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વાઉચચિંગ 

* અર્થ : 
           ઓડિટરે ડિસાબોન ું ઓડિટ કર્ાા પછી ધુંધાન ું નફા ન કશાન ખાત  ું 
ધ ુંધાના વર્ાન ું સાચ ું અને વાજબી પડરણામ દશાાવ ે છે અન ે પાક ું સરવૈય ું 
ધ ુંધાની સાચી અન ેવાજબી આર્થિક સ્થથર્િ દશાાવે છે િે અંગે એક અિવેાલ 
િૈર્ાર કરીને ધુંધાના માલલકોન ેઆપવો પિે છે. આવો અિવેાલ આપવા 
માટે િેણ ે ડિસાબના ચોપિામાું લખાર્ેલા િમામ આર્થિક વ્ર્વિારોની 
ડિસાબીનોંધના સાચાપણાની ખાિરી કરવાની િોર્ છે. આ પ્રડિર્ાને 
“વાઉલચિંગ” કિવેામાું આવે છે. 
           વાઉલચિંગ એ ઓડિડ િંગન ું હાર્થ  છે અને ઓડિડ િંગનો પાયો છે. 
ડહસાબી ચોપિે લખાયેલી ડહસાબીનોંધોને તેની સારે્ના ર્સ્તાવેજી પ રાવાઓ 
જેવા કે તે ભરતતયા, કેશમેમો, રસીર્, ચેકના અિતધયા, પત્રવ્યવહાર, 
પાસબ ક વગેરે સારે્ સરખાવી આતર્િક વ્યવહારોન ું અને ચોપિે ર્યેલી 
ડહસાબી નોંધોન ું સમર્થન કરવામાું આવે છે. આ પ્રડિયાને “વાઉલચિંગ” 
કિવેામાું આવે છે. 
 
 



* વાઉચચિંગની  વ્યાખ્યા : 
 

(૧) શ્રી જોસેફ લેન્કેથટર -  
      “વાઉલચિંગ એ ડિસાબી ચોપિાઓની નોંધોના દથિાવેજી પ રાવાઓ અને     
      વાઉચરો સાથેની િપાસ છે.” 
 
(૨) શ્રી જમશેદ આર. બાટલીબોર્ - 
      “ડિસાબી ચોપિામાું નોંધવામાું આવેલ મળૂ નોંધોની સત્ર્િાની િપાસને   
      વાઉલચિંગ કિવેાર્ છે.” 
 
(૩) શ્રી રોનાલ્િ આઈડરશ - 
      “વાઉલચિંગ એ ટેકŸર્નકલ પદ છે, જે કોઈ પણ વ્ર્વિારન ું સમથાન કરિાું     
      અને પ્રમાલણિ કરિાું દથિાવેજી પ રાવાઓની િપાસનો ઉલ્લેખ કરે છે.” 
 



* વાઉચચિંગન ું મહત્વ  : 
 

        વાઉલચિંગ એ ઓડિડટિંગન ું મિત્વન ું અંગ છે. વાઉલચિંગ એ ઓડિડટિંગન ું 
પ્રારુંલિક કાર્ા છે. વાઉલચિંગને કારણે બધાું જ વ્ર્વિારો બરાબર લખાર્ા છે 
િેની ખાિરી થાર્ છે. વાઉલચિંગથી ડિસાબી ચોપિાઓના સાચાપણાની 
ખાિરી થાર્ છે.  
         કેટલાુંક લેખકોએ વાઉલચિંગન ું મિત્વ દશાાવિા કિય ું છે કે “વાઉલચિંગ 
ઓડિડટિંગની કરોિરજ્જ  છે”, “વાઉલચિંગ ઓડિડટિંગનો આત્મા છે” દ.પૌલાના 
મિ પ્રમાણે “વાઉલચિંગ એ ઓડિડટિંગન ું િાદા  છે” િેના પર ઓડિડટિંગની 
સફળિા કે ર્નષ્ફળિાનો આધાર છે. 
         નીચેના મ દ્દાઓ પરથી વાઉલચિંગન ું મિત્વ સમજી શકાર્ છે. 
(૧)  ર્વશ્વાસપાત્ર િપાસ 
(૨)  મળૂ પ રાવાઓની િપાસ  
(૩)  પ્રારુંિમાું જ ભલૂો અને છેિરર્પિંિીની શોધ  
(૪)  ઓડિટરને સજાગ રાખ ે 
(૫)  ઓડિટની સફળિા  



