
നന. കകെ എസസ് എ 225/പപി റപി 1/2021           തതീയതപി 25.02.2021

 
സര്ക്കുലര് നന  . 3/2021 

വപിഷയന:  കകെരള സനസസ്ഥാന ഓഡപിറസ് വകുപസ് - തകദ്ദേശ സസ്വയനഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുകടെ 
    2019-20 കന്റെ  ഓഡപിറസ് പരപിഷ്കൃത എയപിനസസ് പസ്ഥാറസ്കഫസ്ഥാമപില് നടെത്തുന്നതപിനുള്ള 
    മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നപിര്കദ്ദേശന, ഓഡപിറസ് റപികപസ്ഥാര്ടപികന്റെ മസ്ഥാതൃകെയപിലുള്ള പരപിഷ്കരണന 
    സനബനപിചസ്.

സൂചന :   ഈ കെസ്ഥാരരസ്ഥാലയതപികല 19/2/2021 കല കകെ.എസസ്.എ.225/പപി.റപി 1/ 2021-    
    നമ്പര് കെതസ്.

           
എയപിനസസ്  കവര്ഷന്    4.7-    ട്രയല്  ഓഡപിറസ്  റപികപസ്ഥാര്ടപിന്കമലുള്ള  തുടെര്
നപിര്കദ്ദേശങ്ങള  ,  ഓഡപിറസ് റപികപസ്ഥാര്ടസ് മസ്ഥാതൃകെ 

വപിവപിധ  ജപിലസ്ഥാകെസ്ഥാരരസ്ഥാലയങ്ങള  15.02.2021,16.02.2021  തതീയതപികെളപില്  ഓകരസ്ഥാ

ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായതപില്  നടെതപിയ  2019-20  സസ്ഥാമ്പതപികെ  വര്ഷകത  വരവസ്  കചലവസ്

കെണക്കുകെളുകടെ   ട്രയല്  ഓഡപിറപില്   സമര്പപിച  റപികപസ്ഥാര്ട്ടുകെളുകടെ  അടെപിസസ്ഥാനതപില്

അടെപിയനപിര  സസ്വഭസ്ഥാവമുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരപിഹരപിക്കുകെയന  മറ്റുള്ള  വ  തസ്ഥാമസനവപിനസ്ഥാ

പരപിഹരപിക്കുന്നതപിനുള്ള  നടെപടെപികെള  സസ്വതീകെരപിച്ചുവരപികെയന  കചയ്യുന.  പരപിഷ്കൃത  എയപിനസസ്

പസ്ഥാറസ്കഫസ്ഥാമപില് ട്രയല് ഓ ഡപിറസ് നടെതപി  ഓ   ഡപിറസ്  റപികപസ്ഥാര്ടസ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതപിനസ്ഥായള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ

നപിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കെപിയപിരുന്നതപികന്റെ  തുടെര്ചയസ്ഥായപി 2019-20 സസ്ഥാമ്പതപികെ വര്ഷകത വരവസ്

കചലവസ് കെണക്കുകെളുകടെ  ഓ   ഡപിറസ്  റപികപസ്ഥാര്ടസ്  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതപിനസ്ഥായള്ള മസ്ഥാര്ഗ്ഗ നപിര്കദ്ദേശങ്ങള,

ഓഡപിറസ്  റപികപസ്ഥാര്ടപികന്റെ മസ്ഥാതൃകെയപിലുള്ള പരപിഷ്കരണന എന്നപിവ അകക്കൗണസ്  കഹഡസ്  കസലകസ്

കചയസ് കചര്ക്കുന്നവപിധന ഇകതസ്ഥാകടെസ്ഥാപന നല്കുന.

1.  ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള ഉളകപടുത്തുന്ന വപിധന

 ഓകരസ്ഥാ  കഹഡുമസ്ഥായപി  ബനകപട  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  ഓഡപിറസ്  റപികപസ്ഥാര്ടപില്  (പസ്ഥാര്ടസ്  1)

ഉളകപടുതണകമങപില് അതസ്ഥാതസ് കഹഡുകെളകസ് കനകരയള്ള ‘Audit Head Applicable To This

Institution’, ‘Is There Any Observation’ എന്നതീ ടെസ്ഥാബുകെളകസ് ‘Yes’ ഓപസ്ഷന് നല്കെപി ‘Update’

കചകയണതസ്ഥാണസ്.
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Note-  ഓകരസ്ഥാ  Major  Audit  Head-കലയന  പരപികശസ്ഥാധപികകണ  വപിഷയങ്ങള  സനബനപിച

വപിശദസ്ഥാനശങ്ങള കഹഡപിനു കനകരയള്ള ‘[Help]’  link  ല് ഉളകപടുതപിയപിട്ടുണസ്.  കമല്പ്രകെസ്ഥാരന

കസലകസ് കചയ Major  Audit Head   ‘Part 1’ കല 'Major Audit Head’ എന്ന drop down list ല്

കെസ്ഥാണസ്ഥാന് സസ്ഥാധപിക്കുന.

Part 1 ല്  നപിന്നസ് Major  Audit Head, Minor Audit Head, Sub Audit Head, Detailed Sub

Audit  Head  എന്നപിവ  കൃതരമസ്ഥായപി  കസലകസ്  കചയസ്  ലഭരമസ്ഥായപിട്ടുള്ള  കടെനകപറപില്  ഖണപികെ

തയസ്ഥാറസ്ഥാകകണതസ്ഥാണസ്.  Account  head  ബസ്ഥാധകെമലസ്ഥാത  ഓഡപിറസ്  കഹഡ്ഡുകെകള  സനബനപിച

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുകമ്പസ്ഥാള 'Whether Account Head Applicable’ എന്നതപിനസ്  ‘No’ എന്ന

ഓപസ്ഷന്  കതരകഞ്ഞെടുകകണതസ്ഥാണസ്.  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായപിട്ടുള്ളതസ്ഥാകണങപില്,  വസ്ഥാര്ഷപികെ  ധനകെസ്ഥാരര

പതപികെയപികല ബനകപട അകക്കൗണസ് കഹഡസ് കസലകസ് കചയസ് കചര്കകണതസ്ഥാണസ്.

അകക്കൗണസ് കഹഡസ് കസലകസ് കചയസ് കചര്ക്കുന്നവപിധന ഖണപികെ  6  ല് വപിശദതീകെരപിചപിരപിക്കുന.

2. Introductory Para   യന ഉപ ഖണപികെയന കചര്തസ് സബസ്മപിറസ് കചയ്യുന്ന വപിധന

ഏകതങപിലുകമസ്ഥാരു Major Head  കല വപിഷയവുമസ്ഥായപി ബനകപട ഒരു Introductory Para

യന രകണസ്ഥാ, മൂകന്നസ്ഥാ സബസ് പസ്ഥാരകെളുന റപികപസ്ഥാര്ടസ് കചകയണ സസ്ഥാഹചരരതപില് ഏതസ് Major Head

ആകണസ്ഥാ കസലകസ് കചയപിരപിക്കുന്നതസ്, ആ കഹഡപില് കപികസ് കചയസ് ‘Is this an introductory para’

എന്ന കചസ്ഥാദരതപിനസ് 'Yes’ ഉതരന നല്കുകെ.

തസ്ഥാകഴെ കെസ്ഥാണന  വപിധന  ഖണപികെ കസവസ് കചയ്യുകെ
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തുടെര്ന്നസ് അകത കഹഡസ് കസലകസ് കചയസ് ‘Is this an introductory para’ എന്ന കചസ്ഥാദരതപിനസ്  NO
ഉതരന നല്കുകെ.
   തസ്ഥാകഴെകെസ്ഥാണനവപിധന  ഉപഖണപികെ  ആയപി കസവസ് കചയ്യുകെ
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3.   പുതപിയ കഹഡ്ഡുകെള ഉളകപടുതസ്ഥാന

നപിലവപില്  എയപിനസപില്  ക്രമതീകെരപിചപിട്ടുള്ള  കമജര്  മമനര്  സബസ്  ഡതീകറയപില്ഡസ്

കഹഡ്ഡുകെളകസ് പുറകമ ഓഡപിറര്കസ് ആവശരമസ്ഥാകണന്നസ് കതസ്ഥാനന്ന പകന  ബസ്ഥാചസ് ലതീഡറുകടെ

അനുവസ്ഥാദകതകടെ  പുതപിയതസ്ഥായപി   കഹഡ്ഡു  കെള   കൂടപികചര്കസ്ഥാന്  Add  new  option  വഴെപി

സസ്ഥാധപിക്കുന്നതസ്ഥാണസ്.

