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રરસ્પોન્ન્સબલ જ્વેલરી કયઉન્ન્સલ. 

રિસ્પોન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ એ (આિજેિી) 2005 માાં નીચેના હતેઓુ િાથે 
સ્થાપવામાાં આવેલી બબનનફાકાિક િાંસ્થા છે. 

 

આ મલૂ્યાંકન મેન્યઅુલ અંગે 

આ  આિજેિી મલૂ્ાાંકન મેસયઅુલ એ સ્વ-મલૂ્ાાંકનો (િભ્્ો) અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકનો 
(ઓડીટિો) ને કેવી િીત ેપણૂગ કિવા તે અંરે્ િભ્્ો અને ઓરડટિો માટેની સચૂનાઓ 
ધિાવ ેછે. 

આ એક “જીવાંત દસ્તાવેજ” છે અને અમલીકિણના અનભુવ અને ઉભિતા િાિા 
આચિણના આધાિે આ મેસયઅુલની િમીક્ષા કિવાનો હક્ક આિજેિી આિબક્ષત િાખે છે. 
આિજેિીની વેબિાઈટ ઉપિ મકુા્ેલ વિગન બધા જ અસ્ વિગનનુાં સ્થાન લે છે. આ 
દસ્તાવેજ પ્રવતગમાન છે તેની ખાતિી કિવા, કૃપા કિીને મલુાકાત લો. 

www.responsiblejewellery.com   

ડીસ્્લેઈમર  
મલૂ્ાાંકન મેસયઅુલ (હવ ેપછી મેસયઅુલ) અને મેસયઅુલમાાં ઉલલેખ કિા્ેલા અસ્ 
દસ્તાવેજો કે મારહતીના સ્ત્રોતોની ચોક્િાઈ કે પણૂગતાની બાબત ેકોઈ બાા્ં ેધિી, વોિાંટી 
કિવામાાં આવતી નથી. મેસયઅુલનો ઉપ્ોર્ આ બાબતમાાં િમાવેિ કિા્ેલ બાબતો 
અંરે્ કોઈ પણ લાગ ુપડતા િાષ્ટ્રી્, િાજ્્ કે સ્થાશનક િિકાિી કા્દાઓ, ધાિાઓ, 
શન્મનો, વટહકુમોની જરૂરિ્ાતો કે અસ્ જરૂરિ્ાતોનુાં ઉલલાંઘન કિવાનો ઈિાદો 
ધિાવતો નથી કે તેનુાં સ્થાન લેતો નથી કે અસ્ કોઈ િીત ેતેમાાં ફેિફાિ કિતો નથી. 
િભ્્ો ન હો્ તેમના માટે મેસયઅુલનો ઉપ્ોર્ િાંપણૂગ િીત ેસ્વૈચ્છછક છે અને તે 
આિજેિી અને/અથવા તેના િભ્્ો કે શિગ્નેચિીિ (િહી કિનાિાઓ) શવરૂધ્ધ કોઈપણ 
કાનનુી િીતે જવાબદાિીઓની બળજબિીપવૂગક ફિજ પાડતો નથી કે હક્કોનો ઈિાદો 
ધિાવતો નથી કે તેનુાં િર્જન કિતો નથી, તેન ેસ્થાશપત કે માસ્ કિતો નથી. મેસયઅુલ 
િભ્્ો ન હો્ તેમના પ્રત્્ ેઆિજેિી અને/અથવા તેના િભ્્ કે શિગ્નેચિીઓની 

ખયણથી લઈને છૂટક વેંચયણ સધુી એવય નૈતિક, સયમયજીક અને પ્યાવરણી્ 
વ્્વહયરોને આગળ વધયરવય કે જે હીરય અને સોનયની પરુવઠય સયાંકળનય સમગ્ર 

િબક્કય દરતમ્યન મયનવ અતધકયરોન ુ સન્મયન કરે છે. 
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કોઈપણ કાનનુી િીત ેજવાબદાિીઓની બળજબિીપવૂગકનુાં ફિજ પાડતો નથી, પ્રસ્થાશપત 
કે માસ્ કિતી નથી. મેસયઅુલનુાં પાલન કિવામાાં શનષ્ટ્ફળતા માટે આિજેિી 
અને/અથવા તેના િભ્્ો કે શિગ્નેચિીઓ શવરૂધ્ધ પર્લા કે કા ગ્વાહીનુાં િભ્્ો ન હો્ 
તેમના પાિે કોઈપણ કા્દેિિ કાિણ િહિેે નહીં. 

પછુપરછો કે પ્રતિભયવ 

આ માર્ગદિગન ઉપિના પ્રશતભાવને આિજેિી આવકાિે છે. ઈમેઈલ, ટેબલફોન કે ટપાલ 
દ્વાિા રિસ્પોન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલનો િાંપકગ કિવા શવનાંતી. 

ઈમેઈલ: info@responsiblejewellery.com 

ટેબલફોન: +44 (0)20 7836 6376 

Responsible Jewellery Council 

First Floor, Dudley House 

34-38 Southampton St 

London WC27HF 

UNITED KINGDOM 

 

રિસ્પોન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ એ કાંપની નાંબિ 005449042 િાથ ેઈંગ્લેસડ અને 
વેલિમાાં નોંધા્ેલ રિસ્પોન્સિબલ જ્વેલિી પ્રેક્ટીશિિ બલ. માટેની કાઉન્સિલનુાં એક રેડીંર્ 
નામ છે. 

mailto:info@responsiblejewellery.com
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1. પરરચ્ 

 

1.1 હતે:ુ 
મલૂ્ાાંકન મેસયઅુલ આિજેિી પ્રમાબણકિણ વ્્વસ્થા હઠેળ િભ્્ના કામકાજના 
વ્્વહાિોના માપન કિવા ઉપિ આિજેિી િભ્્ો અને ઓડીટિો માટેની મારહતી ધિાવ ે
છે, ખાિ કિીન ેઆ મેસયઅુલ: 
 આિજેિી પ્રમાબણકિણ મેળવવા માટેની પ્રરિ્ાનુાં વણગન કિે છે. 
 સ્વ-મલૂ્ાાંકન અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકનનો અમલ કેવી િીત ેકિવો તે સ્પષ્ટ્ટ કિે છે. 
 અિિકાિક મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા માટેના શિધ્ધાાંતો ઉપિ માર્ગદિગન પરુૂ પાડે છે. 

1.2 કય ા્કે્ષત્ર 

મેસયઅુલ નીચેની બાબતો માટે તૈ્ાિ કિવામાાં આવેલ છે: 
 આિજેિી શિસ્ટમ હઠેળ પ્રમાબણકિણ માટે અિજી કિતા િભ્્ો: 
 માસ્ કિા્ેલા ઓડીટિો કે જે િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિોની સ્વતાંત્ર ચકાિણી 

હાથ ધિે છે. 
 મલૂ્ાાંકનની પ્રરિ્ામાાં મદદ કિવા માટે નીચેના પસુ્તકો વધાિાની મારહતી પિુી 

પાડે છે. 

 આરજેસી સટીફીકેશન હને્ડબકુ (જી001_2009) 
 આિજેિી શિસ્ટમ અને પ્રમાબણકિણ મેળવવા માટેની 

જરૂરિ્ાતોનુાં શવહાંર્ાવલોકન. 
 ગણુવત્તય ધોરણ મયગાદશાન (G002_2009) 

 વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાં િહલેા ગણુવતાના દિેક ધોિણોનો 
પિીચ્ અને તેના ઉપિનુાં માર્ગદિગન. 

 મલૂ્યાંકન પ્રશ્નો (ટી002_2009)  
 િભ્્ો અને ઓડીટિો દ્વાિા ઉપ્ોર્માાં લેવાની વ્્વહાિોની 

આચાિિાંરહતા અને તેની જોર્વાઈઓ િામ ેિભ્્ોની કામર્ીિીનુાં 
મલૂ્ાાંકન કિવા માટે તૈ્ાિ કિા્ેલા પ્રશ્નોની શ્રેણી. 

 સ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્પનુ્સ્િકય (T003_2009)  
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 હતેલુક્ષી આધાિ ઉપિની વધાિાની તૈ્ાિીઓ અને માર્ગદિગન 
િાથ ેિભ્્ોના ઉપ્ોર્ માટે સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પસુ્તક માળખામાાં 
મકુવામાાં આવેલ મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો. 

 

આ બધા પસુ્તકો આિજેિીની વેબિાઈટ ઉપિ િાવગજશનક િીત ેઅથવા આિજેિી 
વ્્વસ્થાપન ટીમન ેશવનાંતી કિવા પિ ઉપલબ્ધ બને છે. 

   

 

1.3 સાંકલન 

એવી ભલામણ કિવામાાં આવે છે કે સ્વ-મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ા ઉપિ દેખિેખ િાખવા માટે 
અને આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટીમ િાથ ેજરૂરિ્ાત મજુબ િાંપકગ િાખવા માટે િભ્્ો 
“િા્ં ોજક” તિીકે તેમની િાંસ્થાના વ્્વસ્થાપનના એક પ્રશતશનશધની શનમણ ૂાંક કિે. 
િા્ં ોજકના િાંપકગની શવર્તો િાથે આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટીમન ેજાણ કિવા શવનાંતી. 
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2. મલૂ્યાંકન પ્રરિ્ય 
 

2.1 પરરચ્ 

2009-2012 દિશમ્ાન પ્રથમ વખત િભ્્ો દ્વાિા આિજેિી શિસ્ટમનો અમલ કિવામાાં 
આવિે. અમલવાિીના કેસરમાાં શ્રેણીબધ્ધ પર્લાઓ છે કે જે નીચેની આકૃશતમાાં ટૂાંકમાાં 
િજૂ કિવામાાં આવે છે. (આકૃશત 1)  

 

આકૃતિ 1: આરજેસી તસસ્ટમ 2009-2012 મલૂ્યાંકન પ્રરિ્યનય પગલયઓ 

 

 

આ મેસયઅુલ પાાંચ પર્લાઓ પૈકીના દિેક પર્લામાાં ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ મખુ્્ 
પ્રવશૃતઓ અને િાંિાધનોનુાં વણગન કિે છે. તે અિિકાિક મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા માટેના 
શિધ્ધાાંતો ઉપિ િવગ િામાસ્ માર્ગદિગન પણ પરુૂ પાડે છે. 

 પ્રરિ્ાના બધા જ પર્લાઓને લાગ ુપડતા િામાસ્ તત્વો આ શવભાર્ 2 ના 
બાકીના ભાર્માાં વણગવવામાાં આવે છે. 

 પાાંચ પર્લાઓ પૈકીના દિેક પર્લા િાથ ેજોડા્ેલા અનોખા પાિાઓને 
મેસયઅુલના શવભાર્ 3 માાં વણગવવામાાં આવેલ છે. 

 

2.2 મલૂ્યાંકન કયમગીરી અને હતેલુક્ષી આધયર કે પરુયવો. 

2.2.1 કયમગીરીનુાં રેટીંગ્સ - સસુાંગિિય અને તવસાંગિિય 
આિજેિીની વ્્વહાિોની આચાિ િાંરહતામાાં િહલેી જોર્વાઈઓ િામ ેિભ્્ના 
વ્્વહાિોની સિુાંર્તતાની માત્રા િજૂ કિવા માટે કામર્ીિીના િેટીંગ્િ નક્કી કિવામાાં 
આવે છે. સ્વ-મલૂ્ાાંકન અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકન બાંન ેનીચેના કામર્ીિી િાંબાંશધત 
િેટીંગ્િનો ઉપ્ોર્ કિે છે. 

 સિુાંર્તતા  

૧.િભ્્નુાં સ્વ-
મલૂ્ાાંકન  

 

 

   ૨.ઓડીટિનુાં 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન  

 

    ૩. આિજેિી- 
માસ્ કિે છે  

 

    ૩. આિજેિી- 
માસ્ કિે છે  

 

૨૦૦૮ 

 

૨૦૧
૨ 

 

     ૫. િભ્્ પનુ:    
મલૂ્ાાંકન િરૂ 
કિે છે. 

 

િાતત્્પણૂગ સધુાિો  
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 નજીવી શવિાંર્તતા  
 મોટી શવિાંર્તતા  
 લાગ ુપડતુાં નથી. 

 

કામર્ીિી િાંબાંશધત િેટીંર્ની િિતો માટેની વ્્ાખ્્ાઓ કોષ્ટ્ટક 1 માાં પિુી પાડવામાાં 
આવી છે. 

કોષ્ટક 1 કયમગીરીનય રેટીંગની વ્્યખ્્ય 
કયમગીરીનુાં રેટીંગ  વ્્યખ્્ય  

સિુાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓ 
િહીતના િભ્્ોના કામકાજના વ્્વહાિો એ િીત ેકામ 
કિે છે કે જે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથ ેસિુાંર્ત 
બને છે. 

નજીવી શવિાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓ 
િહીતના િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિો એવી િીત ે
કિવામાાં આવ ેકે જે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથ ે
િાંપણૂગ િીત ેસિુાંર્ત નથી. નજીવી કે ર્ૌણ 
શવિાંર્તતાઓને નીચેની પિીન્સ્થશતઓ પૈકીના એક કે 
વધ ુપ્રિાંર્ તિીકે દિાગવવામાાં આવે છે. 

 િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિોની કામર્ીિી, શિસ્ત કે 
અંકુિની છુટી છવાઈ ત્રટુી કે ખામી કે જે 
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની મોટી શવિાંર્તતા 
તિફ દોિી જતી ન હો્, અને/અથવા  

 તાિણ કે જે આ િમ્ના બબિંદુ ઉપિ વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતાનુાં વાસ્તશવક ઉલલાંઘન ન હોઈ િકે 
પિાંત ુતેન ેપ્રમાબણકિણના િમ્ર્ાળા દિશમ્ાન 
િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિોમાાં િાંભશવત અપણૂગતા 
તિીકે નક્કી કિવામાાં આવ.ે 

 

મહત્વની કે મોટી શવિાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ, પ્રરિ્ાઓ િહીતના 
િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિો એવી િીત ેબજાવવામાાં 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  વ્્યખ્્ય  

આવે કે જે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથ ેસિુાંર્ત 
નથી. મોટી શવિાંર્તતાઓન ેનીચેની પિીન્સ્થશતઓ 
પૈકીના એક કે વધ ુપ્રિાંર્ તિીકે દિાગવવામાાં આવે છે.: 
- જરૂિી જોર્વાઈની અમલવાિીની િાંપણૂગ ર્ેિહાજિી. 
- આિજેિી વ્્વસ્થા િાથ ેિાંબાંશધત કામકાજના     
જોખમોનુાં વ્્વસ્થાપન કિવા માટે જરૂિી અંકુિોની 
િાંપણૂગ ઉણપ કે અભાવ અથવા િભ્્ સધુી ફેલા્ેલી 
િમબધ્ધ ખામી. 
- એવી પિીન્સ્થશત કે જ્્ાાં િભ્્ના કામકાજના  
વ્્વહાિોએ મહત્વની ધાિાકી્ કે શન્મનકાિી   
જરૂિી્ાતોને ઓળખી કાઢેલ ન હો્ અથવા ધાિાકી્ કે 
શન્મનકાિી જરૂરિ્ાતોનુાં પાલન થયુાં ન હો્ અને 
સચુનાપાલન ન થવાની ન્સ્થશતને સધુાિવા માટે 
અપિૂતો પ્ર્ત્ન થ્ો હો્. 
- અપણૂગ અમલવાિીને દિાગવતી િાંબાંશધત, પનુિાવશતિત 
કે િાતત્્પણૂગ નજીવી શવિાંર્તતાઓ. 
- મહત્વના ઉલલાંઘનને િાબબત કિવા માટે હતેલુક્ષી 

પિુાવા િાથેનુાં િમથગનકાિી અવલોકન કે કોઈપણ 

તાિણ અથવા મહત્વના ઉલલાંઘનને ટાળવા માટે 

િભ્્ કામકાજના વ્્વહાિો ધિાવ ેછે કે કેમ તે 

બાબત ેજે ર્ાંભીિ િાંકાઓ ઉભી કિે તેવુાં કોઈપણ 

તાિણ કે અવલોકન. 

લાગ ુપડત ુનથી  િભ્્ના કામકાજની પ્રવશૃતઓ, ઉત્પાદન અને/અથવા 
િેવાઓના પ્રકાિ, માપ અને અિિોના આધાિે 
જરૂરિ્ાત કે િિત લાગ ુપડતી નથી. 

 

શવભાર્ 2.2.4 આપવામાાં આવેલ કામર્ીિીના િેટીંગ્િના આધાિે િભ્્ો અને ઓડીટિો 
ઉપિની જવાબદાિીઓની શવર્તો પિુી પાડે છે. 
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નજીવી અને મોટી શવિાંર્તતાના િેટીંગ્િ તિફ દોિી જતા ઉદાહિણરૂપ તાિણો પરિશિષ્ટ્ટ 
1 માાં પિુા પાડવામાાં આવ્્ા છે. 

2.2.2 લયગ ુપડત ુનથી 
એવા િાંજોર્ો કે જેના કાિણે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િભ્્ના કામકાજને લાગ ુપડતી 
ન હોવાનુાં િભ્્ દ્વાિા માનવામાાં આવે તેમાાં િભ્્ તિફથી લાગ ુન પડવાના અવસ્થા 
અંરે્ વણગન કિતી ્ોગ્્ સ્પષ્ટ્ટતાનો િમાવેિ કિવો જરૂિી છે. 
 
 

2.2.3 મહત્વનુાં ઉલલાંઘન 

મહત્વનુાં ઉલલાંઘન એ આિજેિી શિસ્ટમની અખાંડીતતા માટે મહત્વનુાં હોવાનુાં ર્ણવામાાં 
આવે છે તેવી જોર્વાઈઓમાાં િભ્્ દ્વાિા થ્ેલ મોટી શવિાંર્તતાની ન્સ્થશત છે. નીચેની 
જોર્વાઈઓન ેમહત્વની તિીકે વર્ીકૃત કિવામાાં આવેલ છે: 

કોષ્ટક 2: આરજેસી વ્્વહયરોની આચયરસાંરહિયમયાં મહત્વની જોગવયઈઓની ્યદી 
આરજેસી વ્્વહયરોની આચયરસાંરહિય જોગવયઈનો સાંદભા  

1.3. કીમ્બલી પ્રરિ્ા  
1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4 

1.5 ઉત્પાદનની અખાંડીતતા  
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 બાળ મજૂિ અને યવુાન વ્્ન્ક્તઓ  
2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 

2.3 બળપવૂગક કિાવાત ુાં કામ  
2.3.1 

2.6 આિોગ્્ અને સિુક્ષા  
2.6.5 

2.7 શિસ્ત અને ફિી્ાદના કાિણની 
પ્રરિ્ાઓ  

2.7.1 

3.2 જોખમી પદાથો  
3.2.1 

3.3 નકામા પદાથો  
3.3.1 
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જો સ્વ-મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણી મલૂ્ાાંકનમાાં આ મહત્વની જોર્વાઈઓ પૈકીની કોઈપણ 
જોર્વાઈન ેમોટી શવિાંર્તતાનો િેટ આપવામાાં આવે તો આિજેિી શિસ્ટમ હઠેળ િભ્્ 
મહત્વના ઉલલાંઘનની ન્સ્થશતમાાં હોવાનુાં માનવામાાં આવે છે. કોષ્ટ્ટક 3 જ્્ાાં મહત્વના 
ઉલલાંઘનને િોધવામાાં આવે છે ત્્ાાં િભ્્ો અને ઓડીટિો ઉપિની જવાબદાિીઓની 
રૂપિેખા આપે છે. 
 

મહત્વની િરીકે વગીકૃિ કરય્ેલ જોગવયઈઓને નીચે રેખય કરેલય ઈટયલીક પ્રકયરની 
બયજુનો ઉપ્ોગ કરીને સ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્પસુ્િકમયાં અનોખી રીિે ઓળખયવવયમયાં આવે છે. 

જો આ પૈકીની કોઈપણને મોટી તવસાંગિિય િરીકે મલૂ્યાંકન કરવી કે ચકયસવી પડે િેમ 

હો્ િો પછી આનો વ્્વહયરોની આચયરસાંરહિય તવરૂધધ મહત્વનય ઉલલાંઘન િરીકે અથા 
કરવયમયાં આવે છે. 

 

2.2.4 િયરણો અને હતેલુક્ષી પરુયવો 
કામર્ીિીનુાં િેટીંર્ મહત્વના હતેલુક્ષી પિુાવા ઉપિ આધારિત હોવુાં જરૂિી છે. 

હતેલુક્ષી પિુાવાને ચકાિી િકા્ તેવી મારહતી, દસ્તાવેજો, અવલોકનો અને/અથવા 
હકીકતના શવધાનો તિીકે દિાગવવામાાં આવે છે અને તે ગણુાત્મક કે માત્રાત્મક હોઈ િકે 
છે. તેનો મલૂ્ાાંકનકાિ કે ઓડીટિો દ્વાિા એ દિાગવવા માટે ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવે છે કે 
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની િાંબાંશધત જોર્વાઈઓનુાં ્ોગ્્, પણૂગ અને અિિકાિક 
િભ્્ના વ્્ાપાિકી્ વ્્વહાિો દ્વાિા પાલન કિવામાાં આવેલ છે. 

હતેલુક્ષી પિુાવો લાક્ષબણક િીત ેઈસટિવ્યઓુ, દસ્તાવેજોની તપાિ, પ્રવશૃતઓ અને 
ન્સ્થશતઓ, માપન અને કિોટીઓના હાલના પિીણામો કે મલૂ્ાાંકન કા્ગકે્ષત્રની અંદિના 
અસ્ માધ્્મો અને ખાિ િીત ેજરૂિી્ાત િાથે િાંબાંશધત હો્ તેના ઉપિ આધાિ િાખે 
છે. 

હતેલુક્ષી પિુાવા એકઠા કિવાની પ્રરિ્ામાાં દસ્તાવેજો અને િેકોડગિનુાં િેમ્પબલિંર્, 
પ્રશતશનશધનો ઈસટિવ્ય ુલેવો, કમગચાિીની પિાંદર્ી, અને િભ્્ના કામકાજના 
વ્્વહાિોના મહત્વના કા્ોનુાં અવલોકન કિવાનો િમાવેિ થા્ છે. જ્્ાિે દસ્તાવેજની 
તપાિ દ્વાિા પિુાવો એકત્ર કિતા હો ત્્ાિે િેમ્પબલિંર્ની પધ્ધશતઓ અને નમનૂાના કદોને 
ધ્્ાનમાાં લેવા જરૂિી છે. નમનૂાનુાં કદ, ખાિ કિીન ેકુલ િમષ્ષ્ટ્ટની િાંબાંધમાાં, મલૂ્ાાંકનના 
પિીણામોમાાં શવશ્વાિને દેખીતી િીતે પ્રભાશવત કિિ.ે શિસ્ટમ અને પ્રરિ્ા અમલમાાં છે 
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અને અિિકાિકતાને તેની ચકાિણી કિવા માટે માત્ર પિુતા પિુાવા મેળવવા માટે જ 
િેમ્પબલિંર્નો અમલ કિવો જોઈએ. 

હતેલુક્ષી નીચેના પૈકીના બધા હોવા જરૂિી છે. 
 મલૂ્ાાંકનના કા્ગકે્ષત્ર માટેના િમ્ના ર્ાળા િાથ ેસિુાંર્ત. 
 જેનુાં મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણી કિવામાાં આવે છે તેની િાથ ેસિુાંર્ત. 
 ઓળખી કે િોધી િકા્ તેવા  
 સ્પષ્ટ્ટ અને અિાંરદગ્ધ (િાંકા િહીત) 

 

પિુાવાના ઉદાહિણોમાાં નીચેનાનો િમાવેિ થા્ છે પિાંત ુતે આ પિુતા જ મ્ાગરદત 
નથી: 

 માળખ,ુ જવાબદાિીઓ અને િત્તાઓની રૂપિેખા બાાંધતા િાંસ્થાકી્ ચાટગિ. 
 િભ્્ના ઉત્પાદનો અને પ્રરિ્ાઓનુાં વણગન કિતી શવર્તો. 
 કા્દેિિ પિશમટો, પિવાનાઓ કે અસ્ પ્રમાણે અને િાંબાંશધત દસ્તાવેજો અને 

પત્રવ્્વહાિ. 
 અર્ાઉના મલૂ્ાાંકનોની િમીક્ષા. 
 અસ્ માસ્ કિા્ેલ શિસ્ટમો હઠેળ િાંબાંશધત પ્રમાબણકિણોમાાંથી ઓડીટ રિપોટો. 
 પડોિીઓ અને અસ્ રહસ્િેદાિો િહીતના હીતધાિી પક્ષકાિો િાથ ેમારહતીની 

આપ-લે. 
 જોખમ મલૂ્ાાંકનના પત્રકો. 
 

અપેબક્ષત પ્રરિ્ા પિીણામોમાાં ફેિફાિો કે માસ્ કિા્ેલ પ્રરિ્ાઓથી જુદા પડવાની 
બાબતના હતેલુક્ષી પિુાવાને જરૂિી્ાત બાબતની શવિાંર્તતાના તાિણ માટેના 
માસ્ સ્ાશ્ક બચાવ તિીકે ર્ણવામાાં આવે છે. 

 

2.3 સધુયરયત્મક કય ા્ આ્ોજનોની િૈ્યરી 
મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ા દિશમ્ાન, કોઈપણ િોધી કાઢેલ શવિાંર્તતા (નજીવી કે મોટી 
શવિાંર્તતાઓનો િેટ અપા્ેલ જોર્વાઈઓ) માટે ્ોગ્્ સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનો 
તૈ્ાિ કિવાની અને અમલ કિવાની જરૂિ પડે છે. 

 

સધુયરયત્મક કય ા્ આ્ોજનો મયટેની એક ટેમ્પ્લેટ પરરતશષ્ટ 2 મયાં પરુી પયડવયમયાં આવેલ છે 
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સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનો સ્પષ્ટ્ટ, માપી િકા્ તેવા, પ્રાપ્્, વાસ્તશવક હોવા જોઈએ 
અને તે દિેક કા્ગની અમલવાિી માટેના માધ્્મો, િાંિાધનો અને િમ્માળખુાં 
દિાગવતા હોવા જોઈએ. 

આિજેિી વ્્વસ્થાના ધોિણો કે ગણુવતાના ધોિણો પૈકીના દિેક ધોિણ માટે સબુચત 
વ્્વસ્થાપનનુાં વલણ ઉપિની િલાહ સ્ટાસડડગ ર્ાઈડસિ (G002_2009) માાં િમાશવષ્ટ્ટ 
છે. િાંભશવત િમસ્્ાઓનુાં મલૂ્ાાંકન કિવા માટે અને ઉકેલો િોધી કાઢવા માટે બાહ્ય 
મદદ પણ આ તબકે્ક િોધી િકા્ છે. 

સધુાિાત્મક અને અટકા્તી પર્લાઓ એમ બાંનેનો િમાવેિ કિી િકે. 
 સધુાિાત્મક કા્ગન ેશવિાંર્તતાના કે અકસ્માતના કાિણને તેન ેફિી બનતુાં 

અટકાવવા માટે તેન ેદૂિ કિવા માટે અમલમાાં મકુા્ેલ કા્ગ તિીકે દિાગવવામાાં 
આવે છે. 

 અટકા્તી કા્ગન ેશવિાંર્તતા કે અકસ્માતના પ્રિાંર્ને અટકાવવા માટે અમલમાાં 
મકુા્ેલ એક પર્લા તિીકે દિાગવવામાાં આવે છે. 

 

અમલમાાં મકુા્ેલ સધુાિાત્મક અને/અથવા અટકા્તી કા્ોની અિિકાિકતાનુાં 
મલૂ્ાાંકન કિવુાં જરૂિી છે. 

 પર્લાઓએ કે કા્ોએ નવા વાસ્તશવક અને/અથવા િાંભશવત જોખમો ઉભો ક્ાગ 
નથી અને  

 શવિાંર્તતાને ફિી બનતી ટાળવા માટે મળુ કાિણનો ઉપા્ ક્ો છે. 
િભ્્ ેશવિાંર્તતાની લાક્ષબણક્તા અને તીવ્રતા િાથે સિુાંર્ત બને તે િીત ેઆ કા્ગનો 
અમલ કિવા માટે ્ોગ્્ િીત ેલા્કાત ધિાવતા અને/અથવા અનભુવી કમગચાિીને 
પિાંદ કિવા જોઈએ. 

2.4 સભ્્ો અને ઓડીટરોની જવયબદયરીઓ અને કિાવ્્ો. 

2.4.1 સયમયન્્ જવયબદયરીઓ 

નીચેની િામાસ્ જવાબદાિીઓ એવી ભશૂમકાઓનુાં વણગન કિે છે કે જે િભ્્ો અને 
ઓડીટિો ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ા દિશમ્ાન ધિાવ ેછે. 
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2.4.1.1 લલડ ઓડીટર (મખુ્્ ઓડીટર) 
બલડ ઓડીટિ િભ્્ દ્વાિા માસ્ કિા્ેલ આ્ોજન અને કા્ગક્ષેત્રની અંદિ ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકનના અિિકાિક અને કા્ગક્ષમ િાંચાલન અને પણૂગતાની ખાતિી કિવા કે તેન ે
શનશચિંત કિવા માટે જવાબદાિ છે. 
 

વધાિામાાં, લીડ ઓડીટિની જવાબદાિીઓ અને પ્રવશૃતઓ નીચેની બાબતોન ેઆવિી 
લેવી જોઈએ. 

 જ્્ાિે ચકાિણી મલૂ્ાાંકનનુાં કા્ગકે્ષત્ર અને આ્ોજન નક્કી કિવામાાં આવે ત્્ાિે 
િભ્્ િાથ ેચચાગ-શવચાિણા કિવી. 

 મલૂ્ાાંકનના હતેઓુને પિુા કિવા માટે જરૂિી હો્ તેવી મહત્વની પષૃ્ટ્ઠભશૂમની 
મારહતી મેળવવી. 

 ઓડીટ ટુકડી િચવી અને તેની પ્રવશૃતઓને સચુના આપવી. 
 ઓડીટ આ્ોજન તૈ્ાિ કિવુાં અને તેની િભ્્ન ેઅને ઓડીટ ટુકડીના િભ્્ોન ે

મારહતી આપવી. 
 ઉપ્ોર્ી કે કામમાાં ચાલ ુદસ્તાવેજોની તૈ્ાિીન ેિાંકબલત કિવી. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન જે ઉદભવે તેવી કોઈપણ િમસ્્ાઓનો ઉકેલ 

લાવવો. 
 જ્્ાિે ઓડીટના હતેઓુ પ્રાપ્ત થઈ િકે તેવા ન હો્ ત્્ાિે તેન ેસ્વીકાિવા અને 

તેના કાિણોની િભ્્ન,ે આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડીને જાણ કિવી. 
 બધી જ ચચાગઓમાાં મલૂ્ાાંકન ટુકડીની િજુઆત કિવી. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના તાિણોની િભ્્ને જાણ કિવી. 
 જો શવનાંતી કિવામાાં આવે તો િભ્્ન ેકામકાજના સધુાિાઓના સચુન કિાવવા. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકનમાાં િોધી કઢા્ેલ મોટી શવિાંર્તતાઓ માટે સધુાિાત્મક કા્ગ 

આ્ોજનોને માસ્ કિવા. 
 પ્રમાબણકિણ ઉપિના અબભપ્રા્ િહીત ચકાિણીના પિીણામોની િભ્્ને અને 

આિજેિીને જાણ કિવી. 

2.4.1.2 ઓડીટર 

ઓડીટિની જવાબદાિીઓ અને પ્રવશૃતઓએ નીચેની બાબતોન ેઆવિી લેવી જોઈએ. 
 બલડ ઓડીટિની સચુનાઓનુાં પાલન કિવુાં અને તેમને મદદ કિવી. 
 િોંપવામાાં આવેલા કા્ોનુાં હતેપુવૂગક, અિિકાિક િીતે, અને કા્ગક્ષમ 

િીત ેઆ્ોજન કિવુાં અને અમલ કિવો. 
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 હતેલુક્ષી પિુાવા એકત્ર કિવા અને તેનુાં શવશ્લેષણ કિવુાં. 
 લીડ ઓડીટિની સચુના હઠેળ રિ્ાિીલ દસ્તાવેજો તૈ્ાિ કિવા. 
 વ્્ન્ક્તર્ત ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના તાિણોની દસ્તાવેજી આધાિ દ્વાિા 

િાચવવા. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકનને લેબખતમાાં િહા્ કિવી.  

2.4.1.3 સભ્્ો 
જેનુાં મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણી કિવામાાં આવે છે તેવા િભ્્ોની જવાબદાિીઓ અને 
પ્રવશૃતઓમાાં નીચેની બાબતો આવિી લેવી જોઈએ. 

 જરૂિી્ાત મજુબ ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના હતેઓુ અને કા્ગકે્ષત્ર અંરે્ 
કમગચાિીને જાણ કિવી. 

 ઓડીટ ટુકડી માટે જરૂિી િાંિાધનો પિુા પાડવા. 
 ઓડીટ ટુકડીની િાથ ેિહવેા માટે િક્ષમ કે ્ોગ્્ િભ્્ સ્ટાફની શનમણુાંક 

કિવી. 
 વ્્ાવિાશ્ક આિોગ્્, િલામતી અને અસ્ જરૂરિ્ાતો જેવા કોઈપણ 

જોખમોથી ઓડીટિો મારહતર્ાિ છે તેની ખાતિી કિવી. 
 સશુવધાઓ, કમગચાિીવર્ગ અને મહત્વની મારહતી અને દસ્તાવેજોની 

પ્રાચ્પ્તનો પ્રબાંધ કિવો. 
 િભ્્ ચકાિણી અહવેાલના તાિણોનો જવાબ આપવો. 
 જરૂિી સધુાિાત્મક કા્ગ-આ્ોજનો શવકિાવવા અને અમલ કિવો. 

2.4.2 તવસાંગિિયઓમયાંથી ઉદભવિી ફોલો-અપ કે અનવુિી જવયબદયરીઓ 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન િોધી કઢા્ેલ શવિાંર્તતાઓ માટે જરૂિી 
ફોલો-અપ પર્લાના િાંબાંધમાાં િભ્્ો અને ઓડીટિો જે જવાબદાિીઓ ધિાવ ેછે તે 
અંરે્ની શવર્તને નીચેનુાં કોષ્ટ્ટક વણગવે છે. 
 

કોષ્ટક 3: મલૂ્યાંકન પ્રરિ્યનય િયરણોનય આધયરે સભ્્ો અને ઓડીટરોની જવયબદયરીઓ. 
કયમગીરીનુાં 
રેટીંગ  

સ્વ-મલૂ્યાંકન  ચકયસણી મલૂ્યાંકન 

મહત્વનુાં 
ઉલલાંઘન  

 

આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટીમને 
મહત્વનય ઉલલાંઘનોની િયત્કયલલક 
જાણ કરવયની સભ્્ો જવયબદયરી 

ઓડીટર આરજેસી વ્્વસ્થયપન 
ટીમને બધય જ મહત્વનય 
ઉલલાંઘનોની િયત્કયલલક રીિે 
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કયમગીરીનુાં 
રેટીંગ  

સ્વ-મલૂ્યાંકન  ચકયસણી મલૂ્યાંકન 

ધરયવે છે. 
 

                     જ 

            જ       /     
                   જ         
                            

   .                   
          ફ                 
                               

       .                  
              જ          
          જ            
                         
                          
       જ                 

     .      

મયરહિી આપશે. 
 

સભ્્ તવરૂધધ તશસ્િતવિ્ક 
કય ા્વયહીઓ આગળ વધયરવયમયાં 
આવશે કે જે આરજેસીનય 
સભ્્પદનય હાંગયમી કે કય્મી 
નકુશયન કે ખોટમયાં પરરણમી શકે 
છે. 

મોટી 
શવિાંર્તતાઓ 

 

િભ્્ોએ પિુતા સધુાિાત્મક 
અને/અથવા અટકા્તી 
પર્લાઓ અને દસ્તાવેજો આ 
ઉપચાિાત્મક કે સધુાિાત્મક કા્ગ 
આ્ોજનમાાં તૈ્ાિ કિવા જોઈએ. 
 
િભ્્ોએ આ પર્લાઓ કે કા્ોન ે
િમ્બધ્ધ િીતે અમલમાાં મકુવા 
જરૂિી છે અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકન 
પહલેા તેમની અિિકાિકતાનુાં 
મલૂ્ાાંકન કિવુાં જોઈએ. મોટી 
શવિાંર્તતાઓનુાં શનવાિણ કિવા 
માટેના કા્ગનો પિુાવો ચકાિણી 

િભ્્ોએ પિુતા સધુાિાત્મક 
અને/અથવા અટકા્તી 
પર્લાઓ તૈ્ાિ કિવા જોઈએ 
અને તેના દસ્તાવેજી આધાિ 
સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનમાાં 
િાખવા જોઈએ. 

િભ્્ ત્્ાિબાદ ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકનના 1 માિની અંદિ આ 
સધુાિાત્મક આ્ોજનને લીડ 
ઓડીટિ તિફ િવાના કિવુાં 
જોઈએ અથવા અસ્ િીત ેિાંમશત 
િધા્ા મજુબ િવાના કિવુાં 
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કયમગીરીનુાં 
રેટીંગ  

સ્વ-મલૂ્યાંકન  ચકયસણી મલૂ્યાંકન 

મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન ઓડીટિ દ્વાિા 
િમીક્ષા માટે ઉપલબ્ધ કે પ્રાપ્્ 
કિાવો જોઈએ. 
 

જોઈએ. 

જ્યાં સધુી બધી જ મોટી 
તવસાંગિિયઓનુાં પરુિી મયત્રયમયાં 
તનવયરણ કરવયમયાં ન આવે ત્્યાં 
સધુી અથવય લીડ ઓડીટર દ્વયરય 
મયન્્ કરય્ેલ સધુયરયત્મક કય ા્ 
આ્ોજનમયાં િેને  ડપી લેવયમયાં 
આવ્ય ુન હો્ ત્્યાં સધુી ઓડીટર 
પ્રમયલણકરણ મયટે સભ્્ની 
ભલયમણ કરી શકિો નથી. 

જો મોટી તવસાંગિિય કે 
તવસાંગિિયઓની બયબિે 
પ્રમયલણકરણ આપવયમયાં આવે િો 
િે ચકયસણી મલૂ્યાંકનની 
િયરીખથી 1 વિા મયટે મયન્્ છે. 

