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રીસ્પોન્સિબલ જ્વેલરી કાઉન્સિલ  

 

રીસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેિી) બબન-નફાકારક સુંસ્થા છે, જેની સ્થાપના 2005માું કરવામાું આવી હતી. 
 
 

 

 
 

આ માનક વવશે  

 

વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતા ધોરણોન ું માર્ગદર્ગન (“માર્ગદર્ગન”) આરજેસી સભ્યોને વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતા 
(સીઓપી) ના અમલ માટે મદદ મળી રહ ેતે માટે સામાસય માકહતી અને સલાહ ઉપલબ્ધ કરાવે છે.  

 

માર્ગદર્ગન કાનનૂી સલાહ માટેની અવેજી નથી.  
 

આ એક “જીવુંત દસ્તાવેજ” છે અને આરજેસી આ માનકોને અમલીકરણના અન ર્વો અને ઉર્રતી સારી પદ્ધતતઓ 
પર આધાકરત પ નરાવતગનના આરબિત હક્ક ધરાવે છે. આરજેસીની વેબસાઇટ પર પોસ્ટ કરવામાું આવેલી આવતૃત્ત 
અસય બધી જ આવતૃત્તન ું સ્થાન ધારણ કરે છે. આ દસ્તાવેજ હાલનો છે કે કેમ તે ચકાસવા માટે, કૃપા કરી મ લાકાત 
લો: 
www.responsiblejewellery.com  

 

જાહરે ઇનકાર 

 

માનક અને અસય દસ્તાવેજો અથવા માનકમાું ઉલ્લેખ કરાયેલી માકહતીના સ્ત્રોતોની ચોકસાઈ અથવા સુંપણૂગતા 
માટેની કોઈ રૅ્રુંટી, વૉરુંટી કે પ્રતતતનતધત્વ કરવામાું આવત ું નથી. આ માનક સાથેના અન પાલનનો ઇરાદો કોઈ પણ 
લાગ  થવા પાત્ર રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અથવા સ્થાતનક સરકારી તનયમો, તનયમનો, વટહ કમોની જરૂકરયાતો અથવા અહીં 
સામેલ કરેલી બાબતો સુંબ ુંધી જરૂકરયાતોને ન તો તેને બદલવાનો, ઉલ્લુંઘન કરવાનો અથવા અસય રીતે તેને 
પકરવતતિત કરવાનો નથી.    
 

કૃપા કરી નોંધ લેર્ો કે આ માનક માત્ર સામાસય માર્ગદર્ગન આપે છે અને તેને અહીં સામેલ કરેલી તવષય બાબત 
અંરે્ સુંપણૂગ અને અતધકૃત તનવેદન તરીકે માનવ ું જોઇએ નહીં 
 

બબન-સભ્યો દ્વારા માનક સાથેના અન પાલનો સુંપણૂગત: સ્વૈચ્ચ્છક છે અને તે આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો કે સહી 
કરનારાઓ તવરૂદ્ધ કોઈ કાનનૂી રીતે લાગ  કરી ર્કાય તેવી જવાબદારી અથવા અતધકારોની રચના, સ્થાપના, અથવા તેને 

સ્વીકારવાનો કોઈ ઈરાદો ધરાવતા નથી. આ માનક આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો કે સહી કરનારાઓ પર કાનનૂી 
રીતે લાગ  કરી ર્કાય તેવી કોઇ જવાબદારીની રચના, સ્થાપના કે સ્વીકાર બબન-સભ્યોને કરી બતાવતી નથી. બબન-

સભ્યોને આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો કે સહી કરનારાઓ તવરૂદ્ધ આ માનકન ું અન પાલન કરવામાું તનષ્ટ્ફળ જવા 
બદલ કાનનૂી પર્લાું લેવાન ું કોઈ કારણ નથી. 
 
 
 
 

અમારો દૃષ્ટિકોણ વૈવિક સ્તરે ઉચ્ચ કક્ષાના ઝવેરાત અને ઘડિયાળ ઉદ્યોગમાાં વવિાિને પ્રોત્િાડહત કરે એવી 
એક જવાબદાર વવિ-વ્યાપી પરૂવઠા શ્ ૃાંખલાની રચના કરવાનો છે. 
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પછૂપરછ અથવા પ્રવતડિયા 
આરજેસી આ માર્ગદર્ગન પર પ્રતતર્ાવોન ું સ્વાર્ત કરે છે.  

ઈમેઇલ:  info@responsiblejewellery.com  

અસય સુંપકો:  http://www.responsiblejewellery.com/contact-us/ 

 

રીસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ એ કાઉન્સસલ ફૉર રીસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી પે્રક્ટટતસસ બલતમટેડન ું વ્યાપાકરક નામ છે, જે ઈંગ્લેંડ અને વેલ્સમાું 
કુંપની ક્રમાુંક 05449042 સાથે નોંધણી ધરાવે છે. 

  

mailto:info@responsiblejewellery.com
http://www.responsiblejewellery.com/contact-us/
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1. પડરચય  
 
1.1 રીસ્પોન્સિબલ જ્વેલરી કાઉન્સિલ (આરજેિી) પ્રમાણીકરણ  

 

આરજેસીની વ્યવહાર સુંકહતા (સીઓપી) જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો માટેન ું ધારાધોરણ છે, જેની સામે 
આરજેસીના તમામ વાબણજ્જ્યક સભ્યોએ પ્રમાબણત થવ ું જરૂરી છે. આરજેસી પ્રમાણીકરણ માટે આરજેસી દ્વારા 
અતધકૃત કરવામાું આવેલ કહસાબી તપાસકતાગ દ્વારા સભ્યોની વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને કાયગદેખાવ સીઓપીને 
અન કૂળ છે તેની ખરાઈ કરવા માટે સ્વતુંત્ર ત્રાકહત પિની  કહસાબી તપાસ જરૂરી હોય છે. પ્રમાણીકરણની પ્રકક્રયા 
સમાન રૂપતા, સ ધારાત્મક પર્લાું અને અમલબજવણીમાું ન હોય તેવાું વ્યવહારોની વહલેી ઓળખ માટેના 
કાયગત ુંત્રની પણ સ્થાપના કરે છે.    
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ કેવી રીતે હાુંસલ કરવ ું તે અંરે્ની સામાસય માકહતી માટે, આરજેસી પ્રમાણીકરણની હસેડબ ક 
જ ઓ. વધ  તવર્તવાર માકહતી આરજેસી આકારણી માર્ગદતર્િકામાું આપવામાું આવી છે.  
 

1.2 આ માગગદશગનનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવો  
 

આ માર્ગદર્ગનનો હતે   સભ્યોને સીઓપીના અમલની તેમણે લીધેલી જવાબદારીઓને પકરપણૂગ કરવામાું અને 
આરજેસીના પ્રમાબણત સભ્યો બનવામાું મદદ કરવાનો છે. જે સભ્યો આરજેસીમાું નવા છે અને તેમના પ્રારુંબર્ક 
પ્રમાણીકરણ માટે તૈયારી કરી રહ્ાું હરે્, અથવા જોર્વાઈઓના ઉદે્દર્ માટે તેમના હાલના અબર્ર્મની ત  લના 
કરવા ઇચ્છતા હરે્ તેમના માટે આ ખબૂ જ ઉપયોર્ી થઈ પડરે્. વ્યવહારોની સુંકહતામાું પ્રત્યેક 40 જ દી 
જોર્વાઈઓ માટેના માર્ગદર્ગક પ્રકરણની સુંરચના સ્વતુંત્ર રહવેા કરી છે, જેથી તેને જો યોગ્ય હોય તો કારોબારની 
અંદરના અતધકૃત કમગચારીઓ દ્વારા ઉપયોર્માું લઈ ર્કાય.   
 

સભ્યો અને કહસાબ તપાસકતાગઓને પણ આ દસ્તાવેજ સીઓપીમાું આપવામાું આવેલ દરેક જોર્વાઇઓ માટેના 
તાકકિક આધારને સમજવામાું અને સમાન રૂપતાના તેના અથગઘટનમાું સહાયરૂપ બનવામાું ઉપયોર્ી જણારે્. આ 
માર્ગદર્ગન આંતરરાષ્ટ્રીય ધારાધોરણોનો સુંદર્ગ આપે છે જે સીઓપીને આધાર આપે છે અને આભષૂણ પ રવઠા 
શ્ ૃુંખલા સુંબ ુંતધત કેટલાુંક સામાસય સુંદર્ગ ઉપલબ્ધ કરવામાું સહાયક નીવડવ ું જોઇએ.    
 

આરજેિીનુાં માગગદશગન આદશગમલૂક નથી. આ માર્ગદર્ગન સીઓપીની ફરજજયાત જરૂકરયાતોને અમલી બનાવવામાું 
મદદરૂપ બની ર્કે તેવાું માર્ોની રૂપરેખા આપતી તકનીકી માકહતી પરૂી પાડે છે. ઉપલબ્ધ કરવામાું આવેલ 
માર્ગદર્ગન સામાસય પ્રકૃતત્ત ધરાવે  છે, અને તેથી તેને માકહતી અને આધાર માટેના પ્રારુંર્ બબિંદ  તરીકે જોવામાું 
આવવ ું જોઇએ.  
 

સભ્યોએ સીઓપી, આરજેસીના માર્ગદર્ગન તવરે્ વધ  જાણવા અને પ્રમાણીકરણ કહસાબી તપાસો માટે તૈયાર થવા 
માટે આરજેસીના વૅબ-આધાકરત તાલીમી મૉડય લ્સનો પણ ઉપયોર્ કરી ર્કે.    
  

1.3 વવષયવસ્ત ુ

સીઓપીમાું આરજેસી પ્રમાણીકરણ માટેના ધારાધોરણોનો સમાવેર્ થાય છે અને તે 40 જોર્વાઇઓન ું બનેલ ું છે. 
વ્યવહારોની સુંકહતા સાતત્યપણૂગ તવકાસ મ દ્દાઓની તવસ્તતૃ શે્રણીને આવરી લે છે અને ખાણથી લઈને છૂટક વેચાણ 
સ ધી સમગ્ર આભ ષણ પ રવઠા શ્ ૃુંખલામાું લાગ  થવા પાત્ર છે.     
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િામાસય 
જરૂડરયાતો 

જવાબદાર 
પરુવઠા શ્ ૃાંખલાઓ 

અને માનવ 
અવિકારો 

મજુરોના હક્કો અને 
કામની પડરન્સ્થવતઓ 

સ્વાસ્્ય, સરુક્ષા 
અને પયાગવરણ 

હીરા, િોનુાં 
અને પ્લેડિનમ 
જૂથ િાતનુી 

પેદાશો 

જવાબદાર ખનન 
કે્ષત્ર 

1. કાનનૂી 
અન પાલન  

5.કારોબારી 
ર્ાર્ીદારો 

13.રોજર્ારીની 
સામાસય ર્રતો 

21.સ્વાસ્્ય 
અને સલામતી  

26.ઉત્પાદનની 
જાહરેાત  

29.તનષ્ટ્કષગણના 
ઉદ્યોર્ોમાું 
પારદતર્િતાની 
પહલે   

2.કાયગનીતત 
અને 
અમલીકરણ  

6.માનવ અતધકારો  14.કામના કલાકો  22.પયાગવરણીય 
વ્યવસ્થાપન  

27.કકમ્બલી 
પ્રકક્રયા  

30.સમ દાયોની 
સામેલર્ીરી અને 
તવકાસ  

3.અહવેાલ-
લેખન 

7. કસબી અને 
લઘ -સ્તરીય 
ખાણમાુંથી 
સ્ત્રોતતકરણ  

15.વળતર  23.જોખમી 
પદાથો  

28.સ્તરીકરણ 
અને મલૂ્યાુંકન  

31. સ્થાતનક લોકો 
અને મ ટત પવૂગ 
માકહતીપણૂગ 
સુંમતત 

4.નાણાકીય 
કહસાબો  

8.સામ દાતયક 
તવકાસ  

16.તર્સ્ત અને 
ફકરયાદ કાયગવાહી  

24.કચરો અને 
ઉત્સર્જન  

 32.અસરોની 
આકારણી  

 9. લાુંચ અને 
સર્વડરૂપી 
ચ કવણીઓ  

17.બાળ મજૂરી 25.ક દરતી 
સુંસાધનોનો 
ઉપયોર્  

 33. કસબી અને 
લઘ -સ્તરીય 
ખાણકામ 

 10. મની લૉંડકરિંર્ 
અને આતુંકવાદ 
માટે નાણાું સહાય  

18.બળજબરીપવૂગકની 
મજૂરી  

  34.પ નવગસન  

 11.સલામતી 19.સુંર્ઠનની 
સ્વતુંત્રતા અને 
સામકૂહક સોદાબાજી  

  35.આપાતકાલીન 
પ્રતતર્ાવ  

 12.ઉદર્મસ્થાનના 
દાવાઓ  

20.બબન-ર્ેદર્ાવ    36.જૈવ તવતવધતા  

     37.અશ દ્ધદ્ધઓ 
અને નકામો 
પ્થર  

     38.સાઈનાઇડ  
     39.પારો  
     40. ખાણ 

પ નવગસન અને 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  9  

 

 

સમાચ્પ્ત 

 
 
 
 

1.4 માગગદશગનન ુાં બાહ્ય સ્વરૂપ  
 

સુંકહતાની પ્રત્યેક જોર્વાઇઓ માટે માર્ગદર્ગન એક જ દ ું પ્રકરણ પ ર ું પાડે છે જે નીચેના તવવરણોનો સમાવેર્ કરે છે:  
 જોર્વાઇની વ્યાખ્યાઓ અને લાગ  પડવાની િમતા  
  મ દ્દાની પવૂગભતૂમકા  
  સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ 

 સબૂચત કરાયેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ  
 વધારાની માકહતી  

 
 

1.5  સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

માર્ગદર્ગનમાું સભ્યો કેવી રીતે સીઓપીની પ્રત્યેક જોર્વાઇના અમલીકરણ પ્રત્યે અબર્ર્મ રાખી ર્કે છે તેનાું પર 
સચૂનોનો સમાવેર્ કરે છે.  

 

આ ‘સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ’ ખાસ કરીને એવા સભ્યો માટે તવકતસત કરવામાું આવ્યાું છે 
જેમણે હજ  સ ધી ઔપચાકરક રીતે ધારાધોરણોને પોતાના કારોબારમાું સ ુંબોતધત કયાાં નથી.  

 

સચૂનો જો કે સામાસય પ્રકૃતતના છે અને હમેંર્ા સભ્યના કારોબારમાું ઉબચત ન પણ હોય ર્કે. સીઓપી સાથે 
સમાન રૂપતા હાુંસલ કરવા માટે તેમના કારોબાર અને સુંજોર્ોને અન રૂપ સભ્યો કોઇપણ વ્યવસ્થાપન અબર્ર્મ 
અપનાવી ર્કે છે. નોંધ – જો ત્યાું આરજેસી જોર્વાઇઓ અને લાગ  થવા પાત્ર કાયદા વચ્ચે ઘષગણ થાય તો 
કાયદો અગ્રપદ ધરાવે છે. આવા કોઇપણ સુંજોર્ો પ્રત્યે આરજેસીને સર્ાન કરવી જોઇએ જેથી સભ્યો અને કહસાબી 
તપાસકતાગઓને સતત સલાહ તવકતસત કરી ર્કાય છે.   

 

સામાસય દૃક્ષ્ટ્ટએ, સીઓપીના અમલીકરણને આધાર આપવામાું અસરકારક વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓના નીચેના 
તત્વો મદદરૂપ બનરે્.  
 

 જોખમની આકારણી વાસ્તતવક અને સુંર્તવત જોખમો ઓળખવા અને બચદ્ધિત કરવા માટેન ું એક મલૂ્યવાન 
વ્યવસ્થાપન સાધન છે. તેનો ઉપયોર્ સીઓપીની બધી જ લાગ  થવા પાત્ર જોર્વાઈઓની સામે 
સમાન રૂપતાની ખાતરી માટે જે તવસ્તારોને અતતકરટત પ્રયાસોની જરૂર હોય તેને પ્રાથતમકતા આપવા માટે 
કરી ર્કાય છે. એવા સભ્યો કે જેઓ તનયતમતપણે જોખમની આકારણીઓ હાથ ધરતા નથી, આરજેસીએ 
એટસેલ સ્પે્રડર્ીટમાું જોખમની આકારણી માટેની ટલૂકકટ તવકતસત કરી છે (આરજેસીની વૅબસાઇટ પરથી 
એક નકલ ડાઉનલોડ કરી લેર્ો). પકરપટવ વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી ધરાવે છે તેવાું સભ્યો માટે, કોઇપણ 
બાકી રહતેાું મ દ્દાઓની ઓળખ અને ઉદે્દર્વા માટે તેમનાું પ્રવતગમાન જોખમની આકારણીઓની એક 
સમીિા કે તવસ્તરણ પરૂતાું છે.   
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જોખમોની આકારણી માટેન ું આ પ્રથમ પર્લ ું નીચેના પર્લાઓમાુંથી કોઇપણન ું અમલીકરણ અથવા 
ફેરફાર માટે ઉબચત હોઈ ર્કે છે કે કેમ તે નક્કી કરવામાું મદદ કરરે્.   
 

 સીઓપી હઠેળ ઉદે્દર્વાના તવષયો માટે વડરટઠ પ્રબાંિકો અથવા અવિકારીઓને જવાબદારી િોંપવામાાં 
આવી રહી છે. સીઈઓ, માબલક કે પ્રમ ખ પણ સીઓપીમાું સ  યોજજત કરવામાું આવેલી જરૂકરયાતોને પહોંચી 
વળવા માટેની તેમની સ્પષ્ટ્ટ પ્રતતબદ્ધતા દર્ાગવરે્ અને જવાબદાર પ્રબુંધકો માટે આધાર પરૂો પાડરે્.   
 

 લેચખત કાયગનીવતઓ અને પ્રડિયાઓ પ્રમ ખ મ દ્દાઓ પર કારોબારની ન્સ્થતતને સ્પષ્ટ્ટ કરી ર્કે છે અને તે 
ન્સ્થતતને વ્યવહારમાું કેવી રીતે મકૂવી તેના માટેના માર્ોની ઓળખ કરે છે. કાયગનીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓને 
લખી રાખવી ઉપયોર્ી છે કારણ કે તેનાથી ઔપચાકરક રેકોડગ રાખી ર્કાય અને કમગચારીઓને સાતત્યપણૂગ 
માકહતી પરૂી પાડી ર્કાય છે. સીઓપીમાું હોય તેવી દરેકે-દરેક જોર્વાઈ પર કાયગનીતત હોવી તે જરૂરી 
અથવા ઉબચત ન હોઇ ર્કે. સભ્યો સમગ્રતયા સીઓપીને આવરી લેતી એક સામાસય કાયગનીતત તનવેદનને 
ધ્યાનમાું લઈ ર્કે છે, અથવા સમગ્ર કારોબારના વ્યવસ્થાપનમાું અથવા અસય વ્યવસ્થાપન માળખામાું 
કેટલાુંક અથવા બધાું જ પાસાઓને સુંકબલત કરી ર્કે. જો આ સામગ્રીને પ્રથમ વખત જ તૈયાર કરી રહ્ાું 
હો, તો કાયગિમ બનવા માટેના માર્ો તવરે્ તવચારો. ઉદાહરણ તરીકે, કાયગનીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓને એ 
રજ આતમાું ત્યારે રેકોડગ કરવી જોઇએ, ત્યારબાદ તેનો તાલીમના ઉદે્દશ્ય માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે.  

 

 રેકોિગની જાળવણી એકોઇપણ કારોબાર માટે મહત્ત્વની તવર્તો અને માકહતીના સુંચાલન માટે આધારભતૂ 
છે. તવશ્વસનીય રેકોડગની જાળવણી ઉત્તરદાતયત્વમાું વદૃ્ધદ્ધ કરે છે અને કારોબારને સમય જતાું પ્રર્તત માપવા 
સહાયકારક થાય છે. તે આંતકરક સમીિાઓ માટે માકહતીનો આવશ્યક સ્ત્રોત, અને જ્યાું યોગ્ય હોય ત્યાું, 
બાહ્ કહસાબી તપાસ માટે મલૂ્યવાન પ રાવા પરૂો પાડે છે. પ્રથમ પ્રમાણીકરણ પ્રકક્રયા માટે, આર્ાઉના 12 
મકહનાના રેકોર્ડ ગસ અને પ રાવાઓની જરૂર પડરે્. પ્રમાણીકરણ માટે ઉપયોર્માું લેવાયેલા રેકોર્ડ ગસને 
ત્યારબાદ ઓછામાું ઓછાું 3 વષગ (પ્રમાણીકરણની માસયતા) અથવા લાગ  થવા પાત્ર કાયદા દ્વારા જરૂરી 
હોય તેટલાું લાુંબા સમય માટે મકૂી રાખવા જોઇએ.  

 

 તાલીમ કમગચારીઓને પ્રાથતમકતાઓ પર ધ્યાન કેક્સિત કરવા તેમજ કારોબારની કાયગનીતતઓ અને 
પ્રકક્રયાઓને સમજવામાું મદદ કરે છે. તે નવા અને પ્રવતગમાન કમગચારીઓને તેમને શ ું કરવાની જરૂર છે 
અને લવબચક અને તવકસતા કારોબાર સાથે કદમ તમલાવવા તવરે્ તર્ખવા માટે એક મહત્ત્વનો રસ્તો છે. 
જો કારોબારનો કમગચારીર્ણ ર્ીખી ર્કરે્, તવકતસત થઈ ર્કરે્ અને બદલાઈ ર્કરે્, તો કારોબાર પણ 
તેમ કરી ર્કરે્.  

 
 

1.6 ઉદે્દશાત્મક પરુાવો 
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ હાુંસલ કરવા માટે લાગ  થવા પાત્ર જોર્વાઈઓ સાથેની સમાન રૂપતાને ઉદે્દર્ાત્મક 
પ રાવાઓના આધારે કહસાબી તપાસકતાગઓ દ્વારા આકારણી કરવામાું આવરે્. ઉદે્દર્ાત્મક પ રાવાને 
ચકાસણીપાત્ર માકહતી, રેકોર્ડ ગસ અથવા ત્યના તનવેદન તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવે છે. માર્ગદર્ગનમાું 
ઉપલબ્ધ સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ કહસાબી તપાસકતાગઓને સમાન રૂપતાનો સ સ ુંર્ત 
ઉદે્દર્ાત્મક પ રાવો પરૂો પાડવામાું મદદ કરરે્, કહસાબી તપાસકતાગઓ માત્ર દસ્તાવેજો, કાયગનીતતઓ અને અસય 
રેકોર્ડ ગસ માટે જ તપાસ નહીં કરે. તેઓ અસય પ્રકારના ઉદે્દર્ાત્મક પ રાવાના સ્વરૂપ દ્વારા વ્યવહારોની પ ક્ષ્ટ્ટ 
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પણ માુંર્રે્, જેમ કે પ્રબુંધન, કામદારો અને રસ ધરાવતાું પિકારો સાથે કરવામાું આવેલ સાિાત્કારો અને 
સામાસય તનરીિણો. કહસાબી તપાસ તવરે્ની વધ  માકહતી માટે, આરજેસી આકારણી માર્ગદતર્િકા જ ઓ.   
 
 

1.7 લઘ ુકારોબારો 
 

આરજેસી લઘ  અને મોટાું એમ બને્ન કારોબારોને આરજેસી પ્રમાણીકરણ સ લર્ બને તે માટેન ું લક્ષ્ય સેવે છે.  
 

લઘ  કારોબારોમાું અથવા 25 કે તેથી ઓછાું કામદારોના ઉત્પાદન એકમોમાું, વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ વધ  
ઔપચાકરક, પરુંત   તેમ છતાુંય એટલી જ અસરકારક હોય ર્કે છે. ઉદાહરણ તરીકે, નાના કાયગબળ સમિ 
કાયગનીતતઓ અને કાયગક્રમોને સુંચાકરત કરવા વધ  સરળ છે, જે ત્યાું વ્યાપક દસ્તાવેજીકરણની જરૂકરયાતને 
ઘટાડે છે. ઘણીવાર રોજબરોજના કારોબારને ચલાવવામાું વકરષ્ટ્ઠ પ્રબુંધનની વધ  તનકટતા જોવા મળે છે. આ 
જે મ દ્દાઓ અને જોખમોન ું સ ુંચાલન કરવાની જરૂર હોય છે તેના માટે સર્ાનતાના ઉચ્ચ પ્રમાણને વધારત  ું હોવ ું 
જોઇએ.    
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ હાુંસલ કરવ ું એ નાના સુંર્ઠનો માટે ઓછી સખ્તાઈ ધરાવત ું નહીં બની રહ,ે પરુંત   
નાની એકમોમાું સમાન રૂપતાના પ રાવાના કેટલાક ઉદાહરણો બર્ન્ન હોય ર્કે છે. સુંર્ઠનના કદ મ જબ 
સમાન રૂપતાના પયાગપ્ત પ રાવાને જોવા માટે કહસાબી તપાસકતાગઓને સબૂચત કરવામાું આવ્યાું છે. બધી જ 
આકારણીઓમાું હોય છે તેમ જ, તેઓ વધ  પડતી જકટલ પ્રકક્રયાઓ અને રેકોર્ડ ગસને બદલે, વ્યવસ્થાપન 
પ્રણાલીઓ અને કાયગદેખાવ બને્નના પ રાવા માુંર્રે્.  
 

જે દસ્તાવેજીકરણ ઉદે્દશ્ય માટે બુંધબેસત  ું અને સાતત્યપણૂગ હોય એ સામાસયપણે કક્રયાર્ીલ વ્યવસ્થાપન 
પ્રણાલી માટે આધારભતૂ હોય છે. જો કે લઘ  કારોબારની સમાન રૂપતા માટે જરૂરી દસ્તાવેજીકરણ વાજબીપણે 
સરળ હોય ર્કે છે. સાિાત્કારો પણ પ્રણાલીઓ વ્યવહારમાું કેવે રીતે કાયગદેખાવ કરે છે તેના તનદેર્ આપે છે. 
લઘ  કારોબારોમાું, કહસાબી તપાસકતાગઓ, વાસ્તતવકતામાું મોટાું કાયગસ્થળ કરતાું એક મોટાું પ્રમાણમાું કાયગબળ 
સ ધી પહોંચી ર્કતાું હોવાથી સાિાત્કારો પર વધ  આધાર રાખી ર્કે.  
 

દરેક પ્રકરણમાું રજૂ થયેલ સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મન ું અથગઘટનઆમ સુંર્ઠનના કદના 
સુંદર્ગમાું કરવ ું જોઇએ. જોખમ આકારણીઓ કયા પર્લાું યોગ્ય અને ઉપયોર્ી બનરે્ તે નક્કી કરવામાું 
મદદરૂપ બનરે્. આ રીતે અબર્ર્મ કેળવવાથી, આરજેસી પ્રણાલીન ું અમલીકરણ લઘ  કારોબાર માટે અયોગ્ય 
રીતે પડકારજનક ન બનવી જોઇએ.   
 
 

1.8 વધ ુમાગગદશગન વવકાિ  

 

આરજેસી આ માર્ગદર્ગનને અદ્યતન બનાવી ર્કે છે અથવા વ્યવહારોની સુંકહતામાું ચોટટસ મ દ્દાઓ પર 
માર્ગદર્ગનને અથવા ચોટટસ સુંદર્ોમાું તેનાું અન પ્રયોર્ને વધ  તવકતસત કરી ર્કે છે. અદ્યતન ફેરફારો માટે 
કૃપયા આરજેસીની વૅબસાઇટને તપાસી જ ઓ અથવા આરજેસીનો સુંપકગ કરો.  
 
www.responsiblejewellery.com  

  

http://www.responsiblejewellery.com/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 1) કાનનૂી અનપુાલન  

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા  

અનપુાલન એ સ્થાતપત માર્ગદતર્િકાઓ, સ્પષ્ટ્ટતાઓ અથવા કાયદા મ જબ અન કરણ કરવાની એક ન્સ્થતત છે.  

કાનનૂી અનપુાલન સામસયપણે જેમાું કારોબારન ું સ ુંચાલન કરવામાું આવત ું હોય તેવી સ્થાતપત રાષ્ટ્રીય સીમાઓ 
અને/અથવા રાષ્ટ્રીય અને/અથવા રાજ્ય અને/અથવા દેર્ અથવા દેર્ોના સ્થાતનક કાયદાઓ મ જબ હાથ 
ધરવામાું આવતી વતગણ કો અને વ્યવહારોનો સુંદર્ગ આપે છે.  

પ્રણાલીઓ એવી વ્યવસ્થાપન પ્રકક્રયાઓ અને દસ્તાવેજીકરણ છે જે ઇચ્ચ્છત પકરણામો હાુંસલ કરવા માટે અને 
કાયગદેખાવમાું સતત સ ધારા લાવવા માટે તનયત કાયો સાચી, સાતત્યપણૂગ અને અસરકારક રીતે થાય છે તેની 
સ તનતિતતા માટે સામ કહક રીતે એક વ્યવન્સ્થત રૂપરેખા પરૂી પાડે છે.  
 

સીઓપીનો કાનનૂી અનપુાલન તવર્ાર્ તમામ સભ્યોને લાગ  થવા પાત્ર છે.   
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા  

 

કાનનૂી અને તનયમનકારી અન પાલન પ્રાથતમક કારોબારની બાબતછે. કાનનૂી જોખમના અસરકારક સુંચાલનને 
તવસ્તતૃ રીતે કારોબારની સારી પ્રતતષ્ટ્ઠા અને સાતત્યતામાું યોર્દાન તરીકે જોવામાું આવે છે. કાનનૂી અન પાલનની 
જવાબદારીઓમાું:  

 કાયદા, તનયમનો અને કાનનૂી રીતે જરૂરી સુંકહતાઓ અથવા ધારાધોરણો;  
 મુંજૂરીઓ, લાઈસસસ અને અતધકૃતતાના અસય સ્વરૂપો;  
 સ્થાતનક પેટા-કાયદાઓ; અને  
 સુંબ ુંતધત અદાલતો અને કરબ્ય નલ્સ દ્વારા જારી કરવામાું આવતાું તનણગયો, તનદેર્ો, ચ કાદાઓ અથવા 

અથગઘટનોનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે.   
 

લાગ  થવાપાત્ર તનયમનોની ઓળખ કરવી, તેમન ું અથગઘટન કરવ ું અને તમારી કામર્ીરીઓ પર તેની અસરો નક્કી 
કરવી એ સમય માુંર્ી લેત  ું કાયગ છે. લાગ  થવાપાત્ર કાયદાઓ અથવા તનયમનો તવરે્ માકહતી પ્રાપ્ત કરવા સકહત 
કાયદામાું ફેરફાર તવરે્ની સલાહ માટેની પદ્ધતતઓમાું સમાતવષ્ટ્ટ છે:  
 

 વાબણજ્જ્યક સેવાઓ; 

 તનયમનકારી એજસસીઓ; 

 સરકારી તવર્ાર્ો; 
 વેપાર જૂથો અને ઉદ્યોર્ સુંર્ઠનો; 
 ઈસટરનેટ; 
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2009ના વ્યવહારોની િાંડહતાથી ફેરફારો  

 

2013 વ્યવહારોની સુંકહતા કાનનૂી અન પાલનની જોર્વાઈના સાતત્યપણૂગ 
અમલીકરણમાું સ ધારા માટે સુંખ્યાબુંધ ફેરફારો ધરાવે છે.   
- માર્ગદર્ગન એ વાત પર ર્ાર મકેૂ છે કે આરજેસી પ્રમાણીકરણ પ્રકક્રયાની 

સુંરચના એક પણૂગ કાનનૂી અન પાલન કહસાબી તપાસને આવરી લેવા 
માટે કરવામાું આવી નથી.  

- આ જરૂકરયાતન ું ધ્યાન, લાગ  થવાપાત્ર કાયદાની સર્ાનતા જાળવવા 
માટે અને તેના અન પાલન સાથેની ઉબચત પ્રણાલી/ઓ ધરાવવા માટે 
કેસિીત છે.  

- પ્રમ ખ બબન-સમાન રૂપતાની વ્યાખ્યાને પ ન:સુંસ્કકરત કરવામાું આવી છે, 
અને સ્વત: બધી જ કાનનૂી બબન-અન પાલનતાઓને પ્રમ ખ બબન-
સમાન રૂપતા તારણો સાથે ઉન્નત બનાવતી નથી. પ્રમખુ બબન-
સમાન રૂપતા એવી પકરન્સ્થતતઓને લાગ  પડરે્ જ્યાું સભ્યએ વ્યવહારોની 
સુંકહતા સાથે સ સુંર્ત કાનનૂી અથવા તનયમનકારી જરૂકરયાતોની ઓળખ 
નહીં કરી હોય અથવા ત્યાું આવી કાનનૂી અથવા તનયમનકારી 
જરૂકરયાતોની જ્ઞાત બબન-અન પાલનર્ીલતા હરે્ અને: 

o ત્યાું બબન-અન પાલન ન્સ્થતતને સ ધારવાના અપરૂતાું પ્રયાસો 
હરે્, અને/અથવા  

o આ પકરન્સ્થતત કામદારો, સમ દાય અથવા તો પયાગવરણને 
તનકટવતી જોખમની સુંર્ાવના ધરાવતી હરે્.  

- ગૌણ બબન-સમાન રૂપતા એવી પકરન્સ્થતતઓને લાગ  પડરે્ જ્યાું સભ્યો 
કાનનૂી અથવા તનયમનકારી જરૂકરયાતોની જ્ઞાત બબન-અન પાલનર્ીલતા 
ધરાવતાું હરે્ અને:  

o ત્યાું બબન-અન પાલન ન્સ્થતતને સ ધારવાના પરૂતાું પ્રયાસો હરે્, 
અને/અથવા  

o બબન-અન પાલનર્ીલતા કામદારો, સમ દાય અથવા તો 
પયાગવરણને તનકટવતી જોખમમાું પકરણમતી ન હોય.  

.  
- ર્ૌણ બબન-સમાન રૂપતા એવી પકરન્સ્થતતઓને પણ લાગ  પડરે્ જ્યાું 

સભ્યએ વ્યવહારોની સુંકહતા સાથે સ સુંર્ત કાનનૂી અથવા તનયમનકારી 
જરૂકરયાતોની ઓળખ નહીં કરી હોય અને બબન-અન પાલનર્ીલતા કામદારો, 
સમ દાય અથવા તો પયાગવરણને તનકટવતી જોખમમાું પકરણમતી ન હોય 

 જાહરે ગ્રુંથાલયો; 
 પકરસુંવાદો અને અભ્યાસક્રમો; 
 સમાચારપત્રો અને સામતયકોના લવાજમો; 
 પરામર્ગકારો અને કાનનૂી વ્યાવસાતયકો; અને  

 ગ્રાહકો, તવકે્રતાઓ અને અસય કુંપનીઓ. 

 

મોટાર્ાર્ના દેર્ો બબન-અન પાલનર્ીલતા માટે પકરણામો આપે છે, જેમાું:  
 

 નાણાકીય દુંડ લાગ  કરવા; 
 ઉદે્દર્ સાબબત કરવા કાયગવાહીની જવાબદારીની (એટલે કે પ્રદૂષણ માટેની કડક જવાબદારી)  નાબદૂી 

(ઘણા ગ નાઓ માટે); 
 કુંપનીઓ પર તેમના કમગચારીના કાયો બદલ કદવાની અથવા ફોજદારી જવાબદારીઓ લાદવી;  
 તનયામકો અને પ્રબુંધકો પર તેમની કુંપનીઓ 

દ્વારા આચરવામાું આવેલ ગ નાઓ બદલ 
કદવાની અથવા ફોજદારી જવાબદારીઓ 
લાદવી;  

 તનયામકોની રે્રલાયકાત; અને 

 અસરગ્રસ્ત પિકારો દ્વારા ન કસાનીના 
પર્લાઓન ું અન વતગન.  
 
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ પ્રકક્રયા એક પણૂગ કાનનૂી 
અન પાલન કહસાબી તપાસને આવરી લેવાન ું લક્ષ્ય 
રાખતી નથી. આ જોર્વાઈન ું ધ્યાન પ્રણાલી ધરાવતાું 
સભ્યોની સર્ાનતા પર અને તેઓ સુંલગ્ન લાગ  થવા 
પાત્ર કાયદાઓમાું, તવકાસથી સર્ાન બને તે માટેન ું 
હોય છે. તેથી જ લાગ  થવા પાત્ર કાયદા પ્રત્યે 
સભ્યોએ વતગમાન માકહતીથી સ લર્ થવા સિમ બને 
અને અન પાલનને જાળવી રાખવા માટે પર્લાું લેવા 
જોઇએ.   
 

આ જોર્વાઈમાું સામાસય જરૂકરયાતોની સાથે 
સીઓપીની તવતવધ જોર્વાઈઓમાું કાનનૂી અન પાલન 
જરૂકરયાતોને પણ સ્પષ્ટ્ટ કરવામાું આવી છે, જેમાું:  

 સીઓપી 9 લાુંચ અને સર્વડકારી ચ કવણીઓ  
 સીઓપી 10 મની લૉંડકરિંર્ અને આતુંકવાદને 

નાણાું સહાય  
 સીઓપી 13 સામાસય રોજર્ારની ર્રતો 
 સીઓપી 14 કામના કલાકો 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  14  

 

 

 સીઓપી 15 વળતર 

 સીઓપી 17 બાળ મજૂરી  
 સીઓપી 18 બળજબરીપવૂગકની મજૂરી  
 સીઓપી 19 સુંર્ઠનની સ્વતુંત્રતા અને સામકૂહક સોદાબાજી 

 સીઓપી 21 સ્વાસ્્ય અને સલામતી 
 સીઓપી 24 કચરો અને ઉત્સર્જન  
 સીઓપી 26 ઉત્પાદનની જાહરેાત  
 સીઓપી 27 કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના  
 સીઓપી 31 સ્થાતનક લોકો અને મ ટત પવૂગ માકહતીપણૂગ સ ુંમતત  
 સીઓપી 39 પારો  
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આ કાયદાઓ સભ્યોની સવલતોના સ્થળો અને સવલતોની પ્રકૃતત (પ્રકારો) પર આધાકરત બર્ન્ન હોઈને આ 
માર્ગદર્ગન વ્યન્ટતર્ત સભ્યો માટે લાગ  થવાપાત્ર કાયદા પર કોઇ ચોટટસ સલાહ પરૂી પાડત  ું નથી.   
 

કાયદામાું તવતર્ષ્ટ્ટ પ્રકારે સરકાર દ્વારા બનાવવામાું આવેલ કાયદાઓ અને અદાલતો દ્વારા બનાવવામાું આવતાું 
તનયમો સમાતવષ્ટ્ટ છે. કાયદેસરની જવાબદારીઓને ઘણીવાર ચોટટસ વૈધાતનક કાયદાઓ અને તનયમનોથી આર્ળ 
તવસ્તારવામાું આવતી હોય છે. ઘણાું તસદ્ધાુંતો અને પરુંપરાઓ અદાલતો દ્વારા સ નાવણી કરવામાું આવેલ પવેૂના 
કેસના ચ કાદાઓ પર આધાકરત સ્થાતપત કરવામાું આવ્યાું હોય છે. આ તસદ્ધાુંતોને સામાસય કાયદા અથવા કેસ 
સુંબ ુંતધત કાયદા તરીકે સુંદબર્િત કરવામાું આવે છે.  
 

એ આવશ્યક છે કે સભ્યો કામર્ીરીના તમામ તવસ્તારોમાું સ્થાતનક કાયદાઓ અને તનયમનોથી પકરબચત બને તેમજ 
કાયદા અને સુંકબલત કેસ કાયદામા કાનનૂી તવકાસોને સસમ ખ રાખે. સભ્યોએ જ્યાું તેઓ તેમની કાનનૂી અન પાલન 
જરૂકરયાતોને ન સમજી ર્કતાું હોય ત્યાું તેમની જવાબદારીઓ પ્રત્યે કાનનૂી સલાહ માુંર્વી જોઇએ.   
 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારોની સુંકહતાની ફરજીયાત જરૂકરયાતોને અમલી બનાવવા 
માટેન  ું સામાસય માર્ગદર્ગન પ ર ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન સહજ નથી અને તેને માકહતી તેમજ આધારના પ્રારુંર્ બબિંદ  
તરીકે જોવ ું જોઇએ.  

 

 િીઓપી 1.1: કાનનૂી અનપુાલન: સભ્યો એવી પ્રણાલી ધરાવતા હરે્ જે લાગ  થવાપાત્ર કાયદાની 
સર્ાનતાની જાળવણી કરરે્ અને તેન ું  અન પાલન સ તનતિત કરરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o કાનનૂી તવકાસોની દેખરેખ માટે અને કાનનૂી જોખમના મ ખ્ય તવસ્તારોની ઓળખ માટે 
પ્રણાલીઓ, પ્રકક્રયાઓ, કાયગપ્રણાલીઓ અથવા પદ્ધતતઓ સ્થાનબદ્ધ હોવી જોઇએ.  
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o જ્યાું કાનનૂી જરૂકરયાતો અંરે્ની અચોટટસતા હોય ત્યાું સભ્યોએ યોગ્યતા પ્રાપ્ત વ્યાવસાતયકો 
દ્વારા કાનનૂી સલાહ માુંર્વી જોઇએ.  

o એક અતધક ત કરવામાું આવેલ વ્યન્ટત, લોકોન ું જૂથ અથવા તવષય તનષ્ટ્ણાતો ઓળખ કરવા અને 
પત્રકમાું જાળવણી કરવા માટે જવાબદાર હોવા જોઇએ (આ પ્રકરણના અંતે ઉ કાનનૂી 
અન પાલન પત્રકન ું ઉદાહરણ જ ઓ):  

 સુંલગ્ન લાગ  થવા પાત્ર કાયદાઓ અને તનયમનો, જરૂરી લાઈસસસ અને પરવાનર્ી 
પત્રો અને અહવેાલ-લેખન અને જાહરેાતની જવાબદારીઓ;  

 આ જરૂકરયાતો સાથે સુંકળાયેલા તવકાસો;  
 અન પાલનની ન્સ્થતત અને અન પાલનને જાળવવા માટે જરૂરી ર્ાતવ પર્લાું.  
 સુંર્ાતવત બબન-અન પાલન પકરન્સ્થતતને અન પાલનમાું લઈ આવવા માટેના પર્લાઓ.  

o કમગચારીઓ અને કોસરાટટરને કાનનૂી જરૂકરયાતો તવરે્ની સુંચાર અને તાલીમ પરૂી પાડવા 
માટેની પ્રકક્રયાઓ, કાયગનીતતઓ, અબર્ર્મો અથવા કાયગપ્રણાલીઓ સ્થાનબદ્ધ હોવી જોઇએ અને 
સમજણન ું એક ઉબચત સ્તર સ તનતિત થવ ું જોઇએ.  
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પ્રશ્નોત્તરી:  કાનનૂી અનપુાલન  
 

1. જો કાનનૂી જરૂડરયાતો અને આરજેિીની વ્યવહાર િાંડહતા વચ્ચે તફાવત હોય તો શુાં થાય?  
આરજેસીની સીઓપી જોર્વાઈઓ સભ્યોના કારોબાર અને/અથવા કાયગિેત્રથી સુંલગ્ન ધોરણો સ યોજજત કરવામાું લાગ  થવાપાત્ર 
કાયદાથી બર્ન્ન હોય ર્કે છે. આવા કકસ્સામાું સભ્યોએ લાગ  થવાપાત્ર કાયદાને અન સરવા જોઇએ.  
 

કેટલાુંક કાયગિેત્રોમાું લાગ  થવાપાત્ર કાયદો તે મ દ્દા પર એક આરજેસી જોર્વાઈમાું હોય છે તેના કરતાું ઉચ્ચ અથવા વધ  ચોટટસ 
ધોરણ સ યોજજત કરે છે. આવાું કકસ્સામાું સભ્યો પાસેથી તેમના પર લાગ  થતી કાયદાકીય અને તનયમનકારી જરૂકરયાતોન ું પાલન 
કરવાની અપેિા રાખવામાું આવે છે.   
 

અસય પ્રશ્નો પર, આરજેસી જોર્વાઈમાું લાગ  થવાપાત્ર કાયદાને સ્વીકાયાગ તવના લાગ  થવાપાત્ર કાયદા કરતાું ઉચ્ચ અથવા વધ  
ચોટટસ ધોરણો સ યોજજત કરી ર્કે છે.. આવાું કકસ્સામાું સભ્યો પાસેથી કાનનૂી જરૂકરયાતોથી વધી જતી હોવા છતાું વ્યવહારોની 
સુંકહતામાું સ યોજજત કયાગ પ્રમાણે આરજેસી જરૂકરયાતો સાથે સમાન રૂપ થવાની અપેિા રાખવામાું આવે છે.   
 

જો સીઓપી સાથેની અન પાલનર્ીલતા લાગ  થવાપાત્ર કાયદાના ઉલ્લુંઘનમાું પકરણમતી હોય, તો લાગ  થવાપાત્ર કાયદો ચાલ  
રાખવો જરૂરી છે.  
  

2. કાનનુી જરૂડરયાતો વવશ ેવવવાદ હોય ત્યારે શુાં થાય છે?  
ક્યારેક-ક્યારેક કાયદો કોઇ ચોટટસ પકરન્સ્થતત તવરે્ સ્પષ્ટ્ટ ન હોય અથવા અદાલતમાું પડકારવામાું આવ્યો હોય ર્કે છે. આરજેસી 
પ્રમાણીકરણના હતે  ઓ માટે, કે જ્યાું તે વ્યવહારોની સુંકહતાની જોર્વાઈથી સુંબુંધ ધરાવે છે જે લાગ  થવાપાત્ર કાયદાથી બર્ન્ન હોય 
છે, ત્યાું આ સમાન રૂપતા અને બબન-સમાન રૂપતાના તારણો માટે અસરકારક બની ર્કે છે.  
 

આવી પકરન્સ્થતતઓમાું તેમનાું તારણો નક્કી કરતાું કહસાબી તપાસકતાગઓએ સુંલગ્ન સરકારી સત્તામુંડળ દ્વારા પરૂ ું પાડવામાું આવતાું 
કોઇપણ માર્ગદર્ગનને, તેમજ સ્વ-આકારણીની પ્રકક્રયાના ર્ાર્રૂપે સભ્યો દ્વારા પરૂા પાડવામાું આવતાું કોઇપણ યોગ્ય કાનનૂી 
અબર્પ્રાયોને ધ્યાનમાુંલેવા જોઈએ. કાનનૂી તવવાદની પકરન્સ્થતતઓમાું જ્યાું એક કહસાબી તપાસકતાગ તેમ છતાું ત્યાું 
બબનસમાન રૂપતા હોવાન ું માનતા હોય અને સભ્ય કાનનૂી જરૂકરયાતની સમજદારી દર્ાગવતાું હોય અને મામલો તવવાદ હઠેળ હોય 
તો, કોઇપણ બબન-સમાન રૂપતા સામાસયપણે માત્ર ર્ૌણ હોવાની. જો કહસાબી તપાસકતાગને સાચાું અથગઘટન તવરે્ની અચોટટસતા 
અને તનમ્ન ધોરણોના અમલીકરણથી કામદારો, સમ દાય, અથવા પયાગવરણ પર ર્યન ું સર્જન જણાય તો, કહસાબી તપાસકતાગ તેને 
એક મ ખ્ય બબન-સમાન રૂપતા તરીકે ર્ણતરીમાું લઈ ર્કે છે.. જો ત્યાું આવા કોઇ ર્ય ન હોય, તો કહસાબી તપાસકતાગઓ ર્ૌણ 
બબન-સમાન રૂપતા તારન, અથવા એક સમાન રૂપતા તારણ તરીકે ર્ણતરી કરી ર્કે છે.    
 

3.  શુાં થાય જ્યારે એક પરવાનગી પત્ર અથવા લાઈિસિ માિે અરજી તો કરવામાાં આવી હોય પરાંત ુતે હજુપણ િાંલગ્ન િરકારી 
િત્તામાંિળ પાિે પ્રડિયામાાં હોય?  
તનકાલ કે તનણગય માટે પડતર મુંજૂરીઓ એક સામાસય બાબત છે કેમકે કારોબારો અને કાયદાઓ સતત બદલાતા રહ ે છે અને 
સુંલગ્ન સત્તામુંડળોને અરજીની પ્રકક્રયાઓ કરવામાું સમય લાર્ી ર્કે છે. પરવાનર્ી પત્રો અથવા લાઈસસસોની સમીિા સીઓપીની 
અસય જોર્વાઈઓની સાથે સ સુંર્ત હોય ર્કે છે, જ્યાું લાગ  થવાપાત્ર કાયદા સાથેની અન પાલનર્ીલતા જરૂકરયાતનો એક ર્ાર્ 
બનાવે છે. જ્યાું આ મામલો પ્રકક્રયાત્મક હોય છે અને ત્યાું એવ ું કોઇ કારણ જણાત  ું નથી કે ર્ા માટે પરવાનર્ી પત્ર ઉપલબ્ધ 
કરવામાું નથી આવ્યો, કહસાબી તપાસકતગઓ દ્વારા તેને સમાન રૂપતાની પકરન્સ્થતત તરીકે સ્વીકાર કરવામાું આવે છે.  

તપાિો:  

 શ ું તમે કાનનૂી અન પાલન માટે જવાબદાર વ્યન્ટત અથવા જૂથન ું નોતમનેર્ન કય ાં છે?  

 શ ું તમે કહસાબી તપાસકતાગને એ દર્ાગવી ર્કો છો કે તમે કાનનૂી જરૂકરયાતો અને કાયદામાું ફેરફારોની સર્ાનતાની જાળવણી 
કેવી રીતે કરો છો?  

 શ ું તમે કહસાબી તપાસકતાઓને લાગ  થવાપાત્ર કાયદા સાથેની તમારી અન પાલનર્ીલતાની દેખરેખ માટે તમે લઈ રહ્ાું હો તે 
પર્લાું દર્ાગવી ર્કો છો?  
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કાનનૂી અનપુાલન પત્રકો – ઉદાહરણ નમનૂો  

એક કાનનૂી અન પાલન પત્રક કારોબારો માટે ઉઅયોર્ી સાધન બની ર્કે છે, અને સામાસયપણે નીચેની બાબતોનો 
સમાવેર્ કરે છે:  

 અતધતનયમ, તનયમન, ધોરણ, સુંકહતા, કાયગનીતત, પરવાનર્ી પત્ર વરે્રેના નામ. મોટાર્ાર્ની સરકારો 
અને તનયમનકારી સત્તામુંડળો ઇંટરનેટ દ્વારા કાયદાઓની સ લર્તા પરૂી પાડે છે, તો જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું 
બલિંક અથવા તેનાું સ્થાન તવરે્ના તવવરણનો સમાવેર્ કરે છે.   

 જ્યાું કાનનૂી સાધનો લાગ ૂપડે છે તે અતધકારિેત્ર. દાખલા તરીકે આ સ્થાતનક, િેતત્રય, રાષ્ટ્રીય અથવા 
આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારોને આવરી લઈ ર્કે છે.  

 સુંચાલક મુંડળ અથવા આ કાનનૂી સાધનોને લાગ  કરતાું હોય અથવા સુંચાલન કરતાું હોય તેવાું 
સત્તામુંડળોનો પણ સમાવેર્ થઈ ર્કે છે. સુંલગ્ન સુંપકગ નામો અને તવર્તો (જ્યાું જ્ઞાત હોય)ની યાદી 
બનાવવાન ું ધ્યાને લો.  

 કાનનૂી સાધનમાું તનધાગકરત હતે   અને મ ખ્ય જરૂકરયાતોન ું તવવરણ. આ કાનનૂી પકરર્ાષા કરતાું સાદી અને 
સરળ ર્ાષામાું હોય ર્કે છે. ફેરફારો (વાસ્તતવક અને પ્રસ્તાતવત)ને પણ પત્રકમાું દસ્તાવેજીત કરી ર્કાય 
છે.   

 કાનનૂી જરૂકરયાતો કેવી રીતે કારોબારને અસર કરે છે તેન ું તવવરણ. આમાું તે અતધકારિેત્રમાું સભ્ય દ્વારા 
તનધાગકરત પ્રવતૃત્તઓ અથવા પ્રકક્રયાઓને કેવી રીતે હાથ ધરવામાું આવી છે તેની સાથે આ જરૂકરયાતો કેવી 
રીતે સુંબ ુંધ ધરાવે છે તેનો સમાવેર્ થાય છે. આ માકહતીનો ઉપયોર્ કમગચારીઓ અને કૉંરાકટસગને 
તેમની કાનનૂી જવાબદારી તવષે સુંચાકરત કરવા અને તાલીમ આપવા માટે કરી ર્કાય છે. આ કોઇપણ 
તનધાગકરત વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી દસ્તાવેજીકરણ સાથે સુંબ ુંધ સ્થાપવા માટે ઉપયોર્ી છે જેમ કે:  

 તેની પ્રવતૃત્તઓને સુંચાબલત કરવા માટેની પદ્ધતતઓ  
 બાહ્ વૈધાતનક અહવેાલ-લેખન અપેિાઓ 

 લાઈસસસ અથવા પરવાનર્ી પત્ર શ લ્ક ચ કવવા માટેના સમય અને રૂપરેખા.   
 કારોબારની અંદરના વ્યન્ટતન ું અન પાલનની ખાતરી માટેની અને કાનનૂી જરૂકરયાતો તવરે્ની માકહતી 

ર્ેર્ી કરવાની જવાબદારી સાથે નોતમનેર્ન કરવ ું.  
 સ્પષ્ટ્ટ કરો કે કેટલીવાર અને ક્યારે અન પાલનર્ીલતાના મલૂ્યાુંકનો હાથ ધરવામાું આવરે્. કેટલાુંક 

કકસ્સાઓમાું અન પાલનર્ીલતાના મલૂ્યાુંકનન ું આવતગન કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાું આવે છે. જો કે, 
મોટાર્ારે્ તે કારોબાર પર તનર્ગર કરે છે અને જરૂકરયાતો સાથે સુંકળાયેલા જોખમ સાથે અન રૂપ આવતગન 
પર હાથ ધરાવવ ું જોઇએ.  

 પત્રકનો ઉપયોર્ અન પાલનર્ીલતાના તનદર્ગન માટે ઉપયોર્માું લેવાયેલાું પ રાવા અને રેકોર્ડ ગસની યાદી 
બનાવવા માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. જ્યાું બબન-અન પાલનર્ીલતાની ઓળખ કરવામાું આવી હોય ત્યાું 
સ ુંદર્ગ અને સ ધારાત્મક પર્લાઓન ું સ ુંધાન સ્થાપવા માટે પણ તેનો ઉપયોર્ થઈ ર્કે છે.  
 

નીચેન  ું કોષ્ટ્ટક એક કાનનૂી અન પાલનર્ીલતા પત્રકન ું ઉદાહરણ પ ર ું પાડે છે, જે પોતાની ખ દની પ્રણાલી તવકતસત 
કરવા માુંર્તા કારોબારો માટે ઉપયોર્ી થઈ ર્કે છે. એ નોંધ લેર્ો કે સભ્યો કાનનૂી અનપુાલનશીલતાની 
જોર્વાઈ સાથે સમાન રૂપતા તરફી પોતાનો અબર્ર્મ લઈ ર્કવા મ ટત છે.   
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અવિવનયમો, 
વનયમનો, 
િોરણો, 
િાંડહતાઓ અને 
કાયગનીવતઓ 

અવિકારકે્ષત્ર વનયમનકારી 
િાંસ્થા  

મખુ્ય વનયમનકારી અને અસય 
જરૂડરયાતોનુાં વવવરણ  

િભ્યના કારોબારની િાથે 
સિુાંગતતા  

જવાબદાર 
વ્યન્તત 

અનપુાલન 
મલૂયાાંકનની 
તારીખ/ 
અનવુતગન  

રેકોર્ડ ગિ  સિુારાત્મક 
પગલાાં  

માલસામાનના  
આયાત અને 
તનકાસના 
વ્યવસ્થાપન 
પરના 
તનયમનો, 
1996 

ચીન તવદેર્ વ્યાપાર 
અને આતથિક 
સહયોર્ 
મુંત્રાલય, 
કસ્ટમ્સનો 
સામાસય 
વહીવટ, રાજ્ય 
પયાગવરણ 
સુંરિણ વહીવટ  

કચરાના પકરવહનના સુંબુંધમાું માટે ચીન 
બે મળૂભતૂ કાયદાઓ ધરાવ ેછે:  
  “ઘન કચરા દ્વારા પયાગવરણીય 

પ્રદ ષણની રોકથામ અને તનયુંત્રણ 
પરનો પીપલ્સ રીપજ્બ્લક ઑફ 
ચાઇનાનો કાયદો” (“ઘન કચરાનો 
કાયદો”), અને    

  “કચરાની સામગ્રીના આયાતીકરણમાું 
પયાગવરણીય સુંરિણના વહીવટ પર 
વચર્ાળાની જોર્વાઈ”  

 

આ આયાતી લાઇસસસતનિંર્ પ્રણાલી અને 
તર્તપિંર્ પવૂેના તનરીિણ માટેની 
જરૂકરયાતોને પણ વણગવે છે.  

આ એક ર્રત છે જ્યારે ચીન ખાત ે
તનકાસ કરવામાું આવતી વસ્ત  ઓ 
ચોટટસ શ્રેણીના પ્રતતબુંતધત ધાત  ઓ, 
ખતનજો, પ્રાણી ઉત્પાદનો, 
પ્રયોર્ર્ાળાનો કચરો, ઔદ્યોબર્ક 
અવર્ેષો વર્ેરે ધરાવતી હોય.  

 

આંતરરાષ્ટ્રીય 
રવાનર્ી 
પ્રબુંધક  

તત્રમાતસક  આંકડાકીય 
માકહતી 
કચેરી  

એકની પણ 
જરૂર પડી નથી  

ઔદ્યોબર્ક 
કચરાના 
વ્યવસ્થાપનની 
કાયગનીતત 
(રાષ્ટ્રીય 
પ્રદ ષકોની 
તવર્તવાર 
યાદી) 1998   
 

તવટટોકરયા, 
ઑસ્રેબલયા  

પયાગવરણ 
સુંરિણ 
સત્તામુંડળ  
 
www.epa.vic.g
ov.au  

આ કાયગનીતતના ઉદે્દશ્યોમાું પદાથોના 
ઉત્સર્જનની પ્રવતગમાન અને સુંર્ાતવત 
અસરોને ઘટાડવી અને ઇચ્ચ્છત 
પયાગવરણીય પકરણામોને હાુંસલ કરવામાું  
સરકાર, ઉદ્યોર્ અને સમ દાયને ને 
મદદરૂપ થવાનો સમાવેર્ થાય છે.  

આ કાયગનીતત હવા, જમીન અને પાણીમાું 
ઉત્સજર્જત કરવામાું આવતાું ચોટટસ 
રસાયણોના પ્રકાર અને માત્રાઓ પરના 
અહવેાલની અને આ માકહતી જાહરેમાું 
ઉપલબ્ધ કરવાની રૂપરેખા પરૂી પાડે છે.  

 

કુંપની ઇંધણની ખપત અન ે
વીજળીના વપરાર્ના આધારે 
કાબગન-મોનોટસાઇડ અને સલ્ફર 
ડાયોટસાઇડના ઉત્સર્જનના અહવેાલ-
લેખનની ટોચમયાગદા નક્કી કરે છે.  
 

કુંપનીએ દર વષ ે30મી સપ્ટેમ્બર 
પહલેાું વષગ 1લી જ લાઈથી 30મી 
જ ન સ ધીનો વાતષિક ઉત્સર્જનનો 
અહવેાલ આપવો જરૂરી છે.  
 

આની ર્ણતરી એનપીઆઇ પદ્ધતત 
ક્રમાુંક 123 અન સાર કરવી જરૂરી છે. 
.  

ઑપરેર્સસ 
પ્રબુંધક  

૩૦મી 
સપ્ટેમ્બર 
સ ધીમાું 
વાતષિક  

પયાગવરણ 
તવર્ાર્માું 
એનપીઆઇ 
અહવેાલ  

એકની પણ 
જરૂર પડી નથી 

 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

સભ્યોએ લાગ  થવા પાત્ર કાયદા સાથે તેમના કારોબારની અન પાલનર્ીલતા સુંબ ુંધી કાયદાકીય સલાહ માુંર્વી 
જોઇએ.  
  

http://www.epa.vic.gov.au/
http://www.epa.vic.gov.au/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 2) કાયગનીવત અને અમલીકરણ  
 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કાયગનીવત એ તસદ્ધાુંતો અને ઇરાદાઓન ું તનવેદન છે.  
 

સ્ત્રોત:  
 આઇએસઓ 14001 અને આઇએસઓ 14004 

www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/ 
 

સીઓપીનો કાયગનીવત અને અમલીકરણ તવર્ાર્ તમામ સભ્યોને લાગ  થવાપાત્ર છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા  

 

કાયગનીતત એ કારોબારની નીચેની બાબતો માટે એક ખબૂ જ સામાસય માર્ગ છે:  
 ટોચ પરથી પ્રતતબદ્ધતાન ું તનદર્ગન કરવા;   
 કૉપોરેટ જવાબદારીન ું તનદર્ગન કરવા અને મ ખ્ય જોખમો અને પ્રશ્નોન ું સ ુંચાલન કરવા;  
 કુંપનીની વધ  તવર્તવાર પદ્ધતતઓ અને વ્યવહારો માટે પ્લેટફૉમગ સ યોજજત કરવા;   
 તસદ્ધાુંતો અને ઇરાદાઓ પર કહસ્સેદારો સાથે જાહરેમાું વાતચીત કરવા માટે.  

 

વ્યવહારોની સુંકહતા હઠેળ જરૂરી કાયગનીતત આરજેસીના સભ્ય તરીકે જવાબદાર વ્યવહારોના અમલીકરણ અને 
સ ધારાઓને સહાયભતૂ બને છે. સભ્યો તેમની કાયગનીતતને દસ્તાવેજીત કરવી જોઇએ અને કારોબાર માટે અને તેના 
વતી કાયગરત તમામ વ્યન્ટતઓને તેન ું સ ુંચારણ કરવ ું જોઇએ. આ ઔપચાકરક સર્ાનતા સત્રો, જાહરે સમાચારપત્રો, 
ઇંટરનેટ દ્વારા અથવા અખબારોમાું પ્રકાર્ન દ્વારા હાુંસલ થઈ ર્કે છે.  
 

કારોબારમાું અને તવસ્તતૃ સુંદર્ગમાું જ્યાું તે કામર્ીરી કરી રહ્ાું હોય છે ત્યાું પકરવતગનો તનરુંતર થતાું રહતેાું હોય છે. 
તેથી ઓછામાું ઓછું વાતષિક ધોરણે કાયગનીતતના અમલીકરણની સમીિા કરવામાું આવે અને જ્યાું સ  ધારાઓ જરૂરી 
છે તે તફાવતોને ઓળખી કાઢવામાું આવે તે જરૂરી છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો  

ધારાધોરણોની ઘણી પહલેો સમગ્ર કારોબારમાું અમલીકરણ અસરકારક છે તેની તનયતમતપણે સમીિા કરવાની 
સાથે મ દા/કાયગક્રમ પ્રત્યે કારોબારની પ્રતતબદ્ધતાના ઔપચાકરક તનદર્ગન તરીકે કાયગનીતતને તવકતસત કરવાની જરૂર 
ધરાવે છે.    
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D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ  

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારોની સુંકહતાની અતનવાયગ જરૂકરયાતોના અમલીકરણ માટેન ું 
સામાસય માર્ગદર્ગન પ ર ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન સહજ નથી અને તેને માકહતી અને મદદના પ્રારુંર્ બબિંદ  તરીકે જોવ ું 
જોઇએ.  

 

 િીઓપી 2.1: લેચખત કાયગનીવત: સભ્યો એવી નીતત/ઓનો સ્વીકાર કરરે્ જે જવાબદાર કારોબારી પદ્ધતતઓ 
માટેની સભ્યની કકટબદ્ધતાને દસ્તાવેજીકરણ કરે છે, જેને વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકમુંડળન ું સમથગન પ્રાપ્ત છે, 
જેને કમગચારીઓને સુંચાકરત કરવામાું આવરે્ અને તે જાહરેમાું ઉપલબ્ધ કરવામાું આવરે્.   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o કાયગનીતત/ઓ તનકદિષ્ટ્ટ રીતે વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતાને સુંદબર્િત કરી ર્કે છે અથવા 
જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો પ્રત્યે વ્યવહારોની સુંકહતામા આવરી લેવાઈ હોય તેનાું સકહત 
માટે વધ  સામાસય પ્રતતબદ્ધતાઓ તૈયાર કરે છે.  

o કાયગનીતત પ્રમાણીકરણના અવકાર્ દ્વારા આવરી લેવામાું આવેલ સભ્યના કારોબારના તમામ 
ર્ાર્ોને લાગ  થવા પાત્ર છે અને ઔપચાકરક રીતે વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન દ્વારા સમથગન પ્રાપ્ત છે 
તે ચકાસો.  

o જેઓ કુંપની માટે અથવા તેના વતી કામ કરી રહ્ાું છે તેમને કાયગનીતતથી સર્ાન બનાવવામાું 
આવ્યાું છે તે ચકાસો. જાગતૃત વધારવાથી અને િમતા તનમાગણથી કમગચારીઓને તેમના કાયગ 
અને પદ્ધતતઓમાું કાયગનીતતને સખત રીતે બેસાડી ર્કવામાું મદદ મળી રહરેે્.   

o કાયગનીતત/ઓ જાહરે જનતાને ઉપલબ્ધ કરવી જરૂરી છે, જેમ કે કુંપનીની વેબસાઇટ પર તેને 
પોસ્ટ કરીને. જો કુંપની વેબસાઇટ ધરાવતી ન હોય તો તવનુંતત પર તેને કેવી રીતે ઉપલબ્ધ 
બનાવવી અથવા પકરસરમાું મ લાકાતીઓ માટે તેને કેવી રીતે દૃશ્યમાન કરવી તે અંરે્ની 
તવચારણા કરવી.  

o કાયગનીતત/ઓને કુંપનીના કરારોમાું ઉમેરવાની, જ્યાું સ  સ ુંર્ત હોય ત્યાું, કારોબારી ર્ાર્ીદારો, 
સેવા પ્રદાતાઓ અને આપતૂતિકારો સાથે કાયગનીતતની કકટબદ્ધતા પ્રત્યે જાગતૃત ઊર્ી કરવાની 
તવચારણા કરો.  
 

આરજેસી સભ્યો માટેના ઉદાહરણરૂપ કાયગનીતત તનવેદન કે જે વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતાની ઉપલચ્બ્ધ 
માટેની કકટબદ્ધતાને અબર્વ્યટત કરે છે તેનો સમાવેર્ આ પ્રકરણના અંત ર્ાર્માું કરવામાું આવ્યો છે. 
સભ્યો તેમનાું કારોબારને શે્રષ્ટ્ઠ રીતે અન કૂળ આવે તે રીતે જવાબદાર કારોબાર વ્યવહાર પર પોતાના 
કાયગનીતત તનવેદન/નો તવકતસત કરવા માટે મ ટત છે.  
 

 િીઓપી 2.2: કાયગનીવત અમલીકરણ િમીક્ષા: વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકમુંડળ, નીતતને હાુંસલ કરવા માટે, અને 
કોઈ ચકૂ રહી ર્ઈ હોય તો તેના તનવારણ માટે સ ધારાઓના અમલીકરણમાું સભ્યોની કારોબારી 
પદ્ધતતઓની આકારણી માટે, ઓછામાું ઓછું વાતષિક ધોરણે, સમીિા હાથ ધરરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o દેખરેખ માટે અને સુંર્ાતવત સ સ ુંર્ત કાયગદેખાવ પ્રશ્નો જેવા ઉદર્વે કે તરત જ તેની નોંધ લેવા 
માટે વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપનના એક સભ્યની તનમણ ક કરો.  
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લઘ ુકારોબાર  
જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો અને આરજેસી સમાન રૂપતા માટેની તેની પ્રવતગમાન કકટબદ્ધતાની ચચાગઓથી લઘ  કારોબારોને પણ 
ફાયદો પહોંચી ર્કે છે. આ સ્વ-મલૂ્યાુંકન પ્રકક્રયાના ર્ાર્રૂપે સ્થાન લઈ ર્કે છે જે પ્રમાણીકરણ,  તેમજ પ્રમાણીકરણ પછીની 
કહસાબી તપાસ સ ધી લઈ જાય છે. વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન વચ્ચેની વાતષિક ચચાગ કોઇપણ બબન-સમાન રૂપતા પ્રશ્નોની સમીિા માટેની, 
અને સ ધારાત્મક કાયગ યોજનાઓ સામે થયેલી પ્રર્તતને ચકાસવાની તક હોય ર્કે છે.  જ્યાું બબન-સમાન રૂપતાઓને સુંબોધવામાું 
આવી ચ કી છે, ત્યાું કારોબારની અંદર અથવા મ ખ્ય કહસ્સેદારોની સાથે કાયગનીતતના સુંચારમાું કોઇ સ ધાર તકો રહલેી છે તેની ચચાગ 
કરો. આવી બેઠકોની સુંિેપ કાયગનોંધ આ જોર્વાઈ સાથે સમાન રૂપતાઆ ઉદે્દર્ાત્મક પ રાવા તરીકે ઉપયોર્ી થઈ ર્કે છે.  

તપાિો: 
 શ ું તમે એવી કોઈ લેબખત કાયગનીતત અથવા કાયગનીતતઓ ધરાવો છો જે જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો પ્રત્યે કકટબદ્ધ હોય?  
 શ ું તે કુંપનીની વૅબસાઇટ પર અથવા અસય કોઇ માધ્યમ દ્વારા ઉપલબ્ધ છે?  
 શ ું તમે કાયગનીતતની સમીિા કરી છે અને તે ઓછામાું ઓછું વાતષિક ધોરણે, કેવી રીતે હાુંતસલ થઈ ર્કરે્? આનો સ ધારાઓની 

ઓળખ કરવા અને તેને લાગ  કરવાની તક તરીકે ઉપયોર્ કરો.  

o કાયગનીતત સમગ્ર કારોબારની ઉદ્યોર્ સાહતસકતામાું લાગ  કરવા માટે જરૂરી કામર્ીરીઓની 
કાયગનીતતઓ અને પદ્ધતતઓમાું પ્રતતબબિંબબત થાય છે તે ચકાસો.  

o કાયગનીતત અને વાસ્તતવક કારોબારી વ્યવહારોની વચ્ચે સુંર્ાતવત તફાવતોની ઓળખ માટે 
ઓછામાું ઓછું વાતષિક ધોરણે વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન વચ્ચે એક ચચાગ ર્ોઠવો અને આ ચચાગના 
પકરણામોને દસ્તાવેજીત કરો.  

o કોઇપણ તફાવતોના સુંબોધન માટે કાયગ યોજનાઓને અમલી બનાવો અને પકરણામોને 
દસ્તાવેજીત કરો.  

o જો લાગ  થવા પાત્ર હોય તો હાલની આરજેસી કહસાબી તપાસોના પકરણામો સાથે સુંકલન સાધો.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વૅબસાઇટ વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતા પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે:  
 

 જવાબદાર આભષૂણ પકરષદ  (આરજેસી)  - પ્રમાણીકરણ  
www.responsiblejewellery.com/certification/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.responsiblejewellery.com/certification/
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આરજેિી કાયગનીવત – ઉદાહરણ નમનૂો  
 
નીચેના મ સદ્દાને સભ્યના કારોબાર/રોને અન કૂળ બનાવવા માટે સ ધારી અથવા અપનાવી ર્કાય છે.  
 

 

જવાબદાર જ્વેલરી કાઉન્સિલ કાયગનીવત 

 

[સભ્યન ું નામ દાખલ કરો] [કુંપનીન ું સુંિેપમાું તવવરણ] છે.   

અમ ે[X] પર સાઇટ્સ ધરાવીએ છીએ [Y] અન ે[Z] કમગચારીઓને રોજર્ાર આપીએ છીએ.   

[સભ્યન ું નામ] જવાબદાર જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેસી) ના સભ્ય છે.  

આરજેસી ધારાધોરણોન ું સ યોજન કરત ું સુંર્ઠન છે જેની સ્થાપના સમગ્ર હીરા, સ્વણગ અને પ્લેકટનમ જૂથ 
ધાત  ઓના આભષૂણ પ રવઠાની શ્ ૃુંખલાના જવાબદાર નૈતતક, માનવાતધકારો, સામાજીક અને પયાગવરબણય 
વ્યવહારોને આર્ળ ધપાવવા માટે કરવામાું આવી છે.  

આરજેસીએ આભષૂણ પ રવઠા શ્ ૃુંખલા માટે આધારબચિ ધોરણો અને ત્રાકહત પિ દ્વારા કહસાબી તપાસ 
દ્વારા જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોની ખરાઈ કરવા માટે તવશ્વસનીય પદ્ધતતઓ તવકતસત કરી છે.  

આરજેસી સભ્ય/પ્રમાબણત સભ્ય [ઉબચત હોય તે રીતે ખરાન ું તનર્ાન કરો] તરીકે, અમે અમારા 
કારોબારને વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતા અન સાર સુંચાબલત કરવા માટે પ્રતતબદ્ધ છીએ. અમે 
રોજબરોજની અમારી કામર્ીરીઓ, કારોબાર આયોજન પ્રવતૃત્તઓ અને તનણગય લેવાની પ્રકક્રયાઓમાું 
નૈતતક, માનવાતધકારો, સામાજીક અને પયાગવરણીય બાબતોન ું સુંકલન કરવા વચનબદ્ધ છીએ.   

 [ઉબચત હોય એ રીતે અસય કોઇ વધારાના કારોબારલિી પ્રતતબદ્ધતાઓ ઉમેરો] 

 

હસ્તાિકરત/સમથગન પ્રાપ્ત: 

 
 

અમલની તારીખ: 
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 3) અહવેાલ-લેખન  

 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

અહવેાલ-લેખન એ વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતાને સ સ ુંર્ત એવા સુંર્ઠનના કારોબારી વ્યવહારો તવરે્ જાહરે 
સુંચારણ માટેની પ્રકક્રયા છે.  
 

સ્ત્રોત:  

 વ્યવહારોની આરજેસી સુંકહતા (2013) 

 વૈતશ્વક અહવેાલ-લેખન પહલે (જીઆરઆઇ) 

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx 
 

અહવેાલ-લેખનની જોર્વાઈ 3.1 તમામ સભ્યોને લાગ  થવા પાત્ર છે, જ્યારે 3.2 માત્ર ખાણ િેત્રમાું હોય તેવાું 
સભ્યોને લાગ  થવા પાત્ર છે. જોર્વાઈ 3.2 સાથેની સમાન રૂપતા આ સભ્યો માટે સ્વત: 3.1 સાથેની 
સમાન રૂપતામાું પકરણમરે્.   
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા  
 

વધ ને વધ  પ્રમાણમાું કુંપનીઓ તેમના જાહરે અહવેાલ-લેખનમાું આતથિક, પયાગવરણીય અને સામાજજક માકહતીઓને 
સામેલ કરી રહી છે. આ પ્રકારન ું અહવેાલ-લેખન કહસ્સેદારો સકહત તનયુંત્રકો, સભ્ય સમાજ, રે્રધારકો, સમ દાયો, 
કમગચારીઓ અને ગ્રાહકોની સમાજ પર કુંપનીઓના પ્રર્ાવને સમજવા માટેની અપેિાઓને પ્રતતર્ાવ પરૂો પાડે છે.  
 

ઘણી મોટી કુંપનીઓ, ખાસ કરીને જાહરે કુંપનીઓ પહલેાુંથી જ તેમના સામાસય અહવેાલ-લેખન વ્યવહાર તરીકે 
બબન-નાણાકીય સાતત્યતા અહવેાલો જારી કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, CorporateRegister.com, એક ઑન-લાઇન 
કડરેટટરી છે, જે અંદજે 10,000 કુંપનીઓ દ્વારા જારી કરવામાું આવેલ સાતત્યતા અહવેાલોની સ લર્તા પરૂી પાડે 
છે.   
 

કુંપનીઓએ સામાસય રીતે નાણાકીય અહવેાલ-લેખન માટે સ્વીકૃત અહવેાલ-લેખનની રૂપરેખાઓને અન સરવી 
જરૂરી છે. આ સામાસય રૂપરેખાઓ તવશ્વસનીયતા, સાતત્યતા અને ત  લનાત્મકતા (જ ઓ નાણાકીય ડહિાબો) પરૂી 
પાડે છે. સાતત્યતાના અહવેાલ-લેખન માટેની આવી જ સામાસય રૂપરેખા માટેની જરૂકરયાત 1997માું વૈતશ્વક 
અહવેાલ-લેખન પહલે (જીઆરઆઇ)ના તવકાસ તરફ લઈ ર્ઈ હતી. અસય અહવેાલ-લેખન રૂપરેખાઓ પણ 
ચોટટસ તનયમનકારી સુંદર્ો, િેત્રો અને મ દ્દાઓ પર ધ્યાન કેસિીત કરવા ઉદર્વી રહી છે.  
 

અહવેાલ લેખન કહસ્સેદારોની સાથે અને સીધ-તનધાગરણ અને સમ દાયની સામેલર્ીરીની પ્રકક્રયા સાથે સુંલગ્ન 
મ દ્દાઓની ઓળખ માટેની તવર્તોના એકતત્રકરણ અને અહવેાલ-લેખન માટે લાર્ાન્સવત થઈ ર્કે છે. કેટલાુંક 
અહવેાલો કહસ્સેદારોની પૅનલો, સામ દાતયક જૂથો, સુંઘો, બબન-સરકારી સુંર્ઠનો અથવા તવષય-બાબતોના તનષ્ટ્ણાતો 

https://www.globalreporting.org/information/sustainability-reporting/Pages/default.aspx
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જેવાું પાસેથી ત્રાકહત પિની કૉમેસટરી સમાતવષ્ટ્ટ કરવાની તક લઈ લેતાું હોય છે.  જો કે, સુંપકગ કરવા છતાું 
કુંપનીની તેનાું કહસ્સેદારો સાથે અસરકારક સુંચાર કરવાની િમતા તેની લાુંબા ર્ાળાની સફળતા, અન્સ્તત્વ અને 
તવકાસ પ્રત્યે બચિંતાકારક બની ર્કે છે.  
 
 

C. મખુ્ય પહલેો 
 

આંતરરાટરીય પહલેો  

જીઆરઆઇ અહવેાલ-લેખન રૂપરેખા સાતત્યતા અહવેાલ-લેખન માર્ગદતર્િકાઓ “માર્ગદતર્િકાઓ”) ના હાદગસામ 
પેદાર્ો, તેમજ સાધનો, તર્ષ્ટ્ટાચારો અને િેત્ર પરૂકો ધરાવે છે. માર્ગદતર્કાઓ, સુંર્ઠનો જેને સ્વૈચ્ચ્છકપણે, લવબચક 
રીતે, અને વદૃ્ધદ્ધજસય રીતે અપનાવી ર્કે તેવી જાહરેાતોની રૂપરેખાઓન ું રેખાબચત્ર બનાવવા માટેના તસદ્ધાુંતો અને 
માર્ગદર્ગન તેમજ પ્રમાણભતૂ જાહરેાતો – તનદર્ગકો સકહત – ધરાવે છે. ખાણ અને ધાત  ઓના િેત્ર પરૂક, જે 2010માું 
પ્રતસદ્ધ થયા હતાું, માર્ગદતર્િકાઓને પકરપરૂક બને છે અને ખાણ કામ અને ધાત  ઓના િેત્ર લિી પરૂક અહવેાલ-
લેખન સાધનોનો સમાવેર્ કરે છે.     
 

અસય સ સુંર્ત અહવેાલ-લેખન પહલેોમાું સમાતવષ્ટ્ટ છે:  
 ય એન ગ્લોબલ કોમ્પેટટમાું, કારોબારના હસ્તાિરકતાગઓએ પ્રર્તત પરના વાતષિક સુંચાર (સીઓપી)ની રજૂઆત 

કરવાની જરૂર પડે છે. સીઓપી જાહરે જનતા સમિ કરવામાું આવતી જાહરેાત છે જે કહસ્સેદારોને ય નાઇટેડ 
નેર્સસ (ય એન) ગ્લોબલ કોમ્પેટટના તસદ્ધાુંતોના અમલ માટે તેનાું દ્વારા કરવામાું આવેલ પ્રયાસોની માકહતી 
આપે છે. અદ્યતન સ્તરની સીઓપીઓ વષગ 2014થી જરૂરી બનરે્.   

 ધ સસ્ટેનેબબલીટી એકાક્સટિંર્ સ્ટાુંડર્ડ ગસ બૉડગ (એસએએસબી) એક નફો-નકહિં કરનારી સુંસ્થા છે જે રોકાણકારો 
અને લોકોના ફાયદા માટેના સામગ્રી ન્સ્થરતા મ દ્દાઓને જાહરે કરવામાું ય .એસમાું જાહરે-યાદીના કૉપોરેર્સસ 
દ્વારા ઉપયોર્માું લેવાતાું ધારાધોરણોને પરૂાું પાડે છે. એસએએસબી ધારાધોરણોને તસક્ય કરટીઝ એસડ એિચેંજ 
કતમર્ન (એસઈસી)માું ફરજજયાત ફાઇબલિંગ્સમાું જાહરેાત માટે બનાવવામાું આવ્યાું છે, જેમ કે પત્રક 10-કે અને 
20-એફ.    

 ધ ઇસટરનેર્નલ ઇંકટગે્રટેડ રીપોકટિંર્ કાઉન્સસલ (આઇઆઇઆરસી) એક સ્પષ્ટ્ટ, સુંબિપ્ત અને સરખામણીય ટત 
સ્વરૂપમાું તેમની વ્યહૂરચના, સુંચાલન, કાયગદેખાવ અને સુંર્તવતતાઓ તવરે્ની જરૂરી માકહતી િમતામાું 
વધારો કરવા સુંકબલત અહવેાલ-લેખન રૂપરેખાન ું નેતતૃ્વ કરે છે. રૂપરેખા કૉપોરેટ અહવેાલ-લેખનના ઉત્પતત્ત, 
નાણાકીય, સુંચાલન, વ્યવસ્થાપન કૉમેસટરી અને ન્સ્થરતા અહવેાલ-લેખનના તવકાસોને પ્રબબિંબબત કરવા માટે 
આધાર અને વેર્ પરૂો પાડવાનો ધ્યેય રાખે છે.  

 ઓઈસીડીની તવવાદગ્રસ્ત અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતાું તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલાઓ 
માટેની ડય   કડબલજસસ માર્ગદતર્િકા માું ડય   કડબલજસસના 5 પર્લાઓમાુંથી એક તરીકે, તવવાદગ્રસ્ત અને ઉચ્ચ 
જોખમ ધરાવતાું તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલાઓ માટેની ડય  કડબલજસસની માકહતીના 
વાતષિક અહવેાલ-લેખનનો સમાવેર્ થાય છે.   

 આઇસીએમએમની ખાતરી પદ્ધતત જે 10 આઇસીએમએમ તસદ્ધાુંતોની સામે અમલીકરણ અને માપનની સ્વતુંત્ર 
બાહ્ ખાતરી માટે આઇસીએમએમના સભ્યોની કકટબદ્ધતાને અને કાયગદેખાવના જાહરે અહવેાલ-લેખનની 
રૂપરેખા તૈયાર કરે છે. વધ માું, આઇસીએમએમ ખાતરી પદ્ધતત આઇસીએમએમ સભ્ય કુંપનીઓને તેમનાું 
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ન્સ્થરતા અહવેાલનો તવકાસ કરવામાું અને ખાતરી પ્રદાતાઓની સાથે જોડાવવામાું જરૂરી માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે 
છે.     

 
 
 

રાટરીય કાયદો  

કેટલાુંક કાયગિેત્રો ખાણ િેત્રોમાુંથી તનયતમત જાહરે અહવેાલ-લેખન અથવા સવગસામાસયપણે નોંધપાત્ર પયાગવરબણય 
અસરો માટેની જરૂકરયાત લાદી ર્કે છે. કામર્ીરીના દરેક અતધકારિેત્રમાું તમામ કાયદાઓ અને તનયમનોથી 
સુંપણૂગપણે માકહતર્ાર રહવે  ું જરૂરી છે.   
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ  

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારોની સુંકહતાની ફરજીયાત જરૂકરયાતોના અમલીકરણ માટેન ું 
સામાસય માર્ગદર્ગન પ ર ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન સહજ નથી અને તેને માકહતી અને મદદના પ્રારુંર્ બબિંદ  તરીકે જોવ ું 
જોઇએ.  
 

 

 િીઓપી 3.1: ડહસ્િેદારો િાથ ેિાંચાર: સભ્યો ઓછામાું ઓછું વાતષિક ધોરણે કહસ્સેદારો સાથે આરજેસી વ્યવહાર 
સુંકહતા સાથે સ સ ુંર્ત તેમની કારોબારી પદ્ધતતઓ તવરે્ સુંચાર સ્થાતપત કરરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:   

 અહવેાલ/સુંચારની તૈયારી પર નજર રાખવા માટે એક વકરષ્ટ્ઠ પ્રબુંધકની તનમણ ુંક કરો.  
 સ સુંર્ત મ દ્દાઓને ઓળખો -  એ મ દ્દાઓ જે સીઓપીને અન લિતા હોય અને કહસ્સેદારોના રસના 

હોય, અને/અથવા સભ્યોને સુંબ ુંતધત હોય. આમાું, ઉદાહરણ તરીકે, માનવાતધકાર ડય  કડબલજસસ, 
ફેટટરીની કામ કરવાની પકરન્સ્થતતઓ, કારોબારના ર્ાર્ીદારો સાથે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને 
પ્રોત્સાહન, કચરામાું ઘટાડો, સ્થાતનક પ્રાચ્પ્તઓ, અથવા કારોબારને સૌથી સ સ ુંર્ત હોય તેવાું અસય 
મ દ્દાઓ, અથવા જેને અસરગ્રસ્ત કહસ્સેદારો દ્વારા બચિંતાના તવષય તરીકે ઉઠાવવામાું આવ્યાું હોય, તે 
બધાુંનો સમાવેર્ થાય છે. વષગ દરતમયાન અહવેાલથી સ સ ુંર્ત સમીિાના મ દ્દાઓને, જ્યાું તનયતમત 
કારોબારની સમીિા પ્રકક્રયાઓ સાથે ર્ક્ય હોય ત્યાું સ ુંકબલત કરવાું.  

 ન્સ્થરતાના અહવેાલ-લેખન તવરે્ના સામાસય અબર્સ્થાપન માટે જીઆરઆઇ માગ્દગ તર્િકાઓની સમીિા 
કરો અને એ તવચારણા કરો કે શ ું કુંપની કેટલીક કે બધી જ અહવેાલ-લેખન રૂપરેખાઓને અપનાવી 
ર્કે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય માર્ગદતર્િકાઓને અન સરીને કરવામાું આવતાું અહવેાલ-લેખન જેવાું કે વૈતશ્વક 
અહવેાલ-લેખન પહલે અથવા અસય સરખામણીય ટત કાયગક્રમોને પ્રોત્સાકહત કરવામાું આવે. જો કે 
લઘ  કારોબારો તેમનાું પ્રથમ સુંચારો માટે એક સરળ અબર્ર્મ ધરાવવા માુંર્ી ર્કે છે.    

 સ સુંર્ત કહસ્સેદારોની ઓળખ કરો (કમગચારીઓ, સભ્ય સમાજ, કારોબારી ર્ાર્ીદારો વરે્રે)  
 સુંચાર માટેન ું કાયગત ુંત્ર સ્થાતપત કરો, જેમ કે ઈમેઇલ, સામાજીક માધ્યમ, મેઇલ-આઉસ વરે્રેના 

ઉપયોર્ દ્વારા. ઓછામાું ઓછું, જે કુંપનીઓ વૅબસાઇટ ધરાવે છે તેમણે અહવેાલ/સુંચારને વૅબસાઇટ 
પર પોસ્ટ કરવાું જોઇએ.  

 કારોબારના માપ અને અસરોને ધ્યાનમાું લઈને, અહવેાલ/ સુંચારના સ્વરૂપ અને તવષયવસ્ત  માટે 
એક લવબચક, વ્યવહારૂું અબર્ર્મ અપનાવવો. ઉદાહરણ તરીકે લઘ  કારોબાર માટે, અહવેાલ/સુંચાર 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  26  

 

 

એક યાદી અથવા ઈમેઇલના સ્વરૂપમાું હોય ર્કે, તે મ કિત પ્રકાર્ન હોય તે જરૂરી નથી. તે ઉપયોર્ી 
થઈ ર્કે છે જો અહવેાલ/સુંચારને કાયગનીવત અને અમલીકરણ માટેની વાતષિક પ્રકક્રયામાું જોડી દેવા 
માટે તૈયાર રાખવામાું આવે.   

 અહવેાલ/સુંચારમાું, એ તવચારણામાું લો કે તમારાું સ  સ ુંર્ત કહસ્સેદારો માટે નીચેની બાબતોને એક 
ઉબચત સ્વરૂપમાું કેવી રીતે સુંચારણ કરર્ો:  
 ઉપર ઓળખ કરવામાું આવ્યાું છે તે સ સ ુંર્ત મ દ્દાઓના સુંદર્ગમાું કુંપનીની કાયગનીતતઓ અથવા 

ન્સ્થતતઓ.   
 ઓળખી કઢાયેલાું સ  સ ુંર્ત મ દ્દાઓ અને/અથવા અન  કોઇપણ બાબત જે સીઓપી સાથે સ સ ુંર્ત 

હોય તેનાું સુંદર્ે સભ્ય દ્વારા લેવાયેલા અથવા યોજનાબદ્ધ પર્લાું. નોંધ લેર્ો કે આ પર્લા& 
સભ્યની પોતાની કામર્ીરીઓને પણ લાગ  પડી ર્કે છે, અથવા વધ  તવસ્તતૃ રીતે લાગ  પડી ર્કે 
છે, જેમ કે સામૌદાતયક પહલેોમાું સભ્યની સામેલર્ીરી દ્વારા.    

 જ્યાું ર્ક્ય હોય, સુંખ્યાત્મક અથવા ગ ણાત્મક પકરણામો કે જે પર્લાઓ દ્વારા હાુંસલ કરવાના 
અપેબિત છે.  

 જ્યાું ચોટટસ મ દ્દાઓ જેમ કે માનવ અથવા મજૂર અતધકારોની અસરોને અસરગ્ર્સસ્ત કહસ્સેદારો 
દ્વારા સભ્ય સમિ ઉઠાવવામાું આવ્યાું હોય, અહવેાલ/સુંચાર સભ્યના પ્રતતર્ાવની સુંપણૂગતાને 
સ લર્ બની રહ ેતેટલી માકહતી પરૂી પાડવાન ું ધ્યેય રાખતાું હોવાું જોઇએ.  

 નોંધ:આરજેસી સભ્યોની સાથે આરજેસી વૅબસાઇટ માટે કેસ સ્ટડીઝ પર કામ કરવાની તકને પણ 
આવકારે છે.  
 

 િીઓપી 3.2: જીઆરઆઇ ખાણકામ અને િાત ુકે્ષત્રના પરૂક: ખનન સ તવધાઓ સાથેના સભ્યો વૈતશ્વક અહવેાલ 
પહલે (જીઆરઆઇ)ની માર્ગદતર્િકાઓ અને જીઆરઆઇ ખનન અને ધાત  ઓના િેત્રની ર્ૌણ અથવા 
ત  લનાત્મક અહવેાલ લેખન માર્ગદતર્િકાઓનો ઉપયોર્ કરીને તેમની સાતત્યતાપણૂગ કાયગદિતા પર વાતષિક 
ધોરણે અહવેાલ આપરે્. આ અહવેાલો બાહ્ ખાતરી ધરાવતા હરે્  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

 જીઆરઆઇ પરૂક તવષયવસ્ત , ગ ણવત્તા, સીમા, જાહરેાત, ખાતરી વરે્રે સકહત અહવેાલ તૈયાર કરવા 
માટેન ું તવર્તવાર માર્ગદર્ગન પ ર ું પાડે છે  

 અહવેાલની તવષયવસ્ત ઓ, અહવેાલની ગ ણવત્તા માટેની વ્યહૂરચનાઓ, તવર્તોના એકતત્રકરણ અને 
બાહ્ ખાતરી પર નજર રાખવા માટે એક જવાબદાર વકરષ્ટ્ઠ પ્રબુંધકની વરણી કરવી જોઇએ.  

 અહવેાલ-લેખનની એકસતૂ્રતા માટેની તકોને વ્યાખ્યાતયત કરવી જોઇએ, ઉદાહરણ તરીકે:   
- વાતષિક નાણાકીય અહવેાલ-લેખન  
- ગ્લોબલ કોમ્પેટટ હઠેળ પ્રર્તતન ું સ ુંચારણ  
- એટસ્રેક્ટટવ ઇંડસ્રીઝ પારદતર્િતા પહલે હઠેળ મહસેલૂની જાહરેાત 

- તમલેતનયમ તવકાસ લક્ષ્યો માટે કારોબારના યોર્દાનો  
- કહસ્સેદાર, સમ દાય અને કમગચારીની સામેલર્ીરી પ્રકક્રયાઓ  
- તનયમનકારી અહવેાલ-લેખન  
- નૈતતક રોકાણ માટેના બજારોની માકહતી  
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તપાિો: 
 તમામ સભ્યો: શ ું તમે ઓછામાું ઓછાું વાતષિક રીતે સુંલગ્ન કહસ્સેદારોને તમારા કારોબાર વ્યવહારો અંર્ે સુંચાર કરો છો?  
 ખાણ િેત્રમાું રહલેાું સભ્યો માટે: શ ું તમે જીઆરઆઇ માર્ગદતર્િકાઓ અથવા ત  લનાત્મક અહવેાલ-લેખન માર્ગદતર્િકાઓ મ જબ 

વાતષિક ન્સ્થરતા અહવેાલ તૈયાર કરો છો?  

 તવર્તોના એકતત્રકરણ, સુંકલન અને ખરાઈ માટેની પ્રણાલીઓ સ્થાતપત કરેલી હોવી જોઇએ અને 
પ્રવતગમાન વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ સાથે સુંકબલત કરેલી હોવી જોઇએ.  
 નોંધ:  ખાણ િેત્રના સભ્યો 3.2ન ું પાલન કરીને સ્વત: 3.1 સાથે પાલન કરરે્.   

 

 
 
 
 
 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વૅબસાઇટ્સ સાતત્યતા અને જાહરે અહવેાલ-લેખન પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે:  
 

 CorporateRegister.com 
www.corporateregister.com/ 

 સાતત્યતા દર-તનધાગરણ માટે વૈતશ્વક પહલે  
http://ratesustainability.org/ 

 વૈતશ્વક અહવેાલ-લેખન પહલે (જીઆરઆઇ)  
www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

 આંતરરાષ્ટ્રીય સુંકબલત અહવેાલ-લેખન પકરષદ (આઇઆઇઆરસી)  
http://www.theiirc.org/ 

 આંતરરાષ્ટ્રીય કૉપોરેટ સાતત્યતા અહવેાલ-લેખન સાઇટ  
www.enviroreporting.com/  

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય પકરષદ (આઇસીએમએમ) – સાતત્યપણૂગ તવકાસ રૂપરેખા – 
જાહરે અહવેાલ-લેખન  
www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/public-reporting    

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય પકરષદ (આઇસીએમએમ) – સાતત્યપણૂગ તવકાસ રૂપરેખા – 
બાુંયધરી પ્રકક્રયા (2008)  
www.icmm.com/document/439  

 કેપીએમજી – કૉપોરેટ જવાબદારીના અહવેાલ-લેખનની કેપીએમજી આંતરરાષ્ટ્રીય મોજણી (2011) 
www.kpmg.com/NL/en/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Pages/KPMG-International-Survey-
of-Corporate-Responsibility-Reporting-2011.aspx 

 સુંઘષગથી અસરગ્રસ્ત અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતાું તવસ્તારોમાુંથી ખનીજોની જવાબદાર પ રવઠા શ્ ૃુંખલા પર 
ઓઈસીડી ડય  કડબલજસસ માર્ગદર્ગન, દ્ધદ્વતતય સુંસ્કરણ (2012)   
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

 સાતત્યતાપણૂગ કહસાબ-લેખન ધારાધોરણ બોડગ  
http://www.sasb.org/ 

 સુંય ટત રાષ્ટ્ર વૈતશ્વક સઘન-સુંચાર પ્રર્તત  
www.unglobalcompact.org/COP/index.html  

 

 
 
 

http://ratesustainability.org/
http://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.theiirc.org/
http://www.enviroreporting.com/
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/public-reporting
http://www.icmm.com/document/439
http://www.kpmg.com/NL/en/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Pages/KPMG-International-Survey-of-Corporate-Responsibility-Reporting-2011.aspx
http://www.kpmg.com/NL/en/Issues-And-Insights/ArticlesPublications/Pages/KPMG-International-Survey-of-Corporate-Responsibility-Reporting-2011.aspx
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.sasb.org/
http://www.unglobalcompact.org/COP/index.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 4) નાણાકીય ડહિાબો 
 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

નાણાકીય ડહિાબોમાું તનવેદનોની નોંધ સાથેના તવતર્ષ્ટ્ટ રીતે ચાર મળૂભતૂ તનવેદનો – સરવૈય ું, આવકન ું તનવેદન, 
આવકન ું તનવેદન, અને રોકડ પ્રવાહ તનવેદનમાું, નાણાકીય માકહતીની માળખાર્ત રજ આતનો સમાવેર્ થાય છે.  
 

રાટરીય અને આંતરરાટરીય માપદાંિોમાું લાગ  થવા પાત્ર કાયગિેત્રના સામાસય રીતે સ્વીકૃત કહસાબી તસદ્ધાુંતો 
(જીએએપી)નો સમાવેર્ થાય છે, જે તવતર્ષ્ટ્ટ રીતે રાષ્ટ્રીય માપદુંડો સ યોજજત કરતી સુંસ્થા (જેમ કે ય નાઇટેડ 
સ્ટેટ્સ માટેન ું નાણાકીય રીપોકટિંર્ માપદુંડોન ું બૉડગ), અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કહસાબી માપદુંડોના બૉડગ દ્વારા જારી 
કરવામાું આવતાું આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય રીપોકટિંર્ માપદુંડો (આઇએફઆરએસ) દ્વારા જારી કરવામાું આવે છે.  
 

ડહિાબી તપાિ કરાયેલા નાણાકીય વનવેદનો વપરાર્કતાગને કહસાબી તપાસકતાગના અબર્પ્રાય પરૂાું પાડવામાું આવે 
છે કે નાણાકીય તનવેદનો, લાગ  થવા પાત્ર નાણાકીય રીપોકટિંર્ રૂપરેખા સાથેની સમાન રૂપતામાું, તમામ મહત્ત્વના 
સુંદર્ોમાું  વાજબી રીતે રજ  કરવામાું આવ્યાું છે. કહસાબી તપાસકતાગને એકમના આંતકરક તનયુંત્રણની સમજણ 
પ્રાપ્ત કરવાની અને છેતરપીંડીના જોખમની આકારણી કરવાની, અને કહસાબી તપાસના પ રાવા પ્રાપ્ત કરીને 
નાણાકીય તનવેદનોમાું રકમો અને જાહરેાતોન ું સમથગન કરવાની જરૂર છે.   
 

િમીક્ષાકૃત્ત નાણાકીય વનવેદનો વપરાર્કતાગને આરામદાયક રીતે એ ઉપલબ્ધ કરે છે કે, કહર્ાબનીર્ની સમીિા 
પર આધાકરત, કહસાબનીર્ એવાું કોઇ મહત્ત્વના સ ધારાઓ તવરે્ સર્ાન નથી જે લાગ  થવા પાત્ર નાણાકીય 
રીપોકટિંર્ રૂપરેખા સાથેની સમાન રૂપતામાું તેમના માટેના નાણાકીય તનવેદનોમાું કરવામાું આવવા જોઇએ.  
 

સ્ત્રોત:  

 સીપીએ ની અમેકરકન સુંસ્થા  
http://www.aicpa.org/interestareas/privatecompaniespracticesection/resources/keepingup/downloa
dabledocuments/brochure%20customizable-%20difference%20between%20comp%20reviewaudit.pdf  

 

સીઓપીના નાણાકીય ડહિાબોનો તવર્ાર્ તમામ સભ્યોને લાગ  થવાપાત્ર છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

માસય કરવામાું આવેલ કહસાબી માપદુંડોની સાથે સ સ ુંર્ત રીતે તૈયાર કરવામાું આવેલાું, નાણાકીય કહસાબ, 
બહારના પિકારોને, જેવાું કે રોકાણકારો, લેણદારો, તનયુંત્રકો, આપતૂતિકારો અને અસય કહસ્સેદારોને એવી નાણાકીય 
માકહતી પરૂી પાડે છે જે તેમને તનણગયો લેવામાું મદદરૂપ બને છે.  નાણાકીય કહસાબો એવાું સ ુંર્તવત મ શ્કેલ 
સવાલોને સુંબોધે છે જે કુંપની વ્યવસ્થાપન જે માકહતી ધરાવે છે તે, અને પ્રોત્સાહકો જે તેનાું કહસ્સેદારો ધરાવે છે 
તેની સાથે જરૂરીપણે સુંધાન ધરાવતાું નથી.           

http://www.aicpa.org/interestareas/privatecompaniespracticesection/resources/keepingup/downloadabledocuments/brochure%20customizable-%20difference%20between%20comp%20reviewaudit.pdf
http://www.aicpa.org/interestareas/privatecompaniespracticesection/resources/keepingup/downloadabledocuments/brochure%20customizable-%20difference%20between%20comp%20reviewaudit.pdf
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કહસાબી તપાસ કરાયેલા નાણાકીય તનવેદનો ઘણીવાર કુંપનીઓ માટે એટલા માટે તૈયાર કરવામાું આવે છે કારણ 
કે બહારના પિકારોને કુંપનીના નાણાકીય તનવેદનો પર કહસાબી તપાસકતાગના અબર્પ્રાયની જરૂર હોય છે. 
નાણાકીય કહસાબોની તપાસ વ્યવસ્થાપન દ્વારા તૈયાર કરવામાું આવતાું નાણાકીય તનવેદનોની તવશ્વસતનયતાને 
વધારે છે.  
 

જ્યારે કુંપની, જેમ કે ખાનર્ી કુંઅનીઓને કહસાબી તપાસ કરેલા નાણાકીય તનવેદનોની જરૂર નથી હોતી ત્યારે 
નાણાકીય સમીિા એક વધ  સ સ ુંર્ત અબર્ર્મ હોય ર્કે છે.  
 

ઉબચત નાણાકીય કહસાબો જાળવવાથી વ્યવહારોની સુંકહતાની અસય જોર્વાઈઓ સકહત ઉદાહરણ માટે, લાાંચ-રૂિત 
અને િગવિરૂપી ચકુવણીઓ, મની-લૉંિડરિંગ અને આતાંકવાદ માિે નાણાકીય િહાય, ખનન ઉદ્યોગોની પારદવશિતા 
પહલે અને ખાણ પનુવગિન અને િમાપ્પ્ત માટે અમલીકૃત સભ્યની કારોબારી પ્રણાલીને આધાર પ્રાપ્ત થાય છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો  

 

નાણાકીય તનવેદનોની તવષયવસ્ત   માટેની તવતર્ષ્ટ્ટ જરૂકરયાતોને લાગ  થવા પાત્ર કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાું આવે 
છે. કારોબારની પ્રકૃતત અને કદ પર આધાકરત, તેનાું માબલકી માળખા (ઉદાહરણ તરીકે જો તે જાહરે રીતે સબૂચબદ્ધ 
હોય તો) અને જ્યાું તે ન્સ્થત છે તેનાું પર આધાકરત, નાણાકીય તનવેદનોની સ્વતુંત્ર રીતે કહસાબી તપાસ કરાવવી, 
કાયદેસર રીતે જરૂરી હોય ર્કે છે. કેટલાુંક કકસ્સાઓમાું, કહસાબી તપાસ માટેની જરૂકરયાતને કુંપની દ્વારા જતી 
કરવામાું આવે છે.  
 

કહસાબી તપાસકતાગઓએ સામાસયપણે સ્વીકૃત કહસાબી માપદુંડો (જીએએએસ)ને અન સરવા જોઇએ, જે કહસાબી 
તપાસ હાથ ધરવા માટેની જરૂકરયાતો અને માર્ગદર્ગન નક્કી કરે છે. કહસાબી તપાસના માપદુંડો રાષ્ટ્રીય અથવા 
આંતરરાષ્ટ્રીય સુંર્ઠનો દ્વારા, જેમ કે આંતરરાષ્ટ્રીય કહસાબી તપાસ અને ખાતરીના માપદુંડોન ું બૉડગ 
(આઇએએએસબી) દ્વારા નક્કી કરવામાું આવી ર્કે છે અને રાષ્ટ્રીય તનયમનકારી સુંસ્થાઓ દ્વારા અપનાવવામાું 
આવે છે. આઇએએએસબી મ જબ, 80 કરતાું વધ  કાયગિેત્રો, આઇએએએસબી દ્વારા જારી કરવામાું આવેલાું 
સ્પષ્ટ્ટીકૃત કહસાબી તપાસ પરના આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડો (આઇએસએ)નો તેમનાું રાષ્ટ્રીય કહસાબી તપાસ 
માપદુંડોમાું ઉપયોર્ કરી રહ્ાું છે, અથવા તેને અપનાવવાની અથવા સામેલ કરવાની પ્રકક્રયામાું છે,  અથવા 
રાષ્ટ્રીય કહસાબી તપાસ માપદુંડો તૈયાર કરવાના આધાર તરીકે તેનો ઉપયોર્ કરી રહ્ાું છે.   
 

આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય રીપોકટિંર્ માપદુંડો (આઇએફઆરએસ)ના તવકાસ અને તેના પ્રકાર્ન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય 
કહસાબી માપદુંડોન ું બૉડગ જવાબદાર છે. જી20 દેર્ોના એક-ચત થાાંર્ દેર્ોને હવે આઇએફઆરએસનો ઉપયોર્ 
કરવની જરૂર પડે છે.  
 

રાષ્ટ્રીય તનયમનો તવકતસત થવાન ું ચાલ  છે. ઉદાહરણ તરીકે, ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સમાું સાબાગતનઝ-ઑટસ્લે અતધતનયમે 
જાહરે કુંપનીઓની કહસાબી તપાસ અને કહસાબ-લેખનની પદ્ધતતઓને સ ધારવા માટે નોંધપાત્ર સ ધારાઓની 
સ્થાપના કરી છે.   
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 
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તપાિો: 
 શ ું તમે જાણો છો કે તમારા નાણાકીય કહસાબો માટે કોઇ લાગ  થવાપાત્ર વૈધાતનક જરૂકરયાતો છે?  
 શ ું તમારા નાણાકીય કહસાબો રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કહસાબી-લેખનના ધોરણો અન સાર જાળવવામાું આવે છે?  
 શ ું તમારા નાણાકીય કહસાબોની કોઇ સ્વતુંત્ર અને લાયકાત ધરાવતા કહસાબનીરે્ કહસાબી તપાસ અથવા સમીિા કરી છે?  

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 4.1: નાણાકીય વ્યવસ્થાપન: સભ્યો રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કહસાબી માનકોને સ સ ુંર્ત લેવડ-
દેવડના તમામ કારોબારી વ્યવહારોના નાણાકીય કહસાબોની જાળવણી કરરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કુંપનીન ું વ્યવસ્થાપન નાણાકીય તનવેદનો તૈયાર કરવા માટે જવાબદાર હોય છે, જે લાયકાત 
ધરાવતાું કહસાબનીર્ની દેખરેખ સાથે હાથ ધરાવવા જોઇએ.  

o જે અતધકારિેત્રોમાું તેઓ કામર્ીરી કરે છે તેના માટે લાગ  થવા પાત્ર કાયદાથી અને સામાસયપણે 
સ્વીકૃત કહસાબી તસદ્ધાુંતો (જીએએપી)થી સભ્યો વાકેફ હોવાું જોઇએ.   
 

 િીઓપી 4.2: સ્વતાંત્ર નાણાકીય ડહિાબી તપાિ અથવા િમીક્ષા: સભ્યો લાયકાત ધરાવતા સ્વતુંત્ર એકાઉસટસટ 

દ્વારા, વાતષિક ધોરણે નાણાકીય ઓકડટ કરાવરે્, અથવા જ્યાું પરવાનર્ી હોય તેવા કાયગિેત્રોમાું નાણાકીય સમીિા 
હાથ ધરરે્.   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o નક્કી કરો કે શ ું કાયદા હઠેળ કહસાબી તપાસ (વૈધાતનક કહસાબી તપાસ) ની જરૂર છે અને તેથી શ ું 
ત્યાું લાગ  પડતી તવતર્ષ્ટ્ટ જરૂકરયાતો છે.  

o લાગ  થવા પાત્ર તનયમનો અને વ્યાવસાતયક માપદુંડો અન સાર, કહસાબી તપાસકતાગઓ અથવા 
સમીિકો સ્વતુંત્ર હોવાું જરૂરી છે.  

o કહસાબી તપાસ અથવા સમીિા પ્રકક્રયા કુંપની વ્યવસ્થાપનને એ જોખમોને ઓળખવાની અને તેને 
સુંબોતધત કરવાની તક ઉપલબ્ધ કરાવે છે જે નાણાકીય તનવેદનોમાું છેતરપીંડી સકહત ર્ૌતતક 
રે્રતનવેદનો તરફ લઈ જઈ ર્કે છે.  
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટ્સ નાણાકીય કહસાબો પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે:  
 

 અમેકરકન ઇંસ્ટીટય ટ ઑફ સીપીએ  
 www.aicpa.org  

 આઇએફઆરએસ ફાઉસડેર્ન એસડ ધ ઈસટરનેર્નલ એકાઉક્સટિંર્ સ્ટાુંડર્ડ ગસ બૉડગ (આઇએએસબી)  
www.ifrs.org/Pages/default.aspx 

 ઈસટરનેર્નલ ઑકડકટિંર્ એસડ એશ્યોરેસસ સ્ટાસડર્ડ ગસ બૉડગ (આઇએએએસબી)  
www.ifac.org/auditing-assurance  

 ઈસટરનેર્નલ એકાઉક્સટિંર્ સ્ટાુંડર્ડ ગસ બૉડગ – પે્રઝુંટેર્ન ઑફ ફાઈનેસર્લ સ્ટેટમેંટ્સ  
www.iasplus.com/en/standards/standard5  

 ય .એસ. તસક્ય કરટીઝ એસડ એટસચેંજ કતમર્ન (એસઈસી) – બબબર્નસગ ર્ાઇડ ટ  ફાઈનેસર્લ સ્ટેટમેંટ્સ 
(2007)  
www.sec.gov/investor/pubs/begfinstmtguide.htm  

 ડેલોઇટ્ટ – ઑકડટ ઑફ સ્ટેચ્ય ટરી ફાઈનેસર્લ સ્ટેટમેંટ્સ (બેલ્લ્જયમ)  
www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/audit/auditrequirementsinbelgium/audit-of-
statutory-financial-statements/index.htm 

 ડય બ – ક્ય ટ્ટટ્ટની - ફાઈનેસર્લ સ્ટેટમેંટ્સ 

http://dubecuttini.com/services/financial-statements/ 
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

 (િીઓપી 5) કારોબારી િાગીદારો 
 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કારોબારી િાગીદાર એક સુંર્ઠન કે કારોબારી અન્સ્તત્વ ધરાવનાર વસ્ત   છે જેની સાથે અન્સ્તત્વ ધરાવનર એકમ 
પ્રત્યિ કારોબારી સુંબ ુંધો ધરાવે છે અને જે હીરા, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાત  ઓના આભષૂણ ઉત્પાદોના 
ઉત્ખનન, ઉત્પાદન અથવા વેચાણમાું પ્રત્યિ રીતે યોર્દાન આપતાું ઉત્પાદકો અથવા સેવાની ખરીદી 
અને/અથવા વેચાણ કરે છે. ર્ુંકાથી દૂર રહવેા માટે, આ કૉંરાટટસગ, એજસટો, ગ્રાહકો, આપતૂતિકારો અને સુંય ટત 
સાહસના ર્ાર્ીદારોનો સમાવેર્ કરે છે. આ એવાું અન્સ્તત્વ ધરાવનારનો સમાવેર્ કરે છે જે વ્યવહારોની સુંકહતાના 
તવર્ાર્ો સુંબ ુંતધત સેવાઓ પરૂી પાડે છે, જેમ કે સ રિા ઉપલબ્ધકતાગ અને ર્રતી એજસસીઓ, અથવા એ જેમના 
મારફત જોખમની આકારણી અથવા લાગ  થવા પાત્ર કાયદા હઠેળ ડય  કડબલજસસને અધીન હોય છે. તે છેવાડાના 
ગ્રાહક, અથવા અન્સ્તત્વોનો સમાવેર્ કરત  ું નથી જે સામાસય આધારભતૂ ઉત્પાદો અને સેવાઓ પરૂી પાડે છે, 
ઉદાહરણ તરીકે, કચેરીના ઉપકરણો અને આપતૂતિઓ અને ઉપયોબર્તાઓ.   
 

સ્ત્રોત:  

 આરજેસીના વ્યવહારોની સુંકહતા (2013)માુંથી સારાુંર્   
 

સીઓપીનો કારોબારી િાગીદારો તમામ સભ્યોને લાગ  થવા પાત્ર છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

વૈતશ્વક અથગવ્યવસ્થામાું કામર્ીરી કરતી કુંપનીઓને તેમની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું કારોબારની નૈતતકતા, માનવ 
અતધકારો અને સામાજીક તેમજ પયાગવરણીય કાયગદેખાવ માટેની મોટી જવાબદારી ધારી લેવા માટે વધ ને વધ  
બોલાવવામાું આવે છે. ખાસ કરીને બહ રાષ્ટ્રીય તનર્મોને ગ્રાહકો અને સભ્ય સમાજ દ્વારા કામદારોના અતધકારોના 
પ્રોત્સાહન અને સુંરિણ માટે વધ  ઉત્તરદાયી માનવામાું આવે છે જેઓ તેમની પેદાર્ોને પેટા-કરાર અને 
આઉટસોતસિંર્ વ્યવસ્થાઓમાું ત્યારે પણ બનાવે છે  જ્યારે તેઓ પ્રત્યિ રોજર્ારદાતા નથી હોતાું. પકરણામ સ્વરૂપ, 
ઘણી મોટી કુંપનીઓએ તવશ્વર્રમાું તેમનાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોની વતગણ કને સુંચાબલત કરવા માટે તવકતસત 
કરવામાું આવેલ કાયનીતતઓ, વ્યવહાર સુંકહતાઓ, કરારર્ત જવાબદારી અને/અથવા દેખરેખ ધરાવે છે.  
 

તમામ આરજેસી સભ્યો પાસેથી જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોના તનદર્ગનની અબર્લાષા રાખવામાું આવે છે અને 
તેમનાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોના ઉચ્ચ માપદુંડોની અપેિા રાખવી જોઇએ, જેમ કે સુંકળાયેલી કુંપનીઓ, કોંરાટટસગ, 
આપતૂતિકારો અને ગ્રાહકો. વ્યવહારોની સુંકહતા સભ્યોને પ્રર્ાતવત કરવાની તેમની િમતા સાથે અન રૂપ, તેમનાું 
નોંધપાત્ર કારોબારી ર્ાર્ીદારોની વચ્ચે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને પ્રોત્સાકહત કરવા માટે, તેમનાું શે્રષ્ટ્ઠ 
પ્રયાસોનો ઉપયોર્ કરવાની જરૂર ધરાવે છે. 
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ર્ુંકાની અવર્ણના માટે, આરજેસીને જરૂર નથી કે સભ્યોના કારોબારી ર્ાર્ીદારો વ્યવહારોની સુંકહતાન ું અિરર્: 
પાલન કરે, તસવાય કે સભ્યોના પકરસરોમાું કામ કરતાું કોંરાટટસગ. કારોબારી ર્ાર્ીદારોના કાયગદેખાવ પ્રત્યેનો 
ચોટટસ અબર્ર્મ એ દરેક સભ્યએ નક્કી કરવાની બાબત છે. જેઓ આરજેસી સભ્યો નથી તેવા સભ્યોના કારોબારી 
ર્ાર્ીદારો દ્વારા વ્યવહારોની સુંકહતાની સાથેના અન પાલનની આરજેસીના વ્યવહારોની સુંકહતાને જરૂર હોય ર્કે 
તેની હદ પર કાનનૂી અવરોધો છે, તસવાય કે જ્યાું તેઓ સભ્યોના પકરસરો પર કામર્ીરી કરી રહ્ાું હોય.  
   
