ഭരണ പരിഷ്കാര കമ്മീഷന് - സമീപന േരഖയും രീതി ശാസ്ത്രവും
ആമുഖം
എലാ കാലേതയം സിരം രപ ഭാവങേളാെട നിലനിലകന ഒനല ഭരണ സംവിധാനം.
പരിത:സിതികളകനസരിച് അത് കാലാകാലം മാറിെകാണിരികം. മനഗണനകളിെലയം
പരിഗണനകളിെലയം ഗതിവിഗതികളകനസരിച് കാലാനസതമായി ഇകാരയം പരിേശാധികെപടകയം
ഭരണ സംവിധാനെത പന:സംഘടിപികകയം െചേയണതണ്. േകരള സംസാനെത സംബനിച്
ആേളാഹരി വരമാനം താരതേമയന കറെവങിലം ഉയരന മാനവിക വികസനം േനടാന കഴിഞിടളത്
േലാകശദ ആരജിചിടണ്. സാമഹയനീതി, സാമതിക സമതവം, പൗരേകനീകത േസവനങള
എനിവെയ അടിസാനമാകി നടപാകിയ ഭരണനയങളാണ് ഈ േനടതിന കാരണം. എനാല
സമീപകാലത് നമെട സംസാനവം ഉപേഭാകസമഹതിെന രീതിമാതകകള പതിഫലിപികനണ്
എനത് യാഥാരതയമാണ്. ഉപേഭാകസവഭാവം മനിട നിലകന (consumer driven) ഒര സമഹതില
ഉപേഭാക ആവശയങളേടതായ (demand driven) ഒര സാമഹയപരിസരം
സഷികെപടന
എനതിനാല പൗരന ആഗഹികന വിധതിലള േസവനങള പദാനം െചയാന ഭരണയനതിന്
കഴിേയണതണ്.
സായിയായ
വികസനതിനം
വളരചയം
സംസാനെത
മതരാധിഷിതമാകനതിന്
സാമതികനില
െമചെപടതനതിനള
നടപടികള
സവീകരിേകണതമണ്. ഈ നടപടി സാമഹിക വികസന േമഖലകളിലള േനടങള സംരകിച
െകാണ് ആയിരികണം. അടിസാന സൗകരയം, ആേരാഗയം, പാഥമിക വിദയാഭയാസം, ഗണേമനയള
ഉനതവിദയാഭയാസം, പരിശീലന സൗകരയങള, സാേങതികപരിജാനം, പാേദശികഭരണം എനീ
ഘടകങള സംസാനതിെന മതരേശഷിെയ ഉയരതനേതാെടാപം പരിസിതി ഉളെപെടയള
ഘടകങളകം പാമഖയം നലകനതമായിരികണം. അേതാെടാപം വികസനതിെല രണാം തലമറ
പശങളം
പാരശവവലകത
വിഭാഗങളേടയം
ദരബല
വിഭാഗങളേടയം
പശങളം
അഭിമഖീകരിേകണതണ്. വിദയാഭയാസ ആേരാഗയ േമഖലകളിെല പേരാഗതി മാതകാപരെമങിലം
സാമഹയ േമഖലകളില ഒനാെക ൈകവരിച േനടങളില െവലവിളികളം ദൗരബലയങളം
നിലനിലകനണ്. ഗണേമന കറഞ വിദയാഭയാസം, മനഷയവിഭവേശഷിയെട ൈവദഗയകറവ് എനിവ
നിലനിലകന. സീകളിലം കടികളിലമള േപാഷകാഹാരകറവം ജീവിതൈശലീ േരാഗങളം ഒര
വശതം
സീകളകം കടികളകം എതിരായ
കറകതയങളം അവരെട
ആശങാജനകമായ
ആേരാഗയപശങളം മറവശതം നിലനിലകന.
ഈ പശാതലതില നിനെകാണാണ് േകരളതിെന ഭരണ സംവിധാനം കാേലാചിതമായി
പരിഷരികനതിനള പരിശമങള ഈ കമീഷന ആരംഭിചിടളത്. ഐകയ േകരള രപീകരണതിന
േശഷം ഇേതവെര മന ഭരണ പരിഷാര കമറികള റിേപാരടകള സമരപികകയം അവയെട
ശപാരശകള ഏെറകെറെയാെക നടപാകാനള നടപടികള സരകാര സവീകരികകയം െചയിടണ്.
എനാല നിരവധി നിരേദശങള നടപാകെപടാെത േപാകകയം െചയിടണ്. മന ഭരണ പരിഷാര
കമിറികെള കടാെത പേതയക വിഷയങെള ആസദമാകിേയാ ഏെതങിലം വകപിെന
പവരതനങളമായി മാതം ബനെപടേതാ ആയ നിരവധി കമിറികള റിേപാരടകളം ശപാരശകളം
സമരപിചിടണ്.
വിദയാഭയാസം, അഴിമതി നിേരാധനം, േപാലീസ് പരിഷരണം, അധികാര
വിേകനീകരണം, നിയമപരിഷരണം തടങി നിരവധി േമഖലകളില ഇപകാരം
കമീഷനകള
രപീകരികെപടകയം
വിവിധ
ഘടങളിലായി
നിലവില
റിേപാരടകള
സമരപികകയം
െചയിടണ്.ഇങെന നിരവധി ഭരണപരിഷരണ ശമങളെടയം കടി ആെകതകയാണ് നാം ഇന്
കാണന ഭരണ സംവിധാനം.
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േകരള സംസാന രപീകരണതിന േശഷം ആദയ ഭരണ പരിഷാര കമിറി 1957ല
ശീ.ഇ.എം.എസ്. നമതിരിപാടിെന അദയകതയിലം രണാമത് ഭരണ പരിഷാര കമിറി 1965ല
ശീ.എം.െക.െവേളാടിയെട േനതതവതിലം മനാമത് ഭരണ പരിഷാര കമിറി 1997ല
ശീ.ഇ.െക.നായനാരെട അദയകതയിലമാണ് രപീകരികെപടത്.
ഒനാമത് ഭരണ പരിഷാര
കമിറിയ് േശഷം 8 വരഷം കഴിഞേപാള രണാമത് കമിറി രപീകരികെപെടങിലം മനാമത് ഭരണ
പരിഷാര കമിറി 32 വരഷതിന് േശഷവം നാലാമത് ഭരണ പരിഷാര കമീഷന
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വരഷതിന് േശഷവം മാതമാണ് രപീകരികെപടത്. കതയമായ ഇടേവളകളില ഭരണ പരിഷാര
കമീഷനകള രപീകരികെപടിടില എന വസത നിലനിലെക തെന മന ഭരണപരിഷാര
കമിറികളെട ശപാരശകളില പധാനെപടവ ഏെറകെറ നടപാകെപടിടണ് എനതം ഇതരം ഭരണ
പരിഷരണ ശമങള സംസാന ഭരണെത ഉയരന ഒര തലതില എതിചിടണ് എനളതം
നിസരകമാണ്. എങിലം ഭരണപരിഷരണ നടപടികളക് സമഗതയിലം തടരചയിലം പാബലയം
നലേകണതിെന ആവശയകത നിലനിലകന.
ശാസ സാേങതിക രംഗങളിലണാകന തവരിത
ഗതിയിലള
മാറങളകം
ജനങളെട
ആശയാഭിലാഷങളകം
ഉതകന
രീതിയില
ഭരണസംവിധാനെത
പരിഷരിച് നിലനിരേതണതണ്.
കാേലാചിതമായി നടേതണ
പരിഷരണങള ഈ രംഗത് നടനില എനതിനാലാണ് നമെട ഭരണയനം ജന സൗഹദമല എന
വിമരശനം േനരിടനത്.
1. കാഴ്ചപ്പാട്
ഭാരത സരകാരിെന രണാം ഭരണ പരിഷാര കമീഷന റിേപാരടില ഉളെകാളിചിടളതം
കൗടിലയെന അരതശാസതില നിനം എടതിടളതമായ സദഭരണം (good governance)
സംബനിച ഉദരണി ഇപകാരമാണ്.
“പജകളെട സേനാഷതിലാണ് അവെന (രാജാവിെന)
സേനാഷം
കടിെകാളനത്,
അവരെട
േകമതിലാണ്
അവെന
േകമം.
അവെന
സേനാഷിപികനെതാനം അല അവന് പിയങരം, മറിച് അവെന പജകളക് സേനാഷം
പകരനെതനം അവന് പിയങരമാണ്.”
(“in the happiness of his subjects lies his happiness, in their welfare his welfare.
Whatever pleases himself, he does not consider good, but whatever pleases his subjects he
considers as good”)
േമല വിവരിച ഉദരണിയെട ആശയം ഉളെകാണം ചവെട േചരതിരികന കമീഷെന
പരിഗണനാ വിഷയങളില ഊനി നിനെകാണം ഉള കാഴപാടാണ് കമീഷന സവീകരികാന
ഉേദശികനത്.
Terms of Reference of the Commission:

