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ಮುನುುಡಿ 
 

 
1. 31 ಮತರ್ಚಯ 2021ಕಕೆ ಅಾಂತ್ಯಗ ೆಾಂಡಿರುವ ಸ್ತಲಿನ ಭತರತ್ದ 

ಲೆಕಕನಿರ್ಾಂತ್ರಕರು ಮತ್ುಾ ಮಹತಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧಕರ ಈ 
ವರದ್ಧರ್ನುು ಭತರತ್ದ ಸಾಂವಿಧತನದ 151 (2)ನೆೋ ವಿಧಿರ್ 
ಅಡಿರ್ಲಿಿ ರತಜಯ ವಿಧತನಮಾಂಡಲದಲಿಿ ಮಾಂಡಿಸಲು 
ಕನತಯಟಕದ ರತಜಯಪತಲರಿಗೆ ಸಲಿಸಿಲು ಸ್ಥದಧಪ್ಡಿಸಲತಗಿದೆ. 
 

2. 2015-20ರ ಅವಧಿರ್ನುು ಒಳಗೆ ಾಂಡಿರುವ ಮತ್ುಾ ಮತರ್ಚಯ 
2021ರವರಗೆ ೆ ಇಾಂದ್ಧೋಕರಿಸಲತದ ಈ ವರದ್ಧರ್ು ಸಮಗರ 
ಹಣಕತಸು ನಿವಯಹಣತ ವಯವಸೆ್ಿ ಖಜತನ-ೆ೨ ಮೋಲಿನ 
ಕತರ್ಯಕ್ಷಮತ ೆ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ ಫಲಿತತಾಂಶಗಳನುು 
ಒಳಗೆ ಾಂಡಿದೆ. 
 

3. ಭತರತ್ದ ಲೆಕಕನಿರ್ಾಂತ್ರಕರು ಮತ್ುಾ ಮಹತಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧಕರು 
ನಿೋಡಿರುವ ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನತ ಮತನದಾಂಡಗಳಿಗ ೆಅನುಗುಣವ್ತಗಿ 
ಲೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೋಧನೆರ್ನುು ನಡೆಸಲತಗಿದೆ. 
 

4. ಈ ಭತಷತಾಂತ್ರಿಸ್ಥದ ಆವೃತ್ರಾರ್ಲಿಿನ ಯತವುದೆೋ ಸಾಂದೆೋಹಗಳಿಗೆ 
ಆಾಂಗಿ ಭತಷತ ಆವೃತ್ರಾಯ್ಕೋ ಅಧಿಕೃತ್ವ್ೆಾಂದು ಪ್ರಿಗಣಿಸಬೋೆಕು. 
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Executive Summary 