4.  ഓഡപിറസ് റപികപസ്ഥാര്ടപികന്റെ മസ്ഥാതൃകെയപിലുള്ള പരപിഷ്കരണന 

1)   നപിലവപില്  part  1  ല്  മസ്ഥാതമസ്ഥാണസ്  നപിര്വചപികകപട  ഓഡപിറസ്  കഹഡ്ഡുകെളുകടെ

അടെപിസസ്ഥാനതപില് ഖണപികെകെള ഉളകപടുത്തുന്നതസ്.  ആയതപിനസ്ഥാല്  part  1  ല് ഖണപികെകെള

തയസ്ഥാറസ്ഥാകപി  save  കചയതപിനു കശഷന  Part  2   ,  part  3  എന്നപിവയപില് ഉളകപടുത്തുന്നതപിനസ്

പ്രസക്തവുന കയസ്ഥാഗരവുമസ്ഥായതസ് മസ്ഥാതന  Part 2  ലുന  part  3  ലുന കൂടെപി  ഉളകപടുതപി റപികപസ്ഥാര്ടസ്

സബസ്മപിറസ് കചയസ്ഥാന.  ഗസ്ഥാമപഞസ്ഥായത്തുകെളുകടെ വസ്ഥാര്ഷപികെ ഓഡപിറപിനസ് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാകപിയ (2019-20

വസ്ഥാര്ഷപികെ ധനകെസ്ഥാരര പതപികെ) ഓഡപിറപികന്റെ വരസ്ഥാപപിയപില് ഉളകപടുതപിയതുന , മുന്കൂടപി 

നപിര്വചപിചസ്  ഉളകപടുതപിയപിട്ടുള്ള  കഹഡ്ഡുകെളുകടെ  അടെപിസസ്ഥാനതപില്  ഖണപികെ

കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള  Detailed  sub  Head  കല  വപിഷയവുന  പരസ്ഥാമര്ശതപികല  ഉള്ളടെകവുമസ്ഥായപി
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കയസ്ഥാജപിക്കുന്ന രതീതപിയപില് തലകകട്ടുകെള (Heading) നല്കുന്നതപിനസ് ശ്രദപികകണതസ്ഥാണസ്.

2)  നപിലവപില്  part  1  ല്  കചര്തപിട്ടുള്ള  നപിര്ബന  ഉപശതീര്ഷകെങ്ങളപില്  (1-1   മുതല്  1-11

വകരയള്ള പടപികെകെള-  പ്രസക്തമസ്ഥായതസ് മസ്ഥാതന)  പ്രസ്തുത വപിഷയങ്ങളുമസ്ഥായപി ബനകപട കമജര്

ഓ ഡപിറസ്  കഹഡപികന്റെ കെതീഴെപില് വരുന്ന ഖണപികെയസ്ഥാകയസ്ഥാ ഖണപികെയകടെ  ഉപഖണപികെയസ്ഥാകയസ്ഥാ

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

ഇതപിനസ്ഥായപി  നപിലവപില്  നപിര്വചപിച്ചു  നല്കെപിയപിട്ടുള്ള  മമനര്/സബസ്/  ഡതീകറയപില്ഡസ്

സബസ് കഹഡ്ഡുകെളുകടെ ലപിസപില് പ്രസ്തുത Observation ലഭരമസ്ഥായപില എങപില് Add new option വഴെപി

പ്രസ്തുത  വപിവരങ്ങള/പടപികെ കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

നപിലവപില്  part  1  ല്  കചര്തപിട്ടുള്ള  നപിര്ബന  ഉപശതീര്ഷകെങ്ങള  ഓകരസ്ഥാനന

ഉളകപടുതസ്ഥാവുന്ന കമജര് കഹഡ്ഡുകെള തസ്ഥാകഴെ പറയന.

1-1   ബഡസ്ജറസ്

Audit  Major  Head ല്  ഉളകപടുന്ന  ബഡസ്ജറസ്  എന്ന  വപിഷയതപില്  Observation

ഉകണങപില്   നപിലവപില്  ബഡസ്ജറസ്  എന്ന  നപിര്ബന  ഉപശതീര്ഷകെതപില്  (1-1)ആയപി

ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന  വപിവരങ്ങള  ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി  പ്രസ്തുത  ഖണപികെയപില്

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  മറസ്   observation  ഒനന  ഇകലങപില്  ഖണപികെയസ്ഥായപി  തകന്ന

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

1-2   വസ്ഥാര്ഷപികെ ധനകെസ്ഥാരരപതപികെ

Audit  Major Head ല് ഉളകപടുന്ന  Accunts Verification-General  എന്ന വപിഷയതപില്

മറസ്  Observation  ഉകണങപില്   നപിലവപില്  വസ്ഥാര്ഷപികെ  ധനകെസ്ഥാരരപതപികെ  എന്ന  നപിര്ബന

ഉപശതീര്ഷകെതപില്  (1-2)  ആയപി ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന വപിവരങ്ങള/പടപികെ  ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി

പ്രസ്തുത ഖണപികെയപില്  കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  ഇതപിനസ്ഥായപി  Accounts Verification Preliminary

എന്ന Major Head കന്റെ  സബസ് കഹഡസ്ഥായ submission date എന്നതപികന്റെ detailed sub Head ല്

പ്രസ്തുത Observation    വപിവരങ്ങള/പടപികെ കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.
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1-3   സസ്ഥാമ്പതപികെ വപിശകെലനന

ഭസ്ഥാഗന-4,ഖണപികെ   4-10  കല  എ-സനകപിപ  വപിവരവുന  എന്നപടപികെയപില്  മുന്നപിരപിപസ്,

നതീകപിയപിരപിപസ് എന്ന വപിവരങ്ങള കൂടെപി ഉളകപടുതപി പ്രസ്തുത നപിര്ബന ഉപശതീര്ഷകെതപില്

(1-3) ഉളകപടപിരുന്ന വപിവരങ്ങള തസ്ഥാകഴെ പറയന വപിധനകചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

(എ) സനകപിപ വപിവരന
തുകെ(രൂപ)

മുന്നപിരപിപസ്

ഓഡപിറസ് വര്ഷകത  വരവസ്

ആകകെ

ഓഡപിറസ് വര്ഷകത കചലവസ്

നതീകപിയപിരപിപസ്

വരവപിനങ്ങളപിലുള്ള നഷന
കചലവപിനങ്ങളപിലുള്ള നഷന/
 ഓഡപിറപില് അനഗതീകെരപികസ്ഥാത തുകെ

ഓഡപിറപില് തടെസ്സകപടുതപിയ തുകെ

1-4   ഫണസ് വപിനപികയസ്ഥാഗന

സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്  (മകെ) 16/2021/  ത.സസ്വ.ഭ വ  പ്രകെസ്ഥാരന ഐ.കകെ എന തയസ്ഥാറസ്ഥാകപി

സസ്ഥാപനന സസ്ഥാകരകപടുതപി നല്കുന്ന  ഗസ്ഥാന്റെസ് വപിനപികയസ്ഥാഗ പതപികെയപികല വപിവരങ്ങള വപിവപിധ

ഗസ്ഥാന്റുകെളുകടെ  വപിനപികയസ്ഥാഗവുമസ്ഥായപി  ബനകപട   Grant  Utilisation  എന്ന  Audit  Head  കന്റെ

അടെപിസസ്ഥാനതപില്  പരപികശസ്ഥാധനകയത്തുടെര്ന്നസ്  ഗസ്ഥാന്റെസ്  വപിനപികയസ്ഥാഗസര്ടപിഫപികറസ്

അനുബനമസ്ഥായപി  ഉളകപടുത്തുനണസ്.  ഫണസ്  വപിനപികയസ്ഥാഗന   എന്ന  നപിര്ബന

ഉപശതീര്ഷകെതപില് (1-4) ആയപി ഉളകകസ്ഥാള്ളപിചപിരുന്ന പടപികെ   ഗസ്ഥാന്റുകെളുകടെ വപിവരങ്ങള മസ്ഥാതന

ഉളകപടുതപി   Grant  Utilisation  എന്ന  Audit  Head  കന്റെ  അടെപിസസ്ഥാനതപില് പരപികശസ്ഥാധപിചസ്

തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന   പരസ്ഥാമര്ശങ്ങകളസ്ഥാകടെസ്ഥാപന ഉളകപടുത്തുകെ. വരവസ്ഥായപി പടപികെയപില് ബസ്ഥാങസ് /ട്രഷറപി
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അകക്കൗണ്ടുകെളുകടെ ഇനന തപിരപിച്ചുള്ള കെണകസ്,  കെരസ്ഥാഷസ്  എന്നപിവ ഉളകപടുകതണതപില.  വരവസ്

തുകെ  ഉളപടുത്തുകമ്പസ്ഥാള  ഗവ/മറസ്  അധപികെസ്ഥാരസസ്ഥാനങ്ങളപില്നപിനള്ള  ഉതരവസ്  മുകഖന

അനുവദപിച തുകെയസ്ഥാണസ് ഉളകപടുകതണതസ്.