i. To review the structure and functioning of the administrative machinery of the
State and suggest measures for improving
effectiveness as is required in a welfare State.

it's responsiveness, efficiency and

ii. To revisit and redefine the roles of departments and important agencies in
Government.
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iii. To suggest measures for coordinated and joined – up functioning of Government
departments and agencies to enhance positive outcomes.

iv. To suggest measures to eliminate delays, corruption, favouritism and nepotism and
to make administration result oriented.

v. To suggest steps for enhancing delegation of powers to increase efficiency and
citizen satisfaction.

vi. To suggest modern management methods and Information Technology system and
tools, which can be adapted in Government.

vii.

To review the policies relating to recruitment, placement and promotion and
suggest measures for improvement of the performance of civil servants.

viii.

To suggest methods for democratisation of different organs of Government at
various levels and increase participation of the people in governance.

ix. To assess the delivery of key public services and suggest measures for increasing
their efficiency.

x. To suggest measures to make Government more open and accountable.
xi. To suggest measures to refine /operationalize Gender Budgeting,Child Budgeting.
xii.

To recommend modern fiscal
based budgeting.

planning tools

like

output and outcome

xiii.

To assess the capacity building system in Government and suggest measures
to make it more effective.

xiv.

To make any other recommendation arising from the above matters or
incidental to them or considered necessary or appropriate by the Commission.

