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[RBT = સંબહર્ાનો આ ઘટક Registered Behavior Technicians™ સાથે સંિબં ધર્ છે ]

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોનું જિાિદાર આચરણ.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો વ્યિસાયના વ્યિહારના ઉચ્ચ ધોરણો જાળિે છે .
1.0

િૈજ્ઞાબનક માબહર્ી પર બિશ્િાસ.RBT

1.1

માનિર્ાની સેિાની જોગિાઈમાં િૈજ્ઞાબનક અથિા વ્યિસાબયક બનણડયો િેર્ી િખર્ે અથિા બિદ્િત્તાપૂણડ કે વ્યિસાબયક પ્રયાસોમાં
સંકળાર્ી િખર્ે, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િૈજ્ઞાબનક ર્થા િર્ડણૂક-સંિંધી બિશ્િેષણના આધારે વ્યિસાબયક રૂપે બનધાડફરર્ માબહર્ી પર
આધાર રાખે છે .
સામર્થયડની સીમાઓ.RBT

1.2
(a) િધા

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના બશિણ, પ્રબશિણ અને બનરીબિર્ અનુર્િ અનુસાર ર્ેમના સામર્થયડની સીમાઓની
અંદર જ સેિાઓ ર્થા બશિણ આપે છે અને સંશોધન કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પ્રથમ યોગ્ય અભ્યાસ, પ્રબશિણ િીધા િાદ, બનરીિણ કયાડ િાદ અને/અથિા સંિંબધર્ િેત્રોના
સામર્થયડિાન સિાહકારોની સિાહ િીધા િાદ જ સેિાઓ ર્થા બશિણ આપે છે અથિા નિાં િેત્રોમાં (દા. ર્. િસ્ર્ી,
પદ્ધબર્ઓ, િર્ડણૂકોમાં) સંશોધન કરે છે .
1.3

વ્યિસાબયક બિકાસ દ્િારા સામર્થયડની જાળિણી.RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો યોગ્ય સાબહત્ય િાંચીને, કૉન્િરન્સો અને કન્િેન્શનોમાં ઉપબસ્થર્ થઈને, િકડશૉપમાં ર્ાગ િઈને, િધારાનું
કોસડિકડ મેળિીને અને/અથિા યોગ્ય વ્યિસાબયક ઓળખ મેળિીને અને જાળિીને ર્ેમના િેત્રની હાિની િૈજ્ઞાબનક ર્થા
વ્યિસાબયક માબહર્ી બિશેના જ્ઞાનની જાળિણી કરે છે અને ર્ેઓ જે બનપુણર્ાનો ઉપયોગ કરે છે ર્ેની જાળિણી માટે પ્રચબિર્
પ્રયાસો હાથ ધરે છે .
1.4

અખંફર્ર્ર્ા.RBT

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો સત્યિાદી અને પ્રમાબણક હોય છે અને અન્ય િોકોમાં સત્યિાફદર્ા ર્થા પ્રમાબણકર્ાને પ્રોત્સાહન
આપિા માટેનું િાર્ાિરણ રચે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો એિી સંર્બિર્ર્ાઓનો અમિ નથી કરર્ા કે જે ના કારણે અન્ય િોકો છે ર્રામણી, ગેરકાયદેસર અથિા
અનૈબર્ક િર્ડણૂક કરે.
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો કાયડની ઉચ્ચ ગુણિત્તા િર્ે િરજો અને કરારસંિંધી ર્થા વ્યિસાબયક પ્રબર્િદ્ધર્ાઓનું પાિન કરે છે
અને પાિન થઈ ન શકે ર્ેિી િાિર્ો માટે પ્રબર્િદ્ધ થર્ા નથી.
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની િર્ડણૂક, ર્ેઓ જે સામાબજક ર્થા વ્યિસાબયક સમુદાયના સભ્યો છે ર્ેની કાયદેસર ર્થા નૈબર્ક
સંબહર્ાઓનું પાિન કરે છે .
(e) જો િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની નૈબર્ક જિાિદારીઓનો કાયદા અથિા ર્ેઓ સંકળાયેિા હોય ર્ે સંગઠનની કોઈ પણ નીબર્
સાથે બિિાદ થાય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આ સંબહર્ા પ્રબર્ ર્ેમની પ્રબર્િદ્ધર્ા પ્રદર્શશર્ કરે છે અને કાયદાનુસાર
જિાિદારીથી બિિાદ ઉકેિિાના પગિાં િે છે . (10.2a BACBને સમયસર પ્રબર્સાદ આપિો, અહેિાિ આપિો અને ર્ેને

પ્રદાન કરેિી માબહર્ી અદ્યર્ન કરિી, પણ જુ ઓ)

1.5

વ્યિસાબયક અને િૈજ્ઞાબનક સંિધ
ં ો.RBT

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો વ્યાખ્યાબયર્, વ્યિસાબયક અથિા િૈજ્ઞાબનક સંિંધ અથિા ર્ૂબમકાના સંદર્ડમાં જ િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની

સેિાઓ પ્રદાન કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જ્યારે િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની સેિાઓ પ્રદાન કરે, ત્યારે ર્ેઓ િર્ડણૂક બિશ્િેષણના વ્યિસાયમાં
બિર્ાિના-સંિધ
ં ે પદ્ધબર્સર રહીને, આ સેિાઓ મેળિનારને પૂરેપૂરી સમજાય ર્ેિી ર્ાષાનો ઉપયોગ કરે છે . ર્ેઓ સેિા
આપર્ાં પહેિાં આિી સેિાઓના પ્રકાર બિશે યોગ્ય માબહર્ી આપે છે અને િાદમાં પફરણામો ર્થા બનષ્કષો બિશે યોગ્ય
માબહર્ી આપે છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોના બિબશષ્ટ વ્યબક્ર્ઓ અથિા સમૂહો સંિંધી કાયડને િય, જાબર્, કુળ, સં સ્કૃબર્, િંશીયર્ા, મૂળ રાષ્ટ્રીયર્ા,
ધમડ, જાર્ીય અબર્ગમ, અિમર્ા, ર્ાષા, અથિા સામાબજક-આર્શથક બસ્થબર્ નોંધપાત્ર રીર્ે અસર કરર્ી હોય, ત્યારે
પોર્ાની સેિાઓનું સામર્થયડ સુબનબશ્ચર્ કરિા માટે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આિશ્યક પ્રબશિણ, અનુર્િ, સિાહ અને/અથિા
બનરીિણ મેળિે છે અથિા ર્ેઓ યોગ્ય ર્જ્જ્ઞનો સંદર્ડ આપે છે .
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પોર્ાની કાયડ-સંિંધી પ્રિૃબત્તઓમાં િય, જાબર્, કુળ, સંસ્કૃબર્, િંશીયર્ા, મૂળ રાષ્ટ્રીયર્ા, ધમડ, જાર્ીય
અબર્ગમ, અિમર્ા, ર્ાષા, સામાબજક-આર્શથક બસ્થબર્ અથિા કાયદા દ્િારા પ્રબર્િંબધર્ કોઈ પણ મુદ્દાના આધારે
વ્યબક્ર્ઓ અથિા સમૂહો સાથે ર્ેદર્ાિ રાખર્ા નથી.
(e) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જે મની સાથે કાયડ સંિંધી ફક્રયાપ્રબર્ફક્રયા કરર્ા હોય ર્ેમની સાથે, કાયદા અનુસાર, ર્ે વ્યબક્ર્ઓની િય,
જાબર્, કુળ, સંસ્કૃબર્, િંશીયર્ા, મૂળ રાષ્ટ્રીયર્ા, ધમડ, જાર્ીય અબર્ગમ, અિમર્ા, ર્ાષા, સામાબજક-આર્શથક બસ્થબર્ જે િા
પફરિળોના આધારે ઇરાદાપૂિડક એિી િર્ડણૂક નથી કરર્ા કે જે વ્યબક્ર્ઓને હેરાનગબર્ કરે અથિા ર્ેમની પ્રબર્ષ્ઠાને હાબન
પહોંચાર્ે.
(f) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માને છે કે ર્ેમની વ્યબક્ર્ગર્ સમસ્યાઓ અને સંઘષો ર્ેમની અસરકારકર્ાને ખિેિ પહોંચાર્ી શકે છે .
જ્યારે પોર્ાની િમર્ાનુસાર સિોત્તમ સેિા પ્રદાન કરિામાં પોર્ાની વ્યબક્ર્ગર્ પફરબસ્થબર્ઓ આર્ખીિી િને ર્ેમ હોય,
ત્યારે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સેિા પ્રદાન કરિાથી દૂર રહે છે .
1.6

એકથી િધુ સંિધ
ં ો અને બહર્ોની બિસંિાફદર્ા.RBT

(a) એકથી

િધુ સંિંધોની સંર્િર્: હાબનકારક અસરોને કારણે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો એકથી િધુ સંિંધો રાખિાનું ટાળે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ એકથી િધુ સંિંધોની સંર્િર્: હાબનકારક અસરો બિશે હંમશ
ે ાં સંિેદનશીિ રહેિું જોઈએ. જો
િર્ડણૂક બિશ્િેષકોને જાણિા મળે કે અનપેબિર્ પફરિળોને કારણે એકથી િધુ સંિંધો થયા છે , ર્ો ર્ેઓ ર્ેનો ઉકેિ િાિિા
માટે પ્રયાસ કરે છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો એકથી િધુ સંિંધોની સંર્િર્: હાબનકારક અસરોથી િાકેિ થાય છે અને ર્ેના બિશે ક્િાયન્ટોને ર્થા
બનરીબિર્ોને માબહર્ગાર કરે છે .
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટોને કોઈ ર્ેટ આપર્ા નથી કે ર્ેમના ર્રિથી કોઈ ર્ેટ સ્િીકારર્ા નથી, કારણ કે આ એકથી િધુ
સંિંધોનો ર્ાગ છે .
1.7

શોષક સંિધ
ં ો.RBT

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો બિદ્યાથીઓ, બનરીબિર્ો, કમડચારીઓ, સંશોધનના પ્રબર્ર્ાગીઓ અને ક્િાયન્ટો જે િી વ્યબક્ર્ઓ, કે જે મના
પ્રબર્ ર્ેમની બનરીિણ કરિાની, મૂલયાંકન કરિાની અથિા અન્ય સત્તા હોય ર્ેમનું, શોષણ કરર્ા નથી.
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટો, બિદ્યાથીઓ અથિા બનરીબિર્ો સાથે જાર્ીય સંિંધ િાંધર્ા નથી, કારણ કે આિા સંિંધો
બનણડયશબક્ર્ને નિળી પાર્ે છે અથિા શોષક િને છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટો, બિદ્યાથીઓ અથિા બનરીબિર્ો સાથેનો વ્યિસાબયક સંિધ
ં ઔપચાફરક રીર્ે સમાપ્ર્ થયાના
ઓછામાં ઓછા િે િષડ સુધી ર્ેમની સાથે જાર્ીય સંિંધ િાંધિાથી દૂર રહે છે .
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સેિાઓનો બિબનમય કરર્ા નથી, બસિાય કે બિબનમય માટે િેબખર્ કરાર કરિામાં આવ્યો હોય, કે (1)

જે ના માટે ક્િાયન્ટ અથિા બનરીબિર્ે બિનંર્ી કરી હોય; (2) સેિાઓ પૂરી પાર્િામાં આિી હોય ર્ે બિસ્ર્ારમાં ફરિાજ
હોય; અને (3) િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની પૂરી પાર્િામાં આિેિી સેિાઓને યોગ્ય અને અનુરૂપ હોય.
ક્િાયન્ટો પ્રબર્ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જિાિદારી.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટના મહત્તમ બહર્માં કાયડ કરિાની જિાિદારી ધરાિે છે . અહીં ઉપયોગમાં િેિામાં આિેિ ક્િાયન્ટ
શબ્દ એ દરેકને િાગુ થાય છે જે ને િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સેિાઓ પૂરી પાર્ે છે , જે મ કે અમુક વ્યબક્ર્ (સેિા મેળિનાર), સેિા
મેળિનારના માર્ા-બપર્ા અથિા િાિી, સંગઠનના પ્રબર્બનબધ, જાહેર અથિા ખાનગી સંગઠન, સંસ્થા કે કૉપોરેશન.

