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 રિસ્પૉન્સિબલ  જ્વેલિી કાઉન્સિલ  
 

ડરસ્પૉસ્સસબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલ (આરજેસી) કે જેની સ્થાપના નીચે જણાવેલા ધ્યેયો સાથે 2005માાં કરવામાાં આવી 
હતી તે એક બબન-નફાકારક સાંગઠન છેેઃ  
 

 
આ હસ્તપનુ્સ્તકા ધવશે 

 

 
આ હસ્તપસુ્સ્તકા રિસ્પૉન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ પ્રણાલી અને પ્રમાણીકિણ હાાંિલ કિવા અંગેની જરૂરિયાતોની 
ઝાાંખી પરૂી પાિે છે.  
 

આ એક “જીવાંત દસ્તાવેજ” છે અને આરજેસી આ હસ્તપસુ્સ્તકાને અમલીકરણના સસદ્ાાંતો અને ઉભરતી સારી પ્રથાઓ 
પર આધાડરત પનુરાવતતનના આરબિત હક્ક ધરાવે છે. આરજેસીની વેબસાઇટ પર પે્રસિત કરવામાાં આવેલી આવસૃિ 
અસય બધા જ વર્તનોનુાં સ્થાન ધારણ કરે છે. આ દસ્તાવેજ હાલનો છે તે ચકાસવા માટે, કૃપા કરી મલુાકાત લો: 
www.responsiblejewellery.com  

 

અસ્વીકૃધત 

 

હસ્તપસુ્સ્તકાની ચોકસાઈ અથવા સાંપણૂતતા અને અસય દસ્તાવેજો અથવા હસ્તપસુ્સ્તકામાાં સાંદબભિત માડહતી સ્ત્રોતો 
માટેની કોઈ ગેરાંટી, વૉરાંટી કે રજૂઆત કરવામાાં આવતી નથી. આ હસ્તપસુ્સ્તકા સાથેના અનપુાલન કોઈપણ લાગ ુ
થવાપાત્ર રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અથવા સ્થાસનક સરકારી અસધકૃત દસ્તાવેજો, કાયદાઓ, સનયમનો, વટહકુમો અથવા 
અડહિંયા સમાસવષ્ટ્ટ બાબતો સાંબાંધી જરૂડરયાતોને ન તો તેને બદલવા માટે, ઉલ્લાંઘન અથવા અસય રીતે તેને 
પડરવસતિત કરવાના ઈરાદાસર આપવામાાં આવયાાં છે.    
 

કૃપા કરીને નોંધ લેર્ો કે આ હસ્તપસુ્સ્તકા માત્ર સામાસય માગતદર્તન પરુુાં પાિે છે અને તેને અડહિં આપવામાાં આવેલા 
સવિય બાબત પરના સાંપણૂત અને અસધકૃત સનવેદન તરીકે ગણવામાાં આવવા જોઇએ નહીં.   
 

બબન-સભ્યો દ્વારા હસ્તપસુ્સ્તકા સાથેના અનપુાલનો સાંપણૂતત: સ્વૈચ્છછક છે અને તે આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો 
કે સહી કરનારાઓ સવરૂદ્ કોઈ કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી ર્કાય તેવાાં અમલ જવાબદારી અથવા અસધકારોની રચના, 
સ્થાપના, અથવા તેને ઓળખી બતાવે છે કે ન તો તેવો કોઈ ઈરાદો ધરાવે છે. હસ્તપસુ્સ્તકા આરજેસી અને/અથવા 
તેનાાં સભ્યો કે સહી કરનારાઓના કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી ર્કાય તેવા કોઈ કાનનૂી અમલ જવાબદારીઓની રચના, 
સ્થાપના કે ઓળખ બબન-સભ્યોને કરી બતાવતી નથી. બબન-સભ્યોને આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો કે સહી 
કરનારાઓ સવરૂદ્ હસ્તપસુ્સ્તકાનુાં અનપુાલન કરવામાાં સનષ્ટ્ફળ જવા બદલ કાનનૂી પગલાાં લેવાનુાં કોઈ કારણ નથી.  
 

પછૂપિછ અથવા પ્રધતરિયા 
 

આરજેસી આ માગતદર્તન પર પ્રસતડિયાને આવકારે છે. કૃપા કરી ડરસ્પૉસ્સસબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલનો ઈ-મેઇલ, 
ટેબલફોન કે ટપાલ દ્વારા સાંપકત સાધો:  
 

ઈ-મેઇલ:  info@responsiblejewellery.com   

ટેલીફોન:  +44 (0)20 7836 6376 

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

સમગ્ર હીરા  અને સોનાના આભિૂણોની પરુવઠા શ્ ૃાંખલા દરસમયાન, ખાણથી છૂટક વેચાણ સધુી 
જવાબદાર નૈસતક, સામાજજક અને પયાતવરણીય વયવહારો કે જે માનવાસધકારોનુાં સસમાન કરતાાં હોય 

તેને આગળ ધપાવવા. 
 

http://www.responsiblejewellery.com/
mailto:info@responsiblejewellery.com
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UNITED KINGDOM 
 

ડરસ્પૉસ્સસબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલ એ કાઉસ્સસલ ફૉર ડરસ્પૉસ્સસબલ જ્વેલરી પે્રક્ટટસસસ બલસમટેિનુાં વયાપાડરક 
નામ છે, જે ઈંગ્લેંિ અને વેલ્સમાાં કાંપની િમાાંક 05449042 સાથે નોંધણી ધરાવે છે. 
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1.  રિસ્પૉન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ  
 

1.1 ધ્યેય ઓરિટિસ 
 

ડરસ્પૉસ્સસબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલ (આરજેસી) એક નફો-માટે-નહીં સાંગઠન છે જેની સ્થાપના સમગ્ર આભિૂણ પરુવઠા 
શ્ ૃાંખલામાાં જવાબદારીપણૂત નૈસતકતા, માનવ અસધકારો, સામાજજક અને પયાતવરણીય વયવહારોને લાગ ુકરીને આભિૂણ 
ઉદ્યોગ પ્રત્યે ગ્રાહકોના સવશ્વાસને પનુસ્થાતસપત કરવા માટે કરવામાાં આવી છે. આરજેસીનુાં પ્રારાંબભક ધ્યાન હીરા ઓ 
અને સ્વણત પર કેક્સિત છે. એવી અપેિા રાખવામાાં આવી રહી છે કે આ તક ભસવષ્ટ્યમાાં આભિૂણ ઉદ્યોગના અસય 
ઘટકોને સમાસવષ્ટ્ટ કરવા માટે પોતાનો વયાપ વધારરે્.   
 

1.2 આિજેિીમાાં જોિાવા માટેનો વ્યાપાિ રકસ્િો 
 

ગ્રાહકો જે ઉત્પાદો ખરીદે છે તેની ગણુવિા સવરે્ વ  ુ બચિંસતત બનતા ય ય છે. આભિૂણ ઉદ્યોગ માટે આ બચિંતા 
સસવરે્િ મહત્વની છે, કેમ કે આભિૂણોની ખરીદીઓ ખબૂ સવવેકાધીન હોય છે અને એક મજબતૂ ભાવનાત્મક જોિાણ 
ધરાવે છે. આભિૂણ િેત્રમાાં એ ખાતરી કરવી વયાપારના શે્રષ્ટ્ઠ ડહતમાાં છે કે તે, અને બદલામાાં ગ્રાહક પણ, જે 
ઉત્પાદોની તેઓ ખરીદી અને વેચાણ કરે છે તેની ગણુવિા સવરે્ તેઓ આત્મસવશ્વાસ ધરાવી ર્કે.   
 

આરજેસી દ્વારા ત્રાડહત પિના અસવેિણ દ્વારા આભિૂણ પરુવઠા શ્ ૃાંખલા તેમજ જવાબદાર વેપાર પ્રથાની ચકાસણી 
માટે વયાપાર પદ્સતઓના ધોરણો માટેનો એક સામાસય માંચ સવકસસત કયો છે. આરજેસી સાથે જે કારોબાર જોિાય છે 
અને એવુાં પ્રદર્તન કરે છે કે તેમની વયાપાર પદ્સતઓ આરજેસીના જવાબદાર વયવહારના ધોરણોના સામાસય સમહૂને 
અનકુૂળ છે તેમને એક આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી સામે માસયતાનો લાભ મળરે્.    
 

આરજેસી પ્રણાલી અંતગતત પ્રમાણીકરણ સભ્યોને માત્ર તેમની ખદુની પ્રસતષ્ટ્ઠાઓને આધાર આપવામાાં જ મદદ નહીં 
કરે, પરાંત ુતેઓ જેમની સાથે વયાપાર કરે છે તેવાાં પરુવઠાકાર અને ગ્રાહકોની પ્રસતષ્ટ્ઠાને આધાર પરૂો પાિવામાાં મદદ 
કરરે્. આ પ્રસતબદ્તા કારોબારના ભાગીદારીઓની રચનામાાં, વયાસાસયક જોખમોને ધટાિવામાાં અને ટકાઉિમ સવકાસ 
માટે સવશ્વાસનો પાયો ઉપલબ્ધ કરવામાાં મદદરૂપ બનર્ે.   
 

1.3 જ્વેલિી પિુવઠા શ્ ૃાંખલાની પ્રકૃધત 

 

આભિૂણ ઉદ્યોગ માટેની પરુવઠા  શ્ ૃાંખલા જડટલ અને સવભાજજત હોય છે. કાચી સામગ્રી સવસવધ દેર્ોમાાં બભન્ન પ્રકારની 
ખાણોમાાંથી આવતી હોય તેમ બની ર્કે છે; તે ઘણી બધી વખત વેચાઈ ચકૂી હોય ર્કે છે અને છેવાિાના ગ્રાહકને 
વેચવામાાં આવે તે પહલેાાં નવાાં ઉત્પાદોમાાં રૂપાાંતડરત થઈ હોય તેમ બની ર્કે છે.  
 

નીચે આપવામાાં આવેલી આકૃસત પરુવઠા  શ્ ૃાંખલાના મળૂભતૂ તબક્કાઓ અને મખુ્ય આધારભતૂ સાંગઠનોનુાં બચત્રણ કરે 
છે.  
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આકૃધત 1 – હીિા  અને િોનાનાાં આભષૂણોની પિુવઠા  શ્ ૃાંખલા  
 

1.4 વ્યાપાિના ધિદ્ાાંતો પિ કેન્દ્સિત એક ‘ધવશ્વાિ િમદુાય’ની િચના 
 

આરજેસીનુાં ધ્યાન આભિૂણ પરુવઠા શ્ ૃાંખલામાાં કામ કરી રહલેાાં ર્ક્ય તેટલાાં વ  ુ કારોબાર તેમજ સાંગઠનો દ્વારા 
જવાબદાર વયાપાડરક સસદ્ાાંતોના અનસુરણને પ્રોત્સાહન મળત ુાં રહ ે તેનાાં તરફ રાખવામાાં આવી રહ્ુાં છે. ઉદ્યોગની 
અંદર સભ્યપદનુાં એક સવસ્તતૃ નેટવકત ‘સવશ્વસનીય સમદુાય’ ની રચનામાાં મદદરૂપ બનર્ે. વયાપારી સસદ્ાાંતોમાાં 
સવશ્વાસ પર આધાડરત, વયાપાડરક સાંબાંધો, ગ્રાહકના સવશ્વાસમાાં વધારામાાં પ્રવાડહત થઈ ર્કરે્.  
 

જ્યારે આરજેસી વયસ્ટતગત આભિૂણ ઘટકોને પ્રમાબણત કરવા માાંગતી નથી, ત્યારે સભ્યોના સાંલગ્ન કારોબારોના 
આરજેસી પ્રમાણીકરણ તેમનાાં ખદુના કબય ની શ્ ૃાંખલાની પહલેને આધાર આપવાના સવશ્વસનીય પરુાવાઓ ઉપલબ્ધ 
કરાવરે્. અસવેિણ યોગ્ય આરજેસી કબય ની શ્ ૃાંખલાના ધોરણો પર કામની ર્રૂઆત ૨૦૧૦માાં કરવામાાં આવી હતી. 
આ કબય ની શ્ ૃાંખલા માટે સભ્યોની વયસ્ટતગત પ્રણાલીઓ પર ત્રાડહત પિની ખાતરી ઉપલબ્ધ કરરે્ તેવુાં લક્ષ્ય 
રાખવામાાં આવી રહ્ુાં છે.  
 

1.5 એક િાંકક્ષલત અક્ષિગમ  

આરજેસીનો અબભગમ સાંકબલત છે, અનસય નથી. કાઉસ્સસલ સમગ્ર ઉદ્યોગમાાં, મોટાાં અને નાના કારોબારો સડહત, 
આભિૂણ ઉદ્યોગને સેવાઓ પરૂી પાિી રહ્યાાં હોય તેવાાં, પરુવઠા શ્ ૃાંખલા અને સાંગઠનોના પ્રત્યેક સ્તરોએ, સભ્યપદની 
તકોને સવસ્તારે છે. તે સસવાય, સ્ભ્યોને તેમના કારોબારમાાં ભાગીદારો સાથે જવાબદાર કારોબારના વયવહારના 
સ્વીકારને લાગ ુકરવા માટે પ્રોત્સાડહત કરવામાાં આવે છે.  
 

આરજેસી એ વાતની પ્રર્ાંસા કરે છે કે ઘણાાં સભ્યો વયાપારીક વયવહારો સથે સાંબાંસધત ધોરણો અને પહલેની શે્રણીઓ 
સાથે સાંકળાયેલા છે. એ અપેબિત છે કે આભિૂણ પરુવઠા  શ્ ૃાંખલામાાં કારોબાર માટેની એક આંતરરાષ્ટ્રીય 
પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીની રચના એ ખાતરીને મખુ્યધારામાાં સડિય કરરે્ જે બબનજરૂરી પનુરાવતતનને ઘટાિરે્.  
 

િાિાાંશ:   
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 આરજેસી – નૈસતકતા, માનવ અસધકારો, સામાજજક અને પયાતવરણીય – હીરા  અને/અથવા સોનાની 
પરુવઠા શ્ ૃાંખલામાાં જવાબદાર વયવહારો પર ધ્યાન કેસિીત છે 

 આરજેસીના સભ્યપદ માટેના કારોબાર ડકસ્સા, અને તેની પ્રણાલી અંતગતત પ્રમાણીકરણ, પ્રસતષ્ટ્ઠા અને 
ગ્રાહકોના સવશ્વાસ પર આધાડરત છે.  

 આભિૂણ પરુવઠા શ્ ૃાંખલા દ્વારા પ્રમાબણત સભ્યોનુાં સવસ્તતૃ નેટવકત , પ્રત્યેક જવાબદાર કારોબારી વયવહારોને 
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સાથેની ચકાસણીથી, ઉદ્યોગ માટે એક ‘સવશ્વસનીય સમદુાય’ની રચનામાાં મદદ 
મળરે્.  

 આરજેસીનુાં સભ્યપદ હીરા  અને સોનાના આભિૂણની પરુવઠા  શ્ ૃાંખલામાાં સહભાગી બનતાાં બધા જ 
કારોબારો – નાનાથી મોટાાં, ખાણથી છુટક વેચાણ સડહતના માટે ખલુ્લુાં છે.  

   
 

2.  રિિપૉન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ પ્રમાણીકિણ  
 

2.1 રિિપૉન્સિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ પ્રમાણીકિણ શુાં છે?   
 

તેનાાં ધ્યેયને અનરુૂપ, આરજેસીએ જવાબદાર જ્વેલરી કાઉસ્સસલ (આરજેસી) પ્રમાણીકરણ માટે એક પ્રણાલી સવકસસત 
કરી છે.  
 

પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી ચાર મહત્વપણૂત ઘટકો ધરાવે છે:  
1. પ્રણાલીની ચોક્કસ જરૂડરયાતોને નક્કી કરતાાં સ્વૈચ્છછક ધોરણોનો એક સમહૂ;  
2. ધોરણોની સામે અનકુૂળ કાયોના મલૂ્યાાંકન માટે એક ઘટક તરીકે સ્વતાંત્ર, ત્રાડહત પિ ઓડિટસતને માસયતા 

આપવામાાં આવી છે; 
3. માસયતા પ્રાપ્ત ઓડિટસત દ્વારા કરવામાાં આવતી ચકાસણી ઉદે્દર્ાત્મક પરુાવાઓ પરુાાં પાિે છે જે ધોરણોની 

જરૂડરયાતો ઉપલબ્ધ કરાવે છે;  
4. પ્રમાણીકરણ પરના સનણતય ચકાસણીના પડરણામોના આધારે લેવામાાં આવે છે.  

 

 

 
 

આકધૃત 2 - પ્રમાણીકિણ પ્રણાલીના ઘટકો 
[ISEALની ઉભરતી પહલેોમાાંથી અપનાવવામાાં આવેલ – મૉિયલુ 1(2008)] 

 
 

આરજેસી અંતગતત પ્રમાણીકરણના ધોરણો વયવહારની સાંડહતા (સીઓપી) પર આધાડરત છે. સીઓપી 
વયાપાર નૈસતકતા, માન અસધકારો, સામાજજક અને પયાતવરણીય મદુ્દાઓને વયાખ્યાસયત કરે છે. સીઓપીની 
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જોગવાઈઓની સ્થાપના રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ, સ્થાસપત આંતરરાષ્ટ્રીય અને ઔદ્યોબગક 
ધોરણો, અને તાંદુરસ્ત કારોબારના વયવહારો પર કરવામાાં આવી હતી.  
 

આરજેસી પ્રણાલીમાાં સભ્યોને માસયતા પ્રાપ્ત સ્વતાંત્ર ત્રાડહત પિ દ્વાર ચકાસણી (અસવેિણ તરીકે પણ 
ઓળખવામાાં આવે છે) અંતગતત જવાની જરૂર પિે છે. ચકાસણી માટે, ઓડિટસત એવાાં ઉદે્દર્ાત્મક 
પરુાવાઓની માાંગ કરે છે જે સભ્યના કારોબારી વયવહારો ધોરણોની જરૂડરયાતો માટે પડરપણૂત કરતાાં હોય. 
આરજેસી પ્રમાણીકરણ આપવુાં કે નડહિં તેનો સનણતય ત્યારબાદ આરજેસી સાંચાલક માંિળ દ્વારા, ઓડિટર 
દ્વારા કરવામાાં આવેલી ભલામણોના આધારે કરવામાાં આવે છે.  
 

પ્રમાબણત સભ્યોને એક અલાયદો આરજેસી પ્રમાણીકરન ઓળખ િમાાંક આપવામાાં આવરે્. આરજેસી દ્વારા 
તેની વેબસાઇટ પર પ્રમાબણત સભ્યો અને પ્રમાણીકરણની સવગતો ધરાવતી એક ય હરે યાદીની 
ય ળવવામાાં આવરે્.  
 

 
 

આકધૃત 3 –આિજેિી પ્રમાણીકિણના ઘટકો 
 

સભ્યો દ્વારા અનકુૂલન હાાંસલ થાય તે માટે આરજેસી પ્રણાલીમાાં પ્રશ્નોની પ્રારાંબભક ઓળખ, તેનાાં માટેના પ્રસતકારક 
પગલાાં અને સતત સધુારની પદ્સતઓની અસધસ્થાપના કરવામાાં આવી છે. તે સર્સ્તની કાયતવાહી અને આબખરકાર 
જ્યાાં આ પ્રકારની કાયતવાહીઓ વાજબી અને બધાાં સાંજોગોમાાં પ્રમાણસર હોય ત્યાાં સભ્ય સામે પ્રસતબાંધો પણ ઉપલબ્ધ 
કરાવે છે.     
 

2.2 લાગ ુથવાનો વ્યાપ  
 

આરજેસી પ્રણાલીની રચના ખાણથી છુટક વેચાણના, હીરા  અને/અથવા સોનાના આભિૂણોની પરુવઠા  શ્ ૃાંખલાના 
બધાાં જ િેત્રોને લાગ ુપિે તે રીતે કરવામાાં આવી છે.  
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આરજેસી સભ્યપદની એ ર્રત છે કે વયાવસાસયક સભ્યો તેમની બધી જ સાંલગ્ન સસુવધાઓને આવરી લેતાાં આરજેસી 
પ્રમાણીકરણની પ્રડિયા હઠેળથી પસાર થર્ે. વયાવસાસયક સભ્યો સનમ્નબલબખતમાાંથી કોઈ એક (અથવા વ )ુ િેત્રોમાાં 
હરે્:   

 સોના અને/અથવા હીરા  ઉત્પાદકો(સોના અને હીરા ની ખાણ અને પ્રયોગર્ાળામાાં ઉગાિવામાાં આવતાાં 
હીરા  ઉત્પાદન સડહત);  

 સોનાનાાં વેપારી, હજેર કે ડરફાઈનર;  
 હીરા ના વેપારી અને/અથવા તેને કાપનાર કે પોબલર્ કરનાર;  
 સોના અને/અથવા હીરા ના આભિૂણ બનાવનાર;  
 સોના અને/અથવા હીરા ના આભિૂણોના જથ્થાબાંધ સવિેતા;  
 સોના અને/અથવા હીરા ના આભિૂણોના છુટક સવિેતા;  
 સેવા ઉદ્યોગો; સોના અને/અથવા હીરા ના મલૂ્યાાંકનકારો અને પ્રયોગર્ાળાઓ.  

 
   

 

2.3 મખુ્ય દસ્તાવેજો અને િાિનો  
 

આરજેસી પ્રણાલી મખુ્ય દસ્તાવેજો, સાધનો અને નમનૂાઓના સનમ્નબલબખત અસધિમનો ઉપયોગ કરે છે.   
 

 
 

આકૃસત 4 –આરજેસી પ્રણાલીના દસ્તાવેજોનો અસધિમ  
 

આરજેસી પ્રણાલીના મખુ્ય દસ્તાવેજો કે જે આ અસધિમમાાં બાંધ બેસતાાં છે તેને આકૃસત 5માાં દર્ાતવવામાાં આવયાાં છે. 
આ બધાાં જરૂરી દસ્તાવેજો છે જે સભ્યો આરજેસી પ્રણાલીને સમજી કે અને તેનો અમલ કરવા સિમ બને તે માટે 
સવકસસત કરવામાાં આવયાાં છે. તેમની રચના આરજેસી સભ્યપદને બનાવતાાં સવસવધ કદ અને પ્રકારોના સાંગઠનાત્મક 
માળખાઓના સમાવેર્ કરવાના ધ્યેય સાથે કરવામાાં આવી છે.  
 

