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Unit : 4  Internal Check, Internal Audit, Internal 
Control  &  Investigation 

  

આંતરિક અંકુશ, આંતરિક ઓરિટ, આંતરિક નિયતં્રણ અિે 
અન્વેષણ  

 
 

         કંપનીન  ં સચંાલન અન ેમાલલકી અલગ અલગ હોવાથી, આધ નનક 
ધધંાન  ં કદ વધતા ં અને તેમા ં અટપટા પ્રશ્નો ઉપસ્થથત થતા ં કંપનીના 
રોજબરોજના વહીવટની જવાબદારી સચંાલકોની અનેકગણી વધી જાય છે. 
આથી સચંાલકો ધધંો વ્યવસ્થથત ચલાવવા માટે આંતરરક નનયતં્રણની 
પધ્ધનતનો ઉપયોગ કરે છે.આંતરરક નનયતં્રણ એક નવશાળ અંક શ વ્યવથથા 
છે, જેમા ંઆંતરરક અંક શ અન ેઆંતરરક ઓરિટ બનંેનો સમાવેશ થઇ જાય છે.  
         “ધધંાના સચંાલન માટે સચંાલકોએ થથાપેલ, નાણાકંીય તથા અન્ય 
અંક શોની સમગ્ર પધ્ધનતન  ં સચૂન આંતરરક નનયતં્રણ દ્વારા થાય છે, જેમા ં
આંતરરક અંક શ, આંતરરક ઓરિટ અન ેઅંક શના અન્ય થવરૂપોનો સમાવેશ 
થાય છે.” 



* આંતરિક અંકુશ ( Internal Check ) :  

* અર્થ : 
      આંતરરક અંક શની પધ્ધનત એ શ્રમનવભાજનના નસધ્ધાતં પર 
રચાયેલી પધ્ધનત છે. થટાફની એક વ્યસ્તત દ્વારા થયેલ  ંકાયય થટાફની બીજી 
વ્યસ્તત દ્વારા આપોઆપ તપાસાય તે પધ્ધનતને આંતરરક અંક શની પધ્ધનત 
કહવેામા ંઆવે છે. 

* વ્યાખ્યા : 
(૧) થપાઈસર અન ેપેગ્લર : 

“આંતરરક અંક શ કમયચારીઓના કામની એ પ્રકારની વ્યવથથા છે, 
જેમા ં વ્યવહારન  ં પાસ  ં નોંધવાન  ં કાયય એક જ વ્યસ્તતને સોંપવામા ં
આવત  ંનથી. પરરણામે બે કે વધ  વ્યસ્તતઓ સાથ ેમળી જાય નરહ તયા ં
સ ધી છેતરપીંિી કરી શકે નરહ અને સાથોસાથ ભલૂો થવાની 
સભંાવના બન ેતેટલી ઓછી થાય.” 

(૨) િી પૌલા : 
“આંતરરક અંક શ વથત  ત: સતત ઓરિટ છે,જે કમયચારીઓ દ્વારા જાતે 
કરવામા ં આવે છે અન ે જેથી એક કમયચારીન  ં કાયય બીજા કમયચારી 
થવતતં્ર રીતે તપાસે છે.” 



* આંતરિક અંકુશિા લક્ષણો :  

(૧) કમયચારીઓના કાયયન  ંનવભાજન   
(૨) એકન  ંકાયય બીજા દ્વારા તપાસાય  
(૩) કાયયવાહી એક જ કમયચારીના કાબ ૂહઠેળ રહતેી નથી  
(૪) રહસાબોન  ંસતત ઓરિટ થાય છે  
(૫) કાયય અંગેની જવાબદારી નક્કી કરી શકાય છે  
(૬) ભલૂો, છેતરપીંિી અને અનનયનમતતાઓને ઓછો અવકાશ  

 



*  આદશથ આંતરિક અંકુશ પધ્ધનતિા લક્ષણો :  

  (૧)   કાયયન  ંનવભાજન   
  (૨)   આધારરતતા    
  (૩)   કાયયનવનધન  ંપવૂયઘિતર    
  (૪)   નીનતનવષયક સ ચનાની જાણ 
  (૫)   કાયોમા ંપરરવતયનક્ષમતા  
  (૬)   કાયય અવકાશ  
  (૭)   અનામત મેળવવી  
  (૮)   દરરોજ રોકિ રકમ બેંકમા ંજમા કરાવવી  
  (૯)   આપમેળી ખાતાવહી  
  (૧૦) ફેરફારની સ ગમતા  
  (૧૧) યતં્રોનો ઉપયોગ  
  (૧૨) આંતરરક અહવેાલ  



* આંતરિક અંકુશિા ઉદે્દશો / હતેઓુ :  