2.0

2.1

ક્િાયન્ટો સ્િીકારિા.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માત્ર એિી જ વ્યબક્ર્ઓને ર્થા અબસ્ર્ત્િોને ક્િાયન્ટ ર્રીકે સ્િીકારે છે જે મની બિનંર્ીકૃર્ સેિાઓ
િર્ડણૂક બિશ્િેષકોના બશિણ, પ્રબશિણ, અનુર્િ, ઉપિબ્ધ સ્રોર્ો અને સંગઠનની નીબર્ઓને અનુરૂપ હોય. આ
પફરબસ્થબર્ઓની ગેરહાજરીમાં િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ એિા િર્ડણૂક બિશ્િેષકના બનરીિણ હેઠળ અથિા સિાહ મુજિ કાયડ
કરિું જોઈએ, જે નું પ્રમાણપત્ર આિી સેિાઓ આપિાની અનુમબર્ આપર્ું હોય.
2.2

જિાિદારી.RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જિાિદારી િર્ડણૂક બિશ્િેષણની સેિાઓથી અસરગ્રસ્ર્ થર્ા સિડ પિો પ્રબર્ છે . જ્યારે એકથી િધુ
પિો સંકળાયેિા હોય અને ક્િાયન્ટ ર્રીકે વ્યાખ્યાબયર્ થઈ શકે ર્ેમ હોય, ત્યારે િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ પિોને સ્ર્રમાં
બિર્ાબજર્ કરિા જોઈએ અને વ્યાખ્યાબયર્ સંિંધના પ્રારંર્થી સંદેશાવ્યિહાર કરિો જોઈએ. િર્ડણૂક બિશ્િેષકો કોઈ પણ
પફરબસ્થબર્માં સેિાઓના પ્રાથબમક અંબર્મ િાર્ાથીને ઓળખે ર્થા સંદેશાવ્યિહાર કરે છે અને ર્ેના અથિા ર્ેણીના બહર્માં
ઉત્તમ હોય ર્ેિી સિાહ આપે છે .
2.3
સિાહ.
(a) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િાગુ થર્ા કાયદા ર્થા કરાર સંિંધી િરજો સબહર્, યોગ્ય સંમબર્ સાથે, અને અન્ય સંિંબધર્ બિચારોને
અધીન, મુખ્યત્િે ર્ેમના ક્િાયન્ટોના ઉત્તમ બહર્ આધાફરર્ યોગ્ય સિાહ ર્થા ર્જ્જ્ઞ પાસે મોકિિાની વ્યિસ્થા કરે છે .
(b) જ્યારે સૂબચર્ કરિામાં આવ્યું હોય અને વ્યિસાબયક રૂપે યોગ્ય હોય, ત્યારે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના ક્િાયન્ટોને
અસરકારક ર્થા યોગ્ય રીર્ે સેિા આપિા માટે, િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની ફિિસૂિીજન્ય ધારણાઓ ર્થા બસદ્ધાંર્ો સાથે
સુસંગર્ હોય ર્ે રીર્ે, અન્ય વ્યિસાબયકોને સહકાર આપે છે .
2.4
સેિાઓમાં ર્ૃર્ીય પિનો સમાિેશ.
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો જ્યારે ર્ૃર્ીય પિની બિનંર્ીને કારણે કોઈ વ્યબક્ર્ને અથિા અબસ્ર્ત્િને સેિા પ્રદાન કરિા માટે સંમર્
થાય છે ત્યારે, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો શક્ય હોય ત્યાં સુધી ર્થા સેિાના પ્રારંર્ે, દરેક પિ સાથેના સંિધ
ં ના પ્રકાર ર્થા
સંર્બિર્ બિસંિાદો બિશે સ્પષ્ટર્ા કરે છે . આ સ્પષ્ટર્ામાં િર્ડણૂક બિશ્િેષક (જે મ કે થેરાબપસ્ટ, સંગઠનીય સિાહકાર
અથિા બિશેષજ્ઞ સાિી)ની ર્ૂબમકા, પ્રદાન કરિામાં આિેિી સેિાઓના અથિા મેળિેિી માબહર્ીના સંર્બિર્ ઉપયોગો
અને ગોપનીયર્ાની મયાડદાઓ હોઈ શકે છે ર્ે હકીકર્નો સમાિેશ થાય છે .
(b) જો ર્ૃર્ીય પિના સમાિેશના કારણે, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માટે બિસંિાદી ર્ૂબમકા કરિાનું આગળથી જાણી શકાય ર્ેિું
જોખમ હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પોર્ાની જિાિદારીઓના પ્રકાર ર્થા ફદશાબનદેશની સ્પષ્ટર્ા કરે છે , િાિર્ો આગળ
િધે ર્ેમ િધાં પિોને યોગ્ય રીર્ે માબહર્ગાર રાખે છે અને આ સંબહર્ા અનુસાર પફરબસ્થબર્નો ઉકેિ િાિે છે .
(c) ર્ૃર્ીય પિની બિનંર્ીને કારણે સગીર અથિા સંરબિર્ જનર્ાનો સભ્ય હોય ર્ેિી વ્યબક્ર્ને સેિા પ્રદાન કરર્ી િખર્ે,
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સુબનબશ્ચર્ કરે છે કે સેિાઓના અંબર્મ પ્રાપ્ર્કર્ાડના માર્ા-બપર્ા અથિા ક્િાયન્ટ-સરોગેટને, પ્રદાન
કરિામાં આિનાર સેિાઓના પ્રકાર ર્થા કાયડિેત્રની મયાડદાની સાથે-સાથે િધા સેિા રેકોર્ડ ર્થા ર્ેટાના ર્ેમના અબધકાર

બિશે, માબહર્ી આપિામાં આિી છે .
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટો પ્રબર્ કાળજીને ટોચની પ્રાધાન્યર્ા આપે છે , જો ર્ૃર્ીય પિ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની
ર્િામણોથી બિરૂદ્ધ હોય ર્ેિી સેિાઓની આિશ્યકર્ાઓ રજૂ કરે, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટના ઉત્તમ બહર્ માટે
આિા બિસંિાદનો ઉકેિ િાિિા માટે િંધાયેિા છે . જો આિો બિસંિાદ ઉકેિી ન શકાય, ર્ો ક્િાયન્ટને િર્ડણૂક બિશ્િેષક
ર્રિથી મળર્ી સેિાઓ, યોગ્ય સંક્રમણ િાદ, િંધ થઈ શકે છે .
2.5

ક્િાયન્ટોના અબધકારો અને બિશેષાબધકારો.RBT

(a) ક્િાયન્ટના

અબધકારો સિોપરી છે અને િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટોના કાનૂની અબધકારો ર્થા બિશેષાબધકારોને સમથડન

આપે છે .
(b) બિનંર્ી થયેથી, ક્િાયન્ટોને ર્થા બનરીબિર્ોને િર્ડણૂક બિશ્િેષકના સચોટ ર્થા હાિના શાખપત્રોના સેટ પૂરા પાર્િા
જોઈએ.
(c) દરેક સંિંબધર્ મીટટગમાં ક્િાયન્ટો ર્થા સંિંબધર્ સ્ટાિ પાસેથી ઇન્ટવ્યુડ ર્થા સેિા પ્રદાન સત્રોના ઇિેક્રોબનક રેકોર્ડર્ગ
માટેની અનુમબર્ મેળિિામાં આિે છે . બર્ન્ન પ્રકારના ઉપયોગો માટેની સંમબર્ બિશેષ રૂપે ર્થા અિગથી મેળિિી
જોઈએ.
(d) ક્િાયન્ટોને ર્થા બનરીબિર્ોને ર્ેમના અબધકારો બિશે ર્થા િર્ડણૂક બિશ્િેષકોના વ્યિસાબયક વ્યિહારો બિશે નોકરી
આપનાર કંપનીને, યોગ્ય સત્તાઓને અને BACBને િફરયાદ કરિા માટેની પદ્ધબર્ઓ બિશે માબહર્ગાર કરિા જોઈએ.
(e) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ગુનાબહર્ પશ્ચાદ્ર્ૂબમની ર્પાસ માટેની િધી આિશ્યકર્ાઓનું પાિન કરે છે .
ગોપનીયર્ાની જાળિણી.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જે મની સાથે કાયડ કરે છે અથિા સિાહ િે છે ર્ેમની ગોપનીયર્ાનું રિણ કરિું ર્ે ર્ેમની પ્રાથબમક િરજ છે
અને ર્ેના માટે ર્ેઓ પૂરર્ી સાિચેર્ી રાખે છે , કારણ કે ર્ેઓ જાણે છે કે કાયદા, સંગઠનના બનયમો અથિા વ્યિસાબયક કે
િૈજ્ઞાબનક સંિંધો દ્િારા ગોપનીયર્ા સ્થાબપર્ થઈ શકે છે .
(a) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સંિંધની શરૂઆર્માં અને ત્યાર િાદ નિી પફરબસ્થબર્ઓની આિશ્યકર્ાઓ અનુસાર ગોપનીયર્ાની ચચાડ કરે
છે .
(b) ગોપનીયર્ાનું ઓછામાં ઓછુ ં ઉલિંઘન થાય ર્ે માટે, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માત્ર એિા હેર્ુઓ માટે યોગ્ય હોય ર્ેિી
માબહર્ીનો સમાિેશ કરે છે જે ના માટે િેબખર્, મૌબખક, ઇિેક્રોબનક અહેિાિો, સિાહો અને અન્ય માધ્યમ દ્િારા બિનંર્ી
કરિામાં આિી હોય.
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બક્િબનકિ અથિા સિાહકારી સંિંધોમાં પ્રાપ્ર્ થયેિી ગોપનીય માબહર્ીની કે ક્િાયન્ટો, બિદ્યાથીઓ,
સંશોધનમાં ર્ાગ િેનારાઓ, બનરીબિર્ો ર્થા કમડચારીઓના મૂલયાંકન સંિંધી ર્ેટાની ચચાડ માત્ર યોગ્ય િૈજ્ઞાબનક અથિા
વ્યિસાબયક હેર્ઓ
ુ માટે અને માત્ર આિી િાિર્ો સાથે સ્પષ્ટ રૂપે સંકળાયેિી વ્યબક્ર્ઓ સાથે જ કરે છે .
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ હાિના ક્િાયન્ટો ર્થા બનરીબિર્ો બિશેની કોઈ પણ પ્રકારની ઓળખકારી માબહર્ી (િેબખર્,
િોટોગ્રાફિક અથિા બિફર્ઓ) સામાબજક માધ્યમોમાં શેર કરિી ન જોઈએ અથિા એિી પફરબસ્થબર્ઓ ઉત્પન્ન ન કરિી
જોઈએ જે ના કારણે આિી માબહર્ી શેર થાય.
2.6

2.7

ર્ર્થયોની નોંધની જાળિણી.RBT

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ર્ેમના બનયંત્રણ હેઠળના ર્ર્થયોની નોંધોની રચના, સંગ્રહ, પહોંચ, સ્થાનાંર્રણ અને બનકાિ માટે યોગ્ય
ગોપનીયર્ાની જાળિણી કરે છે , પછી આ નોંધો િેબખર્, ઑટોમેટેર્, ઇિેક્રોબનક કે અન્ય કોઈ માધ્યમમાં હોય, ર્ો પણ.
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િાગુ થર્ા કાયદાઓ, બનયમનો, કૉપોરેટ નીબર્ઓ ર્થા સંગઠનીય નીબર્ઓ અનુસાર અને આ

સંબહર્ાની આિશ્યકર્ાઓ સાથે સુસગ
ં ર્ હોય ર્ે રીર્ે ર્ર્થયોની નોંધોની જાળિણી ર્થા બનકાિ કરે છે .
2.8

