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�રસ્પોનસ્અ �વેઅર� ંયઉોનસઅ. 

�રસ્પો�ન્સ �વેસર� કાઉો�નસ એ (આર�ની) 2005 માા કીચેકા હ��ઓુ નાથે 

સથા્વામાા આવેસી  ્કકનાકારક નાસથા  ે. 

 

આ �લૂ્યાં ક મેન્�ુ અ લ ે 

આ  આર�ની �લૂ્ાાકક મે�્અુસ એ સવ-�લૂ્ાાકકપ (નભ્પ) અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકકપ 

(ઓડ�ટરપ) કે ક�વી ર�તે �ણૂર કરવા તે �ગે નભ્પ અકે ઓ�ડટરપ માટ�કી �ચૂકાઓ 

ધરાવે  ે. 

આ એક “�વાત ્સતાવેે”  ે અકે અમસીકરણકા અ�ભુવ અકે ઉભરતા નારા 

આચરણકા આધાર� આ મે�્અુસકી નમીકા કરવાકપ હ� આર�ની આર કત રાખે  ે. 

આર�નીકી વે્નાઈટ ઉ્ર �કુા્ેસ વિરક ્ધા ે અ�્ વિરક�ુા સથાક સે  ે. આ 

્સતાવેે પવતરમાક  ે તેકી ખાતર� કરવા, �ૃ્ા કર�કે �સુાકાત સપ. 

ડ�સ્અેઈમર  

www.responsiblejewellery.com   

�લૂ્ાાકક મે�્અુસ (હવે ્ � મે�્અુસ) અકે મે�્અુસમાા ઉલસેખ કરા્ેસા અ�્ 

્સતાવેેપ ક� મા�હતીકા �પતપકી ચપકનાઈ ક� �ણૂરતાકી ્ા્તે કપઈ ્ાા્ ેધર�, વપરાટ� 

કરવામાા આવતી કથી. મે�્અુસકપ ઉ્્પગ આ ્ા્તમાા નમાવેિ કરા્ેસ ્ા્તપ 

�ગે કપઈ ્ણ સા� ુ્ડતા રાષ્�્, રા�્ ક� સથાદકક નરકાર� કા્્ાઓ, ધારાઓ, 

દક્મકપ, વટ�કુમપકી ે��ર્ાતપ ક� અ�્ ે��ર્ાતપ�ુા ઉલસાઘક કરવાકપ ઈરા્પ 

ધરાવતપ કથી ક� તે�ુા સથાક સેતપ કથી ક� અ�્ કપઈ ર�તે તેમાા ન�રનાર કરતપ કથી. 

નભ્પ ક હપ્ તેમકા માટ� મે�્અુસકપ ઉ્્પગ ના�ણૂર ર�તે સવવૈ� ક  ે અકે તે 

આર�ની અકે/અથવા તેકા નભ્પ ક� દનગકેચર�ન (નહ� કરકારાઓ) દવ�ધધ કપઈ્ણ 

કા�કુી ર�તે ેવા્્ાર�ઓકી ્ળે્ર��વૂરક નરે ્ાડતપ કથી ક� હ�પકપ ઈરા્પ 

ધરાવતપ કથી ક� તે�ુા ન�ક કરતપ કથી, તેકે સથાદ્ત ક� મા�્ કરતપ કથી. મે�્અુસ 

નભ્પ ક હપ્ તેમકા પ્્ે આર�ની અકે/અથવા તેકા નભ્ ક� દનગકેચર�ઓકી 

ખયણથી અઈકે �ટં વ�ચયણ ��ધી એવય કૈિતં, સયમય�ં ુકે ્્યરવરણી્ 

વ્વવયરપકે આ ળ વધયરવય �ં � વ�રય ુકે સપકયકી ��રવઠય સયાં ળકય સમગ 

ત્�ય દરિમ્યક મયકવ ુિધંયરપ��  સનમયક ંર� છે. 
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કપઈ્ણ કા�કુી ર�તે ેવા્્ાર�ઓકી ્ળે્ર��વૂરક�ુા નરે ્ાડતપ કથી, પસથાદ્ત 

ક� મા�્ કરતી કથી. મે�્અુસ�ુા ્ાસક કરવામાા દકષનળતા માટ� આર�ની 

અકે/અથવા તેકા નભ્પ ક� દનગકેચર�ઓ દવ�ધધ ્ગસા ક� કા ર્વાહ��ુા નભ્પ ક હપ્ 

તેમકા ્ાને કપઈ્ણ કા્ �્નર કારણ રહ�િે કહ�. 

��છ્રછપ �ં પિતિયવ 

આ માગર્િરક ઉ્રકા પદતભાવકે આર�ની આવકાર�  ે. ઈમેઈસ, ટ� સનપક ક� ટ્ાસ 

દારા �રસ્પો�ન્સ �વેસર� કાઉો�નસકપ ના્ કર કરવા દવકાતી. 

ઈમેઈસ: info@responsiblejewellery.com 

ટ� સનપક: +44 (0)20 7836 6376 

Responsible Jewellery Council 
First Floor, Dudley House 
34-38 Southampton St 
London WC27HF 
UNITED KINGDOM 
 

�રસ્પો�ન્સ �વેસર� કાઉો�નસ એ કા્કી કા્ ર 005449042 નાથે �ગસે�ડ અકે 

વેલનમાા ક�ધા્ેસ �રસ્પો�ન્સ �વેસર� પેકટ�દનન  સ. માટ�કી કાઉો�નસ�ુા એક �્ડ�ગ 

કામ  ે. 

mailto:info@responsiblejewellery.com�
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1. ્�રચ્ 

 

1.1 વ�� �: 

�લૂ્ાાકક મે�્અુસ આર�ની પમા ણકરણ વ્વસથા હ�ઠળ નભ્કા કામકાેકા 

વ્વહારપકા મા્ક કરવા ઉ્ર આર�ની નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ માટ�કી મા�હતી ધરાવે 

 ે, ખાન કર�કે આ મે�્અુસ: 

• આર�ની પમા ણકરણ મેળવવા માટ�કી પ�ર્ા�ુા વણરક કર�  ે. 

• સવ-�લૂ્ાાકક અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકકકપ અમસ ક�વી ર�તે કરવપ તે સ્ષટ કર�  ે. 

• અનરકારક �લૂ્ાાકક હાથ ધરવા માટ�કા દનધધાાતપ ઉ્ર માગર્િરક ��ુ ્ાડ�  ે. 

1.2 ંય ર્્ે્ 

મે�્અુસ કીચેકી ્ા્તપ માટ� તવ્ાર કરવામાા આવેસ  ે: 

 આર�ની દનસટમ હ�ઠળ પમા ણકરણ માટ� અર� કરતા નભ્પ: 

 મા�્ કરા્ેસા ઓડ�ટરપ ક� � નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપકી સવતાં  ચકાનણી 

હાથ ધર�  ે. 

 �લૂ્ાાકકકી પ�ર્ામાા મ્્ કરવા માટ� કીચેકા �સુતકપ વધારાકી મા�હતી �રુ� 

્ાડ�  ે. 

− આર�સી સટ�ફ� �ંશક વ�નડડ�ં  (�001_2009) 

− આર�ની દનસટમ અકે પમા ણકરણ મેળવવા માટ�કી 

ે��ર્ાતપ�ુા દવહાગાવસપકક. 

− ��ણવ�ય ધપરણ મય રદશરક (G002_2009) 

− વ્વહારપકી આચારના�હતામાા રહ�સા �ણુવતાકા ્ર�ક ધપરણપકપ 

્ર�ચ્ અકે તેકા ઉ્ર�ુા માગર્િરક. 

− �લૂ્યાં ક પ્પ (ટ�002_2009)  

− નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ દારા ઉ્્પગમાા સેવાકી વ્વહારપકી 

આચારના�હતા અકે તેકી ેપગવાઈઓ નામે નભ્પકી કામગીર��ુા 

�લૂ્ાાકક કરવા માટ� તવ્ાર કરા્ેસા પ્પકી શેણી. 

− સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્� �ોસતંય (T003_2009)  
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− હ��સુકી આધાર ઉ્રકી વધારાકી તવ્ાર�ઓ અકે માગર્િરક 

નાથે નભ્પકા ઉ્્પગ માટ� સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�સુતક માળખામાા 

�કુવામાા આવેસ �લૂ્ાાકક પ્પ. 
 

આ ્ધા �સુતકપ આર�નીકી વે્નાઈટ ઉ્ર નાવરેદકક ર�તે અથવા આર�ની 

વ્વસથા્ક ટ�મકે દવકાતી કરવા ્ર ઉ્સબધ ્કે  ે. 

   
 

1.3 સાં અક 

એવી ભસામણ કરવામાા આવે  ે ક� સવ-�લૂ્ાાકક પ�ર્ા ઉ્ર �્ખર�ખ રાખવા માટ� 

અકે આર�ની વ્વસથા્ક ટ�મ નાથે ે��ર્ાત �ુે ્ ના્ કર રાખવા માટ� નભ્પ 

“ના્ પેક” તર�ક� તેમકી નાસથાકા વ્વસથા્કકા એક પદતદકદધકી દકમ� ૂાક કર�. 

ના્ પેકકા ના્ કરકી દવગતપ નાથે આર�ની વ્વસથા્ક ટ�મકે �ણ કરવા દવકાતી. 
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2. �લૂ્યાં ક પ�ર્ય 
 

2.1 ્�રચ્ 

2009-2012 ્રદમ્ાક પથમ વખત નભ્પ દારા આર�ની દનસટમકપ અમસ કરવામાા 

આવિે. અમસવાર�કા ક��્માા શેણી્ધધ ્ગસાઓ  ે ક� � કીચેકી આ�ૃદતમાા �ૂાકમાા 

ર�ૂ કરવામાા આવે  ે. (આ�ૃદત 1)  

 
આ�ૃિત 1: આર�સી િસસટમ 2009-2012 �લૂ્યાં ક પ�ર્યકય ્ અયઓ 

 
 

આ મે�્અુસ ્ાાચ ્ગસાઓ વ્ક�કા ્ર�ક ્ગસામાા ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ �ખુ્ 

પ્દૃતઓ અકે નાિાધકપ�ુા વણરક કર�  ે. તે અનરકારક �લૂ્ાાકક હાથ ધરવા માટ�કા 

દનધધાાતપ ઉ્ર નવર નામા�્ માગર્િરક ્ણ ��ુ ્ાડ�  ે. 

• પ�ર્ાકા ્ધા ે ્ગસાઓકે સા� ુ્ડતા નામા�્ ત્વપ આ દવભાગ 2 કા 

્ાક�કા ભાગમાા વણરવવામાા આવે  ે. 

• ્ાાચ ્ગસાઓ વ્ક�કા ્ર�ક ્ગસા નાથે ેપડા્ેસા અકપખા ્ાનાઓકે 

મે�્અુસકા દવભાગ 3 માા વણરવવામાા આવેસ  ે. 
 

2.2 �લૂ્યાં ક ંયમ ીર� ુકે વ�� �અ્ી આધયર �ં ��રયવપ. 

2.2.1 ંયમ ીર���ા ર�ટ�ગસ - ��સા તતય ુકે િવસા તતય 

આર�નીકી વ્વહારપકી આચાર ના�હતામાા રહ�સી ેપગવાઈઓ નામે નભ્કા 

વ્વહારપકી �નુાગતતાકી માંા ર�ૂ કરવા માટ� કામગીર�કા ર�ટ�ગન ક�� કરવામાા 

આવે  ે. સવ-�લૂ્ાાકક અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્ાકે કીચેકા કામગીર� ના્ ાદધત 

ર�ટ�ગનકપ ઉ્્પગ કર�  ે. 

• �નુાગતતા  

૧.નભ્�ુા સવ-

�લૂ્ાાકક  

 
 

   ૨.ઓડ�ટર�ુા 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક  

 

    ૩. આર�ની- 

મા�્ કર�  ે  

 

    ૩. આર�ની- 

મા�્ કર�  ે  

 

૨૦૦૮ 
 

૨૦૧

 
 

     ૫. નભ્ �કુ:    

�લૂ્ાાકક િ� 

કર�  ે  

 

નાત્્�ણૂર �ધુારપ  
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• ક�વી દવનાગતતા  

• મપટ� દવનાગતતા  

• સા� ુ્ડ�ુા કથી. 
 

કામગીર� ના્ ાદધત ર�ટ�ગકી િરતપ માટ�કી વ્ાખ્ાઓ કપષટક 1 માા �રુ� ્ાડવામાા 

આવી  ે. 

ંપપટં 1 ંયમ ીર�કય ર�ટ� કી વ્યખ્ય 

ંયમ ીર���ા ર�ટ�   વ્યખ્ય  

�નુાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓ 

નહ�તકા નભ્પકા કામકાેકા વ્વહારપ એ ર�તે કામ 

કર�  ે ક� � વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથે �નુાગત 

્કે  ે. 

ક�વી દવનાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓ 

નહ�તકા નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપ એવી ર�તે 

કરવામાા આવે ક� � વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથે 

ના�ણૂર ર�તે �નુાગત કથી. ક�વી ક� ગૌણ 

દવનાગતતાઓકે કીચેકી ્ર�ોસથદતઓ વ્ક�કા એક ક� 

વ� ુપનાગ તર�ક� ્િારવવામાા આવે  ે. 

− નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપકી કામગીર�, દિસત ક� 

��ુિકી �ટ�  વાઈ �ટુ� ક� ખામી ક� � 

વ્વહારપકી આચારના�હતાકી મપટ� દવનાગતતા 

તરન ્પર� ેતી ક હપ્, અકે/અથવા  

− તારણ ક� � આ નમ્કા  ્��ુ ઉ્ર વ્વહારપકી 

આચારના�હતા�ુા વાસતદવક ઉલસાઘક ક હપઈ િક� 

્રા� ુતેકે પમા ણકરણકા નમ્ગાળા ્રદમ્ાક 

નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપમાા નાભદવત અ�ણૂરતા 

તર�ક� ક�� કરવામાા આવે. 
 

મહ્વકી ક� મપટ� દવનાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ, પ�ર્ાઓ નહ�તકા 

નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપ એવી ર�તે ્�વવામાા 
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ંયમ ીર���ા ર�ટ�   વ્યખ્ય  

આવે ક� � વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથે �નુાગત 

કથી. મપટ� દવનાગતતાઓકે કીચેકી ્ર�ોસથદતઓ 

વ્ક�કા એક ક� વ� ુપનાગ તર�ક� ્િારવવામાા આવે  ે.: 

- ે�ર� ેપગવાઈકી અમસવાર�કી ના�ણૂર ગેરહાેર�. 

- આર�ની વ્વસથા નાથે ના્ ાદધત કામકાેકા     

ેપખમપ�ુા વ્વસથા્ક કરવા માટ� ે�ર� ��ુિપકી 

ના�ણૂર ઉણ્ ક� અભાવ અથવા નભ્ �ધુી ન�સા્ેસી 

રમ્ધધ ખામી. 

- એવી ્ર�ોસથદત ક� �્ાા નભ્કા કામકાેકા  

વ્વહારપએ મહ્વકી ધારાક�્ ક� દક્મકકાર�   

ે�ર�્ાતપકે ઓળખી કાઢ�સ ક હપ્ અથવા ધારાક�્ ક� 

દક્મકકાર� ે��ર્ાતપ�ુા ્ાસક થ્ુા ક હપ્ અકે 

�ચુકા્ાસક ક થવાકી ોસથદતકે �ધુારવા માટ� 

અ�રૂતપ પ્્ક થ્પ હપ્. 

- અ�ણૂર અમસવાર�કે ્િારવતી ના્ ાદધત, �કુરાવદત�ત 

ક� નાત્્�ણૂર ક�વી દવનાગતતાઓ. 

- મહ્વકા ઉલસાઘકકે ના ્ત કરવા માટ� હ��સુકી 

�રુાવા નાથે�ુા નમથરકકાર� અવસપકક ક� કપઈ્ણ 

તારણ અથવા મહ્વકા ઉલસાઘકકે ટાળવા માટ� 

નભ્ કામકાેકા વ્વહારપ ધરાવે  ે ક� ક�મ તે 

્ા્તે � ગાભીર િાકાઓ ઉભી કર� તે્ુા કપઈ્ણ 

તારણ ક� અવસપકક. 

સા� ુ્ડ� ુકથી  નભ્કા કામકાેકી પ્દૃતઓ, ઉ્્ા્ક અકે/અથવા 

નેવાઓકા પકાર, મા્ અકે અનરપકા આધાર� 

ે��ર્ાત ક� િરત સા� ુ્ડતી કથી. 
 

દવભાગ 2.2.4 આ્વામાા આવેસ કામગીર�કા ર�ટ�ગનકા આધાર� નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ 

ઉ્રકી ેવા્્ાર�ઓકી દવગતપ �રુ� ્ાડ�  ે. 
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ક�વી અકે મપટ� દવનાગતતાકા ર�ટ�ગન તરન ્પર� ેતા ઉ્ાહરણ�્ તારણપ ્�રદિષટ 

1 માા �રુા ્ાડવામાા આવ્ા  ે. 

2.2.2 અય�� ્ડ�� કથી 

એવા નાે પગપ ક� �કા કારણે વ્વહારપકી આચારના�હતા નભ્કા કામકાેકે સા� ુ્ડતી 

ક હપવા�ુા નભ્ દારા માકવામાા આવે તેમાા નભ્ તરનથી સા� ુક ્ડવાકા અવસથા 

�ગે વણરક કરતી ્પગ્ સ્ષટતાકપ નમાવેિ કરવપ ે�ર�  ે. 
 
 

2.2.3 મવતવ��ા ઉલઅાં ક 

મહ્વ�ુા ઉલસાઘક એ આર�ની દનસટમકી અખાડ�તતા માટ� મહ્વ�ુા હપવા�ુા ગણવામાા 

આવે  ે તેવી ેપગવાઈઓમાા નભ્ દારા થ્ેસ મપટ� દવનાગતતાકી ોસથદત  ે. કીચેકી 

ેપગવાઈઓકે મહ્વકી તર�ક� વગ��ૃત કરવામાા આવેસ  ે: 

ંપપટં 2: આર�સી વ્વવયરપકી આચયરસા�વતયમયા મવતવકી જપ વયઈઓકી ્યદ� 

આર�સી વ્વવયરપકી આચયરસા�વતય જપ વયઈકપ સાદિર  

1.3. ક�મ્સ� પ�ર્ા  
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 

1.5 ઉ્્ા્કકી અખાડ�તતા  
1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6, 1.5.7, 1.5.8 

2.2 ્ાળ મ�ૂર અકે ્વુાક વ્ોકતઓ  
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 

2.3 ્ળ�વૂરક કરાવા� ુા કામ  
2.3.1 

2.6 આરપગ્ અકે �રુકા  
2.6.5 

2.7 દિસત અકે નર�્ા્કા કારણકી 

પ�ર્ાઓ  
2.7.1 

3.2 ેપખમી ્્ાથ�  
3.2.1 

3.3 કકામા ્્ાથ�  
3.3.1 
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ેપ સવ-�લૂ્ાાકક ક� ચકાનણી �લૂ્ાાકકમાા આ મહ્વકી ેપગવાઈઓ વ્ક�કી કપઈ્ણ 

ેપગવાઈકે મપટ� દવનાગતતાકપ ર�ટ આ્વામાા આવે તપ આર�ની દનસટમ હ�ઠળ નભ્ 

મહ્વકા ઉલસાઘકકી ોસથદતમાા હપવા�ુા માકવામાા આવે  ે. કપષટક 3 �્ાા મહ્વકા 

ઉલસાઘકકે િપધવામાા આવે  ે ્્ાા નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ ઉ્રકી ેવા્્ાર�ઓકી 

�્ર�ખા આ્ે  ે. 
 

મવતવકી તર� �ં વ ��ૃત ંરય્ેઅ જપ વયઈઓકે કીચે ર�ખય ંર�અય ઈટયઅીં પંયરકી 

્ય��કપ ઉ્્પ  ંર�કે સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્� �સતંમયા ુકપખી ર�તે ઓળખયવવયમયા આવે છે. 

જપ આ ્ૈં�કી ંપઈ્ણકે મપટ� િવસા તતય તર� �ં �લૂ્યાં ક ંરવી �ં ચંયસવી ્ડ� તેમ 

વપ્ તપ ્છ� આકપ વ્વવયરપકી આચયરસા�વતય િવ�ધધ મવતવકય ઉલઅાં ક તર� �ં ુથર 

ંરવયમયા આવે છે. 
 

2.2.4 તયરણપ ુકે વ�� �અ્ી ��રયવપ 

કામગીર��ુા ર�ટ�ગ મહ્વકા હ��સુકી �રુાવા ઉ્ર આધા�રત હપ્ુા ે�ર�  ે. 

હ��સુકી �રુાવાકે ચકાની િકા્ તેવી મા�હતી, ્સતાવેેપ, અવસપકકપ અકે/અથવા 

હક�કતકા દવધાકપ તર�ક� ્િારવવામાા આવે  ે અકે તે �ણુા્મક ક� માંા્મક હપઈ િક� 

 ે. તેકપ �લૂ્ાાકકકાર ક� ઓડ�ટરપ દારા એ ્િારવવા માટ� ઉ્્પગ કરવામાા આવે  ે ક� 

વ્વહારપકી આચારના�હતાકી ના્ ાદધત ેપગવાઈઓ�ુા ્પગ્, �ણૂર અકે અનરકારક 

નભ્કા વ્ા્ારક�્ વ્વહારપ દારા ્ાસક કરવામાા આવેસ  ે. 

હ��સુકી �રુાવપ સાક ણક ર�તે ઈ�ટરવ્ઓુ, ્સતાવેેપકી ત્ાન, પ્દૃતઓ અકે 

ોસથદતઓ, મા્ક અકે કનપટ�ઓકા હાસકા ્ર�ણામપ ક� �લૂ્ાાકક કા ર્કેંકી �્રકા 

અ�્ માધ્મપ અકે ખાન ર�તે ે�ર�્ાત નાથે ના્ ાદધત હપ્ તેકા ઉ્ર આધાર રાખે 

 ે. 

હ��સુકી �રુાવા એકઠા કરવાકી પ�ર્ામાા ્સતાવેેપ અકે ર�કપડરન�ુા નેમ્ સ�ગ, 

પદતદકદધકપ ઈ�ટરવ્ ુસેવપ, કમરચાર�કી ્ના્ ગી, અકે નભ્કા કામકાેકા 

વ્વહારપકા મહ્વકા કા્��ુા અવસપકક કરવાકપ નમાવેિ થા્  ે. �્ાર� ્સતાવેેકી 

ત્ાન દારા �રુાવપ એકં કરતા હપ ્્ાર� નેમ્ સ�ગકી ્ધધદતઓ અકે ક�કૂાકા ક્પકે 

ધ્ાકમાા સેવા ે�ર�  ે. ક�કૂા�ુા ક્, ખાન કર�કે �ુસ નમ�ષટકી ના્ ાધમાા, �લૂ્ાાકકકા 

્ર�ણામપમાા દવ�ાનકે �્ખીતી ર�તે પભાદવત કરિે. દનસટમ અકે પ�ર્ા અમસમાા  ે 
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અકે અનરકારકતાકે તેકી ચકાનણી કરવા માટ� માં �રુતા �રુાવા મેળવવા માટ� ે 

નેમ્ સ�ગકપ અમસ કરવપ ેપઈએ. 

હ��સુકી કીચેકા વ્ક�કા ્ધા હપવા ે�ર�  ે. 

• �લૂ્ાાકકકા કા ર્કેં માટ�કા નમ્કા ગાળા નાથે �નુાગત. 

• ��ુા �લૂ્ાાકક ક� ચકાનણી કરવામાા આવે  ે તેકી નાથે �નુાગત. 

• ઓળખી ક� િપધી િકા્ તેવા  

• સ્ષટ અકે અના�્ગધ (િાકા રહ�ત) 

 

�રુાવાકા ઉ્ાહરણપમાા કીચેકાકપ નમાવેિ થા્  ે ્રા� ુતે આ �રુતા ે મ્ાર�્ત 

કથી: 

 માળ�,ુ ેવા્્ાર�ઓ અકે ન�ાઓકી �્ર�ખા ્ાાધતા નાસથાક�્ ચાટરન. 

 નભ્કા ઉ્્ા્કપ અકે પ�ર્ાઓ�ુા વણરક કરતી દવગતપ. 

 કા્ �્નર ્રદમટપ, ્રવાકાઓ ક� અ�્ પમાણે અકે ના્ ાદધત ્સતાવેેપ અકે 

્ંવ્વહાર. 

 અગાઉકા �લૂ્ાાકકપકી નમીકા. 

 અ�્ મા�્ કરા્ેસ દનસટમપ હ�ઠળ ના્ ાદધત પમા ણકરણપમાાથી ઓડ�ટ �ર્પટ�. 

 ્ડપિીઓ અકે અ�્ �હસને્ારપ નહ�તકા હ�તધાર� ્કકારપ નાથે મા�હતીકી 

આ્-સે. 

 ેપખમ �લૂ્ાાકકકા ્ંકપ. 
 

અ્ે કત પ�ર્ા ્ર�ણામપમાા ન�રનારપ ક� મા�્ કરા્ેસ પ�ર્ાઓથી �ુ્ા ્ડવાકી 

્ા્તકા હ��સુકી �રુાવાકે ે�ર�્ાત ્ા્તકી દવનાગતતાકા તારણ માટ�કા 

મા�્ �્ાદ્ક ્ચાવ તર�ક� ગણવામાા આવે  ે. 

 

2.3 ��ધયરયતમં ંય ર્ આ્પજકપકી તૈ્યર� 

�લૂ્ાાકક પ�ર્ા ્રદમ્ાક, કપઈ્ણ િપધી કાઢ�સ દવનાગતતા (ક�વી ક� મપટ� 

દવનાગતતાઓકપ ર�ટ અ્ા્ેસ ેપગવાઈઓ) માટ� ્પગ્ �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકપ 

તવ્ાર કરવાકી અકે અમસ કરવાકી ે�ર ્ડ�  ે. 

 

��ધયરયતમં ંય ર્ આ્પજકપ મયટ�કી એં ટ�મ્અેટ ્�રિશપટ 2 મયા ��ર� ્યડવયમયા આવેઅ છે 
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�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકપ સ્ષટ, મા્ી િકા્ તેવા, પાર્, વાસતદવક હપવા ેપઈએ 

અકે તે ્ર�ક કા ર્કી અમસવાર� માટ�કા માધ્મપ, નાિાધકપ અકે નમ્માળ�ુા 

્િારવતા હપવા ેપઈએ. 

આર�ની વ્વસથાકા ધપરણપ ક� �ણુવતાકા ધપરણપ વ્ક�કા ્ર�ક ધપરણ માટ� � ુચત 

વ્વસથા્ક�ુા વસણ ઉ્રકી નસાહ સટા�ડડર ગાઈડ�ન (G002_2009) માા નમાદવષટ 

 ે. નાભદવત નમસ્ાઓ�ુા �લૂ્ાાકક કરવા માટ� અકે ઉક�સપ િપધી કાઢવા માટ� ્ાહ 

મ્્ ્ણ આ ત્�ે િપધી િકા્  ે. 

�ધુારા્મક અકે અટકા્તી ્ગસાઓ એમ ્ાકેકપ નમાવેિ કર� િક�. 

• �ધુારા્મક કા ર્કે દવનાગતતાકા ક� અકસમાતકા કારણકે તેકે નર� ્ક�ુા 

અટકાવવા માટ� તેકે �ૂર કરવા માટ� અમસમાા �કુા્ેસ કા ર્ તર�ક� ્િારવવામાા 

આવે  ે. 

• અટકા્તી કા ર્કે દવનાગતતા ક� અકસમાતકા પનાગકે અટકાવવા માટ� અમસમાા 

�કુા્ેસ એક ્ગસા તર�ક� ્િારવવામાા આવે  ે. 
 

અમસમાા �કુા્ેસ �ધુારા્મક અકે/અથવા અટકા્તી કા્�કી અનરકારકતા�ુા 

�લૂ્ાાકક કર્ુા ે�ર�  ે. 

• ્ગસાઓએ ક� કા્�એ કવા વાસતદવક અકે/અથવા નાભદવત ેપખમપ ઉભપ ક્ાર 

કથી અકે  

• દવનાગતતાકે નર� ્કતી ટાળવા માટ� �ળુ કારણકપ ઉ્ા્ ક્�  ે. 

નભ્ે દવનાગતતાકી સાક ણકતા અકે તીવતા નાથે �નુાગત ્કે તે ર�તે આ કા ર્કપ 

અમસ કરવા માટ� ્પગ્ ર�તે સા્કાત ધરાવતા અકે/અથવા અ�ભુવી કમરચાર�કે 

્ના્  કરવા ેપઈએ. 

2.4 સભ્પ ુકે ઓડ�ટરપકી જવય્દયર�ઓ ુકે ંતરવ્પ. 

2.4.1 સયમયન્ જવય્દયર�ઓ 

કીચેકી નામા�્ ેવા્્ાર�ઓ એવી �દૂમકાઓ�ુા વણરક કર�  ે ક� � નભ્પ અકે 

ઓડ�ટરપ ચકાનણી �લૂ્ાાકક પ�ર્ા ્રદમ્ાક ધરાવે  ે. 
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2.4.1.1 �અડ ઓડ�ટર (��ખ્ ઓડ�ટર) 

 સડ ઓડ�ટર નભ્ દારા મા�્ કરા્ેસ આ્પેક અકે કા ર્કેંકી �્ર ચકાનણી 

�લૂ્ાાકકકા અનરકારક અકે કા ર્કમ નાચાસક અકે �ણૂરતાકી ખાતર� કરવા ક� તેકે 

દકદ��ત કરવા માટ� ેવા્્ાર  ે. 
 

વધારામાા, સીડ ઓડ�ટરકી ેવા્્ાર�ઓ અકે પ્દૃતઓ કીચેકી ્ા્તપકે આવર� 

સેવી ેપઈએ. 

 �્ાર� ચકાનણી �લૂ્ાાકક�ુા કા ર્કેં અકે આ્પેક ક�� કરવામાા આવે ્્ાર� 

નભ્ નાથે ચચાર-દવચારણા કરવી. 

 �લૂ્ાાકકકા હ��ઓુકે �રુા કરવા માટ� ે�ર� હપ્ તેવી મહ્વકી �ષૃઠ�દૂમકી 

મા�હતી મેળવવી. 

 ઓડ�ટ �ુકડ� રચવી અકે તેકી પ્દૃતઓકે �ચુકા આ્વી. 

 ઓડ�ટ આ્પેક તવ્ાર કર્ુા અકે તેકી નભ્કે અકે ઓડ�ટ �ુકડ�કા નભ્પકે 

મા�હતી આ્વી. 

 ઉ્્પગી ક� કામમાા ચા� ુ્સતાવેેપકી તવ્ાર�કે નાક સત કરવી. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક � ઉ્ભવે તેવી કપઈ્ણ નમસ્ાઓકપ ઉક�સ 

સાવવપ. 

 �્ાર� ઓડ�ટકા હ��ઓુ પારત થઈ િક� તેવા ક હપ્ ્્ાર� તેકે સવીકારવા અકે 

તેકા કારણપકી નભ્કે, આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ�કે �ણ કરવી. 

 ્ધી ે ચચારઓમાા �લૂ્ાાકક �ુકડ�કી ર�ુઆત કરવી. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા તારણપકી નભ્કે �ણ કરવી. 

 ેપ દવકાતી કરવામાા આવે તપ નભ્કે કામકાેકા �ધુારાઓકા �ચુક કરાવવા. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકકમાા િપધી કઢા્ેસ મપટ� દવનાગતતાઓ માટ� �ધુારા્મક કા ર્ 

આ્પેકપકે મા�્ કરવા. 

 પમા ણકરણ ઉ્રકા અ ભપા્ નહ�ત ચકાનણીકા ્ર�ણામપકી નભ્કે અકે 

આર�નીકે �ણ કરવી. 

2.4.1.2 ઓડ�ટર 

ઓડ�ટરકી ેવા્્ાર�ઓ અકે પ્દૃતઓએ કીચેકી ્ા્તપકે આવર� સેવી ેપઈએ. 

  સડ ઓડ�ટરકી �ચુકાઓ�ુા ્ાસક કર્ુા અકે તેમકે મ્્ કરવી. 

 ન�્વામાા આવેસા કા્��ુા હ���ુવૂરક, અનરકારક ર�તે, અકે કા ર્કમ 

ર�તે આ્પેક કર્ુા અકે અમસ કરવપ. 
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 હ��સુકી �રુાવા એકં કરવા અકે તે�ુા દવશસેેણ કર્ુા. 

 સીડ ઓડ�ટરકી �ચુકા હ�ઠળ �ર્ાિીસ ્સતાવેેપ તવ્ાર કરવા. 

 વ્ોકતગત ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા તારણપકી ્સતાવે� આધાર દારા 

નાચવવા. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકકકે સે ખતમાા નહા્ કરવી.  

2.4.1.3 સભ્પ 

��ુા �લૂ્ાાકક ક� ચકાનણી કરવામાા આવે  ે તેવા નભ્પકી ેવા્્ાર�ઓ અકે 

પ્દૃતઓમાા કીચેકી ્ા્તપ આવર� સેવી ેપઈએ. 

 ે�ર�્ાત �ુે ્ ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા હ��ઓુ અકે કા ર્કેં �ગે 

કમરચાર�કે �ણ કરવી. 

 ઓડ�ટ �ુકડ� માટ� ે�ર� નાિાધકપ �રુા ્ાડવા. 

 ઓડ�ટ �ુકડ�કી નાથે રહ�વા માટ� નકમ ક� ્પગ્ નભ્ સટાનકી દકમ�ુાક 

કરવી. 

 વ્ાવનાદ્ક આરપગ્, નસામતી અકે અ�્ ે��ર્ાતપ �વા કપઈ્ણ 

ેપખમપથી ઓડ�ટરપ મા�હતગાર  ે તેકી ખાતર� કરવી. 

 �દુવધાઓ, કમરચાર�વગર અકે મહ્વકી મા�હતી અકે ્સતાવેેપકી 

પાૈરતકપ પ્ાધ કરવપ. 

 નભ્ ચકાનણી અહ�વાસકા તારણપકપ ેવા્ આ્વપ. 

 ે�ર� �ધુારા્મક કા ર્-આ્પેકપ દવકનાવવા અકે અમસ કરવપ. 

2.4.2 િવસા તતયઓમયાથી ઉદિવતી ફપઅપ-ુ્ �ં ુ��વત� જવય્દયર�ઓ 

સવ-�લૂ્ાાકક ક� ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક િપધી કઢા્ેસ દવનાગતતાઓ માટ� ે�ર� 

નપસપ-અ્ ્ગસાકા ના્ ાધમાા નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ � ેવા્્ાર�ઓ ધરાવે  ે તે 

�ગેકી દવગતકે કીચે�ુા કપષટક વણરવે  ે. 
 

ંપપટં 3: �લૂ્યાં ક પ�ર્યકય તયરણપકય આધયર� સભ્પ ુકે ઓડ�ટરપકી જવય્દયર�ઓ. 

ંયમ ીર���ા 

ર�ટ�   

સવ-�લૂ્યાં ક  ચંયસણી �લૂ્યાં ક 

મહ્વ�ુા 

ઉલસાઘક  

 

આર�સી વ્વસથય્ક ટ�મકે 

મવતવકય ઉલઅાં કપકી તયતંય�અં 

�ણ ંરવયકી સભ્પ જવય્દયર� 

ઓડ�ટર આર�સી વ્વસથય્ક 

ટ�મકે ્ધય જ મવતવકય 

ઉલઅાં કપકી તયતંય�અં ર�તે 
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ંયમ ીર���ા 

ર�ટ�   

સવ-�લૂ્યાં ક  ચંયસણી �લૂ્યાં ક 

ધરયવે છે. 
 

નભ્પએ પ્દૃ�ઓકે �રુાત ે 

અટકાવી �્વી ેપઇએ અકે/અથવા 

�કુ�ુરલ્ાાકક કર્ુા ેપઇએ �્ાા 

�ધુી ભાગકે �ધુાર� સેવામાા ક 

આવે. આર�ની નભ્પકે એવાા 

નાનાધકપ તરન દક �્ દિત કર� િક� 

 ે � �ધુારા્મક કા ર્ નાથે નહા્ક 

્કી િક�. કાઉો�નસકે પગદતકી 

ન��ખુ રાખવાકી ે�ર  ે અકે 

માં ્્ાર� ે દિસત્દ્ધતાકા 

્ગસા સા� ુકર� િકિે �્ાર� 

નભ્ દકણાર્ક ભાગકે �ધુારવા 

માટ�કા ે�ર� ્્સાવપકપ અમસ 

ક કર�.      

મય�વતી આ્શે. 
 
સભ્ િવ�ધધ િશસતિવષ્ં 

ંય ર્વયવ�ઓ આ ળ વધયરવયમયા 

આવશે �ં � આર�સીકય 

સભ્્દકય વા યમી �ં ંય્મી 

��ં શયક �ં ખપટમયા ્�રણમી શ �ં 

છે. 

મપટ� 

દવનાગતતાઓ 

 

નભ્પએ �રુતા �ધુારા્મક 

અકે/અથવા અટકા્તી 

્ગસાઓ અકે ્સતાવેેપ આ 

ઉ્ચારા્મક ક� �ધુારા્મક કા ર્ 

આ્પેકમાા તવ્ાર કરવા ેપઈએ. 

 

નભ્પએ આ ્ગસાઓ ક� કા્�કે 

નમ્્ધધ ર�તે અમસમાા �કુવા 

ે�ર�  ે અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકક 

્હ�સા તેમકી અનરકારકતા�ુા 

�લૂ્ાાકક કર્ુા ેપઈએ. મપટ� 

દવનાગતતાઓ�ુા દકવારણ કરવા 

માટ�કા કા ર્કપ �રુાવપ ચકાનણી 

નભ્પએ �રુતા �ધુારા્મક 

અકે/અથવા અટકા્તી 

્ગસાઓ તવ્ાર કરવા ેપઈએ 

અકે તેકા ્સતાવે� આધાર 

�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકમાા 

રાખવા ેપઈએ. 

નભ્ ્્ાર્ા્ ચકાનણી 

�લૂ્ાાકકકા 1 માનકી �્ર આ 

�ધુારા્મક આ્પેકકે સીડ 

ઓડ�ટર તરન રવાકા કર્ુા 

ેપઈએ અથવા અ�્ ર�તે નામદત 

નધા્ા �ુે ્ રવાકા કર્ુા 
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ંયમ ીર���ા 

ર�ટ�   

સવ-�લૂ્યાં ક  ચંયસણી �લૂ્યાં ક 

�લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક ઓડ�ટર દારા 

નમીકા માટ� ઉ્સબધ ક� પાર્ 

કરાવપ ેપઈએ. 
 

ેપઈએ. 

�્યા ��ધી ્ધી જ મપટ� 

િવસા તતયઓ��ા ��રતી મય્યમયા 

િકવયરણ ંરવયમયા ક આવે ત્યા 

��ધી ુથવય અીડ ઓડ�ટર દયરય 

મયન્ ંરય્ેઅ ��ધયરયતમં ંય ર્ 

આ્પજકમયા તેકે �ડ્ી અેવયમયા 

આવ્� ક વપ્ ત્યા ��ધી ઓડ�ટર 

પમય�ણંરણ મયટ� સભ્કી 

િઅયમણ ંર� શંતપ કથી. 