(૧) ભલૂો શોધવી અને અટકાવવી  
(૨) છેતરપીંિી શોધવી અને અટકાવવી   
(૩) અનનયનમતતાઓ  દૂર કરવી   
(૪) જવાબદારી નક્કી કરી શકાય  
(૫) રહસાબો સાચા લખાય તેવી વ્યવથથા કરવી   
(૬) રહસાબો ઝિપથી તૈયાર કરી શકાય તેવી પધ્ધનત અમલમા ંમકૂવી  
(૭) વ્યવહાર લખવાનો રહી ન જાય તેની ખાતરી કરવી 
(૮) કમયચારીઓ પર નૈનતક અંક શ રાખવો   

 



* આંતરિક ઓરિટ ( Internal Audit ) :  

     મોટી કંપનીઓમા ંથતા અનેક વ્યવહારોની નોંધ અંગે યોગ્ય અંક શ 
રાખવામા ંનરહ આવે તો ભલૂો અન ેગોટાળાઓ થવાની શક્યતાઓ વધી 
જાય છે. આથી મોટી કંપનીઓમા ંપોતાના જ પગારદાર કમયચારીઓ દ્વારા 
રહસાબોન  ં નનયનમત ઓરિટ કરાવવામા ંઆવે છે. આ વ્યવથથાને “આંતરરક 
ઓરિટ” તરીકે ઓળખવામા ં આવે છે. આંતરરક ઓરિટન  ં કાયય કરનારને 
આંતરરક ઓરિટર કહવેામા ંઆવે છે. જો કે આ ઉપરાતં સામાન્ય સભાએ 
નનમેલા બહારના ઓરિટર દ્વારા પણ રહસાબોન  ંઓરિટ થાય જ છે. 
* આંતરિક ઓરિટિા હતેઓુ : 

(૧) વહીવટી ક્ષેત્ર ેકાયયક્ષમતા મેળવી આપવામા ંમદદ કરવી  
(૨) પધ્ધનત, નીનત અન ેનવનધઓન  ંપાલન કરાવવ  ં
(૩) ભલૂ, છેતરપીંિી કે ગોટાળા શોધી કાઢવા  
(૪) વ્યવહારોની અનધકૃતતા તપાસવી 
(૫) વાનષિક રહસાબો તૈયાર કરાવવા  
(૬) વાનષિક ઓરિટન  ંકાયય સરળ અન ેઝિપી બનાવવ  ં 



* આંતરિક અંકુશ અિે આંતરિક ઓરિટ વચ્ચેિા તફાવતિા   
   મદુ્દાઓ : 

(૧) વ્યાખ્યા  
(૨) ઉદે્દશ  
(૩) કામનો ક્રમ   
(૪) કાયય વ્યવથથા   
(૫) કમયચારીઓ    
(૬) રહસાબો પર અંક શ  
(૭) વ્યવથથા  



* અન્વેષણ ( Investigation ) :  

* અર્થ : 
      રહસાબોની સાચાપણાની ખાતરી કરવાના કાયયને ઓરિરટિંગ કહવેામા ં
આવે છે. જયારે આવા ઓરિટ થયેલા રહસાબોની કોઈ ખાસ હતે   માટે 
ઊંિાણપવૂયક નવગતવાર અને તલથપશી તપાસ કરવામા ં આવ ે તો તેને 
અન્વેષણ કહવેામા ંઆવે છે. આ નવનશષ્ટ તપાસનો મ ખ્ય હતે   રહસાબોની 
નવગતવાર તપાસનો છે, છતા ં તેમા ં અન્ય બાબતોની તપાસન ે પણ 
આવરી લેવામા ંઆવે છે. દા.ત. સચંાલકોની નીનતમત્તા. 

* વ્યાખ્યા : 
(૧) થપાઈસર અન ેપેગ્લર : 

“અન્વેષણ શબ્દનો અથય રહસાબની કોઈ ખાસ હતે   માટેની તપાસ 
એવો થાય છે.” 

(૨) ટેલર અને પેરી : 
“અન્વેષણમા ં ચોપિા અન ે રહસાબોથી આગળ જઈને ધધંાના કે 
વ્યવથથાતતં્રની ટેક Ÿનનકલ, નાણાકંીય અન ે આનથિક પરરસ્થથનતની 
તપાસનો સમાવેશ થાય છે.” 