પ્રકટીકરણ.RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટની સંમબર્ બિના ક્યારેય ગોપનીય માબહર્ી પ્રકટ કરર્ા નથી, બસિાય કે કાયદા દ્િારા િરબજયાર્
હોય અથિા જ્યાં માન્ય હેર્ુ માટે કાયદા દ્િારા અનુમબર્ પ્રાપ્ર્ હોય, જે મ કે (1) ક્િાયન્ટને આિશ્યકર્ા મુજિની
વ્યિસાબયક સેિાઓ પ્રદાન કરિા માટે, (2) યોગ્ય વ્યિસાબયક સિાહો મેળિિા માટે, (3) ક્િાયન્ટ અથિા અન્ય િોકોનું
હાબનથી રિણ કરિા માટે અથિા (4) સેિાઓ માટેની ચુકિણી મેળિિા માટે, જે ફકસ્સામાં, હેર્ુ પાર પાર્િા માટે જરૂરી
હોય ત્યાં સુધી જ માબહર્ીનું પ્રકટીકરણ સીબમર્ હોય છે . િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માને છે કે પ્રકટીકરણની સંમબર્ના પફરમાણો કોઈ
પણ વ્યાખ્યાબયર્ સંિધ
ં ની શરૂઆર્માં જ મેળિિા જોઈએ અને આ વ્યિસાબયક સંિંધના સમયગાળા દરબમયાન સર્ર્
ચાિર્ી પ્રફક્રયા છે .
2.9
સારિાર/હસ્ર્િેપની આિર્ર્.
(a) ક્િાયન્ટોને અસરકારક (દા. ર્. સંશોધનના સાબહત્ય આધાફરર્ ર્થા ક્િાયન્ટ બિશેષને અનુરૂપ) સારિાર મેળિિાનો
અબધકાર છે . િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની હંમેશાં િરજ િને છે કે ર્ેઓ િૈજ્ઞાબનક રીર્ે સમર્શથર્, મહત્તમ-અસરકારક સારિાર
પ્રફક્રયાઓનું સમથડન કરે અને ક્િાયન્ટને ર્ે બિશે માબહર્ગાર કરે. અસરકારક સારિાર પ્રફક્રયાઓ માન્ય રાખિામાં આિી
છે , કારણ કે ર્ેમાં ક્િાયન્ટોને ર્થા સમાજને િાંિા-ગાળાના ર્થા ટૂંકા-ગાળાના, િન્ને પ્રકારના િાયદા થાય છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જિાિદારી છે કે ર્ેઓ વ્યાખ્યાબયર્ િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમના િક્ષ્યો પ્રાપ્ર્ કરિા માટે સેિાની
જોગિાઈની યોગ્ય માત્રા ર્થા સ્ર્રનું અને ખામીઓનું સમથડન કરે.
(c) એકથી િધુ િૈજ્ઞાબનક રૂપે સમર્શથર્ સારિાર સ્થાબપર્ કરિામાં આિી હોય ર્ે ફકસ્સાઓમાં, હસ્ર્િેપની પસંદગી માટે
િધારાના પફરિળો પર ધ્યાન આપિું જોઈએ, જે માં અસરકારકર્ા અને િાજિી ખચડ, હસ્ર્િેપોના જોખમો ર્થા
આર્અસરો, ક્િાયન્ટની પ્રાધાન્યર્ા અને વ્યિસાબયકના અનુર્િ ર્થા પ્રબશિણનો સમાિેશ થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી
સીબમર્ નથી.
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડનના િક્ષ્યને અસર કરી શકે ર્ેમ છે ર્ેિી કોઈ પણ સારિારોની અસરો બિશે જાગરૂક
હોય ર્ેની અને ર્ેની િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમ પર થઈ શકનાર સંર્બિર્ અસરની, શક્ય હોય ત્યાં સુધી સમીિા ર્થા
મૂલયાંકન કરે છે .
2.10 વ્યિસાબયક કાયડ ર્થા સંશોધનનું દસ્ર્ાિેજીકરણ.RBT
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો સેિાઓની જોગિાઈને ર્બિષ્યમાં પોર્ાના માટે અથિા અન્ય વ્યિસાબયકો માટે મદદરૂપ િનાિિા,
જિાિદારી સુબનબશ્ચર્ કરિા અને સંગઠનોની કે કાયદાની આિશ્યકર્ાઓની પૂર્શર્ કરિા માટે પોર્ાના વ્યિસાબયક કાયડનું
યોગ્ય દસ્ર્ાિેજીકરણ કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જિાિદારી છે કે ર્ેઓ ઉત્તમ પદ્ધબર્ઓ ર્થા કાયદા સાથે સાર્ત્યપૂણડ હોય ર્ેિું બિગર્િાર ર્થા
ગુણિત્તાસર્ર દસ્ર્ાિેજીકરણ કરે.
2.11

ર્ર્થયોની નોંધ અને ર્ેટા.RBT

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો િાગુ થર્ા કાયદા, બનયમનો ર્થા નીબર્ઓ અનુસાર પોર્ાના સંશોધન, પદ્ધબર્ઓ ર્થા અન્ય કાયડના
ર્ર્થયોની નોંધ ર્થા ર્ેટાની રચના, જાળિણી, પ્રસાર, સંગ્રહ, કિજો અને બનકાિ કરે છે ; એ રીર્ે જે આ સંબહર્ાની
આિશ્યકર્ાઓ સાથે સુસંગર્ હોિાની અનુમબર્ આપે; અને એ રીર્ે જે સેિાની ખામીમાં કોઈ પણ સમયે યોગ્ય િેરિાર
કરિાની અનુમબર્ આપે.
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ ઓછામાં ઓછા સાર્ (7) િષડ સુધી અથિા કાયદાની આિશ્યકર્ાનુસાર ર્ર્થયોની નોંધ ર્થા ર્ેટા

રાખિો જોઈએ.
2.12 કરાર, િી અને આર્શથક વ્યિસ્થાઓ.
(a) સેિાઓનો અમિ કરર્ા પહેિાં, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સુબનબશ્ચર્ કરે છે કે િધા પિોની જિાિદારીઓ, પ્રદાન થનારી
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ સેિાઓનું કાયડિેત્ર અને આ સંબહર્ા હેઠળની િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની િરજોની રૂપરેખા હોય ર્ેિો
હસ્ર્ાિફરર્ કરાર હાજર છે .
(b) વ્યિસાબયક કે િૈજ્ઞાબનક સંિધ
ં માં, શક્ય હોય ર્ેટિી જલદી િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના ક્િાયન્ટો સાથે કરાર કરે છે , જે માં
િળર્ર ર્થા બિલિગની વ્યિસ્થાનો ઉલિેખ હોય છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની િી કાયદાનુસાર હોય છે અને ર્ેઓ ર્ેમની ખોટી િી જણાિર્ા નથી. જો ર્ંર્ોળની મયાડદાને કારણે
સેિાઓ મયાડફદર્ થિાની અપેિા હોય, ર્ો ર્ે બિશે ક્િાયન્ટ સાથે િને ર્ેટિી જલદી ચચાડ કરિામાં આિે છે .
(d) જ્યારે ર્ંર્ોળની પફરબસ્થબર્ઓ િદિાય, ત્યારે ક્િાયન્ટ સાથે આર્શથક જિાિદારીઓ ર્થા મયાડદાઓ બિશે િાર્ કરિી
જોઈએ.
2.13

બિલિગ ફરપોટડમાં સચોટર્ા.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આપેિ સેિાનો પ્રકાર, િી અથિા શુલક, પ્રદાર્ાની ઓળખ, સંિંબધર્ પફરણામો અને અન્ય આિશ્યક
િણડનાત્મક ર્ેટા ચોકસાઈપૂિકડ જણાિે છે .
2.14

સિાહ માટે ર્જ્જ્ઞ પાસે મોકિિા અને િી.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ કોઈ પણ પ્રકારની વ્યિસાબયક સિાહ માટે ર્જ્જ્ઞ પાસે મોકિિા માટે નાણાં, ર્ેટો અથિા અન્ય
પ્રિોર્નોનો અસ્િીકાર કરિો જોઈએ. સિાહ માટે ર્જ્જ્ઞ પાસે મોકિિા માટે એકથી િધુ બિકલપોનો સમાિેશ થિો જોઈએ
અને ક્િાયન્ટની જરૂફરયાર્ના ર્થા ર્જ્જ્ઞોની અનુક્રબમર્ શ્રેણીની સુસંગર્ર્ાના આધારે થિું જોઈએ. સિાહ માટે ર્જ્જ્ઞ
પાસે મોકિિા પ્રદાન અથિા પ્રાપ્ર્ કરર્ી િખર્ે, િે પિો િચ્ચેના સંિધ
ં બિશે ક્િાયન્ટને જણાિિું જોઈએ.
2.15 સેિાઓ િચમાં અટકાિિી અથિા િંધ કરિી.
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો સેિામાં ખિેિ અથિા ર્ેની સમાબપ્ર્ ટાળિા માટે ક્િાયન્ટના બહર્માં જ કાયડ કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આકબસ્મક ખિેિો (ઉદા. ર્. માંદગી, ઈજા, અનુપિબ્ધર્ા, સ્થાનાંર્રણ, ર્ંર્ોળમાં બિઘ્ન, આિર્)ના
ફકસ્સામાં િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની સેિા ચાિુ રહે ર્ે માટે િાજિી ર્થા સમયસર પ્રયાસો કરે છે .
(c) નોકરીના અથિા કરારના સંિંધ શરૂ કરર્ા પહેિાં, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જો નોકરી અથિા કરારનો અંર્ આિે ર્ો ર્ે
ફકસ્સામાં સેિાઓ પ્રબર્ જિાિદારીનો વ્યિબસ્થર્ ર્થા યોગ્ય ઉકેિ િાિે છે , જે માં સેિાઓના અંબર્મ િાર્કર્ાડના
કલયાણ પર સૌથી િધુ ધ્યાન આપિામાં આિે છે .
(d) પફરિર્ડનના પ્રયાસો કયાડ િાદ જ સેિાની સમાબપ્ર્ થાય છે . િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સમયસર વ્યિસાબયક સંિંધ પૂરો કરે
છે , જ્યારે: (1) ક્િાયન્ટને સેિાની િધુ જરૂર ન હોય, (2) ક્િાયન્ટને સેિાથી િાર્ ન થર્ો હોય, (3) સેિા ચાિુ
રાખિાથી ક્િાયન્ટને હાબન થર્ી હોય અથિા (4) ક્િાયન્ટ સેિા િંધ કરિાની બિનંર્ી કરે. (4.11 િર્ડણૂક-પફરિર્ડન

કાયડક્રમો અને િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ સંિંધી સેિાઓ િંધ કરિી, પણ જુ ઓ)
(e) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટને અથિા બનરીબિર્ને છોર્ી દેર્ા નથી. કોઈ પણ કારણસર સેિા િંધ કરર્ાં પહેિાં
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો: સેિાની જરૂફરયાર્ની ચચાડ કરે છે , સમાબપ્ર્-પૂિે યોગ્ય સેિાઓ આપે છે , યોગ્ય હોય ર્ે અનુસાર
િૈકબલપક સેિા પ્રદાર્ાનું સૂચન કરે છે અને સંમબર્ મેળિીને અન્ય પ્રદાર્ાને સેિા હસ્ર્ાંર્ફરર્ કરિામાં સહાય માટેના
અન્ય િાજિી પગિાં િે છે .
3.0
િર્ડણૂકનું મૂલયાંકન.

િર્ડમાન સંશોધન માટે યોગ્ય હોય ર્ેિા હેર્ુઓ માટે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણના મૂલયાંકનની
પદ્ધબર્ઓનો ઉપયોગ કરે છે .
3.1

િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી મૂલયાંકન.RBT

(a) ર્િામણો

કરર્ા પહેિાં અથિા િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમોની રચના કરર્ા પહેિાં િર્ડણૂક-બિશ્િેષકો મૂલયાંકન કરે છે .
મૂલયાંકનનો ઉપયોગમાં િેિાર્ો પ્રકાર ક્િાયન્ટની જરૂફરયાર્ો અને સંમબર્, પયાડિરણીય પફરમાણો અને અન્ય સાંદર્શર્ક
પફરિર્ડનો અનુસાર બનધાડફરર્ થાય છે . જ્યારે િર્ડણૂક-બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-ઘટાર્ાના કાયડક્રમની રચના કરર્ા હોય, ત્યારે
ર્ેમણે પ્રથમ વ્યિહારુ મૂલયાંકન કરિું જરૂરી છે .
(b)િર્ડણૂક-બિશ્િેષકોની િરજ છે કે ર્ેઓ િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમની રચના માટે બનણડયો ર્થા ર્િામણો કરી શકાય ર્ે રીર્ે,
િર્ડણૂક-બિશ્િેષકીય બનણડયોનો ઉપયોગ કરીને, ર્ેટા એકત્ર કરે અને ર્ેને ગ્રાફિક સ્િરૂપે પ્રદર્શશર્ કરે.

3.2

ર્િીિી સિાહ.

જે િર્ડણૂકનો સંદર્ડ િેિાયો હોય, ર્ેના પર ર્િીિી અથિા જૈ બિક પફરિર્ડનોની અસર થયાની કોઈ પણ િાજિી સંર્ાિના
હોય, ર્ો િર્ડણૂક-બિશ્િેષકો ર્િીિી સિાહ િેિાની ર્િામણ કરે છે .
3.3
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી મૂલયાંકનની સંમબર્.
(a) મૂલયાંકન

કરર્ા પહેિાં, િર્ડણૂક-બિશ્િેષકોએ ક્િાયન્ટને ઉપયોગમાં િેિાનારી પદ્ધબર્(ઓ), કોણ ર્ાગ િેશે અને
પફરણામી માબહર્ીનો ઉપયોગ કેિી રીર્ે કરિામાં આિશે ર્ેના બિશે સમજૂ ર્ી આપિી જરૂરી છે .
(b) િર્ડણૂક-બિશ્િેષકોએ મૂલયાંકનની પદ્ધબર્ઓને અમિમાં મૂકર્ા પહેિાં આ પદ્ધબર્ઓ માટે ક્િાયન્ટની િેબખર્ સંમબર્
મેળિિી જરૂરી છે .
3.4
મૂલયાંકનના પફરણામો સમજાિિા.
િર્ડણૂક-બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટને સમજાય ર્ેિી ર્ાષામાં ર્થા ર્ેટાના ગ્રાફિક પ્રદશડનોનો ઉપયોગ કરીને મૂલયાંકનના પફરણામોની
સમજૂ ર્ી આપે છે .
3.5
સંમબર્ - ક્િાયન્ટના ર્ર્થયોની નોંધ.
મૂલયાંકનના હેર્ુ માટે ક્િાયન્ટના ર્ર્થયો અન્ય સ્રોર્ો પાસેથી મેળિર્ા અથિા ર્ેમને આપર્ા પહેિાં, િર્ડણૂક-બિશ્િેષકો
ક્િાયન્ટની િેબખર્ સંમબર્ મેળિે છે .
4.0