આગળ સભ્યોને સહાયક બની રહ ેતેવી સહાયકારી સામગ્રીને ચોક્કસ િેત્રો, કાયતિેત્રો અને પ્રશ્નો માટે, જો જરૂરી હરે્ 
તો સવકસસત કરવામાાં આવરે્. નવી સામગ્રીઓ ઉપલબ્ધ બનાવવામાાં આવરે્ ત્યારે સભ્યોને તેની ય ણ કરવામાાં 
આવરે્ અને તેઓ એ તેની અદ્યતન સવગતો માટે આરજેસીની વેબસાઇટ તપાસવી જોઇએ.  
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2.4 પ્રમાણીકિણની િમયમયાસદાઓ  
 

આરજેસી પ્રણાલી અંતગતત પ્રમાણીકરણ હાાંસલ કરવાની આરજેસી સભ્યો માટેની સમયમયાતદાઓ નીચે મજુબ છે: 

 

િભ્યપદનો પ્રકાિ  પ્રમાણીકિણની િમયમયાસદા  
ખાણની સસુવધા સવનાના આરજેસી સભ્યો જે ૩૧મી 
ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ પહલેાાં જોિાયા હોય 

૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૧. 

ખાણની સસુવધા સાથેના આરજેસી સભ્યો જે ૩૧મી 
ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ પહલેાાં જોિાયા હોય 

૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૨.  

૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ પછી આરજેસી સાથી જોિાનાર 
નવાાં સભ્યો  

અરજી કયાતના મડહનાના અંતથી બે વિત.   

 

જે સભ્યો આ સમયસારણીને નહીં અનસુરે તેમની સામે સર્સ્તભાંગના પગલાાં ભરવામાાં આવી ર્કે છે.  
 

સભ્ય પહલેી વખત આરજેસી પ્રમાબણત બની ય ય છે ત્યાર બાદ પનુ: પ્રમાણીકરણ માટેની ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના 
ચાલી રહલેાાં આવતતન દર ૩ વિતના રહરેે્. આની તારીખ આરજેસી સાંચાલક જૂથ દ્વારા અગાઉના પ્રમાણીકરણની 
ભલામણો પ્રાપ્ત કયાતની તારીખથી રહરેે્. આ સનયસમત ૩ વિતના આધારે, સતત અનપુાલનની સ્વતાંત્ર ચકાસણીની, 
પ્રમાબણત સભ્યના દરજ્જય ને ય ળવી રાખવા માટે જરૂર પિરે્.  
 

આરજેસી પ્રણાલીના પ્રારાંબભક અમલીકરણ માટે, એક વિતના પ્રમાણીકરણનો સવકલ્પ રાખવામાાં આવયો છે. એક વિત 
માટે માસય પ્રમાણીકરણ એવાાં સભ્યોને આપવામાાં આવી ર્કે છે જેઓ ઓડિટસત દ્વારા ર્ોધાયેલા મખુ્ય બબન-
અનપુાલનો (જુઓ સવભાગ 7) માટેના સાંમત પાલન યોગ્ય માગતદર્તન સવકસસત કરે. એક વિતના પ્રમાણીકરણ 
સમયગાળાના અંતે, સભ્યોએ અનપુાલન તરફી પ્રગસતના મલૂ્યાાંકન માટેની અસય ચકાસણીમાાંથી પસાર થવાની જરૂર 
પિરે્.  
 

પ્રમાબણત સભ્યોએ જ્યારે તેમનાાં કારોબારમાાં મળૂભતૂ ફેરફાર આવે ત્યારે પોતાના સ્વ-મલૂ્યાાંકનને અદ્યતન 
બનાવવાની જરૂર પિરે્.   
 

િાિાાંશ:   

http://www.responsiblejewellery.com/
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 આરજેસી પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીમાાં, એક ધોરણ (વયવહારોની સાંડહતા); ધોરણો સવરૂદ્ની આકારણી માટે સિમ 

તરીકે માસય કરવામાાં આવેલાાં ઓડિટસત, ધોરણોની સામે સભ્યોના કારોબારી વયવહારો અને ઓડિટરની 
ભલામણ પર આધાડરત પ્રમાણીકરણના સનણતય સમાસવષ્ટ્ટ છે.  

 જે આરજેસી સભ્યોને આરજેસી પ્રણાલી હઠેળ વયવહારોની સાંડહતા સાથે અનકુળૂ તરીકે સ્વતાંત્ર ચકાસણી 
પણૂત કરવામાાં આવી હરે્ તેઓ પ્રમાબણત સભ્યો બની જરે્.  

 ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૦૮ પહલેાાં જોિાયેલા ખાણ સસુવધા સવનાના આરજેસી સભ્યોએ ડિસેમ્બર ૨૦૧૧ 
સધુીમાાં સ્વતાંત્ર ચકાસણીમાાંથી પસાર થવુાં પિરે્.  

 ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ પહલેાાં જોિાયેલા ખાણ સસુવધા ધરાવતાાં આરજેસી સભ્યોએ ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૧૨ 
સધુીમાાં સ્વતાંત્ર ચકાસણીમાાંથી પસાર થવુાં પિરે્.  

 ૩૧મી ડિસેમ્બર ૨૦૦૯ પછી આરજેસી સભ્ય બનેલી કાંપનીઓએ અરજીના મડહનાના અંતથી ૨ વિતની 
અંદર સ્વતાંત્ર ચકાસણીમાાંથી પસાર થવુાં પિરે્.  

 ૩ વિત પછી અથવા જો કોઈ મખુ્ય બબન-અનપુાલનો હોય તો ૧ વિત (આરજેસી પ્રણાલીના અમલીકરણના 
પ્રારાંબભક સમયગાળા માટે) પનુ: પ્રમાણીકરણની જરૂર પિરે્.  

 
 
 

3. આિજેિી, િભ્યો અને ઓરિટિસની ભધૂમકાઓ  
 

આરજેસી, સભ્યો અને ઓડિટસત બધાએ આરજેસી પ્રણાલીના અમલીકરણમાાં મહત્વની ભસૂમકાઓ ભજવવાની હોય છે.  

3.1 આિજેિી  
 
આરજેસીની ભસૂમકામાાં સમાસવષ્ટ્ટ છે: 

 આરજેસી પ્રણાલીને સભ્યો અને ડહસ્સેદારોની જરૂડરયાતો મજુબ પ્રવતતમાન અને સાંલગ્ન રાખવા માટે 
તેની સમીિા કરવી અને તેને અદ્યતન બનાવવી; 

 સ્વ-મલૂ્યાાંકન અને ત્રીય  પિ દ્વારા ચકાસણીની ગણુવિા, સાંપણૂતતા અને સવશ્વસનીયતાને આધાર પરૂો 
પાિવો અને તેની પર દેખરેખ રાખવી;   

 ચકાસણી મલૂ્યાાંકનો હાથ ધરવા માટે ત્રાડહત પિના ઓડિટસતને માસયતા પ્રદાન કરવી;  
 વયવહારોની સાંડહતાનુાં પાલન કરતાાં હોવાની પકુ્ષ્ટ્ટ આપી સભ્યોને પ્રમાબણત કરવા અને આરજેસી 

વેબસાઈટ પર તેમને સબૂચબદ્ કરવાાં;  
 આરજેસીના વાસિિક સભ્યપદ અહવેાલોમાાં સભ્યો દ્વારા આરજેસી પ્રણાલીના અમલીકરણમાાં એકાંદર 

પ્રગસત પરના અહવેાલોને ય હરે કરવાાં;  
 ઉદ્યોગ અને અસય ડહસ્સેદારો સાથે જોિાણ મારફતે આરજેસીના મલૂ્ય પ્રસ્તાવ સવરે્ ય ગરૂકતાનુાં 

સનમાતણ કરવુાં.  
 

નોંધી લો કે આરજેસી પોતાના અસધકારની રૂએ ન તો ઓડિટર તરીકે કાયત કરે છે કે ન  તે સભ્યોની ચકાસણી હાથ 
ધરે છે.  

3.2 આિજેિી િભ્યો  
 

સભ્યોની ભસૂમકામાાં સમાસવષ્ટ્ટ છે: : 
 આરજેસી પ્રણાલી મજુબ તેમના કારોબાર, કાંપનીઓ અને સવલતોને ચલાવવી; 
 તેમનાાં ચકાસણી મલૂ્યાાંકનો હાથ ધરવા માટે માસયતા પ્રાપ્ત ઓડિટર(રો) ને રોકવાાં;  
 અનકુૂલન અને સતત સધુારાઓને હાાંસલ કરવા માટે ર્ક્ય હોય ત્યાાં સધુી પ્રસતકારક પગલાાં કે 

સધુારાઓ માટેની યોજનાઓનુાં અમલીકરણ;  
 તેમની હીરા અને સોનાની પરુવઠા  શ્ ૃાંખલામાાં જવાબદાર કારોબારી વયવહારોને પ્રોત્સાહન આપવુાં.   
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નોંધી લો કે એક સભ્યએ આરજેસીમાાં એક સારાાં સભ્ય તરીકે પોતાનો દરજ્જજો ય ળવી રાખવાાં માટે આ ભસૂમકાઓને 
સનભાવવી પિરે્.  

 

એ ભલામણ કરવામાાં આવે છે કે સભ્યો સ્વ-મલૂ્યાાંકન અને ચકાસણીના હતેઓૂ માટે એક આરજેસી સાંકલનકારને 
સનયટુત કરે. સાંકલનકારની ભસૂમકા સનમ્નબલબખત બાબતો પર દેખરેખ રાખવાની રહરેે્:  

 સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાાંકનને પણૂત કરવુાં અને/અથવા તેનાાં માટે કોઈને કાયતભાર સોંપવો;  
 પ્રશ્નો, કોપોરેટ દસ્તાવેજીકરણ અને કોઈપણ આંતડરક રીતે ર્રૂ કરવામાાં આવેલાાં ચકાસણી પહલેાના 

પગલાાંના સહયોગ અને સાંપકતના કેસિીય બબસદુ રહવે ુાં;  
 એકવાર સભ્યોનુાં સ્વ-મલૂ્યાાંકન પણૂત થઈ ય ય પછી ઓડિટર/કોને રોકવાાં માટે સાંકલન કરવુાં;  
 જરૂર મજુબ વધારાની માડહતી, સવલતો પર ચકાસણી મલુાકાતો માટે સાંપકત , અને સમયસારણી તેમજ તાંત્ર 

વયવસ્થા સાથે ઓડિટર/કો ને મદદ પરૂી પાિવી.  
 જરૂર મજુબ, પ્રગસત અંગે આરજેસી સાંચાલક જૂથની સાથે સાંપકતમાાં રહવે ુાં.  

3.3 ઓરિટિસ  
 

આરજેસી પ્રણાલી અંતગતત આકારણીઓ હાથ ધરવા માટે ઓડિટસત માસયતા પ્રાપ્ત હોય તે જરૂરી છે (જુઓ સવભાગ 
4). ઓડિટસતની ભસૂમકામાાં સમાસવષ્ટ્ટ છે:  

 ચકાસણી મલૂ્યાાંકન હાથ ધરવુાં, જેમાાં:  
o સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાાંકન અને અસય સાંબાંસધત માડહતીની પ્રાથસમક િેસ્કટોપ સમીિા:  
o મલુાકાત અને પહોંચ માટે સભ્યની સવલતો અને વયવહારોના પ્રસતસનસધઓના સમહૂની 

પસાંદગી;  
o સવલતોના પસાંદગીના નમનૂાઓ પર સ્થળ પરની સમીિા દ્વારા સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાાંકનની 

ચકાસણી  
 પ્રસતકારક પગલાાંની જરૂડરયાત ધરાવતાાં બબન-અનકુૂલનોની ઓળખ અને જરૂરી હોય તો, નક્કી 

કરવામાાં આવેલા લક્ષ્યાાંકો સામે પ્રગસતની અનવુતી સમીિા હાથ ધરવી.  
 પ્રમાણીકરણ આપવુાં કે નડહિં તેની ભલામણો સડહત, સભ્યો અને આરજેસી જૂથને ચકાસણી અહવેાલો 

તૈયાર કરી આપવા.  
 

સભ્ય માટે ચકાસણી હાથ ધરનાર ઓડિટર તે સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાાંકનમાાં સલાહ કે સહકાર નહીં આપી ર્કે, કેમ કે તે 
ડહતોનો સાંઘિત હરે્.  
એ નોંધી લો કે ઓડિટરના કાનનૂી સાંબાંધો એ સભ્ય સાથે હરે્ જેમણે તેમને ચકાસણી પ્રડિયા માટે રોક્યા છે, આરજેસી 
સાથે નહીં.   

 
 

િાિાાંશ:   

 આરજેસી પ્રણાલીને લાગ ુકરવા અને તેને અદ્યતન કરતાાં રહવેાની જવાબદારી આરજેસીની રહરેે્.  
 .સભ્યો તેમનાાં કારોબારને આરજેસી પ્રણાલી મજુબ ચલાવવા જવાબદાર રહરેે્.  
 ઓડિટર અને આરજેસી સાંચાલક જૂથ સાથે સાંપકતમાાં રહવેા માટે સભ્યોએ આરજેસી સાંકલનકારની સનયસુ્ટત 

કરવી જોઇએ.  
 ઓડિટર સભ્યના કારોબારી વયવહારો, વયવહારોની સાંડહતા સાથે અનકુૂળ ચાલી રહ્યા છે  અને પ્રમાણીકરણ 

પર ભલામણ આપવાની જવાબદારી ધરાવે છે.  
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4. ઓરિટિ અધિકાિપત્ર 

 

આરજેસીના પ્રમાણીકરણનો આધાર ત્રીય  પિકાર ઓડિટસતની ગણુવિા અને સ્વતાંત્રતા પર રહલેો છે. ઓડિટસત 
યોગ્ય અનભુવ અને કુર્ળતા ધરાવે છે અને વયસ્ટતગત સભ્યો માટે ચકાસણી હાથ ધરતી વખતે ડહત સાંઘિત થતો 
નથી તેવો આરજેસીને પોતાને સાંતોિ થાય તે આવશ્યક છે.  
 

આરજેસી પ્રણાલી હઠેળ ચકાસણી હાથ ધરવા માટે કેવા ઓડિટસસત િમતા ધરાવતા હરે્ તે માટે વૈકચ્લ્પક પસાંદગી 
માપદાંિો આરજેસીએ સનસિત કયાત છે. ઓડિટર અસધકારપત્રની પ્રણાલી સ્થાસપત છે અને તેની સવગતો આરજેસીની 
વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે.  

4.1 ઓરિટિસ માટે હતેિૂિની પિાંદગી માટેના માપદાંિો  
 

મખુ્ય ઓડિટર પદ્સતની સાંડહતા સાથે સભ્યની સમાનરુૂપતાની ચકાસણી હાથ ધરવા માટે જવાબદાર છે. સભ્યના 
કારોબારના કદ અને પ્રકારના આધારે બે કે તેથી વ  ુઓડિટસતની ટીમની જરૂડરયાત ઊભી થઇ ર્કે છે. આ ડકસ્સામાાં 
મખુ્ય ઓડિટરના માગતદર્તન હઠેળ કામ કરતા વધારાના ઓડિટસત ચકાસણી પ્રડિયામા યોગદાન આપર્ે.  
 

ઓડિટ કરતી ટીમનુાં કદ અને સમશ્રણ સવસવધ પડરબળોથી પ્રભાસવત રહરેે્, જેમાાં નીચેના પડરબળોનો સમાવેર્ થાય 
છે: 

 ચકાસણીની તક; 

 માસય ઓડિટસતની ઉપલબ્ધતા;  
 સભ્યનુાં ભૌગોબલક સ્થળ; 

 તજજ્ઞની ય ણકારીની જરૂડરયાત; 

 ભાિાકીય સવચારણા; 
 સાાંસ્કૃસતક સવચારણાઓ, ય સત સડહત; 

 દેર્ અથવા પ્રાદેસર્ક સામાજજક પાડરવાડરકતા. 
 

4.2 ઓરિટિના અધિકાિપત્રની પ્રરિયા  
 

ઓડિટર અસધકારપત્રની પ્રણાલીને આરજેસી દ્વારા સ્થાસપત કરવામાાં આવી છે. િમતા માટે પસાંદગીના માપદાંિો  પરૂા 
કરવા ઉપરાાંત સાંભસવત ઓડિટસે માસયતા પ્રાપ્ત કરવા માટે આરજેસી પ્રણાલી પર વધારાની તાલીમ મેળવવની 
જરૂડરયાત રહરેે્.  
 

એવા ઓડિટસત અથવા ઓડિટ કરતી સાંસ્થો કે જે િમતા માટેની પસાંદગીના માપદાંિો પડરપણૂત કરે છે અને તેમને 
આરજેસીની પ્રણાલી અનસુાર તાલીમ આપવામાાં આવી છે તેમને ય હરેમાાં ઉપલબ્ધ અસધકારપત્ર ધરાવતા 
ઓડિટસતની યાદીમાાં ઉમેરવામાાં આવરે્. ત્યાર બાદ સભ્યો માસય ઓડિટસત અથવા ઓડિટ કરતી સાંસ્થાઓની 
યાદીમાાંથી પસાંદગી કરવા અને સ્થળ અને ઉપલચ્બ્ધ અનસુાર તેમની સેવાઓનો કરાર કરવા માટે સિમ બનરે્.  
 

ઓડિટસતને હજુ પણ તેમના ચકાસણી અહવેાલમાાં તેમની લાયકાતના પ્રમાણપત્રો રજૂ કરવાની અને તેમને તે સભ્ય  
માટે ચકાસણીની પ્રડિયા હાથ ધરવામાાં ડહત સાંઘિત નથી તેની ખાતરી આપવાની રહરેે્.  
  

પસાંદગી અથવા ઓડિટસતની ઉપલચ્બ્ધને સાંબાંસધત કોઇપણ પ્રશ્નો હોય તો તેઓ માગતદર્તન માટે આરજેસી સાંચાલનનો 
સાંપકત કરી ર્કે છે.  
 

સાર:   

 ઓડિટસત ડહત સાંઘિત નહી ધરાવતા સ્વતાંત્ર ત્રીય  પિકાર હોવા આવશ્યક છે. 
 સભ્યના કારોબારનુાં કદ અને પ્રકાર એક મખુ્ય ઓડિટર, અથવા બે કે વ  ુઓડિટસતની ટીમ જરૂરી છે કે કેમ 



 

 
 

   15 

તે નક્કી કરરે્. 
 ઓડિટરની માસયતાને િમતા માટે પસાંદગીના માપદાંિોપડરપણૂત કરવાની અને આરજેસી પ્રણાલી પર 

વધારાની તાલીમ લેવાની જરૂડરયાત રહરેે્.  
 

 

 

5. ધવગતોની ગોપનીયતા 

5.1 આિજેિી િાંચાલન ટીમ ગોપનીયતા 
 

સભ્યોની વયાપારીક સાંવેદનર્ીલ માડહતીની ગોપનીયતા એ આરજેસી પ્રણાલીની રચનાની મળૂભતૂ બાબત છે. 
વયાપારીક સાંવેદનર્ીલ માડહતીના ઉદાહરણોને આરજેસીના અસવશ્વાસ નીસત સનવેદન માાં સમાવવામાાં આવયા છે. 
(આરજેસી વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ).   
 

આરજેસી સાંચાલન ટીમ જ સભ્યોની માડહતીમાાં અને તેમને પરૂી પાિવામાાં આવેલી સવલતોમાાં પ્રવેર્ી ર્કરે્: 

 સભ્ય બનવાના હતે ુમાટેની અરજી; 

 સ્વ-મલુ્યાાંકન દરસમયાન ઓળખી કઢાયેલા ડિટીકલ બ્રીચ (મહત્વનુાં ખાંિન)ની સભ્યો દ્વારા ય હરેાત (જુઓ 
સવભાગ 7.3); 

 ઓડિટસતના પ્રમાણીકરણની ભલામણ અને સાંબિપ્ત અહવેાલ (જુઓ સવભાગ 6.2.5).   

 

આ પ્રકારની તમામ માડહતીને સલામત રીતે આરજેસી સાંચાલન ટીમ દ્વારા ય ળવવામાાં આવરે્ અને તેની આપ-લે 
અથવા તો ત્રીય  પિકાર સમિ પ્રચાર કરી ર્કારે્ નહી.   
 

આમ છતાાં, જ્યારે પ્રમાણીકરણ ભલામણના પડરણામો સકારાત્મક હોય ત્યારે સભ્યની ય હરે નોંધણી એ સમથતન 
આપવા માટે કરાર્ે કે સભ્યએ પ્રમાબણત સભ્ય દરજ્જજો અને પ્રમાણીકરણની માસયતાની ર્રતો પ્રાપ્ત કરી લીધી છે 
(જુઓ સવભાગ 6.3).   

 

આરજેસી પ્રણાલી સાથે કુલ માડહતી પ્રગસતમાાં હોય જે વયસ્ટતગત સભ્યોને ઓળખી કાઢતી ન હોય તો તેને વાસિિક 
સભ્યપદ અહવેાલોમાાં ય હરેમાાં ઉછચારવામાાં આવરે્.  

5.2 ઓરિટિની ગોપનીયતા 
ઓડિટસત તેમના િેસ્કટોપ અને સ્થળ પરની  ચકાસણી કરતી વખતે ગોપનીયતા અથવા વયાપારીક સાંવેદનર્ીલ 
માડહતીમાાં પ્રવેર્ મેળવી ર્કરે્. ત્રીય  પિકાર સમિ આવી માડહતીની ય હરેાતને રોકવા માટે તેમના પસાંદ કરેલા 
ઓડિટસત સાથે ગોપનીયતા કરારો કરવાની જરૂર છે કે નહી તે અંગે સભ્યોની સાંપણૂતપણે સ્વૈચ્છછક  રહરેે્. ત્રીય  
પિકારની ચકાસણી અને ઓડિટીંગ માટે ગોપનીયતા કરારો એ સામાસય આચરણ છે.  
 