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು 2001ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಖಜಾನೆಗಳನನು ಸವಯಂಚಾಲ್ಲತಗೆೊಳಿಸಲನ ಖಜಾನೆ 
ಗಣಕೀಕರಣ ಯೀಜ್ನೆ ʼಖಜಾನೆಯನನು (ರೆ್1)ʼ ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಿತನ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು 2009ರಲ್ಲಿ 
ಅಸಿಿತವದಲ್ಲಿದದ ರೆ್1 ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ಖಜಾನೆ-೨ (ರೆ್2) ಎಂಬ ಹೆೊಸ ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ 
ವಯವಸೆ್ೆಯಂದಿಗೆ ಬದಲ್ಲಸಲನ ಕರಮ ರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿತನ. ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ಅನನು ಮಾನವಚಾಲ್ಲತ 
ಸಂವಹನಗಳಿಲಿದೆ ನೆೀರವಾಗಿ ಸಿಸಟಮ್-ಟನ-ಸಿಸಟಮ್ ಮಾಹಿತಿ ವಿನಿಮಯವನನು ಸಕರಯಗೆೊಳಿಸಲನ ರಾಜ್ಯ 
ಸರ್ಾಾರದ ಎಲ್ಾಿ ಇಲ್ಾಖೆಗಳನನು ಸಮಗರ ವಯವಸೆ್ೆಯಲ್ಲಿ ತರಲನ ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿತನಿ. ರೆ್2 ತನು 
ವಾಯಪ್ಲಿಯನನು ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ವಿಸಿರಿಸಲನ ಮತನಿ ಸರ್ಾಾರದ ಜ್ಮೆಗಳ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಸರಳಗೆೊಳಿಸನವ 
ಮತನಿ ವಯವಸಿೆತಗೆೊಳಿಸಲನ ಸಹ ಪ್ರಸ್ಾಿಪ್ಲಸಿತನಿ. ಉನುತಿೀಕರಣ, ಏಕೀಕರಣ ಮತನಿ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆ 
ಮರನಸಂಯೀಜ್ನೆ, ಮಾಹಿತಿ ವಯವಸೆ್ೆಯ ನಿಯಂತರಣಗಳು ಸ್ೆೀರಿದಂತೆ ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿನ ಭದರತಾ 
ನಿಯಂತರಣಗಳು, ಸವತನಿಗಳನನು ರಕ್ಷಿಸನವುದನ, ದತಾಿಂಶ ಸಮಗರತೆ ಮತನಿ ಭದರತೆ ಹಾಗೊ ಸರ್ಾಾರದ 
ಹಣರ್ಾಸಿನ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳ ಪ್ರಿಣಾಮರ್ಾರಿತವ ಮತನಿ ದಕ್ಷತಯೆನನು ಸನಧಾರಿಸನವ ನಿಟ್ಟಟನಲ್ಲಿ 
ಅಡೆತಡಯೆಿಲಿದ ಖಜಾನ ೆ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ಯೀಜಿತ  ಉದೆದೀಶಗಳನನು ರೆ್2 ಸ್ಾಧಿಸಿದೆಯೆೀ 
ಎಂಬನದನನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರ್ೊೆಳಳಲನ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಪ್ರಯತಿುಸಿತನ. ರೆ್2 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ 24 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತನಿ ಅದನನು ಎರಡ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ಾಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಲನ ಪ್ರಸ್ಾಿಪ್ಲಸಲ್ಾಗಿದೆ: ಹಂತ-೧, ರೆ್1 ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾಗಳನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ 13 
ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ ಮತನಿ ಹಂತ-೨, ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಯೀಜಿಸಲ್ಾದ ಹೆಚನುವರಿ 
ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾಗಳನನು ಒದಗಿಸಲನ 11 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿದೆ. ರೆ್1 ದತಾಿಂಶದ ಸಂಪ್ೊಣಾ 
ವಗಾಾವಣೆ, ಮೊರನೆೀ ವಯಕಯಿಿಂದ ಸೊಕ ಿ ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ, ಭದರತಾ 
ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ "ಗೊೆೀ-ಲ್ೆೈವ್" ಘೊೀಷಣೆಯ ನಂತರ ಫೆಬರವರಿ 2013ರೆೊಳಗ ೆ ಎರಡ್ೊ 
ಹಂತಗಳನನು ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಗೆೊಳಿಸಲನ ಉದೆದೀಶಿಸಲ್ಾಗಿತನಿ. 

ಇಲ್ಾಖೆಯನ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆ ಮರನಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಚಟನವಟ್ಟರ್ ೆರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿಲಿ. ಆರ್ಥಾಕ ಸಂಹಿತಗೆಳ 
ಪ್ರಿಷಕರಣೆಯನನು ಪ್ೊವಾಸಿದಧತಾ ಚಟನವಟ್ಟರ್ರೆ್ಾಗಿ ಕಲ್ಲಿಸಲ್ಾಗಿದದರೊ ಸಹ ಅದನ ಇನೊು 
ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.1)  
ಸಂಬಂಧಿತ ವಯವಹಾರ ನಿಯಮಗಳನನು ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾಡ್ದ ರ್ಾರಣ ಭಾರತಿೀಯ 
ಸರ್ಾಾರಿ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರ ಮಾನದಂಡ್ಗಳ ಅನನಷ್ಾಾನವನನು ಬೆಂಬಲ್ಲಸನವ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವು ಸಿೀಮಿತವಾಗಿತನಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.2)  
ಬಳರ್ ೆಪ್ರಮಾಣಪ್ತರಗಳ ಸಲ್ಲಿರ್ಯೆನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವ ರ್ಾವುದೆೀ ನಿಬಂಧನೆ ಇಲದಿ ರ್ಾರಣ 
ಸಹಾರ್ಾನನದಾನದ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಸ್ೆಳದೆ ಹಣದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.3.3)  

  

