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Unit : 4  Environmental Accounting 

પર્ાાવરણલક્ષી હિસાબી પધ્ધતત   

* અર્થ : 
      કોઈ પણ કંપની એ સમાજનો જ એક ભાગ છે. આ કંપનીઓ 
સમાજના જ સાધનોનો ઉપયોગ કરીને સમાજ માટે જ તેમન ે ઉપયોગી 
એવી વસ્ત ુ કે સેવાઓનુ ં ઉત્પાદન કરે છે. કંપનીઓ સમાજને લીધ ે જ 
સફળતા પ્રાપ્ત કરે છે. 
      કોઈ પણ દેશની કુદરતી સાધનસપંત્તિઓ જેવી કે પાણી, હવા, ઉર્જથ, 
ખનીજ, જગંલો, વનસ્પત્તત, જડીબટુ્ટીઓ, આબોહવા, તેલ, ભપુષૃ્ઠરચના, 
વરસાદ, બદંરની સવલતો, જીવસષૃ્ષ્ટ વગેરે ધધંાકીય પ્રવતૃ્તિઓને નોંધપાત્ર 
અસર કરે છે. આવા પયાથવરણના સાધનો ઉધોગોને બબનમાનવ સર્જિત 
સપંત્તિ પરૂી પાડે છે. 
       આવી અમલૂ્ય કુદરતી સપંત્તિ અને પયાથવરણના હહસાબો રાખવા એ 
રાષ્રીય કક્ષાનુ ંજરૂરી કાયથ છે. પયાથવરણ અન ે કુદરતી સાધનોની આવકો, 
ખચાથઓ, ઘસારો, સપંત્તિનુ ંમલૂ્યાકંન, તેમારં્ી ફેલાતા ંપ્રદૂષણ ત્તનવારવાના 
પગલા ંઅન ેતેની રજૂઆત હહસાબી ચોપડાઓમા ંર્વા જોઈએ. 



* વ્યાખ્યા  : 
(૧) સરળ શબ્દોમા ં- 

 “ પયાથવરણલક્ષી હહસાબી પધ્ધત્તત એ પયાથવરણની બાબતો અંગેની 
હહસાબોની નોંધ કરવાની પધ્ધત્તત છે.” 

(૨) ત્તવશાળ અર્થમા ં-  
“ પયાથવરણને લગતી કુદરતી સાધનસપંત્તિનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ,ંતે અંગેની 
આવક માપવી, તે અંગેના ખચાથઓની નોંધ રાખવી, તેનો અંદાજ મકુવો  
અન ે તેના પરનો ઘસારો ગણવાની હિયાન ે પયાથવરણલક્ષી હહસાબી   
પધ્ધત્તત કહવેાય છે. 

(૩) સવથગ્રાહી વ્યાખ્યા - 
“ પયાથવરણલક્ષી હહસાબી પધ્ધત્તત એ કુદરતી સાધનસપંત્તિ અને 
પયાથવરણના હહસાબો રાખવાની પધ્ધત્તત છે, જે દ્વારા રાષ્રની આત્તર્િક  
પ્રવતૃ્તિઓ, સામાર્જજક કલ્યાણ અને કુદરતી સપંત્તિઓની ર્જળવણીનો 
ખ્યાલ મેળવવાના પ્રયત્નો કરવામા ંઆવે છે.” 



* પર્ાાવરણલક્ષી હિસાબી પધ્ધતતન ું કાર્ાકે્ષત્ર :  

  (૧)   રાષ્રીય આવકનો ખ્યાલ      
  (૨)   ખચથનો ખ્યાલ     
  (૩)   કુદરતી સપંત્તિઓનો ઘસારો        
  (૪)   કુદરતી સાધન સપંત્તિઓનુ ંમલૂ્યાકંન    
  (૫)   રાષ્રીય પાકા સરવૈયામા ંઉલ્લેખ      
  (૬)   હકિંમત નક્કી કરવી   
  (૭)   ઔદ્યોબગક ત્તવકાસમા ંફાળો    
  (૮)   પયાથવરણલક્ષી ફાળો     
  (૯)   સામાર્જજક કલ્યાણ અને હહત       

   
   
     



* પર્ાાવરણલક્ષી હિસાબી પધ્ધતતની ઉપર્ોગિતા :  