નોંિપાત્ર કારોબારી િાગીદારો 
સુંબુંધની પ્રકૃતત અને સભ્યના કારોબાર પર તેની અસરને ધ્યાને લઈને,  શ ું કારોબારી ર્ાર્ીદાર નોંધપાત્ર છે તે 
નક્કી કરવા માટે ચ કાદાનો ઉપયોર્ કરવો જરૂરી છે.  
 

જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને પ્રોત્િાડહત કરવા 
જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને પ્રોત્સાકહત કરવા માટે પ્રયાસોના સ્તરમાું કારોબારી ર્ાર્ીદારના વ્યવહારોની 
પ્રકૃતતને અને કામદારો, સમ દાયો અને પયાગવરણ પર તેની અસરોની નોંધપાત્રતાને ધ્યાનમાું લેવી જોઇએ. એ 
પ રાવો કે કારોબારી ર્ાર્ીદાર પહલેાું જ જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોમાું પરોવાયેલ છે, જેમ કે માસયતા પ્રાપ્ત 
આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડો (આરજેસી સકહત) હઠેળ પ્રમાણીકરણો ધરાવતાું હોય, અથવા પહલેાુંથી જ ઓછી-
જોખમકારક અને/અથવા ઉચ્ચ તનયુંત્રણ પ્રાપ્ત હોય તેવી કામર્ીરીઓ ધરાવતાું હોય, જોર્વાઇના હતે  ઓ માટે 
પ રતો છે, અને સકક્રય પ્રોત્સાહન જરૂરી નથી. જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોન ું પ્રોત્સાહન સકારાત્મક ફેરફારની 
અસર માટેની તકને અન રૂપ હોવ ું જોઇએ.  
 

શે્રટઠ પ્રયાિો  

શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસોનો અથગ થાય છે ઈમાનદારીપવૂગક, વ્યાજબીપણે વતગવ ું અને સુંલગ્ન જવાબદારીને તનર્ાવવા માટે 
સકારાત્મક પ્રયાસો આદરવા, આ કકસ્સામાું સભ્યના કારોબારી ર્ાર્ીદારો વચ્ચે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને 
પ્રોત્સાકહત કરવા. તેમ છતાું, આમ કરવા માટે સમકારી વાબણજ્જ્યક અને અસય તવચારણાઓની સામે સભ્યની 
િમતાને સુંત  બલત કરવી જરૂરી છે. આમાું સમાતવષ્ટ્ટ છે (પરુંત   સીતમત નથી):     

 વાબણજ્જ્યક અને નાણાકીય કહતો  
જો કારોબારી ર્ાર્ીદારોની વચ્ચે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારો નાણાકીય પતન તરફ લઈ જતી હોય 
અથવા વાબણજ્જ્યક સ્થાતયત્વન ું તવચ્છેદન કરતી હોય તો તેને વાજબી ર્ણી ર્કાય નહીં.  

 પ્રવતગમાન ફરજો અથવા જવાબદારીઓ  
ત્રાકહત પિકારો પર રહલેી પવૂગ-પ્રવતગમાન કારોબારી ર્ાર્ીદારો વચ્ચે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને 
પ્રોત્સાકહત કરવાની સભ્યની િમતાન ું કાયદેસર સમાધાન કરી ર્કે છે અને શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસોના ઉપયોર્ના 
બુંધનને ઉપરવટ જાય છે.  

 સમય 

કોઇપણ પર્લાુંના વાજબીપણાને સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાુંકન અથવા પ્રમાણીકરણની કહસાબી તપાસના સમય 
પરના સુંજોર્ો અને ત્યોના સુંદર્ગ સાથે ધ્યાન પર લેવામાું આવરે્.  

 

પ્રિાવક ક્ષમતા 
સુંબુંધોના પ્રકાર, દરેક સુંર્ઠનના કદ અને કારોબારના આતથિક અને સામાજીક સુંદર્ગ પર આધાકરત, કારોબારી 
ર્ાર્ીદારો પર સભ્યોનો પ્રર્ાવ બર્ન્ન હરે્. ઉદાહરણ તરીકે, લઘ  કારોબારો જે માત્ર લઘ મતત આપતૂતિકારના 
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ગ્રાહકોના આધારન ું પ્રતતતનતધત્વ કરે છે તે ગ્રાહકોના મોટાું સમહૂ કરતાું એ આપતૂતિકાર પર ઓછો પ્રર્ાવ ધરાવરે્. 
કહસાબી તપાસકતાગઓ જ્યારે શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસોની આકારણી કરી રહ્ાું ત્યારે સભ્યોની પ્રર્ાવક િમતાને ધ્યાનમાું લેરે્.   
 

પડરિર પર કારોબારી િાગીદારો 
જે કોંરાટટસગ સભ્યોના પકરસર પર કામ કરી રહ્ાું હોય છે તેમને સામાસયપણે સભ્યના કારોબારની કાનનૂી 
જવાબદારી હઠેળ ર્ણતરીમાું લેવામાું આવે છે. આ કારણોસર, વ્યવહારોની સુંકહતામાું આ કારોબારી ર્ાર્ીદારોને 
આરજેસીની જવાબદારીઓને પહોંચી વળવા માટે સ્થાતપત સભ્યોના વ્યવસ્થાપન અને ઑપરેકટિંર્ પ્રણાલીઓ સાથે 
પાલન માટેની જરૂકરયાત જણાવાઈ છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
એસએ 8000 સામાજીક ઉત્તરદાતયત્વ, આઇએસઓ 14001 પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને OHSAS 18001 

વ્યાવસાતયક સ્વાસ્્ય અને સ રિા વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ જેવાું તમામ આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડો એવાું તત્વોનો 
સમાવેર્ કરે છે જે કારોબારી ર્ાર્ીદારોના વ્યવસ્થાપનમાું વ્યવન્સ્થત અબર્ર્મની જરૂર ધરાવે છે જેથી કારોબારી 
ર્ાર્ીદારો, કમગચારીઓ અને અસય કહસ્સેદારોના જોખમો સયનૂતમ બની ર્કે. સુંર્ઠનોએ ઑન-સાઇટ કામર્ીરી 
કરતાું કારોબારી ર્ાર્ીદારો માટે વ્યવસ્થાપનના એ સમાન સ્તરો તવસ્તારવાની જરૂર છે જે પ્રત્યિ રીતે રોજર્ાર 
ધરાવતાું કમગચારીઓને પોષાય તેવાું હોય. આ પ્રકારના માપદુંડો નીચે પ્રમાણે છે:   

- કમગચારીઓની જેમ જ કારોબારી ર્ાર્ીદારો પણ સ્થાનબદ્ધ કરવામાું આવેલાું જોખમો અને તનયુંત્રણો તવરે્ 
સર્ાન હોવાું જરૂરી છે.  

- કારોબારી ર્ાર્ીદરોને તેમની પ્રકૃતત, અવકાર્ અને તેમનાું કાયગની જકટલતાના આધાર પર  તનયતમત 
વ્યવસ્થાપન સુંચાર અને સુંલગ્ન તાલીમ ઉપલબ્ધ કરાવવાની જરૂર છે.  

- સુંર્ઠનોએ મલૂ્યાુંકન અને કારોબારી ર્ાર્ીદારોની તેમની કાયગ કરવાની અને સુંર્ઠનના તનધાગકરત 
કરાયેલાું વ્યવહારો, કાયગનીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓ અંતર્ગત માલ-સામાનની આપતૂતિ માટેની િમતાઓના 
આધારે પસુંદર્ી માટેની માટેની પ્રકક્રયાઓની સ્થાપના કરવી જોઇએ.  

 

કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો માનવ અતધકારોની ડય  કડબલજસસ પ્રકક્રયાને 
પ્રોત્સાકહત કરે છે જેમાું એવાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોનો સમાવેર્ થાય છે જે કારોબારની કામર્ીરીઓ, ઉત્પાદનો અને 
સેવાઓની સાથે પ્રત્યિ રીતે સુંકળાયેલા છે. વધ  માકહતી માટે માનવ અવિકારો જ ઓ.  
 

રાટરીય કાયદો 
મોટાર્ાર્ના દેર્ો એવો કાયદો ધરાવે છે જે એકમો પર કાયગ કરતાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોની સ ખાકારીને સ તનતિત 
કરે છે. પ્રવતૃત્તની પ્રકૃતતના કારણસર, એ આવશ્યક છે કે સભ્યો કામર્ીરીના કાયગિેત્રમાું ચોટટસ કાયદાઓ અને 
તનયમનકારી જરૂકરયાતો પ્રત્યે સર્ાન હોય. જો કે, મોટાર્ાર્ના તનયમનો આવાું કારોબારી ર્ાર્ીદારી દ્વારા હાથ 
ધરવામાું આવતી પ્રવતૃત્તઓ માટે તનયુંત્રણો ધરાવવા અને તનરીિણના વાજબી સ્તરની જરૂકરયાતને અતધકૃત માને 
છે.  
 

કાયદાઓ સામાસયપણે કારોબારી ર્ાર્ીદારોના કાયગદેખાવ ફરજોની કાયદેસર વતગન પર ટકેલી હોય છે જે સ્થળ 
પર સભ્ય સુંર્ઠનની જવાબદારી હોય છે તે પકરસર પર આધાકરત હોય છે. સભ્યોએ એ ખાતરી કરવાની જરૂર છે 
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કે કારોબારી સભ્યો સ્થળ પર હાથ ધરવામાું આવતી પ્રવતૃત્તઓથી વાકેફ હોય અને એ ખાતરી કરે કે સ્થળ પર 
લાવવામાું આવતી સામગ્રી અને તેનો તનકાલ કરવામાું કારોબારના વ્યવસ્થાપન વ્યવહારો અને લાગ  થવા પાત્ર 
કાયદાન ું પાલન કરવામાું આવત ું હોય.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 5.1: જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારોને પ્રોત્િાહન આપો: સભ્યો, તેમના નોંધપાત્ર કારોબાર ર્ાર્ીદારોની 
વચ્ચે જવાબદાર કારોબાર પદ્ધતતઓને પ્રોત્સાકહત કરવા તેમની પ્રર્ાતવત કરવાની િમતાને અન રૂપ, તેમના શે્રષ્ટ્ઠ 

પ્રયત્નોનો ઉપયોર્ કરરે્.  

આ પ્રડિયા માિેના અચિગમમાાં નીચેના પગલાઓનો િમાવેશ થાય છે:  
o પ્રથમ, તમામ મહત્ત્વના કારોબારી સુંબ ુંધોની સમીિા કરો અને જે નોંધપાત્ર હોય તેમને નક્કી કરો. 

નોંધપાત્ર કારોબારી ર્ાર્ીદારોમાું સમાતવષ્ટ્ટ થઈ ર્કે છે:  
 પ્રમ ખ ગ્રાહકો અથવા આપતૂતિકારો, ઉદાહરણ તરીકે જેઓ ર્ૌતતક રીતે મહત્ત્વપણૂગ કારોબારી 

સુંબ ુંધો ધરાવતા હોય;   
 કારોબારી ર્ાર્ીદારો જેમના કાયો તમારી પ્રતતષ્ટ્ઠા અથવા કાયગદેખાવને અસરકતાગ હોય, 

ઉદાહરણ માટે ખરાબ કારોબારી વ્યવહારો દ્વારા;   
 કારોબારી ર્ાર્ીદારો જેમની પ્રવતૃત્તઓ કામદારો, સમ દાયો અને/અથવા પયાગવરણો પર 

નોંધપાત્ર પ્રતતકૂળ અસરોના જોખમોની ર્ક્યતા ધરાવતાું હોય. 
o બીજ ું, નોંધપાત્ર કારોબારી સુંબ ુંધો માટે કારણભતૂ જોખમોના સ્તર અને પ્રકૃતતને સ્થાતપત કરવા માટે 

એક આકારણી હાથ ધરવી. આકારણીઓ વાબણજ્જ્યક વ્યવસ્થાઓ સ્થાતપત કરવામાું આવે તે પહલેાું 
અથવા જ્યાું જોખમોની ઓળખ કરવામાું આવી હોય તેવી પ્રવતગમાન વ્યાબણજ્જ્યક વ્યવસ્થાઓ માટે 
હાથ ધરી ર્કાય.  

 સામાસય જોખમ આકારણી નમનૂા માટે આરજેસી જોખમ આકારણી ટલૂકકટ જ ઓ જેનો 
ઉપયોર્ થઈ ર્કે છે, ખાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ ઉદ્યોર્ સાહસો માટે. વૈકચ્લ્પકપણે સભ્યો 
તેમની પોતાની જોખમ આકારણી પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે.   

 ચોટટસ માનવ અતધકારો અને મજૂર-સુંબ ુંતધત જોખમોને જ્યાું સ  સ ુંર્ત હોય ત્યાું, આકારણી 
માટે સમાતવષ્ટ્ટ કરી ર્કે છે: માનવ અવિકારો, કુશળ કામદારો અને નાના પાયે ખનનમાાંથી 
પ્રાપ્તી , િાંઘષગગ્રસ્ત વવસ્તારો, બાળ મજૂર, બળજબરીપવૂગક કરાવાતી મજૂરી અને સ્વાસ્્ય 
અને િલામતી. જો ઉપરોટત તવષયો માટે અલર્ ડય  કડબલજસસ હાથ ધરવામાું આવી હોય 
તો, તેને આ આકારણી માટે દોરવામાું આવી ર્કે છે, અથવા તો દરેક નોંધપાત્ર કારોબારી 
ર્ાર્ીદાર માટે એક સુંકબલત અબર્ર્મ લેવામાું આવી ર્કે છે.   

 એવાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોને ઓળખી કાઢો જેમણે પહલેાું જ જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારો 
માટેની પ્રતતબદ્ધતા કરી લીધી છે, ઉદાહરણ તરીકે આરજેસી સભ્યપદ દ્વારા, અથવા ય એન 
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ગ્લોબલ કૉમ્પેટટ, એસએ8000, ઓએચએસએએસ, આઇએસઓ 14001, ડી બબઅસગ શે્રષ્ટ્ઠ 
વ્યવહાર તસદ્ધાુંતો અને અસય સ સ ુંર્ત કાયગક્રમો જેવી અસય પહલેો માટે કકટબદ્ધતા કરી 
લીધી છે.   

 એવા કારોબારી ર્ાર્ીદારોને ઓળખી કાઢો જ્યાું સભ્યો, શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસોનો ઉપયોર્ કરીને, 
પ્રર્ાવની વ્યાજબી િમતા ધરાવતાું હોય.  

o ત્રીજ ું, ઓળખી કાઢવામાું આવેલાું નોંધપાત્ર કારોબારી ર્ાર્ીદારોની સાથે સુંલગ્ન બનો અને 
જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારો તવરે્ સર્ાનતા વધારો. જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોના 
પ્રોત્સાહનને સકારાત્મક બદલાવને અસર કરવા માટે તકોની સાથે અન રૂપ બનાવવ ું જોઇએ.  

 પ્રોત્સાહનમાું જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારો પ્રત્યે સભ્યોની કાયગનીતતની કકટબદ્ધતાની 
નકલો કારોબારી ર્ાર્ીદારોને ઉપલબ્ધ કરવાનો સમાવેર્ કરી ર્કાય. (કાયગનીવત અને 
અમલીકરણ જ ઓ). જ્યાું સ  સ ુંર્ત હોય ત્યાું, કાયગનીતત/ઓને કુંપનીના કોંરાટટ સાથે 
ઉમેરવાનો તવચાર કરો.   

 કારોબારી ર્ાર્ીદારોની સાથે જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપતા હોય તેવાું 
સ ુંચારોના રેકોર્ડ ગસ રાખો.  

o નોંધ; આ જોર્વાઈઓની આકારણી કરતાું, સભ્યો અને કહસાબી તપાસકતાગઓએ જવાબદાર 
વ્યવહારોને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સભ્યોના કાયોની સમીિા કરવી જોઇએ, નકહિં કે બબન-સભ્યોના 
વ્યવહારોની.  
 

 િીઓપી 5.2: કોસરાતિિગ: સભ્યોની સ તવધાઓ પર કાયગરત ઠેકેદારો અને આ સ તવધાઓ પર આવતા 
મ લાકાતીઓને સભ્યની નીતતઓ, પ્રણાલીઓ અને વ્યવહાર સુંકહતાને સ સ ુંર્ત હોય તેવી પ્રકક્રયાઓન ું પાલન 
કરવાન ું રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ઑન-સાઇટ કોસરાટટસગ સાથે  સ્પષ્ટ્ટ રીપોકટિંર્ સુંબ ુંધો, ઉત્તરદાતયત્વો અને સુંચારરેખાઓની સ્થાપના 
અને તેન ું દસ્તાવેજીકરણ કરો. સ્વાસ્્ય અને સલામતી, કામના સુંમત કલાકો અને કાયદેસરના 
લઘ ત્તમ વેતનોથી સુંબ ુંતધત જેવી કાયગનીતતઓ અને જવાબદારીઓને, કોંરાટટ દસ્તાવેજીકરણમાું 
સમાવેર્ કરવાની તવચારણા કરો.  

o તમામ મ લાકાતીઓ અને કોંરાટટસગને સુંલગ્ન કાયગનીતતઓ, પ્રણાલીઓ અને પ્રકક્રયાઓ સમજાવત ું 
એક અબર્સુંસ્કરણ ઉપલબ્ધ કરાવો. ખાતરી કરો કે આ અન પાલનને સિમ બનાવી ર્કે તેવી જરૂરી 
માકહતી અને માર્ગદર્ગનનો સમાવેર્ કરત  ું હોય,  

o તનધાગકરત કારોબારી પ્રણાલીઓ અને જોખમ તનયુંત્રણ પર્લાઓનો અમલ કરવામાું આવ્યો છે તેની 
ખાતરી કરવા માટે કોંરાટટસગ પર દેખરેખ રાખો.  

o નોંધ: આ જોર્વાઇઓની આકારણી કરતાું, સભ્યો અને કહસાબી તપાસકતાગઓએ સભ્યો જે કાયો હાથ 
ધરે છે અને અસય કોઇ રેકોર્ડ ગસ જેને સભ્યોએ ઑન-સાઇટ કોંરાટટસગની અન પાલનતાની ખાતરી માટે 
પહલેાું જ જાળવી રાખ્યાું હોય તેની સમીિા કરવી જોઇએ.  
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તપાિો: 
 શ ું તમે તમારા નોંધપાત્ર કારોબારી ર્ાર્ીદારોની ઓળખ કરી?  
 શ ું તમારે આ કારોબારી ર્ાર્ીદારો સાથે તમારા સુંચારને અબગ્રમતા આપવાની જરૂર છે? એક જોખમ આકારણી પ્રકક્રયા 

નોંધપાત્ર કારોબારી ર્ાર્ીદારો સાથેના જોખમો અને પ્રકૃતતના સ્તરને આકારવામાું મદદરૂપ બની ર્કે છે.  
 શ ું તમે કહસાબી તપાસકતાગને એ દર્ાગવી ર્કો છો કે કેવી રીતે તમે ઓળખી કાઢેલા/અબગ્રમતા આપવામાું આવેલ કારોબારી 

ર્ાર્ીદારોમાું જવાબદાર કારોબારી વ્યવહારોને પ્રોત્સાકહત કયાગ છે?  
 શ ું તમે કહસાબી તપાસકતાગને એ દર્ાગવી ર્કો છો કે કેવી રીતે તમારા પકરસરમાું કામ કરી રહલેા કોઇપણ કારોબારી 

ર્ાર્ીદારોની તમને, વ્યવહારોની સુંકહતા સાથે સ સુંર્ત હોય તેવી, તમારી જરૂકરયાતોની સાથે પાલન કરવા માટે જરૂર પડે 
છે?  

લઘ ુકારોબારો 
લઘ થી મધ્યમ ઉદ્યોર્ સાહસો (SMEs) સામ દાતયક રીતે ઘણાું દેર્ોમાું પકરવારની માબલકી ધરાવતાું છટક અને કડઝાઇન/તનમાગણ 
કારોબારો એક પરુંપરા સાથે, આભષૂણ પ રવઠા શ્ ૃુંખલામાું નોંધપાત્ર હોય છે. પ રવઠા શ્ ૃુંખલાના ખાણકામ છેડે, લઘ -સ્તરીય 
ઉત્પાદકો પણ સામાસય હોય છે અને અંતે જકટલ પ રવઠા શ્ ૃુંખલાના તનમ્ન પ્રવાહમાું જોડાયેલા હોય છે.   
 

ઘણાું આરજેસી સભ્યો SMEs હોય છે જેઓ તેમના જવાબદાર વ્યવહારો પ્રત્યેની પ્રતતબદ્ધતાને ર્ુંર્ીરતાથી લે છે. જ્યારે  લઘ  
કારોબારો એવ ું તવચારતાું હોય છે કે તેઓ મોટાું કારોબારી ર્ાર્ીદારોને પ્રર્ાતવત કરવાની વધ  િમતા ધરાવતાું નથી, ત્યારે પણ 
તેઓ જોખમો, નોંધપાત્ર ર્ાર્ીદારોની ઓળખ, અને જવાબદાર વ્યવહારોના મહત્ત્વને સુંચાકરત કરવા અને તેમની પોતાની 
પ્રતતબદ્ધતાઓની આકારણી માટેના પર્લાઓ હાથ ધરી ર્કે છે. તેમ છતાું, એવાું ઉદાહરણો જોવા મળે છે જ્યાું નાની કુંપની એક 
મોટી કુંપનીને સફળતાપવૂગક એક સબળ સુંદેર્ આપવા સિમ રહી હોય.   
 

આરજેસીની જોખમ આકારણી ટલૂકકટ એક સામાસય જોખમ આકારની માટેનો નમનૂો ઉપલબ્ધ કરાવે છે જે ખાસ કરીને નાનાથી 
મધ્યમ ઉદ્યોર્ સાહસો માટે તૈયાર કરવામાું આવ્યો છે. વૈકચ્લ્પક રીતે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ આકારણી પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ 
કરી ર્કે છે.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

નીચેની વેબસાઇટ્સ તવર્ાર્ો સી અને ડીમાું સ ુંદબર્િત માપદુંડો અને પહલેો પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે:  
 

 ડી’બબઅસગ શે્રષ્ટ્ઠ વ્યવહાર તસદ્ધાુંતો 
www.debeersgroup.com/sustainability/ethics/best-practice-principles/  

 આઇએસઓ 14000/આઇએસઓ 14001 પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓના ધોરણ (2007) 
www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/    

 OHSAS 18001 વ્યાવસાતયક સ્વાસ્્ય અને સલામતી માપદુંડો (2007)  
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com     

 સામાજીક ઉત્તરદાતયત્વ આંતરરાષ્ટ્રીય (એસએઆઇ) – સામાજીક ઉત્તરદાતયત્વ એસએ 8000 

આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ (2008)   
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

 કારોબાર અને માનવ અતધકારો પર ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો  
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.debeersgroup.com/sustainability/ethics/best-practice-principles/
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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લઘ ુકારોબાર  
લઘ  કારોબારો પણ માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવાની 
જવાબદારી ધરાવે છે. જો કે જે રીતે લઘ  કારોબારો આ જવાબદારી 
પ્રત્યેનો અબર્ર્મ ધરાવે છે તે તેમનાું કદ, િેત્ર, કામર્ીરીના સુંદર્ગ 
અને માળખા, તેમજ પ્રતતકૂળ માનવ અતધકારોની અસરોની 
રચનાના જોખમો મ જબ બર્ન્ન રહરેે્. નાના ઉદ્યમો ઘણીવાર મોટી 
કુંપનીઓ કરતાું વધ  અનૌપચાકરક પ્રકક્રયાઓ અને વ્યવસ્થાપન 

માળખાઓ ધરાવે છે, એટલે માનવ અતધકારોને આદર આપવાની  
તેમની કાયગનીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓ સામાસયપણે વધ  અનૌપચાકરક 

રહી ર્કે છે.  પરુંત   જ્યાું વધ  નાના ઉદ્યમો તીવ્ર માનવ અતધકારોના 
પ્રર્ાવો ધરાવે છે, ત્યાું કારોબારના કદને લિમાું લીધા તવના 
સુંબતધત પર્લાની જરૂર પડરે્.  
 

સ્ત્રોત: કારોબાર અને માનવ અતધકારો પર ય એન માર્ગદર્ગક 
તસદ્ધાુંતો – તસદ્ધાુંત 14  

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

 (િીઓપી 6) માનવ અવિકારો  
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

માનવ અવિકારો વૈતશ્વક અતધકારો અને સ્વાતુંત્ર્યો છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય માસય માપદુંડો પર આધાકરત ર્ેદર્ાવ 
વર્ર તમામ લોકોની સાથે જોડાયેલા ર્ણવામાું આવે છે. ઓછામાું ઓછું, આરજેસી માનવ અતધકારોને એટલા તો 
સમજે છે કે તે એ અતધકારોનો અથગ તારવી ર્કે જેને માનવ અતધકારોના આંતરરાષ્ટ્રીય બબલમાું, કાયગ અને લાગ  
થવા પાત્ર મળૂભતૂ તસદ્ધાુંતો અને અતધકારો પર આઇએલઓની ઘોષણામાું વ્યટત કરવામાું આવ્યાું છે.    
 

સ્ત્રોત:  

 સુંય ટત રાષ્ટ્ર માનવ અતધકારો – માનવ અતધકારો શ ું છે?  
www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 

 

સીઓપીનો માનવ અવિકારો તવર્ાર્ તમામ સભ્યોને લાગ  થવાપાત્ર છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

માનવ અતધકારો તેમનાું કદ, િેત્ર અથવા કામર્ીરીના દેર્ની દરકાર રાખ્યા તવના, તમામ કારોબારોથી સુંબ ુંતધત 
છે. માનવ અતધકારો તરીકે ર્ણવામાું આવતાું અતધકારોના પ્રકારોમાું સમાવેર્ છે:  

 સામાજીક, સાુંસ્કૃતતક અને આતથિક અતધકારો – જેમ કે સાુંસ્કૃતતક પ્રવતૃત્તઓમાું સહર્ાર્ી થવાનો અતધકાર, 
ખોરાકનો અતધકાર, સ્વચ્છ પીવાના પાણી અને સ્વચ્છતાનો અતધકાર, અને તર્િણનો અતધકાર;   

 મજૂર અતધકારો – જેમ કે સુંર્ઠનની સ્વતુંત્રતાનો અતધકાર અને સામકૂહક સોદાબાજીના અતધકારની 
અસરકારક માસયતા, અને બળજબરીપવૂગક 
મજૂરી, બાળ-મજૂરી અને ર્ેદર્ાવથી 
સ્વતુંત્રતાનો અતધકાર;  

 નાર્કરક અને રાજકીય અતધકારો – જેમ કે 
જીવન અને સ્વાતુંત્ર્યનો અતધકાર, 
અબર્વ્યન્ટતની સ્વતુંત્રતા અને કાયદા સમિ 
સમાનતા.    

 

જ્યારે આમાુંના કેટલાુંક અતધકારો કારોબારી 
પકરપે્રક્ષ્યથી અમતૂગ પ્રતતત થઈ ર્કે છે, તે ઘણી વખત 
એક કુંપનીની નીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓના મળૂભતૂ તકગ 
હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, એક કુંપનીની સ્વાસ્્ય અને 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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સ રિા પ્રકક્રયાઓ ‘માનવ અતધકારો’ની ર્ાષાનો ઉપયોર્ ન કરતી હોય, પરુંત   અસરમાું કમગચારીઓના જીવનના 
અતધકાર, માત્ર અને કામની સાન કૂળ ન્સ્થતતઓ માટે યોગ્ય અતધકારો અને સ્વાસ્્યનો અતધકારને આદર આપતાું 
હોય છે. બાળ-મજૂરી પર કુંપનીની કાયગનીતત અસરમાું બાળકોના સુંરિણના અતધકાર અને તર્િણના અતધકારને 
સસમાન આપતાું હોય છે.  
 

2011માું, સ ુંય ટત રાષ્ટ્રો (ય એન)ની માનવ અતધકારોની પકરષદ દ્વારા 2008માું અપનાવવામાું આવેલા કારોબાર 
અને માનવ અતધકારો માટેની ય એન રૂપરેખાને તવર્તવાર દર્ાગવવા માટે, કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના 
માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો પ્રકાતર્ત કયાગ. ય એનની “રિણ, સસમાન અને ઉપચાર” રૂપરેખા ત્રણ સ્તુંર્ો પર ટકેલી છે:  

 ત્રાકહત પિ દ્વારા માનવ અતધકારોના દ ર પયોર્ સામે રક્ષણ માટે રાજ્યની ફરજ (જરૂરી) ઉબચત 
કાયગનીતતઓ, તનયમનો અને યોગ્ય તનણગય દ્વારા કારોબારનો સમાવેર્ થાય છે;   

 માનવ અતધકારોના િસમાનમાું કારોબારની જવાબદારી (અપેિા), જેન ું તાત્પયગ અસયોના અતધકારો પર 
ઉલ્લુંઘનને ટાળવા માટે ડય  કડબલજસસ સાથે કાયગ કરવ ું અને તેમની પ્રવતૃત્તઓ સાથે સુંકળાયેલી હોય તેવી 
પ્રતતકૂળ અસરોને સુંબોતધત કરવી; અને  

 સયાતયક અને રૈ્ર-સયાતયક બને્ન રીતે અસરકારક ઉપચાર લાવવા માટે ર્ોર્ બનેલાઓ દ્વારા પહોંચ 
બનાવવી.  

 

આ રૂપરેખા એ ઓળખ કરે છે કે માનવ અતધકારોના દ ર પયોર્ સામે તેનાું નાર્કરકોન ું રિણ કરવાની રાજ્યની 
કાયદાકીય જવાબદારી કટોકટીર્રી છે. માનવ અતધકારોના ર્ુંર્ીર દ ર પયોર્ો કમનસીબે ઘણી વખત નબળા 
તનયુંત્રણ, ભ્રષ્ટ્ટાચારના ઉચ્ચ સ્તરો, સુંઘષગની પકરન્સ્થતતઓ અને તવકાસના નીચાું સ્તરો સાથે સુંકળાયેલ હોય છે. 
જ્યારે સરકારને જ્યાું આ મ દ્દાઓને જ્યાું તે હાજર હોય ત્યાું ઉકેલ માટે મથવાની જરૂર હોય છે, ત્યારે કારોબારોની 
તેમ છતાું પણ એ જવાબદારી રહ ેછે કે જ્યાું તેઓ કામર્ીરી કરી રહ્ાું હોય છે ત્યાું માનવ અતધકાઓને સસમાન 
આપે. આની ર્રૂઆત કાનનૂી અન પાલનની આધારરેખા સાથે થાય છે અને તેને પ્રતતકૂળ માનવ અતધકારોની 
અસરોમાું કારોબારની સામેલર્ીરીને રોકવા માટેના સકક્રય પર્લાું લઈને, તેમાું ઘટાડો કરીને અને જ્યાું ઉબચત હોય 
ત્યાું તેનાું માટેના ઉપચારો લાગ  કરવા દ્વારા આધાર આપવામાું આવે છે.   
 

માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવ ું એવી પકરન્સ્થતતઓમાું વધ  મ શ્કેલ બની જાય છે જ્યાું રાષ્ટ્રીય કાયદા અથવા 
નબળું અમલીકરણ અથાગત રાષ્ટ્રીય કાયદો, આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતા ધરાવતાું અતધકારો જેટલાું, અથવા તેની સાથે 
સુંઘષગ કરી ર્કતાું નથી. આ પકરન્સ્થતતમાું, કુંપનીઓએ જ્યારે સુંઘષગરત જરૂકરયાતોનો સામનો કરતાું અને રાષ્ટ્રીય 
કાયદા સાથે અન પાલન સાધી રહ્ાું હોય ત્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતા ધરાવતાું અતધકારોના તસદ્ધાુંતોને 
પહોંચી વળવા માટે પ્રયાસો કરવા જોઇએ (એટલે કે પ્રયોજન). કુંપનીઓએ કામર્ીરીના દેર્ની બહારના તવસ્તતૃ 
કાનનૂી અને અસય જોખમો તવરે્ પણ સર્ાન હોવ ું જોઇએ. વાસ્તવમાું ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો ર્લામણ કરે છે 
કે કારોબારો સમગ્ર માનવ અતધકારોના દ ર પયોર્ના કારક અથવા તેમાું ફાળો આપતાું જોખમો પ્રત્યે કાનનૂી 
અન પાલનના મ દ્દા તરીકે વ્યવહાર કરે છે.   
  

ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો સીધી રીતે અથવા કારોબારી સુંબ ુંધોમાુંથી ઉર્ી થતી કારોબારની સુંર્તવત માનવ 
અતધકારોની અસરોને આવરી લેવા મારે્ છે. જ્યાું કારોબારી ઉદ્યમો તેમની મલૂ્ય શૃુંખલાઓમાું ઉદ્યોર્ોની મોટી 
સુંખ્યા ધરાવે છે, ત્યાું ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો એવી ઓળખ કરે છે કે તે તમામની વચ્ચે પ્રતતકૂલ માનવ 
અતધકારોની અસરો માટે ડય  કડબલજસસ હાથ ધરવ ું એ રે્રવાજબી રીતે મ શ્કેલ થઈ ર્કે છે. આ પકરન્સ્થતતમાું, 
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કારોબારી ઉદ્યમો એવાું સામાસય તવસ્તારોની ઓળખ કરી ર્કે છે જ્યાું પ્રતતકૂળ માનવ અતધકારોની અસરોન ું જોખમ 
સૌથી વધ  નોંધપાત્ર હોય, ચાહ ેચોટટસ આપતૂતિકારો અથવા ગ્રાહકોની કામર્ીરીના સુંદર્ગમાું, ચોટટસ કામર્ીરીઓ, 
પેદાર્ો અથવા સામેલ સેવાઓ, અથવા અસય સુંબ ુંતધત બાબતો હોય અને આને માનવ અતધકારોના ડય  કડબલજસસ 
માટે અગ્રતા આપે.    
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો  
વૈતશ્વક માનવ અતધકારોને ઘણીવાર સુંતધઓ, રૂકઢર્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા, સામાસય તસદ્ધાુંતો અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
કાયદાના અસય સ્ત્રોતોના સ્વરૂપે કાયદા દ્વારા વ્યટત અને ખાતરી આપવામાું આવે છે. સૌથી વધ  જાણીત  ું 
આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અતધકાર સાધન, 1948 માું સ ુંય ટત રાષ્ટ્ર સુંધની સામાસય સર્ા દ્વારા અપનાવવામાું આવેલ  
માનવ અતધકારોની વૈતશ્વક ઘોષણા (ય ડીએચઆર) છે. જો કે ય ડીએચઆર એક રે્ર-બુંધનકતાગ ઠરાવ છે તેમ છતાું, 
તેને હવે નાર્રીક અને રાજકીય અતધકારો પરના આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર (સીસીપીઆર) અને આતથિક, સામાજીક, અને 
સાુંસ્કૃતતક અતધકારો પરના આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર (સીઈએસસીઆર) સકહત આંતરરાષ્ટ્રીય રૂકઢર્ત કાયદાના મધ્યસ્થ 
ઘટક તરીકે ર્ણવામાું આવે છે. સાથે મળીને આ માનવ અતધકારોના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાની રચના કરે છે. જ્યારે 
આ સાધનોને કુંપનીઓ ખાતે તનદેતર્ત કરવામાું આવતા નથી, ત્યારે ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો (નીચે જ ઓ) એ 
માસય કરે છે કે કુંપનીઓ તેમનામાું રૂપરેખાુંકકત કરવામાું આવેલ અતધકારોનો આદર કરવાની જવાબદારી ધરાવે 
છે.   
 

ય એનના આ સાધનો સાથે મળીને, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સુંર્ઠન (આઇએલઓ) એ કામ ખાતે મળૂભતૂ તસદ્ધાુંતો 
અને અતધકારો પરની તેની ઘોષણામાું મળૂભતૂ મજૂર તસદ્ધાુંતોની ઓળખ કરી લીધી છે. આ અતધકારોને પ્રત્યિ 
રીતે આરજેસીની વ્યવહાર સુંકહતામાું નીચેની જોર્વાઈઓમાું સુંબોધવામાું આવી છે: બાળ મજૂર, િાંગઠન અને 
િામડૂહક િોદાબાજીની સ્વતાંત્રતા અને ચબન-િેદિાવ. આના પરની વધ  માકહતી આરજેસીના માપદુંડોના 
માર્ગદર્ગનના પ્રકરણમાુંથી મેળવી ર્કાય છે.  
 

કારોબાર અને માનવ અતધકાર પરના ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો (“રર્ી તસદ્ધાુંતો” તરીકે પણ જાણીતા)ને 
2011માું અપનાવવામાું આવ્યાું અને માનવ અતધકારોને આદર આપવાની ખાનર્ી િેત્રોની જવાબદારી માટેના 
પ્રાથતમક સુંદર્ગ બની ર્યા. માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો માનવ અતધકારોને આદર આપવાની વ્યાખ્યા આ રીતે આપે છે:  

a) પ્રતતકૂળ માનવ અતધકારોની અસરોને તેમની પોતાની પ્રવતૃત્તઓથી ઉદર્વતી અથવા યોર્દાન આપતી 
(જેમ કે ર્ાર્માું ઊર્ી થતી) ટાળો, અને આવી અસરો જ્યાું ઊર્ી થાય ત્યાું જ તેને સુંબોધો; અને  

b) તેમની કામર્ીરીઓ પેદાર્ો અથવા તેમના કારોબારી સુંબ ુંધો દ્વારા સેવાઓ સાથે પ્રત્યિ રીતે સુંકળાયેલી 
હોય એવી પ્રતતકૂળ માનવ અતધકારોની અસરોને, તે આ અસરોને યોર્દાન ન આપતી હોય તેમ છતાું 
પણ તેને અટકાવવા અથવા ઘટાડવા માટેના પ્રયત્ન કરો.    

 

માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો જ્યારે કોઇ નવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અથવા જવાબદારીઓની રચના નથી કરી રહ્ાું ત્યારે, 
તે રાષ્ટ્રો અને કારોબારો માટેના પ્રવતગમાન માપદુંડો અને વ્યવહારોની અસરોને ખુંતપવૂગક તૈયાર કરે છે અને એક 
એકલ, વ્યાપક નમનૂામાું તેમને સુંકબલત કરે છે. માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોને તમામ કહસ્સેદાર જૂથો દ્વારા આવકારવામાું 
આવ્યાું છે, ઉદાહરણ તરીકે, માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોને બહ રાષ્ટ્રીય ઉદ્યમોની પ ન:સુંસ્કકરત ઓઈસીડી માર્ગદતર્કાઓ, 
આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા સહકાર (આઇએફસી)ના આઇએસઓ 26000 માપદુંડો અને કાયગદેખાવ માપદુંડોની અંદર 
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સામેલ કરવામાું આવ્યાું છે. ય રોતપયન સુંઘે પણ માર્દર્ગક તસદ્ધાુંતોને કૉપોરેટ સામાજીક જવાબદારી માટે તવકસતા 
વૈતશ્વક માળખાની એક આધારતર્લા તરીકે માસય કયાગ છે.     
માનવ અતધકારોના ર્ુંર્ીર દ ર પયોર્ અને સુંઘષગ સકહત નોંધપાત્ર પ્રતતકૂળ અસરોમાું યોર્દાન આપવાથી અથવા 
તેની સાથેના મેળાપીપણાને ટાળવા માટે સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત અને ઉચ્ચ જોખમ ધરાવતાું તવસ્તારોમાુંથી જવાબદાર 
પ રવઠા શ ૃુંખલા માટેની ઓઈસીડી ડય  કડબલજસસમાું સ્વણગ પ રવઠા શ ૃુંખલામાું રહલેી કુંપનીઓ માટેની ર્લામણોનો 
સમાવેર્ કરવામાું આવે છે. માર્ગદર્ગન જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટેના ડય  કડબલજસસ માટેની ર્લામણો પરૂી 
પાડે છે અને કુંપનીઓને તેમનાું સ્ત્રોતત્રકરણ તનણગયો દ્વારા માનવ અતધકારોન ું સમ્માન કરવા માટે કુંપનીઓને 
સહાયભતૂ થવાન ું લક્ષ્ય રાખે છે.  
 

રાટરીય કાયદો 
માનવ અતધકારોના તસદ્ધાુંતો પણ મોટા ર્ાર્ના દેર્ોના રાષ્ટ્રીય કાયદામાું સ્થાતપત થઈ ર્યેલ છે. એ ખાતરી 
કરવી આવશ્યક છે કે તમામ કારોબારી કામર્ીરીઓ આ કાયદેસરના તસદ્ધાુંતો અને જરૂકરયાતોથી પકરબચત હોય 
અને તેન ું પાલન કરતી હોય. મોટા ર્ાર્ના રાષ્ટ્રીય અતધકારિેત્રો ગ સહાના આચરણમાું સામેલર્ીરીને પ્રતતબુંતધત 
કરે છે, અને આવા કકસ્સાઓમાું કારોબારી ઉદ્યમોની ગ નાઇત જવાબદારી માટે એક સુંખ્યામાું અન મતત આપે છે. 
વ્યાવસાતયક સ્વાસ્્ય અને સ રિા, બબન-ર્ેદર્ાવ, ર્ોપનીયતા અને પયાગવરણીય જોર્વાઇઓ સકહત અસય 
કાયદાઓ પણ માનવ અતધકારો માટે રિણ આવશ્યક બનાવી ર્કે છે. કેટલીક રાષ્ટ્રીય અદાલતોએ એ આરોપ 
લર્ાવી દાવાઓનો સ્વીકાર કયો છે અથવા તો તેને પ્રોત્સાહન આપ્ય ું છે કે તેમનાું દેર્માું ન્સ્થત બહ રાષ્ટ્રીય 
કુંપનીઓ જાણી જોઇને અસય દેર્ોમાું માનવ અતધકારોના ઉલ્લુંઘનમાું યોર્દાન આપ્ય ું છે. સરકારી બહાલીઓ અને 
પ્રતતબુંધો ચોટટસ તવસ્તારો અથવા દેર્ો સાથે વાબણજ્જ્યક લેવડ-દેવડને લાગ  થવા પાત્ર હોય ર્કે છે. સભ્યોએ 
તમામ લાગ  થવા પાત્ર કાયદાઓન ું પાલન કરવા પ્રયત્નર્ીલ રહવે  ું જોઇએ અને જ્યાું તે સુંચાબલત થતાું હોય ત્યાું 
આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતાપ્રાપ્ત માનવ અતધકારોનો આદર કરવો જોઇએ.    
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

કુંપનીઓ માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરે છે તે જાણવા અને દર્ાગવવા માટે કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના 
ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોએ એક નવી પ્રકક્રયા આપી છે. માનવ અતધકારોની ડય  કડબલજસસ પ્રકક્રયા જેનો 
માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોમાું સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ કરવામાું આવ્યો છે તે મોટા ર્ારે્ કારોબારમાું પકરબચત જોખમ વ્યવસ્થાપન 
વ્યવહાર પર આધાકરત છે. જો કે માનવ અતધકારો અને કારોબારી સુંબ ુંધો પ્રત્યે તેના અન પ્રયોર્ કુંપનીઓમાું 
અમલીકૃત બનરે્ તેમાું સમય લાર્રે્ અને આવનારા વષોમાું સભ્યો અને કહસાબી તપાસકતાગઓએ સતત સ ધાર 
પ્રકક્રયાના ર્ાર્ તરીકે પ્રણાલીઓને સ્થાનબદ્ધ કરવાની જરૂકરયાતને ધ્યાન પર લેવીએ જોઇએ.   
 

કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો નીચેની ઘણી ર્લામણો માટેનો આધાર છે, અને 
નીચેના અબર્ર્મને આધારભતૂ બનવા માટે વધારાન ું માર્ગદર્ગન ઉપલબ્ધ કરાવી ર્કે છે:   
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 િીઓપી 6.1 (a): લેચખત કાયગનીવત: સભ્યો માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરરે્ અને કારોબાર અને માનવ 
અતધકારો પરના ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોન  ું તેમના કદ અને પકરન્સ્થતતઓને અન રૂપ ધ્યાન રાખરે્, જેમાું 
લઘ તમ રીતે નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છે:   

a) માનવ અતધકારોને સસમાનવા માટેની નીતતર્ત પ્રતતબદ્ધતા.   
નીતતતવષયક તનવેદન એકમાત્ર નીતત અથવા નીતત અને અમલીકરણ જરૂકરયાતમાું (જ ઓ માર્ગદર્ગન) સામેલ 
કરેલી હોય ર્કે છે. નીતતતવષયક તનવેદનમાું નીચે મ જબ હોવ ું જોઇએ:  

o કુંપનીના વકરષ્ટ્ઠ સ્તરે માસયતા પ્રાપ્ત;  
o આંતકરક અને/અથવા બાહ્ તનપ ણતા દ્વારા માકહતી પ્રાપ્ત, જેમ ઉબચત હોય તેમ;   
o કમગચારીઓ, કૉંરેટટસગ અને કારોબારી ર્ાર્ીદારોની અપેિાઓ પર સ્પષ્ટ્ટ;  
o જાહરે રીતે ઉપલબ્ધ અને બાહ્ રીતે સુંચાકરત;  
o કામર્ીરીઓની નીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓમાું પ્રતતબબિંબબત.  
 

 િીઓપી 6.1 (b):  િય ુડિચલજસિ હાથ િરવુાં: b) તેઓ માનવ અતધકારો પર તેમની અસરને કેવી રીતે ધ્યાનમાું લે 
છે તેની ઓળખ, અટકાયત, ર્મન અને સમીિા માટે માનવ અતધકાર કતગવ્યપરાયણ (ડય  કડબલજસસ) પ્રકક્રયા;  
માનવ અતધકારોન ું ડય   કડબલજસસ:  

- કારોબાર સાહસને કારણભતૂ બની ર્કે અથવા પોતાની પ્રવતૃત્તઓ મરફતે યોર્દાન આપવ ું પડે તેવી 
તવપરીત માનવ અતધકાર અસરોને આવરી લેવી જોઇએ, 

- જે તવપરીત માનવ અતધકાર અસરો તેની કામર્ીરી, પેદાર્ો અથવા તેના કારોબાર સુંબ ુંધો દ્વારા સેવા 
અપાતી હોય તેની સાથે સીધી રીતે સુંકળાયેલા હોય તેવી તવપરીત માનવ અતધકાર અસર પર 
ધ્યાન કેક્સિત કરવાની ઇચ્છા રાખવી જોઇએ;  

- કારોબાર સાહસના કદ, તીવ્ર માનવ અતધકાર અસરોના જોખમ અને પ્રકર અને તેની કામર્ીરીના 
સુંદર્ગમાું ડકટલતા અલર્ પડરે્;  

- તેમાું તનયતમતપણે સ ધારો કરવો જોઇએ, ઉદાહરણ તરીકે નોંધપાત્ર નવી પ્રવતૃત્ત અથવા કારોબાર 
સુંબ ુંધ ર્રૂ કરતી વખતે માનવ અતધકાર જોખમો વખત જતા બદલાતા રહ ે છે તે ઓળખી કાઢવ ું 
જોઇએ.  

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o માનવ અતધકાર ડય ૂકડબલડસસ પ્રકક્રયામાું ખરેખર અને સુંર્વતઃ માનવ અતધકાર અસરોની આકારણી 
અને તારણો પર પ્રકક્રયા કરવી, પ્રતતર્ાવો લેવા અને અસર પર કેવી રીતે ધ્યાન કેક્સિત કરવામાું 
આવ્ય ું છે તેની માકહતી પરૂી પાડવી તેનો સમાવેર્ કરવો જોઇએ. 

o ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો હઠેળ, ‘માનવ અતધકાર જોખમો’ ર્ક્યતઃ માનવ અતધકાર અસરો ધરાવતા 
હોવાન ું માનવામાું આવે છે. સુંર્તવત અસરો પર અવરોધન અથવા ર્મન મારફતે ધ્યાન કેક્સિત 
કરવું જોઇએ. ખરેખર અસરો એ છે કે જે પહલેેથી જ થઇ ર્ઇ છે અને ભલૂ સ ધારવાની ર્રતે હોવી 
જોઇએ (જ ઓ સીઓપી 6.1c). 

o આકારણી સ ધી કેવી રીતે પહોંચવ ું તે તવચારો. તવકલ્પોમાું સમાવેર્ થાય છે: 

- કુંપનીના પોતાના વાસ્તતવક જોખમોને ઓળખી કાઢતા અને સુંચાલન કરવા ઉપરાુંત જતા 
રહ ે તો માનવ અતધકાર ડય ૂ કડબલજસસને બહોળા સાહસ જોખમ સુંચાલન વ્યવસ્થાની 
મયાગદામાું સમાવી ર્કાય, પરુંત   તેમાું જોખમ ધારકોને થતા જોખમનો પણ સમાવેર્ કરે છે. 
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માનવ અતધકાર ડય ૂકડબલજસસમાું જોખમ-ધારકોને જોખમ અને અસરોની આકારણી કરવાની 
જરૂર રહ ેછે (જેમ કે ગ્રાહકો, કમગચારીઓ, પર વઠાકારો અને અસય કહસ્સેદારો), ફટત કુંપનીને 
પોતાને જ જોખમ નહી.  

- આરજેસીએ અલાયદી માનવ અધાર ડય ૂ કડબલજસસ ટલૂકીટ તવકસાવી છે, જે ખાસ કરીને 
લઘ  કારોબારો અથવા આ પ્રકક્રયા સૌપ્રથમ વખત કરે છે તેમના માટે રચવામાું આવી છે. 
ટલૂકીટ ય રોતપયન કતમર્નની ઉપયોર્ી 2012 માર્ગદતર્િકા મારો કારોબાર અને માનવ 
અતધકારો પર ધ્યાન ખેંચે છે. લધ  અને મધ્યમ કદના સાહસો અને અસય સુંદર્ો માટે 
માનવ અતધકારોની માર્ગદતર્િકા. ઝવેરાત પરુવઠા શ ૃાંખલામાું ઉદર્વી ર્કે તેવી અમ ક 
ખરેખર અને સુંર્તવત તવપરીત માનવ અતધકારોને ઓળખી કાઢવાનો ઉદે્દર્ ધરાવે છે, અને 
આરજેસી અમલીકરણ પ્રતતર્ાવ આધાકરત આ ટલૂકીટમાું સતત સ ધારો કરવાની આર્ા 
સેવે છે. જોકે સભ્યોને તેમનો પોતાના અબર્ર્મનો ઉપયોર્ કરવાની સ્વતુંત્રતા છે.   

- આરજેસીએ વધ  સામાસય જોખમ આકારણી ટલૂકીટ તવકસાવી છે, જેની રચના આરજેસી 
વ્યવહાર સુંકહતાની તવતવધ જરૂકરયાતોને એક સરળ માળખામાું સુંકબલત કરવામાું સહાય 
મળે. આ માળખાનો આમ ‘માનવ અતધકાર જોખમો’ની આકારણી કરવા માટે (એટલે કે 
સુંર્તવત માનવ અતધકાર અસરો) અને અથવા ખરેખર અસરોને ઓળખી કાઢવા માટે પણ 
ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. સભ્યો પણ જોખમ આકારણીના તેમના પોતાના અબર્ર્મોનો 
ઉપયોર્ કરવા માટે સ્વતુંત્ર છે. 

- તમારી પોતાની પદ્ધતતઓનો ઉપયોર્ કરતી વખતે કારોબાર ર્ાર્ીદારો માટે આકારણીના 
ર્ાર્માું માનવ અતધકાર ડય ૂ કડબલજસસ સુંકલનને તવચારતા અથવા તમારા ગ્રાહકને જાણો 
આકારણીઓમાું અથવા અસર આકારણીઓમાું સુંકબલત કરવા અંરે્ તવચારો. સુંકલન પ્રાપ્ત 
કરી લેવામાું આવ્ય ું હોય તો પણ ડય ૂકડલીજસસ પ્રકક્રયાની અસરકારકતામાું વધારો કરે છે. 

o આકારણી તરફ જ્યારે પણ અબર્ર્મ દાખવવામાું આવે ત્યારે તેમાું બે મ ખ્ય ઘટકો હોવા જોઇએ.  

- પ્રથમ, તમારા કારોબાર, જ્યાું પણ તે કામર્ીરી કરે છે તેની પ્રવતૃત્તઓમાુંથી સુંર્તવત અને 
ખરેખર અસરોની સમીિા કરો.   

- બીજ ું, તમે જેમા યોર્દાન આપી ર્કો અને તમારી કામર્ીરી અને અસરો કે જે પેદાર્ો 
અથવા સેવાઓ સાથે સીધી રીતે સુંકળાયેલી હોય તેના સકહત કારોબાર સુંબ ુંધો મારફતે 
ઊર્ા થતા જોખમોની સમીિા કરો. 

o પ્રમાણ, તક અને બબનઉપાયાત્મક લિણને આધારે અત્યુંત તીવ્ર માનવ અતધકાર જોખમ પર ધ્યાન 
કેક્સિત કરો. તેમાું સમાવેર્ થઇ ર્કે છે (પરુંત   મયાગકદત નહી): સલામતી અને માનવ અતધકાર 
મ દ્દાઓ, બાળ મજૂ, બળજબરીપવૂગકનો શ્રમ, આરોગ્ય અને સ રિા, સુંર્ઠનની સ્વતુંત્રતા અને સામકૂહક 
ર્ાવતાલના અતધકારની અસરકારક ઓળખ, ર્ેદર્ાવ અને જાતત સમાનતા, તર્સ્તબદ્ધ વ્યવહારો, 
કામકાજના કલાકો, વળતર, સ્થાતનક પ્રજા અથવા ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાના ખનન અથવા 
સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાુંથી પ્રાપ્ત કરવ ું. 

o પ્રત્યક પ રવઠા શ ૃુંખલા જોખમની આકારણી કરવી ર્ક્ય ન હોય અથવા વ્યવહાર  ન હોય. જ્યાું તેને 
અબગ્રમતા આપવી આવશ્યક હોય, ત્યાું અત્યુંત તીવ્ર જોખમોને રોકો અને તેન ું ર્મન કરો (ફરીથી 
માત્રા, તક અને બબનઉપાયાત્મક લિણને આધારે).  
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o જ્યાું તીવ્ર અસર થવાની હોય કે થઇ રહી હોય ત્યાું પોઇસટસગ ર્ોધવા માટે તમારા પ રવઠાકારોને 
સુંબ ુંતધત મહત્ત્વના માનવ અતધકાર જોખમોન ું આયોજન કરો. તેમાું પ્રદેર્ તરફની િક્ષ્ટ્ટ, ઉત્પાદનનો 
પ્રકાર અથવા સેવા પ્રકક્રયાઓ, કમગચારીઓ, ર્ૌર્ોબલક રચનાઓ વરે્રેનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 
તમારા ખરીદ વ્યવહારો તમારા પ રવઠાકારો પર અસર કરી ર્કે કે કેમ તે તવચારો-ઉદાહરણ તરીકે 
મૌસમી ઓડગરો, અગ્રણી સમય, ર્ાવ વરે્રે. નોંધી રાખો કે ય એન માર્ગદર્ગન તસદ્ધાુંતોમાું સાહસો દ્વારા 
તેઓ જેની સાથે સુંબ ુંધ ધરાવતા હોય તેવા દરેક એકમના માનવ અતધકાર રેકોડગની આકારણી 
કરવાની જરૂકરયાત હોય તેવો ઇરાદો સેવવામાું આવ્યો નથી.  

o યાદ રાખો કે એક વખત જોખમોની આકારણી થઇ જાય, ત્યાર બાદ ડય ૂ કડબલજસસ પ્રકક્રયાઓમાું 
તમારા જોખમ આકારણીને કારોબાર કામર્ીરીઓમાું સુંકબલત કરવો અને નજર રાખવી અને તમારી 
અસરોના સુંદેર્ાવ્યવહારનો સમાવેર્ થાય છે.  

 

 િીઓપી 6.1 (c): ઉપાયાત્મક પ્રડિયા: c) જ્યાું સભ્યોએ એ ઓળખી કાઢય ું હોય કે તેમણે પ્રતતકૂળ માનવ 
અતધકારોની અસરો સજ્યાગ છે અથવા તેમાું યોર્દાન આપ્ય ું છે, ત્યાું તેઓ તે અસરોના તનવારણ માટે 
કાયદેસરની પ્રકક્રયાઓ પરૂી પાડરે્ અથવા તેમાું સહકાર આપરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જો તમારી કુંપની તવપરીત માનવ અતધકાર અસર માટે કારણભતૂ હોય અથવા યોર્દાન આપ્ય ું હોય 
તો ઉપાયાત્મક જોર્વાઇ લાગ  પડે છે. તમારી સામેલર્ીરીની ઓળખ તમારા પોતાની 
આકારણીમાુંથી આવી હોય અથવા તો અસયો દ્વારા તમારા ધ્યાનામાું લાવવામાું આવ્ય ું હોય તેવ ું બની 
ર્કે છે. 

o ઉપાયાત્મક પ્રકક્રયાને ઓળકી કઢાયેલી તવપરીત માનવ અતધકાર અસરોના આધારે અબગ્રમતા 
આપવી જોઇએ.   

o ઉપાયમતમક અસુંખ્ય સ્વરૂપો લઇ ર્કે છેઃ સ્વીકારવ ું અને બચાવ, ન કસાન ફરી વખત ન થાય તે 
માટે પર્લાું લેવા, ન કસાન (નાણાુંકીય અથવા અસય)માટે વળતર, પ્રવતૃત્ત અથવા સુંબ ુંધનો અંત, 

અથવા પિકારો દ્વારા સુંમત થયેલ ઉપાયોના અસય સ્વરૂપ.  

o કુંપની તસવાય જેમ કે સરકારી એજસસી અથવા કોટગ  સાહસ દ્વારા પરૂા પાડવામાું આવેલ ઉપાયાત્મક 
માટે યોગ્ય હોઇ ર્કે છે.  

o રીપોડિિંગના ર્ાર્રૂપે પ્રર્તત અને ઉપાયાત્મક પ્રકક્રયાઓના પકરણામોન ું સ ુંદેર્ાવહન કેવી રીતે કરવ ું 
તે તવચારો. વહલેાસર તકરાર પર ધ્યાન કેક્સિત કરવામાું આવે અને સીધી રીતે ઉપાય થાય તે માટે 
ર્ક્ય બનાવવા, સભ્યોએ જેને તવપરીત રીતે અસર થાય તેમ હોય તેવા વ્યન્ટતર્તો અને સમ દાયો 
માટે અસરકારક તકરાર પદ્ધતત સ્થાતપત કરવી જોઇએ અથવા ર્ાર્ લેવો જોઇએ. 

- અતધકાર સિમ પદ્ધતત તરીકે આરજેસી ફકરયાદ પદ્ધતતની રચના કરવામાું આવી છે જેના 
મારફતે કોઇ પણ પિકાર તવપરીત માનવ અતધકાર અસરો તવરે્ બચિંતા વ્યટત કરી ર્કે છે. 
આરજેસીની પ્રકક્રયા દરેક સભ્યોને લાગ  પડે છે, જેઓને સભ્યપદની ર્રત તરીકે તેની 
પ્રકક્રયાઓમાું ર્ાર્ લેવાની જરૂર પડે છે.   

- તકરારોનો સીધો ઉકેલ કરવાન ું ર્ક્ય બને તે માટે કારોબારોએ તેમના પોતાની કામર્ીરી-
સ્તરની તકરાર પદ્ધતત/ઓ સ્થાતપત કરવાન ું પસુંદ કરવ ું જોઇએ. જ્યાું આરજેસી સમિ 
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તપાિો: 
 શ ું તમે માનવઅતધકારો ને સસમાન આપવાની લેબખત નીતત પ્રતતબદ્ધતા ઓડીટરને બતાવી ર્કો છો? આ કદાચ અસય 

નીતત/ઓમાું અલાયદી નીતત અથવા સુંકબલત હોઇ ર્કે છે. 
 શ ું તમે ઓડીટરને બતાવી ર્કો છો કે તમે કેવી રીતે માનવ અતધકાર ડય ૂકડબલજસસ પ્રકક્રયા હાથ ધરી છે? 

 ર્ું તમે કારોબાર કામર્ીરીઓમાું તમારી જોખમ આકારણીના પકરણામોન ું સુંકલન કરવાના પ્રયત્નો કયાગ છે? 

 જો તમે તવપકરત માનવ અતધકાર અસરો માટે કારણભતૂ બસયા હોય કે યોર્દાન આપ્ય ું હોય તો, શ ું તમે ઉપાયાત્ક 
પ્રકક્રયાઓ પરૂી પાડી છે કે સહકાર આપ્યો છે અને અસરો પર કી રીતે ધ્યાન કેક્સિત કરવામાું આવ્ય ું છે અને સુંદેર્ાવહન 
કય ાં છે તે બતાવી ર્કો છો?  

ફકરયાદો ઉઠાવવામાું આવે છે અને તેને સામેલર્ીરી અને વાટાઘાટ દ્વારા કામર્ીરી સ્તરે 
ઉકેલી ર્કાય છે, તેનો પ્રથમ તનદેર્ આરજેસીના સભ્યને અપારે્. 

- ખાણ એકમો ધરાવતા સભ્યો અતધકાર સિમ કામર્ીરી સ્તર ફકરયાદો અથવા તકરાર  
પદ્ધતતઓ કે જે િામદુાવયક િામેલગીરી હઠેળ અસરગ્રસ્ત સમ દાયોમાું પ્રવેર્િમ હોય તેવી 
ધરાવવાની જરૂકરયાત હોય છે. 

- અસરકારક ઉપાયાત્મક પ્રકક્રયાઓ માટેની ર્રતો પર વધારાની માકહતી માટે ‘ઉપાયોમાું 
પ્રવેર્’ (ખાસ કરીને તસદ્ધાુંત 31) કારોબાર અને માનવ અતધકાર પર, તવર્ાર્ III ના ય એન 
મર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો જ ઓ.   

- કારોબારો કાયદેસરના સરકાર આધાકરત સયાતયક અને બબન-સયાતયક પદ્ધતત તેમજ અસય 
સરકાર તસવાયની પદ્ધતતઓને સહકાર આપરે્.  
 

 િીઓપી 6.2: િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત વવસ્તારોમાાંથી પ્રાપ્તી: સભ્યો, જો હીરા, સોના અથવા પ્લેકટનમ જૂથની 
ધાત  ઓમાું પ્રત્યિ રીતે, ઘષગણથી અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું કાયગરત હોય અથવા ત્યાુંથી પ્રાચ્પ્ત મેળવી રહ્ા હોય તો, 
પ્રતતકળૂ માનવ અતધકારોની અસરોના ઉચ્ચ જોખમોની આકારણી માટે માનવ અતધકારો પ્રત્યેની 
કતગવ્યપરાયણતા (ડય  કડબલજસસ) પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરરે્.            

d) તવપરીત માનવ અતર્કાર અસરોના ઊંચા જોખમોની સમીિા કરો. 
e) જ્યાું જોખમોને ઓળકી કાઢવામાું આવ્યા હોય, ત્યાું સભ્યો સુંઘષગના કારણભતૂ અને યોર્દાન આપતા અને 
તવપરીત માનવ અતધકાર અસરોના જોખમોન ું સ ુંચાલન અને ર્મન કરવા માટે પદ્ધતતઓ લાગ  પાડરે્.  

 

ઝવેરાત પ રવઠા શ ૃુંખલામાું સ ુંઘષગ જોખમો પર ર્ાર મ કવાને કારણે વ્યવહાર સુંકહતામાું સ ુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારોમાુંથી પ્રાચ્પ્તની ચોક્કસ જોર્વાઇનો સમાવેર્ કરે છે. તેમાું આરજેસી સભ્યએ આ જોર્વાઇ ઓડીટ 
પ્રકક્રયા માટે ચાહ ેલાગ  પડે કે નહી તે સ્પષ્ટ્ટ રીતે ઓળખી કાઢવાની આવશ્યકતા રહરેે્. ય એન માર્ગદર્ગક 
તસદ્ધાુંતો કે જેની આ માર્ગદર્ગન પ્રકરણમાું ચચાગ કરવામાું આવી છે તેની સામાસય જકરયાતો પર જોર્વાઇઓ 
ઊર્ી છે એટલું જ નહી પરુંત   સ ુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારો અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની 
જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટે ઓઇસી ડય ૂ કડબલજસસ માર્ગદર્ગન સકહત અસય માર્ગદર્ગન અને કાયગક્રમોનો 
પણ સુંદર્ગ ટાુંકે છે. િીઓપી.6. 2 ના સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ માિે કૃપા કરીને અલગ 
માગગદશગન પ્રકરણ િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત વવસ્તારો વાાંચો.    
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પ્ર અને જ: માનવ અવિકાર 

 

1. શુાં આપણે આપણી નીવતઓમાાં “માનવ અવિકાર” શબ્દનો ઉપયોગ કરવો છે?  

આવશ્યક નથી, બાહ્ કહસ્સેદારો મારફતે કુંપની જો ર્ાષાનો ઉપયોર્ ન કરે તો કુંપની માનવ અતધકાર અતધકાર ધરાવતી નથી 
તેવ ું માની ર્કે છે. કેટલાક કારોબારો માટે, ખાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ કદના સાહસો, કામદાર આરોગ્ય અને સ રિા, શ્રતમક 
અતધકારો, જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો સામાસય રીતે અને/જવાબદાર પ્રાચ્પ્ત પ્રયત્નો જેવા કમગચારીઓનો દેખાય તેવો અથગ 
ધરાવતા હોય તેવા ચોક્કસ મ દ્દાઓની આસપાસ માનવ અતધકાર તનવેદનની રચના કરતા હોય તેને સુંબુંતધત હોઇ ર્કે છે. આ 
માર્ગદર્ગનની પ રવણી 2માું કેટલાક નીતત તનવેદન માટે કેટલીક ર્ાષાઓના ઉદાહરણ છે જે માનવ અતધકારની ચચાગ કરે છે જેને 
યોગ્ય હોય ત્યારે અપનાવી ર્કાય છે. 
 

2. આરજેિી વ્યવહાર િાંડહતામાાં કારોબાર માિે વવપરીત માનવ અવિકાર માિે ’કારણભતૂ’ અથવા ‘યોગદાન’ આપતા હોય 
ઉપાયાત્મકની જરૂર છે. શુાં કારોબાર (કરારી) િાંબાંિનો તમે કોઇપણ કે દરેક વવપરીત અિરો કે તેઓ કારણભતૂ થઇ શકે તેમાાં 
યોગદાન આપ્્ુાં છે તેવો આવશ્યક રીતે અથગ થાય છે? 

આ મહત્ત્વના મ દ્દા તેની જાતે જ ખરેખ અસર છે, કારોબાર સુંબુંધ નથી. જો તમારા કેટલાક તવર્ાર્ો કરારોબાર ર્ાર્ીદારને 
તવપરીત અસરન ું કારણ બનાવવાની ફરજ પાડતા હોય તો, તમે અસરમાું ‘યોર્દાન’ આપ્ય ું છે. ઉદાહરણ તરીકે ઉત્પાદનની 
છેલ્લા સમય અને કકિંમતને સરખી કયાગ તવના અબર્યારમા કલાકે પ રવઠાકારો માટેની પેદાર્ જરૂકરયાતો બદલાવતા 
પ રવઠાકારોને કડલીવર કરવાના હતે  થી શ્રમ કરારનો ર્ુંર્ કરવા માટે દબાણ કરી ર્કે છે, જેને અસરમાું ‘યોર્દાન’ આપ્ય ું હોવા 
તરીકે ર્ણી ર્કાય છે. આમ છતાું તે વ્યન્ટત/સાહસ સાથે કારોબાર સુંબુંધ ધરાવવો તેનો અથગ એ નથી તમે કારણભતૂ થઇ ર્કે 
તેવી કોઇ પણ કે દરેક તવપરીત અસરોમાું “યોર્દાન” આપ્ય ું છે.   
 

અસર તમારી કામર્ીરીઓ, પેદાર્ો અથવા સેવાઓ સાથે કારોબારના સુંબુંધ દ્વારા સુંકળાયેલી છે તેના કારણ ેજો તમને લાર્ ેકે 
તમે તવપરીત અસરમાું જ ફટત સામેલર્ીરીના જોખમે છો તો અસર માટે તમાર જવાબદારી બનતી નથી:  
કે કારણભતૂ અથવા તેમાું યોર્દાન આપ્ય ું હોય તે સાહસની જવાબદારી રહલેી છે. તમારો કારોબાર સુંબુંધ, જોકે તમે ર્તવષ્ટ્યની 
તવપરીત અસરો “રોકવા માટે ર્મન કરવાની ઇચ્છા”નો ઉપયોર્ કરવા માટે તમે સુંર્તવતઃ તેની પર બલવરેજન ું સર્જન કરી ર્કો 
છો. આમાું પણ સાહસ અન/ેઅથવા અસયો કે જે મદદ કરી ર્કે છે તેનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે.  
 

3. જો મારો કારાર મારા પરુવઠાકાર િાથે ચલવરેજ ન હોય શુાં? જો તે િપ્લાયર દ્વારા જો હુાં વવપરીત માનવ અવિકાર ઓળખી કાઢુાં 
તો, મારે શુાં કરવુાં? 

જ્યારે તવપકીત માનવ અતધકાર પ રવઠાકાર દ્વાર કારણભતૂ બને છે, િમતા-તનધાગરણની દરખાસ્ત કરીને અથવા અસય પ્રોત્સાહનો 
કે સાહસ સાથે સુંબતધત હોય તેની પર પ્રર્ાવ પાડી ર્કે છે તેન ું ઉદાહરણ આપી ર્કાય. વૈકચ્લ્પક રીતે, પ રવઠાકારના સુંબુંધનો 
અંત લાવી ર્કો છો, પરુંત   આ તનણગય કરવામાું તમારે આવ ું કરવાની માનવ અતધકાર પરની તવપરીત અસરોન ું પણ મ લ્યાુંકન 
કરવ ું જોઇએ. સુંબુંધનો અંત જ્યારે પ રવઠાકાર પેદાર્ અથવા સેવા પરૂી પાડતો હોય કે જે આવશ્યક હોય અને જેના માટે વાજબી 
તવવકલ્પ સ્ત્રોત અન્સ્તત્વ ધરાવતો ન હોય ત્યારે મ શ્કલ બની ર્કે છે. આ પકરન્સ્થતતમાું તમે તમારી કુંપનીને કાનનૂી અને 
ર્ેરકાનનૂી પકરણામોની અને માનવ અતધકારની અસરની તીવ્રતાની સુંર્ાળપવૂગક સમીિા બાદ સુંબુંધને લાુંબો ચલાવવાન ું પણ 
નક્કી કરી ર્કો છો. જોકે અસર જેટલી વધ  તીવ્ર હોય, તો તમારે ઝડપથી તેનો તવકલ્પ ર્ોધી કાઢવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઇએ.  

 

4. માનવ અવિકાર િય ૂડિચલજસિમાાં મારા દરેક િાગીદારોના િાંપણૂગ ઓિીિનો િમાવેશ થાય છે? 

ય એમ માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોમાું સાહસોએ માનવ અતધકાર દરેક સાહસ કે જે સુંબુંધ ધરાવે છે તેના રેકોડગન ું મ લ્યાુંકન કરવાનો ઇરાદો 
ધરાવતો નથી અને આરજેસીને તેની જરૂર નથી. જોકે કેટલીક પકરન્સ્થતતઓમા માટે કારોબારો તેમની ડય ૂ કડબલજસસ પ્રકક્રયાના 
ર્ાર્રૂપે ઓડીટ કરવાન ું કે કારોબારના ર્ાર્ીદારોની મ લાકાત લેવાન ું પસુંદ કરી ર્કે છે.  
ડય ૂકડબલજસસ આર્ળ ધપતી પ્રકક્રયા હોવાથી અસરોને રોકવા કે તેના ર્મન માટે િમતા તનધાગરણ અથવા કરારી જોર્વાઇ જેવી 
પદ્ધતતઓ પર ધ્યાન આપવાન  સુંબતધત હોઇ ર્કે છે.  
 

5.  જો માનવ અવિકાર િય ૂડિચલજસિ પ્રડિયા લઘ ુકારોબારો માિેની દેખાય તો શુાં? 

આરજેસી માનવ અતધકાર ડય ૂકડલીજસસ ટલૂકીટ લઘ  કારોબારોના ઉપયોર્ માટે રચના કરવામાું આવી છે તેવી ડય ૂકડબલજસસ 
પ્રકક્રયા માટે ટેમ્પ્લેટ પરૂ ું પાડે છે. સુંકબલત અબર્ર્મ લઘ  કારોબારો માટે શે્રષ્ટ્ઠ રીતે કામ કરી ર્ખે છે જેમ કે માનવ અતધકાર 
જોખમોની અથવા કારોબાર િાગીદારો આકારણી સાથે અસરોની તવચારણા કરવી. તમારી પોતાન ું અને સુંકળાયેલી પ્રવતૃત્તઓન ું 
ડય ૂકડબલજસસ હાથ ધરવ ું એ તમારા કારોબારની અને બહોળા પ રવઠા શ્ ૃુંખલા જોખમોની વધ  સારી સમજણ છે. આ બાબત તમને 
ગ્રાહક અને પ રવઠાકારના પ્રશ્નોના આત્મતવશ્વાસ સાથે જવાબ આપવામાું સહાય કરે છે.  
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નીચેની વેબસાઇટો આ માર્ગદર્ગન અને/અથવા માનવ અતધકારો પર વધારાની માકહતી પરૂી પાડવા માટે સુંદબર્િત 
કરવામાું આવી છે: 

  જવાબદાર ખાણકામ માટે જોડાણ (એઆરએમ) – માનવ અતધકારના લેસસ મારફતે ક ર્ળ કામદાર અને 
નાના પાયાના ખનનનો સુંપકગ કરતા, આંતરરાષ્ટ્રીય પર્લા માટેની હાકલ (2013) 

www.communitymining.org/attachments/059_Human_Rights_and_ASM_full%20version.pdf 

 કારોબાર અને માનવ અતધકાર – ય એન માર્ગદર્ગક પોટાગલ (6 ર્ાષાઓ) 

www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home  

 કારોબાર અને માનવ અતધકાર સુંર્ાધન કેસિ – ઝવેરાત (2013) 

www.business-humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery  

 કારોબાર અને માનવ અતધકાર પહલે /વૈતશ્વક નેટવકગ નેધરલેસ્ઝ -  માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવા 
માટે કેવી રીતે કારોબાર કરવો: કુંપનીઓ માટે માર્ગદર્ગક ટલૂ (2010) 

gcnetherlands.nl/report_business_human_rights.htm 

 ય રોતપયન કતમર્ન – મારો કારોબાર અને માનવ અતધકાર. નાના અને મધ્યમ કદના સાહસો માટે માનવ 
અતધકારોની માર્ગદતર્િકા (2012) 

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-

final_en.pdf 

 માનવ અતધકાર અસર આકારણી અને વ્યવસ્થાપન માટેની માર્ગદતર્િકા (2010) 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+

Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management/ 

 હાવગડગ કેનેડી સ્ક લ - અતધકાર-સિમ તકરાર પદ્ધતતઓ:  કુંપનીઓ અને તેમના કહસ્સેદારો માટે માર્ગદર્ગક 
ટલૂ (2008) 

www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-

Compatible%20Grievance%20Mechanisms_May2008FNL.pdf 

 માનવ અતધકાર પર માનવ અતધકાર અને કારોબાર અને વૈતશ્વક કારોબાર પહલે માટેની સુંસ્થા-સ્ટેટ અફ 
પ્લે:  કારોબાર સુંબ ુંધોમાું માનવ અતધકારોને સસમાન આપવાની કોપોરેટ જવાબદારી  
http://www.ihrb.org/pdf/state-of-play/State-of-Play-Full-Report.pdf 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – ખાણ અ ઝવેરાત ઉદ્યોર્માું માનવ 
અતધકાર: કોપોરેટ જોર્મ વ્યવસ્થાપન પ્રકક્રયામાું માનવ અતધકાર ડય ૂકડબલજસસન ું સ ુંકલન કરતા (2012) 

www.icmm.com/page/75929/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-integrating-human-

rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes 

 આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાું તનર્મ (આઇએફસી), ગ્લોબલ કોમ્પેટટ, આંતરાષ્ટ્રીય કારોબાર અગ્રણી ફોરમ 

(આઇબીએલએફ) – માનવ અતધકાર અસર આકારણી અને વ્યવસ્થાપનની માર્ગદતર્િકા (2010) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+Huma

n+Rights+Impact+Assessment+and+Management 

 સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટે 
ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ માર્ગદર્ગન – સોના પરની પ રવણી, બીજી આવતૃત્ત (2012) 

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm 

 કરયો કટસટો – વ્હાય હ્ય મન રાઇટ્સ મેટસગ  
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-
_English_version.pdf 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.communitymining.org/attachments/059_Human_Rights_and_ASM_full%20version.pdf
http://www.business-humanrights.org/UNGuidingPrinciplesPortal/Home
http://www.business-humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery
http://gcnetherlands.nl/report_business_human_rights.htm
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sustainable-business/files/csr-sme/human-rights-sme-guide-final_en.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management/
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms_May2008FNL.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms_May2008FNL.pdf
http://www.ihrb.org/pdf/state-of-play/State-of-Play-Full-Report.pdf
http://www.icmm.com/page/75929/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes
http://www.icmm.com/page/75929/human-rights-in-the-mining-and-metals-industry-integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
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 સોતર્યલ એકાઉસટેબબલીટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) અને ઇસટર ચચગ ઓરે્નાઇઝેર્ન ફોર ડેવલપમેસટ 
કો-ઓપરેર્ન(આઇસીસીઓ) – કારોબાર અને માનવ અતધકાર પરના ય નાઇટેડ નેર્સસ માર્ગદર્ગક 
તસદ્ધાુંતો: પ રવઠા શ ૃુંખલા અમલીકરણમાું છ પર્લાુંનો અબર્ર્મ (2012) 

www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1315  

 ય એન ગ્લોબલ કોમ્પેટટ – માનવ અતધકાર-ટલૂ્સ અને માર્ગદર્ગન  

www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ર્ોલ્બોલ કોમ્પેટટ /પીઆરઆઇ – સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાું 
જવાબદાર કારોબાર પર માર્ગદર્ગન: કુંપનીઓ અને રોકાણકારો માટે સુંર્ાધન (2010) 

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/Peace_and_Business/Guidance_RB.pdf 

 માનવ અતધકારની હાઇ કતમર્નરની ય નાઇટેડ નેર્સસની ઓકફસ-માનવ અતધકાર શ ું છે? 

www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  

 માનવ અતધકારની હાઇ કતમર્નરની ય નાઇટેડ નેર્સસની ઓકફસ – કારોબાર અને માનવ અતધકાર પરના 
માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો: ય નાઇટેડ નેર્સસના “રિણ, સસમાન અને ઉકેલ” માળખાનો અમલ કરતા (2011)  

www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf   

 માનવ અતધકારની હાઇ કતમર્નરની ય નાઇટેડ નેર્સસની ઓકફસ – માનવ અતધકારને સસમાન આપવાની 
કોપોરેટ જવાબદારી – અથગઘકટત માર્ગદતર્િકા (2012)  

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/HR.PUB.12.2_En.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&pageId=1315
http://www.unglobalcompact.org/Issues/human_rights/Tools_and_Guidance_Materials.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

 (િીઓપી 6.2) િાંઘષગ-અિરગ્રસ્ત  વવસ્તારો 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

િાંઘષગનો અથગ થાય છે સર્સ્ત્ર આક્રમણ, વ્યાપક કહિંસા અને/અથવા વ્યાપક માનવ અતધકારોના દ ર પયોર્ો.  
તેમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

i) પજવણી, ક્રૂરતા, અમાનવીય અને હલકી સારવારન ું કોઇપણ સ્વરૂપ;  

ii) બળજબરીપવૂગકના અથવા ફરજજયતા શ્રમન ું કોઇપમ સ્વરૂપ, જેનો અથગ થાય છે, કામ અથવા સેવા, જે દુંડના 
દૂષણ હઠેળ કોઇપણ વ્યન્ટતને મળતું આવત ું હોય અને જેના માટે તે વ્યન્ટતએ પોતાની જાતે સ્વૈચ્ચ્છક રીતે 
દરખાસ્ત કરી ન હોય;  

iii) બાળ મજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો;  
iv) અસય એકુંદરે માનવ અતધકાર ઉલ્લુંઘનો અને દ ર પયોર્ો જેમ કે વ્યાપક પ્રમાણમાું સેટસ્ય અલ કહિંસા;  
v) ય દ્ધને લર્તા ગ સહાઓ અથવા અસય માનવીઓને લર્તા કાયદાઓન ું ર્ુંર્ીર ઉલ્લુંઘન, માનવતા તવર દ્ધના 
ગ સહાઓ અથવા નરસુંહાર.  

[સ્ત્રોત:  જોડાણ II, ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ માર્ગદર્ગન] 

 

િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત તવસ્તારો એટલે જ્યાું સુંઘષગ સતત થતો હોય. દેર્ અથવા એવો તવસ્તાર કે એક અથવા વધ  
દેર્ોની સરહદને ઓળુંર્તો હોય તે તવસ્તાર કે પ્રદેર્. કામર્ીરીઓ જરૂરી નથી કે જો તે સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારમાું ન્સ્થત હોય તો સુંઘષગમાું ર્ાર્ીદારી ધરાવતા જ હોય.  
 

માનવ અવિકાર એ સનાતન અતધકાર અને સ્વતુંત્રતા દરેક વ્યન્ટતને ર્ેદર્ાવ તવના આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતા 
ધરાવતા પ્રમાણોને આધારે ર્ણવામાું આવે છે. ઓછામાું ઓછા સ્તરે, માનવ અતધકારના ખરડા, મળૂભતૂ તસદ્ધાુંતો 
પરના આઇએલઓ જાહરેનામા અને કાયગ અને લાગ  પડતા કાયદાના અતધકારોમાું રજૂ કરેલ અતઘકારો અન સાર 
માવ અતધકારમાું હતે  ને સમજે છે.  
 

સ્ત્રોત:  

 આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી, સુંધઘગ સુંદેવનર્ીલ કારોબાર વ્યવહાર: ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ો માટે માર્ગદર્ગન (2005) 

www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-
extractive-industries 

 સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા પર ઓઇસીડી ડય ૂ
કડબલજસસ માર્ગદર્ગન, બીજી આવતૃત્ત (2012) 

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

 કસ્ટડી પ્રમાણની આરજેસી શ ૃુંખલા (2012) 

 ય નાઇટેડ નેર્નલ માનવ અતધકાર – માનવ અતધકારો શ ું છે? 

         www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx 
 

http://www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries
http://www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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સીઓપીનો િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત વવસ્તારો તવર્ાર્ તેમાું કામ કરી રહલેા સભ્યોને અથવા હીરાઓ, સોન ું અથવ 
પ્લેટીનમ જ થ ધાત  ઓને સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારમાુંથી પ્રાપ્ત કરે છે તેમને લાગ  પડે છે.   
 

સીઓપીના િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત તવસ્તારો તવર્ાર્ને સીઓપીના િકાઉ રીપોડિિંગ, માનવ અવિકાર, લાાંચ અને 
િવલતિરી ચકૂવણી, િામદુાવયક િામેલગીરી અને અિર આકારણી તરીકે તેના સુંદર્ગમાું યોગ્ય લારે્ તેના 
સુંદતેમ વુંચાવા જોઇએ અને અમલ કરવો જોઇએ.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

માનવ અવિકાર માટેન ું માર્ગદર્ગન પ્રકરણને આ પ્રકરણના સુંદર્ગમાું વ ુંચાવ  જોઇએ.. 
 

સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોને સર્સ્ત્ર સુંઘષગની હાજરી, બહોળા પ્રમાણમાું કહસા અથવા પ્રજાને ન કસાનના અસય 
જોખમો દ્વારા ઓળખી ર્કાય છે. સૌથી ખરાબર માનવ અતધકાર દ ર પયોર્માું જે તે પ્રાુંતના અંક ર્ પર સઘષગની 
વચ્ચે થતા કારોબાર, સુંર્ાધનો અથવા સરકાર-કે જેમાું માનવ અતધકાર વ્યવસ્થાની ધાયાગ પ્રમાણેની આર્ા રાખી 
ન ર્કાય તેનો સમાવેર્ થાય છે. જવાબદાર કારોબારો આ મ શ્કેલરૂપ સુંદર્ગમાું માનવ અતધકારના યોર્દાનને 
અવર્ણવા માટે માર્ગદર્ગન વધ ને વધ  રીતે આર્ા રાખે છે. આ પ્રકારના તવસ્તાકમાું કારોબારની કામર્ીરી માટે 
જવાબદાર વ્યવહાર પર તાજેતરના વષોમાું માર્ગદર્ગનનો તવકાસ ઓરે્નાઇઝેર્ન ફોર ઇકોનોતમક એસડ 
ડેવલપમેસટ (ઓઇસીડી) અને ય એન ગ્લોબલ કોમ્પેટટ દ્વારા કરવામાું આવ્યો છે.  
 

માનવ અતધકાર, સલામતી અને દેર્ અથવા પ્રદેર્ની સામાજજક જાળ માટે સુંઘષગ ધમકીરૂપ છે. સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારોમાું, “યજમાન” દેર્ કદાચ અંસરકારક અંક ર્ને કારણે પરૂતી રીતે માનવ અતધકારન ું રિણ કરવા માટે 
અિમ બની ર્કે છે. જ્યારે બહ રાષ્ટ્રીય તનર્મોને સામેલ કરવામાું આવે છે ત્યારે તેમની “ઘરેલ ું” સરકાર તે તનર્મો 
અને યજમાન સરકારને મદદ કરવામાું ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે જેથી કારોબારો માનવ અતધકારના દ ર પયોર્માું 
સામેલ નથી તેની ખાતરી કરી ર્કાય.  
 

હીરાઓ, સોન ું અને પ્લેટીનમ જૂથના ધાત  ઓ કેટલીકવાર રે્રકાયદે સર્સ્ત્ર જૂથોને તધરાણ આપવા માટેની તકો 
પરૂી પાડે છે, જે સુંઘષગમાું પકરણમી ર્કે છે અને વેર્ આપી ર્કે છે. જોકે ખાણ એકમો કે જે સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત 
તવસ્તારોમાું આવેલા હોય તે આવશ્યક રીતે સુંઘષગમાું ર્ાર્ીદારી સમાવતા ન હોય અને સ્થાતનક સમ દાયો 
અર્ત્યના આતથિક અને અસય સામાજજક તવકાસ ફાયદાઓ કે જે સુંઘષગ અને અન્સ્થરતાની ભતૂમકા તવર દ્ધ મહત્ત્વના 
હોય તેમની પર ર્ાર મ કવાન ું અર્ત્યન ું છે.  
 

કુંપનીઓએ એ ખાતરી રાખવી જ જોઇએ કે તેઓ સુંઘષગમાું, પોતાની કામર્ીરીઓ દ્વારા કે તેમની કામર્ીરીઓ, 
પેદાર્ો અથવા સેવાઓ તેમના કારોબાર સુંબ ુંધો મારફતે સીધી રીતે સુંકળાયેલા છે તે સુંઘષગમાું યોર્દાન ન આપે. 
સુંઘષગમાું યોર્દાનને ટાળવા માટેની જવાબદારી માનવ અતધકાર ડય ૂ કડબલજસસનો ઘટક હોવો જોઇએ અને તેમાું  
રે્રકાયદે સર્સ્ત્ર જૂથો, કે જે ર્ુંર્ીર માનવ અતધકારના દ ર પયોર્ના સર્જકો છે તેને કોઇપણ સીધા કે આડકતરા 
ટેકાના જોખમને આવરી લેવા જોઇએ નહી.   
 
 
 
 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  51  

 

 

િાંઘષગગ્રસ્ત ઝોનમાાં ખાણકામ 

ઉત્ખનનકતાગ ઉદ્યોર્ો પોતાની રીતે સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું કામ કરતી વખતે સુંઘષગની પ્રથમ રેખાની નજીક 
હોવાન ું ર્ોધી ર્કે છે. ખાણ પ્રવતૃત્તઓ અજાણે કહિંસાના પકરણામ અથવા કાયમી ન્સ્થતતમાું અથવા અસુંતોષના 
ર્ારમાું પકરણમી ર્કે છે. સુંઘષગ દ્વારા અનેક ખચાગઓ કે જે કુંપનીઓ પર લાદવામાું આવ્યા છે તે સીધા કે 
આડકતરા હોઇ ર્કે છે. સીધા ખચાગઓ દેખીતી રીતે જ કમગચારીઓ અમે સુંપતત્તની વધેલા ખચાગને સુંબ ુંતધત છે. 
આડકતરા ખચાગઓ છે કે જે કામર્ીરી પયાગવરણ પર અસર કરે, તે ફટત કુંપની પરના ખચાગને છત   કરે છે. 
કારોબાર કરવાનો ‘સઘષગ-સુંવેદનર્ીલ’ અબર્ર્મ એ છે જેમાું આ ખચાગઓને સ માકહતર્ાર સુંઘષગ વ્યવસ્થાપન 
વ્યહૂરચનાઓનો તવકાસ કરીને દૂર કરવાની માર્ કરવામાું આવી છે. કુંપનીઓને સુંઘષગર્રી પકરન્સ્થતતઓમાું કરેલા 
ન કસાનોમાું કોઇપણ ર્ાર્ીદારીને અવર્ણવાની જરૂર છે.   
 

યજમાન સમાજોમાું રાષ્ટ્રીય કાયદાન ું તનરીિણ એ આરજેસી સભ્યોની પ્રાથતમક જવાબદારી છે. જોકે સુંઘષગ ઝોનમાું 
સ ુંઘષગ-સુંવેદનર્ીલ કારોબાર વ્યવહારો માટે કાયદાઓને અપરૂતી લાગ  પડાયા હોય અથવા યોગ્ય પયાગવરણન ું 
સર્જન કરવામાું તનષ્ટ્ફળ થયા હોય તેમ બની ર્કે છે. કુંપનીઓએ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા અને સારા વ્યવહાર સાથે 
તેમની કામર્ીરીઓની ખાતરી કરતા સુંબકદત આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનોને સકક્રય રીતે ટકાવી રાખવી જોઇએ. 
મહત્ત્વના સાધનોમાું સલામતી અને માનવ અતધકારો પરના સ્વૈચ્ચ્છક સાધનો અને ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા 
પહલેનો સમાવેર્ થાય છે. આ બને્નની ખાણ િેત્રમાું રહલેા આરજેસી સભ્યો માટેની જરૂકરયાતો છે. 
 

અન પાલન ઉપરાુંત, કુંપનીઓએ નકારાત્મક અસરોને ધરૂ કરવા કે લઘ ત્તમ બનાવવા માટે સુંઘષગન  ું સર્જન 
કરવાની કે તેને ઉતે્તજન આપવાની અને ર્મન પર્લાુંઓ તવકસાવવાની તેમની િમતાથી અવર્ત રહવે  ું જોઇએ. 
સ ધરેલા સુંઘષગ જોખમ અને અસર આકારણી, કહસ્સેદારની સામેલર્ીરી અને સુંબ ુંધ તનધાગરણ પ્રકક્રયા, સુંઘષગ-
સુંવેદનર્ીલ કારોબાર વ્યવહારો મારફતે કુંપનીઓને સુંઘષગમય મ દ્દાઓ પર પકરયોજનાની સીધી કે આડકતરી રીતે 
અસર થઇ હોય તેને ઓળખી કાઢવામાું સહાય કરે છે. આ બાબત તેમને મ ખ્ય કારોબાર, સામાજજક રોકાણ અથવા 
નીતત વાટાઘાટ પ્રવતૃત્તઓ મારફતે ઉન્નત કરવાની અને અસયોની ર્ાર્ીદારી સાથે તેમાું યોર્દાન આપવા ર્મન 
વ્યહૂરચનાઓની રચનાની માકહતી આપે છે. 
 

 

C. મખુ્ય પહલેો  

 

આંતરરાટરીય પહલેો 
આરજેસી ચેઇન ઓફ કસ્ટડી (સીઓસી) પ્રમાણો પરૂ ું પાડનારાઓ ઝવેરાત પર વઠા શ્રુંખલામાું સ ુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ 
ડય ૂકડબલજસસ હાથ ધરવામાું વધ  માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે અને સીઓસી માર્ગદર્ગનનો આ જોર્વાઇ સાથે 
અન રૂપતાને ટેકો પરૂો પાડવા માટે સામાસય સુંદર્ગ તરીકે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. આરજેસી સીઓસી પ્રમાણ 
અથવા સમાન સુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ ડય ૂકડબલજસસ પહલે સામેન ું પ્રમાણીકરણ સીઓપી 7 સાથે અન રૂપતા માટે 
વૈકચ્લ્પક પરૂાવો પરૂો પાડરે્.   

 

સુંદર્ગ અને/અથવા ખાતરી ટલૂ તરીકે અસય સુંબ ુંતધત માપદુંડોમાું નીચેનો સમાવેર્ થાય છે:  

o વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ સુંઘષગ મ ટત માપદુંડ:  જે સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું સોનાની ખાણો પરન ું 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ પ્રમાણો તવર દ્ધની સ્વતુંત્ર ખાતરી સીઓપી 7 સાથે અન ર પતા સાથે 
વૈકચ્લ્પક પરૂા પાડે છે. 
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o લુંડન બ બલયન માકેટ એસોતસયેર્ન રીસ્પોન્સસબલ ર્ોલ્ડ ર્ાયડસસ: જે જવાબદાર પર વઠા શ ૃુંખલા 
માટે ડય ૂકડબલજસસ પર સોનાના કરફાઇનરોને માર્ગદર્ગન પરૂ  પાડે છે. આ પ્રમાણો તવર દ્ધની સ્વતુંત્ર 
ખાતરી સીઓપી 7 સાથે અન ર પતા સાથે વૈકચ્લ્પક પરૂા પાડે છે. 

o કુંફ્લીટટ ફ્રી સોસીંર્ ઇતનતર્યેટીવ (સીએફએસઆઇ): ડોડ ફ્રાુંક એટટ (ય એસએ)ની કલમ 1502ને 
સુંબ ુંતધત ડય ૂકડબલજસસ પર સોનાના કરફાઇનરોને માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે.કુંફ્લીટટ ફ્રી સ્મેલ્ટર યાદી 
પરનો સમાવેર્ સીઓપી 7 સાથે અન રૂપતા માટે વૈકચ્લ્પક પરૂાવો પરૂો પાડે છે. 

o દ બઈ મલ્ટી કોમોકડટી સેસટર પે્રટટીકલ સોસીંર્ ર્ાઇડસસ એસડ કરવ્ય ૂપ્રોટોકોલ્સ: જવાબદાર પ રવઠા 
શ ૃુંખલા મટે ડય ૂકડબલજસસ પર સોનાના કરફાઇનરોને માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ પ્રમાણો તવર દ્ધની 
સ્વતુંત્ર ખાતરી સીઓપી 7 સાથે અન ર પતા સાથે વૈકચ્લ્પક પરૂા પાડે છે. 

o સુંઘષગ-અસરગ્સ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટે  
ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ માર્ગદર્ગન: સોના પરની પ રવણીનો સમાવેર્ કરે છે જે સોના પ રવઠા 
શ ૃુંખલા માટે ર્લામણો પરૂી પાડે છે.   

o આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી – ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ો માટે સુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ કારોબાર વ્યવહાર માર્ગદર્ગનઃ 
જજનેકરક માર્ગદર્ગન ટલૂ કારોબારની કામર્ીરીઓ સુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ હોય તેની ખાતરી રાખવામું 
સહાય કરે છે.  

 

કારોબાર અને માનવ અવિકાર માટે ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો સાથે માનવ અતધકાર માટે માર્ગદર્ગન પ્રકરણ પણ 
સાથે જ ઓ. 
 

રાટરીય કાયદો 
ય એસ ડોડ ફ્રાુંક એટટની કલમ 1502માું ડીઆરસી અથવા નજીકના દેર્માું ન્સ્થત કુંપની દ્વારા ઉત્પાકદત 
“કાયગરતતા અથવા પેદાર્ના ઉત્પાદન માટે જરૂરી” કુંપનીઓને વાતષિક ધોરણે કોઇપણ સુંઘષગમય ખતનજો જાહરે 
કરવા માટે એસઇસી-અહવેાલની જરૂર હોવાન ું જણાવે છે. જો તેમને એ માનવા માટે કારણ હોય કે તે જે ખતનજોનો 
વપરાર્ કરે છે તે આ પ્રદેર્ના જ હોઇ ર્કે છે તેવી કાયદાનો અમલ કરતા અંતતમ તનયમમાું કુંપનીઓને ‘સઘષગ 
ખતનજ અહવેાલ’ તેવો રજૂ કરવાની આવશ્યકતા દર્ાગવે છે. અહવેાલમાું સ્ત્રોત અને સુંઘષગગ્રસ્ત ખતનજોની ચેઇન 
ઓફ કસ્ટડી નક્કી કરવા માટે લેવામાું આવેલા ડય ૂકડબલજસસના પ્રયત્નોન ું વણગનનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે અને 
ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ માર્ગદર્ગન જેવા માસય ડય ૂકડબલજસસને સમથગન આપે છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ  

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 6.2: િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત વવસ્તારો:  સભ્યો, જો હીરા, સોના અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓમાું પ્રત્યિ 

રીતે, ઘષગણથી અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું કાયગરત હોય અથવા ત્યાુંથી પ્રાચ્પ્ત મેળવી રહ્ા હોય તો, પ્રતતકળૂ માનવ 

અતધકારોની અસરોના ઉચ્ચ જોખમોની આકારણી માટે માનવ અતધકારો પ્રત્યેની કતગવ્યપરાયણતા (ડય  
કડબલજસસ) પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરરે્.            
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વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o લાગ  પડતી આ જોર્વાઇઓ તમે કામર્ીરીઓ અથવા સીધા પ રવઠાકારો ધરાવી ર્કો તેવા કોઇપણ સુંબ ુંતધત 
સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોને પ્રથમ ઓળખી કાઢવાનો સમાવેર્ કરે છે કે નહી તેને ઓળખી કાઢે છે. જો તમે 
તમે ક્યાું કામર્ીરી કરો છો અથવા કોઇપણ સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાુંથી પ્રાપ્ત કરો છો તો નીચેનાની 
પાસેથી માર્ગદર્ગન મેળવો: 

o ય એન તસક્ય કરટી કાઉન્સસલ કરઝોલ્યરૂ્સસ. નોંધી રાખો કે જો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધ લાગ  પડતો 
હોય તો, લાગ  પડતા કાયદાને અન રૂપ કામર્ીરી કરવાન ું ર્ક્ય ન બને. 

o ય એન પીસકીપીંર્ ઓપરેર્સસ.  
o ય એસ સ્ટેટ કડપાટગ મેસટ “કચ્સફ્લટટ તમનરલ્સ મેપ” અને ડોડ-ફ્રાુંક એટટ દ્વારા માર્વામાું આવેલા 

સુંલગ્ન અહવેાલો. 
o માનવ અતધકાર વ્યવહાર પરના ય એસ સ્ટેટ કડપાટગ મેસટ કુંરી કરપોટગસ. 

o હયેડલબરડ ઇચ્સસ્ટટય  કચ્સફ્લટટ  બેરોમીટર. 

o ઉપ્પસલા કુંફ્લીટટ ડેટા પ્રોગ્રામ 

o આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી. 
o આંતરરાષ્ટ્રીય કટોકટી જૂથ. 

o દેર્ જોખમ આકારણીમાું કારોબાર અને /અથવા બનાવ દેખરેખ અને અહવેાલ. 

 

જજનીવા એકેિમી:  િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા વવસ્તારો માિેના વનદેશકો 
રાજ્યો વચ્ચે: 

 એક કે વધ  રાજ્યો અસય રાજ્યના પ્રાુંત અથવા સર્સ્ત્ર દળો પર ભદૂળ સાથે હ મલો કરે; 

 એક કે વધ  રાજ્યો અસય રાજ્યના પ્રાુંત અથવા સર્સ્ત્ર દળો પર હવાઇદળ સાથ ેહ મલો કરે; 

 એક કે વધ  સરકારોના નવેી (નૌકાદળ) અસય રાજ્યના પ્રાુંત અથવા સર્સ્ત્ર દળો પર હ મલો કરે; અને/અથવા  
 એક કે વધ  રાજ્ય અસય રાજ્યના પ્રાુંત પર બીજી સુંમતત તવના કબજો કરી લે.  

અન્સ્થરતા: 
 ય એન તસક્ય કરટી કાઉન્સસલ ેદર્ાગવ્ય ું છે કે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવતાવાદના કાયદાઓ ખાસ ન્સ્થતતમાું લાગ  પડે છે; 

 સુંર્કઠત બબન સરકારી સર્સ્ત્ર જૂથ (એનએસએજી) રાજ્યના પ્રાુંતન ેઅંક ર્માું લે; 
 સુંર્કઠત એનએસએજી તનયતમત ધોરણ ેરાજ્યના  સર્સ્ત્ર દળો સાથ ેલડાઇ કરે; 

 અંક ર્માું લેવાતા ઝોસસમાું ઘણા નાર્કરકો જતા રહે; અન/ેઅથવા 
 તનષ્ટ્ફળ સરકાર કે તવસ્તાર કે જેમાું કાયદો તોડી નાખવામાું આવ્યો છે, બ ેકે તથેી વધ  એનએસએજીના સભ્યો 

એકબીજાની સાથ ેતનયતમત ધોરણે લડાઇ કરતા હોય.  

સર્સ્ત્ર સુંઘષગ: 
 જે તવસ્તાર પ્રાુંતમાું આવતો હોય જેની પર સર્સ્ત્ર સુંઘષગ ચાલતો હોય;  

 તવસ્તારમાું સર્સ્ત્ર સુંઘષગમાું ધસી જતી આંતકરક રીત ેતવકલાુંર્ વ્યન્ટતઓનો સમાવરે્ કરે છે, અને/અથવા  
 તવસ્તારમાું આશ્રય કેમ્પ અથવા આતશ્રતો કે જેઓ જ્યાું સર્ત્ર સુંઘષગ થથો હોય તવેા રાજ્યમાુંથી સરહદેથી ઉડીન ે

આવ્યા હોય તમેનો સમાવરે્ થાય છે. 
ઊંચ જોખમવાળા તવસ્તારો: 

 સરકાર સામાસય ગ સહાઓન ેનાથવા માટે સિમ ન હોય; 

 પોલીસ કે અસય સલામતી દળો સ્પષ્ટ્ટ સ્વતુંત્રતા સાથ ેસામાસય જનતાન  ખ ન કરતા હોય કે મારતા હોય;  

અથવા સામાસય જનતાની બહોળા પ્રમાણમાું સામાસય જનતાની સયાતયક ધરપકડ કરતા હોય; 
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 પોલીસ અથવા અસય સલામતી દળો સ રબિત રીત ેપ્રવેર્ી ર્કતા ન હોય કે પરેોલીંર્ કરી ર્કતા ન હોય; 

 સરકાર પાયાની આરોગ્ય સવેાઓ અન/ેઅથવા પ્રાથતમક તર્િણ પરૂ ું પાડી ર્કતી ન હોય; 

 બાળકો જોખમી પ્રકારના શ્રમ સાથે સુંકળાયલેા હોય; 

 ઊંચા પ્રમાણમાું સટેસ્ય અલ કહિંસા થતી હોય;  
 લોકોન ેશ્રમ કરવા માટે ફરજ પાડવામાું આવે; 
 બાળકોની સર્ત્ર દળો અથવા સર્ત્ર જૂથોમાું ર્રતી થતી હોય;  

 રાજ્યની સામાસય સવેાઓ માટે લાુંચ માર્વામાું આવતી હોય;  

 સયાયતુંત્ર દ્વારા પિપાતન ેકારણ ેકાયદો લાગ  પાડવામાું આવતો ન હોય; અન ે/અથવા  
 સુંર્કઠત ગ સહા નટેવકગસ સફળતાપવૂગક અન ેસ્પષ્ટ્ટ સ્વતુંત્રતા સાથ ેકામ કરે છે. 

 

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તમારી કુંપનીની નીતત/ઓમાું સુંઘષગ-સુંવેદનર્ીલ પ્રાચ્પ્ત વચનોન ું સ ુંકલન કરો.  તે નીચેના દ્વારા હોઇ 
ર્કે છે: 

 સામાસય રીતે માનવ અતધકાર (માનવ અવિકાર) અને/અથવા જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારો 
(નીવત અને અમલીકરણ) પર સસમાન કરતા કારોબાર નીતત અહવેાલમાું સુંઘષગમાું યોર્દાન 
ટાળવાના વચન સકહત; અથવા  

 સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાુંથી હીરા, સોન ું અને/અથવા પ્લેટીનમ જૂથની ધાત  ઓ માટે વધ  
ચોક્કસ કુંપની પ રવઠા શ ૃુંખલા નીતત સ્થાતપત કરતા. નમનૂારૂપ નીતતઓ અને ટેમ્પ્લેટ્સ 
ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ માર્ગદર્ગનમાું અને આરજેસી ચેઇન ઓફ કસ્ટડી પ્રમાણ માર્ગદર્ગનમાું  
ઉપલબ્ધ છે. 

o તવપરીત માનવ અતધકાર આકારણી અને સુંઘષગમાું ફાળો આપવાના વધ  જોખમોનો દસતાવેજ તૈયાર 
કરવાની અને સમીિા કરવાની જોખમ આકારણી અથવા ડય ૂકડબલજસસ પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરો.  
 જો કારોબાર સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારમાું કામર્ીરી ધરાવતો હોય:  

- સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમા દરેક રે્રકાયદે સર્સ્ત્ર જૂથોને ઓળખી કાઢવા માટે 
પદ્ધતત અન્સ્તત્વમાું હોય, અને ચકૂવણીઓ રોકવા, હરેફેરની સહાય અથવા આ પ્રકારના 
રે્રકાયદે સર્ત્ર જૂથોને અથવા તેમના સુંલગ્નોને સાધનો પરૂા પાડવામાું આવી રહ્ા 
હોય તે રોકવા માટેની વ્યવસ્થાની સ્થાપના કરો. વધ માું સ ુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું 
કામ કરતી ખાણ કુંપનીઓ માટે સુંઘષગ મ ટત ડય ૂકડલીજસસન ું માર્ગદર્ગન આરજેસી 
ચેઇન ઓફ કસ્ટડી માર્ગદર્ગન દસ્તાવેજ, જોર્વાઇ 4.2 ડય ૂકડબલજસસમાું ર્ોધી ર્કાય 
છે. અસય પ્રકારના કારોબારો તેમના સુંજોર્ોને અન કૂળ થાય તે રીતે આ માર્ગદર્ગન 
અપનાવી ર્કે છે. સુંઘષગ જોખમોન ું વ્યવસ્થાપન કરતી કુંપનીઓ માટે સામાસય 
માર્ગદર્ગન સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજની 
જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટેના ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસમાું ર્ોધી ર્કાય છે. 

- ડય ૂકડબલજસસમાું તવર્તોન ું સ્તર, પ્રવતગમાન સામાજજક અથવા રાજકીય પકરન્સ્થતતઓ 
અને/અથવા હાલની અથવા તાજેતરની સુંઘષગની સમીપતા, અને/અથવા જટીલતા 
અને કુંપનીના સ્થાતનક પ રવઠાકારોના પ્રકારને આધારે સુંઘષગ થવાની ર્ક્યતા હોય 
તેના જોખમના સ્તર સાથે સમપ્રમાણ હોવ ું જોઇએ.  

 જો કારોબાર હીરાઓ, સોન ું અથવા પ્લેટીનમ જૂથની ધાત  ઓ સીધા સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત 
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તપાિો: 
 તમે સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું કામર્ીરી કરો છો અથવા સીધી રીતે પ્રાચ્પ્ત કરો છો તે તમે જાણો છો? 

 સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોની કામર્ીરીઓ અથવા પ રવઠાકારો માટે તવપરીત માનવ અતધકાર અસરના ઊંચા જોખમની 
સમીિા કેવી રીતે કરી છે તે ઓડીટરને બતાવી ર્કો છો? દસ્તાવેજી આકારણીના થોડા પ્રકારો અથવા ડય ૂ કડલીજસસ 
પ્રકક્રયાની જરૂકરયાત રહરેે્-તે અલાયદી હોઇ ર્કે છે અથવા અસય વ્યવહાર સુંકહતાની આકારણીઓમાું સુંકબલત હોઇ ર્કે છે, 
ઉદાહરણ તરીકે કારોબાર ર્ાર્દારો અને/અથવા માનવ અતધકાર. 

 શ ું તમે દસ્તાવેજીકરણ અને યોગ્ય હોય ત્યાું સુંદેર્ાવહન પણ કરો છો, સુંઘષગમાું યોર્દાન ટાળવા માટે તમે ક્યાું પર્લાું ર્રો 
છો? તે અસય વ્યવહાર સુંકહતા જેમ કે સલામતી, કારોબાર ર્ાર્ીદારો અને લાુંચ અને સવલતર્રી ચકૂવણીઓ અને 
અહવેાલને પણ સુંબુંતધત હોઇ ર્કે છે. 

 

તવસ્તારમાુંથી પ્રાચ્પ્ત કરતા હોય તો:   
- સીધો સ્ત્રોત એટલે એવો પ રવઠાકાર કે જે પ રવઠાકાર સાથે સુંલગ્ન હોય અથવા તેના 

અંક ર્ હઠેળ હોય તેવા સાહસ સકહતના સભ્ય સાથે સીધી રીતે સામેલ થતો હોય.  

- ખાસ કરીને રે્રકાયદે સર્સ્ત્ર જૂથોને સીધી રીતે કે આડકતરી રીતે સહાયન ું જોખમ હોય 
ત્યારે સુંઘષગમાું યોર્દાન આપતા પ રવઠાકારના જોખમની આકારણી કરો. પ રવઠાકાર  
સાથે સબુંધને ચાલ  રાખતા, રદ કરતા અથવા અટકાવી દેતા ઓળખી કઢાયેલા 
જોખમન ું ર્મન કરી ર્કાય કે કેમ તે નક્કી કરો. વધ માું પ રવઠા શ ૃુંખલા જોખમોન ું 
વ્યવસ્થાપન કરતી કુંપનીઓ માટેન ું માર્ગદર્ગન સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા 
જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજની જવાબદાર પ રવઠા શ ૃુંખલા માટેના ઓઇસીડી ડય ૂ
કડબલજસસમાું ર્ોધી ર્કાય છે.  

- ડય ૂકડબલજસસમાું તવર્તોન ું સ્તર, પ રવઠાકારના પાયાના પ્રકાર અને જટીલતાને 
સમપ્રમાણ હોવ  જોઇએ અને ચાહ ેપ રવઠાકાર જે તવસ્તારમાું કામર્ીરી કરે છે તે હાલના 
કે તાજેતરના સુંઘષગની સમીપ છે કે કેમ 

o જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું, અસય સીઓપી જોર્વાઇઓના અમલની સાથે ઓળખી કઢાયેલા જોખમો પર 
ર્ાર મ કવા પર્લાુંઓન ું સ ુંકલન કરો:   
 સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું લાુંચ અને ભ્રષ્ટ્ટાચારના ઊંચા જોખમોની તવચારણા કરો અને લાાંચ 

અને િવલતિરી ચકૂવણીઓ હઠેળ તવકસેલી નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલઓની તનયતમત સમીિા 
અમલીકરણનો તવચાર કરો. 

 સલામતી દળોના ઉપયોર્ સાથે સુંકળાયેલા ઊંચા જોખમો તવચારો. ખાણ એકમ સાથેના 
સભ્યોએ સલામતી જોખમ આકારણીઓ હાથ ધરવાની અને સલામતી કમગચારીઓ તાલીમ 
મેળવે છે અને િલામતી  હઠેળ સલામતી અને માનવ અતધકાર પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો 
અન સાર કામર્ીરી કરે છે કે કેમ તેની ખાતરી કરવાની જરૂર રહ ેછે. 

 નોંધપાત્ર કારોબાર િાગીદારો માું જવાબદાર કારોબાર વ્યવહારોને કેવી રીતે પ્રોત્સાહન આપવ ું 
તે તવચારો. 

 જે સભ્યો સુંઘષગ-અસરગ્રસ્ત તવસ્તારોમાું કામર્ીરી કરતા હોય કે પ્રાચ્પ્ત કરતા હોય તેમણે તેમની 
પ રવઠા શ ૃુંખલા ડય ૂકડલીજસસ નીતતઓ અને વ્યવહારો પરનો અહવેાલ જાહરે કરવો જોઇએ. તેને 
અહવેાલ સાથે સાુંકળી લેવ ું જોઇએ.  
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E. વિારાની માડહતી  

 

નીચેની વેબસાઇટ્સ સુંઘષગગ્રસ્ત તવસ્તારો પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે:  
 કૉંજ્ફ્લટટ-ફ્રી સોતસિંર્ ઇતનશ્યેટીવ  

http://www.conflictfreesmelter.org/ 

 દ બઇ મક્લ્ટ કોમોકડટી સેસટર – પે્રક્ટટકલ ર્ાઇડેસસ  
http://www.dmcc.ae/jltauthority/gold/files/2012/09/DMCC-Practical-Guidance-for-Responsible-

Supply-Chain.pdf 

 જીનીવા ઍકેડેમી  
www.geneva-academy.ch 

 હીડલબર્ગ ઇંક્સ્ટટય ટ ફૉર ઈસટરનેર્નલ કૉંજ્ફ્લટટ રીસચગ  
www.hiik.de/en/ 

 ઈસટરનેર્નલ એલટગ  
www.international-alert.org/ 

 ઈસટરનેર્નલ એલટગ , કૉંજ્ફ્લટટ-સેંતસટીવ બબઝનેસ પે્રક્ટટસ: ર્ાઇડેસસ ફૉર એટસ્રેક્ટટવ ઇસડસ્રીઝ (2005)   
www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-
extractive-industries 

 ઈસટરનેર્નલ ક્રાઇતસસ ગ્ર પ  
www.crisisgroup.org/ 

 ઈસટરનેર્નલ ક્રાઇતસસ ગ્ર પ – ક્રાઇતસસ વૉચ મુંથલી બ લેકટન  
www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch.aspx 

 લુંડન બ બલયન માકેટ એસોતર્એર્ન – રીસ્પૉંતસબલ ર્ોલ્ડ ર્ાઇડેસસ  
http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=137 

 ઓઈસીડી ડય -કડબલજસસ ર્ાઇડેસસ ઑન ધ રીસ્પૉંતસબલ સપ્લાઈ ચેઇસસ ઑફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કૉંજ્ફ્લટટ-
અફેટટેડ એસડ હાઈ-કરસ્ક એકરયાઝ, સેકુંડ એકડર્ન (2012)  
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

 સ્ક્ય લ્ટ રૉથ એસડ ઝાબેલ – કૉંજ્ફ્લટટ તમનરલ્સ રીસૉસગ સેંટર  
www.srz.com/conflict_minerals_resource_center/ 

 ઉપ્પસલા ય તનવતસિટી – ઉપ્પસલા કૉંજ્ફ્લટટ ડેટા પ્રોગ્રામ  
www.pcr.uu.se/research/UCDP/ 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) ર્ાઇકડિંર્ તપ્રિંસીપલ્સ ઑન બબઝનેસ એસડ હ્ય મન રાઇટ્સ  
www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) પીસકીતપિંર્ ઑપરેર્સસ  
www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) સીક્ય કરટી કાઉન્સસલ રીઝોલ્ય ર્ ુંસ  
www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml 

 ય .એસ. કડપાટગમેંટ ઑફ સ્ટેટ – હ્ય મન રાઇટ્સ રીપોટડગસ   
www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/ 

 ય .એસ. સીક્ય કરટીઝ એસડ એટસચેંજ કતમર્ન (એસઈસી) રૂલ ફૉર કડસ્ટલોબઝિંર્ ય ઝ ઑફ કૉંજ્ફ્લટટ 
તમનરલ્સ – ડૉડ-ફ્રેંક વૉલ સ્રીટ રીફોમગ એસડ કસઝય મર પ્રૉટેટર્ન એટટ (2012)  
www.sec.gov/news/press/2012/2012-163.htm  

 વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ – કૉંજ્ફ્લટટ-ફ્રી ર્ોલ્ડ સ્ટાસડડગ  
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/ 

 

http://www.conflictfreesmelter.org/
http://www.dmcc.ae/jltauthority/gold/files/2012/09/DMCC-Practical-Guidance-for-Responsible-Supply-Chain.pdf
http://www.dmcc.ae/jltauthority/gold/files/2012/09/DMCC-Practical-Guidance-for-Responsible-Supply-Chain.pdf
http://www.geneva-academy.ch/
http://www.hiik.de/en/
http://www.international-alert.org/
http://www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries
http://www.international-alert.org/resources/publications/conflict-sensitive-business-practice-guidance-extractive-industries
http://www.crisisgroup.org/
http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/crisiswatch.aspx
http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=137
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.srz.com/conflict_minerals_resource_center/
http://www.pcr.uu.se/research/UCDP/
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
http://www.un.org/en/peacekeeping/operations/current.shtml
http://www.un.org/en/sc/documents/resolutions/index.shtml
http://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-163.htm
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 7) કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનનમાાંથી પ્રાપ્તી  

 

E. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનન (એએિએમ) એ ઔપચારીક અથવા અનૌપચારીક કામર્ીરીઓ છે જે વધ  
પ્રબળ રીતે સુંર્ોધન, તનષ્ટ્કષગણ. પ્રકક્રયા અને વાહનવ્યવહારના સરળીકૃત્ત સ્વરૂપો છે. એએસએમ સામાસય રીતે 
ઓછી મડૂીની જરૂકરયાત ધરાવે છે અને ઊંચા શ્રમની જરૂકરયાતવાળી ટેકનોલોજીનો ઉપયોર્ કરે છે. એએસએમ 
વ્યન્ટતર્ત ધોરણે કામ કરતા પ ર ષો અને સ્ત્રીઓનો તેમજ પકરવાર જૂથમાું કામ કરતા લોકોનો, ર્ાર્ીદારીમાું 
અથવા સહકારી સુંસ્થાના સભ્યો અથવા કાનનૂી સુંર્ઠનોના અસય પ્રકાર અને સેંકડો અથવા હજ્જજારો ખાણીયાઓને 
સમાવતા સાહસનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે.  
 