ಕಾರ್ಯನಿರ್ಯಹಣಾ ಸಾರಾಂಶ 
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ಸಮರ್ಾವರ್ಾಶದ ವಿಸಿರಣೆಗ ೆ ಹೆೊಂದಾಣಿರ್ರೆ್ಾಗನವಂತ ೆ ಒಪ್ಿಂದವನನು ಪ್ರಿಷಕರಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. 
ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣಾ ಹಂತದ ಮೊದಲನ ಎಲ್ಾಿ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು ಸಂಪ್ೊಣಾವಾಗಿ 
ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ನಂತರವಷ್ೆಟೀ ʼಗೆೊೀ-ಲ್ೆೈವ್ʼ ಘೊೀಷಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಒಪ್ಿಂದವು 
ಕಲ್ಲಿಸಿತಾಿದರೊ, ' ಗೊೆೀ-ಲ್ೆೈವ್ ' ಘೊೀಷಣ ೆಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.5) 
ಅಭಿವೃದಿಧಯನ ವಿಳಂಬವಾಯಿತನ, ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು ಭಾಗಶಃ ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ ಮತನಿ 
ಒಪ್ಿಂದವನನು ಮಾಪ್ಾಡಿಸದೆಯೆೀ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆಯನನು ಸಮರ್ಾಲ್ಲೀನವಾಗಿ 
ರ್ೈೆಗೊೆಳಳಲ್ಾಯಿತನ. ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮತನಿ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಯ ವಿಳಂಬವನನು 
ಪ್ರಿಗಣಿಸದೆಯೆೀ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆಯನನು ವಿಸಿರಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಇಲ್ಾಖೆಯನ ಕನಿಷಾ 
ಎರಡ್ನ ವಷಾಗಳ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆ ಮತನಿ ನಿವಾಹಣೆ ಅವಧಿಯನನು ಕಳದೆನರೆ್ೊಂಡಿತನ ಮತನಿ 
ಹೆಚನುವರಿರ್ಾಗಿ ₹38.75 ರ್ೊೆೀಟ್ಟ ಆರ್ಥಾಕ ಬದಧತೆಯನನು ಹೆೊಂದಿತನ.  

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.5) 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಆಂತರಿಕ ರಚನಾವಿನಾಯಸವನನು ಅರ್ಥಾಮಾಡಿರ್ೊೆಳುಳವಲ್ಲಿ ನಿಣಾಾಯಕವಾಗಿರನವ 
ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ ಸ್ೆೊೀರ್ಸಾ ರ್ೊೆೀಡ್ ಮತನಿ ವಿವರವಾದ ದತಾಿಂಶದ ನಿಘಂಟನನು ಇಲ್ಾಖೆಯನ ತನು 
ಸನಪ್ದಿಾಗೆ ಪ್ಡೆದಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.8) 
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಾಾರವು ತನುದೆೀ ಹೊಡಿರ್ಯೆಿಂದ ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಪ್ರಮನಖ ಸವತಾಿದ ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನ 
ಮೆೀಲ್ೆ ಸ್ಾಕಷನಟ ರ್ಾಯಾತಂತರದ ನಿಯಂತರಣವನನು ಹೆೊಂದಿರಲ್ಲಲಿವಾದ ರ್ಾರಣ, ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳ 
ನಿರಂತರತೆಯನನು ಖಚಿತಪ್ಡಿಸಿರೆ್ೊಳಳಲನ ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರ ಮೆೀಲ್ೆ ಅದರ ನಿರಂತರ 
ಅವಲಂಬನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತನ. ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರ ಸ್ಾವಮಯದ ರ್ಾಯಾವಿನಾಯಸದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ 
ರೆ್2ವನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾಗಿದೆ ಎಂಬನದನ ಕಂಡ್ನಬಂದಿತನ. ಗನತಿಿಗೆದಾರರ ಹಿಡಿತ ತಪ್ಲಿಸನವಲ್ಲಿ  
ಯೀಜ್ನೆಯ ಸಿದಧತೆಯನ ಅಸಮಪ್ಾಕವಾಗಿತನಿ. ಸ್ಾವಮಯದ ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ್ನ ಅವಲಂಬನೆಯನನು 
ಅಂದಾಜಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ ಮತನಿ ಪ್ರಿಹಾರಿಕ ಕರಮಗಳನನು ರ್ೈೆಗೊೆಂಡಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.6.9) 
ರೆ್2 ಅನನಷ್ಾಾನವು ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ ಒಪ್ಿಂದ ನಿವಾಹಣಾ ಅಭಾಯಸಗಳಲ್ಲಿನ ನೊಯನತೆಗಳಿಂದ ಬಾಧಿತವಾಗಿತನಿ. 
ವಾಟರ್ಫಾಲ್ ಮಾದರಿಯನನು ಅಳವಡಿಸಿರ್ೊೆಂಡ್ನ ನಿದಿಾಷಟ ಮೆೈಲ್ಲಗಲನಿಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಅಪಿ್ಲರ್ೀೆಶನ್ 
ಸಿದದಪ್ಡಿಸಿ ಎರಡ್ನ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಲನ ಮೊಲತಃ ಮಾಸಟರ್ ಸ್ೆೀವಾ ಒಪ್ಿಂದದಲ್ಲಿ 
ಯೀಜಿಸಿತಾಿದರೊ, ಯೀಜ್ನೆಯನ ಯೀಜಿತ ಅಭಿವೃದಿಧ ಮಾದರಿ ಮತನಿ ಸಮರ್ಾವಧಿ 
ವೆೀಳಾಪ್ಟ್ಟಟಗಳಿಂದ ಸಂಪ್ೊಣಾ ವಿಮನಖವಾಗಿ ಒಪ್ಿಂದವನನು ಅನಗತಯ ವಿಳಂಬವಾಗಿಸಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.1)  
ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಂತಹ ಪ್ರಮನಖ ಸ್ಾಫ್ಟ್ವೆೀರ 
ಗನಣಮಟಟದ ಭರವಸೆ್ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. ಇಲ್ಾಖೆಯನ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳನನು 
ಮತನಿ ಅವುಗಳ ಇಂದಿೀಕರಣಗಳನನು ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆ ಮತನಿ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ 
ಒಳಪ್ಡಿಸದೆಯೆೀ ನಿಯೀಜಿಸಿತನಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೩) 