સાર:   

 પ્રમાણીકરણ ભલામણમાાં સભ્ય સવરે્ અત્યાંત મયાતડદત માડહતી આરજેસી મેળવર્ે. 
 કોઇ પણ વયાપારી સાંવેદનર્ીલ માડહતીને આરજેસી સાંચાલન ટીમની અંદર જ કિક રીતે ગોપનીય 

રાખવામાાં આવરે્. 
 પ્રમાબણત સભ્ય દરજ્જય ને ય હરેમાાં ખલુ્લો પિારે્. 
 ગોપનીય કરારોમાાં જરૂરી ઓડિટસત પ્રવેર્ી ર્કે તેની જરૂડરયાતને સભ્યોએ ધ્યાનમાાં લેવી જોઇએ. 
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6. પ્રમાણીકિણના પગલા  
 

2009-2012 દરસમયાન, આરજેસી પ્રણાલી સભ્યો દ્વારા સૌપ્રથમ વખત અમલી બનાવાર્ે. પ્રારાંબભક 
પ્રમાણીકરણ પ્રડિયા માટે ત્રણ મખુ્ય પગલાાં છે, જેને નીચેની આકૃસત માાં સાંબિપ્ત કરવામાાં આવયા છે.  
 

 
  
 
 
 
 

આકૃસત 6 – પ્રમાણીકરણના પગલાાં 
 

સામાસય રીત,ે સભ્યો પાસે પગલાાં 1 અને 2ને હાથ ધરવા માટે બે વિત છે (જુઓ સવભાગ 2.4). નીચેના 
સવભાગો મખુ્ય પ્રવસૃિઓનુાં સવહાંગાવલોકન અને પ્રત્યેક ત્રણ પગલાાંમાાં ઉપયોગમાાં લેવાયેલા સ્ત્રોતપરૂાાં 
પાિે છે. પ્રત્યેક પગલાાંને કેવી રીતે પરુૂાં કરવુાં તેની પરનુાં વધારાનુાં માગતદર્તન અને ચોક્કસ સચુનોને 
મલુ્યાાંકન હસ્તપસુ્સ્તકામાાં સમાવવામાાં આવયા છે.  

6.1 પગલુાં 1:  િભ્યો દ્વાિા સ્વ-મુાંલયાાંકન 

6.1.1 હતે ૂ

 

પ્રથમ પગલાાંમાાં, સભ્યો તેમના સાંગઠન અને તેની સવલતોનુાં સ્વ-મલુ્યાાંકન હાથ ધરે છે. સ્વ-મલુ્યાાંકનના 
ત્રણ હતેઓુ છે: 

 હીરા અન/ેઅથવા સોનાના ઝવેરાતની પરુવઠા શ્ ૃાંખલામાાં સડિય રીતે યોગાદન આપતા તેમના 
કારોબારોના ભાગોને ઓળખી કાઢીને પ્રમાણીકરણની તકને સ્પષ્ટ્ટ કરવા માગતા સભ્યો માટે; 

 પદ્સતઓની સાંડહતાની જરૂડરયાતો સામ ેતેમના કારોબારના આચરણોની સમીિા કરવા માગતા 
સભ્યો માટે. આ બાબત કોઇ પણ શસૂયવકાર્ અથવા બબન-સમાનરુૂપતાના િેત્રોને ઓળખી 
કાઢવાની અને તેમને ચકાસણી મલુ્યાાંકન પહલેા જ તેમની પર ધ્યાન આપવાની તક આપે છે;  

 ઓડિટસત કાયતિમતાપવૂતક અને અસરકારક રીતે કામ કરી ર્કે તે માટે સાંબસધત માડહતીને એકઠી 
કરવા માટે સભ્યો માટે.  

6.1.2 િહાયના સ્ત્રોત 

 

આ પગલાાં સાથે સભ્યોને મદદ કરવા માટે નીચેના સ્ત્રોત આરજેસીની વબેસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે: 

 સ્વ-મલુ્યાાંકન કાયતપસુ્સ્તકા: સભ્યોને માડહતી એકત્ર કરવા માટે અને ઓડિટસતને સાંબાંસધત માડહતી 
પરૂી પાિવા માટે પે્રરે છે અને  પદ્સતઓની સાંડહતા સવરુદ્ સમાનરુૂપતા સ્થાસપત કરવા માટે 
પ્રશ્નાવબલનો સમાવેર્ કરે છે. એ નોંધી રાખો કે સભ્યો સ્વ-મલુ્યાાંકન માટે જરૂરી માડહતીને એકત્ર 
કરવા માટે તમના પોતાના માળખાનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે; 

 મલુ્યાાંકન હસ્તપસુ્સ્તકા: સ્વ-મલુ્યાાંકન કેવી રીતે પણૂત કરવુાં અને સધુારાત્મક કાયત યોજના કેવી 
રીતે તૈયાર કરવી તેની સચુનાઓનો સમાવેર્ કરે છે; 

 માગતદર્તન ધોરણો: પદ્સતઓની સાંડહતાના પ્રત્યેક સવસ્તાર માટે સાંચાલકીય િક્ષ્ટ્ટકોણનુાં સચુન કરે 
છે. 

પગલુાં 1 – સભ્યો – સ્વ 
મલૂ્યાાંકન  

પગલુાં 2 – ઓડિટસત – 
ચકાસણી મલૂ્યાાંકન 

પગલુાં 3 – આરજેસી – 
આરજેસી પ્રમાણીકરણ 
માંજૂરી   
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6.1.3 પ્રમાણીકિણ તક 

 

પ્રમાણીકરણ તક સભ્યો દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે છે. તેમાાં દિેક િવલતો અને પ્રવસૃિઓ આવરી લીધેલ 
હોવી જોઇએ જે નીચે પ્રમાણ ેછે: 

 સભ્યો દ્વારામાબલકીની અથવા સનયાંસત્રત; અન ે

 હીરા અન/ેઅથવા સોનાના ઝવેરાત પરુવઠા શ્ ૃાંખલામાાં સડિય યોગદાન.  

 

પ્રથમ પોતાના અને ચકાસણી મલુ્યાાંકનો માટે અગાઉના 12 મડહનાના રેકિતઝ અને પરૂાવાઓની જરૂર 
પિર્.ે પ્રમાણીકરણ માટે વપરાર્માાં લેવામાાં આવેલા રેકિતઝને ત્યારથી ઓછામાાં ઓછા 3 વિત સધુી 
(પ્રમાણીકરણ માસયતા) અથવા લાગ ુપિતા કાયદા દ્વારા જરૂરી હોય એટલા લાાંબા સમય સધુી સાચવી 
રાખવાના રહરે્.ે   
ઉત્ખનન સવલતો ધરાવતા સભ્યોએ નીચેની બાબતો નોંધી રાખવી પિરે્: 

 

 ઉત્ખનન જીવનચિના પવૂત-કાયતરત તબક્કાઓના સાંર્ોધનમાાંની સવલતોમાાં ચકાસણી 
મલુ્યાાંકનના ભાગરૂપે મલુાકાત લેવામાાં આવતી નથી. ઉત્ખનન જીવનચિના આ તબક્કાઓમાાં 
કારોબાર આચરણોને નીસતઓ, પ્રણાલીઓ, પ્રડિયાઓ અન ેપદ્સતઓની િેસ્કટોપ સમીિા દ્વારા 
જરૂર હોય અને યોગ્ય લાગે ત્યારે પરૂાવા સ્વરૂપે રજૂ કરી ર્કાય છે.   

 જો નદીકાાંઠાના બાકી રહલેા સનકાલનો તે સવલતમાાં ઉપયોગ કરવામાાં આવતો હોય તો તેવી 
ઉત્ખનન સવલતને આરજેસી પ્રમાણીકરણમાાંથી બાકાત રખાય છે. જો કે તે સવલતમાાં અસય 
સીઓપી સવલત લાગ ુપિે છે અને તેને ચકાસણી તકમાાં સમાવેર્ કરી ર્કાય છે.  

 જો વેચાણયોગ્ય હીરાઓ અથવા સોનુાં, ઉદા. તરીકે ખસનજ જથ્થામાાં સોનુાં ર્ોધી કઢાયલેા તત્વ 
હોય, પ્રડિયા કરેલી પેટા પેદાર્ હોય અથવા અશદુ્ હોય તો તેને પ્રમાણીકરણ તકમાાં 
સમાવવામાાં આવતી નથી.   

 ઉત્ખનન સવલત એક કરતા વ  ુ ચીજવસ્તઓુ અથવા પેદાર્ો જેમ કે હીરાઓ અને/અથવા 
સોનાનુાં ઉત્પાદન કરે છે તેના સડહત, તેને જો આરજેસી દ્વારા આરજેસી પ્રણાલીની તકનીકી 
સમકિની મલુ્યાાંકન કરવામાાં આવેલુાં હોય તો તેવી ઉત્ખનના સવલત દ્વારા ઉત્પન્ન કરાયેલ 
ચીજવસ્તઓુને સમાાંતર પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી  લાગ ુ પિતી હોય તો પ્રમાણીકરણ તકમાાંથી 
બાકાત રાખવામાાં આવે છે.  

6.1.4 ક્ષબન-િમાનરુૂપતાને ઓળખી કાઢતા અને સિુાિતા 
 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન પ્રડિયા દરસમયાન જે તે સભ્ય બબન-સમાનરુૂપતાને ઓળખી કાઢી ર્કે છે (જુઓ સવભાગ 7). 
તેની પર ધ્યાન કેક્સિત કરવા માટે અથવા સ્વ-મલુ્યાાંકન અને ચકાસણી મલુ્યાાંકનને અંસતમ ઓપ આપતા 
પહલેાાં તેને આંતડરક સધુારાત્મક કાયત યોજનાનુાં કેસિ બનાવવા માટે સભ્યએ તેમની પાસે ઉપલબ્ધ 
સમયનો ઉપયોગ કરવો જોઇએ.   

 જો ઓડિટસત દ્વારા ડિટીકલ બ્રીચીઝને ઓળખી કાઢવામાાં આવયા હોય તો સર્સ્તબદ્ પ્રડિયાની 
ર્રૂઆત થતી હોવાથી ચકાસણી મલુ્યાાંકન ર્રૂ કરતા પહલેા તેની ધ્યાન કેક્સિત કરવુાં આવશ્યક 
છે. (જુઓ સવભાગ 10).  

 અસય બબન-સમાનરુૂપતાનો ઓડિટીંગ કરતા પહલેા સાંપણૂતપણે ઉકેલ લાવવાની આવશ્યકતા 
નથી. જોકે સભ્યોને ર્ક્ય હોય ત્યાાં આવુાં કરવાનુાં પ્રોત્સાહન અપાય છે અથવા ક્યા પગલાાં 
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લેવામાાં આવી રહ્યા છે તેવુાં ઓડિટસતને દર્ાતવવા માટે પરૂાવાઓ (જેમ કે સધુારાત્મક કાયત 
યોજના), જુઓ સવભાગ 7.3) ઉપલબ્ધ બનાવવી જોઇએ.   

6.1.5 બાહ્ય િહાયની ઇચ્છા િાખતા  
 

જે સભ્યોમાાં તેમના સ્વ-મલૂ્યાાંકનને પણૂત કરવામાાં િમતાનો કે આત્મસવશ્વાસનો અભાવ હોય તેઓ  સિમ 
પરામર્તકાર કે સલાહકારની સહાય લેવાનુાં સવચારી ર્કે છે. સભ્યો ર્ક્ય સમસ્યો અને આ તબકે્ક ઉકેલોના 
મલૂ્યાાંકન માટે બાહ્ય સહાય મેળવવાનુાં પણ પસાંદ કરી ર્કે છે. આરજેસી સાંચાલન ટીમ ફટત 
માગતદર્તનના સ્વરૂપમાાં અથવા દરેક સભ્યો પાસે ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતોના સાંદભતમાાં સામાસય સલાહ પરૂી પાિી 
ર્કે છે, કારણ કે તેની ભસૂમકા પ્રમાણીકરણની માંજૂરી આપવાની છે. એ નોંધી રાખો કે જે ત ે વયસ્ટત 
(કમતચારીઓ, બાહ્ય પરામર્તકાર અથવા સલાહકારો) કે જે સ્વ-મલૂ્યાાંકનમાાં સામેલ હોય તે ચકાસણી 
મલુ્યાાંકન માટેના ઓડિટર ન હોઇ ર્કે, કેમ કે તે ડહત સાંઘિત રજૂ કરે છે. 
 

6.1.6 સ્વ મલૂયાાંકન ચકાિણીની ધવનાંતી કિતા  
 

જ્યારે સભ્ય તેની ય તે જ પ્રમાણીકરણ માટે સ્વતાંત્ર રીતે ચકાસણી કરાવવા માટે તૈયાર છે તેવુાં મનાત ુ
હોય ત્યારે એક કે તેનાથી વ  ુ માસય ઓડિટસતની સનમણ ૂાંક કરવી જોઇએ. જ્યારે સભ્ય અન/ેઅથવા 
સવલત ખાતેના ધોરણોનુાં ઓડિટ કરવાનુાં હોય ત્યારે તે જ સમયે આરજેસી પ્રણાલી ચકાસણીનુાં આયોજન 
કરવાથી પનુરાવતતન અને ખચાતઓમાાં ઘટાિો થાય છે. સભ્યોએ તેમની પસાંદગીના ઓડિટસતને તેમના સ્વ 
મલૂ્યાાંકન સપુરત કરવા જોઇએ અને ચકાસણીની સવનાંતી કરવી જોઇએ.  
 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન આરજેસી સાંચાલન ટીમને સપુરત કરવાનુાં રહરેે્ નહી.  જો કે જ્યારે તેમનુાં સ્વ -મલૂ્યાાંકન 
પણૂત થઇ ય ય અને ઓડિટસતની સનમણકૂ થઇ ય ય ત્યારે આરજેસીને સલાહ આપવા માટે સભ્યોને 
આમાંત્રણ આપવામાાં આવે છે. 
 

સાર:   

 સભ્યોએ ચકાસણી પગલાાં માટે તૈયાર થવા માટે સ્વ મલુ્યાાંકન પરુૂાં કરવુાં આવશ્યક છે.  
 ઓડિટસત આવ ેતે પહલેાાં બબન-સમાનરુૂપતાના િેત્રોને ઓળખી કાઢવા અને સધુારવા માટેની તક 

તરીકે ઉપયોગ કરો. 
 એ નોંધી રાખો કે સ્વમલૂ્યાાંકનમાાં સામેલ પરામર્તકાર અથવા સલાહકાર તે સભ્ય માટે ઓડિટર 

રહી ર્કે નહી કેમ કે તે ડહત સાંઘિત રજૂ કરે છે.  
 આરજેસી ટીમને સ્વમલૂ્યાાંકન સપુરત કરર્ો નહી.  

 

6.2 પગલુાં 2:  ઓરિટિસ દ્વાિા ચકાિણી મલૂયાાંકન  

6.2.1 હતે ુ 
 

બીજી પગલાાંમાાં, માસય સ્વતાંત્ર ત્રીય  પિકાર ઓડિટસત ચકાસણી મલૂ્યાાંકન હાથ ધરે છે. આ ચકાસણીનો 
હતે ૂસભ્યોના તેમના પોતાના સ્વમલૂ્યાાંકનમાાં કામગીરીના મલૂ્યાાંકનની ચકાસણી અથવા ‘તપાસ’ કરવાનો 
છે. આમ ચકાસણી મલૂ્યાાંકન નીચેનાનો સમાવેર્ કરે છે: 

 સભ્યોના પરૂા થયેલા સ્વ મલૂ્યાાંકન અને અસય સાંબાંસધત માડહતીની પ્રાથસમક િેસ્કટોપ સમીિા;   
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 મલુાકાત અને મલૂ્યાાંકન કરવા માટે સભ્યોની સવલતો અને આચરણોના રજૂઆતના સેટની 
પસાંદગી છે, એટલ કે સભ્યોના કારોબારના પ્રકાર, માત્રા અને અસરની રજૂઆત-ચકાસણી તક 
છે; 

 ચકાસણી તકની મયાતદામાાં પસાંદ કરેલા આચરણો અન ે સવલતોની સાઇટ પર જ ચકાસણી 
મારફતે સભ્યોના સ્વ મલૂ્યાાંકનની ચકાસણી. 

6.2.2 િહાય માટેના સ્ત્રોતો 
 

સભ્યોના સ્વ મલૂ્યાાંકન ઉપરાાંત, આ પગલાાં સાથે ઓડિટરોને સહાય કરવા માટે આરજેસીની વેબસાઇટ 
પર નીચેના સ્ત્રોતો ઉપલબ્ધ છે: 

 મલૂ્યાાંકન મેસયઅુલ: ઓડિટ આયોજન અને અહવેાલની તૈયારી માટેના નમનૂાઓ સડહત 
ચકાસણી મલૂ્યાાંકન કેવી રીતે હાથ ધરવુાં તેની સચુનાઓ; 

 ધોરણોનુાં માગતદર્તન:  પદ્સતની  સાંડહતાના પ્રત્યેક િેત્રે સામાસય માગતદર્તનનો સમાવેર્ કરે છે.  

6.2.3 ચકાિણીની તક 

 

મખુ્ય ઓડિટર ચકાસણી તકની સ્પષ્ટ્ટતા કરે છે. તેની નીચનેા માટે સ્પષ્ટ્ટતા કરવી આવશ્યક છે: 

 પ્રમાણીકરણ પર ભલામણ કરવા માટે પરૂતા આત્મસવશ્વાસને સ્થાસપત કરવાના ઉદે્દર્ને હાાંસલ 
કરવા માટે; 

 સભ્યોના સ્વ-મલૂ્યાાંકન, ય હરે અહવેાલો, કાયદાડકય માળખાઓ, પવૂત મલૂ્યાાંકન અહવેાલો અને 
પ્રવતતમાન પ્રમાણીકરણ સડહત ઉપલબ્ધ માડહતીનો ઉપયોગ કરીને જોખમ અને સસુ ાંગતતાને 
ધ્યાનમાાં લેવા; 

 કારોબારના કદ, જટીલતા અને સ્થળ (અથવા જેમ વાટાઘાટ કરવામાાં આવી હોય તમે) માટે 
આરજેસી પ્રણાલીની ભલામણ કરાયેલ સમય મયાતદાઓમાાં બાંધ બેસે તે માટે; 

 કઈ સવલત પર કઈ જોગવાઈઓનુાં મલૂ્યાાંકન કરવાનુાં છે તેની સવગતો આપતી ચકાસણી 
યોજનામાાં દસ્તાવેજીકરણ રહ ેતે માટે. 

6.2.4 ચકાિણી મલૂયાાંકન  
 

મખુ્ય ઓડિટર ચકાસણી યોજના, સમયગાળો અન ેઅસય કોઇ માડહતી અથવા અગાઉથી જરૂરી હોય તેવા 
દસ્તાવેજો અંગે સભ્ય સાથે કિીરૂપ બનર્ે. જેમાાં એક અથવા બે વ  ુઓડિટસતની ટીમની જરૂર છે ત્યારે 
મખુ્ય ઓડિટર તેની/તેણીના માગતદર્તન હઠેળ કામ કરવા માટે સિમ અને માસય ઓડિટરની પસાંદગી 
કરરે્.  
 

ચકાસણી મલૂ્યાાંકનની સાઇટ પરની પ્રવસૃિઓમાાં નીચેનામાાંથી કેટલાક અથવા પ્રત્યેકનો સમાવેર્ થાય 
છે: 

 બેઠકનો પ્રારાંભ કરવો; 
 મલૂ્યાાંકન કે જેમાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

o વૈકચ્લ્પક પરૂાવાઓ પ્રાપ્ત કરવા; 
o મલુાકાત લેવી (સાાંભળવુાં, પ્રશ્નો પછૂવા, સનરીિણ કરવુાં); 
o નોંધો અને રેકિત લેવા. 
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 પડરણામોનુાં મલૂ્યાાંકન; 

 બાંધ અથવા બઠેક સનગતમન. 

6.2.5 મલૂયાાંકન બાદ અને અહવેાલ આપવો 
 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નાવબલ તરીકે સ્વ-મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નો અને કામગીરી રેડટિંગનો સમાન સેટ રજૂ કરે છે. 
ચકાસણી પ્રડિયા દરસમયાન, ઓડિટસત બબન-સમાનરુૂપતા (જુઓ સવભાગ 7)ને ઓળખી કાઢી ર્કે છે. મખુ્ય 
ઓડિટર પ્રમાણીકરણ માટે ભલામણ કરે તે પહલેા સભ્યોએ કોઇ પણ બબન-સમાનરુૂપતા પર ધ્યાન 
આપવાની જરૂર છે.  
 

દરેક સાઇટ પરની પ્રવસૃિઓ પણૂત કયાત બાદ, મખુ્ય ઓડિટર દરેક તારણો અને માડહતીના સાંયટુતીકરણનુાં 
સાંકલન કરે છે. ત્યાર બાદ તઓે સભ્ય અને આરજેસી સાંચાલન ટીમ માટે અહવેાલો તૈયાર કરે છે 

 સભ્ય ચકાસણી અહવેાલ: આરજેસી આચરણ સાંડહતામાાં સસુ ાંગત જોગવાઇઓ, સભ્યના આચરણની અસરકારકતા અને 
સનષ્ટ્કિત અને ભલામણો સાથે સભ્યની સમાનરુૂપતાની તક, આવરણ અને સવગતવાર મલૂ્યાાંકન સડહતનો વયાપક 
અહવેાલ; 

 પ્રમાણીકરણ ભલામણ અને સાંબિપ્ત અહવેાલ:  સબિપ્ત અહવેાલમાાં પ્રમાણીકરણ અને ચકાસણી તકો, તારણોનો સાર 
અને આરજેસી સાંચાલન ટીમે સભ્યને પ્રમાણીકરણ આપવુાં જોઇએ કે નહી તેના પરની ભલામણોનો સમાવેર્ થાય છે.  

 

આ અહવેાલો માટે યાદી અને વધારાના માગતદર્તનના સબૂચત કોષ્ટ્ટકને મલૂ્યાાંકન હસ્તપસુ્સ્તકામાાં પરૂા પાિવામાાં આવયા છે. આરજેસી 
સાંચાલનનો પ્રમાણીકરણ ભલામણ અને સ ાંબિત્પત અહવેાલ અંગે્રજી ભાિામાાં હોવો આવશ્યક છે.  
 

સાર:   

 માસય અને સ્વતાંત્ર ઓડિટસત સભ્યોના સ્વ-મલૂ્યાાંકનની ચકાસણી કરે છે.  
 ચકાસણી મલૂ્યાાંકનમાાં િેસ્કટોપ અને સાઇટ પરની સમીિાનો સમાવેર્ થાય છે.  
 મખુ્ય ઓડિટર મલૂ્યાાંકનની તક અને ઓડિટ યોજના તૈયાર કરે છે. જરૂરી મલૂ્યાાંકન વયસ્ટત-ડદવસોની સાંખ્યાનો આધાર 

સભ્યના કારોબારના કદ, જટીલતા અને સ્થળ પર આધાડરત છે. ઓડિટની ચોક્કસ કારોબાર આચરણો અને સવલતોની 
પસાંદગી સભ્યની પ્રવસૃિઓના પ્રકાર, માત્રા અને અસરના આધારે પસાંદ કરવામાાં આવે છે.  