જપ મપટ� િવસા તતય �ં 

િવસા તતયઓકી ્ય્તે 

પમય�ણંરણ આ્વયમયા આવે તપ 

તે ચંયસણી �લૂ્યાં કકી 

તયર�ખથી 1 વષર મયટ� મયન્ છે. 

1 વ રેકા પમા ણકરણકી �ણૂરતા 

�વૂ� નભ્ે મપટ� દવનાગતતાકા 

કેંપ�ુા દકવારણ ક્ુર  ે અથવા તપ 

આ કા્�કી અમસવાર�કી �્િામાા 

પગદત નાર� ર�તે ચા� ુ ે તેકી 

ખાતર� કરવા માટ� એક નપસપ-અ્  

�લૂ્ાાકક થ્ુા ેપઈએ. �્ાા ્પગ્ 

સાગે ્્ાા ઓડ�ટર નામત થઈ િક� 

ક� નભ્ અ�્ માધ્મપ �વા ક� 

ઈસેક્પદકક ર�તે અથવા �રમપટ 

કપ�નર�ન મારનત ઓડ�ટરકે ે�ર� 

�રુાવા મપકસી િક�  ે. અમસવાર� 
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ંયમ ીર���ા 

ર�ટ�   

સવ-�લૂ્યાં ક  ચંયસણી �લૂ્યાં ક 

કરા્ેસા ્ગસાઓકી 

અનરકારકતા�ુા નભ્ દારા 

�લૂ્ાાકક થ્ુા ે�ર�  ે. 

ક�વી 

દવનાગતતા  

 

નભ્પએ �રુતા ઉ્ચારા્મક 

અકે/અથવા અટકા્તી 

્ગસાઓ તવ્ાર કરવા ેપઈએ 

અકે આ ્ા્તકે �ધુારા્મક 

કા ર્ આ્પેકમાા ્સતાવે� 

સવ�્ આ્્ુા ેપઈએ. 
 
ક�વી દવનાગતતાઓકે ચકાનણી 

�લૂ્ાાકક ્હ�સા �ણૂર ર�તે 

દકવારવાકી ે�ર કથી ્રા� ુહાથ 

ધરા્ેસા �ધુારા્મક ્ગસાકા 

�રુાવા ઉ્સબધ હપવા ેપઈએ. 

અમસવાર� કરા્ેસા ્ગસાઓકી 

અનરકારકતા�ુા નભ્પ દારા 

�લૂ્ાાકક થ્ુા ે�ર�  ે. 

 

નભ્પએ �રુતા ઉ્ચારા્મક 

અકે/અથવા અટકા્તી 

્ગસાઓ તવ્ાર કરવા ેપઈએ. 

અકે આ ્ા્તકે �ધુારા્મક 

કા ર્ આ્પેકમાા ્સતાવે� 

સવ�્ આ્્ુા ેપઈએ. 
 
ક�વી દવનાગતતાઓ�ુા દકવારણ 

ક� �્ખર�ખ રાખતા �ધુારા્મક 

અકે અટકા્તી ્ગસાઓ 3 

વ રેકા પમા ણકરણકા 

નમ્ગાળામાા �રુા કરવા ે�ર� 

 ે. 
 
્ �કા પમા ણકરણ �લૂ્ાાકક 

અકે/અથવા �સુાકાતપ ્રદમ્ાક 

ઓડ�ટર દારા કા ર્ આ્પેકકી 

નમીકા થઈ િક�  ે. 

જપ ક�વી િવસા તતયઓ સયથે 

પમય�ણંરણ આ્વયમયા આવે તપ તે 

�લૂ્યાં કકી તયર�ખથી 3 વષ� મયટ� 

મયન્ રવ� છે. 
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3. ્ ��ા 1: સભ્પ દયરય સવ-�લૂ્યાં ક 

3.1 સવ-�લૂ્યાં કકપ વ�� � 

પથમ ્ગસામાા, નભ્પ તેમકી નાસથા અકે તેકી નવસતપ�ુા સવ-�લૂ્ાાકક અમસમાા �કુ� 

 ે. સવ- �લૂ્ાાકકકા ંણ હ��ઓુ  ે: 

 નભ્પ માટ� તેમકા કામકાેકા એવા ભાગપકે ઓળખી કાઢ�કે ક� � ભાગપ નર�્ 

ર�તે હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળમાા ્પગ્ાક આ્ે  ે, 

તેમકે ઓળખી કાઢ�કે પમા ણકરણકા કા ર્કેંકે ્િારવવા માટ�. 

 નભ્પ માટ� આર�ની દનસટમકી ે��ર્ાતપ નામે વ્ા્ારકા વ્વહારપકી નમીકા 

કરવા માટ�. આ ્ા્ત દવનાગતતાકા કપઈ્ણ કેંપકે ઓળખી કાઢવાકી અકે 

ઓડ�ટ અગાઉ ે તેમકે દકવારવાકી તક �રુ� ્ાડ�  ે. 

 નભ્પ માટ�, ઓટ�ડરપકે કા ર્કમતાથી અકે અનરકારક ર�તે કા ર્ કરવા નમથર 

્કાવવા મહ્વકી મા�હતી1,2 ભેગી કરવા માટ�. 
 

3.2 સવ-�લૂ્યાં ક��ા ��કરયવતરક 

નભ્ એક સવતાં  ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી ્ા્તે આગળ વધી િક� તે ્હ�સા એક સવ-

�લૂ્ાાકકકી ે�ર ્ડ�  ે. 

આમ  તાા, ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્હ�સા અકે ્ � વ� ુ�કુરાવદત�ત નમીકાઓ હાથ 

ધરવા માટ� નભ્પ સવ-�લૂ્ાાકક �ુસક�ટનકપ ઉ્્પગ કરવા�ુા ્ના્  કર� િક�. 

3.3 પમય�ણંરણ��ા ંય ર્્ે્ 

સવ-�લૂ્ાાકકમાા પમા ણકરણ કા ર્કેંકી �્ર આવતી નભ્કા કામકાેકી ્ધી ે 

પ્દૃતઓકે આવર� સેવી ે�ર�  ે. 

એક સવ-�લૂ્ાાકક િ� કરવામાા, નભ્પએ તેમકા કામકાે માટ� પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં 

ક�� કર્ુા ે�ર�  ે. પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં નભ્કા કામકાેકી પ્દૃતઓ અકે 

�દુવધાઓકા એવા ભાગપકે આવર� સે  ે ક� � ભાગપ નર�્ ર�તે હ�રા અકે/અથવા 

નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળકે નહા્તા  કર�  ે. 

પમા ણકરણકા કા ર્કેંકી �્ર નમાવવી ે�ર� ન�દનસીટ�ઓ એ એવી દમસકતપ ક� 

ઈમારતપ  ે ક� �: 

 નભ્કી મા સક� હ�ઠળ ક� ��ુિ હ�ઠળ  ે, અકે  
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 નર�્ ર�તે હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળમાા ્પગ્ાક 

આ્ે  ે. 
   

“દક્ાં ણ”કી આર�નીકી વ્ાખ્ા માટ�, ્ાર�ભાદેક િબ્પકા િબ્કપિકે �ુઓ. 

આર�ની દનસટમ નાસથાક�્ માળખાઓકા દવદવધ આકારપ અકે પકારપકે નમાવવા માટ� 

તવ્ાર કરવામાા આવેસ  ે ક� � આર�ની નભ્્્કી રચકા કર�  ે. આકારપકા દવસતાર, 

ેટ�સતા અકે કામકાેકા પકાર નાથે નાસથાક�્ માળખાઓ નમતસ ક� અકેકદવધ 

સતરવાળા હપઈ િક�. 
 

આ�ૃદત 2, આ�ૃદત 3 અકે આ�ૃદત 4 એ નાસથાક�્ માળખાઓકી ્પેકાઓકા ઉ્ાહરણપ 

 ે. આ આ�ૃદતઓ કીચેકા સતરપ વ્ક� અ�કુ ક� ્ધા સતરપ નાથે નાસથાઓમાા 

પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં ક�વીર�તે ક�� થા્  ે. તે નમ�વે  ે 
 

 વડ� કચેર� /કપ્�ર�ટ  

 પા �્દિક દવભાગ ક� વ્ા્ારક�્ એકમપ  

 કા ર્સથળ/નવસત 

 

ેપ કીચેકા �વા નભ્કા કામકાેમાા ન�રનાર થા્ કહ� તપ પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં 

્્સિે કહ�.  

 નાસથાક�્ �કુગરઠક 

 હ�રા અકે નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળ નાથે ના્ ાદધત િેરવેચાણ અકે 

હસતાાતરણ અકે કારપ્ારકપ ઈકવીટ� �હસનપ.  

 પ્દૃતઓ, ઉ્્ા્કપ અકે પ�ર્ાઓ ના્ ાદધત ન�રનારપ. 

 નભ્કી નવસતકા સથાક અકે વહ�ચણીમાા ન�રનાર. 

 ્ાહ પભાવપ �વા ક� કા્્ાક�્ વાતાવરણ, દક્મકપ અકે/અથવા અ�્ 

સટ�કહપલડરકી અ્ેકાઓ અકે વચક્ધધતાઓમાા ન�રનાર ક� � નાસથાકે અનર 

કર�  ે. 
 

પમા ણકરણ કા ર્કેંકે સગતા ન�રનારપકે નપસપ-અ્ ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્હ�સા ્કડ� 

સેવા અકે તે�ુા �કુઃ �લૂ્ાાકક કર્ુા ે�ર�  ે. પમા ણકરણ કા ર્કેંકે સગતા કપઈ્ણ 

ન�રનારપકી આર�નીકે �ણ કરવી ે�ર�  ે.  
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સવ-�લૂ્ાાકક ્પગ્ ર�તે �ણૂર કરવામાા આવે  ે. તેકી ખાતર� માટ� નભ્ દારા 

પમા ણકરણકા કા ર્કેંકે સ્ષટ ર�તે ્િારવ્ુા ે�ર�  ે. એટ�ુા મહ્વ�ુા એ  ે ક� 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક (�ુઓ દવભાગ 4) �ુા આ્પેક કરવા માટ� ઓડ�ટરપ દારા 

પમા ણકરણ કા ર્કેંકપ ઉ્્પગ કરવામાા આવે.  

 

 
આ�ૃિત 2: સભ્કય ંયમંયજકય ્ેટય ઘટં તર� �ં િકધયર�રત ંરય્ેઅ પમય�ણંરણ સયથે 

મપટ� સાસથયકી અય્�ણ્તયવયાા 3 સતરવયાા સાસથયં�્ મયળ��ા. 
 
 
 
 

 
 

આ�ૃિત 3: તેકય મપટયિય કય ંયમંયજ તર� �ં િકધયર�રત ંરય્ેઅ પમય�ણંરણકય ંય ર્કે્ 

સયથે મધ્મ ંદકી અય્�ણ્તયવયળ� સાસથય��ા એં 2 સતરવયાા સાસથયં�્ મયળ��ા. 
 
 

Head Office  
- Corporate 

Site/Facility 1 Site/Facility 2 Site/Facility 3 Site/Facility 4 Site/Facility 5 

 

સતર 1 

સતર 2 

Head Office  
- Corporate 

Site/Facility 1 Site/Facility 2 Site/Facility 3 Site/Facility 4 Site/Facility 5 

વ�ડ ઑ�ફસ   
 - ં ૉ્�ર�ટ  

સથળ/સવઅત  1 સથળ/સવઅત  2 સથળ/સવઅત  3 સથળ/સવઅત  4 સથળ/સવઅત  5 

  પમાણીકરણકી તક  

 

 

Head Office  
- Corporate 

Regional/Divisional  
Business Unit 1 

Regional/Divisional  
Business Unit 2 

Regional/Divisional  
Business Unit 3 

Site/Facility 1 Site/Facility 2 Site/Facility 3 Site/Facility 4 Site/Facility 5 Site/Facility 6 

સતર 1 

સતર 2 
 

સતર3  

Scope of Certificatio Head Office  
- Corporate 

Regional/Divisional  
Business Unit 1 

Regional/Divisional  
Business Unit 2 

Regional/Divisional  
Business Unit 3 

Site/Facility 1 Site/Facility 2 Site/Facility 3 Site/Facility 4 Site/Facility 5 Site/Facility 6 

વ�ડ ઑ�ફસ   
- ં ૉ્�ર�ટ 

પયદ�િશં/િવિય ી્   
વ્ય્યર એંમ   1 

પયદ�િશં/િવિય ી્   
 વ્ય્યર એંમ  2 

પયદ�િશં/િવિય ી્   
 વ્ય્યર એંમ  3 

સથળ/સવઅત  1 સથળ/સવઅત  2 સથળ/સવઅત  3 સથળ/સવઅત  4 સથળ/સવઅત  5 સથળ/સવઅત  6 

 
 

 

પમાણીકરણકી  તક   
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આ�ૃિત 4: સમગ વ્ય્યર તર� �ં િકધયર�રત ંરય્ેઅ પમય�ણંરણ ંય ર્્ે્ સયથે કયકી 

સાસથયકી અય્�ણ્તયવયાા એં સમતઅ સાસથયં�્ મયળ��ા. એં સયઈટ/સવઅત ધરયવતય 

સભ્પ મયટ� આ મપડ�અ સયમયન્ છે. 
 

એ વયતકી ક�ધ અપ �ં આ સાસથયઓકય પંયરપકી સા�ણૂર શેણી �ં િવસતયર કથી ુકે સભ્પ 

આ ઉદયવરણપ��ા સા્ પજક �ં ફ�રફયરવયળય વપઈ શ �ં છે. 
 

દર�ં �ંસસયમયા, પમય�ણંરણકય ંય ર્્ે્મયા વ�રય ુકે/ુથવય સપકયકય આ�ષૂણકી ��રવઠય 

સયાં ળમયા સર�્ ર�તે સવ્પ  આ્ે તેવય સભ્કય વ્ય્યરકય ્ધય િય પકપ સમયવેશ 

ંરવપ જ�ર� છે. 
 

ખાણકામકી નવસતપ ધરાવતા નભ્પએ કીચેકી ્ા્તપકી ક�ધ સેવી ેપઈએ. 

• ખાણકા �વકચરકા કામ ન�્ા્ા �વૂ�કા ત્�ાઓમાા િપધકામમાા રહ�સી 

નવસતપકી ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા એક ભાગ તર�ક� �સુાકાત સેવામાા આવતી 

કથી. ખાણકા �વકચરકા આ ત્�ાઓકા કામકાેકા વ્વહારપકપ �્ાા 

ે�ર� અકે ્પગ્ સાગે ્્ાા કીદતઓ, દનસટમપ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકી 

ડ�સકટપ્ નમીકા દારા આધાર તર�ક� ્િારવી િકા્  ે. 

• ેપ ન�દનસીટ� ઉ્ર ર�વરાઈક ટ�ઈસ�ગન �ડસ્પોસકપ ઉ્્પગ કરવામાા આવતપ 

હપ્ તપ માઈદક�ગ નવસતકે આર�ની પમા ણકરણમાાથી ્હાર રાખવામાા આવે 

 ે. તેમ  તાા તે નવસત ઉ્ર ્ધી ે અ�્ નીઓ્ી ેપગવાઈઓ સા� ુ્ડ� 

 ે અકે તેકપ ચકાનણીકા કા ર્કેંમાા નમાવેિ કર� િકા્  ે. 

• ેપ વ�ચી િકા્ તેવા હ�રા ક� નપ�ુા ક હપ્ �મ ક� �્ાા ખદકેત્વપકા ેથથામાા, 

ઉ્્ા્કપકી પ�ર્ામાા ક� કકામા ્્ાથ�માા નપ�ુા એક િપધ�ુા ત્વ હપ્ ્્ાા 

માઈદક�ગ નવસતકે પમા ણકરણકા કા ર્કેંમાા નમાવવામાા આવતી કથી.  

• હ�રા અકે/અથવા નપ�ુા નહ�ત અકેકદવધ વસ�ઓુ ક� ઉ્્ા્કપ ઉ્્પ કરતી 

માઈદક�ગ નવસતકે પમા ણકરણકા કા ર્કેંકી ્હાર �કૂ� િકા્  ે, ેપ તે 

માઈદક�ગ નવસત દારા ઉ્્પ થતી ચીેવસ�ઓુકે નમાાતર પમા ણકરણ 

પમાણીકરણકી તક 

ન્ાટ  
માળ�ુા  

Common Owner Site/Facility 1 Site/Facility 2 

 

 
 

એક  ે  માસીક  સથળ/સવઅત  1 સથળ/સવઅત  2 
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વ્વસથા સા� ુ્ડતી હપ્ ક� �કે આર�ની દારા ટ�કદકકસ ર�તે આર�ની 

દનસટમકા નમકક હપવા�ુા ગણવામાા આવે  ે.  

• ેપગવાઈઓ 2.11.2 અકે 2.11.3 પારા ભક પમા ણકરણકા 12 મહ�કા ્હ�સાકા 

નમ્કી ્�ા્વત� ર�તે સા� ુ્ડતી કથી. 

• ેપગવાઈઓ 3.5.1 અકે 3.5.2 દવ� વારનાકપ ક� ર કત દવસતારકપ ્રજેપ 

ક�� કરવામાા આવે તે ્હ�સા કામકાેમાા રહ�સી માઈદક�ગ નવસતપકે 

્�ા્વત� અનરથી સા� ુ્ડતી કથી. 

• ેપગવાઈ 4.4 2010 ્હ�સા દવદધવત ર�તે િ� થ્ેસ હાસકી નવસતપ માટ� 

�લુ્ાાકકપકે અનર કરવા માટ� ્�ા્વત� અનરથી સા� ુ્ડતી કથી. 
 

3.4 સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્� �સતં 

નભ્પ દારા ઉ્્પગ થા્ તે માટ� આર�ની દારા એક સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�સુતક 

(T003_2009) દવકનાવવામાા આવેસ  ે. તે કીચેકા દવભાગપમાા �ુ્ પ�ત કરા્ેસ  ે. 

 દવભાગ 1 - નભ્કી મા�હતી અકે પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં  

 દવભાગ 2 - �લૂ્ાાકક પ્પ  

 દવભાગ 3 - નામા�્ તારણપ અકે �ધુારા માટ�કી તકપ. 

 દવભાગ 4 - ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ�કી દવકાતી. 

3.5  િવિય  1- સભ્કી મય�વતી ુકે પમય�ણંરણ��ા ંય ર્્ે્ 

આ દવભાગમાા નભ્ે તેકા વ્ા્ારકી દવગતપ, નાસથાક�્ માળ�ુા અકે પ્દૃતઓ�ુા 

વણરક �ગેકી �ષૃઠ�દૂમકી મા�હતી અકે પમા ણકરણ કા ર્કેં હ�ઠળ આવતી ્ર�ક 

નવસતકી ્ા્� ્ણ �રુ� ્ાડવી ે�ર�  ે. 
 

ે�ર� મા�હતીમાા કીચેકાકપ નમાવેિ થા્  ે: 

 

1. નભ્કા વ્ા્ાર�ુા કામ, પકાર (એટસે ક� ખાણ, �ટક વ�ચાણ વગેર�) અકે 

નરકામાકી દવગતપ. 

2. ના્ પેકકા કામપ નહ�તકા મહ્વકા નભ્ કમરચાર� માટ�કા ના્ કરકી દવગતપ 

અકે સવ�લૂ્ાાકકકા કપઈ્ણ અકે �રુક ભાગપ અકે ઓડ�ટર નાથે ્ંવ્વહાર 

માટ� ક�� કર�સ ના્ કર . 

3. પમા ણકરણકા કા ર્કેં �્રકી ્ર�ક નવસત �ગેકી મહ્વકી દવગતપ �વી 

ક�: 
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અ. કામ 

્. દકદ�ત સથાક  

ક. કમરચાર�ઓ અકે કપ� �્કટરપકી નાખ્ા  

ડ. વ્ા્ારકા પકાર�ુા �ુા�ુ સે ખત વણરક. 
 

ક�ધ: ઘણી ્ધી એક નરખી નવસતપ નાથેકા નભ્પ માટ�, (�મ ક� મપટ� નાખ્ાકા 

સટપનર ધરાવતા મપટા �રટ�ઈસરપ) નવસતપ�ુા વણરક અદકવા ર્ ર�તે એક નમાક હપવા 

તર�ક� વણરક કર� િકા્  ે અકે પ્્ેક નવસત ધરાવતા અસગ ્સતાવેેકે (અથવા 

એક નરખી નવસતકા �ૂથ ્કાવેસ) વકર્કુ નાથે ેપડ� િકા્. 
 

�ૂાકમાા, આ દવભાગમાા �રુ� ્ાડવામાા આવેસી મા�હતી આ મે�્અુસકા દવભાગ 3.3 માા 

વણરવ્ા �ુે ્ પમા ણકરણકા કા ર્કેં ઉ્રકી દવગતપ �રુ� ્ાડ�  ે. 
 

3.6  િવિય  2 - સવ-�લૂ્યાં ક પ્પ 

3.6.1 �વૂર �િૂમંય   

નભ્ સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�સુતકમાા રહ�સા �લૂ્ાાકક પ્પ �રુા કર�  ે અકે ેવા્પ, 

�રુાવા અકે તારણપ �રુા ્ાડ�  ે ક� � ્િારવે  ે ક� ધાધપ વ્વહારપકી આચારના�હતામાા 

રહ�સી ેપગવાઈઓથી દવ�ધધ ક�વી ર�તે કામ કર�  ે. 

 

સવ-�લૂ્ાાકકમાા �રુતા �રુાવા એકઠા કરવા ેપઈએ અકે નપ�ુા અકે હ�રાકા ેવા્્ાર 

�રુવઠા નાાકળમાા રહ�સા ેવા્્ાર કવદતક, નામા�ક, ્્ારવરણી્ વ્વહારપ ના્ ાદધત 

તેકી કામગીર�કે ર�ુ કરવા માટ� વ્ા્ારકા વ્વહારપકી �રુતી માંાકે આવર� સેવા 

ેપઈએ. ્ાખસા તર�ક�, સવ-�લૂ્ાાકક કીચેકી પ�ર્ા ગહણ કર� િક�: 

1. વડ� કચેર� ઉ્ર અથવા નભ્કા નામા�્ નમગ કા્કીમાા ન�સા્ેસી દનસટમપ 

અકે પ�ર્ાઓકા મહ્વકા સથાક ઉ્ર નમીકા. 

2. દવભાગી્ ક� નવસતકી ખાન દનસટમપ અકે પ�ર્ાઓકી નમીકા. 

3. તે ખાન દનસટમપ અકે પ�ર્ાઓકી અમસવાર��ુા �લૂ્ાાકક. 
 

�લૂ્ાાકક પ્પ નભ્પકે કીચેકી ્ા્ત કરવા ેણાવે  ે: 

 સવ-�લૂ્ાાકકકી ે��ર્ાતપ મથાળા નાથેકા ખાકામાા ક�ધેસા આ �્િપ ક� �ચુકપ 

વ્ક� ્ર�ક�ુા ્ાસક ક� �્ખર�ખ રાખવી. 
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 �રુાવાકી ્ા્� ્કાવપ અકે તારણપકા નમથરકમાા હ��કુા �રુાવા મથાળા 

નાથેકા ખાકામાા રહ�સા કપઈ્ણ સા� ુ્ડતા ના્ ભ�કપ નમાવેિ કરપ. આ 

્ા્ત �રુાવાકા પકારકે ્િારવવા માટ� ખાકાઓમાાથી એક ક� વ� ુખાકાઓકે 

ટ�ક કરવાકપ નમાવેિ કર�  ે. (્સતાવે�કરણ, અવસપકક ક� દક્મ્ાસક 

અકે/અથવા પમાણ્ં)  

 કપઈ્ણ તારણપ, �્ખીતી દવનાગતતાઓ, દવ્ર�ત ોસથદતઓ, અવસપકકપ 

અકે/અથવા ે��ર્ાતકી ્ા્તે �નુાગતતાકી માંા ના્ ાધમાા ક�ધવા સા્ક 

દનૈધધઓકે ્સતાવે� સવ�્ આ્્ુા. આ ્ા્તકી ક�ધ અવસપકકપ અકે 

તારણપ મથાળા નાથેકા ખાકામાા કરવામાા આવે  ે. 

 ના્ ાદધત ે��ર્ાત�ુા વ્વસથા્ક કરવાકી ેવા્્ાર� નાથે નભ્કા નાસથાકી 

�્રકા કામ ના્ ાદધત કેંપ ક� �દૂમકાકે િપધી કાઢપ. આ ્ા્ત�ુા ્સતાવે� 

સવ�્ ેવા્્ાર� મથાળા નાથેકા ખાકામાા ર�ૂ કરવામાા આવે  ે. �્ાા રહ�સી 

 ે તે ્િારવવા માટ� આ ્ા્ત એક અથવા વ� ુખાકાઓમાા ટ�ક કરવાકપ 

નમાવેિ કર�  ે. (વડ� કચેર�, ધાધપ/દવભાગી્, નવસત/નાઈટ અકે/અથવા 

એક્ણ કહ�)  

 કપષટકકા �દતમ ખાકામાા કામગીર��ુા ર�ટ�ગ આ્પ. (�ચુકા ્ાસક, ક�વી 

દવનાગતતા, મપટ� દવનાગતતા ક� સા� ુ્ડ� ુકથી) 

3.6.2 એં ુથવય વ�� સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્ ��સતંપ ��રય ંરવય. 

નમગત્ા નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકકકા ભાગ તર�ક� ક�ટસી અસગ સવ-�લૂ્ાાકક 

કા ર્�ોુસતકાઓ ક� તેકા �વી ે ્ા્ત �ણુર કરવી તે ્ા્ત નભ્પ ક�� કર� િક�  ે. 

દકણર્ કીચેકા આધાર ઉ્ર સઈ િકા્. 

 નાસથાક�્ માળ�ુા 

 કામ કરતી નાચાસકકી દનસટમપકી રચકા અકે અમસવાર� 

 દક્મકકાર� માળ�ુા અકે �્ાદ્ક અદધકારકેં  

 ક્ અકે પકાર  

 પ�ર્ા પ્દૃતઓ, ેટ�સતા અકે ટ�કકપસપ�  

 ઉ્્ા્ક દવસતાર 

 �ગુપળ અકે સથાક 
 

�ૂાકમાા, નભ્પએ એટસી નાખ્ાકી સ��ુમ સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકાઓ �ણુર કરવી 

ેપઈએ ક� � નભ્કી નવસતપકા પદતદકદધ�્ �લૂ્ાાકકકે િ� ્કાવે �થી 
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કા ર્�સુતકમાા રહ�સી ે��ર્ાતપ વ્ક�કી ્ર�ક નામે ્પગ્ ર�તે નાળવવાકા કામગીર�કા 

ર�ટ�ગન ્પગ્ ્કે. 
 

ઉ્ાહરણ તર�ક�, નભ્ �ણુર કરવા માટ� ્ના્  કર� િક�: 

• તેકા કામકાેકી નમગ ્ા્તપકે આવર� સેવા માટ� એક સવ-�લૂ્ાાકક 

કા ર્�ોુસતકા, અથવા. 

• તેકી ઉ્્ા્ક કરતી નવસતપકે આવર� સેવા માટ� એક સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્ 

�ોુસતકા અકે તેકા �ટક વ્ા્ારકે આવર� સેવા માટ� ્ી� કા ર્ �ોુસતકા  

• તેકી �ખુ્ �રટ�ઈસ બા�્ન વ્ક�કી ્ર�ક બા�ડકે આવર� સેવા માટ� એક સવ-

�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકા  
 

 

એં જ સમ્ે, સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્ ��ોસતંય �ં ંય ર્ ��ોસતંયઓએ વ�રય ુકે સપકયકય 

આ�ષૂણકી ��રવઠય સયાં ળ, પમય�ણંરણ��ા ંય ર્્ે્ સયથે સા્ ાિધત સભ્કય વ્ય્યરકી 

પ�િૃતઓ ુકે વ્વવયરપ ્ૈં�કી ્ધી જ ્ય્તપકે આવર� અેવી જ�ર� છે. 
 

3.6.3 એં વૈં�લ્ં રચકય �ં મયળખયકપ ઉ્્પ  ંરવપ 

નભ્પ આર�ની દારા �રુા ્ડા્ેસ સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકાકા વવકૈલ્ક માળખા ક� 

રચકાકપ ઉ્્પગ કર�કે �લૂ્ાાકક પ્પકપ ેવા્ આ્વાકી ઈ� ા રાખી િક�. એક 

અથવા વ� ુ્સતાવેેપ ક� ્ંકપ ભેગા કર� િકા્  ે ક� � સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્ �ોુસતકામાા 

ે�ર ્ડ� તેવી મા�હતી ધરાવતા હપ્ તેવા હપવા ેપઈએ. નભ્કા ્સતાવેેપમાા ��ુા 

�લૂ્ાાકક કરવામાા આવે  ે તે ેપગવાઈકપ સ્ષટ ર�તે ઉલસેખ થવપ ેપઈએ અકે 

કીચેકી ્ા્તપકપ નમાવેિ કરવપ ેપઈએ. 
 

• નભ્�ુા કામ  

• તાર�ખ  

• �લૂ્ાાકક �ણુર કરતા વ્ોકત�ુા કામ 

• નાઈટ/નવસતકપ ઉલસેખ ક� ના્ ભર 

• પભાણ�તૂ ેપગવાઈકપ ઉલસેખ  

• કામગીર�કી ે��ર્ાતકપ ઉલસેખ  

• હ��સુકી �રુાવપ. (પકાર નહ�ત: ્સતાવે�કરણ, અવસપકક ક� દકર�કણ 

અકે/અથવા પમાણ્ં) 

• અવસપકકપ અકે તારણપ. 
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• ેવા્્ાર� (એટસે ક� વડ� કચેર�, દવભાગી્ અકે/અથવા નવસત) 

• કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક. 
•  

 

એં વૈં�લ્ં ટ�મ્અેટ પિતિયવ સવ-�લૂ્યાં ક ંય ર્� �ોસતંય �ં �કે સભ્ �ં ઓડ�ટર દયરય 

ુ���ળૂ ્કયવી શંય્ છે તે ્�રિશપટ 3 મયા ��ર� ્યડવયમયા આવેઅ છે. સભ્પ તેમકય 

્પતયકય મયળખયકે ્ણ િવંસયવી શ �ં ્રા� � ઓડ�ટરપકે ચંયસણી �લૂ્યાં કકપ ુમઅ 

ંરવય મયટ� સ્મ ્કયવવય તે મયળખયમયા ઉ્રકી જ�ર� મય�વતીકપ સમયવેશ ંરવપ જ�ર� 

છે. 
 

3.6.4 વ�� �અ્ી ��રયવપ �ં આધયર 

સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકા ના્ ાદધત ે��ર્ાત નાથે �નુાગતતાકી માંાકે નમથરક 

આ્વા માટ� હ��સુકી �રુાવાકે િપધી કાઢવાકી અકે ક�ધવાકી એક તક �રુ� ્ાડ�  ે. 

આ ્ા્તમાા કીચે �ુે ્ �રુાવાકા �પતકે ક�ધવા માટ�કા ટ�ક કરવાકા ખાકાઓકપ 

નમાવેિ થા્  ે. 

 D ક� � ડપ�મેુ�ટન એટસે ક� ્સતાવેેપ ્િારવે  ે. 

 O ક� � ઓબોવ�િ�ન એટસે ક� અવસપકકપ ્િારવે  ે. 

 T ક� � પમાણ્ંપ ્િારવે  ે. 
 

ક�ધ સપ ક� હ��સુકી �રુાવાકા ના્ પેક

 

કે ટ�ક કર� િકા્  ે. 

3.6.5 ુવઅપંકપ ુકે તયરણપ 

્ધા ે તારણપ અકે દવનાગતતાઓકે સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકામાા ક�ધવી ે�ર�  ે. 

તારણપ સ્ષટ, િાકારહ�ત અકે હ��સુકી �રુાવા દારા નમથરક પારત હપવા ે�ર�  ે. 
 

�્ાા દવનાગતતાઓકે િપધી કાઢવામાા આવે ્્ાા તે�ુા દકવારણ થ્ુા ેપઈએ અથવા તેકે 

�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેક (આ મે�્અુસકા કપષટક 2, દવભાગ 2.4 માા આ્ેસી દવગત 

�ુે ્) કા ધ્ાક ઉ્ર સવાવી ેપઈએ. 

3.6.6 જવય્દયર� 

તે ્ા્ત મહ્વકી  ે ક� નભ્ ્િારવે ક� ખાન ે��ર્ાતકપ અમસ કરવા માટ� નભ્કી 

નાસથાકી �્ર કઈ �દૂમકા અકે/અથવા કા ર્ ેવા્્ાર ક� આધાર�તૂ  ે. ચકાનણી 
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�લૂ્ાાકકકી તવ્ાર�, આ્પેક અકે નાચાસકમાા મ્્ સેવા માટ� આ મા�હતીકપ 

ઓડ�ટર દારા ઉ્્પગ કરવામાા આવિે. 

 
 
કીચેકા સથાકપએ ેવા્્ાર�કે ્િારવવા માટ� ટ�ક કરવાકા ખાકાઓ ઉ્સબધ  ે. 

 વડ� કચેર�  

 વ્ા્ાર/દવભાગી્  

 નવસત/નાઈટ ક� કા ર્સથળ 

 એક્ણ કહ� 
 

એ વાતકી ક�ધ સપ ક� ેવા્્ાર�, �દૂમકાઓ ક� કા્�કા ના્ પેક

 

કે ટ�ક કર� િકા્  ે. 

3.6.7 ંયમ ીર���ા ર�ટ�  

સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકામાા કીચે �ુે ્કી ના્ ાદધત ે��ર્ાત માટ� ��ુા �લૂ્ાાકક 

થવા�ુા  ે તે નભ્કપ વ્ા્ાર અકે/અથવા નવસતપકી નૌથી વ� ુ્પગ્ કામગીર�કા 

ર�ટ�ગકે �લૂ્ાાકકકાર� ��કત કરવાકી નરે ્ડ�  ે: 
 

 દવનાગતતા 

 ક�વી દવનાગતતા 

 મપટ� દવનાગતતા 

 સા� ુ્ડ�ુા કથી 
 

્ર�ક કામગીર�કા ર�ટ�ગ માટ�કી એક વ્ાખ્ા આ મે�્અુસકા દવભાગ 2.2.2 માા �રુ� 

્ાડવામાા આવેસ  ે. 

એ વયતકી ક�ધ અપ �ં “અય�� ્ડ��ા કથી” વપવય તર� �ં લ�ંત ંરય્ેઅ ્ધી જ જ��ર્યતપ 

મયટ�કય મયન્ �ં આધયર�તૂ ંયરણપકપ સમયવેશ ંરવપ જ�ર� છે. ંયરણપકે ચંયસણી 

�લૂ્યાં ક ંરતય ઓડ�ટરપ દયરય પમય�ણત �ં મયન્ ંરવયમયા આવશે. 
 

3.7  િવિય  3 - સયમયન્ તયરણપ ુકે ��ચવય્ેઅ વ્ય્યરં�્ �ં ંયમંયજકય 

��ધયરયઓ 

સવ-�લૂ્ાાકકકા આ દવભાગકપ વધારાકી એવી મા�હતી ક�ધવા માટ� ઉ્્પગ કર� 

િકા્  ે ક� � ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ� ઓડ�ટરકે મ્્ કર� િક�. તે નભ્કે ભદવષ્કા 
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સવ-�લૂ્ાાકકપ માટ� ્ણ મ્્ કર� િક�. આ દવભાગ કીચેકી ્ા્તપકપ નમાવેિ કર� 

િક�  ે: 
 

 નામા�્ તારણપ (વ્વહારપકી આચારના�હતા અકે તેકી ેપગવાઈઓ નાથે 

ના્ ાદધત ્રા� ુતેકી પ્્ક ે��ર્ાત કહ�). 

 નભ્કા વ્ા્ાર અકે કામકાેપકા આ્પ�ત ન�રનારકી દવગતપ આ્પ�ત ન�રનારપ 

�વા ક� દવસતરણ, હસતાાતરણપ, િેરવેચાણપ વગેર� ક� � ભદવષ્કા પમા ણકરણકા 

કા ર્કેંકે અનર કર� િક�. 

 િપધી કાઢવામાા આવેસા �ચુવા્ેસ વ્ા્ારકા �ધુારાઓકી દવગતપ. 
 

�ચુવવામાા આવેસ વ્ા્ારકપ �ધુારપ  ે. 

એક એવી ોસથદત ક� �્ાા દનસટમપ, પ�ર્ાઓ અકે પ્દૃતઓ વ્વહારપકી 

આચારના�હતાકી ના્ ાદધત ેપગવાઈઓ નાથે �નુાગત  ે ્રા� ુ�્ાા �લૂ્ાાકકકાર ક� 

ઓડ�ટર એ્ુા ક�� કર�  ે ક� હાસકી આ પ�ર્ાઓમાા �ધુારપ કરવાકપ અવકાિ  ે. 

� ુચત વ્ા્ારક�્ �ધુારા �વૂરગહ દવકા ર�ુ કરવામાા આવે  ે અકે તે�ુા અમસીકરણ 

નર�્ાત કથી. ્ �કા �લૂ્ાાકકપ માટ� � ુચત વ્ા્ારક�્ �ધુારાકી અમસવાર�કા 

આધાર� કામગીર��ુા મા્ક ક� દકણર્ કરવામાા આવિે કહ�.  

� ુચત વ્ા્ાર� �ધુારાઓ એ સ્ષટ્ણે મા�હતી ના્ ાદધત હ��ઓુ માટ� ે  ે અકે તેમાા 

નરળ�કરણ, અદતર�ક અકે કકસપકે �ૂર કરવી, વ્વોસથત કરવી અકે/અથવા અ�્ 

�ણુવ�ાસકી �ધુારાઓ ક� � નભ્કી કામ કરવાકી કમતાકા નાત્્�ણૂર �ધુારમાા 

્ર�ણમી િક� તેકપ નમાવેિ કર� િક�: 

3.8 િવિય  4 - ચંયસણી �લૂ્યાં ક મયટ�કી િવકાતી: 

�્ાર� નભ્ ચકાનણી �લૂ્ાાકક િ� કરવા માટ� તવ્ાર હપ્ ્્ાર� સવ-�લૂ્ાાકકકા 

દવભાગ 4 કે �રુપ કરવામાા આવે  ે. 
 

નભ્કા આર�ની ના્ પેક નાથે રહ�તા ્સતાવે�કરણ નાથે નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકક�ુા 

નાકસક કરિે અકે આ મા�હતી મપકસાવિે અકે આર�ની દારા �કે અદધ�ૃત કરા્ેસ  ે 

તેવા ઓડ�ટરકે ક� ઓડ�ટ કરતી નાસથાકે દવકાતી કરિે. 
 

ેપ કીચેકા વ્ક�કા ્ધા ે મા્ ા્ડપ�ુા ્ાસક કરવામાા આવેસ હપ્ તપ ે નભ્પએ 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ� અર� કરવી ેપઈએ:  
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 સવ-�લૂ્ાાકક તવ્ાર કરતાા નભ્કી શેષઠ �ણકાર� �ુે ્ �રુ� ્ાડવામાા 

આવેસી મા�હતી નાચી અકે ચપ�ન  ે. 