  



ix 

ನಿರಂತರವಾಗಿ ರ್ಾರ್ಾಾಚರಣೆಗಳನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಇಲ್ಾಖೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲನ 
ಅನನವಾಗಬೆೀಕದದ ಇಎಮ್್ಎರ್ಸ ಮತನಿ ಎರ್ಸ್ಎಲ್ಎ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಪ್ರಿಕರಗಳನನು ತಾಂತಿರಕ 
ಸಂಯೀಜ್ಕರನ ಅಳವಡಿಸಿರಲ್ಲಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ, ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರನ ನಿೀಡಿದ ಸ್ೆೀವಯೆ 
ಗನಣಮಟಟವನನು ಅಳಯೆಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗನವುದಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೪) 
ರೆ್2ವಿನ ಕರರ್ಾವಿನಾಯಸ ಮತನಿ ದತಿಸಂಚಯರ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತ ೆರ್ಾವುದೆೀ ಜ್ಞಾನ ವಗಾಾವಣೆಯನನು 
ರೆ್2 ಪ್ಡೆಯಲ್ಲಲಿ. ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್, ದತಿಸಂಚಯ ಮತನಿ ಭದರತ ೆಕ್ೀೆತರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಂತಿರಕ ಸಂಯೀಜ್ಕರೆೊಂದಿಗೆ 
ಸಮನವಯ ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಯೀಜಿಸಲ್ಾಗಿದದ ತಜ್ಞರ ತಂಡ್ವನನು ಸರ್ಾಾರ ನಿಯೀಜಿಸಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 2.7.೫) 
ಫೆಬರವರಿ 2013ರ ವೆೀಳಗೆ ೆಯೀಜ್ನೆಯನನು ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗನವುದನ ಮತನಿ ಎಲ್ಾಿ ಪ್ರರ್ಾರಗಳಲ್ಲಿ 
ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಗನವುದನ ಎಂದನ ನಿರಿೀಕ್ಷಿಸಲ್ಾಗಿತಾಿದರೊ, ಮಾರ್ಚಾ 2021ರ ವೆೀಳಗೆೊ ಅದನ 
ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿಲಿ. ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಮೊದಲ ಕಂತನನು ಸ್ೆಪಟೆಂಬರ 2015ರಲ್ಲ ಿ ಮಾತರವೆೀ 
ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ.  ಪ್ರಸನಿತ 22 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳ ಅಭಿವೃದಿಧ ಪ್ೊಣಾಗೆೊಂಡಿದೆ ಎಂಬನದನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿದ ೆ(ಹಂತ-೧ರ 13 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು ಮತನಿ ಹಂತ-
೨ರ 9 ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳು). ಅನನಷ್ಾಾನಗೆೊಳಿಸಲ್ಾದ ಹಂತ-೨ರ ಒಂಬತನಿ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳಲ್ಲ ಿ ಆರನ 
ಬಳರ್ಯೆಲ್ಲಿಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ರೆ್2 ಯೀಜ್ನೆಯನ ಅದರ ಪ್ರಿಕಲಿನೆಯ ಒಂದನ ದಶಕಕೊಕ 
ಹೆಚನು ಸಮಯದ ನಂತರವೂ, ಎಲ್ಾಿ ಯೀಜಿತ ಉದದೆೀಶಗಳನನು ಮತನಿ ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಅಂತಿಮ 
ಫಲ್ಲತಾಂಶಗಳನನು ಸ್ಾಧಿಸಲನ ಇನೊು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಲಿ.  

