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പഞ്ചായത്ത് രാജ് സംവിധാനം 

പശ്ചാത്തലം 

 സവാതന്ത്ര്യത്തിനു മുമ്പുതന്നെ ഇ്യയിന്നല തദ്ദേശ സവയംഭരണം 

ചർച്ചാവിഷയമായിരുെു. ഗാന്ധിന്നയദ്ദപാന്നല ചുരുക്കം ചിലർ ന്ത്രഗാമ റിപബ്ലിക്കുകളും 

സബ്സിഡിയറി തതവവും ആന്ത്രഗഹിക്കുെിടത്ത,് ന്നനന്ത്രഹുവും അംദ്ദേദ്കറും ശക്തമായ 

ഒരു ദ്ദകന്ത്രരന്നത്ത അനുകൂലിച്ചു. 

 ഭിെതകൾ കാരണം, ഡിപിഎസ്പിക്ക ്കീഴിൽ രൂപീകരിക്കന്നപ്ട സമയത്ത ്

ഭരണഘടനയിൽ പഞ്ചായത്ത ്രാജ ്മാന്ത്രതദ്ദമ പരാമർശിക്കന്നപ്ടി്ടുള്ളൂ. 

 എെിരുൊലും, നിരവധി ചർച്ചകൾക്കും േില്ലുകൾക്കും ദ്ദശഷം, ആതയ്ികമായി 

1992 ൽ 73, 74 ഭേദഗതി നിയമങ്ങളിലൂന്നട, പഞ്ചായത്ത ്രാജ,് നഗരഭരണം 

എെിവയ്ക്ക ്യഥാന്ത്രകമം ഭരണഘടനാപരമായ പദവി നൽകി. 

 പഞ്ചായത്ത ്രാജ് മന്ത്ര്ാലയം എല്ലാ വർഷവും ഏപ്രിൽ 24 ദ്ദദശീയ രഞ്ചായത്്ത രാജ് 

ദിനമായി ആദ്ദഘാഷിക്കുെു, ഈ ദിവസം തന്നെ, 73 -ാാമത ്ഭരണഘടനാ ദ്ദഭദഗതി 

േിൽ രാഷ്ന്ത്രടപതിയുന്നട അംഗീകാരം  ദ്ദനടി. 

പഞ്ചായത്്ത രാജ ്വയവസ്ഥയുന്നട പരിണാമം 

ഇ്യയിന്നല ആദയന്നത്ത പഞ്ചായത്തീരാജ് സംവിധാനം 1959 -ൽ രാജസ്ഥാൻ 

സംസ്ഥാനവും നാഗൗർ ജില്ലയിലും തുടർെ് ആന്ത്രന്ധയിലും സ്ഥാപിതമായി. 

അതിനുദ്ദശഷം, സിസ്റ്റം മിക്ക പദവികളും സവീകരിച്ചു. തദ്ദേശ സവയംഭരണന്നത്ത 

സംേന്ധിച്ച ന്ത്രപധാന ആശങ്ക അതിനന്്നറ വാസ്തു വിദയ, വിഭജിക്കന്നപദ്ദടണ്ട 

അധികാരത്തിന്ന്നറ അളവ്, സാമ്പത്തികം മുതലായവയായിരുെു. 

പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്മിറ്റികൾ ഇവയാണ്: 

1. ബൽവന്ത ്റായ ്ഭേത്ത കമ്മിറ്റി 

2. അഭ ാക് ഭേത്ത കമ്മിറ്റി 

3. ജി വി പ്പക റാവു കമ്മിറ്റി 

4. എൽ എം സിംഗവി കമ്മിറ്റി 

5. തുങ്കൺ കമ്മിറ്റി 

6. ഗാഡ്ഗിൽ കമ്മിറ്റി 

നിരവധി സമിതികൾക്്ക ദ്ദശഷം, രാജീവ് ഗാന്ധി സർക്കാർ 64 -ാാമത് ഭരണഘടനാ 

ദ്ദഭദഗതി േിൽ അവതരിപിന്നച്ചങ്കിലും ന്നെഡറൽ സംവിധാനത്തിൽ ദ്ദകന്ത്രരീകരണം 

ശക്തിന്നപടുത്താൻ ന്ത്രശമിച്ചതിന്ന്നറ ദ്ദപരിൽ രാജയസഭയിൽ പരാജയന്നപ്ടു. 
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എെിരുൊലും, നരസിംഹറാവു സർക്കാർ േിൽ പരിഷ്കരിച്്ച വിവാദപരമായ എല്ലാ 