* સારા વાઉચરના લક્ષણ(અંશો)  : 
   (૧)   અન િમ(ર્સરીર્લ) નુંબર   
   (૨)   િારીખ  
   (૩)   નામ  
   (૪)   સુંબોધન  
   (૫)   રકમ  
   (૬)   ર્વગિો  
   (૭)   મુંજૂરી અને સિી  
   (૮)   રેવેન્ય  ડટડકટ  
   (૯)   છેક છાક ન િોવી 
   (૧૦) સરનામ ું  
   (૧૧) સમર્   



* વાઉચચિંગ અંગે ઓડિ રની ફરજો  : 
   (૧)   વ્ર્વિારોના દથિાવેજી પ રાવાઓ મેળવવા    
   (૨)   નાણાુંની ચ કવણીની  ર્ોગ્ર્િા ચકાસવી  
   (૩)   વ્ર્વિારોની મુંજૂરીની અર્ધકૃિિા િપાસવી  
   (૪)   વ્ર્વિારોની નોંધ ચકાસવી   
   (૫)   ખિવણી િપાસવી   
   (૬)   ખાિાઓના સરવાળા િપાસવા 
   (૭)   ખાિાઓની બાકી િપાસવી   
    



* ઉધાર વેચાણન ું વાઉચચિંગ : 
   (૧)   ઉધાર વેચાણની અર્ધકૃિિા િપાસવી     
   (૨)   િરર્િર્ાની ર્વગિો િપાસવી   
   (૩)   વેચાણ િરર્િર્ાને વેચાણનોંધ સાથે સરખાવવ ું  
   (૪)   વેપારી વટાવની અર્ધકૃિિા   
   (૫)   જાુંગિ પર વેચેલા માલની િપાસ કરવી    
   (૬)   માલના વેચાણને જ ધ્ર્ાનમાું લેવ ું (ર્મલકિ વેચાણ નડિ) 
   (૭)   વેચાણની શરિો ચકાસવી  
   (૮)   વેચાણનોંધની ખિવણી, સરવાળા અને બાકીઓ િપાસવી 
   ( વાઉચરો : િરર્િર્ા, આવકજાવક પત્રક, ઓિારપત્રક, પત્રવ્ર્વિાર ર્વ.) 
    



* રે્વાર્ારો પાસેર્ી ઉઘરાણીન ું વાઉચચિંગ : 
 

         દેવાદારોને જર્ારે શાખ પર કે ઉધાર માલન ું વેચાણ કરવામાું 
આવે છે અને િેની રકમ જર્ારે દેવાદાર ચકૂવે છે ત્ર્ારે િેન ેઉઘરાણીની 
રકમ કિવેામાું આવે છે. આ રીિે મળેલ રકમને  રોકિમેળમાું આવક બાજ  
પર દશાાવવામાું આવે છે. દેવાદારો પાસેથી મળેલ રકમન ું વાઉલચિંગ 
કરિી વખિે નીચેની બાબિ ધ્ર્ાનમાું રાખવી જોઈએ. 
(૧) ઉઘરાણીની રકમના બદલામાું આપેલ રસીદ કે પિોંચ િપાસવી 
(૨) રસીદ કે પિોંચ પર અર્ધકારીની સિી િપાસવી જોઈએ  
(૩) દેવાદારો સાથે પત્રવ્ર્વિાર દ્વારા સુંમર્િ મેળવવી જોઈએ  
(૪) ઉઘરાણીની િારીખ અન ેબેંકમાું જમા િારીખ ચકાસવી જોઈએ  
(૫) રોકિ વટાવ અન ેકસરની સત્તા  
(૬) ઘાલખાધ માુંિી વાળવાની સત્તા  
 

   (વાઉચરો : રસીદ, પત્રવ્ર્વિાર, વટાવના ર્નર્મો, વટાવ અને ઘાલખાધ   
                માુંિી વાળવાની સત્તા આપિો ઠરાવ, બેંક પાસબ ક ર્વ.) 



