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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 700 05-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സഹകരണ ബാ�് ത�ി�കൾ അവസാനി�ി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല
Shri. V. N. Vasavan

(സഹകരണ- രജിേ�ഷൻ വ��് മ�ി)

(എ) ക�വ�ർ ബാ�് ത�ി�ിന്േശഷം സമാനമായ
സംഭവ�ൾ ആവർ�ി�ാതിരി�ാൻ ��തായി
ഏെത�ി�ം തര�ി�� �മീകരണ�ൾ
സഹകരണ ബാ�് േമഖലയിൽ െകാ�വരാൻ
ആേലാചി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സഹകരണ ആഡി�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ
ഇ��ൻ ആഡി�് ആ�് അ�ൗ�്സ്  സർ�ീസിെല
ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. സംഘ�െള ��കളായി തിരി�്
��ിൽ ഉൾെ��� സംഘ��െട �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആവശ�മായ ത�ികയിൽ
ഉ� ആഡി�ർമാ�െട ടീം �പീകരി�ക�ം ടീം
ആഡി�് നട��തി�ം എ�ാതരം സംഘ�ളി�ം
ടീം ആഡി�് സ�ദായം നട�ിലാ��തി�ം
തീ�മാനി�ി��്. േകരള സർ�ീസ്  �ൾസ്  156
�കാരം സംഘ�ൾ ആഡി�ർമാ�െട ത�ിക
നി�യി�  ്തീ�മാനെമ��് േകാ�് അട��
രീതി�് മാ�ം വ��ി സംഘ�ിെ� �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആഡി�് ഫീസ്
നി�യി�ക�ം, ��ത ആഡി�് ഫീസ്  �േത�ക
ഫ�ിേല�് സ�ീകരി�  ്െകാ�് ആഡി�ർമാർ�്

ശ�ളം ലഭ�മാ�� തര�ിൽ �തിയ സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ നട�ിലാ��തി�ം േസാ�്
െവയർ ത�ാറാ��തിന് സഹകരണവ��്
ആരംഭി�ി�� നടപടികൾ പരമാവധി േവഗ�ിൽ

�ർ�ീകരി��തി�മാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

സംഘ�ളിൽ ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയർ
സംബ�ി�  ്പരിശീലനം നൽ��തി�ം ആഡി�്

കാര��മത വർ�ി�ി��തിേല�ായി സഹകരണ
നിയമം, ച�ം, ആഡി�് മാന�ൽ എ�ിവയിൽ
ആവശ�മായ മാ��ൾ വ���തി�ം, സർ�ലർ
നിർേ�ശ�ൾ �റെ��വി��തിന് തീ�മാനം
എ��ി��്. സംഘ�ളിൽ നിലവി��
അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ം, നിലവി�� ആഡി�്
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േനാ�്, ആഡി�് സർ�ിഫി��് എ�ിവ�ം
കാേലാചിതമാ�ം, ആ�നിക അ�ൗ�ിംഗ്
രീതികൾ�ം, ക���ർ അധി�ിത അ�ൗ�ിംഗ്,
ആഡി�് സ�ദായ�ൾ�ം അ�സരണമായി
പരി�രി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. സഹകരണ സംഘ��െട
ഓഡി�് ആ�നികവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി
സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
ഇതിനായി സഹകരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ്
സി�ം സി-ഡി�് �േഖന സഹകരണ വ��ിൽ
നട�ിലാ�� ICDMS േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�ം

ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ി ഒ�
െ�ഷ�ൽ െഡഡിേ��ഡ്  ടീം �പീകരി�്
അടിയ�ിരമായി ���ി �ർ�ിയാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ��ത േമാണി�റിംഗ്
സി��ിൽ ദീർഘകാലമായി ആഡി�്

�ട�ിയിരി�� �ാപന�ൾ red flag
െച��തി�ം ഇത് സംബ�ി�  ്പതിവായി pop-up
ലഭി��തി��� സൗകര��ൾ
ഉ�ായിരി��താണ്. ഓഡി�് സംവിധാനം
��മ�തായി നട�ിലാ�ാൻ ഓഡി�ിംഗിെ� എ�ാ
േമഖലക�ം ഉൾെ���ി വി�ലമായി
ഒ���താണ് ��ത ഇ-�ാ�്േഫാം.