 (ಕಂಡಿಕೆಗಳು 3.1.1) 
ಆಯವಯಯ ತರ್ಾರಿರ್,ೆ ವೆಚುದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯನವಿರೆ್, ನಗದನ ನಿವಾಹಣೆ, ಸರ್ಾಾರಿ ಸ್ಾಲ ಮತನಿ 
ಖಾತರಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆ, ಹಣರ್ಾಸನ ಸವತನಿಗಳ ನಿವಾಹಣೆಯ ರ್ಾಯಾಗಳನನು ಒಳಗೆೊಂಡಿರನವ ರೆ್2 
ಅನನಷ್ಾಾನವು ಮಾರ್ಚಾ 2021ರ ವೆೀಳಗೆೊ ಅಪ್ೊಣಾವಾಗಿದನದ, ಸಮಗರ ಹಣರ್ಾಸನ ನಿವಾಹಣಾ 
ವಯವಸೆ್ೆಯ ನಿರಿೀಕ್ಗೆಳನನು ಪ್ೊರೆೈಸನವಲ್ಲಿನ ಅದರ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾದ ಮೆೀಲ್ೆ ದನಷಿರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿದೆ. 
ವೆಚುದ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡ್ಯನವುದರ್ಾಕಗಿನ ಮಾಡ್ೊಯಲ ಇನೊು ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭ ಮಾಡಿರದ ರ್ಾರಣ 
ವಷ್ಾಾಂತರಗಳಲ್ಲಿ ವೆಚುದ  ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯನವ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಗಳಿಸಲನ ರೆ್2ವಿಗ ೆಇನೊು ಸ್ಾಧಯವಾಗಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.1.3) 
ಏಕೀಕರಣವು  ಯೀಜ್ನೆಯ ಪ್ರಮನಖ ಅಂಶವಾಗಿದದರೊ, ಅದರ ಅನನಷ್ಾಾನದ ರ್ಾಯಾತಂತರ ಮತನಿ 
ಸಮರ್ಾವಧಿಯನನು ನಿದಿಾಷಟಪ್ಡಿಸಲ್ಾಗಿರಲ್ಲಲಿ. ಇದರ ಪ್ರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಸ್ಾವಾಜ್ನಿಕ ಹಣರ್ಾಸನ 
ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ,ಮಾನವ ಸಂಪ್ನೊೂಲ ನಿವಾಹಣಾ ವಯವಸೆ್ೆ ಇವುಗಳ ೆಂದಿಗಿನ ಏಕೀಕರಣದ   
ಅನನಷ್ಾಾನವು ಭಾಗಶಃ/ವಿಳಂಬವಾಯಿತಲಿದೆ, ಮಹಾಲ್ೆೀಖಾಪಾಲರನ ಮತನಿ ಯೀಜ್ನಾ 
ಇಲ್ಾಖೆಗಳ ೆಂದಿಗೆ ಏಕೀಕರಣವಾಗಿಲಿ. ದೆೈನಂದಿನ ಲ್ೆಕಕಪ್ತರಗಳನನು ತರ್ಾರಿಸಲನ ರೆ್2ವಿಗ ೆ ಇನೊು 
ನಿರಿೀಕ್ಷಿತ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಸ್ಾಧಿಸಲ್ಾಗಿಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆಗಳು ೩.೨.೧ ಮತ್ತು 3.2.೨) 
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ವಹಿವಾಟ್ಟನ ಮಟಟದ ಖಜಾನ ೆ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ಡಿಜಿಟಲ್ಲೀಕರಣಗೆೊಳಿಸನವಲ್ಲಿ ಮತನಿ ಹಣರ್ಾಸಿನ 
ದತಾಿಂಶವನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯನ ಯಶಸಿವರ್ಾಗಿದದರೊ, ವಿಶೆಿೀಷಣಾತೂಕ ಒಳನೆೊೀಟಗಳನನು 
ಪ್ಡೆಯಲನ ಸಂಗರಹಿತ ದತಾಿಂಶವನನು ಬಳಸದ ರ್ಾರಣ ಅವುಗಳ ಮೌಲಯವನನು ಅರಿಯಲನ ಮತನಿ 
ಸಂಪ್ೊಣಾವಾಗಿ ಬಳಸಿರೆ್ೊಳಳಲನ ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