എനാണ് ഭരണ സംവിധാനങളില നിനം ഉപേഭാകാവായ പൗരന പതീകികനത്?
ഉപേഭാകാവായ പൗരന പതീകികന വിധമള േസവനം നലകനതില ഭരണ സംവിധാനം എവിെട
നിലകന? ഇവ തമിലള വിടവ് നികതനതിനള മാരഗം സംബനിച് നിരേദശങള രപെപടതി
നടപിലാകിെകാണ് സദഭരണം സാധയമാകക എനതാണ് കമീഷെന കാഴപാട്.
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ജനങളെട അറിയാനള അവകാശം, ദളിത് ആദിവാസി േമഖലകളിെല ഇടെപടല, സാമഹയ
സംരംഭകതവം, ഭവിനിേയാഗം, ശാസീയമായ സലജല മാേനജെമന്, മനഷയ വിഭവേശഷി വികസനം,
െതാഴിലവസര സഷി എനീ േമഖലകളിലള ഇടെപടലകളം ആവശയമാെണന് കമീഷന കരതന.
2. സമീപനം
ഫലപദവം ജനസൗഹദപരവമായ സരവീസ് െഡലിവറി, അകൗണബിലിറി (Accountability),
ഭരണതിെല ധാരമികത (Ethics in Governance), സതാരയത, ൈനതികത, അഴിമതി വിരദത
തടങിയ ആശയങെള അടിസാനമാകി ഘടം ഘടമായള പരിഷരണ പരിപാടികളാണ് കമീഷന
വിഭാവന െചയനത്. പൗരന് േസവനം േവഗതിലം കതയതേയാെടയം നലകനതില ഉതരവാദിത
േബാധേതാെട (Accountability) പവരതികനതിന്
ഭരണസംവിധാനം ബാധയസമാണ്.
ഇകാരയം ഉറപാകാന
നടപടികള േവണെമന് കമീഷന കരതന.
കടികള, സീകള,
വേയാജനങള,പടിക ജാതി പടിക വരഗ വിഭാഗങള, മതയെതാഴിലാളികള,ഭിനേശഷികാര എനീ
വിഭാഗങള
വിേവചനതിനിരയാകെപടന
സാമഹികകമം പരിേശാധികകയം
അവരില
പാരശവവലകരികെപടവരെട ഉനമനം
ലകയം െവചള അടിസാനസൗകരയ വികസനവം
സാമതിക ഇടെപടലകളം നടേതണതം പരമപധാനമാണ്. േസവനപദാനേതാെടാപം റഗേലററി
സംവിധാനങളകം തലയപാധാനയമണ്. അതേപാെല ജനഹിതമനസരിചള േകമപവരതനങളം
തദനസത ഭൗതിക അടിസാന സൗകരയങളം ഭരണകടം നലേകണതണ്.
മനാമത് ഭരണ പരിഷാര കമിറി അതിന മമള ഒനം രണം ഭരണ പരിഷാര കമിറികളെട
ശപാരശകള കടി പരിഗണിചെകാണള ശപാരശകളാണ് സമരപിചിടളത്. ഈ സാഹചരയതില
മനാമത് ഭരണപരിഷാര കമിറി ശപാരശകളം അവയെട നടപാകലം ഫലപാപിയം സമഗമായി
വിലയിരേതണതണ്.
നിരവധി പരിഷരണ ശമങളക േശഷവം സരകാര വകപകള തമിലള തിരശീനമായ
എേകാപനം പരണേതാതില സാധയമായിടില. ഇത് പരിഹരികനതിനള മാരഗങള ആരാേയണതണ്.
വിേകനീകത ഭരണ സംവിധാനതിെന പധാനെപട ലകയം ഭരണതലതിെന താെഴതടില
ഫലപദമായ ഏേകാപനം സാധയമാകക എനതാണ്.എനാല മതിയായ േതാതില ഇത് നടപിലായിടില.
പാേദശിക ഭരണ സംവിധാനങളെടയം ജനപങാളിതതിെനയം ഏേകാപിതവം ഫലപദവമായ
പവരതനം ൈകവരിേകണതെണന് കമിഷന കരതന.
േകരളതിെന നഗരവതകത വികസനസവഭാവം പരിഗണിച് ഗതാഗതം , ഭവനനിരമാണം,
മാലിനയനിരമാരജനം,
കടിെവളം
എനിവയില
വരദിച
േതാതിലള
നിേകപങള
നടേതണതണ്.അേതസമയം, സനലിതമലാത വികസന പവരതനങള ഭമിയെടയം മറ് പകതി
വിഭവങളെടയം ആവശയകത കടകയം ഇതിലെട പരിസിതി നാശതിന് കാരണമാവകയം െചയന.
അതിനാല ഇകാരയതിലള ഇടെപടലം
പാധാനയമരഹികന. ഇതരണതില പതിസനി
മാേനജെമന് (crisis management),ദരനനിവാരണം, കാലാവസാ വയതിയാനം എനിവ ശദ
