
കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ് ഡയറക്ടറുടടെ കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയസം
വഡികേസ്ഥാസറ്റ് ഭവന, തഡിരുവനന്തപുരസം

നസം. ടകേ.എസറ്റ്.എ.7429/സഡി.എ.ആര.2/2017                തതീയതഡി :13.06.2018

സരക്കുലര നമ്പര   - 06/2018  

വഡിഷയസം:- കകേരള സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് വകുപറ്റ്  --  തകദ്ദേശ സസ്വയസംഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ
2017-18  വരഷടത്തെ  വസ്ഥാരഷഡികേ  റഡികപസ്ഥാരടഡികന്റേയസം  വസ്ഥാരഷഡികേ  ധനകേസ്ഥാരര
പതഡികേകേളുകടെയസം ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് -- സസംബനഡിചറ്റ്.

സൂചന:- 1) സ. ഉ. (സസ്ഥാധസ്ഥാ) നസം.1413/2018/ത.സസ്വ.ഭ.വ., തതീയതഡി 22.05.2018.
2)ഇഇൗ കേസ്ഥാരരലയത്തെഡിടല 06.06.2018 തതീയതഡികേളഡിടല ഇകത നമ്പര കേത്തെറ്റ്.

തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  2017-18 വസ്ഥാരഷഡികേ  റഡികപസ്ഥാരടഡിനസ്ഥായള
ഓണ്ടടലന  പസ്ഥാററ്റ്കഫസ്ഥാമഡില്  കഡറസ്ഥാ  എനടഡി  നടെത്തുകമ്പസ്ഥാഴുള  അപസ്ഥാകേതകേള
പരഡികശസ്ഥാധഡിക്കുന്നതഡിനുള ടടെസറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് പൂരത്തെഡിയസ്ഥാകസ്ഥാന സസ്ഥാവകേസ്ഥാശസം കവണഡി വന്നതഡിനസ്ഥാല്
തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  എ.എഫറ്റ്.എസറ്റ്  പരഡികശസ്ഥാധന  നഡിരവ്വഹഡിക്കുന്നതഡിടന്റേ
സസ്ഥാധരത  പരഡികശസ്ഥാധഡിചറ്റ്  അതസ്ഥാതറ്റ്  ജഡിലസ്ഥാ  ഓഡഡിററ്റ്  കേസ്ഥാരരസ്ഥാലയങ്ങളകറ്റ്  ആവശരമസ്ഥായ
നടെപടെഡിസസ്വതീകേരഡികസ്ഥാന സൂചന (2) പ്രകേസ്ഥാരസം നഡിരദ്ദേശസം നല്കേഡിയഡിരുന.  2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ
വരഷടത്തെ എ.എഫറ്റ്.എസറ്റ് പരഡികശസ്ഥാധനയസം വസ്ഥാരഷഡികേ റഡികപസ്ഥാരടഡിടന്റേ പരഡികശസ്ഥാധനയസം സബറ്റ്-
ഓഫതീസുകേളഡില്  ആവശരമസ്ഥായ  ക്രമതീകേരണസം  നടെത്തെസ്ഥാന  തസ്ഥാടഴെപറയന്ന  നഡിരകദ്ദേശങ്ങള
പുറടപടുവഡിക്കുന.
1) സബറ്റ്-ഓഫതീസറ്റ്  കമധസ്ഥാവഡികേളുടടെ  29.05.2018  -ടല  കയസ്ഥാഗത്തെഡില്  2017-18 വസ്ഥാരഷഡികേ  