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અને િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમ.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમના િધાં પાસાં માટે જિાિદાર હોય છે – પફરકલપનાથી અમિીકરણ અને આખરે િંધ
કરિા સુધી.
4.1
પફરકલપનાનું સાર્ત્ય.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણના બસદ્ધાંર્ોની પફરકલપના સાથે સાર્ત્ય ધરાિે ર્ેિા િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમોની રચના કરે
છે .
4.2
આયોજનમાં ક્િાયન્ટનો સમાિેશ અને સંમબર્.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમોના આયોજનમાં ર્થા ર્ેની સંમબર્ માટે ક્િાયન્ટને સહર્ાગી િનાિે છે .
4.3
વ્યબક્ર્ગર્ િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમો.
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકોએ અન્નય િર્ડણૂકો, પયાડિરણીય પફરિર્ડનશીિ પફરિળો, મૂલયાંકનના પફરણામો અને દરેક ક્િાયન્ટના િક્ષ્યો

અનુસાર િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમની રચના કરિી જોઈએ.
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અન્ય વ્યિસાબયકોના િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્ર્મની ઊઠાંર્રી કરર્ા નથી.
4.4
િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમો મંજૂર કરિા.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમનો અમિ કે નોંધપાત્ર સુધારા (ઉદાહરણ ર્રીકે, િક્ષ્યમાં િેરિાર, નિી પદ્ધબર્ઓ)
કરર્ા પહેિાં ક્િાયન્ટની િેબખર્ સંમબર્ મેળિિી જરૂરી છે .
4.5

િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમના હેર્ઓ
ુ નું િણડન કરિુ.ં

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમનો અમિ કરિાનો પ્રયાસ કરર્ા પહેિાં ક્િાયન્ટને િેબખર્માં ર્ેના ઉદ્દેશ્યોનું િણડન કરે
છે . શક્ય હોય ત્યાં સુધી, ઉદ્દેશ્ય પાર પાર્િા માટે અમિમાં મૂકિાની પદ્ધબર્ઓ બિશેનું જોખમ-િાર્ પૃથક્કરણ કરિું જોઈએ.
કાયડક્રમના ઉદ્દેશ્યો અને ર્ે પાર પાર્િાની રીર્ો એ ક્િાયન્ટ-વ્યિસાબયકના સંિંધના સમયગાળા દરબમયાનની અબિરર્ પ્રફક્રયા છે .
4.6
િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમની સિળર્ા માટેની પફરબસ્થબર્ઓનું િણડન કરિુ.ં
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમની અસરકારકર્ા માટેની આિશ્યક પયાડિરણીય પફરબસ્થબર્ઓ ક્િાયન્ટને િણડિે છે .
4.7
અમિીકરણમાં ખિેિ કરર્ી પયાડિરણીય પફરબસ્થબર્ઓ.
(a) જો

પયાડિરણીય પફરબસ્થબર્ઓને કારણે િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમનો અમિ અટકી જાય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્િામણ
કરે છે કે અન્ય વ્યિસાબયક સેિાઓ (ઉદા. ર્., અન્ય વ્યિસાબયકો દ્િારા મૂલયાંકન, સિાહ અથિા સારિાર-સંિંધી મધ્યસ્થર્ા)
િેિી જોઈએ.
(b) જો પયાડિરણીય પફરબસ્થબર્ઓને કારણે િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમમાં બિઘ્નો આિે, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પયાડિરણીય
બિઘ્નો દૂર કરે છે અથિા ર્ેમ કરિામાં આિર્ા બિઘ્નો બિશે િેબખર્માં જણાિે છે .
4.8

સજા પદ્ધબર્ઓ સંિધ
ં ી બિચાર.

(a) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો, જ્યારે

પણ શક્ય હોય ત્યારે, સજાના િદિે સહાયકારી પ્રયાસોની ર્િામણ કરે છે .
(b) જો સજાની પ્રફક્રયાઓ જરૂરી હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમમાં િૈકબલપક િર્ડણૂક માટેની સહાયકારી
પ્રયાસોની પદ્ધબર્ઓ હંમેશાં સામેિ કરે છે .
(c) સજા-આધાફરર્ પદ્ધબર્ઓનો અમિ કરર્ા પહેિાં િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ખાર્રી કરે છે કે સહાયકારી પ્રયાસો-આધાફરર્
પદ્ધબર્ઓનો અમિ કરિા માટે યોગ્ય પગિાં િેિાયાં છે , બસિાય કે િર્ડણૂકની ગંર્ીરર્ા કે જોખમીપણાને કારણે અપિર્ી
પદ્ધબર્ઓનો ર્ાત્કાબિક ઉપયોગ કરિો આિશ્યક હોય.
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ખાર્રી કરે છે કે અપિર્ી પદ્ધબર્ઓની સાથે પ્રબશિણ, બનરીિણ અને ર્ૂિના ઉચ્ચર્ર સ્ર્રો છે . િર્ડણૂક
બિશ્િેષકોએ અપિર્ી પદ્ધબર્ઓનું સમયસર મૂલયાંકન કરિું જોઈએ અને જો િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમ અસરકારક ન હોય, ર્ો
ર્ેમાં િેરિારો કરિા જોઈએ. િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જ્યારે પણ અપિર્ી પદ્ધબર્ઓના ઉપયોગની આિશ્યકર્ા ન હોય ત્યારે ર્ેને િંધ
કરિા માટેની યોજના હંમેશાં સામેિ કરે છે .
4.9
ન્યૂનર્મ પ્રબર્િંધકારી પદ્ધબર્ઓ.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટ અથિા ક્િાયન્ટ-સરોગેટને કાયડક્રમમાંના િેરિારો ર્થા િેરિારો માટેના કારણો સમજાિે છે અને િેરિારોનો
અમિ કરિા માટેની સંમબર્ મેળિે છે .
4.10 હાબનકારક પ્રિળર્ાઓ ટાળિી.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટની ર્ંદરુ સ્ર્ી ર્થા બિકાસ માટે હાબનકારક હોય અથિા જે ની અસર થિા માટે અત્યબધક પ્રેરક કાયડની
આિશ્યકર્ા હોય ર્ેિી આઇટમોનો સંર્બિર્ િળિધડક ર્રીકે ઓછામાં ઓછો ઉપયોગ કરે છે .
4.11 િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમો અને િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ સંિધ
ં ી સેિાઓ િંધ કરિી.

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો િર્ડણૂક પફરિર્ડન કાયડક્રમ િંધ કરિા માટે સમજી શકાય ર્ેિા ર્થા બનષ્પિ (અથાડર્્ માપી શકાય ર્ેિા)
માપદંર્ની સ્થાપના કરે છે અને ક્િાયન્ટને સમજાિે છે . (2.15d સેિાઓ િચમાં અટકાિિી કે િંધ કરિી, પણ જુ ઓ)
(b) સેિા િંધ કરિાના સ્થાબપર્ માપદંર્ની બસ્થબર્ આિે, જે મ કે જે િક્ષ્યો માટે સંમબર્ થઈ હોય ર્ે જ્યારે પ્રાપ્ર્ થાય, ત્યારે િર્ડણૂક
બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટને સેિા આપિાનું િંધ કરે છે . (2.15d સેિાઓ િચમાં અટકાિિી કે િંધ કરિી, પણ જુ ઓ)
5.0
બનરીિક ર્રીકે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો.
જ્યારે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બનરીિક ર્રીકે કાયડ કરર્ા હોય, ત્યારે ર્ેમણે આ કાયડ હાથ ધરિાની િધી જિાિદારી િેિી જોઈએ. (1.6

એકથી િધુ સંિંધો અને બહર્ોની બિસંિાફદર્ા, 1.7 શોષક સંિંધો, 2.5 ક્િાયન્ટોના અબધકારો અને બિશેષાબધકારો, 2.6 ગુપ્ર્ર્ાની
જાળિણી, 2.15 સેિાઓ િચમાં અટકાિિી અથિા િંધ કરિી, 8.4 બમર્ીયાને રજૂ આર્ો અને બમર્ીયા-આધાફરર્ સેિાઓ, 9.2
જિાિદાર સંશોધનની િાિબણકર્ાઓ, 10.5 BACBના બનરીિણ ર્થા અભ્યાસક્રમના ધોરણોનું અનુપાિન, પણ જુ ઓ)

5.1

બનરીિણનું સામર્થયડ.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના વ્યાખ્યાબયર્ સામર્થયડના બિસ્ર્ારની અંદર રહીને જ બનરીિણ કરે છે .
5.2
બનરીિણની માત્રા.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના સામર્થયડને અસરકારક થિા માટે અનુરૂપ હોય ર્ેટિા જ પ્રમાણમાં બનરીિણનું કાયડ હાથમાં િે છે .
5.3
બનરીિક પ્રબર્બનબધ મંર્ળ.
a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ર્ેમના બનરીબિર્ોને એ જ જિાિદારીઓ સોંપે છે જે ને આ વ્યબક્ર્ઓ િમર્ાથી, નૈબર્કર્ાથી અને સુરબિર્
રીર્ે બનર્ાિી શકે.
b) જો બનરીબિર્ો િમર્ાથી, નૈબર્કર્ાથી અને સુરબિર્ રીર્ે કાયડ કરિાની િમર્ા ન ધરાિર્ા હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો એ બનપુણર્ા
મેળિિા માટેની પફરબસ્થબર્ઓ પ્રદાન કરે છે .
5.4
અસરકારક બનરીિણ ર્થા પ્રબશિણની રચના.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ખાર્રી કરે છે કે બનરીિણ ર્થા પ્રબશિણનું બિષયિસ્ર્ુ િર્ડણૂક-પૃથક્કારક છે , અસરકારક ર્થા નૈબર્ક રીર્ે રચાયેિ
છે અને િાઇસન્સ મેળિિા, પ્રમાણીકરણ અથિા અન્ય વ્યાખ્યાબયર્ િક્ષ્યો માટેની આિશ્યકર્ાઓ પૂરી કરે છે .
5.5
બનરીિણની પફરબસ્થબર્ઓ બિશે સંદશ
ે ાવ્યિહાર.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બનરીિણના પ્રારંર્ પૂિે બનરીિણના હેર્ુ, આિશ્યકર્ાઓ, મૂલયાંકનના માપદંર્, શરર્ો અને બનયમોનું સ્પષ્ટ
િેબખર્ િણડન પ્રદાન કરે છે .
5.6
બનરીબિર્ોને પ્રબર્ર્ાિ આપિો.
a) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પ્રબર્ર્ાિ ર્થા સહાયકારી પ્રયાસોની પ્રણાિીની રચના એ રીર્ે કરે છે જે થી બનરીબિર્નું કાયડપ્રદશડન િહેર્ર
િને.
b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અબિરર્ ધોરણે બનરીબિર્ના કાયડપ્રદશડન બિશેનો દસ્ર્ાિેજીકૃર્ સમયસર પ્રબર્ર્ાિ આપે છે . (10.5 BACBના

બનરીિણ ર્થા અભ્યાસક્રમના ધોરણોનું અનુપાિન, પણ જુ ઓ)

5.7

બનરીિણની અસરોનું મૂલયાંકન.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમની પોર્ાની બનરીિણની પ્રિૃબત્તઓનું અબિરર્ મૂલયાંકન મેળિિા માટે પ્રણાિીઓની રચના કરે છે .
6.0

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોના વ્યિસાય પ્રબર્ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની નૈબર્ક જિાિદારી.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂકના બિજ્ઞાન ર્થા િર્ડણૂક બિશ્િેષણના વ્યિસાય પ્રબર્ જિાિદાર છે .
6.1

બસદ્ધાંર્ોની પુબષ્ટ કરિી.RBT

a) સમગ્ર

વ્યિસાબયક પ્રબશિણ ઉપરાંર્, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણના વ્યિસાયના નૈબર્ક મૂલયો, નીબર્મત્તા અને
બસદ્ધાંર્ોની જાળિણી ર્થા બિકાસ કરે છે .
b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની િરજ છે કે ર્ેઓ િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની વ્યિસાબયક ર્થા િૈજ્ઞાબનક સંગઠનો અથિા પ્રિૃબત્તઓમાં ર્ાગ િે.
6.2
િર્ડણૂક બિશ્િેષણનો પ્રસાર કરિો.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પ્રેઝન્ટેશન, ચચાડઓ અથિા અન્ય માધ્યમો દ્િારા જાહેર જનર્ા માટે િર્ડણૂક બિશ્િેષણ બિશેની માબહર્ી ઉપિબ્ધ
કરીને ર્ેનો પ્રચાર કરે છે .

