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വിഷയം:-  കേ�രള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ് വകുപ്പ്- �ണ്�റന്റ് നഗരസഭ ഓഡിറ്റ് 
     �ാര്യാലയങ്ങളുകെ0 പ്രവര്ത്തനം കൂടുതൽ �ാര്യക്ഷമമാക്കുന്നതിനും  
     ക്രമകെപ്പടുത്തുന്നതിനുമുള്ള ന0പ0ി�ള് - മാര്ഗ്ഗനിര്കേ@ശങ്ങള് 
     പുറകെപ്പടുവിക്കുന്നു.

1994-കെല കേ�രള കേലാക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് നിയമത്തികെല കെസക്ഷന് 2(ബി) യിൽ
'�ണ്�റന്റ് ഓഡിറ്റ്'  എന്നാൽ പ്രസക്തമായ നിയമങ്ങള് പ്ര�ാരം തങ്ങളിൽ നിക്ഷിപ്തമായ
അധി�ാരങ്ങള്  വിനികേയാഗിച്ച്  സര്ക്കാര്  പ്രകേത്യ�മായി  നിയമിച്ചിട്ടുള്ള  ഓഡിറ്റര്മാര്
മുകേRനയുള്ള തകേ@ശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനത്തികെന്റ അക്കൗണ്ടു�ളുകെ0 തു0ര്ച്ചയായുള്ള ഓഡിറ്റ്
എന്നര്ത്ഥമാകുന്നു എന്ന് നിര്വചിച്ചിട്ടുണ്ട്.  �ണ്�റന്റ്  ഓഡിറ്റ്  സംവിധാനം പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന
തകേ@ശസ്ഥാപനങ്ങളിൽ  '�ണ്�റന്റായി'  പരികേശാധന  നിര്വ്വഹികേക്കണ്ടതാകെണങ്കിലും  ആ
പ്രക്രിയ നിലവിൽ പൂര്ണ്ണമായ അര്ത്ഥത്തിൽ ന0പ്പിലായിട്ടില്ല. �ണ്�റന്റ് മുനിസിപ്പൽ/കേ�ാര്
പ്പകേറഷന്  ഓഡിറ്റ്  �ാര്യാലയങ്ങള്  വാര്ഷി�  �ണക്കു�ളുകെ0  ലഭ്യതയ്ക്കനുസരിച്ച്  വാര്ഷി�
ഓഡിറ്റ് ന0ത്തി വാര്ഷി� ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് പുറകെപ്പടുവിക്കു�യാണ് കെചയ്തു വരുന്നത്.  പണം
സ്വീ�രിച്ച്  (കേസാണൽ  ഓഫീസു�ള്  ഉള്കെപ്പകെ0)  നല്കുന്ന  എല്ലാ  തരം  (മാന്വൽ/  �മ്പ്യൂട്ടര്)
രസീതു�ളുകെ0യും  അവയുകെ0 അ0വികെന്റയും ദൈmനംmിന പരികേശാധന നിലവിൽ �ണ്�റന്റ്
ഓഡിറ്റ് �ാര്യാലയങ്ങളിൽ പൂര്ണ്ണമായും നിര്വ്വഹിക്കകെപ്പടുന്നില്ല. വിവിധ ഫണ്ടിനങ്ങളിൽ നിന്ന്
ലഭ്യമാകുന്ന  തു��ളുകെ0  പരികേശാധനയും  പരിമിതമാണ്.  വരവ്,  ഒടുക്ക്,  പിന്വലിക്കൽ
എന്നിവയുകെ0 പരികേശാധന �ാര്യക്ഷമമായി ദൈmനംmിനം നിര്വ്വഹിച്ചാൽ മാത്രകേമ �ണ്�റന്റ്
ഓഡിറ്റികെന്റ ഉകേ@ശ്യലക്ഷ്യങ്ങള് ന0പ്പിലാവു�യുള്ളൂ. �ണ്�റന്റ് �ാര്യാലയവുമായി ബന്ധകെപ്പട്ട
ഓഡിറ്റീ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ അടുത്തികെ0 നിരവധി സാമ്പത്തി� ക്രമകേക്കടു�ളും പണാപഹരണവും
റികേപ്പാര്ട്ട് കെചയ്യകെപ്പട്ടിട്ടുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ദൈmനംmിന പരികേശാധന �ര്ശനമാകേക്കണ്ടതുണ്ട്.
തൽസമയ ഓഡിറ്റികേലക്ക് മാറുന്നതിലൂകെ0 ധന�ാര്യ ഇ0പാടു�ളികെല പിഴവു�ളും കേപാരായ്മ�ളും
കേവഗത്തിൽ �ണ്ടുപി0ിക്കുന്നതിനും പരിഹാരമാര്ഗ്ഗങ്ങള് നിര്കേ@ശിക്കുന്നതിനും ഓഡിറ്റിനാകും.
പ്രധാനകെപ്പട്ട  കേമRല�ളിൽ  ഗണ്യമായ  പരികേശാധന  ന0ത്തുന്നതിലൂകെ0  സാമ്പത്തി�
തിരിമറിയ്ക്കുള്ള സാദ്ധ്യത ഏറക്കുകേറ കുറയ്ക്കാനാകും. ഓഡിറ്റ് മാന്വൽ ഭാഗം.1 Rണ്ഡി�. 4.2.5.1 ൽ
അനുശാസിക്കുന്ന  ഉകേ@ശ്യലക്ഷ്യങ്ങള്  ദൈ�വരിക്കുന്നതിനും  Rണ്ഡി�.  4.2.5.1.1 ൽ  റികേപ്പാര്ട്ട്
തയ്യാറാക്കുന്നതിന് നിര്കേ@ശിക്കകെപ്പട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുകെ0 സമയക്രമം പാലിക്കുന്നതിനും,  �ണ്
�റന്റ് ഓഡിറ്റ് നിലവിലുള്ള നഗരപാലി�ാസ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഓഡിറ്റ് �ാര്യാലയങ്ങളുകെ0 പ്രവര്
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ത്തനം 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ക്രമകെപ്പടുകേത്തണ്ടതുണ്ട്. ആയതികേലക്ക് താകെഴ പറയുന്ന മാര്ഗനിര്
കേ@ശങ്ങള് പുറകെപ്പടുവിക്കുന്നു.