അരഹികന േമഖലകളാണ്.
േകരളതില സീകളെകതിരായ കറകതയങള സമീപകാലത് ഗണയമായി വരദിച വരനണ് .
അതേപാെല കടികളെകതിെരയം അതികമങള വരദിചവരനതായി കാണന.ഈ സാഹചരയതില,
സീകളകം കടികളകം എതിെരയള അതികമങള തടയനതിനം കറകാെര ശികികനതിനം ഉള
നിയമങള, ഈ വിഭാഗതിന് സരക നലകനതിനായി ഉേദശിചിടള സാപനങളെട പവരതനം
എനീ കാരയങള പനരവേലാകനം നടേതണതണ്. തീരമാനങെളടകന സംവിധാനങളെട
േനതസാനത് സീകളണാവകയം നയരപീകരണതില പങാളിതം േനടകയം െചയേമാള സീകള
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ശാകീകരികെപടന. തേദശ സവയംഭരണ സാപനങളില 50 ശതമാനം സീറകള സീകളക്
സംവരണം െചയിടള സാഹചരയം നിലനിലകേമാള തെന സീകളെകതിരായ കറകതയങള വരദിച
വരന എനത്
ൈവരദയവം ആശങയളവാകനതമാണ്.
ഈ സാഹചരയതില സീസരക
പഞായത് തലതില നിന തെന ആസതണം െചയ് നടപിലാേകണതാെണന് കമീഷന കരതന.
സദഭരണം പവതിപഥതിെലതികനതിന് വിവര സാേങതിക വിദയയെട പരമാവധി
ഉപേയാഗം ഉറപവരേതണതണ്. േസവനപദാനതിെന എലാ േമഖലയിലം ഐ.ടി.യെട ഉപേയാഗം
പാേയാഗികമാകാനള പഠനങള നടതണം. സരകാര ഫയലകളെട ഡിജിറൈലേസഷന, ഫയല
ടാകിംഗ്, മലയാളം കംപയടിംഗ്, പരാതികള ഇലേകാണിക് രപതില സവീകരികല,
പൗരശാകീകരണം എനിങെന വിവിധ ഘടകങള പരിഗണിേകണതണ്.
കാരയകമമായ സിവില സരവീസ് എന ലകയം സാധയമാകണെമങില അറിവം, കഴിവം,
പാപിയമള ഉേദയാഗസവനം ആവശയമാണ്.
റികട്െമന് മതല റിടയരെമന് വെര ഒര
േസവനദായകെന കാരയകമത ഉറപ വരേതണതണ്. കാരയകമത ഉറപ വരതനതിെന ഭാഗമായി
സിേരാലസാഹം
നിലനിറതനതിനള പരിശീലന സംവിധാനങള ഏരെപടതകയം
സമയബനിതമായി പരിശീലന പരിപാടികള ചിടെപടതി േസവനതിെന വിവിധ ഘടങളില
ഉേദയാഗസരക്
നേലണതമണ്.ഭരണപരമായ തീരമാനങളിെലതന ഘടങെളകറിച്
മന
കമീഷനകള
ശപാരശ
നലകിയിടണ്.
ഒര
ഫയലിെന
ഉതവം,പയാണം,
തീരമാനം,ഇംപിെമേനഷന, എനീ ഘടങള ലളിതവതകരികാനം വയകിനിഷമലാതാകാനമള
പാേയാഗിക നിരേദശങള സമരപികം. അതേപാെല തെന വിവിധ േശണിയിലള ഉേദയാഗസരക്
തങളെട േജാലി സവതനവം നിഷകവമായി നിരവഹികനതിന്
അനഗണമായ വിധതില
ആതവിശവാസം വളരതന രീതിയിലള അനരീകം ആവശയമാണ്. ഉേദയാഗസരെട ഉതരവാദിതം
കതയമായി നിരവചികെപടകയം അവ അതത് തലതില നിരവഹികെപടന എനറപാകകയം
ഉേദയാഗസന് സംരകണം നലകകയം േവണം. തെന ഉതരവാദിതം മെറാരാളക് വച മാറന
പവണത നിരബനമായം ഒഴിവാകണം.
ജീവനകാരെട ൈനപണയവരദനവിേനാെടാപം തെന
പധാനമാണ് മേനാഭാവരപീകരണവം എന കമീഷന കാണന.
എനാണ് ഭരണസംവിധാനങളില നിനം ഉപേഭാകാവായ പൗരന പതീകികനത് ?
ഉപേഭാകാവായ പൗരന പതീകികന വിധമള േസവനം പദാനം െചയനതില ഭരണസംവിധാനം
എവിെട നിലകന ? ഇവ തമിലള വിടവ് നികതനതിനള മാരഗം സംബനിച് നിരേദശങള
രപെപടതി നടപിലാകിെകാണ് സദഭരണം സാധയമാകകയാണ് േവണത്. എനാല സംസാന
സരകാരിെന െപാതഭരണ സംവിധാനെതകറിച് െപാതജനങളക് വയകമായ ധാരണയില എനത്