 મખુ્ય ઓડિટર સભ્યનો વયાપક અહવેાલ અને આરજેસી સાંચાલન ટીમનો સાંબિપ્ત અહવેાલ તૈયાર કરે છે, જેમાાં 
પ્રમાણીકરણ અંગેની એકાંદર ભલામણોનો સમાવેર્ કરે છે.  

 

6.3 પગલ ુ3:  આિજેિી દ્વાિા માંજૂિ કિાયેલ આિજેિી પ્રમાણીકિણ  
 

પ્રમાણીકરણ અને સાંબિપ્ત અહવેાલની પ્રાચ્પ્ત પર આરજેસી સાંચાલન ટીમ સભ્યના પ્રમાણીકરણની પ્રડિયાનો પ્રારાંભ કરર્ે. સભ્યને 
સ ાંપણૂત રીતે પ્રમાણીકરણની માંજૂરી આપવામાાં આવે છે, જેમાાં પ્રમાણીકરણની તકની મયાતદામાાં દરેક સવલતોને આવરી લે છે (જેમાાં 
નદીની બાકી રહલેી અશદુ્ધદ્ઓનો ઉપયોગ કરીને ઉત્ખનન સવલતોના અપવાદ સાથે). વયસ્ટતગત સવલતોને પ્રમાણીકરણની માંજૂરી 
આપવામાાં આવતી નથી.  
 

સભ્ય પ્રમાણીકરણની પ્રડિયામાાં આરજેસી દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવતી પ્રડિયામાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

 માસય ઓડિટર પત્રક સામે ઓડિટર(સત)ની િમતાની ખાતરી કરો;   
 સભ્યનુાં આરજેસીનુાં સભ્યપદ દરેક િક્ષ્ટ્ટએ સારી સ્સ્થસતમાાં છે તેની ખાતરી કરો; 
 સાંબિપ્ત અહવેાલની સમીિા કરો અન ેમળી આવેલા તારણો મલૂ્યાાંકન મેસયઅુલમાાં ઓડિટસતની સચુના અનસુારના છે કે 

કેમ તેની ખાતરી કરો.  
 પ્રમાબણત સભ્યના નામ અને ભૌગૌબલક સ્થળ/ળો, પ્રમાણીકરણ જ્યારે અસરમાાં આવતુાં હોય અને પણૂત થત ુાં હય તે 

તારીખ; પનુેઃ મલૂ્યાાંકન ક્યારે કરવાનુાં છે; મલૂ્યાાંકન માટે ઉપયોગમાાં લેવાયેલા સનયત દસ્તાવેજો (ય રી િમાાંક 
અને/અથવા પનુરાવતતન) સડહતના પ્રમાણીકરણની માસયતાની ર્રતોની નોંધ રાખો.  

 પ્રમાણીકરણના દરજ્જય ને સનસિતપણે ઓળખી કાઢતા હોય તેવા સવસર્ષ્ટ્ટ પ્રમાણીકરણ ઓળખ અને આરજેસી લોગો અને 
સાંબ ાંસધત બૌદ્ધદ્ક સાંપસિના ઉપયોગ માટે પરવાનાની ર્રતો સડહત સભ્યને ઔપચારીક દસ્તાવેજીકરણ અને માડહતી 
આપવી; 
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 આરજેસી વેબસાઇટ પર સભ્યનો પ્રમાણીકરણ દરજ્જજો નોંધો. 
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણની માંજૂરીમાાં પિપાત એ અગત્યનો સસદ્ાાંત છે. સાંભસવત ડહત સાંઘિત એવી ધમકી આપી ર્કે છે કે પિપાત 
પર કાળજીપવૂતક દેખરેખ રાખવામાાં આવર્ે અને તેનુાં સ ાંચાલન આરજેસી ટીમ અ સાંલગ્ન આરજેસી સસમસતઓ દ્વારા કરવામાાં આવે 
છે. 

 

સાર:   

 અસધકારપત્ર ધરાવતા ઓડિટસતની ભલામણોને આધારે સભ્યોના પ્રમાણીકરણની માંજૂરી માટે આરજેસી ટીમ જવાબદાર 
છે. 

 ઓડિટસતની ભલામણોની સમીિા અને પગલાાં માટેની પ્રડિયા સવકસાવવામાાં આવી છે. 
 સભ્યને સાંપણૂત રીતે પ્રમાણીકરણની માંજૂરી આપવામાાં આવે છે, જેમાાં દરેક સવલતોનો પ્રમાણીકરણની તકની મયાતદામાાં 

સમાવેર્ થાય છે. પ્રમાણીકરણ વયસ્ટતગત સવલતોને આપવામાાં આવતુાં નથી.  
 પ્રમાબણત સભ્યોને તેમના પ્રમાણીકરણના દરજ્જય , વપરાર્ના ફાયદાઓ અને ર્રતો અને આરજેસી વેબસાઇટ પર 

નોધવામાાં આવેલો તેમનો પ્રમાણીકરણનો દરજ્જજો ય રી કરવામાાં આવર્ે. 
 
 

7. ક્ષબન-િમાનરુુપતા અને સિુાિાત્મક પગલ ુ

7.1 કામગીિી દિાાંકન 

 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન અને ચકાસણી મલૂ્યાાંકન બન્ને નીચેના કામગીરી મલૂ્યાાંકનનો ઉપયોગ કરે છે: 

 સમાનરુૂપતા; 
 નજીવી બબન-સમાનરુૂપતા; 
 મોટી બબન-સમાનરુૂપતા; 
 લાગ ુપિત ુાં નથી. 

 

‘લાગ ુપિત ુાં નથી’ રેડટિંગ એવા સમયે ફાળવવામાાં આવે છે જ્યારે સભ્યોના કારોબારની પ્રવસૃિઓ, પેદાર્ અને/અથવા સેવાઓના 
પ્રકાર, માત્રા અને અસરોને આધારે આચારણ સાંડહતાની જરૂડરયાત લાગ ુપિતી ન હોય. ‘લાગ ુપિત ુનથી’ તેવ દરજ્જય ને યોગ્ય 
ઠેરવવા માટે મલૂ્યાાંકનમાાં સવશ્વસનીય અને ચકાસણી યોગ્ય સમય વટને સમાવી લેવી આવશ્યક છે. 
 

કામગીરી રેડટિંગ્સની આ હસ્તપસુ્સ્તકાના અંતે પાડરભાસિક ર્બ્દકોર્ (ગ્લોસરી)માાં સ્પષ્ટ્ટતા આપવામાાં આવી છે. વ  ુ માડહતી 
મલૂ્યાાંકન હસ્તપસુ્સ્તકામાાં ર્ોધી ર્કાય છે.  

7.2 મહત્વનુાં ખાંિન (રિટીકલ બ્રીચ) 
 

આરજેસી પ્રણાબલની સાંકબલતતામાાં સભ્ય દ્વારા મહત્વનુાં હર્ે તેવ ુાં માની લીધેલુાં હોય તેવી બબન સમાનરુૂપતાની સ્સ્થસત એ મહત્વના 
ખાંિનની સ્સ્થસત છે. નીચેની જોગવાઇઓને મહત્વના ખાંિનની જોગવાઇઓ તરીકે વગીકૃિ કરવામાાં આવી છે.: 
 

આિજેિી આચિણ િાંરહતા  ધનણાસયક જોગવાઈઓ  

1.3 ડકમ્બરલી પ્રડિયા  1.3.1, 1.3.2, 1.3.3. 1.3.4 

1.5 ઉત્પાદન સાંકબલતતા  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 શ્રસમકો અને યવુા વયસ્ટતઓ  2.2.1, 2.2.3, 2.2.4 

2.3 બળજબરીપવૂતકના મજૂરો 2.3.1 

2.6 સ્વાસ્થ્ય અને સરુિા  2.6.5 

2.7 સર્સ્ત અને ફડરયાદ પ્રડિયાઓ  2.7.1 

3.2 જોખમકારક પદાથો 3.2.1 

3.3 કચરો  3.3.1 

 

મહત્વના ખાંિનની જોગવાઇઓને અંિરલાઇન ઇટાબલટસ પ્રકારના અિરોનો ઉપયોગ કરીને મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નોમાાં સવસર્ષ્ટ્ટ રીતે ઓળખી 
કાઢવામાાં આવે છે. જો આમાાંની એક પણ જોગવાઇઓને મોટી બબન સમાનરુૂપતા તરીકે રેટ કરવામાાં આવે તો, તેમાાં પદ્સતની 
સાંડહતા સવરુદ્ મહત્વના ખાંિનનો સમાવેર્ થર્.ે  



 

 
 

   22 

7.3 ક્ષબન-િમાનરુૂપતા માટે િભ્યો અને ઓરિટિસની જવાબદાિીઓ 

 

સ્વ મલૂ્યાાંકન અથવા ચકાસણી મલૂ્યાાંકન દરસમયાન ઓળખી કઢાયેલી બબન-સમાનરુૂપતા માટે જરૂરી અનસુરણ પગલાાંના સાંબ ાંધમાાં 
સભ્યો અને ઓડિટસત  જે જવાબદારી ધરાવે છે તે નીચેનુાં કોષ્ટ્ટક વણતવે છે.  
 

મલૂ્યાાંકન પ્રડિયાના તારણોને આધારે સભ્યો અને ઓડિટસતની જવાબદારીઓ 

કામગીરી રેડટિંગ સ્વ-મલૂ્યાાંકન ચકાસણી મલૂ્યાાંકન 

મહત્વનુાં ખ ાંિન મહત્વના ખાંિન અંગે તાત્કાક્ષલક આિજેિી િાંચાલન 
ટીમને જાણ કિવાની જવાબદાિી િભ્યોની હોય છે.   
 

જ્યાાં સધુી મહત્વનુાં ખ ાંિનને સધુારવામાાં ન આવે 
ત્યાાં સધુી સભ્યોએ પ્રવસિ અટકાવી દેવી જોઇએ 
અને/અથવા તાત્કાબલક પનુેઃમલૂ્યાાંકન કરવુાં જોઇએ. 
સધુારાત્મક પગલાાંમાાં સહાય કરી ર્કે તેવા સ્ત્રોતો 
ઊભા કરવા માટે આરજેસી સભ્યને સચુના આપી 
ર્કે છે.  
 

કાઉસિીલે પ્રગધતની મારહતી િાખવાની જરૂિ હોય છે 
અને જો િભ્ય મહત્વના ખાંિનને સિુાિવા માટે 
જરૂિી ફેિફાિો હાથ ન િિે તો જો ધશસ્તના પગલાાં 
પગલાાં લેશે. 

 

ઓરિટિ તાત્કાક્ષલક િોિણે આિજેિી િાંચાલન ટીમને 
મહત્વના ખાંિનો અંગે વાત કિશે.  

િભ્ય િામે ધશસ્તની કાયસવાહી શરૂ થશે. તે 
આિજેિીના િભ્યપદના હાંગામી કે કાયમી 
નકુિાનમાાં પરિણમી શકે છે. 

 

મોટી બબન-
સમાનરુૂપતા 

સભ્યોએ પરૂતા સધુારાત્મક અને/અથવા 
અવરોધાત્મક પગલાાંઓ તૈયાર કરવા જોઇએ અને 
તેને સધુારાત્મક એકર્ન પ્લાનમાાં નોંધવા જોઇએ.   

િભ્યોએ આ પગલાાંઓ િમયિિ િીતે લાગ ુપાિવા 
જોઇએ અને ચકાિણીના મલૂયાાંકન પહલેા તેમની 
અિિકાિતાની મલૂવણી કિવી જોઇએ. મોટી ક્ષબન-
િમાનરુૂપતા પિ ધ્યાન કેન્દ્સિત કિવા માટેના 
પગલાના પિૂાવાઓ ચકાિણી મલૂયાાંકન દિધમયાન 
ઓરિટિ પાિે ઉપલબ્િ હોવા જોઇએ.  

સભ્યોએ પરૂતા અને/અથવા અવરોધાત્મક 
પગલાઓ તૈયાર કરવા અને તેને સધુારાત્મક કાયત 
યોજનામાાં નોંધવા આવશ્યક છે. 

ત્યાર બાદ સભ્યએ આ સધુારાત્મક કાયત યોજનાને 
ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના 1 મડહનામાાં અથવા સાંમત 
થયા પ્રમાણે મખુ્ય ઓડિટરને આગળ ધપાવવાનો 
રહરે્ે. 

જયાાં સિુી દિેક મોટી ક્ષબન-િમાનરુૂપતા પિ પિૂતી 
િીતે ધ્યાન આપવામાાં ન આવ્્ુાં હોય અથવા મખુ્ય 
ઓરિટિ દ્વાિા માંજૂિ કિાયેલ સિુાિાત્મક એકશન 
પ્લાનમાાં િમાવી લેવામાાં ન આવી હોય ત્યા સિુી 
ઓરિટિ િભ્યને પ્રમાણીકિણ માટે િલામણ કિી 
શકે નહી.  

જો મોટી બબન-સમાનરુૂપતા સાથે પ્રમાણીકરણની 
માંજૂરી આપવામાાં આવી હોય તો તે મલૂ્યાાંકનના 1 
વિત સધુી માસય છે. 

1 વિતના પ્રમાણીકરણનો અંત આવતા પહલેા 
સભ્યએ ક્યાાં તો મોટી બબન સમાનરુૂપતાના સવસ્તારો 
પર અથવા હાલમાાં ચાલી રહલેા આ પગલાાંઓના 
અમલીકરણ તરફ ધ્યાન આપ્યુાં છે તેની ખાતરી 
કરવા માટે અનસુરણ મલૂ્યાાંકન થવુાં જોઇએ. જ્યાાં 
યોગ્ય લાગે ત્યાાં ઓડિટર એ વાત સાથે સ ાંમત થઇ 
ર્કે છે કે સભ્ય ઇલેટરોસનકલી અથવા ડરમોટ 
કોસફરસસ જેવા અસય માગે જરૂરી પરૂાવાઓ રવના 
કરી ર્કે છે. અમલ કરાયેલા પગલાાંઓની 
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કામગીરી રેડટિંગ સ્વ-મલૂ્યાાંકન ચકાસણી મલૂ્યાાંકન 

અસરકારકની મલૂવણી કરવી આવશ્યક છે.  

 

નજીવી બબન-
સમાનરુૂપતા  

સભ્યોએ પરૂતા સધુારાત્મક અને/અથવા 
અવરોધાત્મક પગલાાં તૈયાર કરવા જોઇએ અને તેને 
સધુારાત્મક કાયત યોજનામાાં નોંધવા જોઇએ.  

નજીવી બબન-સમાનરુૂપતાનો ચકાસણી મલૂ્યાાંકન 
પહલેા સાંપણૂતપણે ઉકેલ આવે તે જરૂરી નથી, પરાંત ુ
લેવામાાં આવી રહલેા સધુારાત્મક પગલાાંના પરૂાવા 
ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ. અમલ કરાયેલા પગલાાંની 
અસરકારકતાની સભ્યો દ્વારા મલૂવણી કરવી 
જોઇએ. 

સભ્યોએ પરૂતા અને/અથવા અવરોધાત્મક પગલાાં 
તૈયાર કરવા અન ેતેને સધુારાત્મક કાયત યોજનામાાં 
માાં નોંધવા આવશ્યક છે. 

નજીવી બબન-સમાનરુૂપતા પર ધ્યાન કેક્સિત કરતા 
સધુારાત્મક અને અવરોધાત્મક 
પગલાાંપ્રમાણીકરણના ગાળાના 3 વિતમાાં પણૂત થવા 
આવશ્યક છે.   

હવે પછની મલુાકાતો અન/ેઅથવા પનુેઃપ્રમાણીકરણ 
માટે ચકાસણી મલૂ્યાાંકન દરસમયાન કાયત યોજનાની 
ઓડિટર દ્વારા ચકાસણી કરવામાાં આવી ર્કે છે.  

જો નજીવી બબન-સમાનરુૂપતા સાથે પ્રમાણીકરણની 
માંજૂરી આપવામાાં આવે તો, મલૂ્યાાંકનની તારીખથી 
3 વિત સધુી માસય છે.  

 

આકૃસત 7 ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના િમ સાંભસવત પડરણામોના સાંદભતમાાં ઉપરોટત કોષ્ટ્ટકન સાંબિપ્ત કરે છે..   
 

 
 

આકૃસત 7 – ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના સાંભસવત પડરણામો (રૂપરેખા – કૃપા કરીને પનુેઃદોરો /પનુેઃકદ કરો; એ નોંધર્ો કે સાન આકૃસત 
મલૂ્યાાંકન મેસયઅુલમાાં દેખાય છે) 

 

સર્સ્તની કાયતવાહી પરની વ  ુમાડહતી માટે સવભાગ 10 જુઓ. 

 

સાર:   

 સભ્યો અને ઓડિટસતની આરજેસી સાંચાલન ટીમને મહત્વના ખાંિન અંગેની તાત્કાબલક ય ણ કરવાની જવાબદારી છે. જો 
સભ્ય દ્વારા મહત્વના ખાંિન અંગે ય ણ કરવામાાં આવે તો, આરજેસી સભ્યોને તે પ્રાપ્ત કરવા માટે આદેર્ આપી ર્કે છે કે 
જે સહાય કરી ર્કે છે અને સધુારાત્મક પગલાાં પરની પ્રગસતની દેખરેખ રાખર્ે. જો ઓડિટર દ્વાર મહત્વના ખાંિનને 

ચકાિણી મલૂયાાંકન  

િમાનરુૂપતા  મોટી ક્ષબન- િમાનરુૂપતા  મહત્વનુાં ખાંિન  

૩ વિીય પ્રમાણીકરણ. મખુ્ય બબન-સમાનરુૂપતાના 
સાંબોધન માટે ઓડિટરો દ્વારા 
માસય કરવામાાં આવેલી 
સધુારાત્મક એકર્ન પ્લાન 
સાથે 1 વિતનુાં પ્રમાણીકરણ  

સર્સ્ત કાયતવાહી ર્રૂ થઈ 
ર્કે છે.  
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ઓળખી કાઢવામાાં આવે તો, સર્સ્તની કાયતવાહી ર્રૂ થાય છે.  
 મોટી બબન-સમાનરુૂપતા સાથેના સભ્યોને 3 વિતના ગાળા માટે પ્રમાણીકરણની ભલામણ કરી ર્કાય.  
 મોટી બબન-સમાનરુૂપતા સાથે મળી આવેલા સભ્યોને જ,  ઓડિટર દ્વારા માંજૂર કરાયેલા સધુારાત્મક કાયત યોજના સાથે 1 

વિતના પ્રમાણીકરણ માટે ભલામણ કરી ર્કાય છે. 
 ચકાસણી મલૂ્યાાંકનમાાં મળી આવેલી બબન-સમાનરુૂપતા પર પ્રમાણીકરણના ગાળામાાં ધ્યાન કેક્સિત કરવુાં આવશ્યક છે. 

 
 

8. ગણુવત્તા ધનયાંત્રણ વ્્હૂિચનાઓ 

8.1 આિજેિી પ્રણાલી િચનામાાં ગણુવત્તા ધનયાંત્રણ 

 

મલૂ્યાાંકન અને ઓડિટીંગ પ્રવસૃિઓ ઘણા સવસવધ દેર્ોમાાં અને પરુવઠા શ્ ૃાંખલાના કારોબારોમાાં સવસવધ પ્રકારના સભ્યો અને ઓડિટસત 
મારફતે સ્થાન લેર્ે. સ ાંબસધત તાલીમ, ટેકો અને ગણુવિા સનયાંત્રણ માપદાંિો આરજેસીની પ્રણાલી માટે સનણાતયક રહરે્ે. આ નવી 
પ્રણાલી હોવાથી સભ્યો અને ઓડિટસતમાાં સામાસય સમજણ અને અથતઘટન ઊભુાં કરવામાાં ધ્યાન આપવાની જરૂર પિર્ે.  
 

આરજેસી પ્રણાલી સમાનરુૂપતાના મલૂ્યાાંકન અને ચકાસણી માટે સનયત પ્રકારના સ્વરૂપોનો ઉપયોગ કરે છે, ધોરણોના અથતઘટન પર 
વધારાનુાં માગતદર્તન પરુૂાં પાિે છે અને તેમાાં સાતત્યતાને મહિમ બનાવવા માટે ઔપચારીક તાલીમ અને ઓડિટસતના 
અસધકારપત્રની જરૂર પિે છે. સભ્યો માટે તાલીમ અને ટેકો અને ઓડિટીંગ ગણુવિા અંગેના હરીફોની સમીિા ગણુવિા સનયાંત્રણ 
માટે અમલી બનાવવામાાં આવનારા વધારાના માપદાંિો છે.  

8.2 િભ્યો માટે તાલીમ અને ટેકો  
 

સભ્યોને આરજેસીની પ્રણાબલના અમલીકરણમાાં મદદ કરવા માટે, આરજેસી વેબ આધાડરત માડહતી સ્ત્રોતો અને તાલીમની ડિલીવરી 
પરૂી પાિર્ે. તે સભ્યોને પ્રણાલી અને તેમના જવાબદારીઓ સવર્ે વ  ુ ર્ીખવામાાં અને તેમજ રસના ચોક્કસ સવિયોને તેમના 
પોતાના સમય અને ઝિપે ર્ીખવામાાં મદદરૂપ થર્ે. આરજેસી સાંચાલન પ્રણાલી, ઓડિટીંગ, અગત્યના સવિયો અને સાંબ ાંસધત 
પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીમાાં સામાસય તાલીમ હાથ ધરવા માટે સભ્યોને તેમના કમતચારીઓ માટે બાહ્ય તકો અંગે પણ ય ણ કરર્ે.  
 

જ્યાાં જરૂર હર્ે ત્યાાં આરજેસી સભ્યોને મદદ કરવા માટે માડહતી સત્રો અને કાયતસર્બબરનુાં પણ આયોજન કરી ર્કે છે. તેનો પયોગ 
મલૂ્યાાંકન સાધનોના ઉપયોગ પરની તાલીમ આપવા, મલુ્યાાંકનોની તર પરની સ્પષ્ટ્ટતા મેળવવા અને સામાસય ચચાત માટે મદુ્દાઓ 
ઊભા કરવા અને/અથવા આરજેસી સાંચાલન ટીમ પ્રસતભાવ માટે પણ કરી ર્કાય છે.   
 