સ્ત્રોત:  
 સુંઘષગથી અસરગ્રસ્ત અને ઉંચ  જોખમ ધરાવતા તવસ્તારોમાુંની ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ્ ૃુંખલા માટે 

ઓઇસીડી ડય ૂકડલીજસસ માર્ગદર્ગન-સોન -બીજી આવતૃત્ત (2012) પરની પ રવણી 
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

 

સીઓપીનો કુશળ કારીગર અને નાના પાયાના ખનનમાાંથી પ્રાપ્પ્ત વવિાગ એવા સભ્યોને લાગ  પડે છે જે સોન ું, 
હીરા અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાત   સીધા એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી પ્રાપ્ત કરે છે. આના માટે આરજેસી સભ્યને 
આ જોર્વાઇ તેમને ઓડીટ પ્રકક્રયા માટે લાગ  પડે છે કે નહી તેને સ્પષ્ટ્ટ રીતે ઓળખી કાઢવાન ું રહરેે્. એએસએમ 
ઉત્પાદકો પાસેથી આડકતરી રીતે પ્રાચ્પ્તને, વધ  વ્યાપક રીતે કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના ય એન 
માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોના અમલીકરણના ર્ાર્રૂપે માનવ અતધકાર હઠેળ આવરી લેવામાું આવ્યા છે.  
 

સીઓપીના કુશળ કારીગર અને નાના પાયે ખનનમાાંથી પ્રાપ્પ્ત તવર્ાર્ને વાુંચવાનો રહરેે્ અને કારોબાર 
િાગીદારો, માનવ અવિકારો, િાંઘષગ-અિરગ્રસ્ત વવસ્તારો, િલામતી, બાળ મજૂર, બળજબરીપવૂગકના શ્રમ, 
િામદુાવયક િામેલગીરી, અિર આકારણી, કુશળ કારીગર અને નાના પાયે ખનન અને સીઓપીના મર્ક્ુગરી 
તવર્ાર્ોને અન રૂપ હોય તેમજ અમલી બનાવવાના રહરેે્.  
 

F. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયે ખનનના માર્ગદર્ગન હઠેળ એએસએમ તવરે્ પવૂગભતૂમકા પરૂી પાડવામાું આવી છે.  
 

કારોબાર િાગીદારો માટેના માર્ગદર્ગનમાું નોંધ્ય ું છે તેમ વૈતશ્વક અથગતુંત્રમાું કાયગરત કુંપનીઓએ તેમની પ રવઠા 
શ્ ૃુંખલામાું નૈતતક તસદ્ધાુંતો, માનવ અતધકારો તેમજ સામાજજક અને પયાગવરણીય દેખાવ માટે વધ  પડતી જવાબદારી 
ધારણ કરવા માટે વધ ને વધ  માર્ કરી રહી છે. એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી સોન ું, હીરા અથવા પ્લેટીનમ જૂથની 
ધાત  ની પ્રાચ્પ્ત એએસએમના ન કસાનકારક આચરણોમાું યોર્દાન આપવાની ર્ક્યતામાું વધારો કરે છે, તેમાું 
બળજબરીપવૂગકનાઅને બાળ શ્રમ, આરોગ્યને જોખમ અને કામદારો અને સમ દાયની સલામતીની અસરોનો 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
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સમાવેર્ થાય છે. આમ છતાું પણ એએસએમને વધ ને વધ  રીતે એક િેત્ર તરીકે ઓળખવામાું આવે છે, જે 
તવશ્વર્રના ર્રીબ પકરવારો અને સમ દાયો માટે ખરા તવકાસની તકો રજૂ કરે છે. એએસએમ એ અસુંખ્ય 
આંતરરાષ્ટ્રીય તવકાસ હતે  ઓન ું કેસિ છે અને બજાર ખેલાડીઓન ું તવર્ાળ પકરપે્રક્ષ્ય િેત્રના સકારાત્મક સવાાંર્ી 
પકરવતગનમાું ર્ાર્ ર્જવી ર્કે છે.  
 

માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવાની અને ડય ૂકડલીજસસ લાગ  પાડવાની કુંપનીઓની જવાબદારી છે ત્યારે આ 
જોર્વાઇ એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી સીધી રીતે પ્રાપ્ત કરતા સભ્યો પર ર્ાર મ કે છે.  પ્રત્યિ પ્રાપ્તીના સુંબ ુંધો 
ધરાવતા સભ્યો જોખમોન ું મલૂ્યાુંકન કરવાની શે્રષ્ટ્ઠ ન્સ્થતતમાું હોય છે, કેમ કે ગ્રાહકો જ્યાું પણ ર્ક્ય હોય ત્યાું 
ઓળખી કઢાયેલી અસરોના ઉકેલમાું સહકાર પરૂો પાડવા કે આપવા માટે તેમના પ રવઠાકારો સાથે કામ કરે છે. 
જ્વેલરી પ રવઠા શ્ ૃુંખલામાું ખનન િેત્રમાું અર્ત્યના ર્ાર્ન ું પ્રતતતનતધત્વ કરતા હોવાથી માનવ અવિકાર પર 
સીઓપી6 હઠેળ ડય ૂકડલીજસસ હાથ ધરવા માટે આ સીઓપી જોર્વાઇ અને તેની સાથેના માર્ગદર્ગનનો હતે   
એએસએમ િેત્ર પર વધ  માકહતી પરૂો પાડવાનો છે.  
 

શે્રટઠ પ્રયાિો 
શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસો એટલે પ્રમાબણક, વાજબી રીતે કામ કરવ ું અને સુંબ ુંતધત જવાબદારી અદા કરવા માટે સકારાત્મક 
પ્રયાસ કરવા તેવો થાય છે. આ કકસ્સામાું માનવ અતધકારના દ ર પયોર્, અસલામત કાયગ અને મોટી પયાગવરણ 
અસરોન  ઉપાર્જન કરવામાું વ્યસ્ત એએસએમ ઉત્પાદકોના જોખમમાું ઘટાડો કરવો અથવા ટાળવો છે.  
 

પ્રિાવક ક્ષમતા 
એએસએમ ઉત્પાદકો પર સભ્યોનો પ્રર્ાવ કારોબારના આતથિક અને સામાજજક સુંદર્ગ અને તેમની અને એએસએમ 
(જો હોય તો)ની વચ્ચે વ્યાપારી સબુંધોના પ્રકારને આધારે અલર્ અલર્ રહરેે્. શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયત્નોન ું મલૂ્યાુંકન કરતી 
વખતે ઓડીટરો સભ્યોના પ્રર્ાવક િમતાને ધ્યાનમાું લેરે્.  
 

G. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય 

એએસએમના આચરણ દ્વારા ઊર્ા થયેલા જોખમોન ું મલૂ્યાુંકન કરવા અને તેમાું ઘટાડો કરવા કે તેને ટાળવાની 
જવાબદારી અસુંખ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અતધકાર સાધનો સાથે સ સ ુંર્ત છે અને તેને ટેકો પરૂો પાડે છે, જેમાું 
કારોબાર અને માનવ અતધકાર પરના ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો અને શ્રમ અતધકારો પરના આઇએલઓ 
સુંમેલનનો સમાવેર્ થાય છે. વધારાની માકહતી માટે માનવ અવિકારો પરના માર્ગદર્ગન જ ઓ.  
 

સોન ું અને હીરાઓમાું જવાબદાર એએસએમ આચરણો માટેના ધોરણો જે તે સુંસ્થાન ું કેસિ છે, જેમ એલાયસસ 
એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇનીંર્ (એઆરએમ), ડાયમુંડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેટીવ ઇસટરનેર્નલ 
(ડીડીઆઇઆઇ) અને ફેરરેડ ઇસટરનેર્નલ (એફએલઓ). કુશળ કારીગર અને નાના પાયાના ખનન માટેન ું 
માર્ગદર્ગન જ ઓ.  
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H. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો લાગ  પાડવા માટે સામાસય 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને ટેકા માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ  તરીકે 
જોવ ું જોઇએ.  

 

 િીઓપી 7: એએિએમ પાિેથી પ્રાપ્ત કરતા: સભ્યોના તનયુંત્રણ હઠેળ ન હોય એવા એએસએમ ઉત્પાદકો 
પાસેથી હીરા, સોના અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓની સીધી પ્રાચ્પ્ત કરતા સભ્યોઃ  

 

a. તનયતમતપણે બળપવૂગક કરાવવામાું આવતાું શ્રમ, બાળ-મજૂરીના વરવા પ્રકારો, અસ રબિત કામની 
પકરન્સ્થતતઓ, અતનયુંતત્રત પારાના ઉપયોર્ અને અસય નોંધપાત્ર પયાગવરણીય અસરોના જોખમોની 
આકારણી કરરે્ અને 

b. હકારાત્મક રીતે પદ્ધતતઓને પ્રર્ાતવત કરવા અને જોખમોને ઘટાડવા અથવા તનવારવા અને પ્રતતકૂળ 
માનવ અતધકારો અને પયાગવરણીય અસરોના ઉપચાર ઉપલબ્ધ કરાવરે્ અથવા સહકાર આપરે્. 

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ખનન એકમો સાથે સભ્યની કામર્ીરીના તવસ્તારની મયાગદામાું જો એએસએમ સપ્લાયરો ન્સ્થત હોય 
તો સભ્યોએ જોખમો ઓળખી કાઢવા જોઇએ અને તેના સામાજજક સામેલર્ીરી કાયગક્રમ અને અસર 
મલૂ્યાુંકન અને જોખમ ર્મન આયોજનના આંતકરક ર્ાર્ તરીકે જોખમો ઘટાડવાના કે ટાળવાના 
પ્રયત્નો હાથ ધરવા જોઇએ (જ ઓ કુશળ કારીગર અને નાના પાયાના ખનન, િામદુાવયક િામેલગીરી, 
િાંઘષગ અિરગ્રસ્ત વવસ્તારો, અિર મલૂયાાંકન, મર્ક્ુગરી, પયાગવરણીય િાંચાલન અને બાળ મજૂર). 

o જો એએસએમ સપ્લાયરો સભ્યથી અલર્ તવસ્તારમાું ન્સ્થત હોય તો, સભ્યએ સુંર્તવત જોખમોને 
ઓળખી કાઢવા માટે અન કૂળ હોય તેવી ડય ૂકડલીજસસ હાથ ધરવી જોઇએ. ડય ૂકડલીજસસ પર્લાુંઓ 
ઇન-હાઉસ હાથ ધરવા જોઇએ અને/અથવા સ્થાતનક અન ર્વ ધરાવતા વ્યાવસાતયકોનો ઉપયોર્ 
કરવો જોઇએ અને સ્થળ મ લાકાતનો પણ સમાવેર્ કરવો જોઇએ.  

o જો સભ્ય એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી સીધી રીતે જ પ્રાપ્ત કરતો હોય તો એએસએમ ઉત્પાદક 
કાયદેસર રીતે કામ કરે છે કે નહી અથવા એએસએમના ઉત્પાદકો કાયદાને ટેકો આપવા માટે શે્રષ્ટ્ઠ 
પ્રયત્નો કરે છે કે નહી તેની સભ્યએ ખાતરી કરવી જોઇએ. કાયદાઓ અનેક રીતે બની ર્કે છે, જેમાું 
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે:   

 એએસએમ ઉત્પાદકો તેમની જાતે સ્થાતનક કાયદાની જરૂકરયાતોને પહોંચી વળે છે અને જો 
તે કાયદો એએસએમ િેત્ર1

 માું ઉત્પાદકોને યોગ્ય હોય તો સ્વતુંત્ર રીતે નોંધણી કરાવે છે.;  
 જો સ્થાતનક કાયદો સ્વીકૃતત્ત આપે તો સભ્યના સ્વીકૃત્ત તવસ્તારમાું કામ કરતા એએસએમ 

ઉત્પાદકો સાથે સભ્ય કરાર કરી ર્કે છે જે એએસએમ ઉત્પાદકોને સભ્યની જમીન પર કામ 
કરવાની મુંજૂરી આપે છે. નીચેના બ લેટમાું સચૂવવામાું આવેલ પ્રકક્રયાનો આ પ્રકારના 
કરારને તવકસાવવામાું ઉપયોર્માું લઇ ર્કાય છે.   

                                                 
1
 કેટલાક દેર્ોમાું એક કાયદેસરના એકમ તરીકે નોંધણી કરાવવા અન ેકામર્ીરી કરવાની જરૂકરયાતો મોટા પાયાના ખનન િતે્ર 
માટે તવકસાવવામાું આવી હતી અન ેજે કદાચ એએસએમ ઉત્પાદકો માટે વાસ્તતવક ન હોઇ ર્કે.   
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તપાિો: 
 સોન ું, હીરાઓ અથવા પ્લેટીનમ જૂથની ધાત  ઓના સીધા એએસએમ પ રવઠાકારો સાથે સુંલગ્ન જોખમોન ું તમે કઇ રીતે મલૂ્યાુંકન 

કય ાં છે તે તમે ઓડીટરને બતાવી ર્કો? 

 શ ું તમે ઓડીટરને બતાવી ર્કો કે તમે જોખમો ઘટાડવાન ું કે ટાળવા માટે કેવા અબર્ર્મો અપનાવ્યા છે? 

o નીતતને તવકસાવવાની જરૂર છે, જેને એએસએમ ઉત્પાદકો સાથેના સહયોર્થી કરવી જોઇએ. આ 
પ્રકક્રયામાું સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: સભ્ય નીતતનો મ સદ્દો તૈયાર કરે છે, ત્યારબાદ એએસએમ ઉત્પાદકોને 
તવરે્ કટપ્પણીઓ/બચિંતાઓ પરત્વે પ્રતતર્ાવ અને વહેંચણી કરવા માટેની તક આપવામાું આવે છે અને 
અંતે સભ્ય એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી મેળવેલા પ્રતતર્ાવોને આધારે નીતત પણૂગ કરે છે. આ 
નીતતનો સભ્ય અને એએસએમ પ રવઠાકારો દ્વારા અન સરવામાું આવનારી ર્રતો અને આચરણો 
નક્કી કરવા માટે ઉપયોર્માું લઇ ર્કાય છે તેની સાથે ઉપાયાત્મક પર્લાુંઓ માટે જે સ્વીકૃતત્તઓ 
આપવામાું આવી હોય, તેને સમય જતા જરૂકરયાત પણૂગ કરવા માટે હાથ ધરવાની જરૂર હોય છે. આ 
નીતત સભ્યને સબુંધમાથી નીકળી જવા માટે કારણભતૂ હોય તેવી કોઇપણ ર્રત અથવા પ્રવતૃત્તઓની 
સ્પષ્ટ્ટતા કરી ર્કે છે.   

o ઓળખી કઢાયેલા જોખમો પરની દેખરેખ અને સ ધારવા માટેના અબર્ર્મોમાું  નીચેનાનો સમાવેર્ 
થઇ ર્કે છે: 

 સભ્ય અથવા તેના પ્રતતતનતધ દ્વારા સુંર્વતઃ સ્થળ મ લાકાત દ્વારા ન્સ્થતતની અને આચરણોની 
દેખરેખ. 

 તાલીમ અને ટેકતનકલ સહાયના અસય સ્વરૂપો અને કામ કરવાની ન્સ્થતતમાું સ  ધારો કરવાની 
સલાહ અને અસરો ઘટાડવા, ખાસ કરીને મક્ય ગરી, પયાગવરણ વ્યવસ્થાપન અને આરોગ્ય 
અને સલામતીની િક્ષ્ટ્ટએ. 

 િમતા-તનધાગરણ માપદુંડો, જેમ કે સામ દાતયક આરોગ્ય અને રૈ્િબણક પ્રોજેટટો અને 
બળજબરીપવૂગકના અને બાળ મજૂર પર સામ દાતયક તર્િણ.  

 સ્થળની ન્સ્થતત અને આચરણોને પ્રોત્સાહન મળે અને સ ધારાઓ થાય તે માટે નાણાુંકીય 
વળતરો. 

o એએસએમ સોનાના ઉત્પાદનમાું મક્ય ગરીનો ઉપયોર્ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે નોંધપાત્ર બચિંતાની બાબત 
છે. તમનામાતા સુંમેલન અન સાર સૌથી ખરાબ આચરણોને તબક્કાવાર દૂર કરવા માટેના સમથગનમાું 
સખત પ્રયત્નો કરવા જોઇએઃ ઓરન  સુંપણૂગ સ ુંયોજન, સુંયોજનન ું અથવા પ્રોસેસ કરેલા સુંયોજનન ું 
ખ લ્લામાું બળવ ું, અને તનવાસી તવસ્તારોમાું સ ુંયોજનન ું બળવ ું, અને તબળયાના કચરામાું સાઇનાઇડ 
ર્ાળણ, ઓર અથવા અવરે્ષો કે જેમાું મક્ય ગરીને દૂર કયાગ તવના મક્ય ગરી ઉમેરવામાું આવ્ય ું છે. 
વધારાની માકહતી મર્ક્ુગરી માર્ગદર્ગન જ ઓ.  

 

 

F. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનન પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 એલાયસસ ફોર કરસ્પોસસીબલ માઇતનિંર્ (એઆરએમ) 

www.communitymining.org 

http://www.communitymining.org/
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 એલાયસસ ફોર કરસ્પોસસીબલ માઇનીંર્ (એઆરએમ) –ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનન માટે 
કાયદેસરતા માર્ગદતર્િકા (એએસએમ) – ચચાગ માટેનો મ સદ્દો (2011) 

www.communitymining.org/attachments/059_ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.pdf 

 એલાયસસ ફોર કરસ્પોસસીબલ માઇનીંર્ (એઆરએમ) – કરસ્પોસસીબલ માઇનીંર્ માટે રોક સોલીડ ફેરફારો 
(2011) 
www.communitymining.org/attachments/059_RSC_FINAL_web_low.pdf 

 એંગ્લોર્ોલ્ડ અર્ાુંતત – ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનનનો સુંપકગ  (2006) 

www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-
mining.htm  

 રબિત તવસ્તારોમાું ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનન અને મહત્ત્વપણૂગ ઈકોસીસ્ટમ કાયગક્રમ 

(એએસએમ-પીએએસઇ) 
www.asm-pace.org 

 આટીસ્નલ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ (AGC) 

www.artisanalgold.org/home 

 કોમદેવ– ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનન (એએસએમ) (2012) 

commdev.org/section/topics/artisanal_mining  

 CommDev/CASM/ICMM – એકી સાથે કામ કરતા: મોટા પાયાન ું ખનન ક ર્ળ કામદાર અને નાના 
પાયાના ખાબણયાઓ સાથે કેવી રીતે સામેલ થઇ ર્કે (2008) 

commdev.org/content/document/detail/2018/  

 સમ દાયો અને નાના પાયાન ું ખનન (સીએએસએમ) – તવશ્વ બેસક જૂથ દ્વારા યજમાનપદ  
www.artisanalmining.org/index.cfm  

 ડાયમુંડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેટીવ (ડીડીઆઇ) – આટીસ્નલ એલ્લ તવયલ ડાયમુંડ માઇનીંર્ (2009) 

www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php  

 ડાયમુંડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેટીવ (ડીડીઆઇ) – આટીસ્નલ એલ્લ તવયલ ડાયમુંડ માઇનીંર્ની 
તમકેનીનાઇઝેર્ન: અંતરાયો અને સફળ પકરબળો (2010) 

www.ddiglobal.org/login/Upload/Mechanisation-Alluvial-Artisanal-Diamond-Mining.pdf 

 એસ્ટીલે લેતવન બલ. – પજ્બ્લકેર્સસ 

www.estellelevin.com/publications 

 માનવ અતધકાર દેખરેખ – ઝેરી તમશ્રણ. માલીમાું બાળ મજૂર, મક્ય ગરી અને આટીસ્નલ ર્ોલ્ડ માઇનીંર્ 

(2011)  

www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf 

 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સુંર્ઠન (આઇએલઓ) – નાના પાયાના ખનન પરની હકીકતો 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf  

 પયાગવરણ અને તવકાસ માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થા (આઇઆઇઇડી) – ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના 
ખનનના પડકારો પ્રત્યે પ્રતતર્ાવ આપતા: જાણકારી નેટવકગ કેવી રીતે સહાય કરે છે? (2013) 

pubs.iied.org/16532IIED.html?c=energy/mining 

 વૈતશ્વક મક્ય ગરી પ્રોજેટટ –નાના પાયાના ખનનમાું મક્ય ગરીનો પ રવઠો અને માર્ (2007)  

www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to
%20UNEP%20GC24.pdf 

 સુંઘષગ અસરગ્રસ્ત અને ઊંચા જોખમવાળા તવસ્તારોમાુંથી ખતનજોની જવાબદાર પ રવઠા શ્ ૃુંખલા પર 
ઓઇસીડી ડય ૂકડલીજસસ માર્ગદર્ગન, બીજી આવતૃત્ત (2012) 

www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm  

http://www.communitymining.org/attachments/059_ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.pdf
http://www.communitymining.org/attachments/059_RSC_FINAL_web_low.pdf
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.asm-pace.org/
http://www.artisanalgold.org/home
http://commdev.org/section/topics/artisanal_mining
http://commdev.org/content/document/detail/2018/
http://www.artisanalmining.org/index.cfm
http://www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php
http://www.ddiglobal.org/login/Upload/Mechanisation-Alluvial-Artisanal-Diamond-Mining.pdf
http://www.estellelevin.com/publications
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf
http://pubs.iied.org/16532IIED.html?c=energy/mining
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
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 ય નાઇટેડ નેર્સસ એસવાયમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક મક્ય ગરી ર્ાર્ીદારી –વ્યવહાર  માર્ગદતર્િકા: ક ર્ળ 
કારીર્ર અને નાના પાયાના સોનાના ખનનમાું મક્ય ગરીનો વપરાર્ ઘટાડતા (2012) 

www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech
%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એસવાયમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક મક્ય ગરી ર્ાર્ીદારી – એટવાડોર, મોંર્ોબલયા, 
પેર , તાસઝાનીયા અને ય ર્ાસડા (2012)માું અન ર્વો પર આધાકરત ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના 
સોનાના ખનનમાું ઔપચારીકતા સુંપકગન  ું પ ૃ્ થકરણ 

www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/For
malization%20Document%20Final%20June%202012.pdf 

 તવશ્વ બેસક-ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના ખનનન ું જાતત પકરમાણ: ઝડપી આકારણી ટલૂકીટ (2012) 

commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf 

 
  

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 8) િામદુાવયક વવકાિ  
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

સમ દાય ર્બ્દ સામાસય રીતે તરત અને આસપાસના તવસ્તારોની વસ્તીને લાગ  પડે છે, જેઓને કુંપનીની પ્રવતૃત્તઓ 
દ્વારા અમ ક રીતે અસર થઇ હોય છે; આ અસરો કદાચ પ્રકારની િક્ષ્ટ્ટએ આતથિક અને સામાજજક તેમજ પયાગવરણીય 
હોઇ ર્કે છે.  
 

જેમને સમ દાય તરીકે ઓળખી કાઢવામાું આવ્યા છે તેવા લોકોના જૂથની મયાગદામાું મલૂ્યો અને કહતોની વૈતવધ્યતા 
હોય છે. સમ દાયો સમાન અથવા ન્સ્થર હોતા નથી.  
 

સામ દાતયક તવકાસ એ એવી પ્રકક્રયા છે જેમાું લોકો તેમના સમ દાયની મજબતૂાઇ અને અસરકારકતામાું વધારો કરે 
છે, તનણગય લેવામાું તેમની ર્ાર્ીદારીમાું વધારો કરે છે અને તેમના જીવન પર વધ  લાુંબા ર્ાળાનો અંક ર્ પ્રાપ્ત 
કરે છે. આમ સમ દાયો માટે કરવાથી સ્થાતનક લોકોની જરૂકરયાતો અને અબગ્રમતાઓન ું પ્રતતબબિંબ પાડે છે.  
 

સ્ત્રોત:  

 ખનન ઉદ્યોર્ (ઓસ્રેલીયા)માટે અગ્રણી આચરણ સાતત્યપણૂગતા તવકાસ કાયગક્રમ- સામ દાતયક સામેલર્ીરી 
અને તવકાસ (2006) 

 www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf  

 ખનન અને ધાત  ઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય પકરષદ  (આઇસીએમએમ) – સામ દાતયક તવકાસ ટલૂકીટ (2012) 

www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-
toolkit 

 

સીઓપીના િામદુાવયક વવકાિ તવર્ાર્ એવા એકમોને લાગ  પડે છે જે ઉપર દર્ાગવ્યા અન સાર સમ દાયમાું 
કામર્ીરી કરે છે.  
 

િામદુાવયક વવકાિ જોર્વાઇઓ માનવ અતધકારના સુંદર્ગમાું અને ખનન િેત્રમાું સભ્યો માટે િામદુાવયક 
િામેલગીરી, સ્થાવનક લોકો અને મફત પવૂગ અને સમુાડહતગાર િાંમવતની જોગવાઇઓ અને કુશળ કારીગર અને 
નાના પાયાના કારીગરો સાથે લાગ  પડે છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

િામદુાવયક વવકાિ 

સામ દાતયક તવકાસમાું આતથિક, સામાજજક અને સાુંસ્કૃતતક તવકાસનો સમાવેર્ થાય છે અને તે માનવ અતધકારના 
તસદ્ધાુંતો સાથે ર્ાઢ રીતે સુંકળાયેલ છે. સામ દાતયક તવકાસમાું કુંપનીઓન ું સ્વૈચ્ચ્છક યોર્દાન તવતવધ માળખાઓમાું 
સ્પષ્ટ્ટ રીતે અલર્ પડી ર્કે છે, ઉદાહરણ તરીકે તવકતસત કે તવકસતા દેર્ોમાું અથવા ગ્રાતમણ અથવા ર્હરેી 

http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
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તવસ્તારોમાું. કુંપનીઓનો સુંપકગ સ્થાતનક કારોબારના પ્રકાર અને માત્રા, ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતો અને અત્યુંત અર્ત્યની 
સ્થાતનક લોકોનો જરૂકરયાતો અને અબગ્રમતાઓ સકહતની સ્થાતનક ર્રતો અન સાર નક્કી કરવો જોઇએ.   
 

સમ દાયનો સુંપકગ , પ્રાદેતર્ક સહકાર અને અસય એજસસીઓ સાથે ર્ાર્ીદારી સાતત્યપણૂગ સામ દાતયક તવકાસની 
રચના માટેના આવશ્યક અંર્ો છે. કારોબારોએ સ્થાતનક સમ દાય અબગ્રમતાઓ, ક દરતી તવકાસ લક્ષ્યાુંકો અને જ્યાું 
ર્ક્ય હોય અને યોગ્ય હોય ત્યાું પ્રવતગમાન કાયગક્રમોનો ટેકો લઇને પ્રાપ્ત કરવાની ઇચ્છા રાખવી જોઇએ. ઘણી 
વખત કાયગક્રમો લાુંબા ર્ાળા પર કેક્સિત હોય છે અને તર્િણ, આરોગ્ય, જાતત, પયાગવરણ, આતથિક તવકાસ અને 
સાુંસ્કૃતતક પ્રવતૃત્તઓ જેવા મ દ્દાઓ પર ધ્યાન કેક્સિત કરી ર્કે છે. જ્યાું વ્યવહાર ું હોય ત્યાું કારોબારોએ અસયોની 
જવાબદારી હોય, ખાસ કરીને સરકારની, તેવી જગ્યાએ પોતાની ભતૂમકા ર્જવવાથી દૂર રહવે  ું જોઇએ અને તેના 
બદલે સામ દાતયક તવકાસ ર્ાર્ીદારી અથવા સહયોર્ાત્મક ખ્યાલ અપનાવવા જોઇએ. કુંપનીઓ ચોક્કસ પ્રકારની 
ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે – પરુંત   ફટતને ફટત સામ દાતયક તવકાસ ‘કરી’ ર્કે નહી. સામ દાતયક તવકાસમાું વ્યવહાર  
િક્ષ્ટ્ટકોણમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

 તાલીમ, રોજર્ારી આપવી અને ઓછા કામમાું લેવાતા કામદારોને જાળવી રાખવા માટેના કાયગક્રમોની 
રચના કરવી; 

 પ રવઠાકારને વૈતવધ્યસર્ર કાયગક્રમો આપવા; 
 સમ દાય આધાકરત અને લઘ મતત માબલકીના કારોબારોને ટેકો આપવો; 
 સામ દાતયક તવકાસ નાણાુંકીય સાધનો અને સુંસ્થાઓમાું રોકાણ કરવ ું; 
 સેવા પરૂી પડાઇ ન હોય તેવલા બજારોમાું રીટેઈલ સ્ટોસગ, મ ખ્ય કાયાગલયો, ઉત્પાદન, વખારો અને હરેફેર 

એકમોની સ્થાપના કરવી; 
 રૈ્િબણક તકોમાું શે્રષ્ટ્ઠતાને પ્રોત્સાન આપવા માટે સ્થાતનક અને પ્રાદેતર્ક રૈ્િબણક કેસિો વચ્ચે મધ્યસ્થી 

કરવી; 
 પયાગવરણ દેખરેખ અને ક દરતી સુંર્ાધન વ્યવસ્થાપનમાું સ્થાતનક સમ દાયના સભ્યોને તાલીમ આપવી. 

 

ખનનના સુંદર્ગમાું ખાણ અને તેના સુંલગ્ન સમ દાય તવકાસ કાયગક્રમોન ું અન્સ્તત્વ સ્થાતનક, પ્રાદેતર્ક અને વધ  
રાષ્ટ્રીય તવકાસમાું નોંધપાત્ર, કદાચ પ્રર્ાવર્ાળી ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે. આ બાબત કાયગક્રમના આયોજન અને 
રચનામાું ર્ારે સખ્તાઇ માર્ી લે છે. તેમાું નીચેની બાબતો પર ધ્યાન આપવાની જરૂકરયાત પડી ર્કે છે: 

 યોગ્ય હોય તેમ તવકાસ ર્ાર્ીદારો અને સ્થાતનક સમ દાયના સભ્યો સાથે કામ કરતી વખતે સામાજજક-
આતથિક આકારણીમાું પાયાર્ત રેખાઓ, દેખરેખ અને તનયતમત આકારણી; 

 સામ દાતયક ર્ાર્ીદારી માટે ક ર્ળતાઓ અને િમતા તનધાગરણ અને કામર્ીરીના આય ષ્ટ્ય દરતમયાન 
કાયગટમોની તક હાથ ધરવાની િમતા; 

 ખનન પછીના ગ જરાન માટે એક બહ -કહતધારકોની યોજના અને િમતા તવકાસ. 

 

વ્યવહારમાું લાગ  પાડવા માટે સામ દાતયક તવકાસ પડકારરૂપ ખ્યાલ હોઇ ર્કે છે. તવચારવાના મ દ્દાઓમાું તકોની 
રચનાનો સમાવેર્ થાય છે જેથી મકહલાઓ તનણગય કરવાની પ્રકક્રયા અને તવકાસ તકોમાું વધ  અથગપણૂગ રીતે 
ર્ાર્ીદારી કરી ર્કે; સમ દાયો સાથે અંક ર્ની વહેંચણી કરી ર્કે; સમ દાયોમાું સીમાુંત અને ન કસાનના સુંર્વ હોય 
તેવા લોકો સ ધી પહોંચવ ું; સમ દાયના જ્ઞાન સાથે તનષ્ટ્ણાતના જ્ઞાનન ું સમતોલન સાધવ ું; અને લાુંબા ર્ાળાની 
સ્થાતનક સાતત્યપણૂગ  તવકાસ વ્યહૂરચનામાું યોર્દાન આપવ ું.  કેટલીક સુંસ્કૃતતઓમાું કારોબાર સામ દાતયક તવકાસ 
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પ્રવતૃત્તઓમાું કદાચ સકક્રય હોઇ ર્કે છે પરુંત   જાહરેમાું તેમને પ્રોત્સાહન આપવામાું અતનચ્છા વ્યટત કરે છે, કેમ કે 
આ બાબતને તેમની આપવાની ર્ાવનાની તવર દ્ધ હોવાન ું ર્ણાય છે.  
 

પડકારો હોવા છતાું સફળ તવકાસ પ્રયત્નો કાયગદળની ર્રતી અને જાળવી રાખવાના ટેકામાું મદદરૂપ નીવડી ર્કે 
છે, બ્રાસડની છાપમાું અને કમગચારી તનષ્ટ્ઠામાું વધારો કરે છે અને તુંદ રસ્ત સમ દાયોમાું યોર્દાન આપે છે.  
 

C. મખુ્ય પહલેો અને માળખુાં 
 

સામ દાતયક તવકાસ એ મોટા ર્ાર્ના કકસ્સાઓમાું એક સ્વૈચ્છીક વ્યવસાતયક પ્રવતૃત્ત છે જો કે તે વ્યાપકપણે નવા 
અથવા તવસ્તરી રહલેા ઔદ્યોબર્ક પ્રોજેટટ્સ માટે તવકાસની મુંજૂરીના ર્ાર્રૂપે ફરજજયાત જરૂરીયાતો અથવા 
સમ દાયો અથવા સરકારો સાથેના કરારનો એક ર્ાર્ છે.  
 
 તવકાસ માટેન ું મહત્ત્વપણૂગ આંતરરાષ્ટ્રીય માળખ ું ય નાઈટેડ નેર્સર્ ડેવલપમેસટ પ્રોગ્રામ ય એનડીપી ન ું તમલેતનયમ 
ર્ોલ્સ એમડીજી છે. આવા આઠ એમડીજીમાું ર્રીબી અને ભખૂમરાનો અંત ,વૈતશ્વક તર્િણ ,જાતતય સમાનતા ,બાળ 
આરોગ્ય ,પ્રસ તા માતાન ું આરોગ્ય ,એચઆઈવી એઈ્સનો મ કાબલો અને  પયાગવરણીય તનર્ાવનો સમાવેર્ થાય 
છે .આ એમડીજી સાથે મળીને તમામ રાષ્ટ્રો અને તવશ્વની અગ્રણી તવકાસ સુંસ્થાઓની સુંમતતથી  5102 ની 
સમયમયાગદા સાથે એક બ્લ તપ્રસટ તૈયાર કરી છે .એમડીજી દ્વારા સર્જવામાું આવેલ સુંવેર્ને આર્ળ વધારવા માટે 
ય એન સરકારો ,સમાજ અને અસય ર્ાર્ીદારો સાથે કામ કરી રહી છે અને  5102 પછીના એજસડા માટે આર્ળ વધી 
રહી છે .એમડીજી સરકારો પ્રત્યે કકટબદ્ધ હોય છે અને આ સાથે તેમને ખાનર્ી િેત્ર અને સામાજજક સુંસ્થાઓ દ્વારા 
સમ દાય તવકાસ આયોજન માટે મહત્ત્વપણૂગ માળખ ું પ્રદાન કરવામાું આવે છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

આ સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજીયાત જરૂરીયાતોના અમલ માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂૂ પાડે છે .આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી તેમજ તેને માકહતી અને સમથગનના પ્રારુંબર્ક 
બબિંદ  તરીકે જોવ ું જોઇએ. 
 

• િીઓપી 8: િામદુાવયક વવકાિ: સભ્યો સમ દાતયક પહલે મારફતે તેઓ જ્યાું કામ કરી રહ્ાું છે તે 
સમ દાયોના તવકાસ માટે સહકાર આપરે્ 
 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o અસયો સાથે ર્ાર્ીદારીની તક તરીકે સમ દાયના તવકાસનો અબર્ર્ામ રાખવો જોઇએ. 
સમ દાયના તવકાસ, ર્ાતવ સમ દાય અને સમ દાય પ્રત્યે વ્યહૂાત્મક અબર્ર્મ પ્રવતગમાન 
અને/અથવા પ્રાદેતર્ક તવકાસ યોજનાઓને કુંપનીના ઉદે્દર્ોને જોડવા માટે કામ કરી ર્કે છે. 

o યોગ્ય સામ દાતયક તવકાસ ક ર્ળતા ઘડો, જેથી સ્થાતનક, પ્રાદેતર્ક અને.અથવા રાષ્ટ્રીય સુંદર્ો 
સમજી ર્કાય અને તેની પર ધ્યાન આપી ર્કાય. 

o કુંપનીની પ્રવતૃત દ્વારા જેમને ન કસાન થઇ ર્કે તેમ હોય અથવા સીમાુંત હોય તેમની 
અબગ્રમતા સાથે જે લોકો રસ ધરાવતા હોય અને અસરગ્રસ્ત હોય તેવા સમ દાયના ર્ાર્ોને 
ઓળખી કાઢવા માટે કહતધારકોની કાયગ કવાયત હાથ ધરો. 
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તપાિો: 
 શ ું તમે અસરગ્રસ્ત સમ દાયમાું અબગ્રમ કહસ્સેદારો ઓળખી કાઢયા છે? 

 શ ું સમ દાયના સભ્યો તમારી સમ દાયની પહલેની રચના અને પહોંચાડવામાું સામેલ છે? 

 અસરગ્રસ્ત સમ દાયોના તવકાસના સમથગનમાું શ ું તમે પહલે હાથ ધરી છે? 

 તેઓ કેટલી ફાયદાકાર અસર ધરાવરે્ અને તેની કેવી રીતે આકારણી કરારે્? 

 

o હાલના સામ દાતયક તવકાસ કાયગક્રમોને ઓળખી અને ર્ાર્ીદારી કે સમથગનના અસય પ્રકારોની 
તવચારણા કરવી જોઇએ. 

o તમારી સામ દાતયક પહલેના લક્ષ્યો, અન સરવાના મ ખ્ય તસધ્ધાુંતો, અને કમગચારીઓ તથા 
અસય કહતધારકોની અપેિાઓ નક્કી કરો. 

o યોજનાના લાર્ોની ફાળવણી અંરે્ના તનણગયોમાું ર્ાર્ લેવામાું સમ દાયોને સિમ બનાવવાને 
કારણે સામ દાતયક તવકાસ કાયગક્રમોની સાતત્યપણૂગતા વધે છે. મકહલાઓ અને ન કસાન થવાની 
સુંર્ાવનાવાળાઅને/અથવા સીમાુંત જૂથોને સમાવી ર્કાય તે રીતે સમ દાયના સભ્યોની 
વૈતવધ્યતાનો સમાવેર્ કરો. 

o ઔપચાકરક કે અનૌપચાકરક ર્ાર્ીદારીઓમાું કામ કરવાથી પ નરાવતગન, ખચાગ અને ખનન 
કામર્ીરીઓ પરની તનર્ગરતામાું ઘટાડો થઇ ર્કે છે. ખાનર્ી, સરકારી, એનજીઓ, અને 
સામાજીક સુંસ્થાઓ સુંય ટત પ્રયાસોમાું તવતવધ કૌર્લ્ય અને સુંસાધનો લાવી ર્કે છે. 

o તમારી સામ દાતયક તવકાસ પહલેન ું તનરીિણ કરતા રહીને તેન ું સમયાુંતરે પસુંદર્ીના સચૂકો 
સામે મલૂ્યાુંકન કરો. તનયતમત દેખરેખ અને મલૂ્યાુંકન સફળતામાું વધારો કરવા માટેની 
ર્ોઠવણીમાું સહાય કરે છે.  

o તનરીિણ પ્રકક્રયામાું ર્ાર્ લેવામાું સમ દાયના સભ્યોને સામેલ કરવા એ પ્રતતર્ાવ તવસ્તારવા 
અને બહોળા સમ દાયને પ્રર્તતનો સુંદેર્ાવ્યવહાર પરૂો પાડવાનો એક ઉપયોર્ી રસ્તો છે. 
પકરણામોના આંતકરક અને બાહ્ અહવેાલો મારફતે કાયગક્રમ માટે વ્પક સમથગન પાયાને 
પ્રોત્સાહન આપી ર્કે છે.  

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો સામ દાતયક તવકાસ પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 સામાજજક જવાબદારી માટે કારોબાર – સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને તવકાસ તવરે્ બીએસઆર ઇનસાઇટ 
આટીકલ  
www.bsr.org/en/topic/channel/bsr-insight/community-engagement-development 

 ખનનમાું સામાજજક જવાબદારી માટેન ું કેસિ (સીએસઆરએમ)  - સામાજજક સામેલર્ીરી અને તવકાસ  

http://www.csrm.uq.edu.au/Research/CommunityEngagementandDevelopment.aspx 

 ખનન અને ધાત  ઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય પકરષદ (આઇસીએમએમ) – સામ દાતયક તવકાસ ટલૂકીટ (2012) 

www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-
toolkit 

 ICMM ન્સ્થતત તનવેદન– ખનન: તવકાસ માટે ર્ાર્ીદારીઓ (2010) 

www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements 

 આંતરરાષ્ટ્રીય તધરાણ તનર્મ (આઇએફસી) CommDev કાયગક્રમ 

commdev.org/extractives/ 

http://www.bsr.org/en/topic/channel/bsr-insight/community-engagement-development
http://www.csrm.uq.edu.au/Research/CommunityEngagementandDevelopment.aspx
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements
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 ખનન ઉદ્યોર્ (ઓસ્રેલીયા) માટે અબગ્રમ આચરણ સાતત્યપણૂગતા તવકાસ કાયગટમ – સામ દાતયક સામેલર્ીરી 
અને તવકાસ (2006) 

www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf  

 સહસ્ત્રાબાદી તવકાસ લક્ષ્યાુંકો 
www.un.org/millenniumgoals/  

 તવશ્વ બેસક-સમ દાય આધાકરત તવકાસ 

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:43016
7~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html  

  

http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 9) લાાંચ અને ફેવિલીિેશન ચકૂવણુાં  
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

લાાંચનો અથગ છે કોઇપણ અજૂર્તી તરફેણની સીધી કે આડકતરી રીતે દરખાસ્ત કરવી, કે આપવ ું, તેમજ તેની 
માુંર્ણી કરવી કે સ્વીકાર કરવો: 

• એક જાહરે કે સરકારી અતધકારી (રાજકીય રીતે પહોંચ ધરાવતી વ્યન્ટત) 
• એક રાજકીય ઉમેદવાર, પિ કે અતધકારી; અથવા 
 • કોઈપણ ખાનર્ી િેત્રના કમગચારીઓ, ડાયરેટટરો કે અતધકારીઓ (કોઇપણ ખાનર્ી િેત્રના સાહસમાું 
કામ કરનાર અથવા સુંચાલન કરનાર વ્યન્ટત સકહત) અથવા તેમના એજસટસ કે પ્રતતતનતધઓ.  
 

ફેવિલીિેશન ચકૂવણુાં કોઈક વસ્ત   કે બાબત માટે અગ્રતા મેળવવા માટે ચકૂવવામાું આવે જે ચકૂવણ ું પ્રાપ્ત 
કરનારને તેમ કરી આપવ ું પડે છે.  
 

સ્ત્રોત: 

 ય નાઇટેડ કકિંગ્ડમ બ્રાઈબરી એટટ (2010) 

 www.thebriberyact2010.co.uk/what-is-a-bribe.asp 

 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા (2013) 

 

લાુંચ અને ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓની સીઓપીની કલમ તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

કેટલાક દાયકાઓ અર્ાઉ લાુંચ એ અનેક દેર્ોમાું કર કપાતને પાત્ર વ્યવસાય હતો. 1990ના દાયકાની પ્રારુંર્માું 
બબન સરકારી સુંસ્થાઓ ભ્રષ્ટ્ટાચાર સામે આંતરરાષ્ટ્રીય ઝુંબેર્ ર્રૂ કરી હતી. એ જાણીત   બસય ું હત  ું કે, ભ્રષ્ટ્ટાચાર એ 
વ્યન્ટતર્ત લાર્ માટે સત્તાનો દૂરૂપયોર્ હતો જે આતથિક તવકાસને અવરોધવા માટે ખાનર્ી લાર્ માટેની 
સૌંપાયેલી સત્તાનો દ ર પયોર્ હતો, જે સામાજને િીણ કરે છે અને રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને તવકૃત 
બનાવે છે. ભ્રષ્ટ્ટાચાર પયાગવરણીય અને શ્રમ પ્રમાણભતૂતાઓ, માનવ અતધકારના ઉપયોર્ અને કાયદાના 
તનયમમાું પણ અવરોધ ઊર્ો કરે છે.  
 

લાુંચ એ ભ્રષ્ટ્ટાચારન ું સૌથ વ્યાપક તતરસ્કૃત સ્વરૂપ છે. આજે લર્ર્ર્ તમામ દેર્ો લાુંચને ગ સહાકહત સ્વરૂપ 
બનાવી દીધ ું છે. ઘણાું દેર્ોમાું તો ગ સહો તવદેર્માું બસયો હોય તો પણ તેની સામે કાયગવાહી હાથ ધરવામાું આવે છે. 
લાુંચ રોકડ, ર્ેટો, આતત્યસત્કારરૂપે, લાર્ કે વચનોરૂપે હોઇ ર્કે છે. કેટલાક કકસ્સાઓમાું લાુંચ આપનાર 
ર્ન્ટતર્ાળી ભતૂમકા ધરાવે છે અને નાણાુંકીય લેવડદેવડ પર અંક ર્ ધરાવે છે. અસય કકસ્સાઓમાું લાુંચને જે તે 
વ્યન્ટતની ચકૂવણીમાું અસરકારક રીતે કાઢી લેવામાું આવતી હોય છે.   

http://www.thebriberyact2010.co.uk/what-is-a-bribe.asp
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ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણાઓએ ઐતતહાતસક રીતે તમશ્ર પ્રતતસાદ પ્રાપ્ત કયો છે. જ્યાું વેતન ઓછું છે અથવા તો 
સુંબ ુંધોમાું ર્ેટ આપવાન ું આવશ્યક હોય ત્યાું ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણઈઓ કેટલીક સુંસ્કૃતતઓમાું વત્તા કે ઓછા અંરે્ 
સ્વીકાયગ બની છે. આમ છતાું, ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણી અને લાુંચ વચ્ચે સ્પષ્ટ્ટ તફાવત વ્યવહારમાું મ શ્કેલ હોઇ ર્કે 
છે. આ કારણ માટે, ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓને ઘણી વખત લાુંચની સમકિ ર્ણવામાું આવે છે અને બબન 
ભ્રષ્ટ્ટાચાર પહલેમાું પ્રતતબુંતધત છે. 
 
કારોબારો વધ ને વધ  રીતે ભ્રષ્ટ્ટાચાર સામે મજબતૂ રીતે સામનો કરી રહ્ા છે. રોકાણકાર આત્મતવશ્વાસ અને 
કેટલાક િેત્રોની પ્રતતષ્ટ્ઠાઓ કારોબારની નૈતતકતાઓના કૌર્ાુંડો દ્વારા ધોવાઇ ર્ઇ છે. ભ્રષ્ટ્ટાચારને હવે કારોબાર 
પરના બોજ તરીકે સમજવામાું આવ્યો છે. ય એન ગ્લોબલ કોમ્પેટટ, તવશ્વના કેટલાક ર્ાર્ોમાું કારોબાર કરવાના 
ખચગમાું 100 ટકા કે તેનાથી વધ નો ઉમેરો કરી ર્કાય તેવો અંદાજ સેવે છે. ભ્રષ્ટ્ટાચાર અને લાુંચ કુંપનીની 
સુંકબલતતાને ન કસાન પહોંચાડે છે. કારોબરના પયાગવરણને નીચલા સ્તરે ધકેલી દે છે અને સ્પધાગત્મક લાર્ન ું 
સર્જન કરવામાું તનષ્ટ્ફળ જાય છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
આંતરરાષ્ટ્રીય કારોબાર વ્યવહારો (1997)માું તવદેર્ી જાહરે અતધકારીઓમાું લાુંચને નાથવા પરનો ઓઇસીડી 
પકરસુંવાદ સરહદ પારના કારોબારના સોદાઓમાું ભ્રષ્ટ્ટાચાર સામેની લડતમાું પ્રથમ આંતરરાષ્ટ્રીય સાધન હત  ું. 
ત્યારથી તેને દરેક 34 ઓઇસીડી દેર્ો અને 6 સભ્યપદ ન ધરાવતા દેર્ો દ્વારા બહાલી આપવામાું આવી છે. 
રાષ્ટ્રીય સરકારો અને કારોબારોએ કાયદાઓમાું સ ધારો કરવા અને ધોરણો ઊંચા લઇ જવા માટે પકરસુંવાદનો 
ઉપયોર્ કયો છે. હાલમાું તવદેર્ી અતધકારીઓને લાુંચ આપવી એ સહી કરનારા તમામ દેર્ોમાું ફોજદારી ગ સહો છે.  
 

બબન-સરકારી સુંસ્થા રાસસપેરસસી ઇસટરનેર્નલે 2002માું લાુંચને અટકાવવા માટેના તસદ્ધાુંતો અમલી બનાવ્યા 
હતા. આ તસદ્ધાુંતનો ઉદે્દર્ વ્યાપક લાુંચ તવરોધી કાયગક્રમ અમલી બનાવવા કુંપનીઓ માટે એક મોડેલ પરૂો 
પાડવાનો છે. અબર્ર્મમાું આંતકરક નીતતઓ અને આચરણોથી લઇને કારોબારના ર્ાર્ીદારો અને પ રવઠા શ્ ૃુંખલા 
સાથે કેવી રીતે કામ પાર પાડવ ું તેનો સમાવેર્ થાય છે. તસદ્ધાુંતોમાું દરેક કદની કુંપનીઓ દ્વારા વપરાર્નો ઇરાદો 
સેવવામાું આવ્યો છે.  
 

સુંય ટત રાષ્ટ્રસુંઘે (ય એન) 2003માું મ ુંજૂરી આપતા દેર્ો માટે ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવર દ્ધ તેનો પકરસુંવાદ અપાનાવ્યો હતો. 
તે સૌપ્રથમ કાનનૂી રીતે બુંધનકતાગ આંતરરાષ્ટ્રીય ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી સાધન હત  ું. આમ 2004માું ય એન ગ્લોબલ 
કોમ્પેટટમાું ઉમેરવામાું આવનાર ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી 10મા તસદ્ધાુંત માટેનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો હતો.  
 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના સયાયિેત્રોમાું કોઇપણ સ્વરૂપના લાુંચ રે્રકાયદેસર છે. કેટલાક દેર્ોમાું જોકે ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ 
કારોબાર હાથ ધરવા અને અંર્ત પ્રવતૃત્તઓ માટે પ્રચબલત છે અને કદાચ તે કાયદેસર પણ હોઇ ર્કે છે. 
કામર્ીરીના પ્રત્યેક સયાયિેત્રમાું દરેક પ્રકારના સુંબ ુંતધત કાયદાઓ અને તનયમનોથી સુંપણૂગપણે માકહતર્ાર 
રહવેાન ું આવશ્યક છે. 
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ય કે લાુંચ કાયદો 
2010માું ય કે લાુંચ કાયદાની 1997 ઓઇસીડી એસટી બ્રાઇબરી પકરસુંવાદની જરૂકરયાતો પર વધ  સારી રીતે ધ્યાન 
કેક્સિત કરવાના ઉદે્દર્થી તવદેર્ી લાુંચ સકહત ય કે કાયદામાું સ  ધારો કરવા અને તવસ્તરણ કરવા માટે રચના 
કરવામાું આવી હતી. ય કે લાુંચ કાયદો (કે જે 1 જ લાઇ 2011ના રોજ અન્સ્તત્વમાું આવ્યો હતો) ય કેમાું નોંધાયેલ 
કુંપનીઓ માટે અને ય કેમાું કારોબાર કરતી તવદેર્ી કુંપનીઓ પર અર્ત્યની અસરો ધરાવે છે.  
 

લાુંચ કાયદો ચાર મ ખ્ય અપરાધોન ું સર્જન કરે છે: 

 બે સામાસય અપરાધોમાું પ્રસ્તાવ કરવો, વચન આપવ ું અથવા લાર્ આપવો અને કોઇ પણ લાર્ 
મેળવવા અથવા સ્વીકારવા માટે તવનુંતી કરવી, સુંમત થવ ું તેને આવરે છે; 

 તવદેર્ી જાહરે અતધકારીનો સ્વતુંત્ર અપરાધ; અને 

 કારોબાર અથવા કારોબાર લાર્ પ્રાપ્ત કરવા અથવા જાળવી રાખવા માટે ચકૂવવામાું આવતકી લાુંચને 
રોકવા માટે વ્યાપારી સુંસ્થા દ્વારા તનષ્ટ્ફળતાનો નવો અપરાધ (જો અપરાધ કરવામાું આવે તો, સુંસ્થા પાસે 
લાુંચ રોકવા માટે પરૂતી કાયગપદ્ધતતઓ અન્સ્તત્વમાું છે તેવો બચાવ ર્ણારે્). 

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોનો અમલ કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક 
બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 

 િીઓપી 9.1: નીવત: સભ્યો એવી નીતત/ઓની સ્થાપના કરરે્ જે:  a) સભ્યો અને સભ્યો વતી કામ કરતાું 
એજસટો દ્વારા હાથ ધરવામાું આવતી તમામ કારોબાર પદ્ધતતઓ અને વ્યવહારોમાું લાુંચ પર પ્રતતબુંધ 
ફરમાવરે્. b) ર્ુંકાસ્પદ લાુંચ, લાુંચમાું ર્ાર્ીદારીનો ઇનકાર, અથવા સ તવધાજનક ચકૂવણી પ્રતતબુંતધત હોય 
ત્યાું સ  તવધાજનક ચકૂવણીના ઇસકારને લર્તી બચિંતાઓને સારા ઇરાદા સાથે ઓળખવા બદલ કમગચારીઓને 
કોઇ દુંડ કે તવપકરત પકરણામો સામે રિણ આપરે્, ર્લે તે પર્લાુંઓને કારણે સાહસે કારોબાર ગ માવવો પડે. 
c) ત્રાકહત પિ સાથે ર્ેટ-સોર્ાદોના પ્રસ્તાવ અને/અથવા સ્વીકારના સુંબ ુંધમાું કમગચારીઓ દ્વારા અન સરવામાું 
આવનાર માપદુંડ અને મુંજૂરી પ્રકક્રયાઓ સ્થાપરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરને ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી કાયગક્રમો માટે તનય ટત કામર્ીરીની જવાબદારી ધરાવતા હોવા 
જોઈએ.  

o લાુંચ અને ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ પરની આરજેસીની સીઓપીની આવશ્યકતાઓની સમાન રૂપતામાું 
નીતત/ઓ ઔપચારીક રીતે સ્થાતપત થયેલી હોવી જોઇએ અને કારોબારના ઉચ્ચ સ્તર દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ 
રીતે સમતથિત હોવી જોઇએ 

o નીતત /ઓની દરેક કમગચારીઓને અને કોઇ પણ પિકાર કે જે સભ્ય વતી એજસટ તરીકે કામ કરી ર્કે 
તેને જાણ કરવી જોઇએ અને યોગ્ય સમજૂતત દસ્તાવેજોમાું તેનો સુંદર્ગ હોવો જોઇએ. 

o નીતત /ઓ ભ્રષ્ટ્ટારાના મ દ્દાઓ અને જોખમોની સતકગતા સ્થાતપત કરવાની માર્ કરતી હોવી જોઇએ 
અને સુંસ્થામાું ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી માહોલને સાુંકળવાનો પાયો પરૂો પાડતી હોવી જોઇએ 
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o નીતત /ઓમાું બબન-અન સરણ માટેની મુંજૂરીનો સમાવેર્ થતો હોવો જોઇએ. 

o સભ્યની નીતત/ઓ સાથે અન સરણ તવરે્ સલાહ આપવા અને ફકરયાદો અથવા સમસ્યાઓ મેળવવા 
માટે જે તે વ્યન્ટત અથવા ઓકફસનો સુંપકગ સ્થાતપત કરવા માટે સભ્યએ તવચારવ ું જોઇએ. મોટી 
કુંપનીઓ માટે કે જેમાું નોંધપાત્ર જોખમને ઓળખી કાઢવામાું આવ્ય ું હોય તેમાું કમગચારીઓ અને 
એજસટોને હ્વીસલબ્લોઇંર્ તમકેનીઝમનો ઉપયોર્ કરી ર્કે તે માટેની નીતત/નીતતઓ પરૂી પાડવાન ું 
તવચારવ ું જોઇએ.  

o નીતત/ઓએ રાજકીય દાન, સખાવતી સુંસ્થાઓ (અને તેવા સમાન કે સરખા)યોર્દાનો અને 
પ્રાયોજકતા પર ધ્યાન કેક્સિત કરવ ું જોઇએ. 

o આતત્યસત્કાર-અતતતથસત્કાર અને મનોરુંજન સકહત ત્રીજા પિકારની ર્ેટોની દરખાસ્તો અને 
સ્વીકાયગતાના રેકોડીંર્ અને સુંમતત માટેની ર્રતો અને પ્રકક્રયાઓ સ્પષ્ટ્ટ અને વ્યવહાર  હોવી જોઇએ 
અને કમગચારીઓ અને સુંબ ુંતધત એજસટો અને કોસરાટટરોને જાણ કરવી જોઇએ. સ્વીકાયગ મયાગદાની 
ર્રતો તનતિત કરવા માટે પ્રચબલત તવતનમયો તવર દ્ધ ભ્રષ્ટ્ટાચારના જોખમના સુંદર્ગમાું ચકૂાદાની જરૂર 
પડી ર્કે છે. 

o સભ્યોએ એ ખાતરી રાખવી જોઇએ કે તેઓ અસય દેર્ોના, પ્રાદેતર્ક સીમાની બહાર કાયદાઓ સ ધી 
પહોંચવા સકહતના લાગ  પડતા કાયદાઓથી અવર્ત છે. જો અતનતિત હોય તો, લાયક કાનનૂી 
સલાહકારો પાસેથી સલાહ માર્વી જોઇએ. 

 

 િીઓપી 9.2: પદ્ધવતઓ: સભ્યો તેમના સુંર્ઠનમાું લાુંચના જોખમના સુંચાલન માટે પ્રણાલી ર્ોઠવરે્. આ 
પ્રણાલીમાું સામેલ હરે્:  a) સભ્યોના કારોબારના એ ર્ાર્ોની ઓળખ અને દેખરેખ કે જે લાુંચની સહર્ાબર્તામાું 
ઉચ્ચ જોખમો ધરાવતાું હોય. b) નીતતઓ અને કાયગવાહીઓ અંરે્ સુંલગ્ન વ્યવસ્થાપકો અને કમગચારીઓને 
તાલીમ આપવી. સભ્યોની નીતત મ જબ, ર્ેટ-સોર્ાદના પત્રકમાું ત્રીજા પિને આપવામાું આવતી અને તેમની 
તરફથી આવતી સુંલગ્ન ર્ેટ-સોર્ાદોની નોંધ.c) તેમના પોતાના સુંર્ઠનની અંદર ર્ુંકાસ્પદ લાુંચની કોઇપણ 
ઘટનાઓની તપાસ. d) લાુંચ અને લાુંચના પ્રયાસો માટેના પ્રતતબુંધો.   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જેમાું લાુંચના જોખમની ર્ક્યતા હોય તેવા ર્ાર્ોને ઓળકી કાઢવા માટે સભ્યોએ જોખમ આકારણી 
હાથ ધરવી જોઇએ. ખાસ કરીને એક કરતા વધ  સ્થળોએ કામ કરતા હોય તેવા જટીલ કારોબારના 
કકસ્સામાું સહાય માટે વ્યાવસાતયકની ક ર્ળતા લેવાન ું તવચારો. ખાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ સાહસ 
માટે સામાસય જોખમ આકારણી ટેમ્પ્લેટ માટે આરજેસી જોખમ આકારણી ટલૂકીટ જ ઓ. વૈકચ્લ્પક 
રીતે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ આકારણી પ્રકક્રયાનો પણ ઉપયોર્ કરી ર્કે છે.  

o કારોબારના પ્રકાર અને ર્ૌર્ોબલક સ્થળને આધારે જોખણ અલર્ અલર્ હોઇ ર્કે છે, પરુંત   સરકારી 
સાહસો (અને એવા સાહસો કે જેમાું સરકાર અને જાહરે અતધકારીઓ કહત ધરાવતા હોય)સકહત ત્રીજા 
પિકારો સાથે વ્યવહારો અને કારોબારન સુંબ ુંધોના સુંદર્ગમાું પ્રર્ાવ ધરાવતા (અથવા પ્રર્ાવ 
ધરાવી ર્કે તેવા) વ્યન્ટતઓનો સતત સમાવેર્ કરી ર્કે છે.  

o જોખમ આકારણીએ કારોબારના પ્રકારને આધારે જોખમના સુંબ ુંતધત પ્રકારો ઓળખી કાઢવા જોઇએ 
અને તેમના જોખમના સ્તર અન સાર કારોબારના તવતવધ ર્ાર્ વચ્ચેનો ફરક અલર્ પાડવો જોઇએ, 
એવી જ રીતે કે ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી કાયગક્રમો, અંક ર્ો, તાલીમ અને દેખરેખ વધ  પડતા જોખમ પર 
ધ્યાન કેક્સિત કરી ર્કે. 
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o દસ્તાવેજી ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી કાયગક્રમ ઓળખી કઢાયેલા જોખમો, જેમ કે જેમ કે તાલીમની જોર્વાઇ, 
એક જ વ્યન્ટત સાથે સત્તાન ું કેક્સિકરણ અવર્ણતી ઔપચારીક મુંજૂરી કાયગપદ્ધતતઓ, ઉચ્ચ જોખમ 
ધરાવતા વ્યવહારો સામે વધ  પ્રમાણમાું આંખ આડા કાન કરવા, નવા એજસટો અને સબુંતધત 
કોસરાટટરોની પસુંદર્ી માટે ડય ૂકડલીજસસ દ્વારા સમતથિત દસ્તાવેજી પસુંદર્ી ર્રતો, કરાર 
દસ્તાવેજમાું યોગ્ય ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી અન સરણ જોર્વાઇઓનો પ્રારુંર્ અને લાુંચની અજમાયર્ અને 
તેમની તપાસના કોઇપણ કકસ્સાઓ રેકોડીંર્ મારફતે ર્મન કરવા માટે સ્થાતપત કરવા જોઇએ. 

o નીતત અને કાયગપદ્ધતતની સબુંતધત કમગચારીઓ, એજસટો અને કોસરાટટરો, ખાસ કરીને જો તેઓ નવા 
હોય અને જો તેમાું નોંધપાત્ર ફેરફાર થયો હોય તો તેની ખાતરી માટે તાલીમ પરૂી પાડવી જોઇએ. 

o ત્રીજા પિકારની ર્ેટ માટેન ું રજજસ્ટર સ્થાતપત કરવ ું જોઇએ અને તેનો 9.1 જોર્વાઇ હઠેળ તનતિત 
કરવામાું આવેલી ર્રતો દ્વારા ઓળખી કાઢવામાું આવી છે તેવી આપેલી ર્ેટો, પ્રાપ્ત કરેલી ર્ેટોની 
નોંધણી કરવા માટે ઉપયોર્ થવો જોઇએ. ર્ેટોમાું મોટા સખાવતી યોર્દાનો, સ્પોસસરતર્પ્સ અથવા 
સામ દાતયક ચકૂવણીઓ અને નોંધપાત્ર આતત્યસત્કાર ખચગ કે જે લાુંચના જોખમની સાથે વ્યાપારી 
સુંજોર્ોમાું દરખાસ્ત કરવામાું આવે છે. ર્ેટ રજજસ્ટર સ્વતુંત્ર હોવ ું જરૂરી નથી,  અને તેને ઉદાહરણ 
તરીકે સભ્યની ચકૂવણી પદ્ધતત સાથે સુંકબલત કરી ર્કાય.  

o સિમ અતધકારી કે કહત સુંઘષગથી મ ટત હોય તેના દ્વારા સામતયક ધોરણે ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી કાયગક્રમ 
સાથેના અન સરણની સમીિા કરવી જોઇએ. 

o દેખરેખની વ્યવસ્થાઓ કારોબારના સુંજોર્ોને યોગ્ય હોવી જોઇએ અને તેમાું નણાુંતીય પ ૃ્ થકરણ, 
મલૂાકાતો, સુંમતતઓન ું પરીિણ અને તાલી કે જે ‘રેડ ફ્લેગ્સ’ની સતકગતામાું વધારો કરે છે તેનો 
સમાવેર્ કરી ર્કે છે.  

 

 િીઓપી 9.3: ફેવિલીિેશન ચકૂવણીઓ: જ્યાું લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા સ લર્તા માટેની ચ કવણીઓને મુંજૂરી 
આપવામાું આવી હોય ત્યાું સભ્યો: a) બધી જ સ તવધાજનક ચ કવણીઓને નાબદૂ કરવાના અથવા સમય રહતેાું 
સ  તવધાજનક ચ કવણીઓના કદ અને આવતગનને ઘટાડવાના પર્લાું ર્રરે્.b) ખાતરી કરરે્ કે સ તવધાજનક 
ચ કવણીઓ મયાગકદત પ્રકાર અને અવકાર્ની હોય.  c) સભ્ય દ્વારા કે તેમના પિે કરવામાું આવેલ સ તવધાજનક 
ચ કવણી માટે તનયુંત્રણોનો અમલ કરરે્, તેના પર દેખરેખ રાખરે્ અને તેનો સુંપણૂગ કહસાબ રાખરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સભ્યો ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ તવરે્ના લાગ  પડતા કાયદાઓથી અવર્ત હોવા જોઇએ. જ્યાું લાગ  
પડતા કાયદા દ્વારા ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ કરવાન ું મ ુંજૂર ન હોય ત્યાું તેની પર ઉપરોટત લાુંચ 
સુંબ ુંતધત જોર્વાઇઓ હઠેળ ધ્યાન કેક્સિત કરવ ું આવશ્યક છે.  

o પોબલસી/ઓમાું સ્વીકાયગ અથવા અસ્વીકાયગ ચકૂવણીઓ, સ્પષ્ટ્ટ અને વ્યવહાર  માર્ગદર્ગનનો સમાવેર્ 
થવો જોઇએ, સ્થળમાું યોગ્ય હોય ત્યાું માર્ગદર્ગનની રચના કરવી જોઇએ. જ્યાું ફેતસલીટેર્ન 
ચકૂવણીઓને કાયદા દ્વારા અથવા સભ્યના પોતાના ભ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી કાયગક્રમ દ્વારા મુંજૂરી 
આપવામાું આવી હોય ત્યારે તેને સભ્યની નીતત/ઓમાું અલર્ રીતે દર્ાગવવાની જરૂકરયાત નથી. 

o જવાબદાર મેનેજરની સત્તા હઠેળ મુંજૂરીની જરૂકરયાતો માટે નીતત /ઓ પરૂી પાડવી જોઇએ. 

o દરેક પ્રકારની ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ સુંપણૂગ રીતે કહસાબી અને રેકોડેડ, જેમ કે રજજસ્ટર પર હોવી 
જોઇએ. 
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તપાિો: 
 શ ું તમે લાુંચ અને ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ તવરે્ લાગ  પડતા કાયદાઓ જાણો છો? 

 શ ું તમે લાુંચ તવરોધી નીતતની સ્થાપના કરી છે અને તેની કમગચારીઓ અને એજસટોને જાણ કરી છે? 

 શ ું તમે ઓડીટરને જેમ કે જોખમ આકારણી, તાલીમ, ર્ેટ રજજસ્ટર અને તપાસ અને મુંજૂરીઓ માટેની પ્રકક્રયાઓ જેવી તમારી 
સમતથિત વ્યવસ્થા બતાવી ર્કો છો? 

 શ ું તમે જ્યાું સ્વીકૃત્ત હોય અને જો તમે તે કરી હોય તેવી ફેતસલીટેર્ન ચકૂવણીઓ પર સમય જતા તેમાું ઘટાડો કરવા કે 
સદુંતર બુંધ કરી દેવાના આર્યથી યોગ્ય અંક ર્ ધરાવો છો?  

o સભ્યની નીતત/ઓ કે જે તેમના પ્રકાર અને તકને મયાગકદત કરે છે તેના તવરે્ જે ફેતસલીટેર્ન 
ચકૂવણીઓ પ્રાપ્ત કરે છે તેવા બહારના પિકારોને જાણ કરીને રકમ આપવી જોઇએ.  

o ઓછી કે સદુંતર બુંધ કરી ર્કાય તેવી ચકૂણીઓને ઓળખી કાઢવાના ઉદે્દર્થી ઓછી ફેતસલીટેર્ન 
ચકૂવણીઓની અસરો પર દેખરેખ રાખવી જોઇએ.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

નીચેની વેબસાઇટો લાુંચ અને ભ્રષ્ટ્ટાચારના મ દ્દાઓ પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 બબઝનેસ એતથટસ ઇચ્સસ્ટટય ટ – ઉત્ખનન િેત્ર માટેના તસદ્ધાુંતો 
www.ibe.org.uk/userfiles/exten_anti-corruptionprinciples_2011.pdf  

 ઇસટરનેર્ન બબઝનેસ રાસઝેટર્નમાું તવદેર્ી જાહરે અતધકારીઓની લાુંચ પરન ું ઓઇસીડી કોસવેસર્ન (1997) 

www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html  

 તમે જે ચકૂવો છે તેન ું પ્રકાર્ન કરો  
www.publishwhatyoupay.org  

 PwC – ય કે લાુંચ કાયદો: ભ્રષ્ટ્ટાચાર કાયદો એ નથી કે જેને બેલ્લ્જયમ કારોબાર અવર્ણી ર્કે છે (2011) 

www.pwc.be/en/press/2011-08-30-british-act-against-corruption.jhtml 

 રાસસપેરસસી ઇસટરનેર્નલ 

www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act 

 રાસસપેરસસી ઇસટરનેર્નલ- પરૂતી પ્રકક્રયાઓ-ય કે લાુંચ કાયદો 2010માું માર્ગદર્ગન 

www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/95-adequate-procedures-guidance-
to-the-uk-bribery-act-2010 

 ય નાઇટેડ કકિંર્ડમ લાુંચ કાયદો (2010) 

www.thebriberyact2010.co.uk/default.asp  

 ય નાઇટેડ નેર્નસ (એન) ગ્લોબલ કોમ્પેટટ-બ્રષ્ટ્ટાચાર તવરોધી પરનો 10મો તસદ્ધાુંત (2004) 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html  

 ડ્રગ્સ અને ક્રાઇમ પરની ય નાઇટેડ નેર્સસ ઓકફસ (UNODC) -  ભ્રષ્ટ્ટાચાર અને આતથિક ગ સહા તવર દ્ધ 
પર્લાુંઓ 

www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html  

 તવશ્વ આતથિક ફોરમ – ભ્રષ્ટ્ટાચારના પ્રયત્ન તવર દ્ધ ર્ાર્ીદાર કરતા  
www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm  

 
 
 
 

E. વિારાની માડહતી 

file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.ibe.org.uk/userfiles/exten_anti-corruptionprinciples_2011.pdf
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.pwc.be/en/press/2011-08-30-british-act-against-corruption.jhtml
http://www.transparency.org.uk/our-work/bribery-act
http://www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/95-adequate-procedures-guidance-to-the-uk-bribery-act-2010
http://www.transparency.org.uk/our-work/publications/10-publications/95-adequate-procedures-guidance-to-the-uk-bribery-act-2010
http://www.thebriberyact2010.co.uk/default.asp
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 10) મની લોસિરીંગ અને આતાંકવાદને વિરાણ 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

લાિકારક માચલક  ક દરતી વ્યન્ટત(ઓ) છે, જે અંતે ગ્રાહક પર માબલકી કે અંક ર્ ધરાવે છે અને/અથવા એવી 
વ્યન્ટત કે જેના વતી વ્યવહાર કરવામાું આવી રહ્ો હોય. તેમજ કાયદેસરની વ્યન્ટત અથવા વ્યવસ્થા પર અંતતમ 
અસરકારક અંક ર્નો ઉપયોર્ કરતા હોય તેવી વ્યન્ટતઓનો પણ તેમાું સમાવેર્ કરે છે.  

 

મની લોસિરીંગ એ એવી પ્રકક્રયા છે જે તેમના રે્રકાનનૂી અન્સ્તત્વને છૂપાવવા માટે ગ સહાની નાણાુંકીય પ્રકક્રયા 
છૂપી રીતે કરવામાું આવે છે.   

 

આતાંકવાદને વિરાણ એ નાણાુંકીય ટેકાન ું કોઇપણ સ્વરૂપ છે જે આતુંકવાદને પ્રોત્સાહન આપતા, યોજના કરતા 
અથવા સુંકળાયેલા હોય છે. નોંધપાત્ર રાજકીય, ધાતમિક અને રાષ્ટ્રીય સુંડોવણી કે જે તવતવધ દેર્ોમાું અલર્ પડતી 
હોય તેના કારણે આતુંકવાદનો અથગ સવગસામાસય રીતે સ્વીકાયગ નથી.  

 

તમારા ગ્રાહકને જાણો (કેવાયિી) વિદ્ધાાંતો એવા તસદ્ધાુંતો છે જેને મની લોંડરીંર્ અને આતુંકવાદને કરવામાું આવતા 
તધરાણને નાથવા માટે સ્થાતપત કરવામાું આવે છે. કેવાયસી તસદ્ધાુંતોમાું કારોબારોએ પોતે જેમાું કામર્ીરી કરતા 
હોય તેવા દરેક સુંર્ઠનોની ઓળખ સ્થાતપત કરવાની આવશ્યકતા રહ ેછે, તેને કારોબારીક સુંબ ુંધોની સ્પષ્ટ્ટ સમજણ 
હોવી જોઇએ અને સામાસય અથવા ર્ુંકાની બહાર દેખાતી પદ્ધતતઓ દ્વારા થતા વ્યવહારોને ઓળખી કાઢવાની અને 
તેનો પ્રતતર્ાવ આપવાની વાજબી િમતા હોવી જોઇએ.  

 

સ્ત્રોત:  

 તવશ્વ બેસક – એસટી મની લોસડરીંર્ અને આતુંકવાદના તધરાણને નાથતી સુંદર્ગ માર્ગદતર્િકા 
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-
1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf 

 નાણાુંકીય પર્લાું કાયગ દળ – કકિંમતી ધાત  ઓ અને સ્ટોસસ (પત્થરો)ના ડીલરો માટે RBA માર્ગદર્ગન 

www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/fatfguidanceontherisk-
basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html 
 

સીઓપીનો મની લોસડરીંર્ અને આતુંકવાદને તધરાણ તવર્ાર્ દરેક પ્રકારના એકમોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા  

 
મની લોસડરીંર્ એ રે્રકાનનૂી અથવા ‘ખરાબ’ નાણાું છૂપાવવા માટે ઘડવામાું આવેલા અનેક પ્રકારના આચરણો 
માટેનો ર્બ્દ છે. ગ સહાખોરીવાળી પ્રવતૃત્તઓ જેમ કે રે્રકાયદે ર્સ્ત્રો, ડ્રર્ની હરેાફેરી, વેશ્યાર્ીરી, કૌર્ાુંડ, ઇનસાઇડર 
રેડીંર્ન ું વેચાણ ચોરી અથવા કર ચોરીમાથી થયેલો નફો- તેમજ જ્યાું સ  ધી રે્રકાયદે સ્ત્રોત ગ પ્ત ન રહ ેત્યાું સ  ધી 

http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf
http://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/fatfguidanceontherisk-basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html
http://www.fatf-gafi.org/documents/riskbasedapproach/fatfguidanceontherisk-basedapproachfordealersinpreciousmetalsandstones.html
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વારુંવારની તબકદલીઓ અને સોદાઓ કરવા. ત્યાર બાદ નાણાું કાયદેસરના અથવા ‘ચોખ્ખા’ ર્ુંડોળ અથવા 
તમલકતનો દેખાવ ધારણ કરે છે.  

 

મની લોસડરીંર્ની પ્રકક્રયા સામાસય રીતે ત્રણ તબક્કાઓને અન સરે છે. મની લોસડરીંર્ના પ્રારુંબર્ક-અથવા 
તનય ટતી-ના તબક્કામાું, લોસડરીંર્ કરનાર નાણાુંકીય વ્યવસ્થામાું રે્રકાયદે નફાને નાખે છે. આવ ું ઘણી વખત મોટી 
રોકડના કકડા કરીને નાની રકમ કરવામાું આવે છે. ત્યાર બાદ તેને રોકડ, ચેટસ થવા મની ઓડગર દ્વારા સીધા જ 
તવતવધ સ્થળોમાું રહલેા બેસક ખાતામાું જમા કરવામાું આવે છે.  

 

ર્ુંડોળ નાણાું વ્યવસ્થામાું પ્રવેરે્ તે પછી, બીજો-અથવા સ્તરીકરણ-તબક્કો સ્થાન લે છે. આ તબક્કામાું ર્ ુંડોળન ું 
રૂપાુંતરણ અથવા હરેફેરને તેમના રે્રકાયદે સ્ત્રોતમાુંથી દૂર કરવા માટે હાથ ધરવામાું આવે છે. આ ર્ુંડોળન ું 
માધ્યમ રોકાણોની ખરીદી અથવા વેચાણ અથવા અસુંક્ય નાણાુંકીય બેસક ખાતાઓ હોઇ ર્કે છે. અત્યુંત 
છૂટાછવાયા ખાતાઓનો ઉપયોર્ એવા સયાયિેત્રમાું કરવામાું આવે છે જ્યાું મની લોસડરીંર્ તવરોધી તપાસ 
કરવામાું આવતી ન હોય.  

 

ત્રીજો તબક્કો છે- સુંકલન- ર્ુંડોળ કાયદેસરના અથગતુંત્રમાું પ નઃપ્રવેરે્ છે. કાયદેસરની અને રે્રકાયદેસરની 
કાયગવાહીઓને રેડીંર્ કુંપનીઓના ખાતાઓમાું ર્ક્યતઃ ર્ેળવી દેવામાું આવે છે. લોસડરીંર્ કરનાર કદાચ ખરીદી 
અને કદાચ વેચાણ માટે ઊંચા મલૂ્ય વાળી અસ્કયામતો અથવા માલની પસુંદર્ી કરી ર્કે છે. આ ચીજોમાું કરયલ 
એસ્ટેટ, કારોબાર સાહસો, અથવા પેદાર્ો જેમ કે કકિંમતી ધાત  ઓ, હીરાઓ, ઝવેરાત, કાર અથવા પ્રાચીન ચીજોનો 
સમાવેર્ થઇ ર્કે છે.   

 

આતુંકવાદ માટેન ું તધરાણ છૂપાવવા અને ખોટી રીતેના સમાન પ્રકારના વ્યવહારોનો ઉપયોર્ કરે છે, પરુંત   એક 
અને ત્રીજા તબક્કામાું તફાવત હોય છે. પ્રથમ તબક્કામાું, આતુંકવાદ માટેના તધરાણના ર્ુંડોળના મળૂમાું  
કાયદેસરના સ્ત્રોત તેમજ ગ સહાય ટત પ્રવતૃત્તઓ હોઇ ર્કે છે. કાયદેસરના સ્ત્રોતમાું ફાઉસડેર્ન અથવા સખાવતી 
સુંસ્થાઓને દાનનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે, જેને સામે આતુંકવાદી પ્રવતૃત્તઓ અથવા સુંસ્થાઓના ટેકા માટે ઉપયોર્માું 
લેવામાું આવે છે. ત્રીજા તબક્કામાું, આ ર્ુંડોળન ું તવતરણ રે્રકાયદે સુંર્ઠનો અથવા તેમની પ્રવતૃત્તઓ તરફ 
કરવામાું આવે છે, જ્યારે મની લોસડરીંર્ તેનાથી તવર દ્ધના મારે્ જાય છે-ગ સહાકીય ર્ુંડોળ કાયદેસરના અથગતુંત્રમા 
જાય છે. 

 

મની લોસડરીંર્ અને આતુંકવાદને તધરાણ, તવશ્વમાું કોઇ પણ દેર્માું બની ર્કે છે અને થાય છે. જેમ કે ઊંચા 
મલૂ્યવાળા માલ-સામાન, ઝવેરાતની પ રવઠા શ્ ૃુંખલાના તવતવધ ર્ાર્ોના ડીલરોને મની લોસડરીંર્ની પ્રકક્રયા માટે 
લક્ષ્યાુંક બનાવવામાું આવે છે. તેથી મની લોસડરીંર્ અને આતુંકવાદને તધરાણમાું સામેલ થવાના જોખમને લઘ ત્તમ 
બનાવવા માટે િેત્ર અત્યુંત સખત વ્યવસ્થા અપનાવે તે આવશ્યક છે.  

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
મની લોસડરીંર્ પરત્વે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતર્ાવને બરોબર બનાવવા માટે મની લોસડરીંર્ પરની ફાઇનાન્સસયલ 
એકર્ન ટાસ્ક ફોસગ (એફએટીએફ) ની સ્થાપના 1989માું પેકરસમાું જી-7 દ્વારા કરવામાું આવી હતી. 2001માું 
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એફએટીએફનો ઉદે્દર્ આતુંકવાદના તધરાણને ઘટાડવાનો અથવા તેમાુંથી મ ન્ટત મેળવવાનો સમાવેર્ કરવા સ ધી 
તવસ્તકરત કરવામાું આવ્યો હતો.  

 

2012માું એફએટીએફની ર્લામણોએ, મની લોડરીંર્ અને આતુંકવાદના તધરાણ એમ બને્નને તેમજ અસય પ્રકારના 
નાણાુંકીય ગ સહાઓને રોકવા માટે, ર્ોધી કાઢવા માટે અને દબાવી દેવા માટે અપનાવવા જોઇએ તેવા માપદુંડો 
તનતિત કયાગ હતા. એફએટીએફએ ખાસ કરીને કકિંમતી ધાત  ઓ અને પત્થરોના ડીલરો માટે રચાયેલ મની લોસડરીંર્ 
અને આતુંકવાદને તધરાણને નાથવાના જોખમ આધાકરત અબર્ર્મ માટે માર્ગદર્ગન અહવેાલ પણ જારી કયો હતો.  

 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ોએ મની લોસડરીંર્ તવર દ્ધના કડક કાયદાઓ અને તનયમનો બનાવ્યા છે. આ પ્રવતૃત્તનો પ્રકાર 
ગ સહાખોરીનો હોવાથી દરેક કાયગરત સયાયિેત્રમાું સ ુંબ ુંતધત કાયદાઓથી અવર્ત રહવે  ું આવશ્યક છે. કકિંમતી 
ધાત  ઓ, પત્થરો અને ઝવેરાત જેવા મલૂ્યવાન માલમાું કામ કરતા આંતકરક વ્યવહાર દેખરેખ અને અંક ર્ોનો 
અમલ કરવા માટે ઘણી વખત તનયમનકારી જરૂકરયાતોને આકષે છે.   
 

રાષ્ટ્રીય કાયદાના કકસ્સામાું, આરજેસીના સભ્યોએ 15,000 યરૂો/અમેકરકન ડોલસગની સમકિ કે તેનાથી ઉપરના 
દરેક રોકડ વ્યવહારો પર દેખરેખ રાખવાની અને રેકોડગ જાળવવાની જરૂર રહ ેછે, જેમાું વ્યવહાર એક જ 
કામર્ીરીમાું અથવા તવતવધ કામર્ીરી મારફતે કે જે બલિંક હોય તેમ દેખાય છે તેના દ્વારા હાથ ધરવામાું આવે છે. 
સભ્યો જ્યારે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો કે જે એક કરતા વધ  તનયમકારી સયાયિેત્રોની ર્રતે હોય તેમાું સુંકળાયેલા 
હોય ત્યારે તેમણે દરેક સબુંતધત સયાયિેત્ર માટે લાગ  પડતા કાયદા સાથે અન કરણ કરવાની અવર્ત રહવેાની 
જરૂર હોય છે.  

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને ટેકા માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 

 િીઓપી 10.1: તમારા ગ્રાહકને જાણો વિદ્ધાાંતો: સભ્યો કારોબાર ર્ાર્ીદારો કે જેઓ આપતૂતિકારો અથવા હીરા, 
સોના અને પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓ અથવા      આ ધાત  ઓના ઝવેરાતના ઉત્પાદનોના ગ્રાહકો માટે તમારા 
ગ્રાહકને જાણો તસદ્ધાુંતને લાગ  કરરે્, જેમાું નીચેનો પણ સમાવેર્ થાય છે:  
a) ઓળખ સ્થાતપત કરવી, અને જ્યાું જોખમની આકારણી અથવા લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા કારણભતૂ હોય ત્યાું 
લાર્કારક માબલકી અને આપતૂતિકાર અથવા ગ્રાહક માટેના તસદ્ધાુંતો સ્થાતપત કરવા 
b) તેમના કારોબારના પ્રકાર તવરે્ની સમજણ જાળવી રાખવી;   
c) અસામાસય અથવા ર્ુંકાસ્પદ પ્રવતૃત્ત માટે વ્યવહારો પર દેખરેખ રાખવી અને નાણાુંની હરેફેર કરવી 
અથવાઆતુંકવાદને નાણાું પરૂા પાડવાની વ્યવસ્થાની ર્ુંકાનો સુંલગ્ન તનય ટત સત્તામુંડળને અહવેાલ આપવો .   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o કારોબારના ર્ાર્ીદારોમાું અંતતમ વપરાર્કારોનો સમાવેર્ થતો નથી.  
o સભ્યોએ એ બાબતની ખાતરી રાખવી જોઇએ કે તેઓ દરેક સબુંતધત સયાયિેત્રો માટે લાગ  પડતા 

કાયદાથી અવર્ત હોય. 
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o મની લોસડરીંર્ અથવા આતુંકવાદના તધરાણમાું સામેલર્ીરી માટે જોખમ થવાની ર્ક્યતાને ઓળખી 
કાઢવા જોખમ આકારણી હાથ ધરવી જોઇએ. પહલેા વ્યવહાર પવેૂ અને વ્યવહારોની આર્ળ ધપી 
રહલેી દેખરેખ માટે નવા ગ્રાહકો અને પ રવઠાકારોના સ્ક્રીનીંર્ માટે ઊંચા જોખમવાળા તનદેર્કો 
અથવા ‘રેડ ફ્લેગ્સ’ સ્થાતપત કરવા જોઇએ.   
- ઊંચા જોખમવાળા પ રવઠાકારો અથવા ગ્રાહકોમાું એવા લોકોનો સમાવેર્ થરે્ જે લોકો 

નીચેનાના લિણો ધરાવતા હોય (વધ  માકહતી માટે જોખમ આધાકરત અબર્ર્મ પરન ું 
એફએટીએફ માર્ગદર્ગન જ ઓ): 

 ઉદ્યોર્ની જાણકારીનો અર્ાવ 

 અસાધારણ નાણાુંકીય ર્બ્દો અને ર્રતો માટે તવનુંતીઓ 

 કારોબારના સ્થાતપત સ્થળનો અર્ાવ અથવા અસાધારણ સ્થળ  

 જેનો કોઇપણ અથગ ન હોય તેવા વ્યવહારની દરખાસ્ત કરવી  
 અસાધારણ કે અંતરે હોય તેવી બેસકોનો ઉપયોર્ 

 કોઇ દેખીતી કાયદેસરના કારોબાર હતે   માટે બેસક તસવાયની નાણાુંકીય સુંસ્થાઓનો 
ઉપયોર્ 

 બેસક ખાતાઓમાું વારુંવાર અને સમજણ તવનાના ફેરફારો  
 અંર્ત એકાઉસટીંર્માું વારુંવાર અને સમજણ તવનાના ફેરફારો 
 કુંપનીઓનો ઉપયોર્ કે જે કોઇ પણ કાયદેસરના નાણાુંકીય, કાનનૂી અથવા ઉપયોર્માું 

લેવનાર વ્યાપારી કારણ કરતી હોવાની સુંર્ાવના હોય 

 અસાધારણ જટીલ સુંસ્થાકકય માળખ ું 
 ઊંચા જોખમવાળા સયાયિેત્રમાું ન્સ્થત કચેરીઓ 

 વ્યવહારમાું ત્રીજા પિકારની સામેલર્ીરી 
 લાર્કારક માબલકો અથવા અંક ર્ાત્મક કહતોને ઓળકી કાઢવાનો ઇનકાર, જ્યાું આની 

વ્યાપારીધોરણે આર્ા રાખવામાું આવે છે.  
 કહસાબનીર્ો, વકીલો અથવા અસય મધ્યસ્થીઓ મારફતે સામાસય કારોબાર હાથ ધરતા 

ર્ોપનીયતાની અપેિા રાખવી 
 પ્રમાણભતૂ રીતે રોકડનો ઉપયોર્ 

 રાજકીય વર્દાર વ્યન્ટતઓને સામેલ કરવા.  
o ઓળખ સ્થાતપત કરવા માટે અને લાર્કારક માબલકો તેમજ  ગ્રાહકોના તસદ્ધાુંતો અને/અથવા 

પ રવઠાકારો માટે કેવાયસી કાયગપ્રણાબલ અન્સ્તત્વમાું હોવી જોઇએ (જેને મ ક સમયે પ્રતતસ્પધી પિકારો 
પણ કહવેામાું આવે છે) જેમાું લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા આવશ્યકતા હોય અને/અથવા જોખમ 
આકારણી પર આધાકરત હોય.   
- સબુંતધત જોખમ તનદેર્કો સકહત તમારા ગ્રાહકને જાણો અને સબુંતધત અન પાલન કાયગપ્રણાબલ 

માટે તાલીમ પરૂી પાડો.  
- દરેક સબુંતધત ગ્રાહકો અને પ રવઠાકારો માટે કારોબારની ઓળખ અને સતકગતા ધરાવતા હોય 

તેવા રેકોડગ રાખવા અને સ ુંદર રીતે જાળવી રાખવા.   
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- દેખરેખન ું સ્તર અને જોખમના સ્તરની સાથે સમપ્રમાણ હોવ ું જોઇએ. તવસ્તકરત દેખરેખ અને 
સખત અંક ર્ો અને મુંજૂરી આપનાર સત્તાએ ઊચ ું જોખમ ધરાવવાની ર્ક્યતા હોય તેવા કોઇ 
પણ ગ્રાહકો અથવા પ રવઠાકારો પર જોખમ આકારણીના આધારે લાગ  પાડવા જોઇએ.   

- ર્ુંકાસ્પદ પ્રવતૃત્તને ઓળખી કાઢવા અને યોગ્ય સત્તાવાળાઓને જાણ કરવા માટે કાયગપ્રણાબલ 
સ્થાતપત કરો. જો મની લોસડરીંર્ અથવા આતુંકવાદના તધરાણન ું જોખમ ઓળખી કાઢવામાું 
આવે તો, પ્રસ્ત  ત ર્સહાકીય પ્રવતૃત્તના પ્રકાર અથવા ઇદાપવૂગકના આતુંકવાદી હતે   તનધાગકરત 
કરવા માટેની જવાબદારી સભ્યોની નથી. ર્ુંકાસ્પદ પ્રવતૃત્તને ઓળકી કાઢવી અને તેની યોગ્ય 
સત્તાવાળાઓને જાણ કરવી તે ફરજ છે. જોખમ આકારણી અથવા કાયદામાું સ્થાતપત કરાયેલા 
જાણ કરવાના તનયમો મારફતેના પકરણામે અહવેાલ સ્થાન લઇ ર્કે છે.   

o મહાકાય કારોબારો અથવા જેને ઊંચ  જોખમ થવાની સુંર્ાવના હોય તેના માટે માસય મેનેજરની સત્તા 
હઠેળ ઔપચારીક મની લોસડરીંર્ તવરોધી/પ્રતતસ્પધી આતુંકવાદ તધરાણ (એએમએલ/સીએફટી) 
કાયગક્રમની સ્થાપના કરવી જોઇએ. અસય કારોબાર અન પાલન અને સલામતી કાયગક્રમોને અન રૂપ 
કાયગક્રમનો અમલ યોગ્ય હોઇ ર્કે છે. તનયતમત સમીિા અને એએમસી/સીએફટી કાયગક્રમના પરીિણ 
અને કાયગપ્રણાબલ માટે સ્વતુંત્ર લાયક ઓડીટરને સામેલ કરવાન ું તવચારો.  

 

 િીઓપી 10.2: રોકિ વ્યવહારો: સભ્યો એવા તમામ રોકડ અથવા રોકડ જેવા લેવડ-દેવડના વ્યવહારોની 
નોંધોની જાળવણી કરરે્ જે લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ સ સ ુંર્ત વ્યાખ્યાતયત ર્રૂઆત ઉપરાુંત ઉદર્વ્યા હોય 
અને, જ્યાું જરૂર જણાય ત્યાું તનય ટત કરવામાું આવેલ અતધકૃત સત્તામુંડળ સમિ આનો અહવેાલ આપરે્. જ્યાું 
કોઈ લાગ  પડતા કાયદો અન્સ્તત્વ ન ધરાવતો હોય ત્યાું, સભ્ય 15000 ય રો/ડોલસગની સમકિ અથવા તેથી 
ઉપરના બધા જ રોકડ વ્યવહારોની દેખરેખ રાખરે્ અને તેની નોંધ જાળવરે્, જ્યાું વ્યવહારો એક જ 
સુંચાલનમાું હાથ ધરવામાું આવ્યાું હોય અથવા ઘણાું બધા સુંચાલનમાું દેખાય તેને જોડવાના રહરેે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ડીલરની સિમ સત્તાને ર્ુંકાસ્પદ વ્યવહાર કે પ્રવતૃત્તની જાણ કરવાની જરૂકરયાતમાું પકરણમતા હોય 
તેવા સુંજોર્ો સામાસય રીતે તનયમ આધાકરત અને રાષ્ટ્રીય કાયદામાું દર્ાગવવામાું રઆવેલા હોય છે. 
તેમાું કારોબારના ર્ાર્ીદારો (બી2બી) અને અંતતમ વપરાર્કારો (બી2સી)નો સમાવેર્ કરી ર્કે છે.  

o સભ્યો જ્યાું કામર્ીરી કરતા હોય તેવા દરેક સયાયિેત્રમાું રહલેી મયાગદાથી અવર્ત હોવા જોઇએ. 
જ્યાું 15000 યરૂો/ ય એસ ડોલસગના કે તેનાથી ઉપરના વ્યવહારોના રેકોડીંર્ માટે રોકડની મયાગદાના 
લાગ  પડતા કાયદાઓ અન્સ્તત્વમાું હોતા નથી.  

o જ્યારે પણ મયાગદા ઓળુંર્વામાું આવે ત્યારે જાણ કરવાની જરૂકરયાત પકરણમતી હોય તેવા 
કાયગપ્રણાબલ અન્સ્તત્વમાું હોવી જોઇએ. 

o એવા વ્યવહારો કે જે બલિંક થઇ ર્કે તેવા દેખાતા હોય તેને એકમાત્ર વ્યવહાર તરીકે ર્ણવા જોઇએ. 
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પ્રશ્ન અને જવાબ:  મની લોસિરીંગ અને આતાંકવાદને વિરાણ 

 

1. ગ્રાહકો અથવા પરુવઠાકારો પાિેથી આપણે ઓળખ માડહતી મેળવવા ઇચ્છીએ છીએ પરાંતપુીછો કરવા છતાાં પણ આપણે ન મેળવી 
શકીએ તો શુાં થાય?  શુાં આપણ ુિમાનરુૂપતા રેડિિંગ આપણી વ્યવસ્થા અને કાયગપ્રણાચલ કેવી રીતે કામ કરે છે અથવા 100% િેિાની વિદ્ધદ્ધ પર 
આિાડરત છે? 

સભ્યો દરેક ગ્રાહકો અને પ રવઠાકારોની ઓળખ સ્થાતપત કરે અને જ્યારે લાર્ાથી માબલકીપણ ું અને પ રવઠાકાર કે ગ્રાહકના તસદ્ધાુંતો જોખમ 
આકારણી અથવા લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા સકક્રય થત ું હોય ત્યારે આવશ્યકતા સીઓપીમાું સેવવામાું આવી છે. જરૂરી નથી કે તેનો અથગ 
દરેક સમયે ‘100% ડેટા’ હોય, કેમ કે સુંબુંતધત માકહતીન ું એકત્રીકરણ અને જાળવણી આર્ળ ધપતી પ્રકક્રયા છે. ઓડીટરોએ, કોઇ પણ ખટૂતી 
માકહતીની માત્રા અને પ્રકાર, માકહતી ર્ા માટે ખટેૂ છે તેના કારણો અને ઈચ્છે તે સભ્યના વ્યવસ્થાપન પદ્ધતતઓમાું નબળાઇ દર્ાગવે છે કે 
કેમ તેને ધ્યાનમાું લેવા જોઇએ.  
 

ઉદાહરણ તરીકે, કોઇ કુંપની તવરે્ની ખટૂતી માકહતી કે જૂની હોય કેમ કે કારોબાર સુંબુંધ તનષ્ટ્ક્રીય અથવા અસય સ્થળે જતી રહી હોવાના 
કારણે અથવા ફોન નુંબરમાું ફેરફાર થયો હોય, અથવા નજીવી કારક ની ભલૂ જેવી ચોક્કસ ઓળખ માકહતી ઘણી વખત ગ મ થવા માટેના 
માટેના કારણો વાજબી, વ્યવહાર  કારણો હોઇ ર્કે છે. આમ છતાું, જો મળૂભતૂ ઓળખ માકહતી સકક્રય પ્રતતસ્પધી પાટીનો સુંપકગ નહી થઈ 
ર્કવાને કારણે અથવા સ્થળને કારણે માકહતી ખટૂતી હોય, અથવા માકહતીમાું અસુંખ્ય તવસુંવાકદતા હોય કે જે વ્યવસ્થા યોગ્ય રીતે કામ 
કરતી નથી તેવો તનદેર્ કરતી હો.ય તો, સભ્ય બબન-સમાન રૂપતાની ન્સ્થતતમાું આવે તેવી ર્ક્યતા રહલેી છે.  
 

લાર્કારક માબલકો તવરે્ની માકહતી એકત્ર કરવી એ કદાચ મળૂભતૂ ઓળખ માકહતી જેવી સીધી ન પણ હોય તેવ ું બની ર્કે છે. ઉદાહરણ 
તરીકે, જોખમ આકારણીના પકરણામો સભ્ય માટે લાર્કારક માબલકીપણા તવરે્ની માકહતીની તવનુંતી માટે કારણભતૂ બની ર્કે છે, પરુંત   તે 
કદાચ કાનનૂી રીતે જરૂર ન પણ હોઇ ર્કે અને પ્રતતસ્પધી પાટી કદાચ સહકારાત્મક ન પણ હોય, અથવા માકહતીનો નવા ગ્રાહક માટે ‘પીછો’ 
કરવાન ું જરૂરી પણ હોય, અથવા એકાદ એવા માટે કે જેણે તાજેતરમાું માબલકીપણામાું ફેરફાર કયો હોય. જોકે આ માકહતી કાયદેસર રીતે 
જરૂરી હોય અને ખાસ કરીને અમ ક મકહનાઓ માટે ખટૂતી હોય, ખાસ કરીને તવતવધ ખાતાઓ માટે અથવા સભ્ય જરૂરી માકહતી મેળવવા માટે 
પર્લાું લઇ રહ્ો છે તે દર્ાગવવા સિમ ન હોય, તો સભ્ય બબન-સમાન રૂપતાની ન્સ્થતતમાું આવી જાય તેવી ર્ક્યતા રહલેી છે.  

 

2. લઘ ુકારોબારો અત્યાંત મહાકાય કાંપીનીઓ પાિેથી માડહતી કેવી રીતે મેળવી શકે? 

જાહરે રીતે ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતો કેટલીકવાર સુંબુંતધત માકહતીમાું સ ધી પહોંચ પ રી પાડી ર્કે છે. ઉદાહરણ તરીકે, પ્રતતસ્પધી પાટી પહલેેથી જ 
તનયમનકારી કાયગક્રમ અન/ેઅથવા ઉદ્યોર્ સુંર્ઠન કે જેમાું સમાન પ્રકારની માકહતી જરૂર હોય તો તેમાું પહલેેથી જ નોંધાયેલ હોય તો 
સભ્યને પ નઃસર્જન કરવાની કે પ્રતતસ્પધી પાટીની માકહતી ચકાસવાની જરૂકરયાત રહરેે્ નહી. તેમાું, ઉદાહરણ તરીકે, જે બજાર કે જે વલ્ડગ 
ફેડરેર્ન ઓફ ડાયમુંડ બોસીસન ું સભ્ય હોય તેનો, ઓકફતર્યલી રજજસ્ટડગ બેલ્જીયમ ડાયમુંડ કુંપનીઓની વેબસાઇટ પર નોંધાયેલી કુંપનીઓ 
અથવા એલબીએમએની સભ્ય કુંપનીઓનો સભ્ય [સ્ત્રોતઃ કકિંમતી ધાત  ઓ અને પત્થરોના ડીલરો માટે એફએટીએફ-આરબીએ માર્ગદર્ગન.]  

નોંધાયેલી કુંપનીઓ અને નાણાું સુંસ્થાઓના લાર્કારક માબલકોની ઓળખ માટે કેટલાક રાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ રાહતો પણ હોઇ ર્કે છે.  
 

તમારા ગ્રાહકને જાણો અબર્ર્મને સમથગન આપવા માટે કેટલીક િેત્રીય પહલેો પણ છે. ઉદાહરણ તરીકે બેલ્જીયમ હીરા િેત્ર, એડબ્લ્ય ડીસી 
અને ફેડરલ પજ્બ્લક સતવિસ ઇકોનોતમએ કેવાયસી માટે વેબસાઇટ ટલૂ   http://www.registereddiamondcompanies.be/ન ું સર્જન કરવા માટે 
સહયોર્ સાધ્યો છે.  
 

3. દેશ દ્વારા નાણાકીય અહવેાલની મયાગદાની યાદી છે? 

અલર્ અલર્ દેર્ોમાું નાણાુંકીય અહવેાલ કાયદા માટે એફએટીએફ ર્લામણો મ ખ્ય ચાલક છે. એફએટીએફ અથવા એફેટીએફ રૈ્લીની 
પ્રાદેતર્ક સુંસ્થાઓના સભ્યપદ દ્વારા એફએટીએફ ર્લામણોને હાલમાું 180 જેટલા સયાયિેત્રો પ્રતતબદ્ધ છે. પ્રસુંર્ોપાતના વ્યવહારો માટે 
ર્લામણ 10 હઠેળ માસય મયાગદા USD/EUR15,000 છે. કેટલાક દેર્ો સમાન મયાગદાનો ઉપયોર્ કરરે્, જ્યારે અસય દેર્ો તે મયાગદાને 
ઘટાડીને નીચી રકમની કરી હરે્.  
 

એફએટીએફએ દેર્ો દ્વારાની અહવેાલ મયાગદાની યાદી જાળવી રાખી નથી. જોકે, અહવેાલ મયાગદા તવરે્ની માકહતી એફએટીએફ મ્ય ચ્ય અલ 
ઇવેલ્ય એર્ન અહવેાલોમાું ઉપલબ્ધ છે, જેમા એફએટીએફની વેબસાઇટ http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/ પરથી પ્રવેર્ી 
ર્કાય છે. 

 

 

http://www.registereddiamondcompanies.be/
http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/
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તપાિો: 
 જે લોકો હીરાઓ, સોન ું અને પ્લેટીનમ જૂથના ધાત  ઓ અથવા આ તમામને સમાવતી ઝવેરાત પેદાર્ોના પ રવઠાકારો અથવા 

ગ્રાહકો છે તેવા દરેક કારોબાર ર્ાર્ીદારોની ઓળખનો દસ્તાવેજ તૈયાર કયો છે? 

 મની લોસડરીંર્ અથવા આતુંકવાદને તધરાણમાું સામેલર્ીરીના જોખમને ઓળખી કાઢવા માટે આ કારોબાર ર્ાર્ીદારોની 
જોખમ આકારણી તમે હાથ ધરી છે? 

 ઊંચા જોખમવાળા પ રવઠાકારો અથવા જ્યાું તનયમન દ્વારા જરૂર હોય તેના માટે તમે લાર્કારક માબલકીપણ ું અને આ 
કારોબારોના તસદ્ધાુંતો સ્થાતપત કયાગ છે? 

 તેમના કારોબારના પ્રકારની સામાસય જાણકારી તવર દ્ધ અસાધારણ અથવા ર્ુંકાસ્પદ પ્રવતૃત્ત માટે તમે વ્યવહારો પર કેવી રીતે 
દેખરેખ રાખો છો તે તમે ઓડીટરને બતાવી ર્કો છો? 

 શ ું તમે સબુંતધત માસય સત્તાવાળાને ર્ુંકાસ્પદ વ્યવહારોના અહવેાલ માટે કાયગપ્રણાબલ ધરાવો છો? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 નીચેની વેબસાઇટો મની લોસડરીંર્ તવર દ્ધની અને આતુંકવાદને તધરાણને નાથવા પરની વધારાની માકહતી ધરાવે 
છે: 

 

 બેક્સકિંર્ તનરીિણ પરની બેઝલ સતમતત 

www.bis.org/bcbs/index.htm  

 ડેલોઇટ-કાની નાણાુંકીય તનવેદનોન ું ઓડીટ (બેલ્જીયમ) 
www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/audit/auditrequirementsinbelgium/audit-of-
statutory-financial-statements/index.htm 

 દ બે-ક ટ્ટીની-નાણાુંકીય તનવેદનો 
http://dubecuttini.com/services/financial-statements/ 

 ફાઇનાન્સસયલ એકર્ન ટાસ્ક ફોસગ (એફટીએફ)  

www.fatf-gafi.org  

 એફટીએફ ર્લામણો – 2012 

www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf 

 એફટીએફ - કકિંમતી ધાત  ઓ અને પત્થરોમાું ડીલરો માટે આરબીએ માર્ગદર્ગન  

www.fatf-
gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20
and%20Stones.pdf 

 દેર્ દ્વારા, એફએટીએફ મ્ય ચ્ય અલ મલૂ્યાુંકનો 
http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/  

 ઈસટરનેર્નલ મની લોસડરીંર્ ઈસફમેર્ન નેટવકગ (IMoLIN) 

www.imolin.org/imolin/index.html  

 જ્વેલસગ તવજીલસસ કતમટી (ય એસ)  

www.jvclegal.org/  

 સત્તાવાર રીતે નોંધાયેલ બેલ્જીયન ડાયમુંડ કુંપનીઓ – તમારા ગ્રાહકને જાણવા માટેન ું સાધન 

http://www.registereddiamondcompanies.be/ 

 ડ્રગ્સ અને ગ સહા પરની સુંય ટત રાષ્ટ્રની ઓકફસ (ય એનઓડીસી)-ધી લો એસફોસગમેસટ, ઓરે્નાઇઝ્ડ 
ક્રાઇમ એસડ મની લોસડરીંર્ ય તનટ 

www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html  

 તવશ્વ બેસક જૂથ – એસટી મની લોસડરીંર્ અને આતુંકવાદને તધરાણને નાથવાની સુંદર્ગ માર્ગદતર્િકા 
(2006) 
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-
1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.bis.org/bcbs/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/audit/auditrequirementsinbelgium/audit-of-statutory-financial-statements/index.htm
http://www.deloitte.com/view/en_BE/be/services/aers/audit/auditrequirementsinbelgium/audit-of-statutory-financial-statements/index.htm
http://dubecuttini.com/services/financial-statements/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/pdfs/FATF_Recommendations.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/reports/RBA%20for%20Dealers%20in%20Precious%20Metal%20and%20Stones.pdf
http://www.fatf-gafi.org/topics/mutualevaluations/
http://www.imolin.org/imolin/index.html
http://www.jvclegal.org/
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf
http://siteresources.worldbank.org/EXTAML/Resources/396511-1146581427871/Reference_Guide_AMLCFT_2ndSupplement.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 11) િલામતી 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

સુંપતત્ત, તમલકતો અને/અથવા માણસોની સલામતી માટે િલામતી કમગચારીઓને ઔપચારી રીતે નોકરીએ 
રાખવામાું આવે છે અથવા તો કરાર કરવામાું આવે છે.  
  

િીઓપીનો િલામતી કમગચારીઓનો ઉપયોગ તવર્ાર્ એવા એકમોને લાગ  પડે છે જે ઝવેરાત પેદાર્ોમાું કામકાજ 
કરે છે અને/અથવા તસક્યોકરટી ર્ાડગઝનો ઉપયોર્ કરે છે અથવા સલામતી સેવાઓ અથવા ટેકા માટે જાહરે કે 
ખાનર્ી સલામતી પરૂી પાડનારાઓને કામે રાખે છે.  
 

સલામતી અને માનવ અતધકારો પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો અંરે્ જોર્વાઇ 11.3ન ું અમલીકરણ ખનન સવલતો 
સાથેના સભ્યોને લાગ  પડે છે અને તેને સીઓપીની માનવ અવિકારની જોર્વાઇના અન સુંધાનમાું લાગ  પાડવામાું 
આવે છે. 11.4ન ું અમલીકરણ જે ઝવેરાત પ રવઠા શ્ ૃુંખલાને ખાનર્ી સલામતી સેવા પરૂી પાડતા સભ્યોને લાગ  પડે 
છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

સલામતી અને માનવ અતધકાર પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો દ્વારા સમથગન આપવામાું આવ્ય ું છે તેમજ સલામતી એ 
મળૂભતૂ જરૂકરયાત છે, જેને વ્યન્ટતઓ, કારોબારો અને સરકાર દ્વારા વહેંચણી કરવામાું આવે છે. 
 

સલામતી એ ઝવેરાત પ રવઠા શ્ ૃુંખલાના દરેક ર્ાર્ોને સુંબ ુંતધત છે. હીરાઓ, સોન ું અને પ્લેટીનમ જૂથ ધાત  ઓ 
ઊંચા મલૂ્ય ધરાવતી સામગ્રીઓ છે, જેને ગ સહાકીય તત્વો દ્વારા નાણાુંકીય લાર્ દ્વારા લક્ષ્યાુંક બનાવવામાું આવી 
ર્કે છે. અંર્ત સલામતી અને સુંપતત્ત માટે પકરમમતા જોખમો માટે સલામતીની ધમકીઓને લઘ ત્તમ બનાવવા 
માટે જવાબદાર માપદુંડોને અન્સ્તત્વમાું લાવવા આવશ્યક છે. કમનસીબે, સલામતી કમગચારીઓ સકહતના સલામતી 
માપદુંડો કેટલાક સુંજોર્ોમાું જોખમના પ્રકારમાું વધારો કરી ર્કે છે, જેથી તેન ું સામે સુંચાલન કરવાન ું રહ ેછે.  
 

સલામતી કમગચારીઓની મ ખ્ય ભતૂમકા કુંપનીના માણસો, સુંપતત્ત, પેદાર્ અને પ્રતતષ્ટ્ઠાન ું રિણ કરવાની છે. આ 
ભતૂમકા ર્જવવાની સાથે, સલામતી કમગચારીઓએ વ્યાપક સુંખ્યામાું કાયગપ્રણાબલ અને અસરકારક તેમજ 
જવાબદારૂપણૂગ રીતે સલામતી પરૂી પાડવામાું આવે તેની ખાતરીરૂપે સુંલગ્ન તાલીમની આવશ્યકતા રહ ેછે. કેટલાક 
કકસ્સાઓમાું સલામતી કમગચારીઓ કુંપનીના તનયમો, જો કે તે પણ વ્યવહાર સુંકહતાની હઠેળ બળજબરી પવૂગક લાગ  
પાડવા માટે તાલીમ પામેલા હોય છે, આમાું કમગચારીઓને તર્સ્તબદ્ધ કરવાનો પણ સમાવેર્ થવો જોઇએ. દરેક 
સમયે અને ખાસ કરીને જ્યારે સર્સ્ત્ર હોય ત્યારે, સલામતી કમગચારીઓએ ધમકી સામે લઘ ત્તમ દળ પ્રમાણનો 
ઉપયોર્ કરવો જોઇએ.  
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આર્ળ ધપી રહલેી અર્ાુંતત અને સુંઘષગ કારોબાર માટે અત્યુંત સમસ્યારૂપ પયાગવરણન ું સર્જન કરે છે. કુંપની 
કમગચારીઓ, તમલકતો, એકમોને કહિંસક કક્રયા માટે લક્ષ્યાુંક બનાવવામાું આવી ર્કે છે. આવી પકરન્સ્થતતઓમાું  
માણસોને સુંપતત્તન ું રિણ કરવા માટે ખાનર્ી સલામતી દળોનો ઘણી વખત ઉપયોર્ કરવામાું આવરે્. જ્યારે 
ધમકી અથવા જોખમ આકારણીઓ દ્વારા ઉબચત ઠરાવવામાું આવે ત્યારે જાહેર સલામતીને સલામતી ટેકો પરૂો 
પાડવા માટે રોકી ર્કાય છે.  
 

ખાસ કરીને દમનકારી સમ દાયોમાું કેટલીક જાહરે સલામતી સુંસ્થાઓ કષ્ટ્ટદાયક ઇતતહાસ ધરાવે છે. જાહરે 
સલામતી દળો માનવ અતધકારોની ર્ુંર્ીર તનિંદામા ફસાઇ ર્યા હોય અથવા ભ્રષ્ટ્ટ નીતતઓ અથવા આચરણો તેમને 
લાગ  પાડવામાું આવ્યા હોય તેવા અસુંખ્ય દસ્તાવેજી કેસો છે. કમગચારીઓ અને તમલકતોની રિા કરવામાું વ્યસ્ત 
જાહરે સલામતી જૂથો ભ્રષ્ટ્ટ પ્રવતૃત્ત, ગ સહાકીય પ્રવતૃત્તમાુંથી નફો, બળ અથવા બુંદૂકોના અયોગ્ય ઉપયોર્ અથવા 
સુંઘષગન  ું સર્જન કરવામાું સ ુંકળાયેલા હોય તેવા પણ ઉદાહરણો છે.  
 

કહિંસા અથવા રે્રકાયદે કૃત્યોથી પોતાના કમગચારીઓ અને સુંપતત્તન ું રિણ થાય તે માટે કમગચારીઓ અને રે્રધારકો 
પરત્વે કુંપનીઓ કાયદેસરની જવાબદારી ધરાવે છે. ગ સહાકીય જૂથો, સ્થાતનક સમ દાય, કુંપનીના કમગચારીઓ, 

રે્રકાયદે આટીસ્નલ ખનનકતાગઓ અને સ્થળાુંતરીત કામદારોમાુંથી સલામતીની ધમકીઓ ઉત્પન્ન થઇ ર્કે છે. 
સુંર્તવત સલામતી ધમકીઓમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

• સામાસય ચોરી 
• છેતરતપિંડી 
• કહિંસક અંતરાયો 
• આંતરમાળખાની ર્ાુંર્ફોડ 

• રે્રકાયદે ખનન (ઓર (લોખુંડ)ની ચોરી કરવા માટે ખાણમાું સર્સ્ત્ર પ્રવેર્) 
• ઓરની અથવા કુંપની પેદાર્ની સુંર્કઠત ચોરી (સોન ું/પ્લેટીનમ/હીરાઓ) 

• ઇંધણ અને અસય ચીજવસ્ત  ઓની સુંર્કઠત ચોરી 
• કમગચારીન ું અપહરણ, ધાકધમકી અથવા હત્યા. 