വശങ്ങളും നീക്കം ന്നചയ്യുകയും േിൽ അവതരിപിക്കുകയും ന്നചയ്തു. 73 -ഉം 74 -ഉം 

ദ്ദഭദഗതി നിയമം ഭരണഘടനാപരമായ പദവി നൽകുെതിന് പാസാക്കി. 

1992 ന്നല 73 ആം ഭരണഘടനാ ദ്ദഭദഗതി നിയമം 

ആക്റിന്ന്നറ ന്ത്രപധാന സവിദ്ദശഷതകൾ 

 ഈ നിയമം ഇ്യൻ ഭരണഘടനയിൽ ഭാഗം-ഒൻപത ്കൂ്ടിദ്ദച്ചർത്തു "പഞ്ചായത്തുകൾ". 

ആർ്ടിക്കിൾ 243 മുതൽ 243 O വന്നരയുള്ള വയവസ്ഥകൾ ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുെു. 

കൂടാന്നത ഒരു പുതിയ ന്നഷഡയൂൾ, പതിന്നനാൊം ന്നഷഡയൂൾ ദ്ദചർത്തു, 243 ജി. ഇത ്

പഞ്ചായത്തുകളുന്നട 29 ന്ത്രപവർത്തന ഇനങ്ങളാണ.് 

 ഈ നിയമം ഭരണഘടനയുന്നട ആർ്ടിക്കിൾ 40 ആയ ഒരു ഡിപിഎസ്പിക്ക ്ന്ത്രപാദ്ദയാഗിക 

രൂപം നൽകി. 

 സംസ്ഥാനങ്ങൾ സവീകരിദ്ദക്കണ്ട ചില നിർേന്ധിതവും കുറച്ച് സവദ്ദമധയായുള്ള 

വയവസ്ഥകളും ഈ നിയമത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുെു. 

 പഞ്ചായത്തീരാജ ്സംവിധാനത്തിനന്്നറ അടിത്തറയായി ന്ത്രഗാമസഭ ന്ത്രപവർത്തിക്കുെു. 

േന്ധന്നപ്ട ന്ത്രഗാമങ്ങളിൽ ഇലക്ടദ്ദററുകളായി രജിസ്റ്റർ ന്നചയ്തി്ടുള്ള എല്ലാ വയക്തികളും 

ഈ ദ്ദോഡിയിൽ ഉൾന്നപടുെു. രാജയത്തുടനീളം ഏകീകൃതമായ ഒരു ന്ത്രതിതല ഘടന 

(ന്ത്രഗാമം, ഇടനില, ജില്ലാ തലങ്ങൾ) എെിവയും ഇത ്നൽകുെു. എൊൽ 2 

ദശലക്ഷത്തിൽ താന്നഴ ജനസംഖ്യയുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനന്നത്ത ഒരു ഇനറ്ർമീഡിയറ ്

തലത്തിൽ രൂപീകരിക്കുെതിൽ നിെ ്ഒഴിവാക്കിയിരിക്കുെു. 

 മൂെ ്തലങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ അംഗങ്ങളും ജനങ്ങൾ ദ്ദനരി്ട ്തിരന്നെടുക്കണന്നമെ ്

നിയമം അനുശാസിക്കുെു. മുകളിന്നല രണ്്ട തലങ്ങളിലുള്ള ന്നചയർമാന്നന 

പദ്ദരാക്ഷമായി തിരന്നെടുക്കുകയും പഞ്ചായത്തുകന്നള സംേന്ധിച്ച വയവസ്ഥകൾ 

സംസ്ഥാന നിയമസഭയിൽ സവദ്ദമധയാ നൽകുകയും ന്നചയ്യും. 