1-5   പദതപി അവകലസ്ഥാകെനന

Audit  Major  Head ല്  ഉളകപടുന്ന Plan  Formulation  എന്ന  വപിഷയതപില്  മറസ്

Observation  ഉകണങപില്   നപിലവപില്  പദതപി  അവകലസ്ഥാകെനന  എന്ന  നപിര്ബന

ഉപശതീര്ഷകെതപില്  (1-5)  ആയപി ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന വപിവരങ്ങള/പടപികെ  ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി

പ്രസ്തുത ഖണപികെയപില്  കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  ഇതപിനസ്ഥായപി   Plan  Formulation  എന്ന  Major

Head കന്റെ    detailed  sub  Head  ല്പ്രസ്തുത  Observation   Add  new  option  വഴെപി

വപിവരങ്ങള/പടപികെ  കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  മറസ്   observation  ഒനന  ഇകലങപില്  പ്രധസ്ഥാന

ഖണപികെയസ്ഥായപി തകന്ന പടപികെ കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

1-6   കതസ്ഥാഴെപിലുറപസ് പദതപി

Audit  Major  Head ല്  ഉളകപടുന്ന  MGNREGS എന്ന  വപിഷയതപില്  Observation

ഉകണങപില്  നപിലവപില്  കതസ്ഥാഴെപിലുറപസ്  പദതപിഎന്ന നപിര്ബന ഉപശതീര്ഷകെതപില്  (1-6)

ആയപി  ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന  വപിവരങ്ങള/പടപികെ  ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി  പ്രസ്തുത  ഖണപികെയപില്

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  മറസ്   observation  ഒനന  ഇകലങപില്  പ്രധസ്ഥാന  ഖണപികെയസ്ഥായപി  തകന്ന

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

1-7      കകമപദതപികെള

Audit  Major  Head ല്  ഉളകപടുന്ന  state  sponsored  scheme  എന്ന  വപിഷയതപില്

Observation ഉകണങപില്  നപിലവപില് കകമപദതപികെള എന്ന നപിര്ബന ഉപശതീര്ഷകെതപില്

(1-7)ആയപി ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന വപിവരങ്ങള/പടപികെ ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി പ്രസ്തുത ഖണപികെയപില്

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.  മറസ്   observation  ഒനന  ഇകലങപില്  പ്രധസ്ഥാന  ഖണപികെയസ്ഥായപി  തകന്ന

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.
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1-8      കെരസ്ഥാഷസ് പരപികശസ്ഥാധന

Audit  Major  Head ല് ഉളകപടുന്ന  Physical  verification  എന്ന വപിഷയതപില് കെരസ്ഥാഷസ്

പരപികശസ്ഥാധന എന്ന detailed sub Head ല് നപിലവപില്കെരസ്ഥാഷസ് പരപികശസ്ഥാധന എന്ന നപിര്ബന

ഉപശതീര്ഷകെതപില്  (1-8)ആയപി  ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന  വപിവരങ്ങള/പടപികെ  ഉപഖണപികെയസ്ഥായപി

പ്രസ്തുത ഖണപികെയപില് കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.   മറസ്   observation  ഒനന ഇകലങപില് പ്രധസ്ഥാന

ഖണപികെയസ്ഥായപി തകന്ന കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

1-9   ആഭരനര നപിയന്ത്രണന

Audit  Major  Head ല് ഉളകപടുന്ന  Internal  control എന്ന വപിഷയതപില്  (1-9)ആയപി

ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്ന വപിവരങ്ങള/പടപികെ / ഖണപികെയസ്ഥായപി തകന്ന കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

1-10   മറസ് ഓഡപിറ്റുകെള നടെതപിയതപികന്റെ വപിവരന

പടപികെ  ഉളകപടുകതണതപില.  മറസ്  ഓഡപിറ്റുകെള  നടെതപിയപിട്ടുള്ളതപികന്റെ  റപികപസ്ഥാര്ട്ടുകെള

പരപികശസ്ഥാധപിക്കുകെയന  പ്രസക്തമസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളപില്  തുടെര്  പരപികശസ്ഥാധന  നടെതപി

അധപികെവപിവരങ്ങള  ഉകണങപില്   ഖണപികെയപില്-അതതസ്  വപിഷയതപികല  ഖണപികെകെളപില്-

ഉളകപടുത്തുകെയന  കചയ്യുകെ.  ഇതപിനസ്ഥായപി   General  Administration  എന്ന  Major  Head കന്റെ

കെതീഴെപില്  Audit  &  inspection  എന്ന  sub  Head  ല്  ഉള്ള  detailed  sub  head  കെള

ഉപകയസ്ഥാഗപിക്കുകെകയസ്ഥാ  ഒന്നപിലധപികെന  നപിരതീകണങ്ങള  ഉകണങപില്  Add  new  option  വഴെപി

കചര്ക്കുകെകയസ്ഥാ കചയസ്ഥാന

1-11    വസ്ഥാര്ഷപികെ കെണക്കുകെളുകടെ അപസ്ഥാകെതകെള

Audit Major Head ല് ഉളകപടുന്ന Accounts Verification- എന്ന വപിഷയതപികല വപിവപിധ

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള ഉളകപടുന്നതപിനസ്ഥാല് അതപിനു പുറകമ ഈ ശതീര്ഷകെതപില് മറസ് പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള

ആവശരമപില. അതപിനസ്ഥാല് ഒഴെപിവസ്ഥാക്കുന.

5.   ഗസ്ഥാന്റെസ് വപിനപികയസ്ഥാഗ  സസ്ഥാകരപതന   (Annexure 2)

സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്  (മകെ) 16/2021/  ത.സസ്വ.ഭ വ  പ്രകെസ്ഥാരന ഐ.കകെ എന തയസ്ഥാറസ്ഥാകപി

സസ്ഥാപനന സസ്ഥാകരകപടുതപി നല്കുന്ന  ഗസ്ഥാന്റെസ് വപിനപികയസ്ഥാഗ പതപികെയപികല വപിവരങ്ങള വപിവപിധ
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ഗസ്ഥാന്റുകെളുകടെ  വപിനപികയസ്ഥാഗവുമസ്ഥായപി  ബനകപട   Grant  Utilisation  എന്ന  Audit  Head  കന്റെ

അടെപിസസ്ഥാനതപില് പരപികശസ്ഥാധപിചസ്     പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള ഉളകപടുത്തുകെയന ഗസ്ഥാന്റെസ്  വപിനപികയസ്ഥാഗ

സസ്ഥാകരപതന Aims ല് ക്രമതീകെരപിചപിരപിക്കുന്ന Annexure 2 ആയപി ഉളകപടുത്തുകെയന കചയണന.