7.0

સહકાયડકરો પ્રબર્ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની નૈબર્ક જિાિદારી.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ ર્થા અન્ય વ્યિસાયના સહકાયડકરો સાથે કાયડ કરે છે અને ર્ેઓ દરેક પફરબસ્થબર્માં આ નૈબર્ક
જિાિદારીઓ બિશે સર્ાન હોિા જોઈએ. (10.0 BACB પ્રબર્ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની નૈબર્ક જિાિદારી પણ જુ ઓ)
7.1

નૈબર્ક સંસ્કૃબર્નો પ્રચાર કરિો. RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના કાયડિેત્રમાં નૈબર્ક સંસ્કૃબર્નો પ્રચાર કરે છે અને અન્ય િોકોને આ સંબહર્ા બિશે જાગૃર્ કરે છે .
7.2

અન્યો દ્િારા નૈબર્ક ઉલિંઘન અને હાબનનું જોખમ.RBT

(a) જો

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો માનર્ા હોય કે કાયદાકીય અથિા નૈબર્ક ઉલિંઘન થયું હોઈ શકે છે , ર્ો ર્ેઓ પ્રથમ એ નક્કી કરે છે કે
હાબનની સંર્બિર્ર્ા, સંર્બિર્ કાયદાકીય ઉલિંઘન, અહેિાિ આપિો િરબજયાર્ હોય ર્ેિી પફરબસ્થબર્ અથિા ઉલિંઘન પ્રબર્
પગિાં િેનાર કોઈ એજન્સી, સંસ્થા અથિા બનયમનકારી આિશ્યકર્ા છે કે નહીં.
(b) જો ક્િાયન્ટના કાયદાકીય અબધકારોનું ઉલિંઘન થઈ રહ્ું હોય, અથિા હાબનની સંર્ાિના હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ
ક્િાયન્ટની સુરિા માટે જે આિશ્યક પગિાં િેિા જોઈએ ર્ેમાં સંિંબધર્ સત્તાબધકારીઓનો સંપકડ કરિાનો, સંગઠનીય નીબર્ઓનું
પાિન કરિાનો, યોગ્ય વ્યિસાબયકોની સિાહ િેિાનો અને િાિર્ બિશે ર્ેમણે કરેિાં પ્રયાસોનું દસ્ર્ાિેજીકરણ કરિાનો સમાિેશ
થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી.
(c) જો કોઈ અનૌપચાફરક ઉકેિ યોગ્ય જણાય, અને ર્ે ગોપનીયર્ાના કોઈ પણ અબધકારોનું ઉલિંઘન ન કરર્ો હોય, ર્ો
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સમસ્યા પ્રબર્ ર્ે વ્યબક્ર્નું ધ્યાન દોરીને સમસ્યાનો ઉકેિ િાિિાનો અને ર્ે િાિર્ બિશે ર્ેમણે કરેિા પ્રયાસોનું
દસ્ર્ાિેજીકરણ કરિાનો પ્રયાસ કરે છે . જો સમસ્યાનો ઉકેિ ન આિે, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સંિંબધર્ સત્તાબધકારી (ઉદા. ર્.,
નોકરીદાર્ા (એમ્પ્િોયર), બનરીિક, બનયમનકારી સત્તા)ને સમસ્યાનો અહેિાિ મોકિે છે .
(d) જો િાિર્ BACBની અહેિાિ આપિાની આિશ્યકર્ાઓનું પાિન કરર્ી હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBને
ઔપચાફરક િફરયાદ સિબમટ કરે છે . (10.2 BACBને સમયસર પ્રબર્સાદ આપિો, અહેિાિ આપિો અને ર્ેને પ્રદાન

કરેિી માબહર્ી અદ્યર્ન કરિી, પણ જુ ઓ)

જાહેર બનિેદનો.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમની વ્યિસાબયક સેિાઓ, ઉત્પાદનો અથિા પ્રકાશનો અથિા િર્ડણૂક બિશ્િેષણના વ્યિસાય સાથે
સંિંબધર્ જાહેર બનિેદનોમાં આ સંબહર્ાનું પાિન કરે છે . જાહેર બનિેદનોમાં સશુલક અથિા બનિઃશુલક જાહેરાર્, બ્રોશર, છાપેિી
સામગ્રી, ફર્રેક્ટરીની સૂબચઓ, વ્યબક્ર્ગર્ વ્યિસાબયક સારાંશ, બમર્ીયામાં ઉપયોગ માટેના ઇન્ટવ્યુડ અથિા ફટપ્પણીઓ,
કાયદાકીય પ્રફક્રયાઓમાંના બનિેદનો, િક્ર્વ્યો ર્થા જાહેર પ્રેઝન્ટેશન, સામાબજક બમર્ીયા અને પ્રકાબશર્ સામગ્રીનો સમાિેશ
થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી.
8.1
ખોટાં અથિા છે ર્રામણાં બનિેદનો કરિાનું ટાળિુ.ં RBT
8.0

(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ર્ેમના પોર્ાના અથિા ર્ેઓ જે સંસ્થાઓના સહર્ાગી હોય ર્ેના સંશોધન, પ્રેબક્ટસ અથિા અન્ય
કાયડ-પ્રિૃબત્તઓ બિશે બનિેદન કરીને , અબર્વ્યક્ર્ કરીને કે સૂચન કરીને અથિા ઉપેિા કરીને ખોટાં, છે ર્રામણાં, ગેરમાગે

દોરર્ાં, અબર્શયોબક્ર્ ધરાિર્ાં કે કપટપૂણડ જાહેર બનિેદનો કરર્ાં નથી. િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના િર્ડણૂક-બિશ્િેષણના કાયડ
માટેના શાખપત્રો ર્રીકે, પ્રાથબમક રૂપે કે બિબશષ્ટ રૂપે િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી બિષયિસ્ર્ુ ધરાિર્ી હોય ર્ેિી ફર્ગ્રીઓનો જ
દાિો કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી હસ્ર્િેપોનો અમિ કરર્ા નથી. માત્ર બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી
બશિણ, ઔપચાફરક પ્રબશિણ અને પ્રમાણપત્રના સંદર્ડમાં બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓ પ્રદાન કરી શકાય છે .
આિી સેિાઓને, બનમ્નબિબખર્ અસ્િીકૃબર્નો ઉપયોગ કરીને, ર્ેમની િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી પ્રૅબક્ટસથી અને BACB
પ્રમાણીકરણથી સ્પષ્ટ રૂપે જુ દી પાર્િી જરૂરી છે : “આ હસ્ર્િેપો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી નથી અને મારા BACBના
પ્રમાણપત્ર દ્િારા આિફરર્ નથી.” અસ્િીકૃબર્ િધા બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી હસ્ર્િેપોના નામ ર્થા િણડનની સાથે
મુકાિી જરૂરી છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓની િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓ ર્રીકે જાહેરાર્ કરર્ા નથી.
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બિિ, ઇન્િૉઇસ અથિા ખચડ-ર્રપાઈની બિનંર્ીઓ પર બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓને
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓ ર્રીકે દશાડિર્ા નથી.
(e) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓના પ્રમાણીકરણ હેઠળ બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓ અમિમાં
મૂકર્ા નથી.
8.2
િૌબદ્ધક સંપદા.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો રેર્માકડ અથિા કૉબપરાઇટ ધરાિર્ી સામગ્રીના ઉપયોગ માટે કાયદાનુસાર આિશ્યક અનુમબર્ મેળિે છે .
આમાં અન્ય િોકોની િૌબદ્ધક સંપદાની ઓળખ આપર્ી સામગ્રી પરના રેર્માકડ અથિા કૉબપરાઇટના બચહ્નો સબહર્,
પ્રશબસ્ર્ પ્રદાન કરિાનો સમાિેશ થાય છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િક્ર્વ્ય આપર્ી િખર્ે, િકડશૉપ દરબમયાન અથિા અન્ય પ્રેઝન્ટેશનમાં િેખકોને યોગ્ય શ્રેય આપે છે .
8.3
અન્યોના બનિેદનો.RBT
(a)

(a) પોર્ાની

વ્યિસાબયક પ્રૅબક્ટસ, ઉત્પાદનો અથિા પ્રિૃબત્તઓના પ્રચાર માટે જાહેર બનિેદનો રચિા અથિા મુકિા માટે
અન્ય િોકોની સેિા િેર્ા િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આિા બનિેદનો માટે વ્યિસાબયક રૂપે જિાિદાર હોય છે .

(b) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો જે મના ઉપર દેખરેખ ન રાખર્ા હોય ર્ેિા િોકોને (દા. ર્. નોકરીદાર્ાઓ, પ્રકાશકો, પ્રાયોજકો,
સંગઠનીય ક્િાયન્ટો, અને લપ્રટ અથિા બ્રૉર્કાસ્ટ બમર્ીયાના પ્રબર્બનબધઓને) િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની પ્રૅબક્ટસ અથિા
વ્યિસાય અથિા િૈજ્ઞાબનક પ્રિૃબત્તઓ બિશે છે ર્રામણા બનિેદનો કરર્ા અટકાિિા માટે િાજિી પ્રયાસો કરે છે .

(c) જો

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જાણમાં આિે કે ર્ેમના કાયડ બિશે અન્ય િોકોએ છે ર્રામણાં બનિેદનો કયાાં છે , ર્ો િર્ડણૂક
બિશ્િેષકો આિા બનિેદનો સુધારે છે .

(d) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકોની પ્રિૃબત્તઓ બિશેની સશુલક જાહેરાર્ ર્ે મુજિ ઓળખાિી જોઈએ, બસિાય કે ર્ે સંદર્ાડનુસાર
સ્િાર્ાબિક હોય.
8.4
બમર્ીયાને રજૂ આર્ો અને બમર્ીયા-આધાફરર્ સેિાઓ.
(a) ઇિેક્રોબનક

બમર્ીયા (દા.ર્. િીફર્યો, ઇ-બશિણ, સામાબજક બમર્ીયા, માબહર્ીનું ઇિેક્રોબનક પ્રસારણ)નો ઉપયોગ
કરર્ા િર્ડણૂક બિશ્િેષકો આ સંબહર્ાના પાિન માટે ઇિેક્રોબનક બમર્ીયાની સુરબિર્ર્ા ર્થા મયાડદાઓ બિશેની માબહર્ી
મેળિર્ા રહે છે .
(b) ઇિેક્રોબનક બમર્ીયાનો ઉપયોગ કરીને જાહેર બનિેદન કે પ્રેઝન્ટેશન આપર્ા િર્ડણૂક બિશ્િેષકો, ર્ેમણે કાયાડિબધ દરબમયાન
ર્ેમના ક્િાયન્ટો, બનરીિકો, બિદ્યાથીઓ, સંશોધનના સહર્ાગીઓ અથિા ર્ેમની સેિાઓ મેળિનારા અન્ય િોકોની
મેળિેિી માબહર્ીને વ્યબક્ર્ગર્ રીર્ે ઓળખી શકાય ર્ે રીર્ે જાહેર કરર્ા નથી, બસિાય કે િેબખર્ સંમબર્ મેળિેિી હોય.

(c) ઇિેક્રોબનક

બમર્ીયાનો ઉપયોગ કરીને પ્રેઝન્ટેશન આપર્ા િર્ડણૂક બિશ્િેષકો, જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, ર્ાગ િેનાર
વ્યબક્ર્ઓ બિશેની ગોપનીય માબહર્ી છાની રાખે છે , જે થી અન્ય િોકો ર્ેમને વ્યબક્ર્ગર્ રીર્ે ઓળખી ન શકે અને
ઓળખી શકાય ર્ેિી ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓને ચચાડઓને કારણે કોઈ હાબન ન થાય.
(d) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જ્યારે પણ જાહેર િક્ર્વ્યો, પ્રદશડનો, રેફર્યો કે ટેબિબિઝન કાયડક્રમો. ઇિેક્રોબનક બમર્ીયા, િેખો,
ટપાિમાં મોકિેિી સામગ્રી અથિા અન્ય માધ્યમ દ્િારા જાહેર બનિેદનો, સિાહ અથિા ફટપ્પણી આપે, ત્યારે ર્ેઓ
િાજિી સાિચેર્ી રાખીને ખાર્રી કરે છે કે (1) બનિેદનો યોગ્ય િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સાબહત્ય ર્થા પ્રૅબક્ટસ પર
આધાફરર્ છે , (2) બનિેદનો અન્યથા આ સંબહર્ા સાથે સુસંગર્ છે અને (3) સિાહ અથિા ફટપ્પણીને કારણે પ્રાબપ્ર્કર્ાડ
સાથે કોઈ પ્રકારના સેિા-કરારની રચના થર્ી નથી.
8.5
પ્રશંસાપત્રો અને જાહેરાર્.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પોર્ાના િેિપેજ પર કે અન્ય ઇિેક્રોબનક કે લપ્રટ સામગ્રીમાં પ્રકાશન કરિા માટે હાિના ક્િાયન્ટો પાસેથી
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણની સેિાઓ બિશેના પ્રશંસાપત્રો મેળિાનો આગ્રહ રાખર્ા નથી કે ર્ેનો ઉપયોગ કરર્ા નથી. ર્ૂર્પૂિડ
ક્િાયન્ટો પાસેથી મળેિા પ્રશંસાપત્રોમાં દશાડિેિું હોિું જરૂરી છે કે ર્ે આગ્રહથી કે આગ્રહ બિના મેળિેિા છે , િર્ડણૂક
બિશ્િેષક ર્થા પ્રશંસાપત્રના િખનાર િચ્ચેના સંિંધ બિશેનું સચોટ બિધાન સામેિ હોિું જોઈએ અને પ્રશંસાપત્રમાં કરેિા
દાિા િાગુ થર્ા િધા કાયદાનું પાિન કરર્ા હોિા જોઈએ.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િાગુ થર્ા કાયદા અનુસાર, ર્ેઓ પ્રદાન કરે છે ર્ે સાબિર્ી-આધાફરર્ સેિાઓના પ્રકારો, ર્ેમના
કમડચારીઓની યોગ્યર્ાઓ, ર્ેમને મળેિા કે ર્ેમણે પ્રકાબશર્ કરેિા ર્ટસ્થ પફરણામી ર્ેટાનું િણડન કરીને જાહેરાર્ કરી શકે છે .
8.6