 

કુંપની દ્વારા લાગ  પાડવામાું આવેલી વ્યહૂરચનાની આંતકરક અને બાહ્ એમ બને્ન કહસ્સેદારો પર અસર પડરે્. 
સુંઘષગની ર્ક્યતામાું થતો વધારો રોકવા માટે સલામતી વ્યહૂરચના જોખમ આધાકરત હોવી જોઇએ અને ખનન 
એકમો ધરાવતા સભ્યો કે જેમાું સલામતી અને માનવ અતધકાર પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો સાથે અન પાલનનો 
સમાવેર્ થાય છે.  
 

જાહરે િલામતી 
કાયદો અને વ્યવસ્થા જાળવવાની, સલામતી અને માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવાની સરકારની મ ખ્ય ભતૂમકા 
હોવા છતાું જાહરે સલામતી જેમ કે પોલીસ અને લશ્કર દ્વારા લેવામાું આવેલા પર્લાુંઓ માનવ અતધકારના રિણ 
અને પ્રોત્સાહન સાથે સ સ ુંર્ત હોય તેની ખાતરી કરવામાું કુંપનીન ું કહત રહલે  ું છે. કેટલાક કકસ્સાઓમા ખાનર્ી 
સલામતીમાું વધારો કરવાની જ્યાું જરૂર હોય ત્યાું કુંપનીઓએ, કુંપનીના એકમો અને કમગચારીઓના રિણ ખચગ કે 
જાહરે સલામતી ઉઠાવવામાું આવે છે તેમાું યોર્દાન આપવાની કે આવશ્યકતા રહ ેછે અથવા આર્ા રાખવામાું 
આવે છે. જ્યારે જાહરે સલામતી સ્થાતનક અને રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ તેમજ માનવ અતધકારના પ્રમાણો અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય માનવકેક્સિત કાયદો સાથે સ સ ુંર્ત રીતે કાયગ કરવામાું આવે છતાું પણ તનિંદા થઇ ર્કે છે. 
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ખાસ કરીને જોઇએ તો, કેટલાક સ્થળોએ ખનન કામર્ીરી,ખાણ સુંપતત્ત થવા પેટા સુંપતત્ત કે જે સ્થળ પર આવેલી 
હોય છે ત્યાું ખનન એકમો અથવા તેના બદલે ખાણ દ્વાર સમતથિત પોલીસ અને/અથવા લશ્કરી કમગચારીઓ તેન ું 
રિણ કરે છે. આ પકરન્સ્થતતઓમાું, ભ્રષ્ટ્ટાચાર, સુંઘષગ અને રાજકીય કહિંસા વધે ચે અને કુંપનીઓએ માનવ 
અતધકારોની તનિંદાના જોખમ સામે કુંપનીઓએ સતકગ રહવે  ું આવશ્યક છે. આ મ દ્દાઓ જટીલ હોઇ ર્કે છે ત્યારે 
કુંપનીઓએ સલામતી અને માનવ અતધકારો પર સરકારો સાથે, જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું ઔપચારીક કરારોમાું સ્વૈચ્ચ્છક 
તસદ્ધાુંતો પરત્વે પ્રતતબદ્ધતા કેળવવી જોઇએ.    
 

C. મખુ્ય પહલેો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો અને પહલેો 
સલામતી અને માનવ અતધકારો પર સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો ચાર રાષ્ટ્રીય સરકારો, બબન સરકારી સુંર્ઠનો અને ઉજાગ 
અને ઉત્ખનન િેત્રોમાું રહલેી કુંપનીઓ મારફતે તવકસાવવામાું આવ્યા હતા. તસદ્ધાુંતોમાું કુંપનીઓ માનવ અતધકારો 
અને મળૂભતૂ સ્વતુંત્રતા માટે સસમાનના માળખાની મયાગદામાું તેમની કામર્ીરીઓ માટે સલામતી અને સલામતી 
જાળવી રાખવામાું માર્ગદર્ગનની ઇચ્છા રાખે છે. તસદ્ધાુંતો ત્રણ કિામાું આવે છેઃ જોખમ આકારણી; જાહરે સલામતી 
સાથે સુંબ ુંધો; અને ખાનર્ી સલામતી સાથેના સુંબ ુંધો. તેઓ તનયતમતધોરણે સ ધારેલી સલામતી જોખમ આકારણી 
અને સલામતી મ દ્દાઓમાું સ્થાતનક સમ દાયોની સામેલર્ીરીની માર્ કરે છે. ખાનર્ી સલામતીએ અવરોધાત્મક અને 
સુંરિણાત્મક સેવાઓ પરૂી પાડવી જોઇએ રાજ્યના લશ્કર અથવા કાયદો લાગ  પાડતી સત્તાની જ 
જવાબદારીઓની પ્રવતૃત્તમાું સામેલ થવ ું જોઇએ નહી તેમ તસદ્ધાુંતો તનકદિષ્ટ્ટ કરે છે. 
 

કુંપનીઓ, સરકારો, આંતર સરકાર એજસસીઓ અસય એનજીઓ સાથે મળીને ઇસટરનેર્નલ એલટે બુંધ થવાની 
પવૂગ ર્ક્યતાઓમાુંના ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ો માટે સુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ કારોબાર આચરણો માટે માર્ગદતર્િકા તવકસાવી છે. 
તે અસુંખ્ય પ્રકારની કારોબારને લર્તી પ્રવતૃત્તઓમાું કામ કરતા મેનેજરો તેમજ રાજકીય જોખમ, સલામતી, બાહ્ 
સુંબ ુંધો અને સામાજજક કામર્ીરી તવર્ાર્ોમાું રહલેા વડામથકના કમગચારીઓ માટે સમ દાયોમાું કારોબાર કરવા માટે 
માર્ગદર્ગન અને ટલૂકીટ પરૂી પાડે છે.  
 

ખાનર્ી સલામતી સેવા પ્રદાતાઓ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહાર સુંકહતા (આઇસીઓસી) આંતરરાષ્ટ્રીય 
માનવકેક્સિત કાયદો અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અતધકાર ધોરણો અન સાર આવા પ્રદાતાઓ માટેના તસદ્ધાુંતોની 
સ્પષ્ટ્ટતા કરે છે. તેમાું બળના ઉપયોર્ માટેના તનયમો, ત્રાસ પર પ્રતતબુંધ, માનવીય રે્રકાયદે હરેફેર અને અસય 
માનવ અતધકાર દ ર પયોર્ અને કુંપનીઓના વ્યવસ્થાપન અને સુંર્ાળ અંરે્ના ખાસ પ્રકારના વચનો કે જેમાું તેઓ 
કમગચારી અને પેટા-કોસરાટટરોની કેવી રીતે સુંર્ાળ રાખે, ર્સ્ત્રોન ું વ્યવસ્થા કેવી રીતે કરે છે અને આંતકરક રીતે 
ફકરયાદોન ું કેવી રીતે વ્યવસ્થાપન કરે છે તેનો સમાવેર્ થાય છે. આઇસીઓસી “તાકકિક સ સ ુંર્ત કાનનૂી 
જવાબદારીઓ અને સર્સ્ત્ર સુંઘષગ દરતમયાન  ખાનર્ી લશ્કર અને સલામતી કુંપનીઓની કામર્ીરી સુંબ ુંતધત 
રાજ્યો માટેના સારા આચરણો પરનો મોનરેય ટસ દસ્તાવેજ” પરથી ઉતરી આવી છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ો સમાજમાું સલામતી અને લશ્કરી દળોની યોગ્ય ભતૂમકા તવરે્ કાયદાઓ અને તનયમનો ધરાવે 
છે. ઘણા રાષ્ટ્રીય અને રાજ્ય સયાયિેત્રોને બુંદૂક, લાકડીઓ અથવા મરીના ભકૂા જેવા ર્સ્ત્રો લઇ જવા માટે તાલીમ 
અને પરવાનાઓની જરૂર પડે છે. ચોક્કસ પ્રકારની સલામતી ફરજો માટે પોલીસ અથવા લશ્કરના પ્રમાણપત્રની 
પણ આવશ્યકતા પડી ર્કે છે. 
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D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને ટેકા માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 

 િીઓપી 11.1:િલામતી પગલાાંઓ:  સભ્યો સલામતીના જોખમોની આકારણી કરરે્ અને એવા પર્લાું 
સ્થાપરે્ જે ઉત્પાદનોની ચોરી, ન કસાન અથવા સ્થળની અંદર અને તનકાસ દરતમયાન ઉત્પાદનોની 
અદલા-બદલીની સામે સલામતી પરૂી પાડે. ઉત્પાદનોની સલામતીના પર્લાું કમગચારીઓ, ઠેકેદારો, 
મ લાકાતીઓ, સુંલગ્ન કારોબાર ર્ાર્ીદારો દ્વારા કાયગરત કરવામાું આવેલ વ્યન્ટતઓની સલામતીને 
અબગ્રમતા આપરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સલામતી સુંચાલન માટેની જવાબદારી વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન કાયગ હઠેળ આવવી જોઇએ. 
o સલામતી જોખમ આકારણી એવી રીતે હાથ ધરવી જોઇએ કે જેથી એકુંદર સલામતી જોખમ 

પયાગવરણને સમજી ર્કાય. આકારણીએ નીચેની બાબતો ઓળખી કાઢવી જોઇએ.: 
 ધમકીઓનના પ્રકાર, આ ધમકીઓની અસર થવાની માત્રા અને નબળાઇઓ અને 

ન કસાન થવાની સુંર્ાવના. 
 જ્યાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું રાજકીય, આતથિક, કદવાની અથવા પયાગવરણીય પકરબળો 

સકહત સુંર્વ્યતાની વ્યાપક શે્રણીમાુંથી સલામતી જોખમો.  
 સલામતી માપદુંડોને લાગ  પાડીને માનવ અતધકાર દ ર પયોર્ માટેની સુંર્ાવના. 

o માળખાકીય અને સલામતી ધમકીઓને ઓળખી ર્કે તેવી પ્રકક્રયાઓ સ્થાતપત કરો અને તેની 
પર અસરકારક સલામતી વ્યવસ્થાપન વ્યહૂરચનાઓ સકહત સુંબ ુંતધત હોય ત્યાું સમ દાયની 
સામેલર્ીરીવાળી પ્રવતૃત્તઓ મારફતે તવતવધ સ્તરોએ ધ્યાન આપો. તેમાું યોગ્ય હોય તેમ 
સમાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

 સલામતી નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલઓ કે જે પેદાર્ના રિણ બાબતે લોકોના રિણ 
પર સ્પષ્ટ્ટ રીતે અબગ્રમતા મ કતી હોય. 

 સબુંતધત સલામતી નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલઓ પર સભ્યના એકમો ખાતે કમગચારીઓ 
અને કોસરાટટરો માટેની તાલીમ.  

 ચોરી, કે જે થવાની ર્ક્યતા હોય તેને ઝડપી ર્ોધી કાઢવામાું સહાય થાય તે માટે 
આંતકરક અંક ર્ કાયગપ્રણાબલ. 

 તર્પમેસટસ અને વાહનવ્યવહારમાું સ ુંકળાયેલા સલામતી કમગચારીઓના રિણ માટે 
સલામતીની યોગ્ય ર્ોઠવણીઓ.  

 યોગ્ય લારે્ ત્યાું સ્થાતનક કાયદો લાગ  પાડતી એજસસીઓ સાથે સબુંધ. 
 યજમાન સરકાર અને સ્થાતનક સમ દાયો સાથે યોગ્ય હોય ત્યાું સમ દાયોની સલામતી 

ર્ોઠવણીની અસર તવરે્ તનયતમત પરામર્ગ. 
o સુંવેદનર્ીલ સલામતી સુંબ ુંતધત દસ્તાવેજીકરણ પર સખત તનયુંત્રણ અને રબિત હોવા જોઇએ. 

કારોબાર જોખમ અંક ર્ના ર્ાર્રૂપે ઓડીટરો કાયમ માટે તેની તવતર્ષ્ટ્ટતાઓમાું જોવા માટે સિમ 
બનરે્ નહી, પરુંત   મ લાકાતો અને તનરીિણનો સલામતી માપદુંડો યોગ્ય છે કે કેમ તે નક્કી કરવા 
માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  85  

 

 

 

 િીઓપી 11.2: િલામતી કમગચારીઓ: સભ્યો એ સ તનતિત કરરે્ કે બધા જ સલામતી રિકો માનવ 
અતધકારો અને તમામ લોકોની ર્કરમાન ું સસમાન કરે અને જ્યારે ખબૂ જ જરૂરી હોય માત્ર ત્યારે જ બળનો 
પ્રયોર્ કરે અને ધમકી માટે સય નતમ પ્રમાણ જાળવે.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o માનવ અતધકારો, સલામતી પ્રવતૃત્તઓની સીમાઓ, સલામતીના મ દ્દા અને સુંઘષોન ું વ્યવસ્થાપન 
કરવા માટે યોગ્ય કાયગપ્રણાબલ અને કોઇપણ માનવ અતધકારોના દ ર પયોર્ના પકરણામોના 
સુંદર્ગમાું સલામતી કમગચારીઓની વતગણ ૂુંક સ્થાતપત કરતી હોય તેવી લેબખત નીતત અથવા કરાર. 

o નીતત અને તપાસ તેમજ તર્સ્તબદ્ધ પર્લાુંઓ તવર દ્ધ કામર્ીરીની દેખરેખ માટે ર્ોઠવણી 
અન્સ્તત્વમાું હોવી જોઇએ.  

o સલામતી કમગચારી સર્સ્ત્ર હોય તે માટે ચોક્કસ ન્સ્થતતઓ અને પ્રવતૃત્તઓની આવશ્યકતા રહરેે્ 
અને તે સલામતી પ્રદાતાના તેમની પોતાની જોખમ આકારણીને અન રૂપ નક્કી કરી ર્કારે્. 
કોઇપણ સર્સ્ત્ર કમગચારી લાગ  પડતા કાયદા અન સાર યોગ્ય રીતે તાલીમ પામેલો અને 
પરવાનેદાર હોવો જોઇએ. 

 

 િીઓપી 11.3: િલામતી અને માનવ અવિકારો પર સ્વૈપ્ચ્છક વિદ્ધાાંતો: ખનન સ તવધાઓ સાથેના સભ્યો એ 

સ તનતિત કરરે્ કે સ રિા કમીઓ સલામતી અને માનવ અતધકારો(2000) પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો પર અને તે 

અંતર્ગત કામર્ીરી કરવાની તાલીમ પ્રાપ્ત કરે. કોઇ પણ કસબ અને લધ -સ્તરીય ખનન (એએસએમ)ના 
માનવ અતધકારોને ખાનર્ી સ રિા કમીઓની તાલીમમાું તનતિતપણે સુંબોધવામાું આવવા જોઇએ.  

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતોની વેબસાઇટમાુંથી ઉપલબ્ધ અમલીકરણ માર્ગદર્ગન ટલૂ્સ. 

 નોંધી રાખો કે સલામતી જોખમ આકારણીઓમાું ખનન એકમો અને સ્થાતનક ક ર્ળ 
કારીર્ર અને નાના પાયાના ખાણીયા (એએસએમ) વચ્ચેની કક્રયા પ્રતતકક્રયાને સબુંતધત 
જોખમનો સમાવેર્ કરતા હોવા જોઇએ. સલામતી કમગચારીઓની તાલીમમાું સામાસય 
રીતે ખાસ કરીને એએસએમ અને સ્થાતનક સમ દાયો સાથે કક્રયાપ્રતતકક્રયા કરતી વખતે 
વતગણ ૂુંક માટેની નીતતઓનો સમાવેર્ કરતી હોવી જોઇએ. 

o જાહરે સલામતી પ્રદાતાઓ: 

 જાહરે સલામતી પ્રદાતાઓ સાથે સામેલર્ીરી માટેની ર્ોઠવણીઓ ‘કુંપનીઓ અને જાહરે 
સલામતી વચ્ચેની કક્રયાપ્રતતકક્રયાઓ’ પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતોને અન રૂપ હોવી જોઇએ.  

 તેમાું નૈતતક વતગણ ૂુંક અને માનવ અતધકારો અંરે્ના સુંદેર્ાવ્યવહારોનો સમાવેર્ થવો 
જોઇએ અને પરૂતી અને અસરકારક તાલીમ સાથે સલામતી કમગચારીઓ દ્વારાની 
નીતતઓ સાથે સ સ ુંર્ત હોય તે રીતે પરૂી પાડવી જોઇએ તેવી સભ્યોની આર્ાના 
ર્ાવનો સમાવેર્ થવો જોઇએ.  

o ખાનર્ી સલામતી પ્રદાતાઓ: 

 ખાનર્ી સલામતી પ્રદાતાઓ સાથેના કરારોમાું તસદ્ધાુંતો કે જે સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતોના 
‘કુંપનીઓ અને જાહરે સલામતી વચ્ચેની કક્રયાપ્રતતકક્રયાઓ’ પરના તવર્ાર્માું દર્ાગવેલ 
સુંદર્ગનો સમાવેર્ કરતા હોવા જોઇએ. 
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તપાિો: 
 શ ું તમે સ રિા જોખમોન ું મલૂ્યાુંકન કય ાં છે અને તે જોખમો આધાકરત તમારી પાસે સ રિાના માપદુંડો અન્સ્તત્વમાું છે?   

 શ ું સ રિા માપદુંડો લોકોના રિણને અબગ્રમતા આપે છે? 

 શ ું સ રિા કમગચારીઓ તેમની વતગણ ૂુંકની આર્ાઓ જાણે છે? 

 ખનન િેત્રમાું સભ્યો:  શ ું સ રિા કમગચારીઓ તાલીમ પામેલા છે અને સ રિા અને માનવ અતધકારો પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતોને 
અન રૂપ કામર્ીરી કરે છે? 

 સભ્યો કે જે ખાનર્ી સ રિા સેવાઓ પરૂી પાડે છે:  શ ું તમે ખાનર્ી સ રિા સેવા પ્રોવાઇરો માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહાર 
સુંકહતામાું સહી કરવા માટે સિમ છો? 

 કરારમાું સ ુંબ ુંતધત તસદ્ધાુંતો પર કમગચારીઓની પરૂતી અને અસરકારક તાલીમ માટેની 
જરૂકરયાતોનો અને યોગ્ય વતગણ ૂુંક અને ‘સામેલર્ીરીના તનયમો’ જેવા દળહા સ્થાતનક 
વપરાર્ અંરે્ સભ્યોની નીતતઓ પરનો સમાવેર્ થતો હોવો જોઇએ.  

o ઇન હાઉસ સલામતી કમગચારી: 
 કોઇ પણ સલામતી કમગચારીમાું સમકિ જરૂકરયાતો લાગ  પાડવી જોઇએ.  

o દરેક સલામતી કમગચારીઓને આપેલી તાલીમ પરના રેકોડગઝ રાખવા જોઇએ.  
o નીતતઓ અને જરૂકરયાતોને વળર્ી રહવેામાું આવે તેની ખાતરી રૂપે દેખરેખની ર્ોઠવણીઓ 

સ્થાતપત કરવી જોઇએ અને બબન-અન પાલનના આરોપોની તપાસ કરવામાું આવે અને યોગ્ય 
હોય ત્યારે તેની જાણ કરવામાું આવે. 

 

 િીઓપી 11.4: ખાનગી િલામતી િેવા પ્રદાતાઓ માિેની આંતરરાટરીય વ્યવહાર  િાંડહતા (આઇિીઓિી): 
સભ્યો કે જેમનો કારોબાર ઝવેરાતની પ રવઠા શૃુંખલાને સ રિા પરૂી પાડવાનો છે તેઓ ખાનર્ી સ રિા સેવા 
ઉપલબ્ધકતાગ (આઇસીઓસી) માટેની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહાર સુંકહતાના હસ્તાિરકતાગ રહરેે્.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o આઇસીઓસી હઠેળ સહી કરવાની િમતા ધરાવતી કુંપનીઓ સુંકહતા અન રૂપ અને માનવ 
અતધકારોના સુંદર્ગમાું કામર્ીરી હાથ ધરવાન ું વચન આપે છે અને તેમના કારોબારની પ્રવતૃત્તઓ 
દ્વારા અસરગ્રસ્ત તરફની માનવકેક્સિત જવાબદારીઓ પકરપણૂગ કરે છે  

o આઇસીઓસી પોતાની જાતે કોઇ કાનનૂી ફરજન ું અને જે રાષ્ટ્રીય અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા 
હઠેળ પહલેેથી જ અન્સ્તત્વ ધરાવતી તેના તસવાય કોઇ પણ સહી કરવાની િમતા ધરાવતી 
કુંપનીઓ માટે કોઇ કાનનૂી જવાબદારીઓ પેદા કરતા નથી.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી  

 

નીચેની વેબસાઇટો સલામતી કમગચારીઓ અને સુંઘષગની પકરન્સ્થતતઓમાું વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 કારોબાર અને માનવ અતધકાર સ્ત્રોત કેસિ  

www.business-humanrights.org/ 

 આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી – સુંઘષગ સુંવેદનર્ીલ કારોબાર આચરણન ું અમલીકરણ  

www.international-alert.org/our-work/implementation-conflict-sensitive-business-practice-csbp 

 આંતરરાષ્ટ્રીય કારોબાર અગ્રણી મુંચ 

www.iblf.org/ 

http://www.business-humanrights.org/
http://www.international-alert.org/our-work/implementation-conflict-sensitive-business-practice-csbp
http://www.iblf.org/
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 ખાનર્ી સલામતી સેવા પ્રદાતાઓની આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહાર સુંકહતા (આઇસીઓસી) 
www.icoc-psp.org/ 

 રેડ ક્રોસની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીઆરસી) – કરસોસગ સેસટર 

www.icrc.org/eng/resources/index.jsp 
 Montreaux Document on private military and security companies 

www.eda.admin.ch/psc 

 ઓઇસીડી –નબળા વ્યવસ્થાપન તવસ્તારોમાું બહ રાષ્ટ્રીય સાહસો માટે જોખમ સતકગતા સાધન  (2006) 

 www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationalenterprises-
oecd.htm 

 ઓઇસીડી ફેટટ ર્ીટ 3 જ ઓ- ઓઇસીડી માર્ગદતર્િકાના માનવ અતધકાર જોર્વાઇના પાલનન ું મલૂ્યાુંકન 
કરતા 
 http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_2402 

 સલામતી અને માનવ અતધકારો પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો 
www.voluntaryprinciples.org/  

 સલામતી અને માનવ અતધકાર અમલીકરણ માર્ગદર્ગન ટલૂ પરના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો 
www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icoc-psp.org/
http://www.icrc.org/eng/resources/index.jsp
http://www.eda.admin.ch/psc
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationalenterprises-oecd.htm
http://www.oecd.org/daf/inv/mne/weakgovernancezones-riskawarenesstoolformultinationalenterprises-oecd.htm
http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_2402
http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.voluntaryprinciples.org/files/VPs_IGT_Final_13-09-11.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 12) ઉદ્ગમસ્થાન દાવાઓ 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

ઉદ્ગમસ્થાન દાવો એ સ્વતુંત્ર કે દાર્ીનામાું જડેલા દૃવ્ય તરીકે વેચાણમાું મકૂાયેલા હીરા, તસસથેકટટસ (સુંશ્લેતષત 
પદાથો), સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓને લર્તો, વણગનો અથવા પ્રતીકોના ઉપયોર્ દ્વારા કરાયેલો 
દસ્તાવેજી દાવો છે, જે તેની નીચેની બાબતોનો સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ કરે છેઃ 

• ઉદ્ગમસ્થાન – દૃવ્યન ું ર્ૌર્ોબલક ઉદ્ગમસ્થાન, ઉદાહરણ તરીકે, દેર્, િેત્ર, ખાણ અથવા ખાણ એકમ/ઓની 
કોપોરેટ માબલકી; અને/અથવા 

• સ્ત્રોત – સ્ત્રોતનો પ્રકાર, ઉદાહરણ તરીકે કરસાયકલ કરેલો, ખાણમાુંથી મેળવેલો, કારીર્રી કરીને ખાણમાુંથી 
મેળવેલો, અથવા ઉત્પાદનની તારીખ; અને અથવા 

• વ્યવહાર – પ રવઠા શ ૃુંખલામાું વ્યવહારસુંકહતાને સ સ ુંર્ત લાગ  પડતા ચોક્કસ વ્યવહારો, જેમાું તનષ્ટ્કષગણ, 

પ્રકક્રયા  અથવા ઉત્પાદન, સુંઘષગ-મ ટત દરજ્જજો, અથવા સ્ત્રોતના ડય  કડબલજેસસ પર લાગ  પડતા ધોરણોનો 
સમાવેર્ થાય છે, પરુંત   તે માત્ર આ પ રતા મયાગકદત નથી.   

 

ઉદ્ગમસ્થાન દાવા મળૂસ્થાન, સ્ત્રોત અથવા પ રવઠા શ ૃુંખલામાુંથી ચોક્કસ રીતે બાકાત કરાયેલા ‘નકારાત્મક વોરસટી’ 
જેવા વ્યવહારોને લર્તા પણ હોય છે. 
 

સીઓપી હઠેળ કરાતા ઉદ્ગમસ્થાન દાવામાું માત્ર પ્રોડટટની ગ ણવત્તાને લર્તા દાવા અથવા માત્ર ઉત્પાદનના 
સ્થળને લર્તા દાવાઓ, જેમકે, ‘(દેર્)માું તનતમિત’નો સમાવેર્ થતો નથી કારણકે તે ઘટક દૃવ્ય પર લાગ  પડતા 
નથી. ડકમ્બલી પ્રોિેિ િડિિડફકેશન સ્કીમ અને વલિગ િાયમસિ કાઉન્સિલ વિસ્િમ ઓફ વોરસિીઝને વ્યવહારસુંકહતાની 
અલર્ જોર્વાઈ હઠેળ આવરવામાું આવેલા છે અને ઉદ્ગમસ્થાન દાવાની જોર્વાઈના કાયગિેત્રમાું આવતા નથી. 
 

વ્યવહારસુંકહતાની ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કલમ એવા સભ્યોને લાગ  પડે છે જેઓ જ્વેલરી પ્રોડટટમાું વપરાયેલા હીરા 
અને/અથવા સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ના ઉદ્ગમસ્થાન અંરે્ અસય કારોબારો અથવા ગ્રાહકો સમિ 
ઉપરોટત વ્યાખ્યા મ જબ દાવા કરે છે. સભ્યોએ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કરવાની જરૂર નથી અને જે સભ્યો ઉદ્ગમસ્થાન 
દાવા કરતા નથી તેમને જોર્વાઇ લાગ  પડતી નથી. 
 

યાદ રાખો કે તમામ દાવાઓ પ્રોડટટ કડસટલોઝર માટે વ્યવહારસુંકહતાની જોર્વાઈન ું પાલન કરતા હોવા જોઇએ, 
પછી ર્લે તેઓ ઉદ્ગમસ્થાન દાવાની વ્યાખ્યામાું આવતા હોય કે ના હોય, આ જોર્વાઇ નીચે મ જબ છેઃ 

• સભ્યો કોઇ પણ હીરા, સુંશ્લેતષત અથવા કૃતત્રમ પદાથગ અને/અથવા કોઇ પણ સોન ું, અને/અથવા 
કોઇ પણ પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ની જ્વેલરી પ્રોડટટના વેચાણ, જાહરેાત અથવા માકેકટિંર્માું જૂઠી, 
રે્રમારે્ દોરનારી અથવા ભ્રામક રજૂઆત નહીં કરે અથવા કોઇ પણ દૃવ્યની ચકૂ નહીં કરે. 
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B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 
 

જ્વેલરી પ રવઠા શ ૃુંખલાના કોરાબારોને તેઓ જે પ્રોડટટ્સ વેચે છે તેમાું વપરાયેલા હીરા, સોન ું અને પ્લેકટનમ 
જૂથની ધાત  ઓના સ્ત્રોત અંરે્ વધ ને વધ  સવાલો પછૂાઈ રહ્ાું છે. ધારાસભ્યો, આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ અને 
સામાજજક સુંસ્થાઓ સકહતના અનેક કહતધારકો જ્વેલરી પ રવઠા શ ૃુંખલાના ‘અપસ્રીમ’ ર્ાર્માું સુંઘષગ, બાળમજૂરી, 
માનવ અતધકારન ું હનન, નબળી ખનન રીતર્ાતો અને અસય જોખમો જેવા મ દ્દાઓ પર ર્ાર મકૂી રહ્ાું છે. 
કુંપનીઓ દ્વારા ઉદ્ગમસ્થાન દાવાનો તે ખાતરી આપવા માટે વધ ને વધ  ઉપયોર્ કરાઈ રહ્ો છે કે તેમની 
પ્રોડટટ્સની દૃવ્યની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું આ પ્રકારની ન્સ્થતતઓ જોવા મળતી નથી. 

ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજેસસ ર્ાઇડસસ ફોર ધ રીસ્પોન્સસબલ સપ્લાય ચેઇસસ ઓધ તમનરલ્સ ફ્રોમ કચ્સફ્લટટ એસડ હાઇ-
કરસ્ક એકરયા અને ય એસ ડોડ ફે્રસક એટટની સુંઘષગ ખનીજો પર કલમ 1502 જેવી પહલેે આ સમસ્યાઓ માટે 
પ રવઠા શ ૃુંખલા ડય ૂકડબલજેસસ માટે ચોક્કસ કારોબાર ચાલકો સજ્યાગ છે. તેણે ઉદ્ગમસ્થાન દાવા માટે અન પાલન-
આધારીત વધ  સારી સુંસ્કૃતત રચી છે, જ્યાું પ રવઠા શ ૃુંખલામાું અન ર્ામી કારોબારો તેમના પ રવઠાકારોની રજૂઆત 
પર આધાર રાખે છે. માટે, આ સુંદર્ગમાું પ રવઠા શ ૃુંખલા ડય ૂકડબલજેસસને પ્રોત્સાહન આપવા માટે અનેક ઉદ્યોર્ 
કાયગક્રમો સ્થાપવામાું આવ્યા છે. એવી ઘણી ઊર્રતી જવાબદાર સોતસિંર્ પહલે પણ છે જે સામાસય રીતે મજૂર 
માપદુંડો, પયાગવરણ વ્યવસ્થાપન, ખનન રીતર્ાતો અને પ રવઠા શ ૃુંખલાની અસય સમસ્યાઓને ઉકેલે છે. 

આ અને અસય કારણોસર સભ્યો મળૂસ્થાન, ઇતતહાસ, સોન ું, પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓ અને હીરાની જ્વેલરી 
પ્રોડટટની પ રવઠા શ ૃુંખલાના ઉદ્ગમસ્થાન અથવા અસય લાિબણકતાઓ માટે કારોબાર ગ્રાહકો અને/અથવા અંતતમ 
ગ્રાહકોને દાવાઓ કરવા કે તનવેદન આપવાન ું કદાચ પસુંદ કરે અથવા તેમ કરવાની જરૂકરયાત રહ.ે જો આવા 
દાવા કે તનવેદન કરવામાું આવે તો તે સાચા હોવા જોઇએ અને દાવાઓને સમથગન આપતા ખરાઈ કરી ર્કાય તેવા 
પ રાવા હોવા જોઇએ. ઉદ્ગમસ્થાન અને અસય પ્રોડટટ લાિબણકતાઓ અંરે્ રે્રમારે્ દોરનારા અથવા ભ્રામક દાવાઓ 
કે તનવેદન વ્યન્ટતર્ત રીતે કુંપનીઓ અને એકુંદરે સમગ્ર ઉદ્યોર્ની પ્રતતષ્ટ્ઠા પર નોંધપાત્ર જોખમ ઊભ ું કરે છે 
તેમજ ખોટી અને ભ્રામક જાહરેાત અથવા કરપોકટિંર્ પર પ્રતતબુંધ મ કતા કાયદાઓ હઠેળ કાનનૂી અન પાલન 
સમસ્યાઓ પેદા કરી ર્કે છે.  

આ માટે આરજેસી સભ્યોન ું તેમની પ રવઠા શ ૃુંખલાને લર્તા જોખમો ઘટાડવા માટે, ખાસ કરીને ડોડ ફે્રસક એટટ, 
અને જ્વેલરી પ રવઠા સાુંકળોની કદાચ ર્ાર્ હોય તેવી ચોક્કસ સુંસ્થાઓ પર US/EU પ્રતતબુંધો જેવી તનયમનકારી 
જરૂકરયાતોના સુંદર્ગમાું, ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈ તૈયાર કરવામાું આવી છે. આ જોર્વાઈ મ જબ પોતાની 
પ રવઠા શ ૃુંખલા અંરે્ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કરતા સભ્યો પાસે સપોકટિંર્ તસસ્ટમ વ્યવહારસુંકહતા અંતર્ગત ઓકડટ થયેલી 
હોવી જોઇએ. આરજેસીની વેબસાઇટ પર સભ્યની પ્રમાણીકરણ માકહતી પરથી ખબર પડરે્ કે ઉદ્ગમસ્થાન દાવા 
જોર્વાઈ સભ્ય પર લાગ  પડે છે કે કેમ, અને જો લાગ  પડતી હોય તો પ્રમાણીકરણ ઓકડટ વખતે કેવા પ્રકારના 
દાવા/ઓ ઓકડટ કરવામાું આવ્યા હતા. નીચેન  ું ટેબલ સમજના ઉદે્દર્ માટે ત્રણ ઉદાહરણ પરૂા પાડે છેઃ 
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ઉદ્ગમસ્થાન દાવા પ્રમાણીકરણ – (િભ્યનુાં નામ) 

 હીરા સોન ું પીજીએમ 

ઉદ્ગમસ્થાન કેનેડાની ખાણ   

સ્ત્રોત   કરસાયકલ કરેલ ું સોન ું  

વ્યવહારો   એસએ 8000 પ્રમાણીકરણ 

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ધ વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન, સીઆઇબીજેઓ બ્લ્ય ૂબ ક ધરાવે છેઃ જે પ્રોિતિ ડિિતલોઝર માર્ગદતર્િકામાું ઉલ્લેખ કયાગ 
મ જબ હીરા માટે પકરર્ાષા, વર્ીકરણ અને નૈતતક માર્ગદતર્િકા અંરે્ માકહતી આપત ું એક પ્રકાર્ન છે. બ્લ્ય ૂબ ક 
અસય બાબતોની સાથે ઉદ્ગમસ્થાન, રચના, અથવા ઉત્પાદન અંરે્ રે્રમારે્ દોરનારી અને ભ્રામક તનવેદનને લર્તા 
માપદુંડોનો સમાવેર્ કરે છે. બ્લ્ય ૂબ ક તે પણ તનયત કરે છે કે, ર્ૌર્ોબલક તવસ્તારોના નામનો માત્ર ત્યારે જ 
ઉપયોર્ થરે્ જ્યારે તેઓ ર્ૌર્ોબલક રીતે ખનન કરાયેલા અથવા પકવેલા તવસ્તારોનો (મળૂસ્થાન) ઉલ્લેખ કરે 
અને કકટિંર્, પ્રકક્રયા અથવા તનકાસ કેસિોના નામનો ર્ૌર્ોબલક ઉદ્ગમસ્થાન દર્ાગવવા માટે ઉપયોર્ થરે્ નહીં. 

આરજેસી એ 2012માું કકિંમતી ધાત  ઓ માટે ચેઇન-ઓફ-કસ્ટડી (સીઓસી) સ્ટાસડડગ ર્રૂ કયાગ હતા જે આરજેસીના 
સભ્યો માટે સ્વૈચ્ચ્છક છે. વ્યવહારસુંકહતાની ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈની સમાન રૂપતા સીઓસી સ્ટાસડડગની 
સમાન રૂપતાને સમકિ નથી, કારણકે વ્યવહારસુંકહતા માત્ર આરજેસીના સભ્યના કારોબાર વ્યવહારો પર લાગ  પડે 
છે જ્યારે સીઓસી સ્ટાસડડગ સીઓસી દૃવ્યની સમગ્ર પ રવઠા શ ૃુંખલામાું સ ુંકળાયેલા પ્રત્યેક અન ર્ામી કારોબાર પર 
લાગ  પડે છે. આરજેસીના ચેઇન-ઓફ-કસ્ટડી સ્ટાસડડગનો અમલ કરતા અને તેના અંતર્ગત પ્રમાબણત થતા 
આરજેસીના સભ્યો જોકે, સુંબ ુંતધત દાવાઓની  ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈ સાથે સમાન રૂપતા માટે તેનો હતે  લિી 
પ રાવા તરીકે ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. સભ્યોને આંતકરક કાયગવાહીઓ સ્થાપવા અને ડય ૂકડબલજેસસ હાથ ધરવા માટે 
સામાસય માર્ગદતર્િકા તરીકે ઉપયોર્ કરવા માટે સીઓસી માપદુંડ ઉપલબ્ધ છે. 

નીચે દર્ાગવેલા માપદુંડો સકહતના (પરુંત   મયાગકદત નથી) અસય અનેક સ સ ુંર્ત ઉદ્યોર્ માપદુંડો પણ ઘડવામાું 
આવ્યા છે. આવા માપદુંડોને સમાન રૂપ પ્રાણીલીઓ અને કાયગવાહીઓનો ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈની 
સમાન રૂપતાના પ રાવાર માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાયઃ 

 લુંડન બ બલયન માકેટ એસોતસયેર્ન (એલબીએમએ), રીસ્પોન્સસબલ ર્ોલ્ડ પ્રોગ્રામ 

 ઇઆઇસીસી – જીઇએસઆઇ કચ્સફ્લટટ-ફ્રી સ્મેલ્ટર એસેસમેસટ પ્રોગ્રામ 

 વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ, કચ્સફ્લટટ-ફ્રી ર્ોલ્ડ સ્ટાસડડગ   
 ફેરરેડ એસડ ફેરમાઈન સ્ટાસડર્ડ ગસ 

 વોલ્ય સટરી કોડ ઓફ કસડટટ ફોર કેનેકડયન ડાયમસડ ટલેમ્સ 

 US ડાયમસડ સોસગ વોરસટી પ્રોટોકોલ 
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નોંધો કે સભ્યોએ આમાુંથી એક પણ ઉદ્યોર્ માપદુંડ અપનાવવાની જરૂર નથી અને જો લાગ  પડત   હોય તો, 
ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઇની જરૂકરયાતો સુંતોષવા માટે તેમની પોતાની આંતકરક પ્રણાલી અને કાયગવાહીઓ 
તવકસાવી ર્કે છે. 

રાટરીય કાયદો 
ઉદ્ગમસ્થાન દાવા એ રજૂઆતન ું સ્વરૂપ છે અને તેન ું ખોટી અને રે્રમારે્ દોરતી જાહરેાતો પર પ્રતતબુંધ મ કતા 
ગ્રાહક સ રિા કાયદાઓ દ્વારા કદાચ તનયમન થઇ ર્કે છે. (જૂઓ પ્રોિતિ ડિિતલોઝર અને સ્તરીકરણ અને 
મલુવણી). સભ્યો તેઓ જે િેત્રમાું કામ કરે છે ત્યાું લાગ  પડતા કાયદાઓથી વાકેફ હોય અને તેન ું પાલન કરે તે 
આવશ્યક છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોના અમલ માટે સામાસય 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગ નથી અને તેને માકહતી અને સહાયના પ્રારુંર્ બબિંદ  તરીકે જોવ ું જોઇએ. 
 

પ્રયોજ્યતા નક્કી કરવી: સભ્યોએ પ્રથમ પ ક્ષ્ટ્ટ કરવી જોઇએ કે તેમના કારોબાર પર ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈ 

લાગ  પડે છે કે કેમ. કારોબારની જટીલતા અને તેની વેચાણ ચેનલોને કારણે જો ર્ુંકા હોય તો સભ્યોએ તમામ 
જાહરેાતો, માકેકટિંર્ અને અસય વેચાણ-સુંબ ુંતધત દસ્તાવેજોની સમીિા કરવી જોઇએ અને નક્કી કરવ ું જોઇએ કે કોઇ 
ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કરાયા છે કે કેમ. જો સમીિા પરથી નક્કી થાય કે જોર્વાઇ લાગ  પડતી નથી તો પકરણામોન ું 
દસ્તાવેજીકરણ કરવ  જોઇએ અને તેને યોગ્ય તસતનયર મેનેજર દ્વારા મુંજૂર કરાવવ ું જોઇએ. આ પ્રકરણના અંતે 
પાના નુંબર 71 પર આપેલો ફ્લોચાટગ સભ્યો કોઇ ઉદ્ગમસ્થાન દાવો કરી રહ્ા છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટેન ું 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. 
 

આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાની ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈનો ઇરાદો ગ્રાહક માકેકટિંર્ સામગ્રી અથવા જાહરેાતો કે જેમાું 
સર્જનાત્મક અબર્વ્યન્ટત હોઇ ર્કે છે અને તેન ું ર્બ્દર્ઃ અથગઘટન અપેબિત નથી તેમાું પકરર્ાષા અને વણગનોના 
કાયદેસર ઉપયોર્ને મયાગકદત કરવાનો નથી. તેના કરતા ઉદ્ગમસ્થાન દાવો હતે  લિી અથવા હકીકત પ્રકારની 
માકહતીને લર્તો હોવો જોઇએ. દાયરા હઠેળ આવતા ઉદ્ગમસ્થાન દાવા તેવા દાવા છે જે ઉદ્ગમસ્થાન, સ્ત્રોત અથવા  
વેચાણ માટે મ કાયેલા દૃવ્યની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું લાગ  પડતા  વ્યવહારોને લર્તા છે. 
જનરલ કોપોરેટ કમ્ય તનકેર્ન, માકેકટિંર્ થીમ અને કલ્પનાઓ કે જે કુંપની અથવા એકમ સ્તરે લાગ  પડે છે, અને 
વેચાણ માટે મ કાયેલી જ્વેલરી પ્રોડટટને લર્તી નથી, તેને સામાસય રીતે ઉદ્ગમસ્થાન દાવા તરીકે ર્ણારે્ નહીં માટે 
તે પ્રમાણીકરણ દાયરામાું આવરે્ નહીં. માટે ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કારોબારથી કારોબારની લેવડ-દેવડમાું સૌથી 
સામાસય રીતે લાગ  પડે છે અને આમ પ રવઠા શ ૃુંખલા મારફતે માકહતીન ું વહન થાય છે, જોકે, તે ગ્રાહક સ્તરે પણ 
કદાચ કરી ર્કાય છે. 
 

કેટલાક કકસ્સાઓમાું, ઉદ્ગમસ્થાન દાવો કરાઇ રહ્ો છે કે તે નક્કી કરવા માટે કદાચ તનણગયર્ન્ટતનો ઉપયોર્ 
કરવાની જરૂર પડે, જેમકે સચૂક કલ્પના અથવા લેબખત વણગનોના ઉપયોર્ મારફતે કે જે ર્બર્િત છે પરુંત   સ્પષ્ટ્ટ 
નથી. આ તે આધારે નક્કી થવ ું જોઇએ કે દાવાન ું ગ્રાહક દ્વારા ખરીદાઈ રહલેી ર્ૌતતક પ્રોડટટની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું 
ઉદ્ગમસ્થાન, સ્ત્રોત અથવા વ્યવહારો પર લાગ  પડતા લાગ  દાવા તરીકે અથગઘટન કરવામાું આવરે્ કે કેમ. આ 
કકસ્સામાું, સીઓપી ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઈ લાગ  પડરે્. 
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પ્રમાણીકરણ કાયગકે્ષત્રની અંદર:  સમજ માટે ઉદ્ગમસ્થાન દાવાના કેટલાક ઉદાહરણો નીચે આપેલા છે: 

 

 “મળૂસ્થાનનો દેર્” 

 “ચોક્કસ દેર્ કે િેત્રમાુંથી નથી” 

 “માત્ર ચોક્કસ કેટલીક ખાણમાું ઉદ્ગમસ્થાન” 

 “કરસાયકલ કરેલ ું સોન ું”  

  “જાસય આરી 2012 પહલેા કરફાઇન કરેલ ું” 

  “સાયનાઇડ-મ ટત ખનન” 

 “સુંઘષગ-મ ટત સોન ું” 

 “સુંશ્લેષણ-મ ટત” 

 “જવાબદાર રીતે સોસગ કરેલ ું” 

  “સ્થાતનક લાર્કારી અથવા સામ દાતયક તવકાસ કાયગક્રમોને સમથગન આપે છે” 

 

નોંધ:  ઉદ્ગમસ્થાન દાવા માત્ર જ્વેલરી પ્રોડટટમાું રહલેા હીરા, સોન ું અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓના ઘટકની 
ટકાવારી પર લાગ  પડી ર્કે છે. આ કકસ્સામાું, દાવો માત્ર દૃવ્યની ટકાવારી પર લાગ  પડે છે તેવો સ્પષ્ટ્ટપણે 
ઉલ્લેખ કરેલો હોવો જોઇએ જેથી ગ ુંચવણ ઊર્ી ના થાય. 
 

પ્રમાણીકરણ દાયરાની અંદર નહીં:  વ્યવહારસુંકહતા હઠેળ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા તરીકે નહીં ર્ણાતી રજૂઆતોના કેટલાક 
ઉદાહરણો નીચે છે: 

 ક દરતી (એટલે કે, ખનન કરેલા) હીરા, સ્પષ્ટ્ટ કે ર્બર્િત. 

 વોરુંટી અને દાવાઓ જે કકમ્બલી પ્રોસેસ સકટિકફકેર્ન સ્કીમ અને/અથવા વલ્ડગ ડાયમસડ કાઉન્સસલની 
તસસ્ટમ ઓફ વોરસટીઝના અન પાલનને લર્તા છે જે વ્યવહારસુંકહતાની કકમ્બલી પ્રોસેસ એસડ તસસ્ટમ 
ઓફ વોરસટીઝ જોર્વાઈ દ્વારા સુંબોધવામાું આવે છે. 

 માત્ર જ્વેલરી પ્રોડટટની એસેમ્બલી અથવા ઉત્પાદનના સ્થળ અંરે્ રજૂઆત, ઉદાહરણ તરીકે, ‘સ્વીસ-
તનતમિત’’ ઘકડયાળ દાવો, કારણકે આ પ્રકારના દાવા ઘટક દૃવ્યને લર્તા નથી હોતા. 

 કુંપની અથવા એકમ સ્તરે લાગ  પડતા જનરલ કોપોરેટ કમ્ય તનકેર્ન, માકેકટિંર્ થીમ અને કલ્પનાઓ 
જેનો વેચાણમાું મ કાયેલી વાસ્તતવક જ્વેલરી પ્રોડટટ અથવા ઘટક સામગ્રી (હીરા, સુંશ્લેતષત પદાથો, 
સોન ું, પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓ)સાથે સુંબ ુંધ નથી અથવા દસ્તાવેજીકરણ કરાય ું નથી. 

 

જોગવાઈ અમલીકરણ: 

 

 િીઓપી 12.1: પ્રણાલીઓ: ઉદર્તવત દાવા(ઓ) કરતી હોય એવી વ્યન્ટતઓ એવી વ્યવસ્થાઓ અમલી 
કરતી હોવી જોઇએ જે સ તનતિત કરે કે આ ઉદર્તવત દાવા(ઓ) માસય છે અને પ રાવા દ્વારા આધારભતૂ 
છે.    

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સભ્યની પ્રણાલીઓના કેટલાક ઘટકોન ું બાહ્ પિો દ્વારા અમલ કરી ર્કાય છે દા.ત. પ રવઠાકાર, 
બાહ્ કહસાબી તપાસકતાગ, અથવા ત્રાકહત-પિ માપદુંડ પ્રણાલીઓ; 

o દાવાન ું સ્વરૂપઅને પ્રણાલીની રચનાન ું વ્યવહારસુંકહતા દ્વારા વણગન કરાયેલ ું નથી; 
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o દાવાએ એવા ઉદ્ગમસ્થાનનો ઉલ્લેખ કે ર્બર્િત માકહતી ના આપવી જોઇએ જે પ્રણાલીઓના 
અમલ દ્વારા સમતથિત ના હોય. 

 િીઓપી 12.1.a: દસ્તાવેજી માપદાંિ: પ રાવાય ટત માપદુંડ અથવા જરૂકરયાતો કે જે ઉદર્તવત દાવા(ઓ) સાથે 

સ સુંર્ત હોય; 

  

માપદાંિ નીચે મજુબ હોવા જોઇએ: 

o ઉદ્ગમસ્થાન દાવા સાથે સ્પષ્ટ્ટપણે સ સ ુંર્ત; 

o દસ્તાવેજી હોવા જોઇએ અને આરજેસી કહસાબી તપાસકતાગને ઉપલબ્ધ કરાવવા જોઇએ, અસયથા 
ગ પ્ત રાખવા જોઇએ; 

o ખરાઈ કરી ર્કાય અને ઓકડટ કરી ર્કાય તેવા હોવા જોઇએ જેથી માપદુંડની તસદ્ધદ્ધ હતે  લિી 
પ રાવા દ્વારા પ્રદતર્િત કરી ર્કાય. 

 

 િીઓપી 12.1.b: કાયગવાહીઓ: નોંધ જાળવવા માટે અને માપદુંડ અથવા જરૂકરયાતો પરૂી થાય છે એ અંરે્ 

ખરાઇ કરવા માટેની પ્રકક્રયાઓ;.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ખરાઇ થયેલી છે અને કોઇ પણ બબનસમાન રૂપતા જોર્વાઇ 12.1aમાું તનધાગકરત કરવામાું આવેલા 
માપદુંડોને અન રૂપ સુંતોષવામાું આવી છે તે પ રાવા આપતા રેકોર્ડ ગસ ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ; 

o સભ્ય દ્વારા, પ રવઠાકાર દ્વારા અથવા સ્વતુંત્ર ત્રાકહતપિ દ્વારા ઇન-હાઉસ ખરાઈ કરી ર્કાય છે.   
 જો ખરાઈ પ રવઠાકાર અથવા અસય ત્રાકહતપિ દ્વારા કરાઈ હોય તો, સભ્ય તેમના તે 

તનિયના પ રાવા આપવા સિમ હોવો જોઇએ કે ખરાઈ આ જોર્વાઇની જરૂકરયાતોને 
અન રૂપ હાથ ધરાઈ હતી; 

 જો ત્રાકહતપિ સુંબ ુંતધત ઉદ્યોર્ માપદુંડોનો ઉપયોર્ સામેલ કરે તો જરૂરી પ રાવા 
માપદુંડના અન પાલન માટે જાહરેમાું ઉપલબ્ધ રેકોર્ડ ગસ દ્વારા પ્રદતર્િત કરી ર્કાય છે. 
દાખલા તરીકે, એલબીએમએ રીસ્પોન્સસબલ ર્ોલ્ડ પ્રોગ્રામને સ સ ુંર્ત એલબીએમએ ગડૂ 
કડલીવરીનો પ રાવો, હાથ ધરાઈ રહલેી ખરાઇનો પ રતો પ રાવો હોવો જોઇએ. 

 તેવી જ રીતે, સ સ ુંર્ત કાનનૂી જરૂકરયાતોન ું પાલન કરાર પર્લા, જેમકે ય એસ 
ડાયમસડ વોરસટી પ્રોટોકોલન ું પાલન કરતા કરારો અને ઓકડટ અથવા ‘ફ્લો-ડાઉન’ 
કરાર જોર્વાઈઓ કે જે ડોડ ફે્રસક એટટની સુંઘષગ ખનીજ જોર્વાઇના અમલમાું મદદ 
કરે છે, પણ સ સુંર્ત કાયગવાહીઓના અમલનો પ રાવો આપતા હોવા જોઇએ. 
 

o ખરાઈ એવી વ્યન્ટત દ્વારા થવી જોઇએ જે સિમ હોય અને આકરણીને સુંર્તવત રીતે પ્રતતકૂળ 
અસર કરે તેવા કોઇ પણ કહતોના ઘષગણથી મ ટત હોય; 

o ખરાઈની આવતૃત્ત અને ખરાઈન ું સ્વરૂપ નક્કી કરતી વખતે માપદુંડની જટીલતા અને બબન-
સમાન રૂપતાના જોખમને ધ્યાનમાું લેવા જોઇએ. 

 

 િીઓપી 12.1.c: આંતડરક દૃવ્ય વનયાંત્રણો:  ઉદર્તવત દાવા(ઓ) દ્વારા તનયુંતત્રત સામગ્રીઓની અખુંકડતતાને 
જાળવી રાખવા માટેના તનયુંત્રણો;  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
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o ઉદ્ગમસ્થાન દાવા(ઓ) દ્વારા આવરવામાું આવેલ ું દૃવ્ય ઇસવેસટરીમાું કેવી રીતે સ્વીકારાય છે અને રેક 
કરાય છે તેમજ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા(ઓ) લાગ  પડતા નથી તેવા અસય દૃવ્યથી કેવી રીતે અલર્ પડાય 
છે તેન ું, જ્યાું સ  સ ુંર્ત હોય ત્યાું, દસ્તાવેજીકરણ કરો. 

o એવા તમામ પોઇસટ ર્ોધો જ્યાું ઉદ્ગમસ્થાના દાવા(ઓ) હઠેળ આવતા દૃવ્યો દાવાઓ હઠેળ ના 
આવતા હોય તેવા દૃવ્યો સાથે અજાણતા તમશ્ર થઇ ર્યા છે, અને આવ ું કોઇ પણ તમશ્રણ અટકાવવા 
માટે વ્યવસ્થા સ્થાપો. 

o જો બાહ્ કોસરાટટરો ઉદ્ગમસ્થાન દાવા(ઓ) હઠેળ આવતા દૃવ્યોન ું વ્યવસ્થાપન કે પ્રકક્રયા કરતા હોય 
તો તેઓ દૃવ્યોન ું અલર્ીકરણ કેવી રીતે કરે છે તેના માટે એક ઔપચાકરક કાયગવાહી ઊર્ી કરો અને 
દેખાવને આ કાયગવાહીઓ સામે ચકાસો. 

 

 િીઓપી 12.1.d: તાલીમ:  જે કમગચારીઓ ઉત્પાદન પછૂપરછને પ્રતતર્ાવ આપવા માટે જવાબદાર હોય તેઓ 

ઉદર્તવત દાવા(ઓ)ને સમજી ર્કે અને તેન ું સચોટ વણગન કરી ર્કે તેની સ તનતિતતા માટેની તાલીમ;   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પ્રોડટટ અંરે્ની પચૃ્છાઓનો જવાબ આપવાની જવાબદારી ધરાવતા કમગચારીઓની તાલીમ પર 
નજર રાખવા માટે જવાબદાર મેનજર/રોની તનમણકૂ કરો 

o સ તનતિત કરો કે આ કમગચારીઓ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા(ઓ) અંરે્ના તમામ સ સ ુંર્ત દસ્તાવેજો સ ધીની 
પહોંચ  ધરાવે છે. 

o તાલીમ સામગ્રી અને કાયગવાહીઓ સ્થાપો અને જવાબદાર કમગચારીઓન ું રજજસ્ટર અને તાલીમ ક્યારે 
હાથ ધરવામાું આવી હતી તે અંરે્ના રેકોર્ડ ગસ જાળવો. 

 

 િીઓપી 12.1e: ફડરયાદ વ્યવસ્થા:  રસ ધરાવતા પિકારોને ઉદર્તવત દાવા(ઓ)ની સચ્ચાઈ તવરે્ પોતાની 
બચિંતા વ્યટત કરવાની મુંજૂરી માટે, કારોબારના પ્રકાર, ટદ અને અસરને અન રૂપ એક ફકરયાદો અને ફકરયાદ 
વ્યવસ્થા. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વ્યવસ્થાન ું દસ્તાવેજીકરણ થયેલ ું હોવ ું જોઇએ અને તેની માકહતી ગ્રાહક સકહતના રસધરાવતા 
પિોને ઉપલબ્ધ હોવ ું જોઇએ; 

o દસ્તાવેજમાું સ્વીકાયગ હોય તેવી અને અસ્વીકાયગ હોય તેવી ફકરયાદોના પ્રકાર અને ફકરયાદોની 
તપાસ અને ઉકેલ માટે હાથ ધરવામાું આવેલી કાયગવાહીઓન ું વણગન હોવ ું જોઇએ; 

o સભ્યો, ખાસ કરીને નાના કારોબારો, આરજેસી ચેઇન-ઓફ-કસ્ટડી માપદુંડ માર્ગદર્ગનના 
પકરતર્ષ્ટ્ટ 2માું આપવામાું આવેલી ઉદાહરણ ફકરયાદ વ્યવસ્થાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 

o પ રવઠા શ ૃુંખલા નીતતઓ અને ફકરયાદ વ્યવસ્થાઓ અંરે્ન ું વધ  માર્ગદર્ગન ઓઇસીડીની ડય ૂ
કડબલજસસ ર્ાઇડસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ સપ્લાય ચેઇસસ ઓફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કચ્સફ્લટટ-અફેટટેડ 
એસડ હાઇ-કરસ્ક એરીયા અને સચ્પ્લમેસટ ઓન ર્ોલ્ડમાુંથી મેળવી ર્કાય છે 
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તપાિો: 
 શ ું તમે પ ષ્ટ્ટી કરી છે કે તેમ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કરી રહ્ાું છો કે કેમ? ર્ુંકા હોય તેવા કકસ્સામાું તમામ જાહરેાત, માકેકટિંર્ અન ે

વેચાણ લર્તા દસ્તાવેજોની સમીિા કરો. 
 જો તમે કોઇ પણ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા નથી કરતા તો તમે તમારી સમીિાના પકરણામોના દસ્તાવેજો પરૂા પાડી ર્કો છો? 

 જો તમે ઉદ્ગમસ્થાન દાવા કરો છો તો તે માસય છે અને પ રાવાઓ દ્વારા સમતથિત છે તે સ તનતિત કરવા માટે પ્રણાલી ધરાવો 
છો? 

 તમે દસ્તાવેજી માપદુંડ અથવા જરૂકરયાતો સ્થાપી છે જે દાવાઓ સાથે સાતત્યપણૂગ છે અને તેને હતે  લિી પ રાવાઓ દ્વારા 
સુંતોષી ર્કાય છે? 

 માપદુંડ સુંતોષાય છે તેની ખરાઈ હાથ ધરવા માટે તમે કાયગવાહી ધરાવો છો? 

 તમે કોઇ પણ ઉદ્ગમસ્થાન દાવા હઠેળ આવતા દૃવ્યોની પ્રમાબણકતાન ું રિણ કરવા માટે આંતકરક તનયુંત્રણો ધરાવો છો? 

 તમે સુંબુંતધત કમગચારીઓ માટે તાલીમ કાયગવાહી સ્થાપેલી છે? 

 તમારે ત્યાું ફકરયાદ વ્યવસ્થા છે? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની માકહતી વધારાની માકહતી આપે છે: 

 કેનેકડયન હીરા વ્યવહારસુંકહતા  
www.canadiandiamondcodeofconduct.ca/index.html  

 ઇલેટરોતનક ઇસડસ્રી તસકટઝનતર્પ કોએબલર્ન (ઇઆઇસીસી)/ ગ્લોબલ ઇ-સસ્ટેનેબબબલટી ઇતનતર્યેકટવ 

(જીઇએસઆઇ) -  કચ્સફ્લટટ-ફ્રી સ્મેલ્ટર પ્રોગ્રામ (2011) 

www.conflictfreesmelter.org/  

 ફેરમાઈન સ્ટાસડડગ  
www.communitymining.org/index.php/en/fairtrade-and-fairmined-standard 

 ફેરરેડ સ્ટાસડડગ  
www.fairgold.org/  

 લુંડન બ બલયન માકેટ એસોતસયેર્ન (એલબીએમએ) – રીસ્પોન્સસબલ ર્ોલ્ડ પ્રોગ્રામ (2012) 

www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=137 

 OECD ડય ૂકડબલજેસસ ર્ાઇડસસ ઓન રીસ્પોન્સસબલ સપ્લાય ચેઇસસ ઓફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કચ્સફ્લટટ-અફેટટેડ 
એસડ હાઇ-કરસ્ક એકરયાઝ- સચ્પ્લમેસટ ઓન ર્ોલ્ડ (2012) 

www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/goldsupplementtotheduediligencegu
idance.htm 

 રીસ્પોન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેસી) – ચેઇન ઓફ કસ્ટડી સકટિકફકેર્ન (2012) 

www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody-certification/#RJCChain-of-CustodyCertification 

 ધ વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન (સીઆઇબીજેઓ) – ધ બ્લ્ય ૂ બટૂસ 

www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261 

 U.S. ડાયમસડ સોસગ વોરસટી પ્રોટોકોલ (2012) 

http://www.jewelers.org/files/diamond-source-warranty-protocol.pdf  

 U.S. તસક્ય કરટીઝ એસડ એટસ્ચેસજ કતમર્ન (એસઇસી) ર લ ફોર કડસટલોબઝિંર્ ય ઝ ઓફ કચ્સફ્લટટ તમનરલ્સ- 
ડોડ ફે્રસક વોલ સ્રીટ કરફોમગ એસડ કસઝય મર પ્રોટેટર્ન એટટ (2012) 

www.sec.gov/news/press/2012/2012-163.htm  

 વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ (ડબલ્ય જીસી) – કચ્સફ્લટટ – ફ્રી ર્ોલ્ડ સ્ટાસડડગ  (2012) 

www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/ 

http://www.canadiandiamondcodeofconduct.ca/index.html
http://www.conflictfreesmelter.org/
http://www.communitymining.org/index.php/en/fairtrade-and-fairmined-standard
http://www.fairgold.org/
http://www.lbma.org.uk/pages/index.cfm?page_id=137
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/goldsupplementtotheduediligenceguidance.htm
http://www.oecd.org/corporate/guidelinesformultinationalenterprises/goldsupplementtotheduediligenceguidance.htm
http://www.responsiblejewellery.com/chain-of-custody-certification/#RJCChain-of-CustodyCertification
http://www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261
http://www.jewelers.org/files/diamond-source-warranty-protocol.pdf
http://www.sec.gov/news/press/2012/2012-163.htm
http://www.gold.org/about_gold/sustainability/conflict_free_standard/
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ઉદ્ગમસ્થાન દાવા પ્રયોજ્યતા ફ્લોચાિગ  
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

દાવા કરાયેલા છે? સભ્ય તેના તમામ 
જાહરેાત, માકેકટિંર્ અન ેવેચાણ 
દસ્તાવેજોની સમીિા કરે છે અને નક્કી કરે 
છે કે તે જે હીરા, સોન ું અથવા પ્લેકટનમ 
જ્વેલરી પ્રોડટટ વેચે છે તેના માટે કોઇ 
દાવા કરાયા છે કે કેમ 

ઉદ્ગમસ્થાન દાવાની જોર્વાઇ સભ્ય પર 
લાગ  પડતી નથી. સભ્ય તેની બબન-
પ્રયોજ્યતા માટે સ્વમલૂ્યાુંકનમાું ખ લાસો 
કરે છે  

 

સમાતવષ્ટ્ટઃ શ ું દાવામાું નીચેની તમામ 
બાબતો છે?  

 દાવો દસ્તાવેજી છે અને પ્રોડટટના 
વેચાણ સાથે સીધો સુંબુંધ ધરાવે છે; 

અને 

 દાવો હકીકતો આધાકરત છે; અને 

 તેમાું ઉદ્ગમસ્થાન, સ્ત્રોત અથવા 
પ્રોડટટની પ રવઠા શૃુંખલાના વ્યવહાર 
તવરે્  માકહતી આપેલી છે (આ 
પ્રકરણમાું માર્ગદર્ગન જૂઓ). 

 
 

બાકાતઃ શ ું દાવો નીચેનામાુંથી માત્ર એક કે 
વધ  બાબતો માટે કરાયો છે?  

 ક દરતી હીરા; અથવા 
 કકમ્બલી પ્રોસેસ; અથવા 
 ગ ણવત્તા; અથવા 
 ઉત્પાદનન ું સ્થળ; અથવા 
 સર્જનાત્મક જાહરેાત અબર્વ્યન્ટત જેન ું 

ર્બ્દર્ઃ અથગઘટન કરાય તેવી અપેિા 
રાખવામાું આવતી નથી.  

સભ્યો સ તનતિત કરે છે કે દાવા 
માટે પ્રણાલીઓ, માપદુંડો, 
કાયગવાહીઓ અને તનયુંત્રણો 
ઉદ્ગમસ્થાન દાવા જોર્વાઇને 
અન રૂપ અમલમાું છે 

ના 

ના 

હા 

સભ્ય દરેક દાવાની સમીિા કરે 
છે 

હા 

ઉદ્ગમસ્થાન દાવાની જોર્વાઇ દાવા 
પર લાગ  પડે છે 

 

હા 

ના 

તપાસો 

ઉદ્ગમસ્થાન દાવાની જોર્વાઇ 
દાવા પર લાગ  પડતી નથી 

શ ું તમે તમામ દાવાની સમીિા 
કરેલી છે? 

જો કોઇ પણ દાવાને 
લાગ  પડત   ના હોય તો 
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 13) િામાસય રોજગારી શરતો 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

રોજગારી િાંબાંિો એ રોજર્ારદાતાઓ અને કમગચારીઓ વચ્ચેની કાનનૂી કડી છે, જ્યારે એક વ્યન્ટત વળતરના 
બદલામાું ચોક્કસ ર્રતો હઠેળ કામ કરે છે અથવા સેવા આપે છે ત્યારે અન્સ્તત્વમાું આવે છે. 
 

કમગચારી એવી વ્યન્ટત છે જેણે સભ્ય સાથે રોજર્ારી કરાર અથવા સેવા કરાર કયો છે અથવા એપે્રક્સટસતર્પ કરે છે 
અથવા તે અંતર્ગત કામ કરે છે, આ જોડાણ અબર્વ્યટત કે ર્બર્િત હોય હોઇ ર્કે છે અને (જો તે અબર્વ્યટત હોય 
તો) મૌબખક અથવા લેબખતમાું અથવા લાગ  પડતા કાયદાની વ્યાખ્યા મ જબ હોઇ ર્કે છે. તેમાું કોઇ પણ સ્તરે 
કાયમી, હુંર્ામી, પણૂગ-સમયની, ખુંડ-સમયની, ઔપચાકરક, ગહૃ-કાયગ અને/અથવા મોસમી રોજર્ારીનો સમાવેર્ 
થાય છે. 
 

ગહૃ-કાયગમાું વ્યન્ટત સાથે કુંપની અથવા પ રવઠાકાર, પેટાપ રવઠાકાર અથવા પેટાકોસરાટટર દ્વારા કરાર કરવામાું 
આવે પરુંત   તે વ્યન્ટત તેમના પકરસરમાું કામ કરતી નથી. 
 

સ્ત્રોત:  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ઇસડસ્રીયલ એસડ એમ્પ્લોયમેસટ કરલેર્સસ 
કડપાટગ મેસટ 

 www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)-  કડસસટ વકગ ઇક્સડકેટસગ- કસસેપ્ટ્સ એસડ ડેકફનેર્સસ 

www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_183859/lang--en/index.htm 

 સોતસયલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - SA® 8000 એબબ્રજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/ resources /live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf  

 

સીઓપીની િામાસય રોજગાર શરતો અને વ્યવહારો કલમ કમગચારીઓ ધરાવતા તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 

 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 
રોજગારી િાંબાંિો એ રોજર્ારદાતાઓ અને કમગચારીઓ વચ્ચેની કાનનૂી કડી છે. જ્યારે એક વ્યન્ટત વળતરના 
બદલામાું ચોક્કસ ર્રતો હઠેળ કામ અથવા સેવા કરે છે ત્યારે તે અન્સ્તત્વમાું આવે છે. તે માટેન  કાનનૂી સાધન 
રોજર્ાર કરાર છે, તે અબર્વ્યટત અથવા ર્બર્િત, લેબખત કે મૌબખક હોઇ ર્કે છે. 
 

જોકે કરાર અંતર્ગત વ્યાખ્યાતયત કરાય છે કે રોજર્ાર સુંબ ુંધ મારફતે કમગચારી અને રોજર્ારદાતા વચ્ચે 
પારસ્પકરક અતધકારો અને જવાબદારીઓ રચાય છે. કામદારો જેના દ્વારા શ્રમ કાયદા અને સામાજજક સ રિાના 
િેત્રમાું રોજર્ાર સાથે સુંકળાયેલા અતધકારો અને લાર્ોની સ લર્તા હાુંસલ કરે તેવ ું એક મ ખ્ય સાધન પણ છે. 
કામદારના અતધકારો અને લાર્ોન  પાલન થાય છે તે સ તનતિત કરવા માટે કમગચારીઓના લાર્ો અને અતધકારોનો 
રેકોડગ રાખવો રોજર્ારદાતાની ભતૂમકાનો આવશ્યક ર્ાર્ છે. 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_183859/lang--en/index.htm
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પરુંપરાર્ત રોજર્ાર સુંબ ુંધ સામાસય રીતે, એક જ રોજર્ારદાતા સાથે અમયાગકદત સમયર્ાળા માટે પણૂગ સમયના 
કામને આધાકરત હોય છે, તે અસયાયી બરતરફી સામે રિણ સાથે અમયાગકદત સમયર્ાળાના રોજર્ાર કરાર 
અંતર્ગત હોય છે. છેલ્લા ત્રીસ વષગથી વૈતશ્વક અથગતુંત્રમાું રોજર્ારીની નવી રીતો ઊર્રી છે. જેમાું તનધાગકરત મ દતના 
કરારો અને કરારબદ્ધ વ્યવસ્થાના વધી રહલેા ઉપયોર્ સમાવેર્ થાય છે જેમાું કામદારો ચ સ્તપણે કામગચારીઓ 
નથી. આ વ્યવસ્થા હઠેળ કેટલાક કામદારોને, તેમાું પણ ખાસ કરીને પરપ્રાુંતીય કામદાર અને ગહૃ-કામદારોને શ્રમ 
અથવા સામાજજક સ રિા કાયદા હઠેળ કદાચ નબળું રિણ મળે છે. ર્ોષણકારી કામદાર વ્યવસ્થાઓ પણ ઊર્રી 
છે, જેમ કે, ખોટી એપે્રક્સટસતર્પ યોજનાઓ, તેમાું કામદારો ‘તાલીમ સમયર્ાળા’ દરતમયાન ઓછા પર્ારે કામ કરે 
છે પરુંત   તેનો વાસ્તતવક ઇરાદો કામદારને ક ર્ળતા ર્ીખવાડવાનો કે તાલીમ સમયર્ાળો પણૂગ થયા બાદ તેને 
તનયતમત કે વતગમાન રોજર્ારી પરૂી પાડવાનો હોતો નથી. 
 

ગહૃ-કાયગ, ટૂુંકા-ર્ાળાના ક્રતમક કરારો, એપે્રક્સટસતર્પ, પેટા-કોસરાટટ અને લેબર-ઓસલી કોસરાક્ટટિંર્નો રોજર્ારી 
સુંબ ુંધોના દાયરામાું રહીને કાનનૂી રીતે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. જોકે, આ પ્રકારની વ્યવસ્થાઓ કામદારો પ્રત્યેની 
કાનનૂી જવાબદારીઓન ું પાલન ન થવાન ું જોખમ પણ ઊભ ું કરે છે. માટે આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા આ કાયગ 
વ્યવસ્થાઓના સામાસય ઉપયોર્ પર બબનજરૂરી પ્રતતબુંધ મકૂતી નથી પરુંત   તે સ તનતિત કરે છે કે તે 
વ્યવસ્થાઓનો શ્રમ અને સામાજજક સ રિા જવાબદારીઓ ટાળવાના સાધન તરીકે ઉપયોર્ ના થાય. 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
રોજર્ારી સુંબ ુંધોમાું રિણનો અર્ાવ ધરાવતા કામદારોની વધી રહલેી સુંખ્યાને ધ્યાનમાું રાખીને ઇસટરનેર્નલ 
લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)એ 2006માું રોજર્ાર સુંબ ુંધ પર ર્લામણ 198 અપનાવી છે. તે 

કરાર અને/અથવા અસય કાનનૂી વ્યવસ્થાઓ મારફતે જવાબદારીમાું છેતરપીંડી સામે કામદારોને રિણ આપવા 
રાષ્ટ્રીય કાયદો અને રીતર્ાતમાું સ  ધારા લાવવા અંરે્ સભ્ય રાજ્યોને માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
રાષ્ટ્રીય કાયદા અને તનયમનો તેમજ સામ કહક વ્યવસ્થાઓ કામદારોને રિણ પરૂ ું પાડે છે જે રોજર્ારદાતા અને 
કમગચારી વચ્ચે અન્સ્તત્વમાું રહલેા રોજર્ારી સુંબ ુંધ સાથે જોડાયેલા છે. કામર્ીરીના તમામ સયાયિેત્રમાું રોજર્ાર 
કરારોની તમામ કાનનૂી જરૂકરયાતો અંરે્ છેલ્લામાું છેલ્લી માકહતી મેળવવી આવશ્યક છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોના અમલ માટે સામાસય 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગ નથી અને તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબિંદ  તરીકે જોવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 13.1: રોજગારી શરતો: સભ્યોએ એ સ તનતિત કરવાન ું રહરેે્ કે કમગચારીઓ વેતન, કામના કલાકો અને 

રોજર્ારની અસય પકરન્સ્થતતઓના સુંબુંધમાું તેમના વતગમાન રોજર્ારની ર્રતોને સમજે છે..   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
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o લેબખત રોજર્ાર કરારો રોજર્ારી ર્રતો જણાવવાના સીધા રસ્તા છે. સભ્યોએ કામદારો જે ર્ાષા 
સમજી ર્કે તે ર્ાષામાું લેબખત રોજર્ારી કરારો પરૂા પાડવા જોઇએ અને તેમાું પર્ાર, કામકાજના 
કલાકો અને અસય ર્રતો બાબતે તેમના અતધકારો અને જવાબદારીઓનો ઉલ્લેખ થયેલો હોવો 
જોઇએ. 

o રોજર્ાર કરારો હુંમેર્ા લેબખત હોતા નથી, દાખલા તરીકે કેટલાક લઘ  કારોબારમાું અથવા કેટલાક 
લાુંબો સમયથી કામ કરી રહલેા વકરષ્ટ્ઠ સ્ટાફ માટે. આ કકસ્સાઓમાું સભ્યોએ સ તનતિત કરવ ું જોઇએ કે 
આવા કમગચારીઓ રોજર્ારી ર્રતો અને તનયમોથી વાકેફ હોય. જેમાું કમગચારીને ઉપલબ્ધ કરાવવાની 
થતી કાનનૂી માકહતીનો પણ સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 

o નીચેના વ્યવહારો 13.1ની જરૂકરયાતો સુંતોષતા નથી:  
 ર્રતી સમયે નક્કી થયેલી રોજર્ારીની ર્રતો અને તનયમો રોજર્ાર કરારમાું દર્ાગવેલા 

ર્રતો અને તનયમો અલર્ હોય, કારણકે કામદારની જાણકારી અથવા મુંજૂરી વર્ર ફેરફારો 
કરવામાું આવ્યા છે; 

 ર્રતી અને તનમણકૂ પ્રકક્રયા (કરાર બદલી) દરતમયાન અથવા કામદારો કામ કરવાના 
સ્થળ પર પહોંચે ત્યાર બાદ (કતથત “પરૂક કરારો”) ર્રતી સમયે સુંમત થયેલી 
ઉદ્ગમસ્થાનીય કરાર જોર્વાઈઓના સ્થાને કામદારોની ઓછી તરફેણ કરતી જોર્વાઈઓ 
એક કે વધ  વખત દાખલ કરવામાું આવે છે. 

o ઉત્પાદન, તનમાગણ અથવા ઓછી ક ર્ળતાવાળા વ્યવસાયમાું પરપ્રાુંતીય કામદારો ર્ાષાના અવરોધ, 
સાુંસ્કૃતતક અનેસામાજજક તફાવતને કારણે રોજર્ારીની ર્રતોની વાટાઘાટમાું વધ  અસલામત હોય છે. 

o તપાસો કે વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરો રોજર્ારી સુંબ ુંધોની તમામ કાનનૂી જરૂકરયાતો તેમજ તમને અન પાલનની 
ફરજ છે તેવા કારોબારના તમામ િેત્રના મ ખ્ય જોખમ અંરે્ વાકેફ હોય. 
 

 િીઓપી 13.2: શ્રમ અને િામાજજક જવાબદારીઓ િાળવી:  સભ્યો માત્ર મજૂર-કરાર વ્યવસ્થાઓ, ખોટી 
એપ્રેંકટસતર્પ યોજનાઓ, વધ  પડતાું સળુંર્ ટ ુંકા-ર્ાળાના રોજર્ાર કરારો, અને/અથવા પેટા-કરારો અથવા ઘરેથી 
કામ કરવાની વ્યવસ્થાઓ મારફત લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ શ્રમ અને સામાજજક સ રિા સુંબુંતધત જવાબદારીઓ 

કમગચારીને પકરપણૂગ કરવાન ું ટાળરે્ નહીં.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o લાગ  પડતા કાયદા અંતર્ગત લેબર-ઓસલી કોસરાક્ટટિંર્ના કેટલાક સ્વરૂપ પ્રતતબુંતધત છે. કેટલાક 
સયાયિેત્રો આ પ્રકારની માસય કરાર વ્યવસ્થા તનધાગકરત કરવા માટે માર્ગદતર્િકા અથવા માપદુંડો 
સ્થાપરે્. જેમાું સમાવેર્ થઇ ર્કે છે, દાખલા તરીકે,  
કામદાર કામ કરવા માટે સામગ્રી અને/અથવા સાધનો આપે છે કે કેમ, તેમને તેમન ું કામ સોંપવાનો   
અતધકાર છે કે કેમ, તેઓ તેમની સેવાઓ સ્વતુંત્ર કારોબાર મારફતે આપી રહ્ાું છે કે કેમ અને તેઓ 
અસય લોકોને પણ આ સેવાઓ પરૂી પાડી રહ્ાું છે કે કેમ. લેબર-ઓસલી કોસરાક્ટટિંર્નો ઉપયોર્ કરતા 
સભ્યોએ સ તનતિત કરવ ું જોઇએ કે, કરારો કાયદેસર હોય અને કમગચારીઓ પ્રત્યેની કાનનૂી 
જવાબદારીની અદાયર્ી ટાળવાના સાધન તરીકે ઉપયોર્ ના થાય.  

o એપે્રક્સટસતર્પ યોજનાઓ તાલીમમાું મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવે છે અને તે વ્યવહારસુંકહતા અંતર્ગત 
માસય છે. ઘણા સયાયિેત્રો તવતવધ િેત્રોમાું તાલીમનો સમયર્ાળો અને એપે્રક્સટસને ચકૂવાતા 
વળતરન ું તનયમન કરે છે. જો ‘રેઇનીતર્પ્સ’ અથવા ‘એપે્રક્સટસતર્પ્સ’નો ઉપયોર્ ક ર્ળતા ન 
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તપાિો: 
 શ ું તમે ઓકડટરને બતાવી ર્કો છો કે કમગચારીઓ તેમની રોજર્ારીની ર્રતો સમજે છે, લેબખત કરાર અથવા અસય સાધન 

મારફતે? 

 જો તમે લેબર-ઓસલી કોસરાક્ટટિંર્, એપે્રક્સટસતર્પ્સ, ટૂુંકા ર્ાળાની રોજર્ારીના ક્રતમક કરારો, પેટાકરાર અથવા ગહૃ-કાયગ 
વ્યવસ્થાનો ઉપયોર્ કરો છો તો કમગચારીઓ શ્રમ અને સામાજજક સ રિા લાર્ો મેળવે છે તે સ તનતિત કરવા માટે આ 
વ્યવસ્થાઓ સ તનયોજજત છે? 

 શ ું તમારી પાસે તમમ કમાગચારીના નુંર્ દીઠ વેતન અને વેતન ચકૂવણી અને કામકાજના કલાકોના યોગ્ય રેકોર્ડ ગસ છે? 

ર્ીખવવાના કે તનયતમત રોજર્ારી ન આપવાના વાસ્તતવક ઉદે્દર્ સાથે, કામદારોને ઓછો પર્ાર 
આપવાના ઉદે્દર્ સાથે અથવા કાનનૂી જવાબદારી ટાળવા માટે કરાયો હોય તો તે ખોટી છે. ખાસ 
કરીને બાળ મજૂર અને ય વાન વ્યન્ટતઓન ું આવી ખોટી યોજનાઓ મારફતે ર્ોષણ થવાન ું જોખમ 
હોય છે. સભ્યોએ સ તનતિત કરવ ું જ જોઇએ કે એપે્રક્સટસતર્પ્સ અને તાલીમ હોદ્દાઓ કાનનૂી છે અને 
લાગ  પડતા કાયદાને અન રૂપ છે. 

o ટૂુંકા ર્ાળાના રોજર્ાર કરારોનો ઉપયોર્ (દા.ત. હુંર્ામી કમગચારીઓ), પેટાકરાર અને ગહૃકાયગનો 
ઉપયોર્ વ્યહારસુંકહતા અંતર્ગત માસય છે. હુંર્ામી અથવા આઉટસોસગ કરાયેલા મજૂરોને ઘણી વખત 
તવતવધ કારોબાર માુંર્ સુંતોષવી પડે છે. જોકે, આ રોજર્ાર વ્યવસ્થાઓનો કમગચારીઓ પ્રત્યે કાનનૂી 
જવાબદારીઓ ટાળવા માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય નહીં. ઉદાહરણ તરીકે, ટૂુંર્ા-ર્ાળાના કરારો (જેવા 
કે, છ મકહનાથી ઓછા)ના ઉપયોર્ને વધ  પડતો ર્ણી ર્કાય જો તેના અંતર્ગત મોટી સુંખ્યામાું 
કામદારોને કામે લર્ાડાય અને કામદારોને નવા ટૂુંકા-ર્ાળાના કરારો માટે ફરીથી અરજી કરવાની 
રહતેી હોય, ઘણી વખત વષો સ ધી આવી અરજીઓ કરવી પડતી હોય છે. જ્યાું આવા વ્યવહારો 
અન્સ્તત્વમાું હોય  ત્યાું કામદારોની નોકરી સલામતી વધારવા માટે કારોબાર આયોજન કેવી રીતે કરી 
ર્કાય તે અંરે્ નીતતઓ અને કાયગક્રમો ઘડો. 

o મજૂર દલાલોનો ઉપયોર્ જોખમ પેદા કરી ર્કે છ જ્યાું ર્રતી અને રોજર્ારીની ર્રતો 
રોજર્ારદાતાના તનયુંત્રણ હઠેળ હોતી નથી. માનવ તસ્કરીના જોખમ પર દેખરેખ માટે માર્ગદર્ગન 
માટે વેઠ જૂઓ. 

 

 િીઓપી 13.3: રેકોિગ કીવપિંગ: સભ્યો, ફૂલ ટાઇમ, પાટગટાઇમ અથવા મૌસમી આધાર પર હોય તે સકહતના બધા જ 

કમગચારીઓ માટે છૂટક કામના વળતર અને વેતન ચ કવણીઓ તેમજ કામના કલાકો સકહત ઉબચત કમગચારી 
રેકોર્ડ ગસ જાળવરે્.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જ્યાું કામના કલાકોને આધારે વેતન ચ કવણી બદલાતી હોય ત્યાું વ્યન્ટતર્ત કમગચારીના કલાકો 
દૈતનક, સાપ્તાકહક કે માતસક જે યોગ્ય હોય તે ધોરણે નોંધાવા જોઇએ. 

o નુંર્ દીઠ વેતન પદ્ધતતમાું કમગચારીને તેણે કેટલા કલાક કામ કય ાં છે તેના આધારે નહીં પરુંત   તેણે 
કેટલા નુંર્ ઉત્પાદન કય ાં છે તેના આધારે ચકૂવણી કરવામાું આવે છે. નુંર્ દીઠ વેતન પદ્ધતત જટીલ 
હોઇ ર્કે છે માટે ઉત્પાદનના ચોક્કસ રેકોડગ અને વેતનની ર્ણતરી માટેના સુંબ ુંતધત આધારોની 
નોંધણી રાખવી આવશ્યક છે. કામ કરેલા કલાકો અને ક લ વેતન ચકૂવણીની નોંધણી આરજેસીના 
કામના કલાકો અને વળતર જરૂકરયાત સાથે સમાન રૂપતા તપાસવા માટે સ સ ુંર્ત પણ છે. 

o કમગચારીના રેકોડગ એવી રીતે જાળવવા જોઇએ કે જેથી તેઓ રોજર્ારી  કરારની ર્રતો અને તનયમો 
સાથે સ સ ુંર્ત હોય. જ્યાું કામકાજના કલાકો બદલાતા નથી અથવા નક્કી છે, જેમકે જનરલ 
ઓકફસમાું કે કરટેલ પયાગવરણમાું, અથવા કમગચારીની મનસ ફી મ જબ હોય છે (દાખલા તરીકે, 
મેનેજમેસટની ભતૂમકામાું રહલેા લોકોના કામકાજના કલાકો) ત્યાું પકરસરના સ્તરે અથવા રોજર્ાર 
કરારમાું વણગન કયાગ મ જબ કામકાજના કલાકોની નોંધણી પ રત  ું છે. 
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટ સામાસય રોજર્ાર ર્રતો અને વ્યવહારો અંરે્ વધારાની માકહતી આપે છે: 

 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – રોજર્ાર સુંબ ુંધ 

www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) –ધ એમ્પ્લોયમેસટ કરલેર્નતર્પઃ એન એનોટેટેડ ર્ાઇડ 
ટ  રેકમસડેર્ન 198 (2007) 

www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_172417/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ઇસડસ્રીયલ એસડ એમ્પ્લોયમેસટ કરલેર્સસ 
કડપાટગ મેસટ 

 www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)-  કડસસટ વકગ ઇક્સડકેટસગ- કસસેપ્ટ્સ એસડ ડેકફનેર્સસ 

www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_183859/lang--en/index.htm 

 સોતસયલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - SA® 8000 એબબ્રજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/ resources /live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf  

 વેરાઇટી – એ ફેર હાયકરિંર્ ફે્રમવકગ ફોર રીસ્પોન્સસબલ બબઝનેસ (2011) 

www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-

A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf  

 વેરાઇટી – ફેર હાયકરિંર્ ટલૂકકટ 

www.verite.org/helpwanted/toolkit. 

 વેરાઇટી – વોટ શ ડ ય  લકૂ ફોર? આઇડેક્સટફાય કુંપની કરસ્ક એસડ વલનરેબબબલટી ટ ૂધ હ્ય મન રાકફકકિંર્ 
એસડ ફોસ્ડગ લેબર ઓફ માઇગ્રસટ વકગસગ 
www.verite.org/node/719/  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
http://www.ilo.org/ifpdial/areas-of-work/labour-law/WCMS_172417/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
http://www.ilo.org/stat/Publications/WCMS_183859/lang--en/index.htm
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf
http://www.verite.org/helpwanted/toolkit
http://www.verite.org/node/719/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 14) કામકાજના કલાકો 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કામકાજના કલાકો તે સમય છે જે દરતમયાન કામ માટે તનય ટત કરવામાું આવેલી વ્યન્ટતઓ રોજર્ારદાતાની મરજી 
મ જબ કામ કરે છે. 
 

વવરામનો િમયગાળો તે સમય છે જે દરતમયાન કામ માટે તનય ટત કરવામાું આવેલી વ્યન્ટતઓ રોજર્ારદાતાની 
મરજીને આતધન હોતા નથી.  
 

કામકાજનુાં િામાસય િપ્તાહ મહત્તમ 48 કલાકન ું હોય છે, અથવા રાષ્ટ્રીય કે સ્થાતનક કાયદો અથવા સુંય ટત 
સોદાબાજી સમજૂતી અંતર્ગત તનધાગકરત કરાયેલા થોડા ઓછા મહત્તમ કલાકન ું હોય છે. 
 

ઓવરિાઇમ એ કામકાજના સામાસય સપ્તાહના કલાકો ઉપરાુંત કામ કરેલા કલાકો છે.  
 

િા્ં તુત િોદાબાજી િમજૂતી એ કુંપનીના મેનેજમેસટ અને તેના કમગચારીઓ વચ્ચે થયેલો કાયદેસર રીતે અમલ થઇ 
ર્કે તેવો લેબખત કરાર છે, જેન ું પ્રતતતનતધત્વ મજૂરસુંઘ અથવા તેને સમકિ સુંસ્થા કરે છે અને તે કામની ર્રતો 
અને તનયમો નક્કી કરે છે. સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરતી હોવી જ જોઇએ. 
 

સ્ત્રોત:   

 આઇએલઓ સુંમેલન 30 – કામના કલાકો 
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030  

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - SA ® 8000 એબબ્રજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 

સીઓપીની કામકાજના કલાકોની કલમ કમગચારીઓની સ તવધાઓ પર લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

કામકાજના કલાકો એ કામકાજની સલામત અને માનવીય ર્રતોનો એક મળૂભતૂ ઘટક છે. ઇસટરનેર્નલ લેબર 
ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)ન ું 1919માું યોજાયેલ ું સૌપ્રથમ સુંમેલન કામકાજના કલાકો અંરે્ન ું હત  ું– જેમાું 
કામકાજન ું સપ્તાહ મહત્તમ 48 કલાકન ું તનધાગકરત કરવામાું આવ્ય ું હત  ું. ઉત્પાદન અને તનષ્ટ્કષગણ ઉદ્યોર્ોમાું 
કામકાજના વધ  પડતા કલાકો, સામાજજક સુંસ્થાઓ અને મજૂરસુંઘો દ્વારા સૌથી તનયતમત રીતે ઉઠાવવામાું આવતો 
મ દ્દો રહ્ો છે. કામકાજના વધ  પડતા કલાકો સાથે ર્ોષણ અને પાકરવાકરક જીવન પર અસર અંરે્ બચિંતા ઉપરાુંત 
કાયગસ્થળ આરોગ્ય અને સલામતીન ું જોખમ પણ સુંકળાયેલ ું છે. 
 

આંતકરયાળ તવસ્તારોમાું સાઇટ્સ, પરપ્રાુંતીય કામદારો અને લાુંબી તર્ફ્ટ માટે અપાતા ઉચ્ચ વળતરની ચ કવણી 
જેવી બાબતો એકસાથી જોવા મળે છે તેમ છતાું ખાણ ઉદ્યોર્માું કામકાજના લાુંબા કલાકો સામાસય છે. ડાયમસડ 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
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કકટિંર્ જેવા ઉત્પાદન ઉદ્યોર્ોમાું પણ કામકાજના લાુંબા કલાકો અને અપ રતા તવરામ કે રજાઓના કકસ્સા નોંધાયા 
છે. ગ્રાહકની માુંર્, આ માુંર્ સાથે કામ કરવાની કારોબારની િમતા અને કામદારોની ઓવરટાઇમ કામ કરવાની 
ઇચ્છા યોર્દાન આપી ર્કે છે. કામકાજના કલાકો વેતન સાથે સીધા સુંકળાયેલા છે, જેમકે કમગચારીઓ તેમની 
આવક વધારવા માટે વધ  કલાકો માુંર્ી ર્કે છે. ઉદાહરણ તરીકે, જ્યાું કામદારોને કલાક મ જબ નહીં પરુંત   ન ુંર્ 
દીઠ વેતન અપાય છે ત્યાું કામકાજના કલાકો વધ  હોઇ ર્કે છે. 
 

કાયદા દ્વારા તનય ટત કરાયેલા અથવા સુંમત થયેલા કામકાજના સપ્તાહના કલાકો ઉપરાુંત કામ કરેલા તમામ 
કલાકોને ઓવરટાઇમ ર્ણવામાું આવે છે. ઓવરટાઇમ બળજબરીપવૂગકનો નહીં પરુંત    સ્વૈચ્ચ્છક હોવો જોઇએ. 
જો કામદારોને લઘ તમ વેતન કમાવવા માટે ઓવરટાઇમ કામ કરવા ફરજ પાડવામાું આવે, અથવા તેમને કાનનૂી 
મયાગદા કરતા વધ  સમય માટે ઓવરટાઇમ કામ કરવા માટે દબાણ કરવામાું આવે તો તેને વેઠ કહવેાય છે. 
રોજર્ારદાતાઓ અને કામદારો વચ્ચે થયેલી ઘણી સમજૂતી મ જબ કામદાર ‘વાજબી’ ઓવરટાઇમ કરવા અથવા 
ચોક્કસ તનધાગકરત થયેલા કલાકો માટે કામ કરવા માટે ઉપલબ્ધ હોવો જોઇએ. કામદારને ઓવરટાઇમ કરવાની 
તવનુંતી કરતી વખતે તેના આરોગ્ય અને સલામતીને તેમજ પાકરવાકરક જવાબદારીઓ સકહતની તેની અંર્ત 
પકરન્સ્થતતઓને ધ્યાનમાું લેવી જોઇએ. 
 

કામકાજના કલાકો મયાગકદત કરવા માટેનો ઉદે્દર્ વધ  સારા કાયગ-જીવન સુંત  લનને પ્રોત્સાકહત કરવાનો અને 
કામદારની તણાવને લર્તી વ્યવસાતયક ન્સ્થતતઓ અને અકસ્માત દર ઘટાડવાનો છે. સાપ્તાકહક તવરામ અને 
પર્ાર સાથેની વાતષિક રજાઓ મોટા ર્ાર્ની કામદાર સમજૂતીઓનો સામાસય ર્ાર્ છે અને તે પરૂી પાડવી જ 
જોઇએ. જ્યાું તર્ફ્ટ બદલાતી હોય છે, જેમકે ઘણી ખાણની સાઇટ્સ પર જોવા મળે છે, કે જ્યાું કામકાજના સળુંર્ 
સાત કદવસમાું એક કદવસના તવરામની ર્રત સુંતોષાતી નથી ત્યાું બદલામાું વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થા પર સુંમતત થવી 
જોઇએ. મેટરતનટી લીવ અને પેટરતનટી લીવ તેમજ વળતર રજા જેવી તવરે્ષ રજાઓ લાગ  પડતા રાષ્ટ્રીય 
કાયદાને અન રૂપ આપવી જોઇએ. 

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ને કામકાજના કલાકો, સાપ્તાકહક તવરામ અને વાતષિક રજાઓ અંરે્ અનેક 
સુંમેલનો યોજ્યા છે. કામકાજના કલાકો (ઉદ્યોર્) અંરે્ આઇએલઓન ું પ્રથમ સુંમેલન 1919 કદવસના 8 કલાક 
અથવા સપ્તાહના 48 કલાકના કામનો મરૂ્ળૂત તસદ્ધાુંત સ્થાતપત કરે છ. કામકાજના કલાકો (વાબણજ્ય અને 
કચેરીઓ) અંરે્  ત્યાર બાદન ું આઇએલઓ સુંમેલન 30, 1930 આ તસદ્ધાુંતને વધ  મજબતૂ બનાવે છે. તે 48 કલાક કે 
તેથી ઓછા સાપ્તાકહક કામકાજના કલાકો માટે ઘણા દેર્ોના કાયદાનો આધાર બસયો છે. 
  
બુંને સુંમેલનો 1 અને 30 ચોક્કસ પકરન્સ્થતતઓમાું કામકાજના કલાકોની મયાગદામાું છૂટછાટ આપે છે. દાખલા તરીકે, 
એવા કમગચારીઓના વર્ગ માટે અપવાદો છે જેમન ું કામ તટૂક તટૂક પ્રકારન ું છે અથવા જેમન ું કામ અસય 
કમગચારીઓ માટે નક્કી કરવામાું આવેલી મયાગદાની બહાર થાય છે. હુંર્ામી અપવાદોની જરૂકરયાતને માસયતા 
અપાઈ છે, આવા અપવાદો રાષ્ટ્રીય તનયમનકારોની માર્ગદતર્િકા હઠેળ થવા જોઇએ. જેમાું, દાખલા તરીકે, કામ કે 
સમારકામ માટે અપવાદરૂપ અથવા તાત્કાબલક દબાણ અને કામકાજના વૈકચ્લ્પક કલાકો માટે કામદારો અને 
રોજર્ારદાતાઓની સુંસ્થાઓ વચ્ચે અને સરકાર દ્વારા સુંમત થયેલી વ્યવસ્થાનો સમાવેર્ થાય છે. સળુંર્ તર્ફ્ટમાું 
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થતા કામ માટે પણ અપવાદો છે. આ કકસ્સાઓમાું તનધાગકરત મહત્તમ સાપ્તાકહક કલાકો રાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ 
સલામત કરાયેલી પ્રકક્રયા મારફતે વળતર આપાયેલા સાપ્તાકહક તવરામ કદવસો સાથે 56 કલાક થાય છે. 
 

કામના કલાકો ઘટાડવા અંરે્ ર્લામણ 116, 1962એ બાદમાું સપ્તાહના 40 કલાક કામનો તસદ્ધાુંત સ્થાતપત કયો 
હતો જેને ઔદ્યોબર્કીકૃત રાષ્ટ્રોમાું સતત દાખલ કરાયો હતો. 
 

સાપ્તાકહક તવરામ (ઉદ્યોર્) અંરે્ આઇએલઓ સુંમેલન 14 (ઉદ્યોર્) 1921 અને સાપ્તાકહક તવરામ (વાબણજ્ય અને 
કચેરીઓ)  અંરે્ સુંમેલન 106, 1957 કહ ેછે કે તમામ કામદારો દરેક સપ્તાહમાું સળુંર્ 24 કલાકના તવરામના હકદાર 
હોવા જોઇએ. રોજર્ારદાતાઓ મજૂરસુંઘો અને અસય કામદારા પ્રતતતનતધઓ સાથે પરામર્ગ કયાગ બાદ અપવાદો 
અથવા વૈકચ્લ્પક વ્યવસ્થાઓ સાથે સુંમત થઇ ર્કે છે. 
 

પર્ાર સાથેની રજાઓ (સ ધારેલી) અંરે્ આઇએલઓ સુંમેલન 132, 1970 કહ ેછે કે કામદારોને દર વષે ખાતરીબદ્ધ 
લઘ તમ રજાનો સમયર્ાળો મળવો જોઇએ. આ વાતષિક રજાઓ એક વષગની સેવા માટે ત્રણ સપ્તાહથી ઓછી ના 
હોવી જોઇએ.  
 

મેટરતનટી પ્રોટેટર્ન અંરે્ આઇએલઓ સુંમેલન 183, 2000 કહ ેછે કે મકહલાઓને બાળકના જસમ બાદ મેટકરતનટી 
લીવ મળવી જોઇએ. સુંમેલન 183, મકહલા જ્યારે કામ પર પાછી ફરે છે ત્યારે તેને બાળકને સ્તનપાન કરાવવા 
માટેના સમયની પણ જોર્વાઈ કરે છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
 

લર્ર્ર્ તમામ દેર્ો રાષ્ટ્રીય સ્તરે અને/અથવા ચોક્કસ િેત્ર કે નોકરીને ધ્યાનમાું રાખીને કામકાજના દૈતનક કે 
સાપ્તાકહક કલાકો તનધાગકરત કરતા કાયદા ધરાવે છે. કેટલાક દેર્ોમાું સપ્તાહ દીઠ મહત્તમ તનધાગકરત કલાકો હરે્, જે 
સપ્તાહ દીઠ 35થી 48 કલાક સ ધી બદલાઈ ર્કે છે. તે સમયના મહત્તમ તનધાગકરત અથવા સરેરાર્ હોઇ ર્કે છે. 
કાયદો સામાસય રીતે સાપ્તાકહક તવરામ કદવસની જરૂકરયાતો અને વાતષિક  હક રજાઓની સાથે કામ કરી ર્કાય 
તેવા ઓવરટાઇમના મહત્તમ કલાકો પણ તનધાગકરત કરરે્. ઘણા દેર્ોએ બાળકના જસમ માટે કામદારોને 
રોજર્ારદાતા દ્વારા મેટરતનટી અને/અથવા પેટરતનટી રજા પરૂી પાડવામાું આવે તેવી જોર્વાઈ કરેલી છે. 
 
 

કારોબારની પકરન્સ્થતતઓ પર લાગ  પડતો રાષ્ટ્રીય કાયદો ઉપરના આઇએલઓ સુંમેલનોથી કદાચ અલર્ હોઇ ર્કે 
છે અને આરજેસી પ્રણાલી હઠેળ અગ્રતા લે છે. તમામ કામર્ીરીઓના હકૂમતિેત્રોના સુંબ ુંતધત કાયદા અને 
તનયમનોથી વાકેફ હોવ ું આવશ્યક છે. કામકાજના કલાકો, તવરામ અને રજા અંરે્ના કાયદાન ું પાલન કરવામાું કસ ર 
થાય તો દુંડથી લઇને વ્યન્ટતને જેલની સજા સ ધી સજા થઇ ર્કે છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
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કામકાજના મહત્તમ કલાકો 
 

અર્ાઉ આરજેસી સીઓપીએ સપ્તાહ દીઠ 
ઓવરટાઇમના કલાકો તરીકે 12 કલાક તનધાગકરત 
કયાગ હતા. સ ધારેલ સીઓપી મ જબ કામકાજના 
મહત્તમ કલાકો સામાસય કામકાજ સપ્તાહ અને 
ઓવરટાઇમના કલાકોનો સરવાળો સપ્તાહ દીઠ 60 
કલાકથી વધવો ના જોઇએ. 
 

જ્વેલરી પ રવઠા શૃુંખલાના મોસમી સ્વર્ાવને 
ધ્યાનમાું રાખીને આ સ ધારો કરવામાું આવ્યો છે. 
કેટલીક કુંપનીઓ સામાસય કામકાજના સપ્તાહ ટૂુંકા 
રાખે છે જેથી સવોચ્ચ માુંર્ના સમયર્ાળા 
દરતમયાન તવસ્તતૃ કલાકોની ફ્લેન્ટસબબબલટી મળી 
ર્કે. 
તમામ કકસ્સાઓમાું સામાસય કામકાજ સપ્તાહો 
લઘ તમ વેતનના દરે અથવા તેથી વધ  હોવાથી 
તેમજ ઓવરટાઇમ કલાકો માટે તપ્રતમયમ દરે 
ચકૂવણી થતી હોવાથી કામદારોને આ પ્રકારની 
વ્યવસ્થામાુંથી લાર્ થઇ ર્કે છે. કામકાજના વધ  
કલાકોથી ઉત્પાદન આયોજનમાું પણ મોટી મદદ 
મળી ર્કે છે. 

આ જોર્વાઈના અમલન ું વ્યવસ્થાપન કરવા માટેની પ્રણાલીઓ માટે સામાસય સચૂનોઃ 
 કામકાજના કલાકો અને અસય તવરામ અને રજાના હકો પર નજર રાખવા અને તે માટે વ્યવસ્થા ઊર્ી 

કરવાની જવાબદારી માનવ સુંસાધન તવર્ાર્ જેવા વકરષ્ટ્ઠ વકહવટી તવર્ાર્ને જવાબદારી સોંપો. 
 જ્યાું કામર્ીરી કરો છો તે તમામ દેર્ોના કામકાજના કલાકો અને રજાને લર્તા કાયદાઓને સમજો. 

મજૂરસુંઘો અથવા અસય કામદાર સુંસ્થાઓ સાથેની કોઇ પણ સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીમાું કામકાજના 
કલાકો, ઓવરટાઇમ, તવરામ અને રજાનો સમાવેર્ થવો જોઇએ. 

 દરેક કામદાર દ્વારા કરાયેલા કામના કલાકો નોંધવા, અને ઓવરટાઇમ અને હક રજાઓની નોંધ કરવા 
અસરકારક પ્રણાલી તવકસાવો. મેનેજરો અને કામદારો પ્રણાલી સમજે તે સ તનતિત કરો જેથી તેઓ કલાકો 
અને તનયતમત કામકાજના કલાકોમાું કોઇ પણ ફેરફાર સરળતાથી નોંધી ર્કે. 

 કામકાજના કલાકોના રોજબરોજના વ્યવસ્થાપન માટે જવાબદાર વ્યન્ટતઓને કારોબારના કામકાજના 
કલાકોની વ્યવસ્થા અને નોંધણી પ્રણાલીની તાલીમ આપો. 

 જ્યા સ સ ુંર્ત હોય ત્યાું, મહત્તમ કામકાજના કલાકોન ું જોખમ ક્યાું વધી જાય છે અને ક્યાું હક રજાઓનો 
ર્ુંર્ થાય છે તેની મલૂવણી કરવા માટે કારોબારની પકરન્સ્થતતઓને અન રૂપ જોખમ મલૂવણી હાથ ધરો. 

 

 િીઓપી 14.1: કામકાજનુાં િામાસય િપ્તાહ: સભ્યો કામના કલાકો માટે લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરરે્. સભ્ય 

સુંચાલન કરતા હોય એવા િેત્રમાું લાગ  કાયદા દ્વારા ઉચ્ચ મયાગદા નક્કી કરવામાું ન આવી હોય ત્યાું સ ધી ઓવર-

ટાઇમ તસવાય સામાસય કામન ું અઠવાકડય ું 48 કલાક કરતા વધવ ું ન 

જોઇએ. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કદવસના કામકાજના કલાકો અંરે્ સીઓપીમાું કોઇ સ્પષ્ટ્ટ 
મયાગદા નથી પરુંત   નોંધો કે તે ઘણી વખત રાષ્ટ્રીય 
કાયદા દ્વારા નક્કી કરવામાું આવે છે. 

o સપ્તાહના કામકાજની સામાસય મયાગદા અને 
ઓવરટાઇમ મયાગદા (14.2) એવા મેનેજરોને લાગ  પડે છે 
જેમણે તનધાગકરત કામકાજના કલાકો સાથે કરાર કરેલો છે 
પરુંત   એવા મેનેજરોને લાગ  પડતી નથી જેઓ તેમના 
પોતાની કાયગ  સમયસબૂચ અને કામકાજના કલાકો 
તનધાગકરત કરે છે. 

o તર્ફ્ટના પ્રમાણે કામ કરતા ખાણ એકમો અને સમાન 
પ્રકારના ઔદ્યોબર્ક પયાગવરણમાું અથવા 
ઇમરજસસી/ક દરતી આપત્તીની પકરન્સ્થતતઓમાું 
કામકાજના લાુંબા કલાકો લાગ  પડી ર્કે છે, જોકે તે 
લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરતા હોવા જોઇએ. 

o નુંર્ દીઠ વેતન પદ્ધતત હઠેળ ઉત્પાદન ટવોટા અથવા 
અસય પ્રોત્સાહન પ્રણાલીઓ એવી રીતે સ્થાપવી જોઇએ 
કે દૈતનક ટવોટા મોટા ર્ાર્ના કામદારો દ્વારા 8 કલાકની તર્ફ્ટની અંદર હાુંસલ કરી ર્કાય અને 
કામદારોએ લઘ તમ વેતન અથવા પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ વેતન કમાવવા માટે 8 કલાકની તર્ફ્ટથી વધ  



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  106  

 

 

સમય કામ ના કરવ ું પડે. ટવોટા અને નુંર્ દીઠ પ્રોત્સાહનન ું એવી રીતે માળખ ું ર્ોઠવવાવ  જોએ કે 
મોટા ર્ાર્ના કામદાર વધારાનો પર્ાર મેળવા માટે દૈતનક ટવોટા કરતા વધ  કામ કરી ર્કે છે. 

o ખુંડ-સમયના કામદારો માટે કામકાજના સમાસય સપ્તાહની ર્ણતરી સામાસય પણૂગ સમયના સપ્તાહ 
સામે સમપ્રમાણમાું હોવી જોઇએ. 

o લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ જ્યાું છૂટ છે ત્યાું, કામના કલાકોની ર્ણતરી એક સપ્તાહથી વધ ના 
સમયર્ાળાની સરેરાર્ તરીકે કરી ર્કાય છે. ઔપચાકરક અને પ્રકક્રયાર્ત જરૂકરયાતો આવી ર્ણતરી 
સાથે જોડાયેલી હોઇ ર્કે છે, જેમકે સુંબ ુંતધત સત્તામુંડળો પાસેથી પરવાનર્ીઓ મેળવવી અને આ 
ર્ણતરીઓ કરી ર્કાય તેવા સમયર્ાળાની મયાગદા હોઇ ર્કે છે. 

 

 િીઓપી 14.2: ઓવરિાઇમ: જો કારોબારની જરૂકરયાત માટે ઓવર-ટાઇમ જરૂરી હોય તો, સભ્યએ ખાતરી આપવી 
જોઇરે્ કે: 

a). સભ્ય દ્વારા ઓવર-ટાઇમ કાયગ અંરે્ સ્વૈચ્ચ્છક ઓવર-ટાઇમ વ્યવસ્થા હઠેળ તવનુંતી કરવામાું આવી હોય. 

જરૂરી ઓવર-ટાઇમને માત્ર ત્યારે જ મુંજૂરી આપવામાું આવી હોય કે જ્યાું તે લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ મયાગદા 
અથવા સામ કહક સોદાબાજી કરારો હઠેળ મુંજૂર કરવામાું આવ્યા હોય 

b). લાગ  કાયદા દ્વારા વ્યાખ્યાતયત અથવા સામકૂહક સોદાબાજી કરાર હઠેળ મુંજૂર કરવામાું આવ્ય ું ન હોય ત્યાું 
સ ધી સામાસય અઠવાકડયાનાું કાયગ અને ઓવર-ટાઇમ કલાકોનો સરવાળો એક અઠવાકડયામાું 60 કલાકથી વધવો 
ન જોઇએ   
 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કામકાજના કલાકો મયાગકદત કરવા માટેનો ઉદે્દર્ વધ  સારા કાયગ-જીવન સુંત  લનને પ્રોત્સાકહત 
કરવાનો અને કામદારની તણાવને લર્તી વ્યવસાતયક ન્સ્થતતઓ અને અકસ્માત દર ઘટાડવાનો છે. 

o વ્યન્ટતર્ત કામદાર જ્યારે ઓવરટાઇમની તવનુંતી કરે ત્યારે સભ્યોએ તેમને અંર્ત અને ઘરેલ  
પકરન્સ્થતતઓ માટે ર્્થ  આપવાનો હુંમેર્ા પ્રયાસ કરવો જોઇએ. સભ્યોએ ર્ર્ગવતત અથવા સ્તનપાન 
કરાવતી માતા અથવા અપુંર્ લોકો માટે જોર્વાઇઓ કરવી જોઇએ. બાળકોને ઓવરટાઇમ કામ ન 
કરવ ું જોઇએ (જૂઓ બાળ મજૂરી). 

o મજૂરસુંઘોની રે્રહાજરીમાું, જેમકે ર્ારત જેવા દેર્ોમાું અવારનવાર જોવા મળે છે, જરૂરી ઓવરટાઇમ 
નક્કી કરવાની વ્યવસ્થા રોજર્ારદાતા અને રોજર્ારદાતાના અવરોધ કે હસ્તિેપ વર્ર કામદારો 
દ્વારા મ ટતપણે અતધકૃત કરેલા પ્રતતતનતધઓ વચ્ચે થયેલી બેઠકોના લેબખત રેકોર્ડ ગસ મારફતે સ્થાપી 
ર્કાય છે. આવી પકરન્સ્થતતઓમાું સમાન રૂપતા નક્કી કરવા અંરે્ વધ  માકહતી મેળવવા માટે જોિાણ 
અને િા્ં તુત િોદાબાજીની સ્વતાંત્રતા માટે માર્ગદર્ગન પ્રકરણમાું બોટસમાું આપવામાું આવેલ ું લખાણ 
- સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ અને કામકાજના કલાકો અને વળતર જૂઓ. 

o સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ લાગ  પડતા કાયદાની ઉપરવટ જઇ ર્કતી નથી. જો લાગ  પડતો 
કાયદો કામકાજન ું સામાસય સપ્તાહ અને ઓવરટાઇમના ક લ કલાકો સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી 
મારફતે 60 કલાકથી વધ  રાખવાની પરવાનર્ી આપતો નથી તો આ કલાકો બબનસમાન રૂપ હરે્. 
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િારત- િાયમસિ કડિિંગ અને પોચલવશિંગ કે્ષત્ર- ઓવરિાઇમ ચિન્નતાઓ 

જ્વેલરી પ રવઠા શૃુંખલા ઇસવેસટરીના ઊંચા મલૂ્યને કારણે ય રોપ અને અમેકરકામાું કક્રસમસ અને વેલસેટાઈન ડેની આસપાસના કદવસો 
દરતમયાન ગ્રાહકની માર્માું મોસમી વધારા પ્રમાણે કાયગ કરે છે. ડાયમસડ કકટિંર્ અને પોબલતર્િંર્ના મ ખ્ય િેત્ર ર્ારતમાું સામાસય રીતે 
ઓટટોબર મધ્ય અને નવેમ્બર મધ્યના સમયર્ાળામાું આવતા કહસદ  વાતષિક કદવાળી રજાઓ અર્ાઉ ઊંચ ું મોસમી ઉત્પાદન કરે છે.  
ડી બીયસગ બેસ્ટ પે્રક્ટટતસસ તપ્રન્સસપલ્સ (બીપીપી) જેવા કાયગક્રમોએ ર્ારતમાું ડાયમસડ કકટિંર્ અને પોબલતર્િંર્ િેત્રમાું કામકાજના કલાકની 
સમસ્યા ઉકેલવા માટે સકક્રય રીતે કામ કય ાં છે. કામકાજના કલાકોની રૈ્લી અને ઓવરટાઇમ કલાકો બાબતે કામદોરાના કરારોના સુંર્ોધન બાદ 
બીપીપી આ સમયર્ાળાને સમાવવા માટે એક વષગના ક લ કામકાજના કલાકોના સરેરાર્ની છૂટ આપી છે.  
ઓવરટાઇમ સ્વૈચ્ચ્છક હોવો જોઇએ અને તેન ું યોગ્ય વળતર મળવ ું જ જોઇએ અને કામદારો તેમની સમસ્યાઓની સીધી રજૂઆત કરી ર્કે તે 
માટે બીપીપીએ એક ક્વ્હસલબ્લોઇંર્ હોટલાઇન ર્રૂ કરેલી છે.  
આરજેસી સ્વીકારે છે કે સભ્યો તેમના વ્યવહારોને આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાને સમાન રૂપ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે અને પકરન્સ્થતતઓને 
ધ્યાનમાું લેતા તેમાું સમય લાર્ી ર્કે છે. નીચેના માર્ગદર્ગનનો 14.2b અંતર્ગત ઓવરટાઇમ સકહત કામકાજના કલાકોની સરેરાર્ને લર્તી 
કામકાજના કલાકોની જોર્વાઈની સમાન રૂપતાની મલૂવણી માટે સભ્યો અને ઓકડટરો દ્વારા ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે (નોંધો કે 14 અને 15ની 
અસય તમામ જરૂકરયાતો હજ  પણ લાગ  પડે છે): 
િમાનરુૂપતા:   

• ઓવરટાઇમ લાગ  પડતી મયાગદાની અંદર અને પ રાવા સાથે છે કે કામદારોને ઓવરટાઇમનો ઇનકાર કરવાનો અતધકાર છે. 
ગૌણ ચબન-િમાનરુૂપતા:   

• ઓવરટાઇમ સકહત વષગના સરેરાર્ કામકાજના કલાકો મયાગદાની અંદર છે અને તે પ રાવા સાથે છે કે તે સ્વૈચ્ચ્છક છે. 
મખુ્ય ચબન-િમાનરુૂપતા:  

• ઓવરટાઇમ સકહત વષગના સરેરાર્ કામકાજના કલાકો મયાગદાથી વધ  છે અને/અથવા તે પ રાવા સાથે છે કે તે સ્વૈચ્ચ્છક નથી. 
 

અસય દેર્ોમાું સમાન પકરન્સ્થતતઓ પેદા થાય ત્યાું આ માર્ગદર્ગન લાગ  પડી ર્કે છે. અસય દેર્ોમાું સમાન મ દ્દાઓ પર સવાલો અથવા ખ લાસા 
માટે આરજેસીનો સુંપકગ કરો.  
 

o લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ જ્યાું છૂટ છે ત્યાું, કામના કલાકોની ર્ણતરી એક સપ્તાહથી વધ ના 
સમયર્ાળાની સરેરાર્ તરીકે કરી ર્કાય છે. 