1 વષગના પ્રમાબણકિણની પણૂગતા 
પવેૂ િભ્્ ેમોટી શવિાંર્તતાના 
કે્ષત્રોનુાં શનવાિણ કયુગ છે અથવા તો 
આ કા્ોની અમલવાિીની રદિામાાં 
પ્રર્શત િાિી િીતે ચાલ ુછે તેની 
ખાતિી કિવા માટે એક ફોલો-અપ  

મલૂ્ાાંકન થવુાં જોઈએ. જ્્ાાં ્ોગ્્ 

લાર્ ેત્્ાાં ઓડીટિ િાંમત થઈ િકે 

કે િભ્્ અસ્ માધ્્મો જેવા કે 

ઈલેકરોશનક િીતે અથવા રિમોટ 

કોસફિસિ માિફત ઓડીટિન ેજરૂિી 
પિુાવા મોકલી િકે છે. અમલવાિી 
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કયમગીરીનુાં 
રેટીંગ  

સ્વ-મલૂ્યાંકન  ચકયસણી મલૂ્યાંકન 

કિા્ેલા પર્લાઓની 
અિિકાિકતાનુાં િભ્્ દ્વાિા 
મલૂ્ાાંકન થવુાં જરૂિી છે. 

નજીવી 
શવિાંર્તતા  

 

િભ્્ોએ પિુતા ઉપચાિાત્મક 
અને/અથવા અટકા્તી 
પર્લાઓ તૈ્ાિ કિવા જોઈએ 
અને આ બાબતને સધુાિાત્મક 
કા્ગ આ્ોજનમાાં દસ્તાવેજી 
સ્વરૂપ આપવુાં જોઈએ. 
 

નજીવી શવિાંર્તતાઓને ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકન પહલેા પણૂગ િીતે 
  વાિવાની જરૂિ નથી પિાંત ુહાથ 
ધિા્ેલા સધુાિાત્મક પર્લાના 
પિુાવા ઉપલબ્ધ હોવા જોઈએ. 
અમલવાિી કિા્ેલા પર્લાઓની 
અિિકાિકતાનુાં િભ્્ો દ્વાિા 
મલૂ્ાાંકન થવુાં જરૂિી છે. 

 

િભ્્ોએ પિુતા ઉપચાિાત્મક 
અને/અથવા અટકા્તી 
પર્લાઓ તૈ્ાિ કિવા જોઈએ. 
અને આ બાબતને સધુાિાત્મક 
કા્ગ આ્ોજનમાાં દસ્તાવેજી 
સ્વરૂપ આપવુાં જોઈએ. 
 

નજીવી શવિાંર્તતાઓનુાં શનવાિણ 
કે દેખિેખ િાખતા સધુાિાત્મક 
અને અટકા્તી પર્લાઓ 3 
વષગના પ્રમાબણકિણના 
િમ્ર્ાળામાાં પિુા કિવા જરૂિી 
છે. 
 

પછીના પ્રમાબણકિણ મલૂ્ાાંકન 
અને/અથવા મલુાકાતો દિશમ્ાન 
ઓડીટિ દ્વાિા કા્ગ આ્ોજનની 
િમીક્ષા થઈ િકે છે. 

જો નજીવી તવસાંગિિયઓ સયથે 

પ્રમયલણકરણ આપવયમયાં આવે િો િે 

મલૂ્યાંકનની િયરીખથી 3 વિો મયટે 

મયન્્ રહ ેછે. 
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3. પગલુાં 1: સભ્્ો દ્વયરય સ્વ-મલૂ્યાંકન 

3.1 સ્વ-મલૂ્યાંકનનો હતે ુ

પ્રથમ પર્લામાાં, િભ્્ો તેમની િાંસ્થા અને તેની િવલતોનુાં સ્વ-મલૂ્ાાંકન અમલમાાં મકેુ 
છે. સ્વ- મલૂ્ાાંકનના ત્રણ હતેઓુ છે: 
 િભ્્ો માટે તેમના કામકાજના એવા ભાર્ોન ેઓળખી કાઢીને કે જે ભાર્ો િિી્ 

િીત ેહીિા અને/અથવા િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળમાાં ્ોર્દાન આપે છે, 
તેમને ઓળખી કાઢીને પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રન ેદિાગવવા માટે. 

 િભ્્ો માટે આિજેિી શિસ્ટમની જરૂરિ્ાતો િામે વ્્ાપાિના વ્્વહાિોની િમીક્ષા 
કિવા માટે. આ બાબત શવિાંર્તતાના કોઈપણ ક્ષેત્રોને ઓળખી કાઢવાની અને 
ઓડીટ અર્ાઉ જ તેમને શનવાિવાની તક પિુી પાડ ેછે. 

 િભ્્ો માટે, ઓટીડિોને કા્ગક્ષમતાથી અને અિિકાિક િીત ેકા્ગ કિવા િમથગ 
બનાવવા મહત્વની મારહતી1,2 ભેર્ી કિવા માટે. 

 

3.2 સ્વ-મલૂ્યાંકનનુાં પનુરયવિાન 

િભ્્ એક સ્વતાંત્ર ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની બાબત ેઆર્ળ વધી િકે તે પહલેા એક સ્વ-
મલૂ્ાાંકનની જરૂિ પડે છે. 
આમ છતાાં, ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પહલેા અને પછી વધ ુપનુિાવશતિત િમીક્ષાઓ હાથ 
ધિવા માટે િભ્્ો સ્વ-મલૂ્ાાંકન ટુલકીટ્િનો ઉપ્ોર્ કિવાનુાં પિાંદ કિી િકે. 

3.3 પ્રમયલણકરણનુાં કય ા્કે્ષત્ર 

સ્વ-મલૂ્ાાંકનમાાં પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્રની અંદિ આવતી િભ્્ના કામકાજની બધી જ 
પ્રવશૃતઓને આવિી લેવી જરૂિી છે. 

એક સ્વ-મલૂ્ાાંકન િરૂ કિવામાાં, િભ્્ોએ તેમના કામકાજ માટે પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર 
નક્કી કિવુાં જરૂિી છે. પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર િભ્્ના કામકાજની પ્રવશૃતઓ અને 
સશુવધાઓના એવા ભાર્ોને આવિી લે છે કે જે ભાર્ો િિી્ િીતે હીિા અને/અથવા 
િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળને િહા્તા  કિે છે. 
પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રની અંદિ િમાવવી જરૂિી ફેશિલીટીઓ એ એવી શમલકતો કે 
ઈમાિતો છે કે જે: 

 િભ્્ની માબલકી હઠેળ કે અંકુિ હઠેળ છે, અને  



 

 

Page 22 of 115 

 િિી્ િીત ેહીિા અને/અથવા િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળમાાં ્ોર્દાન 
આપે છે. 

   

“શન  ત્રણ”ની આિજેિીની વ્્ાખ્્ા માટે, પાિીભાશષક િબ્દોના િબ્દકોિને જુઓ. 

આિજેિી શિસ્ટમ િાંસ્થાકી્ માળખાઓના શવશવધ આકાિો અને પ્રકાિોને િમાવવા માટે 
તૈ્ાિ કિવામાાં આવેલ છે કે જે આિજેિી િભ્્પદની િચના કિે છે. આકાિોના શવસ્તાિ, 
જટીલતા અને કામકાજના પ્રકાિ િાથ ેિાંસ્થાકી્ માળખાઓ િમતલ કે અનેકશવધ 
સ્તિવાળા હોઈ િકે. 
 

આકૃશત 2, આકૃશત 3 અને આકૃશત 4 એ િાંસ્થાકી્ માળખાઓની ્ોજનાઓના ઉદાહિણો 
છે. આ આકૃશતઓ નીચેના સ્તિો પૈકી અમકુ કે બધા સ્તિો િાથે િાંસ્થાઓમાાં 
પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર કેવીિીતે નક્કી થા્ છે. તે િમજાવ ેછે 
 

 વડી કચેિી /કોપોિેટ  

 પ્રાદેશિક શવભાર્ કે વ્્ાપાિકી્ એકમો  

 કા્ગસ્થળ/િવલત 

 

જો નીચેના જેવા િભ્્ના કામકાજમાાં ફેિફાિ થા્ નહી તો પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર 
બદલિ ેનહીં.  

 િાંસ્થાકી્ પનુર્ગઠન 

 હીિા અને િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળ િાથ ેિાંબાંશધત િેિવેચાણ અને 
હસ્તાાંતિણ અને કાિોબાિનો ઈક્વીટી રહસ્િો.  

 પ્રવશૃતઓ, ઉત્પાદનો અને પ્રરિ્ાઓ િાંબાંશધત ફેિફાિો. 
 િભ્્ની િવલતના સ્થાન અને વહેંચણીમાાં ફેિફાિ. 
 બાહ્ય પ્રભાવો જેવા કે કા્દાકી્ વાતાવિણ, શન્મનો અને/અથવા અસ્ 

સ્ટેકહોલડિની અપેક્ષાઓ અને વચનબધ્ધતાઓમાાં ફેિફાિ કે જે િાંસ્થાને અિિ 
કિે છે. 

 

પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્રન ેલર્તા ફેિફાિોને ફોલો-અપ ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પહલેા પકડી 
લેવા અને તેનુાં પનુઃ મલૂ્ાાંકન કિવુાં જરૂિી છે. પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્રને લર્તા કોઈપણ 
ફેિફાિોની આિજેિીને જાણ કિવી જરૂિી છે.  
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સ્વ-મલૂ્ાાંકન ્ોગ્્ િીત ેપણૂગ કિવામાાં આવે છે. તેની ખાતિી માટે િભ્્ દ્વાિા 
પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રન ેસ્પષ્ટ્ટ િીત ેદિાગવવુાં જરૂિી છે. એટલુાં મહત્વનુાં એ છે કે 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન (જુઓ શવભાર્ 4) નુાં આ્ોજન કિવા માટે ઓડીટિો દ્વાિા 
પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્રનો ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવે.  

 

 

આકૃતિ 2: સભ્્નય કયમકયજનય પેટય ઘટક િરીકે તનધયારરિ કરય્ેલ પ્રમયલણકરણ સયથે 
મોટી સાંસ્થયની લયક્ષલણ્િયવયળાં 3 સ્િરવયળાં સાંસ્થયકી્ મયળખુાં. 

 

 

 

 

 
 

આકૃતિ 3: િેનય મોટયભયગનય કયમકયજ િરીકે તનધયારરિ કરય્ેલ પ્રમયલણકરણનય કય ા્  ત્ર 
સયથે મધ્મ કદની લયક્ષલણ્િયવયળી સાંસ્થયનુાં એક 2 સ્િરવયળાં સાંસ્થયકી્ મયળખુાં. 

 

 

Head Office  
- Corporate 

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

 

સ્તિ 1 

સ્તિ 2 

Head Office  
- Corporate 

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

હડે ઑરફસ   

 - કૉપોરેટ  

સ્થળ/સવલિ  1 સ્થળ/સવલિ  2 સ્થળ/સવલિ  3 સ્થળ/સવલિ  4 સ્થળ/સવલિ  5 

  પ્રમાણીકિણની 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 

સ્તિ 1 

સ્તિ 2 

 

સ્તિ3  

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 

હડે ઑરફસ   
- કૉપોરેટ 

પ્રયદેતશક/તવભયગી્   
વ્્યપયર એકમ   1 

પ્રયદેતશક/તવભયગી્   

 વ્્યપયર એકમ  2 
પ્રયદેતશક/તવભયગી્   

 વ્્યપયર એકમ  3 

સ્થળ/સવલિ  1 સ્થળ/સવલિ  2 સ્થળ/સવલિ  3 સ્થળ/સવલિ  4 સ્થળ/સવલિ  5 સ્થળ/સવલિ  6 

 

 

 

પ્રમાણીકિણની  તક   
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આકૃતિ 4: સમગ્ર વ્્યપયર િરીકે તનધયારરિ કરય્ેલ પ્રમયલણકરણ કય ા્કે્ષત્ર સયથે નયની 
સાંસ્થયની લયક્ષલણ્િયવયળાં એક સમિલ સાંસ્થયકી્ મયળખુાં. એક સયઈટ/સવલિ ધરયવિય 

સભ્્ો મયટે આ મોડેલ સયમયન્્ છે. 
 

એ વયિની નોંધ લો કે આ સાંસ્થયઓનય પ્રકયરોની સાંપણૂા શે્રણી કે તવસ્િયર નથી અને સભ્્ો 
આ ઉદયહરણોનુાં સા્ં ોજન કે ફેરફયરવયળય હોઈ શકે છે. 

 

દરેક રકસ્સયમયાં, પ્રમયલણકરણનય કય ા્કે્ષત્રમયાં હીરય અને/અથવય સોનયનય આભિૂણની પરુવઠય 
સયાંકળમયાં સિી્ રીિે સહ્ોગ આપે િેવય સભ્્નય વ્્યપયરનય બધય ભયગોનો સમયવેશ 

કરવો જરૂરી છે. 
 

ખાણકામની િવલતો ધિાવતા િભ્્ોએ નીચેની બાબતોની નોંધ લેવી જોઈએ. 
 ખાણના જીવનચિના કામ િોંપા્ા પવેૂના તબક્કાઓમાાં િોધકામમાાં િહલેી 

િવલતોની ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના એક ભાર્ તિીકે મલુાકાત લેવામાાં આવતી 
નથી. ખાણના જીવનચિના આ તબક્કાઓના કામકાજના વ્્વહાિોનો જ્્ાાં 
જરૂિી અને ્ોગ્્ લાર્ ેત્્ાાં નીશતઓ, શિસ્ટમો, પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓની 
ડેસ્કટોપ િમીક્ષા દ્વાિા આધાિ તિીકે દિાગવી િકા્ છે. 

 જો ફેશિલીટી ઉપિ િીવિાઈન ટેઈલીંગ્િ રડસ્પોઝલનો ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવતો 
હો્ તો માઈશનિંર્ િવલતને આિજેિી પ્રમાબણકિણમાાંથી બહાિ િાખવામાાં આવે 
છે. તેમ છતાાં તે િવલત ઉપિ બધી જ અસ્ િીઓપી જોર્વાઈઓ લાગ ુપડે 
છે અને તેનો ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રમાાં િમાવેિ કિી િકા્ છે. 

 જો વેંચી િકા્ તેવા હીિા કે િોનુાં ન હો્ જેમ કે જ્્ાાં ખશનજતત્વોના જથ્થામાાં, 
ઉત્પાદનોની પ્રરિ્ામાાં કે નકામા પદાથોમાાં િોનુાં એક િોધનુાં તત્વ હો્ ત્્ાાં 
માઈશનિંર્ િવલતને પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રમાાં િમાવવામાાં આવતી નથી.  

 હીિા અને/અથવા િોનુાં િહીત અનેકશવધ વસ્તઓુ કે ઉત્પાદનો ઉત્પન્ન કિતી 
માઈશનિંર્ િવલતને પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રની બહાિ મકૂી િકા્ છે, જો તે 
માઈશનિંર્ િવલત દ્વાિા ઉત્પન્ન થતી ચીજવસ્તઓુને િમાાંતિ પ્રમાબણકિણ 

પ્રમાણીકિણની તક 

િપાટ  

માળખુાં  
Common Owner Site/Facility 1 Site/Facility 2 

 

 

 
એક  જ  માલીક  સ્થળ/સવલિ  1 સ્થળ/સવલિ  2 



 

 

Page 25 of 115 

વ્્વસ્થા લાગ ુપડતી હો્ કે જેને આિજેિી દ્વાિા ટેકશનકલ િીત ેઆિજેિી 
શિસ્ટમના િમકક્ષ હોવાનુાં ર્ણવામાાં આવે છે.  

 જોર્વાઈઓ 2.11.2 અને 2.11.3 પ્રાિાંબભક પ્રમાબણકિણના 12 મહીના પહલેાના 
િમ્ની પ   વતી િીતે લાગ ુપડતી નથી. 

 જોર્વાઈઓ 3.5.1 અને 3.5.2 શવશ્વ વાિિાનો કે િબક્ષત શવસ્તાિનો દિજ્જો 
નક્કી કિવામાાં આવે તે પહલેા કામકાજમાાં િહલેી માઈશનિંર્ િવલતોને 
પચાદવતી અિિથી લાગ ુપડતી નથી. 

 જોર્વાઈ 4.4 2010 પહલેા શવશધવત િીત ેિરૂ થ્ેલ હાલની િવલતો માટે 
મલુ્ાાંકનોને અિિ કિવા માટે પચાદવતી અિિથી લાગ ુપડતી નથી. 

 

3.4 સ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્પસુ્િક 

િભ્્ો દ્વાિા ઉપ્ોર્ થા્ તે માટે આિજેિી દ્વાિા એક સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પસુ્તક 
(T003_2009) શવકિાવવામાાં આવેલ છે. તે નીચેના શવભાર્ોમાાં સુ્ ોજીત કિા્ેલ છે. 
 શવભાર્ 1 - િભ્્ની મારહતી અને પ્રમાબણકિણ    કા્ગકે્ષત્ર  
 શવભાર્ 2 - મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો  
 શવભાર્ 3 - િામાસ્ તાિણો અને સધુાિા માટેની તકો. 
 શવભાર્ 4 - ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટેની શવનાંતી. 

3.5  તવભયગ 1- સભ્્ની મયરહિી અને પ્રમયલણકરણનુાં કય ા્કે્ષત્ર 

આ શવભાર્માાં િભ્્ ેતેના વ્્ાપાિની શવર્તો, િાંસ્થાકી્ માળખુાં અને પ્રવશૃતઓનુાં 
વણગન અંરે્ની પષૃ્ટ્ઠભશૂમની મારહતી અને પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્ર હઠેળ આવતી દિેક 
િવલતની ્ાદી પણ પિુી પાડવી જરૂિી છે. 
 

જરૂિી મારહતીમાાં નીચેનાનો િમાવેિ થા્ છે: 
 

1. િભ્્ના વ્્ાપાિનુાં નામ, પ્રકાિ (એટલે કે ખાણ, છૂટક વેંચાણ વરે્િે) અને 
િિનામાની શવર્તો. 

2. િા્ં ોજકના નામો િહીતના મહત્વના િભ્્ કમગચાિી માટેના િાંપકગની શવર્તો 
અને સ્વમલૂ્ાાંકનના કોઈપણ અને પિુક ભાર્ો અને ઓડીટિ િાથ ેપત્રવ્્વહાિ 
માટે નક્કી કિેલ િાંપકગ . 

3. પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્ર અંદિની દિેક િવલત અંરે્ની મહત્વની શવર્તો જેવી 
કે: 
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અ. નામ 

બ. શનશચત સ્થાન  
ક. કમગચાિીઓ અને કોસરેક્ટિોની િાંખ્્ા  
ડ. વ્્ાપાિના પ્રકાિનુાં ટુાંકુ લેબખત વણગન. 

 

નોંધ: ઘણી બધી એક િિખી િવલતો િાથેના િભ્્ો માટે, (જેમ કે મોટી િાંખ્્ાના 
સ્ટોિગ ધિાવતા મોટા રિટેઈલિો) િવલતોનુાં વણગન અશનવા ગ્ િીત ેએક િમાન હોવા 
તિીકે વણગન કિી િકા્ છે અને પ્રત્્ેક િવલત ધિાવતા અલર્ દસ્તાવેજને (અથવા 
એક િિખી િવલતના જૂથ બનાવેલ) વકગબકુ િાથે જોડી િકા્. 
 

ટૂાંકમાાં, આ શવભાર્માાં પિુી પાડવામાાં આવેલી મારહતી આ મેસયઅુલના શવભાર્ 3.3 માાં 
વણગવ્્ા મજુબ પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્ર ઉપિની શવર્તો પિુી પાડ ેછે. 
 

3.6  તવભયગ 2 - સ્વ-મલૂ્યાંકન પ્રશ્નો 

3.6.1 પવૂા ભતૂમકય   

િભ્્ સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પસુ્તકમાાં િહલેા મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો પિુા કિે છે અને જવાબો, 
પિુાવા અને તાિણો પિુા પાડે છે કે જે દિાગવ ેછે કે ધાંધો વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાં 
િહલેી જોર્વાઈઓથી શવરૂધ્ધ કેવી િીત ેકામ કિે છે. 
 

સ્વ-મલૂ્ાાંકનમાાં પિુતા પિુાવા એકઠા કિવા જોઈએ અને િોનુાં અને હીિાના જવાબદાિ 
પિુવઠા િાાંકળમાાં િહલેા જવાબદાિ નૈશતક, િામાજીક, પ્ાગવિણી્ વ્્વહાિો િાંબાંશધત 
તેની કામર્ીિીને િજુ કિવા માટે વ્્ાપાિના વ્્વહાિોની પિુતી માત્રાને આવિી લેવા 
જોઈએ. દાખલા તિીકે, સ્વ-મલૂ્ાાંકન નીચેની  રિ્ા ગ્રહણ કિી િકે: 

1. વડી કચેિી ઉપિ અથવા િભ્્ના િામાસ્ િમગ્ર કાંપનીમાાં ફેલા્ેલી શિસ્ટમો 
અને પ્રરિ્ાઓના મહત્વના સ્થાન ઉપિ િમીક્ષા. 

2. શવભાર્ી્ કે િવલતની ખાિ શિસ્ટમો અને  રિ્ાઓની િમીક્ષા. 
3. તે ખાિ શિસ્ટમો અને પ્રરિ્ાઓની અમલવાિીનુાં મલૂ્ાાંકન. 

 

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો િભ્્ોન ેનીચેની બાબત કિવા જણાવે છે: 

 સ્વ-મલૂ્ાાંકનની જરૂરિ્ાતો મથાળા િાથેના ખાનામાાં નોંધેલા આદેિો કે સચુનો 
પૈકી દિેકનુાં પાલન કે દેખિેખ િાખવી. 
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 પિુાવાની ્ાદી બનાવો અને તાિણોના િમથગનમાાં હતે ુ  પિુાવા મથાળા 
િાથેના ખાનામાાં િહલેા કોઈપણ લાગ ુપડતા િાંદભોનો િમાવેિ કિો. આ 
બાબત પિુાવાના પ્રકાિને દિાગવવા માટે ખાનાઓમાાંથી એક કે વધ ુખાનાઓન ે
ટીક કિવાનો િમાવેિ કિે છે. (દસ્તાવેજીકિણ, અવલોકન કે શન્મપાલન 
અને/અથવા પ્રમાણપત્ર)  

 કોઈપણ તાિણો, દેખીતી શવિાંર્તતાઓ, શવપિીત ન્સ્થશતઓ, અવલોકનો 
અને/અથવા જરૂરિ્ાતની બાબત ેસિુાંર્તતાની માત્રા િાંબાંધમાાં    વા લા્ક 
શિચ્ધ્ધઓને દસ્તાવેજી સ્વરૂપ આપવુાં. આ બાબતની નોંધ અવલોકનો અને 
તાિણો મથાળા િાથેના ખાનામાાં કિવામાાં આવે છે. 

 િાંબાંશધત જરૂરિ્ાતનુાં વ્્વસ્થાપન કિવાની જવાબદાિી િાથે િભ્્ના િાંસ્થાની 
અંદિના કામ િાંબાંશધત ક્ષેત્રો કે ભશૂમકાને િોધી કાઢો. આ બાબતનુાં દસ્તાવેજી 
સ્વરૂપ જવાબદાિી મથાળા િાથેના ખાનામાાં િજૂ કિવામાાં આવે છે. જ્્ાાં િહલેી 
છે તે દિાગવવા માટે આ બાબત એક અથવા વધ ુખાનાઓમાાં ટીક કિવાનો 
િમાવેિ કિે છે. (વડી કચેિી, ધાંધો/શવભાર્ી્, િવલત/િાઈટ અને/અથવા 
એકપણ નહીં)  

 કોષ્ટ્ટકના અંશતમ ખાનામાાં કામર્ીિીનુાં િેટીંર્ આપો. (સચુના પાલન, નજીવી 
શવિાંર્તતા, મોટી શવિાંર્તતા કે લાગ ુપડત ુનથી) 

3.6.2 એક અથવય વધ ુસ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્ પસુ્િકો પરુય કરવય. 
િમગ્રત્ા િભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકનના ભાર્ તિીકે કેટલી અલર્ સ્વ-મલૂ્ાાંકન 
કા ગ્પનુ્સ્તકાઓ કે તેના જેવી જ બાબત પણુગ કિવી તે બાબત િભ્્ો નક્કી કિી િકે છે. 
શનણગ્ નીચેના આધાિ ઉપિ લઈ િકા્. 

 િાંસ્થાકી્ માળખુાં 
 કામ કિતી િાંચાલનની શિસ્ટમોની િચના અને અમલવાિી 
 શન્મનકાિી માળખુાં અને સ્ાશ્ક અશધકાિક્ષેત્ર  
 કદ અને પ્રકાિ  
 પ્રરિ્ા પ્રવશૃતઓ, જટીલતા અને ટેકનોલોજી  
 ઉત્પાદન શવસ્તાિ 

 ભરુ્ોળ અને સ્થાન 

 

ટૂાંકમાાં, િભ્્ોએ એટલી િાંખ્્ાની લઘતુ્તમ સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકાઓ પણુગ કિવી 
જોઈએ કે જે િભ્્ની િવલતોના પ્રશતશનશધરૂપ મલૂ્ાાંકનને િક્ય બનાવે જેથી 
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કા ગ્પસુ્તકમાાં િહલેી જરૂરિ્ાતો પૈકીની દિેક િામે ્ોગ્્ િીત ેફાળવવાના કામર્ીિીના 
િેટીંગ્િ ્ોગ્્ બને. 
 

ઉદાહિણ તિીકે, િભ્્ પણુગ કિવા માટે પિાંદ કિી િકે: 
 તેના કામકાજની િમગ્ર બાબતોન ેઆવિી લેવા માટે એક સ્વ-મલૂ્ાાંકન 

કા ગ્પનુ્સ્તકા, અથવા. 
 તેની ઉત્પાદન કિતી િવલતોને આવિી લેવા માટે એક સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા્ગ 

પનુ્સ્તકા અને તેના છુટક વ્્ાપાિને આવિી લેવા માટે બીજી કા્ગ પનુ્સ્તકા  
 તેની મખુ્્ રિટેઈલ બ્રાસ્િ પૈકીની દિેક બ્રાસડન ેઆવિી લેવા માટે એક સ્વ-

મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકા  
 

 

એક જ સમ્ે, સ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્ પનુ્સ્િકય કે કય ા્ પનુ્સ્િકયઓએ હીરય અને સોનયનય 
આભિૂણની પરુવઠય સયાંકળ, પ્રમયલણકરણનુાં કય ા્કે્ષત્ર સયથે સાંબાંતધિ સભ્્નય વ્્યપયરની 

પ્રવતૃિઓ અને વ્્વહયરો પૈકીની બધી જ બયબિોને આવરી લેવી જરૂરી છે. 
 

3.6.3 એક વૈકલ્લપક રચનય કે મયળખયનો ઉપ્ોગ કરવો 
િભ્્ો આિજેિી દ્વાિા પિુા પડા્ેલ સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકાના વૈકચ્લપક માળખા કે 
િચનાનો ઉપ્ોર્ કિીન ેમલૂ્ાાંકન પ્રશ્નોનો જવાબ આપવાની ઈછછા િાખી િકે. એક 
અથવા વધ ુદસ્તાવેજો કે પત્રકો ભેર્ા કિી િકા્ છે કે જે સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા્ગ પનુ્સ્તકામાાં 
જરૂિ પડે તેવી મારહતી ધિાવતા હો્ તેવા હોવા જોઈએ. િભ્્ના દસ્તાવેજોમાાં જેનુાં 
મલૂ્ાાંકન કિવામાાં આવે છે તે જોર્વાઈનો સ્પષ્ટ્ટ િીત ેઉલલેખ થવો જોઈએ અને 
નીચેની બાબતોનો િમાવેિ કિવો જોઈએ. 
 

 િભ્્નુાં નામ  
 તાિીખ  
 મલૂ્ાાંકન પણુગ કિતા વ્્ન્ક્તનુાં નામ 

 િાઈટ/િવલતનો ઉલલેખ કે િાંદભગ 
 પ્રભાણભતૂ જોર્વાઈનો ઉલલેખ  
 કામર્ીિીની જરૂરિ્ાતનો ઉલલેખ  
 હતેલુક્ષી પિુાવો. (પ્રકાિ િહીત: દસ્તાવેજીકિણ, અવલોકન કે શનિીક્ષણ 

અને/અથવા પ્રમાણપત્ર) 
 અવલોકનો અને તાિણો. 
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 જવાબદાિી (એટલે કે વડી કચેિી, શવભાર્ી્ અને/અથવા િવલત) 
 કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન. 
  

 

એક વૈકલ્લપક ટેમ્પપલેટ પ્રતિભયવ સ્વ-મલૂ્યાંકન કય ા્પનુ્સ્િકય કે જેને સભ્્ કે ઓડીટર દ્વયરય 
અનકુળૂ બનયવી શકય્ છે િે પરરતશષ્ટ 3 મયાં પરુી પયડવયમયાં આવેલ છે. સભ્્ો િેમનય 
પોિયનય મયળખયને પણ તવકસયવી શકે પરાંત ુઓડીટરોને ચકયસણી મલૂ્યાંકનનો અમલ 

કરવય મયટે સક્ષમ બનયવવય િે મયળખયમયાં ઉપરની જરૂરી મયરહિીનો સમયવેશ કરવો જરૂરી 
છે. 

 

3.6.4 હતેલુક્ષી પરુયવો કે આધયર 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકા િાંબાંશધત જરૂરિ્ાત િાથ ેસિુાંર્તતાની માત્રાને િમથગન 
આપવા માટે હતેલુક્ષી પિુાવાને િોધી કાઢવાની અને નોંધવાની એક તક પિુી પાડ ેછે. 
આ બાબતમાાં નીચે મજુબ પિુાવાના સ્ત્રોતન ેનોંધવા માટેના ટીક કિવાના ખાનાઓનો 
િમાવેિ થા્ છે. 

 D કે જે ડોક્યમેુસટ્િ એટલે કે દસ્તાવેજો દિાગવે છે. 
 O કે જે ઓબ્ઝવેિ   એટલે કે અવલોકનો દિાગવે છે. 
 T કે જે પ્રમાણપત્રો દિાગવે છે. 

 

નોંધ લો કે હતેલુક્ષી પિુાવાના િા્ં ોજનને ટીક કિી િકા્ છે. 
 

3.6.5 અવલોકનો અને િયરણો 
બધા જ તાિણો અને શવિાંર્તતાઓને સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકામાાં નોંધવી જરૂિી છે. 
તાિણો સ્પ  , િાંકાિહીત અને હતેલુક્ષી પિુાવા દ્વાિા િમથગન પ્રાપ્ત હોવા જરૂિી છે. 
 

જ્્ાાં શવિાંર્તતાઓને િોધી કાઢવામાાં આવે ત્્ાાં તેનુાં શનવાિણ થવુાં જોઈએ અથવા તેન ે
સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજન (આ મેસયઅુલના કોષ્ટ્ટક 2, શવભાર્ 2.4 માાં આપેલી શવર્ત 
મજુબ) ના ધ્્ાન ઉપિ લવાવી જોઈએ. 

3.6.6 જવયબદયરી 
તે બાબત મહત્વની છે કે િભ્્ દિાગવે કે ખાિ જરૂરિ્ાતનો અમલ કિવા માટે િભ્્ની 
િાંસ્થાની અંદિ કઈ ભશૂમકા અને/અથવા કા્ગ જવાબદાિ કે આધાિભતૂ છે. ચકાિણી 
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મલૂ્ાાંકનની તૈ્ાિી, આ્ોજન અને િાંચાલનમાાં મદદ લેવા માટે આ મારહતીનો 
ઓડીટિ દ્વાિા ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવિે. 
 
 

નીચેના સ્થાનોએ જવાબદાિીને દિાગવવા માટે ટીક કિવાના ખાનાઓ ઉપલબ્ધ છે. 
 વડી કચેિી  
 વ્્ાપાિ/શવભાર્ી્  
 િવલત/િાઈટ કે કા્ગસ્થળ 

 એકપણ નહીં 
 

એ વાતની નોંધ લો    જવાબદાિી, ભશૂમકાઓ કે કા્ોના િા્ં ોજનને ટીક કિી િકા્ છે. 
 

3.6.7 કયમગીરીનુાં રેટીંગ 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકામાાં નીચે મજુબની િાંબાંશધત જરૂરિ્ાત માટે જેનુાં મલૂ્ાાંકન 
થવાનુાં છે તે િભ્્નો વ્્ાપાિ અને/અથવા િવલતોની િૌથી વધ ુ્ોગ્્ કામર્ીિીના 
િેટીંર્ને મલૂ્ાાંકનકાિે અંરકત કિવાની ફિજ પડે છે: 
 

 શવિાંર્તતા 
 નજીવી શવિાંર્તતા 
 મોટી શવિાંર્તતા 
 લાગ ુપડતુાં નથી 

 

દિેક કામર્ીિીના િેટીંર્ માટેની એક વ્્ાખ્્ા આ મેસયઅુલના શવભાર્ 2.2.2 માાં પિુી 
પાડવામાાં આવેલ છે. 

એ વયિની નોંધ લો કે “લયગ ુપડતુાં નથી” હોવય િરીકે અંરકિ કરય્ેલ બધી જ જરૂરર્યિો 
મયટેનય મયન્્ કે આધયરભિૂ કયરણોનો સમયવેશ કરવો જરૂરી છે. કયરણોને ચકયસણી 

મલૂ્યાંકન કરિય ઓડીટરો દ્વયરય પ્રમયલણિ કે મયન્્ કરવયમયાં આવશે. 
 

3.7  તવભયગ 3 - સયમયન્્ િયરણો અને સચુવય્ેલ વ્્યપયરકી્ કે કયમકયજનય 
સધુયરયઓ 

સ્વ-મલૂ્ાાંકનના આ શવભાર્નો વધાિાની એવી મારહતી નોંધવા માટે ઉપ્ોર્ કિી 
િકા્ છે કે જે ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટે ઓડીટિન ેમદદ કિી િકે. તે િભ્્ન ેભશવષ્ટ્્ના 
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સ્વ-મલૂ્ાાંકનો માટે પણ મદદ કિી િકે. આ શવભાર્ નીચેની બાબતોનો િમાવેિ કિી 
િકે છે: 
 

 િામાસ્ તાિણો (વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા અને તેની જોર્વાઈઓ િાથ ે
િાંબાંશધત પિાંત ુતેની પ્રત્્ક્ષ જરૂરિ્ાત નહીં). 

 િભ્્ના વ્્ાપાિ અને કામકાજોના આ્ોજીત ફેિફાિની શવર્તો આ્ોજીત ફેિફાિો 
જેવા કે શવસ્તિણ, હસ્તાાંતિણો, િેિવેચાણો વરે્િે કે જે ભશવષ્ટ્્ના પ્રમાબણકિણના 
કા્ગકે્ષત્રન ેઅિિ કિી િકે. 

 િોધી કાઢવામાાં આવેલા સચુવા્ેલ વ્્ાપાિના સધુાિાઓની શવર્તો. 
 

સચુવવામાાં આવેલ વ્્ાપાિનો સધુાિો છે. 

એક એવી ન્સ્થશત કે જ્્ાાં શિસ્ટમો,  રિ્ાઓ અને પ્રવશૃતઓ વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતાની િાંબાંશધત જોર્વાઈઓ િાથ ેસિુાંર્ત છે પિાંત ુજ્્ાાં મલૂ્ાાંકનકાિ કે 
ઓડીટિ એવુાં નક્કી કિે છે કે હાલની આ પ્રરિ્ાઓમાાં સધુાિો કિવાનો અવકાિ છે. 
સબુચત વ્્ાપાિકી્ સધુાિા પવૂગગ્રહ શવના િજુ કિવામાાં આવે છે અને તેનુાં અમલીકિણ 
ફિજી્ાત નથી. પછીના મલૂ્ાાંકનો માટે સબુચત વ્્ાપાિકી્ સધુાિાની અમલવાિીના 
આધાિે કામર્ીિીનુાં માપન કે શનણગ્ કિવામાાં આવિ ેનહીં.  

સબુચત વ્્ાપાિી સધુાિાઓ એ સ્પષ્ટ્ટપણે મારહતી િાંબાંશધત હતેઓુ માટે જ છે અને તેમાાં 
િિળીકિણ, અશતિેક અને નકલોને દૂિ કિવી, વ્્વન્સ્થત કિવી અને/અથવા અસ્ 
ગણુવત્તાલક્ષી સધુાિાઓ કે જે િભ્્ની કામ કિવાની ક્ષમતાના િાતત્્પણૂગ સધુાિમાાં 
પિીણમી િકે તેનો િમાવેિ કિી િકે: 

3.8 તવભયગ 4 - ચકયસણી મલૂ્યાંકન મયટેની તવનાંિી: 
જ્્ાિે િભ્્ ચકાિણી મલૂ્ાાંકન િરૂ કિવા માટે તૈ્ાિ હો્ ત્્ાિે સ્વ-મલૂ્ાાંકનના 
શવભાર્ 4 ને પિુો કિવામાાં આવે છે. 
 

િભ્્ના આિજેિી િા્ં ોજન િાથે િહતેા દસ્તાવેજીકિણ િાથ ેિભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકનનુાં 
િાંકલન કિિ ેઅને આ મારહતી મોકલાવિે અને આિજેિી દ્વાિા જેને અશધકૃત કિા્ેલ છે 
તેવા ઓડીટિને કે ઓડીટ કિતી િાંસ્થાને શવનાંતી કિિ.ે 
 

જો નીચેના પૈકીના બધા જ માપદાંડોનુાં પાલન કિવામાાં આવેલ હો્ તો જ િભ્્ોએ 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટે અિજી કિવી જોઈએ:  
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 સ્વ-મલૂ્ાાંકન તૈ્ાિ કિતાાં િભ્્ની શ્રેષ્ટ્ઠ જાણકાિી મજુબ પિુી પાડવામાાં 
આવેલી મારહતી િાચી અને ચોક્કિ છે. 

 જો િોધી કાઢવામાાં આવેલ, બધા જ મહત્વના ઉલલાંઘનોન ેઆિજેિી 
વ્્વસ્થાપન ટુકડીના ધ્્ાન ઉપિ લાવવામાાં આવેલ હો્ અને તેન ેસધુાિવામાાં 
આવેલ હો્ તો. 