રૂિરૂ સિાહ.RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પ્રત્યિ રૂપે કે એજન્ટ દ્િારા, સેિાઓના િાસ્ર્બિક કે સંર્બિર્ ઉપયોગકર્ાડઓને, કે જે ઓ ર્ેમની બિબશષ્ટ
પફરબસ્થબર્ઓને કારણે અનુબચર્ પ્રર્ાિ પ્રબર્ અબર્સંિેદનશીિ હોય ર્ેમને, રૂિરૂમાં વ્યિસાયની િણમાગી સિાહ આપર્ા
નથી. કૉપોરેટ સંગઠનોને, ર્ેમની આર્શથક બસ્થબર્ને ધ્યાનમાં િીધા બિના, સંગઠનીય િર્ડણૂક સંચાિન અથિા કાયડપ્રદશડન
સંચાિન સેિાઓનું માકેટટગ કરી શકાય છે .
9.0
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અને સંશોધન.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િૈજ્ઞાબનક િમર્ા ર્થા નૈબર્ક સંશોધનના માન્ય ધોરણો અનુસાર સંશોધનની રચના કરે છે , હાથ ધરે છે અને
ર્ેનો અહેિાિ આપે છે .
9.1
કાયદા અને બનયમોનું પાિન.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સંશોધનનું આયોજન ર્થા ર્ેને હાથ ધરિાનું એ રીર્ે કરે છે જે િાગુ થર્ા િધા કાયદા ર્થા બનયમોની
સાથે-સાથે સંશોધન હાથ ધરિાને બનયંબત્રર્ કરર્ા વ્યિસાબયક ધોરણો અનુસાર હોય. િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િરબજયાર્-અહેિાિ
આપિાની આિશ્યકર્ાઓ સંિંબધર્ િાગુ થર્ા અન્ય કાયદા ર્થા બનયમોનું પણ પાિન કરે છે .
9.2
જિાિદાર સંશોધનની િાિબણકર્ાઓ.
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો સ્િર્ંત્ર, ઔપચાફરક સંશોધન સમીિા િોર્ડ દ્િારા મંજૂરી મેળવ્યા પછી જ સંશોધન હાથ ધરે છે .
(b) બચફકત્સકીય અથિા માનિીય સેિાઓની જોગિાઈ સાથે પ્રયોગાત્મક સંશોધન કરર્ા િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ ક્િાયન્ટ-ર્ાગ
િેનાર વ્યબક્ર્ દ્િારા ખિેિ ર્થા સંશોધન િન્નેમાં સમાિેશ માટેની આિશ્યકર્ાઓનું પાિન કરિું જરૂરી છે . જ્યારે
સંશોધન ર્થા બચફકત્સકીય આિશ્યકર્ાઓમાં બિસંગબર્ આિે, ત્યારે િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ક્િાયન્ટના કલયાણને પ્રાધાન્યર્ા
આપે છે .
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો િમર્ાથી ર્થા સંશોધનમાં ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓના ગૌરિ ર્થા કલયાણને ધ્યાનમાં રાખીને સંશોધન
હાથ ધરે છે .

(d) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ર્ેમના સંશોધનનું આયોજન એ રીર્ે કરે છે , જે માં ગેરમાગે દોરે ર્ેિા પફરણામોની શક્યર્ા ઓછામાં
ઓછી હોય.
(e) સંશોધકો ર્થા સહાયકોને માત્ર ર્ે કાયો કરિાની અનુમબર્ છે જે ના માટે ર્ેઓ પ્રબશબિર્ અને ર્ૈયાર છે . િર્ડણૂક
બિશ્િેષકો ર્ેમના અથિા અન્ય િોકોના બનરીિણ હેઠળ સહાયકો કે અન્ય વ્યબક્ર્ઓ દ્િારા હાથ ધરિામાં આિેિા
સંશોધનના નૈબર્ક અમિ માટે જિાિદાર હોય છે .
(f) જો કોઈ નૈબર્ક સમસ્યા અસ્પષ્ટ હોય, ર્ો િર્ડણૂક બિશ્િેષકો સ્િર્ંત્ર, ઔપચાફરક સંશોધન સમીિા િોર્ડની સિાહ,
સમકિ વ્યિસાબયકોની સિાહ અથિા અન્ય યોગ્ય પદ્ધબર્ દ્િારા સમસ્યાનો ઉકેિ િાિિાના પ્રયાસ કરે છે .
(g) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો વ્યાખ્યાબયર્ સંિંધ (દા. ર્. બથબસસ, ફર્સટેશન, બિબશષ્ટ સંશોધન પ્રોજે ક્ટ)માંના બનરીિક હેઠળ
સિળર્ાપૂિકડ સંશોધન કયાડ િાદ જ સ્િર્ંત્ર રૂપે સંશોધન કરે છે .
(h) સંશોધન કરનારા િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના ક્િાયન્ટો, બનરીબિર્ો, સંશોધનમાં ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓ, બિદ્યાથીઓ અને
અન્ય સહકાયડકરોના િાર્ને મહત્તમ ર્થા જોખમને ન્યૂનર્મ કરિાના આિશ્યક પગિાં િે છે .
(i) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના સંશોધન કાયડનો દુરુપયોગ કરી શકે ર્ેિા વ્યબક્ર્ગર્, આર્શથક, સામાબજક, સંગઠનીય અથિા
રાજકીય પફરિળોની અસર ન્યૂનર્મ કરે છે .
(j) જો

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની જાણમાં આિે કે ર્ેમના વ્યબક્ર્ગર્ કાયડ ઉત્પાદનોનો દુરુપયોગ અથિા ખોટી રજૂ આર્ થાય છે ,
ર્ો ર્ેઓ દુરુપયોગ અથિા ખોટી રજૂ આર્ સુધારિાના યોગ્ય પગિાં િે છે .

(k) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો સંશોધન હાથ ધરર્ી િખર્ે બિિાદો ટાળે છે .

(l) િર્ડણૂક

9.3

બિશ્િેષકો ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓ અથિા સંશોધન થર્ું હોય ર્ે િાર્ાિરણમાં ઓછામાં ઓછો હસ્ર્િેપ કરે છે .
માબહર્ગાર સંમબર્.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓને અથિા ર્ેમના િાિીઓને અથિા સરોગેટને સમજાય ર્ેિી ર્ાષામાં સંશોધનના
પ્રકાર બિશે માબહર્ી આપે છે ; કે ર્ેઓ ર્ાગ િેિા માટે સ્િર્ંત્ર છે , ર્ાગ િેિાનું નકારી શકે છે , સંશોધનમાંથી કોઈ પણ સમયે
િહાર બનકળી શકે છે જે ના માટે કોઈ દંર્ નથી; ર્ેમની ર્ાગ િેિાની ઇચ્છાને અસર કરી શકે ર્ેિા નોંધપાત્ર પફરિળો બિશે
માબહર્ી આપે છે અને સંશોધન બિશે ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓને જે કોઈ પ્રશ્નો હોય ર્ેના જિાિ આપે છે .
9.4
ઉપદેશાત્મક અથિા બનદેશાત્મક હેર્ઓ
ુ માટે ખાનગી માબહર્ીનો ઉપયોગ કરિો.
(a) િર્ડણૂક

બિશ્િેષકો ર્ેમની કાયાડિબધ દરબમયાન વ્યબક્ર્ની કે સંગઠનીય ક્િાયન્ટની, સંશોધનમાં ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓની
અથિા ર્ેમની સેિા મેળિનાર અન્ય વ્યબક્ર્ઓની ર્ેમને વ્યબક્ર્ગર્ રૂપે ઓળખાિે ર્ેિી ર્ેમણે મેળિેિી માબહર્ી જાહેર
કરર્ા નથી, બસિાય કે વ્યબક્ર્ અથિા સંગઠને િેબખર્ સંમબર્ આપી હોય અથિા બસિાય કે અન્ય કાયદાકીય પ્રમાણીકરણ
માટે ર્ેમ કરિું જરૂરી હોય.
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓ સંિંબધર્ માબહર્ી, જ્યારે પણ શક્ય હોય ત્યારે, ખાનગી રાખે છે , જે થી અન્ય
વ્યબક્ર્ઓ ર્ેમને વ્યબક્ર્ગર્ રૂપે ઓળખી ન શકે અને ઓળખી શકાય ર્ેિી ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓને ચચાડને કારણે કોઈ
હાબન ન થાય.
9.5
કાયાાંર્ે અહેિાિ.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ને માબહર્ી આપે છે કે સમાબપ્ર્ સમયે સંશોધનમાં ર્ાગ િેનારના સમાિેશ બિશે કાયાાંર્
અહેિાિ આપિામાં આિશે.
9.6
અનુદાન અને જનડિની સમીિાઓ.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો, કે જે ઓ અનુદાન સમીિા પૅનિમાં અથિા મૅન્યુબસ્ક્રપ્ટના સમીિક ર્રીકે સેિા આપર્ા હોય ર્ેઓ,
અનુદાન દરખાસ્ર્ોમાં અથિા ર્ેમણે સમીિા કરી હોય ર્ે મૅન્યુબસ્ક્રપ્ટમાં િણડિેિ કોઈ પણ સંશોધન હાથ ધરિાનું ટાળે છે ,

અપિાદ રૂપે પૂિડ સંશોધકોને સંપૂણડ શ્રેય આપીને સંશોધનની પ્રબર્કૃબર્ ર્રીકે હાથ ધરી શકે છે .
9.7
િૌબદ્ધક ચોરી.
(a)

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો યોગ્ય હોય ર્ે દરેક સ્થાને અન્ય િોકોના કાયડનો સંપૂણડ સંદર્ડ આપે છે .

(b)

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અન્ય િોકોના કાયડ અથિા ર્ેટાના અંશ અથિા ઘટકોને પોર્ાના ર્રીકે રજૂ કરર્ા નથી.

9.8

યોગદાનોનો સ્િીકાર કરિો.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અન્ય િોકોને સહ-િેખક ર્રીકે સમાિીને કે ફૂટનોટમાં ર્ેમના યોગદાનોનો ઉલિેખ કરીને સંશોધનમાં
ર્ેમના યોગદાનનો સ્િીકાર કરે છે . મુખ્ય િેખક ર્રીકેના ર્થા પ્રકાશનના અન્ય શ્રેય સંકળાયેિ વ્યબક્ર્ઓના, ર્ેમની સંિંબધર્
બસ્થબર્ને ધ્યાનમાં િીધા બિના, સંિંબધર્ િૈજ્ઞાબનક કે વ્યિસાબયક યોગદાનોને સચોટર્ાથી પ્રબર્લિબિર્ કરે છે . સંશોધનમાં
કરિામાં આિેિા ગૌણ યોગદાનો અથિા પ્રકાશન માટેના અન્ય િખાણો યોગ્ય રીર્ે સ્િીકારાય છે , જે મ કે ફૂટનોટમાં અથિા
પ્રસ્ર્ાિનામાં.
9.9 ર્ેટાની સચોટર્ા અને ર્ેનો ઉપયોગ.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના પ્રકાશનોમાં ર્ેટા ઉપજાિર્ા નથી કે ખોટાં પફરણામો જણાિર્ા નથી. જો િર્ડણૂક બિશ્િેષકોને
ર્ેમના પ્રકાબશર્ ર્ેટામાં ર્ૂિ જણાય, ર્ો ર્ેઓ ર્ૂિ-સુધારણા, પાછુ ં ખેંચીને, છાપર્ૂિ અથિા પ્રકાશનની અન્ય રીર્ દ્િારા
આિી ર્ૂિો સુધારિાના પગિાં િે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો ર્ેમના કાયડના અથડઘટનમાં િેરિાર કરી શકે ર્ેિા ર્ર્થયોને િાકાર્ રાખર્ા નથી.
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પૂિડ પ્રકાબશર્ ર્ેટાને મૂળર્ૂર્ ર્ેટા ર્રીકે પ્રકાબશર્ કરર્ા નથી. જો ર્ેટાનો યોગ્ય રીર્ે સ્િીકાર કરિામાં
આવ્યો હોય, ર્ો આ બનયમ ર્ે ર્ેટાનું પુન:પ્રકાશન કરિાને અટકાિર્ો નથી.
(a)

સંશોધનના પફરણામો પ્રકાબશર્ થયા પછી, િર્ડણૂક બિશ્િેષકો જે ર્ેટા પર ર્ેમનો બનષ્કષડ આધાફરર્ હોય ર્ેને, અન્ય
એિા સ્પધાડત્મક વ્યિસાયીઓથી છુ પાિર્ા નથી, જે ઓ પુન:બિશ્િેષણ દ્િારા નોંધપાત્ર દાિાઓ ચકાસિા ઇચ્છે છે અને
જે ઓ આિા ર્ેટાનો ઉપયોગ માત્ર ર્ે હેર્સ
ુ ર કરિાનો ઉદ્દેશ્ય ધરાિે છે , એ શરર્ે કે ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓની ગોપનીયર્ાનું
રિણ કરી શકાય અને ર્ેટાની માબિકી સંિંધી કાયદાકીય અબધકારો બસિાય ર્ેટાને જાહેર કરિાનું અટકાિી શકાર્ું હોય.
(d)

10.0

BACB પ્રબર્ િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની નૈબર્ક જિાિદારી.