 ેપ િપધી કાઢવામાા આવેસ, ્ધા ે મહ્વકા ઉલસાઘકપકે આર�ની 

વ્વસથા્ક �ુકડ�કા ધ્ાક ઉ્ર સાવવામાા આવેસ હપ્ અકે તેકે �ધુારવામાા 

આવેસ હપ્ તપ. 

 ેપ િપધી કાઢવામાા આવેસ હપ્ તપ ્ધી ે મપટ� દવનાગતતાઓ �ધુારવામાા 

આવેસ હપ્ અથવા �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકકે આદધક હપ્. �ધુારા્મક કા ર્ 

આ્પેક �ધુારા્મક અકે અટકા્તી ્ગસાઓકી દવગતપ �રુ� ્ાડ�  ે અકે 

તેમકી અમસીકરણ માટ�કા માધ્મપ, નાિાધકપ અકે નમ્માળખાકે સગતી 

દવગતપ �રુ� ્ાડ�  ે. 

 સવ-�લૂ્ાાકક, �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેક ક� આ્પેકપ (ેપ સા� ુ્ડ� તપ) અકે 

નાથે રહ�તા ્સતાવેેપમાા રહ�સી મા�હતીકે �સુાકાત માટ�કપ એક કા ર્રમ ક�� 

કરવા માટ� ઓડ�ટર દારા ઉ્્પગ માટ� અદધ�ૃત કરવામાા આવે  ે. 
 

સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્ �ોુસતકા ક� �ોુસતકાઓકી નમીકા કરવામાા આવિે અકે નભ્કા 

વ�રષઠ વ્વસથા્ક દારા  મા�ુર કરવામાા આવિે. 

સવ-�લૂ્યાં કપ આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ� સમ્ ર��  ંરયવય જપઈએ કવ�. સભ્પએ 

તેમકય સવ-�લૂ્યાં ક તેમજ ્સાદ ંર�અ ઓડ�ટર �ં ઓડ�ટરપ સમ્ ર��  ંરવય જપઈએ. 
 

એ વયતકી ક�ધ અપ �ં ચંયસણી �લૂ્યાં કકપ ખચર સભ્ દયરય વવપરવયમયા આવે છે.   

3.9 �લૂ્યાં ક મયટ�કી તૈ્યર� ંરતય સભ્પ ુકે ંમરચયર�ઓ મયટ�કી મય�વતી: 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક નભ્પકા વ્ા્ારકી ્ધી ે કકાઓમાાથી કમરચાર�ઓકા ઈ�ટરવ્ ુ

સેવા માટ� ટ�વા્ેસા વ્ાવનાદ્ક ઓડ�ટરપ દારા હાથ ધરવામાા આવિે. ઓડ�ટરપ 

તરનથી થતા પ્પ માટ� કમરચાર�ઓ અકે કપ� �્કટરપકે તવ્ાર� કરવામાા મ્્ કરવા માટ� 

કીચેકી મા�હતી �રુ� ્ાડવામાા આવે  ે: 

 ઓડ�ટ આ્પેક �ુે ્ વ્ોકતગત અકે ના�હુ�ક ઈ�ટરવ્ ુહાથ ધરાઈ િક�  ે. 

 ઇ�ટરવ્ ુવખતે ભાેાાતરકાર અકે નહા્ક વ્ોકતઓ ઉ્ોસથત રહ� િક�  ે.  

 િાાત �સુાકાત ખાડપ ઈ�ટરવ્ઓુ માટ� ઉ્સબધ કરાવા ેપઈએ, આમ  તાા 

અ�કુ ઈ�ટરવ્ઓુ �લુસી ેગ્ામાા ્ણ ્પ�ઈ િક�. 
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 ેપ ઈ�ટરવ્ ુઆ્કાર અકે/અથવા ઓડ�ટર દારા દવકાતી કરવામાા આવે તપ 

વ્વસથા્ક માડળકી હાેર� દવકા ખાકગી ર�તે ઈ�ટરવ્ઓુ હાથ ધર� િકા્ 

 ે.  

 ઈ�ટરવ્ ુઆ્કારાઓકી ્ના્ ગી ઓડ�ટર દારા કરવામાા આવિે. અ�કુકે 

ચકાનણી આ્પેક (દવભાગ 4.2.6 માા વણરવ્ા �ુે ્) ઉ્ર િપધી કાઢવામાા 

આવિે અકે અ�્પકા ઈ�ટરવ્ ુઓડ�ટરકી નાઈટ ત્ાન ્રદમ્ાક 

અકૌ્ચા�રક ર�તે સેવાઈ િક�. ્ધા ે �કસનાઓમાા, ઓડ�ટરપ વ્ોકતકે 

ઈ�ટરવ્મુાા ભાગ સેવા માટ� માં દવકાતી કર� િક�  ે, તેમ  તાા મેકેેર 

ઈ�ટરવ્ ુઆ્વા ઈ��ક વ્ોકતકે ઓડ�ટમાા ભાગ સેતાા અટકાવી િકતા કથી. 

 કમરચાર�ઓ અકે કપ� �્કટરપએ, �્ાા ઈ�ટરવ્ ુઆ્કાર ેવા્ આ્વા માટ� 

અચપ�ન હપ્ તેવી ોસથદત નહ�ત નાચી ર�તે અકે ચપકનાઈ�વૂરક ેવા્ 

આ્વા ે�ર�  ે. 

 ઈ�ટરવ્ ુઆ્કારાઓએ એ વાતથી ન�ગ રહ�વાકી ે�ર  ે ક� ઓડ�ટરપ ચચાર 

ઉ્રથી દવગતપકી ક�ધ કરિે. ેપ ઈ�ટરવ્ ુઓડ�્પ ક� વીડ�્પ માધ્મથી 

ક�ધવાકપ હપ્ તપ ્્ાર� ઈ�ટરવ્ ુઆ્કારકે �ણ કરવી ે�ર�  ે અકે તે આ 

પકારકા ર�કપડ�ગ માટ� નામત હપવપ ે�ર�  ે. 

 કાેકાેપ�ુા દકર�કણ કરવા માટ� ઓડ�ટરકે નમથર ્કાવવા માટ� તેઓ તેમકી 

રપે�્� નરેપકે ક�વી ર�તે ્�વે  ે તે્ુા વણરવવા અકે/અથવા ્િારવવા�ુા 

ઈ�ટરવ્ ુઆ્કારાઓકે � ુાઈ િક�. પમાણ્ંપ ક� ્સતાવે� હક�કતપકે 

ત્ાનવા માટ� ઓડ�ટરપ દારા ઉ્્પગમાા સેવામાા આવતી આ એક નામા�્ 

્ધધદત  ે. 

 કપઈ્ણ કમરચાર� ક� કપ� �્કટરકે તેમકા ેવા્પ માટ� ઠ્કપ આ્વામાા આવિે 

કહ�. ેપ ેવા્ હક�કતકી ર�તે ખપટપ હપ્ તપ વ્વસથા્ક માડળ ્ધા ે 

ના્ ાદધતપ (કમરચાર�ઓ, કપ� �્કટરપ અકે ઓડ�ટરપ) કે �સૂકી મા�હતી આ્િે, 

નાચપ ેવા્ ્િારવિે અકે નાચી મા�હતીકી ખરાઈ કરવા માટ� �રુાવપ �રુપ 

્ાડિે. 

 ેપ ક� ઈ�ટરવ્ઓુ મહ્વકા  ે અકે ભાગ સેવાકી ્ા્તકે પપ્નાહક અ્ા્ુા 

ેપઈએ તપ ્ણ તે નર�્ાત કથી. તેમ  તાા ઓડ�ટર �્ાા કમરચાર�એ 

ઈ�ટરવ્ ુઆ્વાકપ ઈ�કાર ક્� હપ્ ્્ાા ્ર�ોસથદતકી ક�ધ કર� િક�. 
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 કમરચાર�કા ઈ�ટરવ્ઓુ નાથે ેપડા્ેસ તારણપકપ અહ�વાસ અકામી એટસે ક� 

કામ વગરકપ રહ�િે. 

 અ�કુ સથાકપમાા, કમરચાર�ઓકે અગાઉથી આ પ�ર્ાકી �ણ કરવામાા આવે 

તેવી કા�કુી િરત ક� ે��ર્ાત હપઈ િક�. �્ાા આવી કા�કુી ે��ર્ાત ક હપ્ 

્્ાા તેમ  તાા એ ્ા્તે ભસામણ કરવામાા આવે  ે ક� કમરચાર�કે ઓડ�ટ �ગે 

અકે તેમકા ઈ�ટરવ્ ુસેવાવાકી નાભાવકા �ગે �ણ કરવામાા આવે. 

 

નભ્પએ એ ્ા્તકી ્ણ ખાતર� કરવી ેપઈએ ક� ઓડ�ટ પ�ર્ા ્રદમ્ાક �કપ 

ઉ્્પગ થવાકી નાભાવકા  ે તેવા ્સતાવેેપ અકે ર�કપડ�થી કમરચાર�ઓ અકે 

કપ� �્કટરપ મા�હતગાર  ે. ્સતાવેેપમાા નભ્કી કીદતઓ અકે પ�ર્ાઓ અકે આ 

પ�ર્ાઓકી અમસીકરણમાાથી ઉ્ભવતા ર�કપડ�કપ નમાવેિ થઈ િક�. ્સતાવેેપ અકે 

ર�કપડ�કા ઉ્ાહરણપ સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્ �ોુસતકા (T003_2009) કા �રુાવા કપસમમાા 

નમાદવષટ કરવામાા આવેસ  ે. વધારાકા ઉ્ાહરણપ ્�રદિષટ 7 માા �રુા ્ાડવામાા 

આવેસ  ે. 
 

એ વાતકી ક�ધ સપ ક� ેપ ઓડ�ટરપ નભ્ ્ાનેથી સેખીત મા�ુર� મેળવે કહ� તપ આ 

્સતાવેેપ અકે ર�કપડ�કી કપઈ્ણ કકસપ ઓડ�ટરપ સઈ ેઈ િકિે કહ�. તેમકી તેમ 

 તાા ઓડ�ટર દારા �્ાર� તે કા ર્સથળ ઉ્ર હપ્ ્્ાર� વ્વહારપકી આચારના�હતા 

નાથેકી �નુાગતતા મા્વા માટ� નમીકા કરવામાા આવિે. 
 

અનરકારક ઓડ�ટપ ક�વી ર�તે હાથ ધરવા તે માટ�કા માગર્િરક �ચૂકપ ્�રદિષટ 8 માા 

નમાદવષટ  ે. ઓડ�ટકી પ�ર્ાકે દવિેે નમેવા માટ� નભ્પ અકે તેમકા કમરચાર�ઓ 

આ મા�હતીકા વાાચકકે ઉ્્પગી અ�ભુવી િક�. 

3.10 ઓડ�ટ ંરવયકય સમ્��ા સાં અક ંર��ા 

�્ાા નભ્ અકે/અથવા નવસત ઉ્ર એકનરખા ધપરણપ�ુા ઓડ�ટ કરવા�ુા હપ્ ્્ાા 

એકદંત ર�તે ્કાવવા માટ� આર�ની દનસટમ ચકાનણીકે વ્વોસથત ગપઠવવાથી 

કકસપ અકે ખચારઓ ઘટ� િક�. 
 

ેપ તેમ કર્ુા િ� હપત તપ, એક્મ ક�કમાા આવેસ અ�્ નભ્પ માટ� ચકાનણીકે 

�નુાગત ્કાવવા નભ્પ ચકાનણી �લૂ્ાાકકકે નાક સત કરવા�ુા ્ના્  કર� િક�, 

તેકાથી ઓડ�ટરકા �નુાનર�કા ખચારઓ અકે અ�્ ખચારઓમાા �્ાદ્ક ર�તે �હસનપ 
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આ્વાકી નાભાવકા �રુ� િક�. આવી કપઈ્ણ ગપઠવણી માટ� ્ધા ે ના્ ાદધત નભ્પ 

અકે ચકાનણી કરતા ઓડ�ટરપ વ�ચે દવદધનરકી નમ�ૂતીકી ે�ર રહ�  ે. 
 

ઉ્રાાતમાા, નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ નહકાર� ર�તે અ�્ ધપરણપ ક� �કા માટ� નભ્ 

નહમદત આ્ે  ે (ઉ્ા. તર�ક� ISO 14001 અકે/અથવા OHSAS 18001) તેકી નામે 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક હાથ ધરવા નામદત નાધી િક�. કપઈ્ણ ગપઠવણીઓ ઉ્ર પ્્ક 

ર�તે નભ્ અકે ઓડ�ટર વ�ચે નામદત નાધવામાા આવિે અકે તે આર�નીકે નાડપવિે 

કહ�. તેમ  તાા, આર�ની ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી �્ાદ્કતા ્ા્તે નમાધાક કરવામાા 

આવિે કહ� અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા હ��ઓુ �રુા થવા ે�ર�  ે. ઉ્રાાતમાા, 

ઓડ�ટરપ આ ના્ પ�ત કર�સ ઓડ�ટપ હાથ ધરવા માટ� ્પગ્ ર�તે સા્કાત પારત 

થ્ેસા અકે અદધ�ૃત ક� મા�્ કરા્ેસા હપ્ તે ે�ર�  ે. (એટસે ક� આર�નીકા 

વ્વહારપકી આચારના�હતા અકે કપઈ્ણ અ�્ ્ાહ ધપરણપકી �નુાગતતા�ુા �લૂ્ાાકક 

કરવાકી મા�્તા ક� અદધ�ૃતતા). 
 

3.11 સવ-�લૂ્યાં ક મયટ� સવય્તય શપધવી. 

એવા નભ્પ ક� �ઓ તેમકા સવ-�લૂ્ાાકકકે �ણુર કરવા માટ�કી કમતા, નાિાધકપ ક� 

દવ�ાનકપ અભાવ ધરાવે  ે, તેઓ ્પગ્ નસાહકાર ક� માગર્િરકકી નહા્તા સેવાકપ 

દવચાર કર� િક�  ે. 
 
એ વાતકી ક�ધ સપ ક� સવ-�લૂ્ાાકકમાા નામેસ કપઈ્ણ વ્ોકત ચકાનણી �લૂ્ાાકકમાા 

�દૂમકા ભેવી િકતપ કથી કારણ ક� આ ્ા્ત �હત નાઘ રેકે ર�ુ કર� ક� ઉ્્પ કર�  ે. 

3.12 આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ�કે પિતિયવ. 

આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ� સવ-�લૂ્ાાકક પ�ર્ા અકે નાિાધકપ ઉ્રકા પદતભાવકે 

આવકાર�  ે. આવેસ પદતભાવકપ આર�ની દનસટમકે �ધુારવા માટ� ઉ્્પગ કરવામાા 

આવિે. 
 

ક�ધ: આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ� સભ્કય સવ�લૂ્યાં કકી કંઅ મેળવતી કથી. 
 

સવ-�લૂ્યાં ક િકમય્ેઅય ઓડ�ટર/રપકે સી�� જ મપંઅવયમયા આવે છે. 
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4. ્ ��ા 2: ઓડ�ટરપ દયરય ચંયસણી �લૂ્યાં ક  

4.1 ્�રચ્ 

પમા ણકરણકી �્િાકા ્ી� ્ગસામાા, આર�ની દારા મા�્ કરા્ેસ એક સવતાં  

ંી� ્કકાર એવા ઓડ�ટર દારા ચકાનણી �લૂ્ાાકક હાથ ધરવામાા આવે  ે. ચકાનણી 

�લૂ્ાાકકકપ હ�� ુનભ્કી ્પતાકી કામગીર�કા �લૂ્ાાકકકી ખરાઈ કરવાકપ ક� 

ત્ાનવાકપ  ે. 
 

�્ાર� નભ્ િ�આતમાા તેમકા કામકાેપ�ુા પમા ણકરણ મેળવવા પ્્ક કર�  ે ્્ાર� 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકપકપ અમસ કરવામાા આવે  ે અકે ્્ાર્ા્ પમા ણકરણકા 

્રજ�કે �ર�્ ુકરવા અકે �ળવવાકા હ��થુી ્ર�ક ના્ ાદધત પમા ણકરણ 

નમ્ગાળાકા �તે તેકપ અમસ કરવામાા આવે  ે. 
 

ચકાનણી માટ� �રુતા �રુાવા એકં કરવા માટ�, ઓડ�ટરપ દારા ્ના્  કરા્ેસ નભ્કી 

નવસતપકા એક પદતદકદધ�્ ્ના્ ગી ઉ્ર સવ-�લૂ્ાાકકકી કા ર્-સથળ ઉ્રકી 

નમીકાઓ ઓડ�ટરપ દારા હાથ ધરવામાા આવે  ે. ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા ભાગ તર�ક� 

ઓડ�ટરપ નકમ ર�તે કપઈ્ણ નવસત ્ના્  કર� િક�  ે. ઉ્રાાતમાા ઓડ�ટરપ ના્ ાદધત 

આર�ની વ્વહારપકી આચારના�હત અકે તેકી ેપગવાઈઓકા ્ધા ક� ્ેટા-ઘટકકે 

ચકાનણી �સુાકાત ્રદમ્ાક �લૂ્ાાકક કરવા માટ� ્ના્  કર� િક�. 
 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા ે�ર� નમ્ (અકે આકે સીધે ખચર) કે અનર કરતા ્�ર્ળપકે 

દવભાગ 4.2.3.2 માા વણરવવામાા આવ્ા  ે. 
 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�ોુસતકા �ુે ્કા ે પ્પ અકે કામગીર�કા 

ર�ટ�ગનકા ન�હુકપ ઉ્્પગ કર�  ે. ્ધા ે ચકાનણી �લુ્ાાકકપમાા કીચેકી ્ા્તપકપ 

નમાવેિ થા્  ે: 
 
• નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકક અકે અ�્ ના્ ાદધત મા�હતીકી પાથદમક ડ�સકટપ્ નમીકા 

ક� �કુઃ ્િરક  

• �સુાકાત સેવા અકે �લૂ્ાાકક કરવા માટ� અ�રુમે ચકાનણીકા કા ર્કેંકી 

વ્ાખ્ા - નભ્કી નવસતપ અકે ેપગવાઈઓ ક� � નભ્કા વ્ા્ારકા પકાર, 

મા્ અકે પભાવકા પદતદકદધ�્  ે. 

• ચકાનણીકા કા ર્કેંકી �્ર ્ના્  કર�સ કામકાેપ અકે નવસતપકી કા ર્સથળ 

ઉ્રકી નમીકા દારા નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકકકી ચકાનણી 
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ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ�કા ંણ �ખુ્ ત્�ાઓ  ે  

 �લૂ્ાાકક �વૂ��ુા આ્પેક  

 �લૂ્ાાકક�ુા નાચાસક  

 �લૂ્ાાકક ્ા્કા નપસપ-અ્ ્ગસા અકે �ણ કરવાકી ક� અહ�વાસ મપકસવાકી 

્ા્ત. 

 

આ ત્�ાઓ વ્ક�કા ્ર�ક ત્�ા �ગેકી દવિેે દવગતપ કીચે �રુ� ્ાડવામાા આવેસ 

 ે. 

4.2 �લૂ્યાં ક �વૂ���ા આ્પજક 

કાનણી �લૂ્ાાકકપ માટ� સ્ષટ �્િા અકે ક���્ત ધ્ાકકી ે�ર ્ડ�  ે ક� �કપ એ અથર 

થા્  ે ક� પ�ર્ાકી નનળતાકે દકદ�ત કરવા માટ� આ્પેક અગ્્�ુા  ે. આ્પેક 

અકે �લૂ્ાાકક �વૂ�કી પ્દૃતઓમાા કીચેકા ્ગસાઓકપ નમાવેિ થા્  ે. 

1. નભ્પ નાથે પારા ભક મા�હતી�ુા આ્ાક-પ્ાક  

2. મા�હતી એકં કરવી અકે નમીકા કરવી. 

3. ઓડ�ટરકા કા ર્કેં અકે નમ્કે ્િારવવપ. 

4. ઓડ�ટ ટ�મકે ઓળખવી. 

5. ઓડ�ટ આ્પેક�ુા ્સતાવે� સવ�્ આ્્ુા. 

6. નભ્પ નાથે દવગતપ�ુા �દતમ સવ�્ ક�� કર્ુા.  
 

4.2.1 સભ્ સયથે મય�વતી��ા પયરા �િં આદયક-પદયક. 

�લૂ્ાાકક ્હ�સા દવગતપકા દવસતારકી નભ્ નાથે ચચાર અકે ખાતર� કરવાકી ે�ર ્ડ� 

 ે. આ ્ા્તમાા ્સતાવેેપકી ઉ્સબધતા, �લૂ્ાાકક �વૂ�કી �સુાકાત (ેપ િ� હપ્ 

અકે નહમદત નધા્ તપ) અકે કા ર્સથળ ઉ્રકા નમ્્ંકકી મા�હતીકપ નમાવેિ 

થા્  ે. દવચારણા�વૂરક�ુા વસણ ક� માગર સેવા્ તે ે�ર�  ે, કારણ ક� દવદધનરકા 

�લુ્ાાકકપથી ક ટ�વા્ેસા હપ્ તેવા નભ્પ ક્ાચ નારપ એવપ ભ્ અ�ભુવે તે્ુા ્કે. 

આવી મા�હતીકા આ્ાક-પ્ાકકી ઔ્ચા�રકતા �લૂ્ાાકકકા પકાર અકે હ��ઓુ, 

સથાદકક અકે નાાસ�ૃદતક �રવાેપ અકે નભ્કા કામકાે નાથે ઓડ�ટરપકી ્ર� ચતતાકા 

આધાર� ્્સી િક�  ે.  
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હકારા્મક, કા ર્ન ા્ ધપ પસથાદ્ત કરવા માટ�, ચકાનણીકા કા ર્કેં અકે નમ્ નાથે 

ના્ ાદધત નભ્ નાથે પારા ભક નહમદતઓ સથા્વા માટ� નપક ઉ્રકી વાતચીત અકે ઈ-

મેઈલનકપ ઉ્્પગ કર� િકા્  ે. કરા્ેસ વાસતદવક વ્વસથાઓકી ખાતર� આ્તી 

દવદધનરકી �હ�રાત �લૂ્ાાકક �વૂ�કા આ્પેકકા ્ગસા 6 (દવભાગ 1.1.7) માા 

ચચારવામાા આવેસ  ે. 
  

ઓડ�ટરપ દારા નભ્ નાથે પારા ભક ના્ ક�માા ધ્ાકમાા સેવાકા ્�ર્ળપમાા કીચેકાકપ 

નમાવેિ થા્  ે: 

 નાકળા્ેસ તકર ક� ગણતર�કે સગતી ્ા્તપ. 

 �લૂ્ાાકકકી તાર�ખ અકે નમ્  

 ચકાનણીકા કા ર્કેં અકે હ��ઓુ ઉ્ર નામદત. 

 નભ્પકા મહ્વકા કમરચાર� વગરકી ઉ્સબધતા. 

 ્સતાવેેપકી પાૈરત. 

 �લૂ્ાાકક �વૂ�કી �સૂાકાત માટ�કી ે�ર�્ાત (ેપ સા� ુ્ડ� અકે િ� હપ્ તપ) 

 ઓડ�ટ ટ�મ�ુા ક્  

 વ્ાવહા�રક વ્વસથાઓ. 
 

4.2.2 મય�વતી એં્ ંરવી ુકે સમી્ય ંરવી. 

4.2.2.1 દસતયવે�ંરણ 

અનરકારક ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ� સીડ ઓડ�ટર� નભ્કા વ્ા્ારકા મહ્વકા 

્સતાવે� ્ંકપ મેળવીકે અકે તેકી નમીકા કર�કે િ� ્કે તેટસી વ� ુનમેણ 

મેળવવાકપ પ્્ક કરવપ ેપઈએ. ઓ ામાા ઓ � ્ા્ત તર�ક� ્સતાવે� સવ�્માા 

નભ્કા �ણુર કરા્ેસ સવ-�લૂ્ાાકકકપ નમાવેિ થવપ ે�ર�  ે. અ�્ ઉ્્પગી 

્સતાવે� સવ�્પમાા, કીચેકા �રુતા મ્ાર�્ત કહ� તે ર�તે કીચેકાકપ નમાવેિ થા્  ે. 

• માળ�,ુ ેવા્્ાર�ઓ અકે ન�ાઓકી �્ર�ખા આ્તા નાસથાક�્ ચાટરન. 

• કીચેકી ્ા્તપકે નમાવતા ઉ્્ા્કપ અકે પ�ર્ા�ુા વણરક. 

− �તરમાળ�,ુ નવસતઓ અકે ઉ્કરણ  

− કામકાેકા કસાકપ અકે ્ાળ�ઓ  

• સા� ુ્ડતી કા્્ાક�્ ્ા્ત�ુા વણરક  

• અગાઉકા �લૂ્ાાકકપકી નમીકાઓ 

• કીચેકા ્ા્તપકપ નમાવેિ કરતી વતરમાક પનાગપકી ્ા્�. 
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− ્ડપિીઓ અકે અ�્ �હસને્ારપકે નમાવતા રનધાર� ્કકારપ. 

− ્્ારવરણી્ અકે કા ર્સથળકા આરપગ્ અકે નસામતીકા પનાગપ ન�હત 

નભ્કા ેપખમકી �્ર�ખા. 
 

સીડ ઓડ�ટર મહ્વકા દક્મકપ, ધપરણપ, કીદતઓ, કરારપ, પ�ર્ાઓ, દવવરણપ અકે 

માગર્િરક �ચૂકપ ન�હતકા મહ્વકા મા્ ા્ડ�્ી ્સતાવેેપકા હ�� ુઅકે વ્ાવહા�રક 

ઉ્્પગ ્ાકેથી મા�હતગાર હપવપ ેપઈએ. 
 

ઓડ�ટ કરવાકી પ્દૃતઓ અકે કા્� ના્ ાદધત નામા�્ મા�હતી ્ણ મેળવવી ેપઈએ 

અકે તેકી �લૂ્ાાકક �વૂ� નમીકા થવી ેપઈએ. �્ાર� �લૂ્ાાકક �વૂ� નભ્કા આવા 

્સતાવે� સવ�્કી નમીકા કરવા�ુા આ્િર ક� �નુાવા�્તાવા� હપ્ ્્ાર� ે્ાા 

્સતાવે� સવ�્ કા ર્સથળ ઉ્ર ઉ્સબધ ્કે કહ� ્્ાા ્ર�ોસથદત નાથે હળવાિ અકે 

અ��ુસૂકકપ ઉ્્પગ ઓડ�ટરકે કરવાકી ે�ર ્ડ� તે અનામા�્ ્ા્ત કથી. 
 

�્ાર� �લુ્ાાકક ્હ�સા આ ્સતાવે� ્ંકપ વ્ક�કપ મપટપ ભાગ હામેિા ઉ્સબધ ક ્કે 

તે્ુા હપ્ ્્ાર� નભ્ે એ વાતથી વાક�ન રહ�્ ુ ા ેપઈએ ક� કા ર્સથળકી ચકાનણી �લૂ્ાાકક 

પ્દૃતઓકા એક અદકવા ર્ ભાગ તર�ક� આવા ્સતાવે� �રુાવાકી ઉ્સૈબધ રહ�િે. 

4.2.2.2 ��લ્યાં ક �વૂ�કી ��અયંયતપ 

�લુ્ાાકક ્હ�સાકી �સુાકાતપમાાથી સાભ સેવા માટ� નભ્ નવસતપ વ્ક�કા અ�કુ ક� 

્ધાકે દવકાતી કર� િક�. આવી �સુાકાતકપ હ�� ુચકાનણી �લુ્ાાકકકે િ� ્કે તેટ�ુા 

વ� ુઅનરકારક ર�તે આ્પ�ત કરવા માટ��ુા િ� ્કાવવા માટ� નભ્કા વ્ા્ાર�ુા 

ક્, ેટ�સતા અકે કા ર્કેં (ભૌગપ સક, કા ર્્ળ અકે પ�ર્ા દવસતાર) ન�હતકી �રુતી 

મા�હતી મેળવવાકપ  ે. તેમ  તાા આ નાસથા દારા નહમદત નધા્ તપ ે અમસમાા 

આવવી ેપઈએ. 
 

4.2.3 ચંયસણી��ા ંય ર્્ે્ ુકે સમ્કી જ��ર્યતપ સ્પટ ંરવી. 

4.2.3.1 ચંયસણી��ા ંય ર્્ે્: 

ચકાનણી�ુા કા ર્કેં ચકાનણી �લૂ્ાાકકકપ દવસતાર અકે નીમાઓ ્િારવે  ે અકે તે 

ઓડ�ટરપ દારા ક�� કરવામાા આવે  ે. ચકાનણીકા કા ર્કેંમાા ચકાનણી �લૂ્ાાકક 

્રદમ્ાક �કી નમીકા થવાકી  ે તેવા વ્વહારપકી આચારના�હતામાા રહ�સી 

ેપગવાઈઓ અકે નવસતપકી ્ના્ ગીકપ નમાવેિ થા્  ે. 
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નમ્ ઉ્ર�ુા માગર્િરક ��ુ ્ાડવામાા આવે  ે. (�લૂ્ાાકક વ્ોકત-�્વનપમાા) ક� � 

નભ્કા કામકાે ક� વ્ા્ારકા સથાકકા ક્, ેટ�સતા અકે સથાકકા આધાર� ક� તે 

�ુે ્ હાાનસ કરવાકી નરે ્ડાવી ેપઈએ. (કપષટક 4 અકે આ�ૃદત 5 �ુઓ) 
 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકે સ્ષટ કરવા માટ�, સીડ ઓડ�ટર વ્ા્ારકા પકાર, માંા અકે 

પભાવકે ધ્ાકમાા સઈકે તે ક� તે/તેણી �કે નૌથી મહ્વકા હપવા�ુા ગણે  ે તે�ુા મા્ક 

ક� �લુ્ાાકક કરવા માટ� વ્વહારપકી આચારના�હતામાાથી ેપગવાઈઓ ્ના્  કરિે. 
 

આમ, ચકાનણી કા ર્કેં ક�� થ્ુા ેપઈએ �થી કર�કે: 

• નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકક, નાવરેદકક �ર્પટ�, કા્્ાક�્ માળાખાઓ, અગાઉકા 

�લૂ્ાાકકપકા ્ર�ણામપ અકે કપઈ્ણ હાસકા પમા ણકરણપકા ્ર�ણામપ �વી 

ઉ્સબધ મા�હતીકપ ઉ્્પગ કરવાકી અ��ુ્તા અકે ેપખમકી દવગત સઈ 

િકા્. 

• �ચુવા્ેસ નમ્ નીમાઓ અથવા અ�્ ર�તે ક�� કરા્ા �ુે ્ (�ુઓ 

દવભાગ 4.2.3.2.) કી નીમાકી �્ર ્ાધ ્ેન� ુકરવા ક� �મેુળ નાધવા.  

• આર�ની વ્વસથા્ક ટ�મકે પમા ણકરણ ઉ્ર ભસામણ કરવા માટ� ે�ર� 

હ��સુકી �રુાવા મેળવવા માટ�  
 

પથમ ચંયસણી �લૂ્યાં ક મયટ�, ઓડ�ટરપ ુ યઉકય 12 મવ�કયઓમયાથી ર�ંપડરસ 

ુકે ��રયવયકી સમી્ય  ંરશે. (12 મવ�કયઓ ંરતય વ�� ��કય ર�ંપડરસ ુકે 

��રયવયકે સભ્કી ઈચછય ુ��સયર ��રય ્યડ� શંય્ છે) 

 
પમય�ણંરણકી મયન્તયકય આધયર� ��કઃ પમય�ણંરણકય પસા ે ઓડ�ટરપ 

ુ યઉકય 1 �ં 3 વષ� મયટ� ર�ંપડરસ ુકે ��રયવયકી સમી્ય ંર� શ �ં છે. 

 

• કઈ નવસતપ ઉ્ર કઈ ેપગવાઈઓ�ુા �લુ્ાાકક થવા�ુા  ે તેકી દવગત આ્તા 

એક ચકાનણી આ્પેક (ઓડ�ટ આ્પેક) માા આધાર ક� ્ંક નાથેકી 

દવગતપ નાથે રહપ. (�ુઓ દવભાગ 4.2.6) 
 

માઈદક�ગ નવસતપ ધરાવતા નભ્પ માટ� ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા કા ર્કેંમાા કીચેકી 

્ા્તપ ધ્ાકમાા સેવી ે�ર�  ે. 

• ખાણકા આ્ષુ્કાળકા કામકાે ન�્ણી �વૂ�કા નાિપધકમાા રહ�સી નવસતપકી 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા એક ભાગ�્ે �સુાકાત સેવામાા આવતી કથી. ખાણ 
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આ્ષુ્કાળકા આ ત્�ાઓકા કામકાેકા વ્વહારપકે �્ાા ે�ર� અકે ્પગ્ 

હપ્ ્્ાા કીદતઓ, ્ધધદતઓ, �ર્ાઓ અકે પ�ર્ાઓકી ડ�સકટપ્ નમીકા ક� 

દક્િરક દારા ર�ૂઆત કર� િકા્  ે. 

• ેપ માઈદક�ગ નવસત ઉ્ર ર�વરાઈક ટ�ઈ સ�ગન ડ�સ્પોસકપ ઉ્્પગ કરવામાા 

આવતપ હપ્ તપ તેવી માઈદક�ગ નવસતકે આર�ની પમા ણકરણમાાથી ્ા્ 

કરવામાા આવે  ે. તેમ  તાા ્ધી ે અ�્ નીઓ્ી ેપગવાઈઓ તે નવસત 

ઉ્ર સા� ુ્ડ�  ે અકે તેકી ચકાનણીકા કા ર્કેંમાા નમાદવષટ કર� િકા્  ે. 

• ેપ કપઈ માઈદક�ગ નવસતમાા વ�ચી િકા્ તેવા કપઇ હ�રા ક� નપ� ુક હપ્ ઉ્ા. 

તર�ક� �્ાા ખકીે ત્વપકા ેથથામાા નપ� ુઉ્્ા્કપ ક� કકામા ્્ાથ�કી 

પ�ર્ામાા નાિપધક�ુા ત્વ હપ્ તપ તેવી માઈદક�ગ નવસતકે પમા ણકરણકા 

કા ર્કેંમાા નમાવવામાા આવતી કથી. 

• હ�રા અકે/અથવા નપ� ુન�હતકી અકેકદવધ ચીેવસ�ઓુ ઉ્્પ કરતી 

માઈદક�ગ નવસતકે ેપ તે માઈદક�ગ નવસત દારા ઉ્્પ કરા્ેસ અ�્ 

ચીેવસ�ઓુ સા� ુ્ડતી નમાાતર પમા ણકરણ વ્વસથા હપ્ ક� �કે આર�ની 

દારા આર�ની દનસટમકા ટ�કદકકસ ર�તે નમ�લુ્ હપવા�ુા ગણવામાા આવે તપ 

તેકે પમા ણકરણકા કા ર્કેંકી ગણતર�માાથી ્ાતસ ક� ્ા્ કરવામાા આવે  ે. 

• ેપગવાઈઓ 2.11.2 અકે 2.11.3 પારા ભક પમા ણકરણકા નમ્ગાળાકા 12 

મહ�કા અગાઉકા નમ્ માટ�કી ્ા સી અનર માટ� સા� ુ્ડતી કથી. 

• ેપગવાઈઓ 3.5.1 અકે 3.5.2 દવ� વારનપ ક� ર કત દવસતારકપ ્રજેપ ક�� 

કરવામાા આવેસ હપ્ તે ્હ�સા કામકાેમાા ચા� ુરહ�સ માઈદક�ગ નવસતપકે 

્ા સી અનરથી સા� ુ્ડતી કથી. 

• ેપગવાઈ 4.4 2010 ્હ�સા દવદધનર ર�તે િ� થ્ેસ હાસકી નવસતપ માટ�કા 

�લૂ્ાાકકપકે પભાદવત કરવા માટ� ્ા સી અનરથી સા� ુ્ડતી કથી. 
 
 

ઓડ�ટરપએ વ્વહારપકી આચારના�હતાકી ેપગવાઈઓકે સગતી નમ�લુ્ ે��ર્ાત 

ધરાવતી હપ્ તેવી વ્વસથાઓ હ�ઠળકા હાસકા પમા ણકરણપ ઉ્ર એક ઉ�ુા �લૂ્ 

�કૂ્ુા ેપઈએ. આર�ની �્ાા સા� ુ્ડ� તેમ હપ્ ્્ાા વ્વહારપકી આચારના�હતા અકે 

મા�્ કરા્ેસ પમા ણકરણ વ્વસથાઓ વ�ચેકી નમાકતા ઉ્ર ઉ્ર દવિેે 

માગર્િરક � ૂા� ્ાડિે. 
 

પમા ણકરણકા કા ર્કેંે વ્વહારપકી આચારના�હતાકા અ�કુ ક� ્ધા ે વ્વહારપ માટ� 

કીચેકી પ્દૃતઓ વ્ક�કી અ�કુકે ક� ્ધીકે આવર� સેવી ેપઈએ. 
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1. નભ્કી નામા�્ અકે કા્કીવ્ા્ી ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકા મહ્વકા સથાક 

ઉ્ર ક� વડ� કચેર� ઉ્ર નમીકા. 

2. દવભાગી્ ક� નવસતકી ખાન ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકી એક નમીકા. 

3. નભ્કા વ્ા્ારકા વ્વહારપકા પકાર, મા્ અકે પભાવપકા આધાર� સ�્ 

સથાકપકા ્ના્  કર�સ ઘટક ઉ્ર ખાન વ્વસથાઓ અકે પ�ર્ાઓકી વ્વસથાઓ 

અકે પ�ર્ાઓકી અમસીકરણકી ચકાનણી. 
 
 

સભ્કી આર�સી વ્વસથય્ક  ટ�મ સમ્ પમય�ણંરણ મયટ� િઅયમણ ંર� શંય્ છે 

તેવપ િવ�યસ પસથયિ્ત ંરવય ઓડ�ટરપ મયટ� ચંયસણી��ા ંય ર્્ે્ ��ર� �ા વપ��ા જ�ર� છે.   

 

4.2.3.2 સમ્ ુકે ખચરકી જ�ર�્યત 

ચકાનણીકા કા ર્કેંકે ક�� કરવામાા એક મહ્વકપ ખ્ાસ એક અનરકારક ચકાનણી 

�લૂ્ાાકક હાથ ધરવા માટ� ે�ર� નમ્ અકે ખચરકપ �્ાે  ે. 

ખચર એ ઓડ�ટર માટ� ે�ર� નમ્ અકે સેવામાા આવતા ્રપ�ુા પ્્ક દવધે્  ે. 

્�ર ઉ્ર આધા�રત રહ�કે �ક�મતકા ્રપ ્્સતા હપવાથી અકે નભ્ અકે ઓડ�ટર 

વ�ચેકી વ્ા્ા�રક વ્વસથાઓકે આધા�રત હપવાથી આ દવભાગ ચકાનણી �લૂ્ાાકક 

હાથ ધરવા માટ� ે�ર� નમ્કપ �્ાે ્ાાધવા માટ� માગર્િરક આ્વા ઉ્ર ધ્ાક 

ક���્ત કર�  ે.  

થા્ કા દક્મ તર�ક� ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા ્ર�ક ત્�ાકે નાળવવામાા આવેસ નમ્ 

આ �ુે ્ હપવપ ેપઈએ. 