આરજેસી સભ્યો માટે શ્રેષ્ટ્ઠ આચરણવાળા કેસ સ્ટિી અને હરીફના ટેકાના અસય સ્વરૂપોની વહેંચણી કરવા માટે તકોની ર્ોધખોળ 
કરી ર્કે છે. તેને આરજેસી દ્વારા અને/અથવા વયસ્ટતગત વયાપારી સાંગઠનોનો ટેકો આપી ર્કાય છે અને તેમાાં કાયતસર્બબરો, સેસમનાર, 
ઈ-મેઇલ માડહતી, આંતડરક સભ્ય ટેકો અને વધારાના ઓનલાઇન સ્ત્રોતોનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે.  
 

પ્રમાણીકરણ પ્રડિયા અંગે કોઇ પ્રશ્નો હોય તો, માગતદર્તન માટે આરજેસી સાંચાલન ટીમનો સાંપકત કરો. 
 

8.3 હિીફોની ઓરિટીંગ ગણુવત્તાની િમીિા  
 

આરજેસી ઓડિટીંગ ગણુવિા અને સાતત્યતાનુાં ઔપચારીક રીતે મલૂ્યાાંકન કરવા અને ચકાસણી પ્રડિયાને વ  ુસધુારાની અથવા 
ટેકાના ક્યાાં જરૂર છે તે ઓળખી કાઢવા સવચારે છે. આ ડદર્ામાાં, આરજેસી પ્રણાલી હઠેળ ઓડિટીંગના નમનૂાની સ્વતાંત્ર હરીફ 
સમીિા ર્રૂ કરાર્ે. જ્યારે અથતપણૂત તલુના કરવા માટે પરૂતા અસાંખ્ય ચકાસણી મલુ્યાાંકનો હાથ ધરવામાાં આવે ત્યારે તેનો પ્રારાંભ 
થર્ે.   
 

વયસ્ટતગત સભ્યની પ્રવેર્ની સાંમસતની ર્રતે સમીિામાાં સમગ્ર પરુવઠા શ્ ૃાંખલામાાં પણૂત કરાયેલા મલુ્યાાંકનોના નમનૂાની િેસ્કટોપ 
મલૂવણી અને બે કે તેથી વ  ુસવલતોએ એક સનરીિક તરીકેની મલૂાકાતોના નમનૂામાાં હરીફ સમીિક/કોની ભાગીદારીનો સમાવેર્ 
થર્ે. આરજેસી તેની આગળ ધપી રહલેા ગણુવિા સનયાંત્રણના ભાગરૂપે ઓડિટીંગ ગણુવિા અને ઓડિટર તાલીમની સનયસમત 
સ્વતાંત્ર હરીફ સમીિા ર્રૂ કરવાનુાં સતત રાખર્ે. સભ્યોની માડહતીની ગોપનીયતા ય ળવવામાાં આવર્ે.  
 

ઓડિટીંગની ગણુવિા અંગેના કોઇ પણ પ્રશ્નો આરજેસી સાંચાલન ટીમ સમિ ગમે તે સમયે ઉઠાવી ર્કાર્ે અને તેની પર પરૂતી 
સવચારણા કરાર્ે.  
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8.4 પ્રધતિાવ િત્રો 
 

આરજેસી પ્રણાલી અમલીકરણના અનભુવોની ઓડિટસત અને સભ્યોને તક પરૂી પાિવા અન ેતેના સધુારા માટેની તકોને ઓળખી 
કાઢવા માટે પ્રસતભાવ સત્રોનુાં પણ આયોજન કરવામાાં આવયુાં છે.  
 
 

સાર:   

 ગણુવિા સનયાંત્રણ માપદાંિો આરજેસી પ્રણાલીની રચનામાાં અગત્યનુાં લિણ છે. 
 તાલીમ વકતર્ોપ્સ અને વધારાના ઓનલાઇન સ્ત્રોતો સભ્યોને આરજેસી પ્રણાલીથી પડરબચત બનાવવા માટે ઉપલબ્ધ 

બનાવવામાાં આવર્ે. 
 ઓડિટીંગ ગણુવિાની હરીફોની સમીિાઓ ર્રૂ કરાર્ે. 
 વપરાર્કતાતઓ તરફથી પ્રસતભાવ અને સમીિાઓનો માગતદર્તન સામગ્રી અને આરજેસી પ્રણાલી માટેની પ્રડિયાઓ માટે 

ઉપયોગ કરાર્ે.  
 
 
 

9. આિજેિી ફરિયાદ વ્યવસ્થા  
 

આરજેસી પ્રણાલી સાથે સ ાંભસવત બબન-સમાનરુૂપતાને સ ાંબ ાંસધત સડહત પરાંત ુમયાતડદત નહી તેવી ફડરયાદોને મટુતપણે અને વૈકચ્લ્પક 
રીતે હાથ ધરવાનો હતે ૂધરાવે છે.  
 

આરજેસી સભ્યો અને માસય ઓડિટરો માટે આરજેસીની પ્રવસૃિઓમાાં ભાગીદારીની ર્રત એ છે કે જ્યારે પણ ફડરયાદ ઊભી થાય 
ત્યારે તેને આરજેસી ફડરયાદ વયવસ્થાને સપુરત કરવાની રહરે્ે અને તે આરજેસીના સનણતયોને બાંધનકતાત રહરે્ે. જો કે, તે સયાસયક 
ઉકેલને બદલતી નથી કે પ્રવેર્ મયાતડદત બનાવતી નથી.  
 

આરજેસી ફડરયાદ વયવસ્થા પરની માડહતી આ હસ્તપસુ્સ્તકામાાં અલગ રીતે પ્રકાસર્ત થાય છે.  
 

10. ધશસ્ત કાયસવાહી  
 

10.1 સર્સ્ત કાયતવાહી માટેના પડરબળો  
 

આરજેસી સભ્યોમાાં આરજેસી પ્રણાલીના યોગ્ય અમલીકરણની ખાતરી કરવા માટે અને માસય ઓડિટસત દ્વારા હાથ ધરવામાાં આવેલી 
ઓડિટીંગ પ્રવસૃિઓની સાંકબલતતા ય ળવી રાખવા માટે જવાબદાર છે. સભ્યો અથવા માસય ઓડિટસત માટેની સર્સ્ત કાયતવાહી 
પ્રણાલી સવરુદ્ની કામગીરીના અભાવ, ફડરયાદના પડરણામે અથવા અસય બાબત મદુ્દાઓ કે જેની તરફ આરજેસી સાંચાલન ટીમનુાં 
ધ્યાન દોરવામાાં આવયુાં હોય તેમાાંથી ઉદભવે છે. સર્સ્ત કાયતવાહી માટેના પડરબળોમાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છેેઃ 

 આરજેસી પ્રણાલી હઠેળની ચકાસણી આ હસ્તપસુ્સ્તકના સવભાગ 2.4માાં સનડદિષ્ટ્ટ કરાયેલ છેલ્લી તારીખ સધુી પણૂત 
કરવામાાં આવી ન હોય. ; 

 ઓડિટર દ્વારા ઓળખી કઢાયેલ મહત્વના ખાંિન; 

 સભ્ય દ્વારા સાંતોિકારક રીતે ધ્યાન ન અપાયુાં હોય તેવી મોટી કે પનુરાવતીત બબન-સમાનરુૂપતા; 
 છેતરપીંિીયટુત અથવા તેના બદલે અયોગ્ય ઓડિટીંગ; 

 ય ણી જોઇને ખોટા, અપણૂત અથવા ગેરમાગે દોરતી માડહતી આરજેસીને અથવા ઓડિટરને પરૂી પાિવી; 
 કાયદાની અદાલત દ્વારા અથવા અસય કાનનૂી અથવા વહીવટી સનયાંત્રક  સાંસ્થા દ્વારા આચરણ સાંડહતાને સ ાંબ ાંસધત મદુ્દાઓ 

પરનો ચકૂાદો; 
 તેના બદલે આરજેસીને ગાંભીર લાાંછન. 

10.2 ગોપનીયતા 
 
સર્સ્તની કાયતવાહીને ઊંચી માત્રાની ગોપનીયતા સાથે ગણવામાાં આવર્ે અને સનણતયો વૈકચ્લ્પક પરૂાવા પરના આધારે રહરે્ે. 
આરજેસી સાંચાલન ટીમ સ્વતાંત્ર કાનનૂી સલાહ અથવા તપાસ અને સનણતયમાાં મદદ કરવા માટે સ્વતાંત્ર ઓડિટસતની સામેલગીરીની 
ઇછછા રાખી ર્કે છે..   

10.3 ધશસ્ત કાયસવાહી 
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સભ્યો સવરુદ્ સર્સ્તની કાયતવાહી માટેની પ્રડિયા આરજેસીના આડટિકલ્સ ઓફ એસોસસયેર્નમાાં આપવામાાં આવી છે. તેમજ રીતે 
પ્રડિયા ઓડિટસત સામેની કાયતવાહીમાાં લાગ ુપિર્ે. સ ાંબિપ્ત રીતે મખુ્ય પગલાાંઓમાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છેેઃ: 

 સર્સ્તની કાયતવાહી માટેના કારણો આરજેસી સીઇઓના ધ્યાનમાાં લાવવામાાં આવયા છે; 

 આરજેસી સાંચાલન ટીમ અથવા તેના એજસટો દ્વારા સપણૂત તપાસ હાથ ધરવામાાં આવે છે. આરજેસીનો કોઇ પણ એજસટ 
ગોપનીયતાના કરારને બાંધનકતાત રહરે્ે.; 

 સર્સ્તના પગલાાં અથવા કાયતવાહીની બરતરફી માટે ભલામણ સાથે સીઇઓ આરજેસી કાયતકારી સસમસતને તારણોની ય ણ 
કરે છે; 

 આરજેસી કાયતકારી સસમસત હાજર રહલેા સભ્યો અને મત આપવાનો અસધકાર ધરાવતા સભ્યોના મહિમ મત મારફતે 
કસરૂવાર સભ્ય સવરુદ્ સર્સ્ત પગલાાં લેવા માટે પરૂતી રીતે યોગ્ય છે તેવ ુાં માની લેવામાાં આવે છે. 

 આરજેસી કાયતકારી સસમસત કસરૂવાર સભ્યની વતતણ ૂાંક અનસુાર વાાંધાઓનુાં લેબખત સનવેદન કસરૂવાર સભ્યને પરુૂાં પાિવા 
માટે અને તૈયાર કરવા માટે આરજેસી કાયતકારી સસમસત સીઇઓને સચુના આપર્ે; 

 કસરૂવાર સભ્ય વાાંધાઓ મેળવયાના 30 ડદવસની અંદર વાાંધાઓ સામેનો લેબખત પ્રસતભાવ સીઇઓને સપુરત કરે છે.; 
 પ્રસતભાવ મળ્યેથી અથવા પ્રસતભાવના ગાળાની સમાચ્પ્ત પર, આરજેસી કાયતકારી સસમસત આરજેસીના ડિરેટટરોને 

કસરૂવાર સભ્ય સવરુદ્ સબૂચત સર્સ્ત પગલાાં પર સવચારણા કરવા અને મત આપવા માટે આરજેસીના બોિતની બેઠક 
બોલાવવા માટે આરજેસીના ડિરેટટરોને સવનાંતી કરર્ે; 

 કસરૂવાર સભ્ય અને આરજેસીની કાયતકારી સસમસત બન્ન ેવાાંધાઓ અ વાાંધાઓના પ્રસતભાવના આધારે મૌબખક રજૂઆતો 
કરી ર્કે છે; 

 સર્સ્ત ઠરાવ પરના પ્રસ્તાવ માટે ખાનગી બચઠ્ઠી દ્વારા મતની જરૂર પિર્ે. આ પ્રકારના ઠરાવોને પસાર કરવા માટે હાજર 
રહલેા અને મત આપવા લાયક એવા ડિરેટટસતના એક તતૃીયાાંર્ મતની જરૂર પિર્ે.  

 

સર્સ્ત કાયતવાહીમાાં સામેલ દરેક વયસ્ટતગતો કોઇ પણ  ડહત સાંઘિતથી મટુત હોવા જોઇએ. આરજેસી કાયતકારી સસમસત અથવા 
આરજેસી બોિત ડિરેટટસત કે જે કસરૂવાર સભ્યના અસધકારીઓ અથવા કમતચારીઓ હોય અથવા જેની સભ્યએ ફડરયાદ કરી હોય તેવી 
પરુવઠા શ્ ૃાંખલાના સમાન સ્તરે સભ્યોને રજૂ કરતા હોય તેમને તે સભ્યને સામેલ કરતા ચોક્કસ પગલાની ડિયા પર મત આપવા 
માટે છૂટ આપવામાાં આવર્ે નહી.  

10.4 ધશસ્તપાલનના પરિણામો 
 

હાથ ધરવામાાં આવેલી પ્રડિયાનુાં પડરણામ પ્રસતબાંધ લાગ ુપાિવા માટેનો સનણતય હોય તો તેમાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

 ચાર સભ્યો:   આરજેસીના હાંગામી કે કાયમી સભ્યપદને ગમુાવવુાં;  
 ચાર ઓડિટસત:   ચકાસણી મલૂ્યાાંકન હાથ ધરવા માટે હાંગામી કે કાયમી માસયતા ગમુાવવી.  

 

10.5 અંધતમ અિજ 

 

સભ્યો અથવા ઓડિટસતને સર્સ્ત પગલાાંની ર્રતે, સનણતયના નોટીડફકેર્ના ત્રણ મડહનાની અંદર સર્સ્તપાલનની કાયતવાહીમાથી ઊભા 
થતા કોઇ પણ સવવાદની અંસતમ અરજ માટે અને સ્વતાંત્ર લવાદ દ્વારા ઠરાવનો અસધકાર છે. લવાદી ડરબ્યનૂલમાાં એક માત્ર લવાદ 
કે લાંિન સ્સ્થત ચાટતિત ઇચ્સસ્ટટયટુ ઓફ આબબિરેટસતના પ્રમખુ દ્વારા સનમાયેલો હોય તેનો સમાવેર્ થર્ે.  
 

સાર:   

 સભ્યો સવરુદ્ સર્સ્તપાલનની કાયતવાહીને પગલાઓ દ્વારા અથવા ગફલત કે જે આરજેસીની પ્રણાલીની સાંકબલતતાને માઠી 
અસર પહોંચાિે છે તેના દ્વારા ર્રૂ કરી ર્કાય છે.  

 સર્સ્તપાલનની કાયતવાહી માટેના પડરબળોની માગતદસર્િકા અને અનસુરવામાાં આવનારી પ્રડિયાને સવકસાવવામાાં આવી છે.  
 સર્સ્તપાલનની કાયતવાહી દડરમયાન ગોપનીયતા ય ળવી રાખવામાાં આવર્ે. 

 
 

11. બાહ્ય હવેાલ  

11.1 આિજેિી િાંચાલન ટીમ હવેાલ 

 

પારદર્તકતા એ કારોબાર જવાબદારી પહલેનુાં અગત્યનુાં ઘટક છે. તેની પ્રમાણીકરણની પ્રણાલીના આરજેસીના અમલીકરણ પરના 
બાહ્ય હવેાલમાાં નીચેનાનો સમાવેર્ થર્ે: 
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 તેમના પ્રમાણીકરણના દરજ્જય નુાં રેકોિીંગ કરતા સભ્યોની ડિરેટટરી ય હરેમાાં ઉપલબ્ધ છે. પ્રમાબણત સભ્યો માટે 
નીચેનાનો સમાવેર્ થર્ે: 

o પ્રમાબણત સભ્યનુાં નામ અને ભૌગૌબલક સ્થળ/ળો (જ્યાાં જરૂર હોય ત્યાં સ ાંબિપ્ત કરો), ફટત સધુારેલુાં જ નોંધતા, 
પરાંત ુપ્રમાબણત ઉત્ખનન સવલતો નહી;   

o પ્રમાણપત્ર ક્યારથી અસરમાાં આવ ેછે તેની તારીખ અને તેનુાં પનુેઃમલૂ્યાાંકન ક્યારે કરવાનુાં છે તે અને 
o ધોરણોના દસ્તાવેજો (ય રી સાંખ્યા અને/અથવા સધુારો) કે જેનો ઉપયોગ મલૂ્યાાંકન માટે થયો હોય; 

 આરજેસી પ્રણાલીના અમલીકરણમાાં સભ્યોની કુલ પ્રગસત પર વાસિિક સભ્યપદ અહવેાલો;  
 વયાપક કિાના ઉદ્યોગ અને ય હરે ફોરમમાાં આરજેસી પ્રણાલીની સનયસમત સાંચારવયવસ્થા. 

 

આ બાબતને આરજેસીની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ બનાવવામાાં આવર્ે અને સવનાંતી કરવાથી તે કોઇ પણ સભ્ય અથવા રસ 
ધરાવતા પિકારને મોકલવામાાં આવર્ે..   

11.2 િભ્યનો હવેાલ 

 

પ્રમાબણત સભ્યોને વ મુાાં તેમની ચકાસણી પ્રડિયાઓ અને પડરણામોને કાંપનીના અહવેાલો પર અને અય યોગ્ય પ્રકાર્ન અથવા 
ફોરમમાાં ય હરેમાાં હવેાલ માટે ઉિેજન આપવામાાં આવે છે.  
 
 

12. રૂપિેખાની િમીિા 

12.1 આિજેિી પ્રણાલીનો િતત સિુાિો  
 
સ્વૈચ્છછક સનયમન એ ત્રીય  પિકારની પ્રમાણીકરણની પ્રણાલી ઝિપથી સવકસતી ય ય છે. આરજેસી પ્રમાણીકરણ એ નવી પહલે છે, 
તેના પ્રારાંબભક અમલીકરણ મારફતે અસાંખ્ય પાઠ ર્ીખવાના રહરે્ે. આરજેસી પ્રણાલી સમય જતા તેની કાયતિમતા અને 
અસરકારકતા પર સધુારો કરીને સવકસર્ે અને જ્વેલરી પેદાર્ો અને સેવાઓની વયાપક શ્રેણીને આવરી લેવા માટે સવસ્તાર પામર્ે 
તેવો ઇરાદો ધરાવવામાાં આવયો છે. 

12.2 િોિણોની િમીિા અને ધવકાિ 

 
હવે પછીના થોિા વિોમાાં, આરજેસી સાંચાલન ટીમ સભ્યો અને ડહસ્સેદારોની સાથે મળીને, આરજેસી પ્રણાલીના પ્રારાંબભક 
અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખર્ે અને સવસ્તરણ માટે તકોની તપાસ કરર્ે. આરજેસી ધોરણો અને તલુનાત્મક ધોરણો વછચેની 
એકરૂપતા અને તકનીકી સમાનતા માટેની તકની યોગ્ય લાગે ત્યારે માાંગણી કરવામાાં આવર્ે. આરજેસી ઓછામાાં ઓછા ત્રણ વિતમાાં 
પદ્સતની સાંડહતાની ઔપચારીક સમીિા માટેની જવાબદારી લે છે.  
 

આરજેસીની સવશ્વસનીય અને અસરકારક સામાજજક, પયાતવરણીય અને નૈસતક ધોરણોની જવાદારીના પ્રદર્તનરૂપે ઇસટરનેર્નલ 
સોસર્યલ એસિ એસવાયનતમેસટલ એિીડિટેર્ન એસિ લેબલીંગ (આઇએસઇએએલ)ની એસોસસયેટ મેમ્બરર્ીપ માટે અરજી કરવાનો 
આરજેસી ઇરાદો ધરાવે છે. આ પ્રડિયાના ભાગરૂપે આરજેસી સામાજજક અને પયાતવરણીય ધોરણોની સ્થાપના માટે આઇએસઇએલ 
કોિ ઓફ ગિુ પ્રેક્ટટસ સાથે સમુેળ સ્થાસપત કરવા માટે રૂપરેખા સવકસાવર્.ે  

12.3 સિુાિાની િત્તા 
 

જ્યાાં મદુ્દાઓ ઓળખી કાઢવામાાં આવે ત્યાાં વધારાની માગતદર્તન નોંધ અને સધુારાઓ સભ્યો અને ઓડિટસત માટે સવકસાવવામાાં 
આવર્ે.  
 

આરજેસી બોિત પ્રણાલીમાાં કોઇ પણ ભસવષ્ટ્યના સધુારાઓ અથવા વધારાઓ માટે જવાબદાર છે. 
જો આરજેસીની પ્રણાલીમાાં કોઇ સધુારો કરવાનો સમય આવે, તો સભ્યોએ પછીના આયોજજત સ્વ-મલૂ્યાાંકન અથવા ચકાસણી 
મલૂ્યાાંકન માટે સધુારેલી પ્રણાલીને અનસુરવાની જરૂડરયાત રહરે્ે. પ્રમાણીકરણ હતેઓુ માટે અગાઉથી હાથ ધરવામાાં આવેલા કોઇ 
પણ મલુ્યાાંકનોમાાં પડરવતતન કરવાની જરૂડરયાત રહરે્ે નહી.    
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12.4 પ્રધતરિયા આવકાયસ  
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ પ્રણાલીના કોઇ પણ તબક્કા પરની પ્રસતડિયા આરજેસી સાંચાલન ટીમ માટે કોઇ પણ સમયે આવકાયત છે 
અને તેનો ઉપયોગ યોગ્ય રીતે પ્રણાલીઓ અને પ્રડિયાઓ સધુારવા માટે કરવામાાં આવર્ે. 
 
 
 

ર્બ્દકોર્ 

 

RJC વયવસ્થા દસ્તાવેજોમાાં ઉપયોગમાાં લેવાયેલ ર્બ્દો અને મળૂાિરો માટે નીચેના પાડરભાસિક ર્બ્દોની યાદી જોઈ લેવા સવનાંતી. 
 
 

એિેિીટેર્ન  

 

ચકાસણી મલુ્યાાંકનોનો અમલ કરવાની અને ધોરણ સામ ે સસુાંગતતાનુાં મલુ્યાાંકન કરવાની 
ઓિીટરની િમતા કે અસધકારની માસયતા. 

AML એક્સટ મની લોસિ  ગ  

APELL અવેરનેસ એસિ સપ્રપેિતનેસ ફોર ઈમરજસસીસ એટ ધ લોકલ લેવલ (સ્થાસનક કિાએ કટોકટીઓ 

માટેની સભાનતા અને તૈયારી) 
લાગ ુપિતો કાયદો   જેમાાં સભ્ય કામ કરે છે તે દેર્ કે દેર્ોના મહત્વના રાષ્ટ્રીય અને/અથવા રાજય અને/અથવા 

સ્થાસનક કાયદાઓ. 