ഒര പശമാണ്. ഈ പശവം പരിഹരികെപടണെമനതാണ് കമീഷെന സമീപനം.
സംസാനത് െതാഴിലവസരങള നലകനതിലം വയാവസായിക മേനറം സഷികനതിലം
െപാത േമഖലാ സാപനങള പധാന പങ് വഹികന. ൈദനംദിന ആവശയങളമായം ജീവിത
വയവഹാരങളമായം അേഭദയമായി േചരന് പവരതികന െപാതേമഖലാ സാപനങളമണ്.
െപാതേമഖലെയ മതരേശഷിയളതം സവാശയവം ആകിനിലനിരേതണ കാരയം
ചരച
െചയെപടണം. അേതാെടാപം െപാതസവകാരയ േമഖലകളിലള വയവസായങള സഷികന പരിസിതി
ആഘാതങള ഉളെപെടയള വിഷയങള പരിേശാധികെപേടണതമണ്.
േമലറഞ സമീപനങളക് പാധാനയം നലകിെകാണ്
േസവനദാതാവില
നിനം
ഉപേഭാകാവിന് ഉനതനിലവാരതിലം േവഗതിലമള േസവനം ഉറപാകനതിനായി ഘടനാപരമായ
പരിഷാരങള, നടപടി കമങളെടയം ചടങളെടയം പരിഷാരങള, ആസതണ ധനകാരയ
പരിഷാരങള, ഉേദയാഗസ പരിഷാരങള, നിയമ പരിഷാരങള, സാമഹയ അടിസാന സൗകരയങളെട
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നിരമാണവം അനരകണവം,
പേതയക സാപനങള എനീ
േമഖലകളില
ജനസൗഹദ
േസവനങളക് ഊനല നലകി വിവിധങളായ റിേപാരടകളം ശപാരശകളം കമീഷന സമരപികം.
(1) പൗരേകനീകത േസവനങള (Citizen First Services)
സരകാരിെന വിവിധ വകപകള / ഏജനസികള എനിവ മേഖന ജനങളക് േസവനം
നലകനതില േനരിട് ഇടെപട് പവരതികന േമഖലകളില
ആദയഘടതില തെന
വിലയിരതലകള നടതാന കമീഷന ഉേദശികന. ഈ േമഖലകളിെല േസവനം ഫലപദമായം
േവഗതിലം കതയമായം പദാനം െചയനതില വകപകള പതിജാബദമാണ്. ഈ വിഭാഗതില
റവനയ, തേദശ സവയംഭരണം, ആേരാഗയം, ൈവദയതി , ഗതാഗതം, കടിെവളം, ഭകയവിതരണം,
വിദയാഭയാസം, സാമഹയേകമം, ഭകയസരക,
േപാലീസ്, വിജിലനസ് എനിവ ഉളെപടന.
േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട നിയമങളെട നടതിപ് ഫലപദമായിടാേണാ എന കാരയവം
പഠനവിേധയമാേകണതണ്.അേതേപാെല തെന
നിലവിലള േസവനാവകാശ നിയമതിെന
ഫലപാപി, െപാതജനങളെട പരാതി പരിഹാരതിനായി വിവരസാേങതിക വിദയയെട ഉപേയാഗം,
അകയ േകനങളെട ഫലപദമായ ഉപേയാഗം എനിവയം കമിഷെന ശദ പതിേയണ േമഖലകളാണ്.
(2) പരിസിതിയം സസിരവികസനവം
(Environment & Sustainable Development)
അതയനം കാലികപസകിയള േമഖലയാണിത്. ഇതില
ഭവിനിേയാഗം, ഖനനം,
മാലിനയനിരമാരജനം, ജലവിനിേയാഗം, മലിനീകരണനിയനണം, തീരേദശപരിപാലനം,നീരതട
സംരകണവം വികസനവം പരമരാഗത വയവസായങള, പാരമേരയതര ഊരജേസാതസകള,
കടിേയറ െതാഴിലാളികള, പരിസിതി സംരകണം, ആവാസവയവസയെട സംരകണവം
പരിപാലനവം, ആേഗാളതാപനവം കാലാവസാവയതിയാനവം കറയനതിനായള
പരിശമങള,
ൈജവൈവവിധയസംരകണം, വനസംരകണം, കീടനാശിനികള, കളനാശിനികള, നദികളെട
സംരകണം, മണ് സംരകണം തടങിയവ ഉളെപടന. േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട
നിയമങളെട ഫലപാപിയം പഠനവിേധയമാേകണതണ്.
(3) പാരശവവലകത സമഹം മഖയധാരയിേലക്
(Reaching the unreached)
പാരശവവലകത സമഹതിെന തനത ൈവവിധയം നിലനിരതിെകാണ് തെന െപാതധാരയിേലക്