1. എല്ലാ ഇനത്തിലുമുള്ള രസീത് (മാന്വൽ/ �മ്പ്യൂട്ടര്വത്ക്കൃതം),  അവയുകെ0 ചിട്ട,  �ളക്ഷന്
രജിസ്റ്റര്, ബാങ്ക് കേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്, �്യാഷ് ബുക്ക് എന്നിവ mിവകേസന പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.
വിവിധ  കേസാണൽ  ഓഫീസു�ളിൽ  ദൈmനംmിനം  പിരികെച്ചടുക്കുന്ന  തു��ള്  ബാങ്കിൽ
അ0വാക്കിയതികെന്റ  പരികേശാധന കെമയിന്  ഓഫീസിൽ  ഡാറ്റ  ലഭിക്കുന്ന  മുറയ്ക്ക് (10
mിവസത്തികെലാരിക്കൽ)  ന0കേത്തണ്ടതാണ്. മറ്റ്  സ്ഥാപനങ്ങള്  മുRാന്തിരവും
(ഉmാ-  ഫ്രണ്ട്സ്  ജനകേസവനകേ�ന്ദ്രം,  അക്ഷയ  കേ�ന്ദ്രം  മുതലായവ),  ഓണ്ദൈലന്
പ്ലാറ്റ്കേഫാമു�ളിലൂകെ0യും അ0വാക്കുന്ന തു��ളുകെ0 പരികേശാധന ആഴ്ചയികെലാരിക്കൽ നിര്
വ്വഹികേക്കണ്ടതാണ്.  വിവിധ  ഫണ്ടിനങ്ങളിൽ  (�ാറ്റഗറി  എ,  ബി,  സി,  ഡി,  ഇ,  ജി
മുതലായവ) നിന്നു ലഭ്യമാകുന്ന തു��ളുകെ0 പരികേശാധന പ്രതിമാസം ന0കേത്തണ്ടതാണ്.
ഗ്രാന്റു�ള് കൃത്യമായും അക്കൗണ്ട് കെചയ്യകെപ്പട്ടിട്ടുകേണ്ടാ, ഗ്രാന്റു�ള് അത് അനുവmിക്കകെപ്പട്ട
ആവശ്യത്തിനല്ലാകെത  ഉപകേയാഗിച്ചിട്ടുകേണ്ടാ,  പണം  വ�മാറ്റി  കെചലവാക്കിയിട്ടുകേണ്ടാ
തു0ങ്ങിയവയും പ്രതിമാസ പരികേശാധനയിൽ ഉള്കെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.

2. എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടു�ളികേലയും ട്രഷറി കേസവിംഗ്സ് അക്കൗണ്ടികേലയും പണം പിന്
വലിക്കലു�ള് അവ പിന്വലിക്കകെപ്പട്ട mിവസം തകെന്ന �്യാഷ്  ബുക്കിൽ കേരRകെപ്പടുത്തി
നീക്കിയിരുപ്പിൽ  കുറവ്  വരുത്തിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന്  രണ്ടാഴ്ചയികെലാരിക്കൽ
പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.

3. എല്ലാ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടു�ളുകെ0യും നീക്കിയിരുപ്പ് കെപാരുത്തകെപ്പടുത്തിയ ബാങ്ക് റിക്കണ്
സിലികേയഷന്  കേസ്റ്ററ്റ്കെമന്റ്  തകേ@ശ  സ്ഥാപനം  പ്രതിമാസം  തയ്യാറാക്കുന്നുകേണ്ടാകെയന്ന്
പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.  മൂന്നു മാസത്തികേലകെറയായി മാറാത്ത കെചക്കു�ള് ബാദ്ധ്യതാ
ശീര്ഷ�ത്തികേലക്ക് മാറ്റാത്തത്, കെചക്ക് വിതരണം കെചയ്തിട്ടും ബാങ്ക് പണം നൽ�ാത്തത്,
കെചക്ക് നികേക്ഷപിച്ചിട്ടും ബാങ്കിൽ പണം വരവ് വയ്ക്കാത്തത് മുതലായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ
സ്ഥാപനം  കെപാരുത്തകെപ്പടുത്തൽ  ന0ത്തിയിട്ടികെല്ലങ്കിൽ പ്രസ്തുത  വിവരം  പ്രതിമാസ
ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടിൽ പ്രതിപാmികേക്കണ്ടതാണ്.

4. എല്ലാ  മാസവും  പണത്തികെന്റ  ഭൗതി�  പരികേശാധന  ന0ത്തി  കേരR�ളുമായി
കെപാരുത്തകെപ്പടുന്നുകെവന്ന്  ഉറപ്പു  വരുകേത്തണ്ടതും  വിശmാംശം  പ്രതിമാസ  റികേപ്പാര്ട്ടിൽ
പരാമര്ശികേക്കണ്ടതുമാണ്. 

5. മുനിസിപ്പാലിറ്റി�ളികെല വിവിധ പദ്ധതി�ള്ക്ക് വി�സനഫണ്ടിൽ നിന്ന് നിര്ബന്ധമായും
വിഹിതം  മാറ്റിവകേയ്ക്കണ്ട  ഇനങ്ങളിൽ  പദ്ധതി  വിഹിതം  നീക്കികെവച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന
പരികേശാധന,  അങ്കണവാ0ി  കേപാഷ�ാഹാര  വിതരണം,  എസ്.എസ്.എ  കേപ്രാജക്ട്,
ഭിന്നകേശഷിക്കാര്ക്കുള്ള  കേ�ാളര്ഷിപ്പ്,  പ്രധാനമന്ത്രി  ആവാസ്  കേയാജന,  ആശ്രയ
പദ്ധതി  മുതലായവയ്ക്കു  സര്ക്കാര്  നിര്കേ@ശിച്ചിട്ടുള്ള  രീതിയിൽ  വിഹിതം  ഉള്
കെപ്പടുത്തിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന  പരികേശാധന,  വിവിധ  സ്റ്റാന്ഡിംഗ്  �മ്മിറ്റി�ളുകെ0യും  വര്
ക്കിംഗ്  ഗ്രൂപ്പു�ളുകെ0യും  പ്രവര്ത്തനം  വിലയിരുത്തി  പദ്ധതി�ള്  ലക്ഷ്യം
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കേനടുന്നുകേണ്ടാകെയന്ന  വിലയിരുത്തൽ,  വി�സന  ഫണ്ടികെന്റ  വ�യിരുത്തൽ  ബഡ്ജറ്റ്
അനുബന്ധത്തിന്  അനുസൃതമാകേണാകെയന്ന  പരികേശാധന,  ഗ്രാമസഭ/വാര്ഡ്  സഭ
മുകേRന കെതകെരകെ�ടുക്കാത്ത ഗുണകേഭാക്താക്കള്ക്ക്  ആനുകൂല്യം  നല്കിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന
പരികേശാധന മുതലായവ ദൈത്രമാസി�മായി നിര്വഹികേക്കണ്ടതാണ്.