ASM આટીસનલ એસિ સ્મોલ સ્કેલ માઈનીંગ. 

મલૂ્યાાંકન મેસયઅુલ સ્વ-મલૂ્યાાંકનો અને ચકાસણી મલૂ્યાાંકનોનો અમલ કેવી રીત ે કરવો તેના ઉપરની સભ્યો અને 
ઓિીટરો માટેની સચૂનાઓ  

મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નો 
 

વયવહારોની આચારસાંડહતા અને તેની જોગવાઈઓ સામ ેસભ્યની કામગીરીનુાં મલૂ્યાાંકન કરવામાટે 

તૈયાર કરવામાાં આવેલ પ્રશ્નોની જોિ કે સમહૂ. સભ્યો અને ઓિીટરો એકસરખા મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નોનો 
ઉપયોગ કરે છે. 

મલુ્યાાંકન સાધનો 
 

સ્વ મલૂ્યાાંકન કે ચકાસણીનો અમલ કરવા માટે જરૂરી માગતદર્તન જે પરુૂ પાિે છે અને/અથવા તે 
માટે જરૂરી માડહતી અને પરુાવા જે નોંધે છે તે દસ્તાવેજો કે સોફ્ટવેર. 

મલૂ્યાાંકનકાર 

 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન હાથ ધરવા માટે સભ્ય દ્વારા સનમવામાાં આવેલ કમતચારી(ઓ) કે વયસ્ટત(ઓ). 

ઓિીટર  

 

એક સ્વતાંત્ર, ત્રીય  પિની વયસ્ટત અથવા ચકાસણીનો અમલ કરવા માટે RJCના હતે ુપસાંદગી 
માપદાંિોનુાં પાલન કરતી અને માસય કરાયેલ સાંસ્થા. 

જૈવસવસવધતા 
 

વધારાની જીવરચના, જમીની, દરીયાઈ અને અસય પ્રવાહી જીવવયવસ્થાઓ અને જૈવપયાતવરણ 

સાંબાંસધત સાંકુલો કે જેના તેઓ ભાગ છે, તે સહીતના બધા જ સ્ત્રોતોમાાંથી જીવાંત સજીવ રચનાઓમાાં 
રહલેી પડરવતતન િમતા: આ બાબતમાાં ય સતઓની અંદર, ય સતઓ વછચ ેઅને જૈવપયાતવરણ 

વયવસ્થાઓની સવસવધતાનો સમાવેર્ થાય છે. 

લાાંચ નીચેની વયસ્ટતઓ પાસેથી અથવા તેમન ેપ્રત્યિ કે પરોિ રીત ેકોઈપણ અયોગ્ય લાભ રજૂ કરવો, 
વચન આપવુાં કે આપવો તેમજ તેની માાંગ કરવી કે સ્વીકાર કરવો: 

 ય હરે કમતચારી  
 રાજકીય ઉમેદવાર, પિ કે હોદેદાર: અથવા. 
 કોઈપણ ખાનગી િેત્રના કમતચારી (કોઈપણ િમતામાાં ખાનગી િેત્રના ઉપિમ માટે જે 

આદેર્ કરતી હોય કે કામ કરતી હોય તેવી કોઈપણ વયસ્ટત સડહત). 

ધાંધાકીય નૈસતક મલૂ્યો  
 

વયવસાયો અને સમાજ વછચે અસ્સ્તત્વ ધરાવતા નૈસતક હકકો અને ફરજો. 

ધાંધાકીય સાથીઓ  

 

એક સાંસ્થા અથવા વયવસાય સાંસ્થા કે જેની સાથ ેસાંસ્થાને પ્રત્યિ ધાંધાકીય સાંબાંધો હોય (અંસતમ 

ગ્રાહકોને બાદ કરીન ેપરાંત ુ કોસરેટટરો, ગ્રાહકો, સપ્લાયરો અને સાંયકુત સાહસના ભાગીદારોનો 
સમાવેર્ કરીને) અને જે હીરા અને સોનાના આભિૂણ ઉત્પાદનોના સનષ્ટ્કિતણ, ઉત્પાદન કે વેંચાણન ે

પ્રત્યિ રીત ેયોગદાન આપતા હોય તેવા ઉત્પાદન કે સેવાની ખરીદી અને/અથવા વેંચાણ કરે છે. 

 

ર્ાંકાના સનવારણ માટે આ મદુો કે બાબત એવી સાંસ્થાઓ કે જે સહાયક ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પરુી 
પાિે છે તેવી સાંસ્થાઓ કે વયસ્ટતઓનો સમાવેર્ કરતી નથી, ઉદા. તરીકે ઉપકરણ, ઓફીસની 
ચીજો અને ઉપયોગી સગવિો. વ   તે બેટરીઓ, સ્સ્પ્રિંગો અને તેને મળતી આવતી વસ્તઓુ જેવી 
હીરા અને સોનાની પરુવઠા સાક નો ભાગ ન હોય તેવા અલગ ઘટકો પરુી પાિતી સાંસ્થાઓનો 
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પણ સમાવેર્ કરતી નથી. 
પ્રમાણીકરણ માસય કરાયેલ કે અસધકૃત ઓિીટર દ્વારા ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના પરીણામો ઉપર આધાડરત RJC 

દ્વારા એવુાં પ્રમાણીકરણ કે સભ્ય ેવયવહારોની આચાર સાંડહતા સામે સસુાંગતતાની જરૂરી કિા પ્રાપ્ત 

કરેલ છે. 

પ્રમાણીકરણ સમયગાળો  
 

સમયનો એવો ગા   કે જે દરસમયાન પ્રમાણીકરણ માસય રહ ે છે, જે સમય બાદ એક નવી 
ચકાસણી મલૂ્યાાંકન દ્વારા પ્રમાણીકરણને રીસય ુ કરવુાં જરૂરી બને છે. ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના 
તારણોના આધારે પ્રમાણીકરણ સમયગાળાઓ એક વિત અથવા ત્રણ વિોના સમયાવસધ માટેના 
હોય છે. 

પ્રમાણીકરણ ભલામણ અને ટકૂી 
નોંધ અહવેાલ 

 

વયવહારોની આચારસાંડહતા સામ ેસભ્યની સમગ્રતયા કામગીરી ઉપર RJC વયવસ્થાપન ટુકિીને 
મખુ્ય ઓિીટર તરફથી થતો ટકૂો નોંધ અહવેાલ અને પ્રમાણીકરણ માટે અથવા તેની સવરૂધ્ધની 
ભલામણ કે અબભપ્રાય. 

પ્રમાણીકરણનો વયાપ કે કાયતિેત્ર  

 

પ્રમાણીકરણના વયાપને સભ્ય દ્વારા નકકી કરવામાાં આવે છે અને તે સભ્યના કામકાજ (એટલે કે 

સવલતો અને પ્રવસૃતઓ) ના એવા ભાગોને આવરી લ ે છે કે જે    ય રીત ે હીરા અને/અથવા 
સોનાના આભિૂણની પરુવઠા      ને યોગદાન કરે છે.  

પ્રમાણીત કરાયેલ સભ્ય: 

 

RJC દ્વારા પ્રમાણીત કરાયેલ એવો સભ્ય કે જેના ધાંધાકીય કે કામકાજના વયવહારો વયવહારોની 
આચારસાંડહતા સાથ ેસસુાંગતતાની કિાનુાં પાલન કરવા માટે ઓિીટર દ્વારા ચકાસણી મલૂ્યાાંકન 

દ્વારા પ્રસ્થાસપત કરવામાાં આવેલ છે. 

સીએફટી   ત્રાસવાદના નાણાનો મકુાબલો કરત ુાં. 
બાળક 15 વ   કરતા ઓછી ઉંમર ધરાવતી કોઈપણ વયસ્ટત, સસવાય કે કામ કે ફરજીયાત ર્ાળાએ જવા 

માટે, વ  ુઉંચી ઉમરને સ્થાસનક રાષ્ટ્રીય/સ્થાસનક લઘિુમ ઉંમર ધારો ઠરાવ ેતો તે ડકસ્સામાાં આ 

માટે તે વ  ુઉંમર લાગ ુપિર્ે. જો કે તેમ છતાાં સવકસતા રાષ્ટ્રો સાથે સસુાંગત બન ેતે રીત ેસ્થાસનક 

રાષ્ટ્રીય/સ્થાસનક    િમ વેતન 14 વિતની ઉંમર મજુબ નકકી કરવામાાં આવે છે જે માટે ILO  

સમજૂતી 138 હઠેળના અપવાદો મજુબ નાની ઉંમર લાગ ુપિર્ે. 
બાળ મજૂરી  
 

હળવા કાયત કે જે તરૂણ વયસ્ટતના સવકાસને નકુર્ાન પણ કરત ુાં નથી અને તેની ર્ાળાની હાજરીમાાં 
પણ અવરોધ બનતુાં નથી તેવા કાયત માટે ILO  સમજૂતી 138 (નીચી લઘિુમ ઉંમર 13 વિત કે જે 

સવકસતા રાષ્ટ્રોમાાં 12 વિત છે) તેમાાં પ્રબાંધ કરાયેલ બાબત સસવાય એક બાળક દ્વારા થતુાં કોઈપણ 

કામ. બાળમજૂરી એ એક એવુાં કામ છે કે જે બાળકો પાસેથી તેમનુાં બાળપણ, તેમની િમતા અને 
ગૌરવ છીનવી લ ેછે અને જે તેમના સામાજીક, ર્ારીડરક અને માનસસક સવકાસ માટે નકુર્ાનકારક 

છે. 

CIBJO  વલ્િત જ્વેલરી કોસફેિરેર્ન 

આચરણોની આચારસાંડહતા  
 

સમગ્ર હીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણની પરુવઠા સાાંક  દરસમયાન બધા જ RJC સભ્યોને 
લાગ ુપાિવા પાત્ર ગણુવિાના ધોરણોનો સમહૂ કે જે જવાબદાર નૈસતક મલૂ્યો, માનવ અસધકારો, 
સામાજીક અને પયાતવરણીય વયવહારોને સ્પષ્ટ્ટ કરે. 

સામડૂહક સોદાબાજી કરવાની 
પ્રડિયા 
 

એક એવી પ્રડિયા કે જેના દ્વારા નોકરીદાતાઓ (અથવા તેમની સાંસ્થાઓ) અને કામદારોના 
સાંગઠનો (અથવા તેમની ગેરહાજરીમાાં, સ્વતાંત્ર રીત ે સન    લા કામદારોના પ્રસતસનસધઓ) 

કામકાજના સનયમો અને ર્રતો અંગે વાટાઘ ટ કે ચચાત કરે. 

સમદુાય ર્બ્દ સામાસય રીત ેનજીકના અને આસપાસના સવસ્તારોના વસાહતીઓને લાગ ુપિે છે કે જેઓ 

કાંપનીની પ્રવસૃતઓ દ્વારા અમકુ રીત ેપ્રભાસવત થાય છે. આ અસરો લાિબણક રીતે આસથિક અને 
સામાજજક તેમજ પયાતવરણ સાંબાંસધત હોઈ ર્કે છે. 

સમદુાય સવકાસ 

 

પ્રડિયા કે જેનાથી લોકો તેમના સમદુાયોની તાકાત અને પ્રભાવટતા વધારે છે, તેમની જીવનની 
ગણુવિા સધુારે છે, સનણતય કરવાની પ્રડિયામાાં તેમની સહભાગીદારીમાાં વધારો કરે છે અને તેમની 
જીંદગીઓ ઉપર વ  ુ સવર્ાળ લાાંબા ગાળાનો અંકુર્ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સમદુાયો વિે, સમદુાયો 
કરતાાં સહજે વ  ુપ્રમાણમાાં, તે રીત ેસ્થાસનક લોકોની જરૂડરયાતો અને અગ્રતાઓનો પિઘો પાિીને 
કરવામાાં આવે છે. 

સમદુાય જોિાણ 

 

સમદુાયના પ્રસાંગો અને અગ્રતાઓ તેમજ ધાંધાની બચિંતાઓ અને જરૂડરયાતોને આવરી લેતી 
સનણતય   પ્રડિયા અને માડહતી વહેંચણીની દ્ધદ્વમાગી પ્રડિયા. માત્ર ધ્યાનથી સાાંભળવાથી આગળ કે 

સવર્ેિ રીત,ે બધા જ પિકારોને સનણતયોનુાં વયવસ્થાપન કરવામાાં સિમ બનાવવા માટે કે જે 

સનણતયો બધા જ સાંબાંસધત વયસ્ટતઓને પ્રભાસવત કરવાની િમતા ધરાવે છે તે બાબતે બધા 
પિકારો દ્વારા પારસ્પડરક સમજણ અને જવાબદારીપણાની ખાતરી કરવાનો હતે ુછે. 
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 સફ્લી   હીરા  
 

કાયદેસરની સરકારોને નકુર્ાન પહોંચાિવા કે તોિી પાિવા માટેના હતેથુી યધુ્ધન ે નાણાકીય 

સહાય કરવા માટે બળવાની ચળવળો કે તેમના સાથીઓ દ્વારા ઉપયોગમાાં લેવાતો રફ હીરો કે જે 

મજુબ સાંયટુત રાષ્ટ્રોની સરુિા પડરિદના (UNSC) ઠરાવોમાાં જ્યાાં સધુી તે પ્રભાવમાાં રહ ેત્યાાં સધુી 
વણતવવામાાં આવેલ છે અથવા અસય આવા જ યએુનએસસીના ઠરાવો કે જેનો ભસવષ્ટ્યમાાં સ્વીકાર 

થઈ ર્કે છે તેમાાં વણતવયા મજુબ અને સાંયટુત રાષ્ટ્રોની સામાસય સભાના (UNGA) ઠરાવ 55/56 

માાં સ્વીકારીને સમજવામાાં આવયા મજુબ અથવા અસય આવા જ UNGA ઠરાવો કે જેનો ભસવષ્ટ્યમાાં 
સ્વીકાર થઈ ર્કે છે તેમાાં વણતવયા મજુબ. 

સસુાંગતતા  
 

નીસતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધસતઓ અને પ્રડિયાઓ સહીતના સભ્યના ધાંધાકીય વયવહારો એવી 
રીત ેકામ કરે છે કે જે વયવહારોની આચાર સાંડહતા સાથ ેસસુાંગત બને. 

સાતત્યપણૂત સધુારણા 
 

વયવહારોની આચારસાંડહતા સામ ે સધુરી રહલે કાયતિમતા અને વયવસ્થાપન પધ્ધસતઓની 
ગણુવિા સધુારની આગળ વધતી કે ચાલ ુરહતેી પ્રડિયા. 

કોસરેટટર  એક વયસ્ટત, કાંપની કે અસય કાનનુી સાંસ્થા કે જે કામ અમલમાાં મકેુ છે અથવા સભ્ય માટે સેવાઓ 

માટે કરારના અનસુાંધાન ેસેવાઓ હાથ ઉપર લ ેછે કે બય વ ેછે. આ બાબતમાાં પેટા-કોસરેટટરોનો 
સમાવેર્ થાય છે. 

સનયાંત્રણ કે અંકુર્ 

 

એક સભ્ય દ્વારા થતો અંકુર્ નીચેની બાબતનો બનેલ છે: 

1. સનયાંસત્રત ધાંધો કે સવલતની વોટીંગ ઈડકવટીઓ/મતોના 50% કે વ  ુ (અથવા સમતલુ્ય) ના 
(એકલા અથવા અસય સભ્યો સાથે કરારના અનસુાંધાન)ે અંકુર્ અથવા પ્રત્યિ કે પરોિ માબલકી; 
અને/અથવા. 
2. સાંચાલક માંિળ કે વયવસ્થાપનના માંિળના કમસ ેકમ અિધા સભ્યોને દૂર કરવાની, સનમવાની 
કે સનમણ ૂાંક કરવાની પ્રત્યિ કે પરોિ (અસય સભ્યો સાથ ેકરારના અનસુાંધાન સહીત) સિા (અથવા 
સનયાંસત્રત ધાંધો કે સવલતના સમતુલ્ય) અને/અથવા. 
3. સનયાંસત્રત કામકાજ કે સવલતના રોજીંદા કે વહીવટી વયવસ્થાપન અથવા. 
4. સાંબાંસધત સયાય અસધકારિેત્રમાાં ઉપરના (1) અને (2) માાં વણતવયા મજુબની બાબતન ેઅનરુૂપ 

સનયાંત્રણનો કોઈપણ કાયદેસર રીત ેમાસય કરાયેલ ખ્યાલ. 

જો કે ઉપરની બાબત અંકુર્ કે સનયાંત્રણને વયાવસાસયક સાંદભતમાાં દર્ાતવે છે તો પણ આ જ 

સસધ્ધાાંતો સમાન રીત ે અસય સાંસ્થાકીય વયવસ્થાઓ કે જેમાાં લાગ ુ પિત ુાં હોય ત્યાાં વયસ્ટત કે 

પરીવાર દ્વારા અંકુર્ અને ફે્રસચાઈસીઝ, લાઈસસસીઓનો સમાવેર્ થાય છે, તેન ેલાગ ુપિર્ે.  
ધારાત્મક કે ઉપચારાત્મક પગલા  
 

ફરી ફરીન ેબનતી બાબતન ેઅટકાવવાના હતેથુી સવસાંગતતાના કારણન ે દૂર કરવા માટે સભ્ય 

દ્વારા અમલમાાં મકૂવામાાં આવેલ એક પગલુાં. 
સધુારાત્મક પગલા આયોજન 

 

ય ત મલૂ્યાાંકન કે ચકાસણી મ ૂ    ન દરસમયાન ઓળખી કાઢવામાાં આવેલ સવસાંગતતાઓનો 
ઈલાજ કરવા માટે સભ્યો દ્વારા સવકસાવાયેલ નકકી કરેલ સીમાબચસહો સાથેના આયોજનો. 

ભ્રષ્ટ્ટાચાર અંગત લાભ માટે જવાબદારીમાાં મકેુલ સિાનો દુરૂપયોગ. 

મહત્વનુાં ઉલ્લાંઘન 

 

RJC વયવસ્થાની અખાંિીતતા માટે મહત્વની હોવાનુાં ગણવામાાં આવેલ હોય તેવી એક 

જોગવાઈથી સવરૂધ્ધ. એક મોટી સવસાંગતતા પ્રમાણીકરણ હસેિબકુના સવભાગ 7.2 માાં મહત્વની 
જોગવાઈઓને ઓળખાવવામાાં આવે છે. 

મહત્વના ઉલ્લાંઘનની ઓળખ માટે સભ્યો અને ઓિીટરોએ તાત્કાબલક રીત ે RJC વયવસ્થાપન 

ટુકિીને ય ણ કરવાની જરૂર પિે છે. જો RJCને ઓિીટર દ્વારા ય ણ કરવામાાં આવર્ે તો સભ્ય 

સવરૂધ્ધ સર્ષ્ટ્તસવિયક કાયતવાહીઓને સ્વયાંભ ૂરીત ેઆગળ વધારવામાાં આવર્ે. 
હીરો એક કુદરતી ખનીજ તત્વ કે જે આઈસોમેરીક પધ્ધસતમાાં એક ઘનાકૃસતના બાંધારણ સાથ ે સનસિત 

આકાર અપાયેલ શધુ્ધ કાબતનને મળુભતૂ રીત ેધરાવે છે. મોહસ સ્કેલ ઉપર તેની સખ્તતા 10 છે. 

તેનુાં અપેબિત ઘનત્વ લગભગ 3.52 છે: તે 2.42 નો પ્રત્યાવતતન કરતો ઈસિેિ ધરાવે છે અને તે 
ઘણા રાંગોમાાં જોવા મળી ર્કે છે. 

સર્   કામકાજ સાંબાંસધત વતતન કે કામગીરીમાાં સધુારણા કે ગણુવિા વધારવા માટેનુાં એક સાધન. 

ભેદભાવ  જ્યાાં માણસો સાથ ે કેટલાક લિણો જેવા કે ય સત, રાંગ, બલિંગ, ધમત, રાજકીય અબભપ્રાય, રાષ્ટ્રીય 

વાંર્પરાંપરા કે સામાજીક મળૂના કારણ ેઅલગ અલગ રીતે વયવહાર કરવામાાં આવે છે કે જે બાબત 

તક અને વયવહારની સમાનતાની િસતમાાં પડરણમે છે. 

EITI  એટસરેટટીવ ઈસિસ્રીઝ રાસસપરસસી ઈનીર્ીએટીવ (સાર કે તત્વ સ્વરૂપના ઉદ્યોગોની 
પારદર્તકતાનુાં પગલુાં). 

કટોકટી એક અસામાસય ઘટના કે જે કમતચારીઓ, કોસરેટટરો, મલુાકાતીઓ, ગ્રાહકો કે સ્થાસનક સમદુાયોની 
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સલામતી કે આરોગ્ય માટે ભય ઉત્પન્ન કરી ર્કે છે અથવા જે સમલકતો કે પયાતવરણને નકુર્ાન 

સજી ર્કે છે. 

કમતચારી એક એવી વયસ્ટત કે જે કામ કરવાનો કરાર કરે છે અથવા રોજગારીના કરાર હઠેળ કામ કરે છે 

અથવા સેવા કે એપ્રેસટીસર્ીપ પછી તે દેખીતી હોય કે ગબભિત હોય, તેના હઠેળ કામ કરે છે અને 
(જો તે દેખીતી રીત ેવયકત થયેલ હોય તો) પછી તે મૌબખક રીતે હોય કે લેબખતમાાં હોય અથવા 
સભ્યની બાબતે લાગ ુપાિી ર્કાય તેવા કાયદા દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ કયાત મજુબ હોય. 

કામકાજ કે રોજગારીનો સાંબાંધ  

 

નોકરીદાતાઓ અને કમતચારીઓ વછચેનુાં કાયદેસરનુાં જોિાણ કે જે વયસ્ટત જ્યારે મહનેતાણાના 
બદલામાાં ચોકકસ સ્સ્થસતઓ હઠેળ કામ કે સેવાઓ બય વે છે ત્યારે અસ્સ્તત્વમાાં આવે છે. 

એ           ધાંધા કે તેવી બાબત કે જે એક અથવા વ  ુફેસીલીટીસ ચલાવ ેછે કે જ્યાાં તે એક્સટ  ની માબલકી કે 

અંકુર્ સભ્ય દ્વારા થાય છે. એક્સટ   સભ્યનો ભાગ કે તેના જુદા જુદા ભાગોનુાં સાંયોજન રચે છે. 