 જો િોધી કાઢવામાાં આવેલ હો્ તો બધી જ મોટી શવિાંર્તતાઓ સધુાિવામાાં 
આવેલ હો્ અથવા સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનને આશધન હો્. સધુાિાત્મક કા્ગ 
આ્ોજન સધુાિાત્મક અને અટકા્તી પર્લાઓની શવર્તો પિુી પાડે છે અને 
તેમની અમલીકિણ માટેના માધ્્મો, િાંિાધનો અને િમ્માળખાને લર્તી 
શવર્તો પિુી પાડે છે. 

 સ્વ-મલૂ્ાાંકન, સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજન કે આ્ોજનો (જો લાગ ુપડે તો) અને 
િાથ ેિહતેા દસ્તાવેજોમાાં િહલેી મારહતીન ેમલુાકાત માટેનો એક કા્ગિમ નક્કી 
કિવા માટે ઓડીટિ દ્વાિા ઉપ્ોર્ માટે અશધકૃત કિવામાાં આવે છે. 

 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા્ગ પનુ્સ્તકા કે પનુ્સ્તકાઓની િમીક્ષા કિવામાાં આવિે અને િભ્્ના 
વરિષ્ટ્ઠ વ્્વસ્થાપન દ્વાિા  માંજુિ કિવામાાં આવિે. 

સ્વ-મલૂ્યાંકનો આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડી સમક્ષ રજુ કરયવય જોઈએ નહીં. સભ્્ોએ 

િેમનય સ્વ-મલૂ્યાંકન િેમજ પસાંદ કરેલ ઓડીટર કે ઓડીટરો સમક્ષ રજુ કરવય જોઈએ. 
 

એ વયિની નોંધ લો કે ચકયસણી મલૂ્યાંકનનો ખચા સભ્્ દ્વયરય વહોરવયમયાં આવે છે.   

3.9 મલૂ્યાંકન મયટેની િૈ્યરી કરિય સભ્્ો અને કમાચયરીઓ મયટેની મયરહિી: 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન િભ્્ોના વ્્ાપાિની બધી જ કક્ષાઓમાાંથી કમગચાિીઓના ઈસટિવ્ય ુ
લેવા માટે ટેવા્ેલા વ્્ાવિાશ્ક ઓડીટિો દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવિે. ઓડીટિો 
તિફથી થતા પ્રશ્નો માટે કમગચાિીઓ અને કોસરેક્ટિોન ેતૈ્ાિી કિવામાાં મદદ કિવા માટે 
નીચેની મારહતી પિુી પાડવામાાં આવે છે: 

 ઓડીટ આ્ોજન મજુબ વ્્ન્ક્તર્ત અને િામહુીક ઈસટિવ્ય ુહાથ ધિાઈ િકે છે. 

 ઇસટિવ્ય ુવખતે ભાષાાંતિકાિ અને િહા્ક વ્્ન્ક્તઓ ઉપન્સ્થત િહી િકે છે.  

 િાાંત મલુાકાત ખાંડો ઈસટિવ્યઓુ માટે ઉપલબ્ધ કિાવા જોઈએ, આમ છતાાં 
અમકુ ઈસટિવ્યઓુ ખલુલી જગ્્ામાાં પણ ્ોજાઈ િકે. 
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 જો ઈસટિવ્ય ુઆપનાિ અને/અથવા ઓડીટિ દ્વાિા શવનાંતી કિવામાાં આવે તો 
વ્્વસ્થાપક માંડળની હાજિી શવના ખાનર્ી િીત ેઈસટિવ્યઓુ હાથ ધિી િકા્ 
છે.  

 ઈસટિવ્ય ુઆપનાિાઓની પિાંદર્ી ઓડીટિ દ્વાિા કિવામાાં આવિે. અમકુને 
ચકાિણી આ્ોજન (શવભાર્ 4.2.6 માાં વણગવ્્ા મજુબ) ઉપિ િોધી કાઢવામાાં 
આવિે અને અસ્ોના ઈસટિવ્ય ુઓડીટિની િાઈટ તપાિ દિશમ્ાન 
અનૌપચારિક િીત ેલેવાઈ િકે. બધા જ રકસ્િાઓ   , ઓડીટિો વ્્ન્ક્તને 
ઈસટિવ્યમુાાં ભાર્ લેવા માટે માત્ર શવનાંતી કિી િકે છે, તેમ છતાાં મેનેજિ 
ઈસટિવ્ય ુઆપવા ઈછછુક વ્્ન્ક્તને ઓડીટમાાં ભાર્ લેતાાં અટકાવી િકતા નથી. 

 કમગચાિીઓ અને કોસરેક્ટિોએ, જ્્ાાં ઈસટિવ્ય ુઆપનાિ જવાબ આપવા માટે 
અચોક્કિ હો્ તેવી ન્સ્થશત િહીત િાચી િીતે અને ચોક્િાઈપવૂગક જવાબ 
આપવા જરૂિી છે. 

 ઈસટિવ્ય ુઆપનાિાઓએ એ વાતથી િજાર્ િહવેાની જરૂિ છે કે ઓડીટિો ચચાગ 
ઉપિથી શવર્તોની નોંધ કિિે. જો ઈસટિવ્ય ુઓડી્ો કે વીડી્ો માધ્્મથી 
નોંધવાનો હો્ તો ત્્ાિે ઈસટિવ્ય ુઆપનાિને જાણ કિવી જરૂિી છે અને તે આ 
પ્રકાિના િેકોડીંર્ માટે િાંમત હોવો જરૂિી છે. 

 કાજકાજોનુાં શનિીક્ષણ કિવા માટે ઓડીટિન ેિમથગ બનાવવા માટે તેઓ તેમની 
િોજીંદી ફિજોન ેકેવી િીતે બજાવ ેછે તેવુાં વણગવવા અને/અથવા દિાગવવાનુાં 
ઈસટિવ્ય ુઆપનાિાઓને પછુાઈ િકે. પ્રમાણપત્રો કે દસ્તાવેજી હકીકતોને 
તપાિવા માટે ઓડીટિો દ્વાિા ઉપ્ોર્માાં લેવામાાં આવતી આ એક િામાસ્ 
પધ્ધશત છે. 

 કોઈપણ કમગચાિી કે કોસરેક્ટિન ેતેમના જવાબો માટે ઠપકો આપવામાાં આવિ ે
નહીં. જો જવાબ હકીકતની િીત ેખોટો હો્ તો વ્્વસ્થાપક માંડળ બધા જ 
િાંબાંશધતો (કમગચાિીઓ, કોસરેક્ટિો અને ઓડીટિો) ને ભલૂની મારહતી આપિે, 
િાચો જવાબ દિાગવિ ેઅને િાચી મારહતીની ખિાઈ કિવા માટે પિુાવો પિુો 
પાડિ.ે 

 જો કે ઈસટિવ્યઓુ મહત્વના છે અને ભાર્ લેવાની બાબતન ેપ્રોત્િાહન અપાવુાં 
જોઈએ તો પણ તે ફિજી્ાત નથી. તેમ છતાાં ઓડીટિ જ્્ાાં કમગચાિીએ 
ઈસટિવ્ય ુઆપવાનો ઈસકાિ ક્ો હો્ ત્્ાાં પિીન્સ્થશતની નોંધ કિી િકે. 
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 કમગચાિીના ઈસટિવ્યઓુ િાથ ેજોડા્ેલ તાિણોનો અહવેાલ અનામી એટલે કે 
નામ વર્િનો િહિેે. 

 અમકુ સ્થાનોમાાં, કમગચાિીઓને અર્ાઉથી આ પ્રરિ્ાની જાણ કિવામાાં આવ ે
તેવી કાનનુી િિત કે જરૂરિ્ાત હોઈ િકે. જ્્ાાં આવી કાનનુી જરૂરિ્ાત ન હો્ 
ત્્ાાં તેમ છતાાં એ બાબતે ભલામણ કિવામાાં આવ ેછે કે કમગચાિીને ઓડીટ અંરે્ 
અને તેમના ઈસટિવ્ય ુલેવાવાની િાંભાવના અંરે્ જાણ કિવામાાં આવે. 

 

િભ્્ોએ એ બાબતની પણ ખાતિી કિવી જોઈએ કે ઓડીટ પ્રરિ્ા દિશમ્ાન જેનો 
ઉપ્ોર્ થવાની િાંભાવના છે તેવા દસ્તાવેજો અને િેકોડોથી કમગચાિીઓ અને 
કોસરેક્ટિો મારહતર્ાિ છે. દસ્તાવેજોમાાં િભ્્ની નીશતઓ અને  રિ્ાઓ અને આ 
પ્રરિ્ાઓની અમલીકિણમાાંથી ઉદભવતા િેકોડોનો િમાવેિ થઈ િકે. દસ્તાવેજો અને 
િેકોડોના ઉદાહિણો સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા્ગ પનુ્સ્તકા (T003_2009) ના પિુાવા કોલમમાાં 
િમાશવષ્ટ્ટ કિવામાાં આવેલ છે. વધાિાના ઉદાહિણો પરિશિષ્ટ્ટ 7 માાં પિુા પાડવામાાં 
આવેલ છે. 
 

એ વાતની નોંધ લો કે જો ઓડીટિો િભ્્ પાિેથી લેખીત માંજુિી મેળવે નહી તો આ 
દસ્તાવેજો અને િેકોડોની કોઈપણ નકલો ઓડીટિો લઈ જઈ િકિ ેનહીં. તેમની તેમ 
છતાાં ઓડીટિ દ્વાિા જ્્ાિે તે કા્ગસ્થળ ઉપિ હો્ ત્્ાિે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 
િાથેની સિુાંર્તતા માપવા માટે િમીક્ષા કિવામાાં આવિે. 
 

અિિકાિક ઓડીટો કેવી િીત ેહાથ ધિવા તે માટેના માર્ગદિગક સચૂનો પરિશિષ્ટ્ટ 8 માાં 
િમાશવષ્ટ્ટ છે. ઓડીટની પ્રરિ્ાન ેશવિેષ િમજવા માટે િભ્્ો અને તેમના કમગચાિીઓ 
આ મારહતીના વાાંચનને ઉપ્ોર્ી અનભુવી િકે. 

3.10 ઓડીટ કરવયનય સમ્નુાં સાંકલન કરવુાં 
જ્્ાાં િભ્્ અને/અથવા િવલત ઉપિ એકિિખા ધોિણોનુાં ઓડીટ કિવાનુાં હો્ ત્્ાાં 
એકશત્રત િીત ેબનાવવા માટે આિજેિી શિસ્ટમ ચકાિણીને વ્્વન્સ્થત ર્ોઠવવાથી 
નકલો અને ખચાગઓ ઘટી િકે. 
 

જો તેમ કિવુાં િક્ય હોત તો, એકદમ નજીકમાાં આવેલ અસ્ િભ્્ો માટે ચકાિણીને 
સિુાંર્ત બનાવવા િભ્્ો ચકાિણી મલૂ્ાાંકનને િાંકબલત કિવાનુાં પિાંદ કિી િકે, 
તેનાથી ઓડીટિના મિુાફિીના ખચાગઓ અને અસ્ ખચાગઓમાાં    શ્ક િીત ેરહસ્િો 
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આપવાની િાંભાવના પિુી િકે. આવી કોઈપણ ર્ોઠવણી માટે બધા જ િાંબાંશધત િભ્્ો 
અને ચકાિણી કિતા ઓડીટિો વછચે શવશધિિની િમજૂતીની જરૂિ િહ ેછે. 
 

ઉપિાાંતમાાં, િભ્્ો અને ઓડીટિો િહકાિી િીત ેઅસ્ ધોિણો કે જેના માટે િભ્્ 
િહમશત આપે છે (ઉદા. તિીકે ISO 14001 અને/અથવા OHSAS 18001) તેની િામે 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા િાંમશત િાધી િકે. કોઈપણ ર્ોઠવણીઓ ઉપિ પ્રત્્ક્ષ 
િીત ેિભ્્ અને ઓડીટિ વછચે િાંમશત િાધવામાાં આવિે અને તે આિજેિીને િાંડોવિે 
નહીં. તેમ છતાાં, આિજેિી ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની સ્ાશ્ક્તા બાબત ેિમાધાન કિવામાાં 
આવિે નહીં અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના હતેઓુ પિુા થવા જરૂિી છે. ઉપિાાંતમાાં, 
ઓડીટિો આ િા્ં ોજીત કિેલ ઓડીટો હાથ ધિવા માટે ્ોગ્્ િીત ેલા્કાત પ્રાપ્ત 
થ્ેલા અને અશધકૃત કે માસ્ કિા્ેલા હો્ તે જરૂિી છે. (એટલે કે આિજેિીના 
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા અને કોઈપણ અસ્ બાહ્ય ધોિણોની સિુાંર્તતાનુાં મલૂ્ાાંકન 
કિવાની માસ્તા કે અશધકૃતતા). 
 

3.11 સ્વ-મલૂ્યાંકન મયટે સહય્િય શોધવી. 
એવા િભ્્ો કે જેઓ તેમના સ્વ-મલૂ્ાાંકનને પણુગ કિવા માટેની ક્ષમતા, િાંિાધનો કે 
શવશ્વાિનો અભાવ ધિાવે છે, તેઓ ્ોગ્્ િલાહકાિ કે માર્ગદિગકની િહા્તા લેવાનો 
શવચાિ કિી િકે છે. 
 

એ વાતની નોંધ લો કે સ્વ-મલૂ્ાાંકનમાાં િામેલ કોઈપણ વ્્ન્ક્ત ચકાિણી મલૂ્ાાંકનમાાં 
ભશૂમકા ભજવી િકતો નથી કાિણ કે આ બાબત રહત િાંઘષગને િજુ કિે કે ઉત્પન્ન કિે છે. 

3.12 આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડીને પ્રતિભયવ. 
આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડી સ્વ-મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ા અને િાંિાધનો ઉપિના પ્રશતભાવન ે
આવકાિે છે. આવેલ પ્રશતભાવનો આિજેિી શિસ્ટમન ેસધુાિવા માટે ઉપ્ોર્ કિવામાાં 
આવિે. 
 

નોંધ: આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડી સભ્્નય સ્વમલૂ્યાંકનની નકલ મેળવિી નથી. 
 

સ્વ-મલૂ્યાંકન તનમય્ેલય ઓડીટર/રોને સીધ ુજ મોકલવયમયાં આવે છે. 
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4. પગલુાં 2: ઓડીટરો દ્વયરય ચકયસણી મલૂ્યાંકન  

4.1 પરરચ્ 

પ્રમાબણકિણની રદિાના બીજા પર્લામાાં, આિજેિી દ્વાિા માસ્ કિા્ેલ એક સ્વતાંત્ર 
ત્રીજા પક્ષકાિ એવા ઓડીટિ દ્વાિા ચકાિણી મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવામાાં આવે છે. ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકનનો હતે ુિભ્્ની પોતાની કામર્ીિીના મલૂ્ાાંકનની ખિાઈ કિવાનો કે 
તપાિવાનો છે. 
 

જ્્ાિે િભ્્ િરૂઆતમાાં તેમના કામકાજોનુાં પ્રમાબણકિણ મેળવવા પ્ર્ત્ન કિે છે ત્્ાિે 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકનોનો અમલ કિવામાાં આવે છે અને ત્્ાિબાદ પ્રમાબણકિણના 
દિજ્જાને રિસય ુકિવા અને જાળવવાના હતેથુી દિેક િાંબાંશધત પ્રમાબણકિણ 
િમ્ર્ાળાના અંતે તેનો અમલ કિવામાાં આવે છે. 
 

ચકાિણી માટે પિુતા પિુાવા એકત્ર કિવા માટે, ઓડીટિો દ્વાિા પિાંદ કિા્ેલ િભ્્ની 
િવલતોના એક પ્રશતશનશધરૂપ પિાંદર્ી ઉપિ સ્વ-મલૂ્ાાંકનની કા્ગ-સ્થળ ઉપિની 
િમીક્ષાઓ ઓડીટિો દ્વાિા હાથ ધિવામાાં આવે છે. ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના ભાર્ તિીકે 
ઓડીટિો િ   િીતે કોઈપણ િવલત પિાંદ કિી િકે છે. ઉપિાાંતમાાં ઓડીટિો િાંબાંશધત 
આિજેિી વ્્વહાિોની આચાિિાંરહત અને તેની જોર્વાઈઓના બધા કે પેટા-ઘટકને 
ચકાિણી મલુાકાત દિશમ્ાન મલૂ્ાાંકન કિવા માટે પિાંદ કિી િકે. 
 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના જરૂિી િમ્ (અને આને લીધે ખચગ) ને અિિ કિતા પરિબળોને 
શવભાર્ 4.2.3.2 માાં વણગવવામાાં આવ્્ા છે. 
 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પનુ્સ્તકા મજુબના જ પ્રશ્નો અને કામર્ીિીના 
િેટીંગ્િના િમહુનો ઉપ્ોર્ કિે છે. બધા જ ચકાિણી મલુ્ાાંકનોમાાં નીચેની બાબતોનો 
િમાવેિ થા્ છે: 
 

 િભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકન અને અસ્ િાંબાંશધત મારહતીની પ્રાથશમક ડેસ્કટોપ િમીક્ષા 
કે પનુઃ દિગન  

 મલુાકાત લેવા અને મલૂ્ાાંકન કિવા માટે અનિુમે ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રની 
વ્્ાખ્્ા - િભ્્ની િવલતો અને જોર્વાઈઓ કે જે િભ્્ના વ્્ાપાિના પ્રકાિ, 
માપ અને પ્રભાવના પ્રશતશનશધરૂપ છે. 

 ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રની અંદિ પિાંદ કિેલ કામકાજો અને િવલતોની કા્ગસ્થળ 
ઉપિની િમીક્ષા દ્વાિા િભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકનની ચકાિણી 
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ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટેના ત્રણ મખુ્્ તબક્કાઓ છે  

 મલૂ્ાાંકન પવેૂનુાં આ્ોજન  

 મલૂ્ાાંકનનુાં િાંચાલન  

 મલૂ્ાાંકન બાદના ફોલો-અપ પર્લા અને જાણ કિવાની કે અહવેાલ મોકલવાની 
બાબત. 

 

આ તબક્કાઓ પૈકીના દિેક તબક્કા અંરે્ની શવિેષ શવર્તો નીચે પિુી પાડવામાાં આવેલ 
છે. 

4.2 મલૂ્યાંકન પવેૂનુાં આ્ોજન 
કાિણી મલૂ્ાાંકનો માટે સ્પષ્ટ્ટ રદિા અને કેષ્સરત ધ્્ાનની જરૂિ પડે છે કે જેનો એ અથગ 
થા્ છે કે પ્રરિ્ાની િફળતાન ેશનશચત કિવા માટે આ્ોજન અર્ત્્નુાં છે. આ્ોજન 
અને મલૂ્ાાંકન પવેૂની પ્રવશૃતઓમાાં નીચેના પર્લાઓનો િમાવેિ થા્ છે. 
1. િભ્્ો િાથ ેપ્રાિાંબભક મારહતીનુાં આદાન-પ્રદાન  
2. મારહતી એકત્ર કિવી અને િમીક્ષા કિવી. 
3. ઓડીટિના કા્ગકે્ષત્ર અને િમ્ને દિાગવવો. 
4. ઓડીટ ટીમન ેઓળખવી. 
5. ઓડીટ આ્ોજનનુાં દસ્તાવેજી સ્વરૂપ આપવુાં. 
6. િભ્્ો િાથ ેશવર્તોનુાં અંશતમ સ્વરૂપ નક્કી કિવુાં.  
 

4.2.1 સભ્્ સયથે મયરહિીનુાં પ્રયરાં લભક આદયન-પ્રદયન. 
મલૂ્ાાંકન પહલેા શવર્તોના શવસ્તાિની િભ્્ િાથે ચચાગ અને ખાતિી કિવાની જરૂિ પડે 
છે. આ બાબતમાાં દસ્તાવેજોની ઉપલબ્ધતા, મલૂ્ાાંકન પવેૂની મલુાકાત (જો િક્ય હો્ 
અને િહમશત િધા્ તો) અને કા્ગસ્થળ ઉપિના િમ્પત્રકની મારહતીનો િમાવેિ 
થા્ છે. શવચાિણાપવૂગકનુાં વલણ કે માર્ગ લેવા્ તે જરૂિી છે, કાિણ કે શવશધિિના 
મલુ્ાાંકનોથી ન ટેવા્ેલા હો્ તેવા િભ્્ો કદાચ િાિો એવો ભ્ અનભુવે તેવુાં બને. 
આવી મારહતીના આદાન-પ્રદાનની ઔપચારિકતા મલૂ્ાાંકનના પ્રકાિ અને હતેઓુ, 
સ્થાશનક અને િાાંસ્કૃશતક રિવાજો અને િભ્્ના કામકાજ િાથ ેઓડીટિોની પિીબચતતાના 
આધાિે બદલી િકે છે.  
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હકાિાત્મક, કા્ગિાંબધો પ્રસ્થાશપત કિવા માટે, ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્ર અને િમ્ િાથે 
િાંબાંશધત િભ્્ િાથ ેપ્રાિાંબભક િહમશતઓ સ્થાપવા માટે ફોન ઉપિની વાતચીત અને ઈ-
મેઈલિનો ઉપ્ોર્ કિી િકા્ છે. કિા્ેલ વાસ્તશવક વ્્વસ્થાઓની ખાતિી આપતી 
શવશધિિની જાહિેાત મલૂ્ાાંકન પવેૂના આ્ોજનના પર્લા 6 (શવભાર્ 1.1.7) માાં 
ચચાગવામાાં આવેલ છે. 
  

ઓડીટિો દ્વાિા િભ્્ િાથ ેપ્રાિાંબભક િાંપકોમાાં ધ્્ાનમાાં લેવાના પરિબળોમાાં નીચેનાનો 
િમાવેિ થા્ છે: 

 િાંકળા્ેલ તકગ કે ર્ણતિીને લર્તી બાબતો. 
 મલૂ્ાાંકનની તાિીખ અને િમ્  
 ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્ર અને હતેઓુ ઉપિ િાંમશત. 
 િભ્્ોના મહત્વના કમગચાિી વર્ગની ઉપલબ્ધતા. 
 દસ્તાવેજોની પ્રાચ્પ્ત. 
 મલૂ્ાાંકન પવેૂની મલૂાકાત માટેની જરૂિી્ાત (જો લાગ ુપડે અને િક્ય હો્ તો) 
 ઓડીટ ટીમનુાં કદ  
 વ્્ાવહારિક વ્્વસ્થાઓ. 

 

4.2.2 મયરહિી એકત્ર કરવી અને સમીક્ષય કરવી. 

4.2.2.1 દસ્િયવેજીકરણ 

અિિકાિક ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટે લીડ ઓડીટિે િભ્્ના વ્્ાપાિના મહત્વના 
દસ્તાવેજી પત્રકો મેળવીન ેઅને તેની િમીક્ષા કિીને િક્ય બન ેતેટલી વધ ુિમજણ 
મેળવવાનો પ્ર્ત્ન કિવો જોઈએ. ઓછામાાં ઓછી બાબત તિીકે દસ્તાવેજી સ્વરૂપમાાં 
િભ્્ના પણુગ કિા્ેલ સ્વ-મલૂ્ાાંકનનો િમાવેિ થવો જરૂિી છે. અસ્ ઉપ્ોર્ી 
દસ્તાવેજી સ્વરૂપોમાાં, નીચેના પિુતા મ્ાગરદત નહીં તે િીત ેનીચેનાનો િમાવેિ થા્ છે. 

 માળખ,ુ જવાબદાિીઓ અને િત્તાઓની રૂપિેખા આપતા િાંસ્થાકી્ ચાટગિ. 
 નીચેની બાબતોને િમાવતા ઉત્પાદનો અને પ્રરિ્ાનુાં વણગન. 

 આંતિમાળખ,ુ િવલતઓ અને ઉપકિણ  
 કામકાજના કલાકો અને પાળીઓ  

 લાગ ુપડતી કા્દાકી્ બાબતનુાં વણગન  
 અર્ાઉના મલૂ્ાાંકનોની િમીક્ષાઓ 

 નીચેના બાબતોનો િમાવેિ કિતી વતગમાન પ્રિાંર્ોની ્ાદી. 
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 પડોિીઓ અને અસ્ રહસ્િેદાિોને િમાવતા િિધાિી પક્ષકાિો. 
 પ્ાગવિણી્ અને કા્ગસ્થળના આિોગ્્ અને િલામતીના પ્રિાંર્ો િરહત 

િભ્્ના જોખમની રૂપિેખા. 
 

લીડ ઓડીટિ મહત્વના શન્મનો, ધોિણો, નીશતઓ, કિાિો, પ્રરિ્ાઓ, શવવિણો અને 
માર્ગદિગક સચૂનો િરહતના મહત્વના માપદાંડરૂપી દસ્તાવેજોના હતે ુઅને વ્્ાવહારિક 
ઉપ્ોર્ બાંનેથી મારહતર્ાિ હોવો જોઈએ. 
 

ઓડીટ કિવાની પ્રવશૃતઓ અને કા્ો િાંબાંશધત િામાસ્ મારહતી પણ મેળવવી જોઈએ 
અને તેની મલૂ્ાાંકન પવેૂ િમીક્ષા થવી જોઈએ. જ્્ાિે મલૂ્ાાંકન પવેૂ િભ્્ના આવા 
દસ્તાવેજી સ્વરૂપની િમીક્ષા કિવાનુાં આદિગ કે સિુાંવારદતાવાળુ હો્ ત્્ાિે જ્ાાં 
દસ્તાવેજી સ્વરૂપ કા્ગસ્થળ ઉપિ ઉપલબ્ધ બને નહીં ત્્ાાં પિીન્સ્થશત િાથ ેહળવાિ અને 
અનકુલૂનનો ઉપ્ોર્ ઓડીટિને કિવાની જરૂિ પડે તે અિામાસ્ બાબત નથી. 
 

જ્્ાિે મલુ્ાાંકન પહલેા આ દસ્તાવેજી પત્રકો પૈકીનો મોટો ભાર્ હાંમેિા ઉપલબ્ધ ન બને 
તેવુાં હો્ ત્્ાિે િભ્્ ેએ વાતથી વાકેફ િહવે ુાં જોઈએ કે કા્ગસ્થળની ચકાિણી મલૂ્ાાંકન 
પ્રવશૃતઓના એક અશનવા્ગ ભાર્ તિીકે આવા દસ્તાવેજી પિુાવાની ઉપલચ્બ્ધ િહિેે. 

4.2.2.2 મલુ્યાંકન પવેૂની મલુયકયિો 
મલુ્ાાંકન પહલેાની મલુાકાતોમાાંથી લાભ લેવા માટે િભ્્ િવલતો પૈકીના અમકુ કે 
બધાને શવનાંતી કિી િકે. આવી મલુાકાતનો હતે ુચકાિણી મલુ્ાાંકનને િક્ય બન ેતેટલુાં 
વધ ુઅિિકાિક િીત ેઆ્ોજીત કિવા માટેનુાં િક્ય બનાવવા માટે િભ્્ના વ્્ાપાિનુાં 
કદ, જટીલતા અને કા્ગકે્ષત્ર (ભૌર્ોબલક, કા્ગદળ અને પ્રરિ્ા શવસ્તાિ) િરહતની પિુતી 
મારહતી મેળવવાનો છે. તેમ છતાાં આ િાંસ્થા દ્વાિા િહમશત િધા્ તો જ અમલમાાં 
આવવી જોઈએ. 
 

4.2.3 ચકયસણીનુાં કય ા્કે્ષત્ર અને સમ્ની જરૂરર્યિો સ્પષ્ટ કરવી. 

4.2.3.1 ચકયસણીનુાં કય ા્કે્ષત્ર: 
ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર ચકાિણી મલૂ્ાાંકનનો શવસ્તાિ અને િીમાઓ દિાગવે છે અને તે 
ઓડીટિો દ્વાિા નક્કી કિવામાાં આવે છે. ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રમાાં ચકાિણી મલૂ્ાાંકન 
દિશમ્ાન જેની િમીક્ષા થવાની છે તેવા વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાં િહલેી 
જોર્વાઈઓ અને િવલતોની પિાંદર્ીનો િમાવેિ થા્ છે. 
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િમ્ ઉપિનુાં માર્ગદિગન પરુૂ પાડવામાાં આવે છે. (મલૂ્ાાંકન વ્્ન્ક્ત-રદવિોમાાં) કે જે 
િભ્્ના કામકાજ કે વ્્ાપાિના સ્થાનના કદ, જટીલતા અને સ્થાનના આધાિે કે તે 
મજુબ હાાંિલ કિવાની ફિજ પડાવી જોઈએ. (કોષ્ટ્ટક 4 અને આકૃશત 5 જુઓ) 
 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનને સ્પષ્ટ્ટ કિવા માટે, લીડ ઓડીટિ વ્્ાપાિના પ્રકાિ, માત્રા અને 
પ્રભાવન ેધ્્ાનમાાં લઈને તે કે તે/તેણી જેને િૌથી મહત્વના હોવાનુાં ર્ણ ેછે તેનુાં માપન 
કે મલુ્ાાંકન કિવા માટે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાંથી જોર્વાઈઓ પિાંદ કિિ.ે 
 

આમ, ચકાિણી કા્ગકે્ષત્ર નક્કી થવુાં જોઈએ જેથી કિીને: 
 િભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકન, િાવગજશનક રિપોટો, કા્દાકી્ માળાખાઓ, અર્ાઉના 

મલૂ્ાાંકનોના પિીણામો અને કોઈપણ હાલના પ્રમાબણકિણોના પિીણામો જેવી 
ઉપલબ્ધ મારહતીનો ઉપ્ોર્ કિવાની અનરુૂપતા અને જોખમની શવર્ત લઈ 
િકા્. 

 સચુવા્ેલ િમ્ િીમાઓ અથવા અસ્ િીત ેનક્કી કિા્ા મજુબ (જુઓ 
શવભાર્ 4.2.3.2.) ની િીમાની અંદિ બાંધ બેિત ુકિવા કે સમેુળ િાધવા.  

 આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટીમન ેપ્રમાબણકિણ ઉપિ ભલામણ કિવા માટે જરૂિી 
હતેલુક્ષી પિુાવા મેળવવા માટે  

 

પ્રથમ ચકયસણી મલૂ્યાંકન મયટે, ઓડીટરો અગયઉનય 12 મહીનયઓમયાંથી રેકોડાસ 

અને પરુયવયની સમીક્ષય  કરશે. (12 મહીનયઓ કરિય વધ ુજુનય રેકોડાસ અને 

પરુયવયને સભ્્ની ઈચ્છય અનસુયર પરુય પયડી શકય્ છે) 

 

પ્રમયલણકરણની મયન્્િયનય આધયરે પનુઃ પ્રમયલણકરણનય પ્રસાંગે ઓડીટરો 
અગયઉનય 1 કે 3 વિો મયટે રેકોડાસ અને પરુયવયની સમીક્ષય કરી શકે છે. 

 

 કઈ િવલતો ઉપિ કઈ જોર્વાઈઓનુાં મલુ્ાાંકન થવાનુાં છે તેની શવર્ત આપતા 
એક ચકાિણી આ્ોજન (ઓડીટ આ્ોજન) માાં આધાિ કે પત્રક િાથેની 
શવર્તો િાથ ેિહો. (જુઓ શવભાર્ 4.2.6) 

 

માઈશનિંર્ િવલતો ધિાવતા િભ્્ો માટે ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના કા્ગકે્ષત્રમાાં નીચેની 
બાબતો ધ્્ાનમાાં લેવી જરૂિી છે. 

 ખાણના આયષુ્ટ્્કાળના કામકાજ િોંપણી પવેૂના િાંિોધનમાાં િહલેી િવલતોની 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના એક ભાર્રૂપ ેમલુાકાત લેવામાાં આવતી નથી. ખાણ 
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આયષુ્ટ્્કાળના આ તબક્કાઓના કામકાજના વ્્વહાિોન ેજ્્ાાં જરૂિી અને ્ોગ્્ 
હો્ ત્્ાાં નીશતઓ, પધ્ધશતઓ, રિ્ાઓ અને પ્રરિ્ાઓની ડેસ્કટોપ િમીક્ષા કે 
શનદિગન દ્વાિા િજૂઆત કિી િકા્ છે. 

 જો માઈશનિંર્ િવલત ઉપિ િીવિાઈન ટેઈબલિંગ્િ ડીસ્પોઝલનો ઉપ્ોર્ કિવામાાં 
આવતો હો્ તો તેવી માઈશનિંર્ િવલતને આિજેિી પ્રમાબણકિણમાાંથી બાદ 
કિવામાાં આવે છે. તેમ છતાાં બધી જ અસ્ િીઓપી જોર્વાઈઓ તે િવલત 
ઉપિ લાગ ુપડે છે અને તેની ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રમાાં િમાશવષ્ટ્ટ કિી િકા્ છે. 

 જો કોઈ માઈશનિંર્ િવલતમાાં વેંચી િકા્ તેવા કોઇ હીિા કે િોન ુન હો્ ઉદા. 
તિીકે જ્્ાાં ખનીજ તત્વોના જથ્થામાાં િોન ુઉત્પાદનો કે નકામા પદાથોની 
પ્રરિ્ામાાં િાંિોધનનુાં તત્વ હો્ તો તેવી માઈશનિંર્ િવલતને પ્રમાબણકિણના 
કા્ગકે્ષત્રમાાં િમાવવામાાં આવતી નથી. 

 હીિા અને/અથવા િોન ુિરહતની અનેકશવધ ચીજવસ્તઓુ ઉત્પન્ન કિતી 
માઈશનિંર્ િવલતને જો તે માઈશનિંર્ િવલત દ્વાિા ઉત્પન્ન કિા્ેલ અસ્ 
ચીજવસ્તઓુ લાગ ુપડતી િમાાંતિ પ્રમાબણકિણ વ્્વસ્થા હો્ કે જેને આિજેિી 
દ્વાિા આિજેિી શિસ્ટમના ટેકશનકલ િીત ેિમતલુ્ હોવાનુાં ર્ણવામાાં આવે તો 
તેન ેપ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રની ર્ણતિીમાાંથી બાતલ કે બાદ કિવામાાં આવે છે. 

 જોર્વાઈઓ 2.11.2 અને 2.11.3 પ્રાિાંબભક પ્રમાબણકિણના િમ્ર્ાળાના 12 
મહીના અર્ાઉના િમ્ માટેની પાછલી અિિ માટે લાગ ુપડતી નથી. 

 જોર્વાઈઓ 3.5.1 અને 3.5.2 શવશ્વ વાિિો કે િબક્ષત શવસ્તાિનો દિજ્જો નક્કી 
કિવામાાં આવેલ હો્ તે પહલેા કામકાજમાાં ચાલ ુિહલે માઈશનિંર્ િવલતોને 
પાછલી અિિથી લાગ ુપડતી નથી. 

 જોર્વાઈ 4.4 2010 પહલેા શવશધિિ િીત ેિરૂ થ્ેલ હાલની િવલતો માટેના 
મલૂ્ાાંકનોને પ્રભાશવત કિવા માટે પાછલી અિિથી લાગ ુપડતી નથી. 

 

 

ઓડીટિોએ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની જોર્વાઈઓને લર્તી િમતલુ્ જરૂરિ્ાત 
ધિાવતી હો્ તેવી વ્્વસ્થાઓ હઠેળના હાલના પ્રમાબણકિણો ઉપિ એક ઉચુાં મલૂ્ 
મકૂવુાં જોઈએ. આિજેિી જ્્ાાં લાગ ુપડે તેમ હો્ ત્્ાાં વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા અને 
માસ્ કિા્ેલ પ્રમાબણકિણ વ્્વસ્થાઓ વછચેની િમાનતા ઉપિ ઉપિ શવિેષ 
માર્ગદિગન પ ૂાંરૂ પાડિ.ે 
 

પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્રે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાના અમકુ કે બધા જ વ્્વહાિો માટે 
નીચેની પ્રવશૃતઓ પૈકીની અમકુને કે બધીને આવિી લેવી જોઈએ. 
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1. િભ્્ની િામાસ્ અને કાંપનીવ્્ાપી પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓના મહત્વના સ્થાન 
ઉપિ કે વડી કચેિી ઉપિ િમીક્ષા. 

2. શવભાર્ી્ કે િવલતની ખાિ પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓની એક િમીક્ષા. 
3. િભ્્ના વ્્ાપાિના વ્્વહાિોના પ્રકાિ, માપ અને પ્રભાવોના આધાિે લક્ષ્્ 

સ્થાનોના પિાંદ કિેલ ઘટક ઉપિ ખાિ વ્્વસ્થાઓ અને પ્રરિ્ાઓની વ્્વસ્થાઓ 
અને પ્રરિ્ાઓની અમલીકિણની ચકાિણી. 

 

 

સભ્્ની આરજેસી વ્્વસ્થયપન  ટીમ સમક્ષ પ્રમયલણકરણ મયટે ભલયમણ કરી શકય્ છે 

િેવો તવશ્વયસ પ્રસ્થયતપિ કરવય ઓડીટરો મયટે ચકયસણીનુાં કય ા્કે્ષત્ર પરુત ુાં હોવુાં જરૂરી છે.   

 

4.2.3.2 સમ્ અને ખચાની જરૂરી્યિ 

ચકાિણીના કા્ગકે્ષત્રન ેનક્કી કિવામાાં એક મહત્વનો ખ્્ાલ એક અિિકાિક ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા માટે જરૂિી િમ્ અને ખચગનો અંદાજ છે. 
ખચગ એ ઓડીટિ માટે જરૂિી િમ્ અને લેવામાાં આવતા દિોનુાં પ્રત્્ક્ષ શવધે્ છે. 
બજાિ ઉપિ આધારિત િહીન ેરકિંમતના દિો બદલતા હોવાથી અને િભ્્ અને ઓડીટિ 
વછચેની વ્્ાપારિક વ્્વસ્થાઓન ેઆધારિત હોવાથી આ શવભાર્ ચકાિણી મલૂ્ાાંકન 
હાથ ધિવા માટે જરૂિી િમ્નો અંદાજ બાાંધવા માટે માર્ગદિગન આપવા ઉપિ ધ્્ાન 
કેષ્સરત કિે છે.  
થાંબના શન્મ તિીકે ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના દિેક તબક્કાને ફાળવવામાાં આવેલ િમ્ 
આ મજુબ હોવો જોઈએ. 