6. അര്ദ്ധ വര്ഷ നികുതി�ളുകെ0 ഡിമാന്റ്/നികുതി  കു0ിശ്ശി�,  ഡിമാന്റിന്  അനുസൃതമായി
നികുതി  വരുമാനത്തിൽ  വര്ദ്ധനവുണ്ടാകേയാകെയന്ന്  പരികേശാധിച്ച്  അധി�ാരി�ളുകെ0
ശ്രദ്ധയിൽ  കെ�ാണ്ടുവരലും  തു0ര്ന0പ0ി  നിരീക്ഷിക്കലും,  സ്വ�ാര്യ  ആശുപത്രി�ള്/
പാരാകെമഡിക്കൽ  സ്ഥാപനങ്ങള്/0്യൂകേട്ടാറിയൽ  സ്ഥാപനങ്ങള്  എന്നിവയുകെ0
രജികേ�ഷന്,  കെ�ട്ടി0  നിര്മ്മാണാനുമതി  പരികേശാധിച്ച്  ഫീസ്  നിര്ണ്ണയം  ശരിയായ
രീതിയിലാകേണാകെയന്ന  പരികേശാധന,  തകേ@ശ  സ്ഥാപനത്തികെന്റ  ആസ്തി�ള്
നിഷ്ക്രിയമായി �ി0പ്പുകേണ്ടാകെയന്ന പരികേശാധന,  പദ്ധതി�ള് ആസൂത്രണം കെചയ്യുന്നതിനു
മുകേന്നാ0ിയായി  സ്റ്റാറ്റസ്  റികേപ്പാര്ട്ട്  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്ന  പരികേശാധന,  തകേ@ശ
സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള് ന0ത്തുന്ന ഷീ കേലാഡ്ജ്,  അനാഥ മന്ദിരങ്ങള്, വകേയാജന
കേ�ന്ദ്രം എന്നിവയുകെ0 പ്രവര്ത്തനം വിലയിരുത്തൽ മുതലായവ അര്ദ്ധവാര്ഷി�മായി
നിര്വഹികേക്കണ്ടതാണ്.

7. 1997-  കെല  കേ�രള  മുനിസിപ്പാലിറ്റി  (പരികേശാധനാ  രീതിയും  ആഡിറ്റ്  സംവിധാനവും  )
ചട്ടങ്ങളികെല  ചട്ടം  13(1)  ൽ  നിര്കേ@ശിച്ചിട്ടുള്ള  1  മുതൽ  20  വകെരയുള്ള  വിഷയങ്ങളുകെ0
വിശmമായ പരികേശാധന വാര്ഷി�മായി ന0കേത്തണ്ടതാണ്. 

8. കേസ്റ്റാക്ക്/കേസ്റ്റാര്  പരികേശാധന  അര്ദ്ധവാര്ഷി�മായി  നിര്വ്വഹികേക്കണ്ടതാണ്.  വര്
ഷാന്ത്യത്തികെല കേസ്റ്റാക്കു�ളുകെ0 പട്ടി� പരികേശാധിക്കകെപ്പട്ടിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും വ്യത്യാസങ്ങള്
ബന്ധകെപ്പട്ട  അധി�ാരിയുകെ0  അംഗീ�ാരകേത്താടു  കൂ0ി  സ്ഥാപനം
ക്രമീ�രിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  ഓഡിറ്റിൽ  പരികേശാധികേക്കണ്ടതും  അപാ�ത�ളുകെണ്ടങ്കിൽ
റികേപ്പാര്ട്ടിൽ ഉള്കെപ്പടുകേത്തണ്ടതുമാണ്.