ആകരഷിേകണതണ്. ഈ േമഖലയില ആദിവാസികള മലസയെതാഴിലാളികള,തീരേദശവാസികള,
പടികജാതി/പടികവരഗ,പിനാകവിഭാഗങള,െതരവ
ജീവിതങള,
വനിതകള,
ശിശകള
(പാരശവവലകതഗണതിലെപടന) , േകാളനികള,
േചരികള എനീ വിഭാഗങളെട പശങള
പരിേശാധികെപടം. പാരശവവലകത േമഖലയിലളവെര ലകയം െവച െകാണള സാമഹയേകമ
നിയമങളെട നടതിപ് ഫലപദമാേണാെയന് പനപരിേശാധികം. സീകള, കടികള എനിവരെട
ശാകീകരണം ഉറപാകം വിധം െജനഡര ബജറിംഗ്, ൈചലഡ് ബജറിംഗ് എനിവ
ഊരജിതെപടതന കാരയം പരിേശാധികം. േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട നിയമങളെട
നടതിപം ഫലപാപിയം പഠനവിേധയമാേകണതണ്.
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(4) ആസതണവം ധനകാരയവം.
(Planning & Finance)
വികസനതിെന അടിസാനശിലയാണ് ആസതണവം ധനകാരയവം. ഈ വിഷയതില പാന
േനാണ പാന വയതിരികത, പാന രപീകരണ പകിയ, പദതി നടപാകല, റവനയ വരദിപികല,
െചലവ് ചരകല, ഫലബനിത (outcome) ബഡജറിംഗ്,
അനമതി പകിയകള. െപാകയരെമന്
നടപടികള, ധനകാരയ അധികാര വിഭജനം, ഭരണ അധികാര വിഭജനം, ഓഡിറ് പരിേശാധനകള,
േസാഷയല ആഡിറ്, ധന േസാതസകള,ബജറ് ബാഹയ ധനാഗമ മാരഗങള, ടഷറി എനീ േമഖലകെള
കറിച് പരിേശാധികം.
(5)ഫലപാപിയളതം കാരയകമവമായ ഭരണം
( Result oriented and Effective Governance)
ഈ േമഖലയില ഇതിനകം തെന വിവരസാേങതിക വിദയയെട പേയാഗം ഒര പരിധി വെര
പേരാഗമിചിടണ്. വിവരസാേങതിക വിദയയെട വയാപനം ഭരണ പരിഷരണതിെന േകനബിന എന
നിലയില പധാന പങ് വഹികന. നിലവിലള നടപടികമങള, ചടങള, മാനവലകള, േകാഡകള,
കടലാസ് രഹിത ആഫീസ്,SPARK സമഗമാകല, റഗേലററി സംവിധാനങളെട നിരവഹണം എനിവ
പരിേശാധികനതിനാവശയമായ ശപാരശകള നലകം.
(6)അടിസാന സൗകരയങള  ഉപേയാഗവം സംരകണവം
(Infrastructure – Optimum usage and conservation)
ജനങളക് േസവനം നലനതിെന ഭാഗമായി സംസാനത് ധാരാളം െപാത ആസികള
േറാഡകള, പാലങള, ആഫീസ് െകടിടങള, സള െകടിടങള, ആശപതികള തടങിയവ നിരമിച്
പരിപാലിചവരനണ്. ഈ ആസികളെട ൈദനംദിന പരിപാലനതിനം നിരദിഷ ലകയം
ൈകവരികനതിനം ശഷാനി പലരതെപടനില എനത് ഒര യാഥാരതയമാണ്. വന മതല മടകള
ഈ െപാത അടിസാന സൗകരയങളെട അനരകണവം കാരയകമമായ നടതിപം ഉറപ
വരേതണതണ്. അേതാെടാപം, െപാത ആസികളായ അടിസാന സൗകരയ േപാജകകള സമയകമം
പാലികാെത വരഷങേളാളം പരതീകരികാെത കിടകനതിലെട പദതി അടങല താങാനാവാത
വിധം വരദികന പവണതയം വയാപകമാണ്. അേത സമയം പാരശവവതകത സമഹങളകായി
മതിയായ അളവില അടിസാന സൗകരയങള ഏരെപടതാന കഴിഞിടിലാെയന് കമീഷന
കാണന. േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട നടതിപ് സംവിധാനങള ഫലപദമാേണാ എന
കാരയവം പഠനവിേധയമാേകണതണ്.
(7) ഉതരവാദാധിഷിത ഉേദയാഗസ സംവിധാനം
( Towards more accountable bureaucracy)