ഗസ്ഥാന്റെസ്  വപിനപികയസ്ഥാഗ പതപികെ  ലഭപികസ്ഥാതപിരപിക്കുകെകയസ്ഥാ ലഭപിക്കുന്ന  ഗസ്ഥാന്റെസ്  വപിനപികയസ്ഥാഗ

പതപികെ അപൂര്ണ്ണകമസ്ഥാ കതറസ്ഥായ വപിവരങ്ങള ഉളകകസ്ഥാള്ളുന്നകതസ്ഥാ  ആകുന്ന സസ്ഥാഹചരരതപില്

അതരന അപസ്ഥാകെങ്ങള ഓഡപിറസ്  ഖണപികെയപില് പരസ്ഥാമര്ശമസ്ഥായപി  ഉളകകസ്ഥാള്ളപികകണതസ്ഥാണസ്.

ഗസ്ഥാന്റെസ് വപിനപികയസ്ഥാഗ പതപികെ  ലഭപികസ്ഥാതപിരപിക്കുന്ന സസ്ഥാഹചരരതപില് പ്രസ്തുത വപിവരന Annexure

2 ല് ഉളകപടുത്തുകെയന കചയണന.

6.   അകക്കൗണസ് കഹഡസ് കതരകഞ്ഞെടുക്കുന്ന വപിധന   - “   പ്രകതരകെന ശ്രദപിക്കുകെ  "

1.  സസ്ഥാപനന  ഇടെപസ്ഥാടുകെള    (Transaction)    ബുകസ്  കചയ  “  Account  Head”
കതകരകഞ്ഞെടുക്കുന്നതസ് എപ്രകെസ്ഥാരന   ?

ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  കചര്ക്കുന്നതപിനസ്  മുമ്പസ്  ആ  പരസ്ഥാമര്ശതപിനസ്  ആധസ്ഥാരമസ്ഥായ

ഇടെപസ്ഥാടുകെള സസ്ഥാപനന വസ്ഥാര്ഷപികെകെണകപില് ഉളകകസ്ഥാള്ളപിക്കുന്നതപിനസ് ബുകസ് കചയ “Account

Head”, AIMS ല് കചര്കകണതുണസ്.ഏകതങപിലുന "Account Head" കന മസ്ഥാതമസ്ഥായപി ബസ്ഥാധപികസ്ഥാത

കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളസ്ഥാകണങപില്  “Account  Head”  ബസ്ഥാധകെമല  എന്നസ്

കചര്കസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്.

 “Account Major Head”  ആയപി ഉളകപടുതപിയപിരപിക്കുന്നതസ് വസ്ഥാര്ഷപികെ കെണക്കുകെളപികല

ഓകരസ്ഥാ  കഷഡഡ്യുളുന,-  "Minor  Head”  ആയപി  ഉളകപടുതപിയപിരപിക്കുന്നതസ്  അതസ്ഥാതസ്  കഷഡഡ്യുളപില്

ഉളകപട ഓകരസ്ഥാ "Account Head” ഉന ആണസ്.

2.  വക്കൗചര്   -    തരങ്ങള

തകദ്ദേശ  സസ്വയനഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള  കെണക്കുകെള  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതപിനസ്

അടെപിസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കുന്നതസ്  “Receipt, Payment, Contra, Journal" എന്നതീ 4 തരന വക്കൗചറുകെളസ്ഥാണസ്. 

സസ്ഥാപനതപിനസ്   4  തരതപിലുളള  "Account  Head”  ആണസ്  ഉളളതസ്.അവയകടെ

ക്രമതീകെരണന തസ്ഥാകഴെ കചര്തപിരപിക്കുന പ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്.

“1.........”  ല്  തുടെങ്ങുന്ന  അകക്കൗണസ്  കഹഡുകെള  -  വരുമസ്ഥാനന  (  Income  side-Income  &
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Expenditure account)

“2.........”  ല്  തുടെങ്ങുന്ന  അകക്കൗണസ്  കഹഡുകെള  -  കചലവസ്  (  Expenditure  side-Income  &

Expenditure account)

“3.........” ല് തുടെങ്ങുന്ന അകക്കൗണസ് കഹഡുകെള - ബസ്ഥാധരത  ( Liability side -Balance sheet)

“4.........” ല് തുടെങ്ങുന്ന അകക്കൗണസ് കഹഡുകെള - ആസപി (Asset side -Balance sheet)

സസ്ഥാപനതപികന്റെ  ഏകതസ്ഥാരു  ധനകെസ്ഥാരര  ഇടെപസ്ഥാടുകെളുന   “Receipt,  Payment,  Contra,

Journal” എന്നതീ 4 തരന വക്കൗചറുകെളപിലൂകടെ കമല് സൂചപിപപിച പ്രകെസ്ഥാരമുളള 4 തരന "Account Head”

ല് , ഇടെപസ്ഥാടെപികന്റെ സസ്വഭസ്ഥാവതപിനസ് ഏറവുന അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥായ ,രണസ് എണ്ണതപികലങപിലുന (Debit ,

Credit)  കരഖകപടുതപി വസ്ഥാര്ഷപികെകെണക്കുകെളപികലകസ് എതപികചരുന.  ആയതപിനസ്ഥാല് ഓഡപിറസ്

നപിരതീകണങ്ങള  "Account  Head”  മസ്ഥായപി  ബനകപടുത്തുന്നതപിലൂകടെ  വസ്ഥാര്ഷപികെകെണക്കുകെളുകടെ

അടെപിസസ്ഥാനതപിലുളള ഓഡപിറസ് സസ്ഥാധരമസ്ഥാകുന. 

2.1.  Receipt  Voucher  (  രസതീതസ്  പരപികശസ്ഥാധന  ,  വരവപിനങ്ങളുകടെ  പരപികശസ്ഥാധന
എന്നപിവയപില്  കെകണത്തുന്ന  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ്     "Account  head”
കചര്ക്കുന്നതപിനസ്   )

കചകസ്  ,    ഡപി  .  ഡപി  ,    ഓണ്മലന് മുകഖനകയസ്ഥാ കെരസ്ഥാഷസ് ആകയസ്ഥാ തുകെ മകെപറ്റുകമ്പസ്ഥാള സസ്ഥാപനന
രസതീതസ്  നല്കണന.ബസ്ഥാങപില്  കചകസ്  നപികകപപിചതസ്  പസ്ഥാസ്സസ്ബുകപില്  കക്രഡപിറസ്
കചയകപടപിടപില  ,    കചകസ്  പണമസ്ഥാകസ്ഥാകത  മടെങ്ങപി    ,  തുടെങ്ങപി  ബസ്ഥാങസ്  നതീകപിയപിരപിപപികന
കനരപിടസ്  ബസ്ഥാധപിക്കുന്നതസ്ഥായപി  രസതീതസ്  പരപികശസ്ഥാധനയപില്  കെസ്ഥാണന്ന  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ്
അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്  അകകക്കൗണപികന്റെ കെണക്കുകെള സൂകപിക്കുന്ന ബസ്ഥാങസ്ബുകപികന്റെ    "Account
Head”   ആണസ് കചര്കകണതസ്  .(  ഖണപികെ   2.3   കൂടെപി കെസ്ഥാണകെ  )

വരുമസ്ഥാനവുമസ്ഥായപി  ബനകപട  മറസ്  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ്    ,  ഏതസ്  വരുമസ്ഥാനതപികന്മേലസ്ഥാണസ്
ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശമുളളതസ് ആ വരവസ് സസ്ഥാപനന ബുകസ് കചയ “  Account head "  ആണസ് ഓഡപിറസ്
ശതീര്ഷകെതപിനസ് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  “  Account head "  ആയപി ഖണപികെ കചര്ക്കുന്നതപിനസ് മുമ്പസ് “  AIMS “
ല്  കചര്കകണതസ്  .    അതപിനസ്  എപ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്    "Account  Head”    കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ്  എന്നസ്
ഖണപികെ   2.1.2,2.1.3   ല് കചര്തപിരപിക്കുന  . 

2.1.2      കെരസ്ഥാഷസ്ബുകസ്   /  ബസ്ഥാങസ്ബുകസ് മുകഖന   "Account head”   കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ്  .       