9. 1994  കെല  കേ�രള  മുനിസിപ്പാലിറ്റി  ആക്ട്  കെസക്ഷന്  22  അനുശാസിക്കും  പ്ര�ാരമുള്ള
ഉത്തരവാmിത്തങ്ങള് വിവിധ സ്റ്റാന്റിംഗ് �മ്മിറ്റി�ള് നിര്വ്വഹിക്കുന്നുകേണ്ടാ/കെസക്ഷന് 286
നിഷ്കര്ഷിക്കുന്ന പ്ര�ാരം ഇതര സ്റ്റാന്റിംഗ് �മ്മിറ്റി�ള് ധന�ാര്യ സ്റ്റാന്റിംഗ് �മ്മിറ്റിക്ക്
ബജറ്റ് ശിപാര്ശ�ള് സമര്പ്പിക്കുന്നുകേണ്ടാ/സ്റ്റാന്റിംഗ് �മ്മിറ്റി�ള്ക്ക് ചുമതലനിര്വ്വഹണം
ന0ത്തുന്നതിനുള്ള  ക്രമീ�രണങ്ങള്  കേസാഫ്റ്റ് കെവയറു�ളിൽ  സജ്ജമാക്കകെപ്പട്ടിട്ടുകേണ്ടാ/
അപ്ര�ാരം  സജ്ജമാക്കകെപ്പട്ടിട്ടുള്ള  കേസാഫ്റ്റ് കെവയറു�ള്  മുകേRനയാകേണാ  സ്റ്റാന്റിംഗ്
�മ്മിറ്റി�ള്  ചുമതല�ള്  നിര്വ്വഹിക്കുന്നത്  തു0ങ്ങിയ  പരികേശാധന�ളുകെ0  ലക്ഷ്യവും
വ്യാപ്തിയും  �ാര്യാലയകേമധാവിക്കു നിര്ണ്ണയിക്കാവുന്നതും ഡയറക്ടറുകെ0 അനുമതികേയാകെ0
ന0പ്പാക്കാവുന്നതുമാണ്. 

10.�ണ്�റന്റ്  ഓഡിറ്റിൽ വരവ്  കെചലവ്  �ണക്കു�ളുകെ0 വിശmമായ പരികേശാധനയാണ്
ന0കേത്തണ്ടത്.  പ്രതിമാസ  അ0ിസ്ഥാനത്തിൽ  തൽസമയ  ഓഡിറ്റ്  നിര്
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വ്വഹിക്കകെപ്പകേ0ണ്ടതാണ്.  ഓകേരാ  ഓഡിറ്റിനും  കേശഷം  ഒരു  'ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ട്'
ഉണ്ടാകേ�ണ്ടതും, റികേപ്പാര്ട്ടിൽ താകെഴ കേചര്ക്കുന്ന �ാര്യങ്ങള് ഉള്കെപ്പടുകേത്തണ്ടതുമാണ്.

എ) ഓഡിറ്റീ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കും സര്ക്കാരിനും ഉണ്ടാ�ാവുന്ന വരുമാന കേചാര്ച്ച
ബി) കെചലവു�ളിലുള്ള �ാര്യക്ഷമതയില്ലായ്മ
സി) നിയമങ്ങള്, ചട്ടങ്ങള് എന്നിവ അനുവര്ത്തിക്കാതിരിക്കൽ
ഡി) �ണക്കുസൂക്ഷിപ്പികെന്റ ഗുണനിലവാരവും �ണകെക്കഴുത്തികെന്റ കേപാരായ്മ�ളുകെ0 
       കേരRകെപ്പടുത്തലും
ഇ)  ആഭ്യന്തര പരികേശാധന�ളിലും നിയന്ത്രണങ്ങളിലുമുള്ള കേപാരായ്മ�ള്
എഫ്) ഇ0പാടു�ളിൽ  �കെണ്ടത്തുന്ന കേപാരായ്മ�ള്
ജി) മുന്റികേപ്പാര്ട്ടു�ളികേªൽ എടുത്ത തു0ര്ന0പ0ി�ളുകെ0 വിവരം