റഡികപസ്ഥാരടഡിടന്റേ വസ്ഥാലഡികഡഷനുസം  എ.എഫറ്റ്.എസറ്റ്  പരഡികശസ്ഥാധനയസം  കൂടെഡി  ശരസ്ഥാശരഡി  10  
മനുഷരദഡിനങ്ങളസ്ഥായഡിരുന ഓഡഡിററ്റ് പസ്ഥാന   പ്രകേസ്ഥാരസം സമരപഡിചതറ്റ്.  അതഡിനനുസൃതമസ്ഥായഡി  
4 മനുഷരദഡിനങ്ങള എ.എഫറ്റ്.എസറ്റ് പരഡികശസ്ഥാധനയസ്ഥായസം 4 മനുഷരദഡിനങ്ങള വസ്ഥാരഷഡികേ 
റഡികപസ്ഥാരടറ്റ്  വസ്ഥാലഡികഡഷനസ്ഥായസം  അനുവദഡികസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണറ്റ്.   എ.എഫറ്റ്.എസറ്റ്  
പരഡികശസ്ഥാധനസ്ഥാ റഡികപസ്ഥാരടഡിടന്റേ മസ്ഥാതൃകേ ഇകതസ്ഥാടടെസ്ഥാപസം അയയന.

2) തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ  2017-18 വസ്ഥാരഷഡികേ  ഓഡഡിററ്റ്  15.01.2019  -നറ്റ്
പൂരത്തെഡിയസ്ഥാക്കുന്ന വഡിധസം മനുഷരദഡിനങ്ങള ക്രമതീകേരഡികകണതസ്ഥാണറ്റ്.

ഡയറക്ടര
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-------------   ജഡിലയഡിടല   ---------   പഞസ്ഥായത്തെറ്റ്   (  നഗരസഭയടടെ  ) 2017-18 
വസ്ഥാരഷഡികേ ധനകേസ്ഥാരരപതഡികേയടടെ ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാകരപതവുസം    റഡികപസ്ഥാരടസം  .

1994   ടല     കകേരള     പഞസ്ഥായത്തെറ്റ്     രസ്ഥാജറ്റ്     നഡിയമസം  -  വകുപറ്റ്   215(6) (  1994      ടല കകേരള
മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി   നഡിയമസം  -   വകുപറ്റ്     295 (6)) 22.05.2018   ടല   (  സസ്ഥാധസ്ഥാ  )1413/2018/

ത  .  സസ്വ  .  ഭ  .  വ  ,   നമ്പര സരകസ്ഥാര ഉത്തെരവറ്റ് എന്നഡിവ     പ്രകേസ്ഥാരസം     പുറടപടുവഡിക്കുന്നതറ്റ്.

   
സസ്ഥാപനത്തെഡിടന്റേ കപരറ്റ്

സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ വരഷസം

വസ്ഥാരഷഡികേ കേണക്കുകേള പഞസ്ഥായത്തെറ്റ് / 
നഗരസഭ അസംഗതീകേരഡിച  തതീരുമസ്ഥാനവുസം 
തതീയതഡിയസം 

വസ്ഥാരഷഡികേ കേണക്കുകേള ഓഡഡിറഡിനറ്റ് 
സമരപഡിച തതീയതഡി

സമരപഡിച വസ്ഥാരഷഡികേ കേണക്കുകേള  
ഓഡഡിറഡിനസ്ഥായഡി സസ്വതീകേരഡിച തതീയതഡി 

പ്രസഡിഡന്റേറ്റ് / ടചയരകപഴ്സണ്
കപരുസം കേസ്ഥാലയളവുസം

ടസക്രടറഡിയടടെ കപരുസം കേസ്ഥാലയളവുസം

ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് നടെത്തുന്നതഡിനറ്റ് ചുമതലടപട
ഉകദരസ്ഥാഗസടനറ കപരറ്റ്, ഉകദരസ്ഥാഗകപരറ്റ്

ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് നടെത്തെഡിയ തതീയതഡി

ഒസ്ഥാഡഡിററ്റ് നടെത്തെഡിയ ഉകദരസ്ഥാഗസരുടടെ
കപരറ്റ്, ഉകദരസ്ഥാഗകപരറ്റ്

 