 

 િીઓપી 14.3: વવરામના ડદવિો: સભ્યો બધા જ કમગચારીઓને આઇએલઓ કસવેંર્ન 14 અન સાર કામના સળુંર્ 

સાત કદવસમાું ઓછામાું ઓછાું એક તવરામ કદવસ ઉપલબ્ધ થવો જોઇએ. આ મયાગદાથી વધ નો કામનો સમય માત્ર 

સામકૂહક સોદાબાજી કરાર અથવા લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ મુંજૂર કરવામાું આવરે્ જે પયાગપ્ત તવરામના 
સમયર્ાળા સકહત સરેરાર્ કામના સમયને મુંજૂરી આપે છે.    

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જ્યારે કામકાજના સરેરાર્ કલાકો સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી મારફતે નક્કી કરવામાું આવ્યા હોય 
ત્યારે કામદારોની વ્યવસાતયક સલામતી અને આરોગ્યની મલૂવણી થાય અને તેની સાથે બાુંધછોડ 
ના થાય તે સ તનતિત કરો. 

o એક કદવસની રજા સળુંર્ ઓછામાું ઓછા 24 કલાકની હોવી જોઇએ. 
o જો કામદારો તવરામના કદવસે કામ કરવ ું પડત  ું હોય તો તે જ સાત કદવસના સમયર્ાળાની અંદર 

અથવા ત્યાર પછી આવતા ત  રુંતના સાત કદવસમાું વૈકચ્લ્પક સળુંર્ 24 કલાકનો સમયર્ાળો આપવો 
જોઇએ. 

o ખાણ એકમોમાું રોસ્ટર સાયકલ પર કામ કરતા કમગચારીઓને દર સાત કદવસના સમયર્ાળા માટે 
ઓછામાું ઓછા એક કદવસને સમકિ રજા આપવામાું આવરે્. 
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તપાિો: 
 તમારે ત્યાું દરેક કામદાર દ્વારા કરાયેલા કામના કલાકો નોંધવા, અને ઓવરટાઇમ અને હક રજાઓની નોંધ કરવા અસરકારક 

પ્રણાલી અમલી છે? 

 જ્યાું કામર્ીરી કરો છો તે તમામ દેર્ોના કામકાજના કલાકો અને રજાને લર્તા કાયદાઓથી તમે વાકેફ છો? 

 જો તમે નુંર્ દીઠ વેતન પદ્ધતત અથવા ઉત્પાદન ટવોટા પદ્ધતત અપનાવતા હો તો લઘ તમ દૈતનક ટવોટા મોટા ર્ાર્ના 
કામદારો દ્વારા 8 કલાકની તર્ફ્ટની અંદર હાુંસલ કરી ર્કાય તેવો છે? 

 શ ું કોઇ પણ ઓવરટાઇમ લાગ  પડતા કાયદા કે સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીની મયાગદા મ જબ છે? અસયથા, તમામ 
ઓવરટાઇમ સ્વૈચ્ચ્છક છે? 

 કામકાજન ું સામાસય સપ્તાહ અને ઓવરટાઇમના ક લ કલાકો સપ્તાહના 60 કલાકથી મયાગદાની અંદર છે?જો ના તો તે લાગ  
પડતા કાયદા કે સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીને સમાન રૂપતામાું છે? 

 કામકાજના સળુંર્ સાત કદવસમાું એક કદવસનો તવરામ આપવામાું આવે છે? જો ના તો તે લાગ  પડતા કાયદા કે સુંય ટત 
સોદાબાજી સમજૂતીને સમાન રૂપતામાું છે જે યોગ્ય તવરામ સમયર્ાળા સકહત કામકાજના સરેરાર્ કલાકોની છૂટ આપે છે?  

 િીઓપી 14.4: રજા:  સભ્યો કમગચારીઓને પ્રસતૂત અને તપતતૃ્વ, વળતર અને સવેતન વાતષિક રજા સકહત 
ફરજજયાત તમામ જાહરે રજાઓ અને રજા ઉપલબ્ધ કરાવરે્. જ્યાું લાગ  થવા પાત્ર કાયદા પ્રવતગતા ન હોય 
ત્યાું, સવેતન વાતષિક રજા આઇએલઓ કસવેંર્ન 132 અન સાર ઉપલબ્ધ કરાવરે્.   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વષગના ચોક્કસ સમયર્ાળા દરતમયાન સામાસય રીતે રજાઓ પળાતી હોય અને કામ હુંર્ામી ધોરણે 
બ ુંધ રાખવામાું આવત ું હોય ત્યાું વેકેર્નના સમયર્ાળાને વાતષિક રજાની સામે સરર્ર કરી ર્કાય છે. 

o લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ જ્યાું માસય હોય ત્યાું સ ુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી જાહરે રજાઓના 
બદલામાું રજાનો વૈકચ્લ્પક સમયર્ાળાની બદલી પરૂી પાડી ર્કે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો કામકાજના કલાકો, તવરામ અને રજાઓ અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એમ્પ્લોયસગ એસડ વકગ-લાઇફ બેલેસસ (UK) 

www. employersforwork -forwork-lifebalance.org.uk/  

 ફેર લેબર એસોતસયેર્ન (એફએલએ) – એફએલએ વકગપ્લેસ કોડ ઓફ કસડટટ એસડ કમ્પ્લાયસસ 
બેસચમાટસગ (2011) 

www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_complete_code_and_benchmarks.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) સુંમેલન 30 – અવસગ ઓફ વકગ  
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) સુંમેલનો 1, 14, 132 અને 183: (બલસટસ ટ  ટેટસ્ટ) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO:::  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) બેટર વકગ  – ર્ાઇડસસ ર્ીટ 8: વકકિટુંર્ ટાઇમ  

betterwork.com/global/wp-content/uploads/8-Working-Time.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – કક્સડર્સસ ઓફ વકગ એસડ એમ્પ્લોયમેસટ બ્રાસચ 

(રાવેઇલ) 

www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – Working Time around the World (2007) 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.employersforwork-lifebalance.org.uk/
http://www.fairlabor.org/sites/default/files/fla_complete_code_and_benchmarks.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12000:0::NO
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/
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www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_104895/lang--
es/index.htm   

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ક્ય  એસડ એ ઓન બબઝનેસ એસડ વકકિંર્ ટાઇમ 

(2012) 
www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_FAQ_EN/lang--
en/index.htm 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - SA® 8000 એબ્રીજ્ડ ર્ાઇડસસઃ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 ફેટટરીઝ એટટ, 1948 ફેટટરીઝ (એમેસડમેસટ) એટટ, 1987 (ર્ારત) દ્વારા સ ધારો કયાગ મ જબ 

www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/32063/64873/E87IND01.htm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_104895/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/ilo-bookstore/order-online/books/WCMS_104895/lang--es/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_FAQ_EN/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/faqs/WCMS_DOC_ENT_HLP_TIM_FAQ_EN/lang--en/index.htm
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/32063/64873/E87IND01.htm


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  110  

 

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 15) મહનેતાણ ુ
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

મહનેતાણ ુરોજર્ારદાતાઓ દ્વારા કામદારોને ચકૂવાય છે. તેમાું વેતન અથવા પર્ારો અને અસય કોઇ પણ પ્રકારના 
રોકડ કે અસય લાર્ોનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

કાનનૂી રીતે જરૂરી લઘતુમ વેતન સરકાર દ્વારા અથવા સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી દ્વારા નક્કી કરવામાું આવેલા 
વેતનન ું ઊંચ ું સ્તર છે. 
 

િા્ં તુત િોદાબાજી િમજૂતી એ કુંપનીના મેનેજમેસટ અને તેના કમગચારીઓ વચ્ચે થયેલો કાયદેસર રીતે અમલ થઇ 
ર્કે તેવો લેબખત કરાર છે, જેન ું પ્રતતતનતધત્વ મજૂરસુંઘ અથવા તેને સમકિ સુંસ્થા કરે છે અને તે કામની ર્રતો 
અને તનયમો નક્કી કરે છે. સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરતી હોવી જ જોઇએ. 
 

સ્ત્રોતઃ 
 આઇએલઓ સુંમેલન 100 – સમાન મહનેતાણ    

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100  

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) – સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી એસએ  SA 8000 

ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ (2008) 

www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf  

 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા (2013) 

 

સીઓપીની મહનેતાણાની કલમ કમગચારીઓ ધરાવતા તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

વેતનને લર્તા લાર્ો દેર્ મ જબ બદલાતા રહ ેછે પરુંત   ઘણી વખત તેમાું રજાઓ, ઓવરટાઇમ વેતન, નાદ રસ્તી 
વેતન, આરોગ્ય લાર્ો, પ્રોત્સાહક અને બોનસ, પર્ાર સાથેની મયાગકદત રજાના લાર્ો અને બચત યોજનાઓનો 
સમાવેર્ થાય છે. કેટલાક કકસ્સાઓમાું બબન-વેતન લાર્ો પણ કામદારોને આપવામાું આવે છે જેમકે, આરોગ્ય 
સુંર્ાળ, રહવેાસ, કમગચારી તર્િણ અને પાણી અને વીજળી જેવી મળૂભતૂ સેવાઓ. 
 

લઘ તમ વેતન એ મહનેતાણા તરીકે દેર્ના કામદારોને ચકૂવવાની થતી લઘ તમ રકમ છે. તે સામાસય રીતે કલાક, 
દૈતનક કે માતસક ધોરણે તનધાગકરત કરવામાું આવે છે. 90 ટકાથી વધ  દેર્ો લઘ તમ વેતન અંરે્ કાયદા ધરાવે છે. 
દેર્ની પ્રવતગમાન આતથિક અને સામાજજક ન્સ્થતતઓ (જીવન વેતન)ને ધ્યાનમાું રાખીને કામદાર અને તેના/તેણીના  
પકરવારની લઘ તમ જરૂકરયાતો સુંતોષવા માટે આ વેતન નક્કી કરવામાું આવે છે. જોકે, શ્રમપ્રધાન ઉદ્યોર્ોમાું 
હુંમેર્ા આવ ું હોત  ું નથી, જેને પર્લે કમગચારીએ તેના ખચાગને પહોંચી વળવા માટે કામકાજના વધ  કલાકો 
અને/અથવા ઓવરટાઇમના ચક્કરમાું ફસાવ ું પડે છે. કામકાજના કલાકો અને મહનેતાણ  વચ્ચે ઘતનષ્ટ્ઠ સુંબ ુંધ છે. 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
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વેતન સ્તર ઉપરાુંત, કમગચારીઓ તેમની ઘરેલ  જરૂકરયાત સુંતોષવા માટે તનયતમત રીતે પર્ાર મેળવે તે જરૂરી છે. 
પર્ારની આવતૃત્ત- ઉદાહરણ તરીકે- સાપ્તાકહક, પખવાકડક અથવા માતસક અને પવૂગ તનધાગકરત હોવી જોઇએ અને 
તેન ું પાલન થવ ું જોઇએ. વેતનની ચ કવણી કામદારો સાથે નક્કી થયા મ જબ બેસક રાસસફર, રોકડ કે ચેકમાું થવી 
જોઇએ. વેતનની ર્ણતરી કેવી રીતે કરવામાું આવરે્, ચોક્કસ સમય, વેતન અને રજાઓનો રેકોડગ કેવી રીતે 
રાખવામાું આવરે્ તે અંરે્ કામદારોને સ્પષ્ટ્ટ માકહતી પરૂી પાડવી સામાસય રીતે રોજર્ારદાતાઓની કાનનૂી 
જરૂકરયાત છે (જૂઓ િામાસય રોજગાર શરતો). કામદારોને વેતનની પહોંચ તનયતમત આપવી જોઇએ જેમાું 
પર્ારનો દર, અસય લાર્ો અને લાગ  પડતી કોઇ પણ કપાતનો સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ થતો હોવો જોઇએ. 
 

વેતનમાુંથી કપાયેલી કોઇ પણ રકમ ઉબચત પ્રકક્રયા દ્વારા તનધાગકરત થયેલી હોવી જોઇએ. કાયદેસર કપાતમાું 
ઉદાહરણ તરીકે, આવક વેરો, પેસર્ન યોર્દાન અને કેસિીય સદસ્યતાનો સમાવેર્ થાય છે. આરજેસી 
વ્યવહારસુંકહતા હઠેળ અસ્વીકાયગ કપાતના ઉદાહરણોમાું રોજર્ારદાતા અથવા એજસસીઓને અપાતી ર્રતી ફી, 
વ્યન્ટતર્ત રિણાત્મક ઉપકરણો માટે ચાર્જ અને ઉપકરણો પર કોઇ પણ પ્રકારની કડપોબઝટ અથવા એડવાસસનો 
સમાવેર્ થાય છે. કમગચારીની વતગણકૂ માટે તર્િાત્મક પર્લાના ર્ાર્ રૂપે કપાત ના થવી જોઇએ તસવાય કે કરારો 
અથવા સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓમાું તેનો સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લેખ થયેલો હોય. કામદારો પર તેમના રોજર્ારદાતાઓ 
અથવા કાયગસ્થળ પાસેથી ખાદ્યસામગ્રીઓ કે સેવાઓ ખરીદવા દબાણ ના થવ ું જોઇએ. એકુંદરે તે ધ્યાન રાખવ ું 
મહત્ત્વન ું છે કે કપાત બાદ કામદારન ું વેતન લઘ તમ વેતન કરતા ઘટી ના જાય. 
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
1928માું ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)એ સુંમેલન 28 અપનાવ્ય ું હત  ું જે અંતર્ગત હસ્તાિર 
કરનાર દેર્ોએ લઘ તમ વેતન નક્કી કરતી સુંસ્થા સ્થાપવી જરૂરી હતી. આ સુંસ્થા “કામદારોને યોગ્ય જીવન ધોરણ 
જાળવવા માટેની જરૂકરયાતોન ું આકલન કરરે્”. 1970માું આઇએલઓએ સુંમેલન 131 અપનાવ્ય ું હત  ું, જે લઘ તમ 
વેતનની ર્ણતરીમાું ધ્યાનમાું લેવાના પકરબળોન ું તનરૂપણ કરત  ું હત  ઃ “કામદારો અને તેમના પકરવારોની 
જરૂકરયાત, દેર્માું તેમન ું સામાસય વેતન સ્તર, તનવાગહખચગ, સામાજજક સ રિા લાર્ો, અસય સામાજજક જૂથોના 
સાપેિ જીવન ધોરણો, આતથિક તવકાસની જરૂકરયાતો, દેર્ન ું ઉત્પાદકતા સ્તર અને રોજર્ારીના ઊચા સ્તરની 
જાળવણી” આઇએલઓ સુંમેલન 30, કામકાજના કલાકો (વાબણજ્ય અને કચેરીઓ) સુંમેલન, કલમ 7.4, ર્લામણ કરે 
છે કે, સહી કરનાર દેર્ો ઓવરટાઇમનો દર તનયતમત દરના સવા ર્ણાથી ઓછા ના રાખે. 
 

ય તનવસગલ ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (1948)ની કલમ 23.3માું સયાયી અને સાન કૂળ મહનેતાણ  પણ સ્થાતપત 
કરાય ું છે. તે કહ ેછે કે, મહનેતાણ  કામદાર અને તેના/તેણીના પકરવારન ું અન્સ્તત્વ ટકી ર્કે તેટલ ું માનવ ર્કરમા 
સાથેન ું હોવ ું જોઇએ. 
 

રાટરીય કાયદો 
લર્ર્ર્ તમામ દેર્ો રાષ્ટ્રીય સુંસ્થા ધરાવે છે જે રાષ્ટ્રીય સ્તરે અથવા િેત્ર માટે અને/અથવા વ્યવસાય માટે 
લઘ તમ વેતન નક્કી કરે છે. રોજર્ારદાતાઓ અને કામદારોન ું પ્રતતતનતધત્વ કરતા સ્વતુંત્ર મજૂરસુંઘો વચ્ચે થયેલી 
સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ મારફતે પણ વેતન અને અસય લાર્ોની વાટાઘાટ થઇ ર્કે છે. મોટા ર્ાર્ના 
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હકૂમતિેત્રોમાું ઓવરટાઇમ માટે પર્ારના સામાસય દર કરતા ઊંચા તપ્રમીયમ દર આપવામાું આવે છે. તે િેત્ર 
અને દેર્ મ જબ બર્ન્ન હોઇ ર્કે છે પરુંત   ઓવરટાઇમની ર્ણતરી રાષ્ટ્રીય કાયદો અથવા કોઇ પણ લાગ  પડતી 
સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓને અન રૂપ થવી જોઇએ. તમે જ્યાું કામ કરો છો તે તમામ હકૂમતિેત્રોની તમામ 
સ સ ુંર્ત વેતન ર્રતોથી વાકેફ હોવ ું જરૂરી છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
 
 

 િીઓપી 15.1: કામકાજના િામાસય િપ્તાહ માિે વેતન: સભ્યો કમગચારીઓને લાગ  પડતા કાયદેસર લઘ તમ 

વેતન વત્તા સુંકળાયેલ વૈધાતનક લાર્, અથવા પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ માનકો પર આધાકરત સામાસય અઠવાકડક કાયગ 
માટે, ઓવરટાઇમને સામેલ કયાગ તવના, વેતન ચ કવરે્. કાયગદેખાવ-સુંબુંતધત આધારો પર ચ કવવામાું આવતાું 
વેતનો સામાસય કામના અઠવાકડયા માટેના કાયદેસરના લઘ તમ વેતન કરતાું ઓછાું હોવા જોઇએ નહીં.. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o મહનેતાણા પર નજર રાખવા અને તે માટે વ્યવસ્થા ઊર્ી કરવાની જવાબદારી માનવ સુંસાધન 
તવર્ાર્ જેવા વકરષ્ટ્ઠ વકહવટી તવર્ાર્ને સોંપો. 

o જ્યાું કામર્ીરી કરો છો તે તમામ દેર્ોના મહનેતાણાું અને ફરજજયાત લાર્ોને લર્તા કાયદાઓને 
સમજો. સાચા લઘ તમ વેતન દર િેત્ર, ફેટટરી અને કામદારના ક ર્ળતા સ્તરના પ્રકાર મ જબ 
બદલારે્. કોઇ પણ સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીમાું વેતન, ઓવરટાઇમ દર, ચ કવણીની પદ્ધતત 
અને કપાત (જો લાગ  પડતી હોય તો)નો સમાવેર્ થવો જોઇએ. 

o ખુંડ-સમયના કામદારો માટે લાગ  પડતા વેતન સ્તર યોગ્ય લારે્ તેમ સમપ્રમાણમાું હોય છે. 
o જ્યાું અજમાયીર્ અથવા તાલીમ રોજર્ારીની કાનનૂી રીતે છૂટ છે ત્યાું વેતન જે તે કામની શે્રણી 

પર લાગ  પડતા કાનનૂી લઘ તમ વેતન કરતા ઓછું નહીં હોય. 
o ડાયમસડ કકટિંર્/પોબલતર્િંર્ િેત્રમાું અને કઇંક અંરે્ જ્વેલરી ઉત્પાદન િેત્રમાું ન ુંર્ દીઠ ચ કવણી 

સામાસય છે. સભ્યો ઉત્પાદન લક્ષ્યાુંકો, નુંર્ દીઠ દર અથવા અસય કોઇ પણ ઇસસેક્સટવ અથવા 
ઉત્પાદન પ્રણાલી એવા સ્તરે તનધાગકરત નહીં કરે કે કામદારે લઘ તમ વેતન કે ઉદ્યોર્માું પ્રવતગમાન 
વેતન, બુંનેમાુંથી જે વધ  હોય તે હાુંસલ કરવા માટે ઓવરટાઇમને બાદ કરતા, લાગ  પડતા 
કામકાજના સામાસય સપ્તાહ કરતા વધ  કામ કરવ ું પડે. ર્ારતમાું ડાયમસડ િેત્રમાું નુંર્ દીઠ કામ 
માટે ‘માતસક તનતિત દર’ જેવા મોડલનો ઉપયોર્ થાય છે. તે કુંપનીના નુંર્ દીઠ દરે કામ કરતા 
કામદારોના સામાસય કામકાજના કલાકોમાું સરેરાર્ ઉત્પાદન પર કાનનૂી લઘ તમ વેતન નક્કી કરે 
છે, જે માલના કદ પ્રમાણે બદલારે્. 

o જ્યાું ફરજજયાત લાર્ોની ચ કવણી સામાજજક વીમા યોજના કે તેના જેવી યોજનાઓમાું 
કમગચારીઓની નોંધણી પર આધાર રાખે છે ત્યાું કમગચારીઓને લાગ  પડતા કાયદા મ જબ તેમના 
લાર્ો મળે તે સ તનતિત કરવા માટે જરૂરી વહીવટ કરવાની જવાબદારી સભ્યોને માથે છે. 
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િારત- કમગચારી પ્રોવવિસિ ફાંિ  

2011માું મિાસ હાઇ કોટગ અને મધ્યપ્રદેર્ હાઇકોટે બે અલર્ કેસોમાું ઠેરવ્ય ું હત  ું કે, રોજર્ારદાતા દ્વારા તેમના કમગચારીઓને તવતવધ મથાળા 
હઠેળ અપાતા તવતવધ ર્્થાઓ જેમકે, પકરવહન, તર્િણ, ફૂડ કસસેર્ન, મેકડકલ, સ્પેતર્યલ હોલીડઝે, નાઇટ તર્ફ્ટ ઇસસેક્સટવ, તસટી 
કમ્પેનસેટરી એલાઉસસ વર્ેરે, પીએફ એટટની કલમ 2(બી) હઠેળ મળૂભતૂ વેતન તરીકે લાયક ઠરે છે અને પીએફની ર્ણતરી કરતી વખતે 
તેનો સમાવેર્ થવો જોઇએ.  
પ્રોતવડસટ ફુંડ (પીએફ) યોર્દાન માટે ર્ણતરી આધારો સ્પષ્ટ્ટ કરવા માટે એમ્પ્લોઇઝ પ્રોતવડસટ ફુંડ ઓર્ેનાઇઝેર્ન (ઇપીએફઓ)એ 30 
નવેમ્બર 2012ના રોજ એક પકરપત્ર જારી કયો હતો. પકરપત્ર જણાવે છે કે, મળૂભતૂ વેતનમાું કમગચારીને “સામાસય રીતે, આવશ્યક રીતે 
અને સમાન રીતે”ચકૂવાતા તમામ ર્્થાઓનો સમાવેર્ થરે્. આમ પકરવહન, તર્િણ ર્્થા, મેકડકલ ર્્થા વર્રેે જેવા તવતવધ ર્્થાઓને 
પીએફ યોર્દાનની ર્ણતરી કરતી વખતે ધ્યાનમાું લેવામાું આવરે્.  
કડસેમ્બર 2012માું પકરપત્ર હુંર્ામી ધોરણે સ્થબર્ત કરાયો હતો અને ઇપીએફઓ દ્વારા વધ  તપાસ માટે પડતર છે. ઇપીએફઓ દ્વારા હાથ 
ધરવામાું આવેલી સ્પષ્ટ્ટતા પ્રકક્રયાને પર્લે, કમગચારીઓના પીએફ યોર્દાનની ર્ણતરી માટે આરજેસીન ું વલણ તે છે કે સભ્યો તેમની 
ર્ણતરીના આધાર પીએફ એટટની કમલ 2(બી)ને આધારે ઓકડટરને સમજાવવા સિમ હોવા જોઇએ. લાગ  પડતો કાયદો જે લાગ  પડતા 
હાઇ કોટગના તનણગયોનો સમાવેર્ કરે છે તેમને આ તનણગય કરતી વખતે ધ્યાનમાું લઇ ર્કાય છે. 

o મહનેતાણાની ર્ણતરી કામના કલાકો પર આધાર રાખતી હોઇ ર્કે છે, માટે કામકાજના કલાકો 
માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ. 

 

 

 િીઓપી 15.2: ઓવરિાઇમ વેતન: સભ્યો ઓવરટાઇમ કામની ર્રપાઈ ઓછામાું ઓછા લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા 
નક્કી કરવામાું આવેલ સમાન દરો પર અથવા સામકૂહક સોદાબાજી વ્યવસ્થા મ જબ, અથવા ઓછામાું ઓછા 
પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ માનકો સમાન જ્યાું તપ્રતમયમ દર અતનયુંતત્રત હોય તે મ જબ રહરેે્..  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તપ્રમીયમ દરનો અથગ છે તનયતમત કાયગસપ્તાહ દર કરતા ઊંચો પર્ારદર. ઓવરટાઇમ માટે કોઇ 
સવગસામાસય આંતરરાષ્ટ્રીય દર નથી માટે લાગ  પડતા કાયદા, સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ 
અને/અથવા ત  લનાયોગ્ય ઉદ્યોર્ માપદુંડોથી વાકેફ હોવ ું મહત્ત્વન ું છે. કાનનૂી અનપુાલન અંરે્ 
માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ. નોંધો કે આઇએલઓ સુંમેલનો 1 અને 30 ઓવરટાઇમ માટે પર્ારનો દર 
તનયતમત દરના સવા ર્ણાથી ઓછો ના હોવો જોઇએ તેમ તનધાગકરત કરે છે માટે જ્યાું અસય 
તનયમનોની રે્રહાજરી હોય ત્યાું આનો બેસચમાકગ તરીકે ઉપયોર્ કરવો જોઇએ. 

o ઓવરટાઇમ પર્ાર લાર્ો તેવા કામદારો અને મેનેજરોને લાગ  પડે છે જેઓ તનધાગકરત કલાકો સાથેનો 
કરાર ધરાવે છે. પોતાનો કાયગ કાયગક્રમ અને કલાકો નક્કી કરતા હોય તેવા મેનેજરો માટે તે જરૂરી 
નથી. 

o ઓવરટાઇમ પર્ાર લાર્ો લાગ  પડતા કાયદા અને કોઇ પણ સુંય ટત સમજૂતીઓને અન રૂપ હોવો 
જોઇએ. જ્યાું ઓવરટાઇમની ર્ણતરીની પદ્ધતત માટે ચોક્કસ તનદેર્નો હાજર ના હોય ત્યાું 
ઓવરટાઇમ લાર્ોની ર્ણતરી કમગચારીને કામકાજના સામાસય સપ્તાહ માટે ચકૂવવામાું આવતા 
દરને આધારે કરવી જોઇએ. દર પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ માપદુંડોને સમાન કે તેથી વધ  હોવા જોઇએ. 
ર્ારતમાું ઓવરટાઇમ લાર્ોની ર્ણતરી કાનનૂી તપ્રમીયમ દરે (બમણ ું) હોવા જોઇએ અને પ્રવતગમાન 
લઘ તમ વેતન પર ર્ણાવા જોઇએ (મળૂભતૂ વેતન વત્તા જીવન ર્્થાઓનો ખચગ). 

o નુંર્ દીઠ ઉત્પાદનમાું કામકાજના સામાસય સપ્તાહના કલાકો કરતા વધ  કલાકો માટે ચ કવણી 
ઓવરટાઇમ તરીકે ઊંચા દરે થવી જોઇએ. વેકરયેબલ નુંર્ દર વળતર માળખા હઠેળ ઓવરટાઇમ 
ઇસસેક્સટવ ર્ણતરી ઘણી જટીલ હોઇ ર્કે છે. સરળ ઇસસેક્સટવ પ્રણાલી જેમકે, ટવોટાથી વધ  નુંર્ન ું 
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ઉત્પાદન અને/અથવા કામકાજના સામાસય સપ્તાહથી વધ  કલાકો માટે ઊંચા પર્ાર દર સરળતાથી 
સમજી ર્કાય છે અને માટે કામદારો અને મેનેજરો બુંનેને લાગ  પડી ર્કે છે.15.1 અંતર્ગત ચચગવામાું 
આવેલા ‘માતસક કફટસ્ડ દર’ જેવા મોડલો કુંપની માટે નુંર્દીઠ ઉત્પાદનના કામદારના સામાસય 
કામકાજના કલાકમાું સરેરાર્ ઉત્પાદન પર કાનનૂી લઘ તમ વેતન તનધાગકરત કરે છે. આ ઉત્પાદનથી 
વધારાના કોઇ પણ ઉત્પાદન માટે ‘ઇસટેક્સટવ પેમેસટ’ તીરકે ઊંચો દર ચકૂવવામાું આવે છે. 

o ઓવરટાઇમની ર્ણતરી કામકાજના કલાકો પર આધાકરત હોવીથી કામકાજના કલાકો માર્ગદર્ગન પણ 
જૂઓ 

 

 િીઓપી 15.3: ચકુવણીની પદ્ધવત: સભ્યો એવા કમગચારીઓને વેતનની ચકૂવણીઓ કરરે્ જે: a) તનયતમત અને 

પવૂગ-તનધાગકરત આધાર પર હરે્, અને તવલુંબબત કે સ્થબર્ત નહીં હોય;b) બેંક તબદીલી દ્વારા અથવા રોકડમાું અથવા 
ચેકના સ્વરૂપે, કમગચારીને સ લર્ હોય તેવા સ્થળે અને તે રીતે, અને વાઉચસગ, ક પનો કે પ્રોતમસરી નોટ્સના સ્વરૂપે 

નહીં ચ કવે. c) વેતન બચઠ્ઠી સાથે કે જે સ્પષ્ટ્ટપણે વેતન દરો, લાર્ો અને જ્યાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું પાતોની તવર્તો 
દર્ાગવતી હોય..   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o મહનેતાણાની આવતૃત્ત જ્યાું પણ લાગ  પડતી હોય ત્યાું રાષ્ટ્રીય કાયદા અને તનયમનોને અન રૂપ હોવી 
જોઇએ. 

o કામદારોને તેમના નાણા મેળવવા માટે નોંધપાત્ર અંતરનો પ્રવાસ કરવાની કે ખચગ કરવાની ફરજ ના 
પાડવી જોઇએ. રોજર્ારદાતાઓ વેતનના બદલામાું પ્રોમીસરી નોટ, કૂપન કે મચેસડાઇઝનો ઉપયોર્ 
કરી ર્કે નહીં. 

o વેતનની પહોંચ નુંર્ દીઠ પદ્ધતત પર કામ કરતા કામદારો સકહતના કમગચારીને, દરેક ચ કવણી વખતે 
આપવી જોઇએ. વેતન પહોંચમાું વેતનની ર્ણતરી કેવી રીતે કરવામાું આવી છે તેની પરૂતી માકહતી 
હોવી જોઇએ અને કમગચારીના પર્ારમાુંથી કોઇ પણ કપાત કરી હોય તો તેના માટે યોગ્ય કારણ 
દર્ાગવવ ું જોઇએ. 
 

 િીઓપી 15.4: કપાત: સભ્યો વેતનમાુંથી માત્ર ત્યારે જ કપાતો કરરે્ જ્યાું: a) કપાતો તનબણિત હોય અને પણૂગ 
દસ્તાવેજ સાથે ર્ણતરીબદ્ધ રીતે કમગચારીઓને સ્પષ્ટ્ટપણે સુંચાકરત કરવામાું આવી હોય;b) રોજર્ારદાતા દ્વારા 
નક્કી કરવામાું આવેલ કપાતો કમગચારી દ્વારા મેળવવામાું આવતા લઘ તમ વેતનો કરતા ઓછા વેતનમાું ન 

પકરણમવા જોઇએ; c) તર્સ્તના હતે  ઓ માટે કોઇ પણ કપાતો સામકૂહક સોદાબાજી કરાર અથવા લાગ  પડતા 
કાયદાઓ હઠેળ અસયથા મુંજૂર કરવામાું આવેલ દ્વારા સુંચાબલત કરવામાું આવરે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સામાસય કાનનૂી રીતે જરૂરી કપાતોમાું કર, આરોગ્ય સુંર્ાળ અને સામાજજક વીમાનો સમાવેર્ થાય 
છે. તેમાું કાયદેસર ઋણાન ુંબ ુંધનો પણ સમાવેર્ થઇ ર્કે છે જે રોજર્ારદાતાઓએ કમગચારીઓને 
પર્ાર/વેતનની ચ કવણી કરતા પહલેા કમગચારીના ર્ુંડોળમાુંથી કાપવ ું પડે છે, ઉદાહરણ તરીકે કર 
અથવા કમગચારી લોન અથવા ખરીદીની પ નઃચ કવણી પર રોજર્ારદાતાન ું તનયુંત્રણ નથી. આ 
પ્રકારની કપાતો લાગ  પડતા કાયદાને આતધન છે અને જોર્વાઇ 15.4b ના કાયગિેત્રની બહાર છે. 

o સામાસય કાનનૂી રીતે માસય કપાતોમાું પકરવહન, ર્ોજન, તબીબી સહાય, બાળ સુંર્ાળ, ય તનયન ફી, 
લોન પ નઃચ કવણી અને લોજીંર્નો સમાવેર્ થાય છે અને આ કપાતો લાગ  પડતા કાયદાને અન રૂપ 
હોવી જોઇએ. જો રોજર્ારદાતાને આ કપાતો કરવાની હોય તો આ કપાત બાદ કમગચારીનો પર્ાર 
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તપાિો: 
 તમામ કમગચારીઓના વેતનો લઘ તમ વેતન અથવા ઉદ્યોર્ના પ્રવતગમાન માપદુંડો કરતા વધ  છે તે તમે ઓકડટરને બતાવી 

ર્કો છો? 

 શ ું ઓવરટાઇમની ચકૂવણી લાગ  પડતા કાયદા અને/અથવા સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીને અન રૂપ કરાય છે? 

 શ ું કમગચારીને વેતનની ચકૂવણી તનયતમત, બેસક રાસસફર/રોકડ/ચેક દ્વારા થાય છે અને સાથે વેતન પહોંચ આપવામાું આવે 
છે? 

 શ ું રોજર્ારદાતા-તનધાગકરત કપાતો યોગ્ય દસ્તાવેજી પ્રકક્રયા સાથે કરવામાું આવે છે અને તેને કારણે વેતન લઘ તમ વેતન 
કરતા ઘટત ું નથી?   

 શ ું કમગચારીઓને તમારી પાસેથી ખાદ્યસામગ્રીઓ ખરીદવા ફરજ પડાય છે? 

 જો તમે વેતન એડવાસસ કે લોન આપો છો તો તમે ઓકડટરને બતાવી ર્કો છો કે પ નઃચકૂવણીની ર્રતો પારદર્ી અને 
સયાયી છે? 

લઘ તમ વેતન કરતા ઓછો ના હોવો જોઇએ. જો કપાત કમગચારીની મનસફૂી પર હોય, કમગચારીએ 
રોજર્ારદાતા પાસેથી સ્વૈચ્ચ્છક રીતે લીધેલી લોન સકહત, તો તેઓ જોર્વાઇના કાયગિેત્રની બહાર છે. 
કમગચારી રેકોડગમાું સ્વૈચ્ચ્છક વેતન કપાત માટે લેબખત મુંજૂરી હોવી જરૂરી છે.  

o પીપીઇ માસય કપાત નથી કારણકે તે કમગચારીને મફતમાું આપવાની રહ ેછે (જૂઓ આરોગ્ય અને 
િલામતી). 

o કમગચારીઓ પાસે કોઇ પણ તર્સ્તર્ુંર્ કપાત માટે ર્રતો અને પ્રકક્રયાઓ અંરે્ સ્પષ્ટ્ટ માકહતી હોવી 
જોઇએ, ખાસ કરીને નુંર્ દીઠ પ્રણાલી હઠેળ. 

 

 િીઓપી 15.5: ખાદ્યિામગ્રીઓ: સભ્યો કમગચારીઓને સભ્યોના પોતાના કારોબાર અથવા સ તવધાઓમાુંથી 
જોર્વાઈઓની ખરીદી માટે ફરજ નહીં પાડે. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તમારા રોજર્ારદાતા પાસેથી ખાદ્યસામગ્રીઓ ખરીદવા ફરજ પાડવી વેઠન ું એક સ્વરૂપ બની ર્કે છે 
તે યોગ્ય મહનેતાણા વ્યવહારોના ઇરાદાને ઠેસ પહોંચાડે છે. 

o જો કમગચારીઓ સભ્ય પાસેથી ખાદ્યસામગ્રીઓ ખરીદતા હોય તો ચકાસો કે કપાત પર 15.4 પણ લાગ  
પડી ર્કે છે કે કેમ. 

 

 િીઓપી 15.6: લોન: જે સભ્યો વેતન એડવાન્સસસ અથવા તધરાણોઉપલબ્ધ કરાવરે્ તેમણે વ્યાજ અને 

પ નચ ગકવણીની ર્રતો પારદર્ી અને વાજબી હોય, અને કમગચારીઓ માટે ભ્રામક ન હોય તેની ખાતરી કરવી 
પડરે્.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સ તનતિત કરો કે કોઇ પણ વેતન એડવાસસ કે લોન કાયદાને અન રૂપ હોય.  
o વ્યાજદર અને પ નઃચ કવણીની મ દતો સયાયી હોવી જોઇએ અને દમનકારી ના હોવી જોઇએ- ત  લના 

માટે માટે તધરાણના ઉપલબ્ધ અસય સ્ત્રોત ધ્યાનમાું લો. 
o લોનની પ નઃચ કવણીનો સમયર્ાળો કમગચારીના રોજર્ાર કરારની મ દતથી વધ  ના હોવો જોઇએ, 

કારણકે તે વેઠન ું સ્વરૂપ રચી ર્કે છે. 
o લોન અને તેની પ નઃચ કવણીની ર્રતો અને તનયમો પર આર્ોતરી લેબખત સમજૂતી પર બુંને પિોના 

હસ્તાિર હોવા જોઇએ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  116  

 

 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો મહનેતાણાું અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) સુંમેલન 100 – સમાન મહનેતાણ    
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100   

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ડેટાબેઝ ઓફ કક્સડર્સસ ઓફ વકગ એસડ 
એમ્પ્લોયમેસટ લોઝ 

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)  – કરસોતસિસ ર્ાઇડ ઓન તમતનમમ વેજ 

 www.ilo.org/public/english/support/lib/resource/subject/salary.htm 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) – સોતર્યલ એકાઉક્સટબબબલટી SA  8000 

ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ  (2008) 

www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - એસએ® 8000 એબ્રીજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 વેરાઇટ – કસડક્ટટિંર્ અ રીવ્ય ૂઓફ ડોક્ય મેસટેર્ન 

www.verite.org/zh-hans/node/705  
 

  

E. વિારાની માડહતી 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
http://www.verite.org/zh-hans/node/705
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 16) વશસ્ત અને ફડરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કાયગસ્થળ વશસ્ત એ નોકરીને લર્તી વતગણકૂ અથવા દેખાવ સ ધારવા માટેન ું સાધન છે.  
 

વશસ્તિાંગ કાયગપ્રણાલીઓ તે સ તનતિત કરે છે કે કામ પર કુંપનીના આચરણ અને દેખાવ અંરે્ના માપદુંડોન ું પાલન 
થાય છે. આ માપદુંડો સુંતોષવામાું તનષ્ટ્ફળ રહનેાર કામદારો સાથે કામ કરવા માટે તેઉબચત અને માનવીય 
પદ્ધતતઓ પણ પરૂી પાડે છે. 
 

ફડરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ એ કમગચારીઓ માટે વ્યવસ્થાપન વ્યવહાર અથવા તનણગયો અંરે્ બચતા વ્યટત કરવા માટેન ું 
અને તેની તપાસ અને ઉકેલ લાવવા માટેન ું સાધન છે. તમામ કામદારો અને ખાસ કરીને પરપ્રાુંતીય કામદારોને 
ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓની સ લર્તા હોવી જોઇએ. 
 

સ્ત્રોત:   

 સેડેટસ સપ્લાયર વકગબકૂ ચેપ્ટર 1.10 : તર્સ્ત અને ફકરયાદ (2013) 

www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-તર્સ્ત-ફકરયાદ_Sedex-Supplier-

Workbook.pdf 

 

તનરીિણ હઠેળ કમચાગરીઓ ધરાવતા તમામ એકમો પર સીઓપીની વશસ્ત અને ફડરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ કલમ લાગ  
પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

કાયગસ્થળમાું તર્સ્તને સમસ્યાજનક વતગણકૂ અથવા દેખાવ સમસ્યા સ ધારવા માટેની રીતતરીકે જોઇ ર્કાય. તેને 
માત્ર કમગચારીઓને તર્િા કરવાની રીત તરીકે ના જોવ ું જોઇએ. તનરીિકો અને સત્તામાું રહલેા અસય વ્યન્ટતઓ 
વાકેફ હોવા જોઇએ કે તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લાનો ઉદે્દર્ વ્યન્ટતને સ ધારવાનો નહીં પરુંત   સમસ્યા, કૃત્ય અથવા 
વતગણકૂને સ ધારવાનો છે. 
 

દ ર્ાગગ્યવર્ કેટલાક કાયગસ્થળોમાું તર્સ્ત એક ર્ુંર્ીર સ્વરૂપ લઇ ર્કે છે. તેમાું ર્ારીકરક (દૈકહક) તર્િા અને માનતસક 
અથવા જાતતય ર્ોષણનો સમાવેર્ થાય છે. કાયગસ્થળો પર જોવા મળેલા અન બચત વ્યવહારોના ઉદાહરણોમાું 
સમાતવષ્ટ્ટ છેઃ પ ર્-અપ્સ કરાવવા અથવા દોડતા ચક્કર કાપવા ફરજ પાડવી, લાુંબો સમય સ ધી તકડામાું ઊર્ા 
રાખવા, માથામાું મારવ ું અથવા ફટકારવ ું, કહિંસાની ધમકી, જાતતય અથવા વુંર્ીય સતામણી અથવા વેતન, ખોરાક 
અથવા સેવાઓ અટકાવી દેવા. આ અને આ પ્રકારના પર્લાને મળૂભતૂ માનવ ર્કરમા અને માનવ અતધકારોનો 
ર્ુંર્ ર્ણવામાું આવે છે. 
 

http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-Discipline-Grievance_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-Discipline-Grievance_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
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તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લા, જો લેવાની જરૂર પડે તો, તમામ કમગચારીઓ પર સમાન અને સયાયી રીતે લાગ  પડવા 
જોઇએ. તનરીિકો અને સલામતી દળો જેવા કોસરાટટરોને તર્સ્તર્ુંર્ના મ દ્દાન ું યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થાપન કેવી રીતે 
કરવ ું તેની તાલીમ આપવી જોઇએ.  
 

તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લામાું, હડતાળમાું ર્ાર્ લેવાની સજા તરીકે ફરજજયાત મજૂરીનો સમાવેર્ ના કરવો જોઇએ. 
હડતાળ બાદ તમામ કામદારોને રાબેતા મ જબ કરવા જોઇએ (જેમાું ર્ુંર્ીર રે્રવતગણકૂ અથવા ગ નાઇત કૃત્યોને 
અપવાદ છે). હડતાળ જેટલા કદવસ ચાલી હોય તેટલા કદવસના વેતન કરતા વધ  વેતન કાપવ ું, કામદારોને છૂટા 
કરવા, કામદારોના કરારો કરસય ૂના કરવા, લાર્ો અથવા વકરષ્ટ્ઠતા ઘટાડવી અને કામનો ર્ારે બોજ નાખવા જેવા 
કૃત્યોને તર્િા તરીકે ર્ણવામાું આવરે્. જ્યારે તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લા લેવામાું આવે છે ત્યારે કામદારને આિેપની 
તમામ તવર્તો આપવી જોઇએ અને કામદાર પાસે કોઇ પણ પ્રકારના તર્સ્તર્ુંર્ના તનણગયો પર પ્રતતર્ાવ 
આપવાનો અને/અથવા અપીલ કરવાનો અતધકાર હોવો જોઇએ. આમ કરવા બદલ તેને નકારાત્મક પકરણામો ના 
ર્ોર્વવા પડે તે સ તનતિત કરવ ું જોઇએ. શ્રમબળને તર્સ્તમાું લાવવા માટે તસક્ય કરટી ર્ાડગ અને લશ્કરનો ઉપયોર્ 
ના કરવો જોઇએ. તેમની ભતૂમકા પકરસર અને તેમાું રહલેા લોકો અને વસ્ત  ઓની સલામતી સ ધી જ મયાગકદત હોવી 
જોઇએ. 
 

જ્યાું કાયગસ્થળ પર તર્સ્તર્ુંર્ કાયગપ્રણાલીઓ ઊર્ી થાય છે ત્યાું, ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ અમલમાું મકૂવી આવશ્યક 
છે. તે પ્રણાલી અંતર્ગત કામદારોને અસયાયી વતગન અંરે્ તેમના તનરીિક તસવાય અસય કોઇ વ્યન્ટતને ફકરયાદ 
કરવાની છૂટ હોવી જોઇએ. રોજર્ારદાતાઓએ સ તનતિત કરવ ું જોઇએ કે કોઇ પણ કામદાર ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીમાું 
સહર્ાબર્તામાુંથી બાકાત ન રહ ેમાટે ફકરયાદ વ્યવસ્થાન ું તમામ કમ્ય તનકેર્ન કામદારો સમજે તે ર્ાષામાું 
ઉપલબ્ધ હોવ ું જોઇએ. જ્યાું જરૂર હોય ત્યાું અન વાદકોને કામે લર્ાડવા જોઇએ. 
કાયગપ્રણાલીઓ ગ પ્તતા અને અનાતમત્વ સ્થાતપત કરે તેવી હોવી જોઇએ જેથી કમગચારીની ગ પ્તતા જળવાય અને 
સુંર્તવત પ્રત્યાઘાત સામે રિણ મળે. કામદારો ઔપચાકરક પ્રકક્રયાઓ દરતમયાન સાથી કામદાર અથવા સુંર્ઠનના 
કમગચારીને સાથે રાખવા સિમ હોવા જોઇએ. 
 

તે સ્થાતપત કરવ ું મહત્ત્વન ું છે કે જે કામદારો સમસ્યાઓ કે ર્ોષણ અંરે્ ફકરયાદ કરતા નથી તેમને નકારાત્મક 
પકરણામો ર્ોર્વવા ના પડે. 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ય તનવસગલ ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (1948) અને ઇસટરનેર્નલ કસવેનસટ ઓન તસતવલ એસડ પોબલકટકલ 
રાઇટ્સ (1966) બુંને ત્રાસ અથવા “ક્રૂર, અમાનવીય અથવા નામોર્ીર્ય ાં વતગન અથવા તર્િા” પર પ્રતતબુંધ મકેૂ 
છે.ય ડીએચઆરની કલમ 23 વધ માું જણાવે છે કે દરેકને “કામ કરવા માટે સયાયી અને સાન કૂળ ન્સ્થતતઓનો” 
અતધકાર છે 

દરેક વ્યન્ટતને ત્રાસ અને અસય  ક્રૂર, અમાનવીય અથવા નામોર્ીર્ય ાં વતગન અથવા તર્િા (1975) સામે રિણ આપતી 
ઘોષણા જણાવે છે કે, ત્રાસ અથવા અસય  ક્રૂર, અમાનવીય અથવા નામોર્ીર્ય ાં વતગન અથવા તર્િાન ું કોઇ પણ કૃત્ય 
માનવ ર્કરમાનો ગ નો છે અને તેને ય નાઇટેડ નેર્સસના ચાટગરના ઉદે્દર્ના ઇનકાર તરીકે અને ય તનવસગલ 
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ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સમાું તનધાગકરત કરવામાું આવેલા અતધકારો અને મળૂભતૂ સ્વતુંત્રતાના ર્ુંર્ તરીકે 
વખોડવામાું આવરે્.” 

આ સુંતધઓ અને ઘોષણાઓને ય નાઇટેડ નેર્સસના મોટા ર્ાર્ના સભ્ય રાષ્ટ્રોએ માસયતા આપી છે. 

રાટરીય કાયદો 
ઘણા દેર્ો ર્ારીકરક તર્િા પર, સામાસય રીતે તેમના બુંધારણીય માળખામાું રહીને પ્રતતબુંધ મકેૂ છે. વધ માું કેટલાક 
દેર્ોએ તર્સ્તર્ુંર્ વ્યવહારો, ર્ોષણ, સતામણી અને ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓના સુંદર્ગમાું રોજર્ારદાતાઓ માટે 
ચોક્કસ કાયદાઓ ઘડયા છે. સભ્યો તેઓ જે દેર્ોમાું કામ કરે છે ત્યાુંની સ્થાતનક જરૂકરયાતોથી વાકેફ હોવા જોઇએ. 

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
 

 િીઓપી 16.1: અપમાનજક વશક્ષા કે વતગન નહીં: સભ્યોએ એ સ તનતિત કરવ ું પડરે્ કે કમગચારીઓ ર્ારીકરક 

દુંડ, તનષ્ટ્ઠ ર અથવા નાલેર્ીર્રી વ્યવહાર, જાતીય અથવા ર્ારીકરક સતામણી, માનતસક, ર્ારીકરક અથવા 
ર્ાક્બ્દક ર્ાળાર્ાળી, સખ્તાઈ અથવા ધાકધમકી અથવા પોતાની, પકરવારની અને સહકમી પ્રત્યે આની 
માટેની ધમકીને આધીન નહીં હોય..   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તર્સ્ત અને ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ માનવ સુંસાધન તવર્ાર્ જેવા તસનીયર મેનેજમેસટની 
જવાબદારીનો ર્ાર્ હોવા જોઇએ. 

o ચોક્કસ દેર્ો, ઉદ્યોર્ િેત્રો અથવા ચોક્કસ વ્યવસાયમાું આયોગ્ય તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લાન ું જોખમ 
વધ  હોઇ ર્કે છે. કારોબારના સુંજોર્ોને યોગ્ય હોય જોખમ મલૂવણી એ અયોગ્ય અથવા 
અસ્વીકાયગ તર્સ્ત અથવા ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓના જોખમને તનયુંત્રણમાું રાખવાનો એક માર્ગ 
છે. સ રિા દળો ચોક્કસ જોખમ પેદા કરી ર્કે છે અને જ્યાું હાજર હોય ત્યાું પણ મલૂવણી થવી 
જોઇએ. ઉપયોર્ કરી ર્કાય તેવા, ખાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ કદના એકમોમાું ઉપયોર્ કરી 
ર્કાય તેવા સામાસય જોખમ મલૂવણી ટેમ્પલેટ માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી જૂઓ. વૈકચ્લ્પક 
રીતે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ મલૂવણી પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 

 

 િીઓપી 16.2: વશસ્તિાંગ પ્રડિયા: સભ્યોએ કારોબારની તર્સ્ત સુંબુંધી પ્રકક્રયા, અને તર્સ્તતાની ઉબચત 

પ્રકક્રયાઓ સુંબુંતધત માનકો અને કમગચારી સાથેના વ્યવહારને સ્પષ્ટ્ટપણે સુંચાકરત કરવાની રહરેે્, અને 

વ્યવસ્થાપન અને કમગચારીર્ણ સાથે સમાન રૂપ ેલાગ  કરવાના રહરેે્.   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તર્સ્ત અને ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ માટે લેબખત નીતત અને કાયગપ્રણાલીઓ ઘડો, જે તવતવધ 
પ્રકારના અયોગ્ય કૃત્યો- કામદાર અને તનરીિણની વતગણકૂ બુંનેની દૃક્ષ્ટ્ટએ અયોગ્ય કૃત્યો માટે 
કાનનૂી અને કુંપની આધાકરત દુંડો તનધાગકરત કરે છે 
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o વતગણકૂની ર્ુંર્ીરતા મ જબ તર્સ્તર્ુંર્ કાયગપ્રણાલીઓ માટે ક્રમર્ઃ પર્લા સ્થાતપત કરવાન ું 
તવચારો. 

o કમગચારીને તર્સ્તમાું લાવવા માટે સ રિા દળોનો ઉપયોર્ પ્રતતબુંતધત કરવો જોઇએ. 
o યોગ્ય તર્સ્તર્ુંર્ કાયગપ્રણાલીઓ પર તાલીમ આપવી જોઇએ, ખાસ કરીને કામદારો પર નજર 

રાખતા તનરીિકોને અથવા સ રિા જાળવણી જેવા સત્તાના અસય સ્વરૂપો હોવા જોઇએ. નીતત 
વાુંચો અને કામદારોને તર્સ્તમાું રાખવા માટે યોગ્ય કાયગપ્રણાલીઓ પર ર્ાર મકૂો. 

o સ તનતિત કરો કે કામદારો બબઝનેસ દ્વારા છૂટ અપાતી તર્સ્તર્ુંર્ કાયગપ્રણાલીઓથી વાકેફ છે. 
o સયાયી અને સાતત્યપણૂગ તર્સ્તર્ુંર્ કાયગપ્રણાલીઓ પ્રદતર્િત કરવા માટે નોંધોની જાળવણી 

ચાવીરૂપ ઘટક છે. મૌબખક અને લેબખત ચેતવણીઓ, બરખાસ્તર્ી અને બરતરફીનો રેકોડગ રાખો. 
o તર્સ્તર્ુંર્ના પર્લાને આતધન હોય ત્યારે, કામદારોને આિેપોની તવર્તોની સ લર્તા હોવી 

જોઇએ અને તર્સ્તર્ુંર્ના તનણગય પર પ્રતતર્ાવ આપવાનો અને/અથવા અપીલ કરવાનો અને 
આમ કરવા બદલ નકારાત્મક પકરણામોનો ર્ોર્ ના બને તેનો અતધકાર હોવો જોઇએ. જ્યારે 
રે્રવતગણકૂનો આિેપ કરવામાું આવે છે ત્યારે કામદારોને બચાવપિ તૈયાર કરવા માટે સમય 
આપવો જોઇએ. 

 

 િીઓપી 16.3: ફડરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ: સભ્યો ફકરયાદ વ્યવસ્થા અને તપાસની પ્રકક્રયાઓને સ્પષ્ટ્ટ રીતે 

ઉપલબ્ધ કરાવરે્ અને આને સ્પષ્ટ્ટપણે બધા જ કમગચારીઓને વણગવરે્. a) વ્યન્ટતર્ત રીતે કાયગરત 

કમગચારીઓ અથવા અસય કામદારો સાથે કાયગરત હોય તો તે કોઈપણ દુંડ અથવા પ્રતતકાર તવના ફકરયાદ 

દાખલ કરવા માટે મ ટત હરે્. b) ફકરયાદ પ્રકક્રયાઓને એવી રીતે સુંરબચત કરવામાું આવરે્ કે તે અસરકારક 

રીતે કાયગ કરે અને સમયસર પકરણામો મેળવી આપે. c) કમગચારીઓ દ્વારા કરવામાું આવેલી ફકરયાદો, તપાસ 

પ્રકક્રયાઓ અને પકરણામોની નોંધને જાળવવાની રહરેે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ફકરયાદો કરવા માટે કામદારો માટે એવી કાયગપ્રણાલીઓ સ્થાપો જે તેમને પ્રત્યાઘાતના જોખમમાું 
ના મકેૂ. કાયગપ્રણાલીઓ એવી રીતે તૈયાર કરો કે જેથી તેઓ ફકરયાદોની અસરકારક તપાસ કરી 
ર્કે છે અને સમયસર પકરણામ પર પહોંચી ર્કે. 

o ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ પર તાલીમ આપો, ખાસ કરીને કામદારો પર નજર રાખતા 
કમગચારીઓને. 

o ફકરયાદોના વહીવટ માટે જવાબદાર વ્યન્ટત તરીકે એક તવશ્વાસ  વ્યન્ટતને નામાુંકકત કરો જે 
કેટલાક સુંજોર્ોમાું કારોબારની બહારનો હોઇ ર્કે છે. 

o કોઇ પણ કામદાર ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓમાું સહર્ાબર્તાથી બાકાત ન હોવો જોઇએ જેથી 
ફકરયાદ વ્યવસ્થાને લર્તા સુંવાદ કામદારો સમજે તે ર્ાષામાું ઉપલબ્ધ હોવા જોઇએ. 

o ફકરયાદો કેવી રીતે કરવી તેની કામદારોને ખબર હોય તે સ તનતિત કરો અને તેઓ નકારાત્મક 
પકરણામો વર્ર આમ કરી ર્કે છે. 

o ઔપચાકરક પ્રકક્રયા દરતમયાન કામદારો સાથી કામદાર અથવા સુંર્ઠનના અતધકારીને સાથે 
રાખવા માટે સિમ હોવો જોઇએ. 

o કમગચારીની ર્ોપતનયતાન ું સસમાન કરવા અને સુંર્તવત પ્રત્યાઘાતથી રિણ આપવા માટે 
ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ દરતમયાન ગ પ્તતા જાળવવી જોઇએ. 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  121  

 

 

તપાિો: 
 શ ું તમે કાયગસ્થળમાું ર્ોષણ કરનારા વતગન અથવા તર્િાના જોખમ અંર્ે મલૂ્યાુંકન કરેલ ું છે? તવતવધ પ્રકારના કારોબારોમાું 

આ જોખમ તવબર્ન્ન હરે્. 
 તમે કારોબારની તર્સ્ત પ્રકક્રયા અંર્ેની નીતતઓ અને કાયગવાહીઓ ઘડેલી છે અને તેને તમામ કામદારોને જણાવી છે? 

 શ ું તમે કમગચારીઓ માટે સ્પષ્ટ્ટ અને અસરકારક ફકરયાદ પ્રકક્રયા ધરાવો છે જે ફકરયાદ કરવા બદલ દુંડ કે પ્રત્યાઘાતમાું 
પકરણમતી નથી? 

o સ્પષ્ટ્ટ અને અસરકારક ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ માટે રેકોડગની જાળવણી ચાવીરૂપ ઘટક છે. 
કમગચારીઓ દ્વારા કરવામાું આવેલી ફકરયાદો, કરવામાું આવેલી તપાસો અને તેમના પકરણામોનો 
રેકોડગ રાખો. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

નીચેની વેબસાઇટો તર્સ્ત અને ફકરયાદ કાયગપ્રણાલીઓ અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એડવાઇઝરી, કસસાઇબલયેર્ન એસડ આબબિરેર્ન સતવિસ (એસીએએર્) – એડવાઇઝરી હસેડબ ક ઓન 
કડતસચ્પ્લન એસડ બગ્રવન્સસસ એટ વકગ (ય કે) (2011) 

www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=890  

 ચાટગડગ ઇચ્સસ્ટટયટૂ ઓફ પસોનલ એસડ ડેવલપમેસટ (સીઆઇપીડી) – કડતસચ્પ્લન એસડ બગ્રવન્સસસ એટ વકગ 
(ય કે) (2012) 

www.cipd.co.uk/subjects/emplaw/discipline/disciplingrievprocs.htm 

 એતથકલ રેડ ઇતનતર્યેકટવ (ઇટીઆઇ) – પ્રમોકટિંર્ ઇન્ટવલ રીટમેસટ ઓફ વકગસગ 
www.ethicaltrade.org/in-action/projects/eti-supervisor-training-project 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) બેટર વકગ – ર્ાઇડસસ ર્ીટ 6: કોસરરાટટ્સ એસડ હ્ય મન 
કરસોતસિસ (2009)  

www.betterwork.com/global/wp-content/uploads/6-કરારs-and-Human-Resources.pdf 

 સેડેટસ સપ્લાયર વકગબકૂ ચેપ્ટર 1.10 : તર્સ્ત અને ફકરયાદ 

www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-Discipline-Grievance_Sedex-Supplier-
Workbook.pdf 
 

 સ્માટગ  મેનેજર– એડે્રતસિંર્ વકગપ્લેસ કડતસચ્પ્લન 

 www.smartmanager.com.au/eprise/main/cms/content/au/smartmanager/en/pages/115_work.html 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) કસવેસર્ન અરે્ઇસસ્ટ ટોચગર એસડ અધ ક્રૂઅલ, ઇનહ્ય મન ઓર કડગે્રકડિંર્ રીટમેસટ 
ઓર પતનર્મેસટ  
untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html 

 વેરાઇટી – એન ઇસરોડટર્ન ટ  બગ્રવસસ તમકેતનઝમ્સ  

www.verite.org/helpwanted/toolkit/suppliers/establishing-effective-grievance-mechanisms/tool-1 
 

 

 
 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=890
http://www.cipd.co.uk/subjects/emplaw/discipline/disciplingrievprocs.htm
http://www.ethicaltrade.org/in-action/projects/eti-supervisor-training-project
http://www.betterwork.com/global/wp-content/uploads/6-Contracts-and-Human-Resources.pdf
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-Discipline-Grievance_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.10-Discipline-Grievance_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
http://www.smartmanager.com.au/eprise/main/cms/content/au/smartmanager/en/pages/115_work.html
http://untreaty.un.org/cod/avl/ha/catcidtp/catcidtp.html
http://www.verite.org/helpwanted/toolkit/suppliers/establishing-effective-grievance-mechanisms/tool-1
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 17) બાળમજૂરી  
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જે કામ બાળકનુાં બાળપણ, તેની િમતા અને સસમાન છીનવે છે તેને બાળમજૂરી કહવેાય છે અને તે બાળકોના 
સામાજજક, ર્ારીકરક અને માનતસક તવકાસ માટે હાતનકારક છે. બાળમજૂરી એટલે બાળક માટે માનતસક, ર્ારીકરક, 
સામાજજક અથવા નૈતતક રીતે ખતરનાક હોય અને હાતનકારક હોય તેવ ું કામ અને બાળકને નીચેની રીતે ર્ાળામાું 
ર્ણતા અટકાવે છેઃ  
 તેમની ર્ાળામાું હાજરી આપવાની તક છીનવી લેવી; 
 તેમને અધવચ્ચેથી ર્ાળા છોડવા માટે ફરજ પાડવી; 
 ર્ાળામાું હાજરી આપવાની સાથેસાથે વધ  પડતા લાુંબા કલાકો અને ર્ારે કામ કરાવવ ું. 

 

18 વષગથી નીચેની કોઇપણ વ્યન્ટતને બાળક કહવેાય છે. બાળક દ્વારા કરાતા તમામ કામને બાળમજૂરી ના ર્ણવી 
જોઇએ. બાળકો અથવા તર ણો દ્વારા થત  ું કામ કે જે તેમના આરોગ્ય અને વ્યન્ટતર્ત તવકાસને અસર કરત  ું નથી, 
અથવા તેમના તર્િણમાું દખલર્ીરી કરત  ું નથી તેને હકારાત્મક કામ ર્ણવામાું આવે છે. તેમાું ઘરમાું માતાતપતાને 
મદદ કરવી, પાકરવાકરક કારોબારમાું મદદ કરવી ર્ાળાના કલાકો બાદ અને ર્ાળાની રજાઓ દરતમયાન બખસ્સા 
ખચી કમાવવી જેવી પ્રવતૃત્તઓનો સમાવેર્ થાય છે. આ પ્રકારની પ્રવતૃત્તઓ બાળકના તવકાસ અને તેના પકરવારના 
કલ્યાણમાું મદદ કરે છે અને તે બાળકને ક ર્ળતા અને અન ર્વ પરૂો પાડે છે અને તેમને પ ખ્ત જીવન દરતમયાન 
સમાજના સર્જનાત્મક સભ્ય તરીકે સજ્જજ થવામાું મદદ કરે છે. 

 

બાળમજૂરીમાું કામના ઘણા સ્વરૂપોનો સમાવેર્ થાય છે ત્યારે આઇએલઓ તનયમ ક્રમાુંક 182ની કલમ 3 દ્વારા 
નીચે મ જબ તનધાગકરત કરવામાું આવેલા બાળમજૂરીના િૌથી ખરાબ સ્વરૂપો (ડબલ્ય એફસીએલ)ને તવના તવલુંબે 
નાબદૂ કરવાની બાબતને અગ્રતા આપવી જરૂરી છેઃ 

a) તમામ પ્રકારની ગ લામી અથવા ગ લામીને સમાન વ્યવહાર, જેમ કે બાળકોન ું વેચાણ અને 
તસ્કરી, દેવાના બદલામાું ગ લામી અથવા ખેતગ લામી અને વેઠ તેમજ લશ્કરી અથડામણોમાું 
બાળકોની બળપવૂગકની અથવા ફરજજયાત ર્રતી અને ઉપયોર્; 

b) વેશ્યાર્ીરી માટે, પોનોગ્રાફીના પ્રોડટર્ન માટે અથવા પોનોગ્રાકફક કાયગક્રમો માટે બાળકનો 
ઉપયોર્, ખરીદી અથવા વેચાણ 

c) સુંબ ુંતધત આંતરરાષ્ટ્રીય સુંતધઓમાું તનધાગકરત કયાગ મ જબ ડ્રગ્સના ઉત્પાદન અને તસ્કરીમાું 
બાળકનો ઉપયોર્, ખરીદી અથવા વેચાણ; 

d) જોખમી બાળમજૂરી કે જેમાું બાળકના આરોગ્ય, સલામતી અથવા નૈતતકતાને હાતન કરે તેવા 
વાતાવરણમાું કામ થત ું હોય છે. 

 

18 વષગથી નીચેના વયના કોઇ પણ બાળકને જોખમી બાળમજૂરી અથવા બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોમાું 
સામેલ ના કરવ ું જોઇએ. 
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સ્ત્રોત:  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) –બાળમજૂરી શ ું છે?  

 www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 138 - લઘ તમ વય (1976)  

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) ર્લામણ 146 - લઘ તમ વય (1976) 

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R146  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 182 – બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો 
(1999) 
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) ર્લામણ 190 – બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો 
(1999) 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3

12528:NO 

 

સીઓપીની બાળમજૂરી કલમ તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. માનવ અવિકાર અને કુશળ કામદાર અને નાના પાયે 
ખનનમાાંથી પ્રાપ્તી અંરે્ માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ. 
 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

બાળમજૂરી એ સૌથી વધ  ધ્યાન ખેંચાયેલી અને વ્યાપક રીતે વખોડાયેલી સામાજજક સમસ્યા છે. હજ  પણ દ તનયાના 
ઘણા ર્ાર્ોમાું વ્યાપક રીતે બાળમજૂરોનો ઉપયોર્ થાય છે. આઇએલઓનો બાળમજૂરી અંરે્નો છેલ્લો વૈતશ્વક 
અહવેાલ સચૂવે છે કે સમગ્ર દ તનયામાું 215 કરોડથી પણ વધ  બાળકો (5-17 વષગ) બાળમજૂરીમાું ફસાયેલા છે અને 
115 કરોડ બાળકો તેના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપમાું કામ કરી રહ્ાું છે.2 

 

બાળમજૂરી એટલે બાળકના તર્િણમાું હસ્તિેપ કરત  ું કામ. તે બાળકની ર્ાળામાું જવાની તક આંચકી ર્કે છે, 
તેમને ર્ાળામાુંથી વહલેા ઉઠી જવા માટે ફરજ પાડે છે અથવા તેમને ર્ાળામાું હાજરીની સાથેસાથે ર્ારે કામ કરવ ું 
પડે છે. ચોક્કસ ‘કામ’નો પ્રકાર બાળમજૂરી તરીકે પ્રતતબુંતધત છે કે નહીં તેનો આધાર અનેક પકરબળો પર છે, જેમાું 
બાળકની વય, કરેલા કામના પ્રકાર અને કલાકો, તે કેવી પકરન્સ્થતતઓ હઠેળ કામ કરે છે તે અને વ્યન્ટતર્ત દેર્ 
અને િેત્રના કાનનૂી માળખાનો સમાવેર્ થાય છે.  
 
ક્યા સુંદર્ગમાું બાળમજૂરી થાય છે અને તેની શ ું અસર થઇ ર્કે છે તે સમજવ ું જરૂરી છે. બાળકને તવતવધ કારણોસર 
કામે લાર્વ ું પડે છે પરુંત   મ ખ્ય કારણ આતથિક જરૂકરયાત છે. તસમાુંત આતથિક ન્સ્થતતમાું જીવતા પકરવારો બાળકની 
આવક પર તનર્ગર હોઇ ર્કે છે. જોકે, બાળમજૂરી અંતે આતથિક વદૃ્ધદ્ધ અને તવકાસમાું અવરોધ પેદા કરે છે. તે 
બાળકની સર્જનાત્મક અને તર્ષ્ટ્ટ કામ માટે તર્િણ મેળવવાની તક આંચકે છે, અને ઘણી વખત તેમને 
પ ખ્તાવસ્થામાું ઓછા પર્ારવાળું કે બબનક ર્ળતાવાળું કામ કરવા સ ધી સીતમત રાખે છે. બાળમજૂરીની પ ખ્ત કાયગ 

                                                 
2 આઇએલઓઃ એન્ટસલરેકટિંર્ એટર્ન અર્ેઇસસ્ટ ચાઇલ્ડ લબેર. આઇએલઓ ગ્લોબલ કરપોટગ ઓન ચાઇલ્ડ લબેર 2010. જીતનવા, 2010. ઉપલબ્ધ 
છે: 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_126752.pdf. 

 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R146
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
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ન્સ્થતતઓ પર પણ નકારાત્મક અસર પડી ર્કે છે, તે પર્ાર ધોરણ પર ઘટાડા તરફી દબાણ સજ ેછે અને પ ખ્ત 
વયે બેરોજર્ારી દર વધારે છે. બાળમજૂરીને કારણે ર્રીબી અને તવકાસના અર્ાવની સમસ્યા વધ  ર્ાઢ બને છે.  
પકરણામે, બાળમજૂરીની સમસ્યા ઉકેલવી એક જટીલ પડકાર છે અને તે માત્ર શ્રમબળમાુંથી બાળકોને દૂર કરીને 
ઉકેલી ર્કાતી નથી. તેના આતથિક ચાલકો અને તવકલ્પોની સુંવેદનર્ીલતાની સમજ સાથે આ સમસ્યા ઉકેલવી 
જોઇએ. 
 
 

કારોબાર અને માનવ અતધકાર અંરે્ ય એનના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો મ જબ, માનવ અતધકારોન ું સસમાન કરવ ું 
કારોબાર એકમોની જવાબદારી છે જેમાું બાળમજૂરીમાુંથી મ ન્ટતના અતધકારનો સમાવેર્ થાય છે. કુંપનીઓએ જ્યાું 
માનવ અતધકારોનો ર્ુંર્ થાય છે તેવી તેમની પોતાની પ્રવતૃત્તઓ મારફતે બાળમજૂરીના સર્જન અથવા તેમાું 
યોર્દાનથી દૂર રહવે  ું જોઇએ, અને કુંપનીઓએ તે સમસ્યાના ઉકેલ માટે સહકાર આપવો જોઇએ. વધ માું, તેમણે 
તેમની કામર્ીરી, પ્રોડટટ અથવા સપ્લાયર જેવા કારોબાર સુંબ ુંધો દ્વારા પરૂી પડાતી સેવાઓ સાથે સીધી 
સુંકળાયેલી બાળમજૂરીને અટકાવવા પ્રયાસ કરવો જોઇએ. 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

20 નવેમ્બર 1989ના રોજ ય નાઇટેડ નેર્સસ જનરલ એસેમ્બલીએ બાળ અતધકાર (સીઆરસી) પર એક તનયમ 
સવગસુંમતતથી સ્વીકાયો હતો. તનયમ કહ ેછે કે, બાળકો મળૂભતૂ માનવ અતધકારોના હકદાર છે જેમકે, અન્સ્તત્વનો 
અતધકાર અને તેમના ર્ારીકરક અને માનતસક િમતાઓના તવકાસનો અતધકાર. સીઆરસીની વ્યાખ્યા મ જબ 18 
વષગ સ ધીની તમામ વ્યન્ટત બાળક છે. 
 

આંતરરાટરીય વનયમો 
ત્રીપિીય ય નાઇટેડ નેર્સસ એજસસી ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)એ બાળમજૂરી પર બે 
મ ખ્ય તનયમો ઘડયા હતા. જેમાું લઘ તમ વય તનયમ 138 (1973) અને બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો તનયમ 182 

(1999)નો સમાવેર્ થાય છે. 
 

આઇએલઓ તનયમ 138 મ જબ કામ કરાવની લઘ તમ ઉંમર 15 અથવા ર્ાળા-છોડવાની કાનનૂી વય, બુંનેમાુંથી જે 
વધ  હોય તે તનધાગકરત કરે છે. ચોક્કસ પકરન્સ્થતતઓમાું જે સભ્ય રાષ્ટ્રોની આતથિક અને રૈ્િબણક સ તવધાઓ પ રતી 
તવકતસત નથી તેઓ ર્રૂઆતમાું લઘ તમ વય 14 વષગ રાખી ર્કે છે. જોકે, આરજેસીની વ્યવહારસુંકહતા મ જબ 
સભ્યના પ્રથમ પ્રમાણીકરણ સમયર્ાળાના અંત સ ધીમાું કામ કરવાની લઘ તમ વય 15 વષગ હાુંસલ થઇ જવી 
જોઇએ. 
 

આઇએલઓ તનયમ 138માું તનધાગકરત કરવામાું આવેલી 15 વષગની લઘ તમ વય માટે બે મ ખ્ય અપવાદો છેઃ 
 જોખમી કામો માટે 18 વષગની ઊંચી લઘ તમ વય. 
 હળવા કામ માટે 13 વષગની નીચી લઘ તમ વય. ચોક્કસ કામ ય વા વ્યન્ટત માટે હળવ ું કામ છે કે નહીં તે 

નક્કી કરવા માટેના પકરબળોમાું કામના કલાકો, ર્ાળાની હાજરી અને દેખાવ અને કાયગ પયાગવરણનો 
સમાવેર્ થાય છે. રાષ્ટ્રીય કાયદા અથવા તનયમનો જે પકરન્સ્થતત હઠેળ હળવા કામ માટે 13થી 15 વષગના 
વ્યન્ટતઓને રોજર્ાર આપવાની છૂટ આપે છે તે નીચે મ જબ છે- 
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ક્યા કે્ષત્રો અને/અથવા પ્રવવૃત્તઓને ‘જોખમી’ 
ગણવામાાં આવે છે?  

 

જોખમી કામની વ્યાખ્યા એક દેર્થી બીજા દેર્ે 
બદલાય છે. ઘણા દેર્ોએ હવ ેબાળકો માટે જોખમી 
કામોની યાદી તયૈાર કરી છે પરુંત   ઘણા દેર્ોએ 
તેમની યાદી સ ધારવાની બાકી છે અને અસય 
કેટલાક દેર્ોએ હજ ું યાદી જ તૈયાર નથી કરી. 
 

આઇએલઓ ર્લામણ 091 નોંધે છે કે રાષ્ટ્રીય 

કાયદાઓ અથવા તનયમનો અથવા સિમ સત્તાવાળા 
કામદારો અને રોજર્ારદાતાઓના સુંર્ઠન સાથે 
પરામર્ગ બાદ તેવી ર્રત સાથ ે06 વષગની વ્યન્ટતને 
કામે રાખવાની સત્તા આપી ર્કે છે કે બાળકના 
આરોગ્ય, સલામતી અને નૈતતકતાન ું સુંપણૂગ રિણ થાય 

છે અને બાળકે પ્રવતૃત્તની સુંબુંતધત ર્ાખામાું કામ કરવા 
માટે ચોક્કસ સચૂના અથવા વ્યવસાતયક તાલીમ 

મેળવેલી છે.  

(a) કામ કરવાની પકરન્સ્થતત બાળકના આરોગ્ય અથવા તવકાસ માટે હાતનકારક ના હોવ ું જોઇએ, 
અને  
(b) પકરન્સ્થતત બાળકની ર્ાળામાું હાજરી, સિમ સત્તાવાળા િારા મુંજૂર થયેલી વ્યવસાતયક 
તાલીમ કાયગક્રમોમાું તેમની સહર્ાબર્તા અને મેળવેલી સચૂનાઓમાુંથી લાર્ો મેળવવાની 
િમતાને જોખમમાું મકેૂ તેવી ના હોવી જોઇએ. 

 

બાળકો અને ય વા વ્યન્ટતઓ દ્વારા ર્ાળામાું સામાસય કે અસય તાલીમ સુંસ્થાઓમાું વ્યવસાતયક કે તકનીકી 
તર્િણના ઉદે્દર્ માટે કરવામાું આવેલા કામ અથવા એવી સુંસ્થાઓમાું ઓછામાું ઓછી 14 વષગની વ્યન્ટત દ્વારા 
કરાયેલા કામ કે જ્યાું રોજર્ારદાતાઓ અને સુંબ ુંતધત કામદારોના સુંર્ઠન સાથે પરામર્ગ બાદ સિમ સત્તા દ્વારા 
તનધાગકરત કરાયેલી ર્રતોને અન રૂપ કામ થાય છે, જ્યાું આવ ું કામ થાય છે અને તે નીચેનાનો અબર્ન્ન અંરે્ છે તેના 
પર આઇએલઓ તનયમ 138 લાગ  પડતો નથી- 

a) તર્િણ અથવા તાલીમનો કોસગ જેના માટે ર્ાળા અથવા તાલીમ સુંસ્થા પ્રાથતમક રીતે જવાબદાર છે; 

b) મ ખ્ય અથવા સમગ્ર રીતે બાુંયધરીમાું હાથ ધરવામાું આવેલો તાલીમ કાયગક્રમ, જેને સિમ સત્તા દ્વારા 
મુંજૂરી આપવામાું આવેલી છે;  

c) અથવા વ્યવસાય અથવા તાલીમની પસુંદર્ીમાું મદદ કરવા માટે તૈયાર કરવામાું આવેલો માર્ગદર્ગન 
અથવા અબર્ર્મનો કાયગક્રમ. 

 
આઇએલઓ તનયમ 182 બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો પર પ્રતતબુંધ મકૂવાની અને નાબદૂ કરવાની હાકલ કરે 
છે અને 18 વષગથી નીચેના તમામ બાળકો પર લાગ  પડે છે.  
આઇએલઓ તનયમ 182ની સાથે ર્લામણ 190 પણ છે જે કામને ‘જોખમી’ ર્ણવ ું કે નહીં તેના પર માર્ગદર્ગન આપે 
છે.  

 

 જોખમી કામ: બાળકના ર્ારીકરક અથવા માનતસક સ ખાકારી 
પર જોખમ ઊભ ું કરે તેવા પ્રકારન ું અથવા તેવી 
પકરન્સ્થતતઓમાું થત  ું કામ. માટે આઇએલઓ ર્લામણ 190 
નોંધે છે કે, કામ જોખમી કામ છે કે નહીં તે નક્કી કરતી 
વખતે નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાું લેવી જોઇએ 

o બાળક પર ર્ારીકરક, માનતસક અથવા જાતતય 
ર્ોષણન ું જોખમ ઊભ ું કરે તેવ ું કામ; 

o ભરૂ્ર્ગમાું, પાણીની નીચે, ર્યાનક ઊંચાઈએ 
અથવા બુંતધયાર જગ્યામાું કામ; 

o ખતરનાક યુંત્રો, ઉપકરણો અને સાધનો સાથે કરવ ું 
પડત  ું કામ અથવા જેમાું હાથથી કામ કરવ ું પડત  ું 
હોય અથવા ર્ારે વજનન ું પકરવહન કરવ ું પડત  ું 
હોય તેવ ું કામ; 

o બબનતુંદ રસ્ત પયાગવરણમાું કામ જે બાળકને જોખમી 
પદાથો, એજસટો કે પ્રકક્રયાઓ અથવા તાપમાન, ઘોંઘાટ સ્તર અથવા તેમના આરોગ્યને 
હાતનકારક કુંપનોના સુંપકગમાું લાવે; 
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બાળ અને તરૂણ મજૂરી (વનવારણ અને વનમયન િારો) િારત 

28 ઓર્સ્ટ 2012ના રોજ ર્ારતના કેસિીય કેબબનેટે બાળ અને તરૂણ મજૂરી (તનવારણ અને તનયમન) ધારો 1986માું સ ધારા કરવાની મુંજૂરી 
આપી હતી. જો આ કાયદાનો અમલ થાય તો, સ તનતિત કરરે્ કે 14 વષગથી નીચેના તમામ પ્રકારની બાળમજૂરી પર પ્રતતબુંધ મકૂવામાું આવે, 
14 વષગથી નીચેના બાળકને નોકરીએ રાખવા ફોજદારી ગનૂો બનાવવામાું આવે અને જોખમી કામમાું 14-18 વષગના બાળકો (કાયદામાું તેનો 
તરૂણ તરીકે ઉલ્લેખ થયેલો છે)ને રાખવા પર પ્રતતબુંધ મકૂવામાું આવરે્.  
 

2012 સ ધારા ખરડા હઠેળ જેને ‘જોખમી કામ’ ર્ણવામાું આવ્ય ું છ તેમાું નીચનેા ‘વ્યવસાયો’ જેઓ આરજેસી સભ્યોને સ સુંર્ત હોઇ ર્કે છે. 
ખાણ (ભરૂ્ર્ગ અને પાણી નીચે) અને કોલોરીઝ સાથે સુંકળાયેલો કોઇ પણ વ્યવસાય; રત્ન કકટિંર્ અને  પોબલતર્િંર્, અને નીચેની પ્રકક્રયાઓઃ 
સીસ , પારો, મેંર્ેનીઝ, ક્રોતમયમ, કેડતમયમ, બેચ્સઝન, જ ુંત  નાર્ક દવાઓ અને એસ્બસે્ટોઝ જેવી ઝેરી ધાત  ઓ અને પદાથોનો ઉપયોર્નો 
સમાવેર્ થાય છે. 18 વષગથી નીચેના કોઇ પણ વ્યન્ટતને આ િેત્રોમાું કામ કરવાની પરવાનર્ી નથી.  
 
બાળ અને તરૂણ મજૂરી (તનવારણ અને તનયમન) સ ધારા ખરડો (2012) વાુંચવા માટે મ લાકાત લોઃ 
www.prsindia.org/uploads/media/Child%20Labour/Child%20Labour%20%28Prohibition%20and%20Regulation%29%20%28A%29%20Bill
,%202012.pdf 
 
 
 
 
 

o લાુંબા કલાકો સ ધી કામ અથવા રાતે્ર કામ જેવી ચોક્કસ મ શ્કેલ પકરન્સ્થતતઓમાું કામ અથવા 
બાળકને રોજર્ારદાતાના પકરસરમાું બ ુંતધયાર જગ્યામાું અન બચત રીતે કરવ ું પડત  ું કામ. 
 

 બાળમજૂરીના િૌથી ખરાબ સ્વરૂપો:  આઇએલઓ તનયમ 182 ‘બાળમજૂરીના બબનર્રતી  સૌથી ખરાબ 
સ્વરૂપો’  તાત્કાબલક દૂર કરવાની હાકલ કરે છે અને 18 વષગથી નીચેની કોઇ પણ વ્યન્ટતને બાળક તરીકે 
વ્યાખ્યાતયત કરે છે. ગ લામી, તસ્કરી અને વેઠના અસય સ્વરૂપો, લશ્કરી અથડામણોમાું ફરજજયાત ર્રતી, 
વેશ્યાવતૃત્ત, પોનોગ્રાફી અને અસય રે્રકાનનૂી પ્રવતૃત્તઓને ‘બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો’ તરીકે 
વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવ્યા છે. 

 

તનયમો 138 અને 182ને આઇએલઓ દ્વારા ‘મ ખ્ય તનયમો’ તરીકે વ્યાખ્યાતયત કયાગ છે. વધ માું બાળમજૂરીની 
અસરકારક નાબદૂીને પણ આઇએલઓ 1998 ડેટલેરેર્ન ઓફ ફસડામેસટલ તપ્રન્સસપલ્સ એસડ રાઇટ્સ એટ વકગમાું 
સમાવવામાું આવી છે. આઇએલઓના તમામ સભ્ય રાષ્ટ્રો જાહરેનામાના તસદ્ધાુંતના પ્રચાર-પ્રસાર અને આદર માટે 
બુંધાયેલા છે, ર્લે તેમણે મ ખ્ય તનયમો ઘડયા હોય કે પછી ના ઘડયા હોય. 
 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ો કામ માટે લઘ તમ વય અંરે્ રાષ્ટ્રીય કાયદા ધરાવે છે, કેટલીક વખત અલર્ િેત્રો માટે ચોક્કસ 
જોર્વાઈ પણ કરવામાું આવે છે. આરજેસીના સભ્યોએ રાષ્ટ્રીય કાયદાની જરૂકરયાત અન સરવી જોઇએ જ્યાું તે 
આઇએલઓ કરતા વધ  આકરા માપદુંડ તનધાગકરત કરે છે. 

 
 
 

 
 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 

 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 
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 િીઓપી 17.1: કામ કરવાની લઘતુમ મળૂભતૂ વય 15 વષગઃ આઇએલઓ કસવેંર્ન 138માું અને ર્લામણ 
146માું વ્યાખ્યા કયાગ મ જબ, સભ્યો બાળ મજૂરોને રાખરે્ નહીં અથવા તેને ટેકો આપરે્ નહીં, જે કામ માટે 
નીચેની લઘ તમ ઉમરો સ યોજજત કરે છે:  
a) મળૂભતૂ સયનૂતમ કામ માટેની વય 15 વષગની છે, જેથી બાળકને ફરજજયાત તર્િણ પ ર ું કરાવી ર્કાય..   
b) જે સભ્યો તવકતસત દેર્ોમાું કામર્ીરી ચલાવી રહ્ાું છે કે જ્યાું ફરજજયાત તર્િણ 15 વષગ કરતાું પહલેાું 
પણૂગ થઈ જાય છે, લાગ  પડતા કાયદાને આધીન સય નતમ કામની વય 14 વષગને પરવાનર્ી આપી ર્કે 
છે, પરુંત   સભ્યના પ્રથમ પ્રમાણીકરણ સમયર્ાળાની પણૂગતા સ ધીમાું સ  તવધાઓમાું સયનૂતમ કામની વય 
15 વષગની હાુંસલ કરી લેવી જોઇએ. 
 

 િીઓપી 17.2: બાળમજૂરીના િૌથી ખરાબ સ્વરૂપો: આઇએલઓ કસવેંર્ન 182 અને ર્લામણ 190માું 
વ્યાખ્યાતયત કયાગ મ જબ, સભ્યો બાળ મજૂરોના ખરાબમાું ખરાબ સ્વરૂપોમાું જોડારે્ નહીં અથવા તેને ટેકો 
નહીં આપે, જેમાું સમાવેર્ થાય છે:  
a) જોખમી બાળ મજૂરી, જે સ્વર્ાવર્ત અથવા સુંજોર્ોથી 18 વષગથી નાના વ્યન્ટતઓના આરોગ્ય, 
સલામતી અથવા નૈતતકતાને સુંકટમાું મકૂવાની ર્ક્યતા ધરાવે છે. જ્યાું લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા મુંજૂરી 
આપવામાું આવી છે અને જોખમોની આકારણી અને આરોગ્ય અને સલામતી હઠેળ તનયુંત્રણોના 
અમલીકરણ દ્વારા ટેકો આપવામાું આવ્યો છે, ત્યાું કામની સયનૂતમ વય 16 ને એ ર્રતે પરવાનર્ી 
આપવામાું આવી છે કે સુંબ ુંતધત બાળકોના આરોગ્ય, સલામતી અને નૈતતકતાને સુંપણૂગપણે સ  રબિત 
કરવામાું આવરે્, અને એ કે બાળકોને પ્રવતૃત્તની સુંલગ્ન ર્ાખામાું પરૂતી તનકદિષ્ટ્ટ સચૂના અથવા 
વ્યાવસાતયક તાલીમ પ્રાપ્ત કરાવવામાું આવી છે. 
b) ઋણ બુંધન, બાળ તસ્કરી, ફરજજયાત બાળ મજૂરી અને સર્સ્ત્ર ઘષગણમાું બાળકોના ઉપયોર્ સકહત 
બધા જ પ્રકારની બાળ ગ લામી અને ગ લામીને સમાન પદ્ધતતઓ.  
 
 

17.1 અને 17.2 માિે વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o બાળમજૂરીન ું જોખમ ક્યાું છે તેની મલૂવણી કરવા માટે કારોબારના સુંજોર્ોને અન રૂપ જોખમ 
મલૂવણીનો ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ એકમો માટે ઉપયોર્ કરી 
ર્કાય તેવા સામાસય જોખમ મલૂવણી ટેમ્પલેટ માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી ટલૂકકટ જૂઓ. 
બાળમજૂરીના પ્રત્યિ અને પરોિ જોખમન ું મલૂ્યાુંકન કરવા માટે માનવ અતધકાર ડય ૂકડબલજેસસ 
ટલૂકીટનો પણ ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. મલૂવણીમાું સામેલ મ દ્દાઓ નીચે મ જબ છેઃ 

 જોખમી મજૂરીના તવસ્તારો, કામની સામે વતગમાન કામદારોની વયન ું મેતપિંર્ કરવ ું. પ ક્ષ્ટ્ટ 
કરો કે 18 વષગથી નીચેની વયની કોઇ પણ વ્યન્ટત જોખમી કામમાું સામેલ નથી. 

 સભ્યના એકમોમાું કામ કરતા કોસરાટટરો. 
 પરપ્રાુંતીય કામદારો અને વ્યન્ટતર્ત ઓળખ માકહતીની પ્રાપ્યતા. 
 સુંર્તવત આપતૂતિકાર સાુંકળ જોખમ તરીકે આપતૂતિકાર/પેટા-કોસરાટટરો સાથે સુંબ ુંધો 

(માનવ અવિકારો પર માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ) 
 ક ર્ળ કામદાર ખનન પ્રાપ્તીના સતૂ્રો (કુશળ કામદાર અને નાના પાયે ખનનમાાંથી 

પ્રાપ્તી પર માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ) 
 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  128  

 

 

આડિકાના એચઆઇવી/એઇડ્ઝ અનાથ બાળકો  
 

આકફ્રકામાું કેટલાક બાળકોએ કામ માુંર્વ ું જ પડે છે કારણકે 
તેઓ એચઆઇવી/એઇ્ઝ ધરાવતા અનાથ બાળકો છે. 
કેટલાક દેર્ોમાું આ બાળકો એએસએમ કામર્ીરીઓમાું કામ 
કરે છે. તનવાગહ તકનો ઇનકાર કરવો અથવા સર્ાનપણે બાળ 
મજૂરીનો સ્વીકાર કરવાનો તનણગય એએસએમ સમ દાયો માટે 
ર્ુંર્ીર દ્ધદ્વધા પેદા કરી ર્કે છે. એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ 
માઇતનિંર્ે ફેરમાઇસડ સ્ટાસડડગ ઘડતરમાું આ મ દ્દાઓને ધ્યાનમાું 
લીધા છે, જે આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાના અબર્ર્મને સમાન 
છે. 
જો એએસએમ માઇતનિંર્ તવસ્તારમાું બાળક મોર્ી હોય તેવા 
પકરવારમાું રહતેા બાળકો અન/ેઅથવા પકરવાર અથવા 
વાલી સુંર્ાળની બહાર રહતેા બાળકો બાળમજૂરીમાું જોવા 
મળે તો અસરગ્રસ્ત બાળકોન ું કલ્યાણ અને સલામતી 
સ તનતિત કરવા માટે ય એનસીઆરસીના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોનો 
ઉપયોર્ કરવો જ જોઇએ. 
જો બાળ મજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોમાું મોટી ઉંમરના 
(15-18 વષગના) બાળકો જોવા મળે તો તેમને તાત્કાબલક 
પાછા ખેંચી લેવા જોઇએ અને સલામત વૈકચ્લ્પક આવક 
સર્જન તકો પેદા કરવી જોઇએ જેમાું જો તેઓ 15 વષગથી 
નીચેની વયના (અથવા રાષ્ટ્રીય કાયદા દ્વારા તનધાગકરત કયાગ 
મ જબ વધ  ઉંમરના) હોય તો ફ્લેન્ટસબલ સ્કૂબલિંર્નો પણ 
સમાવેર્ થાય છે. 
જ્યાું સભ્યો એએસએમમાું અથવા તેમના એકમોમાું 
બાળમજૂરીની હાજરી ઓળખે છે પરુંત   તે તેમના તનયુંત્રણ 
હઠેળ નથી ત્યાું સભ્યોએ, સીઓપી 33ના ર્ાર્ રૂપ,ે અને 
જ્યાું સીઓપી 7 હઠેળ સોતસિંર્ સુંબોધમાું છે, ઉપાય પ્રકક્રયાના 
ર્ાર્ તરીકે માઇતનિંર્માુંથી બાળમજૂરો પાછા ખેંચવાના 
ઇરાદાવાળા કાયગક્રમોને સહાય પરૂી પાડવી જોઇએ. 
 
 

o પ ક્ષ્ટ્ટ કરો કે બાળમજૂરીની સમસ્યા અંરે્ જાગતૃત અને જવાબદારી માનવ સુંસાધન તવર્ાર્ જેવા 
વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન કાયગનો ર્ાર્ છે. 

o બાળમજૂરી સામે નીતતઓ અને કાયગવાહીઓ ઘડો. તેમાું ર્રતી પહલેા વયની ખરાઈ કરવા 
માટેની અસરકારક કાયગવાહી અને વયના પ રાવા સાથે યોગ્ય ઓળખ ના ધરાવતો હોય અને 18 
વષગથી નીચેની વયનો દેખાતો હોય તેવા કોઇ પણ વ્યન્ટતની રોજર્ારીમાું નહીં સ્વીકારવા 
અંરે્ની અસરકારક કાયગવાહીનો સમાવેર્ થવો જોઇએ. જ્યાું ઓન-સાઇટ કોસરાટટરો છે ત્યાું 
સ  તનતિત કરો કે તેઓ તમારી બાળમજૂરી નીતતન ું પાલન કરે છે. 

o સભ્યોએ આરજેસીના ઓકડટ પવેૂ ઓછી વયના કામદારોને બરતરફ કરવાના કૃત્યમાું ના પડવ ું 
જોઇએ. 

o નોંધોની જાળવણી: કામદારની વય અંરે્ના દસ્તાવેજી પ રાવા (અથવા તેને સમકિ, ઉદાહરણ 
તરીકે લાુંબા ર્ાળાના કમગચારીઓની પ્રારુંર્ તારીખો)ની નકલો ફાઇલ પર જાળવો. કોઇ પણ 
સુંર્તવત અસમાનતા તપાસો. 18 વષગથી ઓછી વયના કોઇ પણ કામદારની નોંધોમાું તેની 
ભતૂમકા કે ફરજન ું વણગન થયેલ ું હોવ ું જોઇએ જેથી પ ષ્ટ્ટી કરી ર્કાય કે તે જોખમી કામ અથવા 
બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોમાું કામ નથી કરતો. 

o નોંધઃ આઇએલઓ તનયમ 182 અને ર્લામણ 

190 અંતર્ગત બાળકના આરોગ્ય અને 
સલામતીને કોઇ જોખમ ના હોય, અથવા 
તેના તર્િણ અથવા વ્યવસાતયક અબર્ર્મ 
અને તાલીમમાું કોઇ અવરોધ ઊર્ો ના 
થતો હોય તો 13થી 15 વષગના બાળકોને 
હળવા કામની છૂટ છે. 

 

 િીઓપી 17.3: એકમમાાં બાળમજૂરી ક્યાાં જોવા મળે 
છે 17.1માું આપ્ય ું હોવા છતાું પણ, જ્યાું સ  તવધાઓમાું 
બાળ મજૂરી મળી આવરે્ ત્યાું, સભ્યોએ દસ્તાવેજીત 
બાળ મજૂરી ઉપાય પ્રકક્રયાઓ તવકતસત કરવાની 
રહરેે્ જેમાું બાળકના સતત કલ્યાણ માટેનાું 
પર્લાઓનો અને બાળકના પકરવારની નાણાકીય 
ન્સ્થતતને ધ્યાન પર લેવાનો સમાવેર્ થાય છે. 
ઉપાયોમાું સમાવેર્ થાય છે:   
a) બાળ મજૂરીમાું રોકવામાું આવેલ કોઇપણ 

બાળકને તાત્કાબલક પાછો ખેંચી લેવ ું. 
b) હજ  પણ ફરજજયાત તર્િણ કાયદાઓને અથવા 

ર્ાળામાું હાજરી આપવાને આધીન ન હોય તેવા 
બાળક માટે, વૈકચ્લ્પક આવકના સાધન 
અને/અથવા વ્ચાવસાતયક તાલીમ તકો ર્ોધવી, 
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જેમાું માફકસર અને સ્વીકાયગ રોજર્ારનો સમાવેર્ કરી ર્કાય.. 
c) હજ  પણ ફરજજયાત તર્િણ કાયદાઓને અથવા ર્ાળામાું હાજરી આપવાને આધીન હોય તેવા બાળક 

માટે, બાળક ર્ાળાએ જત ું થાય અને ફરજજયાત તર્િણની પણૂગતા સ ધી ર્ાળામાું જ રહ ેતેના માટે 
પ રતો ટેકો આપવો. 

d) બબન-અન કૂલનના મળૂભતૂ કારણોને ઓળખવા અને કોઇ પણ પ ન:આવતગનને ટાળવા માટે 
તનયુંત્રણોના અમલ માટે બાળ મજૂરીને ટાળવાના સભ્યના અબર્ર્મની પદ્ધતતસરની સમીિા 

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o યાદ રાખો કે બાળમજૂરીના બનાવો પર નોંધપાત્ર પ્રતતર્ાવ જરૂરી છે જે સ્થાતનક સુંજોર્ો અને લાગ  
પડતા કાયદાઓને ધ્યાનમાું લે છે. 

o આઇએલઓ તનયમો અને/અથવા લાગ  પડતા રાષ્ટ્રીય કાયદા સાથે બબન-સમાન રૂપતાના બનાવો 
સામે કામ કરવા માટે યોગ્ય ઉપાય વ્યહૂરચના તવકસાવો. 
 જો બાળકો જોખમી કામ કરતા જણાય તો તેમને તે કાયોમાુંથી તાત્કાબલક દૂર કરવા જોઇએ. 

બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોની ન્સ્થતતઓ ગ નો હોઇ ર્કે છે માટે તેની સુંબ ુંતધત 
સત્તાવાળાઓને જાણ કરવ ું જરૂરી છે. 

 જો જોખમી કામમાું સામેલ ના હોય તો બાળકોને તેમના પકરવારોને સહાય માટે યોગ્ય વૈકચ્લ્પક 
સ્ત્રોત ઉપલબ્ધ હોય તે સ તનતિત કરવ ું જોઇએ. બાળકોને સાર ું તર્િણ મળવ ું જોઇએ અને તેઓ 
જ્યારે ર્ાળા છોડે ત્યારે તેમને અથગપણૂગ રોજર્ારી મળવી જોઇએ. આ તેવા સુંજોર્ામાું ખાસ 
કરીને મહત્ત્વન ું છે જ્યાું રોજર્ારીમાુંથી પાછા ખેંચી લીધા બાદ બાળકો બબનતનયુંતત્રત કાયગ 
ન્સ્થતતઓ ધરાવતી અસય સુંસ્થાઓમાું કામ કરવાન ું જોખમ હોય. 

 બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપોમાું કામ ન કરતો બાળક ઉપાય પ્રકક્રયા દરતમયાન આંતર્ક 
રોજર્ારી પર હોય ત્યારે તે સ તનતિત કરવ ું મહત્ત્વન ું છે કે તેમની પાસે ર્ાળાના કલાકો 
દરતમયાન કામ ન કરાવાય, ર્ાળાએ અને કામે આવવા અને જવાનો ક લ સમય કદવસના 10 
કલાકથી વધ  ના હોય, રાતે્ર તવરામનો ઓછામાું ઓછો 12 કલાકનો સમય હોય અને સાપ્તાકહક 
તવરામ કદવસો હોય; બાળકના કામની ઉબચત ચ કવણી થાય અને ઓવરટાઇમ પર પ્રતતબુંધ 
હોય. વ્યહારમાું આ પકરણામો હાુંસલ કરવાની ર્ક્યતાન ું કાળજીપવૂગક મલૂ્યાુંકન કરવ ું જોઇએ. 

 આરજેસી તસસ્ટમ હઠેળ, ઉપરોટત બાબતો મારફતે બાળમજૂરીના ઉપાયને ર્ુંર્ીર ર્ુંર્ની ન્સ્થતત 
નહીં ર્ણવામાું આવે. જોકે, કારોબારે વધ  બાળકો કામે ન લર્ાડવા પડે તે માટેની કાયગવાહી 
તાત્કાબલક તવકસાવવી જ જોઇએ. 

o સ તનતિત કરો કે બાળક દ્વારા કરવામાું આવત ું કોઇ પણ કામ તેના તર્િણને હસ્તિેપ ના કરે. 
રોજર્ારીમાું જોવા મળતા ય વા વ્યન્ટતઓ માટે સ તનયોજજત ઔપચાકરક તર્િણ કાયગક્રમ હોવો જોઇએ. 

o બાળમજૂરીના મળૂ નાબ દ કરવાના ઇરાદા સાથે સહાયક સામ દાતયક તવકાસ કાયગક્રમો અંરે્ તવચારો. 
રાષ્ટ્રીય અથવા સ્થાતનક સરકાર જેવી અસય એજસસીઓ, ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન 
(આઇએલઓ) જેવી આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ, મજૂરસુંઘો, સ્વૈચ્ચ્છક સુંર્ઠનો અને સામ દાતયક જૂથોના 
સહકાર દ્વારા જ સામાસય રીતે તેનો અમલ થઇ ર્કે છે.કુંપની નીચેનો ઇરાદો ધરાવતા કાયગક્રમો અને 
પ્રોજેટટ તવચારી ર્કે છે 1) તર્િણની સ લર્તા વધારવી અને 2) બાળકોના મોટા જૂથોને 
બાળમજૂરીમાુંથી પાછા ખેંચવા અને તેમને ર્ાળા અથવા વ્યવસાતયક તાલીમમાું દાખલ કરવા. 
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તપાિો: 
 બાળમજૂરીની સમસ્યા અંર્ે જાગતૃત અને જવાબદારી માનવ સુંસાધન તવર્ાર્ જેવા વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન કાયગનો ર્ાર્ છે? 

 શ ું તમે ઓકડટરને બાળમજૂર તવરોધી લેબખત નીતત કકટબદ્ધતા બતાવી ર્કો છો? 

 તમે જોખમી મજૂરીના તવસ્તારો ઓળખ્યા છે અને કોઇ પણ કામદાર 18 વષગથી નીચેનો નથી તે સ તનતિત કરવા તપાસ કરી 
છે? 

 ઉંમરની ખરાઈ કરવા અને રેકોર્ડ ગસ જાળવવા તમે યોગ્ય કાયગવાહી ધરાવો છો? 

 જો રોજર્ારીમાું કોઇ પણ બાળક જણાય તો જોર્વાઈ 17.3ને અન રૂપ યોગ્ય ઉપાય કાયગક્રમ અમલમાું છે?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

નીચેની વેબસાઈટો બાળમજૂરી મ દે્દ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 ચાઇલ્ડ લેબર પ્લેટફોમગ – કરપોટગ 2010-2011. બબઝનેસ પે્રક્ટટતસસ એસડ લેસસસ ઓન એડે્રતસિંર્ ચાઇલ્ડ 

લેબર (2011) 

www.gcnetherlands.nl/docs/child_labour_platform_report_2010-2011.pdf 

 હ્ય મન રાઇટ્સ વોચ – એ પોઇઝનસ તમટસ. ચાઇલ્ડ લેબર, મક્ય ગરી એસડ આકટિઝનલ ર્ોલ્ડ માઇતનિંર્ ઇન 

માલી (2011)  

www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – વોટ ઇસ ચાઇલ્ડ લેબર? 

 www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 138 - લઘ તમ વય (1976)  

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) ર્લામણ 146 - લઘ તમ વય (1976) 

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R146  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 182 - બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો 
(1999) 
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) ર્લામણ 190 – બાળમજૂરીના સૌથી ખરાબ સ્વરૂપો 
(1999) 
www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3125
28:NO 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – એમ્પ્લોયસગ એસડ વકગસગ હસેડબ ક ઓન હઝેાડગસ 
ચાઇલ્ડ લેબર (2011) 

www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/projects/cl_handbook.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – એન્ટસલરેકટિંર્ એટર્ન અરે્ઇસસ્ટ ચાઇલ્ડ લેબર. 

આઇએલઓ ગ્લોબલ કરપોટગ  ઓન ચાઇલ્ડ લેબર (2010)  

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/ 
wcms_126752.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ પ્રોગ્રામ ઓન ધ એબલતમનેર્ન ઓફ ચાઇલ્ડ લેબર (આઇપીઇસી) 
www.ilo.org/ipec/index.htm 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.gcnetherlands.nl/docs/child_labour_platform_report_2010-2011.pdf
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R146
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312528:NO
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/projects/cl_handbook.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/%20wcms_126752.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/%20wcms_126752.pdf
http://www.ilo.org/ipec/index.htm
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 ઇસટરનેર્નલ પ્રોગ્રામ ઓન ધ એબલતમનેર્ન ઓફ ચાઇલ્ડ લેબર (આઇપીઇસી) – બચલ્ડ્રન ઇન હઝેાડગસ વકગ  
(2011)  
www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/projects/cl_handbook.pdf 

 આઇએલઓ/આઇપીઇસી- રેકકિંર્ ચાઇલ્ડ લેબર: ફ્રોમ કતમટમેસટ ટ  એટર્ન (2012) 

www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181875/lang--en/index.htm 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) – સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી એસએ 8000 

ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ  (2008) 

www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - એસએ® 8000 એબબ્રજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 ય તનસેફ – ચાઇલ્ડ લેબર કરસોસગ ર્ાઇડ 

www.unicef.org.uk/campaigns/publications/clrg/index.asp 

 ય તનસેફ/ય એલ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ /સેવ ધ બચલ્ડ્રન- બચલ્ડ્રસસ રાઇટ્સ એસડ બબઝનેસ તપ્રન્સસપલ્સ (2012) 

www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Pri
nciples.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ- તપ્રન્સસપલ 5 ઓન ચાઇલ્ડ લેબર  

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html  

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ર્ાઇકડિંર્ તપ્રન્સસપલ્સ ઓન બબઝનેસ એસડ હ્ય મન રાઇટ્સ 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf 
 

 
  

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/actemp/downloads/projects/cl_handbook.pdf
http://www.ilo.org/ipec/Informationresources/WCMS_181875/lang--en/index.htm
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
http://www.unicef.org.uk/campaigns/publications/clrg/index.asp
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/CRBP/Childrens_Rights_and_Business_Principles.pdf
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/GuidingPrinciplesBusinessHR_EN.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 18) વેઠ 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

વેઠ એ એવ ું કાયગ અથવા સેવા છે જે કોઇ વ્યન્ટત પાસેથી દુંડની ધમકી હઠેળ કરાવવામાું આવે અને જે કામ કરવા 
માટે કતથત વ્યન્ટત સ્વૈચ્ચ્છક રીતે તૈયાર ન હોય. તેમાું એવા કામ અથવા સેવાનો સમાવેર્ થાય છે જે ઋણની 
વસ લી કરવા માટે કરાવવામાું આવે છે. 
 

વેઠના પ્રકારમાું સામેલ છેઃ 
 

વેડઠયો, જે ‘બુંધ આ મજૂર’ પણ કહવેાય છે જેમાું કોઇ રોજર્ારદાતા અથવા મજૂરની ર્રતી કરનાર પાસેથી કોઇ 
કામદાર લોન અથવા એડવાસસમાું નાણાું મેળવે છે, જેના બદલામાું તે લોનની પ નઃચકૂવણી માટે પોતાની 
મજૂરીની અથવા ઘણી વખત પોતાના પકરવારજનોનો દ્વારા મજૂરી કરવાની ખાતરી આપે છે. લોન અથવા કામની 
ર્રતો એવી હોય છે જેમાું કામદાર રોજર્ારદાતા પાસે વષો સ ધી ફસાયેલ રહ ેછે અને લોનની પ નઃચકૂવણી કરી 
ર્રતો નથી.  
 

ચગરમીડિયો ત્યારે કહવેાય જ્યારે ત્રીજો પિ, ઘણી વખત માતા-તપતા અથવા વાલી, નાણાુંના બદલામાું કામદાર 
આપવાની દરખાસ્ત કરે. આવી ન્સ્થતતમાું કામદારે ચોક્કસ સમયર્ાળા સ ધી કામ કરવ ું પડે છે અથવા માબલક 
નક્કી કરે કે તેને પરૂત  ું મલૂ્ય મળી ર્ય ું છે ત્યાું સ  ધી કામ કરાવવામાું આવે છે.  
 

જેલ મજૂરીઃ જે કેદીને કોટગ  દ્વારા દોતષત જાહરે કરવામાું આવ્યો ન હોય અને જેન ું કામ જાહરે સત્તાવાળા દ્વારા 
દેખરેખ હઠેળ ન હોય તેના દ્વારા અનૈચ્ચ્છક રીતે કરવામાું આવેલ ું કામ વેઠ ર્ણાય. તેવી જ રીતે કોઇ કેદી દ્વારા 
કોઈ ખાનર્ી સાહસ માટે કરવામાું આવત ું અનૈચ્ચ્છક કામ પણ વેઠ ર્ણાય. 
 

માનવ તસ્કરી: ધમકી, બળપ્રયોર્ અથવા દબાણ, અપહરણ, છેતરતપિંડી, બનાવટ, સત્તાના દ ર પયોર્ અથવા 
નબળી પકરન્સ્થતનો ઉપયોર્ અથવા ચકૂવણી કરીને કે સ્વીકારીને અથવા ર્ોષણના હતે  થી અસય વ્યન્ટત પર 
તનયુંત્રણ ધરાવતી વ્યન્ટતની સહમતી મેળવવા માટે માણસોની ર્રતી, પકરવહન, તબકદલી, રિણ અથવા 
સ્વીકારવાનો માનવ તસ્કરી કહવેામાું આવે છે. માનવ તસ્કરીથી વેઠ સજાગઇ ર્કે છે. 
 

સ્ત્રોતઃ 
 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 29 – ફોસ્ડગ ઓર કમ્પલસરી લેબર (1930) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – કોમ્બેકટિંર્ ફોસ્ડગ લેબરઃ એ હસેડબ ક ફોર એમ્પ્લોયર 
એસડ બબઝનેસ (2008) 
www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm 

 સોતર્યલ એકાઉક્સટબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) – સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી એસએ 8000 
ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ (2008) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
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www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

 ય એન પ્રોટોકોલ તપ્રવેસટ, સપે્રસ એસડ પતનર્ ધ રાકફકકિંર્ ઇન પસગસસ, ઇસ્પેતર્યલી તવમેન એસડ બચલ્ડ્રન 
(2000)  
www.uncjin.org/Documents/તનયમો/dcatoc/final_documents_2/તનયમ_%20traff_eng.pdf 

 

સીઓપીનો વેઠ કલમ કમગચારીઓ ધરાવતા તમામ એકમો પર લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા  
 
   

વેઠ એ વૈતશ્વક સમસ્યા છે જે ઔદ્યોબર્ક તેમજ તવકાસર્ીલ દેર્ોમાું, ઔપચાકરક અને અનૌપચાકરક અથગતુંત્રોમાું, 
બહ રાષ્ટ્રીય કુંપનીઓ તથા નાના અને મધ્યમ સાહસોની વૈતશ્વક પ રવઠા શ ૃુંખલામાું પ્રવતગમાન છે. વૈતશ્વક સ્તરે 
લર્ર્ર્ 20.9 કરોડ લોકો વેઠનો ર્ોર્ બસયા છે જેમાું મકહલાઓ અને પ ર ષો, પ ખ્તવયના અને બાળકો સામેલ છે. 
આઇએલઓના અંદાજ પ્રમાણે વેઠનો ર્ોર્ બનેલા મોટા ર્ાર્ના લોકોન ું ખાનર્ી એજસટો દ્વારા ર્ોષણ કરવામાું 
આવે છે.  
 

વેઠ અનેક સ્વરૂપમાું હોઈ ર્કે છે. જોકે કેટલાક સરકાર દ્વારા થાય છે, પરુંત   મોટા ર્ારે્ તે ખાનર્ી અથગતુંત્રમાું થાય 
છે.વેઠ સાથે ઘણી વખત ર્ારીકરક કહિંસા અથવા જાતતય દ વ્યગવહાર સુંકળાયેલ હોય છે. કામદારને વેતન અથવા 
અસય વળતર આપવામાું આવે તેનો અથગ એ નથી કે દબાણપવૂગક અથવા ફરજજયાત મજૂરી નથી કરાવવામાું 
આવી. વેઠમાું એવી ન્સ્થતતનો પણ સમાવેર્ થાય છે જેમાું કામદારો દુંડ અથવા દુંડની ધમકીનો સામનો કયાગ વર્ર 
પોતાન ું કામ છોડી ર્કતા નથી. આ દુંડમાું ર્ારીકરક બુંધન અથવા સજાનો સમાવેર્ હોઇ ર્કે છે, પરુંત   તેમાું 
દ વ્યગવહારના અસય સ્વરૂપનો પણ સમાવેર્ થાય છે જેમ કે દેર્ છોડાવવાની ધમકી, કામદારની કહલચાલ પર 
તનયુંત્રણ, પાસપોટગ જપ્ત કરવ ું, અથવા વેતનની ચકૂવણી ન કરવી જેના કારણે કામદાર રોજર્ાર અથવા 
રોજર્ારદાતા સાથે બુંધાઇ જાય છે. 
 

વેઠ માટે નીચે આપેલા ઉદાહરણો હીરા, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત   જ્વેલરીની પ રવઠા શ ૃુંખલા માટે 
લાગ  પડે છેઃ 
 

 દસ્તાવેજો જપ્ત કરી રાખવા અને કબ્જામાાં રાખવાઃ જેમાું રોજર્ારદાતા કમગચારીના ઓળખના દસ્તાવેજો અને 
/ અથવા પાસપોટગ  કબજે કરે છે જેથી કમગચારી માટે નોકરી છોડવી મ શ્કેલ બની જાય છે. જ્યારે આવા 
દસ્તાવેજો સ રિા કારણોથી સોંપવામાું આવે છે ત્યારે તે માત્ર કામચલાઉ વ્યવસ્થા હોવી જોઈએ. 

 બાંધઆુ મજુરઃ જ્યારે દેવાગ્રસ્ત વ્યન્ટત દેવ ું ચ કતે કરવા માટે ચોક્કસ સમય સ ધી પોતાની અંર્ત સેવા 
(અથવા પોતાના તનયુંત્રણમાું હોય તેવી વ્યન્ટત, જેમ કે બાળક)ને જામીન તરીકે આપવાન ું વચન આપે છે 
ત્યારે બ ુંધ આ મજૂરી કહવેાય છે. કેટલીક વખત કામદારોને તેના વેતનની સામે ધીમે ધીમે ઋણ વધારવા 
દેવાય છે, જેમ કે એડવાસસમાું પર્ાર, દ કાન પર ઉછીનો માલ અથવા લોન વરે્રે. આમ કરવાથી ઘણા વષો 
સ ધી સતત બુંધાયેલા રહવે  ું પડે છે જેમાું કામદાર પોતાના વેતનનો ઉપયોર્ માત્ર પોતાના ઋણની ચ કવણી 
અથવા તેના પરના વ્યાજની ચ કવણી માટે કરે છે. ઘણા કકસ્સામાું સેવાન ું મલૂ્ય યોગ્ય રીતે આકારણી કરવામાું 
આવત ું નથી અને/અથવા ઋણને ચ કવવા માટે તેને યોગ્ય રીતે લાગ  કરવામાું આવત ું નથી.  

 ફરજજયાત કાયગઃ ફરજજયાત કાયગ કરાવવાના સ્વરૂપમાું દબાણપવૂગકના ઓવરટાઇમનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે 
જેમાું કામદારો ઓવરટાઇમ કરવાનો ઇનકાર કરતા ર્ર્રાય છે કારણ કે તેમને કાઢી મકૂવાની ધમકી 

http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
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મળવાન ું જોખમ રહ ેછે તથા હડતાળમાું ર્ાર્ લેવા બદલ વધારાની મજૂરી કરવાની સજા ફરમાવવામાું આવી 
ર્કે છે. 

 શારીડરક બાંિનઃ કામદારને કામના સ્થળે ર્ારીકરક રીતે ર્ોંધી રાખવામાું આવે અથવા તે ફેટટરીન ું સ્થળ 
અથવા રોકાણની જગ્યા છોડીને ન જઇ ર્કે તેવી રીતે તેની હલનચલન પર પ્રતતબુંધ મકૂવામાું આવે તે 
કમગચારીની સ્વતુંત્રતાનો ર્ુંર્ છે. જોકે, એ સ્પષ્ટ્ટતા કરવી જરૂરી છે કે કામના સ્થળે યોગ્ય હોય તે પ્રકારના 
અને રે્રવાજબી ન હોય તેવા તનયુંત્રણોને વેઠ કહી ર્કાય નહીં. ઉપરાુંત, કામના કલાકો પછી સ રિાના 
કારણોથી કેટલાક તનયુંત્રણો અન્સ્તત્વમાું આવી ર્કે છે તેથી તનયુંત્રણોના વાજબીપણાન ું મલૂ્યાુંકન પણ એટલ ું 
જ જરૂરી છે. 

 મૌચખક અથવા શારીડરક િમકીઃ ધમકીના પ્રકારમાું ર્ારીકરક સજા અથવા કામદાર રોજર્ાર છોડે તો તેનો 
પર્ાર નહીં આપવાનો સમાવેર્ થાય છે. 