11.ഓഡിറ്റീ  സ്ഥാപനകേമധാവിയുകെ0  ശ്രദ്ധയിൽ  കെ�ാണ്ടുവകേരണ്ടുന്ന  ഗൗരവതരമായ
വിഷയങ്ങള്  ഒരു  ലഘുറികേപ്പാര്ട്ട്  രൂപത്തിൽ  എല്ലാ  മാസാന്ത്യവും  നൽകേ�ണ്ടതാണ്.
മാസാന്ത്യ  റികേപ്പാര്ട്ടു�ള്  കേക്രാഡീ�രിച്ച്  ദൈത്രമാസ  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടു�ളായി
പുറകെപ്പടുവിക്കണം.  ആയതിലുള്ള  ഗൗരവതരമായ  പരാമര്ശങ്ങള്  വാര്ഷി�  ഓഡിറ്റ്
റികേപ്പാര്ട്ടിൽ  ഉള്കെപ്പടുകേത്തണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റ്  മാന്വൽ  Rണ്ഡി�.4.2.5.1.1  ൽ
അനുശാസിക്കും പ്ര�ാരമുള്ള പ്രവര്ത്തന സമയക്രമം ചുവകെ0 കേചര്ക്കുന്നു. 

        പ്രവര്ത്തനം സമയക്രമം

ഓഡിറ്റ് ഓഫീസികേലക്ക് ഓഡിറ്റര്മാര്
സമര്പ്പിക്കുന്ന ഓഡിറ്റ് കുറിപ്പു�ള്

കെതാട്ടടുത്ത മാസം 5- ാ�ം തീയതി

ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറുകെ0
അവകേലാ�നവും ഓഡിറ്റൂീ

സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള കുറിപ്പു�ളുകെ0
സമര്പ്പണവും 

കെതാട്ടടുത്ത മാസം 10- ാ�ം തീയതി

ഓഡിറ്റീ സ്ഥാപനത്തികെന്റ അനുവര്
ത്തനം/പ്രതി�രണം

കെതാട്ടടുത്ത മാസം 15-ാ�ം തീയതി

ഓഡിറ്റ് ഓഫീസറുകെ0 കുറിപ്പു�ളുകെ0
സംകേയാജനവും റികേപ്പാര്ട്ട് സമര്

പ്പിക്കലും 

ഓകേരാ മൂന്നു മാസക്കാലാവസാനവും 

12.രസീത്  പരികേശാധനയ്ക്കായി  ചുമതലകെപ്പടുത്തിയിരിക്കുന്ന  ഓഡിറ്റര്  കേജാലി  ഡയറി
സൂക്ഷികേക്കണ്ടതും പ്രസ്തുത ഡയറിയിൽ പരികേശാധന നിര്വ്വഹിച്ച രസീത് ബുക്ക് നമ്പര്,
ബിൽ  �ളക്ടറുകെ0  കേപര്,  തു�  അ0വാക്കിയത്,  പരികേശാധിച്ചതികെന്റ  വിവരം,
അപാ�ത�ള്  ശ്രദ്ധയിൽകെപ്പട്ടിട്ടുകെണ്ടങ്കിൽ  ആയതികെന്റ  വിവരം  എന്നിവ
കേരRകെപ്പടുകേത്തണ്ടതുമാണ്.  ഓഡിറ്റര്  പരികേശാധന  നിര്വ്വഹിച്ചതികെന്റ  5%  ഓഡിറ്റ്
ഓഫീസര്  പരികേശാധികേക്കണ്ടതും  ആയത്  �ാര്യാലയകേമധാവി
സാക്ഷ്യകെപ്പടുകേത്തണ്ടതുമാണ്.  ഓഡിറ്റ്  നിര്വ്വഹിച്ചതായി  സാക്ഷ്യകെപ്പടുത്തുന്ന
വിവരങ്ങളികേªൽ ഗുരുതരമായ  പണാപഹരണകേമാ  സാമ്പത്തി� ക്രമകേക്കകേ0ാ  പിന്നീ0്
�കെണ്ടത്തുന്ന സാഹചര്യമുണ്ടായാൽ പരികേശാധന നിര്വ്വഹിച്ച ഉകേm്യാഗസ്ഥന് മതിയായ
വിശmീ�രണം നൽകുവാന് ബാദ്ധ്യസ്ഥനായിരിക്കും. 
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13.കേസ്റ്റാക്ക്  രജിസ്റ്റര്  പ്ര�ാരം  സ്ഥാപനം  ഉപകേയാഗിച്ചിട്ടുള്ള  എല്ലാ  രസീത്  ബുക്കു�ളും
ഓഡിറ്റിൽ  പരികേശാധനയ്ക്കായി  നൽ�ിയിട്ടുകേണ്ടാ  എന്നതികെന്റയും  ലഭ്യമാക്കാത്തവ
ഉകെണ്ടങ്കിൽ  ആയതികെന്റയും  കൃത്യമായ  വിവരം  ഓഡിറ്റിന്  ഉണ്ടായിരികേക്കണ്ടതാണ്.
കേജാലിഡയറിയികെല  കുറിപ്പു�ള് പ്രസ്തുത  വിവരം  ലഭിക്കുന്നതിനു
സഹായ�രമായിരിക്കണം.