കചകസ്,  ഡപി.ഡപി,  ഓണ്മലന്  മുകഖനകയസ്ഥാ  കെരസ്ഥാഷസ്  ആകയസ്ഥാ  തുകെ  മകെപറ്റുകമ്പസ്ഥാള

സസ്ഥാപനന രസതീതസ് നല്കണന.  കെരസ്ഥാഷസ് ആയപി രസതീതസ് വന്ന തുകെകെള കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപിലുന കചകസ് ,
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ഡപി.ഡപി, ഓണ്മലന് ആയപി വരവസ് വന്ന തുകെകെള ബസ്ഥാങസ്ബുകപിലുന “Debit" കകെസ്ഥാളതപില് വരവസ്

വയ്ക്കണന.  വരവപിനങ്ങളുകടെ  പരപികശസ്ഥാധനയപില്   ഏകതങപിലുന  വരവപിനങ്ങകള  സനബനപിചസ്

ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  ഉണസ്ഥാകുകമ്പസ്ഥാള  അതപിനസ്  ആധസ്ഥാരമസ്ഥായ  രസതീതസ്  നമ്പര്  ,തതീയതപി

എന്നപിവ  കെകണതപി  കെരസ്ഥാഷസ്ബുകസ്  അകലങപില്  ബസ്ഥാങസ്ബുകസ്  പരപികശസ്ഥാധപിചസ്  അതപില്

"Description" എന്ന കകെസ്ഥാളതപില് സസ്ഥാപനന വരവസ് ബുകസ് കചയ "Account Head” കെകണതസ്ഥാന

.ഉദസ്ഥാഹരണതപിനസ് ചുവകടെ കചര്തപിരപിക്കുന്ന കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപികന്റെ ചപിതന ശ്രദപികസ്ഥാന.

ചപിതതപികല കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില് നപിനന  11906011069  നമ്പര് രസതീതസ് തതീയതപി  20/3/20

(Receipt  voucher)  പ്രകെസ്ഥാരമുളള  വരവപില്  ,വസ്തുനപികുതപിയപിനതപില്  ഏകതങപിലുന  ഓഡപിറസ്

നപിരതീകണന ഉകണങപില് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  "Account  Head”  ആയപി കചര്കകകണതസ്  "431100101-

Receivable for Property tax on residential building (current)”  ആകണന്നസ് കെസ്ഥാണസ്ഥാന.  അകത

രസതീതസ്  നമ്പര്  പ്രകെസ്ഥാരമുളള  വരവപില്  മലബ്രറപികസസ്സപിലസ്ഥാണസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  എങപില്

ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ "Account Head”  ആയപി  "350300101-Government dues payable-Library cess “

എന്ന ശതീര്ഷകെന കചര്കസ്ഥാന.

കചകസ്,  ഡപി.ഡപി,  ഓണ്മലന്  മുകഖനയളള  വരവപിനങ്ങളപിലസ്ഥാണസ്  പരസ്ഥാമര്ശകമങപില്

11



അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്ബുകസ്  കമല് സൂചപിപപിച   രതീതപിയപില് പരപികശസ്ഥാധപിചസ്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  "Account

Head” കെകണതസ്ഥാന.

2.1.3   വരവസ് കരഖകപടുതപിയ രസതീതസ് പരപികശസ്ഥാധപിചസ്   "Account head”   കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ്
കചകസ്,  ഡപി.ഡപി,  ഓണ്മലന്  മുകഖനകയസ്ഥാ  കെരസ്ഥാഷസ്  ആകയസ്ഥാ  തുകെ  മകെപറ്റുകമ്പസ്ഥാള

സസ്ഥാപനന രസതീതസ്  നല്കണന.  ആ രസതീതപികന്റെ കെക്കൗണര് കഫസ്ഥായപിലപില് വരവസ്  തുകെ കക്രഡപിറസ്

കചയ ശതീര്ഷകെതപികന്റെ "Account Head code” കെസ്ഥാണസ്ഥാവുന്നതസ്ഥാണസ്. ഒരു രസതീതപില് തകന്ന ഒരു

“Transaction  type”  മസ്ഥായപി  ബനകപടസ്  വപിവപിധ  "Account  Head  code”കെളപില്  തുകെ

അടെവസ്ഥാകപിയതസ്ഥായപി   കെകണകസ്ഥാന.  അതരന  സസ്ഥാഹചരരതപില്  ഏതു  ശതീര്ഷകെവുമസ്ഥായപി

ബനകപടസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശന  ഉളളതസ്  ആ  "Account  Head  code”

ഉളകപടുതസ്ഥാന.ഉദസ്ഥാഹരണതപിനസ്  തസ്ഥാകഴെ  കചര്തപിരപിക്കുന്ന  രസതീതപികന്റെ  കെക്കൗണര്

കഫസ്ഥായപിലപികന്റെ ചപിതന പരപികശസ്ഥാധപികസ്ഥാന.

“Property  Tax”  എന്ന “Transaction  type”  ല്  “350300101,  431100103,  350300101,

431100103” എന്നതീ "Account Head code”കെളപിലസ്ഥായപി 148815/- രൂപ അടെവസ്ഥാകപിയപിരപിക്കുന.

എ) 3...ല് തുടെങ്ങുന്ന  "Account  Head  code”  ബസ്ഥാധരതകയ സൂചപിപപിക്കുന.ബസ്ഥാലന്സസ്ഷതീറപില്

“Liability side” ല് ഈ "Account Head code” പരപികശസ്ഥാധപിക്കുകമ്പസ്ഥാള " 350300101-Government

and other Dues Payable- Library cess “ ആകണന്നസ് മനസ്സപിലസ്ഥാകസ്ഥാന.
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ബപി)  4...ല്  തുടെങ്ങുന്ന  "Account  Head  code”  ആസപികയ  സൂചപിപപിക്കുന.ബസ്ഥാലന്സസ്ഷതീറപില്

“Asset side”  ല് "Account Head code”  പരപികശസ്ഥാധപിക്കുകമ്പസ്ഥാള " 431100103- Receivables for

Property Tax on Non-Residential Buildings (current)“ ആകണന്നസ് മനസ്സപിലസ്ഥാകസ്ഥാന.

ഇതപില്  നപിനന  ഈ  രസതീതസ്  പ്രകെസ്ഥാരന  തന്വര്ഷകത  രണസ്

അര്ദവര്ഷങ്ങളപികലക്കുമുളള വസ്തുനപികുതപി  (കനസ്ഥാണ് കറസപികഡന്ഷരല്) ,  മലബ്രറപി കസസ്സസ്

എന്നപിവ അടെവസ്ഥാകപിയതസ്ഥാകണന്നസ് കെസ്ഥാണസ്ഥാന.  രസതീതപില് കചകപികന്റെ വപിവരങ്ങള ഉളളതപിനസ്ഥാല്

കചകസ്  മുകഖനയളള  കെളകനസ്ഥാകണനന  മനസ്സപിലസ്ഥാകസ്ഥാന.  ഈ  രസതീതസ്  പ്രകെസ്ഥാരമുളള

വരവപിനതപില്  (  Property  tax,  Library  cess)  ഏകതങപിലുന  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  ഉകണങപില്

ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ “Account head”  ആയപി  " 431100103- Receivables for Property Tax on Non-

Residential Buildings (current)“," 350300101-Government and other Dues Payable- Library

cess “  എന്നപിവ യഥസ്ഥാക്രമന കതകരഞ്ഞെടുകസ്ഥാന.  ഇനപി കചകസ് നപികകപപിചതുമസ്ഥായപി ബനകപടസ്

രസതീതസ്  പരപികശസ്ഥാധനയമസ്ഥായപി  ബനകപട്ടുളള  നപിരതീകണമസ്ഥാകണങപില്  നപികകപപിച  ബസ്ഥാങസ്

അകക്കൗണപികന സൂചപിപപിക്കുന്ന "Account Head” ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശതപിനസ് മുമ്പസ് കചര്കണന.