 

પરપ્રાુંતીય કામદારો વેઠનો ર્ોર્ બનવાન ું વધારે જોખમ ધરાવે છે. તેઓ રે્રકાયદે અથવા તનયુંતત્રત રોજર્ારનો 
દરજ્જજો ધરાવતા હોઈ ર્કે છે, તેઓ આતથિક રીતે નબળા હોય છે અને/અથવા ર્ેદર્ાવનો ર્ોર્ બનેલી જાતતના 
સભ્ય હોઈ ર્કે છે. ધમકાવટથી ર્રતી કરનારાઓ અથવા મજ રોના વચેકટયાઓ આ પકરબળોનો ઉપયોર્ કરી ર્કે 
છે જેઓ તેમની ઓળખના પ્રમાણપત્રો લઈ લે છે અને કામદારોને જાહરેમાું ખ લ્લા પાડવાની (ઉદાહરણ તરીકે 
બહારથી સ્થળાુંતર કરીને આવેલા કામદારોના કારણે અસામાસય ન્સ્થતતમાું ટીકાનો સામનો કરતા સત્તાવાળાઓને 
ફકરયાદ કરવી) અથવા દેર્તનકાલ કરાવવાની ધમકી આપે છે. આવી ધમકીના કારણે સ્થળાુંતર કરીને આવેલા 
કામદારો હલકી કિાની કામની ન્સ્થતતમાું બ ુંધ આ મજૂર અથવા બર્રમીકટયો તરીકે કામ કરે છે. 
 

જો કોઈ કુંપનીમાું પરપ્રાુંતીયો શ્રમબળમાું હોય અને તેમની ર્રતીમાું ખાસ કરીને ત્રાકહત પિ સુંકળાયેલ હોય તો 
તેવી કુંપનીઓએ જાણવ ું જોઈએ કે આ કામદારો કોણ છે અને ક્યાુંથી આવેલા છે, અને એ બાબતની ખાતરી કરવી 
જોઈએ કે તેમની ર્રતી તનયમ પ્રમાણે જ થઇ છે અને તેમાું કોઈ છેતરતપિંડી કે દબાણનો ઉપયોર્ નથી થયો. 
સ્થળાુંતર કરીને આવેલા કામદારોની ર્રતી માટે માર્ગદતર્િકા તરીકે કુંપનીની એક નીતત તવકસાવવી અને માત્ર 
પ્રતતક્ષ્ટ્ઠત ર્રતી અને રોજર્ાર એજસસીઓની સેવા લેવી એ પણ મહત્ત્વપણૂગ છે. આઇએલઓના અંદાજ પ્રમાણે 
જોખમમાું રહલેા કામદારોના અસય વર્ોમાું મકહલા કામદારો, મળૂ વસાહતીઓ તથા ર્રીબ કે તનરિર કામદારો 
તથા ર્ૌર્ોબલક રીતે દૂરના તવસ્તારોમાુંથી આવેલા કામદારોનો સમાવેર્ થાય છે.    

માનવ તસ્કરી  
લોકોની હરેાફેરી અથવા માનવ તસ્કરીથી વેઠ પેદા થઇ ર્કે છે. તસ્કરીમાું વ્યન્ટતની હરેાફેરી કરવામાું આવે છે 
જેમાું ઘણી વાર આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદો પાર હરેાફેરી થાય છે, પરુંત   સામાસય રીતે ર્ોષણના હતે  થી દેર્ની અંદર જ 
તસ્કરી થાય છે. તાજેતરના વષોમાું માનવ તસ્કરીએ નવ ું સ્વરૂપ અને પકરમાણ હાુંસલ કયાગ છે, ઘણી વાર તે 
ઇસફોમેર્ન ટેકનોલોજીના તવકાસ, પકરવહનની સ તવધા અને સુંર્ઠીત ગ નાખોરી સાથે સુંકળાયેલ છે. તે તવકાસર્ીલ 
દેર્ોમાું, પકરવતગનમાુંથી પસાર થઇ રહલેા દેર્ોમાું અને ઔદ્યોબર્ક બજાર આધાકરત અથગતુંત્રના દેર્ોમાું પણ થઇ 
ર્કે છે. 

કુંપનીઓને માનવ તસ્કરીથી અનેક રીતે અસર થઈ ર્કે છે. તેઓ ર્રતી, પકરવહન, આશ્રય અથવા ર્ોષણના 
હતે  થી વ્યન્ટતને સ્વીકારવા (બીજા ર્બ્દોમાું પીડીતની તસ્કરી) સાથે સીધી રીતે સુંકળાય છે. જોકે, ઉદ્યોર્ો તેમના 
પ રવઠાકારો અથવા વ્યાપારમાું કહસ્સેદારો જેમ કે પેટા-કોસરાટટસગ, મજૂરના દલાલો અથવા ખાનર્ી રોજર્ાર 
એજસસીઓ મારફત તસ્કરી સાથે પરોિ રીતે પણ સુંકળાયેલા હોઈ ર્કે છે. આ રીતે કુંપનીઓ માનવ તસ્કરીનો 
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ર્ોર્ બનેલાઓ દ્વારા ઉત્પાકદત માલ કે સેવાઓનો ઉપયોર્ કરે તો તેમની સામે આરોપ મકૂી ર્કાય છે. ર્રતી 
એજસસીઓ વૈતશ્વક પ રવઠાની શ્ ૃુંખલામાું તસ્કરીનો વધતો ખતરો ઓછો કરવામાું ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે અને આવી 
એજસસીઓ સાથેના સુંબ ુંધો પર દેખરેખ રાખવી જોઈએ. 

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય વનયમો 
ય તનવસગલ ડેકલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (1948)ની કલમ 4માું મ ટતપણે કામ આપવાનો અતધકાર પ્રસ્થાતપત છે, 
જે જણાવે છે કે કોઈને ગ લામીમાું કે બ ુંધક તરીકે રાખી ન ર્કાય. 
 

સુંય ટત રાષ્ટ્રોની તત્રપિીય એજસસી ધ ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)એ વેઠ અંરે્ બે મોટા 
તનયમો સ્વીકાયાગ છે. આ છે વેઠ (1930) અંરે્નો તનયમ નુંબર 29 અને વેઠની નાબ દી (1957) અંરે્નો તનયમ 
નુંબર 105. તનયમ 29ની વ્યાખ્યાના મ ખ્ય મ દ્દા એ છે કે તેમાું અમ ક પ્રમાણમાું દબાણ કે દુંડ સુંકળાયેલ હોય છે 
અને કામદાર સ્વૈચ્ચ્છક રીતે કામ કરવા સહમત હોતો નથી. 
 

આઇએલઓ દ્વારા તનયમો 29 અને 105ને ‘મ ખ્ય તનયમો’ તરીકે વર્ીકૃત કરવામાું આવ્યા છે. આ ઉપરાુંત 1998ના 
ડેકલેરેર્ન ઓફ ફસડામેસટલ તપ્રન્સસપલ્સ એસડ રાઇટ્સ એટ વકગમાું તમામ પ્રકારની દબાણપવૂગકની અથવા 
ફરજજયાત મજૂરી નાબ દ કરવાનો સમાવેર્ કરાયો છે. આઇએલઓના તમામ સભ્ય દેર્ોએ મ ખ્ય તનયમો લાગ  
કયાગ હોય કે ન કયાગ હોય, પરુંત   તેઓ ઘોષણાપત્રના તસદ્ધાુંતોને પ્રોત્સાહન આપવા અને સસમાન આપવા બુંધાયેલા 
છે. 
 

માનવ તસ્કરી અંરે્ વધી રહલેી જાગતૃત્તના કારણે નવા આંતરરાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેતર્ક માનવ તસ્કરી તવરોધી સાધનો 
આકાર લઇ રહ્ા છે, જેમ કે વ્યન્ટતઓની માનવ તસ્કરી અટકાવવા, દબાવવા અને સજા કરવા માટે ય એનનો 
પ્રોટોકોલ (2000), અથવા “પાલેમો પ્રોટોકોલ” અને માનવ તસ્કરી સામે પર્લા લેવા કાઉન્સસલ ઓફ ય રોપનો 
તનયમ (2005). આ નવા સાધનો સવગસુંમતી સ્થાપે છે કે માનવની તસ્કરી વેઠ, ગ લામી અથવા બુંધક કાયગ 
કરાવવા માટે હોઈ ર્કે છે. આ સાધનો લાગ  કરવાના કારણે ઘણા દેર્ોમાું કાયદા અને પાલનમાું મહત્ત્વના 
ફેરફારો આવ્યા છે અને આ િેતે્ર નવી નીતતઓ અમલમાું મકૂવામાું આવી છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
માનવ તસ્કરી, અનૈચ્ચ્છક બુંધનમાું મજૂરી, જેલ મજૂરી અથવા વેકઠયોની સમસ્યાના હલ માટે રાષ્ટ્રીય અને 
સ્થાતનક કાયદા અને તનયમનો અન્સ્તત્વમાું હોઈ ર્કે છે. કામર્ીરીના દરેક િેત્રમાું સયાયિેત્રના તમામ કાયદા અને 
તનયમનો તવરે્ જાગતૃ રહવે  ું આવશ્યક છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
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 િીઓપી 18.1: વેઠ નહીં: આઇએલઓ કસવેંર્ન 29માું વ્યાખ્યાતયત મ જબ, સભ્યો બુંતધત, કરારબદ્ધ અથવા 
અનૈચ્ચ્છક પરૂી રાખવામાું આવેલ મજૂર સકહત વેઠનો ઉપયોર્ કરરે્ નહીં.   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વેઠ અથવા માનવ તસ્કરીન ું જોખમ છે કે નહીં તેની આકારણી કરવા માટે ધુંધાના સુંજોર્ોને 
ધ્યાનમાું રાખીને જોખમની આકારણી કરવી જોઈએ. ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ સાહસોમાું 
સામાસય જોખમની મ લવણી કરવા માટે ઉપયોર્માું લઇ ર્કાય તે માટે આરજેસી જોખમ 
મલૂવણી ટલૂકકટ જ ઓ. વૈકચ્લ્પક રીતે સભ્યો પોતાની જોખમ મ લવણીની પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ 
કરી ર્કે છે. તવચારણા માટેના મ દ્દામાું સામેલ છેઃ 

 કોસરાટટસગ, પ રવઠાકારો, એજસસીઓ અને મજૂર પરૂા પાડનારાઓના ઉપયોર્ને 
કાળજીપવૂગક રીતે તનયુંતત્રત કરો. જોખમના સચૂકોમાું કામદારો પાસેથી વસ લાતી ર્રતી 
ફી, પાસપોટગ  જપ્ત કરી લેવો, વેતન ચકૂવણીમાું છેતરપીંડી, કામદારોને ઓફર કરાતી 
લોન કે અસય વ્યવહારો જેમાું કામદાર એજસસી સાથે બુંધાયેલો રહ ેતેવી સુંર્ાવના રહ ે
તેનો સમાવેર્ થાય છે. 

 જ્યારે પરપ્રાુંતીય કામદારોને રોજર્ાર પર રાખવાના હોય ત્યારે તેમાું કોઈ ધમકીનો 
ઉપયોર્ થયો નથી તેની ખાતરી કરવા ર્રતી પ્રકક્રયા તપાસો. 

 હડતાળની સજા આપવા માટે ફરજજયાત મજૂરી કરાવવામાું આવતી નથી એ બાબતની 
ચકાસણી કરો. 

o એ બાબતની પ ક્ષ્ટ્ટ કરો કે વેઠના મ દે્દ જાગતૃત્ત અને જવાબદારી એ વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન, જેમ કે 
માનવ સુંસાધનની કામર્ીરી છે. 

o કાનનૂી અને સુંય ટત સહમતીની ર્રતો, કામના કલાકો અને વેતન માટે ધોરણસરના રોજર્ાર 
કરારોનો ઉપયોર્ કરો. ઉચ્ચક અપાત  ું વળતર એ કામદારને સીધે સીધા ચ કવવામાું આવતા 
ધોરણસરના તનયતમત વેતનન ું સ્થાન ન લઇ ર્કે. રોજગારની િામાસય શરતો પણ જ ઓ. 

o કહિંસા (અથવા ધમકી)નો ઉપયોર્, દુંડનો ઉપયોર્ (અથવા ધમકી) અથવા અસય કામદાર કે 
કોસરાટટર દ્વારા દબાણનો ઉપયોર્ વરે્રેને તવતધવત રીતે પ્રતતબુંતધત કરો. એવી વ્યવસ્થા 
સ્થાપો જેમાું કામદારો ઓળખ છતી થયા વર્ર ધમકી, કહિંસા અથવા નીતતના અસય ર્ુંર્ તવરે્ 
ફકરયાદ કરી ર્કે. વશસ્ત અને ફડરયાદની કાયગવાહીઓ પણ જ ઓ. 
 

 િીઓપી 18.2: ડહલચાલની સ્વતાંત્રતા: સભ્ય નહીં કરે: a) ન તો કાયગસ્થળ પર અને ન તો સ્થળ પરના રહઠેાણ 

તવસ્તારમાું કમગચારીઓની હરવા-ફરવાની સ્વતુંત્રતાને રે્રવ્યાજબી રીતે પ્રતતબુંતધત કરરે્. b) કમગચારીના 
વ્યન્ટતર્ત દસ્તાવેજો, જેમ કે ઓળખ પત્રોની મળૂ નકલો પોતાની પાસે નહીં રાખે.c) કોઇ પણ પ્રકારની 
થાપણો, ર્રતી શલૂ્ક, અથવા ઉપકરણ પેર્ર્ીની કમગચારીઓ પાસેથી પ્રત્યિ અથવા ર્રતી એજસસી 
મારફત જરૂકરયાત ઊર્ી નહીં કરે. d) વાજબી સચૂના આપ્યા બાદ અથવા જે રીતે લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા 
પ્રસ્થાતપત કરવામાું આવ્ય ું હોય તે મ જબ કમગચારીઓને તેમના રોજર્ારને છોડી દેવાથી અટકાવરે્ નહીં   
 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જ્વેલરી પ રવઠાની શ ૃુંખલામાું લોકો અને તમલકતના રિણ માટે તાળા મારેલા દરવાજા અને 
બહાર નીકળવાના માર્ગ પર સ રિા કમગચારી જેવા સ રિાના પર્લાું લેવા આવશ્યક હોઈ ર્કે છે. 
(સરુક્ષા અંરે્ માર્ગદર્ગન જ ઓ). જો દુંડ થવાની કોઇ ધમકી ન હોય અને સ્વૈચ્ચ્છક રીતે કામ 
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તપાિોઃ 
 તમે તમારી કુંપની, પ્રત્યિ પ રવઠાકારો અથવા કોઈ ર્રતી એજસસીમાું દબાણપવૂગકની મજૂરી અને માનવ તસ્કરીના જોખમની આકારણી કરી છે? 

 શ ું તમારી સ રિા વ્યવસ્થામાું કામદારને દુંડ કરવાની ધમકી દ્વારા તેની કહલચાલન ેર્ેરવાજબી રીતે તનયુંતત્રત કરવામાું આવે છે? 

 શ ું કામદારોને જ્યારે જોઈએ ત્યારે તમેના ઓળખના પરૂાવા અન ેપાસપોટગ મળી જાય છે?  

કરવામાું આવત ું હોય અને કામના સ્થળની અંદર કે બહાર કામદારની કહલચાલને રે્રવાજબી 
રીતે તનયુંતત્રત કરવામાું આવતી ન હોય તો તેને વેઠ ર્ણી ર્કાય નહીં.  

o કામના સ્થળે ખોરાક, પાણી, ર્ૌચાલય અથવા તબીબી સારવારની સ તવધાનો ઉપયોર્ 
કામદારોમાું તર્સ્ત જાળવવાના ઉપાય તરીકે કરી ર્કાય નહીં. 

o રોજર્ારદાતા દ્વારા આપવામાું આવતા રહઠેાણમાું હરવાફરવાની સ્વતુંત્રતા પર રે્રવાજબી 
તનયુંત્રણોની છટ અપાતી નથી, જેમાું રોજર્ારદાતા દ્વારા સુંચાબલત અને ત્રીજા પિ દ્વારા કોસરાટટ 
પર અપાયેલા આવાસનો સમાવેર્ થાય છે. 

o ઓળખના દસ્તાવેજો અને પાસપોટગની માત્ર નકલ રાખો. અસલ દસ્તાવેજો જ્યારે સ રિા કે 
કાનનૂી હતે  થી રાખવામાું આવ્યા હોય ત્યારે તે માત્ર કામચલાઉ જોર્વાઇ હોવી જોઈએ અને તે 
કામદાર સાથે કરાર તથા સમજણપવૂગક હોવા જોઈએ. કામદારને તેના દસ્તાવેજો ર્મે ત્યારે 
ઉપલબ્ધ થવા જોઈએ અને કોઈ પણ સમયે તનયુંત્રણ વર્ર દસ્તાવેજો પોતાના કબજામાું 
લેવાનો અતધકાર હોવો જોઈએ. (દાખલા તરીકે કામન ું સ્થળ છોડતી વખતે). 

o કામદારો પાસેથી તેમની ર્રતી વખતે ફી અથવા કડપોબઝટ ઉઘરાવવાની મુંજૂરી નથી. 
o જો કામદાર તેની લોનની પ નઃચ કવણી કરવાની ન્સ્થતતમાું ન હોય તો તેના કારણે વેઠની ન્સ્થતત 

પેદા થાય છે કે નહીં તેની કાળજીપવૂગક ચકાસણી કરો. (મહનેતાણ ુઅંરે્ની માર્ગદતર્િકા જ ઓ.) 
સામાસય જોખમોમાું વ્યાજના ઊંચા દર, લોન પ નઃચ કવણીનો ઘણો લાુંબો ર્ાળો અથવા 
રોજર્ારદાતા કે એજસસી દ્વારા કામદારોની સાથે બનાવટ કરવા માટે છેતરતપિંડી અથવા કૃતત્રમ 
રીતે ઋણને વધારી દેવાનો સમાવેર્ થાય છે. 

 

 િીઓપી 18.3: માનવ તસ્કરી: સભ્યો, અને સભ્યોને મજૂરો પરૂા પાડત  ું કોઇ પણ એકમ, માનવ તસ્કરીમાું 
જોડારે્ નહીં અથવા તેને ટેકો નહીં આપે. માનવ તસ્કરીના જોખમો માટે સભ્યો ર્રતી એજસસીઝની સાથેના 
સુંબુંધોની દેખરેખ રાખરે્..   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ર્રતી એજસસીઓ સાથે કામ પાર પાડતી વખતે સભ્યોએ નીચેની બાબતોને ધ્યાનમાું લેવીઃ 
 આવી એજસસીઓ કામદારો માટે વેઠ અને મજ રોના ર્ોષણ માટે તસ્કરીન ું જોખમ વધી 

જાય તેવી બનાવટી પદ્ધતતઓ અપનાવતી નથી એ બાબતની ખાતરી કરો. 
 આવી એજસસીઓ દ્વારા કરારબદ્ધ કરાયેલા કામદારો સાથે દ વ્યગવહાર અટકાવો, 

ઉદાહરણ તરીકે વેતન સુંબ ુંતધત બાબતો, કામના કલાકો, ઓવરટાઇમ અને કામની 
અસય પકરન્સ્થતતમાું આવા કામદારો યોગ્ય રિણ મેળવે તેની ખાતરી કરો. 

 ર્રતીને લર્તી ફી કે ખચગ કામદાર દ્વારા નહીં, પરુંત   કરાર કરતી કુંપની દ્વારા 
ઉઠાવવામાું આવે છે તે બાબતની ખાતરી કરો. 

 સિમ સત્તાવાળાઓ દ્વારા પરવાનો ધરાવતી કે પ્રમાબણત કરાયેલી ર્રતી 
એજસસીઓનો જ ઉપયોર્ કરો. 
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો વેઠ અને માનવ તસ્કરી અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છેઃ 
 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 29 – ફોસ્ડગ ઓર કમ્પલસરી લેબર (1930) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) કસવેસર્ન 105 – એબોબલર્ન ઓફ ફોસ્ડગ લેબર (1957) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:3122
50:NO 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – કોમ્બેકટિંર્ ફોસ્ડગ લેબરઃ એ હસેડબ ક ફોર એમ્પ્લોયર 
એસડ બબઝનેસ (2008)  

www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) -  સ્પેતર્યલ એટર્ન પ્રોગ્રામ ટ  કોમ્બેટ ફોસ્ડગ લેબર  

પ્રશ્ન અને જવાબઃ વેઠ 

 

1. કોઇ કામદારે મૌચખક કે લેચખત રીતે કામ કરવા માિે પોતાની િહમતી આપી દીિી હોય તો પછી વેઠનો પ્રશ્ન ક્યાાં પેદા થાય છે? 

કામદારે કામ કરવાની ઔપચાકરક મુંજૂરી આપી હોય તેનો અથગ હુંમેર્ા એવો નથી કે કામદાર તેની સ્વેચ્છાએ કામ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે જ્યારે 
દુંડની ધમકી હઠેળ કામ કરવાની સુંમતત આપી હોય (ઉદાહરણ તરીકે કહિંસાની ધમકી) ત્યારે કામદારે સ્વૈચ્ચ્છક સુંમતત આપી હોવાન ું કહી ન ર્કાય. 
આવા કકસ્સામાું બાહ્ મયાગદા અથવા પરોિ ધમકીના કારણ ેકામદારની સ્વૈચ્ચ્છક રીત ેકામ કરવાની સ્વતુંત્રતા પર અસર પડે છે. આવ ું બુંધન 
સત્તાના કૃત્ય, જેમ કે કાનનૂી સાધન દ્વારા પદેા થાય છે અથવા કામદારની કામર્ીરીમાું પકરણમે છે જેમાું સ્થળાુંતર કરીન ેઆવનારા કામદારોને 
લલચાવીને છેતરતપિંડી, ખોટા વચનોથી ઓળખના દસ્તાવેજો જપ્ત કરી લેવા અથવા રોજર્ારદાતા પાસ ેજમા કરાવવાન ું દબાણ કરવ ું વર્ેરેનો 
સમાવેર્ થાય છે. આઇએલઓ તનયમ પ્રમાણે આવી પ્રકક્રયાને વેઠ કહવેાય છે. 
 

2. રોજગારના કાયગકાળ દરવમયાન અંગત દસ્તાવેજો જપ્ત કરી રાખવામાાં આવે તેને વેઠ કહવેાય? 

એવ ું જરૂરી નથી. જોકે, કામદાર પોતાના દસ્તાવેજો ઇચ્છા થાય ત્યારે મેળવી ન ર્કે અથવા તેન ેલાર્ ેકે દસ્તાવજેો ગ માવ્યા વર્ર તે રોજર્ાર 
છોડી ર્કર્ે નહીં તો આવી ન્સ્થતતમાું ઓળખના દસ્તાવજેો કે અસય મલૂ્યવાન અંર્ત ચીજો જપ્ત કરી રાખવી તનેે વેઠ ર્ણવામાું આવર્ે. ઘણા 
કકસ્સામાું આવા દસ્તાવેજો વર્ર કામદારને બીજી જગ્યાએ કામ મળી ર્કત ું નથી અથવા નાર્કરક તરીકે કેટલીક સ તવધાઓ પણ મળતી નથી. 
 

3. ઉત્પાદનની િમયમયાગદાને પહોંચી વળવા માિે ફરજજયાત ઓવરિાઇમ કરવુાં પિ ેતો તેને વેઠ કહી શકાય? 

રાષ્ટ્રીય કાયદાની મયાગદામાું રહીને અથવા સામકૂહક કરારમાું સહમતી સધાઇ હોય તવેી રીતે મયાગદામાું રહીને ફરજજયાત ઓવરટાઇમ કામ 
કરાવવામાું આવે તો તેને વેઠ ર્ણી ર્કાય નહીં. એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો પ્રમાણ ેવેઠ ત્યારે જ કહવેાય જ્યારે કાયદા હઠેળ અપાયેલી 
સાપ્તાકહક કે માતસક મયાગદા કરતા વધ  ફરજજયાત કામ કરાવાય, ર્લે પછી આવા ઓવરટાઇમ માટે ર્મે તે કારણ આપવામાું આવ્યા હોય. જો 
કોઈ રોજર્ારદાતા કામદાર પાસે આવી ન્સ્થતતમાું કામ કરાવે જે કાયદાનો સ્પષ્ટ્ટ ર્ુંર્ હોય અને જેમાું દુંડની ધમકી હોય ત્યારે વેઠ થઈ ર્કે છે. 
4. જો હુાં પરૂો પગાર અને લાિો આપુાં તો વેઠની િમસ્યા કદી પેદા થઈ શકે? 

જો કોઈ વ્યન્ટત દુંડ થવાની ધમકીના કારણ ેપોતાન ું રોજર્ાર છોડી ર્કતી ન હોય તો તનેે દબાણપવૂગકન ું રોજર્ાર કહવેાય, ર્લે પછી તમ ેતેને 
વેતન અથવા અસય પ્રકારન ું વળતર આપતા હોવ. 
 

5. ચોરી રોકવા અને મારા કામદારો તથા વમલકતની સરુક્ષા માિે હુાં સરુક્ષા કમગચારીઓ રાખ ુાં છાં અને મારા કામના સ્થળના દરવાજા બાંિ રાખ ુાં છાં. 
શુાં તેને વેઠ કહવેાય? 

અંર્ત દસ્તાવજેો કબજામાું રાખવાની જેમ દરવાજા બુંધ રાખવાને પણ દબાણપવૂગકના અથવા ફરજજયાત મજૂરીના સચૂક તરીકે જોઈ ર્કાય છે. 
તેમાું કામદારની હલનચલનની સ્વતુંત્રતા મયાગકદત થઇ જાય છે અને રોજર્ારની સ્વૈચ્ચ્છક પ્રકૃતત અંર્ે સવાલ પેદા થાય છે. જોકે, યાદ રાખવાનો 
મહત્ત્વનો મ દ્દો એ છે કે વેઠ એ દુંડની ધમકી અને અનૈચ્ચ્છક રીત ેકરવામાું આવતા કામ અથવા સવેા સાથે સુંકળાયેલ છે. જો દુંડ થવાની કોઈ 
ધમકી ન હોય અને કામ સ્વૈચ્ચ્છક રીતે કરવામાું આવત ું હોય તો તેને દબાણપવૂગકન ું ર્ણી ન ર્કાય. તેવી જ રીતે સ રિાના કારણોથી કારખાનાના 
બહાર નીકળવાના માર્ે સ રિા કમગચારીઓ ર્ોઠવવામાું આવે તનેે વેઠ કહી ન ર્કાય. જોકે, સ રિા કમગચારીઓનો અપ્રમાણસર ઉપયોર્ વેઠન ું 
સચૂક હોઈ ર્કે છે જેથી તનેે ટાળવ ું જોઇએ અને તે અંર્ ેસાવચેતી રાખવી જોઈએ. 
 
 

સ્ત્રોતઃ આઇએલઓ કોમ્બેકટિંર્ ફોસ્ડગ લેબરઃ એ હસેડબકૂ ફોર એમ્પ્લોટસગ એસડ બબઝનેસ (2008) 

 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_ILO_CODE:C029
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/ILOPublications/WCMS_101171/lang--en/index.htm
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www.ilo.org/sapfl/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ફોસ્ડગ લેબર એસડ હ્ય મન રાકફકકિંર્ઃ એ હસેડબ ક ફોર 
લેબર ઇસસ્પેટટસગ (2008) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) – સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી એસએ 8000 

ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ  (2008) 

www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - એસએ® 8000 એબબ્રજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ ઇતનતર્યેકટવ ટ  ફાઇટ હ્ય મન રાકફકકિંર્ (ય એનજીઆઇએફટી) – હ્ય મન રાકફકકિંર્ 
એસડ બબઝનેસઃ ગડૂ પે્રક્ટટસ ટ  તપ્રવેસટ એસડ કોમ્બેટ હ્ય મન રાકફકકિંર્ (2012) 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---
declaration/documents/publication/wcms_142722.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ ઇતનતર્યેકટવ ટ  ફાઇટ હ્ય મન રાકફકકિંર્ (ય એનજીઆઇએફટી) – હ્ય મન રાકફકકિંર્ 
એસડ બબઝનેસઃ એન ઇલતનિંર્ કોસગ ઓન હાઉ ટ  તપ્રવેસટ એસડ કોમ્બેટ હ્ય મન રાકફકકિંર્ઃ 

 www.ungift.org/knowledgehub/en/tools/elearning-tool-for-the-private-sector.html 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ– તપ્રન્સસપલ 4 ઓન ફોસ્ડગ એસડ કમ્પલસરી લેબર 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html   

 ય નાઇટેડનેર્સસ પ્રોટોકોલ ટ  તપ્રવેસટ, સપે્રસ એસડ પતનર્ ધ રાકફકકિંર્ ઇન પરસસસ, ઇસ્પેતર્યલી તવમેન 
એસડ બચલ્ડ્રન  (2000) 

www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf 

 વેરાઇટ – એ ફેર હાયકરિંર્ ફે્રમવકગ ફોર રીસ્પોન્સસબલ બબઝનેસ (2011) 

www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-
A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf 

 વેરાઇટ – ફેર હાયકરિંર્ ટલૂકકટ 

http://www.verite.org/helpwanted/toolkit. 
 

 
 
 
 
 

 
  

http://www.ilo.org/sapfl/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_097835.pdf
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/2008StdEnglishFinal.pdf
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_142722.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---declaration/documents/publication/wcms_142722.pdf
http://www.ungift.org/knowledgehub/en/tools/elearning-tool-for-the-private-sector.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html
http://www.uncjin.org/Documents/Conventions/dcatoc/final_documents_2/convention_%20traff_eng.pdf
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf
http://www.verite.org/sites/default/files/images/Verite-Help-Wanted-A_Fair_Hiring_Framework_for_Responsible_Business.pdf
http://www.verite.org/helpwanted/toolkit
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 19) જોિાણ અને િા્ં તુત િોદાબાજીની સ્વતાંત્રતા 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જોિાણની સ્વતાંત્રતા એ તમામ કામદારોનો કોઇ પણ પ્રકારના ર્ેદર્ાવ વર્ર સુંસ્થા સ્થાપવાનો અને માત્ર સુંબુંતધત 

સુંસ્થાના તનયમોને આતધન અર્ાઉની અતધકૃતત વર્ર પસુંદ કરીને પોતાની જાતે સુંસ્થાઓમાું જોડાવાનો તમામ 

કામદારોનો અતધકાર છે. 
 

િા્ં તુત િોદાબાજી એ એક પ્રકક્રયા છે જેના મારફતે રોજર્ારદાતાઓ અથવા તેમની સુંસ્થાઓ અને કામદારોના સુંર્ઠનો 
અથવા તેમની રે્રહાજરીમાું સયાયી રીતે તનય ટત થયેલા કામદારોના પ્રતતતનતધઓ કામની ર્રતો અને તનયમો અંરે્ 

વાટાઘાટ કરે છે. બુંને મળૂભતૂ અતધકારો છે અને તેઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલા છે. જોડાણની સ્વતુંત્રતા વર્ર સુંય ટત 

સોદાબાજી સફળ થઇ ર્કતી નથી કારણકે કામદારોના મુંતવ્યોને યોગ્ય રીતે રજૂ કરી ર્કાતા નથી. કામદારો તેમન ું 
પ્રતતતનતધત્વ થવ ું જોઇએ કે કેમ અને તેમન ું પ્રતતતનતધત્વ કેવી રીતે થવ ું જોઇએ તે પસુંદ કરવા મ ટત હોવા જ જોઇએ અને 

રોજર્ારદાતાઓ આ પ્રકક્રયામાું દખલર્ીરી ના કરવી જોઇએ. 
 

િા્ં તુત િોદાબાજી િમજૂતી એ કાનનૂી રીતે અમલ કરી ર્કાય તેવો કુંપનીના મેનેજમેસટ અને તેના કમગચારીઓ જેમન ું 
પ્રતતતનતધત્વ કામદાર સુંર્ઠનો દ્વારા થાય છે તેમની વચ્ચેનો લેબખત કરાર છે અને તે કામની ર્રતો અને તનયમો તનધાગકરત 

કરે છે. સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરનારી હોવી જ જોઇએ. 
 

કામદારોનુાં િાંગઠન એ કામદારોના કહતોના પ્રોત્સાહન અને બચાવના ઇરાદા સાથે વ્યવસાતયક ઉદે્દર્ો માટે રચાયેલો 
કામદારોનો સ્વૈચ્ચ્છક સુંર્ઠન છે. 
 
 

સ્ત્રોત:   

 આઇએલઓ ડેટલેરેર્ન ઓન ફસડામેસટલ તપ્રન્સસપલ એસડ રાઇટ્સ એટ વકગ   
http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--en/index.htm  

 આઇએલઓ બેટર વકગ , ર્ાઇડસસ ર્ીટ: જોડાણ અને સુંય ટત સોદાબાજીની સ્વતુંત્રતા  
http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf 

 આરજેસી કોડ ઓફ પે્રક્ટટસ (2013) 

 

સીઓપીની જોડાણ અને સુંય ટત સોદાબાજીની સ્વતુંત્રતા કલમ કમગચારીઓ ધરાવતા તમામ સભ્યો પર લાગ  પડે 
છે. 

 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

જોડાણની સ્વતુંત્રતાના અતધકારની ય તનવસગલ ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સમાું જાહરેાત થયેલી છે. કામના સુંદર્ગમાું 
તેનો અથગ છે મ ટત રીતે કામદારોના સુંર્ઠનો રચવાનો અતધકાર. જે કામદારો આવા સુંર્ઠનોમાું જોડાવા ઇચ્છતા નથી 

http://www.ilo.org/declaration/principles/freedomofassociation/lang--en/index.htm
http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf
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જોિાણની સ્વતાંત્રતા કાયદા દ્વારા પ્રવતબાંવિત છે તેવા દેશો 
 મોટા ર્ાર્ના ખાડી દેર્ો (બેહકરન, ઓમાન, કતાર, સાઉદી 

અરેબબયા, ય નાઇટેડ આરબ એતમરેટ્સઃ મજૂરસુંઘો પર 

સુંપણૂગપણ ેપ્રતતબુંધ છે 

 ચીન અને તવએટનામઃ સુંઘ પર સરકારન ું તનયુંત્રણ છે અને 

સ્વતુંત્ર નથી. 
સ્ત્રોતઃ સેડેટસ સપ્લાયર વકગબ ક- ચેપ્ટર 1.3 - ફ્રીડમ ઓફ 

એસોતસયેર્ન એસડ કલેક્ટટવ બાર્ેઇતનિંર્ (2013) 
 
 
 

તેમના અતધકારો પણ સલામત છે અને તેમના પર તેમની ઇચ્છા તવર દ્ધ સુંર્ઠનમાું જોડાવા માટે દબાણ કરી ર્કાય નહીં. 
જોડાણની સ્વતુંત્રતાનો અથગ તે નથી થતો કે કુંપનીઓએ શ્રમબળન ું આયોજન કરવ ું જોઇએ અથવા સુંર્ઠનોને કામ 

કરવાના સ્થળે આમુંતત્રત કરવા જોઇએ. તેનો અથગ છે સુંર્ઠનમાું જોડાવ ું કે નહીં તે અંરે્ કમગચારીના તનણગયમાું 
રોજર્ારદાતાઓએ હસ્તિેપ કરવો નહીં અને કમગચારી સાથે તેણે કરેલી પસુંદર્ી બદલ પિપાતર્ય ાં વલણ અપનાવવ ું 
નહીં. 
 

સુંય ટત સોદાબાજીએ કામદારોના પ્રતતતનતધઓ અને 

રોજર્ારદાતાઓના પ્રતતતનતધઓ વચ્ચે થતી સ્વૈચ્ચ્છક 

પ્રકક્રયા છે. તે સામાસય રીતે રોજર્ારીની ર્રતો અને 

તનયમોની વાટાઘાટો પર ધ્યાન કેક્સિત કરે છે જેમાું વેતન. 
કામકાજના કલાકો, પકરન્સ્થતતઓ, ફકરયાદ કાયગવાહીઓ 

અને પ્રત્યેક પિના અતધકારો અને જવાબાદારીઓનો 
સમાવેર્ થાય છે. વાટાઘાટ શ ર્ આર્ય સાથે થવી જોઇએ 

જ્યાું ઉબચત સમયમાું સહમતી ઊર્ી કરવા માટે વાસ્તતવક પ્રયાસ કરવામાું આવે છે. પિો વાટાઘાટના બુંને પિોને 

સ્વીકાયગ પકરણામોનો ઘણી વખત ‘સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી’ તરીકે ઉલ્લેખ કરે છે. જ્યાું સહમતી સાુંધી ર્કાઇ નથી ત્યાું 
તકરાર પતાવટ કાયગવાહીઓમાું મધ્યસ્થી મારફતે સ લેહથી લઇને લવાદનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

વ્યવહારમાું જોડાણ અને સુંય ટત સોદાબાજી સ્વતુંત્રતાનો અમલ કેવી રીતે થાય છે તે લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા નક્કી થાય 

છે અને તે બર્ન્ન અતધકાર િેત્રમાું બર્ન્ન હોઇ ર્કે છે. બીજી બાજ , જોડાણની સ્વતુંત્રતા પર કેટલીક વખત રાજકીય 

અને/અથવા આતથિક કારણોસર પ્રતતબુંધ મ કવામાું આવે છે. કેટલાક દેર્ોમાું અથવા તેમના સ્પેતર્યલ ઇકોનોતમક ઝોનમાું 
અથવા પરપ્રાુંતીય જેવા કામદારોના વર્ગ માટે સ્વતુંત્ર મજૂરસુંઘો પર સુંપણૂગ પ્રતતબુંધ છે. રોજર્ારદાતાઓએ કેટલીક વાર 

કામદારોની વાટાઘાટ સત્તા ટાળવા માટે જોડાણની સ્વતુંત્રતાની પ્રત્યિ કે પરોિ રીતે અવર્ણના કરી છે. 
 

એકુંદરે, કુંપનીઓએ આરોગ્ય અને સલામતી અથવા બાળમજૂરી નાબ દીને જેટલ ું લિ આપ્ય ું છે તેટલ ું લિ જોડાણની 
સ્વતુંત્રતાને હજ  આપ્ય ું નથી. જોકે, વૈતશ્વકકકરણ, ખાનર્ીકરણ અને કુંપનીઓ સામે કાનનૂી કાયગવાહીઓ જેવા વલણને 

કારણે તાજેતરમાું જોડાણની સ્વતુંત્રતા પર આંતરરાષ્ટ્રીય લિ વધ્ય ું છે. તે કુંપનીઓ માટે મહત્ત્વનો મ દ્દો રહ્ો છે કારણકે 

તે મળૂભતૂ માનવ અતધકારોના માળખાનો ર્ાર્ રચે છે. કામદાર પ્રસ્ત તત વૈતશ્વક અથગતુંત્ર પર સ્થાતનક પ્રતતર્ાવને મદદ 

કરે છે અને તે સાતત્યપણૂગ વદૃ્ધદ્ધ અને રોકાણ માટે આધાર તરીકે કામ કરી ર્કે છે. 
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ય તનવસગલ ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (1948)ની કલમ 20માું જોડાણની સ્વતુંત્રતા સ્થાતપત કરવામાું આવી છે. જે કહ ે

છે કે, દરેકને ર્ાુંતતપણૂગ રીતે ર્ેર્ા થવાનો અને વાટાઘાટ કરવાનો અતધકાર છે અને કોઇના પણ ઉપર ચોક્કસ સુંર્ઠનમાું 
જોડાવા માટે ફરજ પાડી ર્કાય નહીં. કલમ 23.4 મજૂર સુંર્ઠનમાું જોડાવાના અતધકારનો તવરે્ષ ઉલ્લેખ કરે છે. 
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આ અતધકારોની આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ કાયદામાું સૌથી સારી રીતે વ્યાખ્યા આપવામાું આવી છે અને છણાવટ કરાઈ છે. 
ય નાઇટેડ નેર્સસની તત્રપિીય સુંસ્થા ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)એ જોડાણ અને સુંય ટત 

સોદાબાજીની સ્વતુંત્રતા પર બે મ ખ્ય તનયમો અપનાવ્યા છેઃ 
 જોડાણની સ્વતુંત્રતા અને સુંર્કઠત થવાના અતધકારના રિણ પર તનયમ 87 (1948) 

 સુંર્કઠત થવાના અને સુંય ટત સોદાબાજીના અતધકાર પર તનયમ 98 (1949) 

 

આઇએલઓએ તનયમ 87 અને 98ન ું ‘મ ખ્ય તનયમો’ તરીકે વર્ીકરણ કય ાં છે. વધ માું, જોડાણની સ્વતુંત્રતા અને સુંય ટત 

સોદાબાજીના અતધકારને અસરકારક માસયતાનો આઇએલઓ 1998 ડેટલેરેર્ન ઓફ ફસડામેસટલ  તપ્રન્સસપલ્સ એસડ 

રાઇટ્સ  એટ વકગમાું સમાવવામાું આવ્યા છે. આઇએલઓના તમામ સભ્ય રાષ્ટ્રો ડેટલેરેર્નના તસદ્ધાુંતોને પ્રોત્સાહન અપવા 
અને તેન ું સસમાન કરવા બુંધાયેલા છે, ર્લે તેમણે મ ખ્ય તનયમો ઘડયા હોય કે પછી ના ઘડયા  હોય. 
 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના રાષ્ટ્રીય શ્રમ અને રોજર્ાર કાયદાઓ જોડાણની સ્વતુંત્રતા, સુંય ટત સોદાબાજી અને આને સમથગન આપતા 
માળખા અંરે્ ખ બ જ ચોક્કસ જોર્વાઈઓ ધરાવે છે. કામકાજના અતધકારિેત્રના તમામ સ સુંર્ત કાયદાઓથી વાકેફ હોવ ું 
આવશ્યક છે. 
 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
 

 િીઓપી 19.1 કમગચારીઓના મતુત રીતે જોિાવાના અવિકારનુાં િસમાન કરે છે:    સભ્યો દ્વારા કોઇ પણ પ્રકારની 
અડચણ અથવા નકારાત્મક પકરણામો તવના, પોતાની પસુંદર્ીના શ્રતમક સુંર્ઠનમાું મ ટતપણે જોડાવાના 
કમગચારીઓના અતધકારન ું સભ્યો સસમાન કરરે્.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પ ક્ષ્ટ્ટ કરો કે જોડાણની સ્વતુંત્રતાના પાલન અંરે્ જાગતૃત અને જવાબદારી તેમજ સુંય ટત સોદાબાજી 

જરૂકરયાતોની સ લર્તા માનવ સુંસાધન તવર્ાર્ જેવા વકરષ્ટ્ઠ મેનેજમેસટ કાયગનો ર્ાર્ છે. 
o ર્રતી, બરતરફી અને દેખાવ સમીિા માટેની કાયગવાહીઓમાું સુંર્ઠનના સભ્યો સામે અથવા લાગ  

પડતા કાયદાને અન રૂપ સુંર્ઠન રચવા માુંર્તા લોકો સામે પિપાત રાખવો જોઇએ નહીં (વનટપક્ષતા 
પર માર્ગદર્ગન પણ જૂઓ). ફકરયાદ વ્યવસ્થા ઊર્ી કરવી જોઇએ જે કામદારોને કોઇ પણ બચિંતા 
વ્યટત કરવાની છૂટ આપે છે. 

o કમગચારીઓને રોજર્ારદાતાઓના હસ્તિેપ વર્ર તેમની પોતાની પસુંદર્ીના સુંર્ઠન અથવા 
કામદાર સુંર્ઠન રચવાની અથવા તેમાું જોડાવાની સ્વતુંત્રતા છે. 

o કારોબારે કોઇ ચોક્કસ સુંર્ઠન અથવા કામદાર સુંર્ઠનને પ્રોત્સાહન ના આપવ ું જોઇએ તેમજ કામદારો 
પર ચોક્કસ સુંર્ઠનમાું જોડાવા કે સુંર્ઠન છોડવા માટે દબાણ ના કરવ ું જોઇએ. સુંર્ઠનના 
પ્રતતતનતધઓની ચ ૂુંટણી રોજર્ારદાતાના અવરોધ અથવા દરતમયાનર્ીરી વર્ર થવી જોઇએ. 

o મજૂરસુંઘોને લાગ  પડતા કાયદા મ જબ તેમની પ્રવતૃત્તઓ હાથ ધરવાનો અતધકાર છે. 
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 િીઓપી 19.2 કમગચારીઓના િા્ં તુત િોદાબાજી અવિકારનુાં િસમાન કરે છે: સભ્યો કમગચારીના સામકૂહક 

સોદાબાજીના અતધકારન ું સસમાન કરરે્, અને સામકૂહક સોદાબાજીના કરારોન ું અિરર્: પાલન કરરે્, જ્યાું 
આવા કરારો પ્રવતગતા હોય. સભ્યો, લાગ  પડતા કાયદાને આધીન, તવશ્વાસપવૂગક કોઇ પણ પ્રકારની સામકૂહક 

સોદાબાજીમા સહર્ાર્ી બનરે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:   

o જ્યાું કામદાર સુંર્ઠન અન્સ્તત્વમાું છે ત્યાું સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી સાધવા માટે કારોબાર અથવા 
તેના પ્રતતતનતધએ વાટાઘાટ ના કરવી જોઇએ. 

o કારોબાર શ ર્ આર્ય સાથે વાટાઘાટ કે સોદાબાજી કેવી રીતે કરી ર્કે છે તે અંરે્ તવચારો જેમાું ચચાગ, 
બાુંધછોડ અને બુંને પિને સુંમત હોય તેવા ઉકેલ પર પહોંચવાની તૈયારી સામેલ છે. 

o કુંપની, િેત્ર અથવા રાષ્ટ્રીય સ્તરે સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતી સધાયા બાદ તેનો કારોબારની અંદર 

અમલ થવો જોઇએ. 
o લાગ  પડતો કાયદો અલર્ અતધકાર િેત્રોમાું અલર્ હોય છે. કારોબાર તેની કાનનૂી ફરજ સમજે છે તે 

સ તનતિત કરો. 
 

િા્ં તુત િોદાબાજી િમજૂતીઓ અને કામકાજના કલાકો અને મહનેતાણુાં 
 

સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ કાનનૂી રીતે અમલ કરી ર્કાય તેવા કરારો છે જે રોજર્ારદાતા અને કામદાર સુંર્ઠન વચ્ચે થયેલી 
વાટાઘાટના આધારે ર્રતો અને તનયમો તનધાગકરત કરે છે. માટે તેઓ નીચેની બાબતો માટે પણ વ્યવહારસુંકહતાની જોર્વાઇ માટે 
સ સુંર્ત છેઃ 
 કામકાજના કલાકો, કામદારો કેટલાક સુંજોર્ોમાું જરૂરી ઓવરટાઇમ, કામકાજના લાુંબા કલાકો અથવા તવરામ કદવસોને સમકિ 

સમય માટે કામ કરવા માટે સુંમત થઇ ર્કે છે, અને  
 મહનેતાણ,ુ જ્યાું તેઓ ઓવરટાઇમ માટે સુંમત વેતન દર તનધાગકરત કરી ર્કે છે અથવા તર્સ્તના ઉદે્દર્ માટે કપાતન ું તનયમન 

કરી ર્કે છે.  
 

કેટલાક કારોબારો અને અતધકારિેત્રોમાું કામદારોની સામેલર્ીરી અથવા કરારોના સ્વરૂપો જોડાણ અને સુંય ટત સોદાબાજીની 
સ્વતુંત્રતાની જોર્વાઇઓની જરૂકરયાતો કદાચ સુંતોષતા નથી. 
 

ઉદાહરણ તરીકે, ર્ારતમાું ઘણી કુંપનીઓ મજૂરસુંઘો ધરાવતી નથી માટે સુંય ટત સોદાબાજી થઇ ર્કતી નથી. જોકે, સતમતત અને 
મેનેજમેસટ વચ્ચે મ દ્દાઓ રજૂ કરવા અને તેના પર ચચાગ કરવા માટે મુંચ પરૂો પાડવા માટે કામદાર પ્રતતતનતધ સતમતતઓ રચી 
ર્કાય છે. ઇક્સડયન ઇસડસ્રીયલ કડસ્પ્ય ટ એટટ હઠેળ આ સતમતતઓન ું કાયગ રોજર્ારદાતા અને કામદારો વચ્ચે તમત્રતા અને સારા 
સુંબુંધો સ તનતિત કરવા અને તેને જાળવવા, તેમના સમાન કહત અથવા બચિંતાની બાબતો પર કટપ્પણી કરવી અને આવી બાબતોમાું 
કોઇ પણ મતર્ેદ દૂર કરવા માટે પ્રયાસ કરવો. આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા અંર્ે જાગતૃત ફેલાવવાના સુંર્તવત મુંચ તરીકે આરજેસી 
આવી સતમતતઓને પ્રોત્સાહન આપે છે. 
 

આવી સતમતતના સભ્યો સામાસય રીતે ચ ૂુંટવામાું આવતા નથી અને કામદારોની સામાસય સહમતીથી સામાસય રીતે નામાુંકકત 
કરવામાું આવતા હોય છે. સતમતત અન ેમેનેજમેસટ વચ્ચેની ચચાગઓ, તેના પકરણામો અને કરારોન ું દસ્તાવેજીકરણ કરવા માટે 
તમટીંર્ તમનટ્સ અને કેટલીક વખત સમજૂતીપત્રોનો (એમઓય ) ઉપયોર્ કરવામાું આવે છે. જોકે, ર્ારતીય કાયદા હઠેળ 
વ્યાખ્યાતયત કયાગ મ જબ તેમને ‘સુંય ટત સોદાબાજી કરારો’ને સમકિ ર્ણવામાું આવતા નથી કારણકે સતમતત કામદારોન ું મ ટત 
સુંર્ઠન અથવા મજૂરસુંર્ઠન નથી. 

 

આરજેસી સ્વીકારે છે કે સભ્યો તેમના વ્યવહારોને આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાને સમાન રૂપ કરવાનો ઇરાદો ધરાવે છે અને 
પકરન્સ્થતતઓને ધ્યાનમાું લેતા તેમાું સમય લાર્ી ર્કે છે. નીચેના માર્ગદર્ગનનો 14.2b અંતર્ગત ઓવરટાઇમ સકહત કામકાજના 
કલાકોની સરેરાર્ને લર્તી કામકાજના કલાકો અને મહનેતાણાની જોર્વાઈની સમાન રૂપતાની મલૂવણી માટે સભ્યો અને ઓકડટરો 
દ્વારા ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે 
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 સમાન રૂપતા:  સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ વ્યાખ્યાતયત કયાગ મ જબ અન્સ્તત્વ ધરાવે છે અને 
સ સુંર્ત ર્રતો/તનયમનોન ું તનયમન કરે છે. 

 ર્ૌણ બબન-સમાન રૂપતા:  કાનનૂી રીતે રચાયેલ ું કામદાર જોડાણન ું કોઇ સ્વરૂપ અન્સ્તત્વમાું હોય અને સુંમત દસ્તાવેજીકરણ હોય 
કે જે સ સુંર્ત કામની ર્રતો/તનયમોન ું તનયમન કરત ું હોય, અને ર્રતો/તનયમોમાું તફાવત જો તે સુંય ટત સોદાબાજી 
સમજૂતીનો ર્ાર્ હોય તો તેમને પરવાનર્ી આપવામાું આવે, પરુંત   લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ સુંમત દસ્તાવેજીકરણ સુંય ટત 
સોદાબાજી સમજૂતી રચતી નથી. આ બાબતને સમાન રૂપતામાું લાવવા માટે સભ્યની પ્રમાણીકરણ મ દત પયાંત સ ધારાત્મક 
પર્લાની જરૂર પડરે્. યોગ્ય સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીઓ ર્ક્ય બનાવવા પ્રકક્રયાઓ સ્થાપીને અથવા વૈકચ્લ્પક રીતે, 
રોજર્ારની ર્રતો અને તનયમો માટે લાગ  પડતા કાયદાન ું અન પાલન સ તનતિત કરીને આમ કરી ર્કાય છે. 

 મ ખ્ય બબન-સમાન રૂપતા:  કાનનૂી રીતે રચાયેલ ું કોઇ પણ કામદાર જોડાણ સ સુંર્ત ર્રતો/તનયમોન ું તનયમન કરત ું નથી. 
 

 િીઓપી 19.3 અવિકારો પ્રવતબાંવિત છે તેવા દેશો: જ્યાું લાગ  પડતા કાયદાઓ સુંર્ઠનના સ્વાતુંત્ર્ય અને 

સામકૂહક સોદાબાજીને પ્રતતબુંતધત કરતાું હોય ત્યાું, સભ્યો લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ કમગચારીઓ માટેના 
સુંર્ઠનના વૈકચ્લ્પક માધ્યમોને અવરોધરે્ નહીં.   
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:   

o રોજર્ારદાતાઓ કામદારોના જોડાણના કાનનૂી વૈકચ્લ્પક સાધનોનો આદર કરરે્. 
o કુંપનીઓએ કામદારો દ્વારા રચાયેલા અને કામદારોના તનયુંત્રણવાળા સુંર્ઠનના સ્થાને કુંપનીના 

તનયુંત્રણવાળા સુંર્ઠનમાું જોડાવા માટે કામદાર પર દબાણ ના જ કરવ ું જોઇએ. 
 

તપાિો: 
 શ ું તમે કામદારોને તેમની પસુંદર્ીના સુંર્ઠનો કે સુંઘોમાું મ ટત રીતે જોડાવાની છૂટ આપો છો? 

 શ ું તમે સુંય ટત સોદાબાજી સમજૂતીમાું શ ર્ આર્ય સાથે સહર્ાબર્તા કરો છો અને સુંમત થયેલા પકરણામોન ું પાલન કરો છો? 

 જ્યાું કામદારોના જોડાણ અતધકાર પર પ્રતતબુંધ છે ત્યાું તમે કામદારોને સરકાના તનયુંત્રણવાળા મજૂરસુંઘો અને/અથવા 
જોડાણના વૈકચ્લ્પક કાનનૂી સાધનો સાથે જોડાવાની છૂટ આપો છો? 

 

  

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો જોડાણ અને સુંય ટત સોદાબાજીની સ્વતુંત્રતા બાબતે વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એતથકલ રેકડિંર્ ઇતનતર્યેકટવ (ETI) – બેઝ કોડ (2012)  

www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/eti-base-code 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 87 – ફ્રીડમ ઓફ એસોતસયેર્ન એસડ રાઇટ ટ  
ઓરે્નાઇઝ (1948) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) તનયમ 98 – રાઇટ ટ  ઓરે્નાઇઝ એસડ કલેક્ટટવ 
બારે્ઇતનિંર્ (1949) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ડેટલેરેર્ન ઓન ફસડામેસટલ તપ્રન્સસપલ એસડ 
રાઇટ્સ એટ વકગ  
www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) બેટર વકગ- ર્ાઇડસસ ર્ીટ 4: ફ્રીડમ ઓફ એસોતસયેર્ન 
એસડ કલેક્ટટવ બારે્ઇતનિંર્ (2009) 

http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf 

http://www.ethicaltrade.org/resources/key-eti-resources/eti-base-code
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098
http://www.ilo.org/declaration/thedeclaration/textdeclaration/lang--en/index.htm
http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/4-Freedom-of-Association.pdf
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 સેડેટસ સપ્લાયર વકગબ ક – ચેપ્ટર 1.3 – ફ્રીડમ ઓફ એસોતસયેર્ન એસડ કલેક્ટટવ બારે્ઇતનિંર્  

www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.3-Freedom-of-Association-Collective-
Bargaining_Sedex-Supplier-Workbook.pdf 

 ય તનવસગલ ડેટલેરેર્ન ઓફ હ્મ મન રાઇટ્સ – આકટિકલ- 20 

www.un.org/Overview/rights.html  

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) ગ્લોબલ કોમ્પેટટ તપ્રન્સસપલ 3 – ફ્રીડમન ઓફ એસોતસયેર્ન એસડ કલેક્ટટવ 
બારે્ઇતનિંર્ 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.3-Freedom-of-Association-Collective-Bargaining_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/03/1.3-Freedom-of-Association-Collective-Bargaining_Sedex-Supplier-Workbook.pdf
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી  02 ) ચબન -િેદિાવ  
 
A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 
િેદિાવ એ છે કે જ્યાું લોકોને તેમની ચોક્કસ લાિબણકતાઓ - જેવી કે જાત, વુંતર્યતા, વણગ, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધમગ, 
અર્ટતતા, લીંર્, જાતતય અબર્મ ખતા, કમગચારી મુંડળન ું સભ્યપદ, રાજકીય જોડાણ, વૈવાકહક દરજ્જજો, ર્ર્ાગવસ્થા 
ન્સ્થતત, ર્ારીકરક દેખાવ, એચઆઇવીની ન્સ્થતત, કે ઉમર કે અસય કોઇ પ્રતતબુંતધત આધારને કારણે તેમની સાથે 
અલર્ રીતે વ્યવહાર કરવામાું આવે - જે તક અને વતગણકૂની સમાનતાના અર્ાવમાું પકરણમે છે. 
 
ર્ેદર્ાવ પરોિ કે અપરોિ હોઇ ર્કે છે, અને તે ઇરાદાપવૂગકનો હોવો જરૂરી નથી. એવો વ્યવહાર કે જે તટસ્થ 
લારે્ પણ ચોક્કસ લાિબણકતાવાળા લોકો સાથે અસમાન વતગણ ૂુંકમાું પકરણમે તેને અપરોિ ર્ેદર્ાવ તરીકે 
ર્ણવામાું આવે છે. સતામણી (એવ ું વતગન કે જે કામકાજમાું હરેાનર્તત, દ શ્મનાવટ કે માનહાનીન ું વાતાવરણ સજ)ે 
તેને પણ ર્ેદર્ાવના આધારે થત ું હોય ત્યારે તેને ર્ેદર્ાવ ર્ણવામાું આવે છે. નાર્કરકો, બબન-નાર્કરકો, 
સ્થળાુંતકરત, સ્થાતનક કમગચારીઓ અને નોકરીના અરજદારો સકહતના તમામ કમગચારીઓ ર્ેદર્ાવથી મ ટત હોવા 
જોઇએ. 
સ્ત્રોતઃ 

• ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) - વકગપ્લેસ ડીસ્ક્રીમીનેર્ન 
www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/WorkplaceDiscrimination/lang--
en/index.htm 

• ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) બેટર વકગ - ર્ાઇડસસ ર્ીટ 2: ડીસ્ક્રીમીનેર્ન (2009) 
http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/2-Discrimination.pdf  

સીઓપીનો િેદિાવ તવર્ાર્ કમગચારીઓ સાથેના તમામ એકમોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 
વ્યવસાય અને રોજર્ારીમાું ર્ેદર્ાવ ઘણા સ્વરૂપમાું હોઇ ર્કે છે અને તમામ પ્રકારના કાયગ માળખામાું ઉદડ  ર્વે છે. 
તે તવકસીત કે તવકાસર્ીલ દેર્ો, ગ્રામ કે ર્હરેી માળખામાું, અને નીચી કે ઉંચી ટેકનોલોજીના કાયગસ્થળોએ ઉદડ  ર્વી 
ર્કે છે. તે રોજર્ારી કે ચોક્કસ વ્યવસાયની પહોંચ પ્રાપ્ત કરતા લોકોને અસર કરી ર્કે છે, અથવા એક વખત 
તેની ઉપર તે કામદારોને તેમની જવાબદારીઓ, ર્રતો, તાલીમતાલીમ, બઢતી કે રોજર્ાર સલામતી અલર્ 
અલર્ વતગણ ૂુંકમાું પરીણમી ર્કે છે. અંતે ર્ેદર્ાવ અસમાનતા સજ ેછે અને તેને બળવત્તર બનાવે છે અને તે 
માનવ અતધકારનો ર્ુંર્ છે. 
 

http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/WorkplaceDiscrimination/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/WorkplaceDiscrimination/lang--en/index.htm
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બબન-ર્ેદર્ાવ એટલે કમગચારીની પસુંદર્ી કામ કરવાની તેની સમથગતાના ધોરણે કરવામાું આવે, અસય કોઇ 
આધાર ઉપર બાકાત કે પસુંદર્ી તવના. ચોક્કસ કામ માટેની પણૂગપણે અંતર્ગત જરૂકરયાતોના આધારે અલર્તા એ 
ર્ેદર્ાવ નથી. 
 
ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) ના અહવેાલ મ જબ સામાસયતઃ મકહલાઓ ર્ેદર્ાવનો સૌથી 
વધ  તર્કાર બનત ું સમ દાય છે. કામદાર જૂથોના સહર્ાર્ી થવાના દર, બેકારીના દર, વેતન અને કરવામાું આવતા 
કામોમાું લૈંબર્ક અસમાનતા જોવા મળે છે. 
 
ર્ેદર્ાવના અસય સ્વરૂપો પણ ઓળખી કાઢવામાું આવ્યા છે જેવા કે નાની અને મોટી ઉમરની બને્ન પ્રકારની 
વ્યન્ટતઓ, અપુંર્તા સાથેના લોકો અને એચઆઇવી/એઇ્ઝ સાથેના લોકો તરફ અસયાયી વતગણ ૂુંક. જો કે 
ઉપલબ્ધ માકહતીના અર્ાવે ર્ેદર્ાવના સ્તરન ું નીકરિણ અવરોધાય છે. ઘણી વખત ગ પ્તતાની સ રિા અને 
સૈધ્ધાુંતતક અથવા રાજકીય પ્રતતબુંધો ચોક્કસ જ થો ઉપરના ડેટાના સુંગ્રહને અટકાવે છે. 
 
રોજર્ારદાતાઓ માટે વ્યવહારમાું થતા ર્ેદર્ાવને ઓળખી કાઢવા મ શ્કેલ હોઇ ર્કે છે. ર્ેદર્ાવય ટત વ્યવહાર 
પ્રત્યિ હોઇ ર્કે છે, જેમ કે જ્યારે સમાન તકનો ઇનકાર, કોઇ જાત કે જાતતન ું કારણ, અબર્વ્યટત રીતે દર્ાગવતા 
કાનનૂ, તનયમનો કે પ્રણાબલ. જો કે પરોિ ર્ેદર્ાવ ખબૂ જ સામાસય છે અને તેથી તેને દર્ાગવવો વધ  મ શ્કેલ છે. તે 
ત્યાું ઉદડ  ર્વે છે કે જ્યાું તનયમનો, વ્યવહાર કે વલણો તટસ્થ હોય તેમ દેખાય છે પણ હકીકતમાું બાકાતી કે 
પસુંદર્ીય ટત વતગણ ુંક ર્ણી દોરી જાય છે. હરેાનર્તતને પણ ર્ેદર્ાવ ર્ણવામાું આવે છે કે જ્યારે તે ર્ેદર્ાવની 
ભતૂમકા ઉપર હોય. જ્યાું ર્ેદર્ાવ ઔપચાકરક રીતે અન્સ્તત્વમાું હોય કે સાુંસ્કૃતતક રીતે ઉદડ  ર્વેલો હોય તો 
રોજર્ારદાતા તેને ઓળખી કાઢવાના અને હતે  પણૂગ મારે્ તેને દૂર કરવાના સર્ાન પ્રયાસો કરવાની જરૂરત છે. 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 
આંતરરાટરીય માપદાંિો: 
ય નીવસગલ ડીકલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (1948) માું બબન-ર્ેદર્ાવના તસધ્ધાુંતોને પ્રતતષ્ટ્ઠાતપત કરવામાું આવ્યા 
છે. કલમકલમ 2 દર્ાગવે છે કે કોઇપણ વ્યન્ટતને કોઇ જાતના ર્ેદર્ાવ તવના ડેકલેરેર્નના અતધકારો અને 
સ્વતુંત્રતાનો હક છે. કલમ 7 દર્ાગવે છે કે કાયદા સમિ તમામ સમાન છે અને ડેકલેરેર્નના ઉલ્લુંઘનમાું કોઇપણ 
ર્ેદર્ાવ સામે સમાન રિણ મેળવવા હકદાર છે. કલમ 23 દર્ાગવે છે તમામને સમાન કામ માટે સમાન વેતનનો 
અતધકાર છે. 
 
આ અતધકારોની આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ કાનનૂમાું વ્યાખ્યા કરવામાું આવી છે. તત્રપિી ય નાઇટેડ નેર્સસ એજસસી, 
ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) એ ર્ેદર્ાવ સામે બે મ ખ્ય ઠરાવો સ્વીકાયાગ છે. 
 સમાન વેતન ઉપર સુંમતત 100 (1951) 
 ર્ેદર્ાવ (રોજર્ારી અને વ્યવસાય) ઉપર સુંમતત 111 (1958) 

 
કસવેસર્ન 100 અને 111 ને આઇએલઓ દ્વારા "કોર કસવેસર્સસ" તરીકે વર્ીકૃત કરવામાું આવ્યા છે. વધારામાું 
રોજર્ારી અને વ્યવસાયના સુંદર્ગમાું ર્ેદર્ાવની નાબ દીને 1998 ના ડીકલેરેર્ન ઓફ ફસટામેસટલ તપ્રસસીપલ્સ 
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એસડ રાઇટ્સ એટ વકગસમાું સમાવી લેવાયા છે. આઇએલઓના તમામ સભ્ય દેર્ો ડેકલેરેર્નના તસધ્ધાુંતોને આર્ળ 
વધારવા અને માન આપવા બુંધાયેલા છે, તેમણે કોર કસવેસર્સસને માસય કયાગ હોય કે નહીં તો પણ. 
 
રાટરીય કાયદો 
મોટાર્ાર્ના રાષ્ટ્રીય શ્રમ અને રોજર્ાર કાનનૂોમાું બબન-ર્ેદર્ાવની જોર્વાઇ છે. જો કે એવા કાયગિેત્રો છે કે જેમાું 
ર્ેદર્ાવની કાન ની રીતે છૂટ છે. કેટલાક દેર્ોમાું "હકારાત્મક" ર્ેદર્ાવની જોર્વાઇ છે કે જેમાું લીંર્ કે જાતત જેવી 
ઐતતહાતસક અસમાનતાઓના ઉપાય કરવાનો હતે   છે. કામબર્રીના કાયગિેત્રોમાું તમામ સુંબ ુંતધત કાનનૂો અંરે્ 
સજાર્ રહવે  ું જરૂરી છે. 
 
D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 
 
સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજીયાત જરૂકરયાતોના અમલ માટેની 
સામાસય માર્ગદતર્િકા પ રી પાડે છે. આ માર્ગદતર્િકા સહજ નથી અને તેને માકહતી અને આધાર માટેના પ્રારુંબર્ક 
બબિંદ  તરીકે જોવી જોઇએ. 
 

 િીઓપી 20.1: કોઇ જાતના િેદિાવનો અમલ ન કરવો કે તેને ચલાવી ન લેવો: કાયગસ્થળ પર સભ્યો 
મહનેતાણા, ઓવરટાઇમ, તાલીમની પહોંચ, બઢતી, જાતત પર આધાકરત સમાચ્પ્ત અથવા તનવતૃત્ત, 
વુંર્ીયતા, જાતત, રાષ્ટ્રીય મળૂ, ધમગ, તવકલાુંર્તા, લૈંબર્કતા, જાતતય અબર્મ ખતા, ય તનયનન ું સભ્યપદ, 
રાજકીય જોડાણ, વૈવાકહક દરજ્જજો, ર્ર્ગવસ્થા ન્સ્થતત, ર્ારીકરક દેખાવ, એચઆઇવી ન્સ્થતત, અથવા વય, 
અથવા અસય કોઇ લાગ  પડતા પ્રતતબુંતધત આધારના સુંદર્ગમાું કોઇ પણ સ્વરૂપમાું એ રીતે ર્ેદર્ાવ નહીં 
ધરાવે અથવા જત  ું નહીં કરે કે "કાયગ માટે સિમ છે" એવી તમામ વ્યન્ટતઓને સમાન તકો પ્રદાન 
કરવામાું આવે અને તેમના કામને તનર્ાવવા માટે તેમની િમતાથી સુંબ ુંતધત ન હોય તેવા પકરબળોના 
આધારે તેમની સામે ર્ેદર્ાવ રાખવામાું ન આવે. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
 ર્ેદર્ાવના મ દ્દાઓ અંરે્ જાગતૃત અને જવાબદારી માનવ સુંર્ાધન જેવી તસતનયર મેનેજમેસટ  

કામર્ીરીનો ર્ાર્ હોવો જોઇએ. 
 કેટલાક દેર્ોમાું, ઔદ્યોબર્ક િેત્રોમાું કે ચોક્કસ વ્યવસાયોમાું કે ય તનયનના સભ્યપદ, 

ર્ર્ાગવસ્થા/પ્રસ તત જેવા ચોક્કસ મ દ્દાઓમાું ર્ેદર્ાવન ું જોખમ વધારે અથવા વધ  દેબખત   હોઇ 
ર્કે. ર્ેદર્ાવની સુંર્તવત ઘટનાઓને સુંર્ાળપવૂગકના પ્રતતર્ાવની જરૂરત છે કે જે સ્થાતનક 
સુંજોર્ોની ર્ણતરી કરે. ખાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ કિાના સાહસો માટે ઉપયોર્માું લઇ 
ર્કાય તેવા એકુંદર જોખમ આકારણી ટેમ્પલેટ માટે આરજેસી રીસ્ક એસેસમેસટ ટલૂકીટ જ ઓ. 
તેના તવકલ્પે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ આકારણી પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે. 

 જ્યાું સુંસ્થાના કદ અને પ્રકાર માટે યોગ્ય હોય ત્યાું કોઇપણ સુંર્તવત કે ખરેખરા ર્ેદર્ાવના 
ઉકેલ માટે નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલઓ તવકસાવો. સ્ટાફની ર્રતી, નીમણ ૂુંક, તાલીમ અને 
બઢતી માટે તમામ સ્તરે લાયકાત, કૌર્લ્ય અને અન ર્વને આધાર બનાવો. 
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તપાિો: 
 તમારી કુંપનીમાું ર્ેદર્ાવના જોખમો છે અને સીનીયર મેનેજમેસટ તે જાણ ેછે? 

 જ્યાું જોખમો ઓળખી કઢાય, તો તમારી પાસે એવી નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલ છે કે જે આ ર્ેદર્ાવના જોખમોને હલ 
કરે? 

 

 મોટી સુંસ્થાઓમાું, સમસ્યા પ્રકક્રયાથી કામદારો તેમની ફરીયાદો ઉર્ી કરી ર્કે છે, અને તે 
તવવાદો અને અપીલોને સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય અને સુંવેદનર્ીલ પ્રકક્રયામાું હલ કરે છે. 

 વૈતવધ્ય અને ર્ેદર્ાવ તવરોધી તાલીમ પ રી પાડો, ખાસ કરીને એવા િેત્રમાું કે જ્યાું ર્ેદર્ાવ 
થવાની વધ  સુંર્ાવના છે જેવા કે ર્ાડે રાખવાના અને પ્રમોર્નના વ્યવહારો. ર્ેદર્ાવના 
ઔપચાકરક અને બબન-ઔપચાકરક વ્યવહારો અંરે્ જાગતૃત લાવવા તાલીમનો ઉપયોર્ કરો. 

 
 
 
 
 
 

 
નીચેની વેબસાઇટો ર્ેદર્ાવના અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છેઃ 

 ઇસટરનેર્નલ ફાયનાસસ કોપોરેર્ન (આઈએફસી) - ગ ડ પે્રટટીર્ નોટ: નોન-ડીસ્ક્રીમીનેર્ન એસડ ઇટવલ 
ઓપોચ્ય ગનીટી (2006) 
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/publ

ications/publications_gpn_nondiscrimination  

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) - ઇટવાલીટી એસડ ડીસ્ક્રીમીનેર્ન 

www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) - ડેટાબેઇઝ ઓન કસડીર્સસ ઓફ વકગ એસડ 

એમ્પ્લોયમેસટ લોઝ  

www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home 
 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન (આઇએલઓ) બેટર વકગ - ર્ાઇડસસ ર્ીટ 2: ડીસ્ક્રીમીનેર્ન (2009) 

http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/2-Discrimination.pdf 
 ય નીવસગલ ડીકલેરેર્ન ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ - આટીકલ્સ 2, 7 અને 23 

www.un.org/Overview/rights.html 
 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેકટ - તપ્રસસીપલ 6 - ડીસ્ક્રીમીનેર્ન 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html 

 
 
 
 
 
 
 
 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/dyn/travail/travmain.home
http://betterwork.com/global/wp-content/uploads/2-Discrimination.pdf
http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 21) આરોગ્ય અને િલામતી 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

આરોગ્ય અને િલામતી પહલેનો ઉદે્દર્ કામ સાથે જોડાયેલા અથવા કામ કરતા થતા અકસ્માતો અને વ્યન્ટતર્ત 
સ ખાકારીને થતી ઇજા અટકાવવાનો છે. કામના વાતાવરણમાું સહજ રીતે રહલેા ખતરાને, ર્ક્ય હોય ત્યાું સ  ધી 
લઘ તમ કરીને તેમ કરી ર્કાય છે. 
 

જોખમ એ સુંર્તવત હાતન, ઇજા અથવા ન કસાનનો સ્ત્રોત છે. 
 

વ્યન્તતગત રક્ષણાત્મક િાિનો (પીપીઈ) એટલે રિણાત્મક કપડા અને અસય વસ્ત્રો જેમકે, હાથમોજા, રિણાત્મક 
પર્રખા, હલે્મેટ, ર્ોર્લ્સ અને ઇયર પ્લગ્સ. આ સૌ સાધનો તેને ધારણ કરનાર વ્યન્ટતને કામને લર્તા 
વ્યવસાતયક ખતરા સામે રિણ આપવા માટે કડઝાઇન કરાયેલા છે. 
 

સ્ત્રોત:   

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)  તનયમ 155 - ઓક્ય પેર્નલ સેફ્ટી એસડ હલે્થ (1981) 

           www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - એસએ® 8000 એબ્રીજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 
 

સીઓપીની આરોગ્ય અને િલામતી કલમ તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

કામની સલામતી મ દે્દ તવતવધ દેર્ો, આતથિક િેત્રો અને સામાજજક જૂથો વચ્ચે અપાર તવતવધતા જોવા મળે છે. 
દ તનયામાું દર વષે 20 લાખ લોકો વ્યવસાતયક ઇજાઓ અથવા રોર્ોને કારણે મતૃ્ય  પામે છે. મકહલાઓ, બાળકો 
અને પરપ્રાુંતીયો ઘણી વખત સૌથી નબળું અને સૌથી ઓછું રિણ ધરાવે છે, તેઓ અસલામત અને બબનતુંદ રસ્ત 
કાયગસ્થળના સૌથી વધ  અસરગ્રસ્ત લોકો છે. 
 

મોટા ર્ાર્ના દેર્ો કમગચારીઓના આરોગ્ય અને સલામતી અંરે્ કાયદા ધરાવે છે. કામદારોને તેમના કામના કારણે 
હાતન ના થાય તે સ તનતિત કરવાની મળૂભતૂ જવાબદારી કારોબારની છે. કુંપનીની કામર્ીરીથી અસરગ્રસ્ત થઇ 
ર્કે તેવા પ્રત્યિ કમગચારીઓ, કોસરાટટર અથવા એજસસી કામદારો અને (મ લાકાતીઓ અને સ્થાતનક સમ દાયો 
જેવા) પ્રજાના સભ્યોની સલામતી માટે સામાસય રીતે આરોગ્ય અને સલામતી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને 
કાયગક્રમો ઘડવામાું આવે છે. 
 

બચાવકારી આરોગ્ય અને સલામતી સુંસ્કૃતત નોંધપાત્ર ઉત્પાદકતા લાર્ો આપી ર્કે છે.  તેમાું ઇજાઓ, માુંદર્ી અને 
તેને પર્લે માુંદર્ીના કદવસો, વીમાના દાવાઓ, તપ્રમીયમ અને તનયમનકારી દુંડ અને સ્ટાફની પે્રરણા તથા  

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
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દેખાવમાું સ  ધારાનો સમાવેર્ થાય છે. તેનાથી તવપરીત, આરોગ્ય અને સલામતીના નબળા વ્યવસ્થાપનથી 
પ્રતતષ્ટ્ઠા અને વાબણજ્જ્યક દેખાવને હાતન થવાની ર્ક્યતા રહ ેછે. સૌથી મહત્ત્વની વાત, તે કાયગસ્થળ ઇજાઓ, 

માુંદર્ી અને જાનહાતનના જોખમમાું વધારો કરે છે. 
 

કુંપનીના આરોગ્ય અને સલામતી કાયગક્રમો મ ખ્યત્વે કાયગસ્થળ પર થતી ઇજાઓ અને રોર્ો અટકે તેના પર ધ્યાન 
કેક્સિત કરે છે. જોકે, કેટલાક કારોબારોને કામદારોના સામાસય આરોગ્ય અને સ ખાકારી માટે કાયગક્રમો ઘડવા 
વ્યહૂાત્મક જણાઇ રહ્ય ું છે. આ કારોબારો આરોગ્યના વ્યાપક પાસાઓ પર ધ્યાન આપે છે જેમકે, તણાવ, મેદસ્વીતા, 
થાક, કામ કરવા માટેની સ્વસ્થતા, પદાથગન  ું વ્યસન અને દૂરૂપયોર્, પ્રજનન આરોગ્ય અને કાયગ-જીવન સુંત  લન.  
 

હીરા અને સોનાની જ્વેલરી પ રવઠા શ ૃુંખલામાું હાજર હોઇ ર્કે તેવા વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી જોખમોના 
ચોક્કસ પ્રકારો નીચે આપેલા છે. 
 

ખનન 

ખાણો ખતરનાક કાયગસ્થળ હોઇ ર્કે છે. તેના સૌથી સામાસય વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી જોખમો નીચે 
મ જબ છેઃ 

 રજકણ જેવા પદાથો સાથે સુંપકગથી તસબલકોતસસ પેદા થઇ ર્કે છે અથવા સાઇનાઇડ અને પારા  જેવા 
ખતરનાક રસાયણો સાથે સુંપકગ ; 

 ઘોંઘાટ, કુંપન, ર્રમી, નબળી હવાઉજાસ, વધ  પડતો શ્રમ અને અયોગ્ય કાયગસ્થળ, ખાસ કરીને ભરૂ્ર્ગ 
કામર્ીરીઓમાું; 

 અત્યુંત ઊંચી ર્રમ અને ઠુંડી આબોહવા સકહતના પ્રાકૃતતક પકરબળોમાું કામ કરવ ું; 
 ખનનમાું અન્સ્થરતા અથવા તવસ્ફોટકોના દ ર પયોર્ને કારણે ખાણમાું ર્ ુંર્ાણ, ખડકો ધસી પડવી અથવા 

જમીન બેસી જવી જેવી હોનારતના કારણે ઇજાઓ અથવા મતૃ્ય ઓ; 

 ઊંચાઈ પર કામ કરવ ું અને ઊંચાઈ પરથી વસ્ત  ઓ પડવાન ું જોખમ; 

 નબળી જાળવણીવાળા, જૂના અથવા અયોગ્ય સાધનોનો ઉપયોર્; 

 પ્રવાસી વાહનો અને ખાસ કરીને ખનન વાહનો સકહતના ચબલત સાધનો સુંબ ુંતધત અકસ્માતો; 
 ખાસ કરીને ઓછું સામાસય તર્િણ ધરાવતા શ્રમબળમાું જ્ઞાન અને તાલીમનો અર્ાવ; 

 રોર્વાહકો દ્વારા પેદા થતા રોર્ો જેમકે, મેલેકરયા, યલો ફીવર, ડેસગ  અને અસય. 
 

િોન ુાં પ્રિાંસ્કરણ અને શદુ્ધદ્ધકરણ 

સ વણગ ધાત  ન  ું પ્રસુંસ્કરણ અને શ દ્ધદ્ધકરણ કામદારો પર નીચે દર્ાગવેલા જોખમો પેદા કરી ર્કે છેઃ 
 પીર્ળેલી ધાત  , તવદ્ય ત-ચ ુંબકીય તવકકરણ અને ઊંચા તાપમાનના અસય સ્ત્રોતો; 
 હાઇડ્રોટલોકરક એતસડ અને ટલોકરનના ધ માડા સકહતના ઝેરી રસાયણો સાથે સુંપકગ ; 
 રોટેકટિંર્ પ્લાસટ અને પમ્પ, ક્રર્ર અને ડ્રાયર જેવા સાધનો અને ચબલત સાધનો સાથે સુંપકગ . 

 

કડિિંગ અને પોચલવશિંગ 

કકટિંર્ અને પોબલતર્િંર્ના જોખમોમાું શ્વાસમાું રજકણો જવી, આંખો પણ તણાવ આવવ ું, નબળી અંર્ ન્સ્થતતને કારણે 
પીઠ અને ખર્ાની સમસ્યાઓ, કામકાજના લાુંબા કલાકો અને યુંત્રો સાથે અકસ્માતોનો સમાવેર્ થાય છે. ચોક્કસ 
ઉદાહરણોમાું નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છેઃ 
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 વ્યન્ટતર્ત રિણાત્મક સાધન (પીપીઈ)નો અર્ાવ અથવા દ ર પયોર્: ર્ોર્લ્સ, રબરના હાથમોજા, બટૂ, 

રેન્સ્પરેટસગ અને રજકણ સામે રિણ આપતા માસ્કની ઉત્પાદનના તવતવધ તબકે્ક જરૂર પડી ર્કે છે;  

 સુંકટ બારીને તાળાઃ કેટલીક ફેટટરીઓ સુંકટ બારી સકહતના તમામ બારી-બારણાઓને તાળા મારેલા રાખે 
છે. તેની પાછળન ું મ ખ્ય કારણ ચોરી અને/અથવા ઊંચ ું વીમા તપ્રમીયમ ટાળવાન ું છે. મોટા ર્ાર્ના 
અતધકાર િેત્રોમાું આ વ્યવહાર રે્રકાનનૂી છે; 

 કામ કરવાની બબન આરોગ્યપ્રદ ન્સ્થતતઓ: પોબલતર્િંર્ ફેટટરીઓમાું મોટા પ્રમાણમાું રજકણ પેદા થઇ ર્કે 
છે. યોગ્ય વેક્સટલેર્ન તસસ્ટમ નહીં ધરાવતી ફેટટરીઓ શ્વસનની ર્ુંર્ીર અથવા ઘાતક સમસ્યાઓમાું 
યોર્દાન આપી ર્કે છે;  

 રસાયણો સાથે સુંપકગ : ઘણી વખત રાસાયબણક પદાથો અને કામદારો માટે રિણાત્મક પર્લાનો અર્ાવ 
હોય છે. 
 

જ્વેલરી ઉત્પાદન  

જ્વેલરી ઉત્પાદન સાથે પણ પીપીઈ અને સુંકટ બારીઓ, ઝેરી ધમૂાડા અને રસાયણો (દાખલા તરીકે, સોનાના 
ઉત્પાદનમાું સોલ્ડર માટે વપરાત  ું કેડતમયમ અથવા કાક્સ્ટિંર્ પ્રકક્રયા દરતમયાન પેદા થતી તસબલકા ડસ્ટ), આંખો પર 
તણાવ, યુંત્રોની સલામતીનો અર્ાવ અને કામ કરવાની બબનતુંદ રસ્ત ન્સ્થતતઓ સકહતની સમાન પ્રકારની 
સમસ્યાઓ જોડાયેલી છે. 
 

રેડિિંગ, િેવા ઉદ્યોગ અને ડરિેલ 

પ રવઠા શ ૃુંખલાના આ ર્ાર્ પર કાયગસ્થળના સામાસય જોખમો લાગ  પડે છે. દાખલા તરીકે, તેમાું ન્સ્લપ્સ અને 
કરપ્સ, હાથથી કામર્ીરી, વકગસ્ટેર્ન અર્ોનોતમટસ (કાયગિમતાર્ાસ્ત્ર), મળૂભતૂ સ્વચ્છતા અથવા પકરવહનનો 
સમાવેર્ થાય છે. વધ  ચોક્કસ રીતે વાત કરીએ તો, પ નરાવતતિત તણાવ જેવી વધ  પડતા ઉપયોર્ની વ્યવસાતયક 
સમસ્યાઓ અથવા પ્રોડટટના હસેડબલિંર્ દરતમયાન આંખો પર તણાવ વધવા જેવા જોખમોનો સમાવેર્ થાય છે. 
  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) આરોગ્ય અને સલામતી મ દે્દ 70થી વધ  તનયમો અને ર્લામણો 
ધરાવે છે. તેમાું ચોક્કસ ઉદ્યોર્ો, તવતવધ પ્રકારના િેત્રોને અસર કરતા જોખમો અને બચાવકારી અથવા રિણાત્મક 
પર્લાનો સમાવેર્ થાય છે. ઉદાહરણ તરીકે, આઇએલઓ તનયમ 176 (1995), ખાણમાું આરોગ્ય અને સલામતીની 
વાત કરે છે. ર્ાર્ 3 રસાયણો સાથે કામ કરવ ું, સુંકટ સમયની સજ્જજતા  અને અકસ્માતની સ્થાતનક સત્તાવાળાઓને 
જાણ કરવાના કમગચારીઓના અતધકાર જેવા મ દ્દાઓ પર સામાસય ર્લામણો પરૂી પાડે છે. કલમ 8 અંતર્ગત દરેક 
ખાણ માટે ચોક્કસ સુંકટ પ્રતતર્ાવ યોજના તૈયાર હોવી જરૂરી છે જ્યારે આઇએલઓ ર્લામણ 183 આ યોજનાઓમાું 
શ ું હોવ ું જોઇએ તે અંરે્ વધ  તવર્તો આપે છે. અસય સામાસય આઇએલઓ આરોગ્ય અને સલામતી તનયમો, જેમકે 
તનયમો 155 (1981) અને 187 (2006), ખતરાની ઓળખ, તર્િણ અને તાલીમ અને વસ્ત્રો અને વ્યન્ટતર્ત રિણાત્મક 
સાધનોની જોર્વાઈ અંરે્ માપદુંડો અને ર્લામણો તનધાગકરત કરે છે. આ ર્લામણોનો સામાસય રીતે સરકારી 
તનયમનો દ્વારા અમલ થાય છે, ત્યારે કુંપનીઓ દ્વારા તેનો વધારાના માર્ગદર્ગન માટે ઉપયોર્ થઇ ર્કે છે. 
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ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) સસ્ટેનેબબબલટી ફે્રમવકગ , જે આરોગ્ય અને 
સલામતી ઘટક ધરાવે છે અને ઇસટરનેર્નલ સાઇનાઇડ મેનેજમેસટ કોડ (સીઓપી 3.2 ખતરનાક પદાથોમાું 
સમાતવષ્ટ્ટ) જેવી અનેક સ્વૈચ્ચ્છક પહલે પણ છે. આંતરરાષ્ટ્રીય ફાઇનાસસ કુંપનીઓ અને મોટી બેસકોએ પણ 
માપદુંડો ઘડયા છે જેનો આરોગ્ય અને સલામતી કાયગક્રમો ઘડવામાું ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. વલ્ડગ 
બેસક/ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્નની પયાગવરણ, આરોગ્ય અને સલામતી માર્ગદતર્િકા અને પ્રોજેટટ 
ફાઇનાન્સસિંર્ માટે સમાન તસદ્ધાુંતો આવા માપદુંડોના ઉદાહરણો છે. 
 

ઇસટરનેર્નલ સ્ટાસડડગ ઓએચએસએએસ 18001 વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ 

(ઓએચએસએમએસ)નો ઉદર્વ કામના વાતાવરણમાું સલામતીના વ્યવસ્થાપનની જરૂકરયાતમાુંથીથયો હતો.  આ 
માપદુંડન ું વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીઓ માટે બબ્રટીર્ સ્ટાસડડગ બીએસ 880માુંથી 
તનમાગણ થય ું હત  ું, અને તે માળખામાું આઇએસઓ 9000 (ગ ણવત્તા માટે ) અને આઇએસઓ 14000 (પયાગવરણ માટે) 

માપદુંડોને સમાન છે. 
 

વધ  સામાસય રીતે, કામ વખતે આરોગ્ય અને સલામતી બહૃદ માનવ અતધકારોના માળખાનો ર્ાર્ છે અને તેને 
ય એનના કારોબાર અને માનવ અતધકારો પર માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો હઠેળ સુંબોધવામાું આવ્યા છે- જૂઓ માનવ 
અવિકારો. 
 

રાટરીય કાયદો 
આરોગ્ય અને સલામતીના મ દ્દાન ું તનયમન મોટે ર્ારે્ રાષ્ટ્રીય અથવા સ્થાતનક સ્તરે થાય છે. આથી સ્થાતનક 
માપદુંડો, કરપોકટિંર્ જરૂકરયાતો, અમલ પ્રકક્રયા અને બબન-અન પાલન માટે સુંર્તવત દુંડ અંરે્ વાકેફ હોવ ું અત્યુંત 
જરૂરી છે. કાનનૂી માળખ ું સામાસય રીતે સત્તાવાળા, રોજર્ારદાતાઓ અને કામદારોની ભતૂમકા, જવાબદારી અને 
અતધકારો વ્યાખ્યાતયત કરે છે. ઘણા દેર્ો માત્ર વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી પર નજર રાખવા માટે 
સરકારી તવર્ાર્ ધરાવે છે. આ માપદુંડો અને માર્ગદતર્િકાઓ ઇન-હાઉસ કાયગક્રમો ઘડવામાું મદદ કરી ર્કે છે. 
ગ્રાહક આરોગ્ય અને સલામતી માટે લાગ  પડતો કાયદો કદાચ ગ્રાહક સ રિા, સયાયી વેપાર અથવા સય ચ્ટલયર 
તનયમન એજસસીઓ હઠેળ આવી ર્કે છે. 
 

અમલની પદ્ધતત એક દેર્થી બીજા દેરે્ બર્ન્ન હોય છે અને તેવી જ રીતે તનયમનો પાલન ન કરનારા 
રોજર્ારદાતાઓ માટે કલમો પણ બર્ન્ન હોય છે. કેટલાક દેર્ોમાું સ્થાતનક કાયદા મ જબ ઇજાગ્રસ્ત કામદારોન ું 
પ નઃવસન અને/અથવા વળતર ફરજજયાત છે. કામના સ્થળે ર્ુંર્ીર અકસ્માતોને કારણે કુંપનીને મોટો દુંડ ર્રવો 
પડે છે અથવા વળતર ચ કવવ ું પડે છે અને સુંચાલન પરવાના અને અસય પરવાના જોખમમાું મ કાઈ ર્કે છે. 
સામાસય રીતે કોઇ પણ ફોજદારી ગ ના સાબબતી સાથે મોટો દુંડ જોડાયેલો હોય છે. કેટલાક અતધકાર િેત્રોમાું આમાું 
સુંબ ુંતધત વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકો  અથવા કારોબારના કડરેટટરો માટે વ્યન્ટતર્ત ફોજદારી જવાબદારીનો સમાવેર્ 
થાય છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

http://www.eaglegroupusa.com/ISO%209001.htm
http://www.eaglegroupusa.com/ISO%2014001.htm
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 િીઓપી 21.1: કામ કરવાની ન્સ્થવતઓ: સભ્યો એ બાબતને સ તનતિત કરરે્ કે બધા કમગચારીઓ અને સાઇટ 
પરના ઠેકેદારોને લાગ  પડતા કાયદા અને અસય સુંલગ્ન ઉદ્યોર્ માનકોથી સ સ ુંર્ત કામ કરવા માટેની 
સલામત અને આરોગ્યપ્રદ પકરન્સ્થતતઓ ઉપલબ્ધ કરવામાું આવે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o આરોગ્ય અને સલામતી ઓકફસ વાતાવરણ સકહત કામ કરવાના તમામ સ્થળ માટે મહત્ત્વન ું છે. 
સભ્યોએ નીચેની બાબતો પરૂી પાડવી જરૂરી છેઃ 

 કામ કરવાન ું સલામત સ્થળ અને કામ કરવાની સલામત રીત 

 સલામત ન્સ્થતતમાું સાધન, ઓજારો અને મર્ીનો 
 ર્ૌચાલય, જમવા માટેનો તવસ્તાર અને પ્રાથતમક સારવાર સકહતની સલામત અને સ્વચ્છ 

સ તવધાઓ 

 તમામ કામદારોને માકહતી, તાલીમ અને તનરીિણ 

 કામદારો સાથે પરામર્ગની પ્રકક્રયા અને તેમના આરોગ્ય અને સલામતીને અસર કરી ર્કે 
તેવા તનણગયો અંરે્ કામદારોને જાણ કરવી અને તનણગય પ્રકક્રયામાું તેમને સામેલ કરવા 

 ખતરા ઓળખવા, જોખમોની મલૂવણી કરવી અને જોખમો તનયુંતત્રત કરવાની પ્રકક્રયાઓ. 
o સભ્યોએ કામ કરવાના તમામ સ્થળોએ સલામતી સુંસ્કૃતત સ્થાપવી જોઇએ. 
o સભ્યોએ આરોગ્ય અને સલામતી પર લેબખત નીતત સ્થાતપત કરવી જોઇએ અને તેને કામ કરવાના 

સ્થળના સામાસય તવસ્તારોમાું પ્રદતર્િત કરવી જોઇએ. 
o કામ કરવાના દરેક સ્થળ પર આરોગ્ય અને સલામતીની જવાબદારી એક વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપકને માથે 

હોવી જોઇએ.  
o કુંપની કામ કરે છે તે તમામ અતધકાર િેત્રોમાું કામ કરવાના સ્થળ પર આરોગ્ય અને સલામતીને 

લર્તા મ ખ્ય કાયદા, તનયમનકારી માર્ગદર્ગન, અન પાલન મ દ્દાઓ અને કાયગવાહીઓ અને 
કરપોકટિંર્/નોંધ જાળવણીની જરૂકરયાતો અંરે્ છેલ્લી માકહતી મેળવવા માટે યોગ્ય વ્યવસ્થા અમલી 
હોવી જોઇએ. જૂઓ કાનનૂી અનપુાલન પર માર્ગદર્ગન 

 

 િીઓપી 21.2: કામ કરવાના સ્થળો: સભ્યો કાયગસ્થળ ઉપલબ્ધ કરાવરે્ અને તેની જાળવણી રાખરે્, અને જ્યાું 
સ્થળ પરના રહઠેાણો ઉપલબ્ધ કરવામાું આવ્યાું હોય, તે: 
a. સલામત અને સ લર્ પીવાના પાણી; 
b. ખોરાકના વપરાર્ અને સુંગ્રહ માટે આરોગ્ય તવષયક સ તવધાઓ;  

c. કાયગરત કમગચારીઓની સુંખ્યા અને બલિંર્ સાથે અન રૂપ સ્વચ્છ અને આરોગ્યપ્રદ સહાવા-ધોવા અને 
ર્ૌચાલયની સ તવધા; 

d. અન્ગ્ન-સ રિા ઉપકરણ અને એલામ્સગ ;   
e. સ્પષ્ટ્ટ તનર્ાન કરેલ, તાળા વર્રના અને બબન-અવરોધક આપાતકાલીન તનકાસી અને સુંકટ સમયે બહાર 

નીકળવાના માર્ગ; 
f. પયાગપ્ત વીજ પ રવઠો અને આપાતકાલીન લાઇકટિંર્ની સ લર્તા ધરાવતાું હોવા જોઇએ. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o એકમો સ્થાતનક તનયમનો અને ઇમારતના તનયમોન ું પાલન કરતા હોવા જોઇએ. 
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o સુંકટ બારીઓ પર તાળા ના જ મારવા જોઇએ અથવા તેમાું અવરોધ ના થવો જોઇએ (પરુંત   
ચેતવણી આપી ર્કાય છે) 

o સ તનતિત કરો કે સુંકટ બારીઓ સ્પષ્ટ્ટ ઓળખી ર્કાય તેવી હોય અને મ ખ્ય વીજપ રવઠો ખોરવાય 
ત્યારે સુંકટ સમયે પ્રકાર્ માટે વૈકચ્લ્પક વીજવ્યવસ્થા ઉપલબ્ધ હોય. 

o સાર ું હાઉસકીતપિંર્ મહત્ત્વન ું છે- એચ્ટઝટ અને વોકવે સાફ હોય તે સ તનતિત કરો. 
o પકરન્સ્થતતઓ પર નજર રાખવા માટે મેનેજમેસટે કામ કરવાના સ્થળની તનયતમત મ લાકાત લેવી 

જોઇએ અને આ જરૂકરયાતોન ું પાલન થઇ રહ્ય ું છે તેની પ ક્ષ્ટ્ટ કરવી જોઇએ. 
 

 િીઓપી 21.3: કામ કરવાના સ્થળના ખતરાના જોખમો: સભ્યો કાયગસ્થળનાું જોખમોની આકારણી કરરે્ અને 
અકસ્માતનાું જોખમોને અને કમગચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને ઈજાના સયનૂતમ બનાવવા માટે 
તનયુંત્રણોનો અમલ કરરે્. જોખમની આકારણીમાું સભ્યની પ્રવતૃત્તઓ અને ઉત્પાદો સાથે જોડાયેલા જોખમોને 
ધ્યાનમાું લેવાની રહરેે્, જેમાું જ્યાું સ  સ ુંર્ત હરે્ ત્યાું સમાવેર્ થરે્: યુંત્રો અને મોબાઇલ ઉપકરણોનો ઉપયોર્; 
સુંગ્રહ અને સફાઈની સામગ્રીઓ સકહત રસાયણોની સુંર્ાળ; અતતર્ય ર્ુંદા ધમૂાડા, હવામાું રહલેી કણો, 
અવાજ અને તાપમાનનાું સ્તરનો સુંસર્ગ અને/અથવા અપયાગપ્ત પ્રકાર્ અને હવા-ઉજાસ; પ નરાવતતિત તાણ 
પ્રવતૃત્તઓ; 18 વષગથી નીચેની વય અને સર્ર્ાગ માતાઓ; અને સામાસય આરોગ્યરિા અને હાઉસકકપીંર્ પ્રશ્નો. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જોખમ મલૂવણી કારોબારના સુંજોર્ોને અન રૂપ હોવી જોઇએ અને જોખમ ક્યાું પેદા થઇ ર્કે છે, 

જોખમ થવાની ર્ક્યતા અને સુંર્તવત ખામીય ટત કાયગવાહીઓ ઓળખી ર્કે તેવી હોવી જોઇએ. ખાસ 
કરીને નાના અને મધ્યમ એકમો દ્વારા ઉપયોર્ કરી ર્કાય તેવા સામાસય જોખમ મલૂવણી ટેમ્પ્લેટ 
માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી ટલૂકકટ જૂઓ. વૈકચ્લ્પક રીતે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ મલૂવણી 
પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 

o સવગસામાસય અબર્ર્મ જોખમો ટાળવા માટે સ ધારાની તક નીચે દર્ાગવેલા અગ્રતાક્રમમાું ઓળખવાનો 
છેઃ 

- કાયગ પ્રકક્રયામાુંથી જોખમી પ્રવતૃત્ત દૂર કરીને અથવા સ ધારીને ખતરા દૂર કરો. ઉદાહરણોમાું 
અવેજીમાું ઓછા ખતરનાક રસાયણો વાપરવા અથવા અલર્ ઉત્પાદન પ્રકક્રયાઓનો 
ઉપયોર્ કરવાનો સમાવેર્ થાય છે; 

- ખતરો જ્યાુંથી ર્રૂ થાય છે ત્યાું જ તેને તનયુંતત્રત કરો. ઉદાહરણોમાું સ્થાતનક એટઝોસ્ટ 
વેક્સટલેર્ન, આઇસોલેર્ન રૂમ, મર્ીન ર્ાકડિંર્ અથવા એકોક્સ્ટક ઇસસ્ય લેકટિંર્ અને ધોંઘાટ 
તનયુંત્રણનો સમાવેર્ થાય છે;  

- સલામત કાયગ પ્રણાલીની કડઝાઈન અને વહીવટી અથવા સુંસ્થાયકીય પર્લાઓ મારફતે 
ખતરો લઘ તમ કરો. ઉદાહરણોમાું સલામતી ડેટા ર્ીટ જેવી માકહતીની જોર્વાઈ, જોબ 
રોટેર્ન, સલામત કાયગ કાયગવાહીઓ પર તાલીમ, કાયગસ્થળ પર દેખરેખ, જોખમી વસ્ત  ઓ 
સાથેનો સુંપકગ કાયગ સમયર્ાળો ઘટાડવો અને પીપીઈના ઉપયોર્નો સમાવેર્ થાય છે. 

o જોખમ મલૂવણી દ્વારા ઓળખવામાું આવેલા પર્લાઓનો સમયસર અમલ થાય તેવી પ્રણાલી 
અમલમાું હોવી જોઇએ. 
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 િીઓપી 21.4: આરોગ્ય અને િલામતી િવમવતઓ: સભ્યો કમગચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સુંય ટત 
આરોગ્ય અને સ રિા સતમતત જેવી રચના ઉપલબ્ધ કરાવરે્, જેના દ્વારા તેઓ વ્યવસ્થાપક મુંડળ સાથે આરોગ્ય 
અને સ રિા અંરે્ના પ્રશ્નો ઉઠાવરે્ અને તેની રચના કરરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કામદારો આ સતમતતમાું પોતાની પસુંદર્ીના પ્રતતતનતધ પસુંદ કરી ર્કે તેવી કાયગવાહી સ્થાપો, 
ઉદાહરણ તરીકે, મજૂરસુંઘ અથવા શ્રમબળ નામાુંકનો/ચ ૂુંટણીઓ મારફતે. 

o તનયતમત ધોરણે તેમજ બનાવોના પ્રતતર્ાવમાું ચચાગઓ થઇ ર્કે તેવી વ્યવસ્થા હોવી જોઇએ. આ 
વ્યવસ્થા કમગચારીઓ, કોસરાટટરો અને મેનેજમેસટ દ્વારા ઓળખેલા ટૂુંકાર્ાળાના અને લાુંબાર્ાળાના 
બુંને પ્રકારના આરોગ્ય વલણો સુંબોધી ર્કે છે. 

o મીકટિંર્માું ચચાગયેલી બાબતો અને લેવાયેલા પર્લા સકહત મીકટિંર્ના રેકોર્ડ ગસ જાળવવા જોઇએ.  
o કામદારો ટીકા અથવા વેરના ર્ય વર્ર આરોગ્ય અને સલામતી મ દ્દા ઉઠાવવા સિમ હોવા જોઇએ. 
o ઓન-સાઇટ કોસરાટટરો કેટલીક પકરન્સ્થતતઓમાું સતમતતમાું ર્ાર્ લેવા કદાચ લાયક ના હોય તેમ 

છતાું સતમતતએ એવી વ્યવસ્થા તરીકે કામ કરવ ું જોઇએ જેના દ્વારા તેઓ આરોગ્ય અને સલામતીના 
મ દ્દા ઉઠાવી ર્કે. 

o આરોગ્ય અને સલામતીના મ દ્દાઓ પર અથવા સ ધારાઓ મ દે્દ કામદારો સાથે પરામર્ગ કરવા માટે 
સચૂન પેટીઓ અથવા ટીમ મીકટિંર્ો જેવી વધારાની અનૌપચાકરક પ્રકક્રયાઓને ધ્યાનમાું લો. 

 િીઓપી 21.5: તાલીમ: સભ્યો કમગચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સમજાય તેવા સ્વરૂપમાું અને ઉબચત 
ર્ાષામાું આરોગ્ય અને સ રિા તવરે્ની તાલીમ અને માકહતી આપરે્. આમાું સમાવેર્ થાય છે: 

a. તનકદિષ્ટ્ટ ભતૂમકા-સુંબુંતધત આરોગ્ય અને સ રિા જોખમો અને તનયુંત્રણો; 
b. અકસ્માત અથવા આપાતકાલીન ઘટનામાું ઉબચત પર્લાું ર્રરે્; 

c. અન્ગ્ન સ રિા અને આપાતકાલીન પ્રકક્રયાઓમાું યોગ્ય તાલીમ; 

d. તનય ટત કમગચારી પ્રતતતનતધઓને પ્રાથતમક ઉપચાર તાલીમ; 

e. કમગચારી અને ઠેકેદાર સર્ાનતા કે તેઓ અતનયુંતત્રત જોખમો ધરાવતી પકરન્સ્થતતઓમાું કામ બુંધ કરવાની 
અથવા કામ કરવાની ના પાડવાના અતધકાર અને જવાબદારી ધરાવે છે, અને તાત્કાબલક આ પકરન્સ્થતત અંરે્ 
તનકટવતી જોખમ અને સુંચાલકમુંડળના ધ્યાન પર લાવરે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સલામતી તાલીમ કાયગસ્થળ પર કમગચારી પકરચયનો ર્ાર્ હોવો જોઇએ અથવા જ્યારે નવા પ્રકારના 
કામ અથવા સાધનના ઉપયોર્ માટે તાલીમ અપાય ત્યારે સલામતી તાલીમ આપવી જોઇએ. 

o ચોક્કસ જવાબદારીઓને આધારે સુંબ ુંતધત કમગચારીઓને સ તનયોજજત તાલીમ આપી ર્કાય દા.ત. 
તનય ટત ફાયર વોડગન અને તવરે્ષ ફાયર ફાઇકટિંર્ સાધનોનો ઉપયોર્. 

o તાલીમમાું બલિંર્, ર્ાષા અને તર્િણના સ્તરને ધ્યાનમાું લેવા જોઇએ. 
o કમગચારીઓ કાયગવાહીઓન ું સાચી રીતે પાલન કરી રહ્ાું છે તેની પ ક્ષ્ટ્ટ કરવા માટે મોતનટકરિંર્ અને 

ટેક્સ્ટિંર્ થવ ું જોઇએ. મ ખ્ય કાયગવાહીઓન ું પાલન કરવા કમગચારીઓને પ્રોત્સાકહત કરવા માટે લક્ષ્યાુંકો 
તનધાગકરત કરવાન ું તવચારો. 

o જ્યાું જોખમી પ્રવતૃત્તઓ થતી હોય તે તવસ્તારમાું સ ુંદર્ગ માટે સાદા સુંકેતો અને પ્રતીકોનો ઉપયોર્ 
કરીને કાયગવાહીઓ અને માકહતી પ્રદતર્િત કરવાન ું તવચારો. 
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o સહર્ાર્ીઓ સકહત લેવામાું આવેલી તાલીમના રેકોર્ડ ગસ રાખો અને જરૂર મ જબ તેને તનયતમત અપડેટ 
કરો.  

 

 િીઓપી 21.6: વ્યન્તતગત રક્ષણાત્મક િાિનો: સભ્યો એ સ તનતિત કરરે્ કે અંર્ત રિણાત્મક ઉપકરણ 
(પીપીઈ) તવનામલૂ્યે ઉપલબ્ધ કરવામાું આવ્યાું હોય અને ખરાઈ કરરે્ કે તે વતગમાન હોય, યોગ્ય રીતે 
પહરેવામાું આવ્યાું હોય અને સાચી રીતે ઉપયોર્માું લેવામાું આવે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વ્યન્ટતર્ત રિણાત્મક સાધનો (પીપીઈ) એટલે રિણાત્મક કપડા અને અસય વસ્ત્રો જેમકે, હાથમોજા, 

રિણાત્મક પર્રખા, હલે્મેટ, ર્ોર્લ્સ અને ઇયર પ્લગ્સ. આ સૌ સાધનો તેને ધારણ કરનાર વ્યન્ટતને 
કામને લર્તા વ્યવસાતયક ખતરા સામે રિણ આપવા માટે કડઝાઇન કરાયેલા છે. 

o કેટલાક કારોબારો કાયગસ્થળમાું સલામત વસ્ત્રોની તવરે્ષ જરૂકરયાત પણ તનધાગકરત કરી ર્કે છે, 

ઉદાહરણ તરીકે લાુંબી બાુંયો, બુંધ પર્રખા અથવા રેસ્પીરેટસગ 
o સભ્યોએ પીપીઇનો ક્યાું અને કેવી રીતે ઉપયોર્ કરવો તે અંરે્ અને તેના વપરાર્ન ું તનયમન કરતા 

માપદુંડો અંરે્ માકહતી પરૂી પાડવી જોઇએ. 
o પીપીઈ દરેક વ્યન્ટતને અન કૂળ તેવા, સારી રીતે જાળવણી કરેલા, સાફ અને સ્વચ્છ, કોઇ પણ 

ન કસાની ટાળવા માટે યોગ્ય રીતે સુંગ્રહ થયેલા હોવા જોઇએ અને જ્યારે તેની સમયમયાગદા સમાપ્ત 
થાય અથવા ન કસાનગ્રસ્ત થાય ત્યારે તે બદલવા જોઇએ.  

o પીપીઈનો ઉપયોર્ કરતી કોઇ પણ વ્યન્ટતને તેના ઉપયોર્ની તાલીમ આપવી જોઇએ અને 
પીપીઈની કોઇ પણ મયાગદા હોય તો તે તેમને સમજાવવી જોઇએ. 

o પીપીઈનો ઉપયોર્ કરવો આવશ્યક હોય ત્યાું કાયગસ્થળમાું બચિો મકૂવા જોઇએ. આ બચિો કામદારોને 
તેમણે કેવા પ્રકારના પીપીઈનો ઉપયોર્ કરવો જોઇએ તે યાદ અપાવે છે. 

o પીપીઈ પસુંદર્ી પ્રકક્રયામાું નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છે: 
- જોખમન ું તવર્તવાર મલૂ્યાુંકન અને પીપીઈની દેખાવ જરૂકરયાતો; 
- વપરાર્કારો સાથે પરામર્ગ; 
- જ્યાું એક કરતા વધ  પ્રકારના પીપીઈની જરૂર હોય ત્યાું પીપીઇ વસ્ત  ની સ સ ુંર્તતા સ તનતિત 

કરવી (દાત. હાડગ હટે સાથે ઇયર મફ); 
- કામદારોની તબીબી પકરન્સ્થતતઓ અને કફકટિંર્ જરૂકરયાતોને ધ્યાનમાું લેવી; 
- માસય માપદુંડોન ું પાલન કરતા પીપીઈને પ્રથમ પસુંદર્ી. 

 

 િીઓપી 21.7: તબીબી સવુવિાઓ: સભ્યો સ્થળ પર પરૂતી આરોગ્ય અને તબીબી સ તવધાઓની સ લર્તા 
ઉપલબ્ધ કરાવરે્, જેમાું સ્પષ્ટ્ટ રીતે અંકકત કરવામાું આવેલ પ્રાથતમક ઉપચાર જોર્વાઈઓ અને પ્રતર્બિત 
પ્રાથતમક સારવાર વ્યન્ટત સામેલ હરે્, અને ત્યાું તબીબી આપાતકાલીન પકરન્સ્થતતના કકસ્સામાું સ્થાતનક 
તબીબી સ તવધા સ ધીના પકરવહનની યોગ્ય પ્રકક્રયા સ્થાનબદ્ધ કરારે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તમામ કાયગસ્થળો પર લઘ તમ પ્રાથતમક સારવાર જોર્વાઈઓ અને ઓછામાું ઓછો એક તાલીમબદ્ધ 
પ્રાથતમક સારવારકતાગ હોવો, આરોગ્ય ચ્ટલતનક કે હોન્સ્પટલની નજીકમાું હોય તેવા ઓછા જોખમવાળા 
પયાગવરણમાું પણ આ સ તવધા હોવી જોઇએ. 
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o આરોગ્ય અને તબીબી સ તવધા કાયગસ્થળને યોગ્ય હોવી જોઇએ અને કામદારોની સુંખ્યા, કાયગસ્થળના 
ખતરાના જોખમો, તનકટતા અને ચ્ટલતનક અથવા હોન્સ્પટલ સ ધી પકરવહનના સાધનો અને 
કામકાજના કલાકો બાદ સેવાઓની સ લર્તાને ધ્યાનમાું લેવા જોઇએ,  

o વ્યન્ટતર્ત આરોગ્ય અને સ ખાકારી અંરે્ની રૈ્િબણક સામગ્રી કમગચારીઓને ઉપલબ્ધ કરાવવાન ું 
તવચારો. 

 

 િીઓપી 21.8: િાંકિ કાયગવાહીઓ: સભ્યો બધી જ સુંર્તવત આપાતકાલીન ન્સ્થતતઓ માટે આપાતકાલીન 
પ્રકક્રયાઓ અને તે જગ્યા ખાલી કરવાની યોજનાઓ સ્થાતપત કરરે્, જે સ લર્ અને સ્પષ્ટ્ટ રીતે તનદેતર્ત, 
તનયતમત તપાસ કરવામાું આવેલી (ખાલી કરવાની કવાયત અભ્યાસ સકહત), અને સમયાુંતરે અદ્યતન 
બનાવવામાું આવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સુંકટ આયોજનના અંતે લેબખત સચૂનાઓ તૈયાર થવી જોઇએ જે સુંકટ સમયે કાયગસ્થળ પર કામદારો 
અને અસય લોકોએ શ ું કરવ ું તેની માકહતી આપે છે. તે કામદારોને સ લર્ હોવી જોઇએ અને/અથવા 
સ્પષ્ટ્ટપણે પ્રદતર્િત થયેલી હોવી જોઇએ. 

o જોખમ મલૂવણીએ ઊબચત રીતે અંદાજ લર્ાવી ર્કાય તેવા સુંકટો ઓળખવા જોઇએ, જેમાું આર્, 

તવસ્ફોટ, તબીબી સુંકટ, ખતરનાક રસાયણો સાથેના બનાવો, બોમ્બનો ખતરો, સર્સ્ત્ર અથડામણ અને 
ક દરતી આફતોનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 

o સુંકટ કાયગવાહીઓ અને સ્થળ ખાલી કરાવવાની યોજનાઓના ઘડતર, અમલ અને ચકાસણી વખતે 
ફાયર તવર્ાર્, તબીબી સેવાદાતા અને જ્યાું ઉપલબ્ધ હોય ત્યાું પોલીસ જેવી સ્થાતનક સુંકટ પ્રતતર્ાવ 
સેવાઓને સામેલ કરો અને તેમની સાથે પરામર્ગ કરો. 

o સ્થળ ખાલી કરવાની કવાયત સકહત યોજનાઓની તનયતમત ચકાસણી કરો. તપાસો કે દરેક વ્યન્ટત 
સલામત રીતે અને સમયસર સ્થળ ખાલી કરી ર્કે છે. 

o ચકાસણી અથવા વાસ્તતવક ઘટનામાુંથી ર્ીખેલા બોધપાઠનો સુંકટ કાયગવાહીઓની સમીિા અને 
સ ધારો કરવા માટે ઉપયોર્ કરવો જોઇએ. 

o કવાયતન ું અર્ાઉથી આયોજન કરીને અને તમામ વસ્ત  ઓ સલામત કયાગ બાદ કવાયત હાથ ધરીને 
સુંકટ કવાયત દરતમયાન વસ્ત  ઓની ચોરી થવાની બચિંતાને તનવારી ર્કાય છે. 

o સ્થળ ખાલી કરવાના માર્ો અને બારીઓ સ્પષ્ટ્ટપણે પ્રદતર્િત થવા જોઇએ. 
o ખનન િેત્રના સભ્યોએ િાંકિ પ્રવતિાવની પણ સમીિા કરવી જોઇએ. 
 

 િીઓપી 21.9: ઘિના તપાિ: સભ્ય આરોગ્ય અને સ રિા ઘટનાઓની તપાસ કરરે્ અને સ ધારા માટેની તકોને 
ઓળખવા માટે સુંબ ુંતધત જોખમોનાું તનયુંત્રણોની સમીિાઓમાું પકરણામોને દર્ાગવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તપાસમાું ઘટનાન ું મળૂ ર્ોધવાનો પ્રયાસ થવો જોઇએ નહીં કે માત્ર છેલ્લી ઘટના કે જેને કારણે 
ઘટના બની છે. 

o ઘટનાઓમાું ન કસાનથી લર્ર્ર્ બચી ર્યા હોય તેવી પકરન્સ્થતતઓનો સમાવેર્ થવો જોઇએ જ્યાું 
સીધા પકરણામો કદાચ મામલૂી જણાતા હોય પરુંત   સ ુંર્તવત પકરણામો ર્ુંર્ીર હોઇ ર્કે છે. 

o ઘટનાઓ અને ર્યજનક બનાવોના કામદાર આરોગ્ય અને સલામતી પ્રતતતનતધઓને જાણ કરો અને 
કામદારો અને/અથવા તેમના પ્રતતતનતધઓને તપાસ પ્રકક્રયામાું સામેલ કરો. 
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તપાિો: 
 તમ ેદરેક કાયગસ્થળ પર આરોગ્ય અન ેસલામતીની જવાબદારી માટે કોઇ વ્યન્ટતની તનમણકૂ કરી છે? 