I.  ഓഡഡിറഡിനറ്റ് വഡികധയമസ്ഥാകഡിയ കേണക്കുകേള

    1994 ടല കകേരള കലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമസം വകുപറ്റ് 4,13 , 1996 ടല കകേരള
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കലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ്  ചടങ്ങളഡിടല ചടസം  18,  1994  ടല കകേരള പഞസ്ഥായത്തെറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ്
നഡിയമസം 215(6),  [1994 ടല കകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി നഡിയമസം- വകുപറ്റ് 295 (6)] 2011 ടല
കകേരള പഞസ്ഥായത്തെറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് അകഇൗണറ്റ്  ചടങ്ങളഡിടല  ചടസം  64,  [2007 ടല  കകേരള
മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി  അകഇൗണറ്റ്  ചടങ്ങളഡിടല ചടസം  60]  കകേരള കലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ്  ഓഡഡിററ്റ്
മസ്ഥാനസ്വല് ഭസ്ഥാഗസം1 ഖണഡികേ 4.2.1.2;11(3);11(4) ഉസം 22.05.2018 ടല  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)1413/2018/
ത.സസ്വ.ഭ.വ,നമ്പര  സരകസ്ഥാര  ഉത്തെരവറ്റ്  എന്നഡിവയഡികലയസം  വരവസകേള     പ്രകേസ്ഥാരസം
------------------    നഗരസഭയടടെ/പഞസ്ഥായത്തെഡിടന്റേ 
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ വരഷടത്തെ ധനകേസ്ഥാരര പതഡികേ സസംസസ്ഥാന ഓഡഡിററ്റ് ഡയറക്ടറുടടെ
31.05.2018 ടല  കേത്തെഡില്  നഡിരകദ്ദേശഡിച  പരഡികശസ്ഥാധനസ്ഥാസൂചകേങ്ങളകനുസൃതമസ്ഥായഡി
ഓഡഡിറഡിനറ്റ് വഡികധയമസ്ഥാക്കുകേയണസ്ഥായഡി. 

      1997 ടല കകേരളപഞസ്ഥായത്തെറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ്/മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി (പരഡികശസ്ഥാധനസ്ഥാരതീതഡിയസം ഓഡഡിററ്റ്
സസംവഡിധസ്ഥാനവുസം)ചടങ്ങള,ചടസം10(1)  പ്രകേസ്ഥാരസം  2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ  വരഷടത്തെ
വഡിശദമസ്ഥായ വസ്ഥാരഷഡികേ ഓഡഡിററ്റ്  സരകസ്ഥാര നഡിരകദ്ദേശഡിച സമയപരഡിധഡിക്കുളഡില് പഡിന്നതീടെറ്റ്
നടെത്തുന്നതസ്ഥാണറ്റ്. 

2.  ഓഡഡിററ്റ് ലകരങ്ങള

..........................  പഞസ്ഥായത്തെഡിടന്റേ/നഗരസഭയടടെ  2017-18  സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ  വരഷടത്തെ
ധനകേസ്ഥാരര  പതഡികേ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയതറ്റ്  നഡിയമസം,  അനുബന  ചടങ്ങള,  സരകസ്ഥാര
ഉത്തെരവുകേള, സരക്കുലറുകേള എന്നഡിവ പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാകണസ്ഥാ എനള പരഡികശസ്ഥാധന.

