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રિસ્પોન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ 
 

કરસ્પોન્ન્સબલ જ્વેલરી કાઉન્ન્સલ (આરજેસી) ની સ્થાપના 2005મા ં કરવામા ંઆવી હતી જે ધોરણોનુ ં માપદંડ નક્કી 
કરતી અને પ્રમાણીકરણ કરતી એક બબનનફાકારક સસં્થા છે. 
 

 

આ માર્ગદર્શિકા ર્વશે  
 

આ આરજેસી આકારણી માર્ગદર્શિકા સયો ો અને કહસાબી તપાસકારો માટે આરજેસીના ધોરણો સાથે સમાનપુતપતાીની 
સ્થાપના કરવા માટે આકારણીી કેવી રીતે હાથ ધરવી તેની સચૂનાી ધરાવે છે. તે સમગ્ર હીરા, સ્વણગ અને પ્લેકટનમ 
જૂથ ધાતીુની આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંઅમલી છે.  
 

આ એક “જીવતં દસ્તાવેજ” છે અને આરજેસી અમલીકરણના ર્સદ્ાતંો અને ઉર્રતી સારી પ્રથાી પર આધાકરત આ 
હસ્તપનુ્સ્તકામા ંપનુરાવતગનના આરબિત હક્ક ધરાવે છે. આરજેસીની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામા ંઆવેલી આવરૃ્ત્ત 
અન્  તમામ આવરૃ્ત્તીનુ ંસ્થાન ધારણ કરે છે. આ દસ્તાવેજ વતગમાનનો છે તે ચકાસવા માટે, કૃપા કરી મલુાકાત લો: 
www.responsiblejewellery.com  

 

જાહિે ઇનકાિ 
 

આ હસ્તપનુ્સ્તકાની ચોકસાઈ અથવા સપંણૂગતા અને અન્  દસ્તાવેજો અથવા હસ્તપનુ્સ્તકામા ંસદંબર્િત માકહતી સ્ત્રોતો 
માટેની કોઈ રે્રંટી, વૉરંટી કે રજૂઆત કરવામા ંઆવતી નથી. આ હસ્તપનુ્સ્તકા સાથેના અનપુાલન કોઈપણ લાગ ુ
થવાપાત્ર રાષ્ટ્રી , રાજ્  અથવા સ્થાર્નક સરકારી અર્ધકૃત દસ્તાવેજો, કા દાી, ર્ન મનો, વટહકુમો અથવા અકહિં ા 
સમાર્વષ્ટ્ટ બાબતો સબંધંી જપતકર ાતોને ન તો તેને બદલવા માટે, ઉલ્લઘંન અથવા અન્  રીતે તેને પકરવર્તિત કરવાના 
ઈરાદાસર આપવામા ંઆવ ા ંછે.    
 

કૃપા કરીને નોંધ લેશો કે આ હસ્તપનુ્સ્તકા માત્ર સામાન્  માર્ગદશગન પરંુુ પાડે છે અને તેને અકહિં આપવામા ંઆવેલા 
ર્વષ  બાબત પરના સપંણૂગ અને અર્ધકૃત ર્નવેદન તરીકે ર્ણવી જોઈએ નહીં. 
 

બબન-સયો ો દ્વારા હસ્તપનુ્સ્તકા સાથેના અનપુાલનો સપંણૂગત: સ્વૈચ્ચ્છક છે અને ત ેઆરજેસી અન/ેઅથવા તેના સયો ો કે 
સહી કરનારાી ર્વપતદ્ કોઈ કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી શકા  તેવા ંઅમલ જવાબદારી અથવા અર્ધકારોની રચના, 
સ્થાપના, અથવા તેને ીળખી બતાવે છે કે ન તો તેવો કોઈ ઈરાદો ધરાવે છે. હસ્તપનુ્સ્તકા આરજેસી અને/અથવા 
તેના ંસયો ો કે સહી કરનારાીની કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી શકા  તેવી કોઈ કાનનૂી અમલ જવાબદારીીની રચના, 
સ્થાપના કે ીળખ બબન-સયો ોને કરી બતાવવાની નથી. બબન-સયો ોને આરજેસી અન/ેઅથવા તેના સયો ો કે સહી 
કરનારાી ર્વપતદ્ હસ્તપનુ્સ્તકાનુ ંઅનપુાલન કરવામા ંર્નષ્ટ્ફળ જવા બદલ કાનનૂી પર્લા ંલેવાનુ ંકોઈ કારણ નથી.  
 

પછૂપિછ અથવા પ્રર્િરિયા 
 

આરજેસી આ માર્ગદશગન પર પ્રર્તકિ ાને આવકારે છે. કૃપા કરી કરસ્પોન્ન્સબલ જ્વેલરી કાઉન્ન્સલનો ઈ-મેઇલ, ટેબલફોન 
કે ટપાલ દ્વારા સપંકગ સાધો:  
 

ઈમેઇલ:   info@responsiblejewellery.com 

અમારો દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ ર્વશ્વર્રમા ંએક જવાબદાર પરૂવઠા-શ્ ૃખંલા ઉપલબ્ધ કરાવવાનો છે જે વૈર્શ્વક શે્રષ્ટ્ઠ 
આભષૂણમા ંર્વશ્વાસને પ્રોત્સાકહત કરે છે અને આ ઉદ્યોર્જર્ત પર દેખરેખ રાખે છે. 

http://www.responsiblejewellery.com/
mailto:info@responsiblejewellery.com
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ટેલીફોન: +44 (0)20 7836 6376 

 

કરસ્પોન્ન્સબલ જ્વેલરી કાઉન્ન્સલ એ કાઉન્ન્સલ ફૉર કરસ્પોન્ન્સબલ જ્વેલરી પે્રષ્ટટર્સસ બલર્મટેડનુ ંવ ાપાકરક નામ છે, જે 
ઈંગ્લેંડ અને વેલ્સમા ંકંપની િમાકં 05449042 સાથે નોંધણી ધરાવે છે.   
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1 પરિચય  

શોધી કાઢો: આ આકારણી માર્ગદર્શિકા શા માટે છે અને અન્ ત્ર ક્ાથંી તમે ઉપ ોર્ી માકહતી મેળવી શકો છો. 

1.1 પષૃ્ઠભરૂ્મ 
તેના પ્રમાણીકરણ કા ગિમો મારફત, આરજેસી હીરા, સવુણગ અને પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના આભષૂણની પરૂવઠા શ્ ૃખંલા 
માટે ધોરણો ર્વકર્સત કરે છે. આરજેસી સાથ ેજે કારોબારો જોડા  છે ત્રાકહત પિની કહસાબી તપાસ દ્વારા ચકાસા ેલા ં
લાગ ુથવાપાત્ર ધોરણો સાથે પોતાની સમાનપુતપતા ધરાવતા ંહોવા જોઇએ.    
 

હાલમા,ં આરજેસી પ્રમાણીકરણ આરજેસીની વ વહાર સકંહતા અન ેઆરજેસીના કસ્ટડી ધોરણની શ્ ૃખંલા હઠેળ પણ 
પ્રાપ્ત કરી શકા  છે.  

 સયો ોએ આરજેસીની સાથે જોડા ાના બ ેવષગની અંદર આરજેસીની વ વહાર સકંહતાનુ ં પ્રમાણીકરણ પ્રાપ્ત 
કરવુ ંઆવશ્ ક છે.   

 આરજેસી શ્ ૃખંલાના કસ્ટડી ધોરણો માટેનુ ંપ્રમાણીકરણ સયો ો માટે સ્વૈચ્ચ્છક છે અને તેની સમગ્ર સયો ો દ્વારા 
અથવા તેમના ર્ન તં્રણ હઠેળના વ ન્ટતર્ત એકમો દ્વારા મારં્ કરી શકા  છે.   

1.2 હતે ુ 
આકારણી માર્ગદર્શિકા (માર્ગદર્શિકા) નો હતે ુ આરજેસી પ્રમાણીકરણને સહા પતપ આકારણી પ્રકક ા પર માર્ગદશગન 
ઉપલબ્ધ કરાવવનો છે. ખાસ કરીન,ે આ માર્ગદર્શિકા નીચેની બાબતો પર સચૂનાી અને માર્ગદશગન આપે છે:  

 આરજેસી પ્રમાણીકરણ હાસંલ કરવા માટેની પ્રકિ ા  

 એક સયો  કેવી રીતે સ્વ-મલૂ્ ાકંન હાથ ધરે છે 

 કહસાબી તપાસકતાગી કેવી રીતે સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી તપાસ હાથ ધરે છે 

 સધુાર પ્રકિ ા અર્વરત ચાલતી રહ ેતેના માટે અસરકારક આકારણીી હાથ ધરવા માટેના ર્સદ્ાતંો.  

1.3 આ માર્ગદર્શિકાનો ઉપયોર્ કોણે કિવો જોઇએ ? 
આ માર્ગદર્શિકાનો ઉપ ોર્ બધા જ આરજેસી સયો ો અને આરજેસીના અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા આરજેસી 
પ્રમાણીકરણની સાથે સકંળા ેલી પ્રવરૃ્ત્તી અને જવાબદારીીને ર્નર્ાવતી વખતે થવો જોઇએ.  

1.4 શબ્દો અને પરિર્ભાષાઓ  
તમામ મોટા અિરોમા ંલખા ેલ સામાન્  શબ્દો અને આદ્યાિરોના બનેલા શબ્દોને વ વહાર સકંહતામા ંઅન ેકસ્ટડી 
ધોરણોની શ્ ૃખંલામા ંસમાર્વષ્ટ્ટ ર્વર્શષ્ટ્ટ શબ્દોના કોશમા ંવ ાખ્ ાર્ ત કરવામા ંઆવ ા ંછે.  

આ માર્ગદર્શિકામા,ં “સીીપી” આરજેસીની વ વહાર સકંહતાન ેઅન ે“સીીસી”આરજેસીની કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ુખંલા 
સચૂવવા માટેના સબંિપ્ત સ્વપતપો છે. 

1.5 આધાિભિૂ દસ્િાવેજો અને િુંદર્ભો  
નીચેના દસ્તાવેજો અમલીકરણને સહા પતપ થવા માટે અને આરજેસીના ધોરણો મજુબ પ્રમાણીકરણ હાસંલ કરવા માટે 
વધારાની આધારભતૂ માકહતી ઉપલ્બ્ધ કરાવે છે:   
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આિજેિીની વ્યવહાિ િુંરહિાઓ: 

 આરજેસીની વ વહાર સકંહતાી (S001_2013) –ચકાસી શકા  તેવી જપતકર ાતો જે કારોબારોને વ વહાર 
સકંહતાીન ેહાસંલ કરવા માટે પરૂી પાડવાની જપતર હો  છે.  

 સીીપી ધોરણોનુ ંમાર્ગદશગન (G002_2013) –વ વહાર સકંહતાીમાનંી દરેક જોર્વાઈી પરનુ ંમાર્ગદશગન  

 સીીપી આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા (T006_2013) –સયો ો અને કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા ઉપ ોર્ માટે 
આકારણી પ્રશ્નો, સચૂનાી, અને હતેલુિી પરુાવાના ઉદાહરણો 

 જોખમની આકારણી માટેના સાધનોની કીટ (T010_2013) –વ વહાર સકંહતા દ્વારા જપતરી એવા જોખમની 
આકારણીના વ વહારને સહા પતપમાર્ગદશગન અને કા ગરચના 

 માનવાર્ધકારની ડય ુ કડબલજન્સ સાધનોની કીટ (T011_2013) –વ વહાર સકંહતા દ્વારા જપતરી એવી 
માનવાર્ધકારોની ડય ુકડબલજન્સની આકારણીની વ વહારન ેસહા પતપ માર્ગદશગન અને કા ગરચના.   

 2009 થી 2013 સધુી વ વહાર સકંહતાનુ ં સિંમણ: 1 વષગના સિંમણ સમ ર્ાળા બાદ 2013ની વ વહાર 
સકંહતાી 2009ની વ વહાર સકંહતાનુ ં સ્થાન લઈ લશેે જે દરર્મ ાન આરજેસી પ્રમાણીકરણ માટે બન્ન ે
સસં્કરણોને સ્વીકારવામા ંઆવશે. 2009ની વ વહાર સકંહતાીની સામ ેસયો ોનુ ં હાલન્ુ ંપ્રમાણીકરણ તેમના 
બાકી રહતેા ંપ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા માટે હજુ પણ અસરકારક રહશેે અને સમ ર્ાળાની સમાચ્પ્ત સધુી આ 
માર્ગદર્શિકામા ંરેખાકંકત કરવામા ંઆવેલી પ્રકિ ાીનો ઉપ ોર્ કરીને પનુ:પ્રમાણીકરણની જપતકર ાત નકહિં રહ.ે 
વધ ુમાકહતી માટે 2013ની વ વહાર સકંહતાવ વહાર સકંહતાીનો ર્વર્ાર્ ડી જુી.  

કસ્ટડી ધોિણની આિજેિી શ્ ૃુંખલા: 

 સીીસી ધોરણો (S002_2012) –ચકાસી શકા  તેવી જપતકર ાતો જેની કારોબારોને સીીસી પ્રમાણીકરણ હાસંલ 
કરવા માટે પરૂી કરવાની જપતર પડે છે.  

 સીીસીના ધોરણોનુ ંમાર્ગદશગન (G004_2012) –સીીસીના ધોરણનુ ંઅમલીકરણ કેવી રીતે કરવુ ં તેના ંપર 
કારોબારો માટે વધારાનુ ંમાર્ગદશગન  

 સીીસી આકારણી માટેના સાધનોની કીટ (T007_2012) –સયો ો અને કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા ઉપ ોર્ 
માટે સીીસી આકારણી પ્રશ્નો, સચૂનાી અને ઉદે્દશ પરુાવા 

 સીીસી આઉટસૉર્સિંર્ કૉંરાટટર આકારણી પત્રક (T008_2012) –સીીસી આકારણી પ્રશ્નો ર્વશેષ પતપથી 
સીીસી આઉટસૉર્સિંર્ કૉંરાટટસગ માટે.  

આિજેિીનુું અસય દસ્િાવેજીકિણ: 

 આરજેસીની ફકર ાદો માટેની કા ગપદ્ર્ત (T007_2012) 

 આરજેસી લૉર્ો ર્ન મો. 
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2 ભરૂ્મકાઓ અને જવાબદાિીઓ  

શોધી કાઢો: પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ામા ંઆરજેસી, સયો ો અને અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગી માટેની પ્રમખુ ભરૂ્મકાી 
અને જવાબદારીી.  
 

પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ામા ંઆરજેસી, તેના ં સયો ો અને અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગી બધા ં જ ર્વર્શષ્ટ્ટ ભરૂ્મકાી 
ર્જવે છે. સારાશંમા:ં  

 આરજેસી ધોરણોની સરંચના માટે અને આરજેસીની પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ાીના પ્રશાસન અને કામર્ીરી માટે 
જવાબદાર છે  

 સયો ો વ વહાર સકંહતાના (ફરજજ ાત) અને કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ૃખંલાના (સ્વૈચ્ચ્છક) અનપુાલન સાથે તેમના ં
કારોબારોની કામર્ીરી ચલાવવા જવાબદાર છે.  

 અર્ધકૃત તપાસકતાગી ચકાસણી કરવા માટે જવાબદાર છે કે આરજેસી ધોરણોની અનપુતપમતામાસંયો ોની 
પ્રણાલીીની આકારણી કરવામા ંઆવતી હો  અને સમાનપુતપતાનુ ંર્નવેદન પરુા ંપાડતી હો .  

2.1 આિજેિી 
આરજેસીની ભરૂ્મકામા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  

 ચલણ અને સસુરં્તતા માટે આરજેસી ધોરણોની સમીિા કરવી અને તેને અદ્યતન બનાવવા અને તેના ંસયો ો 
અને કહસ્સેદારોની જપતકર ાતોને પરૂી પાડવી 

 પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ાીની ગણુવત્તા, અખકંડતતા અને ર્વશ્વસની તા આધાર પરૂો પાડવો અને દેખરેખ 
રાખવી 

 પ્રમાણીકરણ કહસાતીબ તપાસલ હાથ ધરવા માટે ત્રાકહત પિના કહસાબી તપાસકતાગીન ેઅર્ધકૃત કરવા 
 સયો  અને તપાસકતાગન ેતાલીમ અને આધાર ઉપલબ્ધ કરાવવા 
 સયો ો આરજેસી ધોરણોની પષુ્ષ્ટ્ટ કરતા ં હોવાનુ ં પ્રમાબણત કરવુ ં અને આરજેસી વૅબસાઇટ પર અદ્યતન 

માકહતીની જાળવણી કરવી 
 જ્ ા ંર્શસ્ત અંરે્ની કા ગવાહીની જપતર હો  તે સકહત, આરજેસીની ફકર ાદ કા ગપદ્ર્તનુ ંસચંાલન કરવુ ં
 આરજેસી અબર્ ાનને પકરપણૂગ બનાવવામા ંઆરજેસી પ્રમાણીકરણ કા ગિમની અસરો પર અહવેાલ જાહરે 

કરવા 
 ઉદ્યોર્ો અને અન્  કહસ્સેદારો સાથે જોડાણ દ્વારા આરજેસી મલૂ્  દરખાસ્તોની જાગરૃ્તનુ ંર્નમાગણ કરવુ.ં    

 

એ નોંધી લેશો કે આરજેસી કહસાબી તપાસકતાગી તરીકે કા ગ નકહિં કરે અથવા તેના પોતાના અર્ધકારમા ંસયો ોના 
પ્રમાણીકરણને હાથ ધરશે નકહિં.  

2.2 આિજેિી િભ્યો 
સયો ની ભરૂ્મકામા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે: 

 આરજેસી ધોરણોમા ં ર્નકદિષ્ટ્ટ કરવામા ં આવેલ જપતકર ાતોની સાથે સસુરં્ત હો  તે રીતે પ્રમાણીકરણના 
વ ાપની અંદર રહીને તેમના કારોબાર, એકમો અને સરુ્વધાીને ચલાવવી 

 આરજેસી ધોરણોમા ં ર્નકદિષ્ટ્ટ કરવામા ં આવેલ જપતકર ાતોની સાથે સમાનપુતપતા જાળવવા માટે આંતકરક 
સસંાધનો અપગણ કરવા 

 આરજેસીના ધોરણો તેમજ આ ધોરણોને પ્રાપ્ત કરવા માટેના તેમની પોતાની પ્રણાલીી અને ર્ન તં્રણો અંરે્ 
કમગચારીીને સચંાકરત અન ેપ્રર્શબિત કરવા 

 તેમના પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ હાથ ધરવા માટે અર્ધકૃત તપાસકતાગીને રોકવા  



આરજેસી આકારણી માર્ગદર્શિકા   12 
  

 કહસાબી તપાસકતાગીન ેસરુ્વધાી, કમગચારીી અને સસુબંદ્ માકહતી અને રેકોર્ડ ગસ સધુી પહોંચવાનો માર્ગ 
ઉપલબ્ધ કરાવવો, અને ખાતરી કરવી કહસાબી તપાસકતાગી આરોગ્  અને સરુિા, સલામતી અથવા અન્  
જપતકર ાતો ર્વશે સર્ાન હો .   

 સમાનપુતપતા અને સાતત્ પણૂગ સધુારા  હાસંલ કરવા માટે, ઉબચત હો  તે રીતે, સધુારાત્મક કા ગ અથવા 
સધુારા માટેની  ોજનાી લાગ ુકરવી 

 પરૂવઠા શ્ ૃખંલાની અંદર જવાબદાર કારોબારી પદ્ર્તીને પ્રોત્સાકહત કરવી.  
 

નોંધ લેશો કે સયો ો આરજેસીમા ંસ ુોગ્  સયો  તરીકે તેમના દરજ્જજાને જાળવી રાખવા માટે આ ભરૂ્મકાને પકરપણૂગ કરે.  

2.3 રહિાબી િપાિકિાગઓ 
કહસાબી તપાસકતાગીની ભરૂ્મકામા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  

 સબંરં્ધત આરજેસી ધોરણ સાથ ેપ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ અન ેસામર્ ક સમીિાી હાથ ધરશે  
 એવી બબન-સમાનપુતપતાીની ીળખ કરશે જેને સધુારાત્મક પર્લાીની જપતર છે 

 કહસાબી તપાસ ના ઉદે્દશ્ ો ક્ારે હાસંલ કરી શકા  તમે નથી તેની ીળખ કરશે અને સયો ો તેમજ 
આરજેસીને તનેા કારણો અંરે્નો અહવેાલ આપશે 

 સયો  અને આરજેસી માટે સમાનપુતપતાના ર્નવેદન સકહત કહસાબી તપાસના અહવેાલો ત ૈાર કરશ ે

 જો જપતરી હશે તો, સીમાબચહ્નો સામ ેપ્રર્ર્તની અનવુતી સમીિાી હાથ ધરશે.  
 

એ નોંધ લેશો કે કહસાબી તપાસકતાગના કા દેસરના સબંધંો, જે સયો એ તેમને કહસાબી તપાસ માટે રોક્ા ંછે તેમની 
સાથે છે, આરજેસી સાથે નકહિં. જે કહસાબી તપાસકતાગ સયો  માટે ત્રાકહત પિની કહસાબી તપાસ હાથ ધરી રહ્યા ંછે તીે, 
તે સયો ના સ્વ-મલૂ્ ાકંનમા ંસલાહ કે સહા ભતૂ બની શકતા ંનથી, કેમકે આ કહતોનો સઘંષગ હશે.  
 

પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ અને સામર્ ક સમીિાી હાથ ધરવા માટે કહસાબી તપાસકતાગ આરજેસી દ્વારા અર્ધકૃત 
હોવા જપતરી છે. આરજેસી અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગ કેવી રીતે બની શકા  તેના ં ર્વશેની વધ ુ ર્વર્તો માટે, 
આરજેસીની વેબસાઇટનો સદંર્ગ લો  
[બલિંક http://www.responsiblejewellery.com/auditors/become-an-auditor/  

અથવા ઈમેઇલ accreditation@responsiblejewellery.com 

 
 

http://www.responsiblejewellery.com/auditors/become-an-auditor/
mailto:accreditation@responsiblejewellery.com
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3 આિજેિી ધોિણો અને પ્રમાણીકિણ પ્રરિયા 

શોધી કાઢો:આરજેસીની વ વહાર સકંહતાઅને આરજેસીના કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા ધોરણોની મખુ્  લાિબણકતાી, અન ે
પ્રમાણીકરણ હાસંલ કરવા અને તેની જાળવણી માટેની પ્રકિ ા ર્વશે.  

3.1 આિજેિીના ધોિણો 
આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલા માટે આરજેસી બે પરૂક ધોરણો ધરાવે છે અને કોષ્ટ્ટક 1 બે આરજેસી પ્રમાણીકરણ કા ગિમોના 
મખુ્  પકરબળોને સારાશં આપે છે: આરજેસી વ વહાર સકંહતાીનુ ં પ્રમાણીકરણ અને આરજેસી કસ્ટડી-શ્ ૃખંલાનુ ં
પ્રમાણીકરણ.   
 

કોષ્ટક 1 આિજેિીના ધોિણો અને બાુંયધિી કાયગિમોની િિખામણી 
લાક્ષબણકિાઓ  આિજેિી વ્યવહાિ િુંરહિા પ્રમાણીકિણ  

 

આિજેિી કસ્ટડીની શ્ ૃુંખલા (િીઓિી) પ્રમાણીકિણ 

 

સ્વૈચ્છછક?  આરજેસીનુ ંસયો પદ સ્વૈચ્ચ્છક છે.  
 

આરજેસીના વાબણજ્જ્ ક સયો ોએ, સયો પદની શરતો 
મજુબ 2 વષગની અંદર વ વહાર સકંહતાની સામે 
પ્રમાણીકરણ મેળવી લેવુ ંજોઇએ.  

આરજેસી સયો ો દ્વારા સહર્ાર્ીતા સ્વૈચ્ચ્છક છે અને 
તે આરજેસી સયો પદની જપતકર ાત નથી. 
 

જે એકમો આરજેસી સીીસી પ્રમાણીકરણ મેળવવા 
મારં્તા હો  તે આરજેસી સયો ો હોવા જપતરી છે, 
અથવા આરજેસી સયો ના ર્ન તં્રણ હઠેળ હોવા જપતરી 
છે, જેથી  વ વહાર સકંહતા પણ લાગ ુથઈ શકે.  

લાગ ુથવાપાત્ર 
ધોિણ 

આરજેસી વ વહાર સકંહતાી.  
2013માપં્રકાર્શત,જુી 

www.responsiblejewellery.com 

આરજેસી ધોરણની કસ્ટડી શ્ ૃખંલા.  
2012 મા ંપ્રકાર્શત,જુી 

www.responsiblejewellery.com 

અમલીકિણ માટેનુું 
માર્ગદશગન  

આરજેસી પ્રમાણીકરણ માકહતી પનુ્સ્તકા, ધોરણોનુ ં
માર્ગદશગન, આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા અને માર્ગદર્શિકા.  
2013માપં્રકાર્શત,જુી 

www.responsiblejewellery.com 

આરજેસી કસ્ટડી શ્ ૃખંલા પ્રમાણીકરણ માકહતી 
પનુ્સ્તકા, આકારણી માટેના સાધનોની કીટ.  
 2012 મા ંપ્રકાર્શત,જુી  
www.responsiblejewellery.com 

ત્રારહિ પક્ષ દ્વાિા 
રહિાબી િપાિની 
જરૂરિયાિ  

મધ્ -સત્ર સમીિા બાદ પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ.પનુ:પ્રમાણીકરણ 3 વષગ બાદ.  
જ્ ા ં મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા ધ્ ાન પર આવશે, 
ત્ ા ંપ્રમાણીકરણ માત્ર 1 વષગ માટે જ માન્  રહશેે 
અને આવા સયો ોપણૂગ રીતે 3 વષગના પ્રમાણીકરણના 
દરજ્જજામા ંસિંર્મત થા  તેવી શક્તા રહલેી છે.  

જો કોઇ મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા ધ્ ાન પર નકહિં 
આવે તો દેખરેખ કહસાબી તપાસ પછીના 12-18 
મકહનામા ં પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ હાથ 
ધરવામા ંઆવશે. પનુ:પ્રમાણીકરણ દર 3 વષગ બાદ.  
 

પરિણામજસય દાવો  આરજેસી પ્રમાબણત સયો : સયો  જવાબદાર કારોબાર 
પદ્ર્તી માટેના આરજેસી ધોરણો, 
આરજેસીઆરજેસીની વ વહાર સકંહતાીનુ ં પાલન 
કરતા ંહોવા જોઇએ.  
 
 

આરજેસી કસ્ટડીની શ્ ૃખંલા પ્રમાબણત 
સયો /એકમ:સીીસી પ્રમાબણત એકમ કસ્ટડી માટે 
અને/અથવા જવાબદારીપણૂગ સ્ત્રોત કરવામા ંઆવેલ 
આભષૂણ સામગ્રીીની ચકાસણીયટુત પ્રણાલીી 
ધરાવે છે.   
કસ્ટડીની શ્ ૃખંલા સામગ્રી:આરજેસી સીીસી ધોરણ 
સાથે સસુરં્તતા સાથેના જવાબદાર સ્ત્રોતોમાથંી 
આવતી સામગ્રી.  

આિજેિીની ભરૂ્મકા 
– બને્ન કાયગિમ માટે 
િમાન  

 ધોરણોનો ર્વકાસ, માર્ગદશગન અને તાલીમ.  
 કહસાબી તપાસકતાગની અર્ધકૃતતા અને તાલીમ.  
 પ્રમાણીકરણ માટે અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગન ુ ંસચંાલન  
 પ્રમાણીકરણ દરજ્જજા અને સબંરં્ધત માકહતી પર જાહરે વેબસાઇટની જાળવણી.  

http://www.responsiblejewellery.com/
http://www.responsiblejewellery.com/
http://www.responsiblejewellery.com/
http://www.responsiblejewellery.com/
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 આરજેસી લોર્ોના ઉપ ોર્ો માટે કા ગનીર્તી અને ર્ન મોનુ ંસચંાલન.  
 ફકર ાદોની કા ગપદ્ર્ત.  
 જો જપતરી હો  તો, ર્શસ્તની કા ગવાહી સકહત સયો ોનો વહીવટ.  

 

3.2 પ્રવિગમાન પ્રમાણીકિણોની િામુંજસ્યિા અને માસયિા 
આરજેસીના ધોરણોની સરંચના જ્ ા ંશક્ હો  ત્ ા ંઅન્  ધોરણો અને પહલેો સાથે સમેુળ સાધવા માટે કરવામા ંઆવી 
છે. કહસાબી તપાસકતાગી જ્ ારે સ્વ-મલૂ્ ાકંન અથવા સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી તપાસ   ોજવાનુ ંસરુ્ન ોજજત 
કરી રહ્યા ંહો  ત્ ારે આરજેસી ધોરણોમા ંજોર્વાઈીની સમાન જપતકર ાતો ધરાવતી પ્રણાલીી અંતર્ગત પ્રવતગમાન 
પ્રમાણીકરણની અંદર ઉચ્ચ મલૂ્  સ્થાનબદ્ કરે તે આવશ્ ક છે.  
 

નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક (કોષ્ટ્ટક 2) વતગમાન સબંરં્ધત પહલેોનો સારાશં આપે છે જે આરજેસી ધોરણોની સાથે સમાન મદુ્દાી અને 
ર્વષ ોની વહેંચણી કરે છે. જ્ ા ંસમાનતા નક્કી કરવામા ંઆવી હો , ત્ ા ંસમાન જોર્વાઈીને વધારાની સમીિા 
ર્વનાની પષુ્ષ્ટ્ટ તરીકે આકારણી કરી શકા  છે.   
 

કોષ્ટક 2 વિગમાન પ્રમાણીકિણની માસયિા 
આિજેિી ધોિણ  િુંબુંર્ધિ બાહ્ય ધોિણ 

અથવા પહલે  

સ્વ-મલૂયાુંકન અથવા રહિાબી િપાિ માટેની અિિો  

વ્યવહાિ િુંરહિા  SA 8000:2008 જો SA8000 પ્રમાબણત હો  તો સીીપી જોર્વાઈીની સામે 
સયો /સરુ્વધાનીકહસાબી તપાસ કરવાની જપતર નકહિં પડે.  

 13. સામાન્  રોજર્ાર શરતો 
 14. કામના કલાકો 
 15. મહનેતાણુ ં
 16. ર્શસ્ત અને ફકર ાદ પ્રકિ ાી  
 17. બાળ મજૂરી   
 18. બળજબરીપવૂગકનો શ્રમ  
 19. સરં્ઠનનુ ંસ્વાતતં્ર્  અને સામકૂહક સોદાર્ીરી 
 20. રે્દર્ાવ 

 21. આરોગ્  અને સરુિા જોર્વાઈી 21.1, 21.2a, 21.2b, 21.2c, 21.3, 21.5, 

21.6, અને 21.9 

એવા કકસ્સાીમા ં કે જ્ ા ંSA8000 પ્રમાણીકરણ સયો ની તમામ સરુ્વધાી કરતા ં
ીછીને લાગ ુ પડે છે, આ જોર્વાઈીનુ ં તો પણ અન્  સરુ્વધાીમા ંઆરજેસી 
પ્રમાણીકરણના વ ાપમા ંરહીને કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર પડશે.   

ISO 14001: 2004 જો ISO 14001  પ્રમાબણત હો  તો સીીપી જોર્વાઈીની સામે સયો /સરુ્વધાની  
કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર નકહિં પડે.  

 22 પ ાગવરણી  વ વસ્થાપન  

નીચેની વધારાની જોર્વાઈીનુ ં અન્વેષણ કરવામા ં નકહિં આવે જો આરજેસી 
અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગ એ પ્રમાબણત કરી શકે કે સયો નો વતગમાન ISO 

14001પ્રમાણીકરણ અહવેાલ આ ર્વસ્તારોને આવરી લે છે:  

 23 જોખમી પદાથોની જોર્વાઈી 23.1 અને 23.3 
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આિજેિી ધોિણ  િુંબુંર્ધિ બાહ્ય ધોિણ 
અથવા પહલે  

સ્વ-મલૂયાુંકન અથવા રહિાબી િપાિ માટેની અિિો  

 24 કચરા અને ઉત્સર્જનની જોર્વાઈી 24.1, 24.2a, 24.2b અને 24.2d 

 25 કુદરતી સસંાધનોનો ઉપ ોર્  
 36 જૈવર્વર્વધતા જોર્વાઈી 36.2(a) અને 36.2(b) 

 39 પારો 
 

એવા કકસ્સાીમા ંકે જ્ ા ંISO 14001 પ્રમાણીકરણ સયો ની તમામ સરુ્વધાી કરતા ં
ીછીને લાગ ુ પડે છે, આ જોર્વાઈીનુ ં તો પણ અન્  સરુ્વધાીમા ંઆરજેસી 
પ્રમાણીકરણના વ ાપમા ંરહીને કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર પડશે.    

OHSAS 18001: 2008 જો OHSAS 18001 પ્રમાબણત હો  તો સીીપી જોર્વાઈીની સામે 
સયો /સરુ્વધાની કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર નકહિં પડે.  

 21 આરોગ્  અને સરુિા જોર્વાઈી  21.1, 21.3, 21.4, 21.5, 21.8 અને 21.9 

નીચેની વધારાની જોર્વાઈીની કહસાબી તપાસ કરવામા ંનકહિં આવે જો આરજેસી 
અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગ એ પ્રમાબણત કરી શકે કે સયો નો વતગમાન ISO 18001 

પ્રમાણીકરણ અહવેાલ આ ર્વસ્તારોને આવરી લે છે:  
  21 આરોગ્  અને સરુિા જોર્વાઈી 21.2, 21.6 અને 21.7 

 

એવા કકસ્સાીમા ં કે જ્ ા ંOHSAS 18001 પ્રમાણીકરણ સયો ની તમામ સરુ્વધાી 
કરતા ં ીછીને લાગ ુ પડે છે, આ જોર્વાઈીનુ ં તો પણ અન્  સરુ્વધાીમા ં
આરજેસી પ્રમાણીકરણના વ ાપમા ંરહીને કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર પડશે.    

 માન્  જવાબદાર 
ખનન ધોરણો 

સયો ના ર્ન તં્રણમા ં રહલેી ખનન સરુ્વધાની પનુ:તપાસ પનુ:અન્વેર્ષત કરવાની 
જપતર નકહિં પડે જ્ ા ં એ પહલેા ં જ માન્  જવાબદાર ખનન ધોરણોની સામે 
પ્રમાબણત કરવામા ં આવી હો , ર્સવા  કે કોઈ ર્વસ્તારોની આરજેસી દ્વારા 
સ્પષ્ટ્ટપણે ીળખ કરવામા ંઆવી હો . આરજેસી ‘માન્  જવાબદાર ખનન ધોરણ’ 
માટેના આરજેસી કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા ધોરણ હઠેળ ર્વકર્સત કરવામા ંઆવેલી પ્રકિ ા 
અંતર્ગત ઉમેદવારના પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીીની સમીિા કરશે.  

કસ્ટડીની શ્ ૃુંખલા  સઘંષગ-રકહત 
સ્ત્રોર્ત્રકરણ પહલે (EICC 

-GeSI) 

સ્મેલ્ટર/રીફાઇનરકા 
દેસરતા 
http://www.eicc.info/
extractives.htm 

જે રીફાઇનસગ વતગમાન ઈએલસીસી માન્  કરવામા ંઆવેલ રીફાઇનસગની  ાદીમા ં
સબૂચબદ્ કરવામા ં આવ ા ં છે તેી આરજેસી સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે આને 
ધ્ ાનમા ં લેશે. ખાસ કરીને, વતગમાન ઈએલસીસી માન્ તાને નોંધપાત્ર રીતે 
આરજેસી સીીસીના ધોરણ 10 ‘સઘંષગ પ્રત્ ે સવેંદનશીલ સ્ત્રોર્ત્રકરણ’ને સમાન 
ર્ણવામા ં આવયુ ં છે અને તેથી સીીસી 10.1, 10.2 અને 10.4ને આરજેસી 
પ્રમાણીકરણ કહસાબી ની અને/અથવા દેખરેખ કહસાબી તપાસની જપતર પડશે નકહિં.    

દુબઇ મષ્લ્ટ કમોકડકટઝ 
સેન્ટર(ડીએમસીસી) 
વ વહાપત માર્ગદશગન 
અને સમીિા 
ર્શષ્ટ્ટાચાર 

http://www.dmcc.ae 

આરજેસી સીીસી પ્રમાણીકરણને રીફાઇનરની પરૂવઠા શ્ ૃખંલાની ડય ુકડબલજન્સના 
સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી તપાસ માટે એક કા ગપદ્ર્ત ઉપલબ્ધ કરાવીને 
ડીએમસીસીના વ વહાપત માર્ગદશગન માટે અને સમીિા ર્શષ્ટ્ટાચારના અમલીકરણને 
આધાર આપવા માટે ઉપ ોર્ કરી શકા  છે. વાર્ષિક કહસાબી તપાસની સમીિા 
માટે ડીએમસીસીની જપતકર ાતને પહોંચી વળવા, સીીસી પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા 
મજુબ દર 3 વષે એક સપંણૂગ કહસાબી તપાસ સાથે આરજેસી સીીસી ધોરણ હઠેળ 
1 ના બદલે 2 દેખરેખ કહસાબી તપાસની ર્વનતંી કરી શકે છે.   
 

ડીએમસીસીમાસંારા ં વતગન માટે જેમનુ ં ડીએમસીસી કા ગિમના સાથે અનપુાલન 

http://www.eicc.info/extractives.htm
http://www.eicc.info/extractives.htm
http://www.dmcc.ae/
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આિજેિી ધોિણ  િુંબુંર્ધિ બાહ્ય ધોિણ 
અથવા પહલે  

સ્વ-મલૂયાુંકન અથવા રહિાબી િપાિ માટેની અિિો  

માટે પહલેા ંજ કહસાબી તપાસ થઈ ચકુી છે એવા ંસબુચબદ્ રીફાઇનસગને, આરજેસી 
સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે ધ્ ાનમા ંલેવામા ંઆવશે. ખાસ કરીને, બબન-આરજેસી 
કહસાબી તપાસ કે જે ડીએમસીસી કા ગિમની જપતકર ાતો સાથે સમેુળ ધરાવે છે અને 
જે અર્ાઉના 12 મકહનાીની અંદર હાથ ધરવામા ંઆવ ા ંહો  તેને નોંધપાત્ર રીતે 
આરજેસી સીીસી ધોરણ 10 ‘સઘંષગ સવેંદનશીલ સ્ત્રોર્ત્રકરણ’ની જેમ જ સમાન 
માનવામા ં આવશે. આ કકસ્સામા,ં સીીસી 10.1, 10.2, અને 10.4ને આરજેસી 
પ્રમાણીકરણ અને/અથવા દેખરેખ કહસાબી તપાસ માટે પનુ: કહસાબી તપાસ 
કરવાની જપતર નથી.  

લડંન બબુલ ન માકેટ 
એસોર્શ ેશન 
(એલબીએમએ) 

જવાદાર સ્વણગ 
માર્ગદશગન  
http://www.lbma.org
.uk 

રીફાઇનરની પરૂવઠા શ્ ૃખંલાનુ ં ડય ુ કડબલજન્સ  સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી 
તપાસ માટે એક કા ગપદ્ર્ત ઉપલબ્ધ કરાવવા દ્વારા એલબીએમએ જવાબદાર 
સ્વણગ માર્ગદશગનના અમલીકરણને આધાર આપવા માટે આરજેસી સીીસી 
પ્રમાણીકરણનો ઉપ ોર્ કરી શકા  છે. વાર્ષિક કહસાબી તપાસ સમીિા માટે 
એલબીએમએની જપતકર ાતોને પહોંચી વળવા માટે, સીીસી પ્રમાણીકરણ 
સમ ર્ાળા મજુબ દર 3 વષે એક સપંણૂગ કહસાબી તપાસ સાથે આરજેસી સીીસી 
ધોરણ હઠેળ 1 ના બદલે 2 દેખરેખ કહસાબી તપાસની ર્વનતંી કરી શકે છે.    
 

એલબીએમએમા ં સારા ં વતગન માટે જેમનુ ં એલબીએમએ જવાબદાર સ્વણગ 
માર્ગદશગનના સાથે અનપુાલન માટે પહલેા ંજ કહસાબી તપાસ થઈ ર્ઈ છે એવા ં
સબુચબદ્ રીફાઇનસગને, આરજેસી સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે ધ્ ાનમા ં લેવામા ં
આવશે. ખાસ કરીને, બબન-આરજેસી કહસાબી તપાસકે જે એલબીએમએ જવાબદાર 
સ્વણગ માર્ગદશગનની જપતકર ાતો સાથે સમેુળ ધરાવે છે અને જે અર્ાઉના 12 
મકહનાીની અંદર હાથ ધરવામા ં આવ ા ં હો  તેને નોંધપાત્ર રીતે આરજેસી 
સીીસી ધોરણ 10 ‘સઘંષગ સવેંદનશીલ સ્ત્રોર્ત્રકરણ’ની જેમ જ સમાન માનવામા ં
આવશે. આ કકસ્સામા,ં સીીસી 10.1, 10.2, અને 10.4ને આરજેસી પ્રમાણીકરણ 
અને/અથવા દેખરેખ કહસાબી તપાસમાટે પનુ: કહસાબી તપાસ કરવાની જપતર નથી. 

ર્વશ્વ સ્વણગ પકરષદ 
સઘંષગ-રકહત સ્વણગ 
ધોરણ  
http://www.gold.org/ 

‘લા ક ખાણ સામગ્રીી’ હઠેળ આરજેસી સીીસી ધોરણ 4.2 ની ડય ુ કડબલજન્સ 
જપતકર ાતો માટે ખનન કંપનીી દ્વારા ર્વશ્વ સ્વણગ પકરષદ સઘંષગ-રકહત સ્વણગ 
ધોરણને અનપુતપ હાથ ધરવામા ંઆવતી ડય ુકડબલજન્સ નો હતેલુિી પરુાવા તરીકે 
ઉપ ોર્ કરી શકા  છે.  
 

ર્વશ્વ સ્વણગ પકરષદ ના સઘંષગ-રકહત સ્વણગ ધોરણને અમલી બનાવ ા હો  તેવા 
ખનન કંપનીી પાસેથી સ્ત્રોર્ત્રકરણ કરતા ં રીફાઇનસગ ‘સઘંષગ-સવેંદન સ્ત્રોર્ત્રકરણ’ 
હઠેળ આરજેસી સીીસી ધોરણ 10.4 સાથે આપરૂ્તિકાર/સામગ્રીના પાલન માટે 
હતેલુિી પરુાવા તરીકે તેનો ઉપ ોર્ કરી શકે છે.  

માન્ તાપ્રાપ્ત 
જવાબદાર ખનન 
ધોરણો  

આરજેસી સીીસી ધોરણ જવાબદાર ખનનના ઉત્પાદ હો  તેવી સામગ્રીને સ્ત્રોત 
કરવાની ઇચ્છા રાખતા આરજેસી સયો ને સહા  પરુી પાડવાનો ધ્ ે  ધરાવે છે. 
આ રીતે આરજેસી સીીસી ધોરણ કારીર્ીરીપણૂગ ખનન સકહત, આરજેસીને 
ઔપચાકરક રીતે તલુનાત્મક ખનન ધોરણોની ીળખ કરવાની તક પરૂી પાડે છે.   
 

આરજેસી વ વહાર સકંહતાને અન્  ધોરણો સાથે તલુનાત્મકતાની ીળખ કરવા 
માટે, શક્ હો  ત્ ા ંસધુી અન્  ધોરણ નક્કી કરનારા સરં્ઠનોના સહકારમા ં
આરજેસી  એક ઔપચાકરક, તકનીકી સમીિા હાથ ધરે છે. અન્  સીીસી 
સામગ્રીીના સ ંોજનમા ંઆરજેસીના સીીસી ધોરણ હઠેળ ‘માન્  જવાબદાર 
ખનન ધોરણ’ માથંી સામગ્રીને રેક કરી શકા  છે. માન્  જવાબદાર ખનન 

http://www.lbma.org.uk/
http://www.lbma.org.uk/
http://www.gold.org/
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આિજેિી ધોિણ  િુંબુંર્ધિ બાહ્ય ધોિણ 
અથવા પહલે  

સ્વ-મલૂયાુંકન અથવા રહિાબી િપાિ માટેની અિિો  

ધોરણોની એક  ાદીને આરજેસીની વેબસાઈટ પર જાળવવામા ંઆવી છે.  