પયાતવરણ હવા, પાણી, જમીન, કુદરતી સાંર્ાધનો, વનસ્પસત અને પ્રાણીજગત, પશ-ુપ્રાણી, વનસ્પસતના 
સનવાસસ્થાનો, જૈવપયાતવરણીય વયવસ્થાઓ, જૈવસવસવધતા, મનષુ્ટ્યો (કે જેમાાં માનવસજીત 

વસ્તઓુ, સાાંસ્કૃસતક રીત ેમહત્વના સ્થળો અને સામાજીક પાસાઓનો સમાવેર્ થાય છે) અને તેમના 
આંતર-વયવહારો સહીત આસપાસની પરીસ્સ્થસત કે જેમાાં સવલત કામ કરે છે. આ સાંદભતમાાં 
પયાતવરણ કામગીરીની અંદરથી વૈસશ્વક વયવસ્થા સધુી સવસ્તરે છે. 

કામની સરળતાની ચકુવણીઓ  

 

એવી કોઈક બાબત કે જેમાાં ચકુવણી મેળવનાર અસય રીતે પણ કરવા માટેની ફરજ ધરાવતો હોય 

તેવી કોઈ બાબત માટે અસધક આદરાત્મક વયવહાર મેળવવા માટે કામની સરળતાની ચકુવણીઓ 

ચકુવવામાાં આવે છે. 

સવલત સવલત એ ઈમારત છે કે જે છે: 

 સભ્યની માબલકી અને અંકુર્ હઠેળ છે અને  

 સ  ય રીત ેહીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણની પરુવઠા     ને યોગદાન આપે 
છે. 

માઈસનિંગ સવલત પણ જુઓ  

FATF ફાયનાસર્ીયલ એટર્ન ટાસ્ક ફોસત (નાણાકીય પગલાનુાં કાયત દળ) 

 

ત્રાસવાદ   નાણા  
 

જેઓ ત્રાસવાદને પ્રોત્સાહન આપે છે, આયોજન કરે છે અથવા તેમાાં જોિાય છે તેઓને કોઈપણ 

પ્રકારની નાણાકીય મદદ. 

કામ માટે યોગ્ય 

 

કામ માટે યોગ્યનો અથત થાય છે કે વયસ્ટત એવી સ્સ્થસતમાાં (ર્ારીડરક, માનસસક અને ભાવનાત્મક) 

છે કે જે તેમને તેમની સોંપાયેલી ફરજો અસરકારક રીત ે બય વવા દે છે અને એવી રીતે 
બય વવાની છૂટ આપે છે કે જે તેમની પોતાની કે અસયોની સરુિા અને આરોગ્યને ભયમાાં ન મકેુ. 

ફરજ પિાયેલ કે પરાણે કરાવેલ 

શ્રમ 

 

કોઈપણ કામ કે સેવા કે જે સરકારો, કાંપનીઓ કે વયસ્ટતઓ દ્વારા દાંિના આગામીક ભય હઠેળ 

બળપવૂતક લઈ લેવામાાં આવેલ હોય અને જે વયસ્ટતએ કરવા માટે સ્વૈચ્છછક રીત ેઈછછા દર્ાતવેલ ન 

હોય. તે એવા કામ કે સેવાનુાં પણ સચૂન કરે છે કે જે દેવાની પનુ:ચકુવણીના માધ્યમ તરીકે 

માાંગવામાાં આવે છે. 

સવસર્ષ્ટ્ટ અસધકાર/પરવાનો 
આપવો 
 

એવી વયવસ્થા કે જેનાથી ત્રીય  પિકારોને સભ્યનુાં બ્રાસિ નેમ, રેિમાકત  કે અસય બૌચ્ધ્ધક સાંપસત 

ધરાવતા ઉત્પાદનો કે સેવાઓના સમગ્ર કે અંર્તેઃ ભાગન ેઉત્પન્ન કરવાનો, બય રમાાં મકૂવાનો કે 

વેંચવા સિમ બનાવવાના હતેઓુ માટે સભ્યના અંકુર્ હઠેળ ન હોય તેવા ત્રીય  પિકારોને 
સભ્યના બૌચ્ધ્ધક સાંપસતના અસધકારોનો પરવાનો આપવામાાં આવે છે. 
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સાંગઠનની સ્વતાંત્રતા  વયાવસાસયક હીતોની ઉન્નસત અને રિણ માટે સ્વતાંત્ર રીત ે સમહુો રચવાની અને જોિાવાનો 
કામદારો અને નોકરીદાતાનો અસધકાર. 

સોનુાં દુલતભ પીળુ ધાતજુસય તત્વ કે જે રાસાયબણક સાંકેત ’Au’ ધરાવે છે તે સખ્તતાના મોહસ સ્કેલ ઉપર 

૨.૫-૩ ની સવસર્ષ્ટ્ટ સખ્તતા અને અણ ુસાંખ્યા ૭૯ સાથેનુાં એક ખસનજ તત્વ છે. 

GRI ગ્લોબલ ડરપોટીંગ ઈનીર્ીએટીવ  

જોખમ સાંભસવત નકુર્ાન, ઈય  કે હાસનનો સ્ત્રોત. 

જોખમી પદાથત 
 

એવી કોઇપણ સામગ્રી કે જે માનવ આરોગ્ય અને/અથવા પયાતવરણ માટે ભય રજૂ કરે છે. 

આરોગ્ય ર્ારીડરક, માનસસક અને સામાજીક રીત ે સારા હોવાની સ્સ્થસત અને માત્ર રોગ કે ર્ારીડરક 

સનબતળતાની ગેરહાજરી જ નહીં. 
આરોગ્ય અને સલામતી  
 

આરોગ્ય અને સલામતીના પગલાઓનો હતે ુકામના સમય દરસમયાન તેમાાંથી ઉદભવતી, તેની 
સાથ ેજોિાયેલ કે બનતી વયસ્ટતગત ડહતને થતી ઈય  અને અકસ્માતોને અટકાવવાનો છે. આ 

બાબત જ્યાાં સધુી વાજબી રીત ેર્ક્ય હોય ત્યાાં સધુી કામકાજના પયાતવરણમાાં સ્વાભાસવક હોય 

તેવા જોખમોના કારણોને ઓછા કરીન ેકરવામાાં આવે છે. 

HIV/Aids હ્મુન ઈમ્યનુો િેફીર્ીયસસી વાયરસ/એટવાયિત ઈમ્યનુો િેફીર્ીયસસી સસસરોમ. 

માનવ અસધકારો 
 

કોઈપણ વયસ્ટતગત રાષ્ટ્રના કાયદાઓથી ઉપર બધા જ લોકોની માબલકી તરીકે માનવામાાં આવેલ 

સનાતન હક્કો અને સ્વતાંત્રતાઓ. RJC વયવસ્થામાાં રહલેા માનવ અસધકારો ખાસ કરીને માનવ 

હક્કોની સાવતસત્રક ય હરેાત, કામ ઉપરના પાયાના સસધ્ધાાંતો અને હક્કો ઉપરની ILO  ય હરેાત 

અને લાગ ુપાિી ર્કાય તેવા કાયદામાાં જોિેલ માનવ અસધકારોનો સમાવેર્ કરે છે. 

સ્થાસનક લોકો  
 

“સ્થાસનક લોકો” અંગે સનાતન રીત ેસ્વીકારવામાાં આવેલ કોઈ વયાખ્યા નથી. ર્બ્દનો અહીં બભન્ન 

બભન્ન માત્રાઓમાાં નીચેની લાિબણકતાઓ ધરાવતા સવસર્ષ્ટ્ટ સામાજીક અને સાાંસ્કૃસતક સમહુનુાં 
સચુન કે ઉલ્લેખ કરવા માટે ય સત સાંબાંસધત ભાવમાાં ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છે. 

 સવસર્ષ્ટ્ટ સ્થાસનક સાાંસ્કૃસતક સમહુના સભ્યો તરીકેની સ્વ ઓળખ અને અસયો દ્વારા આ 

ઓળખનો સ્વીકાર કે માસયતા. 
 યોજનાના સવસ્તારમાાં આવેલ ભૌગોબલક રીત ે સવસર્ષ્ટ્ટ સનવાસ સ્થાનો અને 

વાંર્પરાંપરાગત પ્રદેર્ો સાથેનુાં અને આ પ્રદેર્ો અને સનવાસસ્થાનોમાાં રહલેા કુદરતી 
સાંર્ાધનો સાથેનુાં સામડુહક જોિાણ. 

 પ્રણાબલકાગત સાાંસ્કૃસતક, આસથિક, સામાજીક અથવા રાજકીય સાંસ્થાઓ કે જે સિાર્ીલ 

સમાજ કે સાંસ્કૃસતની આવી બાબતોથી અલગ છે, 

 સ્થાસનક ભાિા, મોટે ભાગે દેર્ કે પ્રદેર્ની સતાવાર ભાિાથી અલગ. 

ICMM ઈસટરનેર્નલ કાઉસ્સસલ ઓન માઈસનિંગ એસિ મેટલ્સ. 

IFC ઈસટરનેર્નલ ફાયનાસસ કોપોરેર્ન  

ILO ઈસટરનેર્નલ લેબર ઓગેનાઈઝેર્ન  

ISO ઈસટરનેર્નલ ઓગેનાઇઝેર્ન ફોર સ્ટાસિિાતઈઝેર્ન  

ICUN ઈસટરનેર્નલ યસુનયન ફોર કસઝવેર્ન ઓફ નેચર. 

ઝવેરાત RJC વયવસ્થાના ઉપયોગ માટે, ડકિંમતી ધાતઓુ (સોના સહીત) અને/અથવા રત્નો (હીરાઓ 

સહીત) રત્નો વિે જિીત, આભિૂણો, તેના પરુતા સીસમત નહી તે રીતે બ્રેસલેટ્સ, સવિંટીઓ, 

નેકલેસ, કાનની બટુીઓ અને ઘિીયાલોનો સમાવેર્ કરે છે. 

મહત્વના જૈવ સવસવધતાના 
સવસ્તારો  
 

મહત્વના જૈવ સવસવધતાના સવસ્તારો એ રબિત સવસ્તારો અને અસય વહીવટી પ્રયસુ્ટતઓ દ્વારા 
જીવસવસવધતાના જતન માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્થળો છે. ય સતઓની વસ્તીઓને 
ય ળવવામાાં તેમના મહત્વ ઉપર તેમના મહત્વના આધારે તેઓને રાષ્ટ્રીય રીત ેઓળખવામાાં આવે 
છે. 

કીમ્બલી           ફ          એક સાંયટુત સરકાર, આંતરરાષ્ટ્રીય હીરા ઉધોગ અને સભ્ય સમાજનુાં કોસફ્લીટટ હીરાઓના 
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(KPCS)  પ્રવાહને અટકાવવા માટેનુાં પગલુાં. 
બલિ કે મખુ્ય ઓિીટર 

 

એક બલિ ઓિીટર એ એક સભ્ય માટેના ચકાસણી મલૂ્યાાંકનની કાયતિમ અને અસરકારક હાથ 

ધરવાની પ્રડિયા અને પણૂતતા માટે જવાબદાર છે અને તે ઓિીટરની ટુકિીને સાંકલનમાાં રાખી ર્કે 

છે. 

કાનનુી સચુના પાલન લાગ ુપાિી ર્કાય તેવા કાયદાની અંદર કાયત કરીને કે તેની સચુના હઠેળ કાયત કરીન.ે 

મહત્વની કે મખુ્ય સવસાંગતતા  
 

નીસતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધસતઓ અને પ્રડિયાઓ સહીતની સભ્યના કામકાજના વયવહારો એવી 
રીત ેકામ કરે કે જે વયવહારોની આચારસાંડહતા સાથે સસુાંગત ન હોય. મહત્વની સવસાંગતતાઓને 
નીચેની સ્સ્થસતઓ પૈકીના એક અથવા વ  ુપ્રસાંગ તરીકે સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે છે: 

 જરૂરી જોગવાઈની અમલવારીની સાંપણૂત ગેરહાજરી  
 RJC વયવસ્થા સાથ ે સાંબાંસધત કામકાજના જોખમોનુાં વયવસ્થાપન કરવા માટે જરૂરી 

સનયાંત્રણોનો સાંપણૂત અભાવ અથવા સભ્ય મજુબ ફેલાયેલ વયવસ્સ્થત ખામી કે સનષ્ટ્ફળતા. 
 એક એવી સ્સ્થસત કે જ્યાાં સભ્યના કામકાજના વયવહારોએ મહત્વની ધારાકીય અથવા 

સનયમનકારી ર્રતોને ર્ોધી કાઢેલ નથી અથવા ધારાકીય કે સનયમનકારી જરૂડરયાતોનુાં 
સનયમ પાલન કરવામાાં આવતુાં નથી અને/અથવા સચુન પાલન ન કરતી સ્સ્થસતમાાં સધુારો 
કરવા માટે અપરુતો પ્રયત્ન કરવામાાં આવે છે. 

 અપરુતી અમલવારી દર્ાતવતા સાંબાંસધત પનુરાવસતિત કે એકધારી બનતી સવસાંગતતાઓનો 
સમહુ. 

 મહત્વના ઉલ્લાંઘનને સાબબત કરવા માટેના હતેલુિી પરુાવાના સમથતન સાથેના કોઈપણ 

તારણ કે અવલોકન અથવા જે કોઈપણ મહત્વના ઉલ્લાંઘનને ટાળવા માટે સભ્ય કામકાજના 
વયવહારો ધરાવે છે કે કેમ તે બાબતે ગાંભીર ર્ાંકાઓ ઉભી કરે છે. 

વયવસ્થાપન પધ્ધસત 

 

ઈચ્છછત પરીણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે અને કામગીરીમાાં સાતત્યપણૂત સધુારાને આગળ લઈ જવા 
માટે, આ કાયો સાચી રીતે, સાતત્યપણૂત રીતે અને અસરકારક રીતે કરવામાાં આવે તેની ખાતરી 
માટે જે સામહુીક રીત ેસાબબતી પરુી પાિે તેવુાં એક પધ્ધસતસરનુાં માળખ ુધરાવે તેવી વયવસ્થાપન 

પ્રડિયાઓ અને દસ્તાવેજીકરણ. 

સનર્ાની  
 

કોઈપણ સનર્ાની, સાંકેત, સાધન, ઈમ્પ્રીસટ, સ્ટેમ્પ, બ્રાસિ, લેબલ, ટીકીટ, પત્ર, ર્બ્દ કે આકૃસત. 

સભ્ય કોઈપણ કામકાજ કે જે  

 I. હીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણોની પરુવઠા સાાંક માાં વેપારી કારણો માટે સડિય રીતે 
સાંકળાયેલ છે. 

 II. સલાહકાર, માગતદર્ક કે કોઈપણ અસય આવી બાબતથી મટુત રાખવામાાં આવે છે, અને. 
 III. ધાંધાકીય નૈસતક મલૂ્યો ઉપરના પ્રવતતમાન RJC સસધ્ધાાંતો અને વયવહારોની આચારસાંડહતા 
પ્રત્યે વચનબધ્ધ થાય છે, સામાજીક માનવીય હક્કો, પયાતવરણીય કામગીરી અને વયવસ્થાપન 

પધ્ધસતઓ ઉપર વયવહારોની આચારસાંડહતા પ્રત્યે વચનબધ્ધ થાય છે. 

 IV. RJC વયવસ્થા હઠેળ ઓિીટર દ્વારા એક ચકાસણી મલૂ્યાાંકન માટે વચનબધ્ધ થાય છે; અને 
 V. વાસિિક RJC વેપારી સભ્યપદ ફીની ચકુવણી માટેની જવાબદારી લ ેછે. 

જે  RJCના વેપારી કે ધાંધાદારી સભ્ય બનવા માટે લાયક છે. 

સભ્ય એક અથવા વ  ુબાબતો અને/અથવા ફેસીબલટીસનો બનેલો હોઈ ર્કે. 

RJC વયવસ્થાના દસ્તાવેજોમાાં, સભ્ય ર્બ્દ સવસર્ષ્ટ્ટ રીત ેRJC ધાંધાદારી સભ્યોનુાં સચૂન કરે છે. 

સભ્ય ચકાસણી અહવેાલ 

 

ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના તારણો ઉપર લીિ ઓિીટર તરફથી સભ્યને એક સાંપણૂત અહવેાલ અને 
RJCના વયવહારોની આચારસાંડહતા સાથે સભ્યના સમુેળનુાં મલૂ્યાાંકન ઉપરનો એક સાંપણૂત 
અહવેાલ. 

ખાણકામની સવલત  

 

એક સવલત કે ઈમારત કે જે જમીનમાાંથી હીરાઓ અથવા સોનાની વેંચવાલાયક માત્રાઓ 

ધરાવતા હીરા કે સોનુાં કે ખસનજતત્વો બહાર કાઢે છે. 

ર્ાંકાના સનવારણ માટે: 

 ખાણના આયષુ્ટ્યકાળના સમય દરસમયાન ર્ોધકામથી સોંપણી પવૂેના તબક્કાઓ સધુી 
ચકાસણી મલૂ્યાાંકનના એક ભાગ તરીકે સવલતોની મલુાકાત લેવામાાં આવતી નથી. 
ખાણના આયષુ્ટ્યકાળના આ તબક્કાઓમાાં કામકાજના વયવહારોને નીસતઓ, 

વયવસ્થાઓ, પધ્ધસતઓ અને પ્રડિયાઓની િેસ્કટોપ ઉપરની સમીિા વિે જ્યાાં જરૂરી 
અને યોગ્ય લાગે ત્યાાં દર્ાતવી ર્કાય છે. 
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 જો રીવરાઈન ટેઈબલિંગ્સ િીસ્પોઝલનો સવલતમાાં ઉપયોગ થતો હોય તો માઈનીંગ 

સવલતને RJC પ્રમાણીકરણમાાંથી બાદ કરવામાાં કે બહાર કરવામાાં આવે છે. આમ 

છતાાં, બધી જ અસય સીઓપી જોગવાઈઓ તે સવલત ઉપર લાગ ુપિે છે અને તેને 
ચકાસણીના કાયતિેત્રમાાં સમાવી ર્કાય છે. 

 જો વેચી ર્કાય તેવા હીરાઓ કે સોનુાં ન હોય જેમ કે જ્યાાં સોનુાં એ ખસનજ તત્વોના 
જથ્થામાાં, ઉત્પાદનોની   રડિયા દ્વારા પ્રડિયામાાં કે નકામા પદાથોમાાં એક ર્ોધનુાં તત્વ 

હોય તો માઈસનિંગની સવલતને પ્રમાણીકરણના કાયતિેત્રમાાં સમાવવામાાં આવતી 
નથી. 

 હીરાઓ અને/અથવા સોનુાં સહીત અનેક વસ્તઓુ કે ઉત્પાદનો ઉત્પન્ન કરતી માઈસનિંગ 

સવલતને જો માઈસનિંગ સવલત દ્વારા ઉત્પન્ન થતી અસય વસ્તઓુને લાગ ુ પિતી 
સમાાંતર પ્રમાણીકરણ વયવસ્થા હોય કે જેને RJC વયવસ્થાના સમતલુ્ય તરીકે 

ટેકનીકલ રીત ે હોવાનુાં RJC દ્વારા મલુ્યાાંકન કરવામાાં આવે તો આવી માઈસનિંગ 

સવલતને પ્રમાણીકરણના કાયતિેત્રમાાંથી બાદ કરી ર્કાય છે કે તેની બહાર મકૂી ર્કાય 

છે. 

માઈસનિંગની પસૂતિ  
 

વયવહારોની આચારસાંડહતાના વઝતન 3 માાં સમાવેર્ કરવા માટે 2008 થી 2009 દરસમયાન 

સવકસાવાયેલ વધારાના ખાણકામના સવસર્ષ્ટ્ટ ધોરણો. આ બધા સભ્યોની ખાણકામની સવલતન ે

લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 

નજીવી સવસાંગતતા  
 

નીસતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધસતઓ અને   રડિયાઓ સહીતના સભ્યના કામકાજના વયવહારોનો 
એવી રીત ેઅમલ કરવામાાં આવે કે જે વયવહારોની આચારસાંડહતા સાથ ેસાંપણૂત રીત ેસસુાંગત ન 

હોય. નજીવી સવસાંગતતાઓને નીચેના પૈકીની એક અથવા વ  ુ સવસાંગતતાઓના પ્રસાંગ તરીકે 

દર્ાતવવામાાં આવે છે. 

 સભ્યના ધાંધાકીય વયવહારોની કામગીરી, સર્   અથવા અંકુર્ના છૂટાછવાયા ભાંગાણ કે 

િસત કે જે RJCના વયવહારોની આચારસાંડહતાની મોટી સવસાંગતતા તરફ દોરી જતી ન હોય: 

અને/અથવા. 
 એક તારણ કે જે આ સમયના બબિંદુ ઉપર RJCના વયવહારોની આચારસાંડહતાનુાં વાસ્તસવક 

ઉલ્લાંઘન ન હોઈ ર્કે પરાંત ુતે પ્રમાણીકરણના સમયગાળા દરસમયાન સભ્યના ધાંધાકીય 

વયવહારોમાાં સાંભસવત અપતૂતતા હોવા તરીકે ગણવામાાં આવે છે. 

મની લોસિરીંગ 

 

પ્રડિયા કે જેના દ્વારા ગનુાની નાણાકીય ઉપજોને તેમના ગેરકાયદે મળૂન ે સાંતાિવા માટે 

છુપાવવામાાં આવે છે. 

NGO નોન ગવનતમેસટ ઓગેનાઈઝેર્સસ (બબન સરકારી સાંસ્થાઓ) 

સવસાંગતતા  
 

એક એવી સ્સ્થસત કે જ્યાાં સભ્યના ધાંધાકીય કામકાજો RJCના કામકાજોની આચારસાંડહતા સાથ ે

સસુાંગત થતા ન હોય. 

હતેલુિી પરુાવા 
 

ખરાઈ કરી ર્કાય તેવી માડહતી, દસ્તાવેજો, અવલોકનો અને/અથવા હકીકતના હીસાબો અને જે 

ગણુાત્મક અથવા જથ્થાત્મક હોઈ ર્કે છે. 

OECD ઓગેનાઈઝેર્ન ફોર ઈકોનોસમક કો-ઓપરેર્ન એસિ િેવલપમેસટ  

ઓવરટાઈમ  

 

સનયસમત સમયપત્રકમાાં કરવામાાં આવતા કામકાજના કલાકો ઉપરાાંતમાાં કરેલા કામના કલાકો. 