 નમ્કપ 30% ભાગ આ્પેક અકે તવ્ાર�કે નમદ �્ત હપવપ ેપઈએ. 

 50% ભાગ �લૂ્ાાકકકા કા ર્-સથળ ઉ્રકા ઘટકકે નમદ �્ત હપવપ ેપઈએ, અકે 

 20% ભાગ �લૂ્ાાકક ્ �કા નપસપ-અ્ અકે �ર્પટ�ગકે નમદ �્ત હપવપ ેપઈએ. 
 

આ વ્યવવયર�ં િક્મ દયરય સમગ ચંયસણી ��લ્યાં ક મયટ� ઓડ�ટર દયરય જ�ર� ��અ 

સમ્ સભ્કી ઈમયરતપ ઉ્ર ંય ર્ સથળ ઉ્ર � સમ્ િવતયવેઅ છે તેકપ ્મણપ વપવયકી 

સાિયવકય છે. 

 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા પકાર અકે ેટ�સતાકા આધાર� આ પમાણપ ્્સી િક�  ે.  
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કીચે�ુા કપષટક નભ્કા વ્ા્ાર માટ� કામ કરતા કમરચાર�ઓકી નાખ્ા અકે કા્મી 

કપ� �્કટરપકા આધાર� �કી અ્ેકા હપવી ેપઈએ તેવા કા ર્-સથળ ઉ્રકા �લૂ્ાાકક 

વ્ોકત �્વનપકી નાખ્ા ઉ્ર માગર્િરક ��ુ ્ાડ�  ે. 
 
આ દવભાગમાા રહ�સ માગર્િરકકે એક � ૂં  તર�ક� સે્ુા ેપઈએ કહ� અકે તે સ��ુમ 

અકે મહ�મ નમ્પકે ઠરાવ� ુા કથી. તેકપ હ�� ુ��ુા �લૂ્ાાકક કરવા�ુા  ે તે નભ્કા 

વ્ા્ારકા દવદિષટ પકારકે ધ્ાકમાા સઈકે �લૂ્ાાકકકા કા ર્ સથળ ઘટક માટ� ે�ર� 

નમ્ ક�� કરવા માટ� ઉ્્પગમાા સેવા�ુા માળ�ુા ��ુા ્ાડવાકપ  ે. 
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ંપપટં 4: ચંયસણી ��લ્યાં ક દરિમ્યક ંય ર્-સથળ ઉ્ર જ�ર� સમ્ લ ે મય રદશરક. 
 

પમય�ણંરણ 

ંય ર્્ે્મયા 

સમયિવપટ 

સવઅતમયા 

ંયમ ંરતય 

ંમરચયર�ઓકી 

સાખ્ય 

આધયર સમ્ 

(�લૂ્યાં ક 

વ્ો્ત �દવસપ) 

િવશેષ ્�ર્ળપ (વ્ય્યરકી જટ�અતય ુકે સથયક) 

સથયિકં 

ંયમ ીર� 

ુકે સરળ 

પ�ર્યઓ 

સથયિકં 

વયજર� ુકે 

જટ�અ 

પ�ર્યઓ 

પયદ�િશં/વૈ

િ�ં 

પ�ર્ય 

ુકે સરળ 

પ�ર્યઓ 

પયદ�િશં/વૈિ�ં 

ંયમ ીર� ુકે 

જટ�અ 

પ�ર્યઓ 

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 

 

આ�ૃદત 5 નભ્કા કામ ક� વ્ા્ારકા વ્વહારપકા પકાર, મા્ અકે અનરપકા આધાર� 

ઓડ�ટર નમ્ ઉ્રકા નાભદવત દવિેે ્�ર્ળપ નમ�વે  ે. 
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આ�ૃિત 5: વ્ય્યરકી સાસથયકય પંયરપ ુકે પ�ર્યકી જટ�અતયકય ્�ર્ળપ �ં � 

ચંયસણી �લૂ્યાં કકય સમ્કે પિયિવત ંર� છે. 
 

આ�ૃદત 5 માા રહ�સી આડ� અકે ઉભી ધર�ઓ (પ�ર્ા/વ્વસથાકી ેટ�સતા અકે 

અ�રુમે નાસથાક�્ માળ� ુઅકે સથાક) વ્ા્ારકા પકારપ વ�ચેકા �સુ્ષટ ભે્. વ� ુ

પમાણમાા એક નાત્્�ણૂર ન�સાવપ ્િારવે  ે. ઉ્ાહરણ તર�ક� પ�ર્ા/વ્વસથાકી 

ેટ�સતા�ુા નાત્્ નભ્પકપ કીચેકી ્ા્ત નાથે નમાવેિ કર� િક�  ે: 

 મ્ાર�્ત પપડકટ સાઈક અકે/અથવા નરળ પ�ર્ા (્ા.ત. ર�ટ�ઈસ). 

 અકેકદવધ ઉ્્ા્કપ અકે ્્સાતી પ�ર્ાકી કામગીર�ઓ (્ા.ત. હ�રાકપ 

વે્ાર કરવપ ક� આ� ૂે ણપ�ુા ઉ્્ા્ક કર્ુા). 

 ેટ�સ દવદિષટ અકે/અથવા �ચુક કામગીર� (્ા.ત. માઇક�ગ, ઉ્્ા્ક, દવ.) 

 

આ ે ર�તે નાસથાક�્ માળ�ુા અકે સથાક�ુા નાત્્ કીચેકી ્ા્તપ નાથે ના્ ાધ 

ધરાવતા નભ્પકપ નમાવેિ કર� િક�  ે: 
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 સથાદકક હાેર� (નામા�્ ર�તે િહ�ર ક� સતાકી �્ર) 

 પા �્દિક હાેર� (દવદિષટ ર�તે �્િમાા ક� અકેક �્િપકી �્ર). 

 વવદ�ક (સાક ણક ર�તે ્�રુાષ્�્ હાેર�). 
 

�્ાર� નમ્ (અકે ખચર) કી ે�ર�્ાતપકપ �્ાે ્ાાધવામાા આવે ્્ાર� ધ્ાકમાા 

સેવાકા વધારાકા ્�ર્ળપ 

 �નુાનર�કપ નમ્ 

 કા ર્સથળ ઉ્રકા અ�મુાકપ  

 નભ્પ અકે અ�્ ઓડ�ટરપ નાથેકી દક્દમત �સુાકાતપ. 
 

4.2.4 ચંયસણી �લૂ્યાં ક ��ંડ� ્સાદ ંરવી. 

ેપ ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્ે અથવા વ� ુવ્ોકતઓકી �ુકડ� દારા હાથ ધરવા�ુા હપ્ તપ 

સીડ ઓડ�ટર� ચકાનણી �લૂ્ાાક �ુકડ�કા ના્ ાધમાા ્પગ્ કમરચાર�કી દકમ� ૂાક કરવી 

ે�ર�  ે. 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક �ુકડ��ુા ક્ અકે ના્ પેક કીચેકા ન�હતકા ઘણા ્ધા ્�ર્ળપ 

દારા પભાદવત હિે: 

 ચકાનણી�ુા કા ર્કેં  

 સા્કાતવાળા ઓડ�ટરપકી ઉ્સબધતા  

 નભ્�ુા ભૌગપ સક સથાક  

 દક�ણૂ જાક માટ�કી ે��ર્ાત. 

 ભાેા ના્ ાદધત દવચારવાકી ્ા્તપ. 

 નાાસ�ૃદતક ્ા્તપ. (્ા.ત. ભાેા, �્િ ક� પા �્દિક ્ર� ચતતા, ધમર, �દત, 

વગેર�) 

્ધા ઓડ�ટરપ  

 સવતાં  હપવા ેપઈએ. 

 તાસીમ્ધધ તર�ક� અકે ્પગ્ સા્કાતવાળા તર�ક� મા�્ કરા્ેસ હપવા 

ેપઈએ. 

 નભ્કા વ્ા્ારકા સાક ણક વ્વહારપ, પ�ર્ાઓ અકે ઉ્કરણ�ુા જાક 

ધરાવતા ેપઈએ. 
. 
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એ વાતકી ક�ધ સપ ક� કપઈ્ણ વ્ોકત (કમરચાર�, ્હારકા માગર્િરકપ ક� નસાહકારપ 

ન�હત) ક� � સવ�લૂ્ાાકકમાા ેપડા્ેસ  ે તેઓ ચકાનણી �લૂ્ાાકકમાા ઓડ�ટર ્કી 

િકતા કથી કારણ ક� આ ્ા્ત હ�તકપ નાઘ રે ક� દવરપધ ્િારવે  ે. 

અનરકારક ઓડ�ટકા નાચાસક માટ� અનરકારક ઓડ�ટરપકી ે�ર ્ડ�  ે. � નમ્ે એક 

ઓડ�ટરથી ્ી� ઓડ�ટર વ�ચે ઓડ�ટ કરવાકી ્ધધદત ્્સી િક�  ે ્્ાર� 

્પગ્તાકા નામા�્ ત્વપ એવા  ે ક� � ્ધા ે ઓડ�ટરપએ ધરાવવા ેપઈએ. આ 

ત્વપકે દિકણ, તાસીમ અકે અ�ભુવપ અકે વ્ોકતગત સાક ણકતાઓ દારા મેળવેસ 

જાક અકે કૌિલ્પ તર�ક� વગ��ૃત કર� િકા્  ે ક� �કપ નાે પગપકી હારમાળાકા 

નામકા ્રદમ્ાક ઉ્્પગ કરવામાા આવે  ે. 
 

4.2.5  ચંયસણીકય િસધધયાતપ 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકપકે અનરકારક ્તાવવા માટ� ઓડ�ટરપએ ISO 19011: 2002 દારા 

ઓળખી કાઢવામાા આવેસ કીચેકા ્ાાચ દનધધાાતપકે ધારણ કરવા ે�ર�  ે. 

1. કૈિતં �લૂ્યાં ક સા્ ાિધત વ્વવયર: વ્ાવનાદ્કતાકપ આધારસતાભ. 

દવ�વાન, દકષઠા, �રુતતા અકે દવવેક્ુૈ ધધ એ �લૂ્ાાકકપ અકે ઓડ�ટ માટ�  મહ્વકા 

 ે. 

2. ન્ય્ી ર�ૂઆત: ન્્ નાથેકી ચપકનાઇ�વૂરકકી �ણકાર� આ્વાકી ેવા્્ાર�. 

�લૂ્ાાકકકા તારણપ, દકષકે� અકે અહ�વાસપ નભ્કા વ્વહારપકપ નાચપનાચ અકે 

ચપકનાઈ�વૂરકકપ ્ડઘપ ્ાડ�  ે. �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક નામકપ કરા્ેસ ક�ધ્ાં 

અવરપધ અકે ઓડ�ટરપ અકે નભ્પ વ�ચે વણઉક�સા્ેસ અસગ ્ડતા અ ભપા્પકી 

�ણ કરવામાા આવે  ે. 

3. ઉ�ચત વ્યવસયિ્ં ધ્યક: �લૂ્ાાકકપમાા ઉદમિીસતા અકે દકણર્કપ ઉ્્પગ. 

આર�ની અકે નભ્ દારા તેમકામાા �કુા્ેસ દવ�ાન અકે તેઓ � કા ર્ ્�વે  ે તેકા 

મહ્વ નાથે �નુાગત રહ�કે ઓડ�ટરપ નતાદધકાર અકે કાળ�કપ ઉ્્પગ કર�  ે. 

4. સવતા્ તય: �લૂ્ાાકકકી દકષ્કતા અકે �લૂ્ાાકકકા દકષકે�કી હ��સુ કતા માટ�કપ 

આધાર. 

ઓડ�ટરપ ��ુા �લૂ્ાાકક કરવામાા આવે  ે તે પ્દૃતઓથી સવતાં   ે અકે �વૂરગહપ 

તેમે હ�તકા નાઘ રેથી �કુત  ે. 

5. ��રયવય આધય�રત વઅણ: ્ધધદતનરકી �લૂ્ાાકક પ�ર્ામાા દવ�નકી્ અકે �કુઃ 

ન�કકમ તારણપ ઉ્ર ્હ�ચવા માટ�કી તા�ક�ક ્ધધદત. 
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તારણપ અકે દકષકે� માં હ��સુકી �રુાવા ઉ્ર ે આધા�રત રહ� તેકી ખાતર� રાખવા 

માટ� ઓડ�ટરપ નમગ �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક મગેકી હ��સુકી ોસથદતકે �ળવી રાખે  ે. 

હ��સુકી �રુાવપ એ ચકાની િકા્ તેવી ્ા્ત  ે. તે ઉ્સબધ મા�હતીકા ક�કૂાઓ 

ઉ્ર આધા�રત  ે કારણ ક� �લૂ્ાાકક મ્ાર�્ત નાિાધકપ નાથે મ્ાર�્ત નમ્ગાળા 

્રદમ્ાક હાથ ધરવામાા આવે  ે. નેમ્ સ�ગકપ ઉ ચત ઉ્્પગ ઘદકષઠ ર�તે એ દવ�ાન 

નાથે ના્ ાદધત  ે ક� � તારણપમાા �કૂ� િકા્  ે. 
 

ઉ્્પગમાા સેવાતાા આ દનધધાાતપકપ �ળૂ�તૂ હ�� ુએ  ે ક� એક ્ી�થી સવતાં  ર�તે 

કામ કરતાા અસગ અસગ ઓડ�ટરપ એકનરખી ોસથદતઓમાા એકનરખા તારણપ ઉ્ર 

્હ�ચવા માટ� નકમ હપવા ેપઈએ. 

4.2.6 ચંયસણી આ્પજક િવંસયવ��ા. 

એક વખત ઓડ�ટર� ચકાનણી�ુા કા ર્કેં નમ્કી ે��ર્ાતપકે પસથાદ્ત ક્ાર ્ા્ 

અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકક �ુકડ� ્ના્  ક્ાર ્ા્, �લૂ્ાાકક પ્દૃતઓ માટ� તેકે 

નાભાળ�વૂરક ્સતાવે� સવ�્ આ્વાકી અકે નભ્પ નાથે નામદત નાધવાકી ે�ર ્ડ� 

 ે. 
 

ચકાનણી આ્પેક, કપઈક નમ્ે “ઓડ�ટ કા ર્રમ” ક� “ઓડ�ટ આ્પેક” તર�ક� ્ણ 

�કપ ઉલસેખ કરવામાા આવે  ે, તેકપ ઉ્્પગ કઈ પ્દૃતઓકી નમીકા કરવામાા 

આવિે, કપકા દારા અકે �ાર� અકે ક્ા નાસથાક�્ કેંપમાા અકે ક્ા કમરચાર�ઓકપ 

નમાવેિ કર�કે તેકી �્ર�ખા આ્વા માટ� થા્  ે. સાક ણક ર�તે આવા નમ્્ંકપ�ુા 

આસેખક નમ્્ધધ કરવાકી પ્દૃતઓ માટ�કા અ્ે કત નમ્ નાથેકા એક કપષટક 

સવ�્માા હપ્  ે. 
 

 ચકાનણી આ્પેકે કીચેકી મા�હતીકપ નમાવેિ કરવપ ેપઈએ. 

 �લૂ્ાાકકકા હ��ઓુ અકે કા ર્કેં  

 તાર�ખપ, સથળપ અકે �લૂ્ાાકકકા નમ્પ. 

 ઓડ�ટરકા કામપ. 

 નભ્કા વ્ા્ારકા વ્વહારપ અકે ��ુા �લૂ્ાાકક કરવા�ુા  ે તે નવસતપકી 

ઓળખ. 

 ્ર�ક મહ્વકી પ્દૃત માટ�કપ અ્ે કત નમ્ અકે નમ્ગાળપ.  

 �કપ ઈ�ટરવ્ ુસેવાકપ  ે તે કમરચાર� (અથવા કામ ના્ ાદધત �દૂમકાઓ). 

ઈ�ટરવ્કુી પ�ર્ા માટ� ે�ર� વ્ોકતઓકી નાખ્ા �ુસ કમરચાર�ઓકી નાખ્ા 
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ેપખમપ અકે પ્દૃતઓકા પકાર અકે માંા ઉ્ર આધા�રત રહ�કે ન�રનાર 

્ામિે. 

 નભ્, વ્ા્ારકા વ્વસથા્ક, અ�્ કમરચાર�ઓ અકે/અથવા કપ� �્કટરપ અકે 

દકમવામાા આવેસા આર�ની ના્ પેક નાથે ગપઠવવા માટ� ક�� કરા્ેસ 

�સુાકાતપ. 

 �કુ: �લૂ્ાાકક કરવાકપ અકે મા�હતીકી નમીકા કરવાકપ નમ્ 

 નામા�્ અ�મુાકપ અકે ભાગાણપ ક� ખપટકા �વી નામા�્ પ્દૃ�ઓ માટ�કપ 

નમ્ 

 �કી નમીકા કરવાકી  ે તેવા નાભદવત ્સતાવે� ્ંકપ 
 

ચકાનણી આ્પેક �રુતી માંામાા નરળ ક� ્�રવતરકિીસ હપ્ તે ર�તે તવ્ાર કરા્ુા 

ેપઇએ ક� �થી તે �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક એકદંત કરા્ેસ મા�હતી ઉ્ર ભાર ક� મહ્વ 

આધા�રત ન�રનારપ થઈ િક� તેમે ઉ્સબધ (નભ્કા અકે ઓડ�ટરકા) નાિાધકપકપ 

અનરકારક ઉ્્પગ થઈ િક�. 
 

નામા�્ વ્ા્ારક�્ પ�ર્ાઓમાા ઓ ામાા ઓ�ા ભાગાણ થા્ અકે  તાા ્ણ 

વ્વહારપકી આર�ની આચારના�હતા નાથે �નુાગતતાકી �રુાવાકી શેણીકી રચકા 

કરવા માટ� ચકાનણી આ્પેક તા�ક�્ ર�તે આ્પ�ત કરા્ુા ેપઈએ. 
 

્�રિશપટ 4 એં ટ�મ્અેટ ચંયસણી આ્પજક ધરયવે છે 

4.2.7 સભ્પ સયથે િવ તપકે આખર� ઓ્ આ્વપ 

એક વખત આ્પેક �ણૂર થ્ા ્ા્ સીડ ઓડ�ટર નભ્કા આર�ની ના્ પેકકપ ના્ કર 

કરિે અકે ચકાનણી આ્પેક માટ�કી વ્વસથાઓ અકે દવગતપકી ખાતર� કરિે. આ 

દવગતપમાા કીચેકી ્ા્તપકપ નમાવેિ થા્  ે: 
 

 �લૂ્ાાકકકા હ��ઓુ અકે કા ર્કેં  

 �લૂ્ાાકકકી તાર�ખ અકે નમ્  

 ઓડ�ટરકા કામ અકે સા્કાતપ 

 ચકાનણી આ્પેક  

 ઈ�ટરવ્મુાા ભાગ સેકારાઓકી ઉ્સબધતા  

 હ��સુકી �રુાવાકી ઉ્સબધતા. 

 એ�્� અકે એકોીટ �સુાકાતપ એમ ્ાકેમાા હાેર� આ્વા માટ� વ�રષઠ 

વ્વસથા્કકે આમાં ણ. 
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 ઓડ�ટરકી નાથે રહ�વા માટ� હાેર ક� ઉ્સબધ રહ�વા માટ� ગાઈ્ન માટ� દવકાતી. 

 ઈ�ટરવ્ઓુ હાથ ધરવા માટ� અકે ઓડ�ટરપ માટ� મા�હતીકી નમીકા માટ� 

ઉ્સબધ કરાવવાકી ેગ્ા અકે �સુાકાતકા ખાડપ ન�હત ઓન�નકી નગવડપ 

માટ�કી દવકાતી.  

 �લૂ્ાાકક વ્વસથાઓકી નમગ સટાનકે નસાહ આ્વા માટ�કી દવકાતી. 

 નવસતપકી �સુાકાત સેતા ઓડ�ટરપ માટ� કપઈ્ણ વ્ોકતગત રકા્મક ઉ્કરણ 

માટ�કી ે��ર્ાતપ. 

 નામેસગીર�ઓ અકે ્�રચ્પ માટ� નમ્કી ે��ર્ાતપ. 
 
ચકાનણી�ુા આ્પેક ચકાનણી આ્પેકકી તાર�ખકી િ�આત થવાકી તાર�ખકા 

કમને કમ ્ે અઠવાડ�્ાઓ ્હ�સા નભ્ નમક ર�ૂ કર્ુા ે�ર�  ે. આ ્ા્ત 

�લૂ્ાાકક માટ�કી તવ્ાર� કરવાકી અકે વવકૈલ્ક નમ્ અથવા કા ર્વાહ�ઓકા રમકે એ 

ર�તે �ચુવવાકી તક �રુ� ્ાડિે ક� �થી તે નભ્કા કામકાેમાા થતા દવકે્કે ઓ પ 

કર�  ે. તેમ  તાા, ઓડ�ટર દારા ક�� કરા્ેસ ચકાનણી�ુા કા ર્કેં અકે હ��ઓુ ્્સી 

િકાતા કથી. 

એ વયતકી ક�ધ અપ �ં સભ્ ઓડ�ટર દયરય ્સાદ ંરય્ેઅ સવઅતપ ઉ્રયાતકી સવઅતપ��ા 

�લૂ્યાં ક ંરવય મયટ� ઓડ�ટરકે િવકાતી ંર� શ �ં ુકે/ુથવય એવી િવકાતી ંર� શ �ં �ં 

વ્વવયરપકી આચયરસા�વતયકય ્ધય જ િવિય પકપ ચંયસણીકય ંય ર્્ે્મયા સમયવેશ 

ંરવયમયા આવે. આ િવકાતી��ા આર�સી દયરય સમથરક ંરવયમયા આવે છે ્રા� � તે 

પમય�ણંરણ મયટ�કી જ��ર્યત કથી ુકે તે સભ્કી ઈચછય ુ��સયરકી  ણવયમયા આવશે. 
 

4.3 ચંયસણી �લૂ્યાં ક વયથ ધર��ા. 

4.3.1 ઉડતી કજર 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક કા ર્સથળ ઉ્રકી પ્દૃતઓ કીચેકા ત્�ાઓ વ્ક�કા 

્ધા ક� અ�કુકપ નમાવેિ કર� િક�.  

• પારા ભક �સુાકાત. 

• �લૂ્ાાકક ક� �માા નમાવેિ થા્  ે: 

− હ��સુકી �રુાવા મેળવવાકપ. 

− ઈ�ટરવ્ ુસેવાકપ (ધ્ાકથી નાાભળ્ુા, પ્ કરવા, દકર�કણ કર્ુા.) 

− ક�ધપ અકે ર�કપડર સેવાકપ. 

• ્�રણામપ�ુા �લૂ્ાાકક  
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• કસપો�ગ ક� એકોીટ (્હ�ગરમક વખતકી �સુાકાત). 
 

4.3.2 પયરા �િ  િમટ�  

આગમક થવા ઉ્ર, પથમ પ્દૃત એક પારા ભક દમટ�ગકી  ે. પારા ભક દમટ�ગકપ હ�� ુ

 ે: 

 નભ્કા વ્ા્ારકા પદતદકદધઓકે ચકાનણી �લૂ્ાાકક �ુકડ�કપ ્ર�ચ્ 

કરાવવપ. 

 �લૂ્ાાકકકા હ�� ૂઅકે વ્ા્કે નાકે્માા ��ુષટ આ્વી 

 નમ્્ંક અકે કા ર્� ૂચકી નમીકા કરવી. 

 �લૂ્ાાકક હાથ ધરવા માટ� ઉ્્પગમાા સેવાકી ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકી 

એક �ૂાક� ક�ધ �રુ� ્ાડવી. 

 ે��ર્ાત �ુે ્ ઓડ�ટ ટ�મકી નાથે રહ�વા માટ� ગાઈ્ન માટ�કી વ્વસથા 

કરવી. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકક પ�ર્ાકી �રુત્ણાકી સાક ણકતા ેણાવવી. 

 �સુાકાત ઉ્ર હાેર નભ્કા કમરચાર� તરનથી થતા પ્પકા ેવા્ આ્વા. 
 

હાેર રહ�સા વ્ોકતઓકા કામકી ક�ધ થવી ેપઈએ. 

 

4.3.3 ચંયસણી �લૂ્યાં ક પ�ર્ય: 

ઓડ�ટર હ��સુકી �રુાવા મેળવવાકી અકે તે�ુા �લૂ્ાાકક કરવાકી િ�આત કર�  ે ક� 

�માા ઈ�સ્ેકિકપ, ચકાનણીઓ અથવા પ્દૃતઓકી નમીકાકપ નમાવેિ થા્  ે. 

નભ્કા વ્ા્ાર� વ્વહારપ વ્વહારપકી આચારના�હતાકી મહ્વકી ેપગવાઈઓકી 

િરતપ�ુા ્ાસક કર�  ે ક� ક�મ તે ક�� કરવા માટ� ઓડ�ટર આ પ�ર્ા કર�  ે. 
 

�લૂ્ાાકક પ�ર્ામાા માગર્િરક આ્વા માટ� ઓડ�ટર ચકાનણી આ્પેકકપ ઉ્્પગ 

કરિે. અ�ભુવી ઓડ�ટર અદકવા ર્્ણે એક ્ � એક ્ગસાકે ક અ�નુર� તે્ુા ્કે 

્રા� ુતેકી ્ાને ોડ્થી વ્વસથાકા આ ્ધા ્ાનાઓકે ેપવાકી કમતા હિે. 
 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક સવ-�લૂ્ાાકક �ુે ્કી ે��ર્ાતપ અકે કામગીર�કા ર�ટ�ગનકા 

નરખા ઘટક ઉ્ર કામ કર�  ે. ઓડ�ટર� એકં કરા્ેસ ્ધા ે હ��સુકી �રુાવાકી 

ખાન દવગતપકી ક�ધ કરવી ે�ર�  ે. પારત કરા્ેસ મા�હતી હાડર ક� નપફટ કપ્ીવાળા 
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્સતાવેેપ, નપમનર, ર�કપડ�, હક�કતકી ત્ાનેસ દવગતપ ક� �લુ્ાાકક ના્ ાદધત 

અવસપકકપકી ત્ાન થ્ેસ દવગતપકપ નમાવેિ કર� િક�  ે.  
 

એ ્ા્ત નમેવી ે�ર�  ે ક� હ��સુકી �રુાવપ એકં કરવાકી વાસતદવક પ�ર્ા 

માણનપ તેમે ટ�કદકકસ કૌિલ્પ નાથેકી �તર�ર્ાઓકપ નમાવેિ કર�  ે. મે્તૂ 

પ્્ા્ક, પ્ કરવાકી ્ા્ત, ધ્ાકથી નાાભળ્ુા અકે અવસપકકકા કૌિલ્પ ેપ 

ખપટ� મા�હતી એકઠ� કરવામાા આવે તપ દકરથરક ્કી �્  ે અકે ક્ળ� ત્ાન 

્ા્�કપ ઉ્્પગ કરવાકપ અથર થા્  ે �લૂ્ાાકક, દકષક રે અકે અહ�વાસ સેખક માટ�કા 

અનમથર ર�કપડ�. 
 

ઓડ�ટર� એ વાતકી ખાતર� કરવી ે�ર�  ે ક� �લૂ્ાાકક માટ� પસ�તુ ્ધા ે દકર�કણપ 

અકે મા�હતી સ્ષટ ર�તે અકે િાકાહ�ક ર�તે ક�ધવામાા આવેસ  ે. આ �રુાવાકપ 

નભ્કા વ્ા્ારકી કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક કરવા માટ� ઉ્્પગ કરવામાા આવિે. 
 

ેપ ક� � ઓડ�ટરપ ચકાનણી �લૂ્ાાકકપ હાથ ધર�  ે તે ્પગ્ ર�તે નકમ અકે 

સા્કાતવાળા હિે તપ ્ણ ્�રદિષટ 8 અનરકારક ઓડ�ટપ હાથ ધરવા માટ�કા 

નામા�્ માગર્િરક �ચૂકપ ધરાવે  ે. 
 

4.3.4 ્ર�ણયમપ��ા �લૂ્યાં ક  

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી �ણૂરતા ઉ્ર ર�કપડરન હક�કતકી ચકાનેસ દવગતપ અકે �લૂ્ાાકક 

નાથે ના્ ાદધત અ�્ મા�હતી�ુા �લૂ્ાાકક કરવામાા આવે  ે. મા્ ા્ડ નામે આવા 

�રુાવાકા �લૂ્ાાકકકા ્ર�ણામપકી ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા તારણપ તર�ક� �ણ કરવામાા 

આવે  ે. 
 
ઓડ�ટરપ તેઓ મા�્ તારણપ  ે તેકી ખાતર� કરવા માટ� કપઈ્ણ સ્ષટ ક� �્ખીતી 

દવનાગતતાઓ ક� દવ્ર�ત ોસથદતઓ�ુા �લૂ્ાાકક કર�  ે. ચકાનણી આ્પેક હ�ઠળ િપધી 

કાઢા્ેસ ્ર�ક ેપગવાઈ નામે ઓડ�ટર� કામગીર�કી કકા સવીકા ર્  ે ક� ક�મ તે ક�� 

કર્ુા ે�ર�  ે. નભ્કી મા�્ કરા્ેસ પ�ર્ાઓમાાથી અસગ ્ડવાકપ હ��સુકી �રુાવપ 

ક� અ્ે કત પ�ર્ા ્ર�ણામપમાા ્્સાવપકે દવનાગતતાકા તારણ માટ� મા�્ ન્ળ 

પમાણ તર�ક� ગણવામાા આવે  ે. આવા �રુાવાકે ક�ધવાકી અકે નભ્કા ધ્ાક ઉ્ર 

સાવવાકી ે�ર ્ડ�  ે. 
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આ મે�્અુસકા દવભાગમાા ્િારવ્ા �ુે ્કા સવ-�લૂ્ાાકકમાા ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ 

ર�ટ�ગ �ુે ્કા એક નરખા કામગીર�કા ર�ટ�ગકપ ઉ્્પગ કર�  ે. ્ર�ક પ્ માટ�કા 

ંણ િ� કામગીર�કા ર�ટ�ગ  ે. 

 �નુાગતતા  

 ક�વી દવનાગતતા  

 મપટ� દવનાગતતા 
 

તેમકા અ�ભુવકા આધાર�, ઓડ�ટરપ ્ણ નભ્કે ભસામણપ આ્ી િક� અકે � ૂચત 

વ્ા્ારક�્ �ધુારાઓ િપધી િક�. (્ા�રભાદેક િબ્પકા દવભાગમાા વ્ાખ્ા �ુઓ) 
 

�ચુવા્ેસ વ્ાવનાદ્ક �ધુારાઓ ના�ણુર્ણે મા�હતીકા હ��નુર  ે, તેકપ અમસ 

નર�્ાત કથી, તે �વુરગહ દવકા �ચુવા્ેસા  ે અકે નભ્કી દવકાતીથી હપઇ િક�  ે. 

ઓડ�ટરપ આવી �ધુારાકી તકપ �કુત્ણે અકે �લુસી ર�તે ઓનર કર�  ે, આમ  તાા 

નભ્ તેકે સવીકારવા અકે/અથવા અમસ કરવા કપઇ ્ાધક હ�ઠળ કથી. આગળ 

ઉ્રકી ચકાનણી આકારણીઓ આ �ચુવા્ેસા વ્ાવનાદ્ક �ધુારાઓકા અમસકા 

આધાર� થ્ેસી કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક કહ� કર�. 
 

4.3.5 ્અપ��ઝ  �ં એ્�ીટ િમટ�  

નભ્ નમક િા�બ્ક ર�તે હાેર પાથદમક તારણપ અકે ભસામણપકે સગતી એક 

કસપ ો�ગ ક� એકોીટ દમટ�ગ ઓડ�ટરપ �ટા ્ડ� તે ્હ�સા ગપઠવવામાા આવિે. 
 

કીચેકી ્ા્તપ માટ� આખર� તક તર�ક� ્ેઠકકપ ઉ્્પગ કરવપ ેપઇએ. 

 તારણપ �ગે નભ્ ્ાનેથી સવીકાર અકે નમે મેળવવા. 

 કપઈ્ણ પ્પકપ ેવા્ આ્વા. 

 ગેરનમેપ �ગે ચચાર કરવા અકે/અથવા મતભે્કા �દુાઓ સ્ષટ કરવા. 

 નપસપ-અ્ ્ગસાકી એક ઉડતી કેર �રુ� ્ાડવા. 

 એવી મા�હતી આ્વા માટ� ક� ઓડ�ટર ્ા ળથી આવતી તાર�ખે એક અહ�વાસ 

આ્િે ક� � નમગ તારણપ અકે ભસામણપકી ્સતાવે� દવગત આ્િે. 

 એ સ્ષટ કરવા માટ� ક� ઓડ�ટરપ નભ્્્કા ્રજ� �ગે આર�નીકે 

પમા ણકરણકી ભસામણ �રુ� ્ાડ�  ે, અકે નભ્પ ક� ઓડ�ટરપએ આર�નીકા 

દકણર્ ઉ્ર અગહ� ધરાવવપ ેપઈએ કહ�.  
 

� હાેર રહા  ે તેમકા કામપ ક�ધાવા ેપઈએ. 



 
 

Page 54 of 114 

4.4 �લૂ્યાં ક ્યદકય ફપઅપ-ુ્ ુકે �ણંયર� આ્વયકી �ર્ય. 

4.4.1 �લૂ્યાં કકય તયરણપ મયટ�કય ઉ્ય્યતમં ્ અયઓ. 

4.4.1.1 સયમયન્ જ��ર્યતપ 

કપઈ્ણ દવનાગતતાઓકે �ધુારવા માટ� અકે તે દવનાગતતાઓકે નર� ્કતી અટકાવવા 

માટ� ે�ર� �ધુારા્મક અકે અટકા્તી ્ગસાઓ ક�� કરવા અકે િ� કરવા માટ� 

નભ્ ેવા્્ાર  ે. 
 

નીમા ચ�હપ ન�હતકા �ધુારા્મક ્ગસાઓકા પકારકી ચચાર થઈ િક� અકે સીડ 

ઓડ�ટર અકે નભ્ વ�ચે તે �ગે નામદત નધાઈ િક�. ેપ નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ નામત 

ક થઈ િક� તપ આર�નીકી વ્વસથા્ક �ુકડ� �ધુારા્મક ્ગસાકા પકાર અકે નમ્ 

્ા્તે ચચારઓમાા ્ાખસ થઈ િક� એટસે ક� ેપડાઈ િક�. 
 

4.4.1.2 મપટ� િવસા તતયઓ મયટ���ા ��ધયરયતમં ંય ર્ આ્પજક 

 

મપટ� િવસા તતયઓકે િકવયરવય મયટ� સભ્ દયરય ્કયવય્ેઅ ��ધયરયતમં 

્ અયઓકે અીડ ઓડ�ટર દયરય મા��ર� ંરયવવય જ�ર� છે. 

 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક િપધી કાઢવામાા આવેસ ્ધી ે મપટ� દવનાગતતાઓ 

માટ� નભ્પએ ્પગ્ �ધુારા્મક ્ગસાઓ દવકનાવવા ે�ર�  ે. આ ્ગસાઓકે 

�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકમાા ્સતાવેે દારા દનધધ કરવા ે�ર�  ે અકે ચકાનણી 

�લૂ્ાાકકકા 1 મહ�કાકી �્ર સીડ ઓડ�ટર નમક ર�ૂ થવા ે�ર�  ે. તારણમાા 

્િારવેસી ્ા્તકે નર� ્કતી અટકાવવા માટ� દવનાગતતાકા �ળૂ કારણ�ુા �ધુારા્મક 

કા ર્ �ચુક કર્ુા ે�ર�  ે. ્ગસાઓ વાસતદવક, હ�� ુમાટ� ્ાધ્ેનતા અકે �્ાર� િ� 

્કે ્્ાર�, 1 વ રેકા પમા ણકરણકા નમ્ગાળાકી �્ર �ણૂર કરાવા ે�ર�  ે. એવી 

્ર�ોસથદતઓમાા ક� �્ાા મપટ� દવનાગતતાકા �તગરત કારણ ઉ્ર ધ્ાક �્વા માટ� 

્ગસાઓ ક� કા્�કે એક વ રેથી વ� ુનમ્કી ે�ર ્ડ� ્્ાા વચગાળાકા �ૂાકાગાળાકા 

�ધુારા્મક ્ગસાઓ પસથાદ્ત કરવા ે�ર�  ે. �્ાા �ધુી સાા્ ાગાળાકા અકે વ� ુ

કા્મી ઉક�સકપ અમસ કર� િકા્ કહ� ્્ાા �ધુી આ ્ગસાઓએ દવનાગતતા ઉભી 

કરતા તારણ તરન ્પર� ેતા પનાગપકી અનર�ુા િમક ક� ઘટાડપ કરવપ ે�ર�  ે. 
 

�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેક માટ�કી એક � ુચત ટ�મરસેટ ્�રદિષટ 2 માા �રુ� ્ાડવામાા 

આવેસ  ે. 
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�્ાર� �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકકે મા�્ કરવામાા આવે ્્ાર� સીડ ઓડ�ટર� કીચેકા 

્�ર્ળપકે ધ્ાકમાા સેવા ેપઈએ અકે ચકાનવા ેપઈએ: 
 

1. �સુ્ષટ: �ુા �ધુારા્મક કા ર્ સ્ષટ અકે િાકારહ�ત  ે ?  

�ુા તે મપટ� દવનાગતતાકા �તગરત કારણકપ દક �્િ કર� 

 ે ? 

2. મા્ક કમ: �ુા ્ગસાકી (મા્ી િકા્ તેવા) અમસીકરણ ઉ્ર 

�્ખર�ખ રાખી િકા્  ે અકે મા્ક થઈ િક�  ે ? 

3. હાાનસ કર� િકા્ તેવા: �ુા ્ગસાઓ  સઈ િકા્ તેવા સ્ષટ ર�તે 

ેવા્્ાર�ઓ અકે ્ગસાકી અમસીકરણ કરતા 

નાધકપકે ક�� કર�સ  ે? 

4. વાસતદવક: દવનાગતતાકપ પકાર આ્ેસ હપ્ ્્ાર� �ુા ઉ્ા્ા્મક 

્ગસા વાસતદવક અકે હ�� ુનાથે ્ાધ્ેનતા  ે ક� ક�મ ? 

�ુા નભ્ �ધુારા્મક ્ગસાકપ અમસ કરવા માટ� 

(નાિાધકપ, નાળવા્ેસ કાણાક�્ ભાડપળ વગેર�)કી 

કમતા ધરાવે  ે ? 

5. ઉ ચત નમ્ગાળપ: પમા ણકરણકી �્ર �ધુારા્મક કા્� �રુા કરવા 

નમ્�ુા માળ� ુઅ્ા્ુા  ે? 