 എല്ലാ പഞ്ചായത്തിലും അവരുന്നട ജനസംഖ്യയ്ക്ക ്ആനുപാതികമായി സീറുകൾ 

പ്ടികജാതി, പ്ടികവർഗക്കാർക്ക ്സംവരണം ന്നചയ്തിരിക്കുെു. മൂെ ്തലങ്ങളിലും 

ന്നചയർദ്ദപഴ്സൺ ഓെീസുകളുന്നട റിസർദ്ദവഷൻ സംേന്ധിച്ച ്സവദ്ദമധയാ വയവസ്ഥകൾ 

ഉണ്ടാദ്ദക്കണ്ടത ്സംസ്ഥാനത്തിന്ന്നറ ചുമതലയാണ.് കൂടാന്നത, ന്നചയർദ്ദപഴ്സനന്്നറ 1/3 

സീറിലും ഓെീസിലും സ്ന്ത്രതീകൾക്ക ്സംവരണം ന്നചയ്യന്നപടും. 

 പഞ്ചായത്തുകളുന്നട കാലാവധി 5 വർഷമായിരിക്കും, നിലവിലുള്ള കാലാവധി 

തീരുെതിന ്മുമ്പ ്തിരന്നെടുപ ്നടത്തണം. 

 ഈ നിയമം യഥാന്ത്രകമം സാമ്പത്തിക വിഭജനത്തിനും തിരന്നെടുപ ്നടത്തലിനും 

സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷനന്്നറയും സംസ്ഥാന തിരന്നെടുപ ്കമ്മീഷനന്്നറയും 

തസ്തിക സൃഷ്ടിക്കുെു. പഞ്ചായത്തുകളുന്നട അക്കൗണ്ടുകൾക്കുള്ള ഓഡിറിംഗ ്

രീതികളും സംവിധാനങ്ങളും തീരുമാനിദ്ദക്കണ്ടത് സംസ്ഥാനമാണ.് 

 പഞ്ചായത്തിനന്്നറ സാമ്പത്തിക കാരയങ്ങന്നളക്കുറിച്ചും അവർക്ക ്എങ്ങന്നന, ഏത ്

നിേന്ധനകൾ ചുമത്താനും ദ്ദശഖ്രിക്കാനും ഉചിതമായ നികുതികൾ സംേന്ധിച്ചും 

നിയമങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാൻ ഈ നിയമം സംസ്ഥാന നിയമസഭയ്ക്ക ്അധികാരം 

നൽകുെു. 
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 നിരവധി സംസ്ഥാനങ്ങന്നളയും ന്ത്രപദ്ദദശങ്ങന്നളയും നിയമത്തിൽ നിെ ്

ഒഴിവാക്കിയി്ടുണ്്ട. ന്നഷഡയൂൾ ന്നചയ്ത ന്ത്രപദ്ദദശങ്ങളിൽ അഞ്ചാം ന്നഷഡയൂൾ ന്ത്രപകാരം, 

1996 ന്നല PESA നിയമം ോധകമാകും. നിയമത്തിനന്്നറ വയവസ്ഥകൾ ദ്ദകന്ത്രരഭരണ 

ന്ത്രപദ്ദദശങ്ങൾക്ക ്എങ്ങന്നന ോധകമാകുന്നമെ ്രാഷ്ന്ത്രടപതിക്ക ്

നിർദ്ദേശിക്കാവുെതാണ.് 

െലന്ത്രപദമല്ലാത്ത ന്ത്രപകടനത്തിനുള്ള കാരണങ്ങൾ 

 ഭരണഘടനാപരമായ പദവി നൽകിയി്ടുന്നണ്ടങ്കിലും, ഈ നിയമം ഒരു അസ്ഥികൂടം 

മാന്ത്രതദ്ദമ നൽകൂ എെ ്പറയന്നപടുെു, അത് സംസ്ഥാനന്നത്ത തീരുമാനിക്കാൻ 

വളന്നരയധികം വി്ടുന്നകാടുക്കുെു. താന്നഴത്ത്ടിലുള്ള ജനാധിപതയം 

ശക്തിന്നപടുത്തുെതിന ്പല സംസ്ഥാനങ്ങളും ദ്ദവണ്ടന്ത്രത സംവിധാനങ്ങൾ 

സവീകരിച്ചി്ടില്ല. 

