14.10.2016 ല േചരന ഭരണപരിഷാര കമീഷെന ഒനാമത്
േയാഗതിെന നടപടികറിപ്
േയാഗം ൈവകേനരം 3.30 ന് കമീഷന െചയരമാെന ഔേദയാഗിക വസതിയില
അേദഹതിെന അദയകതയില ആരംഭിച. കമീഷന അംഗങളായ ശീ. സി.പി.
നായര , ശീമതി. നീലാ ഗംഗാധരന , െമംബര െസകടറി ശീ.െക.ആര.േജയാതിലാല
എനിവര പെങടത.
ഭരണപരിഷാര കമീഷെന പസകിെയകറിചം, ഉേദശയലകയങെളകറിചം
െചയരമാന ആമഖമായി വിശദീകരിച.
ഭരണസംവിധാനം കടതല സതാരയവം
കാരയകമവം
അഴിമതിരഹിതവം
ജേനാപകാരപദവം
പൗരേകനീകതവം
ആകണെമനം ഭരണരംഗത് നിലനിലകന ചവപനാട പാെട നിരമാരജനം
െചേയണതെണനം
അതിനപകാരപദമാകന
വിധതിലാകണം
കമിഷെന
പവരതനെമനം െചയരമാന പറഞ.
വിദയാഭയാസ രംഗതം കമീഷെന ശദ
പതിേയണതെണനം
ഭരണഭാഷ
പരണമായം
മലയാളമാകനതിന്
തവരിതഗതിയിലള നടപടികള ആവശയമാെണനം അേദഹം വയകമാകി.അഴിമതി
പരണമായം നിരമാരജനം െചയനതിനായി നിലവിലള വിജിലനസ് സംവിധാനം
പനരവേലാകനം െചേയണതെണനം, അവിഹിത സവത് കണ് െകടനതിന്
ഉചിതമായ നിയമനിരമാണം ആവശയമാെണനം അേദഹം എടത് പറഞ.
തടരന് കമീഷെന പരിഗണനാ വിഷയങള (Terms of Reference) ഇനം തിരിച്
വിശദമായി ചരച െചയ.
വിപലമായ പരിഗണനാ വിഷയങളാണ് കമീഷന് നലകിയിടളത് എങിലം
ചില കടിേചരകലകളം വയകമാകലകളം ആവശയമാെണന് കമിഷന വിലയിരതി.
ഇതിെന അടിസാനതില ചവെട േചരകന തരതിലള കടിേചരകലകേളാ
വയകമാകലകേളാ
ഉളെപടേതണതാെണന്
കമിഷന
ഐകകേണയന
തീരമാനിച.
1. ഒന

മതല
മന
വെരയളവ
ഘടനാപരമായ
ഊനിയളവയാണ് - േഭദഗതികള ആവശയമില.

വിഷയങളില

2. നാല മതല ആറ വെരയളവ

സരകാരിെന പവരതനപരമായ കാരയങള
സംബനിചളതാണ് - േഭദഗതികള ആവശയമില.

3. ഏഴാമത് പരിഗണനാ വിഷയം- േഭദഗതികള ആവശയമില.
4. എടാമത് പരിഗണനാ വിഷയതില ഭരണതില ജനപങാളിതം വരദിപികക

(increase) എനേതാെടാപം
ഉറപാകണം. 

ഫലപദമായ

(effective)

ജനപങാളിതം

5. ഒമതാമത് പരിഗണനാ വിഷയതില മഖയ െപാതേസവനപദാന (key public

services)ങളെട കാരയകമത ഉയരതന കാരയങള പരിചിനികേമാള

പാരശവവലകരികെപട ജനവിഭാഗതിന് പാമഖയം നലകണം.
6. പത് മതല പതിനഞ്

വെരയള പരിഗണനാ വിഷയങള- േഭദഗതികള

ആവശയമില.
മറ വിലയിരതലകള
ജനങളെട സരകയം സംരകണവം ( safety & security) ഉറപാകനതില
നിലവിലള നിയമവയവസകളം
നടപടികമങളം
പനരചിനനം െചേയണത്
അതയനാേപകിതമാെണനം ഇകാരയതില ദരബലവിഭാഗങളക് ( സീകള,
കടികള,
വേയാജനങള,
ഭിന
േശഷികാര
തടങിയവര)
പാമഖയം
നലേകണതാെണനം കമീഷന വിലയിരതി.
ബാങകള ഉളെപെടയള ധനകാരയ സാപനങളെട േസവനങള ,
പേതയകിചം ഗാമീണേമഖലയില, ദരബല വിഭാഗങളക്
മനിയ പരിഗണന
ലഭികന വിധതിലായിരികണം.
അടിസാന സൗകരയങളെട ( infrastructure facilities) നിരമാണം മാതമല
അവയെട പരിപാലനവം ഫലപദമായ ഉപയകതയം പാധാനയമരഹികന.
നിലവിലള േകരള േലാകായക, ഓംബഡസാന സംവിധാനം കടതല
ശകമാകനതിനം
െപാതരംഗെത
അഴിമതി ഫലപദമായി
തടയനതിനം
േലാകായകയം
ഓംബഡസാനം
പനസംഘടിപികനതിന്
ആവശയമായ
നിരേദശങള നലകനതിന് തീരമാനിച.
അഴിമതി നിരമാരജനം െചയന വിഷയതില േകന വിജിലനസ് കമീഷെന
(Central Vigilance Commission) മാതകയില ഒര സവതന ഏജനസി രപീകരികന
കാരയം പരിേശാധികാവനതാണ്.