2.2.Payment  Voucher  (  കചലവസ്  ഭസ്ഥാഗകത  ഓഡപിറസ്  നപിരതീകണങ്ങളകസ്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ
"Account head ”   കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതപിനസ്  )

സസ്ഥാപനന  ബസ്ഥാങസ്  മുകഖകനകയസ്ഥാ  കെരസ്ഥാഷസ്  മുകഖനകയസ്ഥാ  പണന  കചലവസ്  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള

“  Payment  Voucher”    മുകഖനയസ്ഥാണസ്  കെണകപില്  കരഖകപടുതലുകെള  വരുത്തുന്നതസ്  .  പണന

പപിന്വലപിചതസ്  ബസ്ഥാങസ്ബുകപില്  കരഖകപടുതപിയപിടപില  ,    ബസ്ഥാങസ്ബുകപില്  കരഖകപടുതപിയ

തുകെയന  പസ്ഥാസ്സസ്ബുകപില്  പപിന്വലപികലസ്ഥായപി  കരഖകപടുതപിയ  തുകെയന  വരതരസ്ഥാസന

തുടെങ്ങപി  ബസ്ഥാങസ്  നതീകപിയപിരപിപപികന  ബസ്ഥാധപിക്കുന്നതുന  പണന  പപിന്വലപികല്

പരപികശസ്ഥാധനയപില്  കെകണതപിയതുമസ്ഥായ  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ്  അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്

അകക്കൗണപികന്റെ  കെണക്കുകെള  സൂകപിക്കുന്ന  ബസ്ഥാങസ്ബുകപികന്റെ    "Account  Head”    ആണസ്

കചര്കകണതസ്  .

കചലവസ്  ഓഡപിറ്റുമസ്ഥായപി  ബനകപട  മറസ്  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള  കചര്ക്കുകമ്പസ്ഥാള
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ഏതപിനതപില്  കചലവസ്  കചയകപസ്ഥാളസ്ഥാണസ്  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശമുണസ്ഥായതസ്  ആ  കചലവപികന്റെ

“  Account  head”    ആണസ്  ഓഡപിറസ്  ശതീര്ഷകെതപിനസ്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  “  Account  head  "    ആയപി

ഖണപികെ കചര്ക്കുന്നതപിനസ് മുമ്പസ് “  AIMS”    ല് കചര്കകണതസ്  .  അതപിനസ് എപ്രകെസ്ഥാരമസ്ഥാണസ്    "Account

Head”   കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ് എന്നസ് ഖണപികെ   2.2.1,2.2.2   ല് കചര്തപിരപിക്കുന  . 

2.2.1      കെരസ്ഥാഷസ്ബുകസ്  /   ബസ്ഥാങസ്ബുകസ് മുകഖന   "Account head ”   കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ്
സസ്ഥാപനന  ബസ്ഥാങസ്  മുകഖനകയസ്ഥാ  കെരസ്ഥാഷസ്  മുകഖനകയസ്ഥാ  പണന  കചലവസ്  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള

“Payment Voucher” മുകഖനയസ്ഥാണസ് കെണകപില് കരഖകപടുതലുകെള വരുത്തുന്നതസ്. തുകെ കചലവസ്

കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള  കെരസ്ഥാഷസ്ബുകസ്  അകലങപില്  ബസ്ഥാങസ്ബുകസ്   കന്റെ   “Credit  side"  ല്

കരഖകപടുതലുകെള  വരുത്തുന.  ആയതസ്  പരപികശസ്ഥാധപിചസ്  ബുകസ്  കചയ  കചലവസ്  ശതീര്ഷകെന

കെകണതസ്ഥാന. കചലവസ് കരഖകെള പരപികശസ്ഥാധപിക്കുകമ്പസ്ഥാള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശന ഉകണങപില് അതസ്

കെരസ്ഥാഷസ്  മുകഖനയളള കചലവസ്ഥാകണസ്ഥാ ബസ്ഥാങസ്  മുകഖനയളള കചലവസ്ഥാകണസ്ഥാ എന്നസ് പരപികശസ്ഥാധപിചസ്

കെരസ്ഥാഷസ് മുകഖനയളള കചലവസ്ഥാകണങപില് കെരസ്ഥാഷസ്ബുക്കുന ബസ്ഥാങസ് മുകഖനയളള കചലവസ്ഥാകണങപില്

അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്ബുക്കുന പരപികശസ്ഥാധപിചസ്   വക്കൗചര് നമ്പരപികന്റെ അടെപിസസ്ഥാനതപില്  "Description"

എന്ന  കകെസ്ഥാളതപില്  പരസ്ഥാമര്ശതപിനസ്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  “Account  head”  കെകണതസ്ഥാന.

ഉദസ്ഥാഹരണതപിനസ് തസ്ഥാകഴെ കചര്തപിരപിക്കുന്ന ബസ്ഥാങസ്ബുകപികന്റെ ചപിതന കെസ്ഥാണകെ.
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ഇതപില്   വക്കൗചര്  നമ്പര്  21900523  (കചകസ്  നമ്പര്  18035  തതീ  22/8/2019)  ആയപി

11,000/-  രൂപ  റപിപയര് ഇനതപില്  കചലവസ്  കചയതപില് ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശന ഉകണങപില്

ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  “Account  head”  "230500902-  Repairs  and  Maintenance  -Movable  assets

Vehicles” ആകണന്നസ് കെസ്ഥാണസ്ഥാന.

കെരസ്ഥാഷസ് മുകഖനയസ്ഥാണസ് കചലവസ് കചയതസ് എങപില് കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില് കമല് രതീതപിയപിലുളള

പരപികശസ്ഥാധന നടെതപി ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ “Account head” കെകണതണന.

2.2.2    സസ്ഥാപനന  തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന  “  Payment  voucher”    മുകഖന     "Account  head  code”
കെണ്ടുപപിടെപിക്കുന്നതസ്
സസ്ഥാപനന തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന “Payment voucher” കന്റെ ചപിതന ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

തനതസ്  ഫണസ്  വക്കൗചറുകെളുകടെ  കൂകടെ  ഈ  കപകയ്മെന്റെസ്  വക്കൗചര്  സൂകപിക്കുനണസ്.ഇതപില്

കഡബപിറസ്   (Dr)  ആയപി   കചര്തപിരപിക്കുന്ന  “Account  head”  ആണസ്  ഓഡപിറസ്  പരസ്ഥാമര്ശന

ഉകണങപില്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  “Account  head”  ആയപി  കചര്കകണതസ്.  (കക്രഡപിറസ്  (Cr)  ആയപി

കെരസ്ഥാഷസ്,ബസ്ഥാങസ്,ട്രഷറപി (കസവപിനഗസ്സസ്)  എന്നപിവയസ്ഥാണസ് കെസ്ഥാണകെ. അതസ് സൂചപിപപിക്കുന്നതസ് കെരസ്ഥാഷസ്

ആയപി  /ബസ്ഥാങപില്  നപിന്നസ്/ട്രഷറപി  കസവപിനഗസ്സസ്  അകക്കൗണപില്  നപിനന  തുകെ  പപിന്വലപിച്ചു

എന്നസ്ഥാണസ്.)
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കുറപിപസ്-  വപികെസനഫണസ്,  കമയപിന്റെനന്സസ് ഗസ്ഥാന്റെസ് തുടെങ്ങപി കെണ്കസസ്ഥാളപികഡറഡസ് ഫണപില്

നപിനന  പപിന്വലപിചസ്  കചലവഴെപിക്കുന്ന  തുകെകെള  കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില്  ആണസ്  കചലവസ്ഥായപി

കരഖകപടുത്തുന്നതസ്.സസ്ഥാപനതപില്  നപിനന  "Grantwise  expenditure  details”

ലഭരമസ്ഥാകപി,കവക്കൗചര്  നമ്പര്  കെകണതപി  ,കെരസ്ഥാഷസ്ബുകസ്  പരപികശസ്ഥാധപികചസ്ഥാ  കപകയ്മെന്റെസ്

വക്കൗചര് ലഭരമസ്ഥാകപികയസ്ഥാ ബുകസ് കചയ “Account head”കെകണതണന.

2.3. Contra voucher
സസ്ഥാപനന  കകെസ്ഥാണ്ട്രസ്ഥാകവക്കൗചറുകെള  മുകഖന  കരഖകപടുതലുകെള  വരുത്തുന്നതസ്  തസ്ഥാകഴെ

കചര്തപിരപിക്കുന്ന സസ്ഥാഹചരരങ്ങളപിലസ്ഥാണസ്.