 તમ ેઆરોગ્ય અન ેસલામતી અંરે્ના સ્થાતનક કાયદા અને તનયમનોથી વાકેફ છો? 

 સીઓપી 21.2માું તનધાગકરત કરવામાું આવલેી જરૂકરયાતોની સમાન રૂપતા સ તનતિત કરવા માટે કાયગસ્થળન ું ઇસસ્પટેર્ન 
કરેલ ું છે? 

 તમ ેકાયગસ્થળ ખતરાના જોખમની મલૂવણી અન ેજોખમો ઘટાડવા માટે તનયુંત્રણોનો અમલ કરેલો છે? 

 આરોગ્ય અન ેસલામતી અંરે્ની તકલીફો મનેેજમસેટ સમિ રજૂ કરવા માટે કોઇ વ્યવસ્થા અમલી છે? 

 શ ું કમગચારીઓ જાણ ેછે કે અકસ્માત અથવા સુંકટના સમયે શ ું કરવ ું? 

 શ ું કામ સુંબુંતધત ખતરા અન ેતનયુંત્રણો અંરે્ તાલીમ આપલેી છે?  

 શ ું યોગ્ય પીપીઈ તનશ લ્ક પરૂા પાડવામાું આવલેા છે અન ેકુંપનીની નીતત અન ેતનયમનકારી જરૂકરયાતોન ેઅન રૂપ 
તનેો ઉપયોર્ થાય છે? 

 શ ું યોગ્ય ઓન-સાઇટ આરોગ્ય અન ેતબીબી સ તવધાઓ ઉપલબ્ધ છે? 

 શ ું સુંર્તવત સુંકટો માટે સ્થળ ખાલી કરવા માટેની યોજનાઓ અમલી છે અન ેયોજનાઓ પ્રદતર્િત કરેલી અન ે
ચકાસલેી છે? 

 ઘટનાઓની તપાસ હાથ ધરવા માટે કાયગવાહીઓ અમલી છે? 

o ખાસ કરીને મોટી ઘટનામાું જ્યાું ઉપલબ્ધ હોય અને ર્ક્ય હોય ત્યાું તપાસ ટીમના ર્ાર્ તરીકે 
સ્વતુંત્ર કમગચારી અને/અથવા બાહ્ તનપણૂતાનો ઉપયોર્ કરો. 

o ઘટનાને ફરીથી બનતા અટકાવવા માટે સ ધારાત્મક પર્લાઓનો અમલ સ તનતિત કરો અને અમલમાું 
આવ્યા બાદ આ પર્લાઓની અસરકારકતા નક્કી કરો. 

o મોટા કાયગસ્થળોએ વલણો નક્કી કરવા માટે ઘટનાઓન ું તવશ્લેષણ કરવ ું જોઇએ. 
o સ્થાનક તનયમન હઠેળ અથવા જ્યાું તનયમનો અન્સ્તત્વમાું નથી ત્યાું કાયગસ્થળ ઘટનાઓના રેકોડગ 

ઓછામાું ઓછા 3 વષગ માટે રાખવા જરૂરી છે. જ્યાું ઘોંઘાટને કારણે બહરેાર્ આવવી અથવા 
વ્યવસાતયક કેસસર જેવા લાુંબા સ ષ પ્ત રોર્ોની ર્ક્યતા છે ત્યાું વ્યવસાતયક આરોગ્ય ટેડા 30 વષગ 
માટે રાખવો પડી ર્કે છે. 

 

 િીઓપી 21.10: કોબાલિ-મતુત સ્કેઈફ: જે સભ્યો હીરાના કકટિંર્ અને પોબલતર્િંર્માું જોડાયેલા છે તેઓ કોબાલ્ટ-
મ ટત હીરા-ફળદ્ર  પ સ્કાઇફ્સનો ઉપયોર્  કરરે્ 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કોબાલ્ટ-ધરાવતી રજકણ શ્વાસમાું જવાથી ર્ુંર્ીર આરોગ્ય અસરો પેદા કરી ર્કે છે. 
o પ ક્ષ્ટ્ટ કરો કે કકટિંર્ અને પોલીતર્િંર્ એકમોમાું વપરાતા તમામ ડાયમસડ-ઇન્મ્પ્રગ્નેટેડ સ્કેઈફ માટે 

સપ્લાયર રે્રસટી આપે કે તે કોબાલ્ટ-મ ટત છે. 
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લઘ ુકારોબારો માિે આરોગ્ય અને િલામતી વ્યવસ્થાપન 

 

લઘ  કારોબાર માટેના લાિબણક ખતરાના િેત્રો અને તેના ઉપાયના રસ્તાઓમાું નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છે: 

1. આગ સ તનતિત કરો કે એચ્ટસ્ટસગ્ય ર્સગ (અન્ગ્નર્ામકો) ઉપલબ્ધ હોય, તે યોગ્ય જાળવણીવાળા અને ક્યા પ્રકારની આર્માું તેનો ઉપયોર્ કરવો તેની 
સ્પષ્ટ્ટ સચૂના સાથેના હોય. તમામ ફાયર એચ્ટઝટ્સ અવરોધકહન સરળ હોય અને એચ્ટઝટ માટેના સુંકેતો યોગ્ય રીતે પ્રકાતર્ત હોય. 

2. વીજળી પ્લગ્સ, સોકેટ્સ, સ્વીચ સારી ન્સ્થતતમાું હોય. ફરસ પર એટસ્ટેસર્ન કોર્ડ ગસ પડેલા ના હોય, જે લાગ  પડતા કાયદા મ જબ ચકાસેલા અને 
નામકરણ કરેલા હોવા જોઇએ. સેફ્ટી સ્વીચો ઇલેક્ટરકલ સ્વીચબોડગસની અંદર વાયરો સજ્જજડ રીતે કફટ કરેલી હોય.  

3. રિાયણો કાયગસ્થળ રસાયણો અને સેફ્ટી ડેટા ર્ીટ (એસટીએસ) વતગમાન સમયની હોય. રસાયણો સાથેની કામર્ીરી અને સુંગ્રહ એસડીએસ 
માર્ગદતર્િકા મ જબ હોય અને રસાયણોનો ઉપયોર્ કરતા કમગચારીઓને તેના સલામત ઉપયોર્ની તાલીમ આપલેી હોય. 

4. ન્સ્લપ્િ, ડરપ્િ અને ફોલિ કાયગ તવસ્તારો સાફ, વ્યવન્સ્થત અને સ પ્રકાતર્ત હોય. કમગચારીઓ સાન કૂળ પર્રખા પહરેે. 
5. સ્િોરેજ અને રેડકિંગ રેકકિંર્ તસસ્ટમ ન્સ્થર અને સારી ન્સ્થતતમાું હોય અને તે તનધાગકરત સેફ વકકિંર્ લોડન ું પાલન કરે અને તેને અન રૂપ પ્રદર્ગન કરે. 
6. ઘોંઘાિ ઘોંઘાટ પેદા કરતી હોય તેવી પ્રકક્રયાઓ અથવા સાધનો દૂર કરો અથવા ઘટાડો. જ્યાું લાગ  પડત ું હોય ત્યાું, શ્રવણ રિણ ઉપલબ્ધ હોય 

અને રિણાત્મક સાધનો પહરેવા ફરજજયાત છે તેવ ું સચૂન પ્રદતર્િત કરતા બચિો હોય. 
7. ઊંચાઈ મેઝાતનન ફ્લોસગ સલામત સ લર્તા અને પતન રિણ ધરાવે, હસેડરેઇલ્સ સ રબિત હોય અને પર્તથયા સારી જાળવણીવાળા હોય અને 

પ્લેટફોમગ તનસરણીઓ ઔદ્યોબર્ક શે્રણીની અને માપદુંડને સ સુંર્ત હોય. 
8. માનવીય કામગીરી ખતરનાક માનવીય કામર્ીરી દૂર કરવામાું આવે. કામ અથવા સ્ટોરેજ માટે પ રતી જગ્યા પરૂી પાડવામાું આવે અને વસ્ત  ઓની 

હરેફેર માટે રોલીઓનો ઉપયોર્ કરવામાું આવે. કાયગ તવસ્તારની ઊંચાઈ ઘ ૂુંટણની ઊંચાઈથી નીચી અને ખર્ાની ઊંચાઈથી વધ  ના હોય અને 
કામદારના ર્રીરની નજીક હોય. 

9. પ્રાથવમક િારવાર પ્રાથતમક સારવાર બોટસ સરળતાથી ઉપલબ્ધ અને યોગ્ય પ રવઠા સાથેન ું હોય. લાયકાતપણૂગ પ્રાથતમક સારવાર સ્ટાફ ઉપલબ્ધ 
હોય અને સ્ટાફ તેના અંર્ે જાણતો હોય. તમામ સ્ટાફને આપી ર્કાય તેટલી પ રતી સ તવધાઓ હાજર હોય. 

10. મશીનરી મર્ીનરી અને સાધનોની સરળ સ લર્તા પરૂી પાડવામાું આવે. તેના ચબલત ર્ાર્ો લોકોને અથડાય નહીં કે લોકો સ ધી પહોંચે નહીં અને 
મર્ીનરી સાથે જોડાયેલા અસય ખતરાઓ જેમકે, ધમૂાડા, રસાયણો અને ઘોંઘાટની મલૂવણી થાય. 

 

કાયગસ્થળ સલામતી મ શ્કેલ ના હોવી જોઇએ. તમે નીચેના દર્ાગવેલા પર્લા અન સરીને કાયગસ્થળ પર આરોગ્ય અને સલામતી સ ધારી ર્કો છો અને તેન ું 
વ્યવસ્થાપન કરી ર્કો છોઃ 
 

પગલુાં 1 – લાગ ુપિતા કાયદા અને જવાબદારીઓ 

સૌ પ્રથમ તો તમારા કારોબાર પર લાગ  પડતા વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી કાયદા અને તનયમનો ર્ોધો, કોની પાસે ચોક્કસ જવાબદારી છે તેની 
જાણકારી મેળવો. તે વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી પ્રત્યે તમારો અબર્ર્મ રચી ર્કે છે. 
 

પગલુાં 2 – િલામત રીતે કામ કરવાનુાં આયોજન કરો 
કામના સ્થળે સલામતીમાું તમારા એકમોમાું કઇ પ્રવતૃત્તઓ થાય છે તેના આયોજન અને તવચારનો સમાવેર્ થાય છે. આમ કરવાથી તમને આવી 
પ્રવતૃત્તઓમાુંથી જોખમ પેદા કરી ર્કે તેવા કામ અને કાયગવાહીઓ અલર્ તારવવામાું મદદ કરી ર્કે છે. 
 

પગલુાં 3 – તમારા કમગચારીઓને િામેલ કરો 
કાયગસ્થળ પર કમગચારીઓના આરોગ્ય અને સલામતીને અસર કરી ર્કે તેવા તનણગયો લેતા પહલેા કમગચારીઓ અને જ્યાું સ સુંર્ત હોય ત્યાું ઓન-સાઇટ 
કોસરાટટરો સાથે પરામર્ગ કરવો અને વાતાગલાપ કરવો અને તેમને તનણગય પ્રકક્રયામાું સામેલ કરવા અને યોર્દાન આપવાના રસ્તાઓ સ્થાતપત કરવા જરૂરી 
છે. 
 

પગલુાં 4 – કાયગવાહીઓ વવકિાવો 
ખતરાઓના વ્યવસ્થાપન માટે કાયગવાહીઓ અને પ્રકક્રયાઓ તવકસાવો અને તેનો અમલ કરો, તનયુંત્રણો અમલી બનાવો અને તેમના ઉપયોર્થી આરોગ્ય 
અને સલામતી પર પેદા થતા કોઇ પણ જોખમની મલૂવણી કરો. 
 

પગલુાં 5 – તમારા કમગચારીઓને જાણ કરો અને તાલીમ આપો 
કામ અને કાયગસ્થળમાું જોખમ અંર્ે કમગચારીઓ અને જ્યાું સ સુંર્ત હોય ત્યાું ઓન-સાઇટ કોસરાટટરોને જાણ કરો અને તાલીમ આપો. કમગચારીઓ, ખાસ 
કરીને જેઓ કાયગસ્થળ અને કામ માટે નવા છે તેમને માકહતી, તાલીમ અને તનરીિણ પરૂ ું પાડો. તાલીમ સાદી તાલીમ તપાસ સચૂીથી લઇને કામ પર 
તાલીમ અથવા વધ  સ તનયોજજત તાલીમ સ ધીની હોઇ ર્કે છે. પ્રવતૃત્તઓના સ્વર્ાવ, ખતરા અને તનયુંત્રણોને આધારે સૌથી યોગ્ય અથવા સુંયોજનનો 
ઉપયોર્ કરો. 
 

પગલુાં 6 – દેખરેખ અને િમીક્ષા 
આરોગ્ય અને સલામતી માટે તમે લીધેલા તમામ પર્લાઓ પર તનયતમત રીતે દેખરેખ રાખો અને તેની સમીિા કરો. કાયદામાું અથવા તમારા પકરસરમાું 
થતી પ્રવતૃત્તઓ અથવા ઉપયોર્માું લવેાતી સામગ્રીમાું કોઇ પણ ફેરફાર થાય તો તનયુંત્રણો, કાયગવાહીઓ અને માકહતીમાું તેને અન રૂપ ફેરફાર કરો. આરોગ્ય 
અને સલામતી વ્યવસ્થાપન એક તનરુંતર પ્રકક્રયા છે અને તે તમારા કારોબારનો એક કહસ્સો હોવો જોઇએ. તમારી પ્રકક્રયાઓ, કામર્ીરી અને સ્ટાફ સમય 
જતા બદલાઈ ર્કે છે અને તેની સાથે જોખમ પણ બદલાઈ ર્કે છે. તમારી પ્રણાલીઓ કમગચારીઓ અને ઓન-સાઇટ કોસરાકટરોની સ ખાકારી અને સલામત 
કાયગસ્થળ વાતાવરણ પરૂ ું પાડે છે તે સ તનતિત કરવા માટે તમારી પ્રણાલીઓની સતત સમીિા કરો. 
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટ પર આરોગ્ય અને સલામતીના મ દ્દા પર વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

 અવેરનેસ એસડ તપ્રપેડગનેસ એટ ધ લોકલ લેવલ (એપીઇએલએલ) ફોર માઇતનિંર્ (2001) 

www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0055/PA 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – ગડૂ પે્રક્ટટસ ઇન ઇમરજસસી 
તપ્રપેડગનેસ એસડ કરસ્પોસસ 

www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-
response 

િારતમાાં આરોગ્ય અને િલામતી માિેના વનયમનો 
 

ઇસડીયન ફેટટરીઝ એટટ 1948 આરોગ્ય અને િલામતી જોર્વાઇન ેસુંર્તવત સ સુંર્ત હોય તેવી ચોક્કસ પ્રકાર અન ેકદની ફેટટરીઓ 
માટે અનકે જરૂકરયાતો તનધાગકરત કરે છે. ત ેનીચ ેમ જબ છે અને સભ્યો અન ેઓકડટરોએ સમાન રૂપતા રેકટિંર્ નક્કી કરતી વખત ે
નીચનેા પકરબળોન ેધ્યાનમાું લવેા જોઇએ. 
 

a) સલામતી અતધકારીની તનમણકૂ:  આ ભતૂમકાઓ માટે લાયકાતપણૂગ વ્યવસાતયકોની ર્રતી કરવી ર્ારતના કેટલાક 
ર્ાર્ોમાું પડકારજક છે. આરજેસી પ્રમાણીકરણ (સીઓપી 21.1) માટે ફેટટરી એટટની જરૂરીયાતોના અમલન ેટેકો 
આપવા માટે બાહ્ આરોગ્ય અન ેસલામતી તાલીમના અસય સ સુંર્ત સ્વરૂપોનો સમાુંતર સાધન તરીકે ઉપયોર્ કરી 
ર્કાય છે. 

b) કલ્યાણ અતધકારીની તનમણકૂ:  આ ભતૂમકાઓ માટે લાયકાતપણૂગ વ્યવસાતયકોની ર્રતી કરવી પણ અસયની જેમ 
પડકારજક છે. આરજેસી પ્રમાણીકરણ (સીઓપી 21.1) માટે ફેટટરી એટટની જરૂરીયાતોના અમલન ેટેકો આપવા માટે 
બાહ્ કમગચારી વ્યવસ્થાપન અથવા ઔદ્યોબર્ક સુંબુંધ તાલીમના અસય સ સુંર્ત સ્વરૂપોનો સમાુંતર સાધન તરીકે 
ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. 

c) પકરસર પર એમ્બ્ય લસસ રૂમ/ તાલીમબદ્ધ પકરચાકરક/ડોટટરની જોર્વાઈઃસીઓપીની જરૂકરયાત મ જબ કાયગસ્થળ 
પર પ્રાથતમક સારવારની જોર્વાઈ અન ેઓછામાું ઓછો એક તાલીમબદ્ધ પ્રાથતમક સારવારકતાગ હાજર હોવો જોઇએ- 
આની રે્રહાજરી મોટી બબન-સમાન રૂપતા ર્ણાર્.ે આરજેસી પ્રમાણીકરણ (સીઓપી 21.1) માટે ફેટટરી એટટની 
જરૂરીયાતોના અમલન ેટેકો આપવા માટે પ્રાથતમક સારવાર અથવા પકરચાકરકા રૂમ જેવી ઓન-સાઇટ સ તવધા અને 
જ્યાું જરૂકરયાત હોય ત્યાું સ્થાતનક હોન્સ્પટલ સ ધીની યોગ્ય પકરવહન સ તવધાનો સમાુંતર સાધન તરીકે ઉપયોર્ કરી 
ર્કાય છે. એવા પણ દાખલા છે જેમાું કેટલીક ફેટટરીઓએ એમ્બ્ય લસસ રૂમ પરૂો પાડવાનો ખચગ ર્ાર્માું વહેંચવાની 
ર્ોઠવણ કરી છે, જે આરજેસી પ્રમાણીકરણ (સીઓપી 21.1, 21.7) માટે સ્વીકાયગ હર્.ે 

d) કેસટીનની જોર્વાઈ: જ્યાું કેસટીનની સ તવધા પરૂી પાડવામાું આવ ેછે ત્યાું સીઓપી મ જબ સ્વચ્છતા અન ેસલામત 
અન ેસ લર્ પીવાન ું પાણી ઉપલબ્ધ હોવ ું જરૂરી છે (21.2એ અન ેબી). ર્ોજન માટેન ું ર્્થ , યોગ્ય સમય અન ે
ફેટટરીની બહાર બનેલા ખોરાકની ર્ૌતતક સ લર્તાનો આરજેસી પ્રમાણીકરણ (સીઓપી 21.1) માટે ફેટટરી એટટની 
જરૂકરયાતોના અમલન ેટેકો આપવાના સમાુંતર સાધન તરીકે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. 

e) ઘોકડયાઘરની જોર્વાઈ:  જ્યાું ઘોકડયાઘર પરૂા પાડવામાું આવ ેછે ત્યાું સીઓપીની જરૂકરયાત મ જબ ત ેસ્વચ્છ હોય 
અન ેત્યાું સલામત અન ેસ લર્ પીવાન ું પાણી ઉપલબ્ધ હોય અન ેસાફ અન ેસ્વચ્છ ધોલાઈ અને ર્ૌચાલય સ તવધાઓ 
ઉપલબ્ધ હોય ત ેજરૂરી છે (21.2એ, બી અન ેસી). ફેટટરીઝ એટટ મ જબ જ્યાું ઓન-સાઇટ ઘોકડયાઘરની જોર્વાઇ 
જરૂરી છે પરુંત   કામદારો ઓન-સાઇટ સ તવધાનો ઉપયોર્ કરવા ઇચ્છતા નથી ત્યાું કામદારો પાસેથી તમેન ેઓફસાઇટ 
બાળસુંર્ાળની પ રતી સ લર્તા છે તવે  ું દર્ાગવતો તમેના હસ્તાિરવાળો પત્ર જરૂરી છે. આ તનવદેનો લેવા માટે 
કામદારો પર કોઇ જબરદસ્તી કરવામાું આવી નથી તનેી ખરાઈ કરવા માટે ઓકડટરોએ કામદારોની મ લાકાત કરવી 
જોઇએ. 

 
 

http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0055/PA
http://www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response
http://www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response
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 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેસટ ફે્રમવકગ  –  

તપ્રન્સસપલ 5 – સીક કક્સટસયઅૂસ ઇમ્પ્રવૂમેસટ ફોર અવર હલે્થ એસડ સેફ્ટ પફોમગસસ 

www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#05 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – ર્ાઇડસસ ઓન હલે્થ કરસ્ક 
એસેસમેસટ (2009) 

http://www.icmm.com/page/14733/new-guidance-on-health-risk-assessment 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) – એનવાયનગમેનટ, હલે્થ એસડ સેફ્ટી ર્ાઇડલાઇસસ  
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustaina

bility/sustainability+framework/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન(આઇએલઓ) કસવેસર્ન 176 સેફ્ટી એસડ હલે્થ ઇન માઇસસ (1995) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ)  કસવેસર્ન 155 - ઓક્ય પેર્નલ સેફ્ટી એસડ હલે્થ 

(1981) 
   www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન(આઇએલઓ)ર્લામણ 183 – સેફ્ટી એસડ હલે્થ ઇન માઇસસ (1995) 

www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R183 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન(આઇએલઓ) કોડ ઓફ પે્રક્ટટસ ઓન સેફ્ટી એસડ હલે્થ ઇન 
ઓપનકાસ્ટ માઇસસ 

www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstr
ument/wcms_107828.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી  
 www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-

safety-and-health/lang--en/index.htm 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – પ્રોગ્રામ ઓન સેફ્ટી એસડ હલે્થ એટ વકગ એસડ 
એનવાયનગમેસટ (સેફવકગ )  
www.ilo.org/public/english/protection/safework/ 

 માઇતનિંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી) – ક્રાઇતસસ મેનેજમેસટ પ્લાતનિંર્ ર્ાઇડ (2007) 

www.ખનન.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man_03_2007.pdf 

 નેર્નલ ક્સ્કન સેસટર – તનકલ એલજી 
www.nsc.gov.sg/showpage.asp?id=137 

 સેડેટસ એસડ વેરાઇટ– ફાયર સેફ્ટી બ્રીકફિંર્ (2013) 

http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/09/Sedex-Briefing-Fire-safety-August-
2013.pdf 

 સોતર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઇસટરનેર્નલ (એસએઆઇ) - SA® 8000 એબ્રીજ્ડ ર્ાઇડસસ: 2008 સ્ટાસડડગ  
www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf 

 ય . એસ. સય ચ્ટલયર રેગ્ય લેટરી કતમર્ન – ફેટટ ર્ીટ ઓન ઇરેકડયેટેડ જેમસ્ટોસસ  
www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/irradiated-gemstones.html 

 
  

http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/10-principles#05
http://www.icmm.com/page/14733/new-guidance-on-health-risk-assessment
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/sustainability+framework/environmental%2C+health%2C+and+safety+guidelines/ehsguidelines
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C176
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:R183
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107828.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_protect/@protrav/@safework/documents/normativeinstrument/wcms_107828.pdf
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man_03_2007.pdf
http://www.nsc.gov.sg/showpage.asp?id=137
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/09/Sedex-Briefing-Fire-safety-August-2013.pdf
http://www.sedexglobal.com/wp-content/uploads/2013/09/Sedex-Briefing-Fire-safety-August-2013.pdf
http://www.sa-intl.org/_data/n_0001/resources/live/SAI_AbridgedGuidance_SA8000_2008.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/irradiated-gemstones.html
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 22) પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

પયાગવરણ એ આસપાસન ું વાતાવરણ છે જેમાું એકમ કામ કરે છે, જેમાું હવા, પાણી, જમીન, ક દરતી સ્ત્રોતો, 
વનસ્પતત, આવાસ, તનવસનતુંત્ર, જૈવતવતવધતા, માનવી (માનવ કલાકૃતતઓ, સાુંસ્કૃતતક રીતે મહત્ત્વના સ્થળો અને 
સામાજજક પાસા) તથા તેના સમસવયનો સમાવેર્ થાય છે. આ સુંદર્ગમાું પયાગવરણ એક કામર્ીરીથી લઇને વૈતશ્વક 
વ્યવસ્થા સ ધી તવસ્તરે છે.  
 

પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન એ પયાગવરણને લર્તા જોખમો અને પાસાના તનયમન અને સુંચાલનની પ્રકક્રયા છે. 
તેમાું પયાગવરણન ું સીધ ું વ્યવસ્થાપન હોઈ ર્કે છે, પરુંત   મોટા ર્ારે્ તે સુંર્ઠનની પ્રવતૃત્ત, ઉત્પાદનો ક દરતી 
વાતાવરણ સાથે સમસવય ધરાવતી સેવાઓના તનયુંત્રણની વાત હોય છે. તેને તનયુંતત્રત કરીને અસર લઘ તમ 
કરવામાું આવે છે અને ર્ક્ય હોય ત્યાું પયાગવરણ પર હકારાત્મક અસર પાડવામાું આવે છે. 
 

સ્ત્રોતઃ 
 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા (2013)માુંથી સારાુંર્  
 ISO14000 ર્રતો અને વ્યાખ્યા 

 

સીઓપીની પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન કલમ તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

સીઓપીની પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન જોર્વાઇને જોખમી પદાથો, કચરો અને ઉત્િગગ, કુદરતી સ્ત્રોતના ઉપયોગ 
સાથે વાુંચીને અમલમાું મકૂવી જોઈએ તથા ખાણ ઉદ્યોર્ના સભ્યો માટે અિરની મલૂવણીની જોર્વાઇઓ પણ 
જૂઓ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 
તમામ કદ અને તવર્ાર્ની કુંપનીઓ પયાગવરણ રિણને ર્ુંર્ીરતાથી લઈને કારોબારના લાર્ મેળવવા માટે વધ ને વધ  
સિમ બની રહી છે. પયાગવરણના રિણથી નફામાું મળતા કારોબારના લાર્ોમાું સુંચાલકીય ખચગમાું ઘટાડો, સામગ્રીના 
ઉપયોર્માું ઘટાડો, કામદારોની પ્રતતબદ્ધતામાું વધારો અને બ્રાસડના મલૂ્યમાું વધારાનો સમાવેર્ થાય છે. અગ્રણી 
કુંપનીઓ હવે તમામ ઉદ્યોર્ પ્રવતૃત્તના આયોજન, સુંચાલન અને તેને બુંધ કરવામાું પયાગવરણને લર્તા પાસાઓન ું 
અસરકારક સુંકલન કરવાનો ધ્યેય ધરાવે છે. પયાગવરણને લર્તા દેખાવની પ્રતતબદ્ધતાને વ્યાખ્યાતયત કરતી 
કુંપનીઓએ તેમના સાહસને સફળ બનાવે તેવી કારોબાર વ્યવસ્થાતુંત્ર અને વ્યવસ્થાપનન ું વલણ અપનાવ્ય ું છે. 
 

પયાગવરણીય રિણન ું વલણ તવકસાવવાનો આધાર લાગ  થતા કાયદા અને તનયમનો, ઉદ્યોર્ના પાસા અને અસરો 
અને રોકાણકારો, ગ્રાહકો, સમ દાયો અને પયાગવરણીય સુંર્ઠનો જેવા કહસ્સેદારોના રસ પર રહલેો છે. કારોબારની 
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પ્રવતૃત્ત તથા પ્રકક્રયાન ું કાળજીપવૂગક મલૂ્યાુંકન હુંમેર્ા કરવ ું જોઈએ જેથી પયાગવરણને ર્ુંર્ીર અને િતતપણૂગ ન કરી 
ર્કાય તેવ ું ન  કસાન થત ું અટકાવી ર્કાય. કેટલાક તવકલ્પો તવચારણા હઠેળ છે ત્યારે એવા તવકલ્પો અંરે્ તવચારવ ું 
જોઈએ જેમાું પયાગવરણને ર્ુંર્ીર ન કસાન થત ું રોકી ર્કાય અને જે ખચગની બાબતમાું કાયગિમ હોય. તેમાું ‘કુંઇ ન 
કરવ ું’ તવકલ્પની અસર અંરે્ તવચારણાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

પાયાના સ્તરે તનવસનતુંત્રના રિણ મારફત પયાગવરણ પર તવપરીત અસરનો ઘટાડો માપી ર્કાય છે જે તમામ 
આવશ્યક પયાગવરણીય પ્રકક્રયા કરવા અને લાુંબા ર્ાળે ઉત્ક્રાુંતતની િમતા ટકાવવા સિમ હોય. જ્યારે કોઇ 
તનવસનતુંત્રની પયાગવરણીય સુંકબલતતા ઘટે ત્યારે તસસ્ટમની િમતા અને તવકાસ સાથે સુંકળાયેલ પકરવતગન સહન 
કરવાની તેમની જનીની િમતા પણ ઘટી જાય છે. લોકો તનવસનતુંત્રની સુંકબલતતા અને તેના દ્વારા મળતી સેવા 
પર તનર્ગર હોય છે. ખાસ કરીને ર્રીબ અને નબળા લોકો તેના પર અવલુંબબત હોય છે. પયાગવરણની અસરના 
ટકાઉ વ્યવસ્થાપનમાું યોર્દાન આપવામાું મોટા અને નાના કારોબાર ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે.  
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન માટે ઘણા ધોરણો તવકસાવવામાું આવ્યા છે. ઉદ્યોર્જર્ત માટેની સ્વૈચ્ચ્છક પહલેમાું 
ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ અને ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડર્ડ ગસ નો 
સમાવેર્ થાય છે. ગ્લોબલ કોમ્પેટટમાું જણાવાય ું છે કે બબઝનેસે 1) પયાગવરણના પડકારો પ્રત્યે પવૂગસાવધાની 
વલણને ટેકો આપવો જોઈએ 2) વધારે પયાગવરણીય જવાબદારીને ઉતે્તજન આપવા પહલે કરવી જોઈએ અને 3) 
પયાગવરણલિી ટેકનોલોજીના તવકાસ અને પ્રસારને પ્રોત્સાહન અને તવકાસ પરૂ ું પાડવ ું જોઈએ. આઇએફસી 
પરફોમગસસ સ્ટાસડર્ડ ગસ એ આઇએફસીના ગ્રાહકોની જરૂકરયાત છે, પરુંત   ઇટવેટર તપ્રન્સસપલ્સ જેવા અસય પહલેના 
ધોરણોમાું પણ તેનો સુંદર્ગ આપવામાું આવે છે.  
 

સૌથી વધ  પ્રચબલત વ્યવસ્થાપનના ધોરણો આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડ સુંર્ઠન દ્વારા તવકસાવવામાું આવેલા છે જે 
તમામ પ્રકારના સુંર્ઠનોને લાગ  કરવા તૈયાર કરવામાું આવ્યા છે. આઇએસઓ 14000 શે્રણી સુંર્ઠનોને 
પયાગવરણીય મ દ્દાના વ્યવસ્થાપન માટે તસસ્ટમના અમલીકરણ માટે જોખમ આધાકરત વ્યવસ્થાપન માળખ ું પરૂ ું 
પાડે છે. ખાસ કરીને તે અસરકારક પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીના ચાવીરૂપ તત્વો માટે તવરે્ષતાઓ અને 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. 
 
 

રાટરીય કાયદો 
કાયદાના સુંદર્ગમાું પયાગવરણનો તસદ્ધાુંત પરુંપરાર્ત રીતે માનવ તનતમિત અને ક દરતી પયાગવરણ પર આધાકરત 
છે. મોટા ર્ાર્ના દેર્ો પયાગવરણના રિણ, પ્રદૂષણ તનયુંત્રણ અને પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપનના સુંબ ુંધમાું કાયદા 
અને તનયમનો ધરાવે છે. ઘણા રાષ્ટ્રો અને રાજ્યના સયાયિેત્રમાું વધારાની ચોક્કસ ર્રતો રાખવામાું આવે છે જેન ું 
વાય  અને પાણીની ગ ણવત્તા, જૈવતવતવધતા અને જમીન વ્યવસ્થાપન, ઘોંઘાટ અને કચરાના તનકાલના સુંદર્ગમાું 
પાલન કરવાન ું હોય છે. કેટલાક પ્રકારની ઔદ્યોબર્ક કામર્ીરીને પયાગવરણીય રિણ કાયદા હઠેળ જ પરવાના 
આપવામાું આવે છે અને આવા પરવાના માસયતાપ્રાપ્ત હોવા જોઈએ તથા હુંમેર્ા તેન ું પાલન થવ ું જોઈએ. 
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D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી  22.1: જોખમો, અિર અને કામગીરીઃ: સભ્યો પયાગવરણીય જોખમો, પયાગવરણીય અસરો અને 
પયાગવરણીય કાયગદેખાવના સ ધારા માટેની તકોને ઓળખરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o તમામ કારોબાર પ્રકક્રયા અને પ્રવતૃત્તઓની સમીિા કરવી જોઈએ અને પયાગવરણ પર નોંધપાત્ર તવપકરત 

અસર કરવાની િમતા ધરાવતા હોય, જેમ કે મોટા પ્રમાણમાું કચરો બહાર પાડે અથવા જોખમી સામગ્રી 
અને પ્રકક્રયા ધરાવતા હોય, તેને ઓળખવા જોઈએ. જોખમો અને અસરમાું વાય  અને પાણીના પ્રદૂષણ, 

સામગ્રી અને ઉજાગના ઉપયોર્, ઘોંઘાટ અને દૃશ્યમાન અસરનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે. 
o સુંવેદનર્ીલ અને આસપાસના પયાગવરણીય ગ્રહણકતાગઓને ઓળખવા જોઈએ જેમ કે ક દરતી જળમાર્ગ, 

વનસ્પતત, સજીવસકૃ્ષ્ટ્ટ અને વસવાટ તથા અસરગ્રસ્ત થઇ ર્કે તેવા નજીકના સમ દાયો. 
o પયાગવરણની કામર્ીરી સ ધારવા માટેની તકમાું ઓછી જોખમી સામગ્રી અને પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરીને 

સ્ત્રોતને જોખમ તથા અસર ઘટાડવા પર ધ્યાન આપવ ું જોઈએ તથા ત્યાર બાદ જોખમો અને અસર 
લઘ તમ કરવા માટે અસરકારક તનયુંત્રણોના ઉપયોર્ને ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ. 

o જોખમોન ું અસરકારક રીતે વ્યવસ્થાપન ન થાય અથવા સ્વીકાયગ મયાગદા કરતા તનકાલ વધી જાય તે 
અંરે્ના જોખમોનો તવચાર કરો. 

o જોખમની મલૂવણી કારોબારના સુંજોર્ોને અન રૂપ હોવી જોઈએ અને સુંર્તવત રીતે ખામીય ટત પ્રકક્રયા 
પેદા થવાને લર્તા મ દ્દા ઓળખવા જોઈએ. નાના અને મધ્યમ સાહસો દ્વારા ઉપયોર્માું લઇ ર્કાય તેવા 
જોખમ તનવારણના મ ખ્ય મ દ્દા માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી ટલૂકકટ જૂઓ. વૈકચ્લ્પક રીતે સભ્યો 
જોખમો અને અસય મહત્ત્વની અસરોના દસ્તાવેજીકરણ માટે પોતાની જોખમ મલૂવણી પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ 
કરી ર્કે છે.  

 

 િીઓપી 22.2: વનયાંત્રણોઃસભ્યો ઓળખી કાઢવામાું આવેલ પયાગવરણીય જોખમો અને નોંધપાત્ર પયાગવરણીય 
અસરોને સયનૂતમ કરવા અને ર્મન માટે, અને પયાગવરણીય કાયગદેખાવને સ ધારવા માટે તનયુંત્રણોનો અમલ 
અને સમીિા કરરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o જોખમના સુંચાલન અને પયાગવરણીય અસર લઘ તમ કરવા માટે તનયુંત્રણો તવકસાવતી વખતે 

તનયુંત્રણોના ક્રમને તવચારણા હઠેળ લેવો જોઈએ. સૌથી વધ  યોગ્યથી લઇને સૌથી ઓછા યોગ્ય તવકલ્પ 
સ ધીના ક્રમમાું નાબદૂી, અવેજી, ર્મન, માવજત અને તનકાલનો સમાવેર્ થાય છે. કામર્ીરીની પ્રકક્રયા, 
ઉત્પાદન, કામની પદ્ધતત અથવા કાચી સામગ્રીમાું ફેરફાર કરીને આ તવકલ્પો તસદ્ધ કરી ર્કાય છે. 
 નાબદૂી એટલે જેમાું જોખમ દૂર કરવામાું આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે પ્રદૂષક પેદા થતો નથી કે 

ઉત્પાદન થત ું નથી.  
 અવેજીમાું જોખમી કે અસર પેદા કરતી હોય તેવી કાચી સામગ્રી અથવા પ્રકક્રયાની જગ્યાએ 

ઓછી ન કસાનકારક વસ્ત   લાવવામાું આવે છે.  
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 શમનની પ્રકક્રયામાું જોખમ કે અસરની તીવ્રતા ઓછી કરવામાું આવે છે અને તેમાું પ નઃઉપયોર્ 
અથવા કરસાઇચ્ટલિંર્નો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે.  

 જોખમની માવજત એ તનયુંત્રણ અને ઘટાડાના ક્રમમાું નીચલી પાયરીએ છે. પયાગવરણ પર ઝેરી 
અથવા જોખમી અસરમાું ઘટાડો કરવા જોખમની માવજત કરવામાું આવે છે. 

 વનકાલ એ પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપનનો સૌથી ઓછો પસુંદ કરવામાું આવતો તવકલ્પ છે અને તે 
મ ખ્યત્વે કચરાના ઉત્પાદન સાથે લાગ  થાય છે. 

o તનયુંત્રણના પર્લાુંના સુંદર્ગમાું લેબખત નીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓ તવકસાવવી જોઈએ, ખાસ કરીને જ્યારે 
કારોબાર કામર્ીરી અને પ્રકક્રયામાું નોંધપાત્ર અસર પડવાની અથવા પયાગવરણીય તનયમનોનો ર્ુંર્ 
થવાની ર્ક્યતા હોય. પ્રકક્રયામાું દેખરેખ, માપણી અને નોંધણી, તનકાલ અને ઉત્સર્જન વરે્રેનો સમાવેર્ 
થઇ ર્કે છે. અસરમાું કેટલો ફેરફાર થયો છે જેનો જ્થો નક્કી કરીને સ ધારા તથા તનયુંત્રણના પર્લાુંમાું 
ફાયદા મેળવી ર્કાય છે. જોકે નાના કારોબાર માટે અથવા કેટલાક પ્રકારના જોખમો માટે તે હુંમેર્ા ર્ક્ય 
બનત ું નથી. 

o સભ્યોની કામર્ીરીથી પયાગવરણ પર નોંધપાત્ર તવપરીત અસર થવાની ર્ક્યતા છે કે નહીં તે ધ્યાનમાું 
લીધા વર્ર તમામ સભ્યોએ સામગ્રીનો ઉપયોર્ ઘટાડીને, કરસાઇચ્ટલિંર્, અવેજી અથવા ઓછા જોખમી 
પદાથગના ઉપયોર્ દ્વારા કામર્ીરી સ ધારવા માટેની તકો ઓળખીને તેનો અમલ કરવો જોઈએ.  

o સતત સ ધારાન ું વલણ એ પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપનનો અબર્ન્ન કહસ્સો છે તથા તનયુંત્રણોની તનયતમત 
સમીિા થવી જોઈએ. 

 

 િીઓપી 22.3: તાલીમ:: સભ્યો સુંલગ્ન કમગચારીઓ અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સમજી ર્કાય તેવાું સ્વરૂપમાું 
અને યોગ્ય ર્ાષામાું પયાગવરણીય જોખમો અને તનયુંત્રણો તવરે્ તાલીમ અને માકહતી પરૂી પાડરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o કમગચારીઓ, ઓન-સાઇટ કોસરાટટસગ અને મ લાકાતીઓ માટે પકરચય તાલીમ તૈયાર કરીને લાગ  કરો. 
o તમામ સુંબ ુંતધત લોકો સુંર્તવત જોખમો અને વ્યવસ્થાપન તનયુંત્રણ સમજે છે તથા ખાસ કરીને જ્યાું તેઓ 

એવી પ્રવતૃત્ત સાથે સુંકળાયેલા છે જેને પયાગવરણ પર સુંર્તવત રીતે ર્ારે તવપરીત અસર થાય છે ત્યાું 
તેમની ભતૂમકા અને જવાબદારીઓ જાણે છે તે બાબતની ખાતરી કરો. 

o તાલીમનો રેકોડગ રાખો અને કરફે્રર્ર તાલીમ સત્રો માટે તેનો ઉપયોર્ કરો. 
 
 

તપાિોઃ 
 તમ ેતમારી તમામ કારોબાર પ્રવતૃત્તની સમીિા કરીન ેપયાગવરણન ેસુંર્તવત રીતે પ્રતતકૂળ અસર કરી ર્કે તવેા કારણોને 

ઓળખ્યા છે? 

 નોંધપાત્ર પ્રતતકૂળ અસરોન ેનાબદૂ કરવા અથવા તનેે ઓછામાું ઓછી અસરકારક કરવા માટેના તનયુંત્રણોન ેઓળખીને 
અમલમાું મકૂ્યા છે? 

 તમ ેતમારા પયાગવરણીય દેખાવમાું સ ધારા માટેની તકો ઓળખી છે અન ેતનેો અમલ કરી રહ્ા છો? 

 શ ું તમ ેએક સવાાંર્ી પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાબલ ધરાવો છો જે જોખમો અન ેઅસરના સ્તરન ેઅન રૂપ હોય? 
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લઘ ુઉદ્યોગો માિે સચૂનો 
સ્ત્રોતના (પાણી, રે્સ અને વીજળી) વધ  સારા ઉપયોર્ તથા લાગ  પડતા કાયદાની જોર્વાઇઓ તવરે્ માકહતર્ાર 
રહીને લઘ  ઉદ્યોર્ો યોગ્ય પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપનમાુંથી લાર્ મેળવી ર્કે છે. લઘ  ઉદ્યોર્ માટેના પયાગવરણીય 
મ દ્દામાું સામેલ છેઃ  
 ઉજાગનો વપરાર્, સામાસય રીત ેલાઇકટિંર્ અન ેપાવર માટે વીજળી તથા ર્રમી માટે રે્સ 

 પાણી 
 પાણી અન ેર્ુંદા પાણીનો તનકાલ 

 જોખમી રસાયણો અન ેજોખમી કચરાનો તનકાલ 

 

આ પકૈીના કેટલાક પયાગવરણ પર ઓછી અસર ધરાવ ેછે અથવા જકટલ વ્યવસ્થાપન પ્રણાબલ કે તનયુંત્રણોની જરૂર પડતી નથી. 
જોકે, ઓછા જોખમ કે નીચી પયાગવરણીય અસરનો અથગ એવો નથી કે તનેી ઉપિેા કરવામાું આવ.ે ઉદાહરણ તરીકે, મોટા 
ર્ાર્ના સયાયિતે્રોમાું જ્યાું સભ્યો કામ કરે છે (નાના અન ેમોટા) ત્યાું જોખમી પદાથોના સુંચાલન માટે તથા જોખમી કચરાના 
તનકાલ માટે ચ સ્ત તનયુંત્રણો છે. જોખમી કચરાના નાના કહસ્સાનો પણ સામાસય કચરાની જેમ અયોગ્ય તનકાલ કરવામાું આવ ે
તો ર્ારે દુંડ થઇ ર્કે છે. તથેી પયાગવરણના જોખમોન ેસમજીન ેઓળખીન ેયોગ્ય રીત ેસુંચાલન કરવામાું આવ ેતે મહત્ત્વન ું છે. 
લઘ  કારોબાર માટે કેટલીક સ ધારાની તકો આ પ્રમાણ ેછેઃ 
 કચરેીના સામાસય કચરાનો યોગ્ય તનકાલ કરવા અંરે્ કમગચારીઓન ેજાણ કરવી. 
 જોખમી કચરાન ું લબેલ ધરાવતી તવર્ષે કચરાપટેીઓ રાખવી-ઘણી વખત જોખમી કચરો એકઠો કરનારાઓ તમને જોખમી 

સામગ્રી સામગ્રી માટેની તવર્ષે કચરાપટેીઓ પરૂી પાડી ર્કે છે. 
 તમન ેવીજળી અથવા ઉજાગ પરૂી પાડનાર સાથ ેઓકડટ કરો જે તમન ેબચત કરવામાું મદદરૂપ બનર્ે. 
 કારોબારન ેઓછામાું ઓછો ખચગ આવ ેતવેી રીત ેપયાગવરણીય દેખાવ કેમ સ ધારવો તનેા અંરે્ તવચારો મળેવવા તમારા 

સમકિ તથા તમારા ઉદ્યોર્ સુંર્ઠનોમાું અસય ઉદ્યોર્ો સાથ ેવાત કરો. ર્ક્ય છે કે બીજા કોઈન ેપણ આવી જ સમસ્યા હોય 
અન ેતણે ેતનેો ઉકેલ લાવવા માટે કુંઇક કય ાં હોય. 

 

જોખમી પદાથો, કચરો અને ઉત્િગગ અન ેકુદરતી સ્ત્રોતના ઉપયોગ માટેની માર્ગદતર્િકા પણ જૂઓ 

 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટ પર પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન અંરે્ વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

 બબઝનેસ સોતર્યલ કરસ્પોન્સસબબબલટી (બીએસઆર)  – એનવાયનગમેસટલ સ્રેટેજી 

www.bsr.org/en/our-work/consulting-services/environmental-assessment-strategy 

 એનવાયનગમેસટ એજસસી (ય કે) 

www.environment-agency.gov.uk 

 એનવાયનગમેસટ કેનેડા  
www.ec.gc.ca 

 ગ્લોબલ કરપોકટિંર્ ઇતનતર્યેકટવ (જીઆરઆઇ) 

https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ  3 – કરસોસગ ઇકફતસયસસી એસડ પોલ્ય ર્ન 
તપ્રવેસર્ન (2012) 

http://www.environment-agency.gov.uk/
http://www.ec.gc.ca/
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
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www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD
=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 3 – કરસોસગ એકફતસયસસી એસડ પોલ્ય ર્ન 
તપ્રવેસર્ન (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/9187330049800a6baa9cfa336b93d75f/Updated_GN3-
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) – એનવાયનગમેસટ, હલે્થ એસડ સેફ્ટી ર્ાઇડલાઇસસ 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/IFC+Sustainabilit

y/Sustainability+Framework/Environmental,+Health,+and+સલામતી+Guidelines/ 

 ઇસટરનેર્નલ ઓરે્નાઇઝેર્ન ફોર સ્ટાસડડાગઇઝેર્ન (આઇએસઓ) – આઇએસઓ 14000 એનવાયનગમેસટલ 
મેનેજમેસટ તસસ્ટમ્સ 

www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_માપદુંડો/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.ht

m 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) ગ્લોબલ સ્ટેટ ઓફ ધ એનવાયનગમેસટ કરપોટગ  
www.unep.org 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ 

www.unglobalcompact.org 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ (ય એન) સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેસટ નોલેજ પ્લેટફોમગ 
www.un.org/esa/sustdev/ 

 ય .એસ. એનવાયનગમેસટ પ્રોટેટર્ન એજસસી (ઇપીએ) 

www.epa.gov 

 ય .એસ. એનવાયનગમેસટ પ્રોટેટર્ન એજસસી (ઇપીએ) – લઘ  કારોબારો રે્ટવે 

www.epa.gov/smallbusiness/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.unep.org/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.un.org/esa/sustdev/
http://www.epa.gov/
http://www.epa.gov/smallbusiness/


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  169  

 

 

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન  

(િીઓપી 23) જોખમી પદાથો  

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જોખમી પદાથગ એ એવી કોઇપણ સામગ્રી છે કે જે માનવ આરોગ્ય અને/અથવા પયાગવરણ માટે એક ર્ય ઉત્પન્ન 
કરે છે.  
 
આભ ષણોની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું જોખમી પદાથોમાું  કાચા માલનો સમાવેર્ થાય છે. (દા.ત. સેક્સિય િાવકો, એતસડો 
અથવા વેક્લ્ડિંર્ પ્રિાવકો) અથવા નકામા પ્રવાહો અને આડ પેદાર્ો (હવા, પાણી કે જમીનમાું થતી તનકાસી, 
પેકેઝીંર્ના ખાલી જોખમી પદાથો, બાકી બચેલા અવરે્ષો, એતસડ, સલ્ફેટ, માટી વરે્રે)  
 
સીઓપીનો જોખમી પદાથોનો તવર્ાર્ એ એવા બધા જ સભ્યોને લાગ  પડી ર્કે છે કે જેઓ જોખમી પદાથોનો 
ઉપયોર્ કરે છે. એ વાતની નોંધ લો કે ખનન તવર્ાર્માું પારાની કે સાયનાઇડના ઉપયોર્ કે હાજરીને અલર્ 
પારા અને િાયનાઇિની જોર્વાઇઓ હઠેળ સુંબોધીને લખવામાું આવેલ છે.  
 
સીઓપીના જોખમી પદાથોના તવર્ાર્ને સીઓપીના આરોગ્ય અને િલામતી, પયાગવરણ જાળવણી, નકામા પદાથો 
અને ઉત્સર્જન સાથેના સુંયોજનમાું વાુંચવો જોઇએ અને તેનો અમલ કરવો જોઇએ.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

વીસમી સદી દરમ્યાન ઔદ્યોબર્ક પ્રકક્રયાનો તવકાસ અને તવસ્તાર થયો હોવાથી લોકોન ું અને પયાગવરણન ું રિણ 
કરવાના હતે  થી સરકારોએ રસાયણોના ઉપયોર્ અને જાળવણીન ું તનયમન કરવા માટે જ દા જ દા પર્લાઓ લેવાન ું 
ર્રૂ કય ગ હત  ું. આજે જોખમી પદાથોના સુંબ ુંધમાું કાયગસ્થળન ું આરોગ્ય અને પયાગવરણ સુંબ ુંતધત જોખમોન ું મ લ્યાુંકન 
અને વ્યવસ્થાપન કરવા માટે ઘણા ઔદ્યોબર્ક દેર્ોમાું અસુંખ્ય તનયમો અને કાયદાનો દાખલ કરવામાું આવ્યા છે.  
 
મોટા ર્ાર્ના કાયગસ્થળો ઉપર જોખમી પદાથો અને જોખમી માલસામાનનો ઉપયોર્ વ્યાપક છે. મોટે ર્ારે્ તેમાું 
તનિંયતત્રત વાતાવરણ જેમ કે પ્રયોર્ર્ાળામાું ઉપયોર્માું લેવાતી ચ્ટલનીંર્ પ્રોડટટ્સ અને પદાથોનો સમાવેર્ થતો 
હોય છે પરુંત   તેમ છતાું તેમાું જટીલ અને તીવ્ર જોખમી પદાથોનો સમાવેર્ થાય છે. તવતર્ષ્ટ્ટ જોખમી પદાથોમાું 
નીચેના પ રતા સીતમત નહી તે રીતે તેમાું નીચેના પદાથોનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે.  
 

 એસ્બેસ્ટોસ  
 કાબગન મોનોટસાઇડ  
 સાયનાઇડ  
 રજકણો અને ધમૂાડાઓ 
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 ફાયબરગ્લાસ  
 જ્વલનર્ીલ પ્રવાહીઓ 
 અસેક્સિય સીસ   
 રુંર્ોમાું રહલે આઇસોસાયનેટ  
 પારો  
 ઓઝોન કડપ્લીકટિંર્ સબસ્ટેન્સસસ (ઓડીએસ) 
 પોલી ટલોકરનેટેડ બાઇફીનાઇલ્સ (પીસીબી) 
 સોલ્ડરીંર્ પ્રવાહો  
 તસસથેટીક ખતનજ ફાઇબરો  

 
આભ ષણો પ રા પાડવાની શ ૃુંખલા દરતમયાન ઘણા સ્થાનો ઉપર જોખમી પદાથો નકામા પદાથો તરીકે પણ ઉત્પન્ન 
થઇ ર્કે છે. જો કે જ દા જ દા અતધકારિેત્રોમાું વ્યાખ્યાઓ બદલતી હોય છે તો પણ એવી સામગ્રીને મોટે ર્ારે્ 
જોખમી તરીકે દર્ાગવવામાું આવે છે જો તે જ્વલનર્ીલ, ઓબિડાઇબઝિંર્, દાહક, તવષય ટત, રેડીયોએટટીવ કે 
તવસ્ફોટક હોય અને તે જાહરે આરોગ્ય કે પયાગવરણ માટે ર્ય સ ચવતી હોય. ઉદાહરણોમાું ખનનનો વધારે બોજો, 
સોનાન ું બેતનફીતર્એર્ન અને શ ચ્ધ્ધકરણનો કચરો, ઇલેટરોપ્લેટીંર્ના અવરે્ષ, ડીગ્રીતસિંર્ના કચરાઓ, પારો, 
વપરાયેલ ઓઇલ, બેટરીઓ, રેફ્રીજરસટ્સ અને ઘણા ઔદ્યોબર્ક રસાયણો અને કકલનીંર્ એજસટોનો સમાવેર્ થઇ 
ર્કે છે. આ બધી જ સામગ્રીઓ અને અસય બાબતો અતધકાર િેત્રના આધારે જ દી જ દી તનયમનકારી ર્રતોને પાત્ર 
ઠરે છે.  
 
નકામા કચરાઓના વ્યવસ્થાપન ઉપર વધારાની માકહતી નકામાાં પદાથો અને ઉત્િર્જન માટેના માર્ગદર્ગનમાું પ રી 
પાડવામાું આવેલ છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 
આંતરરાટરીય માપદાંિો  
સોના અને હીરાના આભષૂણોની પ રવઠા શ ૃુંખલામાું ઉપયોર્માું લેવાતા જોખમી પદાથો પૈકીના ઘણા પદાથો 
માટેના ધોરણો અને કાયદાઓ છે. જોખમી પદાથો સુંબ ુંતધત મહત્ત્વના આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ પૈકીના કેટલાકમાું 
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે.  
  

 રોટરડામ કસવેસર્ન (1998) નો હતે   જોખમી પદાથોની હરેફેર અને વેપારમાુંથી સજાગતા સુંર્તવત 
ન કર્ાનમાુંથી માનવ આરોગ્ય અને પયાગવરણન ું રિણ કરવાનો અને આવા પદાથોનાું પયાગવરણીય રીતે 
તુંદ રસ્ત ઉપયોર્ કરવા માટે યોર્દાન આપવાનો છે. આ સુંમેલન તેમાું સહી કરનારા દેર્ો માટે કાનનૂી 
રીતે બુંધનકારી જવાબદારીઓન ું સર્જન  કરે છે કે જેમાું જોખમી પદાથોની ર્તતતવતધ અને અસરો અંરે્ 
આર્ોતરી જાણ કરાયેલી સુંમતત માટેની જરૂરીયાતનો સમાવેર્ થાય છે. તેમાું આરોગ્ય કે પયાગવરણીય 
કારણો માટે જેને મનાઇ ફરમાવવામાું આવેલ છે કે કડકપણે પ્રતતબુંતધત છે તેવી જ ુંત  નાર્ક દવાઓ અને 
ઔદ્યોબર્ક રસાયણોનો સમાવેર્ થાય છે. તેમના અતધકારિેત્રમાું જોખમી પદાથોન ું વ્યવસ્થાપન કરવા 
માટે સરકારી સુંસ્થાઓ સ્થાપીને દેર્ો સુંમેલનમાું જવાબદારીઓને માસયતા આપે છે. તેથી સ્થાતનક લાગ  
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પડતા કાયદાન ું પાલનનો સામાસય રીતે અથગ એવો થાય છે કે આ સુંમેલનન ું પાલન કરવામાું આવે છે.  
 
 સ્ટોકહોમ કસવેસર્ન (2004) એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય કાનનૂી રીતે બુંધનકારી સુંમેલન છે કે જેનો હતે   સતત 

સેક્સિય પ્રદ ષકો (પીઓપી) ની તનકાસી અને ઉપયોર્નો અંત લાવવાનો છે. પીઓપીને એવા રાસાતયણક 
પદાથો તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવે છે કે જે પયાગવરણમાું અન્સ્તત્વ ટકાવી રાખે છે, આહાર જાળ 
મારફતના જૈવ-સુંચય પદાથો છે અને પયાગવરણ તેમજ માનવ આરોગ્ય ઉપર તવપરીત અસરો સર્જવાન ું 
જોખમ ઉત્પન્ન કરે છે. ઘટાડા અને અંતતમ નાબ દી માટે આ સુંમેલન હઠેળ જેને લક્ષ્ય બનાવવાયેલ છે 
તેવા પદાથો છે નવ પ્રકારના જ ુંત  નાર્કો, બે ઔદ્યોબર્ક રસાયણો (હિેાટલોરોબેચ્સઝન અને 
પોલીટલોરીનેટેડ બાઇફીનાઇલ્સ) અને રાસાયબણય આડ પેદાર્ોના બે જૂથો કે જે (ડાયોબિસસ અને 
ફય રાસસ) દહન પ્રકક્રયાઓ અને ટલોરીનય ટત પદાથોના ઉત્પાદનમાુંથી ઉત્પન્ન થાય છે.  

 
 
 જે પદાથો ઓઝોનના સ્તરને ખાલી કરે છે તેના ઉપરનો મોસરીલ પ્રોટોકોલ (1989) ઘણા બધા ઓઝોન 

ખાલી કરતાું પદાથોના ઉત્પાદનને રજ  કરે છે. આજકદન સ ધી અસય પદાથો ઉપર ઓછા ધ્યાન સાથે 
મ ખ્ય મહત્ત્વ ટલોરોફલોરોકાબગસસ (સીએફસી) ઉપર મ કવામાું આવેલ છે.  

 
 2002 માું ય રોપ માટેના સુંય ટત રાષ્ટ્રોના આતથિક બાબતોના કતમર્ને રાસાયબણક અને જોખમી પદાથોના 

સલામત ઉપયોર્, પરીવહન અને તનકાલ માટે એક આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થા પ્રસ્ત  ત કરી હતી. નવી 
વ્યવસ્થા કે જેને રસાયણોના વર્ીકરણ અને લેબબલિંર્ની વૈતશ્વક રીતની વ્યવસ્થા તરીકે ઓળખવામાું 
આવી કે જેને જોખમોના પ્રકારો વડે અને લેબલો અને સ રિાની માકહતી પ્રતો સકહત રસાયણો અંરે્ની 
માકહતી આપવા માટે એક સવગસામાસય ર્ાષા વડે રસાયણોના વર્ીકરણ વડે સુંબોધવામાું આવી હતી. 
જીએચએસ મ ખ્યત્વે સરકારો, પ્રાદેતર્ક સુંસ્થાઓ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓ માટે લખવામાું આવે છે 
તેમાું ઉદ્યોર્માું રહલેા એવા લોકો માટેના પ રતા સુંદર્ગ અને માર્ગદર્ગનનો પણ સમાવેર્ થાય છે કે જે 
લોકો છેલ્લે આ જરૂરીયાતોનો અમલ કરતા હરે્ કે જે સ્વીકારવામાું આવેલ છે. 2015 સ ધીમાું વૈતશ્વક 
અમલવારીના હતે   સાથે આ બાબતની અમલવારી 67 દેર્ોમાું પહલેાથી જ થયેલ છે. જીએચએસમાું 
નીચેનાના વર્ીકરણ માટેના સુંકબલત માપદુંડોનો સમાવેર્ કરે છે.  

o ર્ારીકરક જોખમો 
o આરોગ્ય સુંબ ુંતધત જોખમો અને  
o પયાગવરણ સુંબ ુંતધત જોખમો 

 
 પારા ઉપરન ું મીનેમાટા કસવેસર્ન ઓટટોબર 2013 થી માસયતા માટેના દ્વાર ખોલે છે અને પયાગવરણમાું 

પ્રસરણના  ઘટાડવાના માર્ગ તરીકે પારાને માસયતા આપી ર્કાય તેવા ઉપયોર્ને સુંબોધીત કરે છે. તેને 
અમલમાું લાવવા માટે 50 દેર્ો દ્વારા માસયતા આપવાની જરૂર છે. સુંમેલનના લખાણની ચચાગ દરમ્યાન 
સરકાર પારો ધરાવતી એવી પ્રોડટટરોની શે્રણી ઉપર સહમત થઇ હતી કે જેના ઉત્પાદન તનકાસ અને 
આયાતને 2020 સ ધીમાું મનાઇ ફરમાવવામાું આવરે્. આ સુંમેલન પિકાર દેર્ોને કાયગક ર્ળ અને નાના 
પાયાના ખનનકાયોમાું પારા સ ધીની પહોંચ તેમજ તેન ું પ્રસરણ અને ઉત્સર્જન ઘટાડવાના પ્રોત્સાહન માટે 
ઘટાડા લક્ષ્યાુંકો અને વ્ય હરચનાઓ સાથેન ું રાષ્ટ્રીય કાયગ આયોજન અને વ્યહૂરચના તૈયાર કરવા માટે 
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દેર્ોને ફરજ પાડરે્. ખનન સ તવઘાઓ સાથેના સભ્યો માટે પારાના તનયુંત્રણને પારા માટેની અલર્ 
સીઓપી જોર્વાઇ હઠેળ આવરી લેવામાું આવેલ છે.  

 
રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ો જોખમી પદાથોના ઉબચત સુંચાલન, વ્યવસ્થાપન, ઉપયોર્ અને નાર્ અંરે્ના કાયદા અને 
તનયમન ધરાવે છે. ઘણા રાષ્ટ્રીય અને રાજયના અતધકાર િેત્રો ધુંધા માટે વધારાની ખાસ ન્સ્થતતઓની ફરજ પાડે 
છે કે જેની ખાસ કરીને જોખમી પદાથોના સુંગ્રહ અને સુંચાલનમાું પાલન કરવાની જરૂર પડે છે.  
 
સ રિા માટેની માકહતી પ્રતો (એસડીએસ) કે તેના સમકિ દસ્તાવેજ સાથે રાખવાના બધા જ જોખમી પદાથો 
માટેની જરૂરીયાત અંરે્ના ય એન જીએચએસ કાયગક્રમની અમલવારી અંરે્ના કાયદાઓ મોટાર્ાર્ના દેર્ો અર્ાઉથી 
જ ધરાવે છે. એસડીએસ એ જોખમી પદાથો અંરે્ની અને તેમને સલામત રીતે કેવી રીતે વાપરવા તેના ઉપરની 
મહત્ત્વની માકહતી ધરાવતો એક દસ્તાવેજ છે અને સામાસય રીતે તે નીચેની બાબતો દર્ાગવતા હોવો જોઇએ:  

 જોખમી પદાથોની પ્રોડટટન ું નામ  
 ચોક્કસ અંર્ભતૂ સામગ્રીઓના રાસાયબણક અને લાિબણક નામ  
 જોખમી પદાથગના રાસાયબણક અને ર્ૌતતક ગ ણધમો  
 આરોગ્ય સુંબ ુંતધત જોખમની માકહતી  
 સલામત ઉપયોર્ અને સુંચાલન માટેની પવૂગ સાવધાનીઓ  
 પ્રાથતમક સારવારની પ્રકક્રયાઓ  
 ઉત્પાદક કે આયાતકારન ું નામ, સરનામ  અને ટેબલફોન નુંબર  

 
એસડીએસ દસ્તાવેજ જોખમી પદાથગના સામનાથી થતા જોખમન ું સલામત વ્યવસ્થાપન કરવા માટે 
રોજર્ારદાતાઓ, સ્વતનર્ગર વ્યન્ટતઓ, કામદારો અને અસય આરોગ્ય અને સલામતીના પ્રતતતનતધઓને જરૂરી એવી 
માકહતી પ રી પાડે છે. એ બાબત મહત્ત્વની છે કે કાયગસ્થળ ઉપરની દરેક વ્યન્ટત માટે એસડીએસ પ્રાપ્ય હોય અને 
તે તેને વાુંચી ર્કે અને તેન ું અથગઘટન કરી ર્કે. ઘણા અતધકાર િેત્રો એ બાબતની ફરજ પાડે છે કે એસડીએસ 
અર્ાઉના 3 વષોની અંદર અપાયેલ હોવ ું જરૂરી છે. આ રીતે સભ્યોએ એ બાબતની ખાતરી કરવાની જરૂર પડે છે 
કે તેઓનો એસડીએસ પ્રવતગમાન છે.  
 
લાગ  પડતા કાયદાઓ અને તનયમનોથી માકહતર્ાર રહવે  ું અને તેન ું પાલન કરવ ું તે સભ્યો માટે અર્ત્યન ું છે.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 
 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહારસુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતોન ું પાલન કરવા માટે 
સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ માર્ગદર્ગન આદર્ગમ લક નથી પરુંત   તેને માકહતી અને સહાય માટે પ્રારુંર્ બબદ ું 
તરીકે જોઇ ર્કાય. 
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 િીઓપી 23.1: વવગતવાર યાદી અને દસ્તાવેજીકરણ: સભ્યો સ તવધાઓ પરનાું જોખમી પદાથોની એક સબૂચની 
જાળવણી કરરે્. સ રિા તવર્તોના પત્રકો (અથવા તેની સમકિ) જ્યાું આ બધા જોખમી પદાથોનો ઉપયોર્ 
થઈ રહ્ો હોય ત્યાું સ  લર્ હરે્ અને તેની સાથે જોડાયેલા જોખમો તવરે્ તેની સાથે કાયગ કરી રહલેાું કમગચારીઓ 
અને સ્થળ પરના ઠેકેદારોને સ્પષ્ટ્ટ રીતે સુંચાકરત કરવામાું આવરે્.. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o તમારા કાયગસ્થળ ઉપર હાજર જોખમી પદાથોના જ્થા અને વૈતવધ્ય બાબતે તમે આિયગચકકત 
બની ર્કો છો, કે જે પદાથો પૈકીના ઘણા પદાથો નાના જ્થામાું હોઇ ર્કે અને અસય પદાથોનો 
લાુંબા સમય સ ધી ઉપયોર્ થયો ન હોય તેવ ું બની ર્કે. ઘણા જોખમી પદાથો આ રીતે ઓળખી ન 
ર્કાયા હોય તેવ ું બની ર્કે અને તેમના સુંચાલન, લેબબલિંર્, સુંગ્રહ અને તનકાલ પ્રત્યે પ રત  ું ધ્યાન 
અપાયા તવના જ સ્વીકારી લેવામાું આવ્યા હોય તેવ ું પણ બની ર્કે છે.  

o કામદારોના આરોગ્યને અથવા પયાગવરણને જોખમો છે કે નહી તે નક્કી કરવા માટે સભ્યોએ 
કાયગસ્થળમાું ઉપયોર્માું લેવાતા બધા જ જોખમી પદાથોના વપરાર્ અને સુંચાલનની સમીિા 
કરવી જોઇએ અને જોખમો ઘટાડવા માટે તનયુંત્રણો અમલમાું મ કવા જોઇએ, દા.ત. સ ધારેલી 
ગ ણવત્તાય ટત તાલીમ અને પ્રકક્રયાઓ થકી તેમજ વધ  સલામત તવકલ્પોના ઉપયોર્ દ્વારા. સવગ 
સામાસય જોખમ મલૂવણી માટેન ું ટેમ્પ્લેટ માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી ટ લ કીટ જ ઓ કે જેમાું 
આપેલ આ ટેમ્પ્લેટનો ઉપયોર્ થઇ ર્કે, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ ઉપક્રમો માટે. વૈકચ્લ્પક 
રીતે સભ્યો તેમની પોતાની જોખમ મલૂવણીની પ્રકકયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે.  

o દરેક કાયગસ્થળ ઉપર જોખમી પદાથોની સતવસ્તાર યાદી જાળવવા માટેની ખાસ જવાબદારી 
સાથેના એક વ્યન્ટતની તનમણ ુંક થયેલી હોવી જોઇએ કે જેમાું એકમ કે કારખાનામાું નવા 
રસાયણોના પ્રવેર્ને માસયતા આપવા માટેની સત્તા અને સામગ્રીના પ્રકાર બાબતે તવતર્ષ્ટ્ટ 
ઘટનાઓમાું પ્રતતકક્રયા આપવા અને આવી સામગ્રીનો સુંગ્રહ કરવા માટેના પ રતા સ્ત્રોતોની 
જોર્વાઇનો સમાવેર્ થાય છે.  

o તમારા કાયગસ્થળમાું હાજર જોખમી પદાથોના જ્થાઓ અને વૈતવધ્ય મ જબ સામાનની તવર્તવાર 
યાદીના રેકોડગસ જાળવવા માટેની વ્યવસ્થા ઉબચત હોવી જોઇએ.  
 કાયાગલય પ્રકારના પયાગવરણો કે કાયગસ્થળો માટે કે જે જોખમી પદાથોના મયાગકદત જ્થાનો 

ઉપયોર્ કરે છે, તે માટે કાયગસ્થળ ઉપરના જ્થાઓની નોંધ સતત રીતે અપડેટ કરવાને 
બદલે એક શે્રણીમાું કે નોંધી ર્કાય છે. ઉદાહરણ તરીકે: "આઇસોપ્રોતપલ આલ્કોહોલની 3 થી 
5 150 મીલીની ર્ીર્ીઓ". 

 તવશ ચ્ધ્ધ કરનાર કે ઉત્પાદક જેવી પ્રકક્રયાના ર્ાર્રૂપે વધ  તવર્ાળ માત્રમાું જોખમી પદાથોનો 
ઉપયોર્ કરતા પ્રકક્રયા સુંબ ુંતધત કાયગસ્થળો માટે વધારે વ્યવહાર ક ર્ળ વ્યવસ્થાઓની જરૂર 
પડરે્ કે જે વ્યવસ્થા તનયતમત રીતે જ્થાઓ તનતિિંત સ્થાનો અને ઉપયોર્માું લેવાયેલ 
જોખમી પદાથોની ન્સ્થતતને તનયતમત રીતે સ વ્યવન્સ્થત એટલે કે અપડેટ કરે છે. આ 
પ્રકારના વાતાવરણમાું, ઇલેકરોતનક ડેટાબેઝમાું પદાથોની સતવસ્તાર યાદી રાખવી ઉબચત 
બની ર્કે છે. આ હતે   માટે તવતવધ ત્રીજા પિકારના ડેટાબેઝની વ્યવસ્થાઓ ઉપલબ્ધ છે.  

 નાની માત્રાઓમાું ખરીદાતા અમ ક સામાસય રીતે ઉપયોર્માું લેવાતા જોખમી પદાથો માટે 
કસટેઇનર ઉપર છાપવામાું આવેલ લેબલ ઉપર સેફ્ટી ડેટા ર્ીટની સમકિ બાબત જોવા 
મળરે્.  
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આંતરરાટરીય પ્રવતબાંિોને આવિન જોખમી પદાથો  
આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધોને આતધન જોખમી પદાથોની યાદી સતત રીતે 
વધી રહી છે. આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે પ્રતતબુંતધત જોખમી પદાથોમાું નીચેના 
પ રતા સીતમત નહી તે રીતે નીચેના પદાથોનો સમાવે થાય છે:  

 ઓઝોન ખાલી કરતા પદાથો જેવા કે  

 ટલોરોફ્લોરોકાબગસસ (સીએફસીએસ), 
હાઇડ્રોબ્રોમોફ્લોરકાબગસસ (એચબીએફસી) કે 
હાઇડ્રોટલોરોફ્લોરોકાબગસસ (એચસીએફસી)  

 હલેસસ  

 કાબગન ટેરાટલોરાઇડ (સીસીઆઇ4) અને તમથાઇલ 
ટલોરોફોમગ (સીએચ3સીસીઆઇ૩) 

 તમથાઇલ બ્રોમાઇડ (સીએચ3બીઆર) 
 સતત કે એકધારા રહલેા સેક્સિય પ્રદ ષકો જેવા કે:  

 આલ્ડ્રીન, ટલોરડેન, ડાઇલ્ડ્રીન, એસડ્રીન હિેાટલોરોબબસઝન, 
તમરેિ કે ટોિાફેન  

 ડાયોબિસસ અને ફય રાસસ.  

 ડાયટલોરોડાઇકફનાઇલરાઇટલોરોઇથેન (ડીડીટી) 

 પોલીટલોરીનેટેડ બાઇકફનાઇલ્સ (પીસીબી) અને 
પોલીટલોરીનેટેડ ટરકફનાઇલ્સ (પીસીટી) 

 અથવા અસય પદાથો જેવા કે રીબ્ય ટાઇલ ટીન (ટીબીટી), 
હિેાવેલસટ ક્રોતમયમ, બ્રોતમનેટેડ ફ્લેમ કરટાડગસટ્સ (બીએફઆર), 
પોલીબ્રોતમનેટેડ બાઇકફનાઇલ્સ અથવા 
પોલીબ્રોતમનેટેડડાઇકફનાઇલ ઇથર.  

 

o પદાથોની તવર્તવાર યાદીઓ સતત ફેરફારને આતધન છે કારણ કે પદાથો ઉપયોર્માું લેવામાું આવે 
છે, હરેફેર કરવામાું આવે છે, બદલાવવામાું આવે છે અને તેનો તનકાલ કે નાર્ કરવામાું આવે છે. 
કાયગસ્થળ ઉપરના જોખમી પદાથોન ું જ્યારે વ્યવસ્થાપન કરો ત્યારે નીચેની બાબતો ધ્યાનમાું લો. 

 એવા જોખમી પદાથો કે જે લાુંબા સમયથી સુંગ્રહમાું છે અને સકક્રય વપરાર્માું નથી તેમની 
બાબતમાું તેઓ ખોટા સ્થાને મ કાઇ જવાની, ખોટા લેબલ લાર્ી જવાની અને તેમન ું ખોટ ું 
સ ુંચાલન થવાની ર્ક્યતાઓ રહલેી છે.  

 યોગ્ય રીતે સાફ કયાગ તવના અને ફરીથી લેબલ લર્ાડયા તવના જોખમી પદાથો માટેના 
ઓરીજીનલ કસટેઇનરોના જ દા જ દા હતે  ઓ માટે ફરીથી ઉપયોર્ ન થવો જોઇએ.  

 બધા જ લેબલો યોગ્ય રીતે ચોંટાડેલા અને ન કર્ાનથી રબિત થયેલા હોવા જોઇએ.  
 વાસણો અને કસટેઇનરો એવી રીતે સુંગ્રહ કરવા જોઇએ કે જેથી લેબલ િશ્યમાન રહી ર્કે.  
 જોખમી પદાથો યોગ્ય ર્ૌતતક ગ ણધમો ધરાવે છે અને યોગ્ય રીતે લેબલ કરાયેલા છે તેની 

ખાતરી કરવા માટે જ્યારે જોખમી પદાથોને નવા કસટેઇનરોમાું સ્થળાુંતર કરવામાું આવે 
ત્યારે ચેતવણીનો ઉપયોર્ કરવો જોઇએ.  

 ખાલી જોખમી પદાથોના કસટેઇનરો અને પેકેજીંર્ને જોખમી કચરા તરીકે ર્ણવા જોઇએ 
કારણ કે આ કચરો રે્ષ બચેલી 
સામગ્રી સાથે અશ ધ્ધ બની ર્કે છે. 
મોટાર્ાર્ના દેર્ો આ કસટેઇનરોના 
નાર્ અંરે્ કાયદાઓ ધરાવે છે અને 
તેનો સામાસય કચરા સાથે નાર્ 
કરવા અંરે્ મનાઇ ફરમાવે છે.  

o એસડીએસની સાથે રાખવાના બધા જ જોખમી 
પદાથો માટેની  જરૂકરયાત સકહત રસાયણોની 
સતમિા અને ઉપયોર્ અંરે્ની લેબખત નીતતઓ 
અને પ્રકક્રયાઓ જળવાવી જોઇએ.  

 બે તનયત સ્થાનોમાું પ્રકક્રયાની 
માકહતી રાખવાન ું ઉપયોર્ી બની ર્કે 
છે; પ્રથમ, તો બધા જ જોખમી 
પદાથોના એકતત્રત રજીસ્ટરમાું; અને 
બીજ ું, જયાું જોખમી પદાથગનો 
ઉપયોર્ કે સુંગ્રહ.  

 જોખમી પદાથગના સુંચાલન અને 
વપરાર્ કે ઉપયોર્માું સુંકળાયેલ 
કોઇપણ કામદાર પદાથગના ઉપયોર્ 
માટેના સુંબ ુંતધત જોખમો અને 
પ્રકક્રયાઓથી માકહતર્ાર હોવો જરૂરી 
છે અને યોગ્ય સુંચાલન કરવાની 
તાલીમ પામેલો હોવો જરૂરી છે.  
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તપાિો  
 શ ું તમારી પાસે જોખમી પદાથોની એક તવર્તવાર યાદી છે?  

 જોખમી પદાથોનો ઉપયોર્ કરનાર બધા જ કમગચારીઓ અને કોસરાક્ટરો માટે શ ું બધી જ સ રિા માકહતી પ્રતો ઉપલબ્ધ 

છે?  

 શ ું તમે એ બાબત ચકાસી છે કે તમારો ધુંધો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધોને આતધન કોઇપણ પદાથોન ું ઉત્પાદન, વેપાર કે 

ઉપયોર્ કરે છે?  

 શ ું તમે એ બાબતની સમીિા કરી છે કે તમારા ધુંધામાું ઉપયોર્માું લવેાતા જોખમી પદાથો માટેના અન ક ળ તવકલ્પો છે 

કે નહીં?  

 

 
 િીઓપી 23.2: આંતરરાટરીય પ્રવતબાંિો: સભ્યો આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધોને આધીન રસાયણો અને જોખમી 

પદાથોના તેમની સજીવો પ્રત્યેના ઉચ્ચ તવષિમતા, પયાગવરણીય દૃઢતા, અથવા જૈવ સુંચય માટેની 
સુંર્ાવના, અપકરવતગનીય પાકરન્સ્થતતક અસરો, અથવા ઓઝોન સ્તરના અવિયના કારણે ઉત્પાદન, વેપાર 
અને/અથવા ઉપયોર્ નહીં કરી ર્કે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o એ બાબતની તપાસ કરો કે તમે જે જોખમી પદાથો નો ઉપયોર્ કરો છો તે આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધોને 
આતધન છે કે કેમ. આવા પદાથો પૈકીના અમ ક પદાથો માટે બાજ ન  ું ટેબલ જ ઓ:  

o જોખમી પદાથો કાયદેસરના વેપારી સપ્લાયરો પાસેથી જ પ્રાપ્ત કરાયેલા હોવા જોઇએ.  
o જોખમી પદાથોનો બબનતવનાર્ક ઉપયોર્, દા.ત. ટલોરો-ફ્લોરોકાબગન કે જે પ્રતતબુંધો દાખલ કરાયા 

હતા તે પહલેા ઉપકરણમાું જોડાયેલ હતા તેમને જો તે લાગ  પડતા કાયદા સાથે સ સ ુંર્ત બને તે 
રીતે ઉપયોર્માું લેવાયેલ હોય તો આ જોર્વાઇ હઠેળ તેની છટ આપવામાું આવે છે.  

o લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન મોટા ર્ાર્ના કકસ્સામાું થવ ું જોઇએ કે જેના કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય 
પ્રતતબુંધોને આતધન  જોખમી પદાથોની ન્સ્થતત અંરે્ કોઇપણ અચોક્કસતાઓ હોય તો ચકાસવા 
પર્લાઓ લેવા જોઇએ.  

o જો ચોટટસ પદાથોની ન્સ્થતત અંરે્ અચોટટસતા હોય તો, સભ્યોએ પતૂગતા ચકાસવા પર્લા લેવા 
જોઇએ. 

 
 િીઓપી 23.3: વવકલપો: સભ્યો જ્યાું તકનીકી અને આતથિક રીતે પોષાય ત્યાું કારોબારી પ્રકક્રયાઓમાું 

ઉપયોર્માું લેવાતાું અસય જોખમી પદાથોના તવકલ્પો લાગ  કરરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કામદારોના આરોગ્ય કે પયાગવરણ સામે સૌથી વધ  જોખમ ઉભ  કરે તેવા કાયગસ્થળમાું ઉપયોર્માું 
લેવાતા જોખમી પદાથોના અગ્રતાક્રમ નક્કી કરો.  

o તવકલ્પોની અસરકારકતાન ું મલૂ્યાુંકન કરો અને ધુંધાના પરીણામો સાથે બાુંધછોડ કયાગ તવના 
તવકલ્પોનો ઉપયોર્ થઇ ર્કે કે કેમ તે નક્કી કરો.  

o બબનજોખમી તવકલ્પના વપરાર્ના રસ્તામાું નજીવી અર્વડતાઓ આવવી જોઇએ નહીં.  
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લઘ ુકારોબારો માિેના સચુનો  
લઘ  કારોબારોમાું મોટેર્ાર્ે તેમના વ્યવસાયમાું જોખમી પદાથોની એક શ્રેણી ધરાવ ેછે જે પૈકીના મોટાર્ાર્ના નાની માત્રાઓમાું હોય છે. ધુંધાના સુંગ્રહ થાય છે 

અને નકામા પદાથોનો કેવી સારી રીતે તનકાલ કરવો તે નક્કી કરવા માટે સ્ટોક ઉપાડનો અમલ કરવો ઉપયોર્ી છે.  

 

એક તવતર્ષ્ટ્ટ યાદી નીચ ેમ જબ જોવા મળી ર્કે છે.  

ફેવિચલિીનુાં નામ / ચોક્કિ સ્થાન  િમીક્ષા કરાયેલ તારીખ  
પ્રોિકિનુાં 
નામ 

રિાયણ 
ઓળખ નાં. 
(દા.ત. ્એુન 
નાં.)  

િપ્લાય િાંગ્રહનુાં 
સ્થાન 

મહત્તમ 
િાંગ્રહ માત્રા 

એિિીએિનુાં 
સ્થાન અને 
તારીખ 

નકામા 
પદાથગના 
વનકાલ 
માિેની 
કાંપની 

પીપીઈ /
જરૂરી 
ઉપકરણ 

િીપ્પણો 

રસાયણોના 
નામો અને 
વૈકચ્લ્પક 

નામોની યાદી 
બનાવો 

મોટાભાગના 

જોખમી પદાર્થો 

એક અનોખો 

આઇએસ કે યુએન 

ન.ં ધરાવે છે 

સપ્લાયરના 
નામો પ રા 
પાડો 

જયાું 
પદાથગનો 
સુંગ્રહ 

કરવામાું આવે 
છે તે સ્થાન, 

ઓરડો,, સુંગ્રહ 

કરવાના 

ખાનાની 
ઓળખ આપો. 
તેનો જયાં 

ઉપયોર્ થાય 

છે તેની નોંધ 

કરવા ઉપર 

પણ ધ્યાન 

આપો. 

કાયગસ્થળ 

ઉપર કદી 
પણ સુંગ્રહ 

કરાયેલ 

મહત્તમ માત્રા 
સ ચવો. 

બધા જ 

એસડીએસના 
સ્થાન અને 
તારીખની 
ઓળખ આપો 

નકામા 

પદાર્થથના 

નનકાલ માટેની 

કંપનીનું નામ 

પુરં પાડો.  એ 

બાબતની નોંધ 

લો કે તે 

સપ્લાયર પણ 

હોઇ શકે છે 

પદાર્થથના 

સલામત 

ઉપયોગ 

માટેના 

ખાસ 

પીપીઈ અને 

ઉપકરણની 

યાદી 

બનાવો 

 

         

         

 

આ તવર્તવાર યાદીની તનયતમત રીતે સતમિા થવી જોઇએ અને ત ેતનયતમત રીતે અપડેટ થવી જોઇએ, ખાસ કરીને જ્યારે જ્યારે કોઇ મોટા ફેરફાર 
થાય. તેનો ઉપયોર્ પદાથોના સુંચાલન, ઉપયોર્, સુંગ્રહ અને તનકાલ સાથ ેસુંકળાયેલ જોખમના મલૂ્યાુંકન માટેના આધાર તરીકે પણ થઇ ર્કે છે . આ 
બાબતની નોંધ લો કે આરજેસી જોખમ મ લ્યાુંકનની ટ લકીટ એક સવગસામાસય જોખમ માપનની ટેમ્પ્લેટ પ રી પાડે છે, ખાસ કરીન ેનાનાથી મધ્યમ 
કિાના ઉપક્રમો માટે. 
 

જમીન, પાણી અને હવાની અશ ચ્ધ્ધમાું જે પરીણમી ર્કે તેમ છે તેવી આકન્સ્મક રીતે ઢોળાઇ જવાની ઘટનાની સુંર્ાવનાને ઓળખી કાઢવા માટે જોખમી 
પદાથોના રજીસ્ટરનો ઉપયોર્ થઇ ર્કે છે .તનયુંત્રણોની ક્રતમક વ્યવસ્થાનો ઉપયોર્ કરીને અગ્રતા ક્રમવાળા કાયોન ેઓળખી ર્કાય છે .ઉદાહરણ તરીકે; 

 દૂર કરવુાં: એક લાઇસસસ ધરાવનાર વેસ્ટ કોસરાટટર દ્વારા બધા જ બબનવપરાર્ી અને બબનજરૂરી જોખમી પદાથોમાુંથી છટકારો મળેવો . 
 અવેજી: તમારા સપ્લાયરન ેએ બાબત પછૂો કે કયા તવષય ટત કે ઝેરી પદાથગની અવેજીમાું બીજા ઓછા ઝેરી પદાથગનો ઉપયોર્ થઇ ર્કે 

છે . 
 શમન કરવુાં: બુંધ કરાયેલ સુંગ્રહ તવસ્તારની આકન્સ્મક ઢોળાઇ જવાની ઘટનાથી થતા પ્રદ ષણને અટકાવવા માટે વ્યવસ્થા કરો અથવા 

ઇમરજસસી રીસ્પોસસ પ્લાનની સમીિા કરો . 
 દેખરેખ રાખવી: રસાયણના સુંચાલનની પ્રકક્રયા અને કમગચારીઓ માટેની તાલીમ તવકસાવો. 
 વ્યન્તતગત રક્ષાત્મક ઉપકરણઃ સ્ટાફ માટે યોગ્ય રિાત્મક ઉપકરણ ઉપલબધ છે તેની ખાતરી કરો  

 
આરોગ્ય અને િલામતી, પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન અને નકામા પદાથો અન ેતનકાસીઓ માટેના માર્ગદર્ગન પણ જ ઓ . 
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નીચેની વેબસાઇટ જોખમી પદાથો ઉપરની વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 
 

 મટીરીયલ સેફ્ટી ડેટા ર્ીટસ (એમએસડીએસ) સોલ્ય ર્સસ સેસટર 
www.msds.com/ 

 આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમાું અમ ક જોખમી રસાયણો અને જ ુંત  નાર્કો માટે પવૂગ જણાવેલ સુંમતત ઉપરન ું 
રોટરડામ સુંમેલન 
www.pic.int 

 હરેફેર અને ક દરતી સુંર્ાધનો - હવાની તનકાસી -  ખતનજ કામ અંરે્ન ું નેવાડા રાજયન ું ખાત  ું 
http://ndep.nv.gov/mercury/mercury_air.htm 

 સતત સેસરીય પ્રદ ષકો ઉપરન ું સ્ટોકહોમ સુંમેલન  
www.pops.int/ 

 ઓઝોન સ્તર ખાલી કરતા પદાથો ઉપરના મોસરીલ પ્રોટોકોલ 
www.theozonehole.com/montreal.htm 

 ય રોપ માટેના સુંય ટત રાષ્ટ્રોની આતથિક કતમર્નો (ય એનઈસીઈ) - રસાયણોના વર્ીકરણ અને લેબબલિંર્ની 
વૈતશ્વક રીતની સુંવાકદતાવાળી વ્યવસથા (જીએચએસ) 
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html 

 સુંય ટત રાષ્ટ્રોનો પયાગવરણ કાયગક્રમ (ય એનઈપી) વૈતશ્વક પારાની ર્ાર્ીદારી 
www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm 

 સુંય ટત રાષ્ટ્રોનો પયાગવરણ કાયગક્રમ -  સતત સેક્સિય પ્રદ ષકો 
http://www.chem.unep.ch/pops/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.msds.com/
http://www.pic.int/
http://ndep.nv.gov/mercury/mercury_air.htm
http://www.pops.int/
http://www.theozonehole.com/montreal.htm
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html
http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
http://www.chem.unep.ch/pops/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 24) કચરો અને ઉત્િર્જન 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કચરો અને ઉત્િર્જન એ ઘન, પ્રવાહી અને વાય  પદાથો છે જે મ ટત કરવામાું આવે છે, તનકાલ કરાય છે અથવા 
જરૂરી હોતા નથી. કચરા અને ઉત્સર્જનન ું યોગ્ય રીતે સુંચાલન કરવામાું ન આવે તો પ્રદૂષણ પેદા થાય છે અને 
પયાગવરણ પર અસર કરે છે. જ્વેલરી પરૂવઠા શ ૃુંખલામાું કચરાના મ ખ્ય સ્વરૂપમાું ખતરનાક પદાથો, હવા અને 
પાણીન ું ઉત્સર્જન અને સામાસય સુંચાલકીય કચરાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

સ્ત્રોત: 
 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાનો સારાુંર્ (2013) 

 

સીઓપીની કચરો અને ઉત્સર્જન કલમ કચરો પેદા કરતા તમામ એકમોને લાગ  પડે છે.  
 

સીઓપીની કચરો અને ઉત્િર્જન કલમને ખતરનાક પદાથો, પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન, ઉજાગ અને પાણીના 
ઉપયોગ અને અિરની મલૂવણી કલમ સાથે વાુંચવી અને અમલમાું મકૂવી જોઈએ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

કારોબારમાું કચરો પેદા થવાનો સીધો સુંબ ુંધ કાચા માલસામાનના વ્યવસ્થાપન, પ્રકક્રયા અને ઉત્પાદનની ગ ણવત્તા 
સકહતની સુંચાલકીય પ્રકક્રયા સાથે હોઈ ર્કે છે. કચરો પરોિ સ્ત્રોતમાુંથી પણ પેદા થઇ ર્કે છે જેમ કે માળખાકીય 
તવકાસ, વહીવટ અને પકરવહન વરે્રે. અસરકારક કચરાના વ્યવસ્થાપનમાું ઓછામાું ઓછો કચરો પેદા કરવાની 
પ્રતતબદ્ધતા ઉપરાુંત કચરાના સુંચાલન, સુંગ્રહ, પકરવહન અને તનકાલમાું યોગ્ય પર્લાું લેવાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

કચરાના તનકાલમાું વધારે ઊંચો ખચગ આવી રહ્ો હોવાથી કચરાન ું પ્રમાણ ઘટાડવામાું આવે તો નાણાકીય લાર્ 
થવા ઉપરાુંત પયાગવરણીય ફાયદા પણ થરે્. વધ  સ્વચ્છ ઉત્પાદનો, પયાગવરણીય-કાયગિમતા અને જીવનચક્ર માટે 
ઔદ્યોબર્ક પ્રકક્રયા અને ઉત્પાદનોન ું પ ન:મલૂ્યાુંકન કરવ ું પડે છે અને પયાગવરણીય અસર ઘટાડવા તેને ફરીથી 
કડઝાઇન કરવાની જરૂર પડે છે. આ વલણને લઇને કુંપનીઓ સૌ પ્રથમ કચરાન ું ઉત્પાદન થત ું જ ઘટાડી ર્કે છે 
અથવા અસય પ્રકક્રયામાું કચરાના ઉત્પાદનોનો ઉપયોર્ ર્ોધી ર્કે છે.  
 

કચરાના ગ ણધમો, કામર્ીરીના પ્રકાર અને ઉપલબ્ધ સ્થાતનક અને રાષ્ટ્રીય કચરાના એકમોના આધારે કચરાના 
સુંચાલન માટેના વલણમાું ફેરફાર હોઈ ર્કે છે. જોકે કચરામાું ઘટાડો કરવાના પાયાના તસદ્ધાુંતો દરેક જગ્યાએ લાગ  
પડે છે. તેમાું ઉત્પાકદત કચરામાું ઘટાડો કરવો, કચરાની સામગ્રીનો પ ન:ઉપયોર્ કરવો, વતગમાન સ્વરૂપમાું તેનો 
ઉપયોર્ ન કરી ર્કાય તો તેન ું કરસાઇચ્ટલિંર્ કરવ ું અને કચરામાુંથી સ્ત્રોત પરત મેળવવા (જેમ કે ઉજાગ)નો 
સમાવેર્ થાય છે. ત્યાર બાદ અંતતમ પર્લ ું બાકીના કચરાના સ રબિત તનકાલન ું હોય છે. 
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વૈતશ્વક હવામાનમાું ફેરફારમાું સ ુંર્તવત યોર્દાનના કારણે વાય ના ઉત્સર્જનને લર્તી આંતરરાષ્ટ્રીય બચિંતામાું વધારો 
થઈ રહ્ો છે. સામાસય ઉત્સર્જનમાું કાબગન ડાયોટસાઇડ અને મોનોટસાઇડ, સલ્ફર ઓટસાઇ્સ, નાઇરસ 
ઓટસાઇ્સ, ફ્લોરાઇ્સ અને ઓઝોન ઘટાડતા પદાથોનો સમાવેર્ થાય છે. પાણીન ું ઉત્સર્જન સપાટી પરથી 
બાષ્ટ્પીર્વન, ભરૂ્ર્ગજળમાું ઉતરવ ું, પ્રવાહી ઢોળાવ ું અને ર્ુંદા પાણીના તનકાલ દ્વારા થઇ ર્કે છે. ઉદાહરણ તરીકે 
ખનન િેત્રમાું એતસડય ટત ર્ુંદ  પ્રવાહી નીકળે છે અને ઢર્લામાુંથી પાણીનો કરસાવ થાય છે. ઘણા દેર્ોમાું વાય  
તથા જળ ઉત્સર્જન માટે વધ ને વધ  ચ સ્ત તનયમનકારી મયાગદાઓ અને અહવેાલ લેખનની જરૂકરયાતો લાગ  થઇ 
રહી છે. કેટલાક દેર્ોએ ઉત્સર્જનના વ્યાપારની યોજનાઓ લાગ  કરી છે જેનાથી ચોક્કસ માપ અને ઘટાડામાું વદૃ્ધદ્ધને 
પ્રોત્સાહન મળે છે. 
 

જ્વેલરી પરૂવઠા શ ૃુંખલામાું દરેક સ્તરે સામાસય કચરો પેદા થતો હોય છે. કારોબારના આધારે સામાસય કચરામાું 
લાકર્ ું અને કાર્ળના ઉત્પાદનો, પ્લાક્સ્ટક, ખોરાક અને છોડની ચીજો, ધાત  ની ચીજો, ઓકફસમાું વપરાતી ચીજો, 
જૂનવાણી સ્થળ અથવા ઓકફસના સાધનો, વાબણજ્જ્યક અને દ કાનનો નકામો માલ વરે્રેનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 
કચરાના તવશ્વાસપાત્ર વ્યવસ્થાપન માટે કારોબારમાુંથી કચરાના પ્રવાહને અલર્ કરવો એ પ્રથમ આવશ્યક પર્લ ું 
છે. ઘટાડો કરવો, પ ન:ઉપયોર્, કરસાઇચ્ટલિંર્ અને સ્ત્રોતની પ ન:પ્રાચ્પ્તની તક ર્ોધવી જોઈએ. જોકે, તે અલર્ 
અલર્ દેર્ોમાું તવતવધ કારોબાર માટે અલર્ અલર્ હરે્. 
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
કુંપનીઓ માટે સૌથી વધ  માસયતાપ્રાપ્ત પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાલીપ્રણાલીના ધોરણો ISO14000 

પકરવારના ધોરણો છે જે ઈસટરનેર્નલ ઓરે્નાઈઝેર્ન ફોર સ્ટાસડડાગઈઝેર્ન (આઇએસઓ) દ્વારા તવકસાવાયા છે. 
કુંપનીઓ પોતાની પ્રણાલી તવકસાવવા માટે તેનો ઉપયોર્ માળખા તરીકે કરી ર્કે છે અને તેમન ું વલણ ધોરણોને 
અન રૂપ હોય તો પ્રમાણીકરણની માુંર્ણી કરી ર્કે છે. આઇએસઓ ધોરણો કામર્ીરીનો મ દ્દો હાથ ધરતા નથી.      

 

વૈતશ્વક રીપોકટિંર્ પહલે એ ટકાઉપણાના રીપોકટિંર્ માટે બહોળા પ્રમાણમાું સ્વીકૃત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો છે. 
કુંપનીના કચરા અને ઉત્સર્જનની જાહરે સ્પષ્ટ્ટતા એ આ ધોરણોનો આવશ્યક કહસ્સો છે. એક મ ખ્ય માળખ ું છે જે 
તમામ સુંર્ઠનોને લાગ  થાય છે અને ખનન જેવા ચોક્કસ િેત્રો માટે પરૂક રચવામાું આવ્યા છે. 
 

ધ બેઝલ કસવેસર્ન ઓન ધી કસરોલ ઓફ રાસસબાઉસડ્રી મવૂમેસટ્સ ઓફ હઝાડગસ વેસ્ટ્સ એસડ ધેર કડસ્પોઝલ 
(1989) એ ખતરનાક અને અસય કચરા અંરે્ સૌથી વધ  વ્યાપક વૈતશ્વક પયાગવરણીય તનયમ છે. આ તનયમ 
ખતરનાક અને અસય કચરાના પેદા થવાથી, વ્યવસ્થાપન, સરહદપારની કહલચાલ અને તનકાલના કારણે પેદા 
થનારી તવપરીત અસર સામે માનવ આરોગ્ય અને પયાગવરણને રિણ આપવા માટે છે.  
 
બામાકો તનયમ આકફ્રકામાું ખતરનાક કચરાની આયાતને પ્રતતબુંતધત કરે છે તથા આકફ્રકાની અંદર સરહદપારની 
કહલચાલ (1991) પર તનયુંત્રણ રાખે છે. બામાકો કરારમાું બેઝલ તનયમ જેવા જ સ્વરૂપ અને ર્ાષાનો ઉપયોર્ 
થયો છે, પરુંત   તમામ ખતરનાક કચરાની આયાતને પ્રતતબુંતધત કરવામાું તે વધારે મજબતૂ છે. આ ઉપરાુંત, તે 
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કેટલાક ખતરનાક કચરા (જેમ કે રેકડયોએક્ટટવ સામગ્રી) અંરે્ કોઈ અપવાદ રાખત ું નથી જે અપવાદ બેઝલ 
તનયમમાું રાખવામાું આવ્યા છે. 
 

કચરાથી જમીન પરૂવા અને કચરો સળર્ાવી દેવા તથા કચરાને એક સ્ત્રોત ર્ણીને તેના સામાજજક અને આતથિક 
લાર્ મેળવવા અંરે્ સમ દાયમાું જાગતૃત ફેલાવવા હકારાત્મક તવકલ્પોને પ્રોત્સાકહત કરવા ઝીરો વેસ્ટ ઇસટરનેર્નલ 
એલાયસસની સ્થાપના કરવામાું આવી હતી.  
 

ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 3- કરસોસગ એકફતસયસસી એસડ પોલ્ય ર્ન 
તપ્રવેસર્ન (2012) કચરા અને ખતરનાક સામગ્રીના વ્યવસ્થાપન માટેની તવર્તવાર જરૂકરયાતો અને સુંલગ્ન 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ ધોરણોમાું નીચેની જરૂકરયાતો આવરી લેવાય છેઃ 

 ખતરનાક કચરો પેદા થતો ટાળવો 
 જ્યારે કચરો પેદા થવાન ું ટાળી ર્કાય નહીં ત્યારે તેનો જ્થો ઘટાડવાના પર્લાું લેવા અને ર્ક્ય હોય 

ત્યાું સામગ્રી પ નઃપ્રાચ્પ્ત, પ નઃઉપયોર્ અને કરસાઇકલનો તવચાર કરવો, 
 સ્થાતનક કાયદા પ્રમાણે પયાગવરણને ન કસાન ન થાય તે રીતે કચરાનો તનકાલ કરવો. તેમાું કચરાની 

સરહદ પાર હરેાફેરી પર તનયુંત્રણો અને તેને લર્તી મુંજૂરીઓ સામેલ છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
પયાગવરણીય કચરાને લર્તા તનયમનો ઘણી વખત જટીલ હોય છે જેમાું રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને/અથવા સ્થાતનક સ્તરે 
તવતવધ જવાબદારી હોય છે. મોટા ર્ાર્ના દેર્ોમાું તવસ્તતૃ પયાગવરણીય કાયદો અને તનયમનકારી પ્રકક્રયા હોય છે 
જેના પર ચોક્કસ સરકારી તવર્ાર્ો અથવા કાનનૂી સત્તાવાળાઓ દ્વારા દેખરેખ રાખવામાું આવે છે. કચરાના 
વ્યવસ્થાપનનો મ દ્દો અર્ત્યનો છે અને કોઇ પણ સામગ્રીના તનકાલના સુંદર્ગમાું તેની અસર, સામગ્રીના પ્રકાર અને 
જ્થા પ્રમાણે કેટલીક મયાગદાઓ હોય છે. કેટલાક અતધકાર િેત્રોમાું સ્વૈચ્ચ્છક કચરાના ઘટાડા માટે પ્રોત્સાહન હોય 
છે. કામર્ીરીના દરેક અતધકાર િેત્રમાું તમામ સુંબ ુંતધત કાયદા, સુંલગ્ન તનયમનો અને મહત્ત્વની સુંસ્થાઓ તવરે્ 
જાણકારી હોવી આવશ્યક છે. 
 

બબનઅન પાલન માટે દરેક દેર્માું અલર્ અલર્ દુંડ હોય છે, પરુંત   તેમાું નોંધપાત્ર દુંડ થઇ ર્કે છે અને ગ નાકહત 
જવાબદારી લાગ  કરી ર્કાય છે. કચરાના તનકાલ કે ઉત્સર્જનના તનયમોનો ર્ુંર્ કરવાથી સુંચાલનન ું લાઇસસસ કે 
અસય મુંજૂરી ગ માવી ર્કાય છે. નોંધપાત્ર અસર પડી હોય તો કુંપનીના ખચે તેનો ઉપાય કરવો પડી ર્કે છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

 

 િીઓપી 24.1: કચરા અને ઉત્િર્જનને ઓળખો: સભ્યો તેમના કારોબારની પ્રકક્રયાઓમાું હવા, પાણી અને 
જમીનને અસરકતાગ નોંધપાત્ર કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોને ઓળખી કાઢરે્. 
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વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o નોંધપાત્ર કચરો અને ઉત્સર્જન ઓળખવા માટે 

તમામ કારોબાર પ્રકક્રયા અને પ્રવતૃત્તઓની સમીિા 
કરવી જોઇએ. કચરાના તનકાલની ચાવીરૂપ 
પ્રવતૃત્તઓ સાથે સુંકળાયેલ ઇનપ ટ અને આઉટપ ટ 
ઓળખો અને વાય , જળમાર્ગ, ર્ટરો, જમીન અને 
તનકાલના અસય માર્ો ઓળખો. 

o કચરો અને ઉત્સર્જન જ્યારે નોંધપાત્ર પ્રમાણમાું હોય 
ત્યારે તેને નક્કી કરવા માટે જોખમની મલૂવણી કરો. 
કચરો અને ઉત્સર્જન નોંધપાત્ર પ્રમાણમાું છે કે નહીં 
તેનો આધાર જ્થો, બુંધારણ અને ઝેર, તે જે 
પયાગવરણમાું જાય છે તેની સુંવેદનર્ીલતા, 
કડસ્ચાર્જની તીવ્રતા, અને તનયમનકારી જરૂકરયાત 
સકહત અનેક પકરબળો પર હોઈ ર્કે છે. પયાગવરણને ન કસાન પહોંચાડવાની િમતા ધરાવતો 
અને/અથવા ખતરનાક કચરો અને ઉત્સર્જનના તનકાલ માટે તવરે્ષ કાળજીની જરૂર પડે છે 
અને/અથવા તેના માટે પરવાના અથવા મુંજૂરી લાગ  કરવા જોઈએ. 

o એ બાબતની નોંધ કરો કે જોખમની મલૂવણી કારોબારના સુંજોર્ો મ જબ હોવી જોઇએ અને મ દ્દા 
ક્યાું ઉર્ા થઈ ર્કે છે તથા તે પેદા થવાની ર્ક્યતા અને પ્રકક્રયામાું સુંર્તવત ખામીનો તવચાર 
કરો. ઉપયોર્માું લઇ ર્કાય તેવા, ખાસ કરીને નાના અને મધ્યમ સાહસો માટે ઉપયોર્માું 
લેવાય તેવા સામાસય જોખમ મલૂ્યાુંકનના ટેમ્પલેટ માટે આરજેસી જોખમ મલૂવણી ટલૂકકટ 
જ ઓ. વૈકચ્લ્પક રીતે સભ્યો પોતાની જોખમ મલૂવણીની પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 

o કચરાના જવાબદારીર્યાગ વ્યવસ્થાપન માટે જાગતૃત પેદા કરવાની તકનો તવચાર કરો તથા 
કચરાના વ્યવસ્થાપનની બચિંતાઓ ઉઠાવવા કમગચારીઓને પે્રકરત કરો. 

 

 િીઓપી 24.2 – ઓળખવામાાં આવેલા કચરા અને ઉત્િર્જનનુાં વ્યવસ્થાપનઃ  સભ્યો ઓળખી કાઢવામાું 
આવેલ કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોન ું નીચેના પર્લાઓ દ્વારા જવાબદારીપવૂગક સુંચાલન કરરે્: 

a. ખચગની બાબતોની સાથે-સાથે પયાગવરણીય અસરોની બાબતોને ધ્યાનમાું લઈને; 

b. જ્યાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું પયાગવરનીય અસરને ઘટાડવા માટે ઘટાડા, પ નપ્રાગચ્પ્ત, પ નવગપરાર્ 
અને પ ન: ઉપયોર્માું લઈ ર્કાય તેવ ું બનાવવના તસદ્ધાુંતોને લાગ  કરીને ; 

c. લાગ  પડતા કાયદાના અન પાલનમાું કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોના તવસર્જન અને તનકાલ કરીને, 
અથવા જ્યાું લાગ  પડતા કાયદો ન પ્રવતગતો હોય ત્યાું, પ્રવતગમાન આંતરરાષ્ટ્રીય માનકોનો 
સ્વીકાર કરીને; 

d. પયાગવરણીય કાયગદેખાવમાું સ  ધારાઓ લાવવા માટે કચરાઓ અને ઉત્સર્જનોના વલણન ું સ ુંચાલન 
કરીને  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o સભ્યોએ એ બાબતની ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ તમામ કામર્ીરી માટે કચરા અને ઉત્સર્જનને 

લર્તા કાયદા અંરે્ માકહતર્ાર છે.  

કચરા અંગેની િમજ 

કચરાના ઉત્પાદનોમાું પ્રવાહી, ઘન અથવા 
વાય નો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. કચરાના 
પ્રવાહ અંરે્ નીચેની માકહતી તવર્તવાર 
મલૂવણી કરવામાું મદદરૂપ બનર્ઃે 
 સ્ત્રોત; 

 બુંધારણ; 

 અલર્ કરવ ું; 
 જ્થો; 
 પ્રવાહ/ઉત્પાદન દર; 

 કચરાની તબદીલી; 
 સુંગ્રહ; 

 માવજત; અન ે

 ર્ુંતવ્યસ્થાન/માર્ગ અને તનકાલ. 
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o નબળી તનયમનકારી વ્યવસ્થા ધરાવતા અતધકારિેત્રમાું કામર્ીરી આવેલી હોય તો સભ્યના કચરા 
અથવા ઉત્સર્જને સુંબ ુંતધત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોન ું પાલન કરવાન ું રહરેે્. પ્રવતગમાન આંતરરાષ્ટ્રીય 
ધોરણોમાું આ માર્ગદતર્િકા પ્રકરણના કલમ ‘સી’ માું ચચાગયેલા મ દ્દાનો સમાવેર્ થાય છે.  

o તમામ ઓળખવામાું આવેલા નોંધપાત્ર કચરા અને ઉત્સર્જન પર દેખરેખ રાખવા અને તનયુંત્રણ માટે 
લેબખત નીતતઓ અને પ્રકક્રયાઓ પ્રસ્થાતપત કરવી જોઈએ જેમાું ભતૂમકાઓ અને જવાબદારીઓ 
તનધાગકરત હોય. 

o કચરાના તનયુંત્રણ અને ઘટાડા માટે સૌથી વધ  યોગ્યથી લઇને સૌથી ઓછા યોગ્ય તવકલ્પના 
અન ક્રમમાું નાબદૂી, અવેજીકરણ, ઘટાડો, શ દ્ધદ્ધકરણ અને તનકાલનો સમાવેર્ થાય છે.  

o નાબદૂી એટલે જ્યાું ઉત્સર્જન અથવા કચરો અન્સ્તત્વ ધરાવતો નથી. ઉદાહરણ તરીકે કચરાનો પ્રવાહ 
ઉત્પાકદત કે પેદા જ થતો નથી.    

o અવેજીકરણમાું એક કાચી સામગ્રી અથવા પ્રકક્રયાના સ્થાને બીજી આવી જાય છે જેમાું ઓછા 
પ્રમાણમાું ખતરનાક ઉત્સર્જન અથવા કચરો પેદા થાય છે.  

o શમન પ્રકક્રયામાું ઉત્સર્જન કે કચરા સાથે સુંકળાયેલ અસર ઓછી કરવાની પદ્ધતતનો સમાવેર્ થાય છે 
અને તેમાું આતથિક અને તકનીકી રીતે સુંર્વ હોય ત્યાું પ નઃઉપયોર્ અને કરસાઇચ્ટલિંર્ પ્રકક્રયાનો 
સમાવેર્ થાય છે.  

o ઉત્સર્જન અથવા કચરાની માવજત એ તનયુંત્રણ અને ઘટાડાના અન ક્રમમાું નીચલા સ્તરે હોય છે. 
પયાગવરણ પર પડતી અસર ઘટાડવા માટે ઉત્સર્જન અથવા કચરાન ું શ દ્ધદ્ધકરણ કરવામાું આવે છે.  

o વનકાલ એ પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપનનો સૌથી ઓછો પસુંદ કરવામાું આવતો તવકલ્પ છે અને તે 
મ ખ્યત્વે કચરો પેદા થવા સાથે સુંબ ુંતધત છે.  

o લાયકાત ધરાવતા તનષ્ટ્ણાતોની મદદથી કચરા અને ઉત્સર્જનને ઓળખવા અને લિણો જાણવા, ખચગ અને 
જવાબદારીની ર્ણતરી કરવા, કામર્ીરીના ધોરણો અને લક્ષ્યાુંકો નક્કી કરવા તથા સ ધારેલ કચરાના 
વ્યવસ્થાપનના તવકલ્પો ઓળખવા મલૂવણીનો તવચાર કરો. તેના તવકલ્પોમાું સામેલ હોઈ ર્કે છેઃ 

o તકનીકી પર્લા (જેમ કે પ્રદૂષણ તનયુંત્રણ ઉપકરણો) ; 
o સુંચાલકીય તનયુંત્રણો (જેમ કે વધ  સારી રીતે વ્યાખ્યાતયત પ્રકક્રયા સુંચાલનના કલાકો પર તનયુંત્રણ) ; 
o ઉત્પાદન તનયુંત્રણો (જેમ કે ઉત્પાદનની પ્રકક્રયામાું ઉપયોર્માું લેવાયેલ સામગ્રીન ું તનયુંત્રણ અને 

તનયમન) ; 
o સુંચાલકીય તનયુંત્રણો (જેમ કે વધ  સારી દેખરેખ, સ્પષ્ટ્ટ રીતે તનધાગકરત જવાબદારીઓ અને સત્તાઓ); 

અને 

o તાલીમ. 
o કચરાના કોસરાટટરોની પસુંદર્ી અને વ્યવસ્થાપન અંરે્ ડય  ડેબલજસસ કરો. તેમાું કચરાના પકરવહનકતાગના 

પરવાનાની સમીિા તથા કચરાની સામગ્રી માટે યોગ્ય હોય તેવા તનકાલના સ્થળની સમીિા અને કચરાના 
કોસરાટટસગના સમયાુંતરે ઓકડટનો સમાવેર્ થાય છે. કચરાના જવાબદાર વ્યવસ્થાપનને કોસરાટટરની 
પસુંદર્ીના ધોરણો અને કોસરાટટના દસ્તાવેજમાું સમાવવા જોઈએ. 

o કચરા અને ઉત્સર્જનની લાિબણક કામર્ીરીને તનયતમત ધોરણે માપવા, દેખરેખ રાખવા અને તવશ્લેષણ કરવા 
માટે એક પદ્ધતતસરની પ્રકક્રયા તનતિત કરો. દેખરેખ રાખવામાું માપણી અથવા તનકરિણ જેવી માકહતી એકત્ર 
કરવી સામેલ છે. માપણીની પ્રકક્રયા ગ ણાત્મક અથવા જ્થાત્મક હોવી જોઈએ જેમાું કેબલબ્રેટેડ ઉપકરણો 
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તપાિોઃ 
 તમ ેકુંપનીની તમામ કામર્ીરીમાુંથી નોંધપાત્ર કચરા અન ેઉત્સર્જનના પ્રવાહન ેઓળખ્યો છે? તમ ેજણાવી ર્કો 

કે ત ેકઈ રીત ેકરવામાું આવ્ય ું છે? દસ્તાવજેીકરણ થય ું છે? 

 તમ ેલાગ  થતા કાયદાથી વાકેફ છો અન ેતમામ તનયમનકારી મયાગદાઓન ું પાલન કરો છો? 

 તમ ેકચરા અને ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટેની તકો ઓળખી છે? 

 તમ ેકચરા અથવા ઉત્સર્જનને ઘટાડવા, પ નઃપ્રાપ્ત, પ નઃઉપયોર્ અથવા કરસાઇકલ કરવા માટે લવેાયલેા 
પર્લાું દર્ાગવી ર્કો છો? 

 શ ું નોંધપાત્ર કચરા અને ઉત્સર્જન પર તનયતમત દેખરેખ રાખવામાું આવ ેછે અને જવાબદાર વ્યવસ્થાપન માટે 
ત ેનીતત અન ેપ્રકક્રયાને આતધન છે? 

 શ ું કચરાન ું જવાબદાર વ્યવસ્થાપન એ તમારા એકુંદર પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન પ્રણાબલનો કહસ્સો છે? 

 શ ું તમ ેતમારા કચરા અન ેઉત્સર્જન સાથ ેસુંલગ્ન ચાવીરૂપ લાિબણકતાઓ પર દેખરેખ રાખીન ેવલણ ઓળખો 
છો? તમ ેસ ધારા કરવા માટે આ માકહતીનો ઉપયોર્ કરી રહ્ા છો? 

અને/અથવા પ્રસ્થાતપત કાયગપ્રણાલીનો ઉપયોર્ કરવામાું આવતો હોય. કચરા અને ઉત્સર્જનની અસરકારક 
દેખરેખ, માપણી, તવશ્લેષણ અને રેક્સડિંર્ની પદ્ધતતમાું આ મ જબના કાયગક્રમો સામેલ હોઈ ર્કે છે જેઃ 

o કચરા અને ઉત્સર્જન સુંબ ુંતધત તનયમનકારી જરૂકરયાતોના અન પાલનન ું મલૂ્યાુંકન કરે 

o કચરા અને ઉત્સર્જનની અસરને લઘ ત્તમ કરવા માટે લાગ  થયેલા જોખમના તનયુંત્રણોની 
અસરકારકતાન ું સ ુંચાલન કરે 

o કચરા અને ઉત્સર્જન સુંબ ુંતધત વલણો અને પેદા થયેલા મ દ્દા ઓળખે. 
o પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન સુંબ ુંતધત તનણગયોના સમથગનમાું માકહતી આપે, અને  
o પયાગવરણની કામર્ીરીમાું સતત સ ધારાને પે્રકરત કરતી પહલેને ઓળખે. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો કચરાના વ્યવસ્થાપન અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 બામાકો તનયમ આકફ્રકામાું ખતરનાક કચરાની આયાતને પ્રતતબુંતધત કરે છે તથા આકફ્રકાની અંદર 
સરહદપારની કહલચાલ પર તનયુંત્રણ રાખે છે 

www.ban.org/Library/bamako_treaty.html 

 ધ બેઝલ કસવેસર્ન ઓન ધી કસરોલ ઓફ રાસસબાઉસડ્રી મવૂમેસટ્સ ઓફ હઝાડગસ વેસ્ટ્સ એસડ ધેર 
કડસ્પોઝલ 

www.basel.int/ 

 એનવાયનગમેસટ પ્રોટેટર્ન ઓથોકરટી – વેસ્ટ એસેસમેસટ (તવટટોકરયા (ઓસ્રોબલયા) 
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/waste_assessment.asp 

 વૈતશ્વક અહવેાલ લેખન પહલે (જીઆરઆઇ) 

www.globalreporting.org/Pages/default.aspx 

 ઇસટરનેર્નલ સાઇનાઇડ મેનેજમેસટ કોડ – સ વણગ ખનન ઉદ્યોર્ માટે 

www.cyanidecode.org/ 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 3- કરસોસગ એકફતસયસસી એસડ 
પોલ્ય ર્ન તપ્રવેસર્ન (2012) 

http://www.ban.org/Library/bamako_treaty.html
http://www.basel.int/
http://www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/waste_assessment.asp
http://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
http://www.cyanidecode.org/
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http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pd
f?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ઓરે્નાઇઝેર્ન ફોર સ્ટાસડડાગઇઝેર્ન (આઇએસઓ) 14000 – પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન  

www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.h
tm 

 સસ્ટેનેબલ બબઝનેસ એસોતસયેટ્સ – ડાઉનલોડ ટલૂ્સ 

www.sba-int.ch/1083-Download_Tools 

 ઝીરો વેસ્ટ ઇસટરનેર્નલ એલાયસસ 

www.zwia.org 
  

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_14000_essentials.htm
http://www.sba-int.ch/1083-Download_Tools
http://www.zwia.org/


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  185  

 

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

 

(િીઓપી 25) કુદરતી સ્ત્રોતોનો ઉપયોગ 

 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કુદરતી સ્ત્રોતો એ એવી સામગ્રી અથવા પદાથો છે જે ક દરતમાું મળી આવે છે, જેમ કે કોલસો, ખનીજ તેલ, ક દરતી 
રે્સ, પાણી અને વસય ઉત્પાદનો જે માનવ પ્રવતૃત્ત માટે વપરાય છે. 
 