ભાગીદારો 
 

ધાંધાકીય વયવસ્થાઓ અને/અથવા વહીવટી યોજનાઓ કે સભ્ય સાથે કામકાજના કાયતિમોમાાં 
કોસરેટટરોને બાદ કરીન ેસાંયટુત સાહસના ભાગીદારો, સહકારી સાંસ્થાઓ અને અસય ડહસ્સેદારો 
સડહતના વયસ્ટતઓ કે સાંસ્થાઓ. 

PPE પસતનલ પ્રોટેટટીવ ઈટવીપમેસટ તે રિાત્મક કપિા અને અસય વસ્ત્રો જેવા કે હાથ-મોય ઓ, 

રિાત્મક પગરખા, હલે્મેટ, ગોગલ્સ અને કાનના પ્લગ્સનુાં સચૂન કરે છે કે જે બધા જ કામ સાંબાંસધત 

વયવસાયજસય જોખમોથી થતી અસલામતી સામે પહરેનારનુાં રિણ કરવા માટે બનાવવામાાં આવે 
છે. 

નીસત સસધ્ધાાંતો અને ઈરાદાઓની સવગત કે હકીકત. 

પ્રદૂિણ તેના રાસાયબણક સાંયોજન કે માત્રાના કારણ ેપયાતવરણમાાં એવા પદાથતની હાજરી કે જે કુદરતી 
પ્રડિયાઓના કામકાજને અટકાવે છે અને અસનછછનીય પયાતવરણ સાંબાંસધત અને આરોગ્યની 
અસરો ઉત્પન્ન કરે છે. 

POP પસીસ્ટસટ ઓગેસનક પોલ્યટુસટ્સ (એકધારી રીત ેથતા સેક્સિય પ્રદૂિકો) 
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ડકિંમતી ધાત ુ  

 

સોનુાં, પેલેિીયમ, પ્લેટીનમ અને ચાાંદી અને આ ધાતઓુ પૈકીની કોઈપણ ધાત ુઅને કોઈપણ અસય 

ધાત ુઅને તેની સમશ્રધાત ુકે જેને ડકિંમતી ધાત ુતરીકે મહત્વના સનયમનો દ્વારા દર્ાતવવામાાં આવે છે. 

પ્રડિયા પ્રવસૃત કે ડિયા હાથ ધરવા માટે નક્કી કરવામાાં આવેલ રીત. પ્રડિયાઓને આધાર દ્વારા રજૂ કરી 
ર્કાય અસયથા નહીં.  

જોગવાઈ 

 

વયવહારોની આચારસાંડહતામાાં દર્ાતવવામાાં આવેલ જરૂરીયાત કે ર્રત. 

ગણુવિાની સનર્ાની  
 

વસ્તમુાાં ડકિંમતી ધાતનુી ગણુવિા, જથ્થો, નાજુકતા કે સુાંદરતા, વજન, ય િાઈ, માત્રા કે પ્રકાર 

દર્ાતવવા માટેનુાં સનર્ાન કે નોંધ સચૂવત ુાં કે તાત્પયત કે અથત સ્પષ્ટ્ટ કરત ુાં સનર્ાન. 

પનુવતસન ખલેલ પામેલી જમીનને એક સલામત સ્સ્થર અને સ્વ-સવકાસ કરતી સ્સ્થસતમાાં પાછી લઈ આવ  . 
ઉપચારીકરણ 

 

ઓળખી કઢાયેલ સમસ્યાને કે સવસાંગતતાને સધુારવા માટે એક પધ્ધસતસરના ફેરફાર કે ઉકેલને 
અમલમાાં મકૂવો. 

વળતર કે મહનેતાણુાં  
 

તેમાાં નોકરીદાતાઓ દ્વારા કામદારોને ચકુવવામાાં આવતા રોકિમાાં કે અસય રીત ેવેતનો કે પગારો 
અને કોઈપણ અસય ફાયદાઓનો સમાવેર્ થાય છે. 

RJC ડરસ્પોસસીબલ જ્વલેરી કાઉસ્સસલ. 

RJC વાસિિક સભ્યપદનો અહવેાલ  

 

RJC વયવસ્થા હઠેળ સભ્યોની કુલ એ  દર પ્રગસત ઉપર RJC વયવસ્થાપન ટુકિી દ્વારા તૈયાર 

કરાયેલ એક અહવેાલ. અહવેાલ વાસિિક રીત ે તૈયાર કરવાનો છે અને ય હરે રીત ે ઉપલબ્ધ 

બનાવવાનો છે. 

RJC સાંયોજક 

 

 ભ્ય દ્વારા સનમવામાાં આવેલ એવી વયસ્ટત કે જે સ્વ-મલૂ્યાાંકન, ચકાસણી મલૂ્યાાંકન, કોઈપણ 

સધુા  ત્મક કાયત આયોજનો ઉપર દેખરેખ રાખે છે અને તે સભ્ય માટે RJC વયવસ્થાપન ટુકિી 
સાથ ેસાંપકતમાાં રહ ેછે. 

RJC વયવસ્થાપન ટુકિી  
 

RJCનો સ્ટાફ કે જેને સાંસ્થાના વહીવટી કાયોનો અમલ કરવા માટે કામ ઉપર રાખવામાાં આવે છે. 

 

ડરસ્પોસસીબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલ 

વયવસ્થા (RJC વયવસ્થા) 
 

ડરસ્પોસસીબલ જ્વેલરી કાઉસ્સસલ એ એક પ્રમાણીકરણની વયવસ્થા છે કે જેનો હતે ુસમગ્ર આભિૂણ 

પરુવઠાની સાાંક  દરસમયાન જવાબદાર નૈસતક મલૂ્યો, માનવ અસધકારો, સામાજીક અને 
પયાતવરણ સાંબાંસધત વયવહારોને આગળ વધારવાનો કે તેનો સવકાસ કરવાનો છે. RJC વયવસ્થાને 
વયવહારોની આચારસાંડહતા, માગતદર્તન દસ્તાવેજો અને મલૂ્યાાંકન સાધનોમાાં સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે 
છે. 

સસુાંગત હક્કો 
 

હક્કોના સસુાંગત જોિાણનુાં વલણ કે ફરીયાદના કારણની પ્રયસુ્ટત એ એક એવી બાબત છે કે જે 

પ્રસાંગોને ઉકેલવા માટેનુાં એક માધ્યમ પરુૂાં પાિે છે પછી તે તથ્યયટુત માનવ અસધકારો સાથ ે

સાંબાંધ ધરાવતા હોય કે ન હોય કે જે એ રીત ે કે જેમાાં માનવ અસધકારોનો આદર અને સમથતન 

કરવામાાં આવે છે. 

જોખમ અચોક્કસતાના પરીણામો સામ ેઅસરુિા તેના બ ેપાસાઓ છે: અમકુ બાબત બનવાની સાંભાવના 
અને જો તે બનવાની હોય તો તેના પરીણામો. 

જોખમ મલૂ્યાાંકન 

 

પ્રવસૃત કે કામકાજ દ્વારા દર્ાતવેલ જોખમની માત્રાનુાં પધ્ધસતસરનુાં મલૂ્યાાંકન. જોખમ સાંબાંસધત િમ 

આપવા માટે જોખમ સવશ્લેિણના પરીણામોનો ઉપયોગ કરવાની અને તેમન ે સ્વીકૃત જોખમ 

માપદાંિો કે ઉદે્દર્ો સાથ ેસરખાવવાની પ્રડિયા. 
સલામતી જોખમ, ભય કે ઈય ની સલામત અને મટુત રહવેાની સ્સ્થસત. 

િેત્ર 

 

સોના અને હીરાના આભિૂણની પરુવઠા સાાંક ના એક સવસર્ષ્ટ્ટ ભાગ. RJC હાલમાાં તેના 
સભ્યપદમાાં નીચેના સવભાગોને ઓળખાવે છે: 

 સોનુાં અને/અથવા હીરાના ઉત્પાદક. 

 સોનાનો વેપાર કરનાર, હજેર કે સવશધુ્ધ કરનાર. 

 હીરાનો વેપાર કરનાર અને/અથવા   ર અને પોલીર્ કરનાર. 

 સોનુાં અને/અથવા હીરાના ઝવેરાતના ઉત્પાદક. 

 સોનુાં અને/અથવા હીરાના આભિૂણના જથ્થાબાંધ સવિેતા. 
 સોનુાં અને/અથવા હીરાના આભિૂણના છૂટક સવિેતા. 
 હીરા અને/અથવા સોનાના ઉદ્યોગ સાથ ેસાંબાંસધત સેવા ઉદ્યોગ (માગતદર્તકો, સલાહકારો અન ે

ઓિીટરોને બાદ કરતાાં). 
 ઉપરના સવભાગો પૈકીના કોઈપણ સવભાગમાાં સાંપણૂતતા અથવા અંર્ત: રીત ે સાંકળાયેલા 

વેપારી સાંગઠન. 
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સ્વ-મલૂ્યાાંકન  

 

તેમના સાહસો અને સવલતોનુાં વણતન કરતા સભ્યો દ્વારા અમલમાાં મકુાયેલ મલૂ્યાાંકન અને 
વયવહારોની આચારસાંડહતાની જરૂડરયાતો સામે તેમની પોતાની કામગીરીનુાં મલૂ્યાાંકન કરત ુાં 
માપન. સભ્યો ચકાસણી મલૂ્યાાંકન માટેની તેમની તૈયારીનો અંદાજ લગાવવા, કામકાજોને 
સધુારવા અને ચકાસણી મલૂ્યાાંકન દરસમયાન જરૂરી હતેલુિી આધાર ર્ોધી કાઢવા માટે 

સ્વમલૂ્યાાંકનનો ઉપયોગ કરી ર્કે છે. 

સ્વ-મલૂ્યાાંકન કાયતપસુ્તક  

 

સ્વ-મલૂ્યાાંકનનો અમલ કરવા માટે ઉપયોગ કરવા સભ્યો માટે તૈયાર કરવામાાં આવેલ એક 

કાયતપસુ્તક. 

બનાવટ  

 

હીરાની નકલ કે બનાવટ એ તેના બધા જ ગણુધમો કે અમકુ ગણુધમોની નકલ કરવા માટે 

ઉપયોગમાાં લેવાયેલ કોઈપણ ઉત્પાદન કે પદાથત છે અને તેમાાં એવી કોઈપણ સામગ્રીનો સમાવેર્ 

થાય છે કે જે આ પાડરભાસિક ર્બ્દકોર્માાં હીરાની વયાખ્યામાાં સનડદિષ્ટ્ઠ કરાયેલ હોય તેવી 
જરૂરીયાતોનુાં પાલન કરતી નથી. 

SOW વયવસ્થા ઓફ વોરાંટીસ. 

ડહસ્સેદાર  

 

એવા લોકો કે જેઓ એક ચોક્કસ સનણતયમાાં ડહત ધરાવે છે, વયસ્ટતઓ તરીકે અથવા એક સમહુના 
પ્રસતસનસધઓ તરીકે કે જેમાાં એવા લોકો કે જેઓ સનણતયને પ્રભાસવત કરે છે અથવા તેન ેપ્રભાસવત 

કરી ર્કે છે. તેમજ તેનાથી પ્રભાસવત થઈ ર્કે છે તેનો સમાવેર્ થાય છે. ડહસ્સેદારોમાાં બબનસરકારી 
સાંસ્થાઓ, સરકારો, ર્ેરધારકો અને કામદારો તેમજ સ્થાસનક સમદુાયના સભ્યોનો સમાવેર્ થાય 

છે. 

ગણુવિાનુાં ધોરણ કે પ્રમાણ 

 

એક હતેલુિી વયવહાર, પ્રડિયા કે ડિયા કે જેને સાંસ્થાના કામકાજ અને/અથવા ઉત્પાદનો 
અને/અથવા સેવાઓની અંતગતત ભાગ તરીકે સ્વીકારવામાાં આવે છે. RJC વયવસ્થા માટે 

વયવહારોની આચારસાંડહતા એ હીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણની પરુવઠા સાાંકળ સાથ ે

સાંબાંસધત ગણુવિાનુાં ધોરણ કે પ્રમાણ છે. 

સબુચત ધાંધાકીય સધુારણા 
 

એક એવી સ્સ્થસત કે જ્યાાં વયવસ્થાઓ, પ્રડિયાઓ અને પ્રવસૃતઓ એ વયવહારોની આચારસાંડહતાની 
મહત્વની જોગવાઈઓ સાથ ેસસુાંગત છે. પરાંત ુજ્યાાં મલુ્યાાંકનકાર કે ઓિીટર એવુાં નક્કી કરે છે કે 

આ હાલની પ્રડિયાઓમાાં સધુારો કરવા માટેનો અવકાર્ છે. સબુચત ધાંધાકીય સધુારણાને પવૂતગ્રહ 

સવના રજૂ કરવામાાં આવે છે અને તેની અમલવારી ફરજીયાત નથી. પાછળથી થતા મલૂ્યાાંકનો 
સબૂચત ધાંધાકીય સધુારણાની અમલવારી ઉપર આધાડરત રહીને કામગીરી અંગેનો સનણતય લેર્ે 
નહીં.  

સપ્લાયર 

 

એક ધાંધાકીય વયસ્ટત કે જે સભ્યના હીરા અને/અથવા સોનાની પ્રોિટટના ઉત્પાદન માટે, તેના 
ઉત્પાદન માટે તેમાાં ઉપયોગ માટે જરૂરી અંતગતત ભાગ એવા માલ સામાન અને/અથવા સેવાઓ 

પરુી પાિે છે. 

કૃસત્રમ/બનાવટી કૃસત્રમ હીરો એ એવો કોઈપણ પદાથત છે કે જેને કૃસત્રમ માનવીય હસ્તિેપના કારણે જેવા કે 

અપ્રાકૃસતક હોવાના અપવાદ સાથે હોવાના કારણે અંર્ત: રીતે કે પણૂત રીત ે સનયત આકાર 

આપવામાાં આવેલ હોય છે કે પનુેઃ સનયત આકાર આપવામાાં આવેલ હોય છે કે જે ઉત્પાદન આ 

પારીભાસિક ર્બ્દકોર્માાં હીરો ર્બ્દની વયાખ્યામાાં વણતવાયેલ જરૂરીયાતોનુાં પાલન કરે છે. 

બાકીના અવર્ેિો 
 

સમશ્રધાત ુઉપરની પ્રડિયા દરસમયાન ઉત્પન્ન થતા નક્કર ખિક અને બહાર વહતેા પદાથો. 

ત્રીજો પિ 

 

મલૂ્યાાંકન કરવામાાં આવે છે તેવી વયસ્ટત કે સાંસ્થાથી મટુત એવી વયસ્ટત કે એકમ અને તે વયસ્ટત કે 

સાંસ્થા સાંબાંધે ઉપયોગ કરનારના ડહતોથી મટુત એવી વયસ્ટત કે એકમ. 

પ્રડિયા કરાયેલ હીરો 
 

પ્રડિયા કરાયેલ હીરો એ એવો કોઈપણ પદાથત કે ઉત્પાદન છે કે જે આ પાડરભાસિક ર્બ્દકોર્માાં 
સમાવેર્ કરાયેલ ર્બ્દ “સસસથેટીક” માાં અથવા “હીરો” ર્બ્દની વયાખ્યામાાં વણતવાયેલ 

જરૂડરયાતોનુાં પાલન કરે છે કે જે આ પાડરભાસિક ર્બ્દકોર્માાં દર્ાતવયા મજુબ પ્રડિયાન ેઆસધન 

રહલે છે. 

પ્રડિયા કે રીટમેસટ  

 

પ્રડિયાનો અથત થાય છે એવી કોઈપણ પ્રડિયા, ડિયા કે ગણુવિા સધુાર બદલાવ, ક  ગ અને 
પોબલર્ીંગના ભતૂકાળના સ્વીકૃત વયવહારોથી અલગ રીત ે હીરાના કુદરતી બાહ્ય દેખાવ કે 

સાંયોજનમાાં હસ્તિેપ કરવો કે તેમાાં અ   શ્રણ કરવુાં. તેમાાં રાંગ (અને રાંગસવહીનતા) પ્રડિયા, ફાટ 

પરુવાની, લેસર અને ઈરેિીએર્ન પ્રડિયા અને કોટીંગનો સમાવેર્ થાય છે. 

UHDR યસુનવસતલ િીકલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (માનવ અસધકારોની સાવતસત્રક ય હરેાત)  

UN યનુાઈટેિ નેર્સસ (સાંયટુત રાષ્ટ્રો) 
UNEP યનુાઈટેિ નેર્સસ એનવાયરનમેસટ પ્રોગ્રામ (અમેડરકાનો પયાતવરણ કાિતમ 
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અસનયાંસત્રત જોખમ  

 

સાંભસવત નકુર્ાન, ઈય  કે હાસનનો ઓળખી કાઢેલ સ્ત્રો  કે જે માસય કરાયેલ અને/અથવા સ્વીકૃત 

વયવસ્થાપન, કાયતકારી કે ટેકસનકલ અંકુર્ોની ઉણપો કે અભાવો ધરાવે છે. 

ચકાસણી (ઓિીટીંગ)  

 

હતેલુિી આધારના મલુ્યાાંકન દ્વારા અસધકૃત ઓિીટર દ્વારા માસયતા કે સાબબતી કે વયવહારોની 
આચારસાંડહતા પણૂત કરવામાાં આવેલ છે. ચકાસણીના પરીણામો પ્રમાણીકરણ ઉપરના સનણતય 

માટેના આધાર તરીકે ઉપયોગમાાં લેવામાાં આવે છે. 

ચકાસણી મલૂ્યાાંકન  

 

ચકાસણી મલૂ્યાાંકન નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ કરે છે. 

 સભ્યની સ્વ-મલૂ્યાાંકન પ્રશ્નાવબલ અને અસય સાંબાંસધત માડહતીની પ્રાથસમક િેસ્કટોપ સમીિા. 
 મલુાકાત કરવા માટે અને મલુ્યાાંકન કરવા માટે સભ્યની સવલતો અને ધાંધાકીય 

વયવહારોની પ્રસતસનસધની જોિની પસાંદગી. 
 સવલતના પસાંદ કરાયેલ નમનૂા ઉપર કાયતસ્થળ ઉપરની સમીિા દ્વારા સભ્યના સ્વ-

મલૂ્યાાંકનની ચકાસણી. 
ચકાસણી આયોજન (ઓિીટ 

પ્લાન) 

 

ચકાસણી આયોજન કે જેનો “ઓિીટ આયોજન” તરીકે પણ ઉલ્લેખ કરવામાાં આવે છે. તેન ે

સભ્યના ધાંધાકીય વયવહારોમાાંથી કોની સમીિા કરવામાાં આવર્ે, કોના દ્વારા અને ક્યારે અને કઈ 

સવલતોમાાં સમીિા કરવામાાં આવર્ે તેની રૂપરેખા બાાંધવા માટે ઓિીટર દ્વારા બનાવવામાાં આવે 
છે અને તે કયા સભ્ય કમતચારીઓને સમાવવા જોઈએ તે બાબતે સનમણ ૂાંક કરે છે. તે ચકાસણીના 
કાયતિેત્રની વયાખ્યામાાંથી સવકસાવવામાાં આવે છે. 

ચકાસણી અહવેાલો 
 

ચકાસણી પ્રડિયામાાંથી બ ેપ્રકારના અહવેાલો તૈયાર કરાય છે: 

 સભ્યને સભ્ય ચકાસણી અહવેાલ. 

 RJC વયવસ્થાપન ટુકિીને પ્રમાણીકરણ ભલામણ અને ટૂાંકી નોંધ અહવેાલ. 

ચકાસણીનુાં કાયતિેત્ર 

 

ચકાસણીના કાયતિેત્રને ઓિીટરો દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ કરવામાાં આવે છે અને તે પ્રમાણીકરણના કાયતિેત્રની 
અંદરથી સવલતોની પસાંદગી અને જે સૌથી વ  ુમહત્વની ગણવામાાં આવે છે તેવી વયવહારોની 
આચારસાંડહતામાાંથી જોગવાઈઓની પસાંદગીનો, સભ્યના ધાંધા કે કામકાજના પ્રકાર, માત્રા અને 
પ્રભાવને ધ્યાનમાાં લઈન ેસમાવેર્ કરવામાાં આવે છે. 

મલુાકાતી એવી વયસ્ટત કે જે સભ્ય સવલતની મલુાકાત લ ે છે કે જે વયસ્ટત તે સવલત ઉપર કમતચારી કે 

કોસરેટટર નથી. 
નકામો કચરો  
 

ઘન, પ્રવાહી કે વાયયુટુત સામગ્રી કે જેને કાઢી નાખવામાાં આવી છે અથવા ભસવષ્ટ્યમાાં ઉપયોગી 
નથી. નકામા કચરાનુાં જો યોગ્ય રીત ેવયવસ્થાપન ન કરવામાાં આવે તો તે પયાતવરણ ઉપર અસર 

અને પ્રદૂિણ ઉત્પન્ન કરી ર્કે છે. આભિૂણ પરુવઠા સાાંક માાં, નકામા પદાથતના મખુ્ય સ્વરૂપો 
જોખમી પદાથો, હવા અને પાણીના સ્ત્રાવો અને સામાસય કામકાજ સાંબાંસધત નકામા પદાથતનો 
સમાવેર્ કરે છે. 

નકામા ખિક  

 

ખાણકામથી સમશ્રધાત ુસધુી પહોંચવા દરસમયાન દૂર કરવામાાં આવતી સામગ્રીઓ. 

WDC વલ્િત હીરા કાઉસ્સસલ  

WGV વલ્િત ગોલ્િ કાઉસ્સસલ 

કામદારો કમતચારીઓ, કોસરેટટરો તરીકે વણતવાયેલા વયસ્ટતઓ. 

કામકાજના કલાકો 
 

એ સમય કે જે દરસમયાન વયસ્ટતઓને કામ ઉપર રાખવામાાં આવે છે તે નોકરીદાતાની વયવસ્થા 
મજુબ હોય છે. બાકીનો સમયગાળો એ એવો સમય છે કે જે દરસમયાન કામ ઉપર રોકવામાાં આવલે 

વયસ્ટતઓ નોકરીદાતાની વયવસ્થા અનસુાર હોતા નથી. 
સવશ્વ વારસાના સ્થળો 
 

1972 ના સવશ્વ વારસાના કરાર હઠેળ સ્થાપવામાાં આવેલા સ્થળો. 

    ર       

 

ઉપર દર્ાતવયા મજુબ બાળકની ઉમર કરતા વધારે અને 18 વિતથી નીચેની ઉંમર ધરાવતો 
કોઈપણ કામદાર. 
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