 

વધારાની સમાનપુતપની ીળખને ર્ર્વષ્ટ્ મા ંઉમેરવામા ંઆવી શકે, અને આને આરજેસીની વૅબસાઇટ પર ‘એકસતૂ્રતા’ 
હઠેળ સબૂચત કરવામા ંઆવશે. જો તમને અકહિં સબૂચબદ્ કરવામા ંન આવી હો  તેવી કોઇ પહલે ર્વશે પ્રશ્ન હો  તો, 
કૃપ ા આરજેસીનો standards@responsiblejewellery.com.પર સપંકગ સાધો. 
 

માસયિાપ્રાપ્િ બાહ્ય ધોિણો અને પહલેોમાું ફેિફાિો 
 

જો પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન, સયો  કોષ્ટ્ટક 2 મા ંસબૂચબદ્ કરવામા ંઆવેલ માન્ તા પ્રાપ્ત  ોજના 
અથવા પહલેને ટેકો આપતા ંનથી, તો બાકાત રાખવામા ંઆવેલ જોર્વાઈીને આર્ામી નક્કી કરવામા ંઆવેલ 
આરજેસી કહસાબી તપાસના વ ાપમા ંસામેલ કરવી આવશ્ ક છે.   
 

  

mailto:standards@responsiblejewellery.com
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પર્લુ ં 1 - સ્વ-મલૂ્ ાકંન  

• પ્રમાણીકરણના વ ાપ 
અનસુાર સયો  દ્વારા હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે  

• સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ 
આરજેસી અર્ધકૃત કહસાબી 
તપાસકતાગ  દ્વારા 
પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ માટેની તૈ ારી. 

પર્લુ ં 2 - પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ   

• સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ 
આરજેસી અર્ધકૃત કહસાબી 
તપાસકતાગ દ્વારા હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે.  

• પ્રમાણીકરણ  વ ાપમાથંી 
સમીિા માટે પ્રર્તર્નર્ધ 
નમનૂાની પસદંર્ી કરે છે  

• સમાનપુતપતાનુ ં પરુાવા 
અધાકરત મલૂ્ ાકંન    

પર્લુ ં 3 - અહવેાલ લેખન   

• કહસાબી તપાસકતાગ 
આરજેસી માટે 
સમાનપુતપતાના ર્નવેદન  
સકહત કહસાબી તપાસ 
અહવેાલ તૈ ાર કરે છે   

• સયો ો માટે  અર્તકરટત 
અહવેાલ   

• સયો ો જ્ ા ંજપતર હો  ત્ ા,ં 
સધુારાત્મક 
કા ગ ોજના/ી નો અમલ 
કરે છે.  .    

પર્લુ ં4 - પ્રમાણીકરણ ર્નણગ     

• આરજેસી ર્વશદુ્ધદ્ અને 
સપંણૂગતા માટે કહસાબી 
તપાસ અહવેાલની સમીિા 
કરે છે, જ્ ા ંજપતરી હો  
ત્ ા અનવુતગન કરે છે.   

• આરજેસી કહસાબી 
તપાસકતાગના અહવેાલ પર 
આધાકરત પ્રમાણીકરણ 
આપે છે  

• પ્રમાણીકરણની ર્વર્તો 
વૅબસાઇટ પર મકૂવામા ં
આવે છે  

• સયો ો આરજેસીના લોર્ોનો 
ઉપ ોર્ કરી શકે છે 

પર્લુ ં5 - સામર્ ક સમીિાી  

• મધ્ -સત્ર સમીિા, જપતર 
પડી શકે છે. 

• પનુ:પ્રમાણીકરણની  
કહસાબી તપાસના 
પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાના 
અંતે જપતર પડે છે.  

• સાતત્ પણૂગ સમાનપુતપતાની 
પષુ્ષ્ટ્ટ અને ફેરફારોના 
સબંોધન માટે હાથ 
ધરવામા ંઆવે છે.  

3.3 પ્રમાણીકિણ પ્રરિયાનુું ર્વહુંર્ાવલોકન  
આકૃર્ત 1 મા ંસારારં્શત કરવામા ંઆવેલ આરજેસી પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ાના પાચં મખુ્  પર્લાી છે.  

 

 

 

આકૃર્િ1- આિજેિી પ્રમાણીકિણ પ્રરિયામાું પર્લાઓ 

 

પર્લુું 1 –સ્વ-મલૂયાુંકન: આ પ્રકિ ાની શપતઆત ત્ ારે થા  છે જ્ ારે આરજેસી સયો  લાગ ુથવા પાત્ર ધોરણ (વ વહાર 
સકંહતા, અથવા કસ્ટડી-શ્ ૃખંલાના ધોરણ)ની સામે પ્રમાણીકરણના વ ાપ અનસુાર સ્વ-મલૂ્ ાકંન હાથ ધરે છે. વધ ુ
ર્વર્તો માટે ર્વર્ાર્ 7 જુી.   

પર્લુું 2 – પ્રમાણીકિણ રહિાબી િપાિ: ત્ ારબાદ સયો  આરજેસી દ્વારા અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગને રોકે છે, જે 
સ્વતતં્ર પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ હાથ ધરે છે. કહસાબી તપાસ એ ખરાઈ કરે છે કે સયો  એવી પ્રણાલી ધરાવ ેછે જે 
લાગ ુથવાપાત્ર આરજેસી ધોરણમા ંવ ાખ્ ાર્ ત જપતકર ાતોની પષુ્ષ્ટ્ટ કરે છે. બબન-અનઅુકુલનોની નોંધ કરવામા ંઆવશે 
અને સયો ને તે અંરે્ની ઉબચત સધુારાત્મક કા ગ ોજના દ્વારા સબંોધન માટે જણાવવામા ંઆવશે. વધ ુ ર્વર્તો માટે 
ર્વર્ાર્ 8 જુી.  

પર્લુું 3 – અહવેાલ લેખન: કહસાબી તપાસકતાગ આરજેસીને કહસાબી તપાસ અહવેાલ સપુરત કરશે જેમા ં કહસાબી 
તપાસકતાગની શોધ, સધુારાત્મક પર્લાી ર્વશેની ર્વર્તો અને સમાનપુતપતા અંરે્નુ ંર્નવેદન દસ્તાવેજજત હશે. સયો ને 
પણ આ અહવેાલનુ ંએક સસં્કરણ પ્રાપ્ત થશે, જેમા ંશોધ સબંધંી ચોટટસ આંતકરક મદુ્દાી સાથે જ્ ા ં ોગ્  હશે ત્ ા ં
સબૂચત કારોબાર સધુારાી અંરે્ની વધારાની ર્વર્તો સમાર્વષ્ટ્ટ હો  શકે. વધ ુર્વર્તો માટે ર્વર્ાર્ 8 જુી.  

પર્લુું 4 –પ્રમાણીકિણ ર્નણગય: આરજેસી ર્વશદુ્તા અને સપંણૂગતા માટે કહસાબી તપાસકતાગનો અહવેાલ અને 
સમાનપુતપતાના ર્નવેદનની સમીિા કરશે, અને જ્ ા ંજપતર જણાશે ત્ ા ંઅન્વેષક સાથે અનવુતગન કરશે. જ્ ા ંબધુ ંજ 
બરાબર હશે ત્ ા,ં આરજેસી સયો ને લાગ ુ થવાપાત્ર ધોરણો માટે આરજેસી પ્રમાણીકરણ આપશે. પ્રમાણીકરણનો 
સમ ર્ાળો કહસાબી તપાસદરર્મ ાન કોઈ બબન-સમાનપુતપતા અંરે્ના ઉઠાવવામા ં આવેલ મદુ્દાી અને બબન-
સમાનપુતપતાના સબંોધન માટે સબંરં્ધત સધુારાત્મક પર્લા ં પર આધાકરત હશે. પ્રમાબણત સયો ોને એક અનન્  
આરજેસી પ્રમાણીકરણ િમાકં ફાળવવામા ંઆવશે અને તેી પોતાના પ્રમાણીકરણના દરજ્જજાને પ્રોત્સાકહત કરવા સિમ 
બનશ.ે પ્રમાબણત સયો ોની જાહરે કરવામા ંઆવેલ  ાદી અને પ્રત્ ેક પ્રમાણીકરણની ર્વર્તોને આરજેસી વેબસાઇટ પર 
જાળવવામા ંઆવી છે. વધ ુર્વર્તો માટે ર્વર્ાર્ 9 જુી.   
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પર્લુું 5 – િામર્યક િમીક્ષાઓ: જ્ ા ં જપતર હશે ત્ ા,ં પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન અન ે પ્રમાણીકરણ 
સમ ર્ાળાની પણૂગતા વખતે સામર્ ક સમીિાી હાથ ધરવામા ંઆવશે. પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન, આરજેસી 
અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગદ્વારા પ્રમાબણત સયો ની પ્રણાલીી અસરકારક રીતે કા ગ કરવાનુ ંચાલ ુરાખશે તેની ખરાઈ 
કરવા માટે  એક મધ્ -સત્ર સમીિા (વ વહાર સકંહતા) અથવા દેખરેખ કહસાબી તપાસ (કસ્ટડી-શ્ ૃખંલાના ધોરણ) 
કરવામા ં આવી શકે. પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાના અંતે, સયો ોના પ્રમાણીકરણને ફરી તાજુ ં કરવા માટે એક 
પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસજપતરી છે. વધ ુર્વર્તો માટે ર્વર્ાર્ 8 જુી.     
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3.4 રહિાબી િપાિોના પ્રકાિ 
નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક 3 આરજેસીના કહસાબી તપાસપ્રકારો વ ાખ્ ાર્ ત કરે છે અને એ વણગવે છે કે વ વહાર સકંહતા અને 
કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા બને્ન માટે તેની જપતર ક્ારે પડે છે,  
 

કોષ્ટક 3 આિજેિી ધોિણ દ્વાિા રહિાબી િપાિ પ્રકાિો 
આિજેિી ધોિણ  રહિાબી િપાિનો નો 

પ્રકાિ  

આવિગન  જરૂરિયાિ  

વ વહાર સકંહતાી  પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ  

સયો  બન્ ાના 2 વષગની અંદર.  સયો પદ માટે ફરજજ ાત  

મધ્ -સત્ર સમીિા  પ્રમાણીકરણ આપવામા ંઆવે 
ત્ ારબાદના 12-24 મકહનાી 

પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ ખાત ેઆરજેસી 
કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા નક્કી કરવામા ં
આવેલ મધ્  સત્ર સમીિા માટે જપતરી છે.  
(કોષ્ટક 13મા ંમાપદંડ જુી) 

પનુ:પ્રમાણીકરણ 
કહસાબી તપાસ 

પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાના 
અંતે. 

સયો પદ ચાલ ુરાખવા માટે ફરજજ ાત  

કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા  પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ 

કોઇ સમ રેખા સ્પષ્ટ્ટ કરવામા ં
આવી નથી.  

સયો  દ્વારા સ્વૈચ્ચ્છક રીતે કરાવી શકા  છે.  

દેખરેખ કહસાબી તપાસ પ્રમાણીકરણ આપવામા ંઆવે 
ત્ ારબાદના 12-24 મકહનાી 

પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન દેખરેખ 
કહસાબી તપાસ ની જપતર પડે છે.  

પનુ:પ્રમાણીકરણ 
કહસાબી તપાસ 

પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાના 
અંતે.  

જો સયો એ પ્રમાણીકરણ સાથે ચાલ ુરહવેાની 
પસદંર્ી કરી હો  તો, પનુ:પ્રમાણીકરણ 
કહસાબી તપાસ જપતરી છે.  

 

3.5 પ્રમાણીકિણનો િમયર્ાળો  
નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક 4 કહસાબી તપાસ શોધના પકરણામોના આધારે, વ વહાર સકંહતાી અને કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા માટેના 
પ્રમાણીકરણનો સમ ર્ાળો વ ાખ્ ાર્ ત કરે છે.  
 

કોષ્ટક 4 અસવેષણ શોધો, અસવેષણ પ્રકાિ અને આિજેિી ધોિણ દ્વાિા પ્રમાણીકિણનો િમયર્ાળો 
આરજેસી ધોરણ  કહસાબી તપાસનો નો 

પ્રકાર  
માત્ર ર્ૌણ 
સમાનપુતપતાી  

કોઇપણ મખુ્  
સમાનપુતપતાી 

કોઇપણ મહત્વપણૂગ 
ઉલ્લઘંનો 

આરજેસી વ વહાર 
સકંહતા(સીીપી) 

પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણ  3 વષગ  1 વષગ કોઇ પ્રમાણીકરણ નકહિં 
મધ્ -સત્ર સમીિા  3 વષગની મદુ્દતને ચાલ ુરાખો પ્રમાણીકરણ ર્નલબંબત છે 

પનુ:પ્રમાણીકરણ 3 વષગ વધ ુ1 વષગ  કોઇ પ્રમાણીકરણ નકહિં 
કસ્ટડી-શ્ ૃખંલા 
(સીીસી) 

પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણ  3 વષગ કોઇ પ્રમાણીકરણ નકહિં 
દેખરેખ કહસાબી તપાસ  3 વષગની મદુ્દતને ચાલ ુ

રાખો 
પ્રમાણીકરણ ર્નલબંબત છે 

પનુ:પ્રમાણીકરણ  
 

વધ ુ3 વષગ  કોઇ પ્રમાણીકરણ નકહિં 

 

3.6 આચાિિુંરહિના  1 વષગના પ્રમાણીકિનમાુંથી િુંિમણ  
ઉપર ઉલ્લેખ કરવામા ંઆવ ો છે તે મજુબ, સયો ને 1 વષગન ુ ંપ્રમાણીકરણ જારી કરવામા ંઆવશે જો સીીપી કહસાબી 
તપાસ દરર્મ ાન મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાની ીળખ કરવામા ંઆવશે. આ સયો ને સધુારાત્મક પર્લા ંર્વકર્સત કરવા 
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અને અમલીકૃત બનાવવા માટે સિંમણ સમ ર્ાળો પરૂો પાડે છે. જો કેમ સયો ો પાસેથી અપબેિત છે કે તેી શક્ 
તેટલા ંવહલેા ં3 વષગના પ્રમાણીકરણમા ંસિંર્મત થવાના શ્રેષ્ટ્ઠ પ્ર ાસનો ઉપ ોર્ કરે.  
 

જ્ ા ંઅર્ાઉના અન્વેષણના 6 મકહનાની અંદર સયો  દ્વારા આ પ્રકિ ાની શપતઆત કરવામા ંઆવી છે, ત્ ા ં કહસાબી 
તપાસકતાગી પાછલા ં કહસાબી તપાસ માથંી જે સમાનપુતપ જણા ા હતા ંએવા ંઅન્  ર્વસ્તારોમા ંપનુ: મલુાકાત ર્વના 
શોધોનો ઉપ ોર્ કરી શકે છે. જો કે, નીચેની શરતો લાગ ુપડે છે:  

 કહસાબી તપાસ વ ાપ મધ્ સ-સત્ર સમીિાની સમાન હશે અને એ જપતરી છે કે તે:  
o પ્રમખુ બબન-સમાનપુતપતાી માટેના અસરકારક સમાપન માટેના સધુારાત્મક પર્લાીને સાચા ં

ઠરાવે તેમજ જો સબંરં્ધત હો  તો, કોઇપણ ર્ૌણ-બબન સમાનપુતપતા માટેના સધુારાત્મક પર્લાી 
પરના સમાપન અથવા પ્રર્ર્તની ખરાઈ કરે.  

o પ્રમાણીકરણ વ ાપમા ંકોઈ ફેરફારો હો  તો તેના પ્રવેશની પહોંચ પ્રાપ્ત કરે.  
o જો સયો ની જોખમ પતપરેખામા ંવધારો થઈ રહ્યો હો  તો સરુ્વધાી અથવા સીીપી જોર્વાઈીની 

પનુમુગલાકાત કરે.  
 આરજેસીની સાથે પકરણામજન્  કહસાબી તપાસ અહવેાલમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ હોવુ ંજોઇએ:  

o અર્ાઉના કહસાબી તપાસ મા ંપ્રાપ્ત શોધો.  
o પણૂગ કરવામા ંઆવેલ સધુારાત્મક પર્લાીની ર્વર્તો.  
o પ્રમાણીકરણ વ ાપમા ંફેરફાર સબંધંી શોધો અથવા સયો ની જોખમ પતપરેખામા ંવધારા અંરે્ની શોધો 
o સમગ્રપણ ે આરજેસીના ધોરણની સાથે સયો ની સતત ચાલી રહલેી સમાનપુતપતાને આધાર પરૂો 

પાડવા માટે સમાનપુતપતાનુ ંએકંદર ર્નવેદન.  
 

વ્યવહાિ િુંરહિાઓ: િિિ 1 વષગનો પ્રમાણીકિન િમયર્ાળાઓ 

સયો  સતત 3 કરતા ં વધ ુ 1 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાી ધરાવી શટતા નથી. જો ચોથો 1 વષગન ુ ં
પ્રમાણીકરન ઉદર્વે તો જ્ ા ં સધુી સપંણૂગ પ્રમાણીકરણ દશાગવવામા ં ન આવે ત્ ા ં સધુી સયો નુ ં સીીપી 
પ્રમાણીકરણ ર્નલબંબત કરવામા ંઆવશે. 
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4 પ્રમાણીકિણના કાયગનુું કે્ષત્ર: 

શોધી કાઢો: સયો ોના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર માટે આરજેસીની જપતકર ાતો તેમજ તેનુ ં આરજેસીની વ વહાર 
સકંહતા અને આરજેસીની કસ્ટડીની શ્ ૃખંલામા ંકેવી રીતે દસ્તાવેજીકરણ કરવામા ંઆવે છે.  

4.1 પ્રમાણીકિણના કાયગના કે્ષત્રને દસ્િાવેજીકિણદસ્િાવેજીકિણ કિવા : 
 

બધા જ આરજેસી ધોરણો માટે, સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ  ોગ્  રીતે કરવામા ંઆવી છે તનેી 
ખાતરી માટે સયો  દ્વારા પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રનુ ંદસ્તાવેજીકરણ સ્પષ્ટ્ટપણ ેઅને ચોકસાઈપવૂગક કરવુ ંઆવશ્ ક છે.  
 

સયો ોના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર માટે આરજેસીની જપતકર ાતોને સમજવા માટે, ખાતરી કરો કે તમે સયો , સરુ્વધા 
અને ર્ન તં્રણ જેવા મખુ્  શબ્દો માટેની વ ાખ્ ાીને સમજ્ ા છો.  
 

મખુ્યમખુ્ય શબ્દો 
 

વતગમાન આરજેસી સયો ોની  ાદી આરજેસી વેબસાઇટ પર જાળવવામા ં આવી છે. આરજેસી ધોરણોના 
દસ્તાવેજોમા,ં ‘સયો ’ શબ્દ ર્વર્શષ્ટ્ટ રીત ેઆરજેસીના વાબણજ્ ક સયો ોનો ઉલ્લખે કરે છે. સયો  કોઇપણ કારોબાર 
હો  શકે છે જે:  
 હીરા, સ્વણગ અન/ેઅથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં વાબણજ્ ક કારણોસર 

સકિ પણે સામેલ છે; અન ે

 પરામશગકાર, સલાહકાર અથવા અન્  કોઇ સમાન હોદ્દાથી મનુ્ટત આપવામા ંઆવી હો ; અને  
 પ્રવતગમાન આરજેસી વ વહાર સકંહતાીને વચનબદ્ હો ; અને  
 આરજેસીની વ વહાર સકંહતાીની સામ ે કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા પ્રમાણીકરણના કહસાબોની તપાસને 

વચનબદ્ હો ; અને   
 વાર્ષિક આરજેસી વાબણજ્ ક સયો  શલુ્કની ચકુવણી કરવા જવાબદાર હો ;  
સયો મા ંએક અથવા વધ ુસસં્થાી અન/ેઅથવા સરુ્વધાી સમાર્વષ્ટ્ટ હો  શકે છે.  
 

સરુ્વધા એક એવુ ંસ્થળ અથવા પકરસર છે જે:  
 સયો ના ર્ન તં્રણ હઠેળ હો  છે અને  
 હીરા, સ્વણગ અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંસકિ પણે  ોર્દાન આપતુ ં

હો .  
 

સયો  દ્વારા ર્નયુંત્રણમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  
 ર્ન રં્ત્રત કારોબાર અથવા એકમના 50% અથવા વધનુા મતદાન ઈન્ટવટીઝ/હક્કો (અથવા સમકિ) કરતા ં

વધનુી પ્રત્ િ અથવા પરોિ માબલકી, અથવા ર્ન તં્રણ (એકલા અથવા અન્  સયો ો સાથેના કરારને 
અનસુરીને) અને/અથવા 

 ર્ન રં્ત્રત કારોબાર અથવા એકમના ર્ન ામક મડંળ અથવા વ વસ્થાપન (અથવા સમકિ)ના ીછામા ંીછા ં
અડધા ંસયો ોના નામ-ર્નધાગરણ અથવા ર્નયનુ્ટત, દૂર કરવાની પ્રત્ િ અથવા પરોિ (એકલા અથવા અન્  
સયો ો સાથેના કરારને અનસુરીને) સત્તા અન/ેઅથવા  

 ર્ન રં્ત્રત કારોબારી પ્રવરૃ્ત્ત અથવા એકમના કા ગસ્થળના ધોરણોનુ ં સ ુોજન અને તેના અનપુ્ર ોર્ોને લાગ ુ
પાડવા સબંધંી રોજબરોજનુ ંઅથવા કા ગકારી વ વસ્થાપન કરી શકા  એ રીતે અથવા  

 સબંરં્ધત અર્ધકારિેત્રમા ંઉપરોટત (1) થી (2) મા ંજેનુ ંવણગન કરવામા ંઆવયુ ં છે તેના અનપુતપ ‘ર્ન તં્રણ’ની 
કા દેસર માન્  કરવામા ંઆવેલ કોઇપણ ર્વર્ાવના.    
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જો કે ઉપરોટત ‘ર્ન તં્રણ’ની વ ાખ્ ા કૉપોરેટ સદંર્ગમા ં કરે છે, આ જ ર્સદ્ાતંો ફે્રન્ચાઇઝી, પરવાનાધારકો અને 
વ ન્ટતી અથવા પકરવારો દ્વારા ર્ન રં્ત્રત, જ્ ા ં લાગ ુ થવાપાત્ર હો  સકહત અન્  સરં્ઠનાત્મક વ વસ્થાીને 
સાદૃશ્ તા દ્વારા લાગ ુપડશે.  

 

4.2 વ્યવહાિ િુંરહિા માટે પ્રમાણીકિણના કાયગનુું કે્ષત્ર 

4.2.1 વાબણજ્યક િભ્યો 
સયો  તરીકે આરજેસીની સાથે કારોબારના ક્ા ર્ાર્ો જોડાશે અને પ્રમાણીકરણ મેળવશે તેની પસદંર્ી વ ન્ટતર્ત 
કારોબારનો ર્નણગ  છે. જો કે, એક વખત વાબણજ્ ક સયો  તરીકે જોડાઈ ર્ ા પછી (એટલે કે, વેપાર સરં્ઠનોને બાદ 
કરીન)ે, આરજેસી સ્પષ્ટ્ટ ર્ન મો ધરાવે છે કે પ્રત્ ેક સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ંજે હીરાી, સ્વણગ અન ે
પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુની પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં  ોર્દાન આપતી તેી ધરાવતા ં હો  કે ર્ન તં્રણમા ં હો  તે બધા ંજ 
એકમોને સામલે કરવા આવશ્યક છે.  
 

વ્યવહાિ િુંરહિા માટેના પ્રમાણીકિણના કાયગના કે્ષત્રમા ં સયો ના ર્ન તં્રણ હઠેળની એ સસં્થાી, એકમો અન ે
કારોબારની પ્રવરૃ્ત્તીને સામેલ કરવી આવશ્ ક છે જે હીરા, સ્વણગ અન/ેઅથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના આભષૂણ 
પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંસકિ   ોર્દાન પ્રદાન કરતી હો .  
 

નીચેના િેત્રો પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંસકિ   ોર્દાન પ્રદાન કરતા ંહોવાનુ ંમાનવામા ંઆવે છે:  
 સશંોધન અન ેખાણકામ  
 હીરાના વેપાર, કટીંર્ અને પૉબલર્શિંર્  
 કકિંમતી ધાતીુનુ ંશદુ્ધદ્કરણ, વપેાર અને પ્રર્તરિા  
 આભષૂણ ઉત્પાદન અને જથ્થાબધં વેચાણ  
 આભષૂણનુ ંછુટક વેચાણ  
 ગે્રકડિંર્, પરખ કરવી, મલૂ્ ાકંન, પકરવહન ઉપલબ્ધકતાગન ેરોકવા, અને અન્  સકહતના, સવેાકી  ઉદ્યોર્ો,  
 

કારોબારી પ્રવરૃ્ત્તમા ંસયો  દ્વારા ર્ન રં્ત્રત હો  તેવા ંહીરાી, સ્વણગ અન/ેઅથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુની પરૂવઠા 
શ્ ૃખંલાના કા ગદિતા સબંરં્ધત ર્ન ત કામ, ભરૂ્મકા, કતગવ  અને સેવા સમાર્વષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવે છે. કારોબારી 
પ્રવરૃ્ત્તી સયો ની સરુ્વધા પર કરવામા ંઆવી શકે અથવા ન પણ કરવામા ંઆવતી હો .  
 

 

સયો ો કહસાબી તપાસના અહવેાલમા ંઆરજેસીને મોકલવામા ંઆવનાર સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર ર્વશેની 
ફરજજ ાત માકહતીની નોંધ કરવા માટે આરજેસી આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા (અથવા તેમની પોતાની સરંચનાનુ ંસમકિ 
પ્રાપતપ) નો ઉપ ોર્ કરી શકે છે. પ્રમાણીકરણના કા ગના િતે્ર ર્વશેની ફરજજ ાત માકહતીમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  
 

1. સયો ના કારોબારનુ ંનામ અને સરનામાની ર્વર્તો 
2. સયો નુ ંફોરમ (એટલે કે ખાણ, છુટક, વરે્રે)  
3. મખુ્  કમગચારીી માટેની સપંકગ ર્વર્તો સકહત આરજેસી અને કહસાબી તપાસકતાગની સાથે પત્રવ વહાર માટે 

ર્નયટુત સપંકગ .  
4. પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રની અંદર પ્રત્ ેક એકમ ર્વશેની માકહતી, સાથ:ે  

a. પ્રત્ ેક એકમનુ ંનામ  
b. પ્રત્ ેક એકમનુ ંસ્થળ (શહરે અને દેશ સકહત)  
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c. પ્રત્ ેક એકમનો પ્રકાર (એટલે કે છુટક ર્વતરણ માટેની દુકાન, કારખાનુ,ં વરે્રે)  
d. પ્રત્ ેક એકમમા ંઅને કુલ કમગચારીીની અને કોન્રેટટસગની સખં્ ા. જ્ ા ંમોટી સખં્ ામા ંએકમો આન ે

અવ વહાપત બનાવતી હો  (ઉદા. મોટા ં છુટક ર્વિેતાી માટે), ત્ ા ં કમગચારીી અને કોન્રેટટસગની 
સખં્ ાન ેદેશના સ્તરે અને કુલમા ંદસ્તાવજેીકરણ પણ કરી શકા .  

e. પ્રત્ ેક એકમ પર હાથ ધરવામા ંઆવતી કારોબારી પ્રવરૃ્ત્તીના પ્રકારની લેબખત સબંિપ્ત સમજૂતી. 
સખં્ ાબધં સમાન એકમો ધરાવતા ંહો  તેવા સયો ો માટે, આવી એકમના ર્વવરણને જૂથબધં કરી 
શકા .     

5. સયો ની એકમ પર હાથ ધરવામા ંઆવતી હો  કે ન આવતી હો  તેવી સયો  દ્વારા ર્ન રં્ત્રત કારોબારી 
પ્રવરૃ્ત્તની ર્વર્તો.   

6. આર્ામી ત્રણ વષોમા ંપ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ંકોઇપણ અપેબિત ફેરફારો ર્વશેની માકહતી.  
 

પ્રત્ ેક સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગન ુ ં િેત્ર બર્ન્ન હશે, જે આરજેસી સયો પદનુ ં ર્નમાગણ કરતા ં ર્વબર્ન્ન કદ અને 
સરં્ઠનાત્મક માળખાીના પ્રકારને પ્રર્તબબિંબબત કરે છે. સરં્ઠનાત્મક માળખાી કારોબારના કદની શ્રેણીી, 
જકટલતાી અને પ્રકારો સાથે, સપાટ અથવા તો બહરુ્વધ સ્તર ધરાવતા ંહો  શકે છે.  
 

નીચેની આકૃર્ત 2, આકૃર્ત 3 અને આકૃર્ત 4 સરં્ઠનાત્મક માળખાીના એવા ંઉદાહરણો છે જે સ્પષ્ટ્ટ કરે છે કે કેવી રીત ે
પ્રમાણીકરણના કા ગન ુ ંિેત્ર બર્ન્ન પ્રકારના કારોબારોમા ંલાગ ુકરી શકા .   
 
 

 
 
 

 

આકૃર્િ 2: નાનાથી મધ્યમ કદના િુંર્ઠન અને િમગ્ર કાિોબાિના િમાવેશ િાથે પ્રમાણીકિણના કાયગના 
કે્ષત્રની લાક્ષબણકિા ધિાવત ુું એક િિળ િુંર્ઠનાત્મક માળખુું. 

 

આકૃર્ત 2 નાનાથી મધ્ મ કદના સરં્ઠનોની લાિબણકતા ધરાવતા ં સરળ માળખાન ે દશાગવ ે છે જ્ ા ં કારોબારના 
વ વહારો સપંણૂગપણે સયો ોની માબલકીના અથવા તેમના દ્વારા ર્ન રં્ત્રત હો  છે અને વ વહારો હીરા, સ્વણગ 
અન/ેઅથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાત ુપરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં ોર્દાન પરંુુ પાડે છે.  
 

 
 
 

ર્વર્ાર્ો 

માબલક  મખુ્  કચેરી  

છુટક  વકગશૉપ  વેપારીી 

સયો ના 
પ્રમાણીકરણના 
કા ગન ુ ંિેત્ર  
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આકૃર્િ 3: એક મોટા િુંર્ઠન અને પ્રમાણીકિણના કાયગનુું કે્ષત્ર જ્યાું િભ્યના કુલ કાિોબાિનો એક પેટાજૂથ 
છે િેની લાક્ષબણકિા ધિાવત ુું એક બહરુ્વધ સ્િરિય જરટલ િુંર્ઠનાત્મક માળખુું. 

 
 

આકૃર્ત 3 ઘણા ંબધા સહા કો અન ેએકમો સાથેનુ ંએક વધ ુજકટલ અને બહરુ્વધ-સ્તરી  સરં્ઠન દશાગવે છે જેમાથંી 
કેટલાકં સયો ના ર્ન તં્રણ હઠેળ નથી અને કેટલાકં પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં  ોર્દાન આપતા ં નથી. આ ઉદાહરણમા,ં 
પ્રમાણીકરણના કા ગન ુ ંિેત્ર સમગ્ર કારોબારનુ ંએક પેટાજૂથ છે.  
 
 
 

 

આકૃર્િ 4: બહરુ્વધ-સ્િિીય જરટલ િુંર્ઠનાત્મક માળખુું જ્યાું િભ્ય એક મોટા જૂથનો િહાયક છે.  

 

આકૃર્ત 4 આ સરં્ઠન પ્રકાર પર ર્વર્વધતા દશાગવે છે, જ્ ા ંસ્યો  જાતે જ મોટા જૂથના સહા ક હો , પ્રમાણીકરણના 
કા ગન ુ ંિેત્ર સમગ્ર કારોબારનો એક વધ ુનાનુ ંપેટાજૂથ હો .  દ્યર્પ તેમા ંસયો ની માબલકી હો  અથવા ર્ન તં્રણ હો  તે 
તમામ સસં્થાી/એકમોનો સમાવેશ જપતરી છે.  
 

પ્રમાણીકરણ આપતા ંપહલેા,ં પ્રત્ ેક સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રને કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા સમીિા કરવામા ં
આવે છે, કહસાબી અહવેાલમા ં દસ્તાવજેીકરણ કરવામા ંઆવે છે અન ેઆરજેસી દ્વારા તપાસવામા ંઆવે છે. પ્રત્ ેક 

 

સ્થળ અથવા  

કા ગ  
 

ર્વર્ાર્ી   

અથવા િેત્રી   

કૉપોરેટ  
મખુ્  

કા ાગલ /ધારક 
જૂથ  

સયંટુત સાહસ 
પેટા કંપની   

સયો ના 
ર્ન તં્રણમા ંન 
હો  તેવુ ંસ્થળ  

સહા ક 1 

પરુવઠા શ્ ૃખંલાનો 
ર્ાર્ ન હો  તેવુ ં

એકમ  
સરુ્વધા  1 

સહા ક 2 

સરુ્વધા 2 

 

સ્થળ અથવા  

કા ગ  
 

ર્વર્ાર્ી   

અથવા િેત્રી   

કૉપોરેટ  
મખુ્  

કા ાગલ /ધારક 
જૂથ  

સયંટુત સાહસ પેટા 
કંપની   

સયો ના 
ર્ન તં્રણમા ંન હો  

તેવુ ંસ્થળ  

સહા ક 1 

પરુવઠા શ્ ૃખંલાનો 
ર્ાર્ ન હો  તેવુ ં

એકમ  
સરુ્વધા  1 

સહા ક 2 

સરુ્વધા 2 

સયો ના 
પ્રમાણીકરણના 
કા ગનુ ંિેત્ર  

 

 

સયો ના 
પ્રમાણીકરણના 
કા ગનુ ંિેત્ર  
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સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રને ત્ ારબાદ આરજેસીની વેબસાઇટ પર પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવે છે. કહસ્સેદારોને 
જો તેી માનતા હો  કે તેમા ં ભલૂ અથવા રે્રરજૂઆત છે તો તેીને આરજેસીનો સપંકગ કરવા માટે પ્રોત્સાકહત 
કરવામા ંઆવ ે છે. આરજેસી આ બાબાતની તપાસ માટે ફકર ાદ કા ગપદ્ર્તનો ઉપ ોર્ કરશે (વધ ુ માકહતી માટે 
ર્વર્ાર્ 11 જુી).  

4.2.2 ખાણ કામ કે્ષત્રમાું િભ્યો 
ખાણના જીવનચિના સોંપણી પવેૂના તબક્કામા ં સશંોધન ર્ર્વષ્ટ્ ની ખાણકામની એકમોના ર્વકાસ માટે ર્નણાગ ક 
કારોબારી પ્રવરૃ્ત્ત છે. સીીપીની સખં્ ાબધં જોર્વાઈી ખાણ ર્વકાસના આ તબક્કાીથી સબંરં્ધત છે. સોંપણી પવેૂના 
સશંોધનમા ંકારોબારી વ વહારોને  ોગ્  હો  તે પ્રમાણે ડેસ્કટોપ સમીિાી અથવા સ્થળ મલુાકાત દ્વારા પરુવાર કરી 
શકા  છે (વધ ુમાકહતી માટે ર્વર્ાર્ 8.5.2 મા ંમાપદંડોને જુી).   
 

ખાણકામના કેટલાક એકમો એક જ ખાણમાથંી સખં્ ાબધં ખનીજ ઉત્પાદનો ઉત્પન્ન કરે છે. જ્ ા ં ઉત્પાદોમા ં સ્વણગ 
અન/ેઅથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુને ખનીજ સકેંન્રીત અથવા પ્રકિ ા આડપેદાશોમા ં નોંધપાત્ર વેચાણલા ક તત્વ 
તરીકે સમાવેશ કરવામા ંઆવે છે ત્ ા,ં આને સામાન્ પણે આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંએક સકિ   ોર્દાન તરીકે 
માની લેવામા ંઆવે છે. જો કે, એવી પકરન્સ્થર્તી પણ છે કે જ્ ા ં કકિંમતી ધાતીુની પરૂવઠા શ્ ૃખંલાનુ ં બહરુ્વધ-
ઉપ ોર્ી વસ્તીુની ખાણને પ્રદાન થત ુ ં  ોર્દાન ખાણના કુલ ઉત્પાદનના સદંર્ગમા ં સીમાતં હો , તેથી સયો ના 
પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રના આ પ્રકારના સ્થળોનો સમાવેશ એક કકસ્સાથી અન્  કકસ્સાના આધારે ધ્ ાન પર લેવામા ં
આવી શકે છે.    
 

એક સયો  એ સબંોધન કરવાની ઇચ્છા રાખી શકે છે કે સયો પદના સ્તરે પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ં આવી 
સરુ્વધાીને કેવી રીતે સામેલ કરવામા ંઆવી છે. જે કારોબારો આરજેસીની સાથે જોડા  છે તેી એ કા દેસરની 
સસં્થા(ી) મારફત આમ કરી શકે છે જે પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ંકારોબાર જે ખાણ કામની સરુ્વધાનો સમાવેશ 
કરવાના છે તેનુ ંજ ર્ન તં્રણ કરતા ંહો .  
 

સયો પદ અને પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર સબંધંી કોઇપણ પ્રશ્નોને આરજેસીને સબંોધવા જોઇએ:  
info@responsiblejewellery.com 

4.2.3 િુંબુંર્ધિ કુંપનીઓ 
સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રને સદંર્ગમા ંમકૂવા માટે, આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા સયો ને એવી કોઇપણ સબંરં્ધત 
કંપની ર્વશેની માકહતી પછૂશે જે તેીના ર્ન તં્રણ હઠેળ જ હો , પરંત ુ હીરા, સ્વણગ અને પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના 
આભષૂણની પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ંપણ સકિ  હો . આમા ંસયો ો જ્ ા ંર્વસ્તતૃ કૉપોરેટ જૂથનો ર્ાર્ હશે તેની ીળખનો 
પણ સમાવેશ કરવામા ંઆવશે.   
 

કહસાબી તપાસકતાગ આ માકહતીનો ઉલ્લેખ આરજેસીને આપવામા ંઆવતા ંકહસાબી તપાસના અહવેાલમા ંએ રીતે કરશે 
કે કોઇપણ સસુરં્ત સબંરં્ધત કંપનીીને આરજેસીની વેબસાઇટ પર સયો ના પ્રમાણીકરણની માકહતીમા ંસામેલ કરી 
શકા .  

4.3 કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા માટેના પ્રમાણીકિણમા કાયગનુું કે્ષત્ર  
આરજેસી કસ્ટડી શ્ ૃખંલા (સીીસી) પ્રમાણીકરણ આરજેસી સયો ો અને/અથવા તેમના ંર્ન તં્રણ હઠેળની સસં્થાી માટે 
ખલુ્લુ ંછે.  
 

સીીસી પ્રમાણીકરણ મેળવવા ઇચ્છતા સયો ો/સસં્થાી દ્વારા સીીસી પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રન ે વ ાખ્ ાર્ ત 
કરવામા ંઆવે છે અને તેમા ંઆવશ્ ક છે કે નીચેની બાબતો સમાર્વષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવે:   

mailto:info@responsiblejewellery.com
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 સયો ના ર્ન તં્રણ હઠેળની એ તમામ એકમોકે જેને સયો /સસં્થા સીીસી સામગ્રીના ર્નષ્ટ્કષગણ, પ્રકિ ા, 
ઉત્પાદન, સગં્રહ, સરં્ાળ, ર્શર્પિંર્ અને પ્રાચ્પ્ત માટે ઉપ ોર્ કરવા મારે્ છે અને  

 તમામ આઉટસોર્સિંર્ કોન્રેટટસગ કે જેને સયો /અન્સ્તત્વ સીીસી સામગ્રીની પ્રકિ ા અન ે ઉત્પાદન માટે 
ઉપ ોર્ કરવા મારે્ છે અને  

 પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રની અંદર સામેલ કરવામા ં આવનાર સીીસી સામગ્રી (સ્વણગ, અન/ેઅથવા 
પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુ)ના પ્રકારો અને  

  ોગ્  સામગ્રીના (ખનન, રીસા કલ કરવામા ંઆવેલી અને/અથવા જુના સ્વપતપમા ંસામગ્રી) પ્રકારો, જો કોઈ 
હો  તો, જેના માટે સયો /અન્સ્તત્વ  ોગ્  સામગ્રીની ઘોષણાી કરવા મારે્ છે.    

 

વ વહારોની સકંહતાથી ર્વપરીત, સીીસી પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રને સયો ના કારોબારના એ બધા ં જ ર્ાર્ોને 
આવરી લેવાની જપતર નથી જે સ્વણગ અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુના આભષૂણ પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં સકિ  
 ોર્દાન આપતા ં હો . આકૃર્ત 5 મા ં દશાગવ ા મજુબ, વ વહારોની સકંહતાની સામ ે સયો ો માટેના પ્રમાણીકરણના 
કા ગના િેત્ર, અને કસ્ટડી ધોરણની શ્ ૃખંલા હઠેળ અન્સ્તત્વો માટેના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર, એકબીજાથી અલર્ 
હો  શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, આરજેસી સયો  તેમના ર્ન તં્રણ હઠેળ અન ે તેમના આરજેસી સયો  પ્રમાણીકરણના 
કા ગિેત્રની અંદરની કેટલીક ખાણો અને ઉત્પાદન એકમોમાટે માત્ર સીીસી પ્રમાણીકરણ મેળવવાનો પ્ર ાસ કરી શકે 
છે.    
 

 
 
 

 

આકૃર્િ 5: કસ્ટડીની શ્ ૃુંખલા માટે િુંસ્થાના પ્રમાણીકિણના કાયગના કે્ષત્ર વ્યવહાિોની િુંરહિા માટે િભ્યના 
પ્રમાણીકિણના કાયગના કે્ષત્રથી કેવી િીિે અલર્ હોય શકે છે િેનુું ઉદાહિણ.  

 

સીીસી પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રને એ ીળખ કરવાની પણ જપતર પડે છે કે સીીસી ધોરણ હઠેળ સસં્થા ક્ા 
પ્રકારની સામગ્રીનુ ં સચંાલન કરવાની ઇચ્છા ધરાવે છે અને શુ ં  ોગ્  સામગ્રી ઘોષણાી કરવામા ંઆવશે.  ોગ્  
અન/ેઅથવા સીીસી સામગ્રીી સ્વણગ અને પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુ (પ્લેકટનમ, પેલેકડ મ અન ે રોકડ મ) એ છે 
નીચેનામાથંી એક હો :  
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 ખાણમાથંી કાઢવામા ંઆવલે: વ વહારોની સકંહતા દ્વારા વ ાખ્ ા કરવામા ંઆવ ા ંમજુબ અથવા આરજેસી દ્વારા 
અથવા વ ાવસાર્ કરણ અને એએસએમની ઔપચાકરકતાને આધાર પરૂો પાડતી પહલે અંતર્ગત સસં્થાને 
અપા ેલી રાહત પર એએસએમ દ્વારા, માન્  કરવામા ંઆવેલ તલુનાત્મક ધોરણ  જવાબદાર ખનન પદ્ર્તી 
હઠેળ ઉત્પાકદત અથવા સીીસી પ્રમાબણત રીફાઇનર દ્વારા જાહરે કરવામા ં આવેલ અને ડય-ુકડબલજન્સમા ં
ર્નદશગન કરવામા ંઆવયુ ંછે તે મજુબ સઘંષગ-રકહત ખાણકામની આડપેદાશો.   

 રીસા કલ કરવામા ંઆવેલ:  રે્રકા દેસર સ્ત્રોતો ટાળવા માટે તમારા ગ્રાહકને જાણોની જપતકર ાતો અનસુાર 
આપરૂ્તિકાર દ્વારા તપાસવામા ંઆવેલ રીસા કલ કરા ેલી સામગ્રીમાથંી સ્ત્રોત કરા ેલ.    

 જુનામાથંી પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવેલ: એવી નોંધ સાથેના ઐર્તહાર્સક જથ્થાી જે દશાગવતા ંહો  કે તેનુ ંઉત્પાદન 
1 જાન્યઆુરી 2012 પહલેા ંકરવામા ંઆવયુ ંછે.  

 ખાણમાથંી કાઢવામા ંઆવેલ, રીસા કલ કરવામા ંઆવેલ અને જુનામાથંી પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવેલનુ ં ર્મશ્રણ: 

ર્વપલુ જથ્થામા ંકસ્ટડી-શ્ ૃખંલાના નમનૂાીને સમાવવા માટે.  
 

નોંધ લેશો કે હાલમા ંઆરજેસીના કા ગના િેત્રની બહાર હો  તેવી સામગ્રીી, જેમ કે અલોય્સ, પ્લેકટિંર્ અથવા કોકટિંગ્સ, 
ચામરુ્,ં અથવા અન્  કકિંમતી પથ્થરો, ને સીીસી ધોરણ હઠેળ આવરી લવેામા ંઆવ ા નથી.  