3.  ഓഡഡിററ്റ് വരസ്ഥാപഡി

..........................  പഞസ്ഥായത്തെഡിടന്റേ/നഗരസഭയടടെ  2017-18  സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ  വരഷടത്തെ
ധനകേസ്ഥാരര  പതഡികേ  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയതറ്റ്  നഡിയമസം,  അനുബന  ചടങ്ങള,  സരകസ്ഥാര
ഉത്തെരവുകേള,  സരക്കുലറുകേള  എന്നഡിവ  പ്രകേസ്ഥാരമസ്ഥാകണസ്ഥാ,  വരവറ്റ്  തുകേകേള  യഥസ്ഥാവഡിധഡി
കേണകഡിടലടുത്തെഡിടകണസ്ഥാ,  ടചലവറ്റ്  തുകേകേളകറ്റ്  വഇൗചറുകേളുടടെ  പഡിനബലമുകണസ്ഥാ  അവ
യഥസ്ഥാവഡിധഡി  കേണകഡിടലടുത്തെഡിടകണസ്ഥാ  എന്നതീ  പരഡികശസ്ഥാധനകേളസ്ഥാണറ്റ്  നടെത്തെഡിയതറ്റ്.
സസ്ഥാപനത്തെഡില്  നഡിന്നറ്റ്  ലഭരമസ്ഥായ  കരഖകേളുകടെയസം  രജഡിസറുകേളുകടെയസം  വഡിവരങ്ങളുകടെയസം
അടെഡിസസ്ഥാനത്തെഡിലസ്ഥാണറ്റ് ഈ റഡികപസ്ഥാരടറ്റ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാകഡിയഡിരഡിക്കുന്നതറ്റ്.  സസ്ഥാപനസം നല്കേഡിയ
ടതറസ്ഥായ  വഡിവരങ്ങളകകസ്ഥാ   ലഭരമസ്ഥാകസ്ഥാത്തെ  വഡിവരങ്ങളകകസ്ഥാ  തദനുസൃതമസ്ഥായ  ഓഡഡിററ്റ്
നഡിഗമനങ്ങളകകസ്ഥാ  കകേരള  സസംസസ്ഥാന  ഓഡഡിററ്റ്  വകുപഡിനറ്റ്   ഉത്തെരവസ്ഥാദഡിതസ്വസം
ഉണസ്ഥായഡിരഡിക്കുന്നതല.

4.  പരഡികശസ്ഥാധനകറ്റ്  വഡികധയമസ്ഥാകഡിയ  കരഖകേളുകടെയസം  രജഡിസറുകേളുകടെയസം
വഡിശദസ്ഥാസംശങ്ങള  .

1. ബസ്ഥാലനസറ്റ്ഷതീററ്റ്.
2. ഇനകേസം ആന്റേറ്റ് എകറ്റ്ടപനഡഡിചര അകഇൗണറ്റ്.
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3. റസതീററ്റ് ആന്റേറ്റ് കപടയ്മെന്റേറ്റ് കസററ്റ്ടമന്റേറ്റ്.
4. കേസ്ഥാഷറ്റ് കഫസ്ഥാ കസററ്റ്ടമന്റേറ്റ്.
5. അടെഡിസസ്ഥാന അനുപസ്ഥാതങ്ങള (കറകഷരസ്ഥാസറ്റ്).
6. പ്രധസ്ഥാനടപട അകഇൗണഡിസംഗറ്റ് നയങ്ങടളക്കുറഡിച്ചുളള കുറഡിപ്പുകേള.
7. ടയല്ബസ്ഥാലനസറ്റ്.
8. ബസ്ഥാങറ്റ് പസ്ഥാസറ്റ്ബുക്കുകേള.
9. ബസ്ഥാങറ്റ് റതീ കേണ്സതീലഡികയഷന പതഡികേകേള.
10.രശതീതഡികേള 
11. കഡ ബുകറ്റ്
12.കേരസ്ഥാഷറ്റ് ബുകറ്റ്
13. ബസ്ഥാങറ്റ് ബുകറ്റ്
14.ടചകറ്റ് ബുകറ്റ്
15. ബഡില് ബുകറ്റ്
16.വഇൗചറുകേള
17.ഡഡി.സഡി.ബഡി.ഇനങ്ങളുടടെ രജഡിസറുകേള.
18. ഇനടവസറ്റ് ടമന്റേറ്റ് രജഡിസര
19.മുനകൂര രജഡിസര
20. കസസ്ഥാകറ്റ് രജഡിസര
21.ടഡകപസ്ഥാസഡിററ്റ് രജഡിസര
22. ആസഡി രജഡിസര.
23.കലസ്ഥാണ് രജഡിസര