അഴിമതിയിലെട സമാദികെപട അവിഹിതസവത് കണെകടനതിന്
നിലവിലള നിയമങള അപരയപമാകയാല ഫലപദമായ ഒര നിയമനിരമാണം
ആവശയമാെണന് കമീഷന നിരീകിച.
കമീഷെന തടരപവരതനങള ഊരജിതെപടതനതിനം സഗമമാകനതിനം
ആവശയമായ ഇതരവിഷയങള വിശദമായി ചരച െചയതിന േശഷം താെഴപറയന
തീരമാനങള ൈകെകാണ.

I. മനാമത്

ഭരണപരിഷാര
കമീഷെന
മാതകയില
ഘടംഘടമായി
മനഗണനാകമതില റിേപാരടകള സമരപികകയം അതിെന നടപാകല

നിരീകികകയം േവണം.
II. ഫലപദവം ജനസൗഹദവമായ

സരവീസ് െഡലിവറി, അകൗണബിലിറി,
അടിസാനസൗകരയ വികസനവം അനരകണവം എനീ േമഖലകളമായി
ബനെപട റിേപാരട് ആദയഘടമായി സമരപികനതാണ്. അേതാെടാപം
തെന
അഴിമതി പരണമായം നിരമാരജനം െചയനതിെന ഭാഗമായി
വിജിലനസ് സംവിധാനതിെന
പനരവേലാകനം, ഫലപദമായ സാപന
സംവിധാനം
(effective
institutional
mechanism)
എനിവ
നിരേദശിചെകാണള റിേപാരടം സമരപികനതാണ്.

III. കമീഷന രപീകരികനതിന് സരകാര നലകിയ ഉനതമായ പാധാനയം,

കമീഷെന
സാമഹിക
പസകി,
കമീഷെന
വിപലമായ
പരിഗണനാവിഷയങള, കമീഷന െചയരമാേനയം അംഗങളേടയം പദവി
എനിവ പരിഗണികേമാള അതിനനസതമായ ഒര ഓഫീസ് സംവിധാനം
കമീഷന് ലഭയമാകാന ഇതവെര കഴിഞിടില എന് േയാഗം വിലയിരതി.
കമീഷെന
പവരതനതിനായി
നിേയാഗികെപട
െസകേടറിയറ്
ഉേദയാഗസരം
െചയരമാെന േപഴണല സാഫംഗങളം ചാരെജടത
കഴിെഞങിലം സൗകരയപദമായി പവരതികനതിനള ഓഫീസ് സൗകരയം
ഇനിയം ലഭയമായിടില. ഈ സാഹചരയതില നിലവില ഉതരവായിടളത
പകാരമള
സംവിധാനം
അനേയാജയമെലനം കമീഷന നിരീകിച.
അതിനാല കമീഷെന സഗമമായ പവരതനം ആരംഭികനതിനായി
െസകേടറിയറ് അനക് II ല അനേയാജയമായ ഓഫീസ് സൗകരയം
അടിയനിരമായി ലഭയമാകനതിന് സരകാരിേനാട് അഭയരതികാന കമീഷന
തീരമാനിച.
IV. കമീഷന്

inter active web portal രപകലന െചയനതിനള നടപടി
സവീകരിേകണതാണ്.

V. കമീഷന െചയരമാെന േപഴണല സാഫംഗങളെട നിയമനം സംബനിച

ഉതരവ് പറെപടവികാന തവരിതനടപടികള സവീകരികണം. കടാെത
പവരതനതിനാവശയമായ ഫണ്
Supplementary Demands for Grant
( SDG) ല ഉളെപടതി ലഭയമാകനതിന് നടപടി സവീകരികണം.
VI. കമീഷെന അടത േയാഗം നവംബര മാസം 21 -ാാം തീയതി േചരനതിന്

തീരമാനിച.
േയാഗം ൈവകേനരം 4.45 ന് അവസാനിച.