14.തകേ@ശ  സ്ഥാപനകെത്ത  സംബന്ധിച്ചുള്ള വരവികെന്റ  ഉറവി0ം  കൃത്യമായി
തിട്ടകെപ്പടുത്തുന്നതിനുള്ള  സമഗ്രമായ  വിവരകേശRരം  ഓഡിറ്റ്  �ാര്യാലയത്തികെന്റ
ദൈ�വശം  ഉണ്ടാകേ�ണ്ടതാണ്  (ജനസംR്യ,  വാര്ഡു�ള്,  കേസാണൽ  ഓഫീസു�ള്,
വാഹനങ്ങള്,  നികുതിmായ�ര്,  കെ�ട്ടി0ങ്ങള്,  വ്യാപാര/വ്യവസായ  സ്ഥാപനങ്ങള്,
വികേനാmകേ�ന്ദ്രങ്ങള്  മുതലായവ).  തകേ@ശസ്ഥാപനത്തികെല  ഭരണാധി�ാരി�ളുകെ0യും
ജനപ്രതിനിധി�ളുകെ0യും ജീവനക്കാരുകെ0യും (ദൈ�മാറിക്കിട്ടിയ സ്ഥാപനങ്ങള0ക്കം) പൂര്
ണ്ണമായ വിവരകേശRരവും ഉണ്ടാകേ�ണ്ടതാണ്. 

15.എല്ലാ  ഓഡിറ്റര്മാരും  �ണ്�റന്റ്  ഓഡിറ്റിൽ  ഭാഗഭാക്കാവുന്ന  രീതിയിൽ  കേജാലി
വിഭജന  കേരR  ക്രമീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.  ഓഡിറ്റികെന്റ  ഓകേരാ  തലത്തിലും  ഘട്ടത്തിലും
ഓഡിറ്റ്  സ്റ്റാഫികെന്റ  കേജാലിയുകെ0  ദൈmനംmിന  കേമൽകേനാട്ടം,  കേജാലി  വിഭജന  കേരR
തയ്യാറാക്കുന്നതിന്  �ാര്യാലയകേമധാവികെയ  സഹായിക്കൽ,  ഓഡിറ്റര്മാര്  നിര്വ്വഹിച്ച
കേജാലിയുകെ0 5% ഭൗതി� പരികേശാധന, ഓഡിറ്റര്മാരുകെ0 കേജാലി ഡയറി നിരീക്ഷിക്കൽ,
�ര0്  ഓഡിറ്റ്  റികേപ്പാര്ട്ടികെന്റ  സൂക്ഷ്മപരികേശാധന/കേക്രാഡീ�രണം  എന്നിവ  ബാച്ച്
ലീഡറുകെ0 ചുമതലയായിരിക്കും.  ഓഡിറ്റ് കെചയ്യകെപ്പടുന്ന സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാ�ാവുന്ന
ആപൽസാദ്ധ്യത�ള്ക്ക്  അനുസൃതമായി വിഷയകേമRല�ള്  കെതകെരകെ�ടുക്കൽ,
കേജാലി  വിഭജനം  തയ്യാറാക്കൽ,  �ണ്�റന്റ്  ഓഡിറ്റികെന്റ  സമയക്രമം  പാലിക്കൽ,
പ്രതിമാസ ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ട് അംഗീ�രിച്ച് പുറകെപ്പടുവിക്കൽ, ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടികേªലുള്ള
തു0ര്ന0പ0ി ഉറപ്പാക്കൽ, തീര്പ്പാ�ാത്ത പരാമര്ശങ്ങള് വാര്ഷി� ഓഡിറ്റ് റികേപ്പാര്ട്ടിൽ
ഉള്കെപ്പടുത്തൽ,  മുR്യ�ാര്യാലയത്തികേലക്ക്  റികേപ്പാര്ട്ട്  അയയ്ക്കൽ  എന്നിവ
�ാര്യാലയകേമധാവിയുകെ0 ചുമതലയായിരിക്കും.