 િમ્નો 30% ભાર્ આ્ોજન અને તૈ્ાિીને િમશપિત હોવો જોઈએ. 
 50% ભાર્ મલૂ્ાાંકનના કા્ગ-સ્થળ ઉપિના ઘટકને િમશપિત હોવો જોઈએ, અને 

 20% ભાર્ મલૂ્ાાંકન પછીના ફોલો-અપ અને રિપોટીંર્ને િમશપિત હોવો જોઈએ. 
 

આ વ્્યવહયરીક તન્મ દ્વયરય સમગ્ર ચકયસણી મલુ્યાંકન મયટે ઓડીટર દ્વયરય જરૂરી કુલ 

સમ્ સભ્્ની ઈમયરિો ઉપર કય ા્ સ્થળ ઉપર જે સમ્ તવિયવેલ છે િેનો બમણો હોવયની 
સાંભયવનય છે. 

 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના પ્રકાિ અને જટીલતાના આધાિે આ પ્રમાણો બદલી િકે છે.  



 

 

Page 43 of 115 

નીચેનુાં કોષ્ટ્ટક િભ્્ના વ્્ાપાિ માટે કામ કિતા કમગચાિીઓની િાંખ્્ા અને કા્મી 
કોસરેક્ટિોના આધાિે જેની અપેક્ષા હોવી જોઈએ તેવા કા્ગ-સ્થળ ઉપિના મલૂ્ાાંકન 
વ્્ન્ક્ત રદવિોની િાંખ્્ા ઉપિ માર્ગદિગન પરુૂ પાડે છે. 
 

આ શવભાર્માાં િહલે માર્ગદિગનને એક સતૂ્ર તિીકે લેવુાં જોઈએ નહીં અને તે લઘતુ્તમ 
અને મહત્તમ િમ્ોન ેઠિાવત ુાં નથી. તેનો હતે ુજેનુાં મલૂ્ાાંકન કિવાનુાં છે તે િભ્્ના 
વ્્ાપાિના શવશિષ્ટ્ટ પ્રકાિને ધ્્ાનમાાં લઈને મલૂ્ાાંકનના કા્ગ સ્થળ ઘટક માટે જરૂિી 
િમ્ નક્કી કિવા માટે ઉપ્ોર્માાં લેવાનુાં માળખુાં પરુૂાં પાડવાનો છે. 
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કોષ્ટક 4: ચકયસણી મલુ્યાંકન દરતમ્યન કય ા્-સ્થળ ઉપર જરૂરી સમ્ અંગે મયગાદશાન. 
 

પ્રમયલણકરણ 

કય ા્કે્ષત્રમયાં 
સમયતવષ્ટ 

સવલિમયાં 
કયમ કરિય 
કમાચયરીઓની 
સાંખ્્ય 

આધયર સમ્ 

(મલૂ્યાંકન 

વ્્ન્્િ રદવસો) 

તવશેિ પરરબળો (વ્્યપયરની જટીલિય અને સ્થયન) 

સ્થયતનક 

કયમગીરી 
અને સરળ 

પ્રરિ્યઓ 

સ્થયતનક 

હયજરી અને 

જટીલ 

પ્રરિ્યઓ 

પ્રયદેતશક/વૈ
તશ્વક 

પ્રરિ્ય 
અને સરળ 

પ્રરિ્યઓ 

પ્રયદેતશક/વૈતશ્વક 
કયમગીરી અને 
જટીલ 
પ્રરિ્યઓ 

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 

 

આકૃશત 5 િભ્્ના કામ કે વ્્ાપાિના વ્્વહાિોના પ્રકાિ, માપ અને અિિોના આધાિે 
ઓડીટિ િમ્ ઉપિના િાંભશવત શવિેષ પરિબળો િમજાવ ેછે. 
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આકૃતિ 5: વ્્યપયરની સાંસ્થયનય પ્રકયરો અને પ્રરિ્યની જટીલિયનય પરરબળો કે જે 
ચકયસણી મલૂ્યાંકનનય સમ્ને પ્રભયતવિ કરે છે. 

 

આકૃશત 5 માાં િહલેી આડી અને ઉભી ધિીઓ (પ્રરિ્ા/વ્્વસ્થાની જટીલતા અને 
અનિુમે િાંસ્થાકી્ માળખ ુઅને સ્થાન) વ્્ાપાિના પ્રકાિો વછચેના સસુ્પષ્ટ્ટ ભેદ. વધ ુ
પ્રમાણમાાં એક િાતત્્પણૂગ ફેલાવો દિાગવે છે. ઉદાહિણ તિીકે પ્રરિ્ા/વ્્વસ્થાની 
જટીલતાનુાં િાતત્્ િભ્્ોનો નીચેની બાબત િાથ ેિમાવેિ કિી િકે છે: 

 મ્ાગરદત પ્રોડક્ટ લાઈન અને/અથવા િિળ પ્રરિ્ા (દા.ત. િીટેઈલ). 

 અનેકશવધ ઉત્પાદનો અને બદલાતી પ્રરિ્ાની કામર્ીિીઓ (દા.ત. હીિાનો 
વેપાિ કિવો કે આભષૂણોનુાં ઉત્પાદન કિવુાં). 

 જટીલ શવશિષ્ટ્ટ અને/અથવા સચુક કામર્ીિી (દા.ત. માઇનીંર્, ઉત્પાદન, શવ.) 
 

આ જ િીત ેિાંસ્થાકી્ માળખુાં અને સ્થાનનુાં િાતત્્ નીચેની બાબતો િાથ ેિાંબાંધ 
ધિાવતા િભ્્ોનો િમાવેિ કિી િકે છે: 
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 સ્થાશનક હાજિી (િામાસ્ િીત ેિહિે કે લતાની અંદિ) 
 પ્રાદેશિક હાજિી (શવશિષ્ટ્ટ િીત ેદેિમાાં કે અનેક દેિોની અંદિ). 
 વૈશશ્વક (લાક્ષબણક િીત ેબહિુાષ્ટ્રી્ હાજિી). 

 

જ્્ાિે િમ્ (અને ખચગ) ની જરૂિી્ાતોનો અંદાજ બાાંધવામાાં આવે ત્્ાિે ધ્્ાનમાાં 
લેવાના વધાિાના પરિબળો 

 મિુાફિીનો િમ્ 

 કા્ગસ્થળ ઉપિના અનમુાનો  
 િભ્્ો અને અસ્ ઓડીટિો િાથનેી શન્શમત મલુાકાતો. 

 

4.2.4 ચકયસણી મલૂ્યાંકન ટુકડી પસાંદ કરવી. 
જો ચકાિણી મલૂ્ાાંકન બે અથવા વધ ુવ્્ન્ક્તઓની ટુકડી દ્વાિા હાથ ધિવાનુાં હો્ તો 
લીડ ઓડીટિે ચકાિણી મલૂ્ાાંન ટુકડીના િાંબાંધમાાં ્ોગ્્ કમગચાિીની શનમણ ૂાંક કિવી 
જરૂિી છે. 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન ટુકડીનુાં કદ અને િા્ં ોજન નીચેના િરહતના ઘણા બધા પરિબળો 
દ્વાિા પ્રભાશવત હિ:ે 

 ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર  
 લા્કાતવાળા ઓડીટિોની ઉપલબ્ધતા  
 િભ્્નુાં ભૌર્ોબલક સ્થાન  
 શનપણૂ જ્ઞાન માટેની જરૂરિ્ાત. 
 ભાષા િાંબાંશધત શવચાિવાની બાબતો. 
 િાાંસ્કૃશતક બાબતો. (દા.ત. ભાષા, દેિ કે પ્રાદેશિક પિીબચતતા, ધમગ, જાશત, 

વરે્િે) 
બધા ઓડીટિો  

 સ્વતાંત્ર હોવા જોઈએ. 
 તાલીમબધ્ધ તિીકે અને ્ોગ્્ લા્કાતવાળા તિીકે માસ્ કિા્ેલ હોવા 

જોઈએ. 
 િભ્્ના વ્્ાપાિના લાક્ષબણક વ્્વહાિો, પ્રરિ્ાઓ અને ઉપકિણનુાં જ્ઞાન 

ધિાવતા જોઈએ. 
. 
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એ વાતની નોંધ લો કે કોઈપણ વ્્ન્ક્ત (કમગચાિી, બહાિના માર્ગદિગકો કે િલાહકાિો 
િરહત) કે જે સ્વમલૂ્ાાંકનમાાં જોડા્ેલ છે તેઓ ચકાિણી મલૂ્ાાંકનમાાં ઓડીટિ બની 
િકતા નથી કાિણ કે આ બાબત હીતનો િાંઘષગ કે શવિોધ દિાગવે છે. 
 

અિિકાિક ઓડીટના િાંચાલન માટે અિિકાિક ઓડીટિોની જરૂિ પડે છે. જે િમ્ે એક 
ઓડીટિથી બીજા ઓડીટિ વછચે ઓડીટ કિવાની પધ્ધશત બદલી િકે છે ત્્ાિે 
્ોગ્્તાના િામાસ્ તત્વો એવા છે કે જે બધા જ ઓડીટિોએ ધિાવવા જોઈએ. આ 
તત્વોને શિક્ષણ, તાલીમ અને અનભુવો અને વ્્ન્ક્તર્ત લાક્ષબણકતાઓ દ્વાિા મેળવેલ 
જ્ઞાન અને કૌિલ્ો તિીકે વર્ીકૃત કિી િકા્ છે કે જેનો િાંજોર્ોની હાિમાળાના 
િામના દિશમ્ાન ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવે છે. 
 

4.2.5  ચકયસણીનય તસધધયાંિો 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકનોને અિિકાિક બતાવવા માટે ઓડીટિોએ ISO 19011: 2002 દ્વાિા 
ઓળખી કાઢવામાાં આવેલ નીચેના પાાંચ શિધ્ધાાંતોન ેધાિણ કિવા જરૂિી છે. 
1. નૈતિક મલૂ્યાંકન સાંબાંતધિ વ્્વહયર: વ્્ાવિાશ્કતાનો આધાિસ્તાંભ. 
શવશ્વવાિ, શનષ્ટ્ઠા, ગપુ્તતા અને શવવેકબચુ્ધ્ધ એ મલૂ્ાાંકનો અને ઓડીટ માટે  મહત્વના 
છે. 
2. ન્્ય્ી રજૂઆિ: િત્્ િાથેની ચોક્િાઇપવૂગકની જાણકાિી આપવાની જવાબદાિી. 
મલૂ્ાાંકનના તાિણો, શનષ્ટ્કષો અને અહવેાલો િભ્્ના વ્્વહાિોનો િાચોિાચ અને 
ચોક્િાઈપવૂગકનો પડઘો પાડે છે. મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન િામનો કિા્ેલ નોંધપાત્ર 
અવિોધ અને ઓડીટિો અને િભ્્ો વછચે વણઉકેલા્ેલ અલર્ પડતા અબભપ્રા્ોની 
જાણ કિવામાાં આવે છે. 
3. ઉલચિ વ્્યવસયત્ક ધ્યન: મલૂ્ાાંકનોમાાં ઉદ્યમિીલતા અને શનણગ્નો ઉપ્ોર્. 
આિજેિી અને િભ્્ દ્વાિા તેમનામાાં મકુા્ેલ શવશ્વાિ અને તેઓ જે કા્ગ બજાવે છે તેના 
મહત્વ િાથ ેસિુાંર્ત િહીન ેઓડીટિો િતાશધકાિ અને કાળજીનો ઉપ્ોર્ કિે છે. 
4. સ્વિાંત્રિય: મલૂ્ાાંકનની શનષ્ટ્પક્ષતા અને મલૂ્ાાંકનના શનષ્ટ્કષોની હતેલુબક્ષતા માટેનો 
આધાિ. 
ઓડીટિો જેનુાં મલૂ્ાાંકન કિવામાાં આવે છે તે પ્રવશૃતઓથી સ્વતાંત્ર છે અને પવૂગગ્રહો 
તેમજ હીતના િાંઘષગથી મકુત છે. 
5. પરુયવય આધયરરિ વલણ: પધ્ધશતિિની મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ામાાં શવશ્વિની્ અને પનુઃ 
િર્જનક્ષમ તાિણો ઉપિ પહોંચવા માટેની તારકિક પધ્ધશત. 
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તાિણો અને શનષ્ટ્કષો માત્ર હતેલુક્ષી પિુાવા ઉપિ જ આધારિત િહ ેતેની ખાતિી િાખવા 
માટે ઓડીટિો િમગ્ર મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન મર્જની હતેલુક્ષી ન્સ્થશતને જાળવી િાખે છે. 
હતેલુક્ષી પિુાવો એ ચકાિી િકા્ તેવી બાબત છે. તે ઉપલબ્ધ મારહતીના નમનૂાઓ 
ઉપિ આધારિત છે કાિણ કે મલૂ્ાાંકન મ્ાગરદત િાંિાધનો િાથે મ્ાગરદત િમ્ર્ાળા 
દિશમ્ાન હાથ ધિવામાાં આવે છે. િેમ્પબલિંર્નો ઉબચત ઉપ્ોર્ ઘશનષ્ટ્ઠ િીત ેએ શવશ્વાિ 
િાથ ેિાંબાંશધત છે કે જે તાિણોમાાં મકૂી િકા્ છે. 
 

ઉપ્ોર્માાં લેવાતાાં આ શિધ્ધાાંતોનો મળૂભતૂ હતે ુએ છે કે એક બીજાથી સ્વતાંત્ર િીત ે
કામ કિતાાં અલર્ અલર્ ઓડીટિો એકિિખી ન્સ્થશતઓમાાં એકિિખા તાિણો ઉપિ 
પહોંચવા માટે િક્ષમ હોવા જોઈએ. 

4.2.6 ચકયસણી આ્ોજન તવકસયવવુાં. 
એક વખત ઓડીટિે ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર િમ્ની જરૂરિ્ાતોન ેપ્રસ્થાશપત ક્ાગ બાદ 
અને ચકાિણી મલૂ્ાાંકન ટુકડી પિાંદ ક્ાગ બાદ, મલૂ્ાાંકન પ્રવશૃતઓ માટે તેન ે
િાંભાળપવૂગક દસ્તાવેજી સ્વરૂપ આપવાની અને િભ્્ો િાથ ેિાંમશત િાધવાની જરૂિ પડે 
છે. 
 

ચકાિણી આ્ોજન, કોઈક િમ્ે “ઓડીટ કા્ગિમ” કે “ઓડીટ આ્ોજન” તિીકે પણ 
જેનો ઉલલેખ કિવામાાં આવે છે, તેનો ઉપ્ોર્ કઈ પ્રવશૃતઓની િમીક્ષા કિવામાાં 
આવિે, કોના દ્વાિા અને ક્યાિે અને ક્ા િાંસ્થાકી્ ક્ષેત્રોમાાં અને ક્ા કમગચાિીઓનો 
િમાવેિ કિીન ેતેની રૂપિેખા આપવા માટે થા્ છે. લાક્ષબણક િીત ેઆવા િમ્પત્રકોનુાં 
આલેખન િમ્બધ્ધ કિવાની પ્રવશૃતઓ માટેના અપેબક્ષત િમ્ િાથેના એક કોષ્ટ્ટક 
સ્વરૂપમાાં હો્ છે. 
 

 ચકાિણી આ્ોજને નીચેની મારહતીનો િમાવેિ કિવો જોઈએ. 
 મલૂ્ાાંકનના હતેઓુ અને કા્ગકે્ષત્ર  
 તાિીખો, સ્થળો અને મલૂ્ાાંકનના િમ્ો. 
 ઓડીટિના નામો. 
 િભ્્ના વ્્ાપાિના વ્્વહાિો અને જેનુાં મલૂ્ાાંકન કિવાનુાં છે તે િવલતોની 

ઓળખ. 
 દિેક મહત્વની પ્રવશૃત માટેનો અપેબક્ષત િમ્ અને િમ્ર્ાળો.  
 જેનો ઈસટિવ્ય ુલેવાનો છે તે કમગચાિી (અથવા કામ િાંબાંશધત ભશૂમકાઓ). 

ઈસટિવ્યનુી પ્રરિ્ા માટે જરૂિી વ્્ન્ક્તઓની િાંખ્્ા કુલ કમગચાિીઓની િાંખ્્ા 
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જોખમો અને પ્રવશૃતઓના પ્રકાિ અને માત્રા ઉપિ આધારિત િહીન ેફેિફાિ 
પામિે. 

 િભ્્, વ્્ાપાિના વ્્વસ્થાપન, અસ્ કમગચાિીઓ અને/અથવા કોસરેક્ટિો અને 
શનમવામાાં આવેલા આિજેિી િા્ં ોજક િાથ ેર્ોઠવવા માટે નક્કી કિા્ેલ 
મલુાકાતો. 

 પનુ: મલૂ્ાાંકન કિવાનો અને મારહતીની િમીક્ષા કિવાનો િમ્ 
 િામાસ્ અનમુાનો અને ભાંર્ાણો કે ખોટકા જેવી િામાસ્ પ્રવશૃત્તઓ માટેનો 

િમ્ 
 જેની િમીક્ષા કિવાની છે તેવા િાંભશવત દસ્તાવેજી પત્રકો 

 

ચકાિણી આ્ોજન પિુતી માત્રામાાં િિળ કે પરિવતગનિીલ હો્ તે િીતે તૈ્ાિ કિાવુાં 
જોઇએ કે જેથી તે મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન એકશત્રત કિા્ેલ મારહતી ઉપિ ભાિ કે મહત્વ 
આધારિત ફેિફાિો થઈ િકે તેમજ ઉપલબ્ધ (િભ્્ના અને ઓડીટિના) િાંિાધનોનો 
અિિકાિક ઉપ્ોર્ થઈ િકે. 
 

િામાસ્ વ્્ાપાિકી્ પ્રરિ્ાઓમાાં ઓછામાાં ઓછુાં ભાંર્ાણ થા્ અને છતાાં પણ 
વ્્વહાિોની આિજેિી આચાિિાંરહતા િાથ ેસિુાંર્તતાની પિુાવાની શ્રેણીની િચના 
કિવા માટે ચકાિણી આ્ોજન તારકિદ િીતે આ્ોજીત કિાવુાં જોઈએ. 
 

પરરતશષ્ટ 4 એક ટેમ્પ્લેટ ચકયસણી આ્ોજન ધરયવે છે 

4.2.7 સભ્્ો સયથે તવગિોને આખરી ઓપ આપવો 
એક વખત આ્ોજન પણૂગ થ્ા બાદ લીડ ઓડીટિ િભ્્ના આિજેિી િા્ં ોજકનો િાંપકગ 
કિિ ેઅને ચકાિણી આ્ોજન માટેની વ્્વસ્થાઓ અને શવર્તોની ખાતિી કિિ.ે આ 
શવર્તોમાાં નીચેની બાબતોનો િમાવેિ થા્ છે: 
 

 મલૂ્ાાંકનના હતેઓુ અને કા્ગકે્ષત્ર  
 મલૂ્ાાંકનની તાિીખ અને િમ્  
 ઓડીટિના નામ અને લા્કાતો 
 ચકાિણી આ્ોજન  
 ઈસટિવ્યમુાાં ભાર્ લેનાિાઓની ઉપલબ્ધતા  
 હતેલુક્ષી પિુાવાની ઉપલબ્ધતા. 
 એસરી અને એક્ઝીટ મલુાકાતો એમ બાંનેમાાં હાજિી આપવા માટે વરિષ્ટ્ઠ 

વ્્વસ્થાપનને આમાંત્રણ. 
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 ઓડીટિની િાથ ેિહવેા માટે હાજિ કે ઉપલબ્ધ િહવેા માટે ર્ાઈ્િ માટે શવનાંતી. 
 ઈસટિવ્યઓુ હાથ ધિવા માટે અને ઓડીટિો માટે મારહતીની િમીક્ષા માટે 

ઉપલબ્ધ કિાવવાની જગ્્ા અને મલુાકાતના ખાંડો િરહત ઓફીિની િર્વડો 
માટેની શવનાંતી.  

 મલૂ્ાાંકન વ્્વસ્થાઓની િમગ્ર સ્ટાફને િલાહ આપવા માટેની શવનાંતી. 
 િવલતોની મલુાકાત લેતા ઓડીટિો માટે કોઈપણ વ્્ન્ક્તર્ત િક્ષાત્મક ઉપકિણ 

માટેની જરૂરિ્ાતો. 
 િામેલર્ીિીઓ અને પરિચ્ો માટે િમ્ની જરૂરિ્ાતો. 

 

ચકાિણીનુાં આ્ોજન ચકાિણી આ્ોજનની તાિીખની િરૂઆત થવાની તાિીખના 
કમિ ેકમ બે અઠવાડી્ાઓ પહલેા િભ્્ િમક્ષ િજૂ કિવુાં જરૂિી છે. આ બાબત 
મલૂ્ાાંકન માટેની તૈ્ાિી કિવાની અને વૈકચ્લપક િમ્ અથવા કા્ગવાહીઓના િમને એ 
િીત ેસચુવવાની તક પિુી પાડિ ેકે જેથી તે િભ્્ના કામકાજમાાં થતા શવક્ષેપને ઓછો 
કિે છે. તેમ છતાાં, ઓડીટિ દ્વાિા નક્કી કિા્ેલ ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર અને હતેઓુ બદલી 
િકાતા નથી. 
એ વયિની નોંધ લો કે સભ્્ ઓડીટર દ્વયરય પસાંદ કરય્ેલ સવલિો ઉપરયાંિની સવલિોનુાં 
મલૂ્યાંકન કરવય મયટે ઓડીટરને તવનાંિી કરી શકે અને/અથવય એવી તવનાંિી કરી શકે કે 

વ્્વહયરોની આચયરસાંરહિયનય બધય જ તવભયગોનો ચકયસણીનય કય ા્કે્ષત્રમયાં સમયવેશ 

કરવયમયાં આવે. આ તવનાંિીનુાં આરજેસી દ્વયરય સમથાન કરવયમયાં આવે છે પરાંત ુિે 

પ્રમયલણકરણ મયટેની જરૂરર્યિ નથી અને િે સભ્્ની ઈચ્છય અનસુયરની ગણવયમયાં આવશે. 

 

4.3 ચકયસણી મલૂ્યાંકન હયથ ધરવુાં. 

4.3.1 ઉડિી નજર 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન કા્ગસ્થળ ઉપિની પ્રવશૃતઓ નીચેના તબક્કાઓ પૈકીના 
બધા કે અમકુનો િમાવેિ કિી િકે.  
 પ્રાિાંબભક મલુાકાત. 
 મલૂ્ાાંકન કે જેમાાં િમાવેિ થા્ છે: 

 હતેલુક્ષી પિુાવા મેળવવાનો. 
 ઈસટિવ્ય ુલેવાનો (ધ્્ાનથી િાાંભળવુાં, પ્રશ્ન કિવા, શનિીક્ષણ કિવુાં.) 
 નોંધો અને િેકોડગ લેવાનો. 

 પરિણામોનુાં મલૂ્ાાંકન  
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 ક્લોઝીંર્ કે એક્ઝીટ (બહીર્ગમન વખતની મલુાકાત). 
 

4.3.2 પ્રયરાં લભગ તમટીંગ 

આર્મન થવા ઉપિ, પ્રથમ પ્રવશૃત એક પ્રાિાંબભક શમટીંર્ની છે. પ્રાિાંબભક શમટીંર્નો હતે ુ
છે: 

 િભ્્ના વ્્ાપાિના પ્રશતશનશધઓને ચકાિણી મલૂ્ાાંકન ટુકડીનો પિીચ્ 
કિાવવો. 

 મલૂ્ાાંકનના હતે ૂઅને વ્્ાપને િાંકે્ષપમાાં પષુ્ષ્ટ્ટ આપવી 
 િમ્પત્રક અને કા ગ્સબૂચની િમીક્ષા કિવી. 
 મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા માટે ઉપ્ોર્માાં લેવાની પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓની 

એક ટૂાંકી નોંધ પિુી પાડવી. 
 જરૂરિ્ાત મજુબ ઓડીટ ટીમની િાથે િહવેા માટે ર્ાઈ્િ માટેની વ્્વસ્થા 

કિવી. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ાની ગપુ્તપણાની લાક્ષબણકતા જણાવવી. 
 મલુાકાત ઉપિ હાજિ િભ્્ના કમગચાિી તિફથી થતા પ્રશ્નોના જવાબ આપવા. 

 

હાજિ િહલેા વ્્ન્ક્તઓના નામની નોંધ થવી જોઈએ. 
 

4.3.3 ચકયસણી મલૂ્યાંકન પ્રરિ્ય: 
ઓડીટિ હતેલુક્ષી પિુાવા મેળવવાની અને તેનુાં મલૂ્ાાંકન કિવાની િરૂઆત કિે છે કે 
જેમાાં ઈસસ્પેક્િનો, ચકાિણીઓ અથવા પ્રવશૃતઓની િમીક્ષાનો િમાવેિ થા્ છે. 
િભ્્ના વ્્ાપાિી વ્્વહાિો વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની મહત્વની જોર્વાઈઓની 
િિતોનુાં પાલન કિે છે કે કેમ તે નક્કી કિવા માટે ઓડીટિ આ પ્રરિ્ા કિે છે. 
 

મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ામાાં માર્ગદિગન આપવા માટે ઓડીટિ ચકાિણી આ્ોજનનો ઉપ્ોર્ 
કિિ.ે અનભુવી ઓડીટિ અશનવા ગ્પણે એક પછી એક પર્લાને ન અનિુિે તેવુાં બન ે
પિાંત ુતેની પાિ ેઝડપથી વ્્વસ્થાના આ બધા પાિાઓને જોવાની ક્ષમતા હિ.ે 
 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન સ્વ-મલૂ્ાાંકન મજુબની જરૂરિ્ાતો અને કામર્ીિીના િેટીંગ્િના 
િિખા ઘટક ઉપિ કામ કિે છે. ઓડીટિે એકત્ર કિા્ેલ બધા જ હતેલુક્ષી પિુાવાની 
ખાિ શવર્તોની નોંધ કિવી જરૂિી છે. પ્રાપ્ત કિા્ેલ મારહતી હાડગ કે િોફ્ટ કોપીવાળા 
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દસ્તાવેજો, ફોમ્િગ, િેકોડો, હકીકતની તપાિેલ શવર્તો કે મલુ્ાાંકન િાંબાંશધત 
અવલોકનોની તપાિ થ્ેલ શવર્તોનો િમાવેિ કિી િકે છે.  
 

એ બાબત િમજવી જરૂિી છે કે હતેલુક્ષી પિુાવો એકત્ર કિવાની વાસ્તશવક પ્રરિ્ા 
માણિો તેમજ ટેકશનકલ કૌિલ્ો િાથેની આંતિરિ્ાઓનો િમાવેિ કિે છે. મજબતૂ 
પ્રત્્ા્ન, પ્રશ્ન કિવાની બાબત, ધ્્ાનથી િાાંભળવુાં અને અવલોકનના કૌિલ્ો જો 
ખોટી મારહતી એકઠી કિવામાાં આવે તો શનિથગક બની જા્ છે અને નબળી તપાિ 
્ાદીનો ઉપ્ોર્ કિવાનો અથગ થા્ છે મલૂ્ાાંકન, શનષ્ટ્કષગ અને અહવેાલ લેખન માટેના 
અિમથગ િેકોડો. 
 

ઓડીટિે એ વાતની ખાતિી કિવી જરૂિી છે કે મલૂ્ાાંકન માટે પ્રસ્તતુ બધા જ શનિીક્ષણો 
અને મારહતી સ્પષ્ટ્ટ િીતે અને િાંકાહીન િીત ેનોંધવામાાં આવેલ છે. આ પિુાવાનો 
િભ્્ના વ્્ાપાિની કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન કિવા માટે ઉપ્ોર્ કિવામાાં આવિે. 
 

જો કે જે ઓડીટિો ચકાિણી મલૂ્ાાંકનો હાથ ધિે છે તે ્ોગ્્ િીત ેિક્ષમ અને 
લા્કાતવાળા હિે તો પણ પરિશિષ્ટ્ટ 8 અિિકાિક ઓડીટો હાથ ધિવા માટેના 
િામાસ્ માર્ગદિગક સચૂનો ધિાવ ેછે. 
 

4.3.4 પરીણયમોનુાં મલૂ્યાંકન  
ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની પણૂગતા ઉપિ િેકોડગિ હકીકતની ચકાિેલ શવર્તો અને મલૂ્ાાંકન 
િાથ ેિાંબાંશધત અસ્ મારહતીનુાં મલૂ્ાાંકન કિવામાાં આવે છે. માપદાંડ િામ ેઆવા 
પિુાવાના મલૂ્ાાંકનના પિીણામોની ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના તાિણો તિીકે જાણ કિવામાાં 
આવે છે. 
 

ઓડીટિો તેઓ માસ્ તાિણો છે તેની ખાતિી કિવા માટે કોઈપણ સ્પષ્ટ્ટ કે દેખીતી 
શવિાંર્તતાઓ કે શવપિીત ન્સ્થશતઓનુાં મલૂ્ાાંકન કિે છે. ચકાિણી આ્ોજન હઠેળ િોધી 
કાઢા્ેલ દિેક જોર્વાઈ િામ ેઓડીટિે કામર્ીિીની કક્ષા સ્વીકા્ગ છે કે કેમ તે નક્કી 
કિવુાં જરૂિી છે. િભ્્ની માસ્ કિા્ેલ પ્રરિ્ાઓમાાંથી અલર્ પડવાનો હતેલુક્ષી પિુાવો 
કે અપેબક્ષત પ્રરિ્ા પિીણામોમાાં બદલાવોન ેશવિાંર્તતાના તાિણ માટે માસ્ િબળ 
પ્રમાણ તિીકે ર્ણવામાાં આવે છે. આવા પિુાવાને નોંધવાની અને િભ્્ના ધ્્ાન ઉપિ 
લાવવાની જરૂિ પડે છે. 
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આ મેસયઅુલના શવભાર્માાં દિાગવ્્ા મજુબના સ્વ-મલૂ્ાાંકનમાાં ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ 
િેટીંર્ મજુબના એક િિખા કામર્ીિીના િેટીંર્નો ઉપ્ોર્ કિે છે. દિેક પ્રશ્ન માટેના 
ત્રણ િક્ય કામર્ીિીના િેટીંર્ છે. 

 સિુાંર્તતા  
 નજીવી શવિાંર્તતા  
 મોટી શવિાંર્તતા 

 

તેમના અનભુવના આધાિે, ઓડીટિો પણ િભ્્ન ેભલામણો આપી િકે અને સબૂચત 
વ્્ાપાિકી્ સધુાિાઓ િોધી િકે. (પારિભાશષક િબ્દોના શવભાર્માાં વ્્ાખ્્ા જુઓ) 

 

સચુવા્ેલ વ્્ાવિાશ્ક સધુાિાઓ િાંપણુગપણે મારહતીના હતેિુિ છે, તેનો અમલ 
ફિજી્ાત નથી, તે પવુગગ્રહ શવના સચુવા્ેલા છે અને િભ્્ની શવનાંતીથી હોઇ િકે છે. 
ઓડીટિો આવી સધુાિાની તકો મકુ્તપણે અને ખલુલી િીતે ઓફિ કિે છે, આમ છતાાં 
િભ્્ તેને સ્વીકાિવા અને/અથવા અમલ કિવા કોઇ બાંધન હઠેળ નથી. આર્ળ 
ઉપિની ચકાિણી આકાિણીઓ આ સચુવા્ેલા વ્્ાવિાશ્ક સધુાિાઓના અમલના 
આધાિે થ્ેલી કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન નહીં કિે. 
 

4.3.5 ્લોલ િંગ કે એ્ ીટ તમટીંગ 

િભ્્ િમક્ષ િાષ્બ્દક િીત ેહાજિ પ્રાથશમક તાિણો અને ભલામણોને લર્તી એક 
ક્લોબઝિંર્ કે એક્ઝીટ શમટીંર્ ઓડીટિો છુટા પડે તે પહલેા ર્ોઠવવામાાં આવિ.ે 
 

નીચેની બાબતો માટે આખિી તક તિીકે બેઠકનો ઉપ્ોર્ કિવો જોઇએ. 
 તાિણો અંરે્ િભ્્ પાિેથી સ્વીકાિ અને િમજ મેળવવા. 
 કોઈપણ પ્રશ્નોનો જવાબ આપવા. 
 ર્ેિિમજો અંરે્ ચચાગ કિવા અને/અથવા મતભેદના મદુ્દાઓ સ્પષ્ટ્ટ કિવા. 
 ફોલો-અપ પર્લાની એક ઉડતી નજિ પિુી પાડવા. 
 એવી મારહતી આપવા માટે કે ઓડીટિ પાછળથી આવતી તાિીખે એક અહવેાલ 

આપિે કે જે િમગ્ર તાિણો અને ભલામણોની દસ્તાવેજી શવર્ત આપિે. 
 એ સ્પષ્ટ્ટ કિવા માટે કે ઓડીટિો િભ્્પદના દિજ્જા અંરે્ આિજેિીને 

પ્રમાબણકિણની ભલામણ પિુી પાડે છે, અને િભ્્ો કે ઓડીટિોએ આિજેિીના 
શનણગ્ ઉપિ અગ્રહક્ક ધિાવવો જોઈએ નહીં.  

 

જે હાજિ િહ્યા છે તેમના નામો નોંધાવા જોઈએ. 
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4.4 મલૂ્યાંકન બયદનય ફોલો-અપ અને જાણકયરી આપવયની રિ્ય. 

4.4.1 મલૂ્યાંકનનય િયરણો મયટેનય ઉપય્યત્મક પગલયઓ. 

4.4.1.1 સયમયન્્ જરૂરર્યિો 
કોઈપણ શવિાંર્તતાઓન ેસધુાિવા માટે અને તે શવિાંર્તતાઓન ેફિી બનતી અટકાવવા 
માટે જરૂિી સધુાિાત્મક અને અટકા્તી પર્લાઓ નક્કી કિવા અને િરૂ કિવા માટે 
િભ્્ જવાબદાિ છે. 
 

િીમાબચસહો િરહતના સધુાિાત્મક પર્લાઓના પ્રકાિની ચચાગ થઈ િકે અને લીડ 
ઓડીટિ અને િભ્્ વછચે તે અંરે્ િાંમશત િધાઈ િકે. જો િભ્્ો અને ઓડીટિો િાંમત 
ન થઈ િકે તો આિજેિીની વ્્વસ્થાપન ટુકડી સધુાિાત્મક પર્લાના પ્રકાિ અને િમ્ 
બાબત ેચચાગઓમાાં દાખલ થઈ િકે એટલે કે જોડાઈ િકે. 
 

4.4.1.2 મોટી તવસાંગિિયઓ મયટેનુાં સધુયરયત્મક કય ા્ આ્ોજન 

 

મોટી તવસાંગિિયઓને તનવયરવય મયટે સભ્્ દ્વયરય બનયવય્ેલ સધુયરયત્મક 

પગલયઓને લીડ ઓડીટર દ્વયરય માંજુરી કરયવવય જરૂરી છે. 

 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન િોધી કાઢવામાાં આવેલ બધી જ મોટી શવિાંર્તતાઓ 
માટે િભ્્ોએ ્ોગ્્ સધુાિાત્મક પર્લાઓ શવકિાવવા જરૂિી છે. આ પર્લાઓને 
સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનમાાં દસ્તાવેજ દ્વાિા શિધ્ધ કિવા જરૂિી છે અને ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકનના 1 મહીનાની અંદિ લીડ ઓડીટિ િમક્ષ િજૂ થવા જરૂિી છે. તાિણમાાં 
દિાગવેલી બાબતન ેફિી બનતી અટકાવવા માટે શવિાંર્તતાના મળૂ કાિણનુાં સધુાિાત્મક 
કા્ગ સચુન કિવુાં જરૂિી છે. પર્લાઓ વાસ્તશવક, હતે ુમાટે બાંધબેિતા અને જ્્ાિે િક્ય 
બને ત્્ાિે, 1 વષગના પ્રમાબણકિણના િમ્ર્ાળાની અંદિ પણૂગ કિાવા જરૂિી છે. એવી 
પિીન્સ્થશતઓમાાં કે જ્્ાાં મોટી શવિાંર્તતાના અંતર્ગત કાિણ ઉપિ ધ્્ાન દેવા માટે 
પર્લાઓ કે કા્ોન ેએક વષગથી વધ ુિમ્ની જરૂિ પડે ત્્ાાં વચર્ાળાના ટૂાંકાર્ાળાના 
સધુાિાત્મક પર્લાઓ પ્રસ્થાશપત કિવા જરૂિી છે. જ્્ાાં સધુી લાાંબાર્ાળાના અને વધ ુ
કા્મી ઉકેલનો અમલ કિી િકા્ નહીં ત્્ાાં સધુી આ પર્લાઓએ શવિાંર્તતા ઉભી 
કિતા તાિણ તિફ દોિી જતા પ્રિાંર્ોની અિિનુાં િમન કે ઘટાડો કિવો જરૂિી છે. 
 

સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજન માટેની એક સબુચત ટેમ્પ્લેટ પરિશિષ્ટ્ટ 2 માાં પિુી પાડવામાાં 
આવેલ છે. 
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જ્્ાિે સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનને માસ્ કિવામાાં આવે ત્્ાિે લીડ ઓડીટિે નીચેના 
પરિબળોન ેધ્્ાનમાાં લેવા જોઈએ અને ચકાિવા જોઈએ: 
 

1. સસુ્પષ્ટ્ટ: શુાં સધુાિાત્મક કા્ગ સ્પષ્ટ્ટ અને િાંકાિહીત છે ?  
શુાં તે મોટી શવિાંર્તતાના અંતર્ગત કાિણનો શનદેિ કિે 
છે ? 

2. માપન ક્ષમ: શુાં પર્લાની (માપી િકા્ તેવા) અમલીકિણ ઉપિ 
દેખિેખ િાખી િકા્ છે અને માપન થઈ િકે છે ? 

3. હાાંિલ કિી િકા્ તેવા: શુાં પર્લાઓ  લઈ િકા્ તેવા સ્પષ્ટ્ટ િીત ે
જવાબદાિીઓ અને પર્લાની અમલીકિણ કિતા 
િાધનોને નક્કી કિેલ છે? 

4. વાસ્તશવક: શવિાંર્તતાનો પ્રકાિ આપેલ હો્ ત્્ાિે શુાં ઉપા્ાત્મક 
પર્લા વાસ્તશવક અને હતે ુિાથ ેબાંધબેિતા છે કે કેમ ? 