પમા ણકરણકી ્ના્ ગીકી �્ર ્ધા ે �ધુારા્મક 

કા્� 1 વ રેકા પમા ણકરણ નમ્ગાળાકી �્ર �રુા 

કરવામાા આવે તેકે ્ના્ ગી આ્વામાા આવિે. તેમ 

 તાા સીડ ઓડ�ટર એવા �ધુારા્મક કા્� ક� �કા માટ� 

3 વ રે �ધુીકી ે�ર ્ડ� ક� �્ાા કા ર્ ક� ્ગસા માટ� 

સાા્ ા ગાળાકી ્ાહ મા�્તાઓ ક� પમાણપકી �ડૂ� 

કા્�કે નાાકળતા ્ગસા માટ� ે�ર ્ડ�  ે તેવા 

�ધુારા્મક કા્�કે મા�્ કર� િક�  ે. ઉ્ર ક�ધ્ા 

�ુે ્, સીડ ઓડ�ટર એ વાતકી ખાતર� કરવી ે�ર�  ે 

ક� મપટ� દવનાગતતાઓ તરન � ્પર� �્  ે તેવા 

પનાગપકી અનરપ�ુા િમક કરવા માટ� વચગાળાકા 

�ૂાકાગાળાકા �ધુારા્મક ્ગસાઓ ્્ાર� પસથાદ્ત 

કરવામાા આવે ક� �્ાર� �ધુારા્મક કા્�કપ અમસ કરવા 

માટ� 1 વ રે કરતા વ� ુનમ્કી ે�ર ્ડ�.  
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અકે 

6. અનરકારક:  �ણીતા કા્ારો�વત ્્ારવરણકા આધાર�, મપટ� 

દવનાગતતા ઉ્ર ધ્ાક આ્વામાા અકે તેકે નર� ્કતી 

અટકાવવામાા �ુા ્ગસા ક� કા ર્ અનરકારક હિે ? 
 

�્ાા �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકકી મા�ૂર� �ગે નાઘ રે ક� દવવા્ ઉ્્પ થા્ ્્ાા 

આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ� �ધુારા્મક કા ર્કા પકાર અકે નમ્ �ગેકી ચચારઓમાા 

ેપડાઈ િક�. 

4.4.2 �ણંયર� આ્વયકી ્ય્ત: 

સીડ ઓડ�ટર ્ધા ે તારણપ અકે મા�હતીકી રમવાર ગપઠવણીકે નાક સત કર�  ે અકે 

્્ાર્ા્ કીચે �ુે ્ અ�રુમે નભ્ અકે આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ� માટ� ્ે 

અહ�વાસપ તવ્ાર કર�  ે: 

 નભ્કપ ચકાનણી ક� ત્ાન અહ�વાસ. 

 પમા ણકરણકી ભસામણ ક� અ ભપા્. 
 

4.4.2.1 સભ્કપ ચંયસણી ુવ�વયઅ: 

ઓડ�ટરપ કા ર્કેં, આવર� સીધેસ ્ા્ત, અકે આર�નીકા વ્વહારપકી 

આચારના�હતામાા રહ�સી મહ્વકી ેપગવાઈઓ નાથેકી નભ્કી �ુાનગતતા�ુા નમગત્ા 

�લૂ્ાાકક, નભ્કા વ્વહારપકી અનરકારકતા ન�હતકી ્ા્તપ નાથેકપ એક ના�ણૂર 

અહ�વાસ તવ્ાર કરિે અકે તારણપ તેમે અ ભપા્પ ર�ૂ કરિે. 
 

નભ્ ચકાનણીકા અહ�વાસપમાા એવા કપઈ્ણ નામા�્ દકર�કણપકપ નમાવેિ થઈ િક� 

ક� �કે ઓડ�ટર ન�કા્મક હપવા�ુા ગણે  ે અથવા નભ્કા વ્ા્ારકી ્ધધદતઓ અકે 

વ્વહારપકે �ધુારવા માટ�કી તકપકપ નમાવેિ થઈ િક�. 
 

અહ�વાસપ તારણપકી દવગતપ ્ા્ આવતા એક �ુાકા ્ર�ચ્ ક� મા�હતી આ્વા માટ� 

તવ્ાર કરવામાા આવે  ે. અહ�વાસ સા� ુ્ડ� તે �ુે ્ કીચેકી મા�હતી ધરાવવપ ેપઈએ: 
 

 વહ�વટ� �ૂાક�ક�ધ  

 �ષૃઠ�દૂમ અકે હ�� ુ 

 �લુ્ાાકક �ુકડ�કી સા્કાતપ અકે ઓડ�ટ ના્ ાદધત ેવા્્ાર�ઓ. 

 નભ્ દારા ેણાવ્ા �ુે ્ ચકાનણી�ુા કા ર્કેં. 
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 �લુ્ાાકક કરા્ેસ વ્વહારપકી આચારના�હતા2 અકે �સુાકાત સીધેસ નવસતપ 

ન�હત ચકાનણી�ુા કા ર્કેં.  

 �સુાકાત સીધેસ કમરચાર� અકે નમીકા કરા્ેસ ્સતાવેેપ. 

 કપઈ્ણ નાઘે�, દવવા્પ અકે અનામદતઓ ન�હત નહકારકી માંાકી દવગતપ. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી ્ધધદત અકે કપઈ્ણ મ્ાર્ાઓકી �ૂાક� ક�ધ. 

 ્ધી દવનાગતતાઓકી દવગતવાર ્ા્�. 

 ેપ નભ્ દારા દવકાતી કરવામાા આવેસ હપ્ તપ � ુચત વ્ા્ાર� �ધુારાકી 

તકપકી ્ા્�. 

 ના્ ાદધત ઓડ�ટરપ અકે નભ્ વ�ચે દવનાગતતાઓકે દકવારવા માટ� નહમદત 

નધાઈ હપ્ તેવા કપઈ્ણ �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકપ (ેપ કપઈ હપ્ તપ) કી 

દવગતવાર ્ા્�. 

 ક�ધવા સા્ક દનૈધધઓ અકે હકારા્મક ્હ�સપ ક� પારાભપ. 

 પમા ણકરણ અ ભપા્. 

 દકણર્ સેતી હક�કત. 

 �રુવણીઓ અકે નમથરક કરતા ્સતાવેેપ. 
 

સભ્ ચંયસણી ુવ�વયઅ મયટ�કય ��દયઓ��ા એં ���ચત ંપપટં ્�રિશપટ 5 મયા ઉ્અબધ છે. 

 

ેપ નભ્ દારા દવકાતી કરવામાા આવે તપ, ઓડ�ટરપ �સુાકાત સીધેસ અ�કુ અથવા 

્ધી નવસતપ માટ� એક �ૂાકપ અકે �દુાનર નવસત �લૂ્ાાકક અહ�વાસ તવ્ાર કર� િક� 

અકે આ્ી િક�. 
 

અહ�વાસ ચપકનાઈભ્�  ે અકે તે ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી �દતમ તાર�ખથી �ચુવા્ેસ 

2 થી 3 અઠવાડ�્ાકા નમ્ગાળાકી �્ર (અથવા નભ્ નાથે નહમદત નધા્ા 

�ુે ્કા નમ્ગાળાકી �્ર) �ણૂર કરવામાા આવે તેકી ખાતર� કરવા માટ� સીડ 

ઓડ�ટર ેવા્્ાર  ે. અહ�વાસ (અકે નમથરક કરતા ્સતાવેે) નભ્કા પદતદકદધઓ 

અકે વ્વસથા્ક માડળ નમ� િક� તેવી ભાેા અકે માળખામાા દકમવામાા આવેસ 

નભ્કા પદતદકદધકે આ્વામાા આવિે. 
 

આ િવ તવયર ુવ�વયઅ આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ� સમ્ ર�ૂ ંરવયકપ કથી. 

 

એવી ભસામણ કરવામાા આવે  ે ક� નભ્કી નહમદત/દવવેચક માટ� અહ�વાસકી એક 

કાચી કકસ નભ્કે િ�આતમાા મપકસવામાા આવે. અદક ણ�ત ્ા્તપ અકે નાઘે� 
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સવતાં  દકણર્ માટ� આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ�કે મપકસી િકા્  ે. એક વખત 

હક�કત ના્ ાદધત �દુા ઉ્ર નહમદત નધા્ા ્ા્ અહ�વાસ �દતમ આ્દૃત તર�ક� આ્ી 

િકા્  ે. 
 

આ નમ્ ઉ્ર સીડ ઓડ�ટર નભ્કા પમા ણકરણ �ગે તેમકા અ ભપા્ ઉ્રકી 

આર�નીકે �ણ કર�  ે.  
 

4.4.2.2 પમય�ણંરણ ુ�િપય્ ુકે �ૂાં� ક�ધવયળપ ુવ�વયઅ 

સીડ ઓડ�ટર �લૂ્ાાકકકા ્ર�ણામપકે આર�નીકે �ૂાકમાા ેણાવતપ એક �ૂાકપ અહ�વાસ 

તવ્ાર કરિે. 

 પમા ણકરણ અ ભપા્કી દવગત. 

 �લૂ્ાાકક �ુકડ�કી સા્કાતપ અકે ઓડ�ટ કરવાકી ેવા્્ાર�ઓ. 

 નભ્ દારા ેણાવ્ા �ુે ્ પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં. 

 �લૂ્ાાકક કરા્ેસ વ્વહારપકી આચારના�હતા4 અકે �સુાકાત સીધેસ નવસતપ 

ન�હત ચકાનણી�ુા કા ર્કેં. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્ધધદત અકે કપઈ્ણ મ્ાર્ાઓકી �ૂાક� ક�ધ. 

 તારણપકી �ૂાક� ક�ધ. 

 ક�ધવાસા્ક દનૈધધઓ અકે હકારા્મક ્હ�સપ . 

 આર�નીકે નામા�્ દવવેચકપ અકે પદતભાવ. 

 કપઈ્ણ નાઘ રે, દવવા્પ અકે અનામદતઓ ન�હત નહકારકી માંાઓકી દવગતપ. 
 

અહ�વાસમાા નમાદવષટ કરા્ેસ મા�હતી �રુતી હપવી ેપઈએ. 

 સીડ ઓડ�ટરકા પમા ણકરણકી ભસામણ ક� અ ભપા્કે નમથરક આ્વા માટ�. 

 પમા ણકરણ અ ભપા્કે મા�્ કરવા ઉ્ર ્ાકપ દકણર્ સેવા માટ� આર�ની 

વ્વસથા્ક �ુકડ� માટ�. 

 પનાગમાા િપધ કરવાકી કમતા ઉ્સબધ હપવા માટ�, �મ ક�, દવવા્, નાથી 

નમીકાકી અકે ્ �કા �લૂ્ાાકક માટ�કા આ્પેક માટ�. 
 

પમય�ણંરણ ુ�િપય્ મયટ� ��દયઓ��ા ���ચત ંપપટં ુકે �ૂાં� ક�ધવયળપ ુવ�વયઅ 

્�રિશપટ 6 મયા ઉ્અબધ છે. 

 

આર�ની વ્વસથા્ક �ુકડ�કે મપકસાતપ પમા ણકરણ અ ભપા્ અકે �ૂાક� ક�ધકપ 

અહ�વાસ �ગે� ભાેામાા હપવપ ે�ર�  ે. 
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પમા ણકરણ અ ભપા્ ઉ્ર દકણર્ સેવામાા સીડ ઓડ�ટર કીચેકી ્ા્તપ ધ્ાકમાા 

સેિે. 
 

 આર�નીકા વ્વહારપકી આચારના�હતાકી ે�ર�્ાતપકે ્હ�ચી વળવા માટ� 

નભ્કા વ્ા્ારકા વ્વસથા્કકી ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકી 

અનરકારકતા. 

 આર�નીકા વ્વહારપકી આચારના�હતાકા દનધધાાતપ અકે �લૂ્પકા ના્ ાધમાા 

નભ્કા વ્ા્ારકા વ્વહાર અકે પ્દૃતઓકી કામગીર�. 

 ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક ેપવા મળેસ વ્ોકતગત દવનાગતતાઓકી નાખ્ા 

અકે ગાભીરતા. 

 આર�નીકા વ્વહારપકી આચારના�હતાકી ખાન ેપગવાઈ નાથે � ના્ ાધ ધરાવે 

 ે તેવી કામગીર�માા હકારા્મક �ધુારણાઓ, અકે મપટ� દનૈધધઓ અકે 

નીમા ચ�હપ . 

 નાત્્�ણૂર �ધુારા માટ� સ્ષટ ર�તે વચક્ધધતા ્િારવવાકી કમતા. 
 

કીચેકી આ�ૃદત ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા ્ર�ણામપકા આધાર� પમા ણકરણ માટ�કી દકણર્ 

પર�્ાકે પ્દિ�ત કર�  ે. 
 

 
 

આ�ૃિત 6: ચંયસણી �લૂ્યાં કકય ્ર�ણયમપ. 

ચંયસણી �લૂ્યાં ક 
 

��ાસ તતય 
 

મપટ� િવસા તતય 
 

મવતવ��ા ઉલઅાં ક 
 

૩ વ રે�ુા પમા ણકરણ 
 

મપટ� દવનાગતતાઓ ઉ્ર 

ધ્ાક આ્વા માટ� ઓડ�ટર 

દારા મા�્ કરા્ેસ એક 

�ધુારા્મક કા ર્ આ્પેક 

નાથે ૧ વ રે�ુા પમા ણકરણ. 
 

દિસતદવે્ક પ�ર્ાઓ િ� 

થઈ િક� 
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નભ્કે પમા ણકરણ આ્ી િકા્  ે તેવી ભસામણ સીડ ઓડ�ટર માં તપ ે કર� િક� 

ેપ: 

 નમથર ક� ્પગ્ કામગીર� પસથાદ્ત કરવામાા આવે. 

અકે 

 કપઈ્ણ દવનાગતતાઓ ેપવા મળેસ ક હપ્ અથવા ેપ દવનાગતતાઓ હપ્ તપ 

તેકે ક�વી તર�ક� ક�� કરવામાા આવે, 

અકે  

 ્ધી ે મપટ� દવનાગતતાઓ ઉ્ર અમસમાા �કુા્ેસ ્ગસાઓ ક� અમસમાા 

ચા� ુરહ�સ ્ગસાઓ નાથેકા એક મા�્ કરા્ેસા �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેક 

દારા ધ્ાક આ્વામાા આવેસ હપ્. 

અકે  

 કપઈ્ણ મહ્વકા ઉલસાઘકપ ક હપ્. 

પમા ણકરણકી ભસામણ અકે �ૂાક� ક�ધ અહ�વાસ કીચેકી હક�કતકપ નમાવેિ કરિે. 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા કા ર્કેં અકે તારણપ, �સુાકાત સીધેસ કા ર્ સથળપ અકે નભ્ દારા �રુ� 

્ાડ�સ ઉ્સબધ મા�હતીકા આધાર�: 

 ઓડ�ટરપ ભસામણ કર�  ે ક� આર�નીકી વ્વસથા્ક �ુકડ� નભ્કે 3 

વે� માટ� મા�્ આર�ની પમા ણકરણ પ્ાક કર�. 

 ઓડ�ટરપ ભસામણ કર�  ે ક� આર�નીકી વ્વસથા્ક �ુકડ� નભ્કે 1 

વ રે માટ� મા�્ આર�ની પમા ણકરણ મા�ૂર કર�. 

 મપટ� દવનાગતતાઓકી ઓળખ ક� �કા ઉ્ર નભ્ દારા ધ્ાક 

રાખવામાા આવી ર�ુા  ે તેકા કારણે નભ્ આર�ની પમા ણકરણ માટ� 

તવ્ાર કથી. 

 મહ્વકા ઉલસાઘકપ િપધી કાઢવામાા આવેસ  ે અકે આર�ની 

વ્વસથા્ક �ુકડ� એ દિસતદવે્ક પ�ર્ાઓ િ� કરવી ેપઈએ. 
 
ઓડ�ટરપ એ વાતકી ખાતર� કર�  ે ક�: 

 નભ્ દારા �રુ� ્ાડવામાા આવેસ મા�હતી આ અહ�વાસ તવ્ાર કરતા 

ઓડ�ટરકી શેષઠ �ણકાર� �ુે ્ નાચી અકે ચપકનાઈભર�  ે. 

 �લૂ્ાાકક માટ�કા નમ્ગાળા નાથે ના્ ાદધત ચકાના્ેસ હ��સુકી �રુાવા 

ઉ્ર તારણપ આધા�રત  ે � િપધી િકા્ તેવા િાકારહ�ત  ે. 
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 �લૂ્ાાકક�ુા કા ર્કેં અકે ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ ્ધધદત એ દવ�ાન 

પસથાદ્ત કરવા માટ� �રુતી  ે ક� તારણપ નભ્કા વણરવા્ેસ પમા ણકરણ 

કા ર્કેંકી કામગીર�કા �ચૂક  ે. 

 ઓડ�ટરપએ કવદતક ર�તે, ન્્�ણૂર ર�તે, ચપકનાઈ�વૂરક, વ્વનાદ્ક અકે 

સવતાં  તેમે હ��સુકી ગણા્ેસ ર�તમાા કા ર્ કર�સ  ે. 
 
 

�ૂાક� ક�ધ અહ�વાસમાા મપટ� દવનાગતતાઓ નાથે કઈ ેપગવાઈઓ ના્ ાધ ધરાવે  ે તેકી 

્ા્� ક�ધવી ે�ર�  ે. ેપ નામદત નાધવામાા આવેસી નમ્ર�ખાઓ�ુા નભ્ દારા ્ાસક 

કરવામાા ક આવે તપ આર�ની દિસત દવે્ક કા ર્વાહ�ઓ િ� કર� િક�. 
 

ેપ મહ્વકા ઉલસાઘક િપધી કાઢવામાા આવે તપ સીડ ઓડ�ટર નભ્્્ દિસત દવે્ક 

કા ર્વાહ�ઓકે આદધક  ે ક� ક�મ તે �ગે ભસામણ કરિે. �ૂાક� ક�ધ અહ�વાસ અથવા 

વચગાળાકી મા�હતી એ મહ્વકા ઉલસાઘકકા પકારકે ઓળખાવવપ અકે હ��સુકી 

�રુાવપ �રુા ્ાડવા ે�ર�  ે. 
 
 

5. ્ ��ા 3: આર�સી પમય�ણંરણ   
 

પમા ણકરણ અ ભપા્ અકે �ૂાક� ક�ધવાળા અહ�વાસકી પાૈરત ઉ્ર આર�ની નભ્કા 

પમા ણકરણકી પ�ર્ા િ� કરિે. પ�ર્ામાા નમાદવષટ કરા્ેસ ્ગસાઓમાા કીચેકાકપ 

નમાવેિ થા્  ે. 

 મા�્ કરા્ેસ ઓડ�ટર ર�સટર નામે ઓડ�ટરકી ્પગ્તાકી ખાતર� કરવી. 

 આર�ની�ુા નભ્�ુા નભ્્્ ્ધી ે ્ા્તપમાા નારા ોસથદત સથાકમાા  ે તેકી 

ખાતર� કરવી. 

 �ૂાક� ક�ધવાળા અહ�વાસકી નમીકા કરવી અકે ખાતર� કરવી ક� �લૂ્ાાકક 

મે�્અુસમાા ઓડ�ટર ના્ ાદધત �ચૂકાઓ નાથે તારણપ �નુાગત  ે. 

 પમા ણકરણકા કા ર્કેં અકે પમા ણકરણ અનરકાર� ્કે તે અકે �્ાર� તે 

�ણૂર થા્ તે (એટસે ક� �કુઃ �લૂ્ાાકક માટ�કી તાર�ખ) નાથે પમા ણકરણકી 

મા�્તાકી િરતપ ક�� કરવી. 

 આર�નીકા સપગપકા ઉ્્પગ માટ� પમા ણકરણકા ્રજ� અકે સા્ન�નકી 

િરતપકી સ્ષટ ર�તે ઓળખ આ્તા એક અકપખા પમા ણકરણ ઓળખ કા્ ર 

ન�હત નભ્કે દવદધનરકા ્સતાવેે અકે મા�હતી આ્વી. 
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આર�નીકી વે્નાઈટ ઉ્ર પમા ણત કરા્ેસ નભ્પકે આવા નભ્પ તર�ક� ક�ધવામાા 

આવિે. તેઓ આર�ની ્ાનેથી મેળવેસ સા્ન�ન હ�ઠળ આર�ની પમા ણકરણકપ 

સપગપકપ ઉ્્પગ કરવા માટ�કપ હ� ધરાવિે. 
 
 

6. ્ �� 4: સમ્યાતરકી ંયમ ીર���ા �લૂ્યાં ક 

6.1 સભ્કી સયમિ્ં ંયમ ીર���ા �લૂ્યાં ક 

નભ્કે તેકા ્ધધદતનરકા વસણકે �ળવવા માટ� અકે આર�નીકા વ્વહારપકી 

આચારના�હતાકા ના્ ાધમાા તેકી કામગીર��ુા નામદ્ક ધપરણે �લૂ્ાાકક કરવા માટ� 

પપ્નાહ�ત કરવામાા આવે  ે. આ ્ા્તકે કીચેકી ર�તે હાાનસ કર� િકા્  ે: 

 �ત�રક ઓડ�ટપ હાથ ધરવા માટ� �લૂ્ાાકક પ્પકા ્ના્  કરા્ેસ દવભાગપકપ 

ઉ્્પગ કર�કે. 

 નભ્કા કામકાેપ અકે/અથવા ્ધધદતઓમાા કરાતા કપઈ્ણ ન�રનારપ 

આર�નીકા દનધધાાતપ અકે �લૂ્પ નાથેકી �ુાનગતતાકી માંા ઉ્ર અનર 

ધરાવે  ે ક� ક�મ તેકી નમીકા કરવા માટ� આર�નીકી આચારના�હતાઓ અકે 

સવ-�લૂ્ાાકકકપ ઉ્્પગ કર�કે: 

 �ધુારા્મક કા્�કપ ઉ ચત ર�તે ઉ્ા્ા્મક કા ર્ આ્પેકમાા ્િારવ્ા �ુે ્ 

અમસ કરવામાા આવે  ે તેકી ખાતર� કર�કે. 

 કા્�કી �ણૂરતા ્ા્ �ધુારા્મક કા્�કી અનરકારકતા ત્ાનીકે  
 

આર�ની દારા દવકનાવા્ેસ માગર્િરક, નાધકપ અકે મા�હતી નભ્ માટ� ઉ્સબધ હિે 

ક� � નભ્કે તેકી કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક કરવામાા મ્્ કર� િક�  ે. 

6.2 ફપઅપ-ુ્ મયટ�કી મવતવ�ણૂર ��અયંયતપ 

પારા ભક ચકાનણી �લુ્ાાકક ્ા્ 3 વ રેકા પમા ણકરણ નમ્ગાળા (આ ્ા્ત 

2009-2012 વ�ચેકા પારા ભક અમસીકરણકા નમ્ગાળા �્ર થિે કહ�) �ધુી નપસપ-

અ્ �સુાકાત િ� થઈ િક�. આવી �સુાકાત �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકપ નામેકી 

પગદતકી નમીકા કરવા માટ� અથવા ચપ�ન કેંમાા નાત્્�ણૂર ર�તે નભ્કી 

કામગીર� �ધુારવામાા મ્્ કરવા માટ� મહ્વકી �સુાકાતપકા એક નાક સત ન�હુ તર�ક� 

ગપઠવવામાા આવી િક�. 
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પારા ભક ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક િપધી કાઢવામાા આવેસ દવનાગતતાઓકા 

પકારકા આધાર�, નીમા ચ�હપ નામે પગદતકી નપસપ-અ્ નમીકાઓકે અદધ�ૃત ઓડ�ટરપ 

દારા અમસમાા �કૂવાકી ે�ર ્ડ�  ે. 
 

નપસપ-અ્ �સુાકાતપ એ વાતકી ખાતર� કર�  ે ક� નભ્ તેકી ્ધધદતઓ અકે 

પ�ર્ાઓકે આર�નીકી વ્વહારપકી આચારના�હતાકી �નુાગતતામાા �ળવે  ે અકે 

કામગીર� કર�  ે. 
 

આ નપસપ-અ્ �સુાકાતપ ્રદમ્ાક િપધી કાઢવામાા આવેસ કપઈ્ણ દવનાગતતાઓકી 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક અ�નુરવામાા આવેસ �ર્પટ�ગ પ�ર્ા �ુે ્ �ણ 

કરવામાા આવિે. 
 

મહ્વકી વાત તર�ક�, કામગીર�કા �ધુારાઓ અકે ક�ધ્ાં દનૈધધઓકી કપઈ્ણ 

�ણકાર�માાથી ના્્પ પારત કરવા માટ� વ� ુવ્ા્ક આર�ની નભ્્્ િ� 

્કાવવા માટ� �ણ કર� િકા્  ે. 
 

7. ્ ��ા 5: ��કઃ �લૂ્યાં ક ુકે સયતત્�ણૂર ��ધયર: 
 

પમા ણકરણ 3 વ રેકા નમ્ગાળા માટ� મા�્  ે (અથવા મપટ� દવનાગતતાઓ ધરાવતા 

નભ્પ માટ� 1 વ રે). આ નમ્ગાળાકા �તે નભ્પકે પમા ણકરણકા �કુઃ �લૂ્ાાકકકી 

પ�ર્ા િ� કરવાકી નરે ્ડ�  ે. આ પ�ર્ા અદકવા ર્્ણે ્ગસાઓ 1-4 �ુા 

�કુરાવતરક કર�  ે અકે કીચે નાત્્�ણૂર �ધુાર પ�ર્ાઓકપ નમાવેિ કર�  ે. 

 
આ�ૃિત 7: આર�સી વ્વસથયકય �લૂ્યાં ક પ�ર્યકય ્ અયઓ 

 
 

૧.નભ્�ુા સવ-

�લૂ્ાાકક  

 
 

    ૨. ઓડ�ટર�ુા   

ચકાનણી �લૂ્ાાકક  

 

    ૩.આર�ની-   

નટ��નક�ટ મા�ુર�  

 

૪.નભ્કી 

કામ ગર�કી  

નમીકા  

 

વ રે ૧  

 

    ૫. નભ્�ુા 

પમા ણકરણ �કુઃ 

�લ્ાાકક  

 

સયતત્�ણૂર ��ધયરપ  
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આ ચાસી રહ�સ �કુ: �લૂ્ાાકકકી પ�ર્ા સટ�ક હપલડરપ અકે આ� ૂે ણકા ઉ્ભપકતાઓકે 

્િારવે  ે ક� ઉદપગ નમગ આ� ૂે ણ �રુવઠા નાાકળ ્રદમ્ાક ેવા્્ાર કવદતક, 

નામા�ક અકે ્્ારવરણી્ વ્વહારપકે પપ્નાહ�ત કરવા માટ� વચક્ધધ  ે. 

ઉ્ભપકતાકા દવ�ાનકે વધારવામાા નાત્્�ણૂર �ધુારા પ્્ેકી વચક્ધધતા મ્્ 

કરિે. 

ેવા્્ાર��વૂરક કામ કર�કે, કામગીર� �ધુાર�કે, ટકાવી િકા્ તેવા વ્ા્ાર� 

વ્વહારપ સથા્ીકે, ઉદપગ, તેકા નભ્પ, સટ�ક હપલડરપ અકે વ� ુમપટા ન�ુ્ ા્ આદથ�ક 

ર�તે, ્્ારવરણી્ ર�તે અકે નામા�ક ર�તે ના્્પ પારત કરિે. 
 

 

8. સાદિ� 
 

ISO/IEEC 17000. �ુાનગતતા�ુા �લૂ્ાાકક - િબ્ ભાડપળ અકે નામા�્ દનધધાાતપ. 

 

ISO/IEEC 17011. �નુાગતતા �લૂ્ાકક કરતી નાસથાઓકે મા�્તા પ્ાક કરતી 

નાસથાઓ માટ�કી નામા�્ ે��ર્ાતપ. 

 

ISO 17021:2006. �નુાગતતા �લૂ્ાાકક - વ્વસથા્ક ્ધધદતઓકા ઓડ�ટ અકે 

પમા ણકરણકપ પ્ાધ કરતી નાસથાઓ માટ�કી ે��ર્ાતપ. 

 

ISO 17024:2003. �નુાગતતા �લૂ્ાાકક - વ્ોકતઓકા પમા ણકરણ ઉ્ર કામ કરતી 

નાસથાઓ માટ�કી નામા�્ ે��ર્ાતપ. 

 

ISO 19011: �ણુવતા અકે/અથવા ્્ારવરણી્ વ્વસથા્ક ્ધધદતઓકા ઓડ�ટ�ગ 

માટ�કા માગર્િરક �ચૂકપ  

 

SA 8000 નામા�ક ઉ�ર્ાદ્્વકા ધપરણ. 
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્�રિશપટ 1: ��સા તતયઓ ુકે િવસા તતયઓકય ઉદયવરણપ 

 

ંયમ ીર���ા ર�ટ�   

 

 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

 1.11 નભ્પ એવા ્ધા ે 

વ્ા્ાર� કામકાેપ અકે 

વ્વહારપમાા ક� � તેમકા 

દારા કરવામાા આવે  ે 

અથવા તેમકા વ્ા્ાર� 

ભાગી્ારપ દારા તેમકા વતી 

કરવામાા આવે  ે તેમાા 

સાાચ-��તકી મકાઈ 

નરમાવિે. તેઓ એવી 

કપઈ્ણ �કુવણીઓ, ભેટકા 

પકારકી ચીેપ, આદતથ્-

2.1.1 નભ્પ ના્ કુત રાષ્પકા 

માકવ અદધકારપકા નાવરદંક 

�હ�રકામા �ુે ્ ્ર�ક 

વખતે વ્ોકતકા �ળૂ�તૂ 

માકવ અદધકારપ અકે 

ગૌરવકપ આ્ર કરિે. 

 

3.1.1. નભ્પ �્ાા �્ાા 

્પગ્ હપ્ ્્ાા તેકા 

વ્ા્ારકા કામકાેપકી 

�કુિાકકારક ્્ારવરણી્ 

અનરપકે ઓ � કરવા માટ� 

વ્વસથા્ક અકે 

ઓ્ર�ટ�ગ દનસટમન ્ાખસ 

કરિે.  

 

4.3.1 નભ્પ નપકા અકે 

હ�રાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા 

નાાકળમાા રહ�સા મહ્વકા 

વ્ા્ાર� નાથીઓકી 

નામા�ક અકે ્્ારવરણી્ 

કામગીર�, વ્ા્ાર� �લૂ્પ, 

માકવ અદધકારપ નાથે 

ેપડા્ેસા ેપખમપ ઉ્ર 

દવચારણા કરિે. આ ેપખમ 

�લૂ્ાાકકકા આધાર� નભ્પ 

તેમકા વ્ા્ાર� નાથીઓમાા 
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ંયમ ીર���ા ર�ટ�   

 

 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

ન્કાર, ખચારઓ ક� વચકપ 

ર�ૂ કરિે, સવીકારિે ક� તે 

માટ� નામદત આ્િે કહ� ક� 

� તા�ુરસત સ્ધારકા 

દનધધાાતપ નાથે નમાધાક કર� 

અથવા વ્ા્ારકી ્રા્રા 

ક� નરકારકા દકણર્ સેવાકી 

પ�ર્ાકે પભાદવત કરવા 

માટ� એવી કપઈ્ણ વ્ોકત 

માટ� ક� નાથે વ્ા્ાર 

મેળવવા ક� �ળવવા અથવા 

એવી કપઈ્ણ વ્ોકત નાથે 

પ્્ક વ્ા્ાર મેળવવા ક� 

ેવા્્ાર આ� ૂે ણ 

વ્વહારપકે પભાદવત કરવા, 

પપ્નાહ�ત કરવા માટ�કી 

તેમકી કમતા નાથે અ��ુ્ 

તેમકા ઉ�મ પ્્કપકપ 

ઉ્્પગ કરિે. 
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ંયમ ીર���ા ર�ટ�   

 

 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

�ળવવાકપ પ્્કકપ એક 

ભાગ ્કે. 

 

�નુાગતતા 

 

 ્સતાવેેપકી નમીકા, 

દકર�કણપ અકે 

કમરચાર�ઓ અકે 

વ્ા્ાર� નાથીઓ 

નાથેકા ઈ�ટરવ્ઓુકી 

નમીકાકા આધાર� સાાચ- 

��તકપ કપઈ્ણ �રુાવપ 

કહ�.  

 નભ્પ સાાચ માટ�કી 

 કીચેકી ્ા્તપ ન�હત 

માકવ અદધકારપકી 

્ા્તે ઉલસાઘકકા 

કપઈ્ણ �રુાવા કહ�.  

 ્ાળ મ�ૂર�  

 ્ળ�વૂરક�ુા ક� 

્રાણે કરાવા� ુા કામ  

 ભે્ભાવ  

 વ� ુ્ડતા કામકા 

 નભ્પકી પ્દૃતઓ, 

ઉ્્ા્કપ અકે નેવાઓ 

નાથે નાકળા્ેસા 

્્ારવરણી્ ેપખમપકે 

નાર� ર�તે નમ�સી અકે 

મહાવરપ કરા્ેસ 

્ધધદતઓ અકે ��ુિપ 

દારા િપધી કાઢવામાા 

આવે  ે, તેમ�ુા દક્મક 

કરવામાા આવે  ે અકે 

• મહ્વકા વ્ા્ાર� 

નાથીઓ ક� ભાગી્ારપ નાથે 

ના્ ાદધત પ્દૃતઓ, 

ઉ્્ા્કપ અકે નેવાઓ 

ઉ્ર હાથ ધરા્ેસ 

ેપખમકા �લૂ્ાાકકપ અથર 

સ્ષટ્ણે નભ્ દારા 

ેણાવવામાા આવે  ે અકે 

તેમાા એવા કપ� �્કટરપ, 

ગાહકપ, નરસા્રપ અકે 
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ંયમ ીર���ા ર�ટ�   

 

 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

નાભાવકા નાથેકા 

ેપખમ�ુા �લૂ્ાાકક 

કરા્ેસા વ્વહારપ 

ધરાવે  ે. 

 નભ્પએ પ�ર્ાઓ અકે 

ત્ાનપ ન�હતકા 

દક્ાં ણપકપ અમસ ક્� 

 ે. 

 દક્ાં ણપ ક� ��ુિપકી 

દક્દમત ર�તે ્ધા 

કમરચાર�ઓ, ના્ ાદધત 

કપ� �્કટરપ અકે નભ્ 

કસાકપ  

 �ુવ ર્વહાર 

અકે/અથવા 

કકડગત. 

 નભ્પએ ના્ કુત રાષ્પકા 

માકવ અદધકારપકા 

�હ�કા� ુતેમકા 

વ્ા્ારકે સા� ુ્ડ�ુા 

હપવાથી તેકી નમીકા 

કર�સ  ે અકે ્ધા 

કમરચાર�ઓ અકે 

ના્ ાદધત કપ� �્કટરપકે 

તેમકે ઓ ા કરવામાા 

આવે  ે. 

 ્્ારવરણ ના્ ાદધત 

સા� ુ્ડતા કા્્ા�ુા 

્ાસક. 

 �કુિાકકાર� અકે 

અદક્ાદંત ્્ારવરણી્ 

અનરપકા કપઈ �રુાવા 

કહ�. 

ભાગી્ારપકપ નમાવેિ 

થા્  ે ક� � નભ્કી 

પદતષઠા નાથે નમાધાક ક� 

્ાાધ પડ કરવાકી અકે 

વ્વહારપકી આચારના�હતા 

અકે વ્વહારપકી 

આચારના�હતાકા ્ાસક 

કરવાકી કમતા નાથે 

્ાાધ પડ કરવાકી 

નાભાવકા ધરાવે  ે. 

• ેપખમકા �લૂ્ાાકકકા 

્ર�ણામપ નભ્પએ 

વ્વસથા્કકા ��ુિ 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

વતી કામ કરતા 

અદધ�ૃત પદતદકદધઓકે 

�ણ કરવામાા આવે  ે. 

 પ�ર્ાઓકપ ્પગ્ ર�તે 

અમસ થા્  ે તેકી 

ખાતર� કરવા માટ� 

સવતાં  ચકાનણી. 

 હ�તપકા નાભદવત 

નાઘે�કા ્ધા ે 

કેંપકે �હ�ર કરવામાા 

આવે  ે અકે �લુસી 

ર�તે તેકા ઉ્ર દક્ાં ણ 

મહ્વકા દનધધાાતપકી 

મા�હતી આ્ેસ  ે. 

પસથાદ્ત ક્ાર  ે. 

• ��ુિપકે ના્ ાદધત 

કમરચાર�ઓ અકે મહ્વકા 

વ્ા્ાર� નાથીઓ દારા 

નમેવામાા આવે  ે. 

• નભ્પ તેમકા ઉ�મ 

પ્્કપ કામે સગાડ�  ે 

(્ા.ત.પમા ણકતાથી 

દવવેક�વૂરક કા ર્ કર્ુા અકે 

હકારા્મક પ્ાન કરવપ) 

ક� � તેમકા વ્ા્ાર� 

નાથીઓમાા ેવા્્ાર 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

રાખવામાા આવે  ે. આ� ૂે ણ વ્વહારપકે 

આગળ વધારવા (ના્ ાધકા 

પકાર આધાર�) તેમકી 

કમતાકે અ��ુ્ પભાવ 

્ાડવા માટ�કા ઉ�મ 

પ્ાનપ નભ્પ કર�  ે. આ 

્ા્તમાા કીચેકાકપ 

નમાવેિ થઈ િક�. 

• વ્ા્ારકા 

નાથીઓકે આર�ની 

અકે વ્વહારપકી 

આચારના�હતા �ગે 

મા�હતી �રુ� 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

્ાડવી. 

• કવદતક �લૂ્પ, 

માકવ અદધકારપ, 

નામા�ક અકે 

્્ારવરણી્ 

કામગીર� ના્ ાદધત 

મા�હતીકી સેતી-

�્તી ક� આ્ાક-

પ્ાક. 

 નભ્પકા અકે 

વ્ા્ારકા 

નાથીઓકા 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

વ્વહારપકી એમ 

્ાકેકી કામગીર�કે 

�ધુારવા માટ� 

વ્ા્ારકા નાથી 

નાથે કામ કર્ુા. 

ક�વી દવનાગતતા 

 

સાાચ-��તકા કપઈ �રુાવા 

કહ� ેપ ક� તેમ  તાા  

 ખાન કર�કે ે્ાા સાાચ- 

સાાચ અોસત્વમાા હપવા�ુા 

�ણી� ુા  ે તેવા ્ધા 

વ્વહારપ માટ� ેપખમ�ુા 

�લૂ્ાાક અકે ��ુિપ 

 ના્ કુત રાષ્પકા માકવ 

અદધકારપકા �હ�રકામા 

દવ�ધધકા ઉલસાઘકકા 

કપઈ �રુાવા કથી તેમ 

 તાા. 

 ખાન કર�કે માકવ 

અદધકારપકા ્કાવપ 

 ેપખમકા �લૂ્ાાકકપ 

વ્વસથા્ક અકે કામ 

કરતી ્ધધદતઓ 

નભ્કા વ્ા્ારકા 

ના�ણૂર કા ર્કેંકે 

્કડતી ક� આવરતી 

કથી (ક� � હ�રા અકે 

નપકાકા આ� ૂે ણકી 

 ેપખમકા �લૂ્ાાકકપ 

્ધા ે મહ્વકા 

વ્ા્ારકા નાથીઓ 

(નભ્ દારા ્િારવ્ા 

�ુે ્કા) કે સા� ુ્ડ� ુ

કથી. 

 નભ્ે તેકા િપધી 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

્ધા વ્વહારપકે 

્કડતા કથી. 

 હ�તપકા નાભદવત નાઘે� 

ક� દવનાવા્�તાઓકા 

કેંપ. 