16.തകേ@ശസ്ഥാപനം  കേജാലിവിഭജനകേരR  തയ്യാറാക്കിയിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  സമയബന്ധിത
മായി  പരിഷ്കരിച്ചിട്ടുകേണ്ടാകെയന്നും  ഓഡിറ്റിൽ  പരികേശാധികേക്കണ്ടതാണ്.  നിയമങ്ങളും
ചട്ടങ്ങളും  പ്ര�ാരം  ചുമതല�ള്  നിക്ഷിപ്തമാക്കകെപ്പട്ട/ഓഫീസ്  ഉത്തരവ്  പ്ര�ാരം
ചുമതലകെപ്പട്ട  വ്യക്തി/വ്യക്തി�കെള ആയിരിക്കണം ഓഡിറ്റ്  പരാമര്ശങ്ങളിൽ
നകേ³ാത്തരവാmിയായി  നിര്ണ്ണയികേക്കണ്ടത്.  ഓഡിറ്റ്  കേവളയിൽ  ഗുരുതരമായ
പണാപഹരണകേമാ സാമ്പത്തി� ക്രമകേക്കകേ0ാ ശ്രദ്ധയിൽകെപ്പടു�യാകെണങ്കിൽ 1996  കെല
കേ�രള കേലാക്കൽ ഫണ്ട് ഓഡിറ്റ് ചട്ടം (12) അനുശാസിക്കും പ്ര�ാരമുള്ള തു0ര്ന0പ0ി�ള്
സ്വീ�രികേക്കണ്ടതാണ്.

17.ഓകേരാ വര്ഷവും വാര്ഷി� �ണക്കു�ളുകെ0 ഓഡിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിനു മുകേന്നാ0ിയായി
സ്ഥാപനത്തികെല  ജനപ്രതിനിധി�കെളയും  ഉകേm്യാഗസ്ഥകെരയും  ഉള്കെപ്പടുത്തി  എന്ട്രി
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കേ�ാണ്ഫറന്സും  സമാപനകേവളയിൽ  എക്സിറ്റ്  കേ�ാണ്ഫറന്സും  ന0കേത്തണ്ടതാണ്
(സര്ക്കുലര് നം.05/2016 �ാണു�).

18.കേമൽപ്പറ�  നിര്കേ@ശങ്ങള്  പ്രവ ൃത്തിപഥത്തിൽ  കെ�ാണ്ടുവരുകേമ്പാള്  �ണ്�റന്റ്
ഓഡിറ്റ്  �ാര്യാലയങ്ങള് അഭിമുRീ�രിക്കുന്ന  പ്രാകേയാഗി�  ബുദ്ധിമുട്ടു�ള് ചര്ച്ച
കെചയ്യുന്നതിനും ഓഡിറ്റ്  പുകേരാഗതി  നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും എല്ലാ മാസവും ഡയറക്ടകേററ്റ്
തലത്തിൽ ഓണ്ദൈലനായി റിവ്യൂ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്.

    

                                                                                                                                                  ഡയറക്ടര്
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