શુાં િભ્્ સધુાિાત્મક પર્લાનો અમલ કિવા માટે 
(િાંિાધનો, ફાળવા્ેલ નાણાકી્ ભાંડોળ વરે્િે)ની 
ક્ષમતા ધિાવ ેછે ? 

5. ઉબચત િમ્ર્ાળો: પ્રમાબણકિણની અંદિ સધુાિાત્મક કા્ો પિુા કિવા 
િમ્નુાં માળખ ુઅપાયુાં છે? 
પ્રમાબણકિણની પિાંદર્ીની અંદિ બધા જ સધુાિાત્મક 
કા્ો 1 વષગના પ્રમાબણકિણ િમ્ર્ાળાની અંદિ પિુા 
કિવામાાં આવે તેને પિાંદર્ી આપવામાાં આવિે. તેમ 
છતાાં લીડ ઓડીટિ એવા સધુાિાત્મક કા્ો કે જેના માટે 
3 વષગ સધુીની જરૂિ પડે કે જ્્ાાં કા્ગ કે પર્લા માટે 
લાાંબા ર્ાળાની બાહ્ય માસ્તાઓ કે પ્રમાણોની મડૂી 
કા્ોન ેિાાંકળતા પર્લા માટે જરૂિ પડે છે તેવા 
સધુાિાત્મક કા્ોન ેમાસ્ કિી િકે છે. ઉપિ નોંધ્્ા 
મજુબ, લીડ ઓડીટિ એ વાતની ખાતિી કિવી જરૂિી છે 
કે મોટી શવિાંર્તતાઓ તિફ જે દોિી જા્ છે તેવા 
પ્રિાંર્ોની અિિોનુાં િમન કિવા માટે વચર્ાળાના 
ટૂાંકાર્ાળાના સધુાિાત્મક પર્લાઓ ત્્ાિે પ્રસ્થાશપત 
કિવામાાં આવે કે જ્્ાિે સધુાિાત્મક કા્ોનો અમલ કિવા 
માટે 1 વષગ કિતા વધ ુિમ્ની જરૂિ પડે.  
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અને 

6. અિિકાિક:  જાણીતા કા્ાગન્સવત પ્ાગવિણના આધાિે, મોટી 
શવિાંર્તતા ઉપિ ધ્્ાન આપવામાાં અને તેને ફિી બનતી 
અટકાવવામાાં શુાં પર્લા કે કા્ગ અિિકાિક હિ ે? 

 

જ્્ાાં સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનની માંજૂિી અંરે્ િાંઘષગ કે શવવાદ ઉત્પન્ન થા્ ત્્ાાં 
આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડી સધુાિાત્મક કા્ગના પ્રકાિ અને િમ્ અંરે્ની ચચાગઓમાાં 
જોડાઈ િકે. 

4.4.2 જાણકયરી આપવયની બયબિ: 
લીડ ઓડીટિ બધા જ તાિણો અને મારહતીની િમવાિ ર્ોઠવણીને િાંકબલત કિે છે અને 
ત્્ાિબાદ નીચે મજુબ અનિુમે િભ્્ અને આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડી માટે બે 
અહવેાલો તૈ્ાિ કિે છે: 

 િભ્્નો ચકાિણી કે તપાિ અહવેાલ. 
 પ્રમાબણકિણની ભલામણ કે અબભપ્રા્. 
 

4.4.2.1 સભ્્નો ચકયસણી અહવેયલ: 
ઓડીટિો કા્ગકે્ષત્ર, આવિી લીધેલ બાબત, અને આિજેિીના વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતામાાં િહલેી મહત્વની જોર્વાઈઓ િાથેની િભ્્ની સુાંિર્તતાનુાં િમગ્રત્ા 
મલૂ્ાાંકન, િભ્્ના વ્્વહાિોની અિિકાિકતા િરહતની બાબતો િાથેનો એક િાંપણૂગ 
અહવેાલ તૈ્ાિ કિિ ેઅને તાિણો તેમજ અબભપ્રા્ો િજૂ કિિ.ે 
 

િભ્્ ચકાિણીના અહવેાલોમાાં એવા કોઈપણ િામાસ્ શનિીક્ષણોનો િમાવેિ થઈ િકે 
કે જેને ઓડીટિ િર્જનાત્મક હોવાનુાં ર્ણ ેછે અથવા િભ્્ના વ્્ાપાિની પધ્ધશતઓ અને 
વ્્વહાિોન ેસધુાિવા માટેની તકોનો િમાવેિ થઈ િકે. 
 

અહવેાલો તાિણોની શવર્તો બાદ આવતા એક ટુાંકા પિીચ્ કે મારહતી આપવા માટે 
તૈ્ાિ કિવામાાં આવે છે. અહવેાલ લાગ ુપડ ેતે મજુબ નીચેની મારહતી ધિાવવો જોઈએ: 

 

 વહીવટી ટૂાંકીનોંધ  
 પષૃ્ટ્ઠભશૂમ અને હતે ુ 
 મલુ્ાાંકન ટુકડીની લા્કાતો અને ઓડીટ િાંબાંશધત જવાબદાિીઓ. 
 િભ્્ દ્વાિા જણાવ્્ા મજુબ ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર. 
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 મલુ્ાાંકન કિા્ેલ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા2 અને મલુાકાત લીધેલ િવલતો 
િરહત ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર.  

 મલુાકાત લીધેલ કમગચાિી અને િમીક્ષા કિા્ેલ દસ્તાવેજો. 
 કોઈપણ િાંઘષો, શવવાદો અને અિાંમશતઓ િરહત િહકાિની માત્રાની શવર્તો. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની પધ્ધશત અને કોઈપણ મ્ાગદાઓની ટૂાંકી નોંધ. 
 બધી શવિાંર્તતાઓની શવર્તવાિ ્ાદી. 
 જો િભ્્ દ્વાિા શવનાંતી કિવામાાં આવેલ હો્ તો સબુચત વ્્ાપાિી સધુાિાની 

તકોની ્ાદી. 
 િાંબાંશધત ઓડીટિો અને િભ્્ વછચે શવિાંર્તતાઓન ેશનવાિવા માટે િહમશત 

િધાઈ હો્ તેવા કોઈપણ સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનો (જો કોઈ હો્ તો) ની 
શવર્તવાિ ્ાદી. 

 નોંધવા લા્ક શિચ્ધ્ધઓ અને હકાિાત્મક પહલેો કે પ્રાિાંભો. 
 પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્. 
 શનણગ્ લેતી હકીકત. 
 પિુવણીઓ અને િમથગન કિતા દસ્તાવેજો. 

 

સભ્્ ચકયસણી અહવેયલ મયટેનય મદુ્દયઓનુાં એક સલુચિ કોષ્ટક પરરતશષ્ટ 5 મયાં ઉપલબ્ધ છે. 

 

જો િભ્્ દ્વાિા શવનાંતી કિવામાાં આવે તો, ઓડીટિો મલુાકાત લીધેલ અમકુ અથવા 
બધી િવલતો માટે એક ટૂાંકો અને મદુ્દાિિ િવલત મલૂ્ાાંકન અહવેાલ તૈ્ાિ કિી િકે 
અને આપી િકે. 
 

અહવેાલ ચોક્િાઈભ્ો છે અને તે ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની અંશતમ તાિીખથી સચુવા્ેલ 
2 થી 3 અઠવાડી્ાના િમ્ર્ાળાની અંદિ (અથવા િભ્્ િાથ ેિહમશત િધા્ા 
મજુબના િમ્ર્ાળાની અંદિ) પણૂગ કિવામાાં આવ ેતેની ખાતિી કિવા માટે લીડ 
ઓડીટિ જવાબદાિ છે. અહવેાલ (અને િમથગન કિતા દસ્તાવેજ) િભ્્ના પ્રશતશનશધઓ 
અને વ્્વસ્થાપક માંડળ િમજી િકે તેવી ભાષા અને માળખામાાં શનમવામાાં આવેલ 
િભ્્ના પ્રશતશનશધને આપવામાાં આવિે. 
 

આ તવગિવયર અહવેયલ આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડી સમક્ષ રજૂ કરવયનો નથી. 
 

એવી ભલામણ કિવામાાં આવે છે કે િભ્્ની િહમશત/શવવેચન માટે અહવેાલની એક 
કાચી નકલ િભ્્ન ેિરૂઆતમાાં મોકલવામાાં આવે. અશનબણિત બાબતો અને િાંઘષો 
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સ્વતાંત્ર શનણગ્ માટે આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડીને મોકલી િકા્ છે. એક વખત 
હકીકત િાંબાંશધત મદુ્દા ઉપિ િહમશત િધા્ા બાદ અહવેાલ અંશતમ આવશૃત તિીકે આપી 
િકા્ છે. 
 

આ િમ્ ઉપિ લીડ ઓડીટિ િભ્્ના પ્રમાબણકિણ અંરે્ તેમના અબભપ્રા્ ઉપિની 
આિજેિીને જાણ કિે છે.  
 

4.4.2.2 પ્રમયલણકરણ અલભપ્રય્ અને ટૂાંકી નોંધવયળો અહવેયલ 

લીડ ઓડીટિ મલૂ્ાાંકનના પિીણામોને આિજેિીને ટૂાંકમાાં જણાવતો એક ટૂાંકો અહવેાલ 
તૈ્ાિ કિિ.ે 

 પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્ની શવર્ત. 
 મલૂ્ાાંકન ટુકડીની લા્કાતો અને ઓડીટ કિવાની જવાબદાિીઓ. 
 િભ્્ દ્વાિા જણાવ્્ા મજુબ પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર. 
 મલૂ્ાાંકન કિા્ેલ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા4 અને મલુાકાત લીધેલ િવલતો 

િરહત ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર. 
 ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પધ્ધશત અને કોઈપણ મ્ાગદાઓની ટૂાંકી નોંધ. 
 તાિણોની ટૂાંકી નોંધ. 
 નોંધવાલા્ક શિચ્ધ્ધઓ અને હકાિાત્મક પહલેો . 
 આિજેિીને િામાસ્ શવવેચનો અને પ્રશતભાવ. 
 કોઈપણ િાંઘષગ, શવવાદો અને અિાંમશતઓ િરહત િહકાિની માત્રાઓની શવર્તો. 
 

અહવેાલમાાં િમાશવષ્ટ્ટ કિા્ેલ મારહતી પિુતી હોવી જોઈએ. 
 લીડ ઓડીટિના પ્રમાબણકિણની ભલામણ કે અબભપ્રા્ને િમથગન આપવા માટે. 
 પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્ને માસ્ કિવા ઉપિ પાકો શનણગ્ લેવા માટે આિજેિી 

વ્્વસ્થાપન ટુકડી માટે. 
 પ્રિાંર્માાં િોધ કિવાની ક્ષમતા ઉપલબ્ધ હોવા માટે, જેમ કે, શવવાદ, િાથી 

િમીક્ષાની અને પછીના મલૂ્ાાંકન માટેના આ્ોજન માટે. 
 

પ્રમયલણકરણ અલભપ્રય્ મયટે મદુ્દયઓનુાં સલુચિ કોષ્ટક અને ટૂાંકી નોંધવયળો અહવેયલ 

પરરતશષ્ટ 6 મયાં ઉપલબ્ધ છે. 

 

આિજેિી વ્્વસ્થાપન ટુકડીને મોકલાતો પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્ અને ટૂાંકી નોંધનો 
અહવેાલ અંગે્રજી ભાષામાાં હોવો જરૂિી છે. 
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પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્ ઉપિ શનણગ્ લેવામાાં લીડ ઓડીટિ નીચેની બાબતો ધ્્ાનમાાં 
લેિે. 
 

 આિજેિીના વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની જરૂિી્ાતોને પહોંચી વળવા માટે 
િભ્્ના વ્્ાપાિના વ્્વસ્થાપનની પધ્ધશતઓ અને પ્રરિ્ાઓની 
અિિકાિકતા. 

 આિજેિીના વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાના શિધ્ધાાંતો અને મલૂ્ોના િાંબાંધમાાં 
િભ્્ના વ્્ાપાિના વ્્વહાિ અને પ્રવશૃતઓની કામર્ીિી. 

 ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન જોવા મળેલ વ્્ન્ક્તર્ત શવિાંર્તતાઓની િાંખ્્ા 
અને ર્ાંભીિતા. 

 આિજેિીના વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની ખાિ જોર્વાઈ િાથ ેજે િાંબાંધ ધિાવ ે
છે તેવી કામર્ીિીમાાં હકાિાત્મક સધુાિણાઓ, અને મોટી શિચ્ધ્ધઓ અને 
િીમાબચસહો . 

 િાતત્્પણૂગ સધુાિા માટે સ્પષ્ટ્ટ િીત ેવચનબધ્ધતા દિાગવવાની ક્ષમતા. 
 

નીચેની આકૃશત ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના પિીણામોના આધાિે પ્રમાબણકિણ માટેની શનણગ્ 
પ્રિી્ાને પ્રદશિિત કિે છે. 
 

 
 

આકૃતિ 6: ચકયસણી મલૂ્યાંકનનય પરીણયમો. 

ચકયસણી મલૂ્યાંકન 

 

સુાંસગિિય 
 

મોટી તવસાંગિિય 
 

મહત્વનુાં ઉલલાંઘન 

 

૩ વષગનુાં પ્રમાબણકિણ 

 

મોટી શવિાંર્તતાઓ ઉપિ 
ધ્્ાન આપવા માટે ઓડીટિ 

દ્વાિા માસ્ કિા્ેલ એક 
સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજન 
િાથે ૧ વષગનુાં પ્રમાબણકિણ. 

 

શિસ્તશવષ્ક પ્રરિ્ાઓ િરૂ 
થઈ િકે 

 



 

 

Page 60 of 115 

િભ્્ન ેપ્રમાબણકિણ આપી િકા્ છે તેવી ભલામણ લીડ ઓડીટિ માત્ર તો જ કિી િકે 
જો: 

 િમથગ કે ્ોગ્્ કામર્ીિી પ્રસ્થાશપત કિવામાાં આવે. 
અને 

 કોઈપણ શવિાંર્તતાઓ જોવા મળેલ ન હો્ અથવા જો શવિાંર્તતાઓ હો્ તો 
તેન ેનજીવી તિીકે નક્કી કિવામાાં આવ,ે 

અને  
 બધી જ મોટી શવિાંર્તતાઓ ઉપિ અમલમાાં મકુા્ેલ પર્લાઓ કે અમલમાાં 

ચાલ ુિહલે પર્લાઓ િાથેના એક માસ્ કિા્ેલા સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજન 
દ્વાિા ધ્્ાન આપવામાાં આવેલ હો્. 

અને  
 કોઈપણ મહત્વના ઉલલાંઘનો ન હો્. 

પ્રમાબણકિણની ભલામણ અને ટૂાંકી નોંધ અહવેાલ નીચેની હકીકતનો િમાવેિ કિિ.ે 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના કા્ગક્ષેત્ર અન ેતાિણો, મલુાકાત લીધેલ કા્ગ સ્થળો અન ેિભ્્ દ્વાિા પિુી 
પાડેલ ઉપલબ્ધ મારહતીના આધાિે: 

 ઓડીટિો ભલામણ કિે છે કે આિજેિીની વ્્વસ્થાપન ટુકડી િભ્્ન ે3 
વષો માટે માસ્ આિજેિી પ્રમાબણકિણ પ્રદાન કિે. 

 ઓડીટિો ભલામણ કિે છે કે આિજેિીની વ્્વસ્થાપન ટુકડી િભ્્ન ે1 
વષગ માટે માસ્ આિજેિી પ્રમાબણકિણ માંજૂિ કિે. 

 મોટી શવિાંર્તતાઓની ઓળખ કે જેના ઉપિ િભ્્ દ્વાિા ધ્્ાન 
િાખવામાાં આવી િહ્ુાં છે તેના કાિણે િભ્્ આિજેિી પ્રમાબણકિણ માટે 
તૈ્ાિ નથી. 

 મહત્વના ઉલલાંઘનો િોધી કાઢવામાાં આવેલ છે અને આિજેિી 
વ્્વસ્થાપન ટુકડી એ શિસ્તશવષ્ક પ્રરિ્ાઓ િરૂ કિવી જોઈએ. 

 

ઓડીટિો એ વાતની ખાતિી કિે છે કે: 
 િભ્્ દ્વાિા પિુી પાડવામાાં આવેલ મારહતી આ અહવેાલ તૈ્ાિ કિતા 

ઓડીટિની શ્રેષ્ટ્ઠ જાણકાિી મજુબ િાચી અને ચોક્િાઈભિી છે. 
 મલૂ્ાાંકન માટેના િમ્ર્ાળા િાથે િાંબાંશધત ચકાિા્ેલ હતેલુક્ષી પિુાવા 

ઉપિ તાિણો આધારિત છે જે િોધી િકા્ તેવા િાંકાિહીત છે. 
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 મલૂ્ાાંકનનુાં કા્ગકે્ષત્ર અને ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ પધ્ધશત એ શવશ્વાિ 
પ્રસ્થાશપત કિવા માટે પિુતી છે કે તાિણો િભ્્ના વણગવા્ેલ પ્રમાબણકિણ 
કા્ગકે્ષત્રની કામર્ીિીના સચૂક છે. 

 ઓડીટિોએ નૈશતક િીતે, િત્્પણૂગ િીત,ે ચોક્િાઈપવૂગક, વ્્વિાશ્ક અને 
સ્વતાંત્ર તેમજ હતેલુક્ષી ર્ણા્ેલ િીતમાાં કા્ગ કિેલ છે. 

 

 

ટૂાંકી નોંધ અહવેાલમાાં મોટી શવિાંર્તતાઓ િાથે કઈ જોર્વાઈઓ િાંબાંધ ધિાવ ેછે તેની 
્ાદી નોંધવી જરૂિી છે. જો િાંમશત િાધવામાાં આવેલી િમ્િેખાઓનુાં િભ્્ દ્વાિા પાલન 
કિવામાાં ન આવે તો આિજેિી શિસ્ત શવષ્ક કા્ગવાહીઓ િરૂ કિી િકે. 
 

જો મહત્વના ઉલલાંઘન િોધી કાઢવામાાં આવે તો લીડ ઓડીટિ િભ્્પદ શિસ્ત શવષ્ક 
કા્ગવાહીઓને આશધન છે કે કેમ તે અંરે્ ભલામણ કિિ.ે ટૂાંકી નોંધ અહવેાલ અથવા 
વચર્ાળાની મારહતી એ મહત્વના ઉલલાંઘનના પ્રકાિન ેઓળખાવવો અને હતેલુક્ષી 
પિુાવો પિુા પાડવા જરૂિી છે. 
 

 

5. પગલુાં 3: આરજેસી પ્રમયલણકરણ   

 

પ્રમાબણકિણ અબભપ્રા્ અને ટૂાંકી નોંધવાળા અહવેાલની પ્રાચ્પ્ત ઉપિ આિજેિી િભ્્ના 
પ્રમાબણકિણની પ્રરિ્ા િરૂ કિિ.ે પ્રરિ્ામાાં િમાશવષ્ટ્ટ કિા્ેલ પર્લાઓમાાં નીચેનાનો 
િમાવેિ થા્ છે. 

 માસ્ કિા્ેલ ઓડીટિ િજીસ્ટિ િામ ેઓડીટિની ્ોગ્્તાની ખાતિી કિવી. 
 આિજેિીનુાં િભ્્નુાં િભ્્પદ બધી જ બાબતોમાાં િાિા ન્સ્થશત સ્થાનમાાં છે તેની 

ખાતિી કિવી. 
 ટૂાંકી નોંધવાળા અહવેાલની િમીક્ષા કિવી અને ખાતિી કિવી કે મલૂ્ાાંકન 

મેસયઅુલમાાં ઓડીટિ િાંબાંશધત સચૂનાઓ િાથ ેતાિણો સિુાંર્ત છે. 
 પ્રમાબણકિણના કા્ગકે્ષત્ર અને પ્રમાબણકિણ અિિકાિી બને તે અને જ્્ાિે તે 

પણૂગ થા્ તે (એટલે કે પનુઃ મલૂ્ાાંકન માટેની તાિીખ) િાથ ેપ્રમાબણકિણની 
માસ્તાની િિતો નક્કી કિવી. 

 આિજેિીના લોર્ોના ઉપ્ોર્ માટે પ્રમાબણકિણના દિજ્જા અને લા્િસિની 
િિતોની સ્પષ્ટ્ટ િીત ેઓળખ આપતા એક અનોખા પ્રમાબણકિણ ઓળખ નાંબિ 
િરહત િભ્્ન ેશવશધિિના દસ્તાવેજ અને મારહતી આપવી. 
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આિજેિીની વેબિાઈટ ઉપિ પ્રમાબણત કિા્ેલ િભ્્ોન ેઆવા િભ્્ો તિીકે નોંધવામાાં 
આવિે. તેઓ આિજેિી પાિેથી મેળવેલ લા્િસિ હઠેળ આિજેિી પ્રમાબણકિણનો 
લોર્ોનો ઉપ્ોર્ કિવા માટેનો હક્ક ધિાવિ.ે 
 

 

6. પગલ ુ4: સમ્યાંિરની કયમગીરીનુાં મલૂ્યાંકન 

6.1 સભ્્ની સયમત્ક કયમગીરીનુાં મલૂ્યાંકન 

િભ્્ન ેતેના પધ્ધશતિિના વલણન ેજાળવવા માટે અને આિજેિીના વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતાના િાંબાંધમાાં તેની કામર્ીિીનુાં િામશ્ક ધોિણે મલૂ્ાાંકન કિવા માટે 
પ્રોત્િાહીત કિવામાાં આવે છે. આ બાબતન ેનીચેની િીત ેહાાંિલ કિી િકા્ છે: 

 આંતરિક ઓડીટો હાથ ધિવા માટે મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નોના પિાંદ કિા્ેલ શવભાર્ોનો 
ઉપ્ોર્ કિીન.ે 

 િભ્્ના કામકાજો અને/અથવા પધ્ધશતઓમાાં કિાતા કોઈપણ ફેિફાિો 
આિજેિીના શિધ્ધાાંતો અને મલૂ્ો િાથેની સુાંિર્તતાની માત્રા ઉપિ અિિ 
ધિાવ ેછે કે કેમ તેની િમીક્ષા કિવા માટે આિજેિીની આચાિિાંરહતાઓ અને 
સ્વ-મલૂ્ાાંકનનો ઉપ્ોર્ કિીને: 

 સધુાિાત્મક કા્ોનો ઉબચત િીત ેઉપા્ાત્મક કા્ગ આ્ોજનમાાં દિાગવ્્ા મજુબ 
અમલ કિવામાાં આવે છે તેની ખાતિી કિીન.ે 

 કા્ોની પણૂગતા બાદ સધુાિાત્મક કા્ોની અિિકાિકતા તપાિીને  
 

આિજેિી દ્વાિા શવકિાવા્ેલ માર્ગદિગક, િાધનો અને મારહતી િભ્્ માટે ઉપલબ્ધ હિ ે
કે જે િભ્્ન ેતેની કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન કિવામાાં મદદ કિી િકે છે. 

6.2 ફોલો-અપ મયટેની મહત્વપણૂા મલુયકયિો 
પ્રાિાંબભક ચકાિણી મલુ્ાાંકન બાદ 3 વષગના પ્રમાબણકિણ િમ્ર્ાળા (આ બાબત 
2009-2012 વછચેના પ્રાિાંબભક અમલીકિણના િમ્ર્ાળા અંદિ થિે નહીં) સધુી ફોલો-
અપ મલુાકાત િરૂ થઈ િકે. આવી મલુાકાત સધુાિાત્મક કા્ગ આ્ોજનો િામેની 
પ્રર્શતની િમીક્ષા કિવા માટે અથવા ચોક્કિ ક્ષેત્રમાાં િાતત્્પણૂગ િીતે િભ્્ની 
કામર્ીિી સધુાિવામાાં મદદ કિવા માટે મહત્વની મલુાકાતોના એક િાંકબલત િમહુ તિીકે 
ર્ોઠવવામાાં આવી િકે. 
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પ્રાિાંબભક ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન િોધી કાઢવામાાં આવેલ શવિાંર્તતાઓના 
પ્રકાિના આધાિે, િીમાબચસહો િામ ેપ્રર્શતની ફોલો-અપ િમીક્ષાઓન ેઅશધકૃત ઓડીટિો 
દ્વાિા અમલમાાં મકૂવાની જરૂિ પડે છે. 
 

ફોલો-અપ મલુાકાતો એ વાતની ખાતિી કિે છે કે િભ્્ તેની પધ્ધશતઓ અને 
પ્રરિ્ાઓને આિજેિીની વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની સિુાંર્તતામાાં જાળવે છે અને 
કામર્ીિી કિે છે. 
 

આ ફોલો-અપ મલુાકાતો દિશમ્ાન િોધી કાઢવામાાં આવેલ કોઈપણ શવિાંર્તતાઓની 
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન અનિુિવામાાં આવેલ રિપોટીંર્ પ્રરિ્ા મજુબ જાણ 
કિવામાાં આવિ.ે 
 

મહત્વની વાત તિીકે, કામર્ીિીના સધુાિાઓ અને નોંધપાત્ર શિચ્ધ્ધઓની કોઈપણ 
જાણકાિીમાાંથી ફા્દો પ્રાપ્ત કિવા માટે વધ ુવ્્ાપક આિજેિી િભ્્પદ િક્ય 
બનાવવા માટે જાણ કિી િકા્ છે. 
 

7. પગલુાં 5: પનુઃ મલૂ્યાંકન અને સયિત્્પણૂા સધુયર: 

 

પ્રમાબણકિણ 3 વષગના િમ્ર્ાળા માટે માસ્ છે (અથવા મોટી શવિાંર્તતાઓ ધિાવતા 
િભ્્ો માટે 1 વષગ). આ િમ્ર્ાળાના અંતે િભ્્ોન ેપ્રમાબણકિણના પનુઃ મલૂ્ાાંકનની 
પ્રરિ્ા િરૂ કિવાની ફિજ પડે છે. આ પ્રરિ્ા અશનવા ગ્પણે પર્લાઓ 1-4 નુાં 
પનુિાવતગન કિે છે અને નીચે િાતત્્પણૂગ સધુાિ પ્રરિ્ાઓનો િમાવેિ કિે છે. 

 

આકૃતિ 7: આરજેસી વ્્વસ્થયનય મલૂ્યાંકન પ્રરિ્યનય પગલયઓ 

 

 

૧.િભ્્નુાં સ્વ-
મલૂ્ાાંકન  

 

 

    ૨. ઓડીટિનુાં   
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન  

 

    ૩.આિજેિી-   
િટીરફકેટ માંજુિી  

 

૪.િભ્્ની 
કામબર્િીની  
િમીક્ષા  

 

વષગ ૧  

 

    ૫. િભ્્નુાં 
પ્રમાબણકિણ પનુઃ 
મલૂ્ાાંકન  

 

સયિત્્પણૂા સધુયરો  
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આ ચાલી િહલે પનુ: મલૂ્ાાંકનની પ્રરિ્ા સ્ટેક હોલડિો અને આભષૂણના ઉપભોક્તાઓને 
દિાગવે છે કે ઉદ્યોર્ િમગ્ર આભષૂણ પિુવઠા િાાંકળ દિશમ્ાન જવાબદાિ નૈશતક, 
િામાજીક અને પ્ાગવિણી્ વ્્વહાિોન ેપ્રોત્િાહીત કિવા માટે વચનબધ્ધ છે. 
ઉપભોક્તાના શવશ્વાિને વધાિવામાાં િાતત્્પણૂગ સધુાિા પ્રત્્ેની વચનબધ્ધતા મદદ 
કિિ.ે 
જવાબદાિીપવૂગક કામ કિીન,ે કામર્ીિી સધુાિીને, ટકાવી િકા્ તેવા વ્્ાપાિી 
વ્્વહાિો સ્થાપીને, ઉદ્યોર્, તેના િભ્્ો, સ્ટેક હોલડિો અને વધ ુમોટા િમદુા્ આશથિક 
િીત,ે પ્ાગવિણી્ િીત ેઅને િામાજીક િીત ેફા્દો પ્રાપ્ત કિિ.ે 
 

 

8. સાંદભો 
 

ISO/IEEC 17000. સુાંિર્તતા    મલૂ્ાાંકન - િબ્દ ભાંડોળ અને િામાસ્ શિધ્ધાાંતો. 
 

ISO/IEEC 17011. સિુાંર્તતા મલૂ્ાકન કિતી િાંસ્થાઓને માસ્તા પ્રદાન કિતી 
િાંસ્થાઓ માટેની િામાસ્ જરૂરિ્ાતો. 
 

ISO 17021:2006. સિુાંર્તતા મલૂ્ાાંકન - વ્્વસ્થાપન પધ્ધશતઓના ઓડીટ અને 
પ્રમાબણકિણનો પ્રબાંધ કિતી િાંસ્થાઓ માટેની જરૂરિ્ાતો. 
 

ISO 17024:2003. સિુાંર્તતા મલૂ્ાાંકન - વ્્ન્ક્તઓના પ્રમાબણકિણ ઉપિ કામ કિતી 
િાંસ્થાઓ માટેની િામાસ્ જરૂરિ્ાતો. 
 

ISO 19011: ગણુવતા અને/અથવા પ્ાગવિણી્ વ્્વસ્થાપન પધ્ધશતઓના ઓડીટીંર્ 
માટેના માર્ગદિગક સચૂનો  
 

SA 8000 િામાજીક ઉત્તિદાશ્ત્વના ધોિણ. 
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પરરતશષ્ટ 1: સસુાંગિિયઓ અને તવસાંગિિયઓનય ઉદયહરણો 
 

કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

 1.11 િભ્્ો એવા બધા જ 
વ્્ાપાિી કામકાજો અને 
વ્્વહાિોમાાં કે જે તેમના 
દ્વાિા કિવામાાં આવે છે 
અથવા તેમના વ્્ાપાિી 
ભાર્ીદાિો દ્વાિા તેમના વતી 
કિવામાાં આવે છે તેમાાં 
લાાંચ-રૂ તની મનાઈ 
ફિમાવિે. તેઓ એવી 
કોઈપણ ચકુવણીઓ, ભેટના 
પ્રકાિની ચીજો, આશતથ્્-

2.1.1 િભ્્ો િાંયકુ્ત િાષ્ટ્રોના 
માનવ અશધકાિોના િાવગશત્રક 
જાહિેનામા મજુબ દિેક 
વખતે વ્્ન્ક્તના મળૂભતૂ 
માનવ અશધકાિો અને 
ર્ૌિવનો આદિ કિિે. 
 

3.1.1. િભ્્ો જ્્ાાં જ્્ાાં 
્ોગ્્ હો્ ત્્ાાં તેના 
વ્્ાપાિના કામકાજોની 
નકુિાનકાિક પ્ાગવિણી્ 
અિિોને ઓછી કિવા માટે 
વ્્વસ્થાપન અને 
ઓપિેટીંર્ શિસ્ટમ્િ દાખલ 
કિિ.ે  
 

4.3.1 િભ્્ો િોના અને 
હીિાના આભષૂણની પિુવઠા 
િાાંકળમાાં િહલેા મહત્વના 
વ્્ાપાિી િાથીઓની 
િામાજીક અને પ્ાગવિણી્ 
કામર્ીિી, વ્્ાપાિી મલૂ્ો, 
માનવ અશધકાિો િાથ ે
જોડા્ેલા જોખમો ઉપિ 
શવચાિણા કિિે. આ જોખમ 
મલૂ્ાાંકનના આધાિે િભ્્ો 
તેમના વ્્ાપાિી િાથીઓમાાં 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

િત્કાિ, ખચાગઓ કે વચનો 
િજૂ કિિ,ે સ્વીકાિિે કે તે 
માટે િાંમશત આપિે નહીં કે 
જે તાંદુિસ્ત સ્પધાગના 
શિધ્ધાાંતો િાથ ેિમાધાન કિે 
અથવા વ્્ાપાિની પિાંપિા 
કે િિકાિના શનણગ્ લેવાની 
પ્રરિ્ાન ેપ્રભાશવત કિવા 
માટે એવી કોઈપણ વ્્ન્ક્ત 
માટે કે િાથ ેવ્્ાપાિ 
મેળવવા કે જાળવવા અથવા 
એવી કોઈપણ વ્્ન્ક્ત િાથ ે
પ્રત્્ક્ષ વ્્ાપાિ મેળવવા કે 

જવાબદાિ આભષૂણ 
વ્્વહાિોન ેપ્રભાશવત કિવા, 
પ્રોત્િાહીત કિવા માટેની 
તેમની ક્ષમતા િાથ ેઅનરુૂપ 
તેમના ઉત્તમ પ્ર્ત્નોનો 
ઉપ્ોર્ કિિ.ે 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

જાળવવાનો પ્ર્ત્નનો એક 
ભાર્ બને. 
 

સિુાંર્તતા 
 

 દસ્તાવેજોની િમીક્ષા, 
શનિીક્ષણો અને 
કમગચાિીઓ અને 
વ્્ાપાિી િાથીઓ 
િાથેના ઈસટિવ્યઓુની 
િમીક્ષાના આધાિે લાાંચ- 
રૂશ્વતનો કોઈપણ પિુાવો 
નહીં.  

 િભ્્ો લાાંચ માટેની 

 નીચેની બાબતો િરહત 
માનવ અશધકાિોની 
બાબત ેઉલલાંઘનના 
કોઈપણ પિુાવા નહીં.  

 બાળ મજૂિી  

 બળપવૂગકનુાં કે 
પિાણે કિાવાત ુાં કામ  

 ભેદભાવ  

 વધ ુપડતા કામના 

 િભ્્ોની પ્રવશૃતઓ, 
ઉત્પાદનો અને િેવાઓ 
િાથ ેિાંકળા્ેલા 
પ્ાગવિણી્ જોખમોન ે
િાિી િીત ેિમજેલી અને 
મહાવિો કિા્ેલ 
પધ્ધશતઓ અને અંકુિો 
દ્વાિા િોધી કાઢવામાાં 
આવે છે, તેમનુાં શન્મન 
કિવામાાં આવ ેછે અને 

 મહત્વના વ્્ાપાિી 
િાથીઓ કે ભાર્ીદાિો િાથ ે
િાંબાંશધત પ્રવશૃતઓ, 
ઉત્પાદનો અને િેવાઓ 
ઉપિ હાથ ધિા્ેલ 
જોખમના મલૂ્ાાંકનો અથગ 
સ્પષ્ટ્ટપણે િભ્્ દ્વાિા 
જણાવવામાાં આવે છે અને 
તેમાાં એવા કોસરેક્ટિો, 
ગ્રાહકો, િપ્લા્િો અને 
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 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

િાંભાવના િાથેના 
જોખમનુાં મલૂ્ાાંકન 
કિા્ેલા વ્્વહાિો 
ધિાવ ેછે. 

 િભ્્ોએ પ્રરિ્ાઓ અને 
તપાિો િરહતના 
શન્ાંત્ર  નો અમલ ક્ો 
છે. 

 શન્ાંત્રણો કે અંકુિોની 
શન્શમત િીત ેબધા 
કમગચાિીઓ, િાંબાંશધત 
કોસરેક્ટિો અને િભ્્ 

કલાકો  

 દુવ્ ગ્વહાિ 
અને/અથવા 
કનડર્ત. 

 િભ્્ોએ િાંયકુ્ત િાષ્ટ્રોના 
માનવ અશધકાિોના 
જાહનેામ ુતેમના 
વ્્ાપાિને લાગ ુપડતુાં 
હોવાથી તેની િમીક્ષા 
કિેલ છે અને બધા 
કમગચાિીઓ અને 
િાંબાંશધત કોસરેક્ટિોને 

તેમને ઓછા કિવામાાં 
આવે છે. 

 પ્ાગવિણ િાં  શધત 
લાગ ુપડતા કા્દાનુાં 
પાલન. 

 નકુિાનકાિી અને 
અશન્ાંશત્રત પ્ાગવિણી્ 
અિિોના કોઈ પિુાવા 
નહીં. 

ભાર્ીદાિોનો િમાવેિ 
થા્ છે કે જે િભ્્ની 
 શતષ્ટ્ઠા િાથે િમાધાન કે 
બાાંધછોડ કિવાની અને 
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 
અને વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતાના પાલન 
કિવાની ક્ષમતા િાથે 
બાાંધછોડ કિવાની 
િાંભાવના ધિાવ ેછે. 

 જોખમના મલૂ્ાાંકનના 
પિીણામો િભ્્ોએ 
વ્્વસ્થાપનના અંકુિ 
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 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

વતી કામ કિતા 
અશધકૃત પ્રશતશનશધઓને 
જાણ કિવામાાં આવે છે. 

 પ્રરિ્ાઓનો ્ોગ્્ િીત ે
અમલ થા્ છે તેની 
ખાતિી કિવા માટે 
સ્વતાંત્ર ચકાિણી. 

 હીતોના િાંભશવત 
િાંઘષોના બધા જ 
ક્ષેત્રોને જાહિે કિવામાાં 
આવે છે અને ખલુલી 
િીત ેતેના ઉપિ શન્ાંત્રણ 

મહત્વના શિધ્ધાાંતોની 
મારહતી આપેલ છે. 

પ્રસ્થાશપત ક્ાગ છે. 

 અંકુિોને િાંબાંશધત 
કમગચાિીઓ અને મહત્વના 
વ્્ાપાિી િાથીઓ દ્વાિા 
િમજવામાાં આવે છે. 

 િભ્્ો તેમના ઉત્તમ 
પ્ર્ત્નો કામ ેલર્ાડ ેછે 
(દા.ત.પ્રમાબણક્તાથી 
શવવેકપવૂગક કા ગ્ કિવુાં અને 
હકાિાત્મક પ્ર્ાિ કિવો) 
કે જે તેમના વ્્ાપાિી 
િાથીઓમાાં જવાબદાિ 
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 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

િાખવામાાં આવે છે. આભષૂણ વ્્વહાિોન ે
આર્ળ વધાિવા (િાંબાંધના 
પ્રકાિ આધાિે) તેમની 
ક્ષમતાન ેઅનરુૂપ પ્રભાવ 
પાડવા માટેના ઉત્તમ 
પ્ર્ાિો િભ્્ો કિે છે. આ 
બાબતમાાં નીચેનાનો 
િમાવેિ થઈ િકે. 

 વ્્ાપાિના 
િાથીઓને આિજેિી 
અને વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતા અંરે્ 
મારહતી પિુી 
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 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
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વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

પાડવી. 

 નૈશતક મલૂ્ો, 
માનવ અશધકાિો, 
િામાજીક અને 
પ્ાગવિણી્ 
કામર્ીિી િાંબાંશધત 
મારહતીની લેતી-
દેતી કે આદાન-
પ્રદાન. 