 (ಕಂಡಿಕೆ 3.3) 
ಯೀಜ್ನೆಯನನು ಸಂಪ್ೊಣಾ ಪಾಯರ್ೀೆಜ್ನಂತೆ ಪಾರರಂಭಿಸನವ ಬದಲನ, 2015 ರಿಂದ 2021ರವರಗೆಿನ 
ದಿೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಂತನ ಕಂತಾಗಿ ರ್ಾರ್ಾಾರಂಭಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಇದನ ರೆ್1ನಿಂದ ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ಗೆ 
ಬದಲ್ಾವಣೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿತನ ಮತನಿ ರ್ಾವುದೆೀ ಪ್ರಸಿರ ಸಂಪ್ಕಾವಿಲಿದ ಎರಡ್ನ ಪ್ರತೆಯೀಕ 
ಸೆಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಣರ್ಾಸಿನ ದತಾಿಂಶವನನು ದಾಖಲ್ಲಸನವಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಣಮಿಸಿತಾದದರಿಂದ ಸಮಗರ ಆರ್ಥಾಕ 
ಮಾಹಿತಿಯನನು ಒದಗಿಸನವಲ್ಲಿ ರೆ್2ವಿನ ಸ್ಾಮರ್ಥಯಾವನನು ಸಿೀಮಿತಗೆೊಳಿಸಿದಂತಾಯಿತನ. ಯೀಜ್ನೆಯನ 
ಸಂಕಲ್ಲಿತ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆಗಳನನು ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಇನೊು ರ್ಾಯಾಗತಗೆೊಳಿಸಬೀೆರ್ಾಗಿದ ೆ ಮತನಿ 
ತತಿರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಹಲವಾರನ ವಯವಹಾರ ಪ್ರಕರಯೆಗಳು ಇನೊು ರೆ್2 ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನಿುನ ಹೆೊರಗ ೆಉಳಿದಿವ.ೆ 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.3.2) 
ಸಿವೀಕತಾನ ರಶಿೀದಿ ಬಿಲ್ಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಅನನದಾನವನನು ಸ್ೆಳಯೆಲ್ಾಗನತಿಿರನವುದರಿಂದ ಆ ಅನನದಾನಗಳ 
ಬಳರ್ಯೆನನು ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ನವಲ್ಲಿ ತೆೊಡ್ಕನಂಟಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6.3)  
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾ ಮಂಜ್ೊರಾತಿ ಆದೆೀಶವನನು ಹೆೊಂದಿಲಿದಿರನವುದನ ಮತನಿ ಉಪ್-ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯನನು 
ಉಲ್ೆಿೀಖಿಸಲನ ಮತನಿ ಜಾಡ್ನ ಹಿಡಿಯಲನ ಭೌತಿಕ ದಾಖಲ್ೆಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ನಿರಂತರ ಅವಲಂಬನೆಯನನು 
ಸೃಷ್ಟಟಸಿತಾಿದದರಿಂದ ರೆ್2 ದಾಖಲ್ಲಸಿದ ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯನ ಅಪ್ೊಣಾವಾಗಿದೆ.  ಭೌತಿಕ ಮಂಜ್ೊರಾತಿ 
ಆದೆೀಶಗಳು ಮತನಿ ಭೌತಿಕ ಉಪ್-ವೀಚರ್ಗಳನನು ಅಪ್ಲ್ೆೊೀಡ್ ಮಾಡ್ಲನ ರ್ಾವುದೆೀ 
ಸ್ೌಲಭಯವಿಲಿವಾದದರಿಂದ, ವೀಚರ ದತಾಿಂಶದ ಉಲ್ೆಿೀಖದ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರನವಂತಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.6.10) 
ಪ್ರಿೀಕ್ಾ-ತನಿಖೆಗಾಗಿ ಆಯೆಕ ಮಾಡಿದ ಮಾಡ್ೊಯಲ್ಗಳಿಗ ೆಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣದ ಹೆಚನುವರಿ ಬಿಡ್ನಗಡೆಗೆ 
ರ್ಾರಣವಾಗನವ ದನಬಾಲ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ನಿಯಂತರಣಗಳ ಪ್ರಕರಣಗಳು, ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತಿರ್ಾದ 
ಸ್ಾಮಾನಯ ಭವಿಷಯ ನಿಧಿ (ಜಿಪ್ಲಎಫ್) ಬಿಲ್ಗಳು, ಎರಡ್ನ ಬಾರಿ ಪಾವತಿರ್ಾದ ಮರನಪಾವತಿ ಬಿಲ್ಗಳು, 
ಉದೆೊಯೀಗಿಗಳ ನಿವೃತಿಿಯ ನಂತರವೂ ಸಂಬಳವನನು ಮನಂದನವರಿಸನವುದನ ಇತಾಯದಿ ಪ್ರಕರಣಗಳನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ.  