 3F- കൾ (െണ്ടുകൾ, ന്ത്രപവർത്തനങ്ങൾ, ന്ത്രപവർത്തനങ്ങൾ) കകമാറുെതിൽ 

വിമുഖ്തയുണ്്ട. അതിനാൽ അവർക്ക ്ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയില്ല. 

ദ്ദജാലി ന്നചയ്യാൻ അവർക്ക ്മതിയായ െണ്്ട ഉണ്ടായിരിദ്ദക്കണ്ടത ്അതയാവശയമാണ്, 

എെിരുൊലും, അവർക്ക ്ചാർജ ്ന്നചയ്യാനുള്ള അധികാരമില്ല, അന്നല്ലങ്കിൽ 

സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിദ്ദൊ ദ്ദകന്ത്രരങ്ങളിൽ നിദ്ദൊ ധനവിനിദ്ദയാഗം നടത്തുെില്ല. 

 ഓഡിറിംഗ ്സംവിധാനങ്ങൾ വളന്നര ദുർേലമാന്നണെും പഞ്ചായത്തുകളിന്നല 

ദ്ദനതാക്കൾക്കിടയിൽ വൻ അഴിമതി നടക്കുെതായും കാണുെു. ന്ത്രഗാമസഭയുന്നട 

പതിവ ്മീറിംഗുകൾ ഇല്ല, കൂടാന്നത പലദ്ദപാഴും, സംവരണ ദ്ദമഖ്ലകളിന്നല 

പഞ്ചായത്തുകളിൽ ദ്ദപാലും ഉയർെ ജാതിക്കാർ ആധിപതയം പുലർത്തുെു. 

 േയൂദ്ദറാന്ത്രകസിക്ക ്രാജയത്ത ്വലിയ ശക്തി ലഭിച്ചി്ടുണ്്ട, കൂടാന്നത പലതവണ 

ന്ത്രഗാമപഞ്ചായത്തുകളും അവർക്ക ്കീഴിലായി. അഹങ്കാര സവഭാവവും 

വർണ്ണവിദ്ദവചനവും കാരണം, ഉദ്ദദയാഗസ്ഥർക്ക ്ദ്ദനതാക്കൾക്ക ്നൽകുെ േഹുമാനം 

കുറവാണ.് 

 ചില സമയങ്ങളിൽ, ചില സ്കീമുകളിദ്ദലാ നയങ്ങളിദ്ദലാ െണ്ടുകൾ 

േന്ധിപിച്ചിരിക്കുെു, പഞ്ചായത്തുകൾ നിർമ്മിക്കുെത ്ഒരു എക്സികയൂ്ടീവ് ദ്ദോഡി 

മാന്ത്രതമാണ.് അടിത്ത്ടിലുള്ള ന്ത്രപശ്നങ്ങൾ അറിെി്ടും അവർക്ക ്െണ്്ട സവയം 

ന്നചലവഴിക്കാനുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. 

 സംസ്ഥാന നിയമങ്ങൾ ന്ത്രഗാമസഭയുന്നട അധികാരങ്ങൾ ന്നവക്കുെില്ല. അവയുന്നട 

ന്ത്രപവർത്തനത്തിനുള്ള നടപടിന്ത്രകമങ്ങൾ ദ്ദപാലും പറെി്ടില്ല. ഗവൺന്നമന്റിനന്്നറ 

മൂെ ്തലങ്ങളിലും നയങ്ങളും സ്കീമുകളും അവയുന്നട നിർവ്വഹണവും 

വിലയിരുത്താനും ഓഡിറ ്ന്നചയ്യാനും അവർക്ക ്ഒരു ശക്തമായ സംഘടനയാകാം. 