 િભ્્ોના અને 
વ્્ાપાિના 
િાથીઓના 
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 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
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વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

વ્્વહાિોની એમ 
બાંનેની કામર્ીિીને 
સધુાિવા માટે 
વ્્ાપાિના િાથી 
િાથ ેકામ કિવુાં. 

નજીવી શવિાંર્તતા 
 

લાાંચ-રૂશ્વતના કોઈ પિુાવા 
નહીં જો કે તેમ છતાાં  

 ખાિ કિીને જ્ાાં લાાંચ- 
લાાંચ અન્સ્તત્વમાાં હોવા    
જાણીત ુાં છે તેવા બધા 
વ્્વહાિો માટે જોખમનુાં 
મલૂ્ાાંન અને અંકુિો 

 િાંયકુ્ત િાષ્ટ્રોના માનવ 
અશધકાિોના જાહિેનામા 
શવરૂધ્ધના ઉલલાંઘનના 
કોઈ પિુાવા નથી તેમ 
છતાાં. 

 ખાિ કિીને માનવ 
અશધકાિોના બનાવો 

 જોખમના મલૂ્ાાંકનો 
વ્્વસ્થાપન અને કામ 
કિતી પધ્ધશતઓ 
િભ્્ના વ્્ાપાિના 
િાંપણૂગ કા્ગકે્ષત્રન ે
પકડતી કે આવિતી 
નથી (કે જે હીિા અને 
િોનાના આભષૂણની 

 જોખમના મલૂ્ાાંકનો 
બધા જ મહત્વના 
વ્્ાપાિના િાથીઓ 
(િભ્્ દ્વાિા દિાગવ્્ા 
મજુબના) ને લાગ ુપડત ુ
નથી. 

 િભ્્ ેતેના િોધી 
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મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
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વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

બધા વ્્વહાિોને 
પકડતા નથી. 

 હીતોના િાંભશવત િાંઘષો 
કે શવિાંવાદીતાઓના 
ક્ષેત્રો. 

માટે જાણીતા સ્થાનોમાાં 
તેની સુ્ ોગ્્તા અને 
સિુાંર્તતા માટે િાંયકુ્ત 
િાષ્ટ્રોના માનવ 
અ  કાિોના 
જાહિેનામાનુાં મલૂ્ાાં ન 
કિવામાાં આવેલ નથી: 
અથવા  

 માનવ અશધકાિોના 
પ્રિાંર્ો બાબત ેઆંતરિક 
િીત ેઉભી કિવામાાં 
આવેલી નજીવી 
બચિંતાઓ કે જેનુાં 

પિુવઠા િાાંકળ િાથે 
િાંબાંધ ધિાવ ેછે) 
ઉદાહિણ તિીકે:  

 અમકુ િવલતો કે જે 
આ પધ્ધશતઓ દ્વાિા 
પકડા્ેલ કે 
આવિવામાાં આવેલ 
નથી. 

 બધી જ નકુિાનકાિી 
અિિોને િોધી 
કાઢવામાાં આવેલ 
નથી કે તેમનુાં 

કાઢવામાાં આવેલ 
મહત્વના વ્્ાપાિી 
િાથીઓ ઉપિ ઉત્તમ 
પ્ર્ત્નો કેવી િીત ેલાગ ુ
પાડવા અને તેમને 
પ્રભાશવત કે અિિ કિવી 
તે બાબતની પધ્ધશતઓ 
શવકિાવેલ છે, પિાંત ુઆ 
પધ્ધશતઓનો પણૂગ િીત ે
અમલ કિવામાાં આવતો 
નથી. ઉદા. તિીકે, તેના 
જાણીતા મહત્વના 
િાથીઓ પૈકી બધાએ 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

શનવાિણ કે જેના પિ 
ધ્્ાન આપવામાાં 
આવેલ નથી. 

 માનવ અશધકાિો બાબત ે
પધ્ધશત શવકિાવવામાાં 
આવેલ છે પિાંત ુતેનો 
અમલ કિવામાાં આવેલ 
નથી. (એટલે કે 
વ્્વસ્થાઓ કે 
પધ્ધશતઓથી પ્રભાશવત 
થ્ેલાન ેપધ્ધશતઓનુાં 
જ્ઞાન કે તે અંરે્ની 

વ્્વસ્થાપન 
કિવામાાં આવેલ 
નથી. 

જવાબદાિ નૈશતક મલૂ્ો, 
માનવ અશધકાિો, 
િામાજીક, અને 
પ્ાગવિણી્ વ્્વહાિો 
અંરે્ મારહતી પ્રાપ્ત 
કિેલ નથી. 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

િભાનતા નથી). 
 

મોટી શવિાંર્તતા 
 

 લાાંચ રૂશ્વત અને 
ભ્રષ્ટ્ટાચાિનો પિુાવો. 

 હીતના િાંઘષોની ચોખ્ખી 
પિીન્સ્થશતઓ હીતના 
િાંઘષગ જેવા કે િભ્્ન ે
માલિામાન 
અને/અથવા િેવાઓ 
પિુી પાડવામાાં િરિ્ 
િીત ેિાંકળા્ેલા 
કોસરેક્ટિમાાં વરિષ્ટ્ઠ 

 નીચેની બાબત દ્વાિા 
પ્રાપ્ત થ્ેલ માનવ 
અશધકાિોના ભાંર્ના 
પિુાવાઃ 

 કમગચાિીઓ અને 
િાંબાંશધત કોસરેક્ટિો 
િાથેના ઇસટિવ્યઓુ 

 કામકાજની ન્સ્થશતઓ 
વરે્િેના અવલોકનો. 

 શન્મનકાિો દ્વાિા 

 નકુિાનકાિી 
પ્ાગવિણી્ અિિોને 
અંકુિમાાં િાખવા માટેની 
કોઈ જ વ્્વસ્થાઓ નથી 
અથવા બબનઅિિકાિક 
વ્્વસ્થાઓ છે. 

 સચૂના પાલન ન 
કિવાના પર્લાઓ 
શન્મનકાિો દ્વાિા 
આપવામાાં આવેલ છે 

 િભ્્ ેતેના મહત્વના 
વ્્ાપાિના િાથીઓને 
િોધી કાઢેલ નથી કે આ 
વ્્ાપાિી િાથીઓ 
િાથેના િાંબાંધના 
જોખમનુાં મલૂ્ાાંકન હાથ 
ધિેલ નથી. 

 િભ્્ ેજવાબદાિ 
આભષૂણ વ્્વહાિોની 
મારહતી આપવા માટે કે 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

વ્્વસ્થાપન કે 
િાંચાલનના િભ્્નુાં 
નાણાકી્ હીત ધિાવવુાં. 

આપવામાાં આવેલ 
અમલીકિણના કે 
સચૂના પાલન ન 
કિવાના પર્લાઓ કે 
કા્ો. 

 િાંચાલક માંડળે િાંયકુ્ત 
િાષ્ટ્રોના માનવ 
અશધકાિોના 
જાહિેનામાની 
અવર્ણના કિેલ છે 
અને/અથવા ખાિ કિીને 
જ્્ાાં માનવ અશધકાિો 
િાંબાંશધત જોખમો 

અને સચૂના પાલન ન 
કિવાની બાબતોન ે
સધુાિવા માટેના કોઈ 
આ્ોજનો નથી. 

 જૈવ પ્ાગવિણી્ 
વ્્વસ્થાન ેનોં પાત્ર 
નકુિાનમાાં પિીણમતી 
કા્ગસ્થળ બહાિની 
અશચુ્ધ્ધના અશન્ાંશત્રત 
સ્ત્રોતો, નામિેષ થવા 
ઉપિ આવેલ કે 
ચરડ્ાતી વનસ્પશત અને 
જીવનસષૃ્ષ્ટ્ટને થતી 

તેન ેઆર્ળ વધાિવા 
માટેના કોઈ જ પ્ર્ત્ન 
ક્ાગ નથી. 
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કયમગીરીનુાં રેટીંગ  
 

 વ્્વહયરોની જોગવયઈની નમનૂયરૂપ આચયરસાંરહિય 
 

 વ્્યપયરી મલૂ્ો 
 

મયનવ અતધકયરો અને 
સયમયજીક કયમગીરી 
 

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  
 

વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો  
 

જાણીતા છે ત્્ાાં 
પધ્ધશતઓ શવકિાવેલ 
નથી. 

અશન્ાંશત્રત અિિો 
અને/અથવા હવા, 
જમીન અને જળમાર્ોની 
વ્્ાપક અશચુ્ધ્ધ. 
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પરરતશષ્ટ 2: સધુયરયત્મક કય ા્ આ્ોજન ટેમ્પ્લેટનો નમનૂો. 
 

સાંદભા  
 

િયરણ અને ભલયમણ અલગ્રમ
િય 
(ઉચ્ચ/ 
મધ્મ/ 
તનમ્પન)  
 

સધુયરયત્મક અને/અથવય અટકય્િી 
પગલય  
 

 
્ો
ગ્્ 
િય
રીખ  
 

જવયબદયરી  
 

 
દર
જ્જો 
(ખલુલી
/બાંધ) 
 

અસરકયરક 
ચકયસણી/સયઈન 
ઓફ  
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પરરતશષ્ટ 3 મલૂ્યાંકનનુાં કય્યાન્ન્વિ પત્રક 

 

સભ્્ સવલિ  મલૂ્યાંકનકયરનુાં નયમ િયરીખ  

વ્્વહયરની 
આચયરસાંરહિય (રીવ 
નાં.___) 

જોગવયઈ સાંદભા  
 

જરૂરર્યિ  િમયાંક  
 

શેનય મયટે 
જવયબદયરી 
 

હતેલુક્ષી પરુયવો   દસ્િયવેજીકરણ  અવલોકન   પ્રમયણપત્ર  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

તનરીક્ષણો અને િયરણો 
 

 

 

 

 

 

 

 

કયમગીરીનુાં રેટીંગ   સસુાંગિિય   નજીવી તવસાંગિિય 

    મોટી તવસાંગિિય  લયગ ુપયડત ુાં નથી 

કયરણ 

 

 

 __ મયાંથી __ પયનય 
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પરરતશષ્ટ 4 ચકયસણી આ્ોજન ટેમ્પ્લેટ 

 

સભ્્ િયરીખો: 

જોગવયઈ  
 

ઓડીટર 1 ઓડીટર 2  

સભ્્નુાં 
સ્થયન  

સભ્્નો 
સાંપકા  

સભ્્નુાં 
સ્થયન  

સભ્્નો 
સાંપકા  

વ્્યપયરનય નૈતિક મલૂ્ો  

1.1 લાાંચ અને અનકુળૂતાની ચકુવણીઓ.     

1.2 નાણાના રે્િકા્દે હવાલા અને 
ત્રાિવાદનો રૂશપ્ો 

    

1.3. કીમ્બલી પ્રરિ્ા      

1.4 ઉત્પાદન અને િામગ્રી સિુક્ષા      

1.5 ઉત્પાદનની અખાંડીતતા.     

મયનવ અતધકયરો અને સયમયજીક કયમગીરી 

2.1 માનવ અશધકાિો     

2.2 બાળ મજૂિી અને યવુા વ્્ન્ક્તઓ      

2.3 બળપવૂગક કે પિાણે કિાવાત ુાં કામ      

2.4 િાંર્ઠન અને િામહુીક િોદેબાજીની 
સ્વતાંત્રતા. 

    

2.5 ભેદભાવ     

2.6 આિોગ્્ અને િલામતી     

2.7 શિસ્ત અને ફિી્ાદના કાિણ અંરે્ની 
પ્રરિ્ા. 

    

2.8 કામકાજના કલાકો      

2.9 વળતિ કે મહનેતાણુાં      
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2.10 િવગ િામાસ્ એવી િોજર્ાિી કે 
કામની િિતો. 

    

2.11 િમદુા્ પ્રભાવ      

2.12 સિુક્ષા કમગચાિીનો ઉપ્ોર્.     

પ્યાવરણી્ કયમગીરી  

3.1 પ્ાગવિણી્ સિુક્ષા      

3.2 જોખમી પદાથો      

3.3 નકામો કચિો અને શનકાિીઓ      

3.4 ઉજાગ અને કુદિતી િાંિાધનોનો 
ઉપ્ોર્. 

    

સાંચયલન કે વ્્વસ્થયપનનય વ્્વહયરો 

4.1 કાનનુી સચૂના પાલન      

4.2 નીશત      

4.3 વ્્ાપાિના ભાર્ીદાિો - કોસરેક્ટિો 
ગ્રાહકો, િપ્લા્િો અને િાંયકુ્ત િાહિના 
ભાર્ીદાિો. 
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પરરતશષ્ટ 5 સભ્્ ચકયસણી અહવેયલની ટેમ્પ્લેટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રરસ્પોન્ન્સબલ જવેલરી કયઉન્ન્સલ  

 
 

ચકયસણી મલૂ્યાંકન અહવેયલ 

 
 

{િભ્્/િવલત} 

{મલૂ્ાાંકન તાિીખો} 

{દસ્તાવેજ િમાાંક} 

 

અહવેયલ િયરીખ:  

________________________ 

પનુરયવિાન: 

______________________________ 

 

લલડ ઓડીટર:  _______________________ 

 

સહી:______________________________ 

 

અહવેયલ તવિરણ {આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડીનો સમયવેશ કરિી નથી} 

નામ  
 

ન્સ્થશત  
 

કોપી નાંબિ  
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સલૂચ કોષ્ટક  

કય ા્કયરી સાંલક્ષ્િી  

1. પરિચ્ 

અ. પષૃ્ટ્ઠભશૂમકા  

બ. હતે ુ 

ક. િભ્્ દ્વાિા જણાવ્્ા મજુબ પ્રમાબણકિણનુાં કા્ગકે્ષત્ર  
ડ. ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર. 

I. મલૂ્ાાંકન કિા્ેલ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 

II. મલુાકાત લીધેલ િવલતો 

III. મલુાકાત લીધેલ કમગચાિી 

IV. િમીક્ષા કિા્ેલ પત્રકો 

V. મ્ાગદાઓ. 
ઈ. મલુ્ાાંકન ટુકડી  
ફ. ચકાિણી મલૂ્ાાંકન પ્રરિ્ા  

i. ઓડીટ આ્ોજન 

II. ઓડીટની પધ્ધશત કે િીતિિમ (હતેલુક્ષી પિુાવો અને સિુાંર્તતા 
ચકાિણી) 

III. ઓપશનિંર્ અને ક્લોબઝિંર્ શમટીંર્ની હાજિી 
IV. અહવેાલો અને અબભપ્રા્ કે ભલામણો. 

2. ટૂાંકાક્ષિીઓ અને એક િબ્દ 

3. ઓડીટના તાિણો અને સચુવવામાાં આવેલ ભલામણો. 
અ. નોંધપાત્ર શિચ્ધ્ધઓ 

બ. મહત્વના ઉલલાંઘનો  
       ક. મોટી શવિાંર્તતાઓ  

ડ. નજીવી શવિાંર્તતાઓ  
ઈ. અવલોકનો કે શનિીક્ષણો 
ફ. સચુવેલા વ્્ાપાિી સધુાિાઓ (મિજી્ાત કે સ્વૈચ્છછક) 

4. પ્રમાબણકિણ ભલામણ 
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5. તાિવેલ કે અંશતમ હકીકત 

 

પરરતશષ્ટો અને સમથાનકિયા દસ્િયવેજો કે પત્રકો  
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પરરતશષ્ટ 6 પ્રમયલણકરણ અલભપ્રય્ અને ટૂાંકી નોંધ અહવેયલની ટેમ્પ્લેટ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

રરસ્પોન્ન્સબલ જવેલરી કયઉન્ન્સલ 

 
 

પ્રમયલણકરણ ભલયમણ અને 

ટૂાંકીનોંધ અહવેયલ 

 
આરજેસી વ્્વસ્થયપન ટુકડીને 

 

{િભ્્} 

{તાિીખ} 

{પત્રક િમાાંક} 

 

અહવેયલ િયરીખ:  

________________________ 

પનુરયવિાન:  

______________________________ 

 

લલડ ઓડીટર:   

_______________________ 

 

સહી:______________________________ 
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અહવેયલ તવિરણ  
 

નામ  
 

ન્સ્થશત  
 

કોપી નાંબિ  
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સલૂચ કોષ્ટક  

પ્રમયલણકરણ અલભપ્રય્ની હકીકિ 

1. તાિણોની ટૂાંકી નોંધ 

અ. બધા િભ્્ોન ેજાણકાિી માટે નોંધવા લા્ક શિચ્ધ્ધઓ 

બ. મહત્વના ઉલલાંઘનો િાથ ેવ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 
ક. મોટી શવિાંર્તતાઓ િાથ ેવ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા. 
ડ. નજીવી શવિાંર્તતાઓ િાથ ેવ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 

2. ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની પ્રરિ્ા 
અ. પષૃ્ટ્ઠભશૂમકા  
બ. હતે ુ 
ક. િભ્્ દ્વાિા જણાવ્્ા મજુબ ચકાિણી મલૂ્ાાંકનનુાં કા્ગકે્ષત્ર. 

ડ. ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર  

I. મલૂ્ાાંકન કિા્ેલ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 

II. મલુાકાત લેવા્ેલ િવલતો 

III. મ્ાગદાઓ 

ઈ. મલૂ્ાાંકન ટકૂડી  

ફ. ઓડીટ આ્ોજન  

જ. ઓડીટનુાં પધ્ધશત િાસ્ત્ર  

ઝ. ટૂાંકાક્ષિીઓ અને એકિબ્દ  

3. િામાસ્ શવવેચનો અને પ્રશતભાવ 

અ. િાંઘષગની બાબતો 

બ. આિજેિીને િવગિામાસ્ પ્રશતભાવ. 
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પ્રમયલણકરણ અલભપ્રય્ની હકીકિ 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના કા્ગકે્ષત્ર અને તાિણોના આધાિે, મલુાકાત લીધેલ કા્ગસ્થળો 
અને િભ્્ દ્વાિા પિુી પાડવામાાં આવેલ ઉપલબ્ધ મારહતીના આધાિે: 

 ઓડીટિો એવી ભલામણ કિે કે આિજેિીની વ્્વસ્થાપન ટુકડી િભ્્ન ે
3 વષગ માટે માસ્ િહ ેતેવુાં પ્રમાબણકિણ આપે. 

 ઓડીટિો એવી ભલામણ કિે છે કે આિજેિીની વ્્વસ્થાપન ટુકડી 
િભ્્ન ે1 વષગ માટે માસ્ િહ ેતેવુાં પ્રમાબણકિણ આપે. 

 મોટી શવિાંર્તતાઓ કે જેના ઉપિ િભ્્ દ્વાિા ધ્્ાન આપવામાાં આવી 
િહ્ુાં છે તેની ઓળખ કે િોધના કાિણે િભ્્ આિજેિી પ્રમાબણકિણ માટે 
તૈ્ાિ નથી. 

 મહત્વના ઉલલાંઘનો િોધી કાઢવામાાં આવેલ છે અને આિજેિીની 
વ્્વસ્થાપન ટુકડીએ શિસ્તશવષ્ક કા્ગવાહીઓ િરૂ કિવી જોઈએ. 

 

ઓડીટિો એ વાતની ખાતિી કિે છે કે: 
 િભ્્ દ્વાિા પિુી પાડવામાાં આવેલ મારહતી આ અહવેાલ તૈ્ાિ કિતા 

ઓડીટિની શ્રેષ્ટ્ઠ જાણકાિી મજુબ િાચી અને ચોક્કિ છે. 
 તાિણો મલૂ્ાાંકન માટેના િમ્ર્ાળા િાથ ેિાંબાંશધત તપાિેલ હતેલુક્ષી 

પિુાવા ઉપિ કે જે િોધી િકા્ તેવા અને િાંકાિહીત છે તેના ઉપિ 
આધારિત છે. 

 મલૂ્ાાંકનનુાં કા્ગકે્ષત્ર અને ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ પધ્ધશત એવો શવશ્વાિ 
પ્રસ્થાશપત કિવા માટે પિુતી છે કે તાિણો િભ્્ના જણાવેલ 
પ્રમાબણકિણ કા્ગકે્ષત્રની કામર્ીિીના સચૂક છે. 

 ઓડીટિોએ નૈશતક, િત્્પણૂગ, ચોક્િાઈયકુત વ્્વિાશ્ક, સ્વતાંત્ર અને 
હતેલુક્ષી ર્ણા્ેલ િીત ેકા્ગ કિેલ છે. 

 

લીડ ઓડીટર: 
 

 

સહી:  
 

 

િયરીખ:  
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પરરતશષ્ટ 7 ચકયસણી મલૂ્યાંકન દરતમ્યન સમીક્ષય કરય્ેલ પત્રકો અને ચોપડયઓનય 
ઉદયહરણો. 

 

ઓડીટિ પાિ ેવ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથેની સિુાંર્તતા ચકાિવાના કા્ગમાાં મદદ 
કિી િકે તેવા મારહતીના ઘણા બધા સ્ત્રોતો ઉપલબ્ધ છે. એ વાતની નોંધ લો કે બધી જ 
નીશતઓ અને પ્રરિ્ાઓન ેપત્રકો રૂપે િાચવાની જરૂિ નથી. પત્રક દ્વાિા શિધ્ધ કિવાની 
બાબતની ત્્ાિે જ ફિજ પડી િકે છે જ્્ાાં તેની ર્ેિહાજિી વ્્ાપાિના હતેમુાાંથી શવચલન 
તિફ દોિી જા્ તેમ હો્. દસ્તાવેજી પત્રકો કે જ્્ાાં તે અન્સ્તત્વ ધિાવ ેછે કે જેની 
િમીક્ષા કિી િકા્ છે, તેમાાં નીચેના પિુત ુાં મ્ાગરદત નહીં તે િીત ેનીચેની બાબતોનો 
િમાવેિ કિે છે. 
 

 િામાસ્ દસ્તાવેજી પત્રકો  
 કા્ગસ્થળના આ્ોજનો અને આિપાિના શવસ્તાિોનો નકિો. 
 કાિખાનાની િચનાઅને કામર્ીિીઓનુાં વણગન. 
 પિુના પાણીના અને ર્ટિના આ્ોજનો. 
 ભરૂ્ભગ ટાાંકીઓ અને પાઈશપિંર્ આ્ોજનો અને નોંધો. 
 નકામા કચિાના શનકાલના સ્થળો (હાલના અને વપિાિમાાં ન હો્ તેવા) 
 કા્ગસ્થળની અશચુ્ધ્ધનો અભ્્ાિ અહવેાલ. 
 કા્ગસ્થળના ભતૂકાળ િાંબાંશધત પત્રક  
 ભાડાપટ્ટાઓ અને માબલકી અશધકાિો. 
 ભૌશતક સિુક્ષાની મારહતી પ્રતો. 
 કામ િાંબાંશધત લા્િસિો અને પિમીટો  
 કાનનુી કા્ગવાહીઓ અને દાંડો. 
 હવાઈ ફોટોગ્રાફિ. 

 ઉત્પાદન અને પ્રરિ્ાની મારહતી  
 પ્રરિ્ા વણગન 

 પ્રરિ્ા પ્રવાહ આકૃશતઓ  
 ઉપકિણ ્ાદીઓ  
 પાઈશપિંર્ અને િાધન િાંબાંશધત આકૃશતઓ. 
 કામ કિતી પ્રરિ્ાઓ  
 કાચો માલ, ઉત્પાદન અને પેકેજીંર્ની ્ાદીઓ. 
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 મધ્્સ્થી ઉત્પારદત ઉત્પાદનનો શનત્્િમ  
 ઉત્પાદનના િેકોડગિ  
 ઉપ્ોર્માાં લીધેલ ઉજાગના પ્રકાિો  
 વસ્તનુી િશવસ્તાિ ્ાદીવાળા િેકોડગિ અને સ્ટોક તપાિો 
 દેખિેખ િાખતા િેકોડગિ  

 િાંચાલન કે વ્્વસ્થાપનની મારહતી 
 નીશતઓ અને પ્રરિ્ાઓ 

 િાંસ્થાના ચાટગિ અને કામના વણગનો  
 વ્્વસ્થાપન કે વહીવટ સધુાિાના આ્ોજનો. 
 ફિી્ાદો અને બનાવો. 
 બાંધ પડવાની નોટીિ 

 અકસ્માતો, ઢોળાવાના પ્રિાંર્ો અને કટોકટીઓ. 
 વીમો અને નકામા પદાથોના શનકાલના ખચાગઓ. 

 કમગચાિીની દસ્તાવેજી શવર્ત  
 કામના કિાિો/કામના શન્મો અને િિતો  
 કમગચાિીની ફાઈલો (કામની અિજી, શિસ્તના પત્રો વરે્િે િરહત) 
 કમગચાિીની હસેડબકુ  
 ઉંમિના દસ્તાવેજનો પિુાવો (ઓળખ કાડો, જસમ પ્રમાણપત્રો, તબીબી માંજૂિી 

વરે્િેની નકલો) 
 કમગચાિી લાભો. 

 િવલતની નીશતઓ અને પ્રરિ્ાઓ  
 આંતરિક કામ કિતી નીશતઓ અને પ્રરિ્ાઓ. 
 વ્્ાપાિના પિવાનાઓ  
 જાળવણી અને આિોગ્્ના લા્િસિ  
 વેતન અને કામની નીશતઓ  
 ઈછછા મજુબ કામ અંરે્ની નીશત  
 ભેદભાવ શવિોધી નીશત. 
 કમગચાિી/િાંચાલનની ફિી્ાદ િાંબાંશધત નીશત. 
 િાંર્ઠનની સ્વતાંત્રતા બાબતની નીશત. 
 કોઈપણ અસ્ િિકાિી લા્િસિ, કામર્ીિીના પ્રમાણપત્રો વરે્િે. 

 પે િોલ પત્રકો  
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 વતગમાન છેલલા 12 મહીનાઓ માટેની પીક અને નોન-પીક મોિમો માટેના પે 
િોલ િેકોડો. 

 િમ્ના િેકોડો અથવા અસ્ કામના કલાકો િાંબાંશધત િહા્ક શવર્ત. 
 પીિ િેટ િેકોડો  
 પે િોલ પત્રકો  
 પે િોલના સ્ટબ્િ કે વધેલા ટૂાંકાભાર્ો 
 ઓવિટાઈમ ર્ણતિીઓ માટેની મદદરૂપ બાબત  
 ખાિ શ્રમ પિીત્્ાર્ો જેવા કે ઓવિટાઈમ શવસ્તાિના હક્ક અશધકાિનો 

પરિત્્ાર્ો 
 િામાસ્ સિુક્ષા, આિોગ્્ અને પ્ાગવિણ. 

 કાિખાનાનો લે આઉટ કે િવલત પ્લોટનો પ્લાન. 
 શન્મનકાિી િાંસ્થાની તપાિોમાાંથી મળેલી નોટીિો. 
 શન્મનકાિી િાંસ્થાઓ િાથેનો પત્રવ્્વહાિ. 
 તાલીમના િેકોડો (િાઈન ઈન પ્રતો, કા ગ્સબૂચઓ, તાલીમની િામગ્રીઓ). 
 મેસયઅુલો અને/અથવા લેબખત કા્ગિમો  
 િશમશત િાંબાંશધત િેકોડો (કા ગ્સબૂચઓ, મીટીંર્ની અહવેાલ નોંધો, પ્રવશૃતની 

્ાદીઓ) 
 ઈસસ્પેક્િનના િેકોડો (આર્ બઝુાવનાિ, આ્વોિ િાવિ વરે્િે). 

 પ્ાગવિણ િાંબાંશધત  
 હવાના શનકાલની પિશમટો. 
 હવાના સ્ત્રાવ કે શનકાલની દેખિેખ િાખતા િેકોડો. 
 પીવાના પાણીના શવશ્લેષણના અહવેાલો. 
 પાઈપીંર્ની આકૃશતઓ/નકામા પાણી અને હવાના શનકાલો માટે તૈ્ાિ 

કિા્ેલ આકૃશતઓ મજુબ. 
 નકામા પાણીના શનકાલ ઉપિ દેખિેખ િાખતા અહવેાલો. 
 નકામા પાણીના શનકાલની પિશમટો. 
 પીિીબી ધિાવતા ઉપકિણની દિેક વસ્તનુી િશવસ્તાિ શવર્ત. 
 પીિીબી ધિાવતા ઉપકિણ માટે નોંધણી કે પિશમટો. 
 એસ્બેસ્ટોિનો િવે/ઈસવેસટિી અને િેમ્પબલિંર્ના પિીણામો. 
 એસ્બેસ્ટોિ કામર્ીિીઓ અને જાળવણીના આ્ોજન. 
 જોખમી કચિાના ભિશત્ાઓ કે શિશપિંર્ કાર્ળો. 
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 નકામા કચિાની રૂપિેખા/પિીક્ષણના પિીણામો/નકામા કચિાનુાં શવશ્લેષણ. 
 નકામા કચિાની મારહતી. 

 પ્રકાિો અને સ્ત્રોતો  
 િા્ં ોજન  
 માત્રાઓ કે જથ્થાઓ  
 નકામા કચિાનુાં સ્થાનાાંતિ  
 િાંગ્રહ  
 પ્રરિ્ાની િીતો. 
 અંત/શનકાલ 

 નકામા પદાથોમાાં ઘટાડા અને િીિા્કબલિંર્ના કા્ગિમો. 
 આિોગ્્ અને િલામતી  

 અકસ્માત તપાિના ફોમ્િગ  
 અકસ્માત કે ઈજાના અહવેાલો 
 િાિા્બણક વસ્તનુી િશવસ્તાિ શવર્ત. 
 ભૌશતક સિુક્ષાની મારહતી પ્રતો  
 ઔદ્યોબર્ક આિોગ્્ની દેખિેખ િાખતી નોંધો (િિા્ણો, ઘોંઘાટ, તાપમાનનો 

િામનો અને હવા ઉજાિનુાં માપન) 
 ઓડી્ોમેરીક પિીક્ષણ કિતા િેકોડો  
 કામ/પ્રવશૃતના જોખમના મલૂ્ાાંકન/શનધાગિણો  
 જરૂિી/માસ્ કિા્ેલ વ્્ન્ક્તર્ત િક્ષાત્મક ઉપકિણની ્ાદી  
 શ્વાિોછછવાિના િાધનની ્ોગ્્તાનુાં પિીક્ષણ કિતા િેકોડો 
 કટોકટી પ્રશતભાવ આ્ોજન  
 જડેલા અને ફેિવી િકા્ તેવા અન્ગ્ન દમનના ઉપકિણ માટેના પિીક્ષણ 

કિતા, તપાિ અને જાળવણીના િેકોડો. 
 સ્થળાાંતિ/કટોકટી િમ્ે બરહર્ગમન માર્ગનો નકિો. 

 અસ્ માહીતોમાાં નીચેનાનો િમાવેિ થઈ િકે: 
 HAZID અને HAZOP અભ્્ાિો 
 જીવનચિના મલૂ્ાાંકનો. 
 િમદુા્ િાંબાંશધત પહલેો જેવી કે શન્શમત મલુાકાતો અને સ્ટેક હોલડિની 

ભાર્ીદાિીના કા્ગિમો. 
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પરરતશષ્ટ 8 અસરકયરક ઓડીટો હયથ ધરવય મયટેની મયગાદતશિકય 
 

પ્રત્્ય્ન અને અથાઘટનનય કૌશલ્ો. 
 

પ્રત્્ા્નમાાં િાંબાંધોનો િમાવેિ થા્ છે તેથી િાિી િરૂઆત માટે તૈ્ાિી કિીન ે
નીકળવુાં મહત્વનુાં છે. જેનુાં ઓડીટ થવાનુાં છે તે કમગચાિીઓ દ્વાિા અને િાંર્ઠન દ્વાિા 
ઓડીટો અને ઓડીટિોન ેભ્જનક િીત ેજોવામાાં આવે છે. 
 

ઓડીટને અિિકાિક બનાવવા માટે મજબતૂ પ્રત્્ા્ન, પ્રશ્નોતિી, ધ્્ાનપવૂગક 
િાાંભળવાના અને શનિીક્ષણના કૌિલ્ો મહત્વના છે. 
 

અંગે્રજી ભાષા 6,00,000 થી વધ ુિબ્દો ધિાવે છે જે પૈકી િિેિાિ વ્્ન્ક્ત લર્ભર્ 
2000 િબ્દોનો ઉપ્ોર્ કિે છે. િૌથી િામાસ્ એવા 500 િબ્દો લર્ભર્ 28 અલર્ 
અલર્ અથો ધિાવ ેછે. જો ઓડીટિ તાિણોને સ્પષ્ટ્ટ કિવા માટે અને તપાિવા માટે 
િમ્ લે નહી તો અચોક્કિ પિીણામો માટેની વધ ુિાંભાવના િહ ેછે. 
 

રષ્ષ્ટ્ટબબિંદુ, અથગઘટન અને અથગ આ બધી બાબતો ઓડીટ પ્રરિ્ાન ેપ્રભાશવત કિે છે. 
એવો એક િાંદેિો કે હકીકત કે જે િિળ િીતે ખોટો િાાંભળવામાાં કે આ્ોગ્્ િીત ે
વાાંચવામાાં આવે તો તે ઓડીટના તાિણોને અિિ કિી િકે છે અને ગુાંચવણ ઉભી કિી 
િકે છે. 
 

ઓડીટ હાથ ધિવાની પ્રરિ્ાના પ્રાિાંભમાાં િામાસ્ આધાિ િોધી કાઢો. લોકોન ેહળવા 
કે સ્વસ્થ કિવાનો ઉત્તમ િસ્તો તેમને વાતો કિાવવાનો છે. લોકોન ેતેમના પોતાના શવિે 
અને જેમાાં તેમન ેિિ હો્ છે તે અંરે્ વાત કિવાનુાં ર્મે છે એટલે કે તેમના પિીવાિો, 
િોખો વરે્િે. 
 

અસરકયરક પ્રશ્નોિરી  
 

ઘણી બધી પ્રશ્નોતિીની પ્રયનુ્ક્તઓ એવી છે કે જે ચચાગઓ િરૂ કિવા માટે, મારહતી 
એકઠી કિવા માટે, િામેલર્ીિી આર્ળ વધાિવા માટે, િમજણને નક્કી કિવા માટે અને 
ચચાગઓને મળૂ શવષ્ ઉપિ ચાલ ુિાખવા માટે કામમાાં લર્ાડી િકા્ છે. આવા પ્રશ્નોમાાં 
નીચેનાનો િમાવેિ થા્ છે: 
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 મકુ્ત પ્રશ્નો: જેનુાં ઓડીટ કિવાનુાં છે તેન ેવાત કિાવવા માટે 
ઉપ્ોર્માાં લેવા્. 

 સકૂ્ષ્મ પિીક્ષણ કિતા પ્રશ્નો:  મહત્વના પ્રિાંર્ોને પ્રર્ટ કિવા માટે ઉપ્ોર્માાં 
લેવા્. 

 પડકાિજનક પ્રશ્નો: જ્્ાિે જવાબ િાષ્બ્દક શવિોધ કિે, તેઓ 
િામાસ્ીકિણો, અશતિ્ોન્ક્તઓ કે ખાંડનકાિી 
વતગનમાાં પ્રશતરિ્ા કિી િકે છે.  

 શવચાિ પ્રેિક પ્રશ્નો:   િમજણ ચકાિવા માટે ઉપ્ોર્માાં લેવા્. 
 બાંધ પ્રશ્નો:  દોિવવા, મળૂ માર્ગ ઉપિ ચાલ ુિાખવા અને 

હકીકતો તપાિવા ઉપ્ોર્માાં લેવા્. 
 

નીચેના સચૂનો અિિકાિક પ્રશ્નો કિવાની પ્રયનુ્ક્તઓનુાં વણગન કિે છે: 
 શનખાલિ અને શમત્રતાયકુ્ત વલણનો ઉપ્ોર્ કિો. 
 તમાિા પોતાના િિીિની ભાષા પ્રત્્ ેિજાર્ િહો. 
 ઘણા બધા ખલુલા પ્રશ્નો પછુો જેવા કે “મને િમજાવો...” “તેના શવિે મને વધ ુ

શવર્ત કહો” 

 કિકિિતાપવૂગક બાંધ પ્રશ્નોનો ઉપ્ોર્ કિો. 
 

અસરકયરક રીિે ધ્યનથી સયાંભળવુાં  
 

પ્રત્્ા્ન એ એક દ્વદ્વમાર્ી પ્રરિ્ા છે અને તેમાાં ધ્્ાનપવૂગક િાાંભળવાની તેમજ 
બોલવાની જરૂિ િહ ેછે. ધ્્ાનપવૂગક િાાંભળવાની બાબતમાાં જે કાાંઈ કહવેામાાં આવેલુાં છે 
તેન ેમાત્ર િાાંભળવાથી કઈક શવિેષ બાબતનો િમાવેિ કિે છે. અિિકાિક િીત ે
િાાંભળવાની કલાને નીચે દિાગવ્્ા મજુબ િરિ્ િીત ેઆર્ળ વધાિી િકા્ છે: 
 

 વાત કિવાનુાં અટકાવો  
 ઓડીટ થવાનુાં છે તે વ્્ન્ક્તને બતાવો કે તમે િાાંભળવા ઈછછો છો. 
 ખલેલો કે શવક્ષેપોથી િાવધાન િહો. 
 િહાનભુશૂત િાથ ેધ્્ાનથી િાાંભળો. 
 ઓડીટી એટલે કે જેનુાં ઓડીટ થવાનુાં છે તેન ેજવાબ આપતા પહલેા થોભો. 
 એ વાતની ખાતિી કિો કે તમે િાષ્બ્દક રૂપાાંતિ દ્વાિા શવર્તોને િમજો છો. 
 શનખાલિ િીતે નોંધો લો. 
 ધીિજ ધાિણ કિો, વછચેથી અટકાવિો નહી. 
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ધ્્ાનપવૂગક િાાંભળવુાં એ એક િરિ્ પ્રરિ્ા છે કે જેને ઓડીટી એ જે કહ્ુાં છે તેનો 
િાિાાંિ કાઢીને અને તેનુાં ફિીથી પનુિાવતગન કિીને આર્ળ વધાિવામાાં આવે છે.  
 