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ આ સંબહર્ાનું ર્થા BACBના િધા બનયમો ર્થા ધોરણોનું પાિન કરિું જોઈએ.
10.1

BACBને સાચી ર્થા સચોટ માબહર્ી પૂરી પાર્િી. RBT

(a) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBને

સિબમટ કરિામાં આિેિી િધી અરજીઓ ર્થા દસ્ર્ાિેજોમાં માત્ર સાચી માબહર્ી પ્રદાન કરે છે .
(b) િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBને સિબમટ કરિામાં આિેિી ખોટી માબહર્ી ર્ાત્કાબિક સુધારિાની ખાર્રી કરે છે .
10.2

BACBને સમયસર પ્રબર્સાદ આપિો, અહેિાિ આપિો અને ર્ેને પ્રદાન કરેિી માબહર્ી અદ્યર્ન કરિી.
RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ BACBની િધી સમયમયાડદાઓનું પાિન કરિું જરૂરી છે , જે માં સ્િીકૃબર્ બસ્થબર્ માટે બનમ્નબિબખર્ કોઈ પણ
આધારની ર્ારીખના ત્રીસ (30) ફદિસની અંદર BACBને સૂબચર્ કરિામાં આવ્યું છે ર્ેની ખાર્રી કરિાનો સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં
સુધી સીબમર્ નથી:
(a) આ સંબહર્ાનું ઉલિંઘન અથિા સરકારી એજન્સી, સ્િાસ્ર્થય સંિધ
ં ી સંગઠન, થર્ડ પાટી પેયર અથિા શૈિબણક સંસ્થા દ્િારા
બશસ્ર્ સંિંધી ર્પાસ, કાયડિાહી અથિા દંર્, આરોપો દાખિ કરિા, દોષ-બસબદ્ધ અથિા દોષીની અરજી અથિા સ્પધાડરબહર્ર્ા. પદ્ધબર્ સંિંધી નોંધ: િર્ડણૂક બિશ્િેષણની પ્રૅબક્ટસ અને/અથિા જાહેર સ્િાસ્ર્થય ર્થા સુરિા સાથે પ્રત્યિ

સંકળાયેિા ઘોર અપરાધના દોષી િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBમાં નોંધણી, પ્રમાણીકરણ અથિા પુન:પ્રમાણીકરણ માટે
અપીિની સમાબપ્ર્, પેરોિ અથિા પ્રોિેશનની સમાબપ્ર્, અથિા (જો હોય, ર્ો) જે િમાંથી મુબક્ર્ની અંબર્મ ર્ારીખથી,
આમાં જે પછીથી આિે ર્ેના, ત્રણ (3) િષડના સમયગાળા સુધી અરજી કરિા માટે અયોગ્ય રહેશે; (1.4 અખંફર્ર્ર્ા, પણ

જુ ઓ)

(b) જાહેર

સ્િાસ્ર્થય અથિા સુરિા સંિંબધર્ દંર્ અથિા ફટફકટ, જે માં િર્ડણૂક બિશ્િેષકનું નામ ફટફકટ પર હોય;

(c) શારીફરક

અથિા માનબસક બસ્થબર્, કે જે ના કારણે િર્ડણૂક બિશ્િેષકની યોગ્યર્ાપૂિડક પ્રૅબક્ટસ કરિાની િમર્ાને નુકસાન

થાય; અને
(d)નામ,

10.3

સરનામું અથિા ઇમેિ સંપકડની બિગર્માં િેરિાર.
ગોપનીયર્ા અને BACB િૌબદ્ધક સંપદા.RBT

િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBના િૌબદ્ધક સંપદા અબધકારોનું ઉલિંઘન કરર્ા નથી, જે માં BACBના બનમ્નબિબખર્ અબધકારોનો
સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી:
(a) BACBની માબિકીના ર્થા દાિો કરાયેિા રેર્માકડ, સર્શિસ બચહ્ન, રબજસ્રેશન બચહ્ન અને પ્રમાણીકરણ બચહ્ન સબહર્
(આમાં BACBના સહર્ાગી, પ્રમાણીકરણ અથિા રબજસ્રેશનનું અથડઘટન કરિાનો હેર્ુ ધરાિર્ા અબર્શય સમાન
બચહ્નો, અથિા શૈિબણક ABA પ્રમાણપત્રના સ્થાનની રાષ્ટ્રીય પ્રમાણીકરણ ર્રીકેની ખોટી રજૂ આર્નો સમાિેશ થાય
છે ) પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નહીં ર્ેિા BACB િોગો, ACS િોગો,ACE િોગો, પ્રમાણપત્રો, શાખપત્રો ર્થા હોદ્દા;
(b) મૌબિક ર્થા બિન-મૌબિક કાયોના BACBના કૉબપરાઇટ, જે માં ધોરણો, પદ્ધબર્ઓ, માગડદર્શશકાઓ, સંબહર્ા, કાયડ િક્ષ્ય
બિશ્િેષણ, િકડગૃપના અહેિાિો, સિેિણોનો સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી; અને
(c) BACB-બિકબસર્ પરીિાના પ્રશ્નો, આઇટમ િૅંકો, પરીિાની બિગર્ો, પરીિાના િૉમડ ર્થા પરીિાની ગુણિહીઓ, જે
BACBના સુરબિર્ વ્યિસાબયક રહસ્યો છે ર્ેના BACBના િધા કૉબપરાઇટ. િર્ડણૂક બિશ્િેષકો પર BACBની કોઈ પણ
પરીિાની સામગ્રીના બિષયિસ્ર્ુને, ર્ેમને ર્ેની જાણકારી કેિી રીર્ે પ્રાપ્ર્ થઈ ર્ેને ધ્યાનમાં િીધા બિના, જાહેર કરિાથી સ્પષ્ટ
રૂપે પ્રબર્િંધ મૂકિામાં આિે છે . િર્ડણૂક બિશ્િેષકો શંકાસ્પદ કે જ્ઞાર્ ઉલિંઘન અને/અથિા પરીિાના બિષયિસ્ર્ુની
અનબધકૃર્ પહોંચ અને/અથિા BACBના િૌબદ્ધક સંપદા અબધકારોના ઉલિંઘન બિશે BACBને ર્ાત્કાબિક અહેિાિ મોકિે
છે . આ બિર્ાગનો ર્ાત્કાબિક અહેિાિ મોકિિો આિશ્યક હોિાથી (બિર્ાગ 7.2c માં જણાિેિ) અનૌપચાફરક ઉકેિ
માટેના પ્રયાસો જર્ા કરિામાં આિે છે .
પરીિાગર્ પ્રમાબણકર્ા અને અબનયબમર્ર્ા.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો BACBના િધા બનયમોનું પાિન કરે છે , જે માં BACBની મંજૂરીપ્રાપ્ર્ પરીિણ કેન્રો અને પરીિાના
વ્યિસ્થાપકો અને બશસ્ર્ અબધકારીઓની આિશ્યકર્ાનુરૂપ બનયમો ર્થા પદ્ધબર્ઓનો સમાિેશ થાય છે . િર્ડણૂક બિશ્િેષકોએ
શંકાસ્પદ દગાખોરો અથિા BACB પરીિાના વ્યિસ્થાપન સંિંબધર્ અન્ય કોઈ પણ બનયમ-બિરુદ્ધર્ા બિશે BACBને ર્ાત્કાબિક
અહેિાિ મોકિિો જોઈએ. પરીિાની બનયમ-બિરુદ્ધર્ામાં BACBની પરીિાઓ અથિા જિાિિહીઓની અનબધકૃર્ પહોંચ,
જિાિોની નકિ કરિી, અન્ય વ્યબક્ર્ને જિાિની નકિ કરિાની અનુમબર્ આપિી, પરીિાના સંચાિનમાં ખિેિ પાર્િી, ખોટી
માબહર્ી, બશિણ કે પ્રમાણપત્ર આપિું અને પરીિા પહેિાં, દરબમયાન અથિા પછી BACBની પરીિાના બિષયિસ્ર્ુ બિશે
અથિા પહોંચ માટે અનબધકૃર્ કે ગેરકાયદેસર સિાહ આપિાનો અને/અથિા મેળિિાનો સમાિેશ થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી
સીબમર્ નથી. આ પ્રબર્િંધમાં BACBની પરીિાના પ્રશ્નો માટે અનબધકૃર્ પહોંચ આપનાર કોઈ પણ “એક્ઝામ ર્મ્પ” (exam
dump) ર્ૈયારી સાઇટ અથિા બ્િૉગનો ઉપયોગ કરિાનો અથિા ર્ેમાં ર્ાગ િેિાનો સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્
નથી. જો કોઈ પણ સમયે જાણિા મળે કે આિેદક અથિા પ્રમાણપત્ર-ધારકે એક્ઝામ ર્મ્પ સંસ્થામાં ર્ાગ િીધો છે અથિા ર્ેનો
ઉપયોગ કયો છે , ર્ો યોગ્યર્ા પાછી ખેંચિા, પરીિાના ગુણ રદ કરિા અથિા અન્યથા અયોગ્ય રીર્ે પ્રાપ્ર્ કરેિ પરીિાના
10.4

બિષયિસ્ર્ુના ઉપયોગ દ્િારા મેળિેિ પ્રમાણીકરણ રદિાર્િ કરિા માટે ર્ાત્કાબિક પગિાં િેિાઈ શકે છે .
10.5 BACBના બનરીિણ ર્થા અભ્યાસક્રમના ધોરણોનું અનુપાિન.RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો (બનરંર્ર શૈિબણક ઘટનાઓ સબહર્) કોસડિકડ, બનરીબિર્ અનુર્િ, RBT પ્રબશિણ ર્થા મૂલયાંકન અને
BCaBA બનરીિણ, જો BACBના ધોરણો સાથે સુસંગર્ હોિાના હેર્ુથી હોય ર્ો, BACBના ધોરણો અનુસાર હાથ ધરિામાં
આિે છે ર્ેની ખાર્રી કરે છે . (5.0 બનરીિક ર્રીક િર્ડણૂક બિશ્િેષકો, પણ જુ ઓ).
10.6 આ સંબહર્ા સાથે પફરચય કેળિિો.
િર્ડણૂક બિશ્િેષકોની િરજ છે કે ર્ેઓ આ સંબહર્ા, િાગુ થર્ી અન્ય નૈબર્ક સંબહર્ાઓથી પફરબચર્ થાય, જે માં નૈબર્ક
વ્યિહાર માટેના િાઇસન્સ સંિંધી આિશ્યકર્ાઓ ર્થા િર્ડણૂક બિશ્િેષકોના કાયડમાં ર્ેનો ઉપયોગ કરિાનો સમાિેશ થાય છે ,
પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી. વ્યિહારના ધોરણ બિશે જાગરૂકર્ા ન હોય અથિા ગેરસમજ હોય, ર્ો ર્ેનાથી અનૈબર્ક
વ્યિહારના ગુના સામે િચાિ થર્ો નથી.
10.7 અપ્રમાબણર્ વ્યબક્ર્ઓ દ્િારા થર્ા પ્રબર્બનબધત્િને પ્રોત્સાહન ન આપિુ.ં RBT
િર્ડણૂક બિશ્િેષકો બિન-પ્રમાબણર્ (અને જો િાગુ થર્ું હોય, ર્ો નોંધણીરબહર્) વ્યિસાયીઓ બિશે, જો ર્ેઓ BACBના
પ્રમાણપત્ર કે નોંધણીની બસ્થબર્નું ખોટું પ્રબર્બનબધત્િ કરર્ા હોય ર્ો, રાજ્યના યોગ્ય િાઇસલન્સગ િોર્ડને અને BACBને
અહેિાિ મોકિે છે .