എ)  ബസ്ഥാങപില്  നപിനന  പണന  കസല്ഫസ്  കചകസ്  മുകഖന  പപിന്വലപിക്കുകമ്പസ്ഥാള

(കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില് “Debit” ഭസ്ഥാഗതസ്, ബസ്ഥാങസ്ബുകപില് “Credit” ഭസ്ഥാഗതസ്)

ബപി)  പണന  ബസ്ഥാങപില്  നപികകപപിക്കുകമ്പസ്ഥാള  (ബസ്ഥാങസ്ബുകപില്  “Debit”  ഭസ്ഥാഗതസ്,

കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില്  “Credit” ഭസ്ഥാഗതസ്)

സപി)  ബസ്ഥാങപില്  നപിന്നസ്  മകറസ്ഥാരു  ബസ്ഥാങപികലകസ്  തുകെ  ട്രസ്ഥാന്സ്ഫര്  കചയ്യുകമ്പസ്ഥാള

(പപിന്വലപിക്കുന്ന  ബസ്ഥാങപികന്റെ  ബസ്ഥാങസ്ബുകപില്  "  Credit”  ഭസ്ഥാഗതസ്,നപികകപപിക്കുന്ന  ബസ്ഥാങപികന്റെ

ബസ്ഥാങസ്ബുകപില് “Debit"ഭസ്ഥാഗതസ്)

കമല്  ചപിതതപില്  “TDCB  -Ownfund”  എന്ന  ബസ്ഥാങപില്  പണന  നപികകപപിചതസ്
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ബസ്ഥാങസ്ബുകപില് കരഖകപടുതപിയപിരപിക്കുന്നതസ് കെസ്ഥാണസ്ഥാന. 

“Contra  Voucher”  ല്  വരുമസ്ഥാനകമസ്ഥാ  കചലകവസ്ഥാ  ഉളകപടെസ്ഥാതതപിനസ്ഥാല്

വരുമസ്ഥാനശതീര്ഷകെകമസ്ഥാ  കചലവസ്  ശതീര്ഷകെകമസ്ഥാ  കെകണതസ്ഥാനസ്ഥാവപില.കരഖകപടുതലപില് കെരസ്ഥാഷന

ബസ്ഥാങന  ഒരുകപസ്ഥാകല  ഉളകപടുന്നതപിനസ്ഥാല്  പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ്  ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ  ഏതു  ശതീര്ഷകെന

കതകരകഞ്ഞെടുകണന  എന്നസ്  ആശയകുഴെപന  ഉണസ്ഥാകയകസ്ഥാന.ആയതപിനസ്ഥാല്  കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ

റപികപസ്ഥാര്ടപിനഗസ്  നപിലവസ്ഥാര  പസ്ഥാലനന  നപിഷ്കര്ഷപിക്കുന്നതപികന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായപി  "Contra  Voucher”

തരതപില് ഉണസ്ഥാവസ്ഥാന് സസ്ഥാധരതയളള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളുന കതകരഞ്ഞെടുകകണ “Account

Head” കെളുന ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

 
ക്രമന പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാകകണ “Account

head”

a കെളകന് തുകെ അടെവസ്ഥാകസ്ഥാതപിരപികല് 45010101-Cash

b കെളകന് തുകെ കുറവസ് അടെവസ്ഥാകല് 45010101-Cash

c കെളകന് തുകെ കൂടുതല് അടെവസ്ഥാകപി 45010101-Cash

d കെളകന്  തുകെ  ക്രമരഹപിതമസ്ഥായ  ഇടെകവളകെളപില്
അടെവസ്ഥാകല് 

45010101-Cash

e കസല്ഫസ്  കചകസ്  മുകഖന  തുകെ  പപിന്വലപിചതസ്
കെരസ്ഥാഷസ്ബുകപില് കരഖകപടുതസ്ഥാതപിരപികല്

അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്/  ട്രഷറപി
കസവപിനഗസ്സസ് അകകക്കൗണപികന്റെ
“Account code”

f കെളകന്  തുകെ  അടെവസ്ഥാകപിയതസ്  ബസ്ഥാങസ്/ട്രഷറപി
പസ്ഥാസ്സസ്ബുകപില് കരഖകപടുതപിയപിടപില

45010101-Cash

g കെളകന്  തുകെ  അടെവസ്ഥാകപിയതസ്  ബസ്ഥാങസ്  /ട്രഷറപി
പസ്ഥാസ്സസ്ബുകപില് കുറവസ് വരവസ് കരഖകപടുതപി

അതസ്ഥാതസ്  ബസ്ഥാങസ്/  ട്രഷറപി
കസവപിനഗസ്സസ് അകകക്കൗണപികന്റെ
“Account code”

h ബസ്ഥാങപില്  നപിനന  മകറസ്ഥാരു  ബസ്ഥാങപികലകസ്  തുകെ
ട്രസ്ഥാന്സ്ഫര്- അപസ്ഥാകെതകെള

ഏതു  ബസ്ഥാങപികല  ഇന്സ്ട്രുകമന്റെസ്
ഉപകയസ്ഥാഗപിചസ്ഥാകണസ്ഥാ  ഇടെപസ്ഥാടെസ്
നടെത്തുന്നതസ്  ആ  ബസ്ഥാങപികന്റെ
“Account code”

i സപിരനപികകപങ്ങകള കുറപിച്ചുളള പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള സപിരനപികകപതപികന്റെ
“Account code”
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2.4. Journal Voucher

ബസ്ഥാങസ്,  കെരസ്ഥാഷസ്  മുകഖനയലസ്ഥാത  എലസ്ഥാ  ഇടെപസ്ഥാടുകെളുന  കരഖകപടുത്തുന്നതസ്  “Journal

Voucher”  ലൂകടെയസ്ഥാണസ്.  കജണല്  കവക്കൗചറുകെള  മുകഖന  കരഖകപടുതപിയപിരപിക്കുന്ന  എലസ്ഥാ

ഇടെപസ്ഥാടുകെളുന  “Journal  Book”  ല്  നപിനന  ലഭരമസ്ഥാണസ്.കജണല്  ബുകപികന്റെ  ചപിതന  ചുവകടെ

കചര്ക്കുന.

കജണല് വക്കൗചറപില് വരതരസ  സസ്വഭസ്ഥാവങ്ങളുളള  (വരുമസ്ഥാനന,കചലവസ്,ബസ്ഥാധരത,ആസപി  )

എന്നപിവ  തമപിലുളള  ഇടെപസ്ഥാടുകെള  കരഖകപടുതപികയകസ്ഥാന.ആയതപിനസ്ഥാല്  ഓഡപിറസ്

പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളുമസ്ഥായപി  ബനകപടസ്  “Account  head”  കതകരഞ്ഞെടുക്കുന്നതപിനസ്  കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ

റപികപസ്ഥാര്ടപിനഗസ് നപിലവസ്ഥാരന പസ്ഥാലപിക്കുന്നതപിനസ്,പരസ്ഥാമര്ശങ്ങളകസ് ആധസ്ഥാരമസ്ഥാകയകസ്ഥാവുന്ന കജണല്

എന്ട്രപികെളുകടെ കപസ്ഥാതുസസ്വഭസ്ഥാവതപികന്റെ അടെപിസസ്ഥാനതപില് കതകരഞ്ഞെടുകകണ “Account Head”

കെള ചുവകടെ കചര്ക്കുന.

ക്രമന കജണല് എന്ട്രപികെളുകടെ തരന ബസ്ഥാധകെമസ്ഥാകകണ “Account
head”

a വരുമസ്ഥാനന  വര്ദപിക്കുന്നതസ്  സൂചപിപപിക്കുന്നതപിനസ്
കജണല്  എന്ട്രപി  മുകഖന  നടെതപിയപിട്ടുളള
കരഖകപടുതലുകെളപികന്മേലുളള/നടെതസ്ഥാന്  വപിട്ടുകപസ്ഥായ

1......ല്  തുടെങ്ങുന്ന
വരുമസ്ഥാനങ്ങളുകടെ  “Account
head” ഉപകയസ്ഥാഗപികണന.
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കരഖകപടുതലുകെകള കുറപിച്ചുളള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശന .
(1....ല് തുടെങ്ങുന്ന വരുമസ്ഥാനങ്ങളുകടെ “Account head” നസ്
“Credit” നല്കപിയപിട്ടുളള /നകല്കണ കരഖകപടുതലുകെള)

b ബസ്ഥാധരത  വര്ദപിക്കുന്നതസ്  സൂചപിപപിക്കുന്നതപിനസ്
കജണല്  എന്ട്രപി  മുകഖന  നടെതപിയപിട്ടുളള
കരഖകപടുതലുകെളപികന്മേലുളള/നടെതസ്ഥാന്  വപിട്ടുകപസ്ഥായ
കരഖകപടുതലുകെകള കുറപിച്ചുളള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശന .

( 3....ല് തുടെങ്ങുന്ന ബസ്ഥാധരതകെളുകടെ  “Account  head”
നസ്  “Credit”  നല്കപിയപിട്ടുളള  /നകല്കണ
കരഖകപടുതലുകെള)

3......ല്  തുടെങ്ങുന്ന
ബസ്ഥാധരതയകടെ   “Account
head” ഉപകയസ്ഥാഗപികണന

c ആസപി  കുറയന്നതസ്  സൂചപിപപിക്കുന്നതപിനസ്  കജണല്
എന്ട്രപി  മുകഖന  നടെതപിയപിട്ടുളള
കരഖകപടുതലുകെളപികന്മേലുളള/നടെതസ്ഥാന്  വപിട്ടുകപസ്ഥായ
കരഖകപടുതലുകെകള കുറപിച്ചുളള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശന .

( 4....ല് തുടെങ്ങുന്ന ബസ്ഥാധരതകെളുകടെ  “Account  head”
നസ്  “Credit”  നല്കപിയപിട്ടുളള  /നകല്കണ
കരഖകപടുതലുകെള)

4......ല് തുടെങ്ങുന്ന  ആസപിയകടെ
“Account  head”
ഉപകയസ്ഥാഗപികണന.

d കചലവസ്  കുറയന്നതസ്  സൂചപിപപിക്കുന്നതപിനസ്  കജണല്
എന്ട്രപി  മുകഖന  നടെതപിയപിട്ടുളള
കരഖകപടുതലുകെളപികന്മേലുളള/നടെതസ്ഥാന്  വപിട്ടുകപസ്ഥായ
കരഖകപടുതലുകെകള കുറപിച്ചുളള ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശന .

( 2....ല് തുടെങ്ങുന്ന കചലവുകെളുകടെ  “Account head”  നസ്
“Credit” നല്കപിയപിട്ടുളള /നകല്കണ കരഖകപടുതലുകെള)

2......ല് തുടെങ്ങുന്ന  കചലവപികന്റെ
“Account  head”
ഉപകയസ്ഥാഗപികണന.

3. ബസ്ഥാങസ് റതീകെണ്സപിലപികയഷന് പതപികെ
ബസ്ഥാങസ്  റതീകെണ്സപിലപികയഷന്  പതപികെയമസ്ഥായപി  ബനകപട  അപസ്ഥാകെതകെള  ഓഡപിറസ്

പരസ്ഥാമര്ശന ആയപി കചര്ക്കുകമ്പസ്ഥാള അതസ്ഥാതസ് ബസ്ഥാങസ് അകക്കൗണ്ടുകെളുകടെ “Account Head” ആണസ്

കചര്കകണതസ്.

4. കപസ്ഥാതുവസ്ഥായ നപിര്കദ്ദേശങ്ങള

4.1.   സര്കസ്ഥാര്  ഉതരവസ്  (കെകയഴുതസ്)152/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ   തതീയതപി  26.7.2011  പ്രകെസ്ഥാരന
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“Account head” കെള, അകകക്കൗണപിനഗസ്  നയങ്ങള,തതസ്വങ്ങള എന്നപിവ നപിര്ണയപിചപിട്ടുണസ്.

4.2.   സസ്ഥാപനന  ഓകരസ്ഥാ  ഇടെപസ്ഥാടുന  ബുകസ്  കചയ  “Account  head”  ആ  ഇടെപസ്ഥാടെപികന്റെ

സസ്വഭസ്ഥാവവുമസ്ഥായപി കയസ്ഥാജപിക്കുന്നപികലങപിലുന കമല് സര്കസ്ഥാര് ഉതരവസ് പ്രകെസ്ഥാരമുളള അകക്കൗണപിനഗസ്

നയങ്ങള,തതസ്വങ്ങള  എന്നപിവ  പ്രകെസ്ഥാരമുളള  നപിര്കദ്ദേശങ്ങളകസ്  അനുസൃതവുമകലങപിലുന

സസ്ഥാപനന  നപിലവപില്  ബുകസ്  കചയ  “Account  Head”  കന്റെ  അടെപിസസ്ഥാനതപില്  ഖണപികെ

തയസ്ഥാറസ്ഥാകപി ,ഈ അപസ്ഥാകെത ഓഡപിറസ് പരസ്ഥാമര്ശമസ്ഥായപി ഉളകപടുകതണതസ്ഥാണസ്.

4.3.  ഓഡപിറസ് നപിരതീകണതപിനസ് ആധസ്ഥാരമസ്ഥായ ഇടെപസ്ഥാടുകെളകസ് ബസ്ഥാധകെമസ്ഥായ “Account Head”

സസ്ഥാപനന  അകത  സസ്ഥാമ്പതപികെവര്ഷന  തകന്ന  കജണല്  മുകഖന  തപിരുതപിയതസ്ഥായപി

ശ്രദയപില്കപടുകെയസ്ഥാകണങപില്  തപിരുതപിയ  “Account  Head”  ആണസ്  ഖണപികെകസ്  മുമ്പസ്

കചര്കകണതസ്.

4.4.   സസ്ഥാപനന  ഏകതങപിലുന  ഇടെപസ്ഥാടുകെള  കെണകപില്  കരഖപടുതസ്ഥാതതസ്ഥാണസ്  ഓഡപിറസ്

പരസ്ഥാമര്ശകമങപില്  ,കമല് നപിര്കദ്ദേശങ്ങളകസ് വപികധയമസ്ഥായപി അനുകയസ്ഥാജരമസ്ഥായ “Account Head”

ഓഡപിറസ് ഖണപികെയ്ക്കസ് മുകന്നസ്ഥാടെപിയസ്ഥായപി കചര്കകണതസ്ഥാണസ്.

5. റപികപസ്ഥാര്ടപിനഗസ് നപിലവസ്ഥാരപസ്ഥാലനന-ഉതരവസ്ഥാദപിതങ്ങള

1 റപികപസ്ഥാര്ടസ് തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്ന
 ഓഡപിറര്

: ഈ സര്ക്കുലറപികല നപിര്കദശങ്ങള അനുവര്തപി ക്കുന്നതപില്
പ്രസ്ഥാകയസ്ഥാഗപികെ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉകണങപില്  കമലധപികെസ്ഥാരപികയ
ധരപിപപിചസ്  അനുമതപി  വസ്ഥാങ്ങസ്ഥാകത  -  വപിരുദമസ്ഥായപി  റപികപസ്ഥാര്ടസ്
തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതസ് ശപികസ്ഥാര്ഹമസ്ഥാണസ്.

2 ബസ്ഥാചസ് ലതീഡര് : കദശതീയ തലതപില് അപകപസ്ഥാള വപിവരന ലഭരമസ്ഥാകുന്ന വപിധന
സുതസ്ഥാരരമസ്ഥായസ്ഥാണസ് ഓഡപിറസ് ടെതീന പ്രവര്തപിക്കുന്നതസ്. അതപിനസ്ഥാല്
റപികപസ്ഥാര്ടസ്  കചകയണ പരസ്ഥാമര്ശങ്ങള അപകപസ്ഥാള എയപിനസസ്
മുകഖന അപസ് കലസ്ഥാഡസ് കചയ്യുന്നതുന കതറ്റുകെളുന മവരുദരങ്ങളുന
കൂടെസ്ഥാകത  വപിവരങ്ങള  കചര്ക്കുന്നതുന  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതപിനസ്
ഉതരവസ്ഥാദപി ആണസ്.

3 കെസ്ഥാരരസ്ഥാലയ കമധസ്ഥാവപികെള : റപികപസ്ഥാര്ടപിനഗസ്  യഥസ്ഥാവപിധപി നടെക്കുന എനറപസ്ഥാക്കുന്നതപിനുള്ള
നപിരനരമസ്ഥായ നപിരതീകണവുന കപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹനവുന നല്കെണന.

    (ഒപസ്)
  ഡയറകര്
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