 

અસરકયરક તનરીક્ષણ 
 

વ્્ન્ક્ત શવષ્થી જેટલો વધ ુપિીબચત હો્ તેટલો જ ઓછો તે શનિીક્ષણ કિવાની કે 
ઓછી કાળજી લેવાના વલણ ધિાવતો હોવાનો. આ જ કાિણથી ઘિની નજીક કે ઘિમાાં 
મોટાભાર્ના અકસ્માતો બને છે. એક ઓડીટિ માટે િાંતષુ્ટ્ઠ ન હોવુાં કે તેના શનિીક્ષણને 
પવૂગ કચ્લપત શવચાિો અને ધાિણાઓથી પ્રભાશવત ન થવા દેવા જરૂિી છે. જે કાઈ 
જોવામાાં આવેલ છે તેની િમજણને હાંમેિા ચકાિો. અવલોકનો કે શનિીક્ષણો હતેલુક્ષી 
પિુાવા વડે શિધ્ધ થ્ેલા હોવા જરૂિી છે. 
 

સવાસયમયન્્ ઓડીટ સાંબાંતધિ સચૂનો 
 

ઓડીટ પ્રરિ્ાન ેવધ ુપાિદિગક અને અિિકાિી બજાવવા માટે ઓડીટ દિશમ્ાન 
કામમાાં લઈ િકા્ તેવી અમકુ સચુનાઓ નીચે આપેલી છે. 
 

 શનખાલિ કે ખલુલી િીત ેનોંધો લો. 
 િાિા પ્રત્્ા્ન અને ઓડીટીની િામેલર્ીિી વડે પાિદિગકતા વધાિો. 
 ખલુલી પ્રરિ્ાઓ િાખો: તે પિીક્ષા નથી. 
 લોકોને-માણિોન ેઉંચે ન ચડાવિો. 
 પ્રવશૃતઓના પિીણામો ઉપિ ધ્્ાન કેષ્સરત કિો - ્ાદ િાખો કે વ્્વસ્થા માત્ર 

હૈ્ાત કે ચાલ ુજ ન હોવી જોઈએ પિાંત ુઅિિકાિક હોવી જોઈએ. 
 િાિી ફોલો-અપ નોંધો િાખો. 
 ઓડીટના પિુાવા તિફ તમને દોિી જવા માટે “મને બતાવો”, “શુાં હુાં જોઈ િકુાં” 

જેવા િબ્દો વાપિો. 
 ઓડીટિોને ઓડીટીથી શવિોધી વલણ ધિાવે તેવા વતગનને ટાળો. 
 "િા માટે”, “તમે”, “પિાંત”ુ અને અમ્ાગરદત િબ્દો જેવા કે “હાંમેિા” કે “કદી 

નહીં” જેવા િબ્દોનો ઉપ્ોર્ ટાળો. 
 તાત્કાબલક કોઈ તાિણ ઉપિ પહોંચિો નહીં, તાિણોને તમાિા રષ્ષ્ટ્ટબબિંદુમાાં મકૂો. 
 ટીકા કે આલોચના કિિો નહીં.  
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 ઓડીટમાાં ભાર્ લેનાિાઓ ઉપિ તમાિા પવૂગ કચ્લપત શવચાિો પિાણે લાદિો 
નહીં.  

 તમાિા ઓડીટ તાિણની માસ્તાની ખાતિી કિવા માટે "આવુાં િા માટે છે તેના 
માટેનુાં શુાં કોઈ કાિણ છે?” જેવા િબ્દ પ્ર્ોર્નો ઉપ્ોર્ કિો. 

 જેવી તમને િમસ્્ાઓ મળી આવે કે તિત જ તેની ચચાગ કિો. ક્લોબઝિંર્ શમટીંર્ 
આવે ત્્ાાં સધુી િાહ જોિો નહીં.  

 આિપાિ ખિો છો અને તમે માણિો િાથ ેવાતો કિો છો તેની ખાતિી કિો. 
 પ્રથમ મોટી બાબતો ઉપિ અને પછી સકૂ્ષ્મ બાબતો ઉપિ ધ્્ાન કેષ્સરત કિો. 
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   પયરરભયતિક શબ્દોનો શબ્દકોશ  

 

RJC વ્્વસ્થા દસ્તાવેજોમાાં ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ િબ્દો અને મળૂાક્ષિો માટે નીચેના પારિભાશષક િબ્દોની 
્ાદી જોઈ લેવા શવનાંતી. 

 

 

એિેડીટેિન  

 

ચકાિણી મલુ્ાાંકનોનો અમલ કિવાની અન ેધોિણ િામ ેસિુાંર્તતાનુાં 
મલુ્ાાંકન કિવાની ઓડીટિની ક્ષમતા કે અશધકાિની માસ્તા. 

AML એષ્સટ મની લોસડ  ર્  

APELL અવિેનેિ એસડ શપ્રપેડગનેિ ફોિ ઈમિજસિીિ એટ ધ લોકલ લેવલ (સ્થાશનક 
કક્ષાએ કટોકટીઓ માટેની િભાનતા અન ેતૈ્ાિી) 

લાગ ુપડતો કા્દો   જેમાાં િભ્્ કામ કિે છે તે દેિ કે દેિોના મહત્વના િાષ્ટ્રી્ અન/ેઅથવા 
િાજ્ અન/ેઅથવા સ્થાશનક કા્દાઓ. 

ASM આટીિનલ એસડ સ્મોલ સ્કેલ માઈનીંર્. 

મલૂ્ાાંકન મેસયઅુલ સ્વ-મલૂ્ાાંકનો અન ેચકાિણી મલૂ્ાાંકનોનો અમલ કેવી િીત ેકિવો તેના 
ઉપિની િભ્્ો અન ેઓડીટિો માટેની સચૂનાઓ  

મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નો 

 

વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા અન ેતેની જોર્વાઈઓ િામ ેિભ્્ની 
કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન કિવામાટે તૈ્ાિ કિવામાાં આવેલ પ્રશ્નોની જોડ કે 
િમહૂ. િભ્્ો અન ેઓડીટિો એકિિખા મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નોનો ઉપ્ોર્ કિે છે. 

મલુ્ાાંકન િાધનો 

 

સ્વ મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણીનો અમલ કિવા માટે જરૂિી માર્ગદિગન જે પરુૂ 
પાડ ેછે અને/અથવા તે માટે જરૂિી મારહતી અન ેપિુાવા જે નોંધે છે તે 
દસ્તાવેજો કે િોફ્ટવેિ. 

મલૂ્ાાંકનકાિ 

 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન હાથ ધિવા માટે િભ્્ દ્વાિા શનમવામાાં આવેલ કમગચાિી(ઓ) 
કે વ્્ન્ક્ત(ઓ). 

ઓડીટિ  

 

એક સ્વતાંત્ર, ત્રીજા પક્ષની વ્્ન્ક્ત અથવા ચકાિણીનો અમલ કિવા માટે 
RJCના હતે ુપિાંદર્ી માપદાંડોનુાં પાલન કિતી અને માસ્ કિા્ેલ િાંસ્થા. 

જૈવશવશવધતા 

 

વધાિાની જીવિચના, જમીની, દિી્ાઈ અન ેઅસ્ પ્રવાહી જીવવ્્વસ્થાઓ 
અન ેજૈવપ્ાગવિણ િાંબાંશધત િાંકુલો કે જેના તેઓ ભાર્ છે, તે િહીતના 
બધા જ સ્ત્રોતોમાાંથી જીવાંત િજીવ િચનાઓમાાં િહલેી પરિવતગન ક્ષમતા: આ 
બાબતમાાં જાશતઓની અંદિ, જાશતઓ વછચ ેઅન ેજૈવપ્ાગવિણ 
વ્્વસ્થાઓની શવશવધતાનો િમાવેિ થા્ છે. 

લાાંચ નીચેની વ્્ન્ક્તઓ પાિેથી અથવા તેમન ેપ્રત્્ક્ષ કે પિોક્ષ િીત ેકોઈપણ 
અ્ોગ્્ લાભ િજૂ કિવો, વચન આપવુાં કે આપવો તેમજ તેની માાંર્ કિવી 
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કે સ્વીકાિ કિવો: 

 જાહિે કમગચાિી  

 િાજકી્ ઉમદેવાિ, પક્ષ કે હોદેદાિ: અથવા. 

 કોઈપણ ખાનર્ી ક્ષેત્રના કમગચાિી (કોઈપણ ક્ષમતામાાં ખાનર્ી 
ક્ષેત્રના ઉપિમ માટે જે આદેિ કિતી હો્ કે કામ કિતી હો્ તેવી 
કોઈપણ વ્્ન્ક્ત િરહત). 

ધાંધાકી્ નૈશતક મલૂ્ો  

 

વ્્વિા્ો અન ેિમાજ વછચ ેઅન્સ્તત્વ ધિાવતા નૈશતક હકકો અન ેફિજો. 

ધાંધાકી્ િાથીઓ  

 

એક િાંસ્થા અથવા વ્્વિા્ િાંસ્થા કે જેની િાથ ેિાંસ્થાને પ્રત્્ક્ષ ધાંધાકી્ 
િાંબાંધો હો્ (અંશતમ ગ્રાહકોન ેબાદ કિીન ેપિાંત ુકોસરેક્ટિો, ગ્રાહકો, 
િપ્લા્િો અન ેિાંયકુત િાહિના ભાર્ીદાિોનો િમાવેિ કિીન)ે અન ેજે 
હીિા અન ેિોનાના આભષૂણ ઉત્પાદનોના શનષ્ટ્કષગણ, ઉત્પાદન કે વેંચાણન ે
પ્રત્્ક્ષ િીતે ્ોર્દાન આપતા હો્ તેવા ઉત્પાદન કે િેવાની ખિીદી 
અન/ેઅથવા વેંચાણ કિે છે. 

 

િાંકાના શનવાિણ માટે આ મદુો કે બાબત એવી િાંસ્થાઓ કે જે િહા્ક 
ઉત્પાદનો અન ેિેવાઓ પિુી પાડે છે તેવી િાંસ્થાઓ કે વ્્ન્ક્તઓનો િમાવેિ 
કિતી નથી, ઉદા. તિીકે ઉપકિણ, ઓફીિની ચીજો અન ેઉપ્ોર્ી િર્વડો. 
વળ  તે બેટિીઓ, ન્સ્પ્રિંર્ો અન ેતેને મળતી આવતી વસ્તઓુ જેવી હીિા 
અન ેિોનાની પિુવઠા િાકળનો ભાર્ ન હો્ તેવા અલર્ ઘટકો પિુી 
પાડતી િાંસ્થાઓનો પણ િમાવેિ કિતી નથી. 

પ્રમાણીકિણ માસ્ કિા્ેલ કે અશધકૃત ઓડીટિ દ્વાિા ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના પિીણામો 
ઉપિ આધારિત RJC દ્વાિા એવુાં પ્રમાણીકિણ કે િભ્્ે વ્્વહાિોની આચાિ 
િાંરહતા િામ ેસિુાંર્તતાની જરૂિી કક્ષા પ્રાપ્ત કિેલ છે. 

પ્રમાણીકિણ િમ્ર્ાળો  

 

િમ્નો એવો ર્ાળ  કે જે દિશમ્ાન પ્રમાણીકિણ માસ્ િહ ેછે, જે િમ્ 
બાદ એક નવી ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દ્વાિા પ્રમાણીકિણને િીસય ુકિવુાં જરૂિી 
બને છે. ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના તાિણોના આધાિે પ્રમાણીકિણ 
િમ્ર્ાળાઓ એક વષગ અથવા ત્રણ વષોના િમ્ાવશધ માટેના હો્ છે. 

પ્રમાણીકિણ ભલામણ 
અન ેટકૂી નોંધ અહવેાલ 

 

વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િામ ેિભ્્ની િમગ્રત્ા કામર્ીિી ઉપિ RJC 

વ્્વસ્થાપન ટુકડીને મખુ્્ ઓડીટિ તિફથી થતો ટકૂો નોંધ અહવેાલ અને 
પ્રમાણીકિણ માટે અથવા તેની શવરૂધ્ધની ભલામણ કે અબભપ્રા્. 

પ્રમાણીકિણનો વ્્ાપ કે 
કા્ગક્ષેત્ર  

 

પ્રમાણીકિણના વ્્ાપને િભ્્ દ્વાિા નકકી કિવામાાં આવ ેછે અન ેતે 
િભ્્ના કામકાજ (એટલ ેકે િવલતો અન ેપ્રવશૃતઓ) ના એવા ભાર્ોને 
આવિી લે છે કે જે    ્ િીતે હીિા અન/ેઅથવા િોનાના આભષૂણની 
પિુવઠા     ળને ્ોર્દાન કિે છે.  
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પ્રમાણીત કિા્ેલ િભ્્: 

 

RJC દ્વાિા પ્રમાણીત કિા્ેલ એવો િભ્્ કે જેના ધાંધાકી્ કે કામકાજના 
વ્્વહાિો વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથ ેસિુાંર્તતાની કક્ષાનુાં પાલન 
કિવા માટે ઓડીટિ દ્વાિા ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દ્વાિા પ્રસ્થાશપત કિવામાાં 
આવેલ છે. 

િીએફટી   ત્રાિવાદના નાણાનો મકુાબલો કિત ુાં. 
બાળક 15 વ   કિતા ઓછી ઉંમિ ધિાવતી કોઈપણ વ્્ન્ક્ત, શિવા્ કે કામ કે 

ફિજી્ાત િાળાએ જવા માટે, વધ ુઉંચી ઉમિને સ્થાશનક િાષ્ટ્રી્/સ્થાશનક 
લઘતુ્તમ ઉંમિ ધાિો ઠિાવ ેતો તે રકસ્િામાાં આ માટે તે વધ ુઉંમિ લાગ ુ
પડિ.ે જો કે તેમ છતાાં શવકિતા િાષ્ટ્રો િાથ ેસિુાંર્ત બને તે િીત ેસ્થાશનક 
િાષ્ટ્રી્/સ્થાશનક    ત્તમ વેતન 14 વષગની ઉંમિ મજુબ નકકી કિવામાાં 
આવ ેછે જે માટે ILO  િમજૂતી 138 હઠેળના અપવાદો મજુબ નાની ઉંમિ 
લાગ ુપડિ.ે 

બાળ મજૂિી  

 

હળવા કા્ગ કે જે તરૂણ વ્્ન્ક્તના શવકાિને નકુિાન પણ કિત ુાં નથી અન ે
તેની િાળાની હાજિીમાાં પણ અવિોધ બનતુાં નથી તેવા કા્ગ માટે ILO  

િમજૂતી 138 (નીચી લઘતુ્તમ ઉંમિ 13 વષગ કે જે શવકિતા િાષ્ટ્રોમાાં 12 વષગ 
છે) તેમાાં પ્રબાંધ કિા્ેલ બાબત શિવા્ એક બાળક દ્વાિા થતુાં કોઈપણ 
કામ. બાળમજૂિી એ એક એવુાં કામ છે કે જે બાળકો પાિેથી તેમનુાં 
બાળપણ, તેમની ક્ષમતા અન ેર્ૌિવ છીનવી લે છે અન ેજે તેમના 
િામાજીક, િાિીરિક અન ેમાનશિક શવકાિ માટે નકુિાનકાિક છે. 

CIBJO  વલડગ જ્વેલિી કોસફેડિેિન 

આચિણોની આચાિિાંરહતા  

 

િમગ્ર હીિા અને/અથવા િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળ દિશમ્ાન 
બધા જ RJC િભ્્ોને લાગ ુપાડવા પાત્ર ગણુવત્તાના ધોિણોનો િમહૂ કે જે 
જવાબદાિ નૈશતક મલૂ્ો, માનવ અશધકાિો, િામાજીક અન ેપ્ાગવિણી્ 
વ્્વહાિોને સ્પષ્ટ્ટ કિે. 

િામરૂહક િોદાબાજી 
કિવાની પ્રરિ્ા 

 

એક એવી પ્રરિ્ા કે જેના દ્વાિા નોકિીદાતાઓ (અથવા તેમની િાંસ્થાઓ) 
અન ેકામદાિોના િાંર્ઠનો (અથવા તેમની રે્િહાજિીમાાં, સ્વતાંત્ર િીત ે
શન    લા કામદાિોના પ્રશતશનશધઓ) કામકાજના શન્મો અને િિતો અંરે્ 
વાટાઘ ટ કે ચચાગ કિે. 

િમદુા્ િબ્દ િામાસ્ િીત ેનજીકના અન ેઆિપાિના શવસ્તાિોના વિાહતીઓન ે
લાગ ુપડે છે કે જેઓ કાંપનીની પ્રવશૃતઓ દ્વાિા અમકુ િીત ેપ્રભાશવત થા્ 
છે. આ અિિો લાક્ષબણક િીત ેઆશથિક અન ેિામાજજક તેમજ પ્ાગવિણ 
િાંબાંશધત હોઈ િકે છે. 

િમદુા્ શવકાિ 

 

પ્રરિ્ા કે જેનાથી લોકો તેમના િમદુા્ોની તાકાત અન ેપ્રભાવક્તા વધાિે 
છે, તેમની જીવનની ગણુવત્તા સધુાિે છે, શનણગ્ કિવાની પ્રરિ્ામાાં તેમની 
િહભાર્ીદાિીમાાં વધાિો કિે છે અન ેતેમની જીંદર્ીઓ ઉપિ વધ ુશવિાળ 
લાાંબા ર્ાળાનો અંકુિ પ્રાપ્ત કિે છે. તે િમદુા્ો વડે, િમદુા્ો કિતાાં િહજે 
વધ ુપ્રમાણમાાં, તે િીત ેસ્થાશનક લોકોની જરૂરિ્ાતો અન ેઅગ્રતાઓનો 
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પડઘો પાડીને કિવામાાં આવ ેછે. 
િમદુા્ જોડાણ 

 

િમદુા્ના પ્રિાંર્ો અન ેઅગ્રતાઓ તેમજ ધાંધાની બચિંતાઓ અન ે
જરૂરિ્ાતોન ેઆવિી લેતી શનણગ્   પ્રરિ્ા અન ેમારહતી વહેંચણીની 
દ્વદ્વમાર્ી પ્રરિ્ા. માત્ર ધ્્ાનથી િાાંભળવાથી આર્ળ કે શવિેષ િીત,ે બધા જ 
પક્ષકાિોને શનણગ્ ોન ુાં વ્્વસ્થાપન કિવામાાં િક્ષમ બનાવવા માટે કે જે 
શનણગ્ો બધા જ િાંબાંશધત વ્્ન્ક્તઓન ેપ્રભાશવત કિવાની ક્ષમતા ધિાવે છે 
તે બાબત ેબધા પક્ષકાિો દ્વાિા પાિસ્પરિક િમજણ અન ેજવાબદાિીપણાની 
ખાતિી કિવાનો હતે ુછે. 

 સફ્લી   હીિા  

 

કા્દેિિની િિકાિોને નકુિાન પહોંચાડવા કે તોડી પાડવા માટેના હતેથુી 
યધુ્ધને નાણાકી્ િહા્ કિવા માટે બળવાની ચળવળો કે તેમના િાથીઓ 
દ્વાિા ઉપ્ોર્માાં લેવાતો િફ હીિો કે જે મજુબ િાંયકુ્ત િાષ્ટ્રોની સિુક્ષા 
પરિષદના (UNSC) ઠિાવોમાાં જ્્ાાં સધુી તે પ્રભાવમાાં િહ ેત્્ાાં સધુી 
વણગવવામાાં આવેલ છે અથવા અસ્ આવા જ યએુનએિિીના ઠિાવો કે 
જેનો ભશવષ્ટ્્માાં સ્વીકાિ થઈ િકે છે તેમાાં વણગવ્્ા મજુબ અન ેિાંયકુ્ત 
િાષ્ટ્રોની િામાસ્ િભાના (UNGA) ઠિાવ 55/56 માાં સ્વીકાિીન ે
િમજવામાાં આવ્્ા મજુબ અથવા અસ્ આવા જ UNGA ઠિાવો કે જેનો 
ભશવષ્ટ્્માાં સ્વીકાિ થઈ િકે છે તેમાાં વણગવ્્ા મજુબ. 

સિુાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અન ેપ્રરિ્ાઓ િહીતના િભ્્ના 
ધાંધાકી્ વ્્વહાિો એવી િીત ેકામ કિે છે કે જે વ્્વહાિોની આચાિ િાંરહતા 
િાથ ેસિુાંર્ત બને. 

િાતત્્પણૂગ સધુાિણા 

 

વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િામ ેસધુિી િહલે કા્ગક્ષમતા અન ેવ્્વસ્થાપન 
પધ્ધશતઓની ગણુવત્તા સધુાિની આર્ળ વધતી કે ચાલ ુિહતેી પ્રરિ્ા. 

કોસરેક્ટિ  એક વ્્ન્ક્ત, કાંપની કે અસ્ કાનનુી િાંસ્થા કે જે કામ અમલમાાં મકેુ છે 
અથવા િભ્્ માટે િેવાઓ માટે કિાિના અનિુાંધાને િેવાઓ હાથ ઉપિ લે 
છે કે બજાવે છે. આ બાબતમાાં પેટા-કોસરેક્ટિોનો િમાવેિ થા્ છે. 

શન્ાંત્રણ કે અંકુિ 

 

એક િભ્્ દ્વાિા થતો અંકુિ નીચેની બાબતનો બનેલ છે: 

1. શન્ાંશત્રત ધાંધો કે િવલતની વોટીંર્ ઈરકવટીઓ/મતોના 50% કે વધ ુ
(અથવા િમતલુ્) ના (એકલા અથવા અસ્ િભ્્ો િાથ ેકિાિના 
અનિુાંધાને) અંકુિ અથવા પ્રત્્ક્ષ કે પિોક્ષ માબલકી; અન/ેઅથવા. 

2. િાંચાલક માંડળ કે વ્્વસ્થાપનના માંડળના કમિ ેકમ અડધા િભ્્ોને 
દૂિ કિવાની, શનમવાની કે શનમણ ૂાંક કિવાની પ્રત્્ક્ષ કે પિોક્ષ (અસ્ 
િભ્્ો િાથ ેકિાિના અનિુાંધાન િહીત) િત્તા (અથવા શન્ાંશત્રત ધાંધો 
કે િવલતના િમતુલ્) અન/ેઅથવા. 

3. શન્ાંશત્રત કામકાજ કે િવલતના િોજીંદા કે વહીવટી વ્્વસ્થાપન 
અથવા. 

4. િાંબાંશધત સ્ા્ અશધકાિક્ષતે્રમાાં ઉપિના (1) અન ે(2) માાં વણગવ્્ા 
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મજુબની બાબતને અનરુૂપ શન્ાંત્રણનો કોઈપણ કા્દેિિ િીત ેમાસ્ 
કિા્ેલ ખ્્ાલ. 

જો કે ઉપિની બાબત અંકુિ કે શન્ાંત્રણન ેવ્્ાવિાશ્ક િાંદભગમાાં દિાગવ ેછે 
તો પણ આ જ શિધ્ધાાંતો િમાન િીત ેઅસ્ િાંસ્થાકી્ વ્્વસ્થાઓ કે જેમાાં 
લાગ ુપડત ુાં હો્ ત્્ાાં વ્્ન્ક્ત કે પિીવાિ દ્વાિા અંકુિ અન ેફે્રસચાઈિીઝ, 
લાઈિસિીઓનો િમાવેિ થા્ છે, તેને લાગ ુપડિ.ે  

ધાિાત્મક કે ઉપચાિાત્મક 
પર્લા  

 

ફિી ફિીન ેબનતી બાબતને અટકાવવાના હતેથુી શવિાંર્તતાના કાિણને દૂિ 
કિવા માટે િભ્્ દ્વાિા અમલમાાં મકૂવામાાં આવેલ એક પર્લુાં. 

સધુાિાત્મક પર્લા 
આ્ોજન 

 

જાત મલૂ્ાાંકન કે ચકાિણી મ ૂ    ન દિશમ્ાન ઓળખી કાઢવામાાં આવેલ 
શવિાંર્તતાઓનો ઈલાજ કિવા માટે િભ્્ો દ્વાિા શવકિાવા્ેલ નકકી કિેલ 
િીમાબચસહો િાથેના આ્ોજનો. 

ભ્રષ્ટ્ટાચાિ અંર્ત લાભ માટે જવાબદાિીમાાં મકેુલ િત્તાનો દુરૂપ્ોર્. 
મહત્વનુાં ઉલલાંઘન 

 

RJC વ્્વસ્થાની અખાંડીતતા માટે મહત્વની હોવાનુાં ર્ણવામાાં આવેલ હો્ 
તેવી એક જોર્વાઈથી શવરૂધ્ધ. એક મોટી શવિાંર્તતા પ્રમાણીકિણ 
હસેડબકુના શવભાર્ 7.2 માાં મહત્વની જોર્વાઈઓન ેઓળખાવવામાાં આવ ે
છે. 

મહત્વના ઉલલાંઘનની ઓળખ માટે િભ્્ો અન ેઓડીટિોએ તાત્કાબલક િીત ે

RJC વ્્વસ્થાપન ટુકડીને જાણ કિવાની જરૂિ પડે છે. જો RJCને ઓડીટિ 
દ્વાિા જાણ કિવામાાં આવિે તો િભ્્ શવરૂધ્ધ શિષ્ટ્તશવષ્ક કા્ગવાહીઓન ે
સ્વ્ાંભ ૂિીત ેઆર્ળ વધાિવામાાં આવિે. 

હીિો એક કુદિતી ખનીજ તત્વ કે જે આઈિોમેરીક પધ્ધશતમાાં એક ઘનાકૃશતના 
બાંધાિણ િાથ ેશનશચત આકાિ અપા્ેલ શધુ્ધ કાબગનને મળુભતૂ િીત ેધિાવે 
છે. મોહિ સ્કેલ ઉપિ તેની િખ્તતા 10 છે. તેનુાં અપેબક્ષત ઘનત્વ લર્ભર્ 
3.52 છે: તે 2.42 નો પ્રત્્ાવતગન કિતો ઈસડેક્ષ ધિાવ ેછે અન ેતે ઘણા 
િાંર્ોમાાં જોવા મળી િકે છે. 

શિ   કામકાજ િાંબાંશધત વતગન કે કામર્ીિીમાાં સધુાિણા કે ગણુવત્તા વધાિવા 
માટેનુાં એક િાધન. 

ભેદભાવ  જ્્ાાં માણિો િાથે કેટલાક લક્ષણો જેવા કે જાશત, િાંર્, બલિંર્, ધમગ, િાજકી્ 
અબભપ્રા્, િાષ્ટ્રી્ વાંિપિાંપિા કે િામાજીક મળૂના કાિણે અલર્ અલર્ 
િીત ેવ્્વહાિ કિવામાાં આવ ેછે કે જે બાબત તક અન ેવ્્વહાિની 
િમાનતાની ક્ષશતમાાં પરિણમે છે. 

EITI  એક્િરેક્ટીવ ઈસડસ્રીઝ રાસિપિસિી ઈનીિીએટીવ (િાિ કે તત્વ સ્વરૂપના 
ઉદ્યોર્ોની પાિદિગકતાનુાં પર્લુાં). 

કટોકટી એક અિામાસ્ ઘટના કે જે કમગચાિીઓ, કોસરેક્ટિો, મલુાકાતીઓ, ગ્રાહકો કે 
સ્થાશનક િમદુા્ોની િલામતી કે આિોગ્્ માટે ભ્ ઉત્પન્ન કિી િકે છે 
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અથવા જે શમલકતો કે પ્ાગવિણને નકુિાન િજી િકે છે. 

કમગચાિી એક એવી વ્્ન્ક્ત કે જે કામ કિવાનો કિાિ કિે છે અથવા િોજર્ાિીના 
કિાિ હઠેળ કામ કિે છે અથવા િેવા કે એપે્રસટીિિીપ પછી તે દેખીતી હો્ 
કે ર્બભિત હો્, તેના હઠેળ કામ કિે છે અન ે(જો તે દેખીતી િીત ેવ્્કત 
થ્ેલ હો્ તો) પછી તે મૌબખક િીત ેહો્ કે લેબખતમાાં હો્ અથવા િભ્્ની 
બાબત ેલાગ ુપાડી િકા્ તેવા કા્દા દ્વાિા સ્પષ્ટ્ટ ક્ાગ મજુબ હો્. 

કામકાજ કે િોજર્ાિીનો 
િાંબાંધ  

 

નોકિીદાતાઓ અન ેકમગચાિીઓ વછચેનુાં કા્દેિિનુાં જોડાણ કે જે વ્્ન્ક્ત 
જ્્ાિે મહનેતાણાના બદલામાાં ચોકકિ ન્સ્થશતઓ હઠેળ કામ કે િેવાઓ 
બજાવે છે ત્્ાિે અન્સ્તત્વમાાં આવ ેછે. 

એ           ધાંધા કે તેવી બાબત કે જે એક અથવા વધ ુફેિીલીટીિ ચલાવ ેછે કે જ્્ાાં 
તે એષ્સટ  ની માબલકી કે અંકુિ િભ્્ દ્વાિા થા્ છે. એષ્સટ   િભ્્નો ભાર્ 
કે તેના જુદા જુદા ભાર્ોનુાં િા્ં ોજન િચે છે. 

પ્ાગવિણ હવા, પાણી, જમીન, કુદિતી િાંિાધનો, વનસ્પશત અન ેપ્રાણીજર્ત, પશ-ુ
પ્રાણી, વનસ્પશતના શનવાિસ્થાનો, જૈવપ્ાગવિણી્ વ્્વસ્થાઓ, 
જૈવશવશવધતા, મનષુ્ટ્્ો (કે જેમાાં માનવિજીત વસ્તઓુ, િાાંસ્કૃશતક િીત ે
મહત્વના સ્થળો અન ેિામાજીક પાિાઓનો િમાવેિ થા્ છે) અન ેતેમના 
આંતિ-વ્્વહાિો િહીત આિપાિની પિીન્સ્થશત કે જેમાાં િવલત કામ કિે 
છે. આ િાંદભગમાાં પ્ાગવિણ કામર્ીિીની અંદિથી વૈશશ્વક વ્્વસ્થા સધુી 
શવસ્તિે છે. 

કામની િિળતાની 
ચકુવણીઓ  

 

એવી કોઈક બાબત કે જેમાાં ચકુવણી મેળવનાિ અસ્ િીત ેપણ કિવા 
માટેની ફિજ ધિાવતો હો્ તેવી કોઈ બાબત માટે અશધક આદિાત્મક 
વ્્વહાિ મેળવવા માટે કામની િિળતાની ચકુવણીઓ ચકુવવામાાં આવ ેછે. 

િવલત િવલત એ ઈમાિત છે કે જે છે: 

 િભ્્ની માબલકી અન ેઅંકુિ હઠેળ છે અન ે 

 િ  ્ િીત ેહીિા અન/ેઅથવા િોનાના આભષૂણની પિુવઠા 
   ળને ્ોર્દાન આપ ેછે. 

માઈશનિંર્ િવલત પણ જુઓ  

FATF ફા્નાસિી્લ એક્િન ટાસ્ક ફોિગ (નાણાકી્ પર્લાનુાં કા્ગ દળ) 

 

ત્રાિવાદ   નાણા  

 

જેઓ ત્રાિવાદને પ્રોત્િાહન આપ ેછે, આ્ોજન કિે છે અથવા તેમાાં જોડા્ 
છે તેઓને કોઈપણ પ્રકાિની નાણાકી્ મદદ. 

કામ માટે ્ોગ્્ કામ માટે ્ોગ્્નો અથગ થા્ છે કે વ્્ન્ક્ત એવી ન્સ્થશતમાાં (િાિીરિક, 
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 માનશિક અન ેભાવનાત્મક) છે કે જે તેમન ેતેમની િોંપા્ેલી ફિજો 
અિિકાિક િીત ેબજાવવા દે છે અન ેએવી િીત ેબજાવવાની છૂટ આપ ેછે કે 
જે તેમની પોતાની કે અસ્ોની સિુક્ષા અન ેઆિોગ્્ને ભ્માાં ન મકેુ. 

ફિજ પડા્ેલ કે પિાણ ે
કિાવેલ શ્રમ 

 

કોઈપણ કામ કે િેવા કે જે િિકાિો, કાંપનીઓ કે વ્્ન્ક્તઓ દ્વાિા દાંડના 
આર્ામીક ભ્ હઠેળ બળપવૂગક લઈ લેવામાાં આવેલ હો્ અન ેજે વ્્ન્ક્તએ 
કિવા માટે સ્વૈચ્છછક િીત ેઈછછા દિાગવેલ ન હો્. તે એવા કામ કે િેવાનુાં 
પણ સચૂન કિે છે કે જે દેવાની પનુ:ચકુવણીના માધ્્મ તિીકે માાંર્વામાાં 
આવ ેછે. 

શવશિષ્ટ્ટ અશધકાિ/પિવાનો 
આપવો 

 

એવી વ્્વસ્થા કે જેનાથી ત્રીજા પક્ષકાિોને િભ્્નુાં બ્રાસડ નેમ, રેડમાકગ કે 
અસ્ બૌચ્ધ્ધક િાંપશત ધિાવતા ઉત્પાદનો કે િેવાઓના િમગ્ર કે અંિતઃ 
ભાર્ન ેઉત્પન્ન કિવાનો, બજાિમાાં મકૂવાનો કે વેંચવા િક્ષમ બનાવવાના 
હતેઓુ માટે િભ્્ના અંકુિ હઠેળ ન હો્ તેવા ત્રીજા પક્ષકાિોને િભ્્ના 
બૌચ્ધ્ધક િાંપશતના અશધકાિોનો પિવાનો આપવામાાં આવ ેછે. 

િાંર્ઠનની સ્વતાંત્રતા  વ્્ાવિાશ્ક હીતોની ઉન્નશત અન ેિક્ષણ માટે સ્વતાંત્ર િીત ેિમહુો િચવાની 
અન ેજોડાવાનો કામદાિો અન ેનોકિીદાતાનો અશધકાિ. 

િોનુાં દુલગભ પીળુ ધાતજુસ્ તત્વ કે જે િાિા્બણક િાંકેત ’Au’ ધિાવે છે તે 
િખ્તતાના મોહિ સ્કેલ ઉપિ ૨.૫-૩ ની શવશિષ્ટ્ટ િખ્તતા અન ેઅણ ુિાંખ્્ા 
૭૯ િાથેનુાં એક ખશનજ તત્વ છે. 

GRI ગ્લોબલ રિપોટીંર્ ઈનીિીએટીવ  

જોખમ િાંભશવત નકુિાન, ઈજા કે હાશનનો સ્ત્રોત. 

જોખમી પદાથગ 

 

એવી કો પણ િામગ્રી કે જે માનવ આિોગ્્ અન/ેઅથવા પ્ાગવિણ માટે 
ભ્ િજૂ કિે છે. 

આિોગ્્ િાિીરિક, માનશિક અન ેિામાજીક િીત ેિાિા હોવાની ન્સ્થશત અન ેમાત્ર િોર્ 
કે િાિીરિક શનબગળતાની રે્િહાજિી જ નહીં. 

આિોગ્્ અન ેિલામતી  

 

આિોગ્્ અન ેિલામતીના પર્લાઓનો હતે ુકામના િમ્ દિશમ્ાન 
તેમાાંથી ઉદભવતી, તેની િાથ ેજોડા્ેલ કે બનતી વ્્ન્ક્તર્ત રહતન ેથતી 
ઈજા અન ેઅકસ્માતોન ેઅટકાવવાનો છે. આ બાબત જ્્ાાં સધુી વાજબી 
િીત ેિક્ય હો્ ત્્ાાં સધુી કામકાજના પ્ાગવિણમાાં સ્વાભાશવક હો્ તેવા 
જોખમોના કાિણોન ેઓછા કિીન ેકિવામાાં આવ ેછે. 

HIV/Aids હ્મુન ઈમ્યનુો ડેફીિી્સિી વા્િિ/એક્વા્ડગ ઈમ્યનુો ડેફીિી્સિી 
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શિસરોમ. 

માનવ અશધકાિો 

 

કોઈપણ વ્્ન્ક્તર્ત િાષ્ટ્રના કા્દાઓથી ઉપિ બધા જ લોકોની માબલકી 
તિીકે માનવામાાં આવેલ િનાતન હક્કો અન ેસ્વતાંત્રતાઓ. RJC 

વ્્વસ્થામાાં િહલેા માનવ અશધકાિો ખાિ કિીન ેમાનવ હક્કોની િાવગશત્રક 
જાહિેાત, કામ ઉપિના પા્ાના શિધ્ધાાંતો અન ેહક્કો ઉપિની ILO  જાહિેાત 
અન ેલાગ ુપાડી િકા્ તેવા કા્દામાાં જોડેલ માનવ અશધકાિોનો િમાવેિ 
કિે છે. 

સ્થાશનક લોકો  

 

“સ્થાશનક લોકો” અંરે્ િનાતન િીત ેસ્વીકાિવામાાં આવેલ કોઈ વ્્ાખ્્ા 
નથી. િબ્દનો અહીં બભન્ન બભન્ન માત્રાઓમાાં નીચેની લાક્ષબણકતાઓ ધિાવતા 
શવશિષ્ટ્ટ િામાજીક અન ેિાાંસ્કૃશતક િમહુનુાં સચુન કે ઉલલેખ કિવા માટે જાશત 
િાંબાંશધત ભાવમાાં ઉપ્ોર્માાં લેવામાાં આવ ેછે. 

 શવશિષ્ટ્ટ સ્થાશનક િાાંસ્કૃશતક િમહુના િભ્્ો તિીકેની સ્વ ઓળખ 
અન ેઅસ્ો દ્વાિા આ ઓળખનો સ્વીકાિ કે માસ્તા. 

 ્ોજનાના શવસ્તાિમાાં આવેલ ભૌર્ોબલક િીતે શવશિષ્ટ્ટ શનવાિ 
સ્થાનો અન ેવાંિપિાંપિાર્ત પ્રદેિો િાથેનુાં અન ેઆ પ્રદેિો અન ે
શનવાિસ્થાનોમાાં િહલેા કુદિતી િાંિાધનો િાથેનુાં િામરુહક જોડાણ. 

 પ્રણાબલકાર્ત િાાંસ્કૃશતક, આશથિક, િામાજીક અથવા િાજકી્ 
િાંસ્થાઓ કે જે િત્તાિીલ િમાજ કે િાંસ્કૃશતની આવી બાબતોથી 
અલર્ છે, 

 સ્થાશનક ભાષા, મોટે ભારે્ દેિ કે પ્રદેિની િતાવાિ ભાષાથી 
અલર્. 

ICMM ઈસટિનેિનલ કાઉન્સિલ ઓન માઈશનિંર્ એસડ મેટલિ. 