4.4 િભ્ય ફોિમ દ્વાિા આિજેિી ધોિણોના અનપુ્રયોર્  
પકરર્શષ્ટ્ટ 1 સયો ના કારોબારના પ્રકાર મજુબ વ વહાર સકંહતા અને ટસ્ટડી ધોરણની શ્ ૃખંલાની જપતરી, વૈકચ્લ્પક (જ્ ા ં
લાગ ુપડે છે) અને બબન-લાગ ુથવાપાત્ર જોર્વાઈીનુ ં ર્વશ્લેષણ પરંુુ પાડે છે. આ ર્વશ્લેષણ ર્નણાગ ક નથી, અને 
અપવાદો ઉદર્વી શકે છે. પ્રમાણીકરણના કા ગન ુ ંિેત્ર એ દશાગવશે કે કઈ જોર્વાઈી લાગ ુપડશે.   
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5 િમાનરુૂપિાનુું યોગ્યિા ર્નધાગિણ કિવુું અને સધુાિાત્મક પર્લાું ર્વકર્િિ કિવા  

શોધી કાઢો: આરજેસી વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ુખંલાની સામે સમાનપુતપતાનુ ં ોગ્ તા ર્નધાગરણ કેવી 
રીતે કરવુ ંઅને બબન-સમાનપુતપતાી માટે સધુારાત્મક પર્લા માટેની  ોજના કેવી રીતે ર્વકર્સત કરવી.  

5.1 િાિણો અને િમાનરુૂપિાનુું યોગ્યિા ર્નધાગિણ  
સમાનપુતપતાની  ોગ્ તા ર્નધાગરણ કરવી એ પ્રમાણીકરણ પ્રકિ ાનો મખુ્  ર્ાર્ છે. બધા જ તારણો અને 
સમાનપુતપતાીનુ ં ોગ્ તા ર્નધાગરણ સ્પષ્ટ્ટ, અસકંદગ્ધ અને હતેલુિીહતેલુિી પરુાવા દ્વારા આધારભતૂ હોવુ ંઆવશ્ ક છે. 
સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને કહસાબી તપાસોમા ંકોષ્ટ્ટક 5મા ંવ ાખ્ ાર્ ત સમાનપતપતાની  ોગ્ તા ર્નધાગરણનો ઉપ ોર્ કરવામા ં
આવે તે જપતરી છે.   
 

કોષ્ટક 5 િમાનરુૂપિા યોગ્યિા ર્નધાગિણ (િેરટિંગ્િ)   
િમાનરુૂપિા યોગ્યિા વ્યવહાિોની િુંરહિા કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા 
સમાનપુતપતા  સયો ના કારોબારના વ વહારો, કા ગનીર્તી, 

પ્રણાલીી, પદ્ર્તી અને પ્રકિ ાી સકહત, 
એવી રીતે ર્નર્ાવવામા ં આવે કે તે આરજેસી 
વ વહારો સકંહતાની જોર્વાઈને સમાનપુતપ બની 
રહ.ે   

સયો ની કા ગનીર્તી, પ્રણાલીી, પદ્ર્તી 
અને પ્રકિ ાી એવી રીતે ર્નર્ાવવામા ંઆવે કે 
તે જોર્વાઈીને સમાનપુતપ હો .  

ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતા  સયો ના કારોબારના વ વહારો, કા ગનીર્તી, 
પ્રણાલીી, પદ્ર્તી અને પ્રકિ ાી સકહત, 
એવી રીતે ર્નર્ાવવામા ં આવે કે તે આરજેસી 
વ વહારો સકંહતાની જોર્વાઈને સપંણૂગપણે 
સમાનપુતપ ન બની રહ.ે ર્ૌણ બબન-
સમાનપુતપતાીને નીચેની એક અથવા વધ ુ
પકરન્સ્થર્તીની ઘટના તરીકે વ ાખ્ ાર્ ત 
કરવામા ંઆવી છે:   
 સયો ના કારોબારના વ વહારોમાથંી 

કા ગપ્રદશગન, ર્શસ્ત અથવા ર્ન તં્રણમાથંી 
કોઇ એકનુ ં અલર્ રીતે રદ્દ થવુ,ં જે 
આરજેસી વ વહારોની સકંહતાની મખુ્  
બબન-સમાનપુતપતા તરફ ન લઈ જત ુ ંહો  

 એવી પકરન્સ્થર્ત જ્ ા ં સયો  વ વહારોની 
સકંહતાથી સસુરં્ત કા દાકી  અથવા 
ર્ન મનકારી બબન-સમાનપુતપતા ધરાવતા 
હો  અને ત્ ા ં બબન-પાલન કરતી 
ન્સ્થર્તીના સધુાર માટે પરૂતા ં પ્ર ાસ 
કરવામા ંઆવ ા ંહો  અને આ બબન-પાલન 
કામદારો, સમદુા  અથવા પ ાગવરણ માટે 
ર્નકટવતી નોંધપાત્ર જોખમમા ં પકરણમતા 
ન હો   

 એવી પકરન્સ્થર્ત જ્ ા ં સયો  વ વહારોની 
સકંહતાથી સબંરં્ધત કા દાકી  અથવા 
ર્ન મનકારી જપતકર ાતોની ીળખ ન 
ધરાવતા ં હો  અને બબન-સમાનપુતપતા 

સયો ની કા ગનીર્તી, પ્રણાલીી, પદ્ર્તી 
અને પ્રકિ ાી એવી રીતે કરવામા ંઆવે કે જે 
કા ગપ્રદશગન ર્શસ્ત અથવા ર્ન તં્રણમાથંી કોઇ 
એકનુ ં અલર્ રીતે રદ્દ થવાના કારણે મખુ્  
બબન-સમાનપુતપતા તરફ ન લઈ જતી હો  અને 
જોર્વાઈીની સાથે સપંણૂગપણે સમાનપુતપતામા ં
ન હો   
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િમાનરુૂપિા યોગ્યિા વ્યવહાિોની િુંરહિા કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા 
કામદારો, સમદુા  અને પ ાગવરણને 
ર્નકટવતી નોંધપાત્ર જોખમમા ં પકરણમતી 
ન હો .  

 એ તારણ કે જે આ સમ  બબિંદુ પર 
આરજેસીની વ વહાર સકંહતાનો વાસ્તર્વક 
ર્રં્ કરત ુ ં નથી, પરંત ુ તેને પ્રમાણીકરણ 
સમ ર્ાળા દરર્મ ાન સયો ના કારોબારમા ં
સરં્ર્વત અપ ાગપ્તતા તરીકે નક્કી 
કરવામા ંઆવયુ ંછે.  

મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા  સયો ના કારોબારના વ વહારો, કા ગનીર્તી, 
પ્રણાલીી, પદ્ર્તી અને પ્રકિ ાી સકહત, 
એવી રીતે ર્નર્ાવવામા ં આવે કે તે આરજેસી 
વ વહારો સકંહતાની જોર્વાઈને સમાનપુતપ ન 
બની રહ.ે મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાીને નીચેની 
એક અથવા વધ ુપકરન્સ્થર્તીની ઘટના તરીકે 
વ ાખ્ ાર્ ત કરવામા ંઆવી છે:   
 જપતરી જોર્વાઈના અમલીકરણની સપંણૂગ 

રે્રહાજરી  
 સયો -વ ાપી પ્રણાલીર્ત ર્નષ્ટ્ફળતા અથવા 

આરજેસી વ વહારોની  સકંહતા સબંરં્ધત 
કારોબારી જોખમોના વહીવટ માટે જપતરી 
ર્ન તં્રણોનો સપંણૂગ અર્ાવ   

 એવી પકરન્સ્થર્ત જ્ ા ં સયો  વ વહારોની 
સકંહતાથી સબંરં્ધત કા દાકી  અથવા 
ર્ન મનકારી જપતકર ાતોની ીળખ ન 
ધરાવતા ં હો , અથવા ત્ ા ં આવી 
કા દાકી  અને ર્ન મનકારી જપતકર ાતોની 
બબન-સમાનપુતપતા હો  અને: 
o ત્ ા ં બબન-પાલન પકરન્સ્થર્તીને 

સધુારવાના અપ ાગપ્ત પ્ર ાસો છે 
અને/અથવા  

o આ પકરન્સ્થર્ત કામદારો, સમદુા  
અથવા પ ાગવરણ માટે ર્નકટવતી 
નોંધપાત્ર જોખમમા ં પકરણમવાની 
સરં્ાવના ધરાવે છે;  

 અપ ાગપ્ત અમલીકરણ દશાગવતા સબંરં્ધત, 
પનુરાવર્તિત અથવા સ્થા ી ર્ૌણ બબન-
સમાનપુતપતાીના જૂથ  

 જકટલ ર્રં્ સાબબત કરવા માટે હતેલુિી 
પરુાવા સાથે સહા ભતૂ કોઇ તારણ કે 
અવલોકન, અથવા જે એવા ં ર્રં્ીર શકંા 
ઉર્ી કરી શકે કે શુ ં સયો  કોઇપણ જકટલ 
ર્રં્ ટાળવા માટે કારોબારી વ વહારો 
ધરાવે છે.   

સયો ની કા ગનીર્તી, પ્રણાલીી, પદ્ર્તી 
અને પ્રકિ ાી એવી રીતે કરવામા ંઆવે કે જે:  
 જપતરી જોર્વાઈના અમલીકરણની સપંણૂગ 

રે્રહાજરી અથવા  
 પ્રણાલીની ર્નષ્ટ્ફળતા અથવા જપતરી 

ર્ન તં્રણોનો સદંતર અર્ાવ અથવા  
 અપ ાગપ્ત અમલીકરણ દશાગવતી સબંરં્ધત, 

પનુરાવર્તિત અને સ્થા ી ર્ૌણ બબન-
સમાનપુતપતાીના જૂથન લીધે જોર્વાઈની 
સાથે સમાનપુતપ ન હો .      
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િમાનરુૂપિા યોગ્યિા વ્યવહાિોની િુંરહિા કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા 
લાગ ુપડત ુ ંનથી પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર દ્વારા આવરી 

લેવામા ં આવતા ં તેમના કારોબારના પ્રકારના 
કારણસર જોર્વાઈને સયો  દ્વારા અમલીકૃત 
બનાવી શકાતી નથી.  

પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર દ્વારા આવરી 
લેવામા ં આવતા ં તેમના કારોબારના પ્રકારના 
કારણસર જોર્વાઈને સયો  દ્વારા અમલીકૃત 
બનાવી શકાતી નથી. 

 

િુંબુંર્ધિ ર્ૌણ બબન-િમાનરુૂપિાઓ  

 

ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાીનુ ંજૂથ મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાના  ોગ્ તા ર્નધાગરણોના વધારાને ન્ ા ી ઠરાવી શકે છે 
જો ત્ ા ંએવા ંપરુાવા હો  કે ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાી:  
 િુંબુંર્ધિ–જોર્વાઈના સદંર્ગમા,ં પ્રવરૃ્ત્ત ર્ન રં્ત્રત કરવામા ં આવતી હો  અથવા બહરુ્વધ એકમોમા ં બબન-

સમાનપુતપતાના પ્રકારને પણ જો ર્ન તં્રણમા ંરાખવામા ંઆવતા ંહો .  
 પનુિાવર્િિિ –સમગ્ર કારોબારમા ં સમાન મદુ્દાી કે જે ઘણીવાર પ્રણાલીર્ત ર્નષ્ટ્ફળતા અથવા ર્ન તં્રણોની 

અનપુન્સ્થર્તના લિણો દશાગવતા ંહો  અથવા  
 સ્થાયી –મળૂભતૂ કારણને સબંોધવા માટેના બબન-અસરકારક સધુારાત્મક પર્લાનેં લીધે.  
ઉદાહરણ તરીકે, ગમૂ થવાના અનેક દાખલાીને રેકોર્ડ ગસની જપતર પડે છે, જેમ કે સામગ્રીની સલામતીની ર્વર્તોના 
પત્રકો, અથવા કમગચારીીના સમ  પત્રકો, જે દશાગવે છે કે કા ગનો દેખાવ જોર્વાઈની સાથે સમાનપુતપતા ધરાવતો 
નથી.   
 

મખુ્  બાબત એ છે કે શુ ંર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાીને અલર્ કરી દેવામા ંઆવી છે, અથવા શુ ં તે અન્  ર્ૌણ 
બબન-સમાનપુતપતાી સાથે એ રીતે સબંરં્ધત છે કે જે વ વસ્થાપન પ્રણાલીીમા ંનબળાઈી દ્વારા સમાન્  મળૂભતૂ 
કારણો દશાગવે છે.  
 

બબન-સમાનપુતપતાી માટે  ોગ્ તા-ર્નધાગરણને અંર્તમ સ્વપતપ આપતા ંપહલેા ંબધા જ તારણોની સમીિા કરવાનુ ં
 ાદ રાખશો.  

 

5.2 લાગ ુથવાપાત્ર ન હોય િેવા યોગ્યિા-ર્નધાગિણો 
સયો ો અને કહસાબી તપાસકતાગી જોર્વાઈને લાગ ુથવાપાત્ર નથી તેમ ર્નધાગકરત કરી શકે છે.  
 

લાગ ુથવાપાત્ર નથી તરીકે ર્નધાગકરત કરવામા ંઆવલે બધી જ જોર્વાઈી માટે ર્વશ્વસની  અન ેચકાસણી  ોગ્  
કારણો પરૂા ંપાડવામા ંઆવવા જોઇએ. સયો  દ્વારા પરૂા ંપાડવામા ંઆવેલા ંકારણ સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા 
માન્  કરા ેલા હોવા ંજોઇએ.  
 

ર્નમ્ન જોખમ એટલે લાગ ુથવાપાત્ર નથી એવો અથગ થિો નથી  

 ાદ રહ ેકે ત્ ા ંએવા ંપણ કેટલાકં કકસ્સા હશે જ્ ા ંએક જોર્વાઈ  થાથગ રીતે લાગ ુનકહિં પડતી હો . પરંત ુએટલુ ં
ધ્ ાનમા ંરાખવુ ંકે ર્નમ્ન જોખમનો અથગ એવો નથી કે તે લાગ ુથવાપાત્ર નથી!  
 

લાગ ુથવાપાત્ર  ોગ્ તા-ર્નધાગરણનો ઉપ ોર્ ત્ ારે કરવાનો રહ ે છે જ્ ારે આરજેસી ધોરણની જોર્વાઈ  થાથગ 
રીતે સયો ને લાગ ુપડતી નથી, અન્  શબ્દોમા ંતેને લાગ ુકરવી અતાકકિક અથવા અશક્ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ખાણ 
િેત્રની જોર્વાઈી એ સયો ને લાગ ુથવાપાત્ર નથી જેી ખાણકામ અથવા સશંોધનની પ્રવરૃ્ત્તી ધરાવતા નથી. 
પ્ર ોજ્ તા પર વધ ુમાર્ગદશગન ધોરણોના માર્ગદશગનમાથંી મેળવી શકા  છે.   
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5.3 જરટલ ર્ભુંર્  

5.3.1 વ્યવહાિોની િુંરહિા  
આરજેસીની વ વહારોની સકંહતાની અખકંડતતા માટે ર્નણાગ ક માનવામા ંઆવેલ જોર્વાઈની ર્વપતદ્ મખુ્  બબન-
સમાનપુતપતા એ સીીપીનો જકટલ ર્રં્ છે. નીચેના કોષ્ટ્ટક 6મા ંર્નણાગ ક જોર્વાઈીની ીળખ રજુ કરવામા ંઆવી 
છે.  
 

કોષ્ટક 6 આિજેિી વ્યવહાિોની િુંરહિામાું ર્નણાગયક જોર્વાઈઓની યાદી  

વ્યવહાિની િુંરહિાની જોર્વાઈ જોર્વાઈનો િુંદર્ભગ  

16 ર્શસ્ત અને ફકર ાદ પ્રકિ ાી  16.1 

17 બાળ મજૂરી    17.1, 17.2 

18 બળજબરીપવૂગકનુ ંશ્રમ   18.1 

23 જોખમી પદાથો  23.2 

24 કચરો અને ઉત્સર્જન  24.2c 

26 ઉત્પાદની જાહરેાત  26.1 

27 કકમ્બલી પ્રકિ ા પ્રમાણીકરણ  ોજના અને ર્વશ્વ હીરા પકરષદ વૉરંટીની પ્રણાલી  27.1 

 

આ ર્નણાગ ક જોર્વાઈી માટે કારણભતૂ ર્ણવામા ંઆવેલ કોઇપણ તારણોને જો મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા તરીકે 
ર્નધાગકરત કરવામા ંઆવશે તો, સયો ને આરજેસી વ વહારોની સકંહતાના જકટલ ર્રં્ની ન્સ્થર્તમા ંમાની લવેામા ંઆવશે.   

5.3.2 કસ્ટડીની શ્ ૃુંખલા  
સીીસીનો જકટલ ર્રં્ એટલ,ે સમાનપુતપતાની  ોગ્ તા ર્નધાગરણને સહા ભતૂ થવા માટેની માકહતીને ઇરાદાપવૂગક ખોટી 
ઠેરવવા માટે, હતેલુિી પરુાવા દ્વારા સહા ભતૂ કરવામા ંઆવેલ તારણ અથવા અવલોકન છે.   

5.4 િીઓપી અને િીઓિી માટે બબન-િમાનરુૂપિામાુંથી પરિણમિી જવાબદાિીઓ  
નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક એ જવાબદારીીનુ ંવણગન કરે છે જે સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન ીળખી કાઢવામા ંઆવેલ બબન-
સમાનપુતપતાી માટેના જપતરી અનવુતી પર્લાનંા સબંધંમા ંસયો ો અને કહસાબી તપાસકતાગી ધરાવે છે.  
 

કોષ્ટક 7 આિજેિી ધોિણો દ્વાિા બબન-િમાનરુૂપિામાુંથી પરિણમિી જવાબદાિીઓ  

િમાનરુૂપિા યોગ્યિા વ્યવહાિોની િુંરહિા કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા 
ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતા  ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાી સાથેના સયો ો 3 

વષગની સીીપી પ્રમાણીકરણ માટે લા ક ઠરશે 
જો તેી પ ાગપ્ત સધુારાત્મક કા ગ  ોજના/ી 
તૈ ાર કરશે. અનરુ્ામી કહસાબી તપાસો 
દરર્મ ાન કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા આની 
સમીિા કરવામા ંઆવી શકે છે.  

કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા માન્ તા પ્રાપ્ત, 
સસં્થાીની સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાી સ્થાનબદ્ 
છે. આ આર્ામી કહસાબી તપાસ વખતે તપાસને 
આધીન છે.  

મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા  મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાી સાથેના સયો ો 1 
વષગના સીીપી પ્રમાણીકરણ માટે લા ક ઠરશે 
જો મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા માન્  કરવામા ં
આવેલ સધુારાત્મક કા ગ  ોજનામા ંબધી જ મખુ્  
બબન-સમાનપુતપતાીનુ ંપ ાગપ્ત રીતે સબંોધવામા ં
આવી હો  અથવા આવરી લેવાઈ હો . 
સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાને માન્ તા માટે કહસાબી 

જો પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ અથવા 
પનુપ્રગમાણીકરણ કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન મખુ્  
બબન-સમાનપુતપતા શોધી કાઢવામા ંઆવશે તો 
સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે કહસાબી તપાસકતાગ 
દ્વારા સયો ની ર્લામણ કરવામા ંનકહિં આવે.  
 

દેખરેખની કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન જો મખુ્  
બબન-સમાનપુતપતા શોધી કાઢવામા ંઆવશે તો, 
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િમાનરુૂપિા યોગ્યિા વ્યવહાિોની િુંરહિા કસ્ટડી ધોિણની શ્ ૃુંખલા 
તપાસના 1 વષગની અંદર કહસાબી તપાસકતાગ 
સમિ રજુ કરવામા ંઆવવી જોઇએ.  
 

જો મધ્ -સત્ર સમીિા દરર્મ ાન મખુ્  બબન-
સમાનપુતપતા શોધી કાઢવામા ંઆવશે તો, સીીપી 
પ્રમાણીકરણના સમ ર્ાળાને ધટાડીને  1 વષગનો 
કરી દેવાશે.  
 

 ાદ રાખો કે બધા જ સયો ો પાસેથી વ વહાકરક 
રીતે શક્ હો  તેટલા ંવહલેા ં(જુી ર્વર્ાર્ 3.6) 
1 વષગના સમ ર્ાળાથી 3 વષગના પ્રમાણીકરણના 
સમ ર્ાળામા ંસિંર્મત થવાની અપેિા રાખવામા ં
આવે છે. 

સીીસી પ્રમાણીકરણને ર્નલબંબત કરવામા ં
આવશે. કોઇ મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાી સાથેના 
આઉટસોર્સિંર્ કોન્રેટટસગને પ્રમાણીકરણના કા ગના 
િેત્રથી બાકાત રાખવામા ંઆવશે. એક વખત કોઇ 
મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા માટે સબંોર્ધત થઈ જા  
પછી, કંપની કોઇપણ સમ ે અન્  કહસાબી તપાસ 
માટે ર્વનરં્ત કરી શકે છે.    

જકટલ ર્રં્  કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન જો કોઈ જકટલ ર્રં્ 
થ ાનો ખ્ ાલ આવે તો કહસાબી તપાસકતાગી 
કોઇપણ કહસાબી તપાસની પ્રવરૃ્ત્તને બધં કરી 
શકશે, અને જકટલ ર્રં્ અંરે્ આરજેસી 
વ વસ્થાપન ટીમને તરંુત સબૂચત કરશે. ર્શસ્તની 
કા ગવાહી શપત થશે (જુી ર્વર્ાર્ 11).   

કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન જો કોઈ જકટલ ર્રં્ 
થ ાનો ખ્ ાલ આવે તો કહસાબી તપાસકતાગી 
કોઇપણ કહસાબી તપાસની પ્રવરૃ્ત્તને બધં કરી 
શકશે, અને જકટલ ર્રં્ અંરે્ આરજેસી 
વ વસ્થાપન ટીમને તરંુત સબૂચત કરશે. ર્શસ્તની 
કા ગવાહી શપત થશે (જુી ર્વર્ાર્ 11).   

 

5.5 બબન-િમાનરુૂપિાઓનુું દસ્િાવેજીકિણ  
તમામ બબન-સમાનપુતપતા તારણ બબન-પષુ્ષ્ટ્ટ આપતા ં વ વહારો ર્વશેની સ્પષ્ટ્ટ અને ધ્ ાનમા ં લેવાતી ર્વર્તોનો 
સમાવેશ કરતી હોવી જોઇએ. કહસાબી તપાસ કેટલી સપંણૂગતાથી અને અસરકારક રીતે કરવામા ંઆવી છે તેની પરવા 
ક ાગ ર્વના, કહસાબી અહવેાલોમા ંઅસ્પષ્ટ્ટ, અસ્વચ્છ અને ખરાબ શબ્દોમા ંરજુ કરા ેલી બબન-સમાનપુતપતાની માકહતીનો 
આરજેસી સ્વીકાર કરશે નકહિં.     
 

તમામ બબન-સમાનપુતપતાીનુ ંદસ્તાવેજીકરણ કરવુ ંઆવશ્ ક છે અન:ે  
 ખામીર્ ાગ વ વહારો માટેના સરં્ર્વત રહલેા ંકારણોના સદંર્ગમા ંબબન-સમાનપુતપતાના પ્રકારને સ્પષ્ટ્ટપણે અન ે

 થાથગ રીતે દશાગવ ા હો  

 કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવલે જોર્વાઈની જપતકર ાતનો આંતર-સદંર્ગ 
 સસુરં્ત અને ચકાસણી કરવામા ંઆવેલ હતેલુિી પરુાવા દ્વારા સહા ભતૂ હો .  

 

બબન-સમાનપુતપતાના તારણોને મશુ્કેલીની નીચે રહલેી ખામીીને સબંોધી શકા  તે રીતે લખાવા જોઇએ, જેથી ત ે
મશુ્કેલીના આવતગનને કેવી રીતે રોકી શકા  તેની ીળખ થઈ શકે. ખામીના બહરુ્વધ કારણો ઊર્ા થઈ શકે. ખાસ 
કરીને વ વસ્થાપન પ્રણાલીની ખામીીના કારણો નીચે મજુબ હો  છે:  

 ચકુી જવા ેલી અથવા અજ્ઞાત કા દાકી  જપતકર ાતો 
 લાગ ુથવાપાત્ર કા દા સાથે બબન-પાલન 

 પ્રકિ ા અથવા વ ાખ્ ાર્ ત પ્રકિ ામાથંી રવાનર્ી 
 અપણૂગ અથવા ચકુી જવા ેલુ ંદસ્તાવેજીકરણ  
 ર્ન તં્રણ, પ્રકિ ા અથવા પદ્ર્તનુ ંબબન-અસરકાર અમલીકરણ  
 બબન-અસરકારક જોખમની ીળખ અન ેજોખમની આકારણી  
 અપ ાગપ્ત તાલીમ  
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 ખોટી રીતે સ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવેલ સાધન અને ર્ન તં્રણો 
 બબન-અસરકારક સરં્ઠનાત્મક માળખુ ં
 સસંાધનો, સમ  અથવા િમતાનો અર્ાવ.  

5.6 સધુાિાત્મક કાયગ યોજનાઓ  
કોઇપણ ીળખી કાઢવામા ંઆવેલ બબન-સમાનપુતપતા (ર્ૌણ કે મખુ્  બબન-સમાનપુતપતામાથંી કોઇપણ) સયો  પાસેથી 
 ોગ્  સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાીને તૈ ાર કરવાની અને તેના અમલીકરણની જપતર ધરાવે છે.  
 

સધુારાત્મક કા ગ  ોજનામા ંસધુારાત્મક અને ર્નવારક એમ બને્ન પર્લાીનો સમાવેશ થઈ શકે.  
 એક સધુારાત્મક પર્લાની વ ાખ્ ા આવતગનને ર્નવારવા માટે, બબન-સમાનપુતપતા અથવા ઘટનાના કારણને 

ખતમ કરવા માટે અમલીકૃત બનાવવામા ંઆવેલ પર્લા ંતરીકે થઈ શકે છે.  
 એક ર્નવારક પર્લાની વ ાખ્ ા બબન-સમાનપુતપતા અથવા એક ઘટનાના આવતગનને ર્નવારવા માટે 

અમલીકૃત કરવામા ંઆવેલ પર્લા ંતરીકે કરી શકા .  
 

આરજેસી ધોરણોની દરેક જોર્વાઈ માટે સબૂચત વ વસ્થાપન અબર્ર્મ પરની સલાહ વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી 
ધોરણની શ્ ૃખંલા એમ બને્ન માટેના ધોરણોના માર્ગદશનમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવી છે. આ તબકે્ક તેની અંતર્ગત 
રહલેા કારણો અને ઉકેલોની શોધ સધુીની પહોંચ માટેની બાહ્ય સહા  પણ માર્ી શકા  છે.  
 

પકરર્શષ્ટ્ટ 2 મા ંસધુારાત્મક કા ગ  ોજના માટેનો સચૂન નમનૂો ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવ ો છે. આરજેસીની આકારણી 
કા ગપનુ્સ્તકા અને સાધનોની કકટ્સમા ંપણ નમનૂાનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ો છે.  
 

એક વખત પર્લાીનો અમલ થઈ જા  ત્ ારબાદ, સયો ોએ એ સરુ્નર્િત કરવા માટે કે તેીએ:  
 નવા વાસ્તર્વક અન/ેઅથવા સરં્ર્વત જોખમોનો પકરચ  ન ક ો હો , અન ે

 બબન-સમાનપુતપતાના આવતગનન ેરોકવા માટે મળૂ કારણોને શોધી કાઢયા હો . 
 
 

બબન-સમાનપુતપતાના લિણ અને તેની તીવ્રતા સાથે અનપુતપ આ કા ગને ચલાવવા માટે સયો એ  ોગ્  રીતે લા કાત 
ધરાવતા અન/ેઅથવા અનરુ્વી કમગચારીીની પસદંર્ી કરવી જોઇએ.  
 

સધુાિાત્મક પર્લાઓ સ્માટગ  (SMART) અને અિિકાિક હોવાું જોઇએ! 
સધુારાત્મક પર્લાી ચોક્કક્કિ, માપી શકાય િેવા, પ્રાચ્પ્િ યોગ્ય, વાસ્િવવાદી, િમયિિ અને અિિકાિક હોવા 
જોઇએ. સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાી પ્રત્ ેક પર્લાના અમલીકરણ માટેના માધ્ મો, સસંાધનો અને સમ રેખા 
દશાગવતી હોવી જોઇએ.  
ચોક્કક્કિ: શુ ં સધુારાત્મક પર્લા સ્પષ્ટ્ટ અને અસકંદગ્ધ છે? શુ ં તે બબન-સમાનપુતપતાની પાછળ રહલેા ં

કારણોને સબંોધે છે?   
માપણી યોગ્ય: શુ ંપર્લાના અમલીકરણની દેખરેખ અને માપણી થઈ શકે છે?  
પ્રાચ્પ્િ યોગ્ય:  શુ ંપર્લા ંસ્પષ્ટ્ટપણે જવાબદારીીની અને પર્લાના અમલીકરણ માટેના માધ્ મોની ફાળવણી 

કરે છે?  
વાસ્િવવાદી:  શુ ંસધુારાત્મક પર્લા બબન-સમાનપુતપતાની સાથે વાસ્તવવાદી અને હતે ુમાટે બધં બેસતા આવે 

છે? શુ ં સધુારાત્મક પર્લાને અમલીકૃત બનાવવા માટે માધ્ મો અને િમતા (સસંાધનો, 
ફાળવણી કરવામા ંઆવેલ ર્ડંોળ, ર્વરે્રે) ફાળવવામા ંઆવી છે?  
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િમયબદ્ધ:  શુ ં સધુારાત્મક પર્લાને પણૂગ કરવા માટેની સમ રેખા પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાની અંદર છે? 
તમામ સધુારાત્મક પર્લાની પણૂગતાને પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાની અંદર અબગ્રમતા આપવાની 
રહશે.ે જો કે, મખુ્  કા ો અથવા મજૂંરીીને સમાવતા ંપર્લાીને વધ ુસમ ની જપતર પડી શકે. 
આવા કકસ્સાીમા,ં પ્રમાણીકરન સમ ર્ાળા દરર્મ ાન પ્રર્ર્તના સીમાબચહ્નોને સ ુોજજત કરવા 
જોઇએ અને બબનસમાનપુતપતા તરફ લઈ જતી ઘટનાીની અસરોને ઘટાડવા માટે વચર્ાળાના 
ટંુકી મદુતના સધુારાત્મક પર્લાીની સ્થાપના કરવી જોઇશે.  

અિિકાિક:  શુ ંઆ પર્લા બબન-સમાનપુતપતાને સબંોધવા માટે અસરકારક નીવડશે, અન ે તેના ંઆવતગનને 
અટકાવી શકશ?ે   
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6 હતેલુક્ષી પિુાવા અને નમનૂા 

શોધી કાઢો: સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી તપાસ માટે હતેલુિી પરુાવાને કેવી રીતે ીળખવા, 
નમનૂા બનાવવા અન ેદસ્તાવેજ બનાવવા.  

6.1 હતેલુક્ષી પિુાવાના પ્રકાિો 
હતેલુિી પરુાવા સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને/અથવા કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન એકત્ર કરવામા ંઆવેલ તથ્ ોની ખરાઈપાત્ર 
માકહતી, રેકોર્ડ ગસ, અવલોકનો અને/અથવા ર્નવેદનો છે. હતેલુિી પરુાવા ગણુાત્મક અથવા જથ્થાત્મક હો  શકે છે અન ે
નીચે મજુબના એક અથવા વધ ુસ્વપતપોમા ંહો  શકે:  
 

 દસ્તાવેજીકરણ  
 અવલોકનો 
 પ્રશસંાપત્ર.  

 

દસ્તાવેજીકરણમા ંઆરજેસી ધોરણોનો અમલ કરવા માટે જપતરી કા ગનીર્તી અને પદ્ર્તીનો અથવા પ્રકિ ાી અને 
પદ્ર્તીના અમલીકરણમાથંી પ્રાપ્ત થ ેલ સમાવેશ થઈ શકે.  
 

નીચેનુ ં કોષ્ટ્ટક રેકોર્ડ ગસના સમ ર્ાળા પર અને દસ્તાવેજી પરુાવા પર માર્ગદશગન પરંુુ પાડે છે જેની હતેલુિી પરુાવા 
તરીકે સમીિા થવી જોઇએ. અમકુ કકસ્સાીમા,ં અર્ાઉના રેકોર્ડ ગસ પણ સસુરં્ત બની શકે.   
 

કોષ્ટક 8 રહિાબી િપાિના પ્રકાિ દ્વાિા િેકોર્ડગિ અને દસ્િાવેજી પિુાવાનો િમયર્ાળો  

રહિાબી િપાિનો પ્રકાિ  િેકોર્ડગિનો િમયર્ાળો  

સ્વ-મલૂ્ ાકંન/પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ  
 

અર્ાઉના 12 મકહના  

મધ્ -સત્ર સમીિા (સીીપી)/દેખરેખની કહસાબી તપાસ 
(સીીસી)  

મધ્ -સત્ર સમીિા (સીીપી) અથવા દેખરેખની કહસાબી તપાસ 
(સીીસી)ના સમ  પર આધાકરત, અર્ાઉના 12-18 મકહના  

પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ   1 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા માટે (માત્ર સીીપી) 
અર્ાઉના 12 મકહના  

 3 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા માટે અર્ાઉના 36 
મકહના 

 

પ્રવરૃ્ત્તીના અવલોકન અને વ વહારો દ્વારા એકત્ર કરવામા ંઆવેલી માકહતીનો હતેલુિી પરુાવા તરીકે ઉપ ોર્ થઈ 
શકે છે. જો કે શુ ંઅવલોકન કરવામા ંઆવયુ ંછે તેની સમજણની ખરાઈ કરવી જપતરી છે.   
 

પ્રશસંાપત્ર અથવા સાિાત્કાર માટે એકત્ર કરવામા ંઆવેલી માકહતી પણ હતેલુિી પરુાવા માટે મહત્વનો સ્ત્રોત છે. 
પ્રશસંાપત્ર પરુાવાને રેકોર્ડ ગસની સમીિા દ્વારા, પ્રવરૃ્ત્તીના અવલોકન દ્વારા અથવા અન્  કમગચારીીના સાિાત્કાર દ્વારા 
ચકાસી શકા  છે.  
 

હતેલુિી પરુાવા જોર્વાઈ સાથે સમાનપુતપતાના  ોગ્ તા-ર્નધાગરણને આધાર આપવા માટે ઉપ ોર્મા ંલેવાતા હોવાથી, 
એ અર્તઆવશ્ ક છે કે તેને સ્પષ્ટ્ટપણે અન ેઅસકંદગ્ધ રીતે રેકોડગ કરવામા ંઆવે. પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવેલી માકહતી હાડગ 
અથવા સૉફ્ટ કૉપીના દસ્તાવેજીકરણ, સ્વપતપો, રેકોર્ડ ગસ, તથ્ ો અથવા અવલોકનોના ખરાઈ કરા ેલા ર્નવેદનોમા ં
સામેલ કરી શકા  છે.  
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અસરકાર કહસાબી તપાસો માટેના હતેલુિી પરુાવાના પ્રકારો ર્વશેની વધારાની માકહતી અને સામાન્  માર્ગદર્શિકાી 
પકરર્શષ્ટ્ટ 3 અને પકરર્શષ્ટ્ટ 4 મા ંઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે.  

6.2 હતેલુક્ષી પિુાવા માટે એકર્ત્રકિણ અને નમનૂા િૈયાિ કિવા  
સયો  દ્વારા સ્વ-મલૂ્ ાકંન માટે અથવા કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન, હતેલુિી પરુાવા એકત્ર 
કરવાની પ્રકિ ામા ંઅમકુ સ્તરના નમનૂા લાગ ુકરવાની જપતર પડશે. આ દસ્તાવેજીકરણ અને રેકોર્ડ ગસના, કમગચારીીના 
પ્રર્તર્નર્ધની પસદંર્ી માટેના સાિાત્કાર, અથવા પ્રમકુ કા ોના અવલોકનના નમનૂા હો  શકે છે. નમનૂા પદ્ર્તીને 
એ સરુ્નર્િત કરવાની જપતર પડશે કે પ્રર્તર્નર્ધત્વ નમનૂાનો ઉપ ોર્ કરવામા ંઆવે અને કોઇપણ પ્રકારે તે પિપાતી ન 
હો .     
 

આખરે, નમનૂા સમાનપુતપતા અથવા બબન-સમાનપુતપતાને જપતકર ાત સાથે ઉદે્દશાત્મક રીતે આધાર આપવા માટે પરૂતા ં
હોવા જપતરી છે. નમનૂાનુ ં કદ, ખાસ કરીને કુલ વસર્તના સબંધંમા,ં કુદરતી રીતે જ કહસાબી તપાસના પકરણામોમા ં
આત્મર્વશ્વાસને પ્રર્ાર્વત કરશ.ે નમનૂાનુ ં કદ તે એક મોટા ં જૂથનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે તેવા આત્મર્વશ્વાસના વાજબી 
સ્તરને ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે પરૂત ુ ંહોવાની જપતર છે.  
 

નમનૂાીને ચકુાદાના ઉપ ોર્ અથવા આંકડાકી  તકનીકોને લાગ ુ કરીને તેના ં આધાર પર હાથ ધરવા જોઇએ. 
ઉદાહરણ તરીકે, નમનૂા માટેની એક માર્ગદર્શિકા કુલ સબંરં્ધત રેકોર્ડ ગસ માટે વર્ગમળૂ હો  છે. જો કે મોટી સખં્ ાના 
સાતત્ પણૂગ રેકોર્ડ ગસ માટે, એક નાનો એવો નમનૂો પરૂતો છે. પ્રણાલીી અને પ્રકિ ા સ્થાનબદ્ છે અને અસરકારક છે 
તેની ખરાઈ માટે પરૂતા ં પરુાવાની પહોંચ માટે નમનૂાી હાથ ધરાવવા જોઇએ. નમનૂા તૈ ાર કરવાની તકનીકો 
ર્વશેની વધ ુમાકહતી પકરર્શષ્ટ્ટ 5મા ંઆપવામા ંઆવી છે.  
 

એ સમજવુ ંજપતરી છે કે હતેલુિી પરુાવા એકત્ર કરવાની વાસ્તર્વક પ્રકિ ામા ંલોકો સાથેની વાતચીતની સાથે તકનીકી 
કૌશલ્ નો પણ સમાવેશ થા  છે. મજબતૂ સચંાર, પ્રશ્નોત્તરી, સારં્ળવ ુઅને અવલોકન કૌશલ્  વ થગ બની જા  છે જો 
ખોટી માકહતી એકત્ર કરવામા ંઆવી હો . ખરાબ તપાસસબૂચ વપરાશ મલૂ્ ાકંન, તારણ અને અહવેાલ-લેખન માટે 
અપરૂતા ંરેકોર્ડ ગસ ઊર્ા ંકરી શકે છે.  
 

યાદ િાખો કે હતેલુક્ષી પિુાવામાું નીચેની િમામ બાબિો હોવી આવશ્યક છે:   

 આકારણીની તક માટે સમ ર્ાળાથી સબંરં્ધત 

 શાની આકારણી અથવા ચકાસણી થઈ રહી છે તેનાથી સબંરં્ધત  
 શોધી શકા  તેવા 
 સ્પષ્ટ્ટ અને અસકંદગ્ધ.  
 

પરુાવાના ઉદાહરણોમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે, પરંત ુઆના સધુી મ ાગકદત નથી:  
 માળખુ,ં જવાબદારીી અને સત્તામડંળોની પતપરેખા દશાગવતા સરં્ઠનાત્મક ચાટડગસ  
 સયો ોના ઉત્પાદો અને પ્રકિ ાીને વણગવતી ર્વર્તો 
 કા દાકી  પરવાનાી, લા સન્સ અથવા અન્  અર્ધકૃતતાી અને સબંરં્ધત દસ્તાવેજો અને પત્રવ વહાર   
 અર્ાઉની આકારણીીની સમીિાી 

 અન્  માન્  પ્રણાલીી હઠેળ સસુરં્ત પ્રમાણીકરણોમાથંી કહસાબી તપાસના અહવેાલો 
 પાડોસીી અન ેઅન્  કહસ્સેદારો સકહત રસ ધરાવતા ંપિકારો સાથે સચંાર  
 જોખમ આકારણી પત્રકો.  
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7 િભ્યો દ્વાિા સ્વ -મલૂયાુંકન  

શોધી કાઢો: આરજેસી સયો ો તેમનુ ંસ્વ-મલૂ્ ાકંન કેવી રીતે કરે છે, અને સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિ કહસાબી તપાસ માટેની 
તૈ ારી માટે તનેો કેવી રીતે ઉપ ોર્ કરે છે.    

7.1 િુંદર્ભગ અને હતે ુ
પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ પહલેા,ં આરજેસી ધોરણની સામે સયો ોને તેમની પ્રણાલીીના સ્વ-મલૂ્ ાકંન હાથ 
ધરવા માટે પ્રોત્સાકહત કરવામા ંઆવે છે  
 
સ્વ-મલૂ્ ાકંન સયો  દ્વારા આરજેસી ધોરણોની સાથે તેમની પોતાની સસં્થાી અને એકમોની વતગમાન સમાનપુતપતાને 
વધ ુસારી રીતે સમજવા માટે હાથ ધરવામા ંઆવતી એક મલૂ્ ાકંન સમીિા છે. તેને વ વહારોની સકંહતા અથવા કસ્ટડી 
ધોરણોની શ્ ૃખંલા સામે હાથ ધરી શકા  છે.  
 
સયો ો સ્વ-મલૂ્ ાકંનનો ઉપ ોર્ પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રની માકહતીનુ ંદસ્તાવેજીકરણ કરવા માટે કરી શકે છે જેની 
રજુઆત આરજેસી સમિ કરવાની હો  છે. તે પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ માટેની તૈ ારીનુ ંપ્રમાણ નક્કી કરવાની, 
જ્ ા ંજપતરી હો  ત્ ા ં વ વહારોને સધુારવાની, અને પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન જપતરી થઈ શકે તેવા ં
દસ્તાવેજીકરણ અથવા મખુ્  વ ન્ટતીની ીળખની તક પણ છે.  

7.2 આિજેિી િુંકલનકાિ  
એ ર્લામણ કરવામા ં આવ ે છે કે સયો ો સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને કહસાબી તપાસોના હતેીુ માટે આરજેસી-સકંલનકાર 
ર્નયટુત કરે. સકંલકારની ભરૂ્મકાીમા ંનીચેની બાબતો પર દેખરેખ રાખવાનો સમાવેશ થઈ શકે છે:   

 સયો ોના સ્વ-મ ૂાકંનને પણૂગ કરવુ ંઅને/અથવા પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરવુ ંઅને સકંલન કરવુ ં 
 કહસાબી તપાસો પહલેા જ હાથ ધરવામા ંઆવેલ આંતકરક સધુારાત્મક પર્લા ંઅને કોપોરેટ દસ્તાવેડજીકરણ 

માટે સપંકગ અને સહા ના કેન્ર બબિંદુ બનવુ.ં 
 એક વખત સયો નુ ં સ્વ-મલૂ્ ાકંન પણૂગ થઈ જા  પછી કહસાબી તપાસકતાગ/ીની સામેલર્ીરી માટે સકંલન 

સાધવુ ં
 કહસાબી તપાસકતાગ/ીને જપતરી ાત અનસુાર પ્રવાસ, મલુાકાતો અને હરેફેર માટે એકમો ખાતે વધારાની 

માકહતી, સપંકો સાથે   , સરુ્વધાીસહા ભતૂ થવ.  
 જપતરી ાત અનસુાર પ્રર્ર્તના તબકે્ક આરજેસી સાથે સપંકગ અર્ધકારીની પતએ કા ગ કરવુ.ં    

7.3 આિજેિી કાયગપનુ્સ્િકાઓ અને ટલૂરકટ્િ  
વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ૃખંલા બને્ન માટે આરજેસી દ્વારા આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાી અને સહવતી 
ટલૂકકટ્સ પરુી પાડવામા ં આવે છે. કા ગપનુ્સ્તકાી સબંરં્ધત આરજેસી ધોરણોમા ં પ્રત્ ેક જપતકર ાતોની સામે 
સમાનપુતપતાના સ્તર સ્થાર્પત કરવા માટે પ્રોત્સાહકો અને પ્રશ્નોનો ઉપ ોર્ કરી સસુરં્ત ઉદે્દશ પરુાવા એકર્ત્રત કરવા 
અંરે્ સયો ોને કદશાસચૂન કરે છે.   
 

આરજેસીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે તે કા ગપનુ્સ્તકાી અને ટલૂકકટ્સ કોષ્ટ્ટક 9મા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેશ કરે 
છે:   
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કોષ્ટક 9 સ્વ-મલૂયાુંકન િાથે િહાયક બનવા માટેની આિજેિી કાયગપનુ્સ્િકાઓ અને ટલૂરકટ્િની યાદી 
આિજેિી ધોિણ  શીષગક  મારહિી 
વ વહારોની સકંહતા  આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા  

 
પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રના દસ્તાવેજ તૈ ાર કરવા, 
વ વહારોની સકંહતા સાથે સમાનપુતપતાને આકારવા અને 
સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ માટે તૈ ાર થવા સયો ો દ્વારા 
ઉપ ોર્મા ંલેવા  છે.  

જોખમની આકારણી માટેનો ટલૂકકટ્સ   
 

જોખમની આકારણીી હાથ ધરવા માટે સયો ો દ્વારા 
ઉપ ોર્મા ં લઈ શકા  છે. વ વહારોની સકંહતામા ં પ્રમખુ 
જોર્વાઈીના અમલીકરણને આધાર પરૂો પાડે છે અને 
સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન પકરણામોને પરુાવા 
તરીકે ઉપલબ્ધ કરાવી શકે છે.  

માનવ અર્ધકારોનુ ંડય ુકડબલજન્સ ટલૂકકટ્સ  
 

માનવ અર્ધકારોના ડય ુકડબલજન્સ સમીિા હાથ ધરવા માટે 
સયો ો દ્વારા ઉપ ોર્મા ં લઈ શકા  છે. આ ટલૂકકટ્સ 
વ વહારોની સકંહતામા ં જોર્વાઈ 6ના અમલીકરણને 
આધાર પરૂો પાડે છે અને સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ 
દરર્મ ાન પકરણામોને પરુાવા તરીકે ઉપલબ્ધ કરાવી શકે 
છે. 

કસ્ટડીની શ્ ૃખંલા  આકારણી માટેનો ટલૂકકટ્સ  
 

પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર માટેના કસ્ટડી શ્ ૃખંલાના 
દસ્તાવેજ તૈ ાર કરવા, સમાનપુતપતાને આકારવા અને 
સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ માટે તૈ ાર થવા સયો ો દ્વારા 
ઉપ ોર્મા ંલેવા  છે. 

આઉટસોર્સિંર્ કોન્રેટટસગની આકારણી માટેનો 
ટલૂકકટ્સ  
 

કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ૃખંલાની જોર્વાઈ 2ની સામે 
આઉટસોર્સિંર્ કોન્રેટટસગની (જ્ ા ંઆનો ઉપ ોર્ થ ો છે) 
સમાનપુતપતાને આકારવા માટે સયો ો દ્વારા ઉપ ોર્મા ં
લેવા  છે.  

7.4 એક અથવા વધ ુઆકાિણી કાયગપનુ્સ્િકા પણૂગ કિવી 
સમગ્ર સયો ના સ્વ-મલૂ્ ાકંનના ર્ાર્પતપે પણૂગતા માટે કેટલી જુદી-જુદી આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાી, અથવા સમકિની 
જપતકર ાત અંરે્ સયો ો ર્નણગ  કરી શકે છે. આ ર્નણગ  નીચેની બાબતોના પા ાના આધારે આ ર્નણગ  હોઈ શકે છે.:  

 સરં્ઠનાત્મક માળખા 
 પકરચાલક વ વસ્થાપન પ્રણાલીીની સરંચના અને અમલીકરણ  
 ર્ન મનકારી પતપરેખા અને કા ગિેત્ર   
 કદ અને પ્રકાર  
 પ્રકિ ા પ્રવરૃ્ત્તી, જકટલતા અન ેતકનીકી 
 ઉત્પાદન શે્રણી  
 ભરૂ્ોળ અને સ્થળ  

 

કા ગિમતા માટે, સયો ોને લઘતુ્તમ સખં્ ામા ંએ આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાી પણૂગ કરવાની સલાહ આપવામા ંઆવે છે જે 
કા ગપનુ્સ્તકા દીઠ સયો ના એકમોઅને કા ગિમતાના  ોગ્ તા ર્નધાગરણની  ોગ્  ફાળવણીની પ્રર્તર્નર્ધ આકારણીની 
પરવાનર્ી આપે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સયો :    
 તેના સમગ્ર કારોબારને આવરી લેવા માટે એક આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા અથવા  
 તેના ઉત્પાદન એકમોને આવરી લેવા માટે એક આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા અને અન્  તેના ંછુટક કારોબારને આવરી 

લેવા માટે અન્  કા ગપનુ્સ્તકા અથવા  
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 તેની પ્રત્ ેક છુટક બ્રાડ્સને આવરી લેવા માટે આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાની પસદંર્ી કરી શકે.  

7.5 વૈકચ્લપક સ્વરૂપનો ઉપયોર્ 
સ્વ-મલૂ્ ાકંન માટે જપતરી માકહતી એકત્ર કરવા માટે સયો ો તેમના પોતાના સ્વપતપોનો ઉપ ોર્ કરવા માટે મટુત છે. જો 
કે, સમાન પદ્ર્તર્વજ્ઞાન અન ે પ્રકિ ા વ ાખ્ ાીનો ઉપ ોર્ જપતરી છે, અને આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાીમા ંીળખી 
કાઢવામા ંઆવેલ ફરજજ ાત માકહતીને પણૂગ કરવી આવશ્ ક છે અનેકહસાબી તપાસકતાગને ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઇએ.   

7.6 બબન-િમાનરુૂપિાઓને સધુાિવી 
સયો  દ્વારા સ્વ-મલૂ્ ાકંનનો ઉપ ોર્ આકારવામા ં આવનાર આરજેસી ધોરણની દરેક જોર્વાઈની સામે તેમના 
કારોબારના વ વહારોને તપાસવા અને સમીિા માટે થવો જોઇએ. આમ કરવાથી, જપતરી જોર્વાઈીની સામે કોઇપણ 
બબન-સમાનપુતપતાીને સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ પહલેા ંજ ીળખી શકાશે.   
 

સયો એ આ બબન-સમાનપુતપતાીના સબંોધન માટે સ્વ-મલૂ્ ાકંન તબક્કામા ં તેમને પ્રાપ્ત સમ નો ઉઅ ોર્ કરવો 
જોઇએ અથવા તેમના સ્વ-મલૂ્ ાકંનને આખરી ીપ આપ્ ા ંપહલેા ંઅને સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ શપત કરાવતા ંપહલેા,ં 
આંતકરક સધુારાત્મક  ોજનાનુ ંધ્ ાનાકાષગક કેન્ર બનાવી લેવુ ંજોઇએ. નીચનેી બાબતો પ્રત્ ે ચોટટસ ધ્ ાન આપો:    

 પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ શપત કરાવતા પહલેા ંજકટલ ર્રં્ને સબંોધવા જ જોઇએ, કેમ કે જો તે કહસાબી 
તપાસકતાગી દ્વારા ીળખી કાઢવામા ંઆવશે તો ર્શસ્તની કા ગવાહી શપત કરવામા ંઆવશે.  

 સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ પહલેા ંઅન્  બબન-સમાનપુતપતાીને સપંણૂગ ઉકેલવાની જપતર નથી. જો કે સયો ોને જ્ ા ં
જપતર જણા  ત્ ા ંઆમ કરવા માટે પ્રોત્સાકહત કરવામા ંઆવે છે, અથવા શુ ંપર્લા લેવામા ંઆવી રહ્યા ં છે 
તેના ં પરુાવા (જેમ કે સધુારાત્મક કા ગ  ોજના) કહસાબી તપાસકતાગીને દશાગવવા માટે ઉપલબ્ધ કરવા 
જોઇએ.  

 

સધુારાત્મક કા ોની  ોજનાીની વધ ુમાકહતી માટે, ર્વર્ાર્ 5.6 નો સદંર્ગ લો.  

7.7 બાહ્ય િહાય માર્વી  
જે સયો ો પોતાના સ્વ-મલૂ્ ાકંનને પણૂગ કરવામા ં કે આરજેસી ધોરણો દ્વારા જપતરી પ્રણાલીી કે પ્રકિ ાીના ર્વકાસ 
માટેની િમતા, સસંાધનો અથવા આત્મર્વશ્વાસનો અર્ાવ ધરાવતા ંહો , તેી સિમ પરામશગકાર અથવા સલાહકારની 
સહા  લેવાનુ ંર્વચારી શકે છે.   
 
એ નોંધી લેશો કે આરજેસી ધોરણ દ્વારા જપતરી સ્વ-મલૂ્ ાકંન અથવા પ્રણાલીીના ર્વકાસમા ંસામેલ કોઇપણ વ ન્ટત 
(કમગચારી, બાહ્ય પરામશગકારો અથવા સલાહકારો સકહત) એક સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસકતાગ અથવા પ્રમાણીકરણની 
કહસાબી તપાસ અથવા અન્  સામર્ ક સમીિાી કરતી ટીમનો ર્ાર્ ન હો  શકે, કેમ કે તે કહત-સઘંષગન ુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ 
કરે છે.   
 
આરજેસીનુ ંઆ ોજન છે કે તે આરજેસીની વેબસાઇટ પર એક સરં્ર્વત સસંાધન તરીકે અર્ધકૃત ર્વષ  ર્નષ્ટ્ણાતોની 
 ાદીની જાળવણી કરે. સયો ો પણ અન્  સસુરં્ત પરામશગકાર અથવા સલાહકારોની ીળખ કરવા માટે મટુત છે.  

7.8 પ્રમાણીકિણની રહિાબી િપાિ અને અસય િામર્યક િમીક્ષાઓ માટેની િૈયાિી કિવી 

7.8.1 િેકોર્ડગિ અને દસ્િાવેજી પિુાવા  
કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવે તે રીતે સમીિા માટે સયો ો દ્વારા ઐર્તહાર્સક રેકોર્ડ ગસ અને દસ્તાવેજી 
પરુાવા (જ્ ા ં તે ર્વદ્યમાન હો ) ની જાળવણી કરવામા ં આવે અને ઉપલબ્ધ કરા  તે આવશ્ ક છે. રેકોર્ડ ગસનુ ં
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પ્રર્તધારણ લાગ ુથવાપાત્ર કા દા અનસુાર જ હોવુ ંજોઇએ. કહસાબી તપાસના હતેીુ માટે, કોષ્ટ્ટક 8 (જુી ર્વર્ાર્ 
6.1)મા ંસ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવેલ રેકોર્ડ ગસનો સસુરં્ત સમ ર્ાળો જુી.  
 

એ નોંધ લેશો કે આ દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ ગસની કોઇ નકલ કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા લઈ નકહિં શકા  ર્સવા  કે 
તેમણે સયો  પાસેથી લેબખત પરવાનર્ી માર્ી હો . તેની જો કે, સમાનપુતપતાની આકારણી માટે કહસાબી તપાસકતાગી 
દ્વારા જ્ ારે તીે સ્થળ પર હો  ત્ ારે સમીિા કરવામા ંઆવશે.    

7.8.2 કમગચાિીઓને મારહિર્ાિ કિવા અને િાલીમ આપવી 
ઘણા ંબધા સજંોર્ોમા,ં સયો ો અને તેમના કમગચારી સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસની પ્રકિ ાથી પકરબચત હો  તેવુ ંન બની 
શકે. નીચેની માકહતી સયો ોને અને તેમના કમગચારીી અને કોન્રેટટસગને સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસની તૈ ારી માટે 
મદદપતપ બનવા માટે ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે:  
 

 એક કહસાબી તપાસકતાગનો ઉદે્દશ્  તેી આરજેસી ધોરણોને અનકુળૂ છે કે કેમ તે સ્થાર્પત કરવા સયો ોની 
પ્રણાલીી અને કા ગ દેખાવની સમીિા કરવાનો હો  છે. કમગચારીીન ેફરીથી એ ખાતરી આપવી જોઇએ કે 
કહસાબી તપાસકતાગી ત્ ા ંવ ન્ટતર્ત વતગણકૂ અથવા કા ગ દેખાવની તપાસ કરવા માટે નથી.    

 કહસાબી તપાસકતાગી રેકોર્ડ ગસની સમીિા, પ્રવરૃ્ત્તી અને વ વહારોના અવલોકન દ્વારા અને કમગચારીીન ે
પ્રશ્નો પછૂીને અને તેમની સાથે વાતચીત કરીને ઉદે્દશ પરુાવાી એકત્ર કરશે.   

 વ ન્ટતર્ત અને જૂથ સાિાત્કારો હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છે.  
 સાિાત્કારો દરર્મ ાન અનવુાદકો અને સહા ક કમગચારીી ઉપન્સ્થત રહી શકે છે.  
 સાિાત્કારો માટે શાતં બેઠક ખડંો ઉપલબ્ધ કરાવવા જોઇએ, જો કે કેટલાકં સાિાત્કારો ખલુ્લી જગ્ ામા ંહાથ 

ધરવામા ંઆવી શકે છે.  
 સાિાત્કાર લેનાર અથવા કહસાબી તપાસકાર બને્નમાથંી કોઇના દ્વારા ર્વનતંી કરવામા ંઆવે તો સાિાત્કાર 

વ વસ્થાપનની ઉપન્સ્થર્ત ર્વના ર્ોપની  રીતે હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છે.  
 સાિાત્કાર આપનારની પસદંર્ી કહસાબી તપાસકાર દ્વારા તપાસ કરવામા ં આવનાર આરજેસી ધોરણમા ં

આપવામા ં આવેલી જોર્વાઈ ર્વશેના પ્રશ્નોના સૌથી  ોગ્  જવાબ આપનારના ધોરણે કરવામા ં આવશે. 
અમકુને કહસાબી તપાસકતાગીની આ ોજન પ્રકિ ાના ર્ાર્પતપે કહસાબી તપાસ શપત થ ા પહલેા ંીળખી 
કાઢવામા ંઆવશે અને અમકુને કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા સ્થળ ર્નરીિણ દરર્મ ાન ઔપચાકરક સાિાત્કાર 
કરવામા ંઆવશ.ે  

 કહસાબી તપાસકતાગી વ ન્ટતીને સાિાત્કારમા ંર્ાર્ લેવા માટે માત્ર ર્વનતંી કરી શકે છે; જો કે વ સ્થાપક 
સ્વેચ્છાએ કહસાબી તપાસમા ંર્ાર્ લેવા ઇચ્છતા સાિાત્કાર આપનારને રોકી શકશે નકહિં.  

 કમગચારીી અને કોન્રાટટસે જ્ ા ં સાિાત્કાર આપનાર પ્રર્તર્ાવ ર્વશે અચોટટસ હો  એવી પકરન્સ્થર્તી 
સકહત સાચી રીતે અને સચોટપણે જવાબ આપવા જોઇએ.  

 સાિાત્કાર આપનારે એ બાબતે સર્ાન હોવુ ંજોઇએ કે કહસાબી તપાસકારો ચચાગમાથંી નોંધના રેકોડગ રાખવાના 
છે. જો સાિાત્કારને શ્રાવ  અને દૃશ્  માધ્ મ પર રેકોડગ કરવામા ંઆવનાર હશે તો, સાિાત્કાર આપનારને 
જાણ કરવી જોઇએ અને આ પ્રકારના રેકોકડિંર્ માટે તેી સમંત હોવા જોઇએ.  

 કહસાબી તપાસકારને વ વહારોના અવલોકનમા ં સિમ કરવા માટે સાિાત્કાર આપનારને તેી પોતાની 
રોજજિંદી ફરજોને કેવી રીતે હાથ ધરે છે તેનુ ં વણગન અને/અથવા ર્નદશગન કરવા કહવેામા ંઆવી શકે છે. 
પ્રસશંાપત્રો અને દસ્તાવેજજત ર્નવેદનોની ખરાઈ માટે કહસાબી તપાસકારો દ્વારા ઉપ ોર્મા ંલેવામા ંઆવતી 
આ એક સામાન્  પદ્ર્ત છે.   

 કોઇપણ કમગચારી અથવા કોન્રાટટરને તેમના પ્રર્તર્ાવો માટે ઠપકો આપવામા ં નકહિં આવે. જો પ્રર્તર્ાવ 
તથ્ ાત્મક રીતે ખોટા ં હશે તો, વ વસ્થાપન બધા જ સબંરં્ધતો (કમગચારીી, કોન્રેટટસગ અન ે કહસાબી 
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તપાસકતાગી) સાથે આ ભલૂ અંરે્ વાતચીત કરશે, સાચા ંજવાબ દશાગવશે અને સાચી માકહતીની ખરાઈ માટે 
પરુાવા ઉપલબ્ધ કરાવશે.  

 સાિાત્કારો મહત્વપણૂગ હોવા છતા ંઅને સહર્ાબર્તાને પ્રોત્સાકહત કરવામા ંઆવવી જોઇએ, તે ફરજજ ાત નથી. 
જો કે, કહસાબી તપાસકારોએ એ પકરન્સ્થર્તીની નોંધ કરવી જોઇએ જ્ ા ં કમગચારીએ અથવા કોન્રાટટરોએ 
સાિાત્કાર આપવાની ના પાડી હો .   

 સાિાત્કારો દરર્મ ાન એકત્ર કરવામા ં આવેલ ઉદે્દશ પરુાવા પર આધાકરત તારણો એ સરુ્નર્િત કરશે કે 
સાિાત્કાર આપનારની ીળખ બેનામી રહશેે ર્સવા  કે સાિાત્કાર આપનાર દ્વારા તેની પરવાનર્ી આપવામા ં
આવી હો . નોંધ લેશો કે ચોટટસ સ્થળોમા,ં એ કાનનૂી જપતકર ાત છે કે આ પ્રકિ ા ર્વશે કમગચારીીને 
અર્ાઉથી જણાવવામા ંઆવ.ે જ્ ા ંતે કા દેસર જપતકર ાત નથી, તેમ છતા ંએ સલાહ આપવામા ંઆવે છે કે 
કમગચારીીને કહસાબી તપાસ ર્વશે અને તેમના સાિાત્કાર લેવા  તેવી સરં્ાવનાી ર્વશે તેમને જાણ કરવી 
જોઇએ.   

 

સયો ોએ એ સરુ્નર્િત કરવુ ંપડશે કે કમગચારીી અને કોન્રાટટસગ કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન ઉપ ોર્મા ંલેવામા ંઆવી 
શકે તે દસ્તાવેજીકરણ અને રેકોર્ડ ગસથી પકરબચત હો . દસ્તાવેજોમા ંસયો ોની કા ગનીર્તી અને પદ્ર્તીનો તથા  આ 
પદ્ર્તીના અમલીકરણમાથંી આકાર પામતા ંરેકોર્ડ ગસનો સમાવેશ થઈ શકે છે. દસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ ગસના ઉદાહરણોને 
આકારણી કા ગપનુ્સ્તકામા ં સબૂચત કરવામા ંઆવેલ પરુાવા તરીકે સમાવેશ કરવામા ંઆવ ા ં છે. વધારાના ઉદાહરણો 
પકરર્શષ્ટ્ટ 3 મા ંપરૂા પાડવામા ંઆવ ા ંછે.    
 

પકરર્શષ્ટ્ટ 4 અસરકારક કહસાબી તપાસો કેવી રીતે હાથ ધરવી તેના ંપરની માર્ગદર્શિકાી ધરાવ ેછે. સયો ો અન ેતેમના ં
કમગચારીીને પણ આર્ળ કહસાબી તપાસની પ્રકિ ાને સમજવા માટે આ માકહતી ઉપ ોર્ી જણાશે.  

7.9 રહિાબી િપાિ માટે ર્વનુંિી કિવી 
જ્ ારે સયો  પોતાની જાતને સ્વતતં્રપણે કહસાબી તપાસ કરાવવા માટે તૈ ાર માને ત્ ારે આરજેસી દ્વારા માન્  કરવામા ં
આવેલ કહસાબી તપાસકતાગની ર્નમણકૂ કરી શકા  છે. માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકતાગીની  ાદી આરજેસીની 
વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. સયો ોને દરેક કહસાબી તપાસકતાગની ઉપલબ્ધતા અને વાબણજ્જ્ ક શરતો સાથે પોતે 
પકરચ  કેળવી શકે તે માટે કેટલાક કહસાબી તપાસકારો સાથે સપંકગ સાધવા પ્રોત્સાકહત કરવામા ંઆવે છે. સયો ો તેમના 
ડેસ્કટૉપ અને સ્થળ પરની કહસાબી તપાસોના ક્ર્મ દરર્મ ાન ર્ોપની  અન ે વાબણજ્જ્ ક સવંેદનશીલ માકહતીના 
સરંિણ માટે, કહસાબી તપાસકારો સાથે ર્ોપની તા કરારોમા ંપ્રવેશ કરવાનુ ંર્વચારી શકે છે.  
 

એક વખત કરાર ર્વકર્સત થઈ જા  પછી, સયો ોએ તેમના સ્વ-મલૂ્ ાકંન અને અન્  કોઇ દસ્તાવેજો તેમની પસદંર્ીના 
આરજેસી દ્વારા માન્  કહસાબી તપાસકારોને સપુરત કરવા જોઇએ. જો આ ર્વનતંી સામર્ ક સમીિા જેવી કે અનરુ્ામી 
કહસાબી તપાસ સાથે સબંરં્ધત હો  તો કહસાબી તપાસકારોને ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલ માકહતીમા ં પ્રમાણીકરણના 
કા ગના િેત્રમા ંકરવામા ંઆવેલ કોઇ ફેરફારોનો સમાવેશ થવો જોઇએ.   
 
જ્ ા ંસયો ના એકમો પર સમાન સમ રેખામા ંઘણા ંબધા ધોરણોની કહસાબ તપાસ કરવાની થા  છે ત્ ા ંસયો  એવુ ં
ઇચ્છી શકે છે કે આરજેસી કહસાબી તપાસો સમવતી રીતે આ ોજજત કરવામા ંઆવે કેમ કે આ નકલ અને ખચગમા ંઘટાડો 
કરી શકે છે. આવી ન્સ્થર્તમા,ં કહસાબી તપાસકારો એવા અહવેાલો રચશે જે પ્રત્ ેક ધોરણની જપતકર ાતોને સતંોષતા 
હો .  
 
સ્વ-મલૂ્ ાકંનો આરજેસીને સપુરત કરવાના નથી. જો કે સયો ોને જ્ ારે તેીના સ્વ-મલૂ્ ાકંન પણૂગ થઈ જા  અને 
માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકારોની ર્નમણકૂ થઈ જા  ત્ ારે આરજેસીને સલાહ માટે આમરં્ત્રત કરવામા ંઆવે છે.  
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િભ્યો માટે ઝડપી િપાિ સબૂચ 
ખાતરી કરો કે તમે: 
 એકમોની સપંકગ ર્વર્તો અને સરનામાી સકહત દસ્તાવેજજત કરવામા ંઆવેલ પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્ર 
ધરાવો છો  

 સરુ્વધા દીઠ કમગચારીી અને કોન્રાટટસગના ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલ નબંર ધરાવો છો (વ વહારોની સકંહતા)  
 કોઇ સબંરં્ધત કંપનીી ર્વશેની માકહતી ધરાવો છો (વ વહારોની સકંહતા)  
 અન્  સમકિ કહસાબી તપાસ કા ગક્ર્મોની ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલી ર્વર્તો ધરાવો છો (વ વહારોની સકંહતા) 
 પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ંકોઇપણ અપેબિત ફેરફારો જેવા ંકે ર્વસ્તરણો, સપંાદનો, અને ર્વર્નવેશો વરે્રે 
ર્વશેની ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલી માકહતી ધરાવો છો 

 સ્વ-મલૂ્ ાકંન દરર્મ ાન તમે ીળખી કાઢેલા ંબધા જ અથવા મોટાર્ાર્ની બબન-સમાનપુતપતાીને સબંોધન 
કયુું હો .  
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8 સ્વિુંત્ર ત્રારહિ પક્ષ દ્વાિા રહિાબી િપાિો  

શોધી કાઢો: વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ૃખંલા માટેની સ્વતતં્ર ત્રાકહત પિની કહસાબી તપાસ પ્રકિ ા 
પર માકહતી અને માર્ગદશગન.   

8.1  રહિાબી િપાિની પ્રરિયાનુું ર્વહુંર્ાવલોકન  
સ્વતતં્ર ત્રાકહત-પિની કહસાબી તપાસો સયો ના કારોબારી કા ગદેખાવ અને તેની પ્રણાલીી અને પ્રકિ ાી આરજેસી 
ધોરણોમા ં સ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવેલી જપતકર ાતો સાથે અનકુળૂ છે તેની ખરાઈ કરવા માટે આરજેસી માન્ તા પ્રાપ્ત 
કહસાબી તપાસકારો દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવે છે. આ સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રની પ્રર્તર્નર્ધ પસદંર્ીમાથંી 
ઉદે્દશ પરુાવા એકર્ત્રત કરીને કરવામા ંઆવે છે.  
 

સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસના મખુ્  ત્રણ તબક્કાી છે: 
 પવૂગ-કહસાબી તપાસ આ ોજન જેમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  

o સયો ો સાથે પ્રારંબર્ક પ્રત્ ા ન   
o માકહતીનુ ંએકર્ત્રકરણ અને સમીિા  
o કહસાબી તપાસની તકની વ ાખ્ ા કરવી  
o કહસાબી તપાસ ટીમની ીળખ કરવી  
o કહસાબી તપાસ માટેના સમ ની જપતકર ાતોનો અંદાજ  
o કહસાબી તપાસ  ોજનાનનુ ંદસ્તાવેજીકરણ કરવુ ં 
o સયો  સાથે ર્વર્તોને આખરી ીપ આપવો 

 કહસાબી તપાસ હાથ ધરવી જેમા ંઆવરી લેવામા ંઆવે છે:  
o બેઠક શપત કરવી  
o ઉદે્દશ પરુાવા પ્રાપ્ત કરવા  
o પકરણામોનુ ંમલૂ્ ાકંન  
o બબન-સમાનપુતપતાીનદુસ્તાવેજીકરણ કરવુ ં
o ર્લામણો અને સબૂચત કારોબારી સધુારાી તૈ ાર કરવા   
o અનવુતી કહસાબી તપાસો માટેની જપતકર ાત ર્વશે નક્કી કરવુ ં
o બેઠકને પણૂગ કરવી  

 કહસાબી તપાસ-પિાતના અનવુતગનો અને અહવેાલ-લેખન જેમા ંઆવરી લવેામા ંઆવે છે:  
o સમાનપુતપતાનુ ંર્નવેદન  
o ર્વર્તોનુ ંર્નરીિણ અને મલૂ્ ાકંન  
o આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ  
o સયો નો કહસાબી તપાસ અહવેાલ  

 

આ તબક્કાીમા ંપ્રત્ ેક ર્વશેની વધ ુર્વર્તો નીચે પરૂી પાડવામા ંઆવી છે.   

8.2 િભ્યો િાથે પ્રાિું બર્ભક પ્રત્યાયન  
કહસાબી તપાસ પવેૂ સયો  સાથે શે્રણીબદ્ ર્વર્તોની ચચાગ અને પષુ્ષ્ટ્ટ કરવાની જપતર પડે છે. આમા ંદસ્તાવેજીકરણની 
ઉપલબ્ધતા, કહસાબી-તપાસ પવેૂની મલુાકાતો (જો શક્ હો  તો અન ેસમંર્ત હો  તો) અન ે સ્થળ પરની સમ -
સારણીનો સમાવેશ થા  છે. આ પ્રકારના પ્રત્ ા નની ઔપચાકરકતા આકારણીના પ્રકાર અને ઉદે્દશ, સ્થાર્નક અન ે
સાસં્કૃર્તક કરવાજો, અન ે કહસાબી તપાસકારોના સયો ના કારોબાર સાથેના પકરચ  પર આધાકરત અલર્-અલર્ હો  
શકે છે.  
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કહસાબી તપાસકારો દ્વારા સયો ો સાથે પ્રારંબર્ક સપંકોમા ંધ્ ાનમા ંલેવાના પકરબળોમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:   

 સામેલ પ્રચાલન તતં્ર  
 કહસાબી તપાસનો સમ  અને તારીખ  
 કહસાબી તપાસની તક અને ઉદે્દશ્ ો પર કરાર  
 સયો ના મખુ્  કમગચારીની ઉપલબ્ધતા  
 દસ્તાવેજીકરણ સધુીની પહોંચ  
 કહસાબી તપાસ-પવેૂની મલુાકાત માટેની જપતકર ાત (જો લાગ ુથવાપાત્ર અને વ વહારિમ હો  તો)  
 કહસાબી તપાસ ટીમનુ ંકદ અને બધંારણ.   

8.3 વાબણજ્જ્યક વ્યવસ્થાઓ અને ર્ોપનીયિા  
કહસાબી તપાસકતાગી તેમના ં ડેસ્કટોપ અને સ્થળ પરની કહસાબી તપાસોના િમ દરર્મ ાન ર્ોપની  અથવા 
વાબણજ્જ્ ક સવંેદનશીલ માકહતીની પહોંચ ધરાવી શકે છે. એ સપંણૂગપણે સયો ની મનુસફી પર આધાર રાખે છે કે તેમણે 
પસદં કરેલા કહસાબી તપાસકતાગીને ત્રાકહત પિકારો સમિ આવી માકહતીની જાહરેાત થતી રોકવા માટે ર્ોપની તા 
કરારોમા ંપ્રવેશ કરવા દેવાની જપતર છે કે નકહિં. ત્રાકહત પિની ખરાઈ અને કહસાબી તપાસ કરવા માટે ર્ોપની તા 
કરારો એક સમાન્  વ વહાર છે. એ નોંધી લેશો કે આરજેસીના અહવેાલ-લેખનની જપતકર ાતો હજુ પણ પરૂી થવી જ 
જોઇએ.  

8.4 મારહિીનુું એકર્ત્રકિણ અને િમીક્ષા  
કહસાબી તપાસકારોએ સલંગ્ન દસ્તાવેજીકરણ સધુીની પહોંચ મેળવી અને તેની સમીિા કરીને શક્ હો  ત્ ા ંસધુી 
સયો ના કારોબારને બને તેટલો સમજી શકવાની કવા ત કરવી જોઇએ. આ દસ્તાવેજીકરણમા ંસયો ના પણૂગ થ ેલ સ્વ-
મલૂ્ ાકંનનો સમાવેશ કરવો જોઇએ. અન્  ઉપ ોર્ી દસ્તાવેજીકરણમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે, પરંત ુતેના ંસધુી સીર્મત નથી:   

 માળખા, જવાબદારીી અન ેસત્તામડંળોની પતપરેખા આપતા ંસરં્ઠનાત્મક આલેખ  
 ઉત્પાદનો અને પ્રકિ ાીના ર્વવરણ જેમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  

o આંતરમાળખુ,ં સરુ્વધાી અને સાધનો 
o કામના કલાકો અને પાળીી  
o લાગ ુથવાપાત્ર કા દાીના ર્વવરણો  
o અર્ાઉની કહસાબી  તપાસોના અહવેાલો. 

 વતગમાન મદુ્દાીની  ાદીમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે: 
o પાડોસી અને અન્  કહસ્સેદારો સકહતના રસ ધરાવતા ંપિકારો 
o નૈર્તકતા આધારીત પ ાગવરણ અન ેકામના સ્થળના આરોગ્  અને સલામતી પ્રશ્નો સકહત સયો ની 

જોખમ પતપરેખા.  
 
કહસાબી તપાસકતાગીએ સલંગ્ન માપદંડો અને દસ્તાવેજો સકહત સલંગ્ન ર્ન મનો, ધોરણો, કા ગનીર્તી, કરારો, 
પદ્ર્તી, સ્પષ્ટ્ટીકરણો અને માર્ગદર્શિકાીના ઉદે્દશ અને વ વહાપત અનપુ્ર ોર્ો બને્નથી પકરબચત હોવુ ંજોઇશે.  
 
કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવનાર પ્રવરૃ્ત્તી અથવા કામર્ીરીી સબંધંી સામાન્  માકહતીને પણ કહસાબી તપાસ 
પહલેા ંમેળવી લેવી અને તેની સમીિા કરી લેવી જોઇએ. કહસાબી તપાસ પહલેા ંજ્ ારે આ પ્રકારના દસ્તાવેજીકરણની 
સમીિા કરવી એ એક આદશગ ન્સ્થર્ત છે, ત્ ારે અમકુ દસ્તાવેજીકરણ સ્થળ પર ર્ ા ર્સવા  મેળવી શકા  એમ ન 
હો  તો તે અંરે્ કહસાબી તપાસકતાગ ઉદારતા દાખવે એ અસામાન્  બાબત નથી.  
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કેટલાક સયો ો કહસાબી તપાસ-પવેૂ સયો ની એકમોની મલુાકાતની ર્વનતંી કરી શકે છે અને તેમને લાર્ પણ થઈ શકે 
છે. આ પ્રકારની મલુાકાતોનો ઉદે્દશ્  કહસાબી તપાસોને શક્ તેટલી અસરકારક રીતે આ ોજજત કરી શકા  તે માટે 
સયો ના કારોબાર સકહત તેના ંકદ, જકટલતા અને કા ગના િેત્ર (ર્ૌર્ોબલક, કા ગબળ અન ેપ્રકિ ાની શ્રેણી) પર પરૂતી 
માકહતી મેળવવાનો હો  છે. જો કે,  આ ફરજજ ાત નથી અને માત્ર જો સયો ના સરં્ઠન દ્વારા સમંર્ત મળે ત્ ારે જ તેમ 
કરી શકા  છે    

8.5 રહિાબી િપાિના કાયગકે્ષત્રની વ્યાખ્યા કિવી  

8.5.1 બધી જ રહિાબી િપાિો 
કહસાબી તપાસનુ ંકા ગિેત્ર કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા નક્કી કરવામા ંઆવયુ ંહો  તે રીતે કહસાબી તપાસની હદ અને 
સીમાીની વ ાખ્ ા કરે છે. કહસાબી તપાસના કા ગિેત્રમા ંસયો ના કારોબારના પ્રકાર, માપ અન ેઅસરને ધ્ ાનમા ં
લઈન,ે પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રની અંદર એકમોની પસદંર્ી અન ે કારોબારી પ્રવરૃ્ત્તી અને કહસાબી તપાસ 
દરમ્ ાન સમીિા કરવામા ંઆવનાર છે તે આરજેસી ધોરણની જોર્વાઈીની પસદંર્ીનો સમાવેશ થા  છે. કહસાબી 
તપાસના કા ગિેત્રની સ્થાપના એવી રીત ેકરવામા ંઆવવી જોઇએ કે જે:   

 ઉપલબ્ધ માકહતીનો ઉપ ોર્ કરીને જોખમ અને સસુરં્તતાને ધ્ ાનમા ં લે જેમ કે સયો નુ ં સ્વ-મલૂ્ ાકંન, 
જાહરે અહવેાલો. કા દાની પતપરેખાી, અર્ાઉની આકારણીીના પકરણામો, અને અન્  પ્રવતગમાન 
પ્રમાણીકરણો.  

 ર્લામણ કરવામા ંઆવેલી સમ  મ ાગદાીમા ંબધંબેસતી આવે, અથવા અન્ થા જે રીતે વાટાઘાટ કરવામા ં
આવી હો  (કોષ્ટ્ટક 11 અને કોષ્ટ્ટક 12 જુી).   

 આરજેસીને સમાનપુતપતાનુ ંર્નવેદન રજુ કરવા માટે જપતરી ઉદે્દશ પરુાવા મેળવે.  
 ક ા એકમોમા ં કઈ જોર્વાઈીની આકારણી કરવાની છે તેની ર્વર્તો આપતી કહસાબી તપાસ  ોજનાના 

દસ્તાવેજ તૈ ાર કરેલા હો .  

8.5.2 ખાણ કામની શોધથી શરૂઆિ-પવેૂની પ્રવરૃ્િઓ  –  વ્યવહાિોની િુંરહિા  
કહસાબી તપાસના કા ગિેત્રમા ં ખાણના જીવનચિના સશંોધનથી શપતઆત-પવેૂના તબક્કાીના સમાવેશનમા ં કોષ્ટ્ટક 
10મા ં રેખાકંકત કરવામા ંઆવેલ માપદંડોન ે ધ્ ાનમા ં લેવા જોઇએ. સશંોધનોથી શપતઆત-પવેૂના તબક્કાી ર્વસ્તતૃ 
ર્વર્વધતાર્રી પ્રવરૃ્ત્તીને આવરી લે છે અને આવી પ્રવરૃ્ત્તીની ડેસ્કટૉપ સમીિા અને/અથવા સ્થળ મલુાકાતો માટે 
નમનૂાકરણ અબર્ર્મ ર્વકર્સત કરવા માટે ન્ ા સરં્તતા હોવી જપતરી છે. આ પ્રવરૃ્ત્તીની કેન્રી કૃત્ત કૉપોરેટ દેખરેખને 
ધ્ ાનમા ંલેવી જોઇએ. અન્  કોઈ સકિ  ખાણ કામના એકમો ન ધરાવતા સયો ો માટે, સ્થલ મલુાકાતો માટે કહસાબી 
તપાસના કા ગિેત્રમા ં પહલેી બે કોલમોમા ં વણગન કરવામા ં આવ ા ં મજુબની સશંોધનથી શપતઆત-પવેૂના પ્રર્તર્નર્ધ 
નમનૂાનો સમાવેશ કરવાની જપતર છે.  
    
 

કોષ્ટક 10 રહિાબી િપાિના કાયગકે્ષત્રમાું ખાણ કામના િુંશોધનથી શરૂઆિ-પવેૂની પ્રવરૃ્િઓને િમાવવા 
માટેના માપદુંડ – વ્યવહાિોની િુંરહિા  
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રહિાબી િપાિના કાયગકે્ષત્રમાુંથી 
િામાસયપણે બાકાિ િાખવામાું આવે છે 
જો:  

ડેસ્કટૉપ િમીક્ષા માટે રહિાબી િપાિના 
કાયગકે્ષત્રમાું િામાસયપણે િમાવેશ  
કિવામાું આવે છે જો: 

સ્થળ મલુાકાિ માટે રહિાબી િપાિના 
કાયગકે્ષત્રમાું િામાસયપણે િમાવેશ  
કિવામાું આવે છે જો: 

અ સ્ક ઢાચંાના ર્નપતપણ તબક્કા સધુી 
દોરી જતી પ્રવરૃ્ત્તી, જેમા ંનીચેનો પણ 
સમાવેશ થા  છે:  
 પવૂાગનમુાન  
 ર્વસ્તારની પસદંર્ી  
 લક્ષ્ ની ીળખ કરવી  
 પ્રારંબર્ક શારકામ.  

નીચેની બાબતોને ધ્ ાનમા ં લઈને, 
ર્નપતપણ અથવા મલૂ્ ાકંન પ્રવરૃ્ત્તી:  
 માપ, ખચગ (ઉ.ત. $100M કટ-

ઑફ)  
 નોંધપાત્ર સામાજીક અથવા 

પ ાગવરણી  પ્રશ્નોની ઉપન્સ્થર્ત 
 નવી હવાઈ-પટ્ટીી, સ્થા ી અથવા 

ઉચ્ચ-અસર ઊર્ી કરતી સડકો. 
બહવુર્ષિ  કેમ્પસ 

 જથ્થાબધં નમનૂા તૈ ાર કરવા, 
સ્થળ પરની પ્રકિ ાત્મક સરુ્વધાી 

 શક્તા અયો ાસોની શપતઆત 
કરવી.   

એવી પકર ોજનાી જ્ ા:ં 
 ખાણ હવે ર્નમાગણ હઠેળ છે 
 એક મટુત પવૂગ માકહતર્ાર સમંર્ત 

(એફપીઆઇસી) પ્રકિ ા હાથ 
ધરાવામા ંછે.  

 

કહસાબી તપાસના કા ગિેત્ર સબંધંી કોઇપણ પ્રશ્નો આરજેસીને સબંોધાવા જોઇએ: info@responsiblejewellery.com 

8.5.3 િામર્યક િમીક્ષાઓ અને પનુ:પ્રમાણીકિણની રહિાબી િપાિો માટે રહિાબી િપાિનુું કાયગકે્ષત્ર  
સયો ો સતત આરજેસી ધોરણોને અનકુળૂ કા ગ કરે છે તેની તપાસ માટેની સામર્ ક સમીિાી દરેક પ્રમાણીકરણ 
સમ ર્ાળા દરર્મ ાન અને/અથવા પણૂગતા પર હાથ ધરવામા ંઆવશે. સામર્ ક સમીિાીમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે;   

 મધ્ -સત્ર સમીિાી (સીીપી)  
 દેખરેખ કહસાબી તપાસો (સીીસી)  
 પનુ:પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસો.  

 
અનરુ્ામી આકારણીી માટે કહસાબી તપાસના કા ગિેત્રના સ ુોજન માટે નીચેની બાબતોને ધ્ ાનમા ંલેવી:  

 સરુ્વધાી અને જોર્વાઈી જેના પર અર્ાઉની કહસાબી તપાસમા ંીછુ ંધ્ ાન આપવામા ંન આવયુ ંહો  
 અર્ાઉની કહસાબી તપાસમા ંબબન-સમાનપુતપતાનો પ્રકાર  
 પ્રમખુ અને ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાી માટે સધુારાત્મક કા ગ- ોજનાી  
 સયો ોના પ્રમાણીકરણના કા ગના િેત્રમા ંફેરફારો 
 સયો ોના કારોબાર સકહત સરં્ઠનાત્મક માળખા અને સસંાધનોમા ંફેરફારો.  

8.6 રહિાબી િપાિનો અંદાજજિ િમય અને ખચગની જરૂરિયાિો 
અસરકારક કહસાબી તપાસ હાથ ધરવા માટે જપતરી સમ ના અંદાજ દ્વારા કહસાબી તપાસના કા ગિેત્રની જાણ કરવામા ં
આવે છે.  
 
કહસાબી તપાસનો ખચગ જપતરી સમ  અને કહસાબી તપાસકાર દ્વારા વસલૂ કરવામા ંઆવતા ંદરોનુ ંપ્રત્ િ કા ગ છે. દરો 
બજાર પર આધાકરત અને સયો  અને કહસાબી તપાસકતાગ વચ્ચેની વાબણજ્જ્ ક વ વસ્થાીને આધીન હોવાથી આ 
ર્વર્ાર્ કહસાબી તપાસ હાથ ધરવા માટેના જપતરી સમ ના અંદાજ કાઢવાના માર્ગદશગન પર પ્રકાશ પાડ ેછે.   
 

mailto:info@responsiblejewellery.com
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કહસાબી તપાસનો સમ  (કહસાબી તપાસમા ંવ ન્ટત-કદવસો) સયો ના કારોબારના કદ, જકટલતા અને સ્થળ પર આધાર 
રાખે છે અને આને આકૃર્ત્ત 5 મા ંદશાગવવામા ંઆવયુ ંછે.  

 
 

 
 

આકૃર્િ 6: િુંર્ઠનના પ્રકાિો અને જરટલિા પરિબળો જે રહિાબી િપાિના િમયને અિિ કિે છે. 
 
 

આકૃર્ત 6મા ં આડી અને ઊર્ી રેખાી (અનિુમે પ્રકિ ા/પ્રણાલી જકટલતા અને સરં્ઠનાત્મક માળખુ ં અને સ્થળ) 
કારોબારના પ્રકારોની વચ્ચે સ્પષ્ટ્ટ તફાવત કરતા ં સાતત્ પણૂગ ફેલાવો દશાગવે છે. દાખલા તરીકે, પ્રકિ ા/પ્રણાલી 
જકટલતા સાતત્ :     

 મ ાગકદત ઉત્પાદન રેખા અન/ેઅથવા સરળ પ્રકિ ા (દા.ત. છૂટક)  
 બહરુ્વધ ઉત્પાદનો અને વૈર્વધ્ પણૂગ પ્રકિ ા કામર્ીરીી (દા.ત. હીરા વેપાર અથવા આભષૂણ ઉત્પાદન)  
 જકટલ, અનન્  અન/ેઅથવા નોંધપાત્ર કામર્ીરી (દા.ત. ખાણ કામ, ઉત્પાદન ર્વરે્રે) સાથેના સયો ોનો 

સમાવેશ કરે છે.  
 

એવી જ રીતે, સરં્ઠનાત્મક માળખુ ંઅને સ્થળ સાતત્  સયો ોને નીચેની બાબતો સાથે સમાર્વષ્ટ્ટ રાખે છે:  
 સ્થાર્નક ઉપન્સ્થર્ત (સામાન્ પણે શહરે અથવા ર્વસ્તારની અંદર)  
 િેત્રી  ઉપન્સ્થર્ત (ર્વર્શષ્ટ્ટપણ ેદેશ અથવા કેટલાક દેશોની અંદર)  
 વૈર્શ્વક (ર્વર્શષ્ટ્ટ રીતે બહરુાષ્ટ્રી  ઉપન્સ્થર્ત)  

 
આ પકરબળોને ધ્ ાનમા ંલઈને પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ માટે સ્થળ પરના સમ  માટેનુ ંમાર્ગદશગન કોષ્ટ્ટક 11 મા ં
આપવામા ંઆવયુ ંછે.   