*  ઓરિટ અિે અન્વેષણ વચ્ચેિા તફાવતિા મદુ્દાઓ : 

(૧)  વ્યાખ્યા  
(૨)  ઉદે્દશ  
(૩)  કોણ કરાવે  
(૪)  ફરજજયાત 
(૫)  તપાસેલા રહસાબો  
(૬)  સમય  
(૭)  ચોપિાની તપાસ  
(૮)  પ્રાયોલગક તપાસ  
    

(૯)   અહવેાલ 
(૧૦) અહવેાલન  ંથવરૂપ  
(૧૧) અહવેાલ કોને રજૂ કરવો ? 
(૧૨) નનમણ ૂકં  
(૧૩) હવાલાઓ 
(૧૪) તલથપશી તપાસ  
(૧૫) કોણ કરે 
(૧૬) કાયયક્ષેત્ર    



* અન્વેષણ કિતા ંધ્યાિમા ંિાખવાિા મદુ્દાઓ :  

(૧)  કાયયક્ષેત્રની મારહતી  
(૨)  હતે  ની જાણકારી   
(૩)  ઓરિટરનો અહવેાલ મેળવવો   
(૪)  પરરવતયનશીલ તપાસ કાયયક્રમ   
(૫)  કામકાજના કાગળોની જવાબદારી   
(૬)  નનષ્પક્ષ અલભપ્રાય  
(૭)  રજૂ થયેલા રહસાબો અંગે સાવચેતી  
(૮)  અસીલન  ંરહત ધ્યાનમા ંલઇ કાયય કરવ  ં  
(૯)  કાળજીપવૂયક અહવેાલ ઘિવો   



* અન્વેષણિા હતેઓુ :  

(૧)  ધધંો ખરીદવાનો ઈરાદો રાખનાર વતી અન્વેષણ   
(૨)  ધધંાને નાણાનં   ંનધરાણ કરવા માગંતા લેણદાર વતી અન્વેષણ    
(૩)  જયારે દગાની શકંા હોય તયારે ધધંાના માલલક વતી અન્વેષણ    
(૪)  જયારે ધધંાના નફામા ંઅસાધારણ વધઘટ થઇ હોય તયારે ધધંાના   
      માલલક તરફથી થત   ંઅન્વેષણ  
(૫)  સલૂચત કંપનીના થથાપકો દ્વારા નવજ્ઞાપનપત્ર માટે અન્વેષણ    
(૬)  ભાગીદારી પેઢીમા ંજોિાવા માગંતી વ્યસ્તત વતી અન્વેષણ   
(૭)  કંપનીના શેર ખરીદવા ઈચ્છતા રોકાણકાર વતી અન્વેષણ    



* ધધંો ખિીદવાિો ઈિાદો િાખિાિ વતી અન્વેષણ :  

* અન્વેષણ વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દાઓ : 
  (૧)  ન.ન .ખાત   ંઅને પા.સ. મેળવી લેવા ંઅને તેની તપાસ કરવી   
  (૨)  ન.ન .ખાતાની ખાનાવાર વ્યવસ્થથત ગોઠવણી કરી તપાસ કરવી     
  (૩)  વેચાણ, ખરીદી, આખર થટોક વગેરેની નવગતવાર તપાસ કરવી    
  (૪)  નફાન કશાન ખાતામા ંખચયની તપાસ કરવી  
  (૫)  નફાન કશાન ખાતામા ંકેટલાકં વધારા ઘટાિા કરવા  
  (૬)  પાકા સરવૈયાની તપાસ કરવી   
  (૭)  કંપની પાસે ધધંો ખરીદવાનો હોય તો શેરમિૂી, શેરહોલ્િરોના હક,   
        રિનવિન્િ, મેમોરેન્િમ, આટીકલ્સ, શેરની રકિંમત વગેરે તપાસવા   
  (૮)  નફાને અસર કરતા ંપરરબળો નવચારવા   
  (૯)  અહવેાલ તૈયાર કરવો    



* િાણાનં ુ ંનધિાણ કિવા લેણદાિ કે બેંક વતી અન્વેષણ :  

* અન્વેષણ વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દાઓ : 
  (૧)  નાણા ંઉછીના લેવાનંા હતે  ની તપાસ   
  (૨)  જામીનગીરીની તપાસ     
  (૩)  ભતૂકાળમા ંનકારાયેલ લોનની તપાસ   
  (૪)  નમલકત પર બોજની તપાસ  
  (૫)  પ્રવાહી સ્થથનતની તપાસ   
  (૬)  કમાવાની શસ્તતની તપાસ  
  (૭)  પાકા સરવૈયાની તપાસ   
  (૮)  સચંાલકોના ચારરત્ર્યની તપાસ      



* િવા પ્રોજેક્ટ કે નવસ્તિણિી લોિ માટે બેંક વતી અન્વેષણ 

* અન્વેષણ વખતે ધ્યાનમા ંરાખવાના મ દ્દાઓ : 
  (૧)   અંદાજી નાણાકીય પત્રકો    
  (૨)   પરરપતવતાનો સમયગાળો     
  (૩)   ઉતપાદન શસ્તતનો ઉપયોગ    
  (૪)   પિતરન  ંમાળખ  ં  
  (૫)   કરવેરા    
  (૬)   સચંાલકીય વેતન   
  (૭)   નાણાકીય વ્યવથથા    
  (૮)   કાયયશીલ મિૂીનો અંદાજ  
  (૯)   જામીનગીરી  
  (૧૦) હપતાન  ંસમયપત્રક       