IFC ઈસટિનેિનલ ફા્નાસિ કોપોિેિન  

ILO ઈસટિનેિનલ લેબિ ઓરે્નાઈઝેિન  

ISO ઈસટિનેિનલ ઓરે્નાઇઝેિન ફોિ સ્ટાસડડાગઈઝેિન  

ICUN ઈસટિનેિનલ યશુન્ન ફોિ કસઝવેિન ઓફ નેચિ. 

ઝવેિાત RJC વ્્વસ્થાના ઉપ્ોર્ માટે, રકિંમતી ધાતઓુ (િોના િહીત) 
અન/ેઅથવા િત્નો (હીિાઓ િહીત) િત્નો વડે જડીત, આભષૂણો, તેના 
પિુતા િીશમત નહી તે િીત ેબ્રેિલટે્િ, શવિંટીઓ, નેકલેિ, કાનની બટુીઓ 
અન ેઘડી્ાલોનો િમાવેિ કિે છે. 

મહત્વના જૈવ શવશવધતાના 
શવસ્તાિો  

 

મહત્વના જૈવ શવશવધતાના શવસ્તાિો એ િબક્ષત શવસ્તાિો અન ેઅસ્ વહીવટી 
પ્રયનુ્ક્તઓ દ્વાિા જીવશવશવધતાના જતન માટેના આંતિિાષ્ટ્રી્ મહત્વના 
સ્થળો છે. જાશતઓની વસ્તીઓન ેજાળવવામાાં તેમના મહત્વ ઉપિ તેમના 
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મહત્વના આધાિે તેઓને િાષ્ટ્રી્ િીત ેઓળખવામાાં આવ ેછે. 

કીમ્બલી       
    ફ          
(KPCS)  

એક િાંયકુ્ત િિકાિ, આંતિિાષ્ટ્રી્ હીિા ઉધોર્ અન ેિભ્્ િમાજનુાં 
કોસફ્લીક્ટ હીિાઓના પ્રવાહન ેઅટકાવવા માટેનુાં પર્લુાં. 

બલડ કે મખુ્્ ઓડીટિ 

 

એક બલડ ઓડીટિ એ એક િભ્્ માટેના ચકાિણી મલૂ્ાાંકનની કા્ગક્ષમ 
અન ેઅિિકાિક હાથ ધિવાની પ્રરિ્ા અન ેપણૂગતા માટે જવાબદાિ છે અન ે
તે ઓડીટિની ટુકડીને િાંકલનમાાં િાખી િકે છે. 

કાનનુી સચુના પાલન લાગ ુપાડી િકા્ તેવા કા્દાની અંદિ કા્ગ કિીન ેકે તેની સચુના હઠેળ 
કા્ગ કિીન.ે 

મહત્વની કે મખુ્્ 
શવિાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અન ેપ્રરિ્ાઓ િહીતની િભ્્ના 
કામકાજના વ્્વહાિો એવી િીત ેકામ કિે કે જે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા 
િાથ ેસિુાંર્ત ન હો્. મહત્વની શવિાંર્તતાઓન ેનીચેની ન્સ્થશતઓ પૈકીના 
એક અથવા વધ ુપ્રિાંર્ તિીકે સ્પષ્ટ્ટ કિવામાાં આવ ેછે: 

 જરૂિી જોર્વાઈની અમલવાિીની િાંપણૂગ રે્િહાજિી  

 RJC વ્્વસ્થા િાથ ેિાંબાંશધત કામકાજના જોખમોનુાં વ્્વસ્થાપન કિવા 
માટે જરૂિી શન્ાંત્રણોનો િાંપણૂગ અભાવ અથવા િભ્્ મજુબ ફેલા્ેલ 
વ્્વન્સ્થત ખામી કે શનષ્ટ્ફળતા. 

 એક એવી ન્સ્થશત કે જ્્ાાં િભ્્ના કામકાજના વ્્વહાિોએ મહત્વની 
ધાિાકી્ અથવા શન્મનકાિી િિતોને િોધી કાઢેલ નથી અથવા 
ધાિાકી્ કે શન્મનકાિી જરૂરિ્ાતોનુાં શન્મ પાલન કિવામાાં આવતુાં 
નથી અન/ેઅથવા સચુન પાલન ન કિતી ન્સ્થશતમાાં સધુાિો કિવા માટે 
અપિુતો પ્ર્ત્ન કિવામાાં આવ ેછે. 

 અપિુતી અમલવાિી દિાગવતા િાંબાંશધત પનુિાવશતિત કે એકધાિી 
બનતી શવિાંર્તતાઓનો િમહુ. 

 મહત્વના ઉલલાંઘનન ેિાબબત કિવા માટેના હતેલુક્ષી પિુાવાના િમથગન 
િાથેના કોઈપણ તાિણ કે અવલોકન અથવા જે કોઈપણ મહત્વના 
ઉલલાંઘનને ટાળવા માટે િભ્્ કામકાજના વ્્વહાિો ધિાવે છે કે કેમ તે 
બાબત ેર્ાંભીિ િાંકાઓ ઉભી કિે છે. 

વ્્વસ્થાપન પધ્ધશત 

 

ઈચ્છછત પિીણામો પ્રાપ્ત કિવા માટે અન ેકામર્ીિીમાાં િાતત્્પણૂગ 
સધુાિાને આર્ળ લઈ જવા માટે, આ કા્ો િાચી િીત,ે િાતત્્પણૂગ િીત ે
અન ેઅિિકાિક િીત ેકિવામાાં આવ ેતેની ખાતિી માટે જે િામહુીક િીત ે
િાબબતી પિુી પાડ ેતેવુાં એક પધ્ધશતિિનુાં માળખ ુધિાવે તેવી વ્્વસ્થાપન 
પ્રરિ્ાઓ અન ેદસ્તાવેજીકિણ. 

શનિાની  કોઈપણ શનિાની, િાંકેત, િાધન, ઈમ્પ્રીસટ, સ્ટેમ્પ, બ્રાસડ, લેબલ, ટીકીટ, 
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 પત્ર, િબ્દ કે આકૃશત. 

િભ્્ કોઈપણ કામકાજ કે જે  

 I. હીિા અને/અથવા િોનાના આભષૂણોની પિુવઠા િાાંકળમાાં વેપાિી 
કાિણો માટે િરિ્ િીત ેિાંકળા્ેલ છે. 

 II. િલાહકાિ, માર્ગદિક કે કોઈપણ અસ્ આવી બાબતથી મકુ્ત િાખવામાાં 
આવે છે, અન.ે 

 III. ધાંધાકી્ નૈશતક મલૂ્ો ઉપિના પ્રવતગમાન RJC શિધ્ધાાંતો અન ે
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા પ્રત્્ે વચનબધ્ધ થા્ છે, િામાજીક 
માનવી્ હક્કો, પ્ાગવિણી્ કામર્ીિી અન ેવ્્વસ્થાપન પધ્ધશતઓ 
ઉપિ વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા પ્રત્્ે વચનબધ્ધ થા્ છે. 

 IV. RJC વ્્વસ્થા હઠેળ ઓડીટિ દ્વાિા એક ચકાિણી મલૂ્ાાંકન માટે 
વચનબધ્ધ થા્ છે; અન ે

 V. વાશષિક RJC વેપાિી િભ્્પદ ફીની ચકુવણી માટેની જવાબદાિી લે છે. 

જે  RJCના વેપાિી કે ધાંધાદાિી િભ્્ બનવા માટે લા્ક છે. 

િભ્્ એક અથવા વધ ુબાબતો અન/ેઅથવા ફેિીબલટીિનો બનેલો હોઈ 
િકે. 

RJC વ્્વસ્થાના દસ્તાવેજોમાાં, િભ્્ િબ્દ શવશિષ્ટ્ટ િીત ેRJC ધાંધાદાિી 
િભ્્ોનુાં સચૂન કિે છે. 

િભ્્ ચકાિણી અહવેાલ 

 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના તાિણો ઉપિ લીડ ઓડીટિ તિફથી િભ્્ન ેએક 
િાંપણૂગ અહવેાલ અન ેRJCના વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા િાથ ેિભ્્ના 
સમેુળનુાં મલૂ્ાાંકન ઉપિનો એક િાંપણૂગ અહવેાલ. 

ખાણકામની િવલત  

 

એક િવલત કે ઈમાિત કે જે જમીનમાાંથી હીિાઓ અથવા િોનાની 
વેંચવાલા્ક માત્રાઓ ધિાવતા હીિા કે િોનુાં કે ખશનજતત્વો બહાિ કાઢે છે. 

િાંકાના શનવાિણ માટે: 

 ખાણના આયષુ્ટ્્કાળના િમ્ દિશમ્ાન િોધકામથી િોંપણી 
પવેૂના તબક્કાઓ સધુી ચકાિણી મલૂ્ાાંકનના એક ભાર્ તિીકે 
િવલતોની મલુાકાત લેવામાાં આવતી નથી. ખાણના 
આયષુ્ટ્્કાળના આ તબક્કાઓમાાં કામકાજના વ્્વહાિોને નીશતઓ, 
વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અન ેપ્રરિ્ાઓની ડેસ્કટોપ ઉપિની 
િમીક્ષા વડે જ્્ાાં જરૂિી અન ે્ોગ્્ લારે્ ત્્ાાં દિાગવી િકા્ છે. 

 જો િીવિાઈન ટેઈબલિંગ્િ ડીસ્પોઝલનો િવલતમાાં ઉપ્ોર્ થતો 
હો્ તો માઈનીંર્ િવલતને RJC પ્રમાણીકિણમાાંથી બાદ 
કિવામાાં કે બહાિ કિવામાાં આવ ેછે. આમ છતાાં, બધી જ અસ્ 
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િીઓપી જોર્વાઈઓ તે િવલત ઉપિ લાગ ુપડે છે અન ેતેને 
ચકાિણીના કા્ગક્ષેત્રમાાં િમાવી િકા્ છે. 

 જો વેચી િકા્ તેવા હીિાઓ કે િોનુાં ન હો્ જેમ કે જ્્ાાં િોનુાં એ 
ખશનજ તત્વોના જથ્થામાાં, ઉત્પાદનોની   િરિ્ા દ્વાિા પ્રરિ્ામાાં કે 
નકામા પદાથોમાાં એક િોધનુાં તત્વ હો્ તો માઈશનિંર્ની 
િવલતને પ્રમાણીકિણના કા્ગક્ષેત્રમાાં િમાવવામાાં આવતી નથી. 

 હીિાઓ અન/ેઅથવા િોનુાં િહીત અનેક વસ્તઓુ કે ઉત્પાદનો 
ઉત્પન્ન કિતી માઈશનિંર્ િવલતને જો માઈશનિંર્ િવલત દ્વાિા 
ઉત્પન્ન થતી અસ્ વસ્તઓુને લાગ ુપડતી િમાાંતિ પ્રમાણીકિણ 
વ્્વસ્થા હો્ કે જેને RJC વ્્વસ્થાના િમતલુ્ તિીકે ટેકનીકલ 
િીતે હોવાનુાં RJC દ્વાિા મલુ્ાાંકન કિવામાાં આવ ેતો આવી 
માઈશનિંર્ િવલતને પ્રમાણીકિણના કા્ગક્ષેત્રમાાંથી બાદ કિી 
િકા્ છે કે તેની બહાિ મકૂી િકા્ છે. 

માઈશનિંર્ની પશૂતિ  

 

વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાના વઝગન 3 માાં િમાવેિ કિવા માટે 2008 થી 
2009 દિશમ્ાન શવકિાવા્લે વધાિાના ખાણકામના શવશિષ્ટ્ટ ધોિણો. આ 
બધા િભ્્ોની ખાણકામની િવલતને લાગ ુપાડી િકા્ છે. 

નજીવી શવિાંર્તતા  

 

નીશતઓ, વ્્વસ્થાઓ, પધ્ધશતઓ અન ે  િરિ્ાઓ િહીતના િભ્્ના 
કામકાજના વ્્વહાિોનો એવી િીત ેઅમલ કિવામાાં આવ ેકે જે વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતા િાથ ેિાંપણૂગ િીત ેસિુાંર્ત ન હો્. નજીવી શવિાંર્તતાઓન ે
નીચેના પૈકીની એક અથવા વધ ુશવિાંર્તતાઓના પ્રિાંર્ તિીકે દિાગવવામાાં 
આવ ેછે. 

 િભ્્ના ધાંધાકી્ વ્્વહાિોની કામર્ીિી, શિ   અથવા અંકુિના 
છૂટાછવા્ા ભાંર્ાણ કે ક્ષશત કે જે RJCના વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની 
મોટી શવિાંર્તતા તિફ દોિી જતી ન હો્: અને/અથવા. 

 એક તાિણ કે જે આ િમ્ના બબિંદુ ઉપિ RJCના વ્્વહાિોની 
આચાિિાંરહતાનુાં વાસ્તશવક ઉલલાંઘન ન હોઈ િકે પિાંત ુતે 
પ્રમાણીકિણના િમ્ર્ાળા દિશમ્ાન િભ્્ના ધાંધાકી્ વ્્વહાિોમાાં 
િાંભશવત અપતૂગતા હોવા તિીકે ર્ણવામાાં આવે છે. 

મની લોસડિીંર્ 

 

પ્રરિ્ા કે જેના દ્વાિા ગનુાની નાણાકી્ ઉપજોન ેતેમના રે્િકા્દે મળૂને 
િાંતાડવા માટે છુપાવવામાાં આવ ેછે. 

NGO નોન ર્વનગમેસટ ઓરે્નાઈઝેિસિ (બબન િિકાિી િાંસ્થાઓ) 

શવિાંર્તતા  

 

એક એવી ન્સ્થશત કે જ્્ાાં િભ્્ના ધાંધાકી્ કામકાજો RJCના કામકાજોની 
આચાિિાંરહતા િાથ ેસિુાંર્ત થતા ન હો્. 

હતેલુક્ષી પિુાવા ખિાઈ કિી િકા્ તેવી મારહતી, દસ્તાવેજો, અવલોકનો અન/ેઅથવા 
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 હકીકતના હીિાબો અન ેજે ગણુાત્મક અથવા જથ્થાત્મક હોઈ િકે છે. 

OECD ઓરે્નાઈઝેિન ફોિ ઈકોનોશમક કો-ઓપિેિન એસડ ડેવલપમેસટ  

ઓવિટાઈમ  

 

શન્શમત િમ્પત્રકમાાં કિવામાાં આવતા કામકાજના કલાકો ઉપિાાંતમાાં 
કિેલા કામના કલાકો. 

ભાર્ીદાિો 

 

ધાંધાકી્ વ્્વસ્થાઓ અન/ેઅથવા વહીવટી ્ોજનાઓ કે િભ્્ િાથ ે
કામકાજના કા્ગિમોમાાં કોસરેક્ટિોને બાદ કિીન ેિાંયકુ્ત િાહિના ભાર્ીદાિો, 
િહકાિી િાંસ્થાઓ અન ેઅસ્ રહસ્િેદાિો િરહતના વ્્ન્ક્તઓ કે િાંસ્થાઓ. 

PPE પિગનલ પ્રોટેક્ટીવ ઈક્વીપમેસટ તે િક્ષાત્મક કપડા અન ેઅસ્ વસ્ત્રો જેવા કે 
હાથ-મોજાઓ, િક્ષાત્મક પર્િખા, હલેમેટ, ર્ોર્લિ અને કાનના પ્લગ્િનુાં 
સચૂન કિે છે કે જે બધા જ કામ િાંબાંશધત વ્્વિા્જસ્ જોખમોથી થતી 
અિલામતી િામ ેપહિેનાિનુાં િક્ષણ કિવા માટે બનાવવામાાં આવ ેછે. 

નીશત શિધ્ધાાંતો અન ેઈિાદાઓની શવર્ત કે હકીકત. 

પ્રદૂષણ તેના િાિા્બણક િા્ં ોજન કે માત્રાના કાિણે પ્ાગવિણમાાં એવા પદાથગની 
હાજિી કે જે કુદિતી પ્રરિ્ાઓના કામકાજન ેઅટકાવ ેછે અન ેઅશનછછની્ 
પ્ાગવિણ િાંબાંશધત અન ેઆિોગ્્ની અિિો ઉત્પન્ન કિે છે. 

POP પિીસ્ટસટ ઓરે્શનક પોલયટુસટ્િ (એકધાિી િીત ેથતા િેષ્સર્ પ્રદૂષકો) 

રકિંમતી ધાત ુ  

 

િોનુાં, પેલેડી્મ, પ્લેટીનમ અન ેચાાંદી અન ેઆ ધાતઓુ પૈકીની કોઈપણ 
ધાત ુઅને કોઈપણ અસ્ ધાત ુઅન ેતેની શમશ્રધાત ુકે જેને રકિંમતી ધાત ુ
તિીકે મહત્વના શન્મનો દ્વાિા દિાગવવામાાં આવ ેછે. 

પ્રરિ્ા પ્રવશૃત કે રિ્ા હાથ ધિવા માટે નક્કી કિવામાાં આવેલ િીત. પ્રરિ્ાઓન ે
આધાિ દ્વાિા િજૂ કિી િકા્ અસ્થા નહીં.  

જોર્વાઈ 

 

વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાં દિાગવવામાાં આવેલ જરૂિી્ાત કે િિત. 

ગણુવત્તાની શનિાની  

 

વસ્તમુાાં રકિંમતી ધાતનુી ગણુવત્તા, જથ્થો, નાજુકતા કે સુાંદિતા, વજન, 
જાડાઈ, માત્રા કે પ્રકાિ દિાગવવા માટેનુાં શનિાન કે નોં  સચૂવત ુાં કે તાત્પ ગ્ 
કે અથગ સ્પષ્ટ્ટ કિત ુાં શનિાન. 

પનુવગિન ખલેલ પામેલી જમીનન ેએક િલામત ન્સ્થિ અન ેસ્વ-શવકાિ કિતી 
ન્સ્થશતમાાં પાછી લઈ આવ  . 

ઉપચાિીકિણ 

 

ઓળખી કઢા્ેલ િમસ્્ાન ેકે શવિાંર્તતાન ેસધુાિવા માટે એક 
પધ્ધશતિિના ફેિફાિ કે ઉકેલને અમલમાાં મકૂવો. 

વળતિ કે મહનેતાણુાં  

 

તેમાાં નોકિીદાતાઓ દ્વાિા કામદાિોને ચકુવવામાાં આવતા િોકડમાાં કે અસ્ 
િીત ેવેતનો કે પર્ાિો અન ેકોઈપણ અસ્ ફા્દાઓનો િમાવેિ થા્ છે. 
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RJC રિસ્પોસિીબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ. 

RJC વાશષિક િભ્્પદનો 
અહવેાલ  

 

RJC વ્્વસ્થા હઠેળ િભ્્ોની કુલ એ  દિ પ્રર્શત ઉપિ RJC વ્્વસ્થાપન 
ટુકડી દ્વાિા તૈ્ાિ કિા્ેલ એક અહવેાલ. અહવેાલ વાશષિક િીત ેતૈ્ાિ 
કિવાનો છે અને જાહિે િીત ેઉપલબ્ધ બનાવવાનો છે. 

RJC િા્ં ોજક 

 

 ભ્્ દ્વાિા શનમવામાાં આવેલ એવી વ્્ન્ક્ત કે જે સ્વ-મલૂ્ાાંકન, ચકાિણી 
મલૂ્ાાંકન, કોઈપણ સધુા  ત્મક કા્ગ આ્ોજનો ઉપિ દેખિેખ િાખ ેછે અન ે
તે િભ્્ માટે RJC વ્્વસ્થાપન ટુકડી િાથ ેિાંપકગમાાં િહ ેછે. 

RJC વ્્વસ્થાપન ટુકડી  

 

RJCનો સ્ટાફ કે જેને િાંસ્થાના વહીવટી કા્ોનો અમલ કિવા માટે કામ 
ઉપિ િાખવામાાં આવ ેછે. 

 

રિસ્પોસિીબલ જ્વેલિી 
કાઉન્સિલ વ્્વસ્થા (RJC 

વ્્વસ્થા) 

 

રિસ્પોસિીબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ એ એક પ્રમાણીકિણની વ્્વસ્થા છે કે 
જેનો હતે ુિમગ્ર આભષૂણ પિુવઠાની િાાંકળ દિશમ્ાન જવાબદાિ નૈશતક 
મલૂ્ો, માનવ અશધકાિો, િામાજીક અન ેપ્ાગવિણ િાંબાંશધત વ્્વહાિોને 
આર્ળ વધાિવાનો કે તેનો શવકાિ કિવાનો છે. RJC વ્્વસ્થાન ે
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા, માર્ગદિગન દસ્તાવેજો અન ેમલૂ્ાાંકન િાધનોમાાં 
સ્પષ્ટ્ટ કિવામાાં આવ ેછે. 

સિુાંર્ત હક્કો 

 

હક્કોના સિુાંર્ત જોડાણનુાં વલણ કે ફિી્ાદના કાિણની પ્રયનુ્ક્ત એ એક 
એવી બાબત છે કે જે પ્રિાંર્ોન ેઉકેલવા માટેનુાં એક માધ્્મ પરુૂાં પાડ ેછે 
પછી તે તથ્્યકુ્ત માનવ અશધકાિો િાથ ેિાંબાંધ ધિાવતા હો્ કે ન હો્ કે 
જે એ િીતે કે જેમાાં માનવ અશધકાિોનો આદિ અન ેિમથગન કિવામાાં આવ ે
છે. 

જોખમ અચોક્કિતાના પિીણામો િામ ેઅસિુક્ષા તેના બે પાિાઓ છે: અમકુ બાબત 
બનવાની િાંભાવના અન ેજો તે બનવાની હો્ તો તેના પિીણામો. 

જોખમ મલૂ્ાાંકન 

 

પ્રવશૃત કે કામકાજ દ્વાિા દિાગવલે જોખમની માત્રાનુાં પધ્ધશતિિનુાં મલૂ્ાાંકન. 
જોખમ િાંબાંશધત િમ આપવા માટે જોખમ શવશ્લેષણના પિીણામોનો 
ઉપ્ોર્ કિવાની અન ેતેમન ેસ્વીકૃત જોખમ માપદાંડો કે ઉદે્દિો િાથ ે
િિખાવવાની પ્રરિ્ા. 

િલામતી જોખમ, ભ્ કે ઈજાની િલામત અન ેમકુ્ત િહવેાની ન્સ્થશત. 

કે્ષત્ર 

 

િોના અન ેહીિાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળના એક શવશિષ્ટ્ટ ભાર્. RJC 

હાલમાાં તેના િભ્્પદમાાં નીચનેા શવભાર્ોને ઓળખાવ ેછે: 

 િોનુાં અન/ેઅથવા હીિાના ઉત્પાદક. 

 િોનાનો વેપાિ કિનાિ, હજેિ કે શવશધુ્ધ કિનાિ. 

 હીિાનો વેપાિ કિનાિ અન/ેઅથવા   િ અને પોલીિ કિનાિ. 
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 િોનુાં અન/ેઅથવા હીિાના ઝવેિાતના ઉત્પાદક. 

 િોનુાં અન/ેઅથવા હીિાના આભષૂણના જથ્થાબાંધ શવિેતા. 

 િોનુાં અન/ેઅથવા હીિાના આભષૂણના છૂટક શવિેતા. 

 હીિા અન/ેઅથવા િોનાના ઉદ્યોર્ િાથ ેિાંબાંશધત િેવા ઉદ્યોર્ 
(માર્ગદિગકો, િલાહકાિો અન ેઓડીટિોને બાદ કિતાાં). 

 ઉપિના શવભાર્ો પૈકીના કોઈપણ શવભાર્માાં િાંપણૂગતા અથવા અંિત: 
િીત ેિાંકળા્ેલા વેપાિી િાંર્ઠન. 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન  

 

તેમના િાહિો અન ેિવલતોનુાં વણગન કિતા િભ્્ો દ્વાિા અમલમાાં મકુા્ેલ 
મલૂ્ાાંકન અન ેવ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની જરૂરિ્ાતો િામ ેતેમની 
પોતાની કામર્ીિીનુાં મલૂ્ાાંકન કિત ુાં માપન. િભ્્ો ચકાિણી મલૂ્ાાંકન 
માટેની તેમની તૈ્ાિીનો અંદાજ લર્ાવવા, કામકાજોન ેસધુાિવા અન ે
ચકાિણી મલૂ્ાાંકન દિશમ્ાન જરૂિી હતેલુક્ષી આધાિ િોધી કાઢવા માટે 
સ્વમલૂ્ાાંકનનો ઉપ્ોર્ કિી િકે છે. 

સ્વ-મલૂ્ાાંકન કા ગ્પસુ્તક  

 

સ્વ-મલૂ્ાાંકનનો અમલ કિવા માટે ઉપ્ોર્ કિવા િભ્્ો માટે તૈ્ાિ કિવામાાં 
આવેલ એક કા ગ્પસુ્તક. 

બનાવટ  

 

હીિાની નકલ કે બનાવટ એ તેના બધા જ ગણુધમો કે અમકુ ગણુધમોની 
નકલ કિવા માટે ઉપ્ોર્માાં લેવા્ેલ કોઈપણ ઉત્પાદન કે પદાથગ છે અન ે
તેમાાં એવી કોઈપણ િામગ્રીનો િમાવેિ થા્ છે કે જે આ પારિભાશષક 
િબ્દકોિમાાં હીિાની વ્્ાખ્્ામાાં શનરદિષ્ટ્ઠ કિા્ેલ હો્ તેવી જરૂિી્ાતોનુાં 
પાલન કિતી નથી. 

SOW વ્્વસ્થા ઓફ વોિાંટીિ. 

રહસ્િેદાિ  

 

એવા લોકો કે જેઓ એક ચોક્કિ શનણગ્માાં રહત ધિાવે છે, વ્્ન્ક્તઓ તિીકે 
અથવા એક િમહુના પ્રશતશનશધઓ તિીકે કે જેમાાં એવા લોકો કે જેઓ 
શનણગ્ન ેપ્રભાશવત કિે છે અથવા તેને પ્રભાશવત કિી િકે છે. તેમજ તેનાથી 
પ્રભાશવત થઈ િકે છે તેનો િમાવેિ થા્ છે. રહસ્િેદાિોમાાં બબનિિકાિી 
િાંસ્થાઓ, િિકાિો, િેિધાિકો અન ેકામદાિો તેમજ સ્થાશનક િમદુા્ના 
િભ્્ોનો િમાવેિ થા્ છે. 

ગણુવત્તાનુાં ધોિણ કે 
પ્રમાણ 

 

એક હતેલુક્ષી વ્્વહાિ, પ્રરિ્ા કે રિ્ા કે જેન ેિાંસ્થાના કામકાજ 
અન/ેઅથવા ઉત્પાદનો અન/ેઅથવા િેવાઓની અંતર્ગત ભાર્ તિીકે 
સ્વીકાિવામાાં આવ ેછે. RJC વ્્વસ્થા માટે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા એ 
હીિા અને/અથવા િોનાના આભષૂણની પિુવઠા િાાંકળ િાથ ેિાંબાંશધત 
ગણુવત્તાનુાં ધોિણ કે પ્રમાણ છે. 

સબુચત ધાંધાકી્ સધુાિણા 

 

એક એવી ન્સ્થશત કે જ્્ાાં વ્્વસ્થાઓ, પ્રરિ્ાઓ અને પ્રવશૃતઓ એ 
વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતાની મહત્વની જોર્વાઈઓ િાથ ેસિુાંર્ત છે. 
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પિાંત ુજ્્ાાં મલુ્ાાંકનકાિ કે ઓડીટિ એવુાં નક્કી કિે છે કે આ હાલની 
પ્રરિ્ાઓમાાં સધુાિો કિવા માટેનો અવકાિ છે. સબુચત ધાંધાકી્ સધુાિણાન ે
પવૂગગ્રહ શવના િજૂ કિવામાાં આવ ેછે અન ેતેની અમલવાિી ફિજી્ાત નથી. 
પાછળથી થતા મલૂ્ાાંકનો સબૂચત ધાંધાકી્ સધુાિણાની અમલવાિી ઉપિ 
આધારિત િહીન ેકામર્ીિી અંરે્નો શનણગ્ લેિે નહીં.  

િપ્લા્િ 

 

એક ધાંધાકી્ વ્્ન્ક્ત કે જે િભ્્ના હીિા અન/ેઅથવા િોનાની પ્રોડક્ટના 
ઉત્પાદન માટે, તેના ઉત્પાદન માટે તેમાાં ઉપ્ોર્ માટે જરૂિી અંતર્ગત ભાર્ 
એવા માલ િામાન અન/ેઅથવા િેવાઓ પિુી પાડે છે. 

કૃશત્રમ/બનાવટી કૃશત્રમ હીિો એ એવો કોઈપણ પદાથગ છે કે જેને કૃશત્રમ માનવી્ હસ્તક્ષેપના 
કાિણે જેવા કે અપ્રાકૃશતક હોવાના અપવાદ િાથ ેહોવાના કાિણે અંિત: 
િીત ેકે પણૂગ િીત ેશન્ત આકાિ આપવામાાં આવેલ હો્ છે કે પનુઃ શન્ત 
આકાિ આપવામાાં આવેલ હો્ છે કે જે ઉત્પાદન આ પાિીભાશષક 
િબ્દકોિમાાં હીિો િબ્દની વ્્ાખ્્ામાાં વણગવા્ેલ જરૂિી્ાતોનુાં પાલન કિે 
છે. 

બાકીના અવિેષો 

 

શમશ્રધાત ુઉપિની પ્રરિ્ા દિશમ્ાન ઉત્પન્ન થતા નક્કિ ખડક અન ેબહાિ 
વહતેા પદાથો. 

ત્રીજો પક્ષ 

 

મલૂ્ાાંકન કિવામાાં આવ ેછે તેવી વ્્ન્ક્ત કે િાંસ્થાથી મકુ્ત એવી વ્્ન્ક્ત કે 
એકમ અને તે વ્્ન્ક્ત કે િાંસ્થા િાંબાંધે ઉપ્ોર્ કિનાિના રહતોથી મકુ્ત 
એવી વ્્ન્ક્ત કે એકમ. 

પ્રરિ્ા કિા્ેલ હીિો 

 

પ્રરિ્ા કિા્ેલ હીિો એ એવો કોઈપણ પદાથગ કે ઉત્પાદન છે કે જે આ 
પારિભાશષક િબ્દકોિમાાં િમાવેિ કિા્ેલ િબ્દ “શિસથેટીક” માાં અથવા 
“હીિો” િબ્દની વ્્ાખ્્ામાાં વણગવા્ેલ જરૂરિ્ાતોનુાં પાલન કિે છે કે જે આ 
પારિભાશષક િબ્દકોિમાાં દિાગવ્્ા મજુબ પ્રરિ્ાન ેઆશધન િહલે છે. 

પ્રરિ્ા કે રીટમેસટ  

 

પ્રરિ્ાનો અથગ થા્ છે એવી કોઈપણ પ્રરિ્ા, રિ્ા કે ગણુવત્તા સધુાિ 
બદલાવ, ક  ર્ અન ેપોબલિીંર્ના ભતૂકાળના સ્વીકૃત વ્્વહાિોથી અલર્ 
િીત ેહીિાના કુદિતી બાહ્ય દેખાવ કે િા્ં ોજનમાાં હસ્તકે્ષપ કિવો કે તેમાાં 
અ   શ્રણ કિવુાં. તેમાાં િાંર્ (અન ેિાંર્શવહીનતા) પ્રરિ્ા, ફાટ પિુવાની, 
લેિિ અન ેઈિેડીએિન પ્રરિ્ા અન ેકોટીંર્નો િમાવેિ થા્ છે. 

UHDR યશુનવિગલ ડીકલેિેિન ઓફ હ્મુન િાઈટ્િ (માનવ અશધકાિોની િાવગશત્રક 
જાહિેાત)  

UN યનુાઈટેડ નેિસિ (િાંયકુ્ત િાષ્ટ્રો) 

UNEP યનુાઈટેડ નેિસિ એનવા્િનમેસટ પ્રોગ્રામ (અમેરિકાનો પ્ાગવિણ કાિગમ 

અશન્ાંશત્રત જોખમ  

 

િાંભશવત નકુિાન, ઈજા કે હાશનનો ઓળખી કાઢેલ સ્ત્રો  કે જે માસ્ કિા્લે 
અન/ેઅથવા સ્વીકૃત વ્્વસ્થાપન, કા્ગકાિી કે ટેકશનકલ અંકુિોની ઉણપો 
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કે અભાવો ધિાવ ેછે. 

ચકાિણી (ઓડીટીંર્)  

 

હતેલુક્ષી આધાિના મલુ્ાાંકન દ્વાિા અશધકૃત ઓડીટિ દ્વાિા માસ્તા કે 
િાબબતી કે વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતા પણૂગ કિવામાાં આવેલ છે. ચકાિણીના 
પિીણામો પ્રમાણીકિણ ઉપિના શનણગ્ માટેના આધાિ તિીકે ઉપ્ોર્માાં 
લેવામાાં આવે છે. 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન  

 

ચકાિણી મલૂ્ાાંકન નીચેની બાબતોનો િમાવેિ કિે છે. 

 િભ્્ની સ્વ-મલૂ્ાાંકન પ્રશ્નાવબલ અન ેઅસ્ િાંબાંશધત મારહતીની 
પ્રાથશમક ડેસ્કટોપ િમીક્ષા. 

 મલુાકાત કિવા માટે અન ેમલુ્ાાંકન કિવા માટે િભ્્ની િવલતો અન ે
ધાંધાકી્ વ્્વહાિોની પ્રશતશનશધની જોડની પિાંદર્ી. 

 િવલતના પિાંદ કિા્ેલ નમનૂા ઉપિ કા્ગસ્થળ ઉપિની િમીક્ષા દ્વાિા 
િભ્્ના સ્વ-મલૂ્ાાંકનની ચકાિણી. 

ચકાિણી આ્ોજન 
(ઓડીટ પ્લાન) 

 

ચકાિણી આ્ોજન કે જેનો “ઓડીટ આ્ોજન” તિીકે પણ ઉલલેખ કિવામાાં 
આવ ેછે. તેને િભ્્ના ધાંધાકી્ વ્્વહાિોમાાંથી કોની િમીક્ષા કિવામાાં 
આવિે, કોના દ્વાિા અન ેક્યાિે અન ેકઈ િવલતોમાાં િમીક્ષા કિવામાાં 
આવિે તેની રૂપિેખા બાાંધવા માટે ઓડીટિ દ્વાિા બનાવવામાાં આવ ેછે અન ે
તે ક્ા િભ્્ કમગચાિીઓન ેિમાવવા જોઈએ તે બાબત ેશનમણ ૂાંક કિે છે. તે 
ચકાિણીના કા્ગક્ષેત્રની વ્્ાખ્્ામાાંથી શવકિાવવામાાં આવ ેછે. 

ચકાિણી અહવેાલો 

 

ચકાિણી પ્રરિ્ામાાંથી બે પ્રકાિના અહવેાલો તૈ્ાિ કિા્ છે: 

 િભ્્ન ેિભ્્ ચકાિણી અહવેાલ. 

 RJC વ્્વસ્થાપન ટુકડીને પ્રમાણીકિણ ભલામણ અન ેટૂાંકી નોંધ 
અહવેાલ. 

ચકાિણીનુાં કા્ગકે્ષત્ર 

 

ચકાિણીના કા્ગક્ષેત્રન ેઓડીટિો દ્વાિા સ્પષ્ટ્ટ કિવામાાં આવ ેછે અન ેતે 
પ્રમાણીકિણના કા્ગક્ષેત્રની અંદિથી િવલતોની પિાંદર્ી અન ેજે િૌથી વધ ુ
મહત્વની ર્ણવામાાં આવ ેછે તેવી વ્્વહાિોની આચાિિાંરહતામાાંથી 
જોર્વાઈઓની પિાંદર્ીનો, િભ્્ના ધાંધા કે કામકાજના પ્રકાિ, માત્રા અન ે
પ્રભાવન ેધ્્ાનમાાં લઈને િમાવેિ કિવામાાં આવ ેછે. 

મલુાકાતી એવી વ્્ન્ક્ત કે જે િભ્્ િવલતની મલુાકાત લે છે કે જે વ્્ન્ક્ત તે િવલત 
ઉપિ કમગચાિી કે કોસરેક્ટિ નથી. 

નકામો કચિો  

 

ઘન, પ્રવાહી કે વાયયુકુ્ત િામગ્રી કે જેને કાઢી નાખવામાાં આવી છે અથવા 
ભશવષ્ટ્્માાં ઉપ્ોર્ી નથી. નકામા કચિાનુાં જો ્ોગ્્ િીત ેવ્્વસ્થાપન ન 
કિવામાાં આવે તો તે પ્ાગવિણ ઉપિ અિિ અન ેપ્રદૂષણ ઉત્પન્ન કિી િકે 
છે. આભષૂણ પિુવઠા િાાંકળમાાં, નકામા પદાથગના મખુ્્ સ્વરૂપો જોખમી 
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પદાથો, હવા અન ેપાણીના સ્ત્રાવો અન ેિામાસ્ કામકાજ િાંબાંશધત નકામા 
પદાથગનો િમાવેિ કિે છે. 

નકામા ખડક  

 

ખાણકામથી શમશ્રધાત ુસધુી પહોંચવા દિશમ્ાન દૂિ કિવામાાં આવતી 
િામગ્રીઓ. 

WDC વલડગ હીિા કાઉન્સિલ  

WGV વલડગ ર્ોલડ કાઉન્સિલ 

કામદાિો કમગચાિીઓ, કોસરેક્ટિો તિીકે વણગવા્ેલા વ્્ન્ક્તઓ. 

કામકાજના કલાકો 

 

એ િમ્ કે જે દિશમ્ાન વ્્ન્ક્તઓન ેકામ ઉપિ િાખવામાાં આવ ેછે તે 
નોકિીદાતાની વ્્વસ્થા મજુબ હો્ છે. બાકીનો િમ્ર્ાળો એ એવો િમ્ 
છે કે જે દિશમ્ાન કામ ઉપિ િોકવામાાં આવેલ વ્્ન્ક્તઓ નોકિીદાતાની 
વ્્વસ્થા અનિુાિ હોતા નથી. 

શવશ્વ વાિિાના સ્થળો 

 

1972 ના શવશ્વ વાિિાના કિાિ હઠેળ સ્થાપવામાાં આવેલા સ્થળો. 

    િ       

 

ઉપિ દિાગવ્્ા મજુબ બાળકની ઉમિ કિતા વધાિે અન ે18 વષગથી નીચેની 
ઉંમિ ધિાવતો કોઈપણ કામદાિ. 
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