* ઉધાર ખરીર્ીન ું વાઉચચિંગ : 
   (૧)   ઉધાર ખરીદીની અર્ધકૃિિા િપાસવી     
   (૨)   િરર્િર્ાની ર્વગિો િપાસવી   
   (૩)   ખરીદીના ખચાા ખરીદ ખાિે જ ઉધાર્ાા છે િે જોવ ું  
   (૪)   ઓિાર, માલ આવકપત્રક અને િરર્િય ું િપાસવ ું  
   (૫)   િરર્િર્ાને ખરીદનોંધ સાથે સરખાવવ ું  
   (૬)   માલની ખરીદીને જ ધ્ર્ાનમાું લેવ ું (ર્મલકિની ખરીદી નડિ) 
   (૭)   ખટૂિા વાઉચરોની નોંધ રાખવી   
   (૮)   પરદેશથી આર્ાિ કરેલા માલની બરાબર ચકાસણી કરવી  
   (૯)   ખરીદનોંધની ખિવણી, સરવાળા અને બાકીઓ િપાસવી 
   (વાઉચરો : માલન ું માુંગણીપત્ર, િરર્િય ું, આવકજાવક પત્રક, ઓિારપત્રક,      
               પત્રવ્ર્વિાર ર્વ.) 



* લેણર્ારોને ચકૂવેલી રકમન ું વાઉચચિંગ : 
 

         વેપારીઓ પાસેથી જર્ારે શાખ પર કે ઉધાર માલની  ખરીદી  
કરવામાું આવે છે અન ેિેના નાણાું જર્ારે કુંપની લેણદારને ચકૂવે છે 
ત્ર્ારે િેને રોકિમેળમાું જાવક બાજ  પર દશાાવવામાું આવે છે. લેણદારોને 
ચકૂવેલ રકમની બાબિમાું ઉચાપિ ના થાર્ િે માટે િેન ું વાઉલચિંગ 
કરિી વખિે નીચેની બાબિ ધ્ર્ાનમાું રાખવી જોઈએ. 
(૧) ચ કવણીની રકમના બદલામાું મળેલ રસીદ કે પિોંચ િપાસવી 
(૨) જેના નાણાું ચકૂવેલ છે િે માલ ખરેખર આવ્ર્ો છે િે જોવ ું  
(૩) લેણદારો સાથે પત્રવ્ર્વિાર દ્વારા સુંમર્િ મેળવવી જોઈએ   
(૪) ખરીદીના નાણાું બે વખિ ચકૂવાર્ા નથી િે જોવ ું   
(૫) આંિડરક અંક શની પધ્ધર્િ અમલમાું છે િેની ખાિરી કરવી    
 

   (વાઉચરો : રસીદ, ચેકના અિર્ધર્ા, િરર્િય ું, સિાનોંધ, પત્રવ્ર્વિાર,  
                કરાર, બેંક પાસબ ક ર્વ.) 



*  કાયમી તમલકતોની ખરીર્ીન ું વાઉચચિંગ : 
 

         કુંપનીના િતે  ઓ પર પાિવા માટે ધુંધાને ઉપર્ોગી એવી કાર્મી 
ર્મલકિો જેવી કે જમીન મકાન, પ્લાન્ટ અને ર્ુંત્રો, પેટન્ટ અને 
કોપીરાઈટ, મોટરકાર વગેરે જેવી ર્મલકિો ખરીદવામાું આવે છે. આવી 
ર્મલકિોની ખરીદી માટે જે રકમ ચકૂવવામાું આવે છે િે રોકિમેળની 
જાવક બાજ એ નોંધવામાું આવે છે. આવા ખચાન ેમિૂીખચા ગણવામાું આવે 
છે. આવી કાર્મી ર્મલકિોની ખરીદી  વેચાણ દથિાવેજ દ્વારા, િાિાપટેથી 
અથવા િરાજીથી ખરીદી શકાર્ છે. 

(અ) જમીન અન ેમકાન : 
        જમીન અને મકાનની ખરીદી અંગે વાઉલચિંગ કરિી વખિે ઓડિટરે 
 નીચેની બાબિોન ું ધ્ર્ાન રાખવ ું જોઈએ. 
(૧) જમીન મકાનની ખરીદી અંગેના વાઉચરો િપાસવા જોઈએ  
(૨) જમીન મકાનની ખરીદી અંગે અર્ધકૃિિા િપાસવી 
(૩) જમીન મકાનની ખરીદી અંગેનો દથિાવેજ જોવો જોઈએ  
(૪) મકાન નવ ું બાુંધેલ ું િોર્ િો આડકિટેક્ટન ું પ્રમાણપત્ર જોવ ું જોઈએ  
(૫) ર્મલકિ ખરીદીના ખચાાઓ જેવાું કે દથિાવેજ ફી, થટેમ્પ ફી, નોંધણી   
     ફી, દલાલી, વકીલ ફી વગેરે ર્મલકિ ખાિ ેઉધાર્ાા છે કે નડિ િે જોવ ું 