માટ� �ણીતા સથાકપમાા 

તેકી �ુ્ પગ્તા અકે 

�નુાગતતા માટ� ના્ કુત 

રાષ્પકા માકવ 

અદધકારપકા 

�હ�રકામા�ુા �લૂ્ાાકક 

કરવામાા આવેસ કથી: 

અથવા  

 માકવ અદધકારપકા 

પનાગપ ્ા્તે �ત�રક 

ર�તે ઉભી કરવામાા 

આવેસી ક�વી 

 ચ�તાઓ ક� ��ુા 

�રુવઠા નાાકળ નાથે 

ના્ ાધ ધરાવે  ે) 

ઉ્ાહરણ તર�ક�:  

 અ�કુ નવસતપ ક� � 

આ ્ધધદતઓ દારા 

્કડા્ેસ ક� 

આવરવામાા આવેસ 

કથી. 

 ્ધી ે �કુિાકકાર� 

અનરપકે િપધી 

કાઢવામાા આવેસ 

કથી ક� તેમ�ુા 

કાઢવામાા આવેસ 

મહ્વકા વ્ા્ાર� 

નાથીઓ ઉ્ર ઉ�મ 

પ્્કપ ક�વી ર�તે સા� ુ

્ાડવા અકે તેમકે 

પભાદવત ક� અનર કરવી 

તે ્ા્તકી ્ધધદતઓ 

દવકનાવેસ  ે, ્રા� ુઆ 

્ધધદતઓકપ �ણૂર ર�તે 

અમસ કરવામાા આવતપ 

કથી. ઉ્ા. તર�ક�, તેકા 

�ણીતા મહ્વકા 

નાથીઓ વ્ક� ્ધાએ 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

દકવારણ ક� �કા ્ર 

ધ્ાક આ્વામાા 

આવેસ કથી. 

 માકવ અદધકારપ ્ા્તે 

્ધધદત દવકનાવવામાા 

આવેસ  ે ્રા� ુતેકપ 

અમસ કરવામાા આવેસ 

કથી. (એટસે ક� 

વ્વસથાઓ ક� 

્ધધદતઓથી પભાદવત 

થ્ેસાકે ્ધધદતઓ�ુા 

જાક ક� તે �ગેકી 

વ્વસથા્ક 

કરવામાા આવેસ 

કથી. 

ેવા્્ાર કવદતક �લૂ્પ, 

માકવ અદધકારપ, 

નામા�ક, અકે 

્્ારવરણી્ વ્વહારપ 

�ગે મા�હતી પારત 

કર�સ કથી. 
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 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

નભાકતા કથી). 

 

મપટ� દવનાગતતા 

 

 સાાચ ��ત અકે 

ભષટાચારકપ �રુાવપ. 

 હ�તકા નાઘે�કી ચપખખી 

્ર�ોસથદતઓ હ�તકા 

નાઘ રે �વા ક� નભ્કે 

માસનામાક 

અકે/અથવા નેવાઓ 

�રુ� ્ાડવામાા ન�ર્ 

ર�તે નાકળા્ેસા 

કપ� �્કટરમાા વ�રષઠ 

 કીચેકી ્ા્ત દારા 

પારત થ્ેસ માકવ 

અદધકારપકા ભાગકા 

�રુાવાઃ 

 કમરચાર�ઓ અકે 

ના્ ાદધત કપ� �્કટરપ 

નાથેકા ઇ�ટરવ્ઓુ 

 કામકાેકી ોસથદતઓ 

વગેર�કા અવસપકકપ. 

 દક્મકકારપ દારા 

 �કુિાકકાર� 

્્ારવરણી્ અનરપકે 

��ુિમાા રાખવા માટ�કી 

કપઈ ે વ્વસથાઓ કથી 

અથવા  ્કઅનરકારક 

વ્વસથાઓ  ે. 

 �ચૂકા ્ાસક ક 

કરવાકા ્ગસાઓ 

દક્મકકારપ દારા 

આ્વામાા આવેસ  ે 

 નભ્ે તેકા મહ્વકા 

વ્ા્ારકા નાથીઓકે 

િપધી કાઢ�સ કથી ક� આ 

વ્ા્ાર� નાથીઓ 

નાથેકા ના્ ાધકા 

ેપખમ�ુા �લૂ્ાાકક હાથ 

ધર�સ કથી. 

 નભ્ે ેવા્્ાર 

આ� ૂે ણ વ્વહારપકી 

મા�હતી આ્વા માટ� ક� 
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 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

વ્વસથા્ક ક� 

નાચાસકકા નભ્�ુા 

કાણાક�્ હ�ત ધરાવ્ુા. 

આ્વામાા આવેસ 

અમસીકરણકા ક� 

�ચૂકા ્ાસક ક 

કરવાકા ્ગસાઓ ક� 

કા્�. 

 નાચાસક માડળે ના્ કુત 

રાષ્પકા માકવ 

અદધકારપકા 

�હ�રકામાકી 

અવગણકા કર�સ  ે 

અકે/અથવા ખાન કર�કે 

�્ાા માકવ અદધકારપ 

ના્ ાદધત ેપખમપ 

અકે �ચૂકા ્ાસક ક 

કરવાકી ્ા્તપકે 

�ધુારવા માટ�કા કપઈ 

આ્પેકપ કથી. 

 �વ ્્ારવરણી્ 

વ્વસથાકે ક�ધ્ાં 

�કુિાકમાા ્ર�ણમતી 

કા ર્સથળ ્હારકી 

અ�ુૈ ધધકા અદક્ાદંત 

�પતપ, કામિેે થવા 

ઉ્ર આવેસ ક� 

ચ�ડ્ાતી વકસ્દત અકે 

�વક��ૃષટકે થતી 

તેકે આગળ વધારવા 

માટ�કા કપઈ ે પ્્ક 

ક્ાર કથી. 
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ંયમ ીર���ા ર�ટ�   

 

 વ્વવયરપકી જપ વયઈકી ક�કૂય�્ આચયરસા�વતય 

 
 વ્ય્યર� �લૂ્પ 

 

મયકવ ુિધંયરપ ુકે 

સયમય�ં ંયમ ીર� 

 

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

 

વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ  

 

�ણીતા  ે ્્ાા 

્ધધદતઓ દવકનાવેસ 

કથી. 

અદક્ાદંત અનરપ 

અકે/અથવા હવા, 

ેમીક અકે ેળમાગ�કી 

વ્ા્ક અ�ુૈ ધધ. 
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્�રિશપટ 2: ��ધયરયતમં ંય ર્ આ્પજક ટ�મ્અેટકપ ક�કૂપ. 

 

સાદિર  

 

તયરણ ુકે િઅયમણ ુ�ગમ

તય 

(ઉચચ/ 

મધ્મ/ 

િકમક)  

 

��ધયરયતમં ુકે/ુથવય ુટંય્તી 

્ અય  

 

 

્પ

ગ્ 

તય

ર�ખ  
 

જવય્દયર�  
 

 

દર

જજપ 

(��લઅી

/્ાધ) 
 

ુસરંયરં 

ચંયસણી/સયઈક 

ઓફ  
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્�રિશપટ 3 �લૂ્યાં ક��ા ંય્યરોનવત ્્ં 

 

સભ્ સવઅત  �લૂ્યાં કંયર��ા કયમ તયર�ખ  

વ્વવયરકી 

આચયરસા�વતય (ર�વ 

કા.___) 

જપ વયઈ સાદિર  

 

જ��ર્યત  રમયાં   

 

શેકય મયટ� 

જવય્દયર� 

 

વ�� �અ્ી ��રયવપ   દસતયવે�ંરણ  ુવઅપંક   પમયણ્્  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

િકર�્ણપ ુકે તયરણપ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ંયમ ીર���ા ર�ટ�    ��સા તતય   ક�વી િવસા તતય 

    મપટ� િવસા તતય  અય�� ્યડ� �ા કથી 

ંયરણ 

 

 

 __ મયાથી __ ્યકય 
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્�રિશપટ 4 ચંયસણી આ્પજક ટ�મ્અેટ 

 

સભ્ તયર�ખપ: 

જપ વયઈ  

 

ઓડ�ટર 1 ઓડ�ટર 2  

સભ્��ા 

સથયક  

સભ્કપ 

સા્ રં  

સભ્��ા 

સથયક  

સભ્કપ 

સા્ રં  

વ્ય્યરકય કૈિતં �લૂ્પ  

1.1 સાાચ અકે અ��ુળૂતાકી �કુવણીઓ.     

1.2 કાણાકા ગેરકા્ �્ હવાસા અકે 

ંાનવા્કપ �દ્્પ 

    

1.3. ક�મ્સ� પ�ર્ા      

1.4 ઉ્્ા્ક અકે નામગી �રુકા      

1.5 ઉ્્ા્કકી અખાડ�તતા.     

મયકવ ુિધંયરપ ુકે સયમય�ં ંયમ ીર� 

2.1 માકવ અદધકારપ     

2.2 ્ાળ મ�ૂર� અકે ્વુા વ્ોકતઓ      

2.3 ્ળ�વૂરક ક� ્રાણે કરાવા� ુા કામ      

2.4 નાગઠક અકે ના�હુ�ક નપ �્્ા�કી 

સવતાં તા. 

    

2.5 ભે્ભાવ     

2.6 આરપગ્ અકે નસામતી     

2.7 દિસત અકે નર�્ા્કા કારણ �ગેકી 

પ�ર્ા. 

    

2.8 કામકાેકા કસાકપ      

2.9 વળતર ક� મહ�કતા�ુા      
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2.10 નવર નામા�્ એવી રપેગાર� ક� 

કામકી િરતપ. 

    

2.11 ન�ુ્ ા્ પભાવ      

2.12 �રુકા કમરચાર�કપ ઉ્્પગ.     

્્યરવરણી્ ંયમ ીર�  

3.1 ્્ારવરણી્ �રુકા      

3.2 ેપખમી ્્ાથ�      

3.3 કકામપ કચરપ અકે દકકાનીઓ      

3.4 ઉ�ર અકે �ુ્રતી નાિાધકપકપ 

ઉ્્પગ. 

    

સાચયઅક �ં વ્વસથય્કકય વ્વવયરપ 

4.1 કા�કુી �ચૂકા ્ાસક      

4.2 કીદત      

4.3 વ્ા્ારકા ભાગી્ારપ - કપ� �્કટરપ 

ગાહકપ, નરસા્રપ અકે ના્ કુત નાહનકા 

ભાગી્ારપ. 
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્�રિશપટ 5 સભ્ ચંયસણી ુવ�વયઅકી ટ�મ્અેટ 

 
 
 

 
 

�રસ્પોનસ્અ જવેઅર� ંયઉોનસઅ  

 
 

ચંયસણી �લૂ્યાં ક ુવ�વયઅ 

 
 

{નભ્/નવસત} 

{�લૂ્ાાકક તાર�ખપ} 

{્સતાવેે રમાાક} 

 
ુવ�વયઅ તયર�ખ:  

________________________ 

��કરયવતરક: 

______________________________ 
 

�અડ ઓડ�ટર:  _______________________ 

 

સવ�:______________________________ 

 

ુવ�વયઅ િવતરણ {આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ�કપ સમયવેશ ંરતી કથી} 

કામ  

 

ોસથદત  

 

કપ્ી કા્ ર  
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��ૂચ ંપપટં  

ંય ર્ંયર� સા�્્તી  

1. ્�રચ્ 

અ. �ષૃઠ�દૂમકા  

્. હ�� ુ 

ક. નભ્ દારા ેણાવ્ા �ુે ્ પમા ણકરણ�ુા કા ર્કેં  

ડ. ચકાનણી�ુા કા ર્કેં. 

I. �લૂ્ાાકક કરા્ેસ વ્વહારપકી આચારના�હતા 

II. �સુાકાત સીધેસ નવસતપ 

III. �સુાકાત સીધેસ કમરચાર� 

IV. નમીકા કરા્ેસ ્ંકપ 

V. મ્ાર્ાઓ. 

ઈ. �લુ્ાાકક �ુકડ�  

ન. ચકાનણી �લૂ્ાાકક પ�ર્ા  

i. ઓડ�ટ આ્પેક 

II. ઓડ�ટકી ્ધધદત ક� ર�તરિમ (હ��સુકી �રુાવપ અકે �નુાગતતા 

ચકાનણી) 

III. ઓ્દક�ગ અકે કસપ ો�ગ દમટ�ગકી હાેર� 

IV. અહ�વાસપ અકે અ ભપા્ ક� ભસામણપ. 

2. �ૂાકાકર�ઓ અકે એક િબ્ 

3. ઓડ�ટકા તારણપ અકે �ચુવવામાા આવેસ ભસામણપ. 

અ. ક�ધ્ાં દનૈધધઓ 

્. મહ્વકા ઉલસાઘકપ  

       ક. મપટ� દવનાગતતાઓ  

ડ. ક�વી દવનાગતતાઓ  

ઈ. અવસપકકપ ક� દકર�કણપ 

ન. �ચુવેસા વ્ા્ાર� �ધુારાઓ (મર�્ાત ક� સવવૈ� ક) 

4. પમા ણકરણ ભસામણ 
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5. તારવેસ ક� �દતમ હક�કત 

 

્�રિશપટપ ુકે સમથરકંતયર દસતયવેજપ �ં ્્ંપ  
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્�રિશપટ 6 પમય�ણંરણ ુ�િપય્ ુકે �ૂાં� ક�ધ ુવ�વયઅકી ટ�મ્અેટ 

 
 
 

 
 

�રસ્પોનસ્અ જવેઅર� ંયઉોનસઅ 

 
 

પમય�ણંરણ િઅયમણ ુકે 

�ૂાં�ક�ધ ુવ�વયઅ 

 
આર�સી વ્વસથય્ક ��ંડ�કે 

 
{નભ્} 

{તાર�ખ} 

{્ંક રમાાક} 

 
ુવ�વયઅ તયર�ખ:  

________________________ 

��કરયવતરક:  

______________________________ 
 

�અડ ઓડ�ટર:   

_______________________ 

 

સવ�:______________________________ 
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ુવ�વયઅ િવતરણ  

 

કામ  

 

ોસથદત  

 

કપ્ી કા્ ર  
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��ૂચ ંપપટં  

પમય�ણંરણ ુ�િપય્કી વં�ંત 

1. તારણપકી �ૂાક� ક�ધ 

અ. ્ધા નભ્પકે �ણકાર� માટ� ક�ધવા સા્ક દનૈધધઓ 

્. મહ્વકા ઉલસાઘકપ નાથે વ્વહારપકી આચારના�હતા 

ક. મપટ� દવનાગતતાઓ નાથે વ્વહારપકી આચારના�હતા. 

ડ. ક�વી દવનાગતતાઓ નાથે વ્વહારપકી આચારના�હતા 

2. ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી પ�ર્ા 

અ. �ષૃઠ�દૂમકા  

્. હ�� ુ 

ક. નભ્ દારા ેણાવ્ા �ુે ્ ચકાનણી �લૂ્ાાકક�ુા કા ર્કેં. 

ડ. ચકાનણી�ુા કા ર્કેં  

I. �લૂ્ાાકક કરા્ેસ વ્વહારપકી આચારના�હતા 

II. �સુાકાત સેવા્ેસ નવસતપ 

III. મ્ાર્ાઓ 

ઈ. �લૂ્ાાકક �કૂડ�  

ન. ઓડ�ટ આ્પેક  

ે. ઓડ�ટ�ુા ્ધધદત િા�  

ો. �ૂાકાકર�ઓ અકે એકિબ્  

3. નામા�્ દવવેચકપ અકે પદતભાવ 

અ. નાઘ રેકી ્ા્તપ 

્. આર�નીકે નવરનામા�્ પદતભાવ. 
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પમય�ણંરણ ુ�િપય્કી વં�ંત 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા કા ર્કેં અકે તારણપકા આધાર�, �સુાકાત સીધેસ કા ર્સથળપ 

અકે નભ્ દારા �રુ� ્ાડવામાા આવેસ ઉ્સબધ મા�હતીકા આધાર�: 

 ઓડ�ટરપ એવી ભસામણ કર� ક� આર�નીકી વ્વસથા્ક �ુકડ� નભ્કે 

3 વ રે માટ� મા�્ રહ� તે્ુા પમા ણકરણ આ્ે. 

 ઓડ�ટરપ એવી ભસામણ કર�  ે ક� આર�નીકી વ્વસથા્ક �ુકડ� 

નભ્કે 1 વ રે માટ� મા�્ રહ� તે્ુા પમા ણકરણ આ્ે. 

 મપટ� દવનાગતતાઓ ક� �કા ઉ્ર નભ્ દારા ધ્ાક આ્વામાા આવી 

ર�ુા  ે તેકી ઓળખ ક� િપધકા કારણે નભ્ આર�ની પમા ણકરણ માટ� 

તવ્ાર કથી. 

 મહ્વકા ઉલસાઘકપ િપધી કાઢવામાા આવેસ  ે અકે આર�નીકી 

વ્વસથા્ક �ુકડ�એ દિસતદવે્ક કા ર્વાહ�ઓ િ� કરવી ેપઈએ. 
 

ઓડ�ટરપ એ વાતકી ખાતર� કર�  ે ક�: 

 નભ્ દારા �રુ� ્ાડવામાા આવેસ મા�હતી આ અહ�વાસ તવ્ાર કરતા 

ઓડ�ટરકી શેષઠ �ણકાર� �ુે ્ નાચી અકે ચપ�ન  ે. 

 તારણપ �લૂ્ાાકક માટ�કા નમ્ગાળા નાથે ના્ ાદધત ત્ાનેસ હ��સુકી 

�રુાવા ઉ્ર ક� � િપધી િકા્ તેવા અકે િાકારહ�ત  ે તેકા ઉ્ર 

આધા�રત  ે. 

 �લૂ્ાાકક�ુા કા ર્કેં અકે ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ ્ધધદત એવપ દવ�ાન 

પસથાદ્ત કરવા માટ� �રુતી  ે ક� તારણપ નભ્કા ેણાવેસ 

પમા ણકરણ કા ર્કેંકી કામગીર�કા �ચૂક  ે. 

 ઓડ�ટરપએ કવદતક, ન્્�ણૂર, ચપકનાઈ્કુત વ્વનાદ્ક, સવતાં  અકે 

હ��સુકી ગણા્ેસ ર�તે કા ર્ કર�સ  ે. 

 

અીડ ઓડ�ટર: 
 

 

સવ�:  
 

 

તયર�ખ:  
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્�રિશપટ 7 ચંયસણી �લૂ્યાં ક દરિમ્યક સમી્ય ંરય્ેઅ ્્ંપ ુકે ચપ્ડયઓકય 

ઉદયવરણપ. 

 

ઓડ�ટર ્ાને વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથેકી �નુાગતતા ચકાનવાકા કા ર્માા મ્્ 

કર� િક� તેવા મા�હતીકા ઘણા ્ધા �પતપ ઉ્સબધ  ે. એ વાતકી ક�ધ સપ ક� ્ધી ે 

કીદતઓ અકે પ�ર્ાઓકે ્ંકપ �્ે નાચવાકી ે�ર કથી. ્ંક દારા દનધધ કરવાકી 

્ા્તકી ્્ાર� ે નરે ્ડ� િક�  ે �્ાા તેકી ગેરહાેર� વ્ા્ારકા હ��મુાાથી દવચસક 

તરન ્પર� �્ તેમ હપ્. ્સતાવે� ્ંકપ ક� �્ાા તે અોસત્વ ધરાવે  ે ક� �કી 

નમીકા કર� િકા્  ે, તેમાા કીચેકા �રુ� ુા મ્ાર�્ત કહ� તે ર�તે કીચેકી ્ા્તપકપ 

નમાવેિ કર�  ે. 
 

• નામા�્ ્સતાવે� ્ંકપ  

° કા ર્સથળકા આ્પેકપ અકે આન્ાનકા દવસતારપકપ કકિપ. 

° કારખાકાકી રચકાઅકે કામગીર�ઓ�ુા વણરક. 

° �રુકા ્ાણીકા અકે ગટરકા આ્પેકપ. 

° �ગૂભર ટાાક�ઓ અકે ્ાઈદ �્ગ આ્પેકપ અકે ક�ધપ. 

° કકામા કચરાકા દકકાસકા સથળપ (હાસકા અકે વ્રાિમાા ક હપ્ તેવા) 

° કા ર્સથળકી અ�ુૈ ધધકપ અભ્ાન અહ�વાસ. 

° કા ર્સથળકા �તૂકાળ ના્ ાદધત ્ંક  

° ભાડા્ટાઓ અકે મા સક� અદધકારપ. 

° ભૌદતક �રુકાકી મા�હતી પતપ. 

° કામ ના્ ાદધત સા્ન�નપ અકે ્રમીટપ  

° કા�કુી કા ર્વાહ�ઓ અકે ા્ડપ. 

° હવાઈ નપટપગાનન. 

• ઉ્્ા્ક અકે પ�ર્ાકી મા�હતી  

° પ�ર્ા વણરક 

° પ�ર્ા પવાહ આ�ૃદતઓ  

° ઉ્કરણ ્ા્�ઓ  

° ્ાઈદ �્ગ અકે નાધક ના્ ાદધત આ�ૃદતઓ. 

° કામ કરતી પ�ર્ાઓ  

° કાચપ માસ, ઉ્્ા્ક અકે ્ેક�ે�ગકી ્ા્�ઓ. 
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° મધ્સથી ઉ્્ા�્ત ઉ્્ા્કકપ દક્્રમ  

° ઉ્્ા્કકા ર�કપડરન  

° ઉ્્પગમાા સીધેસ ઉ�રકા પકારપ  

° વસ�કુી નદવસતાર ્ા્�વાળા ર�કપડરન અકે સટપક ત્ાનપ 

° �્ખર�ખ રાખતા ર�કપડરન  

• નાચાસક ક� વ્વસથા્કકી મા�હતી 

° કીદતઓ અકે પ�ર્ાઓ 

° નાસથાકા ચાટરન અકે કામકા વણરકપ  

° વ્વસથા્ક ક� વહ�વટ �ધુારાકા આ્પેકપ. 

° નર�્ા્પ અકે ્કાવપ. 
° ્ાધ ્ડવાકી કપટ�ન 

° અકસમાતપ, ઢપળાવાકા પનાગપ અકે કટપકટ�ઓ. 

° વીમપ અકે કકામા ્્ાથ�કા દકકાસકા ખચારઓ. 

• કમરચાર�કી ્સતાવે� દવગત  

° કામકા કરારપ/કામકા દક્મપ અકે િરતપ  

° કમરચાર�કી નાઈસપ (કામકી અર�, દિસતકા ્ંપ વગેર� ન�હત) 

° કમરચાર�કી હ��ડ્કુ  

° �મરકા ્સતાવેેકપ �રુાવપ (ઓળખ કાડ�, ે�મ પમાણ્ંપ, ત્ી્ી મા�ૂર� 

વગેર�કી કકસપ) 

° કમરચાર� સાભપ. 

• નવસતકી કીદતઓ અકે પ�ર્ાઓ  

° �ત�રક કામ કરતી કીદતઓ અકે પ�ર્ાઓ. 

° વ્ા્ારકા ્રવાકાઓ  

° �ળવણી અકે આરપગ્કા સા્ન�ન  

° વેતક અકે કામકી કીદતઓ  

° ઈ� ા �ુે ્ કામ �ગેકી કીદત  

° ભે્ભાવ દવરપધી કીદત. 

° કમરચાર�/નાચાસકકી નર�્ા્ ના્ ાદધત કીદત. 

° નાગઠકકી સવતાં તા ્ા્તકી કીદત. 

° કપઈ્ણ અ�્ નરકાર� સા્ન�ન, કામગીર�કા પમાણ્ંપ વગેર�. 

• ્ે રપસ ્ંકપ  
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° વતરમાક  ેલસા 12 મહ�કાઓ માટ�કી ્ીક અકે કપક-્ીક મપનમપ માટ�કા ્ે 

રપસ ર�કપડ�. 

° નમ્કા ર�કપડ� અથવા અ�્ કામકા કસાકપ ના્ ાદધત નહા્ક દવગત. 

° ્ીન ર�ટ ર�કપડ�  

° ્ે રપસ ્ંકપ  

° ્ે રપસકા સટબન ક� વધેસા �ૂાકાભાગપ 

° ઓવરટાઈમ ગણતર�ઓ માટ�કી મ્્�્ ્ા્ત  

° ખાન શમ ્ર�્્ાગપ �વા ક� ઓવરટાઈમ દવસતારકા હ� અદધકારકપ 

્�ર્્ાગપ 

• નામા�્ �રુકા, આરપગ્ અકે ્્ારવરણ. 

° કારખાકાકપ સે આઉટ ક� નવસત રસપટકપ રસાક. 

° દક્મકકાર� નાસથાકી ત્ાનપમાાથી મળેસી કપટ�નપ. 

° દક્મકકાર� નાસથાઓ નાથેકપ ્ંવ્વહાર. 

° તાસીમકા ર�કપડ� (નાઈક ઈક પતપ, કા ર્� ૂચઓ, તાસીમકી નામગીઓ). 

° મે�્અુસપ અકે/અથવા સે ખત કા ર્રમપ  

° નદમદત ના્ ાદધત ર�કપડ� (કા ર્� ૂચઓ, મીટ�ગકી અહ�વાસ ક�ધપ, પ્દૃતકી 

્ા્�ઓ) 

° ઈ�સ્ેકિકકા ર�કપડ� (આગ ્ોુાવકાર, આ્વપિ િાવર વગેર�). 

• ્્ારવરણ ના્ ાદધત  

° હવાકા દકકાસકી ્રદમટપ. 

° હવાકા �ાવ ક� દકકાસકી �્ખર�ખ રાખતા ર�કપડ�. 

° ્ીવાકા ્ાણીકા દવશસેેણકા અહ�વાસપ. 

° ્ાઈ્�ગકી આ�ૃદતઓ/કકામા ્ાણી અકે હવાકા દકકાસપ માટ� તવ્ાર 

કરા્ેસ આ�ૃદતઓ �ુે ્. 

° કકામા ્ાણીકા દકકાસ ઉ્ર �્ખર�ખ રાખતા અહ�વાસપ. 

° કકામા ્ાણીકા દકકાસકી ્રદમટપ. 

° ્ીની્ી ધરાવતા ઉ્કરણકી ્ર�ક વસ�કુી નદવસતાર દવગત. 

° ્ીની્ી ધરાવતા ઉ્કરણ માટ� ક�ધણી ક� ્રદમટપ. 

° એસ્ેસટપનકપ નવ�/ઈ�વે�ટર� અકે નેમ્ સ�ગકા ્ર�ણામપ. 

° એસ્ેસટપન કામગીર�ઓ અકે �ળવણીકા આ્પેક. 

° ેપખમી કચરાકા ભરદત્ાઓ ક� દિદ �્ગ કાગળપ. 
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° કકામા કચરાકી �્ર�ખા/્ર�કણકા ્ર�ણામપ/કકામા કચરા�ુા દવશસેેણ. 

° કકામા કચરાકી મા�હતી. 

• પકારપ અકે �પતપ  

• ના્ પેક  

• માંાઓ ક� ેથથાઓ  

• કકામા કચરા�ુા સથાકાાતર  

• નાગહ  

• પ�ર્ાકી ર�તપ. 

• �ત/દકકાસ 

• કકામા ્્ાથ�માા ઘટાડા અકે ર�ના્ક સ�ગકા કા ર્રમપ. 

• આરપગ્ અકે નસામતી  

° અકસમાત ત્ાનકા નપમનર  

° અકસમાત ક� ઈ�કા અહ�વાસપ 

° રાના્ ણક વસ�કુી નદવસતાર દવગત. 

° ભૌદતક �રુકાકી મા�હતી પતપ  

° ઔદપ ગક આરપગ્કી �્ખર�ખ રાખતી ક�ધપ (રના્ણપ, ઘ�ઘાટ, તા્માકકપ 

નામકપ અકે હવા ઉ�ન�ુા મા્ક) 

° ઓડ�્પમે્�ક ્ર�કણ કરતા ર�કપડ�  

° કામ/પ્દૃતકા ેપખમકા �લૂ્ાાકક/દકધારરણપ  

° ે�ર�/મા�્ કરા્ેસ વ્ોકતગત રકા્મક ઉ્કરણકી ્ા્�  

° �ાનપ� વાનકા નાધકકી ્પગ્તા�ુા ્ર�કણ કરતા ર�કપડ� 

° કટપકટ� પદતભાવ આ્પેક  

° ેડ�સા અકે ન�રવી િકા્ તેવા અોગક ્મકકા ઉ્કરણ માટ�કા ્ર�કણ 

કરતા, ત્ાન અકે �ળવણીકા ર�કપડ�. 

° સથળાાતર/કટપકટ� નમ્ે ્�હગરમક માગરકપ કકિપ. 

• અ�્ માહ�તપમાા કીચેકાકપ નમાવેિ થઈ િક�: 

° HAZID અકે HAZOP અભ્ાનપ 

° �વકચરકા �લૂ્ાાકકપ. 

° ન�ુ્ ા્ ના્ ાદધત ્હ�સપ �વી ક� દક્દમત �સુાકાતપ અકે સટ�ક હપલડરકી 

ભાગી્ાર�કા કા ર્રમપ. 
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્�રિશપટ 8 ુસરંયરં ઓડ�ટપ વયથ ધરવય મયટ�કી મય રદિશશંય 

 

પત્ય્ક ુકે ુથરંટકકય ંૌશલ્પ. 

 

પ્્ા્કમાા ના્ ાધપકપ નમાવેિ થા્  ે તેથી નાર� િ�આત માટ� તવ્ાર� કર�કે 

કીકળ્ુા મહ્વ�ુા  ે. ��ુા ઓડ�ટ થવા�ુા  ે તે કમરચાર�ઓ દારા અકે નાગઠક દારા 

ઓડ�ટપ અકે ઓડ�ટરપકે ભ્ેકક ર�તે ેપવામાા આવે  ે. 
 

ઓડ�ટકે અનરકારક ્કાવવા માટ� મે્તૂ પ્્ા્ક, પ્પતર�, ધ્ાક�વૂરક 

નાાભળવાકા અકે દકર�કણકા કૌિલ્પ મહ્વકા  ે. 
 

�ગે� ભાેા 6,00,000 થી વ� ુિબ્પ ધરાવે  ે � વ્ક� નર�રાિ વ્ોકત સગભગ 

2000 િબ્પકપ ઉ્્પગ કર�  ે. નૌથી નામા�્ એવા 500 િબ્પ સગભગ 28 અસગ 

અસગ અથ� ધરાવે  ે. ેપ ઓડ�ટર તારણપકે સ્ષટ કરવા માટ� અકે ત્ાનવા માટ� 

નમ્ સે કહ� તપ અચપ�ન ્ર�ણામપ માટ�કી વ� ુનાભાવકા રહ�  ે. 
 

્�ષટ ્��ુ, અથરઘટક અકે અથર આ ્ધી ્ા્તપ ઓડ�ટ પ�ર્ાકે પભાદવત કર�  ે. 

એવપ એક ના્ �િપ ક� હક�કત ક� � નરળ ર�તે ખપટપ નાાભળવામાા ક� આ્પગ્ ર�તે 

વાાચવામાા આવે તપ તે ઓડ�ટકા તારણપકે અનર કર� િક�  ે અકે �ુાચવણ ઉભી કર� 

િક�  ે. 
 

ઓડ�ટ હાથ ધરવાકી પ�ર્ાકા પારાભમાા નામા�્ આધાર િપધી કાઢપ. સપકપકે હળવા 

ક� સવસથ કરવાકપ ઉ�મ રસતપ તેમકે વાતપ કરાવવાકપ  ે. સપકપકે તેમકા ્પતાકા દવિે 

અકે �માા તેમકે રન હપ્  ે તે �ગે વાત કરવા�ુા ગમે  ે એટસે ક� તેમકા ્ર�વારપ, 

િપખપ વગેર�. 
 

ુસરંયરં પ્પતર�  

 

ઘણી ્ધી પ્પતર�કી પ્ોુકતઓ એવી  ે ક� � ચચારઓ િ� કરવા માટ�, મા�હતી 

એકઠ� કરવા માટ�, નામેસગીર� આગળ વધારવા માટ�, નમેણકે ક�� કરવા માટ� અકે 

ચચારઓકે �ળૂ દવે્ ઉ્ર ચા� ુરાખવા માટ� કામમાા સગાડ� િકા્  ે. આવા પ્પમાા 

કીચેકાકપ નમાવેિ થા્  ે: 
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• �કુત પ્પ: ��ુા ઓડ�ટ કરવા�ુા  ે તેકે વાત કરાવવા માટ� 

ઉ્્પગમાા સેવા્. 

• ��ૂમ ્ર�કણ કરતા પ્પ:  મહ્વકા પનાગપકે પગટ કરવા માટ� ઉ્્પગમાા 

સેવા્. 

• ્ડકારેકક પ્પ: �્ાર� ેવા્ િા�બ્ક દવરપધ કર�, તેઓ 

નામા�્ીકરણપ, અદતિ્પોકતઓ ક� ખાડકકાર� 

વતરકમાા પદત�ર્ા કર� િક�  ે.  

• દવચાર પેરક પ્પ:   નમેણ ચકાનવા માટ� ઉ્્પગમાા સેવા્. 

• ્ાધ પ્પ:  ્પરવવા, �ળૂ માગર ઉ્ર ચા� ુરાખવા અકે 

હક�કતપ ત્ાનવા ઉ્્પગમાા સેવા્. 
 

કીચેકા �ચૂકપ અનરકારક પ્પ કરવાકી પ્ોુકતઓ�ુા વણરક કર�  ે: 

• દકખાસન અકે દમંતા્કુત વસણકપ ઉ્્પગ કરપ. 

• તમારા ્પતાકા િર�રકી ભાેા પ્્ે ન�ગ રહપ. 

• ઘણા ્ધા �લુસા પ્પ � ુપ �વા ક� “મકે નમ�વપ...” “તેકા દવિે મકે વ� ુ

દવગત કહપ” 

• કરકનરતા�વૂરક ્ાધ પ્પકપ ઉ્્પગ કરપ. 
 

ુસરંયરં ર�તે ધ્યકથી સયાિળ��ા  

 

પ્્ા્ક એ એક �દમાગ� પ�ર્ા  ે અકે તેમાા ધ્ાક�વૂરક નાાભળવાકી તેમે 

્પસવાકી ે�ર રહ�  ે. ધ્ાક�વૂરક નાાભળવાકી ્ા્તમાા � કાાઈ કહ�વામાા આવે�ુા  ે 

તેકે માં નાાભળવાથી કઈક દવિેે ્ા્તકપ નમાવેિ કર�  ે. અનરકારક ર�તે 

નાાભળવાકી કસાકે કીચે ્િારવ્ા �ુે ્ ન�ર્ ર�તે આગળ વધાર� િકા્  ે: 
 

• વાત કરવા�ુા અટકાવપ  

• ઓડ�ટ થવા�ુા  ે તે વ્ોકતકે ્તાવપ ક� તમે નાાભળવા ઈ� પ  પ. 

• ખસેસપ ક� દવકે્પથી નાવધાક રહપ. 

• નહા��ુદૂત નાથે ધ્ાકથી નાાભળપ. 

• ઓડ�ટ� એટસે ક� ��ુા ઓડ�ટ થવા�ુા  ે તેકે ેવા્ આ્તા ્હ�સા થપભપ. 

• એ વાતકી ખાતર� કરપ ક� તમે િા�બ્ક �્ાાતર દારા દવગતપકે નમેપ  પ. 

• દકખાસન ર�તે ક�ધપ સપ. 

• ધીરે ધારણ કરપ, વ�ચેથી અટકાવિપ કહ�. 
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ધ્ાક�વૂરક નાાભળ્ુા એ એક ન�ર્ પ�ર્ા  ે ક� �કે ઓડ�ટ� એ � ક�ુા  ે તેકપ 

નારાાિ કાઢ�કે અકે તે�ુા નર�થી �કુરાવતરક કર�કે આગળ વધારવામાા આવે  ે.  
 
 

ુસરંયરં િકર�્ણ 

 

વ્ોકત દવે્થી �ટસપ વ� ુ્ર� ચત હપ્ તેટસપ ે ઓ પ તે દકર�કણ કરવાકી ક� 

ઓ � કાળ� સેવાકા વસણ ધરાવતપ હપવાકપ. આ ે કારણથી ઘરકી ક�ક ક� ઘરમાા 

મપટાભાગકા અકસમાતપ ્કે  ે. એક ઓડ�ટર માટ� ના�ષુઠ ક હપ્ુા ક� તેકા દકર�કણકે 

�વૂર કૈલ્ત દવચારપ અકે ધારણાઓથી પભાદવત ક થવા �્વા ે�ર�  ે. � કાઈ 

ેપવામાા આવેસ  ે તેકી નમેણકે હામેિા ચકાિપ. અવસપકકપ ક� દકર�કણપ હ��સુકી 

�રુાવા વડ� દનધધ થ્ેસા હપવા ે�ર�  ે. 
 

સવરસયમયન્ ઓડ�ટ સા્ ાિધત �ચૂકપ 

 

ઓડ�ટ પ�ર્ાકે વ� ુ્ાર્િરક અકે અનરકાર� ્�વવા માટ� ઓડ�ટ ્રદમ્ાક 

કામમાા સઈ િકા્ તેવી અ�કુ �ચુકાઓ કીચે આ્ેસી  ે. 
 

 દકખાસન ક� �લુસી ર�તે ક�ધપ સપ. 

 નારા પ્્ા્ક અકે ઓડ�ટ�કી નામેસગીર� વડ� ્ાર્િરકતા વધારપ. 

 �લુસી પ�ર્ાઓ રાખપ: તે ્ર�કા કથી. 

 સપકપકે-માણનપકે �ચે ક ચડાવિપ. 

 પ્દૃતઓકા ્ર�ણામપ ઉ્ર ધ્ાક ક���્ત કરપ - ્ા્ રાખપ ક� વ્વસથા માં 

હ�્ાત ક� ચા� ુે ક હપવી ેપઈએ ્રા� ુઅનરકારક હપવી ેપઈએ. 

 નાર� નપસપ-અ્ ક�ધપ રાખપ. 

 ઓડ�ટકા �રુાવા તરન તમકે ્પર� ેવા માટ� “મકે ્તાવપ”, “�ુા �ુા ેપઈ િ�ુા” 

�વા િબ્પ વા્રપ. 

 ઓડ�ટરપકે ઓડ�ટ�થી દવરપધી વસણ ધરાવે તેવા વતરકકે ટાળપ. 

 "િા માટ�”, “તમે”, “્રા�”ુ અકે અમ્ાર�્ત િબ્પ �વા ક� “હામેિા” ક� “ક્� 

કહ�” �વા િબ્પકપ ઉ્્પગ ટાળપ. 

 તા્કા સક કપઈ તારણ ઉ્ર ્હ�ચિપ કહ�, તારણપકે તમારા ્�ષટ ્��ુમાા �કૂપ. 

 ટ�કા ક� આસપચકા કરિપ કહ�.  
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 ઓડ�ટમાા ભાગ સેકારાઓ ઉ્ર તમારા �વૂર કૈલ્ત દવચારપ ્રાણે સા્િપ 

કહ�.  

 તમારા ઓડ�ટ તારણકી મા�્તાકી ખાતર� કરવા માટ� "આ્ુા િા માટ�  ે તેકા 

માટ��ુા �ુા કપઈ કારણ  ે?” �વા િબ્ પ્પગકપ ઉ્્પગ કરપ. 

 �વી તમકે નમસ્ાઓ મળ� આવે ક� તરત ે તેકી ચચાર કરપ. કસપ ો�ગ દમટ�ગ 

આવે ્્ાા �ધુી રાહ ેપિપ કહ�.  