ഈ േമഖലയില റികട്െമന്, സാനകയറം, റിവാരഡകളം ഇനെസനീവകളം, പരിശീലനം,
ശമളം, പവതി സമയം, െപരമാറമരയാദകള, സാംസാരികമായ മാറം, റിടയരെമന്, സാഫിംഗ് ,കതയത,
ധാരമികത, സതാരയത , േസവനാവകാശം , പൗരാവകാശേരഖ, ഫണ് ഓഫീസ് സംവിധാനം,
പരാതിപരിഹാര സംവിധാനം , അചടക നടപടി, പവതി അവേലാകനം (performance appraisal)
തടങിയ കാരയങളില തലസിതി പരിേശാധിചെകാണ് ആവശയമായ പരിഷരണ ശപാരശകള
രപെപടതണം. െപാതവായതം പേതയക വകപകെള/സാപനങെള സംബനികനതമായ വയതയസ
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വിലയിരതലകളം ഉണാകം. സാഫ് പാേറണ പനര നിരണയം; ഉേദയാഗസരെട സതാരയമായ
ഔേദയാഗിക കാരയ നിരവഹണ വിവരണം ; െപാഫഷണലകെള വയതയസ തലങളില നിേയാഗികല ;
തസികകളെട കാരയകമതാ സചിക തയാറാകി മനഷയവിഭവ േശഷി മാേനജെമന് നവീകരികല
എനിവ പരിേശാധികം.
ജാഗതേയാെടയള
ജനാധിപതയ
ഭരണം
ഉറപാകനതിനായി
അഴിമതി
നിരമാരജനം,അേനവഷണ സംവിധാനങള , പാപയമായ നീതിനയായ സംവിധാനം, വിജിലനസ്
സംവിധാനം , വിജിലനസ് കമീഷന, േലാകായക, കമസമാധാനപാലനം, ഇേനണല വിജിലനസ്
സംവിധാനം,അഡിനിേസറീവ് വിജിലനസ് െസല, ധനകാരയ പരിേശാധനാ വിഭാഗം, ചീഫ് െടകികല
എകാമിനര
സംവിധാനം,
െപരേഫാരമനസ്
ആഡിറ്,
ഓംബഡസാന
എനിവ
പരിേശാധികെപടം.േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട നിയമങളെട
ഫലപാപിയം
പഠനവിേധയമാകം.
3. രീതിശാസ്ത്രം
പരിഷരണതിെന ആവശയകത, പരിഷരണ നിരേദശങള എനിവ പരിേശാധിച് കമീഷന
ശപാരശകള രപീകരികനതിന് മേനാടിയായി ഗവണെമന് െസകടറിമാര, വകപ് േമധാവികള,
ആസതണ േബാരഡ്, വിദഗധര എനിവരമായി ഓേരാ വിഷയതിലം
വിവിധ ഘടങളില
ആശയവിനിമയം നടതം. ആവശയമായ ഘടങളില കമീഷെന സഹായികനതിനായി േമലപറഞ
േമഖലകളില പരിണിതപജരായവരെട വിഷയാടിസാനതിലള പാനലകള/ഗപകള രപീകരിയം.
അതത
വകപിെന/സാപനെത
സംബനിച
ഭരണപരിഷരണതിെന
ആവശയകത
വിലയിരതനതിനം കമീഷനമായി ചരച െചയ് പവരതനങള രപെപടതനതിനം
കമീഷനമായി സജീവമായ ഒര ബനം നിലനിരതനതിനം എലാ സരകാര വകപകളിലം, കടാെത
െതരെഞടത പേതയക സാപനങളിലം സാപനതല കമിറികള (58 ഉേദയാഗസര അടങന)
രപീകരികനതിന് വകപ് േമധാവികെളയം സാപന േമലധികാരികേളയം ചമതലെപടതാവനതാണ്.
ഇതിനായി വകപ് തലതില/സാപനതലതില ഉണാേകണ സംവിധാനം െപാത മാരഗ
നിരേദശതിെന അടിസാനതില
വകപ് േമധാവികള സവതനമായി നിരവഹിേകണതാണ്.
കമീഷന് നിരനരം ബനെപടനതിനായി എലാ വകപകളം/ സാപനങളം ഇതിനായി ഒര മതിരന
ഉേദയാഗസെന േനാഡല ആഫീസറായി നിേയാഗിേകണതാണ്.
ചില സാഹചരയങളില പേതയക വിഷയങളില കടതല ആഴതിലള പഠനങള ആവശയമായി
വേനകം എന് കമീഷന മനകടി കാണന. ഇതിനായി േകരള സരകാര സാപനങളായ ഇനസിറയട്
ഓഫ് മാേനജെമന് ഇന ഗവണെമന് (IMG) െസനര േഫാര മാേനജെമന് ഡവലപ്െമന് (CMD),