5.  ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാകരപതസം

  .......................... പഞസ്ഥായത്തെഡിടന്റേ/നഗരസഭയടടെ 2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ വരഷടത്തെ  
ധനകേസ്ഥാരര പതഡികേയടടെ   പരഡികശസ്ഥാധനസ്ഥാ  ഫലമസ്ഥായള  ഓഡഡിററ്റ്  സസ്ഥാകരപതസം 
(വഡികശഷണങ്ങകളസ്ഥാടെറ്റ്  കൂടെഡിയതറ്റ്/ വഡികശഷണങ്ങള ഇലസ്ഥാത്തെതറ്റ് 
-------------------------------------------) അനുബനമസ്ഥായഡി ഉളടപടുത്തെഡിയഡിടണറ്റ്.
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ഓഡഡിററ്റ് സസ്ഥാകരപതസം

     1994  ടല കകേരള കലസ്ഥാകല് ഫണറ്റ് ഓഡഡിററ്റ് നഡിയമത്തെഡിടന്റേ,  വകുപറ്റ്.4, 1994  ടല
കകേരള പഞസ്ഥായത്തെറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് നഡിയമസം-  വകുപറ്റ് 215(6) [1994  ടല കകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി
നഡിയമസം-വകുപറ്റ് 295(6)]  2011 ടല  കകേരള പഞസ്ഥായത്തെറ്റ് രസ്ഥാജറ്റ് അകഇൗണറ്റ് ചടങ്ങളഡിടല
ചടസം 64 [2007 ടല കകേരള മുനഡിസഡിപസ്ഥാലഡിറഡി അകഇൗണറ്റ് ചടങ്ങളഡിടല ചടസം 60] എന്നഡിവ
അനുസരഡിച്ചുസം പഞസ്ഥായത്തെറ്റ്  /  നഗരപസ്ഥാലഡികേ സസ്ഥാപനങ്ങളുടടെ ഓഡഡിറഡിനു കവണഡി കേസംപറ്റ്
കടളര  ആന്റേറ്റ്  ഓഡഡിറര  ജനറല്  നഡിരകദ്ദേശഡിച  ഓഡഡിറഡിസംഗറ്റ്  സസ്ഥാനകഡരഡുകേള
അവലസംബഡിച്ചുസം  22.05.2018  ടല  (സസ്ഥാധസ്ഥാ)1413/  2018/ത.സസ്വ.  ഭ.വ,  നമ്പര സരകസ്ഥാര
ഉത്തെരവഡിടല നഡിബനനകേള പ്രകേസ്ഥാരവുസം ----- ----------------------------------
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേവരഷടത്തെ  വസ്ഥാരഷഡികേ  ധനകേസ്ഥാരര  പതഡികേ   പരഡികശസ്ഥാധഡിചതസ്ഥായഡി
ഞസ്ഥാന സസ്ഥാകരടപടുത്തുന .

     എടന്റേ അഭഡിപ്രസ്ഥായത്തെഡില് അനരത കചരത്തെ അപസ്ഥാകേതകേള ഒഴെഡിടകേ സസ്ഥാപനത്തെഡിടന്റേ
2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ  വരഷടത്തെ  വസ്ഥാരഷഡികേ  കേണക്കുകേള  ശരഡിയസ്ഥായ  വഡിധത്തെഡില്
സൂകഡിക്കുന.  സസ്ഥാപനത്തെഡിടന്റേ  വരവുകേള  യഥസ്ഥാവഡിധ  കേണകഡിലുളടപടുത്തെഡിയഡിടണറ്റ്.
ടചലവുകേള എലസ്ഥാസം തടന്ന വഇൗചറുകേളുടടെ അടെഡിസസ്ഥാനത്തെഡിലസ്ഥാണറ്റ്.
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2017-18 സസ്ഥാമ്പത്തെഡികേ  വരഷത്തെഡിടല  വസ്ഥാരഷഡികേ  കേണക്കുകേള  പരഡികശസ്ഥാധഡിചതഡില്
കേടണത്തെഡിയ അപസ്ഥാകേതകേള.

1.
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