(ಕಂಡಿಕೆಗಳು 3.5.5, 3.6.4 ಮತ್ತು 3.8.1) 
ರೆ್2ವಿನಲ್ಲಿ ಅಪ್ೊಣಾ ನಿವಾಹಣಾ ಮಾಹಿತಿ ಸನವಯವಸೆ್ೆ (ಎಮ್್ಐಎರ್ಸ್) ವರದಿಗಳು ಮತನಿ 
ಅಭಿವೃದಿಧಪ್ಡಿಸಿದ ಎಮ್್ಐಎರ್ಸ್ ವರದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೊಯನತಗೆಳಿರನವುದನನು ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ 
ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 3.11) 
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ಮಾಹಿತಿ ತಂತರಜ್ಞಾನ ರ್ಾಯಿದೆ, 2000 ಮತನಿ ಅದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ನಿಯಮಗಳ್ಅನನಸ್ಾರ,್ ಕನಿಷಾ 
ವಷಾರ್ೊೆಕಮೊ್ಅರ್ಥವಾ ಮೊಲಭೊತ ಸ್ೌಕಯಾಗಳಲ್ಲಿ್ಗಮನಾಹಾ ಉನುತಿೀಕರಣವು ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ 
ರ್ೀೆಂದರ ಸರ್ಾಾರದಿಂದ ಅನನಮೊೀದಿಸಲಿಟಟ ಸವತಂತರ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧಕರಿಂದ ಭದರತಾ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನನು 
ನಡೆಸನವುದನ ಅಗತಯವಿರನತಿದೆ.್ರ್2ೆ್ಸೊಕ್ಷಮ ಹಣರ್ಾಸನ ಮಾಹಿತಿಗಳನನು್ಸಂಸಕರಿಸನತಿದೆ್ಮತನಿ್ರ್ಾವುದೆೀ್
ಭದರತಾ್ ಲ್ೆೊೀಪ್ಗಳು ಹಣರ್ಾಸಿನ ಸವತನಿಗಳ ಮೆೀಲ್ೆ ಗಂಭಿೀರ ಪ್ರಿಣಾಮಗಳನನು ಉಂಟನಮಾಡ್ನತಿವೆ್
ಮತನಿ ಸರ್ಾಾರದ್ಪ್ರತಿಷ್ೆಾಗೊ್ಹಾನಿಯನನು ಉಂಟನಮಾಡ್ಬಹನದನ.  ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್, ನೆಟ್ವರ್ಕಾ ಘಟಕಗಳು್
ಇವುಗಳನನು್ ವಾಯಪ್ಲಸಿದಂತೆ್ ಮೊರನೆೀ ವಯಕಿಯಿಂದ್ ರ್2ೆವಿನ್ ಭದರತಾ್ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನನು್
ನಿಯತರ್ಾಲ್ಲಕವಾಗಿ ನಡೆಸಲ್ಾಗಿಲಿ್ ಮತನಿ್ ಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯ್ ವಾಯಪ್ಲಿಯನ್ ಸಮಗರವಾಗಿಲಿ್ ಎಂಬನದನನು್
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಭದರತಾ ಲ್ಕೆಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯ 
ಆವತಾಕತೆ ಮತನಿ ವಾಯಪ್ಲಿಯನ ಸ್ಾಕಷ್ಟಟಲಿದ ರ್ಾರಣ,್ ರ್2ೆ್ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ಭದರತಾ ನಿಯಂತರಣಗಳ 
ದೃಢತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಭರವಸೆ್ಯನನು ಪ್ಡಯೆಲನ್ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಗೆ್ಸ್ಾಧಯವಾಗಲ್ಲಲಿ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.1.2) 
ಸಿವೀಕರಿಸನವವರನ, ಉಪ್-ವೀಚರ ಮಾಹಿತಿಯಂತಹ ವೀಚರ ದತಾಿಂಶಗಳನನು ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿಯ 
ವಾಯಪ್ಲಿಯಿಂದ ಹೆೊರತಾಗಿಸಿದ ರ್ಾರಣ ದೃಢೀಕರಣ ಮತನಿ ನಿರಾಕರಣೆ ತಪ್ಲಿಸನವ ನಿಣಾಾಯಕ ಅಂಶವಾದ 
ಡಿಜಿಟಲ್ ಸಹಿ ಪ್ರಮಾಣಪ್ತರ (ಡಿಎರ್ಸ್ಸಿ) ಅನನಷ್ಾಾನದಲ್ಲಿ ರ್ೊೆರತಯೆಿತನಿ ಎಂಬನದನನು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಲ್ಲಪ್ಲೀಕರಣ ಮತನಿ ಡಿಜಿಟಲ 
ಸಹಿಯಂದಿಗೆ ಆನ್್ಲ್ೆೈನ್ ದತಾಿಂಶದ ವಿನಿಮಯವನನು ಪ್ರಿಚಯಿಸಲ್ಾಗಿದದರೊ, ನಿರಾಕರಣೆ ತಪ್ಲಿಸನವ 
ವಯವಸೆ್ೆಯನನು ಸ್ಾೆಪ್ಲಸನವ ರ್ಾಯಾವಿಧಾನಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿಲಿ. ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿ ಪ್ರಕರಯೆಯ ಒಟಾಟರೆ 
ವಿಶಾವಸ್ಾಹಾತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರನವ ಡಿಜಿಟಲ ಸಹಿಗಳಿಲಿದ ವಹಿವಾಟನಗಳ ನಿದಶಾನಗಳನನು 
ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಗಮನಿಸಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.2.2.3) 
ಪಾರ್ಸ್ವಡ್ಾ ದನಬಾಲತೆಗಳನನು ಬಳಸಿರ್ೊೆಂಡ್ನ್ ಆಡ್ಳಿತಾತೂಕ ಮಟಟದ ಸವಲತನಿಗಳನನು ಪ್ಡೆಯನವ 
ದನಬಾಲತೆಗಳನನು, ಖಜಾನ ೆ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ಾನಲ್ಲಿನ ನಿಬಾಂಧಗಳ ಉಲಿಂಘನೆ, ಬಿಲ ಸಂಸಕರಣಯೆಲ್ಲಿ್ 
ಹಸಿಕ್ೀೆಪ್ದಂತಹ್ ದನಬಾಲತೆಗಳು ಮನಂತಾದ್ ಸ್ಾಧಯತೆಗಳನನು್ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯನ ಪ್ರದಶಿಾಸಿ್
ತೆೊೀರಿಸಿತನ.್ ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಲ್ಾದ ಭದರತಾ ದನಬಾಲತೆಗಳು ಸೊಕ್ಷಮ ಹಣರ್ಾಸಿನ 
ಮಾಹಿತಿಯನನು ಸೊಕಿವಲಿದವರಿಗ್ೆಒದಗಿಸನವ ಮತನಿ ದನರನಪ್ಯೀಗರ್ಕೆ ಒಡ್ನುವ ಸಂಭಾವಯತಯೆನನು್
ಹೆೊಂದಿವೆರ್ಾದದರಿಂದ, ಮಾಹಿತಿಯ ಗೌಪ್ಯತೆ ಮತನಿ ಸಮಗರತೆಯನನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿರ್ೊೆಳುಳವ 
ಅಪಾಯವನನು ಎದನರಿಸನತಿವೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 4.8.3) 
ಯೀಜ್ನೆಯ ಅನನಷ್ಾಾನದ ನಿಣಾಾಯಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿರ್ಾರಸೆ ಸಮಿತಿಯನ ಯೀಜ್ನೆಯ 
ನಿಯತರ್ಾಲ್ಲಕ ಪ್ರಿಶಿೀಲನೆ ರ್ೈೆಗೊೆಳಳದಿರನವುದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಾಾರದ ಮಟಟದಲ್ಲಿ ಯೀಜ್ನೆಯ 
ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆಯನ ಬಲಹಿೀನವಾಗಿದೆ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 5.1) 

