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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 487 17-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ �ാപന�ളിൽ ടീം ഓഡി�് സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. അ�ൽ ഹമീദ്,
�ീ. പി. ഉൈബ�� , 
�ീ. �. എ. ല�ീഫ്, 
�ീ. െക. പി. എ. മജീദ് 

�ീ. വി.എൻ വാസവൻ
(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളിെല

ഓഡി�് സംവിധാനം കാര��മമ�ാ�ത് �ലം
�ാപന��െട നട�ി�ിൽ വീ�ക�ം
അപാകതക�ം ഉ�ാ��തായ റിേ�ാർ�കൾ
��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്.

    സം�ാനെ� സഹകരണ �ാപന�ളിെല

നട�ി�ിൽ വീ�ക�ം അപാകതക�ം
��യിൽെ��തിെന �ടർ�് ആയത്

പരിഹരി��തിനായി �വെട േചർ�ിരി��

പരിഹാര നടപടികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 

    സഹകരണ സംഘ��െട ഓഡി�് ��തൽ
കാര��മ�ം ��മ��ം ആ��തിേല�ായി

സഹകരണ വ��ിൽ ടീം ഓഡി�് സംവിധാനം
നട�ിലാ��തി�� �ാരംഭ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ���്. പ�നംതി�, ��ർ
ജി�കളിൽ ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ ടീം ഓഡി�്
സംവിധാനം നട��തിന് അ�മതി നൽകി. 

   ക���ർവൽ�ത സംഘ�ളിൽ ഓഡി�്
കാര��മമായി നിർ�ഹി��� രീതിയിൽ
ഓഡി�ർമാർ�് പരിശീലനം നൽകിവ��.

    ഓഡി�് MATRIX-െ� ഉപേയാഗ�ി�െട

ഓഡി�് ��തൽ കാര��മമാ�വാ�ം റിേ�ാർ�ിംഗ്
മിക��താ�വാ�ം റിസ്ക് �ടിയ േമഖലകളിൽ
��തൽ ��െച��വാ��� പരിശീലനം
നൽകിയി��്.

     ഓഡി�് സംബ�ി� വിവര�ൾ ഓൺൈലൻ
ആ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

    സഹകരണവ��് ആ�നികവത്കരണ �ിെ�

ഭാഗമായി C-Dit �േഖന നട�ിലാ�ിയി��
Integrated Co-operative Department
Management System േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി
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സഹകരണ സംഘ��െട ഓഡി�മായി ബ�െ��്

സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് & ഇൻഫർ
േമഷൻ സി�ം (C.A.M.I.S.) എ� ഓൺൈലൻ
ആ�ിേ�ഷൻ ത�ാറാ�ിയി��്. 

    സഹകരണ സംഘം രജി�ാ�െട
നിയ�ണ�ി�ം മ�് ഫംഗ്ഷണൽ
രജി�ാർമാ�െട നിയ�ണ�ി���

േകരള�ിെല ��വൻ സഹകരണ സംഘ ��െട
അടി�ാന വിവര��ം ഓഡി�് സംബ�ി�

വിവര��ം സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് &
ഇൻഫർേമഷൻ സി�ം (C.A.M.I.S.)-�െട
ഓൺൈലനായി www.camis.kerala.gov.in എ�
െവൈ��് �ഖാ�ിരം െപാ�ജന�ൾ�്
കാ��തി �� സംവിധാനം
നട�ിലാ�ിയി��്. 

    േമൽ നടപടികളി�െട ഓഡി�്
സംവിധാന�ിെല കാര��മത
വർ�ി�ി��തിനാണ് ല��മി��ത്. �ടാെത
ഓഡി�് �താര��ം ശാ�ീയ�മാ��തി��
നിർേ�ശ�ൾ സമ� നിയമ പരി�രണ�ിൽ

ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി) സഹകരണ �ാപന�ളിെല ഓഡി�്
സംവിധാനം കാര��മമാ��തിന് സർ�ാർ
തത��ിൽ അംഗീകരി�് ൈപല�്
അടി�ാന�ിൽ നട�ിലാ�ിയ ടീം ഓഡി�്
സംവിധാനം സം�ാനം ��വൻ നട�ിലാ�വാൻ
സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സഹകരണ ഓഡി�് സംവിധാനം ഫല�ദമായവിധം
ശ�ിെ����തിെ� ഭാഗമായി പ�നംതി�,
��ർ ജി�കളിൽ ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ ടീം
ഓഡി�് സംവിധാനം നട��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. എ�ാ ജി�കളി�ം ടീം ഓഡി�്
നട�ിലാ��തി�� പ�തി ത�ാറാ�ി വ��. 

(സി)

ഓഡി�ിംഗി��ാ�� കാലതാമസം
ഒഴിവാ��തി�ം നിലവിൽ ബാ�ി ആയി��

പരിേശാധനകൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. �ടി�ിക ഓഡി�് �ർ�ീകരി��തിെ�

ഭാഗമായി ഓഡി�് �ടി�ിക ഉളള ജി�കളിെല
ഓഡി�് �ർ�ീകരി��തിനാവശ�മായ റിേ�ാർ
�ക�ം േ��്െമ�ക�ം സമയബ�ിതമായി

സമർ�ി� സഹകരണ �ാപന�ളിൽ

ആ�ൻ�ാൻ ത�ാറാ�ി ഓഡി�്
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�്
വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