(ബി) പ�തട�� നിരീ�ണ��ം ഓഡി�് സംവിധാനം
ശ�ിെ����ം ഈ േമഖലയിൽ
െകാ�വരാ�േ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. സഹകരണ ആഡി�് ഡയറ�ർ ത�ികയിൽ
ഇ��ൻ ആഡി�് ആ�് അ�ൗ�്സ്  സർ�ീസിെല
ഉേദ�ാഗ�െന നിയമി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. സംഘ�െള ��കളായി തിരി�്
��ിൽ ഉൾെ��� സംഘ��െട �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആവശ�മായ ത�ികയിൽ
ഉ� ആഡി�ർമാ�െട ടീം �പീകരി�ക�ം ടീം
ആഡി�് നട��തി�ം എ�ാതരം സംഘ�ളി�ം
ടീം ആഡി�് സ�ദായം നട�ിലാ��തി�ം
തീ�മാനി�ി��്. േകരള സർ�ീസ്  �ൾസ്  156
�കാരം സംഘ�ൾ ആഡി�ർമാ�െട ത�ിക
നി�യി�  ്തീ�മാനെമ��് േകാ�് അട��
രീതി�് മാ�ം വ��ി സംഘ�ിെ� �വർ�ന

വ�ാ�ി�് അ�സരി�  ്ആഡി�് ഫീസ്
നി�യി�ക�ം, ��ത ആഡി�് ഫീസ്  �േത�ക
ഫ�ിേല�് സ�ീകരി�  ്െകാ�് ആഡി�ർമാർ�്

ശ�ളം ലഭ�മാ�� തര�ിൽ �തിയ സംവിധാനം
നട�ിലാ��തിന് ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�ാഥമിക സഹകരണ സംഘ�ൾ�് ഏകീ�ത
േസാ�് െവയർ നട�ിലാ��തി�ം േസാ�്



3 of 3

െവയർ ത�ാറാ��തിന് സഹകരണവ��്
ആരംഭി�ി�� നടപടികൾ പരമാവധി േവഗ�ിൽ

�ർ�ീകരി��തി�മാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. വ��ിെല ഉേദ�ാഗ�ർ�്

സംഘ�ളിൽ ഉപേയാഗി�� േസാ�് െവയർ
സംബ�ി�  ്പരിശീലനം നൽ��തി�ം ആഡി�്

കാര��മത വർ�ി�ി��തിേല�ായി സഹകരണ
നിയമം, ച�ം, ആഡി�് മാന�ൽ എ�ിവയിൽ
ആവശ�മായ മാ��ൾ വ���തി�ം, സർ�ലർ
നിർേ�ശ�ൾ�റെ��വി��തിന് തീ�മാനം
എ��ി��്. സംഘ�ളിൽ നിലവി��
അ�ൗ�ിംഗ് സ�ദായ�ം, നിലവി�� ആഡി�്

േനാ�്, ആഡി�് സർ�ിഫി��് എ�ിവ�ം
കാേലാചിതമാ�ം, ആ�നിക അ�ൗ�ിംഗ്
രീതികൾ�ം, ക���ർ അധി�ിത അ�ൗ�ിംഗ്,
ആഡി�് സ�ദായ�ൾ�ം അ�സരണമായി
പരി�രി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. സഹകരണ സംഘ��െട
ഓഡി�് ആ�നികവത്�രി��തിെ� ഭാഗമായി
സഹകരണ ഓഡി�് േമാണി�റിംഗ് സി�ം
�പീകരി��തിന് തീ�മാനെമ��ി��്.
ഇതിനായി സഹകരണ ആഡി�് േമാണി�റിംഗ്
സി�ം സി-ഡി�് �േഖന സഹകരണ വ��ിൽ
നട�ിലാ�� ICDMS േ�ാജ�ിൽ ഉൾെ���ി

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി�ം

ആവശ�മായ ഉേദ�ാഗ�െര ഉൾെ���ി ഒ�
െ�ഷ�ൽ െഡഡിേ��ഡ്  ടീം �പീകരി�്
അടിയ�ിരമായി ���ി �ർ�ിയാ��തി�ം

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ��ത േമാണി�റിംഗ്
സി��ിൽ ദീർഘകാലമായി ആഡി�്

�ട�ിയിരി�� �ാപന�ൾ red flag
െച��തി�ം ഇത് സംബ�ി�  ്പതിവായി pop-up
ലഭി��തി��� സൗകര��ൾ
ഉ�ായിരി��താണ്. ഓഡി�് സംവിധാനം
��മ�തായി നട�ിലാ�ാൻ ഓഡി�ിംഗിെ� എ�ാ
േമഖലക�ം ഉൾെ���ി വി�ലമായി
ഒ���താണ് ��ത ഇ-�ാ�്േഫാം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