  



xii 

ವಿವಿಧ ಪ್ರಕರಯೆಗಳ ದಕ್ಷತಯೆನನು ಅಳಯೆಲನ ಮತನಿ ಮೆೀಲ್ಲವಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಲನ ಇಲ್ಾಖೆಯನ 
ರ್ಾಯಾಕ್ಷಮತೆ ಸೊಚಕಗಳನನು ನಿದಿಾಷಟಪ್ಡಿಸದಿರನವುದನನು ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  
ಗಮನಿಸಲ್ಾಯಿತನ. ಬಿಲ್ಗಳ ಸಂಸಕರಣೆಗೆ ವೆೀಳಾಪ್ಟ್ಟಟ ಇಲಿದಿರನವುದನ, ವಿಫಲ ಪಾವತಿಗಳ 
ಮರನಸಂಸಕರಣೆ ಇತಾಯದಿಗಳು ಅಪ್ಲಿರ್ೀೆಶನ್ ಸಿಸಟಮ್್ನ ದಕ್ಷತೆಯ ಮೆೀಲ್ೆ ಪ್ರಿಣಾಮ ಬಿೀರಿರನವುದನೊು 
ರ್ಾಯಾನಿವಾಹಣಾ ಲ್ೆಕಕಪ್ರಿಶೆ ೀಧನೆಯಲ್ಲಿ  ಗಮನಿಸಿಸಲ್ಾಯಿತನ. 

(ಕಂಡಿಕೆ 5.4) 




