപടെഷികേളുസം ഉൾടപടുന്ന മക്കാർഗ്ഗനഷിർകദ്ദേശങ്ങൾ

അസംഗതീകേരഷിചപ ഉത്തരവക്കാകുന.



ക്രമ
നസം

നടെപടെഷി ഉത്തരവക്കാദഷിത്തസം സമയപരഷിധഷി

2018-19 2019-20
മുതല്

1

ടവബപ  കപക്കാര്ടല്  മുകഖേന
സക്കാപനത്തഷിടന്റെ  വക്കാര്ഷഷികേ
റഷികപക്കാര്ടപ  ലഭദ്ധ്യമക്കാക്കുകേ
(വക്കാര്ഷഷികേ  കേണക്കുകേള  ഇ-
സബഷിഷന്  നടെത്തുന്ന
സക്കാപനങ്ങളുടടെ
മുന്ഗണനക്കാക്രമത്തഷില്)

ഐ.ടകേ.എസം 22.05.18 ഏപ്രഷില് 15

2

ടവബപ സര്വ്വതീസപ മുകഖേന 
ലഭദ്ധ്യമക്കാകുന്ന വക്കാര്ഷഷികേ 
റഷികപക്കാര്ടഷില് സക്കാപനതല 
വഷിവരങ്ങള കചേര്ത്തപ 
ഓഡഷിറഷിടന അറഷിയഷിക്കുകേ

ടസക്രടറഷി
പഞക്കായത്തപ

/നഗരസഭ/കകേക്കാര്പകറ
ഷന്

29.05.18 ഏപ്രഷില് 30

3 

വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടഷികന്റെയുസം 
തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ 
സക്കാപനത്തഷിടന്റെ  വക്കാര്ഷഷികേ 
ധനകേക്കാരദ്ധ്യ പത്രഷികേയുകടെയുസം 
പരഷികശക്കാധനയുസം 
സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തലസം 

കകേരള സസംസക്കാന
ഓഡഷിറപ വകുപപ

01.06.18
മുതല്

16.07.18 വടര

ടമയപ 1 മുതല്
ജൂണ് 15 വടര

4

ഓഡഷിറപ സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടുത്തഷിയ 
വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള 
ടവബപ സര്വ്വതീസപ മുകഖേന 
AIMS ല് അപപ കലക്കാ ഡപ 
ടചേയല്

ടസക്രടറഷി

ഓഡഷിറപ
സക്കാക്ഷദ്ധ്യടപടു
ത്തഷിയക്കാല്

ഉടെന് തടന്ന

5

വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ടപ 
അസംഗതീകേരഷിച തതീരുമക്കാന നമ്പര് 
എയഷിസംസഷില് അപ പ കലക്കാഡപ 
ടചേയല്

ടസക്രടറഷി

ഓഡഷിറഷിനപ
കശഷസം 15

ദഷിവസത്തഷിന
കേസം

6

വക്കാര്ഷഷികേ റഷികപക്കാര്ട്ടുകേളുടടെ 
ജഷിലക്കാ
/സസംസക്കാനതലത്തഷിലളള 
കക്രക്കാഡതീകേരണവസം 
സമക്കാഹരണവസം

കകേരള സസംസക്കാന
ഓഡഷിറപ വകുപപ 30.07.18 ജൂമല 30

7 സമക്കാഹൃത വക്കാര്ഷഷികേ 
റഷികപക്കാര്ട്ടുകേള തകദ്ദേശ 
സസ്വയസംഭരണ വകുപഷിനപ 

കകേരള സസംസക്കാന
ഓഡഷിറപ വകുപപ

16.08.18 ഒകകക്കാബര് 16
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