  (૧)   નફા પર ર્તી અસર માપવા માટે       
  (૨)   ખચાથઓ અને આવકો નક્કી કરવા માટે      
  (૩)   કુદરતી સપંત્તિના મલૂ્યાકંન માટે         
  (૪)   રાષ્રીય પાકા સરવૈયામા ંકુદરતી સાધનસપંત્તિ દશાથવવા માટે      
  (૫)   પ્રદૂષણની પ્રત્તતકળૂ અસર દૂર કરવા માટે સધુારાલક્ષી પગલા ંલેવા    
  (૬)   સામાર્જજક જવાબદારી અદા કરવા માટે    
  (૭)   દેશની આત્તર્િક પ્રવતૃ્તતઓ ર્જણવા માટે     
  (૮)   આત્તર્િક અને રોકાણ ત્તનણથય માટે      
  (૯)   સમાજના સ્વાસ્્ય, કલ્યાણ અને સખુાકારી હહત માટે   
  (૧૦) ઔદ્યોબગક ત્તવકાસને વેગ આપવા માટે  
  (૧૧) આત્તર્િક ત્તવશ્લેષણ અને કામગીરી માપવા       



* પર્ાાવરણલક્ષી હિસાબી પધ્ધતતની કાર્ાવાિી :  

  (૧)  નફા નકુશાન ખાત ુ ં      
  (૨)  પાકંુ સરવૈયુ ં      
  (૩)  અંદાજપત્રો          
  (૪)  બાહ્ય અહવેાલપે્રષણ      
* હિસાબનીશ સમક્ષ મ ખ્ર્ પડકારો :     
  (૧)  પયાથવરણ પર ધધંાકીય એકમની અસરો કેવીરીતે માપવી ? 
  (૨)  કંપનીઓ દ્વારા પયાથવરણમા ંર્તા ંપહરવતથનોની હકિંમત કેટલી આંકવી ?     
  (૩)  નાણાકંીય મલૂ્ય નક્કી કરવા કઈ કસોટીઓ ત્તવકસાવવી ?       
  (૪)  પયાથવરણલક્ષી ત્તમલકતો પર ઘસારો કેવી રીતે ગણવો ?    
  (૫)  બાકી કુદરતી સાધનસપંત્તિ માટેનો અંદાજ કેવી રીતે મકુવો ?  
  (૬)  ચોપડાઓમા ંખચાથ, આવક, ઘસારો અને સપંત્તિનુ ંમલૂ્ય કેટલુ ંદશાથવવુ ં?      



* પર્ાાવરણલક્ષી હિસાબી પધ્ધતતનો ભારતમાું તવકાસ  :  
 

        પયાથવરણલક્ષી હહસાબી પધ્ધત્તત એ ત્તવકસતો જતો ખ્યાલ છે. ત્તવશ્વમા ં
અમેહરકા ,નોવ ેઅન ેફ્ાસં જેવા દેશોમા ંઆ પધ્ધત્તતની શરૂઆત ર્ઇ ગઈ છે. 
ભારતમા ંપણ કુદરતી સાધનસપંત્તિઓનો ભડંાર ત્તવપલુ પ્રમાણમા ં છે. જેનો 
ઔદ્યોબગક એકમો મોટા પ્રમાણમા ં ઉપયોગ કરે જ છે. જો કે તેની સામે 
પ્રદૂષણનો પ્રશ્ન ખબુ જ ગભંીર બન્યો છે. ત્યારે પયાથવરણલક્ષી હહસાબી 
પધ્ધત્તતનો અમલ અત્તનવાયથ બન્યો છે. ભારત સરકાર અન ેકંપનીઓએ પણ 
પયાથવરણની ર્જળવણી કરવા, પયાથવરણને શધુ્ધ રાખવા અન ે પ્રદૂષણ 
અટકાવવા જરૂરી પગલાઓં લેવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. 
        રાષ્રીય દૃષ્ષ્ટએ પયાથવરણલક્ષી હહસાબી પધ્ધત્તત મહત્વની હોવાર્ી 
હહસાબોમા ં કુદરતી સાધનસપંત્તિની આવક, ખચથ, ઘસારો, મલૂ્યાકંન, 
ર્જળવણી અન ે અંદાજોની ત્તવચારણા ર્વા લાગી છે. ઘણી કંપનીઓ દ્વારા 
પયાથવરણની ર્જળવણી અન ેપ્રદૂષણ અટકાવવા માટેના પગલાઓં લેવામા ં
આવી રહ્યા છે. રાષ્રના આત્તર્િક ત્તવકાસ, સામાર્જજક કલ્યાણ, ઔદ્યોબગક ત્તવકાસ, 
લોકોની તદુંરસ્તી અન ેસલામતી  માટે, પ્રદૂષણ ત્તનવારણ અન ેત્તનયતં્રણ માટે 
પયાથવરણલક્ષી હહસાબી પધ્ધત્તત મહત્વની પરુવાર ર્ઇ શકે એમ હોવાર્ી 
પયાથવરણલક્ષી અબભગમને સહિય બનાવવામા ંઆવી રહ્યો છે. 