 അടിസ്ഥാന സൗകരയങ്ങൾ വളന്നര ദ്ദമാശമായ അവസ്ഥയിലാണ.് അവർക്ക ്

ഓെീസുകളും കമ്പയൂ്ടറുകളും ഇനറ്ർന്നനറ ്കണക്ഷനുകളും ഇല്ല. ആസൂന്ത്രതണം, 

നിരീക്ഷണം മുതലായവയ്ക്കായുള്ള ഡാറാദ്ദേസ ്പല ദ്ദകസുകളിലും ഇല്ല. കൂടാന്നത, 

പഞ്ചായത്തുകൾക്ക ്മികച്ച മാനവ വിഭവദ്ദശഷി ഇല്ല. പല ന്ത്രപതിനിധികളും 

അർദ്ധസാക്ഷരരും നിരക്ഷരരുമാണ,് അവർക്ക ്ഡിജിറൽ അറിവില്ല. 

 കൂടാന്നത, അവിന്നട നിെ ്ഒരു സ്ന്ത്രതീ തിരന്നെടുക്കന്നപ്ടാലും അധികാരങ്ങൾ 

ഭർത്താവിനന്്നറ കകകളിൽ ഉള്ള പതി പഞ്ചായത്തിനന്്നറ ദ്ദകസുകളുണ്്ട. 
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മുദ്ദൊ്ടുള്ള വഴി 

 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക ്െണ്്ട വിനിദ്ദയാഗിക്കുെതിന ്സംസ്ഥാനങ്ങൾ ശരിയായ 

സംവിധാനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കണം. സവ്ം വരുമാനം ഉണ്ടാക്കാൻ അവർക്ക ്

അധികാരം നൽകണം. ജിഎസ്ടിയിൽ മൂൊം നിര ഉൾന്നപടുത്തുകദ്ദയാ അന്നല്ലങ്കിൽ 

ഭൂമികൾദ്ദക്കാ ന്ത്രപാദ്ദദശിക ന്ത്രപവർത്തനങ്ങൾദ്ദക്കാ നികുതി ചുമത്തുകദ്ദയാ ന്നചയ്യാം. 

സംസ്ഥാന ധനകാരയ കമ്മീഷന ്അധികാരം നൽകുകയും ഇത ്സംേന്ധിച്ച ്

സർക്കാരുകൾക്ക ്ഉത്തരവാദിത്തമുണ്ടാക്കുകയും ദ്ദവണം. 

 പഞ്ചായത്തുകൾക്ക ്ഉചിതമായ യൂണിദ്ദൊം ദ്ദകഡർ സൃഷ്ടിക്കണം. 

ന്ത്രപതിനിധികൾക്കുള്ള വിദയാഭയാസ പരിപാടികൾ നടത്തണം, അവരുന്നട 

അധികാരങ്ങൾ, ദ്ദറാളുകൾ, ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ എെിവന്നയക്കുറിച്ച ്അവന്നര 

പഠിപിക്കണം. 

 പഞ്ചായത്തുകളുന്നട അധികാരങ്ങൾ കൃതയമായി ദ്ദവർതിരിക്കണം. ന്ത്രഗാമസഭന്നയ 

ശാക്തീകരിക്കുകയും പതിവായി ദ്ദയാഗങ്ങൾ നടത്തുകയും ദ്ദവണം. ഇത ്ഒരു 

വീഡിദ്ദയാ ന്നറദ്ദക്കാർഡിംഗ ്കയാമറയ്ക്ക ്കീഴിലായിരിക്കണം. ദ്ദസാഷയൽ ഓഡിറിംഗ ്

സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപിക്കണം. 

 ഓെീസ ്ന്നക്ടിടവും ഇൻന്ത്രൊസ്ന്ത്രടക്ചർ സൃഷ്ടിയും MGNREGA യുമായി േന്ധിപിക്കണം, 

അതുവഴി ജീവനക്കാന്നരയും സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും. 
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