ഗലാതി ഇനസിറയട് ഓഫ് ഫിനാനസ് & ടാേകഷന (GIFT),െസനര േഫാര ഡവലപെമന് സഡീസ്
(CDS), സരവകലാശാല വകപകള ഉേദയാഗസ ഭരണ പരിഷാര വകപ് എനിവ കടാെത സംസാനതം
പറതമള ഇനഡയന ഇനസിറയട് ഓഫ് മാേനജെമന് (IIM) േപാെലയള മറ് പശസ സാപനങള,
ഏജനസികള, കണസളടന്സ് എനിവയെട േസവനം േതടനതാണ്.ചില േമഖലകളില െചറിയ പഠന
ഗപകള ആവശയമായി വേനകാം.ഉദാ:അടപാടിയിെല ഗേവരണനസ് പരാജയം
സംബനിച്
വിവരാവകാശ പവരതകരം സാമഹയ പവരതകരം ഉനയികന പശങള  സരകാര വിഭാവനം
െചയനതം ജനങളെട പതീകയം തമിലള വിടവ് കെണതനതിന് ഇതരം പഠനം ഉപകരികം.
അംഗീകത രാഷീയ കകികള, സരവീസ് സംഘടനകള, േടഡ് യണിയനകള, എന.ജി.ഒ.കള,
എനിവയമായി ആവശയമായ സനരഭങളില ചരചകള നടതനതായിരികം.
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കമീഷെന െവബ് ൈസറിലെട െപാതജനങള, വിദഗര, മറ് തലരരായവര എനിവരെട
അഭിപായങളം നിരേദശങളം േതടനതാണ്.
െപാതജനങള കടതല ആശയികന സരകാര ആഫീസകളിലം സാപനങളിലം േനരിട്
സനരശനം നടതി െപാതജനങേളയം ജീവനകാേരയം േകളകാനം കമീഷന ഉേദശിയന. കടാെത
ജിലാതലങളില, പേതയകിചം പിേനാകം നിലകന ജിലകളില കമീഷന സിറിംഗകള നടതി
െപാതജനങെള േകളകനതാണ്.
ആവശയമായ സനരഭങളില സംസാനതലതില ശിലശാലകള, െസമിനാറകള, ചരചകള,
സിംേപാസിയങള എനിവ സംഘടിപിചെകാണ് ആശയ രപീകരണം നടതവാന കമീഷന
ഉേദശിയന.
വിവിധ വിഷയങളമായി ബനെപടം െപാതവായം േചാദയാവലികള പസിദീകരിചെകാണ്
െപാതജനങള, മാധയമങള, ഉേദയാഗസര തടങിയ വിഭാഗങളില നിന് പതികരണം േതടം.
രാജയതിനകതം പറതമള അനകരണീയമായ നല മാതകകള പഠികനതിനായി കമീഷന
സനരശനങള നടതാന ഉേദശികനണ്.
4. റിേപ്പാര്ട്ടുകള
കമീഷന സമീപനം വിവരിയന ഖണികകളില പതിപാദിചിരികന വിവിധ േമഖലകളിലള
റിേപാരടകളായി േകാഡീകരിചള റിേപാരടാണ് അനിമമായി സരകാരില സമരപികക. എനാല
ഇങെന േകാഡീകരിച അനിമ റിേപാരടകള സമരപിയാന കമീഷെന രേണാ മേനാ വരഷെത
പവരതനം ആവശയമായി വേനയം. ആയതിനാല േമലപറഞ േമഖലകളമായി ബനെപട ഉപ
േമഖലകള (ഉദാ: പൗരേകനീകത ഭരണസംവിധാനം എന
േമഖലയിെല റവനയ വകപിെല
േസവനങള, ഭകയസരക സംബനിച വിഷയങള,ഉതരവാദാധിഷിത ഉേദയാഗസ സംവിധാനം
എന േമഖലയിെല ധാരമികത എനിങെന
ഉപേമഖലകളില വരന റിേപാരടകള) സംബനിച
റിേപാരടകള അവ പരതിയാകന മറയ് കമീഷന ഘടംഘടമായി സരകാരിന് സമരപികനതാണ്.
ഇപകാരം െചയനതിലെട കമീഷന ശപാരശകള സരകാര നടപാകനത് നിരീകിയാനം
ആവശയെമങില കടതല മാറങേളാ, നിരേദശങേളാ സമരപികാനം കഴിയം എന് കരതന.
കമീഷന കാലാകാലങളില സമരപികന റിേപാരടകളം ശപാരശകളം വിലയിരതി
സമയബനിതമായി നടപിലാകനതിന് ചീഫ് െസകടറിയെട േനതതവതില ഉേദയാഗസ ഭരണ
പരിഷാര വകപ് െസകടറി കണവീനറായി ഒര ഉേദയാഗസ സമിതി രപീകരിച് പവരതിപികണെമന്
കമീഷന സരകാരിേനാട് ആവശയെപടം.
************************
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