(વાઉચરો : રસીદ, વેચાણ દથિાવેજ, િાિાપટાનો કરાર, િરાજી કરનારન ું   
 પ્રમાણપત્ર, આડકિટેક્ટન ું પ્રમાણપત્ર, ચેકના અિર્ધર્ા, બેંક પાસબ ક ર્વ.) 

(બ) પ્લાન્ટ અન ેર્ુંત્રો : 
         પ્લાન્ટ અન ેર્ુંત્રો ની ખરીદી ખબૂ જ મોટા પાર્ા પર કરવામાું 
આવિી િોર્ છે િેથી િે અંગે વાઉલચિંગ કરિી વખિ ેઓડિટરે નીચેની 
બાબિોન ું ધ્ર્ાન રાખવ ું જોઈએ. 
(૧) પ્લાન્ટ અન ેર્ુંત્રોની ખરીદી અંગેના િરર્િર્ા, ચેકના અિર્ધર્ા,  
     ટેન્િરપત્રક, રસીદ વગેરે  િપાસવા જોઈએ  
(૨) પ્લાન્ટ અન ેર્ુંત્રોની ખરીદી અંગે અર્ધકૃિિા િપાસવી 
(૩) જો િરાજીથી  ખરીદી કરવામાું  આવી િોર્ િો  િરાજી  કરનારન ું           
     પ્રમાણપત્ર િપાસવ ું જોઈએ  
(૪) પ્લાન્ટ અન ેર્ુંત્રોનો ગોઠવણી ખચા, મજ રી વગેરે ખચાન ેમિૂીખચા  
     ગણી ર્મલકિમાું ઉમેર્ાા છે કે નડિ િે જોવ ું જોઈએ  
(વાઉચરો: રસીદ, િરર્િય ું, િરાજી કરનારન ું પ્રમાણપત્ર, ચેકના અિર્ધર્ા,  
           બેંક પાસબ ક ર્વ.) 
 



(ક) પેટન્ટ અન ેકોપીરાઈટ : 
         પેટન્ટ અને કોપીરાઈટન ું વાઉલચિંગ કરિી વખિે િેનાું બદલામાું 
ચકૂવેલ રકમની રસીદ અને િેનો કરાર િપાસવો જોઈએ. આવી 
ર્મલકિની અર્ધકાર સોંપણી બાબિમાું જરૂરી કાગલળર્ાું િપાસવા જોઈએ. 
આવી ર્મલકિ ખરીદવાનો ખચા, નોંધણીનો ખચા, એજન્ટન ું કમીશન 
વગેરેને મિૂીખચા ગણી િે ર્મલકિમાું ઉમેરેલો િોવો જોઈએ. પેટન્ટની 
ડરન્ય અલ ફીને મિસે  લી ખચા ગણ્ર્ો છે કે નડિ િે જોવ ું જોઈએ. 
(વાઉચરો : રસીદ, કરાર, ચેકના અિર્ધર્ા, બેંક પાસબ ક ર્વ.) 

(િ) મોટરકાર : 
          ધુંધાના ઉપર્ોગ માટે ખરીદેલી મોટરકારન ું વાઉલચિંગ કરિી 
વખિે ડિપોઝીટ, િરર્િય ું, રસીદ, નોંધણીપત્રક, ટેક્સના લબલો વગેરે 
િપાસવા જોઈએ. વીમા પોલીસી અને મોટરકાર કોના નામ ે છે િે પણ 
િપાસવ ું જોઈએ. મોટરકાર અંગે વર્ા દરર્મર્ાન કરવામાું આવિાું ખચાની 
ર્ોગ્ર્ ફાળવણી કરવામાું આવી છે કે નડિ િે જોવ ું જોઈએ. 
(વાઉચરો : રસીદ, િરર્િય ું, નોંધણીપત્રક, વીમાપોલીસી, ટેક્સના લબલો,  
            ચેકના અિર્ધર્ા, બેંક પાસબ ક ર્વ.) 
 