પાફરર્ાબષક શબ્દાિબિ
િર્ડણૂક બિશ્િેષક
િર્ડણૂક બિશ્િેષક એ વ્યબક્ર્ છે જે BCBA અથિા BCaBAના શાખપત્રો (ક્રેર્ેબન્શયલસ) ધરાિે છે , બનરીિણ માટે BCBA
દ્િારા અબધકૃર્ વ્યબક્ર્ છે અથિા BCBA દ્િારા મંજૂરીપ્રાપ્ર્ કોસડ શૃખ
ં િાની સંયોજક છે . જ્યાં સંબહર્ાના ઘટકો RBTની
પ્રૅબક્ટસ સાથે સુસગ
ં ર્ જણાય છે , ત્યાં “િર્ડણૂક બિશ્િેષક”માં િર્ડણૂક ટેબક્નબશયન (બિહેબિયર ટેબક્નબશયન)નો સમાિેશ થાય
છે .
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ સેિાઓ
િર્ડણૂક-બિશ્િેષણ સેિાઓ એ છે જે સ્પષ્ટ રૂપે િર્ડણૂક બિશ્િેષણ (એટિે કે, િર્ડણૂક બિજ્ઞાન)ના બસદ્ધાંર્ો ર્થા પદ્ધબર્ઓ પર
આધાફરર્ છે અને સામાબજક રૂપે મહત્ત્િપૂણડ રીર્ે િર્ડણૂકમાં પફરિર્ડન િાિિા માટે રચિામાં આિી છે . આ સેિાઓમાં સારિાર,
મૂલયાંકન, પ્રબશિણ, સિાહ-સૂચન, અન્ય િોકોનું સંચાિન ર્થા બનરીિણ, બશિણ અને બનરંર્ર બશિણ આપર્ા રહેિાનો સમાિેશ
થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી.
િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમ
િર્ડણૂક-પફરિર્ડન કાયડક્રમ એ ઔપચાફરક િેબખર્ દસ્ર્ાિેજ છે , જે બનર્ટદષ્ટ િક્ષ્યો પ્રાપ્ર્ કરિા માટેના દરેક મૂલયાંકન ર્થા સારિાર
કાયડની ટેકનોિોબજકિ બિગર્નું િણડન કરે છે .
ક્િાયન્ટ
િર્ડણૂક બિશ્િેષકની વ્યિસાબયક સેિાઓના કોઈ પણ પ્રાપ્ર્કર્ાડ અથિા િાર્ાથી ક્િાયન્ટ કહેિાય છે . આ શબ્દમાં
બનમ્નબિબખર્નો સમાિેશ થાય છે , પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી:

(a) સેિાઓના

પ્રત્યિ પ્રાપ્ર્કર્ાડ;
(b) સેિાઓના પ્રાપ્ર્કર્ાડના માર્ા-બપર્ા, સગાં, કાનૂની પ્રબર્બનબધ અથિા કાનૂની િાિી;
(c) િર્ડણૂક બિશ્િેષકની સેિાઓ માટેના એમ્પ્િોયર, એજન્સીના પ્રબર્બનબધ, સંસ્થાકીય પ્રબર્બનબધ અથિા ર્ૃર્ીય-પિના
ઠેકેદાર; અને/અથિા
(d) સેિાઓની િાર્ાથી ર્રીકે જાણીર્ી કોઈ પણ વ્યબક્ર્ અથિા અબસ્ર્ત્િ અથિા જે ને સામાન્ય રીર્ે “ક્િાયન્ટ”
અથિા “ક્િાયન્ટ-સરોગેટ” માની શકાય.
આ વ્યાખ્યાના હેર્ુઓ માટે, ‘ક્િાયન્ટ’ શબ્દમાં ર્ૃર્ીય-પિના ઇન્શ્યોરર અથિા પેયરનો સમાિેશ થર્ો નથી, બસિાય કે ર્ૃર્ીયપિના ઇન્શ્યોરર અથિા પેયર સાથે કરાર હેઠળ િર્ડણૂક બિશ્િેષકની પ્રત્યિ બનમણૂક કરિામાં આિી હોય.
કાયડસિ
ં ધ
ં ી મૂલયાંકન
કાયડસિ
ં ંધી મૂલયાંકન, કે જે કાયડસિ
ં ંધી િર્ડણૂક મૂલયાંકન ર્રીકે પણ જાણીર્ું છે ર્ે, પદ્ધબર્ઓની એ શ્રેણીનો ઉલિેખ કરે છે ,
જે નો ઉપયોગ સમસ્યાકારી િર્ડણૂકના સંર્બિર્ પયાડિરણીય કારણોનું ઔપચાફરક મૂલયાંકન કરિા માટે થાય છે . આ
પદ્ધબર્ઓમાં ઇન્િૉમડન્ટ (માબહર્ી આપનાર) મૂલયાંકનો (દા. ર્. ઇન્ટવ્યુડ, રેટટગ સ્કેિ), કુદરર્ી પયાડિરણમાં પ્રત્યિ અિિોકન
(દા. ર્. ABC મૂલયાંકન) અને પ્રયોગાત્મક કાયડસંિંધી બિશ્િેષણનો સમાિેશ થાય છે .
એકથી િધુ સંિધ
ં ો
એકથી િધુ સંિંધો એ છે જે માં િર્ડણૂક બિશ્િેષક ક્િાયન્ટ સાથે અથિા ક્િાયન્ટની નજીકની અથિા ર્ેની સાથે સંિંબધર્
વ્યબક્ર્ સાથે, િર્ડણૂક-બિશ્િેષક ર્રીકે ર્થા બિન-િર્ડણૂક-બિશ્િેષક ર્રીકે, િન્ને પ્રકારની ર્ૂબમકા એક જ સમયે ર્જિે છે .
જાહેર બનિેદનો
જાહેર બનિેદનોમાં સશુલક અથિા બન:શુલક જાહેરાર્ો, બ્રોશર, છાપેિી સામગ્રી, ફર્રેક્ટરીની સૂબચમાં સમાિેશ, વ્યબક્ર્ગર્
રેઝ્યુમે અથિા કફરક્યુિમ બિટા, બમર્ીયામાં ઉપયોગ માટે ઇન્ટવ્યુડ અથિા ફટપ્પણીઓ, કાનૂની પ્રફક્રયામાંના બનિેદનો, િક્ર્વ્યો
ર્થા જાહેર પ્રેઝન્ટેશન, સામાબજક બમર્ીયા અને પ્રકાબશર્ સામગ્રીઓનો સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી.
સંશોધન
ઘણી િાર વ્યિસાબયક પ્રેઝન્ટેશનો અથિા પ્રકાશનો દ્િારા, બિદ્યાશાખા માટે સામાન્ય ઉપયોગમાં િઈ શકાય ર્ેિી માબહર્ી
ઉત્પન્ન કરિા માટે રચિામાં આિેિી કોઈ પણ ર્ેટા-આધાફરર્ પ્રિૃબત્ત. પ્રયોગાત્મક રચનાનો ઉપયોગ કરિા માત્રથી સંશોધન
ઘર્ાર્ું નથી. પહેિેથી એકત્ર કરેિા ર્ેટાના વ્યિસાબયક પ્રેઝન્ટેશન અથિા પ્રકાશનો બિર્ાગ 9.0 (િર્ડણૂક બિશ્િેષકો અને
સંશોધન), જે સંર્ાવ્ય સંશોધન પ્રિૃબત્તઓ (દા. ર્. 9.2a) સાથે સંિંબધર્ છે ર્ેના ઘટકોમાંથી િાકાર્ રાખિામાં આિેિ છે .
જોકે, બિર્ાગ 9.1 ના િાકીના િધા સુસંગર્ ઘટકો (દા. ર્. 9.1 કાયદા ર્થા બનયમોનું પાિન કરિું; ક્િાયન્ટના ર્ેટાના
ઉપયોગ માટે 9.3 માબહર્ગાર સંમબર્) િાગુ થાય છે .
સંશોધન સમીિા િોર્ડ
વ્યિસાબયકોનું જૂ થ, જે મનો બનિેફદર્ હેર્ુ છે માનિ સંશોધનમાં ર્ાગ િેનાર વ્યબક્ર્ઓ સાથે નૈબર્કર્ાપૂણડ વ્યિહાર થાય ર્ે
સુબનબશ્ચર્ કરિા માટે સંશોધન રજૂ આર્ો (પ્રપોઝિ)ની સમીિા કરિી. આ િોર્ડ સરકાર અથિા બિશ્િબિદ્યાિયનું
આબધકાફરક અબસ્ર્ત્િ (દા. ર્. ઇબન્સ્ટ્યૂશનિ ફરવ્યુ િોર્ડ, હ્ુમન ફરસચડ કબમટી), સેિા એજન્સીના કાયડિેત્રની સ્ટૅલન્ર્ગ
કબમટી અથિા આ હેર્ુ માટે રચિામાં આિેિ સ્િર્ંત્ર સંગઠન હોઈ શકે છે .
ક્િાયન્ટોના અબધકારો અને બિશેષાબધકારો
અબધકારો અને બિશેષાબધકારોનો અથડ છે માનિ અબધકારો, કાનૂની અબધકારો, િર્ડણૂક બિશ્િેષણમાં સંબહર્ાકૃર્ કરિામાં આિેિ

અબધકારો અને ક્િાયન્ટના િાર્ માટે રચિામાં આિેિ સંગઠનીય ર્થા વ્યિસ્થાપકીય બનયમો ર્થા બનયમનો.
જોખમ-િાર્ બિશ્િેષણ
જોખમ-િાર્ બિશ્િેષણ એ આપેિ હસ્ર્િેપ સાથે સંકળાયેિ સંર્બિર્ જોખમો (દા. ર્. મયાડદાઓ, આર્અસરો, ખચાડ) અને
િાર્ (દા. ર્. સારિારના પફરણામ, અસરકારકર્ા, િચર્)નું હેર્ુપૂિડકનું મૂલયાંકન છે . જોખમ-િાર્ બિશ્િેષણના બનષ્કષડ રૂપે
જોખમ કરર્ાં િધુ િાર્દાયક પગિાંની શ્રેણી હોિી જરૂરી છે .
સર્શિસ રેકોર્ડ
ક્િાયન્ટના સર્શિસ રેકોર્ડમાં િેબખર્ િર્ડણૂક-પફરિર્ડન યોજનાઓ, મૂલયાંકનો, ગ્રાિ, કાચો ર્ેટા, ઇિેક્રોબનક રોકોર્ડર્ગ,
પ્રગબર્ સારાંશ અને િેબખર્ અહેિાિો (ફરપોટડ)નો સમાિેશ થાય છે પરંર્ુ ત્યાં સુધી સીબમર્ નથી.
બિદ્યાથી
બિદ્યાથી એ વ્યબક્ર્ છે જે ણે કૉિેજ/બિશ્િબિદ્યાિયમાં પ્રિેશ િીધો છે . ઔપચાફરક િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સૂચના દરબમયાન
બિદ્યાથીને આ સંબહર્ા િાગુ થાય છે .
બનરીબિર્
બનરીબિર્ એ વ્યબક્ર્ છે જે ની િર્ડણૂક-બિશ્િેષણકારી સેિાઓનું િર્ડણૂક બિશ્િેષક દ્િારા, વ્યાખ્યાબયર્ ર્થા સંમબર્-પ્રાપ્ર્ સંિંધના
આધારે, બનરીિણ કરિામાં આિે છે .

બિહેબિયર ઍનાબિસ્ટ સર્ટટફિકેશન િોર્ડ,® ઇન્ક. (“BACB®”) દ્િારા કૉબપરાઇટ © 2014. આ કાયડના અંશ અથિા સંપૂણડ
કાયડની વ્યબક્ર્ગર્, શૈિબણક અથિા નીબર્-બનધાડરણના હેર્ુ માટે ઇિેક્રોબનક અને/અથિા પેપર પ્રર્ો િનાિી શકાય છે , એ
શરર્ે કે આ પ્રર્ો નિા અથિા ધંધાદારી િાર્ માટે િનાિિામાં અથિા િહેંચિામાં ન આિે. િધી પ્રર્ોમાં, બનયમનકારી
અથિા િાઇસન્સ સંિંધી હેર્ુઓ માટે િનાિિામાં આિી હોય ર્ે બસિાય, પ્રથમ પૃષ્ઠ પર આ નોફટસનો સમાિેશ થયો
હોિો જોઈએ. યોગ્ય શ્રેય આપીને અંશોનો ઉલિેખ કરિાની અનુમબર્ છે , જે માં શ્રેય માટે “બિહેબિયર ઍનાબિસ્ટ
સર્ટટફિકેશન િોર્ડ,® ઇન્ક. (“BACB®”) દ્િારા કૉબપરાઇટ © 2014, સિાડબધકાર સુરબિર્.” િખેિું હોિું જરૂરી છે . અન્ય
કોઈ પણ માધ્યમમાં, અન્ય કોઈ પણ પ્રકારના ઉપયોગો/બિર્રણો માટે BACBની આગોર્રી િેબખર્ અનુમબર્ આિશ્યક છે ,
જે info@bacb.com પાસેથી ઉપિબ્ધ થઈ શકે છે .