 

કોષ્ટક 11 પ્રમાણીકિણ રહિાબી િપાિ દિર્મયાન સ્થળ પિ જરૂિી િમય િુંબુંધીિ માર્ગદશગન 1.  
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પ્રમાણીકિણના 
કાયગના કે્ષત્ર2 માું 

િમાર્વષ્ટ 
સરુ્વધાઓમાું 

કાયગિિ 
કમગચાિીઓની 

િુંખ્યા 

આધાિ િમય 
(સ્થળ પિના 

રહિાબી િપાિ 
વ્યન્ક્કિના રદવિો) 

ઉમેિવામાું આવેલ પરિબળો  (કાિોબાિી જરટલિા અને સ્થળ) 

સ્થાર્નક કામર્ીિી 
અને િિળ 
પ્રરિયાઓ 

સ્થાર્નક ઉપન્સ્થર્િ 
અને જરટલ 
પ્રરિયાઓ 

કે્ષર્ત્રય/વૈર્શ્વક 
કામર્ીિી અને 
િિળ પ્રરિયાઓ 

કે્ષર્ત્રય/વૈર્શ્વક 
કામર્ીિી અને 

જરટલ પ્રરિયાઓ 

1-25 2 -1 +1 +2 +3 

25-100 3 -1 +1 +2 +3 

100-500 5 -1 +2 +3 +5 

500-1000 6 -2 +3 +4 +6 

1000-5000 8 -2 +4 +6 +8 

5000 – 10,000 10 -3 +5 +7 +10 

10,000 – 15,000 12 -4 +6 +8 +10 

15,000 – 20,000 14 -5 +7 +9 +12 

>20,000 >14 -<5 +>7 +>9 +>13 

__________________  
1
 આંતરરાષ્ટ્રી  માન્ તા પ્રાપ્ત ફોરમ દ્વારા પ્રકાર્શત કરવામા ંઆવ ા ં મજુબ વ વસ્થાપન પ્રણાલી પ્રમાણીકરણ  ોજનાી માટેના અંદાજો પર 
આધાકરત. આ આઇએએફ સમાનપુતપતા આકારણી માન્ તા સસં્થાી અને અન્  સસં્થાીનુ ંર્વશ્વ સરં્ઠન છે જે વ વસ્થાપન પ્રણાલીી, ઉત્પાદનો, 
સેવાી, કમગચારી અને સમાનપુતપતા આકારણીના અન્  સમાન કા ગિમોમા ંરસ ધરાવે છે. વધ ુમાકહતી માટે આઇએએફની વેબસાઇટ  www.iaf.nu  
જુી  
2
 અંશકાલીન કમગચારીની સખં્ ાની સાથે પણૂગકાલીન કમગચારીીની સરખામણીએ કામના કલાકોની સખં્ ા પર આધાકરત પણૂગકાલીન સમકિોની 
સમાન વતગન થવુ ંજોઇએ.   

 
જ્ ા ંપ્રમાણીકરણના કા ગન ુ ં િેત્ર  થાવત રહ ેછે, ત્ ા ંમધ્ સત્ર સમીિાી (સીીપી) અને દેખરેખ કહસાબી તપાસો 
(સીીસી માટે) પર જપતરી સમ  પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ પર ર્વતાવેલા સમ ના ⅓ કરતા ંવધ ુન હોવો 
જોઇએ. પનુ: પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસો માટે, જપતરી સમ  પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ પર ર્વતાવેલા 
સમ ના ½ કરતા ંવધ ુન હોવો જોઇએ. આ કોષ્ટ્ટક 12 મા ંદશાગવાયુ ંછે.  

 

કોષ્ટક 12 અનરુ્ામી રહિાબી િપાિો દિર્મયાન સ્થળ પિ જરૂિી િમય િુંબુંધી માર્ગદશગન 1  

પ્રમાણીકિણના કાયગના કે્ષત્ર2 માું 
િમાર્વષ્ટ એકમોમાું કાયગિિ 

કમગચાિીઓની િુંખ્યા 

પ્રાિું બર્ભક પ્રમાણીકિણ િપાિનો િમય િામર્યક િમીક્ષાઓ અને રહિાબી િપાિો 
– મધ્ય-િત્ર િમીક્ષા (િીઓપી), દેખિેખ 
રહિાબી િપાિ (િીઓિી), પ્રમાણીકિણ 
રહિાબી િપાિોની શે્રણી (સ્થળ પિના 
રહિાબી િપાિ વ્યન્ક્કિના રદવિો) માટે 

સ્થળ પિનો િમય 

1-25 2-6 1-3 

25-100 3-8 1-4 

100-500 4-10 2-5 

500-1000 5-12 2-6 

1000-5000 6-14 3-8 

5000 – 10,000 7-16 3-9 

10,000 – 15,000 8-18 4-9 

15,000 – 20,000 9-20 4-10 

>20,000 >10 >5 

 

એક થમ્બ-પતલ પ્રમાણે, કહસાબી તપાસ માટે જપતરી સમ ને નીચે મજુબ ર્વર્ાજજત કરવામા ંઆવ ો છે:  

http://www.iaf.nu/
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 30% સમ  આ ોજન અને તૈ ારી માટે સમર્પિત કરવામા ંઆવે છે   

 50% સ્થળ પરના કહસાબી તપાસોના ઘટકને અન ે 

 20% કહસાબી તપાસ પિાતના અનવુતગન અને અહવેાલ લેખન માટે.   

 

માર્ગદર્શિકા અનસુાર  કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા જપતરી કુલ સમ  સયો ના પકરસર ખાતે સ્થળ પર ર્વતાવેલા સમ  
કરતા ંબમણાની આસપાસ છે.  

 

કા ગિમતાીન ે હારં્સલ કરવા માટે, આરજેસી સયો ો વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી ધોરણની શ્ ૃખંલાના 
પ્રમાણીકરણની સામે જ્ ા ંઆ સસુરં્ત છે ત્ ા ંસયો ના પ્રમાણીકરણના સ ંોજનનો ર્વકલ્પ ધરાવે છે.    

8.7 રહિાબી િપાિ ટીમ  

8.7.1 મખુ્ય રહિાબી િપાિકિાગ  
કહસાબી તપાસ એક અથવા વધ ુ કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છે. તમામ કકસ્સાીમા,ં એક 
મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગની ર્નમણકૂ કરવી આવશ્ ક છે. મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ સયો  દ્વારા માન્  કરવામા ંઆવેલ 
કા ગિેત્ર અને  ોજનાની અંદર કહસાબી તપાસની કા ગિમ અને અસરકારક આ ોજન અને પણૂગતાની ખાતરી માટે 
જવાબદાર હો  છે. વધમુા,ં મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગની જવાબદારીી અને પ્રવરૃ્ત્તીમા ંસામેલ છે:  

 જ્ ારે કહસાબી તપાસ માટેનુ ંકા ગિેત્ર અને  ોજના નક્કી કરતા ંહો  ત્ ારે સયો  સાથે પરામશગ કરવો  
 કહસાબી તપાસના ઉદે્દશ્ ો પાર પાડવા માટે જપતરી એવી સલંગ્ન પિાદભરૂ્મકાની માકહતી મેળવવી  
 કહસાબી ટીમની રચના કરવી અને તેની પ્રવરૃ્ત્તીનુ ંર્નદેશન કરવુ.ં  
 કહસાબી તપાસની  ોજના તૈ ાર કરવી અને તેને સયો ો અને કહસાબી તપાસ ટીમના સયો ોને સચંાકરત કરવી  
 કામના દસ્તાવેજોની તૈ ારીમા ંસકંલન કરવુ ં 
 કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન ઉદર્વતી મશુ્કેલીીને ઉકેલવી  
 કહસાબી તપાસના ઉદે્દશ્ ો ક્ારે અપ્રાપ્  છે તે સમજવુ ંઅને સયો ો તેમજ આરજેસીને તેના ંકારણોનો અહવેાલ 

આપવો  
 બધી જ ચચાગીમા ંકહસાબી તપાસ ટીમનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરવુ ં 
 સયો ને કહસાબી તપાસના તારણો ર્વશે સબૂચત કરવા  
 કહસાબી તપાસમા ંીળખી કાઢવામા ંઆવેલ પ્રમકુ બબન-સમાનપુતપતાી માટે સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાીને 

માન્ તા આપવી 
 સમાનપુતપતાના ર્નવેદન પર હસ્તાિર કરવા સકહત, સયો  અને આરજેસીને કહસાબી તપાસના  પકરણામોનો 

અહવેાલ આપવો.  

8.7.2 રહિાબી િપાિ ટીમના િભ્યો માટેની જરૂરિયાિો 
કહસાબી તપાસ એક અથવા વધ ુકહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવી શકે છે. તમામ કકસ્સાીમા,ં કહસાબી 
તપાસ ટીમમા ં કહસાબી તપાસના ઉદે્દશ્ ોને આવરી લેવા માટે જપતરી કૌશલ્ ો સાથેના વ ન્ટતીનો સમાવેશ કરવો 
જપતરી છે. કહસાબી તપાસ ટીમનુ ંકદ અને કા ગિેત્ર સખં્ ાબધં પકરબળોથી પ્રર્ાર્વત થા  છે, જેમા:ં  

 કહસાબી તપાસનુ ંકા ગિેત્ર  
 લા કાત ધરાવતા ંકહસાબી તપાસકારોની ઉપલબ્ધતા  
 સયો ોનુ ંર્ૌર્ોબલક સ્થાન  
 ર્વશેષજ્ઞ જ્ઞાનની જપતકર ાત  
 ર્ાષા પ્રત્ ેની ર્વચારણાી  
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 સસં્કૃર્ત પ્રત્ ેની ર્વચારણાી (એટલે કે ર્ાષા, દેશ અથવા િેત્રી  સામાજજક પાકરવાકરકતા, ધમગ, બલિંર્, 
વરે્રે).  

 
અસરકારક કહસાબી તપાસો  ોજવા માટે અસરકારક કહસાબી તપાસકારોની જપતર પડે છે. એક કહસાબી તપાસકતાગની 
શૈલી અન્  કહસાબી તપાસકતાગથી અલર્ હો  શકે  છે. છતા,ં તેમા ંપકરપણૂગતાના એવા સમાન તત્વો હો  છે જે બધા 
જ કહસાબી તપાસકારો ધરાવતા ંહોવા જોઇએ. આને ર્શિણ, તાલીમ અને અનરુ્વ અને વ ન્ટતર્ત ર્વશેષતાી દ્વારા 
મેળવેલા જ્ઞાન અને કૌશલ્ ો તરીકે વર્ીકૃત કરી શકા  છે જે  સજંોર્ોની શે્રણીના સસંર્ગ  મારફત ઉપ ોર્ કરવામા ં
આવે છે.  
 
કહસાબી તપાસ ટીમ આ બાબતો હાથ ધરશે:  

 મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગના ર્નદેશનોને અનસુરશે અને સહકાર આપશે 
 સોંપવામા ંઆવેલ કા ોનુ ંર્નરપેિ, અસરકારક અને કા ગિમ રીતે આ ોજન કરશે અને હાથ ધરશે.  
 હતેલુિી પરુાવા એકર્ત્રત કરશે અને આકારશે 
 પ્રમખુ કહસાબી તપાસકતાગના ર્નદેશન નીચે કારર્ર દસ્તાવેજો તૈ ાર કરશે  
 કહસાબી તપાસના તારણોના દસ્તાવેજ તૈ ાર કરશે 
 કહસાબી તપાસના અહવેાલો બનાવવામા ંમદદ કરશે.  

 
બધા જ કહસાબી તપાસકારોએ: 

 સ્વતતં્ર હોવુ ંજોઇએ 
 આરજેસી માન્ તા પ્રાપ્ત અને પ્રર્શબિત હોવુ ંજોઇએ 
 સયો ના કારોબારને નમનેૂદાર હો  તેવા વ વહારો, પ્રકિ ાી અને સાધનોનુ ંજ્ઞાન હોવુ ંજોઇએ  

 ISO 19011:2002 દ્વારા ીળખી કાઢવામા ંઆવ ા મજુબ નીચેના પાચં ર્સદ્ાતંો અનસુાર કા ગ-દેખાવ કરતા ં
હોવા જોઇએ.  

 

1. નૈર્િક વિગન: વ ાવસાર્ કતાનો પા ો.  

ર્વશ્વાસ, અખકંડતતા, ર્ોપની તા અને ર્વવેક આકારણીી અને કહસાબી તપાસો માટે આવશ્ ક છે.  

 

2. વાજબી િજુઆિ: પ્રમાબણકપણે અને સચોટ રીતે અહવેાલ આપવાની જવાબદારી.   

આકારણીના તારણો, ર્નષ્ટ્કષો અને અહવેાલો સયો ના વ વહારોને પ્રમાબણકપણે અને સચોટ રીતે પ્રર્તબબિંબબત કરે 
છે. આકારણી દરર્મ ાન સામનો કરવો પડે તેવા ંનોંધપાત્ર અવરોધો અને કહસાબી તપાસકારો અને સયો ો વચ્ચેના 
વણઉકેલા ેલા અંતર વધારતા મતંવ ોના અહવેાલ આપવામા ંઆવે છે.  
 

3. ઉપયકુ્કિ વ્યાવિાર્યક કાળજી: આકારણીીમા ંતત્પરતા અને ર્નધાગરણનો અનપુ્ર ોર્.   

કહસાબી તપાસકતાગી જે કા ગ-ર્નર્ાવ કરે છે તેની મહત્તાને અનસુરીને તેમા ં ોગ્ તા અને કાળજીનો ઉપ ોર્ કરે 
છે અને સયો  અને આરજેસી દ્વારા તેમનામા ંઆત્મર્વશ્વાસનો સચંાર કરવામા ંઆવે છે.  
 

4. સ્વાિુંત્ર્ય: આકારણીની ર્નષ્ટ્પિતા અને આકારણીના તારણોની હતેલુબિતા માટેનો આધાર.  

કહસાબી તપાસકતાગી આકારવામા ંઆવતી પ્રવરૃ્ત્તીથી સ્વતતં્ર હો  છે અને પવૂગગ્રહ અને કહત-સઘંષગથી મટુત 
હો  છે.  
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5. પિુાવા આધારિિ અબર્ભર્મ –પ્રણાલીર્ત આકારણી પ્રકિ ામા ં ર્વશ્વસની  અને પનુ:ઉત્પાદક ર્નણગ  પર 
પહોંચવા માટેની તકગસરં્ત પદ્ર્ત.    

કહસાબી તપાસકતાગી એ ખાતરી કરવા માટે કે તારણો અને ર્નષ્ટ્કષો માત્ર ઉદે્દશ પરુાવા પર આધાકરત રહશેે, 
સમગ્ર આકારણી પ્રકિ ા દરર્મ ાન હતેલુિી મનોદશા જાળવી રાખે છે. ઉદે્દશ પરુાવા ચકાસી શકા  તેવા હો  છે. 
તે ઉપલબ્ધ માકહતીના નમનૂાી પર આધાકરત હો  છે, કેમ કે આકારણી સમ ના સીર્મત ર્ાળા દરર્મ ાન અને 
મ ાગકદત સસંાધનો સાથે હાથ ધરવામા ંઆવી હો  છે. નમનૂાીનો ઉબચત ઉપ ોર્ ઘર્નષ્ટ્ઠ રીતે આત્મર્વશ્વાસ 
સાથે સબંરં્ધત હો  છે જેને ર્નષ્ટ્કષોમા ંસ્થાન આપી શકા  છે.   

 

આ ર્સદ્ાતંોના જે મળૂભતૂ હતેીુ લાગ ુકરવામા ંઆવે છે તે એ છે કે એક બીજાથી સ્વતતં્ર રીતે કામ કરતા ંજુદા-જુદા 
કહસાબી તપાસકતાગી સમાન સજંોર્ોમા ંસમાન ર્નષ્ટ્કષો પર પહોંચવા સમથગ હોવા ંજોઇએ.   

8.7.3 ર્વષય ર્નષ્ણાિોનો ઉપયોર્  
કહસાબી તપાસ ટીમો ર્વષ  ર્નષ્ટ્ણાતોના ઉપ ોર્થી લાર્ પ્રાપ્ત કરી શકે છે જે કહસાબી તપાસના અવકાશ સાથ ે
સલંગ્ન ચોટટસ ર્વષ  પરની ર્નપણુતા સાથે સહા ક બની શકે છે. આરજેસી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ થઈ શકે તે માટે 
આરજેસી માન્ તા પ્રાપ્ત ર્વષ  ર્નષ્ટ્ણાતોની એક  ાદી બનાવવાની  ોજના બનાવી રહી છે.     
 

એ નોંધ લેશો કે કોઇપણ વ ન્ટત (કમગચારી, બાહ્ય પરામશગકારો અથવા સલાહકારો સકહત) જે સ્વ-મલૂ્ ાકંનમા ંસામેલ 
હો  અથવા સયો  માટેની પ્રણાલીીમા ંસામેલ હો  તે કહસાબી તપાસ ટીમનો ર્ાર્ ન બની શકે, કેમ કે આ કહત 
સઘંષગન ુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે.  

8.8   રહિાબી િપાિ યોજના ર્વકર્િિ કિવી  
કહસાબી તપાસમા ંસ્પષ્ટ્ટ ર્નદેશન અને ધ્ ાન કેષ્ન્રત કરવાની જપતર પડે છે જેનુ ંતાત્પ ગ એ છે કે પ્રકિ ાની સફળતાની 
સરુ્નર્િતતા માટે આ ોજન ખબૂ જ મહત્વનુ ંછે.   
 

એક વખત પ્રમખુ કહસાબી તપાસકતાગ કહસાબી તપાસનુ ંકા ગિેત્ર, સમ ની જપતકર ાતો સ્થાર્પત કરી લે અને કહસાબી 
તપાસ માટેની ટીમ પસદં કરી લે, ત્ ારબાદ કહસાબી તપાસની પ્રવરૃ્ત્તીને કહસાબી તપાસની  ોજનામા ંસરં્ાળપવૂગક 
દસ્તાવેજીકરણ કરવાની, અને સયો ો સાથે સમંત થવાની જપતર પડે છે.   
 

કઈ પ્રવરૃ્ત્તીની, કોના દ્વારા અને ક્ારે, ક્ા સરં્ઠાનાત્મક ર્વસ્તારોમા ંઅને ક્ા કમગચારીને સામલે કરીને સમીિા 
કરવાની છે તનેી પતપરેખા બનાવવા માટે કહસાબી તપાસની  ોજનાનો ઉપ ોર્ કરવામા ંઆવ ે છે. ર્વર્શષ્ટ્ટપણે આ 
પ્રકારની સમ  સારણીીની ર્ોઠવણો, અનસુબૂચત કરવામા ંઆવનાર પ્રવરૃ્ત્તી માટે અપેબિત સમ  સાથે કોષ્ટ્ટક 
સ્વપતપમા ંહો  છે અને તેમા:ં       

 કહસાબી તપાસના હતેીુ અને કા ગિેત્ર 
 કહસાબી તપાસની તારીખો, સ્થળો અને સમ ો 
 કહસાબી તપાસકતાગ(ી)ના નામ(મો)  
 સયો ના કારોબારી વ વહારો અને આકારવામા ંઆવનાર એકમોની ીળખ   
 પ્રત્ ેક મખુ્  પ્રવરૃ્ત્ત માટેનો અપેબિત સમ  અને સમ ર્ાળો 
 સાિાત્કાર લેવાનો છે તે કમાગચારી (અથવા કામર્ીરીની ભરૂ્મકા). સાિાત્કાર માટે જપતરી વ ન્ટતીની સખં્ ા 

કમગચારીીની કુલ સખં્ ા, જોખમો અને પ્રવરૃ્ત્તીના પ્રકાર અને માપ પર આધાકરત છે  
 ર્નધાગકરત કરવામા ંઆવેલી બઠેકો સયો ના કારોબારી વ વસ્થાપન, અન્  કમગચારીી અને/અથવા કોન્રાટટસગ 

અને નામ ર્નકદિષ્ટ્ટ આરજેસી સકંલનકારો સાથે કરવાની  
 પનુ:મલુાકાત માટેનો સમ  અને સમીિા માકહતી  
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 પરચરૂણ પ્રવરૃ્ત્તી જેવી કે અબર્પે્રરણો અને ર્વરામો માટેના સમ ો 
 સમીિા કરવામા ંઆવનાર સમાન દસ્તાવેજીકરણનો સમાવેશ થા  છે.   

 

કહસાબી તપાસની  ોજનાની સરંચના એટલી લવબચક હોવી જોઇએ કે ત ે કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન એકત્ર કરવામા ં
આવેલી માકહતી પર આધાકરત પ્રાધાન્ મા ં ફેરફારની અને ઉપલબ્ધ સસંાધનોનો (સયો ના અને કહસાબી 
તપાસકતાગીના) અસરકારક રીતે વપરાશ કરવાની એમ બન્નેની પરવાનર્ી આપ.ે  

 

કહસાબી તપાસ  ોજનાનુ ંઆ ોજન, સામાન્  કારોબારી પ્રકિ ાીને ન્યનુતમ ર્વચ્છેદ થા  અને તેમ છતા ંઆરજેસી 
ધોરણ સાથે સમાનપુતપતની માત્રા ચકાસવા માટે જપતરી ઉદે્દશ પરુાવાના િમની રચના કરી શકે એમ  તકગસરં્ત રીતે 
કરવુ ંજોઇએ.  
 
કહસાબી તપાસની  ોજના સયો ોને કહસાબી તપાસ શપત થવાના ીછામા ંીછા ં બે અઠવાકડ ા પહલેા ં રજુ કરવામા ં
આવવી જોઇએ. આમ કરવાથી સયો ોને તૈ ારી માટેની તક સાપંડશે, અન ેજ્ ા ંજપતરી છે, વૈકચ્લ્પક સમ નુ ંઅથવા 
કા ગવાહીના િમનુ ં એવી રીતે સચૂન કરવુ ં કે તે સયો ના કારોબારના ર્વચ્છેદને ન્યનુતમ બનાવે. જો કે, કહસાબી 
તપાસકતાગ દ્વારા સ ુોજજત કહસાબી તપાસનુ ંકા ગિેત્ર અને હતેીુમા ંફેરફાર કરી શકાતો નથી.   
 
પકરર્શષ્ટ્ટ 6 નમનૂાપતપ કહસાબી તપાસ  ોજના ધરાવે છે.  

8.9 રહિાબી િપાિની અનસુબૂચનુું િુંકલન કિવુું 
વધમુા ંએકસતૂ્રતા અને પ્રવતગમાન પ્રમાણીકરણોની માન્ તા માટે આરજેસીના આધાર માટે (ર્વર્ાર્ 3.2 જુી), સયો  
અને કહસાબી તપાસકતાગ કહસાબી તપાસની  ોજનાને એ રીતે પસદં કરી શકે છે કે તે અન્  સમાન ધોરણો માટેની 
કહસાબી તપાસોની સાથ-ેસાથે થા  જેથી ખચગને લઘતુ્તમ ઘટાડી શકા .  

 

જો કે, આરજેસી પ્રમાણીકરણની અખકંડતતા સાથે સમાધાન કરવામા ંનકહિં આવે અન ેઆરજેસીના કહસાબી તપાસના 
હતેીુ ચોટટસપણે પાર પડવા જ જોઇએ.  

8.10  િભ્ય િાથે રહિાબી િપાિને આખિી ઓપ આપવો 
એક વખત કહસાબી તપાસની  ોજના પણૂગ થઈ જા  પછી, મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ સયો ના આરજેસી સકંલનકારનો 
સપંકગ કરશે અને કહસાબી તપાસ માટેની વ વસ્થાી અને ર્વર્તોની પષુ્ષ્ટ્ટ કરશે. આ ર્વર્તોમા ંસામેલ છે:  
 

 કહસાબી તપાસના ઉદે્દશ્ ો અન ેતક  
 કહસાબી તપાસની તરીખ અન ેસમ  
 કહસાબી તપાસકતાગ(ી)ના નામ(મો) અને લા કાતો  
 કહસાબી તપાસની  ોજના  
 સાિાત્કારીીની ઉપલબ્ધતા  
 ઉદે્દશ પરુાવાની ઉપલબ્ધતા  
 પ્રવેશ અને ર્નકાસ બેઠકો બને્નમા ંહાજરી આપવા માટે વકરષ્ટ્ઠ વ વસ્થાપનને આમતં્રણ  
 કહસાબી તપાસકતાગ(ી) સાથ ેજોડાવા માટે માર્ગદશગકો ઉપલબ્ધ કરાવવા ર્વનતંી 
 સાિાત્કારો હાથ ધરવા અને માકહતીની સમીિા માટે કહસાબી તપાસકારો માટે જગ્ ા અને બેઠક ખડંો સકહતની 

કચેરી એકમો માટે ર્વનતંી  
 તમામ કમગચારીીને કહસાબી તપાસ વ વસ્થાીની સચૂના માટેની ર્વનતંી  
 કહસાબી તપાસકારો દ્વારા એકમોની મલુાકાત માટે કોઈ ર્વર્શષ્ટ્ટ અંર્ત સરુિાત્મક ઉપકરણ માટેની ર્વનતંી  
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 પ્રવતગન અને પકરચ ો માટે સમ ની જપતકર ાતો.  

8.11 પ્રાિું બર્ભક બેઠક  
આર્મન પર, પ્રથમ પ્રવરૃ્ત્ત એક પ્રારંબર્ક બેઠક શપત કરવાની છે. એક પ્રારંબર્ક બેઠકને શપત કરવાનો હતે ુ: 

 સયો ના કારોબારના પ્રર્તર્નર્ધીનો કહસાબી તપાસ ટીમ સાથે પકરચ  કરાવવો 
 કહસાબી તપાસના હતે ુઅન ેકા ગિેત્રની સબંિપ્તમા ંપષુ્ષ્ટ્ટ કરવી 
 સમ પત્રક અને કા ગસબૂચની સમીિા કરવી 
 કહસાબી તપાસ હાથ ધરવા માટે ઉપ ોર્મા ંલેવા ેલ પદ્ર્તી અન ેપ્રકિ ાનો  ટૂંકો સારાશં પરૂો પાડવો 
 જપતરી ાત મજુબ, કહસાબી તપાસ ટીમન ેસાથ આપવા માર્ગદર્શિકાીની વ વસ્થા કરવી 
 કહસાબી તપાસ પ્રકિ ાની ર્ોપની  પ્રકૃર્ત સમજાવવી 
 બેઠકમા ંહાજર સયો ના  કમગચારીીના પ્રશ્નોના ંજવાબ આપો 

 

હાજર હો  તેના નામોની નોંધ થવી જોઇએ. 

8.12 રહિાબી િપાિની પ્રરિયા  
આ ઉદે્દશ પરુાવા મેળવવા અન ે મલૂ્ ાકંન કરવાની પ્રકિ ા છે , જેમા ંસયો ના કારોબારની કા ગપ્રણાલી આરજેસી 
ધોરણની સબંરં્ધત જોર્વાઈીની જપતકર ાતોનુ ંપાલન કરે છે કે નહી તે નક્કી કરવા માટે તપાસો,  ખાતરીી , 
અથવા પ્રવરૃ્ત્તીની સમીિાનો સમાવેશ થશે. 
 
પ્રકિ ાન ેમાર્ગદશગન આપવા માટે કહસાબી તપાસ  ોજનાનો ઉપ ોર્ કરો. એ જપતરી નથી કે એક અનરુ્વી કહસાબી 
તપાસકતાગ એક પછી એક પર્લાના અબર્ર્મનુ ંપાલન ન કરે પરંત ુતેનામા ંપ્રણાલીના આ તમામ પાસાીન ેએક જ 
સમ ે જોવાની િમતા હશે. 
 
એકર્ત્રત કરેલ બધા ઉદે્દશ પરુાવાની ર્વર્શષ્ટ્ટ ર્વર્તો નોંધો. પ્રાપ્ત માકહતીમા ંહાડગ અથવા સોફ્ટ કોપીનુ ંદસ્તાવેજીરણ, 
પકરપત્રકો, નોંધો, તથ્ ોના ચકાસેલ ર્નવેદનો અથવા તપાસ સબંરં્ધત અવલોકનોનો સમાવેશ થા  છે. 
 
ઉદે્દશ પરુાવા એકઠા કરવાની પ્રકિ ામા ંલોકો સાથ ેપરસ્પર કિ ા તેમજ તકનીકી કુશળતાનો સમાવેશ થા  છે. જો 
ખોટી માકહતી એકત્ર કરવામા ંઆવ ેતો સશટત સવંાદ, પ્રશ્નોત્તરી, સારં્ળવાની અન ેઅવલોકન કુશળતા વ થગ બની 
જા  છે.  ાદ રાખો કે સયો ો હમંેશા ઔપચાકરક કહસાબી તપાસ માટે ટેવા ેલ નથી હોતા અન ે કેટલાક કમગચારીી 
અન ેકોન્રાકટરો શકંાશીલ હોઈ શકે છે. 
 

કહસાબી િપાિકિાગ માટેની મખુ્ય પ્રવરૃ્િઓ: 
 પ્રમાણીકરણનુ ંકા ગિેત્ર ચકાસવાનુ ં ાદ રાખો – શુ ંતે સયો ના કારોબારના એ તમામ ર્ાર્ને આવરી લે છે 

જેની તે માબલકી ધરાવે છે અથવા ર્ન તં્રણ રાખે છે જે હીરા, સ્વણગ અને પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુની પરુવઠા 
શ્ ૃખંલામા ંસકિ   ોર્દાન આપે છે?  

 સયો  દ્વારા લાગ ુ થવાપાત્ર નથી તેમ દશાગવવામા ં આવી હો  તેવી કોઈપણ જોર્વાઈ માટે આપવામા ં
આવેલી સ્પષ્ટ્ટતાને ચકાસો.  

 બધા ઉદે્દશ પરુાવા નોંધી લો જેથી તે સ્પષ્ટ્ટ અન ેઅસકંદગ્ધ રહ.ે 
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8.13 પરિણામોનુું મલૂયાુંકન 
ઉદે્દશ પરુાવા રે્ર્ા કરવાથી એવી સરુ્વધા મળી રહ ેછે કે જેના આધારે કહસાબી તપાસકતાગ ટીમ આરજેસી ધોરણ સાથ ે
અનપુાલન નક્કી કરે છે. કહસાબી તપાસ  પણૂગ થતા, કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન  કરવામા ંઆવેલા ર્નરીિણો અને 
તારણોનુ ંમલૂ્ ાકંન કરવામા ંઆવ ેછે. 
 
આ પર્લાનો હતે ુટીમના દરેક સયો ના તારણો અન ેઅવલોકનો સકંબલત કરવાનો અન ેપછી કહસાબી તપાસ  ોજના 
દ્વારા પરીિણ કરા ેલ દરેક જોર્વાઈ સાથ ેસમાનપુતપતાનુ ં સ્તર નક્કી કરવાનો છે. 
 
ર્વર્શષ્ટ્ટપણે, તપાસ પણુગ થતા ંપહલેા ં કહસાબી તપાસ ટીમની સામર્ ક બેઠક મારફતે અન ે છેલ્લે, જ્ ારે કહસાબી 
તપાસકતાગી મલુાકાત અન ેતપાસ બધં કરી દે છે અને ટીમ અંર્તમ કહસાબી તપાસકતાગ સમંેલન  માટે એકર્ત્રત થા  
છે ત્ ારે આમ કરવામા ંઆવે છે. અહીં,તારણો અને અવલોકનોને એમ નક્કી કરવા માટે ર્ોઠવવામા ંઆવી શકે છે કે શુ ં
તેમા ંએવા ંસામાન્  તારણો  છે, જેને જ્ ારે એક જૂથ તરીકે જોવામા ંઆવે ત્ ારે, ત વ ન્ટતર્ત રીતે જોવા કરતા એક 
જૂથ તરીકે જોતા વધારે મહત્વના હો  શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે, સબંરં્ધત પનુરાવર્તિત અથવા સતત નાના બબન-
સમાનપુતપતા  એક જૂથ સયો -વ ાપી પ્રણાલીર્ત ર્નષ્ટ્ફળતા અથવા જપતરી ર્ન તં્રણોનો પણુગ અર્ાવ સચૂવે છે અન ેઆ 
એક મખુ્  બબન-સમાનપુતપતા  એકત્ર કરીને  ોગ્  ઠેરવી શકા  છે. તપાસના તારણોના મલૂ્ ાકંનમા,ં મખુ્  
તપાસકતાગના માર્ગદશગન હઠેળ કહસાબી તપાસ ટીમ , લાગ ુઆરજેસી ધોરણ સાથ ે સયો ની સમાનપુતપતાના સ્તરને 
સ્થાર્પત કરવા માટે સવગસમંર્ત ર્વકસાવે છે. 
 

શુું ઉદે્દશ પિુાવાનો અર્ભાવ બબન-િમાનરુૂપિામાું પરિણમી શકે છે? 

ઉદે્દશ પરુાવાના અર્ાવનો અથગ બબન-સમાનપુતપતા  જ થા  તે જપતરી નથી. 
 
ઉદાહરણ તરીકે, એક સયો એ એક પ્રકિ ા ર્વકસાવેલ હોઇ શકે છે પરંત ુહજુ સધુી તેનો ઉપ ોર્ કરવાની જપતર ન 
પડી હો . તેથી, તે પ્રકિ ા દ્વારા ઉત્પન્ન થનાર નોંધો અથવા પરુાવા હજુ સધુી અન્સ્તત્વમા ંનથી. આ આપોઆપ 
બબન-સમાનપુતપતાની રચના કરત ુ ંનથી. 
 
ર્વર્શષ્ટ્ટ રીત,ે એક કહસાબી તપાસકતાગ આ બાબતને અહવેાલમા ંનોંધશે અને ર્ાર્વકહસાબી તપાસ દરર્મ ાન 
સમીિા માટે આ પ્રકિ ા પર ર્નશાની કરશે. અલબત્ત, એક કહસાબી તપાસકતાગ લખવામા ંઆવેલ પ્રકિ ા 
જોર્વાઇની જપતકર ાતો પરૂી કરે છે કે કેમ તે સ્થાર્પત કરી શકે છે. તેનુ ંઅમલીકરણ કેટલુ ંઅસરકારક છે તે 
કહસાબી તપાસકતાગ જાણી શકતા નથી. 
 
તેમ છતા,ં જ્ ા ંપણ ઉદે્દશ પરુાવા અન્સ્તત્વમા ંહો  તેની જાણ હો  પરંત ુદાખલા તરીકે તે માકહતી નોંધના 
નબળા અયો ાસને કારણે મેળવી શકાતી નથી તો પછી એક બબન-સમાનપુતપતા ઊર્ી કરી શકા  છે. 

8.14 બબન-િમાનરુૂપિાની ર્વર્િવાિ નોંધ 
બધી જ બબન-સમાનપુતપતાી ર્વર્ાર્ 5.5 મા ંપરૂી પાડવામા ંઆવેલ જપતકર ાતો અન ેમાર્ગદશગન અનસુાર સ્થાર્પત 
થા  તે  જપતરી છે. બબન-સમાનપુતપતાી બધં કરવાની બેઠકમા ં(ર્વર્ાર્ 8.17 જુી) રજૂ કરવામા ંઆવ ેછે અન ે
કહસાબી તપાસ અહવેાલમા ંપણ નોંધવામા ંઆવે છે (ર્વર્ાર્ 8.21 જુી). 
 

બબન –િમાનરુૂપિા ના દસ્િાવેજીકિણ માટેના સચૂનો: 
બબન -સમાનપુતપતાના દસ્તાવેજીકરણ કરતી વખત ેનીચેના ર્સદ્ાતંો અપનાવવા તે સારો પ્ર ાસ છે: 
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 સમસ્ ાની હદ સપંણૂગપણે સમજાવવી 
 પકરબચત શબ્દોનો ઉપ ોર્ કરવો 
 આધારર્વહીન તારણો ન કાઢો 
 વ ન્ટત અથવા તેની ભલૂો પર ધ્ ાન કેષ્ન્રત કરશો નહીં 
 ટીકાનો ઉપ ોર્ કરશો નહીં 
 જ્ ા ંસસુરં્ત અન ેસબંરં્ધત હો  ત્ ા ંર્ન મનકારી અથવા બાહ્ય સદંર્ો આપો 
 ર્વરોધાર્ાસી સદેંશા ટાળો 
 તથ્ ો  ોગ્  અન ેવાજબી છે તેની ખાતરી કરવા માટે સયો  સાથ ેબબન - સમાનપુતપતાનીસમીિા કરો. 

 

8.15 ર્ભલામણો આપવી અને સચૂવેલા કાિોબાિી સધુાિાઓ  
પોતાના અનરુ્વના આધારે, કહસાબી તપાસકતાગીબબન-સમાનપુતપતાને કેવી રીતે સધુારવી અથવા એવી પદ્ર્તી  ,જે 
અનકુળૂ હો  પરંત ુઅલર્ અથવા વધ ુઅસરકારક રીતે હાથ ધરી શકા  તે અંરે્ સચૂવેલા કારોબારી સધુારાી અંરે્ 
સયો ોને ર્લામણો પણ કરી શકે છે. 
 
ર્લામણો અને સચૂવેલા કારોબારી સધુારાી કેવળ માકહતીપ્રદ હતેીુ માટે છે  ,તેમનુ ંઅમલીકરણ ફરજજ ાત નથી ,

અને પવૂગગ્રહ ર્વના આપવામાં આવવ ુજોઈએ .સયો  આ ર્લામણો અને સચૂવેલા કારોબારી સધુારાી સ્વીકારવા અને 
 /અથવા અમલ કરવા માટે જવાબદારી હઠેળ નથી . અનરુ્ામી કહસાબી તપાસોએ  આ સચૂવેલા કારોબારી  

સધુારાીના અમલીકરણના આધારે પ્રદશગન નક્કી કરવુ ંજોઈએ નહીં. 
 

સધુારાત્મક કિ ાી સ્થાર્પત અને અમલ કરવા તે આખરે એક સયો ની જવાબદારી છે. 
 

એક સચૂવેલ કાિોબાિી સધુાિો : 
એક પકરન્સ્થર્ત જ્ ા ંપ્રણાલીી, પ્રકિ ાી અને પ્રવરૃ્ત્તી આરજેસી ધોરણની સબંરં્ધત જોર્વાઈી સાથ ે
સમાનપુતપતામા ંહો , પરંત ુજ્ ા ંએક આકારણી કરનાર અથવા કહસાબી તપાસકતાગ નક્કી કરે કે આ વતગમાન 
પ્રકિ ાીને સધુારવા માટે તક છે. સચૂવેલ કારોબારી સધુારા પવૂગગ્રહ ર્વના આપવામા ંઆવવા જોઇએ અને તેનુ ં
અમલીકરણ ફરજજ ાત નથી. અનરુ્ામી આકારણીી આ સચૂવેલા વ ાપાર સધુારાીના અમલીકરણ પર 
આધાકરત નહીં હો .  
 

8.16 વ્યવહાિોની િુંરહિાની મધ્યિત્ર િમીક્ષા માટેની જરૂરિયાિ સ્થાર્પિ કિવી 
2013 માં  ,આરજેસીએ પનુ:સસં્કકરત વ વહારોની સકંહતાની સામે પ્રમાણીકરણ  માટે મધ્ સત્ર સમીિાીની રજૂઆત 
કરી હતી  .એક મધ્ સત્ર સમીિાની જપતકર ાત જોખમ-આધારો પર એ ખાતરી પરૂી પાડવા માટે પડી શકે છે કે સયો  
આરજેસી વ વહારોની સકંહતાનુ ંઅનપુાલન કરવાનુ ંચાલ ુરાખ્યુ ંછે.  
 

જ્ ારે પ્રારંબર્ક પ્રમાણીકરણના કહસાબી તપાસના તારણોનુ ંમલૂ્ ાકંન થા  છે અને દરેક પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસ વખતે ,કહસાબી તપાસકતાગએ મધ્ સત્ર સમીિાના પ્રકાર અને જપતકર ાત માટે કોષ્ટક 13મા ંઆપલે માપદંડોની 
મદદથી નક્કી કરવ ુજોઈએ.
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કોષ્ટક 13 મધ્ય-િત્ર િમીક્ષા (માત્ર િીઓપી) ના પ્રકાિ અને જરૂરિયાિ નક્કી કિવા માટેના માપદુંડ.   
જો નીચેનામાુંથી એક અથવા વધ ુ
બાબાિો િાચીહોય િો િામાસયપણે 

મધ્ય-િત્ર િમીક્ષાની જરૂિ પડિી નથી: 

જો નીચેનામાુંથી એક અથવા વધ ુ
બાબિો િાચી હોય િો િીમોટ ડેસ્કટોપ 

મધ્ય-િત્ર િમીક્ષાની જરૂિ પડ ેછે: 

જો નીચેનામાુંથી એક અથવા વધ ુ
બાબિો િાચી હોય િો ઑન-િાઇટ મધ્ય-

િત્ર િમીક્ષાની જરૂિ પડ ેછે: 

 પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન 
પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ં
અપેબિત કોઈ ફેરફારો ન હો .  

 સયો  <25 પણૂગ સમ ના સમકિ 
કમગચારી ધરાવતા ંહો .  

 વતગમાન સમાનપુતપતા સ્તરોને 
ફેરફારોનુ ંીછુ ંજોખમ અને 
મજબતૂ વ વસ્થાપન ર્ન તં્રણો.  

 પ્રમાણીકરણના સમ ર્ાળા 
દરર્મ ાન ત્ ા:ં  
o સમકિ માન્   ોજનાી માટે 

સમાતંર કહસાબી તપાસ 
કા ગિમો (દા.ત. ડી બી સગ 
બીપીપી, અથવા SA8000, 

OHSAS 18001 અને/અથવા 
ISO14001ને ત્રાકહત પિ દ્વારા 
સ્વતતં્ર પ્રમાણીકરણ); અને 

o તેમના સામાન્  કામના 
િેત્રોથી સ્વતતં્ર િેત્રોની 
કહસાબી તપાસ કરતા ં
કમગચારીી દ્વારા હાથ 
ધરવામા ંઆવતા ંકડક કહસાબી 
તપાસ કા ગિમો; અને  

o બબન-સમાનપુતપતાી માટેના 
સધુારાત્મક પર્લાીની  
અસરકારક સમીિા માટે 
મજબતૂ આંતકરક ર્ન તં્રણો 
અને સમાપન તેમજ 
વ વસ્થાપન માટે મજબતૂ 
આંતરીક ર્ન તં્રણો 

 પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ં
કરવામા ંઆવેલ કોઈપણ ફેરફાર 
વતગમાન સમાનપુતપતાના સ્તરોમા ં
ફરફારોના જોખમને અસર ન કરતા ં
હો .  

 નીચેના માટે પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસમા ંજકટલ જોર્વાઈી માટે 
2 અથવા ીછી ર્ૌણ બબન-
સમાનપુતપતાી ીળખી કાઢી હો ; 
અથવા કુલ 4 અથવા ીછી ર્ૌણ 
બબન-સમાનપુતપતાી (જેને કોષ્ટ્ટક 
2મા ંસબૂચબદ્ કરવામા ંઆવેલ 
સમાતંર કહસાબી તપાસ કા ગિમ 
દ્વારા આવરી લેવામા ંન આવ ા ં
હો )  
 કોઈપણ બબન-ખાણકામ િેત્રના 

સયો , અથવા  
 એક વ ન્ટતર્ત ખાણકામની 

સરુ્વધા, જો સયો  ખાણકામ 
િેત્રમા ંહો ,  

 અને કહસાબી તપાસકતાગ 12-24 
મકહનાીની અંદર બબન-
સમાનપુતપતાીની સામે સધુારાત્મક 
પર્લા ંપરની પ્રર્ર્તની સમીિા 
કરી શકે છે કારણ કે:  
o પર્લાીને દસ્તાવેજીકરણ 

અને સમકિ દ્વારા હતેલુિી 
પરુાવાના સયો  દ્વારા  
જોર્વાઈ મારફત દૂરવતી 
રીતે ચકાસી શકા  છે; અને  

o જકટલ જોર્વાઈીને કોઈ 
જોખમ ન હો .   

 

 પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન 
પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્રમા ંજ્ઞાત અને 
અપેબિત ફેરફારો.  

 સયો ો કોષ્ટ્ટક 2મા ંસબૂચબદ્ 
કરવામા ંઆવેલ માન્  કરા ેલા 
બાહ્ય ધોરણો અને પહલેોને હવે ટેકો 
આપતા ન હો .  

 નીચેના માટે પ્રમાણીકરણ કહસાબી 
તપાસમા ંજકટલ જોર્વાઈી માટે 
3 અથવા વધ ુર્ૌણ બબન-
સમાનપુતપતાી ીળખી કાઢી હો ; 
અથવા  તેમના માટે 5 અથવા વધ ુ
ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાી (જેન ે
કોષ્ટ્ટક 2મા ંસબૂચબદ્ કરવામા ં
આવેલ સમાતંર કહસાબી તપાસ 
કા ગિમ દ્વારા આવરી લેવામા ંન 
આવ ા ંહો )  

 કોઈપણ બબન-ખાણકામ િેત્રના 
સયો , અથવા 

 એક વ ન્ટતર્ત ખાણકામની 
સરુ્વધા, જો સયો  ખાણકામ 
િેત્રમા ંહો .  