 આન્ાન ખનપ  પ અકે તમે માણનપ નાથે વાતપ કરપ  પ તેકી ખાતર� કરપ. 

 પથમ મપટ� ્ા્તપ ઉ્ર અકે ્ � ��ૂમ ્ા્તપ ઉ્ર ધ્ાક ક���્ત કરપ. 
 

 



 
 

Page 98 of 114 

   ્ય�રિયિષં શબદપકપ શબદંપશ  

 
RJC વ્વસથા ્સતાવેેપમાા ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ િબ્પ અકે �ળૂાકરપ માટ� કીચેકા ્ા�રભાદેક િબ્પકી 

્ા્� ેપઈ સેવા દવકાતી. 

 
 
એર�ડ�ટ�િક  

 

ચકાનણી �લુ્ાાકકપકપ અમસ કરવાકી અકે ધપરણ નામે �નુાગતતા�ુા 

�લુ્ાાકક કરવાકી ઓડ�ટરકી કમતા ક� અદધકારકી મા�્તા. 

AML એ��ટ મકી સપ�ડર�ગ  

APELL અવેરકેન એ�ડ દપ્ેડરકેન નપર ઈમરે�નીન એટ ધ સપકસ સેવસ (સથાદકક 

કકાએ કટપકટ�ઓ માટ�કી નભાકતા અકે તવ્ાર�) 

સા� ુ્ડતપ કા્્પ   �માા નભ્ કામ કર�  ે તે �્િ ક� �્િપકા મહ્વકા રાષ્�્ અકે/અથવા 

રાે્ અકે/અથવા સથાદકક કા્્ાઓ. 

ASM આટ�નકસ એ�ડ સમપસ સક�સ માઈક�ગ. 

�લૂ્ાાકક મે�્અુસ સવ-�લૂ્ાાકકપ અકે ચકાનણી �લૂ્ાાકકપકપ અમસ ક�વી ર�તે કરવપ તેકા 

ઉ્રકી નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ માટ�કી �ચૂકાઓ  

�લૂ્ાાકક પ્પ 

 

વ્વહારપકી આચારના�હતા અકે તેકી ેપગવાઈઓ નામે નભ્કી 

કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક કરવામાટ� તવ્ાર કરવામાા આવેસ પ્પકી ેપડ ક� 

ન�હૂ. નભ્પ અકે ઓડ�ટરપ એકનરખા �લૂ્ાાકક પ્પકપ ઉ્્પગ કર�  ે. 

�લુ્ાાકક નાધકપ 

 

સવ �લૂ્ાાકક ક� ચકાનણીકપ અમસ કરવા માટ� ે�ર� માગર્િરક � ��ુ 

્ાડ�  ે અકે/અથવા તે માટ� ે�ર� મા�હતી અકે �રુાવા � ક�ધે  ે તે 

્સતાવેેપ ક� નપફટવેર. 

�લૂ્ાાકકકાર 

 

સવ-�લૂ્ાાકક હાથ ધરવા માટ� નભ્ દારા દકમવામાા આવેસ કમરચાર�(ઓ) 

ક� વ્ોકત(ઓ). 

ઓડ�ટર  

 

એક સવતાં , ંી� ્કકી વ્ોકત અથવા ચકાનણીકપ અમસ કરવા માટ� 

RJCકા હ�� ુ્ના્ ગી મા્ ા્ડપ�ુા ્ાસક કરતી અકે મા�્ કરા્ેસ નાસથા. 

�વદવદવધતા 

 

વધારાકી �વરચકા, ેમીકી, ્ર�્ાઈ અકે અ�્ પવાહ� �વવ્વસથાઓ 

અકે �વ્્ારવરણ ના્ ાદધત ના�ુસપ ક� �કા તેઓ ભાગ  ે, તે નહ�તકા 

્ધા ે �પતપમાાથી �વાત ન�વ રચકાઓમાા રહ�સી ્�રવતરક કમતા: આ 

્ા્તમાા �દતઓકી �્ર, �દતઓ વ�ચે અકે �વ્્ારવરણ 

વ્વસથાઓકી દવદવધતાકપ નમાવેિ થા્  ે. 

સાાચ કીચેકી વ્ોકતઓ ્ાનેથી અથવા તેમકે પ્્ક ક� ્રપક ર�તે કપઈ્ણ 

અ્પગ્ સાભ ર�ૂ કરવપ, વચક આ્્ુા ક� આ્વપ તેમે તેકી માાગ કરવી 



 
 

Page 99 of 114 

ક� સવીકાર કરવપ: 

• �હ�ર કમરચાર�  

• રાેક�્ ઉમે્વાર, ્ક ક� હપ �્્ાર: અથવા. 

• કપઈ્ણ ખાકગી કેંકા કમરચાર� (કપઈ્ણ કમતામાા ખાકગી 

કેંકા ઉ્રમ માટ� � આ �્િ કરતી હપ્ ક� કામ કરતી હપ્ તેવી 

કપઈ્ણ વ્ોકત ન�હત). 

ધાધાક�્ કવદતક �લૂ્પ  

 

વ્વના્પ અકે નમાે વ�ચે અોસત્વ ધરાવતા કવદતક હકકપ અકે નરેપ. 

ધાધાક�્ નાથીઓ  

 

એક નાસથા અથવા વ્વના્ નાસથા ક� �કી નાથે નાસથાકે પ્્ક ધાધાક�્ 

ના્ ાધપ હપ્ (�દતમ ગાહકપકે ્ા્ કર�કે ્રા� ુકપ� �્કટરપ, ગાહકપ, 

નરસા્રપ અકે ના્ કુત નાહનકા ભાગી્ારપકપ નમાવેિ કર�કે) અકે � 

હ�રા અકે નપકાકા આ� ૂે ણ ઉ્્ા્કપકા દકષક રેણ, ઉ્્ા્ક ક� વ�ચાણકે 

પ્્ક ર�તે ્પગ્ાક આ્તા હપ્ તેવા ઉ્્ા્ક ક� નેવાકી ખર�્� 

અકે/અથવા વ�ચાણ કર�  ે. 

 

િાકાકા દકવારણ માટ� આ �ુ્ પ ક� ્ા્ત એવી નાસથાઓ ક� � નહા્ક 

ઉ્્ા્કપ અકે નેવાઓ �રુ� ્ાડ�  ે તેવી નાસથાઓ ક� વ્ોકતઓકપ નમાવેિ 

કરતી કથી, ઉ્ા. તર�ક� ઉ્કરણ, ઓન�નકી ચીેપ અકે ઉ્્પગી નગવડપ. 

વળ� તે ્ેટર�ઓ, ોસપ�ગપ અકે તેકે મળતી આવતી વસ�ઓુ �વી હ�રા 

અકે નપકાકી �રુવઠા નાકળકપ ભાગ ક હપ્ તેવા અસગ ઘટકપ �રુ� 

્ાડતી નાસથાઓકપ ્ણ નમાવેિ કરતી કથી. 

પમાણીકરણ મા�્ કરા્ેસ ક� અદધ�ૃત ઓડ�ટર દારા ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા ્ર�ણામપ 

ઉ્ર આધા�રત RJC દારા એ્ુા પમાણીકરણ ક� નભ્ે વ્વહારપકી આચાર 

ના�હતા નામે �નુાગતતાકી ે�ર� કકા પારત કર�સ  ે. 

પમાણીકરણ નમ્ગાળપ  

 

નમ્કપ એવપ ગાળપ ક� � ્રદમ્ાક પમાણીકરણ મા�્ રહ�  ે, � નમ્ 

્ા્ એક કવી ચકાનણી �લૂ્ાાકક દારા પમાણીકરણકે ર��્ ુકર્ુા ે�ર� 

્કે  ે. ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા તારણપકા આધાર� પમાણીકરણ 

નમ્ગાળાઓ એક વ રે અથવા ંણ વે�કા નમ્ાવદધ માટ�કા હપ્  ે. 

પમાણીકરણ ભસામણ 

અકે �કૂ� ક�ધ અહ�વાસ 

 

વ્વહારપકી આચારના�હતા નામે નભ્કી નમગત્ા કામગીર� ઉ્ર RJC 

વ્વસથા્ક �ુકડ�કે �ખુ્ ઓડ�ટર તરનથી થતપ �કૂપ ક�ધ અહ�વાસ અકે 

પમાણીકરણ માટ� અથવા તેકી દવ�ધધકી ભસામણ ક� અ ભપા્. 

પમાણીકરણકપ વ્ા્ ક� 

કા ર્કેં  

 

પમાણીકરણકા વ્ા્કે નભ્ દારા કકક� કરવામાા આવે  ે અકે તે 

નભ્કા કામકાે (એટસે ક� નવસતપ અકે પ્દૃતઓ) કા એવા ભાગપકે 

આવર� સે  ે ક� � ન�ર્ ર�તે હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી 

�રુવઠા નાાકળકે ્પગ્ાક કર�  ે.  
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પમાણીત કરા્ેસ નભ્: 

 

RJC દારા પમાણીત કરા્ેસ એવપ નભ્ ક� �કા ધાધાક�્ ક� કામકાેકા 

વ્વહારપ વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથે �નુાગતતાકી કકા�ુા ્ાસક 

કરવા માટ� ઓડ�ટર દારા ચકાનણી �લૂ્ાાકક દારા પસથાદ્ત કરવામાા 

આવેસ  ે. 

નીએનટ�   ંાનવા્કા કાણાકપ �કુા્સપ કર� ુા. 

્ાળક 15 વ રે કરતા ઓ � �મર ધરાવતી કપઈ્ણ વ્ોકત, દનવા્ ક� કામ ક� 

નર�્ાત િાળાએ ેવા માટ�, વ� ુ�ચી ઉમરકે સથાદકક રાષ્�્/સથાદકક 

સ��ુમ �મર ધારપ ઠરાવે તપ તે �કસનામાા આ માટ� તે વ� ુ�મર સા� ુ

્ડિે. ેપ ક� તેમ  તાા દવકનતા રાષ્પ નાથે �નુાગત ્કે તે ર�તે સથાદકક 

રાષ્�્/સથાદકક સ��ુમ વેતક 14 વ રેકી �મર �ુે ્ કકક� કરવામાા 

આવે  ે � માટ� ILO  નમ�ૂતી 138 હ�ઠળકા અ્વા્પ �ુે ્ કાકી �મર 

સા� ુ્ડિે. 

્ાળ મ�ૂર�  

 

હળવા કા ર્ ક� � ત�ણ વ્ોકતકા દવકાનકે �કુિાક ્ણ કર� ુા કથી અકે 

તેકી િાળાકી હાેર�માા ્ણ અવરપધ ્ક�ુા કથી તેવા કા ર્ માટ� ILO  

નમ�ૂતી 138 (કીચી સ��ુમ �મર 13 વ રે ક� � દવકનતા રાષ્પમાા 12 વ રે 

 ે) તેમાા પ્ાધ કરા્ેસ ્ા્ત દનવા્ એક ્ાળક દારા થ�ુા કપઈ્ણ 

કામ. ્ાળમ�ૂર� એ એક એ્ુા કામ  ે ક� � ્ાળકપ ્ાનેથી તેમ�ુા 

્ાળ્ણ, તેમકી કમતા અકે ગૌરવ  �કવી સે  ે અકે � તેમકા 

નામા�ક, િાર��રક અકે માકદનક દવકાન માટ� �કુિાકકારક  ે. 
CIBJO  વલડર �વેસર� કપ�ન�ડર�િક 

આચરણપકી આચારના�હતા  

 

નમગ હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળ ્રદમ્ાક 

્ધા ે RJC નભ્પકે સા� ુ્ાડવા ્ાં �ણુવ�ાકા ધપરણપકપ ન�હૂ ક� � 

ેવા્્ાર કવદતક �લૂ્પ, માકવ અદધકારપ, નામા�ક અકે ્્ારવરણી્ 

વ્વહારપકે સ્ષટ કર�. 

ના��ૂહક નપ્ા્ા� 

કરવાકી પ�ર્ા 

 

એક એવી પ�ર્ા ક� �કા દારા કપકર�્ાતાઓ (અથવા તેમકી નાસથાઓ) 

અકે કામ્ારપકા નાગઠકપ (અથવા તેમકી ગેરહાેર�માા, સવતાં  ર�તે 

દકમા્ેસા કામ્ારપકા પદતદકદધઓ) કામકાેકા દક્મપ અકે િરતપ �ગે 

વાટાઘાટ ક� ચચાર કર�. 

ન�ુ્ ા્ િબ્ નામા�્ ર�તે ક�કકા અકે આન્ાનકા દવસતારપકા વનાહતીઓકે 

સા� ુ્ડ�  ે ક� �ઓ કા્કીકી પ્દૃતઓ દારા અ�કુ ર�તે પભાદવત થા્ 

 ે. આ અનરપ સાક ણક ર�તે આદથ�ક અકે નામા�ેક તેમે ્્ારવરણ 

ના્ ાદધત હપઈ િક�  ે. 

ન�ુ્ ા્ દવકાન 

 

પ�ર્ા ક� �કાથી સપકપ તેમકા ન�ુ્ ા્પકી તાકાત અકે પભાવકતા વધાર� 

 ે, તેમકી �વકકી �ણુવ�ા �ધુાર�  ે, દકણર્ કરવાકી પ�ર્ામાા તેમકી 

નહભાગી્ાર�માા વધારપ કર�  ે અકે તેમકી ે�્ગીઓ ઉ્ર વ� ુદવિાળ 

સાા્ ા ગાળાકપ ��ુિ પારત કર�  ે. તે ન�ુ્ ા્પ વડ�, ન�ુ્ ા્પ કરતાા નહ�ે  

વ� ુપમાણમાા, તે ર�તે સથાદકક સપકપકી ે��ર્ાતપ અકે અગતાઓકપ 
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્ડઘપ ્ાડ�કે કરવામાા આવે  ે. 

ન�ુ્ ા્ ેપડાણ 

 

ન�ુ્ ા્કા પનાગપ અકે અગતાઓ તેમે ધાધાકી  ચ�તાઓ અકે 

ે��ર્ાતપકે આવર� સેતી દકણર્કી પ�ર્ા અકે મા�હતી વહ�ચણીકી 

�દમાગ� પ�ર્ા. માં ધ્ાકથી નાાભળવાથી આગળ ક� દવિેે ર�તે, ્ધા ે 

્કકારપકે દકણર્ પ� ુા વ્વસથા્ક કરવામાા નકમ ્કાવવા માટ� ક� � 

દકણર્પ ્ધા ે ના્ ાદધત વ્ોકતઓકે પભાદવત કરવાકી કમતા ધરાવે  ે 

તે ્ા્તે ્ધા ્કકારપ દારા ્ારસ્�રક નમેણ અકે ેવા્્ાર�્ણાકી 

ખાતર� કરવાકપ હ�� ુ ે. 

ક�ફસીકટ હ�રા  

 

કા્ �્નરકી નરકારપકે �કુિાક ્હ�ચાડવા ક� તપડ� ્ાડવા માટ�કા હ��થુી 

્ધુધકે કાણાક�્ નહા્ કરવા માટ� ્ળવાકી ચળવળપ ક� તેમકા નાથીઓ 

દારા ઉ્્પગમાા સેવાતપ રન હ�રપ ક� � �ુે ્ ના્ કુત રાષ્પકી �રુકા 

્�રે્કા (UNSC) ઠરાવપમાા �્ાા �ધુી તે પભાવમાા રહ� ્્ાા �ધુી 

વણરવવામાા આવેસ  ે અથવા અ�્ આવા ે ્એુકએનનીકા ઠરાવપ ક� 

�કપ ભદવષ્માા સવીકાર થઈ િક�  ે તેમાા વણરવ્ા �ુે ્ અકે ના્ કુત 

રાષ્પકી નામા�્ નભાકા (UNGA) ઠરાવ 55/56 માા સવીકાર�કે 

નમેવામાા આવ્ા �ુે ્ અથવા અ�્ આવા ે UNGA ઠરાવપ ક� �કપ 

ભદવષ્માા સવીકાર થઈ િક�  ે તેમાા વણરવ્ા �ુે ્. 

�નુાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓ નહ�તકા નભ્કા 

ધાધાક�્ વ્વહારપ એવી ર�તે કામ કર�  ે ક� � વ્વહારપકી આચાર ના�હતા 

નાથે �નુાગત ્કે. 

નાત્્�ણૂર �ધુારણા 

 

વ્વહારપકી આચારના�હતા નામે �ધુર� રહ�સ કા ર્કમતા અકે વ્વસથા્ક 

્ધધદતઓકી �ણુવ�ા �ધુારકી આગળ વધતી ક� ચા� ુરહ�તી પ�ર્ા. 

કપ� �્કટર  એક વ્ોકત, કા્કી ક� અ�્ કા�કુી નાસથા ક� � કામ અમસમાા �કુ�  ે 

અથવા નભ્ માટ� નેવાઓ માટ� કરારકા અ�નુાધાકે નેવાઓ હાથ ઉ્ર સે 

 ે ક� ્�વે  ે. આ ્ા્તમાા ્ેટા-કપ� �્કટરપકપ નમાવેિ થા્  ે. 

દક્ાં ણ ક� ��ુિ 

 

એક નભ્ દારા થતપ ��ુિ કીચેકી ્ા્તકપ ્કેસ  ે: 

1. દક્ાદંત ધાધપ ક� નવસતકી વપટ�ગ ઈ�કવટ�ઓ/મતપકા 50% ક� વ� ુ

(અથવા નમ�લુ્) કા (એકસા અથવા અ�્ નભ્પ નાથે કરારકા 

અ�નુાધાકે) ��ુિ અથવા પ્્ક ક� ્રપક મા સક�; અકે/અથવા. 

2. નાચાસક માડળ ક� વ્વસથા્કકા માડળકા કમને કમ અડધા નભ્પકે 

�ૂર કરવાકી, દકમવાકી ક� દકમ� ૂાક કરવાકી પ્્ક ક� ્રપક (અ�્ 

નભ્પ નાથે કરારકા અ�નુાધાક નહ�ત) ન�ા (અથવા દક્ાદંત ધાધપ 

ક� નવસતકા ન�તુલ્) અકે/અથવા. 

3. દક્ાદંત કામકાે ક� નવસતકા રપે�્ા ક� વહ�વટ� વ્વસથા્ક 

અથવા. 

4. ના્ ાદધત �્ા્ અદધકારકેંમાા ઉ્રકા (1) અકે (2) માા વણરવ્ા 
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�ુે ્કી ્ા્તકે અ��ુ્ દક્ાં ણકપ કપઈ્ણ કા્ �્નર ર�તે મા�્ 

કરા્ેસ ખ્ાસ. 

ેપ ક� ઉ્રકી ્ા્ત ��ુિ ક� દક્ાં ણકે વ્ાવનાદ્ક ના્ ભરમાા ્િારવે  ે 

તપ ્ણ આ ે દનધધાાતપ નમાક ર�તે અ�્ નાસથાક�્ વ્વસથાઓ ક� �માા 

સા� ુ્ડ�ુા હપ્ ્્ાા વ્ોકત ક� ્ર�વાર દારા ��ુિ અકે ફ��ચાઈનીો, 

સાઈન�નીઓકપ નમાવેિ થા્  ે, તેકે સા� ુ્ડિે.  

ધારા્મક ક� ઉ્ચારા્મક 

્ગસા  

 

નર� નર�કે ્કતી ્ા્તકે અટકાવવાકા હ��થુી દવનાગતતાકા કારણકે �ૂર 

કરવા માટ� નભ્ દારા અમસમાા �કૂવામાા આવેસ એક ્ગ�ુા. 

�ધુારા્મક ્ગસા 

આ્પેક 

 

�ત �લૂ્ાાકક ક� ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક ઓળખી કાઢવામાા આવેસ 

દવનાગતતાઓકપ ઈસાે કરવા માટ� નભ્પ દારા દવકનાવા્ેસ કકક� કર�સ 

નીમા ચ�હપ નાથેકા આ્પેકપ. 

ભષટાચાર �ગત સાભ માટ� ેવા્્ાર�માા �કુ�સ ન�ાકપ �ુ�્્પગ. 

મહ્વ�ુા ઉલસાઘક 

 

RJC વ્વસથાકી અખાડ�તતા માટ� મહ્વકી હપવા�ુા ગણવામાા આવેસ હપ્ 

તેવી એક ેપગવાઈથી દવ�ધધ. એક મપટ� દવનાગતતા પમાણીકરણ 

હ��ડ્કુકા દવભાગ 7.2 માા મહ્વકી ેપગવાઈઓકે ઓળખાવવામાા આવે 

 ે. 

મહ્વકા ઉલસાઘકકી ઓળખ માટ� નભ્પ અકે ઓડ�ટરપએ તા્કા સક ર�તે 

RJC વ્વસથા્ક �ુકડ�કે �ણ કરવાકી ે�ર ્ડ�  ે. ેપ RJCકે ઓડ�ટર 

દારા �ણ કરવામાા આવિે તપ નભ્ દવ�ધધ દિષતદવે્ક કા ર્વાહ�ઓકે 

સવ્ા� ૂર�તે આગળ વધારવામાા આવિે. 

હ�રપ એક �ુ્રતી ખકીે ત્વ ક� � આઈનપમે્�ક ્ધધદતમાા એક ઘકા�ૃદતકા 

્ાધારણ નાથે દકદ�ત આકાર અ્ા્ેસ �ધુધ કા ર્કકે �ળુ�તૂ ર�તે ધરાવે 

 ે. મપહન સક�સ ઉ્ર તેકી નખતતા 10  ે. તે�ુા અ્ે કત ઘક્વ સગભગ 

3.52  ે: તે 2.42 કપ પ્્ાવતરક કરતપ ઈ�ડ�ક ધરાવે  ે અકે તે ઘણા 

રાગપમાા ેપવા મળ� િક�  ે. 

દિસત કામકાે ના્ ાદધત વતરક ક� કામગીર�માા �ધુારણા ક� �ણુવ�ા વધારવા 

માટ�� ુા એક નાધક. 

ભે્ભાવ  �્ાા માણનપ નાથે ક�ટસાક સકણપ �વા ક� �દત, રાગ,  સ�ગ, ધમર, રાેક�્ 

અ ભપા્, રાષ્�્ વાિ્રા્રા ક� નામા�ક �ળૂકા કારણે અસગ અસગ 

ર�તે વ્વહાર કરવામાા આવે  ે ક� � ્ા્ત તક અકે વ્વહારકી 

નમાકતાકી કદતમાા ્�રણમે  ે. 

EITI  એકન �્કટ�વ ઈ�ડસ્�ો ્ા�ન્ર�ની ઈકીિીએટ�વ (નાર ક� ત્વ સવ�્કા 

ઉદપગપકી ્ાર્િરકતા�ુા ્ગ�ુા). 

કટપકટ� એક અનામા�્ ઘટકા ક� � કમરચાર�ઓ, કપ� �્કટરપ, �સુાકાતીઓ, ગાહકપ ક� 

સથાદકક ન�ુ્ ા્પકી નસામતી ક� આરપગ્ માટ� ભ્ ઉ્્પ કર� િક�  ે 
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અથવા � દમસકતપ ક� ્્ારવરણકે �કુિાક ને� િક�  ે. 

કમરચાર� એક એવી વ્ોકત ક� � કામ કરવાકપ કરાર કર�  ે અથવા રપેગાર�કા 

કરાર હ�ઠળ કામ કર�  ે અથવા નેવા ક� એપે�ટ�નિી્ ્ � તે �્ખીતી હપ્ 

ક� ગ ભ�ત હપ્, તેકા હ�ઠળ કામ કર�  ે અકે (ેપ તે �્ખીતી ર�તે વ્કત 

થ્ેસ હપ્ તપ) ્ � તે મૌ ખક ર�તે હપ્ ક� સે ખતમાા હપ્ અથવા નભ્કી 

્ા્તે સા� ુ્ાડ� િકા્ તેવા કા્્ા દારા સ્ષટ ક્ાર �ુે ્ હપ્. 

કામકાે ક� રપેગાર�કપ 

ના્ ાધ  

 

કપકર�્ાતાઓ અકે કમરચાર�ઓ વ�ચે�ુા કા્ �્નર�ુા ેપડાણ ક� � વ્ોકત 

�્ાર� મહ�કતાણાકા ્્સામાા ચપકકન ોસથદતઓ હ�ઠળ કામ ક� નેવાઓ 

્�વે  ે ્્ાર� અોસત્વમાા આવે  ે. 

એ��ટટ�      ધાધા ક� તેવી ્ા્ત ક� � એક અથવા વ� ુન�નીસીટ�ન ચસાવે  ે ક� �્ાા 

તે એ��ટટ�કી મા સક� ક� ��ુિ નભ્ દારા થા્  ે. એ��ટટ� નભ્કપ ભાગ 

ક� તેકા �ુ્ા �ુ્ા ભાગપ�ુા ના્ પેક રચે  ે. 

્્ારવરણ હવા, ્ાણી, ેમીક, �ુ્રતી નાિાધકપ, વકસ્દત અકે પાણીેગત, ્�-ુ

પાણી, વકસ્દતકા દકવાનસથાકપ, �વ્્ારવરણી્ વ્વસથાઓ, 

�વદવદવધતા, મ�ષુ્પ (ક� �માા માકવને�ત વસ�ઓુ, નાાસ�ૃદતક ર�તે 

મહ્વકા સથળપ અકે નામા�ક ્ાનાઓકપ નમાવેિ થા્  ે) અકે તેમકા 

�તર-વ્વહારપ નહ�ત આન્ાનકી ્ર�ોસથદત ક� �માા નવસત કામ કર� 

 ે. આ ના્ ભરમાા ્્ારવરણ કામગીર�કી �્રથી વવદ�ક વ્વસથા �ધુી 

દવસતર�  ે. 

કામકી નરળતાકી 

�કુવણીઓ  

 

એવી કપઈક ્ા્ત ક� �માા �કુવણી મેળવકાર અ�્ ર�તે ્ણ કરવા 

માટ�કી નરે ધરાવતપ હપ્ તેવી કપઈ ્ા્ત માટ� અદધક આ્રા્મક 

વ્વહાર મેળવવા માટ� કામકી નરળતાકી �કુવણીઓ �કુવવામાા આવે  ે. 

નવસત નવસત એ ઈમારત  ે ક� �  ે: 

• નભ્કી મા સક� અકે ��ુિ હ�ઠળ  ે અકે  

• ન�ર્ ર�તે હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા 

નાકળકે ્પગ્ાક આ્ે  ે. 

માઈદક�ગ નવસત ્ણ �ુઓ  

FATF ના્કા�િી્સ એકિક ટાસક નપનર (કાણાક�્ ્ગસા�ુા કા ર્ ્ળ) 

 
ંાનવા્કે કાણા  

 

�ઓ ંાનવા્કે પપ્નાહક આ્ે  ે, આ્પેક કર�  ે અથવા તેમાા ેપડા્ 

 ે તેઓકે કપઈ્ણ પકારકી કાણાક�્ મ્્. 

કામ માટ� ્પગ્ કામ માટ� ્પગ્કપ અથર થા્  ે ક� વ્ોકત એવી ોસથદતમાા (િાર��રક, 
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 માકદનક અકે ભાવકા્મક)  ે ક� � તેમકે તેમકી ન�્ા્ેસી નરેપ 

અનરકારક ર�તે ્�વવા �્  ે અકે એવી ર�તે ્�વવાકી �ટ આ્ે  ે ક� 

� તેમકી ્પતાકી ક� અ�્પકી �રુકા અકે આરપગ્કે ભ્માા ક �કુ�. 

નરે ્ડા્ેસ ક� ્રાણે 

કરાવેસ શમ 

 

કપઈ્ણ કામ ક� નેવા ક� � નરકારપ, કા્કીઓ ક� વ્ોકતઓ દારા ા્ડકા 

આગામીક ભ્ હ�ઠળ ્ળ�વૂરક સઈ સેવામાા આવેસ હપ્ અકે � વ્ોકતએ 

કરવા માટ� સવવૈ� ક ર�તે ઈ� ા ્િારવેસ ક હપ્. તે એવા કામ ક� નેવા�ુા 

્ણ �ચૂક કર�  ે ક� � �્વાકી �કુ:�કુવણીકા માધ્મ તર�ક� માાગવામાા 

આવે  ે. 

દવદિષટ અદધકાર/્રવાકપ 

આ્વપ 

 

એવી વ્વસથા ક� �કાથી ંી� ્કકારપકે નભ્�ુા બા�ડ કેમ, �્ડમાકર ક� 

અ�્ ્ૌૈધધક ના્ દત ધરાવતા ઉ્્ા્કપ ક� નેવાઓકા નમગ ક� �િતઃ 

ભાગકે ઉ્્પ કરવાકપ, ્�રમાા �કૂવાકપ ક� વ�ચવા નકમ ્કાવવાકા 

હ��ઓુ માટ� નભ્કા ��ુિ હ�ઠળ ક હપ્ તેવા ંી� ્કકારપકે નભ્કા 

્ૌૈધધક ના્ દતકા અદધકારપકપ ્રવાકપ આ્વામાા આવે  ે. 

નાગઠકકી સવતાં તા  વ્ાવનાદ્ક હ�તપકી ઉપદત અકે રકણ માટ� સવતાં  ર�તે ન�હુપ રચવાકી 

અકે ેપડાવાકપ કામ્ારપ અકે કપકર�્ાતાકપ અદધકાર. 

નપ�ુા �ુસરભ ્ી� ધા� ુે �્ ત્વ ક� � રાના્ ણક નાક�ત ’Au’ ધરાવે  ે તે 

નખતતાકા મપહન સક�સ ઉ્ર ૨.૫-૩ કી દવદિષટ નખતતા અકે અ� ુનાખ્ા 

૭૯ નાથે�ુા એક ખદકે ત્વ  ે. 

GRI ગસપ્સ �ર્પટ�ગ ઈકીિીએટ�વ  

ેપખમ નાભદવત �કુિાક, ઈ� ક� હાદકકપ �પત. 

ેપખમી ્્ાથર 

 

એવી કપઇ્ણ નામગી ક� � માકવ આરપગ્ અકે/અથવા ્્ારવરણ માટ� 

ભ્ ર�ૂ કર�  ે. 

આરપગ્ િાર��રક, માકદનક અકે નામા�ક ર�તે નારા હપવાકી ોસથદત અકે માં રપગ 

ક� િાર��રક દક્રળતાકી ગેરહાેર� ે કહ�. 

આરપગ્ અકે નસામતી  

 

આરપગ્ અકે નસામતીકા ્ગસાઓકપ હ�� ુકામકા નમ્ ્રદમ્ાક 

તેમાાથી ઉ્ભવતી, તેકી નાથે ેપડા્ેસ ક� ્કતી વ્ોકતગત �હતકે થતી 

ઈ� અકે અકસમાતપકે અટકાવવાકપ  ે. આ ્ા્ત �્ાા �ધુી વાે્ી 

ર�તે િ� હપ્ ્્ાા �ધુી કામકાેકા ્્ારવરણમાા સવાભાદવક હપ્ તેવા 

ેપખમપકા કારણપકે ઓ ા કર�કે કરવામાા આવે  ે. 

HIV/Aids �મુક ઈમ્કુપ ડ�ન�િી્�ની વા્રન/એકવા્ડર ઈમ્કુપ ડ�ન�િી્�ની 
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દન�્પમ. 

માકવ અદધકારપ 

 

કપઈ્ણ વ્ોકતગત રાષ્કા કા્્ાઓથી ઉ્ર ્ધા ે સપકપકી મા સક� 

તર�ક� માકવામાા આવેસ નકાતક હ�પ અકે સવતાં તાઓ. RJC 

વ્વસથામાા રહ�સા માકવ અદધકારપ ખાન કર�કે માકવ હ�પકી નાવરદંક 

�હ�રાત, કામ ઉ્રકા ્ા્ાકા દનધધાાતપ અકે હ�પ ઉ્રકી ILO  �હ�રાત 

અકે સા� ુ્ાડ� િકા્ તેવા કા્્ામાા ેપડ�સ માકવ અદધકારપકપ નમાવેિ 

કર�  ે. 

સથાદકક સપકપ  

 

“સથાદકક સપકપ” �ગે નકાતક ર�તે સવીકારવામાા આવેસ કપઈ વ્ાખ્ા 

કથી. િબ્કપ અહ�  ભપ  ભપ માંાઓમાા કીચેકી સાક ણકતાઓ ધરાવતા 

દવદિષટ નામા�ક અકે નાાસ�ૃદતક ન�હુ�ુા �ચુક ક� ઉલસેખ કરવા માટ� �દત 

ના્ ાદધત ભાવમાા ઉ્્પગમાા સેવામાા આવે  ે. 

• દવદિષટ સથાદકક નાાસ�ૃદતક ન�હુકા નભ્પ તર�ક�કી સવ ઓળખ 

અકે અ�્પ દારા આ ઓળખકપ સવીકાર ક� મા�્તા. 

• ્પેકાકા દવસતારમાા આવેસ ભૌગપ સક ર�તે દવદિષટ દકવાન 

સથાકપ અકે વાિ્રા્રાગત પ �્િપ નાથે�ુા અકે આ પ �્િપ અકે 

દકવાનસથાકપમાા રહ�સા �ુ્રતી નાિાધકપ નાથે�ુા ના��ુહક ેપડાણ. 

• પણા સકાગત નાાસ�ૃદતક, આદથ�ક, નામા�ક અથવા રાેક�્ 

નાસથાઓ ક� � ન�ાિીસ નમાે ક� નાસ�ૃદતકી આવી ્ા્તપથી 

અસગ  ે, 

• સથાદકક ભાેા, મપટ� ભાગે �્િ ક� પ �્િકી નતાવાર ભાેાથી 

અસગ. 

ICMM ઈ�ટરકેિકસ કાઉો�નસ ઓક માઈદક�ગ એ�ડ મેટલન. 

IFC ઈ�ટરકેિકસ ના્કા�ન કપ્�ર�િક  

ILO ઈ�ટરકેિકસ સે્ર ઓગ�કાઈોેિક  

ISO ઈ�ટરકેિકસ ઓગ�કાઇોેિક નપર સટા�ડડારઈોેિક  

ICUN ઈ�ટરકેિકસ ્દુક્ક નપર ક�ોવ�િક ઓન કેચર. 

ોવેરાત RJC વ્વસથાકા ઉ્્પગ માટ�, �ક�મતી ધા�ઓુ (નપકા નહ�ત) 

અકે/અથવા ર્કપ (હ�રાઓ નહ�ત) ર્કપ વડ� ેડ�ત, આ� ૂે ણપ, તેકા 

�રુતા નીદમત કહ� તે ર�તે બેનસેટન, દવ�ટ�ઓ, કેકસેન, કાકકી ્ટુ�ઓ 

અકે ઘડ�્ાસપકપ નમાવેિ કર�  ે. 

મહ્વકા �વ દવદવધતાકા 

દવસતારપ  

 

મહ્વકા �વ દવદવધતાકા દવસતારપ એ ર કત દવસતારપ અકે અ�્ વહ�વટ� 

પ્ોુકતઓ દારા �વદવદવધતાકા ેતક માટ�કા �તરરાષ્�્ મહ્વકા 

સથળપ  ે. �દતઓકી વસતીઓકે �ળવવામાા તેમકા મહ્વ ઉ્ર તેમકા 
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મહ્વકા આધાર� તેઓકે રાષ્�્ ર�તે ઓળખવામાા આવે  ે. 

ક�મ્સ� પપનેન 

નટ��નક�િક સક�મ 

(KPCS)  

એક ના્ કુત નરકાર, �તરરાષ્�્ હ�રા ઉધપગ અકે નભ્ નમાે�ુા 

કપ�ફસીકટ હ�રાઓકા પવાહકે અટકાવવા માટ�� ુા ્ગ�ુા. 

 સડ ક� �ખુ્ ઓડ�ટર 

 

એક  સડ ઓડ�ટર એ એક નભ્ માટ�કા ચકાનણી �લૂ્ાાકકકી કા ર્કમ 

અકે અનરકારક હાથ ધરવાકી પ�ર્ા અકે �ણૂરતા માટ� ેવા્્ાર  ે અકે 

તે ઓડ�ટરકી �ુકડ�કે નાકસકમાા રાખી િક�  ે. 

કા�કુી �ચુકા ્ાસક સા� ુ્ાડ� િકા્ તેવા કા્્ાકી �્ર કા ર્ કર�કે ક� તેકી �ચુકા હ�ઠળ 

કા ર્ કર�કે. 

મહ્વકી ક� �ખુ્ 

દવનાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓ નહ�તકી નભ્કા 

કામકાેકા વ્વહારપ એવી ર�તે કામ કર� ક� � વ્વહારપકી આચારના�હતા 

નાથે �નુાગત ક હપ્. મહ્વકી દવનાગતતાઓકે કીચેકી ોસથદતઓ વ્ક�કા 

એક અથવા વ� ુપનાગ તર�ક� સ્ષટ કરવામાા આવે  ે: 

• ે�ર� ેપગવાઈકી અમસવાર�કી ના�ણૂર ગેરહાેર�  

• RJC વ્વસથા નાથે ના્ ાદધત કામકાેકા ેપખમપ�ુા વ્વસથા્ક કરવા 

માટ� ે�ર� દક્ાં ણપકપ ના�ણૂર અભાવ અથવા નભ્ �ુે ્ ન�સા્ેસ 

વ્વોસથત ખામી ક� દકષનળતા. 

• એક એવી ોસથદત ક� �્ાા નભ્કા કામકાેકા વ્વહારપએ મહ્વકી 

ધારાક�્ અથવા દક્મકકાર� િરતપકે િપધી કાઢ�સ કથી અથવા 

ધારાક�્ ક� દક્મકકાર� ે��ર્ાતપ�ુા દક્મ ્ાસક કરવામાા આવ�ુા 

કથી અકે/અથવા �ચુક ્ાસક ક કરતી ોસથદતમાા �ધુારપ કરવા માટ� 

અ�રુતપ પ્્ક કરવામાા આવે  ે. 

• અ�રુતી અમસવાર� ્િારવતા ના્ ાદધત �કુરાવદત�ત ક� એકધાર� 

્કતી દવનાગતતાઓકપ ન�હુ. 

• મહ્વકા ઉલસાઘકકે ના ્ત કરવા માટ�કા હ��સુકી �રુાવાકા નમથરક 

નાથેકા કપઈ્ણ તારણ ક� અવસપકક અથવા � કપઈ્ણ મહ્વકા 

ઉલસાઘકકે ટાળવા માટ� નભ્ કામકાેકા વ્વહારપ ધરાવે  ે ક� ક�મ તે 

્ા્તે ગાભીર િાકાઓ ઉભી કર�  ે. 

વ્વસથા્ક ્ધધદત 

 

ઈૈ� ત ્ર�ણામપ પારત કરવા માટ� અકે કામગીર�માા નાત્્�ણૂર 

�ધુારાકે આગળ સઈ ેવા માટ�, આ કા્� નાચી ર�તે, નાત્્�ણૂર ર�તે 

અકે અનરકારક ર�તે કરવામાા આવે તેકી ખાતર� માટ� � ના�હુ�ક ર�તે 

ના ્તી �રુ� ્ાડ� તે્ુા એક ્ધધદતનર�ુા માળ� ુધરાવે તેવી વ્વસથા્ક 

પ�ર્ાઓ અકે ્સતાવે�કરણ. 