 જકટલ જોર્વાઈી માટેની નવી 
પ્રણાલીી અને ર્ન તં્રણો જેને 
પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ વખતે 
તપાસી શકા  તેમ ન હો .  

 જકટલ જોર્વાઈી સામે બબન-
સમાનપુતપતાના જોખમ સાથેના 
એકમો.  

 મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા રજુ 
કરવામા ંઆવેલ અન્  અર્નવા ગ 
કારણો.  

 

 

ઉપરોત કોષ્ટ્ટકની કોલમડ 2 અન ે 3મા ંમાપદંડ સામાન્ પણે તેના ં પહલેાની કોલમ્સમા ંઆપવામા ંઆવેલ માપદંડનુ ં
ઉલ્લઘંન કરશે.   

 

મધ્ -સત્ર સમીિા માટેની જપતકર ાત પરના ર્નણગ ન ેઆરજેસીન ેઆપવામા ંઆવતા ં કહસાબી તપાસના અહવેાલમા ં
દસ્તાવેજજત કરવો આવશ્ ક છે. જ્ ા ંસયો  અને કહસાબી તપાસકતાગ વચ્ચ ેમધ્ -સત્ર સમીિા સબંરં્ધત સધંષગ ઉદર્વ,ે 
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ત્ ા ંઆરજેસી સાથ ે પછૂપરછ ઉર્ી કરી શકા  છે, અન ે જ્ ા ં જપતરી હો  ત્ ા ંઆરજેસીની ફકર ાદોની કા ગપદ્ર્ત 
અનસુાર ઉકેલી પણ શકા  છે (જુી ર્વર્ાર્ 11).  

8.17 બેઠકને બુંધ કિવી અથવા છોડી જવી 
સયો  સમિ મૌબખક રીત ે રજુ કરવામા ંઆવતા ં તારણો અથવા ર્લામણોની સામ ેબેઠકને બધં કરવી અથવા તેને 
છોડવાનુ ં કહસાબી તપાસકતાગી જતા ંરહ ેતે પહલેા ંહાથ ધરવાનુ ંરહશે.ે  
 

બેઠટનો ઉપ ોર્ નીચેની બાબતો માટે એક અંર્તમ તક તરીકે થવો જોઇએ:  
 સયો ો પાસેથી તારણો, બબન-સમાનપુતપતાી સબંરં્ધતસબંરં્ધત સ્વીકૃર્ત અન ેસમજણ મેળવવી  
 કોઈપણ પ્રશ્નોના જવાબ આપવા  
 રે્રસમજોની ચચાગ કરવી અન/ેઅથવા મતર્દેના મદુ્દાી સ્પષ્ટ્ટ કરવા 
 અનવુતી પર્લાીનુ ંર્વહરં્ાવલોકન ઉપલબ્ધ કરાવવુ ં
 સમગ્ર તારણોન ેદસ્તાવેજજત કરતા હો  તેવા ર્વસ્તતૃ અહવેાલને કહસાબી તપાસકતાગ પછીની તારીખ ેજારી 

કરશે તેનુ ંપ્રત્ ા ન કરવુ ં
 જો જપતરી હો  તો, મધ્ -સત્ર સમીિાની જપતકર ાત ર્વશ ેપ્રત્ ા ન કરવુ ં(માત્ર સીીપી)  
 કહસાબી તપાસકતાગી આરજેસીન ેસમાનપુતપતાનો અહવેાલ અન ે ર્નવેદન પણ ઉપલબ્ધ કરાવશે તે વ ટત 

કરવુ ં
 

જે લોકો ઉપન્સ્થત હો  તેમના ંનામ નોંધવા જોઇએ.  

8.18 વ્યવહાિ િુંરહિા મખુ્ય બબન-િમાનરુૂપિાઓ માટે સધુાિાત્મક કાયગ યોજનાને માસયિા આપવી 
અર્ાઉ નોંધવામા ંઆવયુ ં છે તે મજુબ (જુી કોષ્ટ્ટક 7), વ વહારોની સકંહતા માટે પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ામા ં જતા ં
સયો ોએ કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન ીળખી કાઢવામા ં આવેલ બધી જ મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાી માટે ઉબચત 
સધુારાત્મક પર્લાી ર્વકર્સત કરવા આવશ્ ક છે. આમ સધુારાત્મક કા ગ  ોજનામા દસ્તાવેજજત કરવુ ંજપતરી છે અને 
કહસાબી તપાસના 1 મકહનાની અંદર મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગન ેસપુરત કરવુ ંજોઇએ.  
 

જ્ ારે સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાન ે માન્ તા આપવામા ં આવતી હો , મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગએ તારણના 
પનુરાવતગનને અટકાવવા માટે એ ધ્ ાનમા ં લેવુ ં જોઇએ અન ે ખરાઈ કરવી જોઇએ કે સબૂચત પર્લાી બબન-
સમાનપુતપતાના મળૂભતૂ કારણોને સબંોધતા હો . આ સાથ ેજ પર્લા ંવાસ્વવાદી, ‘હતેીુને બધંબેસતા’ અન ેજ્ ા ંશક્ 
હો  ત્ ા,ં 1 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાની અંદર પણૂગ થતા ંહો . એવી પકરન્સ્થર્તીમા ંકે જ્ ા ંપર્લાીએ એક 
વષગ કરતા ંવધનુી મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાની અંદર રહલેા ં કારણોનો ઉપચાર કરવાની જપતર પડે, વચર્ાળાની ટંુકી 
મદુ્દતના સધુારાત્મક પર્લાીની સ્થાપના કરવી જપતરી છે. આ એવી ઘટનાીની અસરોને ઘટાડતા હો  તે જપતરી છે જે 
બબન-.પષુ્ષ્ટ્ટ આપનાર તારણો તરફ લઈ જતા ંહો , જ્ ા ંસધુી લાબંાર્ાળાના અન ેવધ ુસ્થા ી ઉકેલનો અમલ કરવામા ં
આવ.ે     
 

જ્ ા ં સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાની માન્ તા સબંરં્ધત સઘંષગ કે ર્વવાદ ઉર્ો થા , ત્ ા ં આરજેસી ટીમ સધુારાત્મક 
પર્લાનંા પ્રકાર અન ેસમ  ર્વશેની ચચાગીમા ંસકિ  થઈ શકે છે.  

8.19 િમાનરુૂપિાનુું ર્નવેદન   
તારણોનુ ંમલૂ્ ાકંન કરી લીધા ંબાદ, કહસાબી તપાસકતાગએ પકરર્શષ્ટ્ટ 7મા ંદશાગવ ા મજુબ સમાનપુતપતાના ર્નવેદનને 
પણૂગ કરવુ ંજપતરી છે. સમાનપુતપતાનુ ં ર્નવેદન વ વહારોની સકંહતા અન ેકસ્ટડી ધોરણની શ્ ૃખંલા 2009 હઠેળ અર્ાઉના 
‘ર્લામણના પ્રમાણીકરણ’નુ ંસ્થાન લેશે અન ેતેમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ હશે:  
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 સયો નુ ંનામ  
 કહસાબી તપાસની તારીખ  
 આરજેસી ધોરણ  
 કહસાબી તપાસનો પ્રકાર  
 તારણોના પ્રકારથી સબંરં્ધત સમાનપુતપતાનુ ંર્નવેદન  
 સામર્ ક સમીિાીની જપતકર ાત (માત્ર સીીપી)  
 એવી પકરન્સ્થર્તી ર્વશ ે પષુ્ષ્ટ્ટકરણ જેના હઠેળ કહસાબી તપાસ હાથ ધરવામા ં આવ ે જેના પર મખુ્  

તપાસકતાગ દ્વારા સહી કરવામા ંઆવી હો .  

 

સમાનપુતપતાના ર્નવેદનનો આરજેસીના કહસાબી તપાસના અહવેાલ (જુી ર્વર્ાર્ 8.21.1) અન ે સયો ના કહસાબી 
તપાસ અહવેાલ (જુી ર્વર્ાર્ 8.21.2)મા ંસમાવેશ કરવો જપતરી છે.  
 

નોંધ: સમાનપુતપતાના ર્નવેદનનો નમનૂો આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા (સીીપી) અન ે આકારની માટેના સરસામાન 
(સીીસી)મા ંપણ ઉપલબ્ધ છે.  
 

જ્યાિે િમાનરુૂપિાનુું ર્નવેદન પણૂગ કિી િહ્યાું હોય ત્યાિે, મખુ્ય રહિાબી િપાિકિાગએ ધ્યાનમાું િાખવુું 
જોઇએ કે:  
 સયો ના કારોબારી વ વહારોની અસરકારકતા અન ેર્ન તં્રણો આરજેસી ધોરણોની જોર્વાઈીન ેપરૂી પાડતા ં

હો ;  
 કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન વ ન્ટતર્ત બબન-સમાનપુતપતાીની સખં્ ા અન ેર્રં્ીરતાને ધ્ ાનમા ંલેવામા ંઆવ;ે  
 કા ગિમતામા ંહકારાત્મક સધુારાી, અને આરજેસી ધોરણથી સબંરં્ધત પ્રમખુ ઉપલચ્બ્ધી અન ેમાઇલસ્ટોન્સ;  
 સાતત્ પણૂગ સધુારા પ્રત્ ે સ્પષ્ટ્ટપણ ેપ્રર્તબદ્તા દાખવવાની િમતા.  

8.20 ર્વર્િોની દેખિેખ અને મલૂયાુંકન  
આરજેસી એક દેખરેખ અન ે મલૂ્ ાકંન (એમએન્ડઈ) કા ગક્ર્મ ધરાવે છે જેની સરંચના આઇએસઈએએલ અસરોની 
સકંહતા 2010ને પરૂી પાડવા માટે કરવામા ંઆવી છે અન ેતે આરજેસી પ્રમાણીકરણની અસરને આકારવાનુ ંલક્ષ્  સવેે 
છે. આરજેસી એમએન્ડઈ કા ગિમ અંરે્ની વધ ુમાકહતી આરજેસીની વબેસાઇટ પરથી મેળવી શકાશે.  
 

સ્વ-મલૂ્ ાકંનો અન ે અનરુ્ામી કહસાબી તપાસ અહવેાલો આરજેસી એમએન્ડઈ કા ગક્ર્મ માટે ર્વર્તો એકઠી કરવા 
માટેની એક કા ગપદ્ર્ત ઉપલબ્ધ કરાવ ે છે. આરજેસી કહસાબી તપાસની સાથ-ેસાથ ે સલંગ્ન ર્વર્તો પણ આકારણી 
કા ગપનુ્સ્તકામા ંસામેલ નમનૂાનો ઉપ ોર્ કરી (જે કા ગિમ ર્વર્તોની આ ાત અન ેર્વશ્લેષણની પરવાનર્ી આપ ેછે) 
ને આરજેસીને મોકલાવવી જોઇએ. ર્વર્તોમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ છે:  

 એકમો અન ેપ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ંવ ાખ્ ાર્ ત કારોબારી પ્રવરૃ્ત્ત ર્વશેની ર્વર્તો 
 લાગ ુથવાપાત્ર જોર્વાઈીની  ાદી  
 નીચેની શ્રેણીીનો ઉપ ોર્ કરીન ેબબન-સમાનપુતપતાી સબંરં્ધત આંકડાી સકહત જોર્વાઈીના સદંર્ગ અન ે

તેમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ કારણો:  

o ચકુી જવા ેલી અથવા અજ્ઞાત કાનનૂી જપતકર ાતો 
o લાગ ુથવાપાત્ર કા દા સાથેની બબન-સમાનપુતપતાી 
o પદ્ર્ત અથવા વ ાખ્ ાર્ ત પ્રકક ાથી અળર્ા થવુ ં
o અધરૂા ંઅથવા ચકુી જવા ેલા દસ્તાવેજીકરણ  
o બબન-અસરકારક જોખમની ીળખ અન ેઆકારણી 
o બબન-અસરકારક, ખોટા ંઅથવા ચકુી જવા ેલા ર્ન તં્રણો 
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o દસ્તાવેજો અથવા નોંધોનુ ંખરાબ ર્ન તં્રણ  
o બબન-અસરકારક સરં્ઠનાત્મક માળખુ ં 
o અપ ાગપ્ત તાલીમ  
o સસંાધનો, સમ  અથવા િમતાનો અર્ાવ  

 

 પવૂગ કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન એવી બબન-સમાનાપતપતાની ર્વર્તોનો સકેંત આપવામા ંઆવ ો હતો જે બધં 
થઈ ર્ઈ છે અને જેની પ્રર્ર્ત હજુ પણ સધાઈ રહી છે. 

 બધં કરવામા ંઆવેલ અમલીકૃત અન ેસમ  પર પણૂગ કરવામા ંઆવેલ સધુારાત્મક પર્લાીની ટકાવારી  
 અન્  સસુરં્ત પ્રમાણીકરણો અથવા તેના ંજેવી પહલેો પરંત ુતેના સધુી સીર્મત ન હો  તેવી સમાનપુતપતાની 

ર્વર્તો:  

o SA 8000:2008 
o ISO14001:2004 
o OHSAS 18001:2008 

o ડી બી સગના શ્રેષ્ટ્ઠ વ વહારીક ર્સદ્ાતંો (બીપીપી) નો કા ગિમ  
o ઈઆઇસીસી સ્મેલ્ટર/રીફાઇનર અર્ધકૃતતા  
o દુબઇ મલ્ટી કમોડીટીઝ સેન્ટર (ડીએમએમ) વ વહાપત માર્ગદશગન અન ેસમીિા ર્શષ્ટ્ટાચાર  
o લડંન બલુી ન માકેટ એસોર્શએશન (એલબીએમએ) ર્વશ્વાસપાત્ર સ્વણગ માર્ગદશગન  
o ર્વશ્વ સ્વણગ પકરષદ સઘંષગ-રકહત સ્વણગ ધોરણ.  

8.21 અહવેાલ-લેખન  
દરેક કહસાબી તપાસના અંત ેપ્રાથર્મક પ્રવરૃ્ત્ત તારણોન ેઅહવેાલમા ંદસ્તાવજેજત કરવાની છે.  

 

કહસાબી તપાસનો અહવેાલ જેના માટે સયો  પ્રમાણીકરણ મેળવવા અથવા જાળવવા મારેં્ છે તેવી આરજેસી 
ધોરણમાથંી સલંગ્ન જોર્વાઈીન ેપરૂી પાડવામા ંસયો ની પ્રણાલીી અન ેવ વહારોની ન્સ્થર્ત અન ેઅસરકારકતા માટે 
કહસાબી તપાસ ટીમના તારણોનો અન ેર્નષ્ટ્કષોનો સારાશં આપ ેછે.  

 

મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ, કહસાબી ટીમની સાથ ેમળીન ેઅહવેાલ તૈ ાર કરશે અન ેએ સરુ્નર્િત કરશે કે જે ર્નવેદનો 
બનાવવામા ંઆવ ા ંછે તે વાજબી, સપંણૂગ અન ેસાચા હો . કહસાબી તપાસના અહવેાલો સ્પષ્ટ્ટ, સબંિપ્ત અન ેઅસકંદગ્ધ 
ર્ાષામા ંલખા ેલા હોવા જપતરી છે અન ેસમાનપુતપતાના ર્નવેદનનો સમાવેશ કરતા ંહોવા જપતરી છે. બે કહસાબી તપાસ 
અહવેાલો તૈ ાર કરવામા ંઆવ ા:ં  
 

 સમાનપુતપતાના ર્નવેદન સકહત આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ  
 સયો ની કહસાબી તપાસનો અહવેાલ.  

 

એવુ ંસચૂન કરવામા ંઆવયુ ં છે કે કહસાબી તપાસની અંર્તમ તારીખથી 2-3 અઠવાકડ ાની અંદર (અથવા સયો  સાથ ે
સમંર્ત સાધવામા ંઆવી હો  તે મજુબના સમ ર્ાળાની અંદર) મસુદ્દો તૈ ાર થઈ જવો જોઇએ. આરજેસી ત્ ા ંસધુી 
સયો ના પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ા નકહિં કરે જ્ ા ંસધુી આરજેસી તેનો અહવેાલ અન ેકોઈ ભલૂ-સધુારો, સ્પષ્ટ્ટતાી અથવા 
અન્  મદુ્દાી જેની આરજેસી દ્વારા ીળખ કરવામા ંઆવી હો  તે કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા ઉકેલવામા ંન આવ.ે    

 

દરેક અહવેાલની ર્વષ વસ્ત ુઅને ર્વતરણ પ્રકિ ાનુ ંવણગન નીચેના ર્વર્ાર્ોમા ંકરવામા ંઆવયુ ંછે.   
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8.21.1 આિજેિી રહિાબી િપાિ અહવેાલ  
મખુ્  કહસાબી તપાસકતાગ આરજેસી સમિ રજુ કરવા માટે આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ ત ૈાર કરે છે. આ 
અહવેાલ કહસાબી તપાસની ર્વર્તો, સતંોષજનક લાગ્ ા ં હો  તે ર્વસ્તારો અન ેઆરજેસી ધોરણોમા ં જોર્વાઈીની 
સાથ ે સમાનપુતપતામા ં ન મળી આવ ા ં હો  તેવા ં ર્વસ્તારોની  ાદી આપતો હો  તે જપતરી છે. તેમા ં સમાનપુતપતાના 
ર્નવેદનનો સમાવેશ કરવામા ંઆવ ેતે જપતરી છે (જુી ર્વર્ાર્ 8.19) અન ેનીચેના ર્વશેની પરૂતી માકહતી હોવી જપતરી 
છે:  

 પ્રમાણીકરણના સમ ર્ાળાન ેપ્રકાર્શત કરતા ંપ્રમાણીકરણ ક્ર્માકં જારી કરવા સકહત સયો ના પ્રમાણીકરણની 
પ્રકિ ા  

 આરજેસીન ેએ પષુ્ષ્ટ્ટ કરવાની સિમતા કે કહસાબી તપાસની પ્રકિ ા અને તારણો આકારણી માર્ગદર્શકામા ં
કહસાબી તપાસકતાગન ેઆપવામા ંઆવેલ સચૂનાી સાથ ેસાતત્ તા ધરાવે છે 

 ઘટનાીનો તાર્ મેળવી શકવાની પરવાનર્ી, ઉદાહરણ તરીકે, ર્વવાદ, સમકિ વ ન્ટતની સમીિા અથવા 
આર્ામી કહસાબી તપાસ માટેના આ ોજન માટે.  

 

માત્ર વ વહારોની સકંહતા માટે આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલમા ં ર્વર્ાર્ 8.20મા ંવણગન કરવામા ંઆવેલ દેખરેખ 
અન ેમલૂ્ ાકંન ર્વર્તોનો પણ સમાવેશ કરવો જપતરી છે.  
 

આરજેસી કહસાબી તપાસ માટે લઘતુ્તમ ફરજજ ાત ર્વષ વસ્તનુી સપંણૂગ  ાદી પકરર્શષ્ટ્ટ 8મા ંઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી 
છે.  

 

આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ અંગે્રજીમા ંજ લખા ેલો હોવો જપતરી છે.  

8.21.2 િભ્યનો રહિાબી િપાિ અહવેાલ  
કહસાબી તપાસકતાગીએ સયો ના કહસાબી તપાસ અહવેાલને પણ તૈ ાર કરવાનો રહશેે. સયો ના કહસાબી તપાસ 
અહવેાલ અન ે આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ વચ્ચ ે મખુ્  રે્દ એ હશે કે તે કોઈપણ વધારાની ર્ોપની , 
સલામતી-ર્વષ ક અથવા વાબણજ્જ્ ક રીત ે સવંેદનશીલ માકહતી કે જે સયો ન ેજાણ થનાર કારોબારી સધુારાીની 
આંતકરક સમીિાી સાથ ેસસુરં્ત હો  શકે છે તેને સિમ બનાવશ.ે સયો ના કહસાબી તપાસ અહવેાલની ર્વષ વસ્ત ુ
અંરે્ વધારાની માકહતી માટે, પકરર્શષ્ટ્ટ 8 જુી.  
 

સયો ના કહસાબી તપાસ અહવેાલ સયો  અન ેકહસાબી તપાસકતાગ વચ્ચ ેસમંર્ત સધા ા મજુબ કોઈપણ ર્ાષામા ંતૈ ાર 
કરી શકાશે.  

 

રહિાબી િપાિકિાગઓ માટે ઝડપી િપાિસબૂચ  
 પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રની ખરાઈ કરવી 
 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો, સબંરં્ધત કંપનીીની સમીિા કરવી (માત્ર સીીપી)  
 મખુ્  બબન-સમાનપુતપતાી માટે સધુારાત્મક કા ગ  ોજનાીને મજૂંરી (માત્ર સીીપી)  
 મધ્ -સત્ર સમીિા માટેની જપતકર ાત નક્કી કરવી (માત્ર સીીપી)  
 આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ અને સમાનપુતપતા માટેનુ ંર્નવેદન પણૂગ કરવુ ં 
 સયો નો કહસાબી તપાસ અહવેાલ પણૂગ કરવો.  
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9 આિજેિી વહીવટ અને આધાિ પ્રરિયાઓ  

શોધી કાઢો: કેવી રીત ેઆરજેસી વહીવટ કરે છે અન ેઆરજેસી પ્રમાણીકરણ કા ગિમોના અમલીકરણને આધાર પરૂો 
પાડ ેછે. 

9.1 આિજેિી પ્રમાણીકિણ જાિી કિવુું અને આિજેિી વેબિાઇટ પિ મારહિી પ્રકાર્શિ કિવી  
કહસાબી તપાસકતાગ પાસેથી કહસાબી તપાસ અહવેાલ પ્રાપ્ત ક ાગ પછી, આરજેસી સયો ના પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ાની 
શપતઆત કરશે. આ પ્રકિ ામા ંસામેલ છે:  

 અર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગ પત્રકની સામ ેકહસાબી તપાસકતાગ(ી)ની  ોગ્ તાની પષુ્ષ્ટ્ટ  
 એવી પષુ્ષ્ટ્ટ કરવી કે આરજેસી સયો પદની સામાન્  પ્રર્તબદ્તાીના સબંધંમા ં સયો નુ ંઆરજેસી સયો પદ 

સારંુ સ્થાન ધરાવે છે  
 અહવેાલની સમીિા કરવી અન ેપષુ્ષ્ટ્ટ કરવી કે કહસાબી તપાસ પ્રકિ ા અન ેતારણો કહસાબી તપાસકતાગન ે

આકારણી માર્ગદર્શિકામા ંઆપવામા ંઆવેલ સચૂનાીની સાથ ેસાતત્ તા ધરાવે છે  
 સયો  ર્વશેના પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્ર અન ેસલંગ્ન ર્વર્તોના દસ્તાવેજ સકહત પ્રમાબણત સયો નુ ંનામ અન ે

ર્ૌર્ોબલક ન્સ્થર્ત/ી, પ્રમાણીકરણ અસર હઠેળ આવયુ ંહો  અન ેપણૂગ થવાનુ ંહો , અન ેએ રીત ેજ્ ારે પનુ:-
મલૂ્ ાકંન થવાનુ ં હો  તે તારીખ; અને કહસાબી તપાસ માટે ઉપ ોર્મા ંલેવામા ંઆવ ા ં હો  તે આરજેસી 
ધોરણ( મદુ્દા િમાકં અન/ેઅથવા પનુરાવતગન સકહત) 

 ઔપચાકરક દસ્તાવેજ અન ેસયો ને માકહતી જારી કરવા સકહત:  
o પ્રમાણીત સયો ન ે(સીીપી માટે) અથવા સસં્થા (સીીસી માટે)ને એક અનન્  પ્રમાણીકરણ િમાકં  
o આરજેસી લોર્ો અન ેસબંરં્ધત બૌદ્ધદ્ક સપંર્ત્તના ઉપ ોર્ માટેની શરતો.  

 આરજેસીની વબેસાઇટ પર સયો ના પ્રમાણીકરણ દરજ્જજાની નોંધ કરવી. જાહરે દસ્તાવેજીકરણમા ંસામેલ હશે:   
o સયો /સસં્થાનુ ંનામ અન ેપ્રમાણીકરણ િમાકં  
o પ્રમાણીકરણનો સમ ર્ાળો અને સમાપ્તી તારીખ, અન ે કોઈ મધ્ -સત્ર સમીિા/દેખરેખ કહસાબી 

જપતરી હો  તો તેના માટેનો ર્ન ત કરવામા ંઆવેલ સમ સારણી 
o સમાનપુતપતાનુ ંર્નવેદન  
o સીીપી પ્રમાણીકરણ માટે લાગ ુ થવાપાત્ર જોર્વાઈીનો સારાશં અન ે કોઈ ઉદર્વસ્થાન 

દાવાીની ર્વર્તો 
o સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે સીીસી સામગ્રી કે જે તેને આવરી લેતી હો (સ્વણગ અન/ેઅથવા 

પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુ).  

 

શુું િીઓપી પ્રમાણીકિણ િમાુંક િીઓિી િમાુંક કિિાું બર્ભન્ન છે?  

હા. આ બે પ્રમાણીકરણો જુદા-જુદા ધોરણોની સામ ેછે અન ેદરેક અલર્-અલર્ પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્ર ધરાવતા ંહો  
શકે છે.  
 

સીીપી પ્રમાણીકરણ સયો ન ેસમગ્રપણ ેઆપવામા ંઆવ ેછે, જે તેી ધરાવતા ંહો  અથવા ર્ન રં્ત્રત કરતા ંહો  
અને તે હીરા, સ્વણગ અન ે પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુની પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા,ં સીીપી પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્રમા ં
વ ાખ્ ાર્ ત ક ાગ પ્રમાણે  ોર્દાન આપતા હો  તેવા તમામ એકમોને આવરી લે છે.  
 

સીીસી પ્રમાણીકરણ એકમો અન ેસીીસી પ્રમાણીકરણ ઇચ્છતી સસં્થા દ્વારા નામ ર્નયતુ થ ેલ સીીસી (સ્વણગ 
અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાતીુ) ની માત્ર પસદંર્ીની  ાદીન ેજ લાગ ુપડે છે. સસં્થાએ પોતે હોવાની અથવા 
આરજેસી સયો ના ર્ાર્ હોવાની જપતર છે.  
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પ્રત્ ેક આરજેસી પ્રમાણીકરણ અથવા પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ બર્ન્ન પ્રમાણીકરણ િમાકં ધરાવશ ેજેથી તે 
અનરુ્ામી પ્રમાણીકરણ ન્સ્થર્તનો તાર્ મળેવવા માટે સિમ થઈ શકે. બધા જ આરજેસી કહસાબી તપાસોના 
ઇર્તહાસ અન ેદરેક સયો  માટેના પ્રમાણીકરણ િમાકંોન ેઆરજેસી વેબસાઇટ પર જાળવવામા ંઆવશે.  
 

9.2 ર્નષ્પક્ષિા અને ગણુવિા ર્નયમનની િલામિી માટેની પ્રરિયા  
આરજેસીએ પ્રમાણીકરણની પ્રકિ ાીની ગણુવત્તા અન ેઅખકંડતતાની ખાતરી માટે પ્રકિ ાીનો અમલ ક ો છે. આ 
પ્રકિ ાીમા ંસામેલ છે:  

 પ્રમાબણત કરવામા ંઆવેલી પ્રકિ ાીની જોર્વાઈ અન ેસ્વ-મલૂ્ ાકંનો અન ેકહસાબી તપાસો હાથ ધરવા માટે 
સયો ો અન ેકહસાબી તપાસકતાગીન ેપાકરર્ાર્ષક શબ્દાવલી 

 કોઈપણ સરં્ર્વત કહત સઘંષગની ીળખ માટેની જપતકર ાતો  
 આરજેસી ધોરણો અન ેપ્રમાણીકરણ પર માર્ગદશગન  
 સયો ો અન ેકહસાબી તપાસકતાગી માટે તાલીમ અન ેઆધાર  
 કહસાબી તપાસની ગણુવત્તાની સહકમી સમીિાી.  

 

તેમા ંઅર્ધકૃત કહસાબી તપાસકતાગીની જાત તપાસણી અને ગણુવત્તા ર્ન તં્રણ પ્રકિ ાી પર મજબતૂ ર્નર્ગરતા પણ 
છે, જેના કારણસર જ આરજેસી એવી પેઢીીન ેઅર્ધકૃત કરે છે જે:  

 પોતે સ્વતતં્રપણે સવંાકદતા આકારણી સસં્થાી(સીએબી) માટેના આંતરરાષ્ટ્રી  સ્તરે માન્ તા પ્રાપ્ત 
ધોરણોથી અર્ધકૃત હો , અથવા સ્વતતં્રપણે સમાનપુતપતાનુ ંપ્રદશગન કરી શકતા હો   

 કહસાબી તપાસકતાગ લા કાતો અન ેગણુવત્તાના વ વસ્થાપન માટેની આંતકરક પ્રણાલીી ધરાવતા હો   
 તારણોની ખરાઈ માટેની આંતકરક પ્રણાલીી ધરાવતા ંહો   
 વ ાવસાર્ કતા અન ેપ્રામાબણકતા સાથ ેગ્રાહકો સાથ ેવ વહાર કરવા માટેની સ્પષ્ટ્ટ પ્રકિ ાી ધરાવતા ંહો .  

 

પ્રકિ ાની અખકંડતતા અન ેર્નષ્ટ્પિતા સાથ ેકોઈ સમાધાન કરવામા ંન આવતુ ંહોવાની ખાતરી કરવા માટે પ્રમાણીકરણ 
અન ેર્નણગ  કરવાની પ્રવરૃ્ત્તીની સામર્ ક સમીિાી હાથ ધરવામા ંઆવ ેછે. માન્ તા પ્રાપ્ત સીએબી અન ેકહસાબી 
તપાસકતાગી આરજેસીની ગણુવત્તા ર્ન તં્રણ પ્રકિ ાીના ર્ાર્ તરીકે આરજેસી દ્વારા સોંપા ેલ સ્વતતં્ર સહકમીી 
દ્વારા કહસાબી તપાસો અન ેસમીિાીના તત્કાલ સાિીન ેઆધીન હો  શકે છે.   
 

ગણુવત્તા ચકાસણીી અન ેસમીિાીના તારણો રીફે્રશર તાલીમ માટેની જપતકર ાત અને/અથવા આરજેસી પ્રણાલીની 
ર્વશ્વસની તાને જાળવવા માટે સરંબચત અન્  આરજેસી ર્ન તં્રણોના અમલીકરણ અંરે્ પછૂશે. અમકુ કકસ્સાીમા,ં તે 
આરજેસી ધોરણોની અખકંડતતાને અસર કરતા ં હો  તેવા ં પર્લા ં અથવા ભલૂ સધુારાી દ્વારા સયો ો અને 
તપાસકતાગીની સામ ે પ્રર્તબધંો અન ે ર્શસ્તની કા ગવાહીમા ં પકરણમી શકે છે. પ્રર્તબધંોમા ં કહસાબી તપાસકતાગની 
માન્ તાના દરજ્જજાન ેઅથવા સયો ના પ્રમાણીકરણન ેરદબાતલ કરવાનો સમાવેશ થા  છે (જુી ર્વર્ાર્ 11).   

9.3  લેબબલિંર્ અને માકેરટિંર્  
પ્રમાબણત સયો ો અન ેસસં્થાી તેમના પ્રમાણીકરણના દરજ્જજાન ેઅંર્તમ ગ્રાહકો સકહત અન્  પિકારોને પ્રોત્સાકહત 
કરવા હકદાર રહશે.ે ઉદ્યોર્ િેત્ર, પ્રમાણીકરણ દરજ્જજો અન ે ઉદર્મસ્થાન દાવાી સકહત આરજેસી સયો ો ર્વશનેી 
ર્વર્તો આરજેસી વેબસાઇટ પર સબૂચબદ્ કરવામા ંઆવી છે.    
 

આરજેસીના સયો ો આરજેસીના લોર્ોનો ઉપ ોર્ કરવા માટે અર્ધકૃત અન ેપ્રોત્સાકહત છે. પ્રમાબણત સયો ો પ્રમાણીકૃત 
આરજેસી ધોરણને અનલુિીને પ્રમાણીકરણ મહોર મેળવશ.ે આરજેસી લોર્ો અન/ેઅથવા પ્રમાણીકરણ મહોરનો 
ઉપ ોર્ પ્રમાબણત સયો  અન/ેઅથવા સસં્થા ર્વશેની કોઈપણ માન્  રજૂઆતોમા ંથઈ શકે.   
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સયો ોએ આરજેસી લોર્ો અથવા પ્રમાણીકરણ િમાકંનો ઉપ ોર્ એ રીત ેન કરવો જોઇએ કે તે તેના ંપ્રમાણીકરણ ર્વશે 
કોઈ ભ્રામક ર્નવેદનો કરે. સયો ોએ એવો સબૂચતાથગ ન કરવો જોઇએ કે આ પ્રમાણીકરણ તેના કા ગિેત્રની બહાર 
સરુ્વધાી અન ેસામગ્રીન ેલાગ ુપડે છે.    
 

એ નોંધી લેશો કે આરજેસી વ વહાર સકંહતા પ્રમાણીકરણ એકલુ ંતેના સયો ોન ેઆરજેસી લોર્ોન ેઉત્પાદો પર ઉપ ોર્ 
કરવાની અર્ધકૃતતા આપતુ ં નથી. આરજેસી લોર્ો અને પ્રમાણીકરણ િમાકંનો ઉપ ોર્ કરવા સબંરં્ધત ર્ન મો 
પ્રમાણીકરણ પ્રાપ્ત કરવાથી આરજેસી સયો ોને ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવશે.  

9.4  િભ્યોને સ્મરૃ્િ સચૂનાઓ 
નીચેની પકરન્સ્થતીીન ેસબંરં્ધત બાકી મદુત માટે આરજેસી સયો ોને સ્મરૃ્ત સચૂનાી જારી કરશે:  

 આરજેસી વ વહારોની સકંહતાના પ્રમાણીકરણ કે જે જોડા ાના 2 વષગની અંદર પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવયુ ંહશે.  
 વતગમાન પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાની પણૂગતા બાદ બાકી પનુ:પ્રમાણીકરણ.  
 સયો ોએ મધ્ -સત્ર સમીિા (માત્ર સીીપી) અથવા દેખરેખ કહસાબી તપાસ (માત્ર સીીસી) કરાવવી 

જોઇએ.  
 જ્ ા ંસયો ન ેમધ્ -સત્ર સમીિા અંતર્ગત જવાની જપતર પડે છે, ત્ ા ંઆરજેસી દ્વારા એક સચૂના મોકલવામા ં

આવશે જેમા ંસયો ન ેએ પષુ્ષ્ટ્ટ કરવાની ર્વનતંી કરવામા ંઆવી હશે કે જે ન્સ્થર્ત માટે મધ્ -સત્ર સમીિાન ે
જપતરી માનવામા ંનથી આવી તે માન્  ર્ણાવાનુ ંચાલ ુરહશે.ે  

9.5  ર્વર્િોની ર્ોપનીયિા  
સયો ોની વાબણજ્જ્ ક રીત ેસવંેદનશીલ માકહતીની ર્ોપની તા આરજેસી માટે સવોચ્ચ અન ેમહત્વપણૂગ કકટબદ્તા છે 
(http://www.responsiblejewellery.com/policies/ પર આરજેસી કા ગનીર્ત જુી)  

 

આરજેસી કેવી રીત ે ર્વર્તો અન ેમાકહતીની ર્ોપની તાની જાળવણી કરે છે તે અંરે્ના મખુ્  મદુ્દાીનો સાર નીચ ે
આપવામા ંઆવ ો છે:  

 આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમ સયો ો અન ેતેમના એકમો ર્વશેની માકહતીની પહોંચ ધરાવશ ેજે નીચ ેમજુબ 
ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે:  

o સયો  બનવાના હતેીુ માટે કરવામા ંઆવેલ અરજી  
o પ્રમાણીકરણના હતેીુ માટેની કહસાબી તપાસના અહવેાલો 
o આરજેસીની ફકર ાદ કા ગપદ્ર્ત હઠેળ જપતરી કોઈપણ તપાસો.  

 કોઈપણ વાબણજ્જ્ ક સવંેદનશીલ માકહતીન ે આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમની અંદર કડકપણે ર્ોપની  
રાખવામા ંઆવશ ે

 બધી જ માકહતીન ે આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમ દ્વારા સરુબિત રીત ે જાળવવામા ં આવશે અન ે આરજેસી 
વેબસાઇટ પર પ્રકાર્શત કરવામા ં આવી છે તેના ર્સવા  કોઈપણ ત્રાકહત પિની સાથ ે આદાનપ્રદાન કે 
પ્રસાકરત કરવામા ંનકહિં આવ.ે (જુી ર્વર્ાર્ 9.1)   

 સીીસી પ્રમાણીકરણ માટે, જેમની સસં્થાના પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્રના ર્ાર્પતપે કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવી 
હશે તેવા ં આઉટસૉર્સિંર્ કોન્રાટટસગની ીળખને આરજેસીની વેબસાઇટ પર પ્રકાર્શત સસં્થાની સીીસી 
પ્રમાણીકરણ માકહતીમાથંી સસં્થાની અથવા કોન્રાટટરની ર્વનતંી પર અટકાવી દેવામા ંઆવશે.  

9.6 િાલીમ અને િહકાિ  
આરજેસી બધાજ સયો ો અન ેમાન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકતાગીન ેમાકહતી સ્ત્રોતો અને તાલીમની વેબ-આધાકરત 
સોંપણી પરૂી પાડશ.ે આરજેસી વધારાના પતબપત માકહતી સત્રો અન ેકા ગર્શબબરો પણ આ ોજજત કરી શકે.  

 

http://www.responsiblejewellery.com/policies/
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આરજેસી શ્રેષ્ટ્ઠ અયો ાસ કેસ સ્ટડીઝ અન ે સહકમી સહકારના અન્  સ્વપતપો ર્વકર્સત કરવા માટે કા ગ કરશે. આન ે
આરજેસી અન/ેઅથવા અન્  સરં્ઠનો દ્વારા સહકાર પરૂો પાડવામા ંઆવી શકે છે, અન ેતેમા ંકા ગર્શબબરો, પકરસવંાદો, 
ઈમેઇલ દ્વારા સબંિપ્ત ર્વવરણો, આંતર-સયો  આધાર એન વધારાના ઑન-લાઇન સસંાધનોનો પણ સમાવેશ થઈ શકે 
છે.     
 

ઉપલબ્ધ તાલીમ અન ેઆધાર અંરે્ કોઈ પ્રશ્ન હો  તો, માર્ગદશગન માટે આરજેસી વ સ્થાપન ટીમનો સપંકગ કરવો: 
info@responsiblejewellery.com 
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10 ફેિફાિો અને િફાવિો  

શોધી કાઢો: ઉદર્વી શકે તવેા ં ફેરફારો અને તફાવતો સાથ ેસયો ો અન ેકહસાબી તપાસકતાગીએ કેવી રીત ેવ વહાર 
કરવો.  

10.1 ફેિફાિોના પ્રકાિો 
કેટલાક ફેરફારો સ્થા ી, હરં્ામી અથવા વદૃ્ધદ્જન્  હો  કે પછી પ્રમાણીકરણ કા ગક્ર્મની અખકંડતતા સાથ ેસબંરં્ધત હો  
શકે છે. ફેરફારો જેનો અહવેાલ આરજેસીન ેઆપવો જ જોઇએ તેમા ંનીચેના કોઈપણ ફેરફારોનો સમાવેશ થા  છે:   

 આરજેસી સયો પદ પ્રમાણીકરન કા ગિેત્ર  
 કસ્ટડી ધોરણોની શ્ ૃખંલા પ્રમાણીકરણ કા ગિતે્ર  
 માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકારોના અનરુ્વ, િમતા અને સેવાીના કા ગિેત્ર.  

10.2 વ્યવહાિોની િુંરહિા પ્રમાણીકિણ ફેિફાિો  
જો સયો ના કારોબારમા ંકોઈ ફેરફાર હો  તો પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્રમા ંફેરફાર થઈ શકે છે, જેમ કે:  

 સરં્ઠનાત્મક પનુ:માળખુ ં
 પરૂવઠા શ્ ૃખંલાથી સબંરં્ધત કારોબારોના ઈન્ટવટી શે રમા ંરોકાણ કાઢી લેવા અને સપંાદનો અથવા ફેરફાર 
 પ્રવરૃ્ત્તી, ઉત્પાદો અન ેપ્રકિ ાી સકહત ઉદર્વસ્થાનના દાવાીમા ંફેરફારો 
 સયો ના એકમોના સ્થળો અન ેર્વતરણમા ંફેરફાર 
 વૈધાર્નક પ ાગવરણ, ર્ન મનો અન/ેઅથવા અન્  કહસ્સેદારોની અપિેાી અને કકટબદ્તાી જે સરં્ઠનન ે

અસર કરે છે તવેા ંબાહ્ય પ્રર્ાવો.  

 

કહસ્સેદારો દ્વારા પછૂપરછના કકસ્સામા,ં પ્રકાર્શત પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રથી જુદા ંપડતા ંહો  તેવા ંસયો ના કારોબારના 
ફેરફારોની સચૂના આરજેસીન ે આપવી જપતરી છે. આર્ામી ર્ન ત કહસાબી તપાસની તૈ ારી માટે ફેરફાર પામેલ 
પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રના પ્રકાશમા ં પોતાના કારોબારના સયો ોએ પનુ:મલૂ્ ાકંન કરાવવા જપતરી છે, પછી તે 
પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ અથવા તો પછી  મધ્ -સત્ર સમીિા હો  શકે છે. આ હતે ુ માટે આકારણી 
કા ગપનુ્સ્તકા, અથવા સમકિનો, ઉપ ોર્ કરી શકા  છે.   

 

કેટલાકં ફેરફારો અર્ાઉ મધ્ -સત્ર સમીિાની જપતર નકહિં હોવાના કારણોનુ ં ઉલ્લઘંન કરી શકે છે, અન ેઆ કકસ્સામા ં
વ ન્ટતએ સયો ના પ્રમાણીકરણ દરજ્જજામા ંફેરફારોની અસરોની સમીિા માટે સમ -ર્નધાગરણ કરવાની જપતર પડશ.ે તેથી 
ફેરફારને સમાવવા માટે મધ્ -સત્ર સમીિાને સયો ના પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રન ેઅદ્યતન બનાવવા માટે ઉપ ોર્ કરી 
શકા  છે. મધ્ -સત્ર સમીિાની મારં્ સયો  દ્વારા એટલા માટે પણ થઈ શકે છે કે ઉદર્વ સ્થાનના દાવાીમા ંકરવામા ં
આવેલ કોઈ ફેરફારોને સયો  સ્વતતં્રપણે ખાતરીબદ્ કરવાની અન ેઆરજેસીની વેબસાઇટ પર પ્રકાર્શત કરવાની ઇચ્છા 
ધરાવતા ંહો .    

10.3 કસ્ટડીની શ્ ૃુંખલાના પ્રમાણપ્રત્ર કાયગકે્ષત્રમાું ફેિફાિ   
જો પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન સયો /સસં્થા એકમો, આઉટસૉર્સિંર્ કૉંરાટટસગ, પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ં
સામગ્રીીના પ્રકારોન ે ઉમેરવાની ઇચ્છા ધરાવે, અથવા લા ક સામગ્રીની જાહરેાતો કરવાનો ઈરાદો ધરાવે તો, 
ઉમેરવામા ંઆવેલ તત્વો માટે એક નવા પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસની જપતર પડશ.ે જો આ ફેરફારો દેખરેખ કહસાબી 
તપાસ મારફત સબંોધવામા ંઆવ ા ં હશે તો પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળાની અસલ તારીખો લાગ ુપડવાનુ ં ચાલ ુ રહશે.ે 
તેમના કારોબારના માળખા પર આધાકરત સયો  તેમના ર્ન તં્રણ હઠેળની એક અલર્ સસં્થા માટે સીીસી 
પ્રમાણીકરણ પણ માર્ી શકે છે, જેના માટે એક અલર્ પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળો લાગ ુપડશ.ે  
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10.4 માસયિા પ્રાપ્િ રહિાબી િપાિકિાગઓના કાયગકે્ષત્ર અને ક્ષમિામાું ફેિફાિો  
માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપસકતાગીએ તેમના સરં્ઠનમા ંકોઈ ફેરફારો ર્વશ,ે જે તેમની માન્ તાના કા ગિેત્ર, િમતા 
અન ે સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસન ે હાથ ધરવાની િમતાન ેઅસર કરી શકે છે તેની આરજેસીને જાણ કરવી જપતરી છે. 
ફેરફારોમા ંનીચનેા ફેરફારોનો સમાવેશ કરી શકા :  

 કમગચારીી (કમગચારીી અન ેકોન્રાટટસગ અને પેટા- કોન્રાટટસગ)  
 કંપનીના નામો  
 ર્ૌર્ોબલક સ્થાન  

 ISO/IEC 17021 માટે પ્રવતગમાન માન્ તાની ન્સ્થર્ત અથવા અન્  વ વસ્થાપન પ્રણાલી પ્રમાણીકરણ  ોજનાી 
જેમ કે (ISO 14001, SA 8000, OHSAS 18001 અન ેISO 9001). 

માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકતાગ જ્ ા ં પોતાની  ોગ્ તાન ે પ્રદર્શિત કરી શકતા હો  ત્ ા ં તમેની માન્ તાના 
કા ગિેત્રન ેર્વસ્તારવાની અરજી પણ કરી શકે છે. ર્વસ્તરણમા ંમાન્ તાની ન્સ્થર્ત દ્વારા આવરી લેવા ા હો  તેવા ંનવા ં
કહસાબી તપાસકતાગીન ેઉમેરવાનો સમાવેશ થા  છે.  
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11 ફરિયાદની કાયગપદ્ધર્િ અને ર્શસ્િની કાયગવાહીઓ 

11.1 આિજેિીની ફરિયાદ કાયગપદ્ધર્િ 
આરજેસી પ્રમાણીકરણ સાથ ે અથવા આરજેસીની પોતાની કા ગનીર્તી અન ે પદ્ર્તી સાથ ે સરં્ર્વત બબન-
સમાનપુતપતાથી સબંરં્ધત ફકર ાદોના ન્ ા ી, સમ બદ્ અને ઉદે્દશાત્મક ઉકેલોની ખાતરી આપવાનુ ંઆરજેસી લક્ષ્  
રાખે છે. જ્ ા ં ફકર ાદો ઉઠે, ત્ ા ં આરજેસીના સયો ો અને માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકારો માટે આરજેસીની 
પ્રવરૃ્ત્તીમા ંર્ાર્ લેવા માટેની એ શરત છે કે તેી આરજેસી ફકર ાદોની કા ગપદ્ર્ત સમિ રજુ થા  અન ેઆરજેસીના 
ર્નણગ ોથી બાર્ધત રહ.ે જો કે, આ ન્ ાર્ ક ઉપચારોનુ ંસ્થાન નકહ લે કે તેની પહોંચન ેમ ાગકદત નકહિં બનાવ.ે   
 

આરજેસીની ફકર ાદોની કા ગપદ્ર્તને આધાર આપતા ં સપંણૂગ દસ્તાવેજોન ે www.responsiblejewellery.com પરથી 
ડાઉનલોડ કરી શકા  છે.   

11.2 ર્શસ્િની કાયગવાહીઓ શરૂ કિવા માટેના િાધનો  
આરજેસી તેના ંસયો ો વચ્ચ ેઆરજેસી પ્રમાણીકરણના ઉબચત અમલીકરણ  અન ેમાન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકતાગી 
દ્વારા કરવામા ં આવતી કહસાબી તપાસની અખકંડતતાને જાળવવાની સરુ્નર્િતતા માટે કકટબદ્ છે. સયો ો અથવા 
માન્ તા પ્રાપ્ત કહસાબી તપાસકતાગી માટેની ર્શસ્ત અંરે્ની કા ગવાહી પ્રણાલીની સામ ેઆરજેસી વ વસ્થાપન ટીમના 
ધ્ ાનમા ં લાવવામા ં આવતા ં કા ગદેખાવના અર્ાવમાથંી, ફકર ાદના પકરણામમાથંી, અથવા અન્  મહત્વના 
મદુ્દાીમાથંી ઉદર્વી શકે છે. ર્શસ્તની કા ગવાહીી શપત કરવા માટેના સાધનોમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ થઈ શકે છે:  

 આરજેસી પ્રણાલી અંતર્ગત આ માર્ગદર્શિકામા ંસ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવેલી મદુ્દતો દ્વારા પણૂગ કરવામા ંઆવી ન હો  
તેવી  કહસાબી તપાસો જેમ કે જે કહસાબી પ્રકાર દ્વારા પણૂગ કરવામા ન આવી હો  (જુી કોષ્ટ્ટક 3)    

 કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા ીળખી કાઢવામા ંઆવેલ જકટલ ઉલ્લઘંનો 
 મખુ્  અથવા પનુરાવર્તિત બબન-સમાનપુતપતાી જેને સયો  દ્વારા સતંોષકારક રીતે સબંોધવામા ંન આવી હો   
 સધુારાત્મક પર્લા માટે માન્  અન ેવ ાજબી સમ  રેખાીનુ ંપાલન કરવામા ંન આવયુ ંહો  
 છેતરપીંડીયટુત અથવા અન્ થા અ ોગ્  કહસાબી તપાસ 
 આરજેસી અથવા કહસાબી તપાસકતાગન ેજાણીજોઈને ખોટી, અપણૂગ અથવા રે્રમારે્ દોરનારી માકહતી ઉપલબ્ધ 

કરવી 
 અદાલત, અથવા અન્  કાનનૂી અથવા વહીવટી ર્ન મન સસં્થા દ્વારા, આરજેસી ધોરણ સબંરં્ધત પ્રશ્નો પર 

ચકુાદો 
 આરજેસી ફકર ાદ કા ગપદ્ર્ત મારફત તપાસ કરવામા ંઆવલેી ફકર ાદોના પકરણામો 
 અન્ થા આરજેસીન ેર્રં્ીર બદનામી તરફ લઈ જવી.  

11.3 ર્ોપનીયિા અને કાનનૂી િલાહ  
ર્શસ્ત અંરે્ની કા ગવાહીીની સાથ ેર્ોપની તાપણૂગ વ વહાર કરવામા ંઆવશે અન ેર્નણગ ો ઉદે્દશ પરુાવા પર આધાકરત 
રહશે.ે આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમ  સ્વતતં્ર કાનનૂી સલાહની અથવા તપાસ અન ેર્નણગ મા ંસહા  માટે સ્વતતં્ર કહસાબી 
તપાસકતાગીની સામેલર્ીરીની માર્ કરી શકે છે  

11.4 ર્શસ્િર્ભુંર્ અંરે્ની કાયગવાહી  
સયો ોની સામ ેર્શસ્તર્રં્ અંરે્ની કા ગવાહીીની પદ્ર્તી આરજેસીના સરં્ઠન માટેના આલેખમા ંનક્કી કરવામા ંઆવી 
છે. કહસાબી તપાસકતાગી સામેની કા ગવાહીી માટે સમાન પદ્ર્તી લાગ ુપડશ.ે સાર પતપ,ે મખુ્  પર્લાીમા ંસામલે 
છે:   

 ર્શસ્તર્રં્ના પર્લાી માટેના આધારો આરજેસી સીઈીના ધ્ ાન પર લાવવામા ંઆવ ા ં 

http://www.responsiblejewellery.com/
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 આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમ અથવા તેમના એજન્ટો દ્વારા સપંણૂગ તપાસ હાથ ધરવામા ંઆવી. આરજેસીના 
કોઈપણ એજન્ટ ર્ોપની તાના કરારથી બધંા ેલા રહશે ે 

 સીઈી ર્શસ્તર્રં્ના પર્લાીની ર્લામણ અથવા કા ગવાહીીન ે બરખાસ્ત કરવાની ર્લામણ સાથ ે
તારણોનો અહવેાલ આરજેસી કા ગકારી સર્મર્તને આપશે  

 આરજેસીની કા ગકારી સર્મર્ત હાજર રહલેા અન ે મત આપવા માટે હકદાર સયો ોની બહમુતીથી આરોપી 
સયો ની સામ ેર્શસ્તર્રં્ના પર્લા ંલેવાની બાબતના ઔબચત્ ને સાબબત કરવા માટે પરૂતો માની લેશે     

 આરજેસી કા ગકારી સર્મર્ત સીઈીને આરોપી સયો ની વતગણકૂ તરીકે આરોર્પત સયો  માટે વાધંાીનુ ંએક 
લેબખત ર્નવદેન તૈ ાર કરવા અન ેઉપલબ્ધ કરવા અંરે્ ર્નદેશ આપશે   

 આરોપી સયો , વાધંાી પ્રાપ્ત ક ાગના 30 કદવસની અંદર સીઈી સમિ વાધંાી અંરે્ના પ્રર્તર્ાવ રજૂ કરી 
શકે છે  

 પ્રર્તર્ાવ પ્રાપ્ત ક ાગથી અથવા પ્રર્તર્ાવ સમ ર્ાળાની સમાચ્પ્ત પર, આરજેસી કા ગકારી સર્મર્ત આરોપી 
સયો ની સામ ે સબૂચત ર્શસ્તર્રં્ના પર્લા ં પર મત લેવા અન ે ર્વચારણા માટે આરજેસીના ર્ન ામકોને 
આરજેસી બૉડગની બેઠક બોલાવવા અંરે્ ર્વનતંી કરશે 

 આરોપી સયો  અન ે આરજેસી કા ગકારી સર્મર્તના પ્રમખુ બને્ન વાધંાી અને વાધંાીના પ્રર્તર્ાવ પર 
આધાકરત મૌબખક રજૂઆતો કરી શકે છે  

 ર્શસ્તર્રં્ના સકંલ્પ પરના પ્રસ્તાવો પર ગપુ્ત મતદાન દ્વારા વોટની જપતર પડશ.ે પસાર થવા માટે, આવા ં
પ્રસ્તાવોન ેહાજર અન ેમતાર્ધકાર ધરાવતા ંર્ન ામકોના ત્રણ-ચતથુાુંશ મતોની જપતર પડશ.ે   

 

ર્શસ્તર્રં્ની કા ગવાહીમા ંસામલે બધા જ વ ન્ટતી કોઈપણ કહત સધંષગથી મટુત રહશે.ે આરજેસી કા ગકારી સર્મર્તના 
સયો ો અથવા આરજેસી બૉડગના ર્ન ામકો જેી આરોપી સયો ના અર્ધકારીી અથવા કમગચારી હો , અથવા સયો નુ ં
પરૂવઠા શ્ ૃખંલામા ં સયો ની સામ ે ફકર ાદ કરવામા ંઆવ ા મજુબ સમાન સ્તરે પ્રર્તર્નર્ધત્વ કરતા ં હો , તેમન ે તે 
સયો ની સામેલર્ીરીમા ંપર્લાીના કોઈપણ ચોટટસ િમ દરર્મ ાન મત આપવાની અનમુર્ત આપવામા ંનકહિં આવ.ે   

11.5 ર્શસ્િર્ભુંર્ના પરિણામો 
જો આ ઉબચત પ્રકિ ાનુ ંપકરણામ પ્રર્તબધં લાગ ુકરવાનો ર્નણગ  હો  તો, તેમા ંનીચેનો સમાવેશ થઈ શકે:  

 સયો ો માટે:  આરજેસીના સયો પદનુ ંહરં્ામી અથવા સ્થા ી નકુસાન 
 કહસાબી તપાસકતાગી માટે:  સ્વતતં્ર કહસાબી તપાસ કરવા માટેની માન્ તામાથંી હરં્ામી અથવા સ્થા ી 

નકુસાન.   

11.6 અંર્િમ અિજ  
ર્શસ્તર્રં્ના પર્લાન ેઆધીન સયો ો અથવા કહસાબી તપાસકતાગી એ હક્ક ધરાવે છે કે ર્નણગ ની સચૂનાના ત્રણ 
માસની અંદર તેી ર્શસ્તર્રં્ની કા ગવાહીીમાથંી ઉદર્વતા ંકોઈપણ ર્વવાદન ેઅંર્તમ ર્નણગ  અન ેપ્રસ્તાવન ેસ્વતતં્ર 
મધ્ સ્થી માટે સદંર્ગ કરી શકે છે. મધ્ સ્થી કરબ્યનુલ લડંન ન્સ્થત ચાટગડગ ઇંષ્સ્ટટયટુ ઑફ આબબિરેટસગ દ્વારા ર્નયટુત 
કરવામા ંઆવનાર એકલ મધ્ સ્થી ધરાવતી હશે.  
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12   િુંદર્ભો  

IAF GD 24:2009 ISO/IEC 17024:2003ની અરજી પર માર્ગદશગન  

IAF MD 5:2013 ક્યએુમએસ અનેઈએમએસ કહસાબી તપાસોનો સમ ર્ાળો  

આઇએસઈએએલ અસરોની સકંહતા, 2010 

ISO/IEC 17000. અનસુરણ આકારણી – શબ્દર્ડંોળ અને સામાન્  ર્સદ્ાતંો 

ISO/IEC 17011. અનસુરણ આકારણી સસં્થાીને માન્ તા આપતી અર્ધકૃતતા પ્રદાન કરતી સસં્થાી માટેની સામાન્  

જપતકર ાતો.  

ISO17021: 2006.  અનસુરણ આકારણી –વ વસ્થાપન પ્રણાલીીની કહસાબી તપાસ અને પ્રમાણીકરણ ઉપલબ્ધ 

કરાવતી સસં્થાીની જપતકર ાતો.  

ISO17024: 2003.  અનસુરણ આકારણી – વ ન્ટતીના પ્રમાણીકરણનુ ં સચંાલન કરતી સસં્થાી માટેની સામાન્  

જપતકર ાતો.  

ISO 19011. ગણુવત્તા અને/અથવા પ ાગવરણી  વ વસ્થાપન પ્રણાલીીની કહસાબી તપાસ કરવા માટેની 

માર્ગદર્શિકાી  

લશ્કરી ધોરણો  105D (લિણો દ્વારા ર્નરીિણ માટે નમનૂા એકર્ત્રત કરવાની પ્રકક ા અને કોષ્ટ્ટકો) 

SA 8000 સામાજજક જવાબદારી ધોરણ  
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પરિર્શષ્ટ 1    કે્ષત્રો દ્વાિા આિજેિી ધોિણોની પ્રયોજ્યિા 
 

નીચેનાકોષ્ટ્ટક 14 અને કોષ્ટ્ટક 15 સયો ના કારોબારના પ્રકાર મજુબ વ વહારોની સકંહતા અને કસ્ટડી ધોરણોની 
શ્ ૃખંલાની જપતરી, વૈકચ્લ્પક (જ્ ા ંલાગ ુથવાપાત્ર છે), અને બબન-લાગ ુથવાપાત્ર જોર્વાઈીનુ ંએક ર્વશ્લેષણ પરુુ પાડે 
છે. આ ર્વશ્લષેણ ર્નણાગ ક નથી અને અપવાદો ઉદર્વી શકે છે. કઈ જોર્વાઈી લાગ ુ પડશે તેની વ ાખ્ ા 
પ્રમાણીકરણનુ ંકા ગિેત્ર કરશે.    
 

કોષ્ટક 14 કે્ષત્ર દ્વાિા વ્યવહાિોની િુંરહિા ધોિણની જોર્વાઈઓનો અનપુ્રયોર્  
ર્વર્ભાર્ ખાણીયાઓ ધાતશુોધનાિાઓ ખાણીયાઓ ધાતશુોધનાિાઓ છુટકર્વિેિાઓ 

વેપાિીઓ 
ઉત્પાદકો 

િેવાપિૂીપાડનાિ 

િામાસય 
જરૂરિયાિો  

1 કાનનૂી અનપુાલન જપતરી 
2 કાયગનીર્િ અને અમલીકિણ જપતરી 
3 અહવેાલ લેખન 3.1 જપતરી 

3.2 જપતરી લાગ ુથવાપાત્ર નથી 
4 નાણાકીય 
રહિાબો 

 જપતરી 

જવાબદાિ 
પિૂવઠા 
શ્ ૃુંખલાઓ 
અને માનવ 
અર્ધકાિો  

5 કાિોબાિી 
ર્ભાર્ીદાિો 

5.1 જપતરી 
5.2 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

6 માનવ અર્ધકાિો 6.1 જપતરી 
6.2 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

7 કિબીઓ અને લધ ુખાણ કામમાુંથી 
સ્ત્રોર્િકિણ 

જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

8 િામદુાર્યક ર્વકાિ જપતરી 
9 લાુંચ અને 
િર્વડરૂપી 
ચકુવણીઓ 

9.1, 9.2 જપતરી 
9.3 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

10 મની લૉસડરિિંર્ 
અને આિુંકવાદ 
માટે નાણાું િહાય 

10.1 જપતરી 
10.2 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

11 િલામિી 11.1, 11.2 જપતરી 
11.3 જપતરી લાગ ુથવાપાત્ર નથી 
11.4 લાગ ુથવાપાત્ર નથી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

12 ઉદર્ભવસ્થાનના દાવાઓ જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
મજૂિ 
અર્ધકાિો અને 
કામની 
ન્સ્થર્િઓ  

13 િામાસય િોજર્ાિના ર્નયમો જપતરી 
14 કામના કલાકો 14.1 જપતરી 

14.2 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
14.3, 14.4 જપતરી 

15 વળિિ જપતરી 
16 ર્શસ્િ અને ફરિયાદ કાયગવાહી જપતરી 
17 બાળ મજૂિી 17.1 જપતરી 
 17.2 જપતરી 
 17.3 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 



આરજેસી આકારણી માર્ગદર્શિકા   72 
  

ર્વર્ભાર્ ખાણીયાઓ ધાતશુોધનાિાઓ ખાણીયાઓ ધાતશુોધનાિાઓ છુટકર્વિેિાઓ 
વેપાિીઓ 
ઉત્પાદકો 

િેવાપિૂીપાડનાિ 

18 ફિજજયાિ મજૂિી જપતરી 
19 િુંર્ઠનની 
સ્વિુંત્રિા અને 
િામરૂહક 
િોદાબાજી 

19.1 જપતરી 
19.2 જપતરી 
19.3 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

20 બબન-રે્ભદર્ભાવ જપતરી 
આિોગ્ય, 
િલામિી અને 
પયાગવિણ  

21 આિોગ્ય અને  
િલામિી 

21.1 થી21.9 જપતરી 
21.10 લાગ ુથવાપાત્ર નથી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

22 પયાગવિણીય વ્યવસ્થાપન જપતરી 
23 જોખમી પદાથો જપતરી 
24 કચિો અને ઉત્િર્જન જપતરી 
25 કુદિિી િુંિાધનોનો ઉપયોર્ જપતરી 

હીિા, સ્વણગ 
અને પ્લેરટનમ 
જૂથ ધાતઓુ  

26 ઉત્પાદનની 
જાહિેાિ 

26.1 જપતરી 
26.2 જપતરી 

27 કેપીિીએિઅને ડબલયડુીિી 
એિઓડબલય ુ

જપતરી 

28 સ્િિીકિણ અને મલૂયાુંકન જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
જવાબદાિ 
ખાણકામની 
જોર્વાઈઓ  

29 િાિ સ્વરૂપના ઉદ્યોર્ોમાું 
પાિદશગકિાની પહલે 

જપતરી જપતરી નથી 

30 િામદુાર્યક િામેલર્ીિી જપતરી જપતરી નથી 
31 સ્થાર્નક લોકો 
અનેએફપીઆઇિી 

31.1 જપતરી જપતરી નથી 
31.2, 31.3 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

32 અિિોની આકાિણી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી નથી 
33 કિબ અને લઘ-ુસ્િિીય ખાણકામ જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી નથી 
33 પનુવગિન  જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી નથી 
35 આપાિકાલીન પ્રર્િર્ભાવ જપતરી જપતરી નથી 
36 જૈવર્વર્વધિા 36.1 થી36.4 જપતરી જપતરી નથી 

36.5 જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
37 અશદુ્ધદ્ધઓ અને નકામોપત્થિ જપતરી જપતરી નથી 
38 િાયનાઇડ  જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી નથી 
39 પાિો જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી નથી 
40 ખાણ પનુવગિન અને િમાચ્પ્િ જપતરી જપતરી નથી 

 
 

કોષ્ટક 15 કે્ષત્રો દ્વાિા કસ્ટડી ધોિણોની શ્ ૃુંખલા ધોિણ જોર્વાઈઓના અનપુ્રયોર્  

ર્વર્ભાર્ િીઓિી ધોિણ જોર્વાઈઓ  
 

ખાણીયાઓ  ધાત ુશોધનાિાઓ  છુટકર્વિેિાઓ 
વેપાિીઓ 
ઉત્પાદકો 

કસ્ટડી 
વ્યવસ્થાપનની 
શ્ ૃુંખલા 

1. વ્યવસ્થાપનની પ્રણાલીઓ 

 

જપતરી 

2. આંિરિક િામગ્રી ર્નયુંત્રણો જપતરી 
3. આઉટિૉર્િિંર્ કોસરાક્કટિગ જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
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ર્વર્ભાર્ િીઓિી ધોિણ જોર્વાઈઓ  
 

ખાણીયાઓ  ધાત ુશોધનાિાઓ  છુટકર્વિેિાઓ 
વેપાિીઓ 
ઉત્પાદકો 

િામગ્રીની યોગ્યિા 
પષુ્ષ્ટ માટેની 
પ્રણાલીઓ  
 

4. યોગ્ય ખાણમાુંથી કાઢવામાું 
આવેલી િામગ્રીઓ  

જપતરી લાગ ુથવાપાત્ર નથી 

5. યોગ્ય િીિાયકલ કિવામાું 
આવેલી િામગ્રીઓ 

લાગ ુથવાપાત્ર નથી જપતરી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

6. યોગ્ય જૂની િામગ્રીઓ લાગ ુથવાપાત્ર નથી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
કસ્ટડી શ્ ૃુંખલાના 
દસ્િાવેજો જાિી 
કિવા  
 

7. યોગ્ય િામગ્રીઓની જાહિેાિો જપતરી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 
8. િીઓિીિબદીલી દસ્િાવેજો જપતરી 
9.ગ્રાહકોના દાવાઓ અનેઆઇપી જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો 

િુંઘષગ-િુંવેદનશીલ 
સ્ત્રોર્ત્રકિણ  
 

10.1 પિૂવઠા શ્ ૃુંખલા કાયગનીર્િ જપતરી 
10.2 બબન-અનપુાલન કાયગનીર્િ જો લાગ ુથવાપાત્ર હો  તો જપતરી 
10.3 ફરિયાદોની કાયગપદ્ધર્િ જપતરી 
10.4 સ્વણગ ધાત ુશોધનાિાઓ લાગ ુથવાપાત્ર નથી જપતરી લાગ ુથવાપાત્ર નથી 
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પરિર્શષ્ટ 2 નમનૂારૂપસધુાિાત્મક કાયગ યોજનાની િુંિચના 
નીચેની સધુારાત્મક કા ગ  ોજના સરંચનાને સધુારાત્મક કિ ાીની નોંધ માટે ઉપ ોર્મા ંલઈ શકા  છે. સમાન સરંચના આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા (સીીપી) અન ેઆકારણી સરસામાનમા ં
(સીીસી)મા ંપણ ઉપલબ્ધ છે.  
 

િુંદર્ભગ (િાિણ, જોખમ, 
ર્વષય વરે્િે)  

પર્લાું જવાબદાિી  ર્નયિ 
િાિીખ  

ન્સ્થર્િ 
(ખલુલી/બુંધ) ) 

િમીક્ષા
િાિીખ  

િમાચ્પ્િ (હસ્િાક્ષરિિ 
અને િાિીખ િાથે) 

અિિકાિકિાની ખિાઈ 
અને િહી  

રટપ્પણીઓ  
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પરિર્શષ્ટ 3 નોંધોના અને દસ્િાવેજી પિુાવાના ઉદાહિણો  
સબંરં્ધત આરજેસી ધોરણ સાથે સમાનપુતપતાની ચકાસણીના કા ગને સહા ક થઈ શકે તેવા ંસખં્ ાબધં માકહતીના સ્ત્રોતો 
કહસાબી તપાસકતાગ પાસે ઉપલબ્ધ હો  છે. જ્ ા ં તેની રે્રહાજરી કારોબારના ઉદે્દશથી ર્વચબલત થતા ં હો  ત્ ા ં
દસ્તાવેજીકરણ માત્ર જપતરી બની શકે છે. જ્ ા ંદસ્તાવેજીકરણ હો  ત્ ા ંતેની સમીિા થઈ શકે છે જેમા ંનીચેની બાબતો 
સમાર્વષ્ટ્ટ છે, પરંત ુતેના સધુી મ ાગકદત નથી:  

 સામાન્  દસ્તાવેજીકરણ  
o સ્થળની  ોજનાી અને આસપાસન ર્વસ્તારનો નટશો   
o  ોજનાની પતપરેખા અને કામર્ીરનુ ંવણગન 
o વરસાદી પાણી અને ર્ટર  ોજનાી  
o ભરૂ્મર્ત ટાકંીી તેમજપાઇપીંર્  ોજનાી અને નોંધો 
o કચરાના ર્નકાલના સ્થળો (વતગમાન અને અવાવરુ)  
o સ્થળ દૂષણ અયો ાસ અહવેાલો  
o સ્થળ ઇર્તહાસ દસ્તાવેજીકરણ  
o ર્ાડાપટ્ટાી અને બખતાબો  
o સરુિા ર્વર્તોના પત્રકો  
o સચંાલન પરવાનાી અને પરવાનર્ીી 
o કા ગવાહીી અને દંડ  
o હવાઈ ફોટોગ્રાફી.   

 ઉત્પાદન અને પ્રકિ ા માકહતી  
o પ્રકિ ા વણગન 
o પ્રકિ ા પ્રવાહ રેખાકૃર્તી (પીએફડીી) 
o ઉપકરણ  ાદીી 
o પાઇપીંર્ અને ઇંસ્ુમેન્શન રેખાકૃર્તી (પીએંડઆઇડીી)  

o સચંાલન પદ્ર્તી  

o કાચી સામગ્રી, ઉત્પાદન અને પેકેજજિંર્  ાદીી  
o મધ્ વતી ઉત્પાકદત ઉત્પાદન કદનચ ાગી  
o ઉત્પાદન રેકર્ડગસ  

o ઉપ ોર્મા ંલેવા ેલા ઉજાગ પ્રકારો  
o માલસામાનના રેકોર્ડ ગસ અને જથ્થાની ચકાસણીી  
o રેકોર્ડ ગસની દેખરેખ.  

 વ વસ્થાપન માકહતી  
o કા ગનીર્તી અને પદ્ર્તી  
o સરં્ઠન ચાટડગસ અને કામર્ીરીના વણગનો 
o વ વસ્થાપન સધુાર  ોજનાી  

o ફકર ાદો અને ઘટનાી  

o વળતરની નોકટસો 
o અકસ્માતો, પ્રસરણ અને કટોકટીી 

o વીમો અને કચરાના ર્નકાલના ખચાગી.  

 કમગચારીનુ ંદસ્તાવેજીકરણ  
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o રોજર્ાર કરારો/રોજર્ારની શરતો 
o કમગચારીની ફાઇલ્સ (રોજર્ાર, અરજી, ર્શસ્ત પત્રો વરે્રે)  
o કમગચારીની હસ્તપનુ્સ્તકાી  
o વ  દસ્તાવેજીકરણનો પરુાવો (ીળખ પત્રો, જન્મના પ્રમાણપત્ર, તબીબી મજૂંરી, વરે્રેની નકલો)  
o કમગચારી લાર્ો.  

 સરુ્વધાની કા ગનીર્તી અને પદ્ર્તી  
o આંતકરક સચંાલન કા ગનીર્તી અને પદ્ર્તી  
o કારોબારના પરવાના 
o જાળવણી અને આરોગ્  પરવાના  
o વેતન અને કલાકકા ગનીર્ત  

o ઇચ્છાથી રોજર્ારની કા ગનીર્ત  

o ર્ેદર્ાવ-ર્વરોધી કા ગનીર્ત  

o કમગચારી/વ વસ્થાપન ફકર ાદ કા ગનીર્ત  

o સરં્ઠનના સ્વાતતં્ર્ ની કા ગનીર્ત  

o અન્  કોઈ સરકારી પરવાના, સચંાલનના પ્રમાણપત્રો, વરે્રે.  

 પર્ાર-પત્રક દસ્તાવેજો  
o ટોચની અને બબન-ટોચની મોસમો માટે પર્ાર-પત્રક ના રેકોર્ડ ગસ  
o સમ ના રેકોર્ડ ગસ અથવા કામના કલાકોમા ંસહકારપીસ દર રેકોર્ડ ગસ  
o પર્ાર-પત્રકનુ ંરજજસ્ટર 

o પર્ાર-પત્રક ટુકડો  

o ીવરટાઇમની ર્ણતરી માટે આધાર  

o ર્વશેષ મજૂર છૂટછાટ જેમ કે ીવરટાઇમ ર્વસ્તરણ છૂટ.  

o ર્વશેષ મજૂર માફીી જેમ કે ઑવરટાઇમ ર્વસ્તરણ માફી.  

 

 સામાન્  સલામતી, આરોગ્  અને પ ાગવરણ  
o ર્ન મન એજન્સી ર્નરીિણોમાથંી સચૂનાી  
o ર્ન મનકારી એજન્સીી સાથે પત્રવ વહાર  
o તાલીમ રેકોર્ડ ગસ (સાઇન-ઇન પત્રકો, એજન્ડા, તાલીમ સામગ્રીી)  
o સર્મર્ત રેકોર્ડ ગસ (એજન્ડા, બેઠકની ર્વર્તો, પ્રવરૃ્ત્ત લૉગ્સ)  
o ર્નરીિણ રેકોર્ડ ગસ (અન્ગ્નશામક, આંખ ધોવાની/ન્હાવાની જગ્ ા, વરે્રે.)  

o એચએઝેડઆઇડી અન ેએચએઝેડીપી અયો ાર્સ  
o જીવન ચિ આકારણીી  

o સમદુા થી સબંરં્ધત પહલેો જેમ કે ર્ન ર્મત બેઠકો અને કહસ્સેદારોની સહર્ાબર્તાના કા ગિમો.  

 પ ાગવરણી   
o હવાના ઉત્સર્જનની પરર્મટો અને દેખરેખના રેકોર્ડ ગસ 
o પીવાના પાણીના ર્વશ્લેષણના અહવેાલો 
o પાઇપીંર્ રેખાકૃર્તી/જેવી રીતે ર્નમાગણ પામ્ ા ંછે તે રીતે ર્દંા પાણી અને હવાના ઉત્સર્જનો  

o ર્દંા પાણીના ર્નકાલની દેખરેખના અહવેાલો  

o ર્દંા પાણીના ર્નકાલની પરવાનર્ીી 
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o પીસીબી ધરાવતા ંસાધનોની સબૂચ  

o પીસીબી ધરાવતા ંસાધનો માટે પરર્મટોની નોંધણી 
o એસ્બેસ્ટોઝ મોજણી/સબૂચ અને નમનૂા તૈ ાર ક ાગના પકરણામો  

o એસ્બેસ્ટોઝ સચંાલનો અને જાળવણી  ોજના 
o જોખમી કચરાનુ ંપ્રદશગન અથવા કાર્ળોનુ ંપકરવહન    

o કચરાની પતપરેખાી/તપાસના પકરણામો/કચરાના પથૃ્થકરણો   

o કચરાની માકહતી  
- પ્રકારો અને સ્ત્રોતો; 
- બધંારણ; 

- માત્રાી; 

- કચરાની તબદીલી; 
- સગં્રહ; 

- ઉપચાર પદ્ર્તી;  
- ર્તંવ /ર્નકાલ; 
- કચરામા ંઘટાડો અને રીસાઇકબલિંર્ કા ગિમો. 

 આરોગ્  અને સલામતી  
o અકસ્માત તપાસ પત્રકો  
o અકસ્માત અથવા ઇજાના અહવેાલો 
o રસા ણોની સબૂચ  

o ઔદ્યોબર્ક સ્વચ્છતા દેખરેખના રેકોર્ડ ગસ (રસા ણો, ઘોંઘાટ, તાપમાનનો સપંકગ , અને હવા-ઉજાસની 
માપ્ણી)  

o જૉબ/કા ગના જોખમની આકારણીી/ર્નિ ો  

o જપતરી/માન્  વ ન્ટતર્ત સરુિાત્મક સાધનોની  ાદી  
o કૃર્ત્રમ શ્વાચ્છોશ્વાસ કકટતપાસ રેકોર્ડ ગસ  

o ખાલી કરાવવાના અને હાજરીના સ્થળોના નટશા સકહત આપાતકાળ પ્રર્તર્ાવ  ોજના 
o સ્થા ી અન્ગ્નશામક સાધનો માટેની તપાસણી, ર્નરીિણ, અને જાળવણી રેકોર્ડ ગસ.   
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પરિર્શષ્ટ 4 અિિકાિક રહિાબી િપાિો યોજવા માટેની માર્ગદર્શિકાઓ  
 

પ્રત્યાયનઅને અથગઘટનાત્મક કૌશલયો  
કહસાબી તપાસો, અને કહસાબી તપાસકતાગીના સરં્ઠનોનેઅ જેમની કહસાબી તપાસ થઈ રહી હો  છે તેમના દ્વારા ઘણી 
વખત જોખમ તરીકે જોવામા ંઆવે છે. કહસાબી તપાસના આ ોજનના શપતઆતી તબક્કામા ંસમાન આધાર શોધવા. 
લોકોને ર્નર્િિંતરાખવાનો શ્રેષ્ટ્ઠ માર્ગ તેમને વાતો કરતા ંરાખવાનો છે. લોકોને સામાન્ પણે તેમના પોતાના ર્વશે અન ે
તેમને શુ ંર્મે છે તેના ર્વશે વાત કરવી ર્મતી હો  છે.  

 

દૃષ્ષ્ટ્ટકોણ, અથગઘટન અને અથગ બધુ ંજ કહસાબી તપાસની પ્રકિ ાને પ્રર્ાર્વત કરે છે. સહજ રીતે ખોટી રીતે સારં્ળવામા ં
આવતા અથવા ખોટી રીતે વચંાતા સદેંશ કે ર્નવેદન કહસાબી તપાસના તારણોને પ્રર્ાર્વત અને ગ ૂચંવણમા ંમકૂી શકે 
છે. અંગે્રજી ર્ાષા 6,00,000 શબ્દો ધરાવે છે જેમાથંી સરેરાશ માણસ અમકુ 2,000નો ઉપ ોર્ કરે છે. સૌથી સામાન્  
500 શબ્દો સરેરાશ 28 બર્ન્ન અથો ધરાવે છે. જ્ ા ંસધુી કહસાબી તપાસકતાગ તારણોને સ્પષ્ટ્ટ કરવાનો અને તેની ખરાઈ 
કરવામા ંસમ  ન લે ત્ ા ંસધુી તેમા ંઅચોટટસ પકરણામો આવવાની સરં્ાવના રહ ેછે.  

 

અિિકાિક િીિે પ્રશ્નો પછૂવા  
પ્રશ્ન પછૂવાની એવી સખં્ ાબધં તકનીકો છે જે ચચાગીને શપત કરવા માટે, ર્વર્તો પ્રાપ્ત કરવા, સામેલર્ીરીન ે
પ્રોત્સાકહત કરવા, સમજણ ર્નધાગકરત કરવા માટે અને ચચાગીને સીધા રસ્તા પર ટકાવી રાખવા માટે લાગ ુકરી શકા  
છે. આવા ંપ્રશ્નોમા ંનીચેનો સમાવેશ થા  છે:   

 મટુત પ્રશ્નો   જેની કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવે છે તેને વાત કરતા ંરાખવા માટે  
ઉપ ોર્મા ંલેવા  છે.  

 ચકાસણી પ્રશ્નો   કેન્રવતી મદુ્દાીને અનાવતૃ કરવા માટે ઉપ ોર્મા ંલેવા  છે  
 પડકારપતપ પ્રશ્નો            જવાબો જ્ ારે ર્વરોધાર્ાસ ઉર્ા ંકરે છે ત્ ારે ઉપ ોર્મા ંલેવા  છે, તે  

સામાન્ કરણો, અર્તશ્ ોન્ટતી અને ઉપેિાપણૂગ વ વહારનીપ્રર્તરોધ કિ ા કરી શકે 
છે  

 પ્રર્તબબિંબબત પ્રશ્નો  સમજણને તપાસવા માટે ઉપ ોર્ કરવામા ંઆવે છે 
 બધં પ્રશ્નો   ર્નદેશ, મદુ્દા પર ટકાવી રાખવા અને તથ્ ોની ચકાસણી માટે ઉપ ોર્મા ં 

લેવા  છે.  

 

નીચેના સચૂનો અસરકારક રીતે પ્રશ્ન પછૂવાની તકનીકોને વણગવે છે:  
 મૈત્રીપણૂગ અને મટુત અબર્ર્મનો ઉપ ોર્ કરો 
 તમારા પોતાના ર્ાવ-ર્બંર્માી પ્રત્ ે સર્ાન રહો  
 પષુ્ટ્કળ પ્રમાણમા ંમટુત પ્રશ્નો પછૂો જેમ કે “ મને સમજાવો.........”, મને તેના ર્વશે વધ ુજણાવો...” 
 બધં પ્રશ્નોનો મ ાગકદત ઉપ ોર્ કરો.  

 

અિિકાિક િીિે િાુંર્ભળવુું  
પ્રત્ ા ન એ દ્ધદ્વ-માર્ી પ્રકિ ા છે અને તેમા ંબોલવાની તેમજ સારં્ળવાની પણ જપતર હો  છે. સારં્ળવામા ંસહજ રીતે 
સારં્ળતા રહવેા કરતા ંશુ ંકહવેામા ંઆવી રહ્ુ ંછે તે સારં્ળવાનો સમાવેશ થા  છે. અસરકારક રીતે સારં્ળવાને નીચે 
જણાવ ા ંમજુબ સકિ તાથી પ્રોત્સાકહત કરી શકા  છે:  

 બોલવાનુ ંબધં કરો  
 જેની કહસાબી તપાસ થઈ રહી છે તેને દશાગવો કે તમે સારં્ળવા મારં્ો છો 
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 ર્વિેપો ર્વશે સર્ાનતા રાખો  
 સવંેદના સાથે સારં્ળો  
 જેની કહસાબી તપાસ થઈ રહી છે તેને પ્રર્તર્ાવ આપતા ંપહલેા થોર્ો  
 ખાતરી કરો કે તમે સર્વસ્તાર વણગન દ્વારા સમજી શકો છો  
 નોંધો ખલુ્લી રીતે લો  
 ધીરજ રાખો, અવરોધશો નકહિં.  

 

સારં્ળવુ ંએ સકિ  કિ ા છે જેને જેમની કહસાબી તપાસ થઈ રહી છે તેમણે શુ ંકહ્ુ ં તેનો સાર કરીને અને પછી તેનુ ં
પનુરાવતગન કરીને વધારી શકા  છે.  

 

અિિકાિક અવલોકન  
ર્વષ  સાથે કોઈ જેટલુ ંવધ ુપકરબચત હશે, તેટલુ ંજ તે ીછુ ંસચેત અથવા કાળજી લેનારંુ હોઈ શકે છે. આ જ કારણ છે 
કે મોટાર્ાર્ના અકસ્માતો ઘરમા ંઅથવા તેની નજીક થતા ંહો  છે. કહસાબી તપાસકતાગ માટે એ જપતરી છે કે તેી તપૃ્ત 
ન બને, અને ન તો પવૂગ-કલ્પના ધરાવતા ંર્વચારો અને ધારણાીને પ્રર્ાર્વત કરવાની પરવાનર્ી આપે કે ન તો તેનુ ં
અવલોકન કરે. હમેંશા જેનુ ંઅવલોકન કરવામા ંઆવયુ ંહો  તેની સમજણની ખરાઈ કરો. અવલોકનો ઉદે્દશ પરુાવા સાથે 
પ્રમાણભતૂ હોવા ંજપતરી છે.  
 

રહિાબી િપાિ માટેના િામાસય સચૂનો: 
નીચે કેટલીક સચૂનો આપાવામા ંઆવી છે જે કહસાબી તપાસ દરર્મ ાન પ્રકિ ાને વધ ુ પારદશી અને અસરકારક 
બનાવી રાખવા માટે લાગ ુકરી શકા .   

 નોંધ ર્નખાલસ રીતે લો. 
 સારાસચંાર દ્વારા અને જેની કહસાબી તપાસ થઈ રહી છે તેની સામેલર્ીરીથી પારદશગકતાને વધારો  
 ખલુ્લી પદ્ર્તી સ્થાપો – તે પરીિા નથી  
 લોકોને ઉપર સ ુોજજત ન કરશો  
 પ્રવરૃ્ત્તીના પકરણામો પર ધ્ ાન કેષ્ન્રત કરો –  ાદ રાખો, પ્રણાલી માત્ર પ્રવતગવી ન જોઇએ પરંત ુ

અસરકારક પણ રહવેી જોઇએ  
 અનવુતી નોંધોને સારી રીતે રાખો  
 તમને કહસાબી તપાસના પરુાવા તરફ લઈ જઈ શકે તે માટે “મને દશાગવો”, “શુ ંહુ ંજોઈ શકંુ” જેવા ંશબ્દોનો 

ઉપ ોર્ કરો  
 કહસાબી તપાસકતાગન ુ ંજેની કહસાબી તપાસ થઈ રહી છે તેનાથી ધ્રવુીકરણ કરે તેવી વતગણકૂ ટાળો  
 “શા માટે”, “તમે”, “પરંત”ુ જેવા શબ્દો અને સપંણૂગ જેમ કે “હમેંશા”, અથવા “ક્ારે  નકહિં” ના ઉપ ોર્ને ટાળો.  
 વધ ુપડતા ંટીકાત્મક ન બનશો, તારણોને પકરપ્રેક્ષ્ મા ંરાખો.  
 ટીકા ન કરશો  

 જેની તપાસ થઈ રહી છે તેના પર તમારા પવૂગ-ધારણાયટુત ર્વચારો લાદશો નકહિં  
 તમારા કહસાબી તપાસના તારણોની માન્ તાની ખાતરી માટે “શુ ંતેમા ંએવા ંકોઈ કારણ છે કે શા માટે.. ” જેવા ં

વાક્નો ઉપ ોર્ કરો  
 તમને જેવી કોઈ મશુ્કેલી જણા , તેની ચચાગ કરો. બેઠકની પણૂગતા સધુી તેની રાહ ન જુી.  
 આસપાસ ફરતા ંરહો અને ખાતરી કરો કે તમે લોકોની સાથે વાત કરતા ંરહો  
 પહલેા ંસ્થળૂબાબતો પર ધ્ ાન કેષ્ન્રત કરો, ત્ ારબાદ સકૂ્ષ્મ પર.  
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પરિર્શષ્ટ 4  નમનૂા િૈયાિ કિવાની િકનીકો 
 

ઉદે્દશ પરુાવા એકત્ર કરવાની પ્રકિ ામા ંદસ્તાવેજો અને રેકોર્ડ ગસના નમનૂા તૈ ાર કરવા, કમગચારીીના પસદં કરા ેલા 
પ્રર્તર્નર્ધના સાિાત્કાર , અને સયો ના કારોબારી વ વહારોની મખુ્  કામર્ીરીીના નીકરિણનો સમાવેશ થા  છે.  
 
જ્ ારે દસ્તાવેજોના પકરિણ દ્વારા પરુાવા એકત્ર કરવામા ંઆવી રહ્યા ંહો  ત્ ારે નમનૂા તૈ ાર કરવાની પદ્ર્તીને 
અને નમનૂાના કદને ધ્ ાનમા ંલેવા આવશ્ ક છે. નમનૂાનુ ંકદ, ખાસ કરીને કુલ વસર્તના સબંધંમા,ં કુદરતી રીતે જે 
આકારણીીના પકરણામોમા ંઆત્મર્વશ્વાસને પ્રર્ાર્વત કરશે. નમનૂા તૈ ાર કરવાનુ ંકા ગ માત્ર એટલા ંપરુાવા સધુીની 
પહોંચ માટે હાથ ધરાવુ ંજોઇએ કે પ્રણાલી અને પ્રકિ ાી સ્થાનબદ્ છે અને અસરકારક છે. નમનૂા પદ્ર્તીએ એ 
સરુ્નર્િત કરાવવાની જપતર છે કે પ્રર્તર્નર્ધ નમનૂાીનો ઉપ ોર્ કરવામા ંઆવ ો છે અને કોઈ રીતે પવૂાગર્ાવ રાખવામા ં
નથી આવ ો અને તે સમાન પકરણામોમા ંપકરણમશે અથવા જો અલર્ નમનૂાી પસદં કરવામા ંઆવ ા ંહોત તો પણ 
જૂદા ંપકરણામો ન આવ ા ંહોત તેવા પકરણામો આપી શકે.    

 

તારણો અને બબન-સમાનપુતપતાીને ર્સદ્ કરવા માટે પરૂતી અને/અથવા સાચી માકહતી એકત્ર કરવામા ંઆવી છે કેમ 
તે અંરે્ આિ ગ થવુ ંઅસામાન્  નથી. ર્સદ્ાતંમા,ં પરૂતી માકહતી એકત્ર કરવામા ંઆવે છે જો:  
 

 કા ગદેખાવ અન ેવ વસ્થાપન પ્રણાલીને સારી રીતે સમજવામા ંઆવી હો  
 કહસાબી તપાસને સબંર્ધત હો  તે રીતે મખુ્  કામાર્ીરીી કરતા ંકમગચારીીના સાિાત્કાર કરવામા ંઆવ ા ં

હો .  
 તેમા ંબબન-સમાનપુતપતાીના સરં્ર્વત મળૂ કારણોની ીળખ માટેના પરૂતા ંપરૂાવા હો .  

 

જો કે, ઘણી વખત કહસાબી તપાસકતાગને મોટી સખં્ ામા ંદસ્તાવેજો, નોંધો, લેવડ-દેવડના વ વહારો અને કમગચારીીનો 
સામનો કરવો પડતો હો  શકે છે. સમાનપુતપતાના સ્તર અને અસરકારકતા નક્કી કરવા માટે નમનૂા તૈ ાર કરવાની 
જપતકર ાતો માટે દરેક દસ્તાવેજની ચકાસણી અને પ્રત્ ેક કમગચારીના સાિાત્કાર કરવામા ં કહસાબી તપાસકતાગન ે
સસ્મ ના પકરમાણો રોકતા ંહો  છે.  

 

પરંત ુનમનૂાી કેટલા ંમોટા હોવા જપતરી છે, અને નમનૂા તૈ ાર કરવા માટે કઈ પદ્ર્તી લાગ ુકરવી જોઇએ?  ોગ્  
નમનૂા તૈ ાર કરવાની પદ્ર્તના ઉપ ોર્થી નમનૂાનુ ંએક ઉબચત કદ(n)સ્થાર્પત કરવાથી એ સરુ્નર્િત થશે કે સમીિા 
હઠેળની વસર્ત (N)ના સબંધંમા ંમાન્  ર્નષ્ટ્કષોકાઢવામા ંઆવશે.  
 

પસદં કરવામા ંઆવેલા નમનૂા  ોગ્  અને રિણાત્મક છે તેની ખાતરીમા ંસહા ક બની શકે તે માટે, નીચેના છ પર્લા ં
ધ્ ાનમા ંલઈ શકા :  

1. હાથ ધરવામા ંઆવતા ંકહસાબી તપાસના માપદંડના ઉદે્દશ નક્કી કરવા અને સમીિા કરવી – એ શુ ંછે જેની 
તમે શોધ કરી રહ્યા ંછો? શુ ં તે રોજજિંદી પ્રવરૃ્ત્ત અંરે્ના એકંદર અનપુાલન છે જે અંતર્ગત તમારે ઘણા ંબધા 
રેકોર્ડ ગસ જોવા પડશે (દા.ત. દેખરેખના પકરણામો અથવા ઇનવૉઇર્સઝ) અથવા શુ ંતે સ્થાનબદ્ હોવી જોઇતી 
કોઈ સામાન્  જપતકર ાતો છે – દા.ત. એક કા ગનીર્ત અથવા જોખમની આકારણી માટેની જપતકર ાત?  

2. ઉપલબ્ધ છે તે માકહતીની વસર્તની ીળખ કરો – સમીિા માટે ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ ગસ, કમગચારીી ર્વ.ની વસર્ત 
કઈ છે? અને તમે જેની કહસાબી તપાસ કરી રહ્યા ંછો તેની સાથેની સલંગ્નતા શુ ંછે?   

3. નમનૂા તૈ ાર કરવાની પદ્ર્ત પસદં કરવી – શુ ંતમે ન્ ા ી અથવા આંકડાકી  અબર્ર્મનો ઉપ ોર્ કરશો?  
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4. નમનૂાનુ ં  ોગ્  કદ નક્કી કરવુ ં –વસર્ત, ઉદે્દશ્  અને અન્  વ વહાકરક ર્વચારણાી જેમ કે સમ  જેવી 
ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવેલી બાબતોની સમીિા માટે તમારે કેટલી વસ્તીુની જપતર પડશે?  

5. નમનૂા લેવાનુ ંકામ હાથ ધરો.  
6. પકરણામોના દસ્તાવેજ તૈ ાર કરવા – તમે જે જોયુ ં છે, તેના દસ્તાવેજ અને રેકોડગ, તેમજ પદ્ર્ત, તકગ અને 

વસર્ત સબંરં્ધત નમનૂાની માત્રાી હમેંશા રાખવી.   

 

પર્લુું  1: પ્રરિયાનો ઉદે્દશ અને મહત્વ નક્કી કિવો 
જે પ્રકક ાની કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવી રહી છે તેના ંઇચ્ચ્છત પકરણામો ખરેખર શુ ં હો  શકે તેની ીળખ 
કરવી જપતરી છે. પ્રકિ ાના ઉદે્દશ(શો) નક્કી કરવાથી કહસાબી તપાસકતાગને સમીિા હઠેળની વસર્તની સીમાીની 
સ્પષ્ટ્ટપણે ીળખ કરવામા ંમદદ મળશે. જપતરી પકરણામોને સમજવાથી કહસાબી તપાસકતાગ પ્રકિ ાનુ ંમહત્વ નક્કી 
કરી શકશે. વધ ુ મહત્વની પ્રકિ ાીને વધારે આત્મર્વશ્વાસની જપતર પડશે જે પસદં કરવામા ંઆવેલ નમનૂાના 
કદને પ્રર્ાર્વત કરશે.  

 

પર્લુું  2: િમીક્ષા માટે વિર્િની ઓળખ કિવી 
નમનૂા તૈ ાર કરવાની પ્રકિ ામા ં હવે પછીનુ ં પર્લુ ં સમીિા અંતર્ગત રહલેી વસર્તની ીળખ કરવાનુ ં છે. 
સામાન્ પણે આ કમાગચારીીના સાિાત્કાર કરીને અથવા રેકોર્ડ ગસની સમીિા દ્વારા કરવામા ં આવતુ ં હો  છે. 
ઉદાહરણ તરીકે, જ્ ારે કોન્રાટટસગ માટે પ્રવતગન તાલીમને માન્  કરવામા ં આવતી હો , ત્ ારે સબંરં્ધત 
વ વસ્થાપકોના સાિાત્કાર દ્વારા અથવા માન્  કોન્રાટટસગની  ાદીની સમીિા દ્વારા કોન્રાટટસગના લોકોને નક્કી કરી 
શકા  છે.   
 

કહસાબી તપાસોના બધા જ તારણો અને ર્નષ્ટ્કષો જેના નમનૂા તૈ ાર કરવામા ંઆવ ા છે તેના ં પર આધાકરત 
હોવાથી, નમનૂા લેતા ંપહલેા ંલોકોની ીળખ કરવી જપતરી છે.  

 

પર્લુું  3: નમનૂાિૈયાિકિવાનીપદ્ધર્િપિુંદકિવી 
કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા નમનૂા તૈ ાર કરવાના બે સામાન્  પ્રકારોનો ઉપ ોર્ થઈ શકે છે – ન્ ા ી નમનૂા 
અને સરં્ાવનાત્મક નમનૂા તૈ ાર કરવા.  

 

સયાયીનમનૂાિૈયાિકિવા 
ન્ ા ી નમનૂાકરણનો ઉપ ોર્ ત્ ારે થઈ શકે છે જ્ ારે કહસાબી તપાસકતાગને એવો સદેંહ થા  કે સમસ્ ા અન ે
પ્રવતે છે અને તે ઇચ્છા કરે કે આ શકંાના આધાર માટે ઉદે્દશ પરુાવા પ્રાપ્ત કરવા જોઇએ. આ નમનૂાકરણના 
અબર્ર્મમા ં એકંદર વસર્તના ચોટટસ ઉપર્ણ તરફી નમનૂાનો સમાવેશ થા  છે. ઉદાહરણ તરીકે, કહસાબી 
તપાસકતાગ એવુ ં જાણી લાવે કે નવા કારોબારી ર્ાર્ીદાર જેમ કે આઉટસૉર્સિંર્ કોન્રાટટને હાલમા ં જ ર્નયટુત 
કરવામા ંઆવ ા ંછે. કહસાબી તપાસકતાગ એ સરુ્નર્િત  કરવા માટે કે શુ ંસયો એ પસદંર્ી પ્રકિ ા દરર્મ ાન ઉબચત 
ડય ુકડબલઝન્સ અને/અથવા જોખમની આકારણી કરી છે, આ નવી કારોબારી ર્ાર્ીદાર પર નમનૂા તૈ ાર કરવાની 
પ્રવરૃ્ત્તને કેષ્ન્રત કરવાનુ ંનક્કી કરી શકે છે.   

 

િુંર્ભાવનાત્મકનમનૂાિૈયાિકિવા 
નમનૂા તૈ ાર કરવાના વધ ુપડતી સામાન્  પદ્ર્તને સરં્ાવનાત્મક નમનૂાકરણ તરીકે ીળખવામા ંઆવે છે. આ 
નમનૂા તૈ ાર કરવાની પ્રકિ ા એ સરુ્નર્િત કરે છે કે નમનૂો સમીિા હઠેળની સમગ્ર વસર્તનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે. 
કહસાબી તપાસકતાગી દ્વારા નીચે મજુબની ચાર સરં્ાવનાત્મક નમનૂાકરણની પદ્ર્તી લાગ ુકરવામા ંઆવી શકે 
છે:   
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  ાદ્દચ્ચ્છક નમનૂા તૈ ાર કરવા  
 ાદ્દચ્ચ્છક નમનૂા તૈ ાર કરવા, સૌથી વધ ુર્વસ્તતૃપણે ઉપ ોર્મા ંલેવાતી નમનૂા તૈ ાર કરવાની પદ્ર્ત છે, 
જે સરુ્નર્િત કરે છે કે વસર્તના બધા જ ર્ાર્ોને પસદંર્ીની એકસમાન તક હો  છે.  ાદ રાખવા માટેનો એક 
જપતરી મદુ્દો એ છે કે નમનૂાની પસદંર્ી કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા થવી જોઇએ, નકહિં કે જેને તપાસવામા ંઆવી 
રહ્યા ં છે તેમના દ્વારા. આ નમનૂા તૈ ાર કરવાની પદ્ર્તએ એ સરુ્નર્િત કરવા જોઇએ કે કહસાબી તપાસના 
તારણો સમગ્ર વસર્તનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે.   
 

 

 બ્લૉક નમનૂાી તૈ ાર કરવા  
બ્લૉક નમનૂાકરણનો ઉદે્દશ્   ાદ્દચ્ચ્છક રીતે પસદં કરવામા ં આવેલા ચોટટસ ર્વર્ાર્ો અથવા જૂથોની 
ર્વર્તોના પકરિણ દ્વારા વસર્ત ર્વશેના ર્નષ્ટ્કષો કાઢવા. આ નમનૂાકરણ જ્ ારે વસર્ત ખબૂ મોટી હો  અને 
સ્પષ્ટ્ટ  ાદ્દચ્ચ્છક નમનૂાી પસદંર્ી અને તપાસ કરવી ખબૂ વધારે સમ  મારં્ી લેતી બને તેમ હો  ત્ ારે 
લાગ ુકરી શકા  છે.  

 

ઉદાહરણ તરીકે, એક કંપની અઠવાકડ ાના પાચં કદવસ, કદવસમા ંબ ેવખત હવાના ઉત્સર્જનની દેખરેખ રાખી 
રહી હો  શકે છે. લર્ર્ર્ 480 તપાસ પકરણામોમાથંી (લર્ર્ર્ 12 મકહનાના દેખરેખના રેકોર્ડ ગસમાથંી) 
 ાદ્દચ્ચ્છક નમનૂો પસદં કરવા કરતા,ં કહસાબી તપાસકતાગ એર્પ્રલ, જુલાઈ અને ઑટટોબર માટે બધુવારના 
રોજ તૈ ાર કરવામા ંઆવતા ંબધા ંજ રેકોર્ડ ગસને પસદં કરી શકે.   

 

 સ્તરીકરણ નમનૂા તૈ ાર કરવા  
સ્તરીકરણ નમનૂા તૈ ાર કરવાની બાબતને ત્ ારે લાગ ુ કરી શકા  છે જ્ ારે ત્ ા ં વસર્તના કદ અને 
લાિાબણકતાીમા ંર્વસ્તતૃ ર્વર્વધતાી હો  છે. તે બ્લૉક નમનૂાકરણને મળતુ ંઆવે છે અને વસર્તને જૂથો 
અથવા ઉપર્ણોમા ં વહેંચી દે છે જેમ કે કદવસની પાળી/રાર્તની પાળી, પણૂગકાલીન/હરં્ામી કમગચારીી, 
ઉચ્ચ માત્રા/ર્નમ્ન માત્રા ર્વ. ઉદાહરણ તરીકે, એક કહસાબી તપાસકતાગને એવી જાણ થા  કે મજૂરીના દર 
અને કપાતો ર્વશેની માકહતી ઉત્પાદનના વ સત સમ  દરર્મ ાન ીછી ઔપચાકરક હો  છે. કહસાબી 
તપાસકતાગ આ વ સ્ત સમ ર્ાળાી દરર્મ ાન નમનૂા તૈ ાર કરવા પર ધ્ ાન આપવાનુ ંનક્કી કરી શકે છે.  

 

 અંતરાલ નમનૂાકરણ 
અંતરાલ નમનૂાકરણ ર્વર્વધ અંતરાલો પર નમનૂાી પસદં કરે છે (જ્ ા,ં ઉદાહરણ તરીકે, વસર્તનો દરેક 
Nમા ર્વર્ાર્નુ ં ર્વશ્લેષણ કરવામા ંઆવે છે.  ાદ્દચ્ચ્છક નમનૂાકરણમા ંહો  છે તે રીતે, દરેક વસ્તનેુ પસદંર્ી 
થવા માટેની એક સમાન તક હો  છે અને એ રીતે, અંતરાલ નમનૂાકરણમા ંપ્રથમ પસદં કરવામા ંઆવેલી 
વસ્ત ુ  ાદ્દચ્ચ્છક રીતે નક્કી કરવામા ં આવેલી હોવી જપતરી છે. નમનૂાકરણના અંતરાલ સામાન્ પણે કુલ 
વસર્તના ઇચ્ચ્છત નમનૂાના કદ સાથેના ર્ાર્ાકારથી નક્કી કરવામા ંઆવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જો એક 
કહસાબી તપાસકતાગ એવી ખરાઈ કરવા મારં્તા હો  કે સાપ્તાકહક કા ગસ્થળ ર્નકરિણો છેલ્લા ંબાર મકહનાથી 
હાથ ધરવામા ંઆવે છે તો, તેી કે તેણી સમીિા માટેના 52 સપ્તાહના સમ ર્ાળામાથંી દસ સાપ્તાકહક 
ર્નરીિણ અહવેાલોના નમનૂાી પસદં કરવાનુ ં નક્કી કરી શકે છે. આ દરેક પાચંમા અહવેાલના 
નમનૂાકરણના અંતરાલ તરફ દોરી જશે. જે પ્રારંર્ બબિંદુ પસદં કરવામા ંઆવ ો છે તે જો ચાર હો  તો, 
કહસાબી તપાસકતાગ અહવેાલને ચાર અઠવાકડ ા માટે નમનૂો તૈ ાર કરશે અને સપ્તાહ નવ, તેર ર્વ. માટે 
અહવેાલોની પસદંર્ી કરશે.    
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પર્લુું 4: નમનૂાન ુું કદ નક્કી કિવ ુું 
 

નમનૂાકરણ અબર્ર્મ માટે નમનૂાના કદ આંકડાકી  રીતે અથવા તો કહસાબી તપાસકતાગના વ ાવસાર્ ક ચકુાદાના 
આધારે નક્કી કરી શકા  છે. નાણાકી  કહસાબી તપાસ કે જ્ ા ંઆંકડાકી  પદ્ર્તી વધ ુસસુરં્ત હો  છે તેનાથી 
ર્વપકરત વ વસ્થાપન પ્રણાલીની કહસાબી તપાસમા ંપછીની પદ્ર્તનો સામાન્ પણે વધ ુઉપ ોર્ કરવામા ંઆવે છે. 
કહસાબી તપાસકતાગીએ એ ધ્ ાનમા ંરાખવુ ંજપતરી છે કે નમનૂાનુ ંકદ, ખાસ કરીને કુલ વસર્તના સબંધંમા,ં કુદરતી 
રીતે જ કહસાબી તપાસના પકરણામોમા ંઆત્મર્વશ્વાસને પ્રર્ાર્વત કરશે.  
 

મોટા ર્ાર્ની કહસાબી તપાસ પકરન્સ્થર્તીમા ંજપતકર ાત સામેના અનપુાલનને નક્કી કરવા માટે એકંદર વસર્તના 
10%ની સમીિા પરૂતી હો  શકે છે. જો કે, આ અબર્ર્મ ત્ ારે ખબૂજ બોજાપતપ અને સમ  માર્ી લેતો બને છે 
જ્ ારે મોટી સખં્ ામા ં વસર્તનો સામનો કરવાનો થા  છે. આવા ં સજંોર્ોમા,ં એક નાના નમનૂાના કદને પસદં 
કરવામા ં આવવો જોઇએ. નમનૂાના કદને નક્કી કરવા માટે આંકડાકી  અબર્ર્મ લાગ ુ કરવાથી કહસાબી 
તપાસકતાગ સમીિા હઠેળની વસર્તમા ંઅનપુાલનની એકંદર ન્સ્થર્તમા ંઆત્મર્વશ્વાસના સ્તર ર્વશે સર્ાન બની શકે 
છે.  

 

ગણુવત્તા ર્ન તં્રણ ઉદ્યોર્મા ં ઘણા ં વષોથી  લશ્કરી ધોરણ 105D (લિણો દ્વારા ર્નકરિણ માટે નમનૂાકરણની 
પદ્ર્તી અન ેકોષ્ટ્ટકો) જેવા ંધોરણોનો ઉપ ોર્ કરવામા ંઆવી રહ્યો છે. આ ધોરણો ઇચ્ચ્છત સ્વીકારવા  ોગ્  
ગણુવત્તા સ્તર પર આધાકરત નમનૂાકરણની  ોજનાી અને કોષ્ટ્ટકોની શે્રણી પરૂી પાડે છે. નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક (કોષ્ટ્ટક 
16) લશ્કરી ધોરણ 105D માથંી અપનાવવામા ંઆવયુ ં છે અને શે્રષ્ટ્ઠકર નમનૂા કદને નક્કી કરવા માટેના પ્રારંર્ 
બબિંદુ તરીકે ઉપ ોર્મા ંલઈ શકા  છે, ખાસ કરીને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતી પ્રકિ ાી અથવા કામર્ીરીીમા ંકેમ કે 
તે એકંદર વસર્ત સબંરં્ધત કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા તારવવામા ંઆવેલા ર્નષ્ટ્કષોમા ંઆત્મર્વશ્વાસનો વધારો કરશે.  

 

કોષ્ટક 16 વિર્િના કદના આધાિે લઘિુમ નમનૂાનુું કદ  
વિર્િનુું કદ (N) લઘિુમ નમનૂાનુું કદ (n) 

          2-8 તમામ 
          9-15 9 

          16-25 10 

          26-50 13 

          51-90 20 

          91-150 32 

           151-280 50 

           281-500 80 

           501-1200 200 

           1201-3200 315 

                                     3201-10000 500 

 

નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક  (કોષ્ટ્ટક 17) સમીિા માટેના નમનૂાનુ ંકદ નક્કી કરવા માટેના ર્વકચ્લ્પક આંકડાકી  આધારો પરૂા ં
પાડે છે (લશ્કરી ધોરણ 105dમાથંી પણ)   
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કોષ્ટક 17 નમનૂાના કદમાું ર્વશ્વાિ  

નમનૂાનુું કદ(n) ર્વશ્વાિ કે દિેક નમનૂાના કદ માટે નીચેની ટકાવાિી કિિાું વિર્િ હવે ખામીયકુ્કિ 
નથી (જ્યાું કુલ વિર્િના n ≤ 0.1 N) 

90% 95% 

100 2.3% 3.0% 

50 4.5% 6.0% 

30 7.0% 10.0% 

20 11.0% 14.0% 

15 14.0% 18.0% 

10 21.0% 26.0% 

5 44.0% 53.0% 

2 72.0% 78.0% 

 

કોષ્ટ્ટક 17નો ઉપ ોર્ કરીને, નમનૂાકરણમા ંઆંકડાકી  ર્વશ્વાસની માત્રા સ્થાર્પત કરી શકા  છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
30 રેકોર્ડ ગસની સમીિા ક ાગ પછી જો કોઈ બબન-સમાનપુતપતાીની ીળખ કરવામા ંન આવે તો, ત્ ારબાદ કોઇપણ 
વ ન્ટત 90% એવો ર્વશ્વાસ ધરાવતો થઈ જા  છે કે બધા પકરણામોમાથંી  7.0% કરતા ંીછા ંબબન-સમાનપુતપ છે. 
વાસ્તર્વકતામા,ં સમાનપુતપતાની ખરી ન્સ્થર્ત ઉચ્ચ હોઈ શકતી હતી. આ નમનૂો માત્ર ત્ ારે અ લાગ ુપડશે જ્ ારે 
નમનૂાને ખરેખર  ાદ્દચ્ચ્છક રીતે લેવામા ંઆવ ો હો . કુલ વસર્તનુ ં કદ ર્ણતરીને અસર નકહિં કરે ર્સવા  કે 
નમનૂાની વસર્ત (n) કુલ વસર્ત (N) થી ીછી અથવા 10 ટકા હો , અન્ થા n ≤ 0.1 Nમા ંવ ટત કરવામા ંઆવી 
હો  તે મજુબ હો .  
 

પર્લુું  5: નમનૂાકિણ હાથ ધિવ ુું  

એક વખત જેવુ ંપર્લુ ં4 પણૂગ થઈ જા , પછી નમનૂાકરણની શપતઆત થઈ શકે છે. પવૂાગગ્રહની કોઇપણ તકને 
ઘટાડવા માટે, એ જપતરી છે કે નમનૂાની પસદંર્ી જેની તપાસ કરવામા ંઆવી છે તેના ંબદલે કહસાબી તપાસકતાગ 
કરે. ઉદાહરણ તરીકે, જો કહસાબી તપાસકતાગ તાલીમ ર્વર્ાર્માથંી તાલીમ રેકોર્ડ ગસ પસદં કરીને, એ ખરાઈ 
કરવાની ઇચ્છા રાખે કે કોન્રાટટસગ પ્રવતગન તાલીમ પ્રાપ્ત કરી છે માત્ર એ કોન્રાટટસગને દશાગવે છે કે જેમને તાલીમ 
આપવામા ંઆવી છે. સાઇટ પર હો  તે બધા ંજ કોન્રાટટસગની  ાદી પ્રાપ્ત કરવી અને આ  ાદીમાથંી નમનૂાની 
પસદંર્ી કરવી કહતાવહ છે 
 

પર્લુું  6: પરિણામોના દસ્િાવેજ કિવા 
નમનૂાકરણની પ્રકિ ામા ં ર્નણાગ ક પર્લુ ં પકરણામોનુ ં દસ્તાવેજીકરણ છે. નીચેની માકહતીને રેકોડગમા ં લેવામા ં
આવવી જોઇએ:   

 કહસાબી તપાસ કરવામા ંઆવતી હો  તે પ્રકિ ાના ઉદે્દશ્ ો  
 સમીિા હઠેળની વસર્ત 
 લાગ ુકરવામા ંઆવેલી નમનૂાકરણ પદ્ર્તનો પ્રકાર અને શા માટેના કારણો  
 પસદં કરવામા ંઆવેલ નમનૂાનુ ંકદ અને કારણો શા માટેના કારણો 
 નમનૂાના પકરણામો.  

 

આખરે, પકરણામો જપતકર ાતો સાથે સમાનપુતપતા કે બબન-સમાનપુતપતાના તારણોને ઉદે્દશાત્મક આધાર પરૂો પાડવા માટે 
પરૂતી હોવી જોઇએ. નમનૂાનુ ંકદ, ખાસ કરીને કુલ વસર્તના સબંધંમા,ં કહસાબી તપાસના પકરણામોમા ંઆત્મર્વશ્વાસન ે
કુદરતી રીતે જ પ્રર્ાર્વત કરશે. નમનૂાનુ ંકદ એ આત્મર્વશ્વાસના વાજબી સ્તરને પરંુુ પાડત ુ ંહોવ ુ ંજોઇએ કે તે મોટા 
જૂથનુ ંપ્રર્તર્નર્ધત્વ કરે છે.  
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પરિર્શષ્ટ 6 રહિાબી િપાિ યોજનાની િુંિચનાનુું ઉદાહિણ 
 

િભ્ય: રહિાબીિપાિનીિાિીખો: આિજેિીધોિણ: 

િાિીખ/રદવિ જોર્વાઈિુંદર્ભગ 
રહિાબીિપાિકિાગ 1 રહિાબીિપાિકિાગ 2 

સરુ્વધા િુંપકગ સરુ્વધા િુંપકગ 
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પરિર્શષ્ટ 7 િમાનરુૂપિાનીિુંિચનાનુુંર્નવેદન 
આ સરંચના જપતરી માકહતીને પતપરેખાકંકત કરવાનુ ંલક્ષ્  ધરાવે છે. સલંગ્ન પાસાીને દરેક ધોરણ માટેની સબંરં્ધત 
આકારણી કા ગપનુ્સ્તકાીમા ંફરીથી રજુ કરવામા ંઆવશે.  

િભ્યનુું નામ   

રહિાબી િપાિની િાિીખ  

આિજેિી ધોિણ(કૃપ ા એક 
પર ખરાનુ ંર્નશાન કરો) 

 વ વહારોની સકંહતા   કસ્ટડીની શ્ ૃખંલા  

રહિાબી િપાિનો 
પ્રકાિ(કૃપ ા એક પર ખરાનુ ં
ર્નશાન કરો) 

 પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ   મધ્ -સત્ર સમીિા (સીીપી) 
 પનુ:પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસ   દેખરેખ સમીિા  (સીીસી) 

િમાનરુૂપિાનુું ર્નવેદન: 
(કૃપ ા એક પર ખરાનુ ં ર્નશાન 
કરો) 

કહસાબી તપાસના કા ગિેત્ર અને તારણો, મલુાકાત કરવામા ંઆવેલ સ્થળો અને સયો  દ્વારા પરૂી 
પાડવામા ંઆવેલી માકહતીના આધારે 

 સયો એ 3 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા સાથે સાતત્ તાપણૂગ સમાનપુતપતાના સ્તરનુ ં
પ્રદશગન કયુું છે.  

 સયો એ 1 વષગના સિંમણશીલ પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા (માત્ર સીીપી) સાથે 
સાતત્ તાપણૂગ સમાનપુતપતાના સ્તરનુ ંપ્રદશગન કયુું છે.  

 ચાર અનિુર્મક 1 વષગના પ્રમાણીકરણ પકરણામો (માત્ર સીીપી)ના કારણસર સયો  
આરજેસી પ્રમાણીકરણ માટે લા ક ઠરતા ંનથી.   

 પ્રમખુ બબન-સમાનપુતપતા(ી) ની ીળખ થઈ હોવાના લીધે સયો  આરજેસી 
પ્રમાણીકરણ માટે લા ક ઠરતા ંનથી. (માત્ર સીીસી)  

 જકટલ ર્રં્ની ીળખ કરવામા ંઆવી છે અને આરજેસી વ વસ્થાપન ટીમે ર્શસ્તર્રં્ની 
કા ગવાહીી શપત કરવી જોઇએ.  

મધ્ય-િત્ર િમીક્ષાની 
જરૂરિયાિ  (માત્ર િીઓપી) 

કા ગિેત્ર અને તરાણો, પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ/પનુ:પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસ, 
મલુાકાત કરવામા ંઆવેલ સ્થળો અને સયો  દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવેલી માકહતીના આધારે(એ, 
બી, અથવા સી પસદં કરો અને લાગ ુપડતા ંહો  તે બધાને ખરાનુ ંર્નશાન કરો):  

 

 A. સયો ને મધ્ -સત્ર સમીિાની જપતર નથી કારણ કે: 

 પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ં કોઈ અપેબિત 
ફેરફાર થ ા નથી.   

 સયો  <25 પણૂગ સમ  સમકિ કમગચારી ધરાવે છે.  

 વતગમાન સમાનપુતપતા સ્તરોને ફેરફારોનુ ંીછુ ંજોખમ અને મજબતૂ વ વસ્થાપન 
ર્ન તં્રણો.  

 B. સયો ને 3 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ  ર્ાળા દરર્મ ાન 12-24 મકહનાીની અંદર 
બબન-સમાનપુતપતાની સામે સધુારાત્મક પર્લા પર પ્રર્ર્તની સમીિા માટે ડેસ્કટોપ 
મધ્ -સત્ર સમીિાની જપતર છે, પરંત ુસ્થળ મલુાકાતની જપતર નથી કારણ કે:   

 પર્લાીની દૂરથી પણ ખરાઈ કરી શક  છે; અથવા  

 મહત્વની જોર્વાઈીને કોઈ જોખમ નથી; અથવા 
 સમકિ માન્   ોજનાી માટે ત્ ા ંસમાતંર કહસાબી તપાસ કા ગિમો છે  (દા.ત. 

ડી બબઅસગબીપીપી, SA8000, OHSAS 18001, ISO14001) 

 C. સયો ને 3 વષગના પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન મધ્  સત્ર સમીિાની જપતર 
પડશે જેમા ંસ્થળ મલુાકાતની પણ જપતરનો સમાવેશ થા  છે કારણ કે:  

 પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળા દરર્મ ાન પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રમા ં જ્ઞાત અને 
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અપેબિત ફેરફારો થ ા ંછે   
 પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસમા ં મહત્વની જોર્વાઈી માટે >2 ર્ૌણ બબન-

સમાનપુતપતાી; અથવા કુલ >4 ર્ૌણ બબન-સમાનપુતપતાી ીળખી કાઢવામા ં
આવી છે 

 મહત્વની જોર્વાઈી માટે નવી પ્રણાલીી અને ર્ન તં્રણો જેને પ્રમાણીકરણ 
કહસાબી તપાસમા ંચકાસી શકાઈ નથી.  

 મહત્વની જોર્વાઈીની સામે બબન-સમાનપુતપતાીના જોખમ સાથેનીએ 
સરુ્વધાી  

 પ્રમખુ કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા રજુ કરવામા ં આવેલ અન્  આકષગક કારણો 
(કૃપ ા કારણો દશાગવો):  

 

પષુ્ષ્ટકિણ  કહસાબી તપાસકતાગ પષુ્ષ્ટ્ટ કરે છે કે  
 સયો  દ્વારા પરૂી પાડવામા ંઆવેલી માકહતી સાચી છે અને આ અહવેાલ તૈ ાર કરનાર કહસાબી 

તપાસકતાગ(ી) ના શે્રષ્ટ્ઠ જ્ઞાન પ્રમાણે ચોટટસ છે.  
 તારણો આકારણીના સમ ર્ાળા સાથે સસુરં્ત, શોધી શકા  તેવા અને અસકંદગ્ધ ખરાઈ 

કરવામા ંઆવેલ ઉદે્દશ પરુાવાી પર આધાકરત છે.   
 આકારણીનુ ંકા ગિેત્ર અને ઉપ ોર્મા ંલેવા ેલી પદ્ર્ત એ ર્વશ્વાસ સ્થાર્પત કરવા માટે પરૂતી 

છે કે તારણો સયો ના વ ાખ્ ાર્ ત પ્રમાણીકરણ કા ગિેત્રના કા ગદેખાવના સકેંત આપનારા છે.  
 કહસાબી તપાસકતાગ(ી) નૈર્તકતાપણૂગ, ચોટટસ, વ ાવસાર્ ક, સ્વતતં્ર અને ઉદે્દશાત્મક 

માનવામા ંઆવેલ રીત મજુબ વત્ ાગ છે.  
મખુ્યરહિાબીિપાિકિાગન ુુંનામ:  

રહિાબીિપાિકિાગપેઢી:  

હસ્િાક્ષિ:  

િાિીખ:  
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પરિર્શષ્ટ 8 રહિાબી િપાિ અહવેાલ લઘિુમ ફિજજયાિ ર્વષયવસ્ત ુ
નીચેનુ ંકોષ્ટ્ટક આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ માટેના સબૂચત માળખા સાથે લઘતુ્તમ ફરજજ ાત ર્વષ વસ્ત ુદશાગવે 
છે.  

 

કોષ્ટક 18 માર્ગદશગન િાથે આિજેિી રહિાબી િપાિ અહવેાલની લઘિુમ ફિજજયાિ ર્વષયવસ્ત ુ
શીષગક ર્વષયવસ્ત ુ
િમાનરુૂપિાનુું ર્નવેદન પણૂગ કરવામા ં આવેલ અને હસ્તાિકરત સમાનપુતપતાનુ ં ર્નવેદન 

સામેલ કરવુ ંજપતરી છે.  
 
સમાનપુતપતાના ર્નવેદનનો નમનૂો આકારણી કા ગપનુ્સ્તકા 
(સીીપી) અને આકારણી સરસામાન (સીીસી)મા ંઉપલબ્ધ છે.  

1. પરિચય 
a. પશ્ચાદભનૂી મારહિી 
b. રહિાબી િપાિના માપદુંડો 

i. રહિાબી િપાિ કિવામાું આવિાું 
આિજેિી ધોિણ 

ii. િભ્યો અથવા િુંસ્થાનુું નામ 
 

કહસાબી તપાસના સદંર્ગ સ ુોજજત કરતા ંહો  તેવા ટંુકા પકરચ  
પરૂા પાડો. આમા ંઆરજેસી ધોરણોની કહસાબી તપાસ (એટલે કે 
કહસાબી તપાસના માપદંડ) અને સયો  ર્વશેની પ્રાથર્મક 
ર્વર્તોનો સમાવેશ થા  છે 

2. પ્રમાણીકિણનુું કાયગકે્ષત્ર 
a. િભ્ય દ્વાિા વ્યાખ્યાર્યિ અને રહિાબી 

િપાિકિાગ દ્વાિા ખિાઈ કિવામાું આવેલ 
પ્રમાણીકિણનુું કાયગકે્ષત્ર 

b. પ્રમાણીકિણ માટે પ્રમાણીકિણના કાયગકે્ષત્રમાું 
કિવામાું આવેલ જ્ઞાિ ફેિફાિો 

c. િુંબુંર્ધિ કુંપનીઓ (માત્ર િીઓપી)  

 

સયો  દ્વારા દસ્તાવેજ કરવામા ંઆવેલી અને કહસાબી તપાસકતાગ 
દ્વારા સમીિા થ ેલી પ્રમાણીકરણના કા ગિેત્રની નકલ ઉપલબ્ધ 
કરાવો. વધમુા,ં દસ્તાવેજ:  

 અર્ાઉની કહસાબી તપાસમા ંઉદર્વેલા ંફેરફારો 
 પ્રમાણીકરણ સમ ર્ાળો આર્લ વધી રહ્યો હો  તે 

દરર્મ ાનના અપેબિત ફેરફારો   
 સબંરં્ધત કંપનીી (માત્ર સીીપી)  

 
આ માકહતી સયો ોના સ્વ-મલૂ્ ાકંન દસ્તાવેજો મારફત કહસાબી 
તપાસકતાગને ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઇએ.  

3. રહિાબી િપાિની પદ્ધર્િ 
a. રહિાબી િપાિના પ્રકાિો 
b. રહિાબી િપાિનુું કાયગકે્ષત્ર: 

i. મલુાકાિ લીધેલ સરુ્વધાઓ 
ii. િમીક્ષા કિવામાું આવેલ કાિોબાિી 

પ્રવરૃ્િઓ 
iii. આિજેિી ધોિણોમાુંથી જોર્વાઈઓ 

c. આકાિણી ટીમ:  
i. નામ અને લાયકાિો 

ii. ર્વષય ર્નષ્ણાિ 
iii. સ્વાિુંત્ર્યિાની ન્સ્થર્િ 

d. રહિાબી િપાિની ર્વર્િો:  
i. મયાગદાઓ અથવા રહિાબી િપાિના 

એ ર્ભાર્ો જેને હાથ ધિી શકાયા ન 
હોય 

કહસાબી તપાસની પદ્ર્તના ર્વર્તવાર ર્વવરણ ઉપલબ્ધ કરવા 
જેમા ંસામેલ છે:  

 કહસાબી તપાસના પ્રકારો- પ્રમાણીકરણ, મધ્ સત્ર 
સમીિા (માત્ર સીીપી), દેખરેખ કહસાબી તપાસ (માત્ર 
સીીસી) અથવા પનુ:પ્રમાણીકરણ    

 કહસાબી તપાસના કા ગિેત્ર સકહત મલુાકાત લેવામા ં
આવી હો  તે સરુ્વધાી, કઈ કારોબારી પ્રવરૃ્ત્તીની 
સમીિા કરવામા ંઆવી છે અને આરજેસી ધોરણોમાથંી 
કઈ જોર્વાઈીને આકારવામા ંઆવી છે.  

 કહસાબી તપાસકતાગ ટીમની રચના સકહત નામ અને 
લા કાતો 

 કહસાબી તપાસના ર્ાર્પતપ કોઈપણ  ર્વષ  
ર્નષ્ટ્ણાતોના નામ અને લા કાતો 

 કહસાબી તપાસ ટીમ અને ર્વષ  ર્નષ્ટ્ણાતો સ્વતતં્ર અને 
સઘંષગ મટુત હોવાની પષુ્ષ્ટ્ટ.  
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શીષગક ર્વષયવસ્ત ુ
ii. િહકાિનુું સ્િિ 

iii. વણઉકેલાયેલા િુંઘષો, ર્વવાદો અને 
મિરે્ભદો 

 

 કહસાબી તપાસનો કોઇપણ ર્ાર્ જેને પણૂગ કરવામા ંન 
આવી શકા ો હો  અને અન્  મ ાગદાી  

 સહકારનુ ંસ્તર અને અન્  કોઈ વણઉકેલા ેલા સઘંષો, 
ર્વવાદો અને મતર્ેદો 

4. રહિાબી િપાિના િાિણો (ઉદે્દશ પિુાવા દ્વાિા આધાિભિૂ)  
a. નોંધવા લાયક ઉપલચ્બ્ધઓ 
b. અર્ાઉની રહિાબી િપાિોમાુંથી સધુાિાત્મક 

પર્લાુંની ન્સ્થર્િ (લાગ ુથવાપાત્ર હોય િો)  
c. જરટલ ર્ભુંર્ (જોર્વાઈના િુંદર્ભગ, િેની અંદિ 

િહલેાું કાિણો અને આધાિભિૂ ઉદે્દશ પિુાવા 
િરહિ)   

d. પ્રમખુ બબન-િમાનરુૂપિાઓ (જોર્વાઈના 
િુંદર્ભગ, િેની અંદિ િહલેાું કાિણો અને 
આધાિભિૂ ઉદે્દશ પિુાવા િરહિ) 

e. ર્ૌણ બબન-િમાનરુૂપિાઓ (જોર્વાઈના િુંદર્ભગ, 
િેની અંદિ િહલેાું કાિણો અને આધાિભિૂ ઉદે્દશ 
પિુાવા િરહિ)   

f. કાિણો િરહિ લાગ ુ થવાપાત્ર ન હોય િેવી 
જોર્વાઈઓની યાદી 

g. ઉદર્ભવસ્થાનના દાવાઓના લૉર્ – માત્ર 
િીઓપી 

 

કોઈપણ સકારાત્મક અને નોંધવલા ક ઉપલચ્બ્ધી સકહત (જો 
સલંગ્ન હો  તો) કહસાબી તપાસની ર્વર્તો આપો.  
 
બધા જ જકટલ ર્રં્ અને બબન-સમાનપુતપતાીને રેકોડગ કરવી 
જોઇએ અને નીચેનો સમાવેશ કરવો જોઇએ:  
 બબન-સમાનપુતપતાીના મળૂભતૂ કારણ(ી)  
 આધારભતૂ ઉદે્દશ પરુાવા (સામાન્ ીકૃત કરેલા જેથી 

ર્ોપની તા, સલામતી અથવા વાબણજ્જ્ ક સવેંદનશીલ 
માકહતીની સાથે સમાધાન ન થા  ર્સવા  કે સયો  દ્વારા 
છૂટ આપવામા ંઆવી હો ) 

 આરજેસી ધોરણમા ંજોર્વાઈીનો સદંર્ગ.   
 
કહસાબી તપાસકતાગીએ લાગ ુ થવાપાત્ર નથી તરીકે દરજ્જજો 
પ્રાપ્ત જોર્વાઈીની પષુ્ષ્ટ્ટ સયો ોને કરવાની રહશેે જેી આ 
દરજ્જજા માટે વૈર્વધ્ પણૂગ કારણો ધરાવે છે  
 
માત્ર વ વહારોની સકંહતા માટે, આરજેસી કહસાબી તપાસ 
અહવેાલમા,ં સીીપીની જોર્વાઈ 12 ના અનપુાલનમા ં સયો ો 
દ્વારા કરવામા ંઆવેલા, બધા જ ઉદર્વ સ્થાનના દાવાીના એક 
લૉર્નો સમાવેશ કરવો જપતરી છે.  

5. ર્નષ્કષો અને આર્ામી રહિાબી િપાિ 

a. િમાપન રટપ્પણીઓ 

b. આર્ામી ર્નધાગરિિ રહિાબી િપાિ (િીઓપી 
મધ્ય-િત્ર િમીક્ષા, જો લાગ ુ થવાપાત્ર હોય 
િો) 
 

અહવેાલના અંર્તમ ર્વર્ાર્મા ં કહસાબી તપાસ ર્વશેની કોઈપણ 
સમાપન કટપ્પણીીનો સમાવેશ થવો જોઇએ જેમા ં 
 કહસાબી તપાસની પ્રકિ ા અથવા સમાનપુતપતાના ર્નવેદન 

પર સમાપન કટપ્પણીી 

 આર્ામી કહસાબી તપાસ અંરે્ને ર્વર્તો સકહત કહસાબી 
તપાસના પ્રકાર અને કહસાબી તપાસ માટેનો સમ ર્ાળાનો 
સમાવેશ થવો જોઇએ.  

 

પરિર્શષ્ટો અને આધાિભિૂ દસ્િાવેજો કોઈપણ સદંર્ગ દસ્તાવેજો અને આધારભતૂ માકહતી સકહત 
ર્મતાિરો અને પ ાગ વાચી શબ્દોની  ાદીનો સમાવેશ થવો 
જોઇએ, જો સસુરં્ત હો  તો.   

દેખિેખ અને મલૂયાુંકન ર્વર્િોનુું પત્રક (માત્ર િીઓપી) માત્ર વ વહારોની સકંહતા માટે, આરજેસી દેખરેખ અને મલૂ્ ાકંન 
ર્વર્તોના પત્રકમા ં સબૂચબદ્ કરવામા ંઆવેલી માકહતી અહવેાલ 
સાથે સપુરત કરવી જપતરી છે. ર્વર્તોનુ ં પત્રક આકારણી 
કા ગપનુ્સ્તકામા ંઉપલબ્ધ છે.  
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િભ્યનોરહિાબીિપાિનોઅહવેાલ 
સયો ના કહસાબી તપાસ અહવેાલમા ં ઉપરના કોષ્ટ્ટકમા ં દશાગવવામા ંઆવેલ ર્વષ વસ્તીુની સમાન વસ્તીુનો 
સમાવેશ થવો જોઇએ. જોકે, સયો ોના કહસાબી તપાસ અહવેાલ આરજેસીને સપુરત નકહિં થવાના હોવાથી, ત ેકોઈ 
અર્તર્તટત ર્ોપની , સરુિા સબંધંી અથવા વાબણજ્જ્ ક રીતે સવેંદનશીલ માકહતી સિમ બનાવે છે, જે કારોબારી 
સધુારાીની આંતકરક સમીિાીથી સસુરં્ત હશે તો સયો ોને અહવેાલ આપવામા ં આવશે. વધારાની 
ર્વષ વસ્તીુમા ંસમાર્વષ્ટ્ટ હો  શકે:  
 

 ઉદે્દશ પરુાવા ર્વશેની ચોટટસ ર્વર્તો જેમ કે:  

o સાિાત્કાર કરવામા ંઆવેલ કમગચારીીના નામ અને ભરૂ્મકાી  
o સમીિા કરવામા ંઆવેલ દસ્તાવેજો ર્વશે ર્વર્તવાર સદંર્ો   
o ર્નરીિણ કરવામા ંઆવેલ પ્રવરૃ્ત્તી ર્વશેના ચોટટસ પ્રકાર  

 સબૂચત કારોબારી સધુારાી અને અન્  અવલોકનો  
 
જ્ ારે આરજેસી કહસાબી તપાસ અહવેાલ અંગે્રજીમા ંહોવો જપતરી છે, ત્ ારે સયો ના અહવેાલ કોઈપણ ર્ાષામા ંહો  
શકે છે. 
 