દકિાકી  કપઈ્ણ દકિાકી, નાક�ત, નાધક, ઈમપી�ટ, સટ�મ્, બા�ડ, સે્સ, ટ�ક�ટ, 
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 ્ં, િબ્ ક� આ�ૃદત. 

નભ્ કપઈ્ણ કામકાે ક� �  

 I. હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણપકી �રુવઠા નાાકળમાા વે્ાર� 

કારણપ માટ� ન�ર્ ર�તે નાકળા્ેસ  ે. 

 II. નસાહકાર, માગર્િક ક� કપઈ્ણ અ�્ આવી ્ા્તથી �કુત રાખવામાા 

આવે  ે, અકે. 

 III. ધાધાક�્ કવદતક �લૂ્પ ઉ્રકા પવતરમાક RJC દનધધાાતપ અકે 

વ્વહારપકી આચારના�હતા પ્્ે વચક્ધધ થા્  ે, નામા�ક 

માકવી્ હ�પ, ્્ારવરણી્ કામગીર� અકે વ્વસથા્ક ્ધધદતઓ 

ઉ્ર વ્વહારપકી આચારના�હતા પ્્ે વચક્ધધ થા્  ે. 

 IV. RJC વ્વસથા હ�ઠળ ઓડ�ટર દારા એક ચકાનણી �લૂ્ાાકક માટ� 

વચક્ધધ થા્  ે; અકે 

 V. વાદ �ેક RJC વે્ાર� નભ્્્ ન�કી �કુવણી માટ�કી ેવા્્ાર� સે  ે. 

�  RJCકા વે્ાર� ક� ધાધા્ાર� નભ્ ્કવા માટ� સા્ક  ે. 

નભ્ એક અથવા વ� ુ્ા્તપ અકે/અથવા ન�ની સટ�નકપ ્કેસપ હપઈ 

િક�. 

RJC વ્વસથાકા ્સતાવેેપમાા, નભ્ િબ્ દવદિષટ ર�તે RJC ધાધા્ાર� 

નભ્પ�ુા �ચૂક કર�  ે. 

નભ્ ચકાનણી અહ�વાસ 

 

ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા તારણપ ઉ્ર સીડ ઓડ�ટર તરનથી નભ્કે એક 

ના�ણૂર અહ�વાસ અકે RJCકા વ્વહારપકી આચારના�હતા નાથે નભ્કા 

�મેુળ�ુા �લૂ્ાાકક ઉ્રકપ એક ના�ણૂર અહ�વાસ. 

ખાણકામકી નવસત  

 

એક નવસત ક� ઈમારત ક� � ેમીકમાાથી હ�રાઓ અથવા નપકાકી 

વ�ચવાસા્ક માંાઓ ધરાવતા હ�રા ક� નપ�ુા ક� ખદકેત્વપ ્હાર કાઢ�  ે. 

િાકાકા દકવારણ માટ�: 

• ખાણકા આ્ષુ્કાળકા નમ્ ્રદમ્ાક િપધકામથી ન�્ણી 

�વૂ�કા ત્�ાઓ �ધુી ચકાનણી �લૂ્ાાકકકા એક ભાગ તર�ક� 

નવસતપકી �સુાકાત સેવામાા આવતી કથી. ખાણકા 

આ્ષુ્કાળકા આ ત્�ાઓમાા કામકાેકા વ્વહારપકે કીદતઓ, 

વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે પ�ર્ાઓકી ડ�સકટપ્ ઉ્રકી 

નમીકા વડ� �્ાા ે�ર� અકે ્પગ્ સાગે ્્ાા ્િારવી િકા્  ે. 

• ેપ ર�વરાઈક ટ�ઈ સ�ગન ડ�સ્પોસકપ નવસતમાા ઉ્્પગ થતપ 

હપ્ તપ માઈક�ગ નવસતકે RJC પમાણીકરણમાાથી ્ા્ 

કરવામાા ક� ્હાર કરવામાા આવે  ે. આમ  તાા, ્ધી ે અ�્ 
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નીઓ્ી ેપગવાઈઓ તે નવસત ઉ્ર સા� ુ્ડ�  ે અકે તેકે 

ચકાનણીકા કા ર્કેંમાા નમાવી િકા્  ે. 

• ેપ વેચી િકા્ તેવા હ�રાઓ ક� નપ�ુા ક હપ્ �મ ક� �્ાા નપ�ુા એ 

ખદકે ત્વપકા ેથથામાા, ઉ્્ા્કપકી �ર્�ર્ા દારા પ�ર્ામાા ક� 

કકામા ્્ાથ�માા એક િપધ�ુા ત્વ હપ્ તપ માઈદક�ગકી 

નવસતકે પમાણીકરણકા કા ર્કેંમાા નમાવવામાા આવતી કથી. 

• હ�રાઓ અકે/અથવા નપ�ુા નહ�ત અકેક વસ�ઓુ ક� ઉ્્ા્કપ 

ઉ્્પ કરતી માઈદક�ગ નવસતકે ેપ માઈદક�ગ નવસત દારા 

ઉ્્પ થતી અ�્ વસ�ઓુકે સા� ુ્ડતી નમાાતર પમાણીકરણ 

વ્વસથા હપ્ ક� �કે RJC વ્વસથાકા નમ�લુ્ તર�ક� ટ�કકીકસ 

ર�તે હપવા�ુા RJC દારા �લુ્ાાકક કરવામાા આવે તપ આવી 

માઈદક�ગ નવસતકે પમાણીકરણકા કા ર્કેંમાાથી ્ા્ કર� 

િકા્  ે ક� તેકી ્હાર �કૂ� િકા્  ે. 

માઈદક�ગકી �દૂત�  

 

વ્વહારપકી આચારના�હતાકા વોરક 3 માા નમાવેિ કરવા માટ� 2008 થી 

2009 ્રદમ્ાક દવકનાવા્ેસ વધારાકા ખાણકામકા દવદિષટ ધપરણપ. આ 

્ધા નભ્પકી ખાણકામકી નવસતકે સા� ુ્ાડ� િકા્  ે. 

ક�વી દવનાગતતા  

 

કીદતઓ, વ્વસથાઓ, ્ધધદતઓ અકે �ર્�ર્ાઓ નહ�તકા નભ્કા 

કામકાેકા વ્વહારપકપ એવી ર�તે અમસ કરવામાા આવે ક� � વ્વહારપકી 

આચારના�હતા નાથે ના�ણૂર ર�તે �નુાગત ક હપ્. ક�વી દવનાગતતાઓકે 

કીચેકા વ્ક�કી એક અથવા વ� ુદવનાગતતાઓકા પનાગ તર�ક� ્િારવવામાા 

આવે  ે. 

• નભ્કા ધાધાક�્ વ્વહારપકી કામગીર�, દિસત અથવા ��ુિકા 

�ટા વા્ા ભાગાણ ક� કદત ક� � RJCકા વ્વહારપકી આચારના�હતાકી 

મપટ� દવનાગતતા તરન ્પર� ેતી ક હપ્: અકે/અથવા. 

• એક તારણ ક� � આ નમ્કા  �્�ુ ઉ્ર RJCકા વ્વહારપકી 

આચારના�હતા�ુા વાસતદવક ઉલસાઘક ક હપઈ િક� ્રા� ુતે 

પમાણીકરણકા નમ્ગાળા ્રદમ્ાક નભ્કા ધાધાક�્ વ્વહારપમાા 

નાભદવત અ�તૂરતા હપવા તર�ક� ગણવામાા આવે  ે. 

મકી સપ�ડર�ગ 

 

પ�ર્ા ક� �કા દારા �કુાકી કાણાક�્ ઉ્ેપકે તેમકા ગેરકા્ �્ �ળૂકે 

નાતાડવા માટ� �્ાવવામાા આવે  ે. 

NGO કપક ગવકરમે�ટ ઓગ�કાઈોેિ�ન ( ્ક નરકાર� નાસથાઓ) 

દવનાગતતા  

 

એક એવી ોસથદત ક� �્ાા નભ્કા ધાધાક�્ કામકાેપ RJCકા કામકાેપકી 

આચારના�હતા નાથે �નુાગત થતા ક હપ્. 

હ��સુકી �રુાવા ખરાઈ કર� િકા્ તેવી મા�હતી, ્સતાવેેપ, અવસપકકપ અકે/અથવા 
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 હક�કતકા હ�ના્પ અકે � �ણુા્મક અથવા ેથથા્મક હપઈ િક�  ે. 

OECD ઓગ�કાઈોેિક નપર ઈકપકપદમક કપ-ઓ્ર�િક એ�ડ ડ�વસ્મે�ટ  

ઓવરટાઈમ  

 

દક્દમત નમ્્ંકમાા કરવામાા આવતા કામકાેકા કસાકપ ઉ્રાાતમાા 

કર�સા કામકા કસાકપ. 

ભાગી્ારપ 

 

ધાધાક�્ વ્વસથાઓ અકે/અથવા વહ�વટ� ્પેકાઓ ક� નભ્ નાથે 

કામકાેકા કા ર્રમપમાા કપ� �્કટરપકે ્ા્ કર�કે ના્ કુત નાહનકા ભાગી્ારપ, 

નહકાર� નાસથાઓ અકે અ�્ �હસને્ારપ ન�હતકા વ્ોકતઓ ક� નાસથાઓ. 

PPE ્નરકસ પપટ�કટ�વ ઈકવી્મે�ટ તે રકા્મક ક્ડા અકે અ�્ વ�પ �વા ક� 

હાથ-મપ�ઓ, રકા્મક ્ગરખા, હ�લમેટ, ગપગલન અકે કાકકા રસગન�ુા 

�ચૂક કર�  ે ક� � ્ધા ે કામ ના્ ાદધત વ્વના્ે�્ ેપખમપથી થતી 

અનસામતી નામે ્હ�રકાર�ુા રકણ કરવા માટ� ્કાવવામાા આવે  ે. 

કીદત દનધધાાતપ અકે ઈરા્ાઓકી દવગત ક� હક�કત. 

પ�ૂેણ તેકા રાના્ ણક ના્ પેક ક� માંાકા કારણે ્્ારવરણમાા એવા ્્ાથરકી 

હાેર� ક� � �ુ્રતી પ�ર્ાઓકા કામકાેકે અટકાવે  ે અકે અદક� કી્ 

્્ારવરણ ના્ ાદધત અકે આરપગ્કી અનરપ ઉ્્પ કર�  ે. 

POP ્ન�સટ�ટ ઓગ�દકક ્પલ્ટુ�ટન (એકધાર� ર�તે થતા ને��્્ પ�ૂેકપ) 

�ક�મતી ધા� ુ  

 

નપ�ુા, ્ેસેડ�્મ, રસેટ�કમ અકે ચાા્ � અકે આ ધા�ઓુ વ્ક�કી કપઈ્ણ 

ધા� ુઅકે કપઈ્ણ અ�્ ધા� ુઅકે તેકી દમશધા� ુક� �કે �ક�મતી ધા� ુ

તર�ક� મહ્વકા દક્મકપ દારા ્િારવવામાા આવે  ે. 

પ�ર્ા પ્દૃત ક� �ર્ા હાથ ધરવા માટ� ક�� કરવામાા આવેસ ર�ત. પ�ર્ાઓકે 

આધાર દારા ર�ૂ કર� િકા્ અ�્થા કહ�.  

ેપગવાઈ 

 

વ્વહારપકી આચારના�હતામાા ્િારવવામાા આવેસ ે�ર�્ાત ક� િરત. 

�ણુવ�ાકી દકિાકી  

 

વસ�મુાા �ક�મતી ધા�કુી �ણુવ�ા, ેથથપ, કા�ુકતા ક� �ુા્ રતા, વેક, 

�ડાઈ, માંા ક� પકાર ્િારવવા માટ�� ુા દકિાક ક� ક�ધ �ચૂવ� ુા ક� તા્્ ર્ 

ક� અથર સ્ષટ કર� ુા દકિાક. 

�કુવરનક ખસેસ ્ામેસી ેમીકકે એક નસામત ોસથર અકે સવ-દવકાન કરતી 

ોસથદતમાા ્ા � સઈ આવવી. 

ઉ્ચાર�કરણ 

 

ઓળખી કઢા્ેસ નમસ્ાકે ક� દવનાગતતાકે �ધુારવા માટ� એક 

્ધધદતનરકા ન�રનાર ક� ઉક�સકે અમસમાા �કૂવપ. 

વળતર ક� મહ�કતા�ુા  

 

તેમાા કપકર�્ાતાઓ દારા કામ્ારપકે �કુવવામાા આવતા રપકડમાા ક� અ�્ 

ર�તે વેતકપ ક� ્ગારપ અકે કપઈ્ણ અ�્ ના્્ાઓકપ નમાવેિ થા્  ે. 
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RJC �રસ્પ�ની્સ �વેસર� કાઉો�નસ. 

RJC વાદ �ેક નભ્્્કપ 

અહ�વાસ  

 

RJC વ્વસથા હ�ઠળ નભ્પકી �ુસ એકા્ર પગદત ઉ્ર RJC વ્વસથા્ક 

�ુકડ� દારા તવ્ાર કરા્ેસ એક અહ�વાસ. અહ�વાસ વાદ �ેક ર�તે તવ્ાર 

કરવાકપ  ે અકે �હ�ર ર�તે ઉ્સબધ ્કાવવાકપ  ે. 

RJC ના્ પેક 

 

નભ્ દારા દકમવામાા આવેસ એવી વ્ોકત ક� � સવ-�લૂ્ાાકક, ચકાનણી 

�લૂ્ાાકક, કપઈ્ણ �ધુારા્મક કા ર્ આ્પેકપ ઉ્ર �્ખર�ખ રાખે  ે અકે 

તે નભ્ માટ� RJC વ્વસથા્ક �ુકડ� નાથે ના્ કરમાા રહ�  ે. 

RJC વ્વસથા્ક �ુકડ�  

 

RJCકપ સટાન ક� �કે નાસથાકા વહ�વટ� કા્�કપ અમસ કરવા માટ� કામ 

ઉ્ર રાખવામાા આવે  ે. 

 
�રસ્પ�ની્સ �વેસર� 

કાઉો�નસ વ્વસથા (RJC 

વ્વસથા) 

 

�રસ્પ�ની્સ �વેસર� કાઉો�નસ એ એક પમાણીકરણકી વ્વસથા  ે ક� 

�કપ હ�� ુનમગ આ� ૂે ણ �રુવઠાકી નાાકળ ્રદમ્ાક ેવા્્ાર કવદતક 

�લૂ્પ, માકવ અદધકારપ, નામા�ક અકે ્્ારવરણ ના્ ાદધત વ્વહારપકે 

આગળ વધારવાકપ ક� તેકપ દવકાન કરવાકપ  ે. RJC વ્વસથાકે 

વ્વહારપકી આચારના�હતા, માગર્િરક ્સતાવેેપ અકે �લૂ્ાાકક નાધકપમાા 

સ્ષટ કરવામાા આવે  ે. 

�નુાગત હ�પ 

 

હ�પકા �નુાગત ેપડાણ�ુા વસણ ક� નર�્ા્કા કારણકી પ્ોુકત એ એક 

એવી ્ા્ત  ે ક� � પનાગપકે ઉક�સવા માટ�� ુા એક માધ્મ ��ુા ્ાડ�  ે 

્ � તે તથ્્કુત માકવ અદધકારપ નાથે ના્ ાધ ધરાવતા હપ્ ક� ક હપ્ ક� 

� એ ર�તે ક� �માા માકવ અદધકારપકપ આ્ર અકે નમથરક કરવામાા આવે 

 ે. 

ેપખમ અચપ�નતાકા ્ર�ણામપ નામે અ�રુકા તેકા ્ે ્ાનાઓ  ે: અ�કુ ્ા્ત 

્કવાકી નાભાવકા અકે ેપ તે ્કવાકી હપ્ તપ તેકા ્ર�ણામપ. 

ેપખમ �લૂ્ાાકક 

 

પ્દૃત ક� કામકાે દારા ્િારવેસ ેપખમકી માંા�ુા ્ધધદતનર�ુા �લૂ્ાાકક. 

ેપખમ ના્ ાદધત રમ આ્વા માટ� ેપખમ દવશસેેણકા ્ર�ણામપકપ 

ઉ્્પગ કરવાકી અકે તેમકે સવી�ૃત ેપખમ મા્ ા્ડપ ક� ઉદેિપ નાથે 

નરખાવવાકી પ�ર્ા. 

નસામતી ેપખમ, ભ્ ક� ઈ�કી નસામત અકે �કુત રહ�વાકી ોસથદત. 

કેં 

 

નપકા અકે હ�રાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળકા એક દવદિષટ ભાગ. RJC 

હાસમાા તેકા નભ્્્માા કીચેકા દવભાગપકે ઓળખાવે  ે: 

• નપ�ુા અકે/અથવા હ�રાકા ઉ્્ા્ક. 

• નપકાકપ વે્ાર કરકાર, હ�ે ર ક� દવ�ધુધ કરકાર. 

• હ�રાકપ વે્ાર કરકાર અકે/અથવા કટર અકે ્પસીિ કરકાર. 
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• નપ�ુા અકે/અથવા હ�રાકા ોવેરાતકા ઉ્્ા્ક. 

• નપ�ુા અકે/અથવા હ�રાકા આ� ૂે ણકા ેથથા્ાધ દવર�તા. 

• નપ�ુા અકે/અથવા હ�રાકા આ� ૂે ણકા �ટક દવર�તા. 

• હ�રા અકે/અથવા નપકાકા ઉદપગ નાથે ના્ ાદધત નેવા ઉદપગ 

(માગર્િરકપ, નસાહકારપ અકે ઓડ�ટરપકે ્ા્ કરતાા). 

• ઉ્રકા દવભાગપ વ્ક�કા કપઈ્ણ દવભાગમાા ના�ણૂરતા અથવા �િત: 

ર�તે નાકળા્ેસા વે્ાર� નાગઠક. 

સવ-�લૂ્ાાકક  

 

તેમકા નાહનપ અકે નવસતપ�ુા વણરક કરતા નભ્પ દારા અમસમાા �કુા્ેસ 

�લૂ્ાાકક અકે વ્વહારપકી આચારના�હતાકી ે��ર્ાતપ નામે તેમકી 

્પતાકી કામગીર��ુા �લૂ્ાાકક કર� ુા મા્ક. નભ્પ ચકાનણી �લૂ્ાાકક 

માટ�કી તેમકી તવ્ાર�કપ �્ાે સગાવવા, કામકાેપકે �ધુારવા અકે 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક ્રદમ્ાક ે�ર� હ��સુકી આધાર િપધી કાઢવા માટ� 

સવ�લૂ્ાાકકકપ ઉ્્પગ કર� િક�  ે. 

સવ-�લૂ્ાાકક કા ર્�સુતક  

 

સવ-�લૂ્ાાકકકપ અમસ કરવા માટ� ઉ્્પગ કરવા નભ્પ માટ� તવ્ાર કરવામાા 

આવેસ એક કા ર્�સુતક. 

્કાવટ  

 

હ�રાકી કકસ ક� ્કાવટ એ તેકા ્ધા ે �ણુધમ� ક� અ�કુ �ણુધમ�કી 

કકસ કરવા માટ� ઉ્્પગમાા સેવા્ેસ કપઈ્ણ ઉ્્ા્ક ક� ્્ાથર  ે અકે 

તેમાા એવી કપઈ્ણ નામગીકપ નમાવેિ થા્  ે ક� � આ ્ા�રભાદેક 

િબ્કપિમાા હ�રાકી વ્ાખ્ામાા દક� �્ષઠ કરા્ેસ હપ્ તેવી ે�ર�્ાતપ�ુા 

્ાસક કરતી કથી. 

SOW વ્વસથા ઓન વપરાટ�ન. 

�હસને્ાર  

 

એવા સપકપ ક� �ઓ એક ચપ�ન દકણર્માા �હત ધરાવે  ે, વ્ોકતઓ તર�ક� 

અથવા એક ન�હુકા પદતદકદધઓ તર�ક� ક� �માા એવા સપકપ ક� �ઓ 

દકણર્કે પભાદવત કર�  ે અથવા તેકે પભાદવત કર� િક�  ે. તેમે તેકાથી 

પભાદવત થઈ િક�  ે તેકપ નમાવેિ થા્  ે. �હસને્ારપમાા  ્કનરકાર� 

નાસથાઓ, નરકારપ, િેરધારકપ અકે કામ્ારપ તેમે સથાદકક ન�ુ્ ા્કા 

નભ્પકપ નમાવેિ થા્  ે. 

�ણુવ�ા�ુા ધપરણ ક� 

પમાણ 

 

એક હ��સુકી વ્વહાર, પ�ર્ા ક� �ર્ા ક� �કે નાસથાકા કામકાે 

અકે/અથવા ઉ્્ા્કપ અકે/અથવા નેવાઓકી �તગરત ભાગ તર�ક� 

સવીકારવામાા આવે  ે. RJC વ્વસથા માટ� વ્વહારપકી આચારના�હતા એ 

હ�રા અકે/અથવા નપકાકા આ� ૂે ણકી �રુવઠા નાાકળ નાથે ના્ ાદધત 

�ણુવ�ા�ુા ધપરણ ક� પમાણ  ે. 

� ુચત ધાધાક�્ �ધુારણા 

 

એક એવી ોસથદત ક� �્ાા વ્વસથાઓ, પ�ર્ાઓ અકે પ્દૃતઓ એ 

વ્વહારપકી આચારના�હતાકી મહ્વકી ેપગવાઈઓ નાથે �નુાગત  ે. 
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્રા� ુ�્ાા �લુ્ાાકકકાર ક� ઓડ�ટર એ્ુા ક�� કર�  ે ક� આ હાસકી 

પ�ર્ાઓમાા �ધુારપ કરવા માટ�કપ અવકાિ  ે. � ુચત ધાધાક�્ �ધુારણાકે 

�વૂરગહ દવકા ર�ૂ કરવામાા આવે  ે અકે તેકી અમસવાર� નર�્ાત કથી. 

્ા ળથી થતા �લૂ્ાાકકપ � ૂચત ધાધાક�્ �ધુારણાકી અમસવાર� ઉ્ર 

આધા�રત રહ�કે કામગીર� �ગેકપ દકણર્ સેિે કહ�.  

નરસા્ર 

 

એક ધાધાક�્ વ્ોકત ક� � નભ્કા હ�રા અકે/અથવા નપકાકી પપડકટકા 

ઉ્્ા્ક માટ�, તેકા ઉ્્ા્ક માટ� તેમાા ઉ્્પગ માટ� ે�ર� �તગરત ભાગ 

એવા માસ નામાક અકે/અથવા નેવાઓ �રુ� ્ાડ�  ે. 

�ૃદંમ/્કાવટ� �ૃદંમ હ�રપ એ એવપ કપઈ્ણ ્્ાથર  ે ક� �કે �ૃદંમ માકવી્ હસતકે્કા 

કારણે �વા ક� અપા�ૃદતક હપવાકા અ્વા્ નાથે હપવાકા કારણે �િત: 

ર�તે ક� �ણૂર ર�તે દક્ત આકાર આ્વામાા આવેસ હપ્  ે ક� �કુઃ દક્ત 

આકાર આ્વામાા આવેસ હપ્  ે ક� � ઉ્્ા્ક આ ્ાર�ભાદેક 

િબ્કપિમાા હ�રપ િબ્કી વ્ાખ્ામાા વણરવા્ેસ ે�ર�્ાતપ�ુા ્ાસક કર� 

 ે. 

્ાક�કા અવિેેપ 

 

દમશધા� ુઉ્રકી પ�ર્ા ્રદમ્ાક ઉ્્પ થતા ક�ર ખડક અકે ્હાર 

વહ�તા ્્ાથ�. 

ંીેપ ્ક 

 

�લૂ્ાાકક કરવામાા આવે  ે તેવી વ્ોકત ક� નાસથાથી �કુત એવી વ્ોકત ક� 

એકમ અકે તે વ્ોકત ક� નાસથા ના્ ાધે ઉ્્પગ કરકારકા �હતપથી �કુત 

એવી વ્ોકત ક� એકમ. 

પ�ર્ા કરા્ેસ હ�રપ 

 

પ�ર્ા કરા્ેસ હ�રપ એ એવપ કપઈ્ણ ્્ાથર ક� ઉ્્ા્ક  ે ક� � આ 

્ા�રભાદેક િબ્કપિમાા નમાવેિ કરા્ેસ િબ્ “દન�થેટ�ક” માા અથવા 

“હ�રપ” િબ્કી વ્ાખ્ામાા વણરવા્ેસ ે��ર્ાતપ�ુા ્ાસક કર�  ે ક� � આ 

્ા�રભાદેક િબ્કપિમાા ્િારવ્ા �ુે ્ પ�ર્ાકે આદધક રહ�સ  ે. 

પ�ર્ા ક� ્�ટમે�ટ  

 

પ�ર્ાકપ અથર થા્  ે એવી કપઈ્ણ પ�ર્ા, �ર્ા ક� �ણુવ�ા �ધુાર 

્્સાવ, કટ�ગ અકે ્પ સિ�ગકા �તૂકાળકા સવી�ૃત વ્વહારપથી અસગ 

ર�તે હ�રાકા �ુ્રતી ્ાહ �્ખાવ ક� ના્ પેકમાા હસતકે્ કરવપ ક� તેમાા 

અ્દમશણ કર્ુા. તેમાા રાગ (અકે રાગદવહ�કતા) પ�ર્ા, નાટ �રુવાકી, 

સેનર અકે ઈર�ડ�એિક પ�ર્ા અકે કપટ�ગકપ નમાવેિ થા્  ે. 

UHDR ્દુકવનરસ ડ�કસેર�િક ઓન �મુક રાઈટન (માકવ અદધકારપકી નાવરદંક 

�હ�રાત)  

UN ્કુાઈટ�ડ કેિ�ન (ના્ કુત રાષ્પ) 

UNEP ્કુાઈટ�ડ કેિ�ન એકવા્રકમે�ટ પપગામ (અમે�રકાકપ ્્ારવરણ કારરમ 

અદક્ાદંત ેપખમ  

 

નાભદવત �કુિાક, ઈ� ક� હાદકકપ ઓળખી કાઢ�સ �પત ક� � મા�્ કરા્ેસ 

અકે/અથવા સવી�ૃત વ્વસથા્ક, કા ર્કાર� ક� ટ�કદકકસ ��ુિપકી ઉણ્પ 



 
 

Page 113 of 114 

ક� અભાવપ ધરાવે  ે. 

ચકાનણી (ઓડ�ટ�ગ)  

 

હ��સુકી આધારકા �લુ્ાાકક દારા અદધ�ૃત ઓડ�ટર દારા મા�્તા ક� 

ના ્તી ક� વ્વહારપકી આચારના�હતા �ણૂર કરવામાા આવેસ  ે. ચકાનણીકા 

્ર�ણામપ પમાણીકરણ ઉ્રકા દકણર્ માટ�કા આધાર તર�ક� ઉ્્પગમાા 

સેવામાા આવે  ે. 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક  

 

ચકાનણી �લૂ્ાાકક કીચેકી ્ા્તપકપ નમાવેિ કર�  ે. 

• નભ્કી સવ-�લૂ્ાાકક પ્ાવ સ અકે અ�્ ના્ ાદધત મા�હતીકી 

પાથદમક ડ�સકટપ્ નમીકા. 

• �સુાકાત કરવા માટ� અકે �લુ્ાાકક કરવા માટ� નભ્કી નવસતપ અકે 

ધાધાક�્ વ્વહારપકી પદતદકદધકી ેપડકી ્ના્ ગી. 

• નવસતકા ્ના્  કરા્ેસ ક�કૂા ઉ્ર કા ર્સથળ ઉ્રકી નમીકા દારા 

નભ્કા સવ-�લૂ્ાાકકકી ચકાનણી. 

ચકાનણી આ્પેક 

(ઓડ�ટ રસાક) 

 

ચકાનણી આ્પેક ક� �કપ “ઓડ�ટ આ્પેક” તર�ક� ્ણ ઉલસેખ કરવામાા 

આવે  ે. તેકે નભ્કા ધાધાક�્ વ્વહારપમાાથી કપકી નમીકા કરવામાા 

આવિે, કપકા દારા અકે �ાર� અકે કઈ નવસતપમાા નમીકા કરવામાા 

આવિે તેકી �્ર�ખા ્ાાધવા માટ� ઓડ�ટર દારા ્કાવવામાા આવે  ે અકે 

તે ક્ા નભ્ કમરચાર�ઓકે નમાવવા ેપઈએ તે ્ા્તે દકમ� ૂાક કર�  ે. તે 

ચકાનણીકા કા ર્કેંકી વ્ાખ્ામાાથી દવકનાવવામાા આવે  ે. 

ચકાનણી અહ�વાસપ 

 

ચકાનણી પ�ર્ામાાથી ્ે પકારકા અહ�વાસપ તવ્ાર કરા્  ે: 

• નભ્કે નભ્ ચકાનણી અહ�વાસ. 

• RJC વ્વસથા્ક �ુકડ�કે પમાણીકરણ ભસામણ અકે �ૂાક� ક�ધ 

અહ�વાસ. 

ચકાનણી�ુા કા ર્કેં 

 

ચકાનણીકા કા ર્કેંકે ઓડ�ટરપ દારા સ્ષટ કરવામાા આવે  ે અકે તે 

પમાણીકરણકા કા ર્કેંકી �્રથી નવસતપકી ્ના્ ગી અકે � નૌથી વ� ુ

મહ્વકી ગણવામાા આવે  ે તેવી વ્વહારપકી આચારના�હતામાાથી 

ેપગવાઈઓકી ્ના્ ગીકપ, નભ્કા ધાધા ક� કામકાેકા પકાર, માંા અકે 

પભાવકે ધ્ાકમાા સઈકે નમાવેિ કરવામાા આવે  ે. 

�સુાકાતી એવી વ્ોકત ક� � નભ્ નવસતકી �સુાકાત સે  ે ક� � વ્ોકત તે નવસત 

ઉ્ર કમરચાર� ક� કપ� �્કટર કથી. 

કકામપ કચરપ  

 

ઘક, પવાહ� ક� વા્ુ્ કુત નામગી ક� �કે કાઢ� કાખવામાા આવી  ે અથવા 

ભદવષ્માા ઉ્્પગી કથી. કકામા કચરા�ુા ેપ ્પગ્ ર�તે વ્વસથા્ક ક 

કરવામાા આવે તપ તે ્્ારવરણ ઉ્ર અનર અકે પ�ૂેણ ઉ્્પ કર� િક� 

 ે. આ� ૂે ણ �રુવઠા નાાકળમાા, કકામા ્્ાથરકા �ખુ્ સવ�્પ ેપખમી 
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્્ાથ�, હવા અકે ્ાણીકા �ાવપ અકે નામા�્ કામકાે ના્ ાદધત કકામા 

્્ાથરકપ નમાવેિ કર�  ે. 

કકામા ખડક  

 

ખાણકામથી દમશધા� ુ�ધુી ્હ�ચવા ્રદમ્ાક �ૂર કરવામાા આવતી 

નામગીઓ. 

WDC વલડર હ�રા કાઉો�નસ  

WGV વલડર ગપલડ કાઉો�નસ 

કામ્ારપ કમરચાર�ઓ, કપ� �્કટરપ તર�ક� વણરવા્ેસા વ્ોકતઓ. 

કામકાેકા કસાકપ 

 

એ નમ્ ક� � ્રદમ્ાક વ્ોકતઓકે કામ ઉ્ર રાખવામાા આવે  ે તે 

કપકર�્ાતાકી વ્વસથા �ુે ્ હપ્  ે. ્ાક�કપ નમ્ગાળપ એ એવપ નમ્ 

 ે ક� � ્રદમ્ાક કામ ઉ્ર રપકવામાા આવેસ વ્ોકતઓ કપકર�્ાતાકી 

વ્વસથા અ�નુાર હપતા કથી. 

દવ� વારનાકા સથળપ 

 

1972 કા દવ� વારનાકા કરાર હ�ઠળ સથા્વામાા આવેસા સથળપ. 

�કિપર વ્ોકત 

 

ઉ્ર ્િારવ્ા �ુે ્ ્ાળકકી ઉમર કરતા વધાર� અકે 18 વ રેથી કીચેકી 

�મર ધરાવતપ કપઈ્ણ કામ્ાર. 

 

 
 
 
 
 

© આર�સી 2009, સવર વ� ુકયમત 

 


	Template for Front Cover of Assessment Manual - Gujarati - FINAL2.pdf
	T001_2009_RJC_Assessment_Manual_#Dec09_Gujarati_translated_LanguageNoBar
	1. પરિચય
	1.1 હેતુ:
	1.2 કાર્યક્ષેત્ર
	1.3 સંકલન

	2. મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા
	2.1 પરિચય
	2.2 મૂલ્યાંકન કામગીરી અને હેતુલક્ષી આધાર કે પુરાવો.
	2.2.1 કામગીરીનું રેટીંગ્સ - સુસંગતતા અને વિસંગતતા
	2.2.2 લાગુ પડતુ નથી
	2.2.3 મહત્વનું ઉલ્લંઘન
	2.2.4 તારણો અને હેતુલક્ષી પુરાવો
	2.3 સુધારાત્મક કાર્ય આયોજનોની તૈયારી
	2.4 સભ્યો અને ઓડીટરોની જવાબદારીઓ અને કર્તવ્યો.
	2.4.1 સામાન્ય જવાબદારીઓ
	2.4.1.1 લિડ ઓડીટર (મુખ્ય ઓડીટર)
	2.4.1.2 ઓડીટર
	2.4.1.3 સભ્યો
	2.4.2 વિસંગતતાઓમાંથી ઉદભવતી ફોલો-અપ કે અનુવર્તી જવાબદારીઓ

	3. પગલું 1: સભ્યો દ્વારા સ્વ-મૂલ્યાંકન
	3.1 સ્વ-મૂલ્યાંકનનો હેતુ
	3.2 સ્વ-મૂલ્યાંકનનું પુનરાવર્તન
	3.3 પ્રમાણિકરણનું કાર્યક્ષેત્ર
	3.4 સ્વ-મૂલ્યાંકન કાર્યપુસ્તક
	3.5  વિભાગ 1- સભ્યની માહિતી અને પ્રમાણિકરણનું કાર્યક્ષેત્ર
	3.6  વિભાગ 2 - સ્વ-મૂલ્યાંકન પ્રશ્નો
	3.6.1 પૂર્વ ભૂમિકા  
	3.6.2 એક અથવા વધુ સ્વ-મૂલ્યાંકન કાર્ય પુસ્તકો પુરા કરવા.
	3.6.3 એક વૈકલ્પિક રચના કે માળખાનો ઉપયોગ કરવો
	3.6.4 હેતુલક્ષી પુરાવો કે આધાર
	3.6.5 અવલોકનો અને તારણો
	3.6.6 જવાબદારી
	3.6.7 કામગીરીનું રેટીંગ
	3.7  વિભાગ 3 - સામાન્ય તારણો અને સુચવાયેલ વ્યાપારકીય કે કામકાજના સુધારાઓ
	3.8 વિભાગ 4 - ચકાસણી મૂલ્યાંકન માટેની વિનંતી:
	3.9 મૂલ્યાંકન માટેની તૈયારી કરતા સભ્યો અને કર્મચારીઓ માટેની માહિતી:
	3.10 ઓડીટ કરવાના સમયનું સંકલન કરવું
	3.11 સ્વ-મૂલ્યાંકન માટે સહાયતા શોધવી.
	3.12 આરજેસી વ્યવસ્થાપન ટુકડીને પ્રતિભાવ.

	4. પગલું 2: ઓડીટરો દ્વારા ચકાસણી મૂલ્યાંકન 
	4.1 પરિચય
	4.2 મૂલ્યાંકન પૂર્વેનું આયોજન
	4.2.1 સભ્ય સાથે માહિતીનું પ્રારંભિક આદાન-પ્રદાન.
	4.2.2 માહિતી એકત્ર કરવી અને સમીક્ષા કરવી.
	4.2.2.1 દસ્તાવેજીકરણ
	4.2.2.2 મુલ્યાંકન પૂર્વેની મુલાકાતો
	4.2.3 ચકાસણીનું કાર્યક્ષેત્ર અને સમયની જરૂરિયાતો સ્પષ્ટ કરવી.
	4.2.3.1 ચકાસણીનું કાર્યક્ષેત્ર:
	4.2.3.2 સમય અને ખર્ચની જરૂરીયાત
	4.2.4 ચકાસણી મૂલ્યાંકન ટુકડી પસંદ કરવી.
	4.2.5  ચકાસણીના સિધ્ધાંતો
	4.2.6 ચકાસણી આયોજન વિકસાવવું.
	4.2.7 સભ્યો સાથે વિગતોને આખરી ઓપ આપવો
	4.3 ચકાસણી મૂલ્યાંકન હાથ ધરવું.
	4.3.1 ઉડતી નજર
	4.3.2 પ્રારંભિગ મિટીંગ
	4.3.3 ચકાસણી મૂલ્યાંકન પ્રક્રિયા:
	4.3.4 પરીણામોનું મૂલ્યાંકન 
	4.3.5 ક્લોઝિંગ કે એક્ઝીટ મિટીંગ
	4.4 મૂલ્યાંકન બાદના ફોલો-અપ અને જાણકારી આપવાની ક્રિયા.
	4.4.1 મૂલ્યાંકનના તારણો માટેના ઉપાયાત્મક પગલાઓ.
	4.4.1.1 સામાન્ય જરૂરિયાતો
	4.4.1.2 મોટી વિસંગતતાઓ માટેનું સુધારાત્મક કાર્ય આયોજન
	4.4.2 જાણકારી આપવાની બાબત:
	4.4.2.1 સભ્યનો ચકાસણી અહેવાલ:
	4.4.2.2 પ્રમાણિકરણ અભિપ્રાય અને ટૂંકી નોંધવાળો અહેવાલ

	5. પગલું 3: આરજેસી પ્રમાણિકરણ  
	6. પગલુ 4: સમયાંતરની કામગીરીનું મૂલ્યાંકન
	6.1 સભ્યની સામયિક કામગીરીનું મૂલ્યાંકન
	6.2 ફોલો-અપ માટેની મહત્વપૂર્ણ મુલાકાતો

	7. પગલું 5: પુનઃ મૂલ્યાંકન અને સાતત્યપૂર્ણ સુધાર:
	8. સંદર્ભો
	પરિશિષ્ટ 1: સુસંગતતાઓ અને વિસંગતતાઓના ઉદાહરણો
	પરિશિષ્ટ 2: સુધારાત્મક કાર્ય આયોજન ટેમ્પ્લેટનો નમૂનો.
	પરિશિષ્ટ 3 મૂલ્યાંકનનું કાર્યાન્વિત પત્રક
	પરિશિષ્ટ 4 ચકાસણી આયોજન ટેમ્પ્લેટ
	પરિશિષ્ટ 5 સભ્ય ચકાસણી અહેવાલની ટેમ્પ્લેટ
	પરિશિષ્ટ 6 પ્રમાણિકરણ અભિપ્રાય અને ટૂંકી નોંધ અહેવાલની ટેમ્પ્લેટ
	પરિશિષ્ટ 7 ચકાસણી મૂલ્યાંકન દરમિયાન સમીક્ષા કરાયેલ પત્રકો અને ચોપડાઓના ઉદાહરણો.
	પરિશિષ્ટ 8 અસરકારક ઓડીટો હાથ ધરવા માટેની માર્ગદર્શિકા

	   પારિભાષિક શબ્દોનો શબ્દકોશ 