સ્ત્રોતઃ 
 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતાનો સારાુંર્ (2013) 

 

સીઓપીની કુદરતી સ્ત્રોતોના ઉપયોગની કલમ તમામ એકમો પર લાગ  પડે છે. 
 

સીઓપીના કુદરતી સ્ત્રોતોના ઉપયોગની કલમને સીઓપીના પયાગવરણીય વ્યવસ્થાપન અને કચરો અને 
ઉત્િર્જનની કલમ સાથે વાુંચવી અને લાગ  કરવી જોઈએ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ઉજાગ અને પાણી જેવા ક દરતી સ્ત્રોતો એ કારોબારમાું કાયગિમતાના માપદુંડ તરીકે વધ ને વધ  કેસિમાું આવી રહ્ા 
છે. કારોબાર ખચગ બચાવવા માટે કાયગિમતામાું સ  ધારો એ સૌથી અસરકારક પર્લાું પૈકી એક છે. તે ઇમારતો અને 
એકમો, ઉત્પાદન પ્રકક્રયાઓ અને અંતતમ-વપરાર્ના ઉત્પાદનોમાું લાગ  કરી ર્કાય છે.  
 

ઉજાગની કાયગિમતા માટે સૌથી મજબતૂ દલીલો પૈકી એક એવી છે કે તેના લાર્ોની સરળતાથી આર્ાહી કરી ર્કાય 
છે, માપી ર્કાય છે અને ર્ણતરી કરી ર્કાય છે. કારોબાર અનેક રીતે ઉજાગ બચાવે છે, જેમ કેઃ 

 કાયગિમ લાઇકટિંર્ ર્ોઠવીને; 

 કચરાની ઉષ્ટ્મા એકત્ર કરીને તેનો પ નઃઉપયોર્ કરીને; 

 ઉપકરણોની તનયતમત જાળવણી કરીને; 

 ઇમારતોને આવરણ ચઢાવીને; 

 ર્રમ અને ઠુંડા કરવાની પ્રણાલીમાું ટાઇમર ર્ોઠવીને; 

 ઉજાગ કાયગિમ ઓકફસના સાધનો દ્વારા; 
 ર્રમ પાણીનો ઉપયોર્ લઘ ત્તમ કરીને; 

 ઉપકરણો અને પ્રકક્રયાનો મહત્તમ ઉપયોર્ કરીને; 

 જરૂરી ન હોય ત્યારે તમામ લાઇટ અને ઉપકરણો બુંધ કરીને. 
 

બબઝનેસે તેમની કામર્ીરી અને એકમોમાું પાણીના વધ  કાયગિમ ઉપયોર્ અને બચત દ્વારા નોંધપાત્ર પ્રમાણમાું 
ખચગની બચત કરી છે. તકોમાું સામેલ છેઃ 

 ટપકતા નળ અને લીક થતા પાઇપ કરપેર કરવા; 
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 કારોબારમાું પાણીનો બચાવ કરતા સાધનોનો ઉપયોર્ (સ્થાતનક જળ સત્તાવાળાઓ સલાહ આપી ર્કે) ; 
 પાણીનો તનકાલ કરવાના બદલે તેનો પ નઃઉપયોર્ કરવા માટે શ દ્ધદ્ધકરણ; 

 સામગ્રી સ્વચ્છ કરવા માટે સકૂી તકતનક ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે પાણીનો ઉપયોર્ ટાળવો; 
 પીવાના પાણીની જગ્યાએ નબળી ગ ણવત્તાના પાણીનો ઉપયોર્ (પયાગવરણીય અને સામાજજક મલૂ્ય) ; 
 પ્રકક્રયા માટે જરૂરી પાણીના લઘ ત્તમ કદને નક્કી કરો અને જરૂરી હોય ત્યાું સ  ધારા કરો. 

 

પાણી અને ઉજાગની ખપત માટે મીટર લર્ાવીને કારોબારમાું કેટલી તકો છે તે જાણી ર્કાય. 
 

અન્શ્મજસય ઇંધણના બબનકાયગિમ ઉપયોર્થી પયાગવરણમાું ગ્રીનહાઉસ વાય ના પ્રમાણમાું વધારો થઇ ર્કે છે 
જેનાથી હવામાનમાું ફેરફાર થાય છે. ગ્રીનહાઉસ વાય થી પેદા થતા હવામાનના ફેરફાર તવશ્વર્રમાું સમ દાયો દ્વારા 
સામનો કરવામાું આવતા સૌથી ર્ુંર્ીર પડકારો પૈકી એક છે. ગ્રીનહાઉસ રે્સમાું ઘટાડો માત્ર મોટા ઉદ્યોર્ો માટે 
નથી. ઉજાગનો વપરાર્ અને ગ્રીનહાઉસ વાય ન  ું ઉત્સર્જન ઘટાડવાના મોટા ર્ાર્ના પર્લાું લાુંબા ર્ાળે નાણાુંની 
બચત કરાવરે્ અને નફો વધરે્. ઉજાગનો વપરાર્ અને ગ્રીનહાઉસ રે્સ ઉત્સર્જનમાું ઘટાડાને કારોબારના મજબતૂ 
ફાયદા સાથેની તક તરીકે જોવો જોઈએ. 
 

કેટલાક બજારોમાું કાબગન અથવા ઉત્સર્જનનો વ્યાપાર ઉપલબ્ધ છે. તે સામાસય રીતે સરકાર અથવા કેક્સિય 
સત્તામુંડળ દ્વારા ચલાવાય છે અને ઉત્સર્જન ઘટાડવા માટે કારોબારને આતથિક પ્રોત્સાહન પરૂ ું પાડવાનો હતે   ધરાવે 
છે. કાબગનનો સુંત  લનીકરણ સામાસય રીતે વાબણજ્જ્યક અથવા બબનનફાકીય સેવા આપનાર સાથે ર્ોઠવણથી 
ઉત્સર્જનમાું ઘટાડાને લર્તો હોય છે. સુંત  લનીકરણ પદ્ધતતમાું વિૃો વાવવા, પ નઃપ્રાપ્ય ઉજાગમાું રોકાણ, ઉજાગની 
બચત અને તમથેન તનયુંત્રણનો સમાવેર્ થાય છે. આ વલણની અંતતમ અસરકારકતા અંરે્ ચચાગ ચાલે છે. તેને 
સ તવધા અને પકરવહન સકહતની કામર્ીરી દ્વારા ઉજાગની ખપત અને ઉત્સર્જન ઘટાડવાના વધારે પ્રત્યિ પ્રયાસોના 
પરૂક તરીકે જોવા જોઈએ. 
 

કાયગિમતાના પર્લાું માટે કારોબાર જેને લક્ષ્ય બનાવી ર્કે તેવા અસય સ્ત્રોતોમાું વસય ઉત્પાદનો (કાર્ળ, કાડગબોડગ 
અને લાકર્ ું) અને પ્લાક્સ્ટક (ઉદાહરણ તરીકે પેકેજજિંર્)નો સમાવેર્ થાય છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ઉજાગ અને જળ કાયગિમતા જાગતૃતમાું ર્ારે પ્રર્તત થવા છતાું પ્રમાણમાું ઓછા ધોરણો અન્સ્તત્વમાું છે. મોટા ર્ાર્ના 
ઉજાગ અને જળ લેબબલિંર્ કાયગક્રમો, લઘ ત્તમ કાયગિમતાના ધોરણો અને બબક્લ્ડિંર્ કોડ સ્વૈચ્ચ્છક છે અને ઉદ્યોર્ના િેત્ર 
અને સ્થળ પર આધાકરત છે. જોકે, તે જ્યારે ઉપલબ્ધ હોય ત્યારે તવતવધ ઉત્પાદનો અને પ્રકક્રયાની પસુંદર્ીમાું 
સરખામણી કરવાન ું સાધન પરૂ ું પાડી ર્કે છે. 
 

ય નાઇટેડ નેર્સસ ફે્રમવકગ કસવેસર્ન ઓન ટલાઇમેટ ચેસજ (1994) 192 દેર્ો દ્વારા લાગ  કરવામાું આવ્યો છે, તેથી 
લર્ર્ર્ સુંપણૂગ સભ્યપદ ધરાવે છે. ટલાઇમેટ ચેસજ કસવેસર્નની રચના ગ્લોબલ વોતમિંર્માું ઘટાડો કરવા અને કોઈ 
પણ ફેરફારનો સામનો કઈ રીતે કરવો તે તવચારવા કરવામાું આવી હતી. ક્યોટો પ્રોટોકોલ એ આ તનયમમાું ઉમેરો 
છે. તે તવશ્વર્રમાું ગ્રીનહાઉસ વાય માું ઘટાડો કરવા માટે સહીકતાગઓ માટે કાનનૂી બુંધનકતાગ તનયમ છે.  
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ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 3  - કરસોસગ એકફતસયસસી એસડ પોલ્ય ર્ન 
તપ્રવેસર્ન (2012) મહત્ત્વના તવકાસ પ્રોજેટટ માટે તવર્તવાર જરૂકરયાતો અને સુંલગ્ન માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છેઃ 

 ઉજાગ અને પાણી સકહત સ્ત્રોતોના ટકાઉ ઉપયોર્ને પ્રોત્સાહન આપવ ું 
 પ્રોજેટટ સુંબ ુંતધત ગ્રીનહાઉસ રે્સ ઉત્સર્જનમાું ઘટાડો કરવો. 

 

આ ધોરણો હઠેળ સ તવધાએ ઉજાગ, પાણી અને અસય સામગ્રીના વપરાર્ના સુંદર્ગમાું સમગ્ર જીવનચક્ર દરતમયાન 
તકનીકી અને નાણાકીય રીતે ટકી ર્કે તેવા ખચગ કાયગિમ પર્લાુંનો તવચાર કરવાનો હોય છે. મડૂી અને 
સુંચાલકીય ખચગ તથા પર્લાુંના જીવનકાળ દરતમયાન નાણાકીય લાર્ના સુંદર્ગમાું ખચગ કાયગિમતા નક્કી કરવામાું 
આવે છે. આઇએફસી પરફોમગસસ ધોરણો માટે જો તે રોકાણ સામે જોખમ આધાકરત વળતરની અપેિા રાખે તો એક 
સ્ત્રોત કાયગિમતા અથવા ગ્રીનહાઉસ રે્સ ઉત્સર્જન ઘટાડવાના પર્લાું ખચગ કાયગિમ ર્ણવામાું આવે છે.  
 

રાટરીય કાયદો 
રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેતર્ક સ્તરે સરકારો ઘણી વખત પાણી અને ઉજાગ કાયગિમતા માટે તનયમનો, માર્ગદતર્િકાઓ અને 
ઉદ્યોર્ના લક્ષ્યાુંકો નક્કી કરે છે. તનયમ હઠેળ સરકારોએ ગ્રીનહાઉસ વાય ના ઉત્સર્જન અંરે્ રાષ્ટ્રીય વ્યહૂરચના 
જાહરે કરવાની હોય છે. તેમાું ઉત્સર્જનમાું ઘટાડા માટે રાષ્ટ્રીય લક્ષ્યાુંકો સુંકળાયેલા હોઈ ર્કે છે અને તેમાું ઉજાગ 
અને સ્ત્રોતોના ઉપયોર્ માટે ચોક્કસ કાયદા અને તનયમન સામેલ હોઈ ર્કે છે. 
 

આ ઝડપથી બદલાત  ું િેત્ર હોવાથી ઉજાગ અને સ્ત્રોતના ઉપયોર્ અંરે્ કાનનૂી જરૂકરયાતો અને કારોબારના 
પ્રોત્સાહનોથી માકહતર્ાર રહવે  ું જરૂરી છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

  
 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

 િીઓપી 25.1: ઉજાગ અને પાણી: સભ્યો તેમના કારોબારની કામર્ીરીઓમાું ઊજાગ અને પાણીના વપરાર્ 
પર દેખરેખ રાખરે્ અને ઊજાગ અને પાણીની કાયગિમતાની પહલેોને સ્થાનબદ્ધ કરરે્. 
 

 િીઓપી 25.2: અસય સ્ત્રોતો: સભ્યો તેમના કારોબારની પ્રકક્રયાઓમાું ઉપયોર્માું લેવાતાું અસય નોંધપાત્ર 
પ્રાકૃતતક સુંસાધનોને ઓળખી કાઢરે્ અને તેના કાયગિમ ઉપયોર્ને સ તનતિત બનાવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o લર્ર્ર્ તમામ કામના સ્થળે ઉજાગ, પાણી અને અસય ક દરતી સ્ત્રોતો, જેમ કે ખનીજ અને વસય 
ઉત્પાદનોના ઉપયોર્ની જરૂર પડે છે. 

o સભ્યોએ ખેંચવામાું આવેલા અને વપરાયેલા પાણીના સ્ત્રોત (ઉદાહરણ તરીકે સ્ત્રોત, ગ ણવત્તા 
અને/અથવા જ્થો), વપરાયેલી ઉજાગ (ઉદાહરણ તરીકે ઇંધણનો પ્રકાર અને/અથવા જ્થો) અને 
અસય નોંધપાત્ર સ્ત્રોતો ઓળખવા જોઈએ.  

 ર્ક્ય હોય ત્યાું સ  ધી ઉજાગનો ઉપયોર્ ચાવીરૂપ ઉત્પાદન પ્રવતૃત્તમાુંથી ગ્રીનહાઉસ 
વાય ના ઉત્સર્જનના બેલેસસને ટેકો આપતા હોવા જોઈએ. 
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તપાિોઃ 
 તમ ેઉજાગ અન ેપાણીના ઉપયોર્ પર દેખરેખ રાખો છો? 

 તમ ેઉજાગ અન ેપાણીની કાયગિમતાની પહલે અમલમાું મકૂી છે? 

 તમ ેકાર્ળના ઉત્પાદન જેવા બબઝનસેમાું વપરાતા અસય મહત્ત્વના ક દરતી સ્ત્રોતોન ેઓળખ્યા છે? 

 તમ ેતનેો કઇ રીત ેકાયગિમ ઉપયોર્ કરવા પ્રયાસ કરો છો ત ેતમ ેઓકડટરન ેદર્ાગવી ર્કો છો? 

 સ્ત્રોતના પ્રકાર અને/અથવા કારોબાર દ્વારા ઉપયોર્માું લેવાતા જ્થા પરથી અસય 
સ્ત્રોતના ઉપયોર્ન ું મહત્ત્વ. 

o મોટા ર્ાર્ના કકસ્સામાું વપરાર્ પર દેખરેખ સીધેસીધી હોવી જોઈએ કારણ કે ઇનપ ટની 
સામાસય રીતે ખરીદી જ થઇ હરે્. 

 નાના કામના સ્થળ માટે પાણી અને ઉજાગ પર દેખરેખ રાખવી કદાચ વ્યવહાર  ન હોય 
જ્યાું ઓકફસ અને ઓકફસની ઇમારત વચ્ચે અલર્થી મીટર ન હોય. આવા કકસ્સામાું 
સભ્યો ર્ક્ય હોય ત્યાું ઉજાગ કાયગિમતા વધારવાની પહલે કરી ર્કે છે. (ઉપરના કલમ 
બી માું ઉદાહરણો જ ઓ.) 

 મોટા કામના સ્થળો અને જેમાું પાણી, ઉજાગ અને અસય સ્ત્રોતોના વપરાર્ની પ્રકક્રયાની 
જરૂર પડે છે ત્યાું સભ્યોએ,  

 વપરાર્ પર નજર રાખવા માટે પ્રકક્રયા પ્રસ્થાતપત કરવી  
 કાયગિમ સ ધારા માટે લક્ષ્યાુંક નક્કી કરવા તવચારવ ું 
 ખચગ-કાયગિમ કાયગિમતામાું સ  ધારા માટે કારોબાર પ્રકક્રયાની પ્રકૃતતને અન રૂપ 

તકનીકી તવશ્લેષણ કરવ ું 
 વપરાર્ ઘટાડવા અને/અથવા કાયગિમતા વધારવા માટે તકનીકી અને 

નાણાકીય રીતે ટકાઉ અને ખચગ-કાયગિમ ઉપાયો અપનાવવા. 
 સ્થાતનક સેવા પરૂી પાડનારાઓ અને જાહરે એજસસીઓ તરફથી જ્યાું માકહતી અને 

સલાહકારી સેવા ઉપલબ્ધ અને યોગ્ય હોય ત્યાું તેનો ઉપયોર્ કરો.  
 વપરાર્ના તવર્તવાર, લેબખત મલૂ્યાુંકન માટે અને કાયગિમતામાું સ  ધારાની તક માટે 

લાયકાત ધરાવતા તનષ્ટ્ણાતો દ્વારા ઉજાગ ઓકડટ સેવાના ઉપયોર્નો તવચાર કરો.  
o ખચગ, બચત અને તનતિતતા અંરે્ પહલેને પ્રાથતમકતા આપો. 

 નવા રોકાણ વર્ર અથગપણૂગ કાયગિમતા સ ધારાને વારુંવાર ર્ક્ય બનાવી ર્કાય છે અને 
તેને પ્રાથતમકતા આપવી જોઈએ. ઉદાહરણ તરીકે, ઉપકરણો કે લાઇટનો ઉપયોર્ ન 
હોય ત્યારે તેને બુંધ કરી દેવાન ું કામદારોને યાદ અપાવવાન ું પર્લ ું બહ  ઓછા ખચે 
લાગ  કરી ર્કાય છે. 

 કાયગિમતામાું સ  ધારાના ફાયદા દર્ાગવવા માટે સરળ ચ કવણી ર્ણતરી તવચારો 
(ઘટાડેલા વપરાર્ ખચગથી ખચગને પ નઃમેળવવામાું કેટલો સમય લાર્રે્) અને 
પ્રોત્સાહનોને પ્રાથતમકતા આપો. 

 એક સામાસય તનયમ તરીકે હકારાત્મક નાણાકીય વળતર પેદા કરતી પહલે લાગ  કરવી 
જોઈએ, તસવાય કે અસય જોખમો ઓળખવામાું આવ્યા હોય. 

 ગ્રીનહાઉસ રે્સ ઉત્સર્જન અને દરેક ઉત્પાદન, પ્રોજેટટ અથવા પ્રકક્રયાના જીવનકાળ 
દરતમયાન કાયગિમ ઉજાગ વપરાર્ને ઉજાગ કાયગિમ પર્લાું લાગ  કરતી વખતે 
ર્ણતરીમાું લેવા જોઈએ. 
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર પાણી, ઊજાગ અને અસય ક દરતી સ્ત્રોતો અંરે્ વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

 બબઝનેસ ફોર સોતસયલ કરસ્પોન્સસબબબલટી – એનજી 
www.bsr.org/en/our-work/industry-focus/energy 

 કાબગન કેટલોર્ – કાબગન ઓફસેટ કડરેટટરી 
http://forestcarbonportal.org/ 

 કાબગન ફૂટતપ્રસટ – કરડય તસિંર્ યોર ઇમ્પેટટ 

www.carbonfootprint.com/ 

 એનવાયનગમેસટલ પ્રોટેટર્ન એનજી– કસઝતવિંર્ એનજી (ઓસ્રેબલયા) 
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_energy.asp 

 એનવાયનગમેસટલ પ્રોટેટર્ન એજસસી– કસઝતવિંર્ વોટર (ઓસ્રેબલયા) 
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_water.asp 

 ફે્રસ્સ ઓફ ધ અથગ સ્કોટલેસડ- ગ્રીન રાવેલ પ્લાન 

www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=factsheet7 

 ગ્રીનહાઉસ રે્સ પ્રોટોકોલ– કોપોરેટ સ્ટાસડડગ  
www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard 

 ઇસટરર્વનગમેસટલ પેનલ ઓપ ટલાઇમેટ ચેસજ (આઇપીસીસી) 
www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains1.html 

 ઇસટરનેર્નલ એતમર્સસ રેકડિંર્ એસોતસયેર્ન (આઇઇટીએ) 

www.ieta.org/ 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 3  - કરસોસગ એકફતસયસસી એસડ 
પોલ્ય ર્ન તપ્રવેસર્ન (2012) 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pd
f?MOD=AJPERES 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ફે્રમવકગ કસવેસર્ન ઓન ટલાઇમેટ ચેસજ (ય એનએફસીસીસી) – ધ ઇસટરનેર્નલ કરસ્પોસસ 
ટ  ટલાઇમેટ ચેસજ 

unfccc.int/essential_background/items/2877.php 

 ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સ એનવાયનગમેસટલ પ્રોટેટર્ન એજસસી – વોટરસેસસ 

www.epa.gov/watersense/ 
 

  

http://www.bsr.org/en/our-work/industry-focus/energy
http://forestcarbonportal.org/
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_energy.asp
http://www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_water.asp
http://www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=factsheet7
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/syr/en/mains1.html
http://www.ieta.org/
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/25356f8049a78eeeb804faa8c6a8312a/PS3_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php
http://www.epa.gov/watersense/


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  190  

 

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 26) ઉત્પાદન સ્પટિતા 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જ્વેલરી ઉદ્યોર્માું ઉત્પાદન સ્પટિતા જ્વેલરી ઉત્પાદનો અંરે્ તમામ આવશ્યક માકહતીની સચોટ સ્પષ્ટ્ટતાને 
સુંબ ુંતધત છે જેમાું હીરા, ઘસાયેલા હીરા, કૃતત્રમ, તસમ્ય લસટ, સોના અને પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓના ઉત્પાદનનો 
સમાવેર્ થાય છે.  

 

પ્રસ્તવુતમાું વણગન, અબર્વ્યન્ટત, ર્બ્દો, આકૃતત, રજ આત અથવા સુંકેતોનો સમાવેર્ થાય છે જે એવી રીતે રજૂ 
કરાયેલા જણાય છે જે જ્વેલરી ઉત્પાદનને લર્તા હોય તેવ ું લારે્. અંતતમ ગ્રાહકને કરવામાું આવેલી રજ આત સત્ય 
આધાકરત અને સચોટ હોવી જોઈએ. 
 

વેચાણમાું વેચાણ માટે મકૂવ ું, વેચાણ માટે રજૂ કરવ ું, વસ્ત ને વેચાણના ઇરાદાથી દર્ાગવવામાું આવી છે તેવ ું માની 
ર્કાય તે રીતે પ્રદર્ગનમાું મકૂવી તેનો સમાવેર્ થાય છે. ર્ુંકા ટાળવા માટે તેમાું ઉદ્યોર્માું સ્વીકાયગ ર્બ્દ ‘મેમો’ 
વપરાય છે જે સુંર્તવત વેચાણ માટે ગ્રાહકને પવૂગતનધાગકરત સમયર્ાળા માટે માલ આપવાની પ્રકક્રયા છે. 
 

જાહરેખબરમાું ઉત્પાદનના વેચાણ અથવા ઉપયોર્ માટે પરોિ કે પ્રત્યિ રીતે તેને પ્રાયોજજત કરવાનો સમાવેર્ 
થાય છે. 
 

રીિેિ િાયમાંિ એટલે જેની ગ ણવત્તા સ ધારવાની પ્રકક્રયા થઇ હોય તેવ ું. 
 

કવૃત્રમ હીરા એટલે એવા હીરા જે ખાણમાુંથી કાઢવામાું આવ્યા ન હોય, પરુંત   માનવ તનબણિત હોય અને સમાન 
ર્ૌતતક ગ ણધમો ધરાવતા હોય. 
 

વિમ્્લુસિ એ નોન-ડાયમુંડ સામગ્રી છે જે હીરાના દેખાવની નકલ કરવા માટે ઉપયોર્માું લેવાય છે. 
 

સ્ત્રોતઃ 
 આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા (2013)નો સારાુંર્ 

 વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન (સીઆઇબીજેઓ) – ધ બ્લ ૂબ ટસ 

www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261 

 
 

સીઓપીનો ઉત્પાદન સ્પટિતા તવર્ાર્ એવી સ તવધાઓને લાગ  થાય છે જે હીરા અને/અથવા સોન ું અને/અથવા 
પ્લેકટનમ જૂથના ધાત   ઉત્પાદનોન ું કામ કરે છે. 
 
 

 

http://www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261
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B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

જ્વેલરી ઉદ્યોર્માું ઉત્પાદનની સ્પષ્ટ્ટતા ખરીદવામાું આવતા અને વેચાતા ઉત્પાદનોની પ્રકૃતત અને ગ ણવત્તાની 
પ્રામાબણકતા અને પારદતર્િતા પર આધાકરત છે. જ્વેલરી એ ઘણી વખત મ નસ ફી આધાકરત ઉચ્ચ મલૂ્ય ધરાવતી 
ખરીદી હોવાથી સોન ું, પ્લેકટનમ જૂથની ધાત   અને હીરાની પરૂવઠા શ ૃુંખલામાું તે ખાસ મહત્ત્વ ધરાવે છે. અંતતમ 
વપરાર્કારો ઘણી વખત જે ચીજ ખરીદતા હોય તેના તવરે્ મયાગકદત તકનીકી જ્ઞાન ધરાવતા હોય છે અને તેઓ 
વેચાણકારની સલાહ પર આધાર રાખે છે. હવે પ્થરોની રીટમેસટ, કૃતત્રમ અને તસમ્ય લસટ પ્થરોની રચના અને 
નવા એલોયના તવકાસની નવી ટેકનોલોજી ઉપલબ્ધ હોવાથી પરૂવઠા શ ૃુંખલા અને ગ્રાહક બજાર વધારે જકટલ 
બની ર્ય ું છે. 

 

ગ્રાહકોના રિણ માટે અને કકિંમતી ધાત   અને હીરા ઉદ્યોર્ને સહાય કરવા માટે નીચેના િેત્રોમાું અલર્ અલર્ 
દેર્ોમાું ઉદ્યોર્ માર્ગદતર્િકા અને કાનનૂી જરૂકરયાતો પ્રસ્થાતપત કરવામાું આવી છે. 

 

• સોન ું અને પ્લેકટનમન ું મલૂ્યાુંકન, ગ ણવત્તાની ઓળખ અથવા શ દ્ધતા દર્ાગવવા માટે હોલમાકકિંર્; 

• સ્વતુંત્ર જેમોલોજજકલ લેબોરેટરી મારફત મોટા પ્થરો માટે હીરાન ું ગે્રકડિંર્; અને 

• ઉત્પાદનોના પ્રત્યાયન અંરે્ પાકરર્ાતષક ર્બ્દોના ધોરણો અને વર્ીકરણ. 
 

વેચવામાું આવતા કોઇ પણ ઉત્પાદન અંરે્ પરૂવઠા શ ૃુંખલાના કોઈ પણ સ્તરે અંતતમ વપરાર્કાર સ ધી ખોટી 
માકહતી વ્યન્ટતર્ત કુંપનીઓ અને સમગ્ર ઉદ્યોર્ની પ્રતતષ્ટ્ઠા માટે નોંધપાત્ર જોખમ પેદા કરે છે. કુંપનીના સ્તરે 
તમામ સુંબ ુંતધત માકહતીની સ્પષ્ટ્ટતા  કરવામાું તનષ્ટ્ફળતા અથવા વેચાયેલી ચીજો માટે ખોટી માકહતીના કારણે 
સભ્યએ ઉદ્યોર્ સુંર્ઠનમાુંથી હકાલપટ્ટીનો અને વેપાર ગ માવવાનો જોખમ ઉઠાવવો પડી ર્કે છે. 

 

નોંધપાત્ર પ્રમાણમાું કાનનૂી જોખમ રહલે  ું છે. ઉત્પાદન અંરે્ પરૂતી ચોક્કસ માકહતી આપ્યા વર્ર હીરા અને/ 

અથવા સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથ ધાત  ની જ્વેલરીની ચીજો વેચવી કે અજાણતા પણ ખોટી માકહતી આપવી 
એ મોટા ર્ાર્ના અતધકારિેત્રો હઠેળ રે્રકાયદે છે. ગ નો કરનારે દુંડ અથવા કેદ ર્ોર્વવી પડી ર્કે છે. 
 

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ઉદ્યોર્ના સુંર્ઠનો દ્વારા સ્વ-તનયમનકારી વલણના ર્ાર્રૂપે ઉત્પાદનની સ્પષ્ટ્ટતા અને રજ આત માટે મ ખ્ય 
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો નક્કી કરવામાું આવ્યા છે.  વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન, સીઆઈબીજેઓ, બ્લ  બ ક બહાર પાડે છે 
જે હીરા અને કકિંમતી પ્થરો માટે પાકરર્ાતષક ર્બ્દો, વર્ીકરણ અને નીતતમત્તાની માર્ગદતર્િકા ધરાવે છે. (અન ક્રમે 
ડાયમુંડ બ ક અને તપ્રતસયસ મેટલ્સ બ ક જ ઓ). સીઆઇબીજેઓ બ્લ  બ કને ઉત્પાદનના સ્પષ્ટ્ટતા માટે મહત્ત્વના 
ધોરણો ર્ણવામાું આવે છે અને તે સ્વૈચ્ચ્છક હોવા છતાું આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યાપારમાું તમામ સ્તરે જ્થાબુંધ 
વેચાણકતાગઓ, પરૂવઠાકારો, ઉત્પાદકો અને કરટેલસગને લાગ  થાય છે. આ ધોરણો માકેકટિંર્ અને વેચાણની તમામ 
પદ્ધતતઓ અને ઉત્પાદન અંરે્ કરવામાું આવતા પરોિ અને પ્રત્યિ દાવાને લાગ  થાય તે રીતે ઘડવામાું આવ્યા છે.  
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 “બ્લેક િાયમાંિ” 

 

ક દરતમાું કાળા હીરા ઉપલબ્ધ હોઈ ર્કે છે, 

પરુંત   કાળા રુંર્ના પોબલશ્ડ હીરા પર પ્રકક્રયા 
કરવામાું આવી હોય તવેી ર્ક્યતા રહ ેછે. 
કેટલાક વચેાણ કરનારાઓ એવ ું માની ર્કે છે 
કે આ સામાસય જાણકારીની બાબત છે અન ે
તઓે રીટમસેટ અંરે્ પરૂતી જાણકારી આપ્યા 
વર્ર તને ે‘બ્લકે ડાયમુંડ’ તરીકે ઓળખાવી 
ર્કે છે. ત ેઅયોગ્ય છે. 
 

જ્યારે પણ કોઇ હીરા પર પ્રકક્રયા કરવામાું 
આવ ેત્યારે તનેી સ્પષ્ટ્ટતા થવી જોઈએ. 
સીઆઇબીજેઓ બ્લ ૂબ કમાું જણાવ્યા પ્રમાણ ે
ચોક્કસ પ્રકક્રયાનો ઉલ્લખે કરવો જરૂરી છે અન ે
જે કકસ્સો હોય ત ેપ્રમાણ ેહીરા  અથવા કૃતત્રમ 
હીરા ર્બ્દનો સ્પષ્ટ્ટ ઉલ્લખે કરવો આવશ્યક 
છે. 

2008માું ઇસટરનેર્નલ ડાયમુંડ કાઉન્સસલ (આઇડીસી)એ પોબલશ્ડ હીરાના ગે્રકડિંર્ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય તનયમો 
પ્રકાતર્ત કયાગ હતા. 1978માું તેન ું પ્રારુંબર્ક પ્રકાર્ન થય ું ત્યારથી આઇડીસીના તનયમોને સીઆઇબીજેઓ દ્વારા 
માસય કરવામાું આવ્યા છે અને હીરાના સ્પષ્ટ્ટ પાકરર્ાતષક ર્બ્દો માટે સુંદર્ગ બસયા છે. સ ધારેલા આઇડીસી 
તનયમોમાું એવા પાકરર્ાતષક ર્બ્દો સામેલ છે જે વણગનની હદ વધારે છે અને તે કારખાના અથવા પ્રયોર્ર્ાળામાું 
તવકસાવાયેલા હીરા માટે લાગ  થાય છે અને હવે જેનો ઉલ્લેખ કૃતત્રમ તરીકે કરવામાું આવે છે. આ સ ધારો 
આરજેસી વ્યવહારસુંકહતામાું પ્રતતબબિંબબત થાય છે.  
 

વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ (ડબલ્ય જીસી) સોનાની શ દ્ધતા અંરે્ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અંરે્ માકહતી ધરાવે છે. આ 
ઉપરાુંત સોનાની જ્વેલરીની શ દ્ધતા અને માકકિંર્ અંરે્ રાષ્ટ્રીય જરૂકરયાતો તવરે્ ઓનલાઇન તવર્તવાર માકહતી 
ઉપલબ્ધ છે. ડબલ્ય જીસી સોનાની જ્વેલરીના ઉત્પાદન અંરે્ કેટલીક પ ન્સ્તકાઓ અને મેસય અલન ું પ્રકાર્ન કરે છે 
જેમાું સોનાના મલૂ્યાુંકન અને શ દ્ધદ્ધકરણ અંરે્ તકનીકી માર્ગદર્ગન હોય છે.  

 

રાટરીય કાયદો 
સુંબુંતધત રાષ્ટ્રીય કાયદો અને તનયમનો દરેક દેર્માું અલર્ 
અલર્ હરે્, પરુંત   ગ્રાહક રિણ, વ્યાપારના ધોરણો અથવા 
છેતરતપિંડીના િેત્રને લર્તા હરે્. મોટા ર્ાર્ના દેર્ોમાું વ્યાપાર 
અને માકેકટિંર્ને લર્તા કાયદા છે જે મ જબ કોઇ પણ સામાનની 
રચના, ર્ૌતતક લાિબણકતા અથવા ઇતતહાસ અંરે્ ખોટી માકહતી 
આપવી એ રે્રકાયદે છે. આ ઉપરાુંત કેટલાક દેર્ોમાું જેમસ્ટોન 
અને કકિંમતી ધાત  ઓ અંરે્ ચોક્કસ કાયદા અથવા તનયમનો છે. 
ઉદાહરણ તરીકે ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સ ફેડરલ રેડ કતમર્ન 
(એફટીસી)માું જ્વેલરી, કકિંમતી ધાત  ઓ અને ઉદ્યોર્ માટે 
માર્ગદતર્િકા છે. સભ્યોએ રાષ્ટ્રીય કાયદામાું તનધાગકરત ર્બ્દો 
વાપરવા જોઈએ અને લાગ  થતો કોઇ કાયદો ન હોય ત્યારે 
વ્યવહારસુંકહતાન ું પાલન કરે.  
 

કાનનૂી ફરજોમાું માલસામાનના વેચાણ અંરે્ જાણતા કે 
અજાણતા ખોટી અથવા રે્રમારે્ દોરતી માકહતીનો સમાવેર્ 
થઇ ર્કે છે. સભ્યોએ એ બાબતની ખાતરી કરવી કે તેમણે 
પોતાની કામર્ીરીના દરેક િેત્રમાું આવશ્યક કાયદાની જાણકારી 
રાખવી. 
 

નોંધ- આરજેસી જોર્વાઇઓ અને લાગ  થતા કાયદા વચ્ચે કોઇ સુંઘષગય ટત હોય તો કાયદા પ્રમાણે કરવામાું 
આવરે્.આવી કોઇ ન્સ્થતત હોય તો તે મ જબ આરજેસીમાું ફેરફાર કરવા જેથી સભ્યો અને ઓકડટસગ માટે સાતત્યપણૂગ 
સલાહ આપી ર્કાય. 
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D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 26.1: પ્રસ્તવુતઓ: સભ્યો કોઇ પણ અસત્યપણૂગ, રે્રમારે્ દોરનાર ું અથવા ભ્રામક પ્રતતતનતધત્વ નહીં કરે, 
અથવા હીરા, કૃતત્રમ અથવા દુંર્ી, અને/અથવા કોઇ પણ સોના અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓના 
ઝવેરાત ઉત્પાદનોનાું વેચાણ, જાહરેાત કે માકેકટિંર્માું કોઈ સામગ્રીનો લોપ નહીં કરે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ખોટી રજ આત અથવા સામગ્રી ચકૂી જવામાું એવી માકહતીને ટાળવાનો અથવા ખોટ ું તનવેદન 
આપવાનો સમાવેર્ થાય છે જે માકહતીથી ખરીદીના તનણગયને અસર થઇ ર્કે અથવા જે રે્રકાયદે 
હોઇ ર્કે છે. 

o સભ્યોએ એ વાતની ખાતરી કરવી જોઈએ કે તેઓ ખોટી અને રે્રમારે્ દોરતી રજ આતોના સુંબ ુંધમાું, 
ખાસ કરીને ગ્રાહકોના સુંબ ુંધમાું લાગ  પડતા કાયદાથી વાકેફ છે. 

o રજ આત અનેક તવતવધ સ્વરૂપ લઇ ર્કે છે, જેમ કે ર્બ્દો ઉપરાુંત સુંકેતો અને વણગનો, અને તે ઝડપી 
હોઈ ર્કે છે. 

o રજ આત ઇસટરનેટ સકહત અનેક પ્રકારના તવતવધ માધ્યમમાું હોઈ ર્કે છે. 
o વેચાણના સ્ટાફને એ બાબતની ખાતરી આપવા તાલીમ આપવી જોઈએ કે તેઓ કાનનૂી 

જવાબદારીઓ અંરે્ માકહતર્ાર રહ ેઅને વેચાણ માટેના ઉત્પાદનો અંરે્ રે્રમારે્ દોરતી અથવા 
છેતરામણી મૌબખક રજ આતોમાું સામેલ થાય નહીં.  

o માકહતી અથગસર્ર છે કે નહીં તેનો આધાર બબઝનેસના સુંદર્ગમાું રહ ેછે. ઉદાહરણ તરીકે નાના ગ્રાહક 
માટેની માકહતી બબઝનેસથી બબઝનેસ વ્યવહારમાું સુંકળાયેલા વ્યાવસાતયકો માટેની માકહતી કરતા 
અલર્ હોય છે. જો બબઝનેસથી બબઝનેસના સુંદર્ગમાું માકહતી અથગસર્ર છે કે નહીં તે નક્કી કરવાન ું 
હોય તો એ બાબત પર ધ્યાન આપવ ું જરૂરી છે કે માકહતી ટાળવાથી િેત્ર અથવા અતધકારિેત્રમાું 
સ્વીકૃત બબઝનેસ પ્રકક્રયાના સાતત્યનો ર્ુંર્ ર્ણારે્ કે નહીં. 

 

 િીઓપી 26.2: સ્પટિતા: લાગ  પડતા કાયદાની સ સ ુંર્તતામાું હીરાઓ, કૃતત્રમ અથવા દુંર્ી, સોન ું અને/અથવા 
પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓની ર્ૌતતક લાિબણકતાઓ પરની માકહતી જાહરે કરવાની રહરેે્. લાગ  પડતા કાયદા 
સાથે પ્રવતગતા ઘષગણ તસવાય, ર્ૌતતક લાિબણકતાઓ તવરે્ની સુંલગ્ન જાહરેાતને ટેકો આપવા માટે સભ્યો 
નીચેની જરૂકરયાતોને લાગ  કરરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o કાનનૂી અનપુાલન જોર્વાઇ લાગ  કરવામાું સ ુંબ ુંતધત ઉત્પાદન સ્પષ્ટ્ટતાના ધોરણો અને તનયમનકારી 
જરૂકરયાતની સમીિાનો સમાવેર્ થવો જોઈએ. ઉત્પાદનના સ્પષ્ટ્ટતામાું નીતત અથવા નોંધણી 
પ્રસ્થાતપત હોવી જોઈએ જે બબન-અન પાલન માટેના દુંડ સકહત સુંબ ુંતધત કાયદા, તનયમનો અને 
ઉદ્યોર્ના ધોરણોની સ્પષ્ટ્ટતા કરે.  
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o જવાબદાર વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરને લાગ  પડતા કાયદાની જાણકારી નથી તેવા પરૂાવા મળે, ખાસ કરીને 
બબઝનેસ કરટેલ વેચાણમાું સકક્રય હોય ત્યારે તે બબન-અન પાલનન ું વધારે ઊંચ ું જોખમ દર્ાગવરે્ અને 
ઓકડટસગ માટે તે બચિંતાની બાબત હોવી જોઈએ. 

o ખરીદદારે માુંર્ણી કરી ન હોય તો પણ વેચાણકાર માટે લાગ  પડતા કાયદા અને સીઓપીના 
અન સુંધાનમાું સ્પષ્ટ્ટતા જરૂરી છે. 

o ઉત્પાદનની ખરીદી સકહતના તમામ ઉત્પાદનના વ્યવહારમાું યોગ્ય માકહતીના સ્પષ્ટ્ટતા માટે પ્રકક્રયા 
અમલમાું હોવી જોઇએ. પરૂવઠાકાર ઉત્પાદનની યોગ્ય માકહતી આપવામાું તનષ્ટ્ફળ જાય તો કેવી 
પ્રકક્રયા કરવી તે અંરે્ એક સ્પષ્ટ્ટ તનવેદનનો સમાવેર્ થવો જોઈએ.  

o સભ્યોએ જ્યાું લાગ  થત  ું હોય ત્યાું વેચાણ અને માકેકટિંર્ની સામગ્રીની સમીિાની પ્રકક્રયા લાગ  કરવી 
જોઈએ જેથી એ બાબતની ખાતરી થાય કે તે કાયદાન ું પાલન કરે અને વ્યવહારસુંકહતાની 
જોર્વાઇઓન ું પાલન થાય તથા તે રે્રમારે્ દોરતી કે છેતરામણી માકહતી ધરાવતી ન હોય. 

o સુંબ ુંતધત કમગચારીઓએ તાલીમ મેળવવી જોઇએ જે એ બાબત સ તનતિત કરે કે તેમને આટલ ું જ્ઞાન 
હોયઃ 

  ‘4 સી’ મારફત હીરાની ઓળખ 

 લાગ  પડતા ર્ોલ્ડ ટવોબલટી માકગ અને હોલમાકગની ઓળખ, 

 સ્પષ્ટ્ટતા અને પ્રત્યાયન માટે સીઆઇબીજેઓ બ્લ  બકૂ (અથવા સમકિ ધોરણો) 
o રેકોડગ રાખવ ું એ ઉત્પાદનની સ્પષ્ટ્ટતા  અને સુંકલન માટે આવશ્યક તત્વ છે, ખાસ કરીને એવા તબકે્ક 

જ્યારે સ્ત્રોતોની પ્રકક્રયા કરવામાું આવતી હોય (ઉદાહરણ તરીકે ર્ોલ્ડ કરફાઇસડ અથવા ડાયમુંડ કટ). 
સભ્યોએ સ્પષ્ટ્ટ રીતે ઓળખવ ું જોઈએ કે અમલીકરણ માટે અને રેકોડગ રાખવાની પ્રકક્રયા ચકાસવા 
માટે કોણ જવાબદાર છે. 
 

 

a. પ્લેડિનમ જૂથની િાતઓુ: સોન ું અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ની શ દ્ધતાને સચોટતાથી જાહરે કરવાની 
રહરેે્. તવષયવસ્ત   અથવા શ દ્ધતાન ું તવવરણ “સોન ું” ર્બ્દ જેટલ ું જ, અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  , અથવા 
ટૂુંકાિર જેટલ ું જ સ સ્પષ્ટ્ટ રહરેે્, અને ઉપયોર્માું લેવાયેલ કોઇ પણ ગ ણવત્તા તનર્ાનીઓનો ઉપયોર્ લાગ  
પડતા કાયદા અથવા ઉદ્યોર્ના માનકોને સ સ ુંર્ત હોય તે રીતે લાગ  કરવાની રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ગ ણવત્તાના તનર્ાન લાગ  કરવામાું આવે તો તેમાું સોના અથવા પ્લેટતનમ જૂથની ધાત  ની ગ ણવત્તા 
જણાવવી જોઈએ અને તે લાગ  પડતા કાયદા અથવા સુંબ ુંતધત આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણોને અન ર પ હોવ ું 
જોઈએ. 

o લાગ  પડતા કાયદા પ્રમાણે આવશ્યક હોય તો શ દ્ધતાની માકહતી આપવી જરૂરી હરે્. ઉદાહરણ તરીકે 
કેટલાક અતધકારિેત્રોમાું 24 કેરેટના સોના માટે અને 950 પ્રતત એક હજાર કરતા વધ  શ દ્ધતા ધરાવતા 
પ્લેકટનમ માટે શ દ્ધતા વણગવવાની જરૂર હોતી નથી. 

b. િાંશોવિત હીરા: સુંર્ોતધત હીરાઓને “સુંર્ોતધત” તરીકે અથવા ચોટટસ સુંર્ોધનના તનકદિષ્ટ્ટ સુંદર્ગ સાથે જાહરે 
કરવાના રહરેે્. તેન ું તવવરણ “હીરા” ર્બ્દ(દો) જેટલ ું સ  સ્પષ્ટ્ટ રહરેે્. કોઇ પણ તવતર્ષ્ટ્ટ સુંર્ાળ જરૂકરયાત જે 
સુંર્ોધન દ્વારા રચવામાું આવી હોય તે જાહરે કરવાની રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  195  

 

 

o કોઇ પણ એવા ર્બ્દનો ઉપયોર્ થવો ન જોઈએ જે એવ ું છપાવવા માટે વપરાય કે રીટમેસટ 
પ્રકક્રયા કરવામાું આવી છે, અથવા એવ ું દર્ાગવે કે રીટમેસટ એ સામાસય પોબલતર્િંર્ પ્રકક્રયાનો કહસ્સો 
છે. ઉદાહરણ તરીકે રીટમેસટ કરાયેલા હીરા માટે “સ ધારેલ” ર્બ્દ વાપરવો ન જોઈએ. 

o વ્યવહાર સુંકહતામાું આવશ્યક ર્બ્દો સુંલગ્ન રીતે ઉપલબ્ધ હોય અને “ડાયમુંડ” અથવા 
“તસસથેકટક” ર્બ્દો દૃશ્યમાન હોય તો રીટમેસટન ું વણગન ક્યાું મકૂવ ું તેનો ઉલ્લેખ નથી. જોકે, કોઇ 
પણ વધારાની માકહતી માટે લાગ  પડતા કાયદાની ચકાસણી કરો. 

o રીટમેસટ કરાયેલા હીરા માટે પેઢીઓ, ઉત્પાદકોના નામ અથવા રેડમાકગનો ઉપયોર્ કરવાનો નથી, 
તસવાય કે આ ર્બ્દો પછી તરત “રીટેડ” ર્બ્દ આવતો હોય જે આ તવર્ાર્માું વ્યાખ્યાતયત કયાગ 
મ જબ હોય અથવા અસયત્ર દૃશ્યમાન અને ર્ારપવૂગક રીટેડ તરીકે વણગવવામાું આવ્ય ું હોય. 
 

c. કવૃત્રમ હીરાઓ: સુંપણૂગ અથવા આંતર્ક કૃતત્રમ હીરાઓને “પ્રયોર્ર્ાળામાું રબચત”, “પ્રયોર્ર્ાળામાું 
તવકસાવવામાું આવેલ”, અને/અથવા “કૃતત્રમ” તરીકે જાહરે કરવાના રહરેે્ અને તેન ું તવવરણ “હીરા” ર્બ્દ જેટલ ું 
જ સ સ્પષ્ટ્ટ રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o હીરો કૃતત્રમ છે તે હકીકત છપાવે તેવા કોઈ પણ ર્બ્દનો અથવા ગ્રાહકને રે્રમારે્ દોરે તેવા કોઇ 
ર્બ્દનો ઉપયોર્ કરવો નહીં.  

o  “કલ્ચડગ” ર્બ્દ એ તસસથેકટક હીરાને વણગવવા માટે સ્વીકૃત વણગન નથી. 
o કોઇ પણ સ્પષ્ટ્ટતા વર્ર “ડાયમુંડ” ર્બ્દનો અથગ ક દરતી હીરા થાય છે. 

d. આિાિી: આર્ાસી કે જે હીરાનો દેખાવ ઊર્ો કરે છે તેને તે જે ખનીજ અથવા સુંય ટત પદાથગન  ું બનેલ ું છે તે 
મ જબ જાહરે કરવાન ું રહરેે્.. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પ્થર એ સ્ટીમ્ય લસટ છે તે હકીકત છપાવતા અથવા ગ્રાહકને કોઈપણ રીતે રે્રમારે્ દોરે તેવા 
ર્બ્દનો ઉપયોર્ કરવો નહીં. 

o કોઇ પણ સ્ટીમ્ય લસટને વણગવવા માટે ‘વાસ્તતવક’, ‘અસલ’ અથવા સમાન ર્બ્દોનો ઉપયોર્ 
રે્રમારે્ દોરનારો હરે્ અને તેનો ઉપયોર્ કરવો જોઇએ નહીં. કોઇ પણ સ્ટીમ્ય લસટને વણગવવા 
માટે ‘ક દરતી’ ર્બ્દનો ઉપયોર્ કરવો જોઈએ નહીં, તસવાય કે સ્ટીમ્ય લસટ એ ક દરતી રીતે મળી 
આવેલ ખનીજ અથવા સુંયોજન હોય. 

o એ બાબતની નોંધ કરો કે આ જોર્વાઇ વેચાણ માટેના સ્ટીમ્ય લસટને લાગ  થાય છે. કરટેલ 
પકરન્સ્થતતમાું પ્રચારના હતે  થી /રજ આત માટે ઉપયોર્માું લેવાયેલ સ્ટીમ્ય લસટ માટે સુંલગ્ન 
સ્પષ્ટ્ટતાની જરૂર નથી, તસવાય કે તે વેચાણ માટે મકૂવામાું આવેલ હોય. 

e. હીરાની ગણુવત્તા – પૉચલશ્િ હીરા: જ્યારે હીરા અને કૃતત્રમના વજન, રુંર્, શ દ્ધતા અથવા કાપન ું વણગન 
કરવામાું આવી રહ્ય ું હોય, ત્યારે તે ચોક્કસ કાયગિેત્રને યોગ્ય હોય તેવી માસય માર્ગદતર્િકાને સ સ ુંર્ત રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જ્વેલરીમાું હીરાના નાના જ્થા માટે જો વણગનમાું વજન, રુંર્, શ દ્ધતા અથવા કટનો સમાવેર્ થયો 
ન હોય તો આ તનયમો પ્રમાણે તમામ હીરાને વ્યન્ટતર્ત રીતે વણગન કરવા આવશ્યક નથી. જોકે 
જ્યારે વજન, રુંર્, શ દ્ધતા અથવા કટને વણગન કરવામાું આવે ત્યારે વણગન ઇસટરનેર્નલ ડાયમુંડ 
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કાઉન્સસલ (આઇડીસી)ના પોબલશ્ડ હીરાના ગે્રકડિંર્ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય તનયમોને અન રૂપ હોવ ું 
જોઈએ.  

o  “ખામીમટૂત” અથવા “સુંપણૂગ” ર્બ્દનો ઉપયોર્ આ પ્રમાણેના વણગનમાું થવો ન જોઈએઃ 
- કોઇ પણ હીરો 10ના પાવર પર ર્ોઠવાયેલા મેન્ગ્નફાયર હઠેળ હીરાના ગે્રકડિંર્માું 

ક ર્ળતા ધરાવતી વ્યન્ટત દ્વારા તપાસ દરતમયાન ખામી, તતરાડ, સમાતવષ્ટ્ટ, કાબગન સ્પોટ, 

ટલાઉડ, આંતકરક લેઝકરિંર્ અથવા અસય ડાઘ અથવા કોઈ પણ પ્રકારની અપણૂગતા 
દર્ાગવે. 

- કોઇ પણ એવી જ્વેલરી જે એવા હીરા ધરાવતો હોય જે “ખામીમટૂત” અથવા “સુંપણૂગ”ની 
વ્યાખ્યાન ું પાલન કરત  ું ન હોય. 

o  “બબ્રબલયસટ”, “બબ્રબલયસટ કટ” અથવા “ફુલ કટ” ર્બ્દોનો ઉપયોર્ એવા કોઇ પણ હીરાના વણગન, 

ઓળખ કે ઉલ્લેખ માટે થવો ન જોઈએ તસવાય કે તે ર્ોળ હીરો હોય જેમાું ગ્રીડલ ઉપરના 
ટેબલમાું ઓછામાું ઓછા 32 પાસા અને નીચે 24 પાસા હોય. 

 

f. ઉત્પાદનના આરોગ્ય અને િલામતીની માડહતી: સભ્યો દ્વારા છેવાડાના ગ્રાહકને વેચવામાું આવતાું હીરા, 
કૃતત્રમ, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓના ન્સ્થતત અને સલામતી અંરે્ની કોઇ પણ સુંલગ્ન માકહતી 
જાહરે કરવાની રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પોતાના ઘન અથવા ધાત  ના ક દરતી સ્વરૂપમાું સોન ું તનક્ષ્ટ્ક્રય હોય છે અને બબનજોખમી ર્ણવામાું 
આવે છે. જોકે તે તવતવધ સ્તરની શ દ્ધતામાું વપરાય છે અને 9 કેરેટ (સામાસય રીતે 37.5 ટકા Au 

w/w)થી 24 કેરેટ (સામાસય રીતે 99.9 ટકા Au w/w)ની શ દ્ધતામાું ઝવેરાત તરીકે વેચાય છે. 
ત્વચા પર સોનાના કારણે સુંપકગ આધાકરત ખુંજવાળ આવી ર્કે જ્યારે પચવામાું તે સામાસય રીતે 
બબન-ઝેરી છે. 

o તનકલ ધરાવતા એલોયમાુંથી રચાયેલ સોનાની જ્વેલરીથી તનકલની એલજી થતી હોવાન ું 
નોંધાયેલ ું છે. તનકલની એલજીમાું સામાસય રીતે તનકલ જ્યારે ત્વચાના સુંસર્ગમાું હોય ત્યારે 
ર્રૂઆતમાું લાલ રુંર્ના ખુંજવાળ આવે તેવા ચાઠા પડે છે. રોજબરોજના જીવનમાું વપરાતા ઘણા 
ધાત  ના એલોયમાું તનકલ એ સામાસય કહસ્સો છે ત્યારે એલજી મોટા ર્ારે્ તનકલ ધરાવતી મેટલ 
જ્વેલરીથી થાય છે. તેથી તેને ઘણી વખત જ્વેલરીથી થતી અળાઇ કહવેામાું આવે છે. તનકલ 
એલજીની સારવારમાું અસરગ્રસ્ત લોકોને તનકલ ધરાવતી કોઇ પણ ચીજથી સુંપકગ ટાળવા 
જણાવવામાું આવે છે.  

o હીરા તેમના ક દરતી સ્ફકટક સ્વરૂપમાું સૌથી સખત ક દરતી પદાથગ છે અને રાસાયબણક રીતે 
તનક્ષ્ટ્ક્રય હોય છે. સુંર્તવત આરોગ્યનો ખતરો ત્યારે જ પેદા થાય છે જ્યારે પ્થરના જેમોલોજજકલ 
ગ ણધમો અને મલૂ્ય વધારવા માટે તેના પર પ્રકક્રયા કરવામાું આવે. 

o હીરાન ું ઇરેકડયેર્ન એ રુંર્ વધારવા માટેની પ્રકક્રયા છે. ઇરેકડયેર્નથી પ્થરો થોડા કકરણોત્સર્ી 
બની ર્કે છે અને તેમાું કકરણોત્સર્ગ ઘટી જાય તે માટે થોડો સમય તેને અલર્ રાખી મકૂવા પડે 
છે. કકરણોત્સર્ો તનયમનકારી ધોરણોથી ઓછા રહ ેતે માટે ઇરેકડયેર્ન ધરાવતા પ્થરોન ું વેચાણ 
સામાસય રીતે તનયમન હઠેળ કરવામાું આવે છે.   
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તપાિોઃ 
 તમ ેહીરા, સોન ું અને પ્લકેટનમ જૂથ ધાત  ના ઉત્પાદનો માટે લાગ  થતા તનયમનકારી જરૂકરયાતો અન ે

સ્પષ્ટ્ટતાના ધોરણો તવર્ે જાણો છો? 

 શ ું તમ ેઓકડટરન ેદર્ાગવી ર્કો છો કે વચેાણ અન ેમાકેકટિંર્ સામગ્રી કાયદા અન ેવ્યવહાર સુંકહતાની 
જરૂકરયાતોન ું પાલન કરે છે? 

 શ ું તમ ેયોગ્ય ઉત્પાદન સ્પષ્ટ્ટતાને સમથગન આપવા માટે યોગ્ય રેકોડગ રાખવાની અન ેતાલીમ ધરાવો છો? 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર ઉત્પાદન સ્પષ્ટ્ટતા અંરે્ વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

 ઇસટરનેર્નલ ડાયમુંડ કાઉન્સસલ (આઇડીસી) - આઇડીસી  ર લ બ ક  
www.internationaldiamondcouncil.org/books/idc-rule-book/idc-rule-book 

 ઇન ધ લપૂ- એડવટાગઇબઝિંર્ ડાયમસ્સ, જેમસ્ટોસસ એસડ પલ્સગ (ય એસ) 

www.lawpublish.com/ftc-gem.html 

 જ્વેલસગ તવજજલસસ કતમટી 
www.jvclegal.org 

 વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન (સીઆઇબીજેઓ) – ધ બ્લ્ય ૂબ ટસ 

www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261 

 ધ વલ્ડગ જ્વેલરી કસફેડરેર્ન (સીઆઇબીજેઓ) – સ્પેતર્યલ કરપોટગ : પ્રીતસયસ મેટલ્સ કતમર્ન રીવ્યઝૂ 
ચેચ્સજિંર્ લેજજસ્લેર્ન ઇન ય રોપીયન ય તનયન (2013)  

congress2013.cibjo.org/CIBJO%20Special%20Report%20(Precious%20Metals%20Commission)%20201
3.pdf 

 ય .એસ. ર્વનગમેસટ – ફેડરલ રેડ કતમર્ન –કડસીઝન ઓન પીકટર્ન કરર્ાકડિંર્ ય ઝ ઓફ ટમગ ‘કલ્ચડગ’ ફોર 
જેમસ્ટોસસ (2008) 

www.ftc.gov/opa/2008/07/jvc.shtm 

 ય .એસ. ર્વનગમેસટ- ફેડરલ રેડ કતમર્ન જ્વેલરી ર્ાઇ્સ એસડ ઇસફમેર્ન (2011) 

www.ftc.gov/os/statutes/jewelryjump.shtm 

 વલ્ડગ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ (ડબલ્ય જીસી) 
www.gold.org/ 

  

E. વિારાની માડહતી 

http://www.internationaldiamondcouncil.org/books/idc-rule-book/idc-rule-book
http://www.lawpublish.com/ftc-gem.html
http://www.jvclegal.org/
http://www.cibjo.org/index.php?option=com_content&view=article&id=270&Itemid=261
http://www.ftc.gov/opa/2008/07/jvc.shtm
http://www.ftc.gov/os/statutes/jewelryjump.shtm
http://www.gold.org/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

 

(િીઓપી 27) ડકમ્બલી પ્રડિયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને વલિગ 
િાયમસિ કાઉન્સિલ વિસ્િમ ફોર વૉરસિીઝ 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

ડકમ્બલી પ્રડિયા એ સુંઘષગય ટત હીરાનો પ્રવાહ અટકાવવા માટેની સરકારી, આંતરરાષ્ટ્રીય હીરા ઉદ્યોર્ અને 
સામાજજક સુંસ્થાઓની સુંય ટત પહલે છે. 

 

સુંબ ુંતધત ય નાઇટેડ નેર્સસ તસક્ય કરટી કાઉન્સસલ (ય એનએસસી)ના અત્યાર સ ધી અમલમાું રહલેા ઠરાવો અથવા 
સમાન ય એનએસસી ઠરાવો કે જે ર્તવષ્ટ્યમાું અપનાવી ર્કાય છે તેમાું ઉલ્લેખ કયાગ મ જબ, અને ય નાઇટેડ નેર્સસ 
જનરલ એસેમ્બલી (ય એનજીએ) ઠરાવ 55/56 અને ર્તવષ્ટ્યમાું અપનાવી ર્કાય તેવા અસય સમાન ય એનજીએ 
ઠરાવોમાું આપવામાું આવેલી માસયતાની સમજ મ જબ િાંઘષગ્તુત હીરા એ બળવાખોર ચળવળો અથવા 
બળવાખોર સાથીઓ દ્વારા કાયદેસર રીતે સ્થાતપત સરકારનો નાર્ કરવાના ઉદે્દર્થી કરાતા સુંઘષગને ર્ ુંડોળ પરૂ ું 
પાડવા માટે વપરાતા કાચા હીરા છે.  
 

 

વલિગ િાયમસિ કાઉન્સિલ વિસ્િમ ફોર વૉરસિીઝ એ સ્વતનયમનનો કાયગક્રમ છે જે કકમ્બલી પ્રકક્રયા દ્વારા હીરા 
પ્રમાબણત થાય ત્યાર બાદ હીરાને સમગ્ર પ રવઠા શ ૃુંખલામાું રેક કરે છે. વૉરસટી તસસ્ટમ મ જબ હીરાની વસ્ત   જેટલી 
વખત હાથબદલો કરે તે તમામ વખતે તમામ ડાયમસડ સપ્લાયર અને ડાયમસડ જ્વેલરી ઉત્પાદકો વૉરસટી 
સ્ટેટમેસટ આર્ળ ધપાવે અને આર્ળના ખરીદદારને ખાતરી આપે કે હીરા કકમ્બલી પ્રકક્રયામાુંથી પેદા થયેલા છે. 

 

સ્ત્રોત:   

 કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના   
www.kimberleyprocess.com 

 જ્વેલસગ ઓફ અમેકરકા (ય એસ) 

www.jewelers.org 
 

સીઓપીની કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને વલ્ડગ ડાયમસડ કાઉન્સસલ તસસ્ટમ ફોર વૉરસટીઝ હીરાન ું કામ 
કરતા તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. 

 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

1990ના દાયકાના અંતમાું સુંઘષગય ટત હીરાના મ દ્દાએ જાહરે પ્રાધાસય મેળવવાન ું ર્રૂ કય ાં હત  ું. માનવ અતધકારો 
માટે કામ કરતા બબન-સરકારી સુંર્ઠનો (એનજીઓ)એ કાચા હીરાના રે્રકાયદે વેપાર તરફ લોકોન ું ધ્યાન દોય ાં 
હત  ું. આ વેપાર અંર્ોલા અને સીએરા બલયોનમાું બળવાખોર ચળવળોને ર્ુંડોળ પરૂ ું પાડતો હતો અને માનવ 

http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.jewelers.org/
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અતધકાર અત્યાચારોમાું પરોિ રીતે યોર્દાન આપતો હતો. હીરા ઉદ્યોર્ને તમડીયા અને ગ્રાહકો વચ્ચે ચચાગના કેસિ 
સ્થાને લાવવામાું આવ્યો હતો.  

 

તેના પ્રતતર્ાવમાું હીરા અને જ્વેલરી ઉદ્યોરે્ ઉકેલ મેળવવા માટે તેના તનય ટત પ્રતતતનતધ સુંર્ઠન વલ્ડગ ડાયમસડ 
કાઉન્સસલ (ડબલ્ય ડીસી) મારફતે ય નાઇટેડ નેર્સસ, મ ખ્ય સરકારો અને એનજીઓની સાથે કામ કરવાન ું ર્રૂ કય ાં 
હત  ું. આ બેઠકો કકમ્બલી પ્રકક્રયા તરીકે જાણીતી થઇ. પકરણામ સ્વરૂપ કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના 
(કેપીસીએસ) અમલમાું આવી જેનો ઉદે્દર્ સુંઘષગય ટત હીરાને પ રવઠા શ ૃુંખલામાું ઘસૂતા અટકાવવાનો છે. તવતવધ 
સરકારો દ્વારા આ તસસ્ટમનો અમલ કરાય છે અને બે દેર્ો વચ્ચે કાયદેસર કાચા હીરાની આયાત અને તનકાસને રેક 
કરે છે. તેને ટેકો આપવા માટે, ડબલ્ય ડીસીએ તસસ્ટમ ઓફ વૉરસટીઝ (એસઓડબલ્ય ) ઉદ્યોર્ સ્વતનયમનનો એક 
સ્વૈચ્ચ્છક કાયગક્રમ પણ ઘડયો હતો જે કટ અને પોબલશ્ડ પત્થરોના વેપારને પણ લાગ  પડે છે. 
 

હીરા ઉદ્યોરે્ કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રત્યે દૃઢ કકટબદ્ધતા દાખવી છે કારણકે સુંઘષગય ટત હીરાના વેચાણમાું સામેલર્ીરી 
વ્યન્ટતર્ત રીતે કુંપનીઓની અને એકુંદરે સમગ્ર ઉદ્યોર્ની પ્રતતષ્ટ્ઠાને હાતન પહોંચાડવાન ું જોખમ ધરાવે છે. 
કુંપનીઓ જો કેપીસીએસ અથવા ડબલ્ય ડીસી એસઓડબલ્ય ન ું પાલન કરવામાું તનષ્ટ્ફળ રહ ેતો તેન ું ઔદ્યોબર્ક 
સુંર્ઠનન ું સભ્યપદ રદ્દ થઇ ર્કે છે અને વેપારમાું ન  કસાન થઇ ર્કે છે. 

 

તાજેતરના વષોમાું કેપીસીએસ/એસઓડબલ્ય ની ‘સુંઘષગય ટત હીરા’ની મળૂ વ્યાખ્યાને કારણે અસરકારકતાના 
અર્ાવ બદલ ટીકા થઇ રહી છે, જેનો ઉદે્દર્ બળવાખોર ચળવળોને કાચા હીરાના વેપાર મારફતે ર્ુંડોળ ન મળે તે 
છે પરુંત   તેમાું સરકારી અથવા ખાનર્ી સ રિા કુંપનીઓ દ્વારા કરાતી કહિંસા અને માનવ અતધકાર ર્ુંર્નો સમાવેર્ 
કરાયો નથી. આ અથગમાું, કેપીસીએસન ું અન પાલન આવશ્યક છે ત્યારે વ્યાપક પકરપે્રક્ષ્યમાું જોઇએ તો તે હીરા 
પ રવઠા શ ૃુંખલાને અસર કરતી અસય પ્રકારની સુંઘષગગ્રસ્ત અથવા ર્ારે જોખમી પકરન્સ્થતતઓ સાથે જોડાયેલા નથી 
તેની ખાતરી આપતી નથી. તેનાથી વાકેફ હોવ ું મહત્ત્વન ું છે કે કેપીસીએસન ું પાલન કરતા હીરાના રાસઝેટર્ન હજ  
પણ કદાચ રે્રકાયદે હોઇ ર્કે છે જો તેમાું સામેલ વ્યન્ટતઓ, સુંસ્થાઓ કે સુંર્ઠનો પર રાષ્ટ્રીય કે આંતરાષ્ટ્રીય 
પ્રતતબુંધ લાદવામાું આવ્યા હોય. 
 

 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

ડકમ્બલી પ્રડિયા પ્રમાણીકરણ યોજના  
કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના (કેપીસીએસ) 2003માું અમલી બની. કેપીસીએસ મ જબ સહર્ાર્ી રાષ્ટ્રો 
સુંઘષગ હીરાને વાબણજ્યની કાયદેસર ચેનલોથી દૂર રાખે તે જરૂરી છે. કાચા હીરાની તમામ આયાત અને તનકાસ 
સરકારી કચેરી મારફતે થવી જોઇએ. આ કચેરી સ્ત્રોતની ખરાઈ કરે છે, ડાયમસડ કસસાઇમેસટને ચેડા ન કરી ર્કાય 
તેવા કસટેનરોમાું પેક કરે છે અને સરકાર માસય કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણપત્ર આપે છે. પ્રત્યેક બનાવટ-તવરોધી 
પ્રમાણપત્રને તવતર્ષ્ટ્ટ નુંબર હોવો જોઇએ અને તેમાું તનકાસનો સામાન અને તનકાસ કરનાર દેર્ન ું વણગન કરતી 
માકહતી હોવી જોઇએ. કકમ્બલી પ્રકક્રયા પર સહી કરનાર સરકારોએ હીરાની હરેફેર પર આંતકરક તનયુંત્રણ અમલી 
બનાવવ ું જરૂરી છે માત્ર કેપીસીએસનો ર્ાર્ હોય તેવા દેર્ોને/માું જ હીરાની તનકાસ/આયાત કરી ર્કે છે. નોંધો કે, 

ઉદ્ગમસ્થાન દેર્માું કટ કે પોબલર્ થતા કાચા હીરા કેપીસીએસ હઠેળ આવતા નથી કારણકે તેમની કાચા હીરા તરીકે 
તનકાસ થતી નથી. 
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વલિગ િાયમસિ કાઉન્સિલ વિસ્િમ ફોર વૉરસિીઝ (એિઓિબલ્)ુ 

કેપીસીએસ માટે ઔદ્યોબર્ક સમથગન અને અંતતમ ગ્રાહકને વધારાની ખાતરી પરૂી પાડવા માટે, વલ્ડગ ડાયમસડ 
કાઉન્સસલ (ડબલ્ય ડીસી)એ તસસ્ટમ ઓફ વૉરસટીઝ (એસઓડબલ્ય ) નામનો સ્વૈચ્ચ્છક સ્વતનયમન કાયગક્રમ ઘડયો છે. 
તે મ જબ પ રવઠા શ ૃુંખલામાું કાચા, પોબલશ્ડ કે જ્વેલરીમાું જડેલા કોઇ પણ હીરાના તમામ કસસાઇમેસટની સાથે 
તમામ ઇનવોઇસ પર લેબખત વોરસટી હોય. હીરા જેટલી વખત હાથબદલો કરે તે દરેક વખતે આ લાગ  પડે છે 
અને કરટેલ જ્વેલસગ સ ધી લુંબાય છે (પરુંત   અંતતમ ગ્રાહકને લાગ  પડત  ું નથી) ડબલ્ય ડીસી વૉરસટીન ું સત્તાવાર 
તનવેદન નીચે મ જબ છેઃ 
 

“અહીં ઇનવોઇસ કરાયેલા હીરા સુંઘષગને ર્ ુંડોળ ન આપતા હોય તેવા અને ય નાઇટેડ નેર્સસના ઠરાવન ું 
પાલન કરતા હોય તેવા કાયદેસર સ્ત્રોત પાસેથી ખરીદવામાું આવ્યા છે. આથી વ્યન્ટતર્ત જ્ઞાન 
અને/અથવા આ હીરાના સપ્લાયર દ્વારા આપવામાું આવેલી લેબખત ખાતરીને આધારે વેચાણકતાગ ખાતરી 
આપે છે કે આ હીરા સુંઘષગ મ ટત છે.” 

 

નોંધો કે ડબલ્ય ડીસી એસઓડબલ્ય  સ્ટેટમેસટ અંતતમ ગ્રાહકના ઇનવોઇસમાું સામેલ કરવામાું આવત ું નથી. તમામ 
કરટેલરો માટે હીરા ખરીદવા માટે અને બબઝનેસને હીરા વેચવા માટેના તમામ ઇનવોઇસમાું સ્ટેટમેસટ હોવ ું જરૂરી છે. 
 

મેળવેલા અને આપેલા વોરસટી ઇનવોઇબઝસનો રેકોડગ રાખવો જરૂરી છે, જે ઓકડટ કરી ર્કાય તેવા અને વાતષિક 
ધોરણે સ સ ુંર્ત હોવા જોઇએ. જો સરકારી અતધકૃત એજસસી દ્વારા માુંર્વામાું આવે તો આ રેકોડગ કાચા હીરા માટેની 
કકમ્બલી પ્રકક્રયાન ું પાલન કરે છે તેવ ું સાબબત કરી ર્કે તેવા હોવા જોઇએ. 
 

સ્વ-વનયમનના ઔદ્યોચગક વિદ્ધાાંતો 
તમામ હીરા અને જ્વેલરી ઉદ્યોર્ સુંર્ઠનો અને તેમના સભ્યોએ કેપી અને એસઓડબલ્ય  પાલન ઉપરાુંત 
સ્વતનયમનના તસદ્ધાુંતો અપનાવ્યા છે અને તેમણે નીચે મ જબ વતગવ  ફરજજયાત છેઃ 
 પોતાના ઇનવોઇસમાું વૉરસટી ડેટલેરેર્ન સામેલ કરતી હોય માત્ર તેવી કુંપની સાથે વેપાર કરવો; 
 ર્કમુંદ સ્ત્રોત અથવા અજાણ્યા સપ્લાયરો પાસેથી અથવા કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજનાનો અમલ ન 

કરતા હોય તેવા દેર્ોમાુંથી પેદા થયેલા હીરા ન ખરીદવા; 
 એવા કોઇ પણ સ્ત્રોત પાસેથી હીરા ન ખરીદવા જે કાનનૂી બુંધનકતાગ પ્રકક્રયા તસસ્ટમ બાદ માલ મ પડે કે તેણે 

સુંઘષગય ટત હીરાના વેપાર પર પ્રતતબુંધ મ કતા સરકારી તનયમોનો ર્ુંર્ કયો છે; 

 એવા કોઇ પણ િેત્રમાુંથી હીરા ન ખરીદવા જે સરકારી સત્તા દ્વારા એડવાઇઝરીને આતધન છે અને સચૂવે છે કે 
સુંઘષગય ટત હીરા આવા િેત્રમાુંથી આવી રહ્ાું છે અને વેચાણ માટે ઉપલબ્ધ છે, તસવાય કે આવા િેત્રોમાુંથી 
કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજનાન ું પાલન થત ું હોય તેવી રીતે હીરાની તનકાસ થતી હોય; 

 જાણી જોઇને સુંઘષગય ટત હીરા ખરીદવા, વેચવા કે બીજાને ખરીદવા કે વેચવામાું મદદ કરવી નહીં; 
 સ તનતિત કરો કે હીરાની ખરીદી કે વેચાણ કરતા કુંપનીના તમામ કમગચારીઓ વેપારમાું સ ુંઘષગય ટત હીરા પર 

પ્રતતબુંધ મ કતા વેપાર તનયમો અને સરકારી તનયમોથી વાકેફ હોય. 
 

રાટરીય અને આંતરરાટરીય પ્રવતબાંિો  
પ્રતતબુંધોમાું તવતવધ પર્લાઓનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે, જેમાું લબિત સરકાર અથવા બબન-સરકારી વ્યન્ટતઓ, 

સુંસ્થાઓ અથવા સુંર્ઠનો સાથેના વેપાર અથવા અસય આતથિક પ્રવતૃત્ત પર તનયુંત્રણ કે પ્રતતબુંધ મ કતા કાયદા અને 
તનયમોનો સમાવેર્ થાય છે. ય એન તસક્ય કરટી કાઉન્સસલના ઠરાવો મ જબ આ પર્લાઓ ઘણી વખત બહ પિીય 
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રીતે લાગ  પડે છે. પ્રતતબુંધો બ્લોક કરાયેલી સુંસ્થાઓ કે વ્યન્ટતઓ સાથે કરાતા પ્રત્યિ અને પરોિ બુંને પ્રકારના 
રાસઝેટર્ન પર રોક લર્ાવી ર્કે છે. લાગ  પડતા પ્રતતબુંધો અંરે્ની વતગમાન માકહતી સુંબ ુંતધત સત્તાવાળાઓ દ્વારા 
જાળવવામાું આવતી યાદીઓ મારફતે મેળવી ર્કાય છે. 

 

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

 િીઓપી 27.1:િાંઘષગ્તુત હીરા: સભ્યો જાણી જોઈને તવવાદાસ્પદ હીરાઓ ખરીદરે્ કે વેચરે્ નહીં અથવા 
અસયોને આમ કરવામાું મદદ નહીં કરે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o એક વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરને માથે આંતકરક કાયગક્રમ, સ્ટાફ તાલીમ અને કોઇ પણ બાહ્ કરપોકટિંર્ સકહત 
કેપીસીએસ/એસઓડબલ્ય  અમલના વ્યવસ્થાપનની અને લાગ  પડતા કોઇ પણ પ્રતતબુંધો અંરે્ 
છેલ્લામાું છેલ્લી માકહતી જાળવવાની જવાબદારી હોવી જોઇએ (જૂઓ કાનનૂી અનપુાલન). 

o સુંઘષગય ટત હીરાના વેચાણમાું સામેલર્ીરીની અસલામતી અને લબિત વ્યન્ટતઓ, સુંસ્થાઓ અથવા 
સુંર્ઠનો સાથે રાસઝેટર્ન અલર્ તારવવા માટે કારોબારના સુંજોર્ોને અન રૂપ જોખમ મલૂવણી 
કદાચ ઉપયોર્ી થઇ ર્કે છે. 

o ર્કમુંદ સ્ત્રોત અથવા અજાણ્યા સપ્લાયરો પાસેથી આવતા હીરા અથવા કેપીસીએસનો અમલ ના 
કરતા હોય તેવા દેર્માુંથી પેદા થયેલા હીરા અથવા લબિત વ્યન્ટતઓ સુંસ્થાઓ કે સુંસ્થાઓને સામેલ 
કરી ર્કે તેવા હીરાન ું રાસઝેટર્ન અટકાવવા માટે કાયગવાહીઓ, ટેક્સ્ટિંર્ અને તાલીમ સકહતની તસસ્ટમ્સ 
અમલી હોવી જોઇએ. 

o રાસઝેટર્ન લબિત વ્યન્ટતઓ, સુંસ્થાઓ અથવા સુંર્ઠનોને પરોિ રીતે સામેલ કરી ર્કે છે તેવી ર્ુંકા 
હોય તો ડય  કડબલજેસસ હાથ ધરવ ું જોઇએ. 
 

 િીઓપી 27.2: ડકમ્બલી પ્રડિયા પ્રમાણીકરણ યોજના:  સભ્યો, જ્યાું કાચા હીરાના આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારની સાથે 
સુંલગ્ન હોય, ત્યાું તેમણે કકમ્બલે પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને સુંબ ુંતધત રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ મ જબ કાચા 
હીરાના આયાત અને તનકાસની ખરાઈની પ્રણાલી અને તનયુંત્રણો લાગ  કરવાના રહરેે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o તનકાસ કરાતા અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સરહદ પાર કરતા કાચા હીરાના દરેક તર્પમેસટની સાથે અનસય 
નુંબર ધરાવત ું અને સરકાર માસય કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણપત્ર હોવ ું જ જોઇએ. 

o જે કુંપનીઓ કેપી પ્રમાણપત્ર હઠેળ પહલેેથી આયાત કરેલા કાચા હીરાની ફરીથી તનકાસ કરવા ઇચ્છે 
છે તેઓ ઓકડટ કરી ર્કાય તે રીતે તનદતર્િત કરવા સિમ હોવા જોઇએ કે તર્પમેસટમાું રહલેા હીરા 
આવશ્યક વૉરસટી હઠેળ આવરેલા છે. 
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o સભ્યો તેઓ જ્યાું પણ કામર્ીરી કરે છે તે તમામ અતધકાર િેત્રોમાું કકમ્બલી પ્રકક્રયાનો અમલ કરતા 
સ સ ુંર્ત રાષ્ટ્રીય કાયદાઓથી વાકેફ હોવા જોઇએ અને તે કાયદાઓની માકહતી તેમને ઉપલબ્ધ હોવી 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 27.3: વિસ્િમ ઓફ વૉરસિી: સભ્યો, જ્યાું હીરાની ખરીદી અને વેચાણમાું સામેલ હોય, પછી તે કાચા, 
પૉબલશ્ડ અથવા આભષૂણોમાું સ  યોજજત કરવામાું આવ્યાું હોય, ત્યાું તેઓ તવશ્વ હીરા પકરષદ વૉરુંટીની 
પ્રણાલીને અપનાવરે્ અને સ તનતિત કરરે્ કે બધા સુંકળાયેલા ઇનવૉઇસ નીચેના હકારાત્મક તનવેદનો અથવા 
સમકિ ર્બ્દો ધરાવે છે જે સમાન વૉરુંટી પરૂી પાડે છે. 

“અકહિં ઇનવોઇસ કરવામાું આવેલ હીરાની ખરીદી કાયદેસરના સ્ત્રોતમાુંથી ખરીદવામાું આવ્યાું છે જે 
ઘષગણના ર્ુંડોળમાું સામેલ નથી અને સુંય ટત રાષ્ટ્રોના ઠરાવ સાથે અન કલૂનમાું છે. વેચાણકતાગ આથી 
બાુંયધરી આપે છે કે આ હીરા, વ્યન્ટતર્ત જ્ઞાન અને/અથવા આ હીરાના આપતૂતિકાર દ્વારા આપવામાું 
આવેલ લેબખત બાુંયધરીના આધારે, તવવાદરકહત છે.” 

 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પ્રત્યેક વ્યન્ટતર્ત ઇનવોઇસની સાથે એસઓડબલ્ય  અથવા તેને સમકિ સ્ટેટમેસટ હોવા જ જોઇએ. 
o જો હીરાના તર્પમેસટની સાથે વૉરસટી સ્ટેટમેસટ ના હોય તો હીરાન ું તર્પમેસટ સ્વીકારવામાું ના આવે 

અને સપ્લાયર આર્ળ યોગ્ય વૉરસટી ના આપી ર્કે તેવા આર્ામી પર્લાું સ તનતિત કરવા માટે 
કાયગવાહીઓ અમલી હોવી જોઇએ  

 

 િીઓપી 27.4: ઓડિટ્િ: સભ્યો તમામ કકમ્બલે પ્રકક્રયા પ્રમાણપત્રો અને વૉરુંટીની પ્રણાલીના પ્રાપ્ત અને 
આપવામાું આવેલ ઇનવોઇસની નોંધ રાખરે્, અને તેન ું વાતષિક ધોરણે આરજેસી ઓકડટના ર્ાર્રૂપે અથવા 
પ્રમાણીકરણના સમયર્ાળા દરતમયાન આરજેસી દ્વારા અતધકૃત કરવામાું આવેલ ઓકડટર દ્વારા, અથવા એક 
અલર્ સ્વતુંત્ર ઓકડટર દ્વારા, કારોબારના સુંજોર્ોને જેમ અન કળૂ હોય તે રીતે ઓકડટ કરાવરે્ અથવા સ મેળ 
સાધરે્. જો અતધકૃત સરકારી સુંસ્થા દ્વારા પછૂવામાું આવે તો, આ નોંધો કકમ્બલે પ્રકક્રયા સાથે સ સ ુંર્તતાને 
સાબબત કરવા સમથગ હોવા જોઇએ. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પાુંચ વષગના મેળવેલા વૉરસટી ઇનવોઇસ અને આપેલા વૉરસટી ઇનવોઇસનો રેકોડગ હોવો જોઇએ. 
o દર વષે, તમારા ઓકડટર તે ખરાઈ કરવા સિમ હોવા જોઇએ કે તમે મેળવેલી વૉરસટી અને આપેલી 

વૉરસટીનો ચોટટસ અને અન રૂપ રેકોડગ જાળવેલા છે. 
o એસઓડબલ્ય ને લર્ત ું રેકોડગ-કીતપિંર્ સામાસય આંતકરક તનયુંત્રણ કાયગવાહીઓ સાથે સુંકબલત હોવ ું 

જોઇએ. 
o ઓકડટર સભ્યોથી સ્વતુંત્ર હોવા જોઇએ. 
o ઓકડટર સમીિા કરવાન ું અને તમારી કેપીસીએસ/એસઓડબલ્ય  કાયગવાહીઓની ચકાસણી કરવાન ું 

તવચારો. 
 

 િીઓપી 27.5: હીરાને લગતા પ્રવતબાંિો: સભ્યો લબિત વ્યન્ટતઓ, એકમો અથવા સુંર્ઠનો સાથે હીરાને સામેલ 
કરતાું લેવડ-દેવડના વ્યવહારોને પ્રતતબુંતધત કરતાું હોય તેવાું લાગ  પડતા આંતરરાષ્ટ્રીય અને રાષ્ટ્રીય 
પ્રતતબુંધો તવરે્ની સર્ાનતા જાળવતા અને તેની સાથે સ સ ુંર્તતા ધરાવતા હરે્. 
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તપાિો: 
 શ ું તમારે ત્યાું સ ુંઘષગય ટત હીરાની ખરીદી અને બ્લોક કરાયેલી સુંસ્થાઓ સાથે રાસઝેટર્ન 

અટકાવવા માટે તસસ્ટમ અમલી છે? 

 શ ું સ ુંબ ુંતધત કમગચારીઓએ કેપીસીએસ/એસઓડબલ્ય  અંરે્ તાલીમ મેળવેલી છે? 

 શ ું તમે લાગ  પડતા રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રતતબુંધોથી વાકેફ છો? 

 શ ું સ્વતુંત્ર ઓકડટર વષગના અંતે ખરાઈ કરે છે કે તમે મેળવેલી અને આપેલી વૉરસટીઓના ચોક્કસ 
અને સ સ ુંર્ત રેકોર્ડ ગસ જાળવ્યા છે? 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ઉપરોટત સીઓપી 27.1 હઠેળ ધ્યાનમાું રાખવાના મ દ્દા જૂઓ.  

 

 િીઓપી 27.6કમગચારીને જાણ કરો: સભ્યો જે હીરાની ખરીદ અથવા વેચાણ કરે છે તેવા તમામ કમગચારીઓને 
હીરા, તવવાદાસ્પદ હીરાના વેપાર પર સરકારી પ્રતતબુંધો, કકમ્બલે પ્રકકયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને તવશ્વ હીરા 
પકરષદ વૉરુંટીની પ્રણાલી તવરે્ જણાવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જવાબદાર મેનેજરે હીરાની ખરીદી અથવા વેચાણ કરતા તમામ કમગચારીઓના રેકોડગ જાળવવા 
જોઇએ અને તેમણે તાલીમ મેળવેલી છે તે નોંધો. 

o તાલીમ કમગચારીઓની ભતૂમકા અને જવાબદારીઓને યોગ્ય હોવી જોઇએ અને કેપીસીએસ અને 
એસઓડબલ્ય ન ું અન પાલન સ તનતિત કરવા માટે અન સરનારી કાયગવાહીઓ પર તાલીમનો સમાવેર્ 
કરવો જોઇએ. 

o તે જરૂકરયાતને ધ્યાનમાું લો કે આવા તમામ કમગચારીઓ તે કહતેા દસ્તાવેજ પર હસ્તાિર કરે કે 
તેઓ કકમ્બલી પ્રકક્રયાના અમલ માટે વલ્ડગ ડાયમસડ કાઉન્સસલન ું આવશ્યક માર્ગદર્ગન વાચ્ય ું અને 
સમજ્ય ું છે. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના અને વૉરસટીઝની તસસ્ટમ પર વધારાની માકહતી ધરાવે 
છે: 

 

 ડી બબયસગ – કોનજ્ફ્લટટ ડાયમસ્સ 

www.debeersgroup.com/sustainability/ethics/conflict-diamonds/ 

 ડાયમસડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેકટવ (ડીડીઆઇ) 
www.ddiglobal.org 

 ય રોતપયન કતમર્ન ય રોતપયન એટસ્ટનગલ એટર્ન સતવિસ- સેસકર્સસ 

http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm 

 Global Witness – સુંઘષગય ટત હીરા  
www.globalwitness.org/conflict-diamonds 

 જ્વેલસગ ઓફ અમેકરકા (ય એસ) 

www.jewelers.org 

 કકમ્બલી પ્રકક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના:   

http://www.debeersgroup.com/sustainability/ethics/conflict-diamonds/
http://www.ddiglobal.org/
http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/index_en.htm
http://www.globalwitness.org/conflict-diamonds
http://www.jewelers.org/


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  204  

 

 

www.kimberleyprocess.com 

 પાટગનરતર્પ આકફ્રકા કેનેડા – કોચ્સફ્લટટ ડાયમસડ 

www.pacweb.org/en/conflict-diamonds 

 ય એસ કડપાટગ મેસટ ઓફ ધ રેઝરી- ઓકફસ ઓફ ફોરેન એસેટ્સ કસરોલ 

www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx 

 ય એન તસક્ય કરટી કાઉન્સસલ સેસટર્સસ બલસ્ટ્સ 

www.un.org/sc/committees/index.shtml 

 વલ્ડગ ડાયમસડ કાઉન્સસલ –ડાયમસડ ફેટટ્સ 

www.diamondfacts.org 

 
 

  

http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.pacweb.org/en/conflict-diamonds
http://www.treasury.gov/resource-center/sanctions/Programs/Pages/Programs.aspx
http://www.un.org/sc/committees/index.shtml
http://www.diamondfacts.org/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 28) શે્રણીકરણ અને મલૂવણી 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

હીરાનુાં શે્રણીકરણ એ હીરાના કટ, રુંર્, સ્પષ્ટ્ટતા અને કેરેટ વજનની દૃક્ષ્ટ્ટએ હીરાની લાિબણકતાન ું વર્ીકરણ છે.  
 

હીરાન ું શે્રણીકરણ એ રત્નોની લાિબણકતાઓની વર્ીકરણની પ્રકક્રયા છે જે સ્વતુંત્ર પ્રયોર્ર્ાળાઓ અથવા ઇન-
હાઉસ હાથ ધરી ર્કાય છે. હીરાન ું ચોકસાઇથી વજન કરી ર્કાય છે અને ચોક્કસ કેરેટ મલૂ્ય, દા.ત. 1.17 કેરેટ, 

આપી ર્કાય છે  ત્યારે હીરાના કટ, રુંર્ અને સ્પષ્ટ્ટતાન ું વર્ીકરણ કરવામાું આવે છે અને એક શે્રણીમાું નોંધવામાું 
આવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ઇ રુંર્નો હીરો એપ રુંર્ના હીરા કરતા સારો છે પરુંત   ડી રુંર્ના હીરા કરતા ખરાબ છે, 

તેવી જ રીતે વીએસ1 સ્પષ્ટ્ટતા વીએસ2 સ્પષ્ટ્ટતા કરતા વધ  સારી છે પરુંત   વીવીએસ2 સ્પષ્ટ્ટતા કરતા ખરાબ છે. 
હીરાના શે્રણીકરણના માપદુંડો અને પદ્ધતતઓ અને શે્રણીકરણ અહવેાલમાું રહલેી માકહતી અથવા પ્રમાણપત્રો 
પ્રયોર્ર્ાળાને આધારે અલર્ હોઇ ર્કે છે. 
 

હીરાના શે્રણીકરણનો અહવેાલ એ હીરાની ર્ૌતતક લાિબણકતાઓના શે્રણીકરણનો અહવેાલ છે, તે સામાસય રીતે કટ, 
રુંર્, સ્પષ્ટ્ટતા અને કેરેટ વજનની દૃક્ષ્ટ્ટએ હોય છે. જો નાણાકીય મલૂ્ય પર મુંતવ્યને હીરાના શે્રણીકરણ અહવેાલમાું 
સામેલ કરવામાું આવે તો તેને મલૂવણી અહવેાલ પણ કહવેાય છે. 
 

મલૂવણી એ જ્વેલરી આઇટમની ઓળખ, સુંયોજન અને ગ ણવત્તાને આધારે નાણાકીય મલૂ્ય નક્કી કરવાની પ્રકક્રયા 
છે.   
મલૂવણી (અથવા મલૂ્યાુંકન) આકારણી અને શે્રણીકરણ દ્વારા પેદા થતી માકહતી આપે છે અને જ્વેલરી આઇટમ 
સાથે જોડાયેલા નાણાકીય મલૂ્ય આંકે છે અને તેન ું દસ્તાવેજીકરણ કરે છે. મલૂવણીકાર દ્વારા સુંયોજન અને 
ગ ણવત્તા ઓળખવા અને રત્ન અથવા જ્વેલરીન ું મલૂ્ય મકૂવા માટે માર્ગદર્ગનો, કકિંમત યાદીઓ અને તનપણૂતાનો 
ઉપયોર્ કરવામાું આવે છે. વીમો, પ્રોબેટ અથવા બજાર મલૂવણી માટે મલૂવણીઓ તૈયાર કરી ર્કાય છે. કેટલાક 
મલૂવણીકારો સ્વતુંત્ર સેવાઓ ઓફર કરે છે જ્યારે અસય કરટેલ વાતાવરણમાું કામ કરી ર્કે છે અથવા માબલકીવાળું 
કરટેલ વાતાવરણ ધરાવી ર્કે છે. કરટેલ વેચાણમાું મલૂવણીઓનો ઉપયોર્ ગ્રાહક સ રિા કાયદા હઠેળ કાનનૂી 
મ દ્દાઓ ઊર્ા કરી ર્કે છે, જે અતધકારિેત્રવાર અલર્ હોઇ ર્કે છે. 
 

મલૂવણી અહવેાલ એ જ્વેલરી આઇટમની ઓળખ, સુંયોજન અને ગ ણવત્તાને આધારે નાણાકીય મલૂ્યનો દસ્તાવેજી 
મુંતવ્ય છે. 
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B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

શે્રણીકરણ અને મલૂવણી  જ્વેલરી ઉદ્યોર્માું મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે અને ગ્રાહકને ખરીદીનો તનણગય 
કરવામાું અને તેમની તમલકતન ું રિણ કરવામાું અને વીમો મેળવવામાું સહાય કરી ર્કે છે. માટે શે્રણીકરણ અને 
મલૂવણી અહવેાલોમાું આપવામાું આવેલી માકહતી પારદર્ગક હોવી જોઇએ અને તેનો છેતરામણી રીતે ઉપયોર્ ના 
થવો જોઇએ. 

શે્રણીકરણ અને મલૂવણી બુંનેમાું તનષ્ટ્ણાત ચ કાદો અને મુંતવ્ય હોય છે અને કેટલીક વખત સ્વતુંત્ર ના હોય તેવા 
વ્યન્ટતઓ દ્વારા તે આપવામાું આવે છે. જે વસ્ત  ન  ું શે્રણીકરણ અને મલૂવણી કરવામાું આવે છે તેમાું જો શે્રણીકાર 
અથવા મલૂવણીકારન ું સ્થાતપત કહત હોય તો આ કહત જાહરે કરવામાું આવે તે આવશ્યક છે. 
 

હીરાના શે્રણીકરણનો અહવેાલ, અથવા શે્રણીકરણ પ્રમાણપત્રમાું સામાસય રીતે વજન, રુંર્, સ્પષ્ટ્ટતા અને જડયા 
વર્રના રત્નના કટનો સમાવેર્ થાય છે. હીરો ક દરતી તરીકે ઓળખાયેલો છે કે નહીં, તે રીટ કરેલો કે કૃતત્રમ છે, 

તેનો આકાર અને માપ, કટન ું પ્રમાણ અને કફતનર્ ગે્રડ, ફ્લોરોસસસ, ઓળખ બચિ પર કટપ્પણી અને ઇશ્ય ન  ું સ્થળ 
અને તારીખ અંરે્ના તનવેદનોનો પણ અહવેાલમાું સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 
 

જ્વેલરી ઉદ્યોર્માું વીમાના ઉદે્દર્ માટે કરટેલરો દ્વાર અવારનવાર મલૂવણીઓ પરૂી પાડવામાું આવતી હોય છે. લાગ  
પડતા કાયદા અને ઉદ્યોર્ માર્ગદતર્િકાઓ આવી મલૂવણીઓ વચ્ચે મહત્ત્વના ર્ેદ કરી ર્કે છે જેનો વધ  ચોક્કસ 
રીતે “વીમા બદલી તફાવત ખચગ અંદાજ” અને ઇસટરનેર્નલ વેલ્યએૂર્ન સ્ટાસડર્ડ ગસ કાઉન્સસલ અને ય તનફોમગ 
સ્ટાસડડગ ઓફ પ્રોફેર્નલ એપરેઝલ પે્રક્ટટસ જેવા વ્યવસાતયક માપદુંડની માસયતાને અન રૂપ તનષ્ટ્ણાતો દ્વારા હાથ 
ધરવામાું આતા મલૂવણીઓ તરીકે ઉલ્લેખ થઇ ર્કે છે. 
 
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
હીરાના શે્રણીકરણને લાગ  પડતા: 
ઇસટરનેર્નલ ડાયમસડ કાઉન્સસલે પોબલશ્ડ હીરાના શે્રણીકરણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય તનયમો ઘડયા છે જે 2008માું 
સ  ધારવામાું આવ્યા હતા. આઇડીસી તનયમોને સીઆઇબીજેઓ દ્વારા માસય છે અને સ્પષ્ટ્ટ હીરા ર્બ્દાવબલ માટે 
સુંદર્ગ મ દ્દો બસયો છે. 
 

આઇએસઓ/આઇઇસી 17025:2005 પકરિણો અને/અથવા અંર્ાુંકન હાથ ધરવાની િમતા માટે સામાસય 
જરૂકરયાતો તનધાગકરત કરે છે. તેનો પ્રયોર્ર્ાળાઓમાું ગ ણવત્તા, વહીવટ અને ટેટનીકલ કામર્ીરી માટે તેમની 
વ્યવસ્થાપન તસસ્ટમ ઘડવા માટે ઉપયોર્ થાય છે.  
 

સીઆઇબીજેઓ જેમોલોજજકલ લેબોરેટરી બ ક જેમોલોજજકલ પ્રયોર્ર્ાળાઓને ગ ણવત્તા, વહીવટ અને તકનીકી 
કામર્ીરી માટે તેમની વ્યવસ્થાપન તસસ્ટમ ઘડવામાું માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. 
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યોગ્ય નામકરણનો ઉપયોર્ સ તનતિત કરવા માટે સીઆઇબીજેઓ ડાયમસડ બ ક એવા તમામ લોકોને સહાય કરવા 
માટે તૈયાર કરવામાું આવી છે જેઓ હીરા, રીટેડ હીરા, કૃતત્રમ હીરા અને કૃતત્રમ હીરાની ખરીદી કે વેચાણ સાથે 
સુંકળાયેલા છે. 
મલૂવણીને લાગ  પડત  ું: 
ઇસટરનેર્નલ વેલ્ય એર્ન સ્ટાસડર્ડ ગસ કાઉન્સસલ (આઇવીએસસી) મલૂ્યાુંકન હાથ ધરવા માટે ટેટનીકલ અને નૈતતક 
માપદુંડો ઘડે છે. 
એપરેઝલ ફાઉસડેર્ન અમેકરકામાું ય તનફોમગ સ્ટાસડર્ડ ગસ ઓફ પ્રોફેર્નલ એપરેઝલ પે્રક્ટટસ (ય એસપીએપી) મારફતે  
મલૂ્યાુંકન વ્યવસાયના સામાસય સ્વીકૃત માપદુંડો પ્રકાતર્ત કરે છે. 
 

રાટરીય કાયદો 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ો વેપાર અને ગ્રાહક માકેકટિંર્ માટે કાયદા ધરાવે છે જે જ્વેલરી પ્રોડટટ સકહતના માલસામાનની 
સામગ્રીના કોઇ પણ પાસાના ખોટી રીતે વણગનને રે્રકાયદે ઠેરવે છે. ઉદાહરણ તરીકે, ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સની ફેડરલ 
રેડ કતમર્ન (એફટીસી) ર્ાઇડ ફોર જ્વેલરી, તપ્રસીયસ મેટલ્સ અને પ્યટૂર ઇસડસ્રીઝ સ્ટેટ્સ ઇન એસ 23.1 
કડસેપ્ર્ન (સામાસય): 

ઔદ્યોબર્ક પ્રોડટટના પ્રકાર, ગે્રડ, ગ ણવત્તા, જ્થો, ધાત્વીય ઘટક, કદ, વજન, કટ, રુંર્, લિણ, માવજત, પદાથગ 
સાસત્યતા, મળૂ, કકિંમત, મલૂ્ય, બનાવટ, ઉત્પાદન, તનમાગણ, તવતરણની અથવા કોઇ પણ અસય સામગ્રી પાસાની 
ખોટી રજૂઆત અસયાયી અથવા છેતરામણી છે. 
 

ઇય  કડરેક્ટટવ્સ ઓન તમસલીકડિંર્ એસડ કમ્પેરેકટવ એડવટાગઇબઝિંર્ રે્રમારે્ દોરતી જાહરેાતો, એટલે કે એવી કોઇ 
પણ જાહરેાત કે જે કોઇ પણ રીતે તેના ર્બ્દો કે રજૂઆતમાું નીચે મ જબ હોયઃ 
 એવા વ્યન્ટતઓને સુંબોધાયેલી કે પહોંચતી જાહરેાત કે જે છેતરામણી અથવા સુંર્વતઃ છેતરામણી હોય. 
 તેના છેતરામણા સ્વર્ાવને કારણે તે તેમની આતથિક વતગણકૂને અસર કરતી હોય  
 હરીફને હાતન કરે અથવા સુંર્વતઃ હાતન કરે તેવા પ્રકારની હોય. 

સભ્યો તેઓ જે અતધકારિેત્રોમાું કામર્ીરી કરે છે તેના તમામ લાગ  પડતા કાયદાથી વાકેફ હોવ ું જરૂરી છે. 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

શે્રણીકરણ અને મલૂવણી માટે લાગ  પડતા કાયદા સુંબ ુંતધત આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડો અને તનયમનકારી 
જરૂકરયાતોના સુંર્તવત ર્ુંર્ને ઓળખવા માટે કાનનૂી અનપુાલન પ્રત્યે તમારા અબર્ર્મનો ઉપયોર્ કરો. 
 
 

 િીઓપી 28.1: િાંશ્લેષણ અથવા રીિમેસિનો પત્તો લગાવવો: જે સભ્યો સ્વતુંત્ર હીરાનાું વર્ીકરણ અહવેાલ 
તૈયાર કરતાું હોય તેઓ એ ઓળખ કરરે્ કે શ ું કૃતત્રમ અને/અથવા અસય સારવારોની તપાસ મલૂ્યાુંકનનો 
ર્ાર્ છે કે કેમ. 
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વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o શે્રણીકરણ અહવેાલોમાું સામાસય રીતે હીરાની ઓળખ થવી જોઇએ જેમકે, ક દરતી હીરો, રીટેડ કહરો 
અથવા કૃતત્રમ હીરો. જોકે, ગ્રાહકો ખોટી રીતે ધારી ર્કે છે કે હીરાન ું શે્રણીકરણ કરતી પ્રયોર્ર્ાળા 
હીરો કૃતત્રમ કે રીટેડ છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે હુંમેર્ા ચકાસણી હાથ ધરે છે. 

o સ્વતુંત્ર હીરાના શે્રણીકરણનો અહવેાલ બનાવતા સભ્યોએ મલૂવણી કૃતત્રમ અને/અથવા રીટમેસટ 
હીરાની કસોટીને સામેલ કરે છે કે નહીં તેની સ્પષ્ટ્ટ સમજ સ તનતિત કરવા અને તમામ શે્રણીકરણ 
અહવેાલોમાું યોગ્ય કડસટલોઝર પરૂા પાડવામાું આવે તે સ તનતિત કરવા માટે યોગ્ય તસસ્ટમ્સ અમલી 
છે તે સ તનતિત કરવા માટે તેમના અહવેાલની તવર્તોની સમીિા કરવી જોઇએ. 

 
 

 િીઓપી 28.2: માિેના હતેનુ ુાં મલૂવણી અહવેાલ : જે સભ્યો છેવાડાના ગ્રાહકો માટે સ્વતુંત્ર મલૂ્યાુંકન અહવેાલો 
તૈયાર કરે છે તેઓએ એ વપરાર્કતાગન  ું નામ કે જેને આ અહવેાલ આપવામાું આવી રહ્ો છે અને મલૂ્યાુંકન 
માટેના હતે  ન  ું તનવેદન સામેલ કરવ ું પડરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જ્વેલરી ઉદ્યોર્માું મલૂવણીની જોર્વાઇ જટીલ તવષય તવસ્તાર છે અને જ્વેલરી પ્રોડટટના મલૂ્ય અંરે્ 
મુંતવ્ય આપવા સાથે સુંકળાયેલી કોઇ પણ વ્યન્ટતએ તે સ તનતિત કરવ ું જોઇએ કે તે તેની કાનનૂી 
જવાબદારીઓથી વાકેફ છે. 

o વ્યવહારસુંકહતા જ્વેલરી પ્રોડટટ્સના મલૂવણીકતાગઓ માટે તવર્તવાર માપદુંડ આપતી નથી. સ્વતુંત્ર 
મલૂવણી અહવેાલો બનાવતા સભ્યોએ લાગ  પડતા કાયદા અને વ્યવસાતયક માપદુંડોન ું પાલન કરતા 
તેમ કરવ ું જોઇએ. સભ્યો કામ કરે છે તે મોટા ર્ાર્ના અતધકારિેત્રો રાષ્ટ્રીય વ્યવસાતયક સુંર્ઠનો 
ધરાવે છે જે વ્યવહારસુંકહતા અને મલૂવણી અને મલૂ્યાુંકન સેવાઓની જોર્વાઈ માટે લઘ તમ 
માપદુંડ પરૂા પાડે છે. 

o ખાસ કરીને અમેકરકામાું કામ કરતા, જે મલૂવણીકારો અને કરટેલરો ઇસશ્યોરસસ કરપ્લેસમેસટ કોસ્ટ 
એક્સ્ટમેટ આપે છે તેઓ જ્વેલસગ તવજજલસસ કતમટીના એપરેઝલ ટાસ્ક ફોસગ રેકમસડેડ તમતનમમ 
ર્ાઇડલાઇસસ ફોર ઇસશ્યોરસસ કરપ્લેસમેસટ કોસ્ટ એક્સ્ટમેટ ડોક્ય મેસટેર્ન ફોર જ્વેલસગથી વાકેફ હોવા 
જોઇએ. ટાસ્ક ફોસગ ર્લામણ કરે છે કે, વેચાણકતાગઓ ‘મલૂવણી’ના બદલામાું ઇસશ્યોરસસ કરપ્લેસમેસટ 
કોસ્ટ એક્સ્ટમેટ આપે અસયથા દસ્તાવેજ ય એસપીએપી માપદુંડ મ જબ એક મલૂવણી તરીકે ઓછામાું 
ઓછી લાયક ઠરરે્. 

 

 િીઓપી 28.3: કોઇ પણ સ્થાવપત ડહતનુાં ડિિતલોઝર: જે સભ્યો છેવાડાના ગ્રાહકોને હીરા વર્ીકરણ અહવેાલ 
અથવા મલૂ્યાુંકન અહવેાલ રજૂ કરી રહ્ા છે જે વાજબીપણે સ્વતુંત્ર એવો અથગ ધરાવી ર્કે છે તેમાું 
વર્ીકરણકતાગ અથવા મલૂ્યાુંકનકાર દ્વારા ઝવેરાત ઉત્પાદનના વેચાણમાું સુંલગ્ન કહત ધરાવતાું હોય તે જાહરે 
કરરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o લાગ  પડતા શે્રણીકરણ અહવેાલ અથવા મલૂવણી અહવેાલમાું યોગ્ય કડસટલોઝર આપવામાું આવે તે 
સ તનતિત કરવા માટે નીતતઓ અને કાયગવાહીઓ અમલી હોવા જોઇએ. 

o જો સભ્યના અહવેાલની માકહતી સભ્યને વાબણજ્જ્યક કે આતથિક લાર્ની પ્રત્યિ કે પરોિ તક આપતી 
હોય તો સભ્યનો જ્વેલરી પ્રોડટટમાું સ્થાતપત કહત હરે્. 
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તપાિો: 
 જો તમે સ્વતુંત્ર હીરા શે્રણીકરણ અહવેાલો તૈયાર કરતા હો તો તેમાું તમે તે સ્પષ્ટ્ટતાનો સમાવેર્ કરો 

છો કે સુંશ્લેષણ અને/અથવા માવજતની કસોટીનો સમાવેર્ કરે છે કે નહીં? 

 જો તમે અંતતમ ગ્રાહક માટે સ્વતુંત્ર હીરા શે્રણીકરણ અહવેાલ તૈયાર કરતા હો તો તમે તમારા 
અહવેાલોમાું જેના માટે અહવેાલ તૈયાર કરો છો તે ગ્રાહક અને મ લવણીના ઉદે્દર્ને ઓળખો છે? 

 જો તમે અંતતમ ગ્રાહકમાટે હીરા શે્રણીકરણ અહવેાલો અથવા મલૂવણી અહવેાલો તૈયાર કરતા હો જેને 
કદાચ સ્વતુંત્ર ર્ણવામાું આવે પરુંત   તમે પ્રોડટટના વેચાણમાું સ્થાતપત કહત ધરાવતા હો તો તે જાહરે 
કરવા જોઇએ. 

 શ ું તમે તે સ તનતિત કરવા કાયગવાહી ધરાવો છો કે વધારીને બતાવેલા ‘સ્વતુંત્ર’ મલૂ્યાુંકનોનો જે 
ગ્રાહકને છેતરવા માટે ઉપયોર્ થતો નથી? 

o બ્રાસડેડ ડાયમસડના માકેકટયર દ્વારા ‘ઉત્પાદકની સબૂચત વેચાણ કકિંમત’ અથવા સબૂચત કરટેલ કકિંમત 
સામાસય રીતે છેતરામણી નહીં ર્ણવામાું આવે કારણ કે માકહતી એવા પિ દ્વારા આપવામાું આવે છે 
જે પોતાની જાતને સ્વતુંત્ર તરીકે રજૂ કરતી નથી. 

 

 િીઓપી 28.4: વેચાણ િાિન તરીકે ઇનફ્લેિેિ (વિારીને બતાવેલા) મલૂવણી અહવેાલનો ઉપયોગ: સભ્યો 
હીરા, કૃતત્રમ, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓના ઝવેરાત ઉત્પાદનોની વેચાણ કકિંમતની 
આકષગકતા તવરે્ છેવાડાના ગ્રાહકોને રે્રમારે્ દોરવાની વ્યહૂરચના તરીકે વધારીને બતાવેલા ર્ાવવાળા 
સ્વતુંત્ર મલૂ્યાુંકન અહવેાલોનો ઉપયોર્ નહીં કરે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o હીરા, કૃતત્રમ પદાથો, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓની જ્વેલરી પ્રોડટટ વેચતા સભ્યોએ 
કોઇ પણ મલૂવણી દસ્તાવેજ પ્રસ્ત  ત કરવો નહી જે સભ્ય દ્વારા પોતાની જાતે ‘સ્વતુંત્ર’ તરીકે તૈયાર 
કયો છે. જો આવા સભ્યએ દસ્તાવેજ તૈયાર કયો હોય તો દસ્તાવેજમાું તેનો ગ્રાહકને સરળતાથી 
દેખાઈ ર્કે તેવી રીતે ઉલ્લેખ થયેલો હોવો જોઇએ કે સભ્યએ આવો દસ્તાવેજ બનાવ્યો છે. 

o હીરા, કૃતત્રમ પદાથો, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ની જ્વેલરી પ્રોડટટના વેચાણમાું 
સ્વતુંત્ર મલૂવણી અહવેાલોનો ઉપયોર્ કરતા સભ્યોએ તે સ તનતિત કરવા તસસ્ટમ્સ અમલી બનાવેલી 
હોવી જોઇએ કે, તેઓ રે્રમારે્ દોરતી પ્રસ્ત  તત અને છેતરામણી માકેટ પે્રક્ટટસને લર્તા લાગ  પડતા 
કાયદાઓન ું પાલન કરે છે. 

o હીરા, કૃતત્રમ પદાથો, સોન ું અને/અથવા પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ની જ્વેલરી પ્રોડટટના વેચાણના ર્ાર્ 
તરીકે સ્વતુંત્ર મલૂવણી અહવેાલોનો ઉપયોર્ કરાતો હોય અને વેચાણ કકિંમત સ્વતુંત્ર મલૂવણી કરતા 
ઓછી હોય તો આ બે વચ્ચેનો તફાવત વેચાણ દસ્તાવેજમાું ગ્રાહકને સમજાય તેવી રીતે લેબખતમાું 
હોવ ું જોઇએ. 

o બ્રાસડેડ ડાયમસડના માકેકટયર દ્વારા ‘ઉત્પાદકની સબૂચત વેચાણ કકિંમત’ અથવા સબૂચત કરટેલ કકિંમત 
સામાસય રીતે છેતરામણી નહીં ર્ણવામાું આવે કારણ કે માકહતી એવા પિ દ્વારા આપવામાું આવે છે 
જે પોતાની જાતને સ્વતુંત્ર તરીકે રજૂ કરતી નથી. 
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E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 ય રોતપયન કતમર્ન – તમસલીકડિંર્ એસડ કમ્પેરેકટવ એડવટાગઇબઝિંર્  

http://ec.europa.eu/consumers/cons_int/safe_shop/mis_adv/index_en.htm 

 ર્વનગમેસટ ઓફ કેનેડા- કન્મ્પકટર્ન બ્યરૂો 
www.competitionbureau.gc.ca/eic/site/cb-bc.nsf/eng/home 

 ઇસટરનેર્નલ સોસાયટી ઓફ એપેરેઝસગ (આઇએસએ)  

www.isa-appraisers.org/ 

 જ્વેલરી એપરેઝલ ર્ાઇડલાઇસસ (2010) 

www.jewellersvigilance.ca/docs/Jewellery_Apprasial_Guidelines_2010.pdf 

 જેવેલસગ ઓફ અમેકરકા (US) 

www.jewelers.org 

 ધ એપરેઝલ ફાઉસડેર્ન  

www.appraisalfoundation.org/s_appraisal/index.asp 

 ય .એસ.ર્વનગમેસટ – ફેડરલ રેડ કતમર્ન- ર્ાઇડ ફોર ધ જ્વેલરી, તપ્રસીઝન મેટલ્સ એસડ પ્યવૂટર 
ઇસડસ્રીઝ 

www.ftc.gov/bcp/guides/jewel-gd.shtm 
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 29) ખનનકતાગ ઉદ્યોગ પારદશગકતા પહલે 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

ખનનકતાગ ઉદ્યોગ અને પારદશગકતા પહલે (ઇઆઇિીઆઇ), સહી કરનારા દેર્ો અને કુંપનીઓ દ્વારા અમલી 
બનાવાયેલા વૈતશ્વક માપદુંડો તનતિત કરે છે. જેથી કુંપનીઓ સ્ત્રોત ખનન અતધકારો માટે ચકૂવણી  કરે છે તેને 
પ્રતસદ્ધ કરી ર્કે અને તેઓ ખનનકતાગ િેત્ર પાસેથી જે પ્રાપ્ત કરે છે તે સરકાર જાહરે કરે છે. 
 

સ્ત્રોત:  

 ખનનકતાગ ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા પહલે  
eiti.org 

 

સીઓપીની ખનનકતાગ ઉદ્યોગ અને પારદશગકતા પહલે જોર્વાઇ ખાણ િેત્રમાું રહલેા દરેક સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

ખનનકતાગ ઉદ્યોગ અને પારદશગકતા પહલે જોર્વાઇઓને અહવેાલ જોર્વાઇઓના અન સાર લાગ  પાડવી જોઇએ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

સ્ત્રોત-સમદૃ્ધ દેર્ો માટે, દેર્ના નાર્કરકોના ફાયદા માટે દેર્ના ક દરતી સ્ત્રોતની આવકોન ું સ ુંચાલન સાવગર્ૌમ 
સરકારોન ું કાયગિેત્ર છે. કર, રોયલ્ટી, સહી બોનસ અને અસય ચકૂવણીઓના સ્વરૂપમાું ખનન કુંપનીઓની આવકે 
આતથિક વદૃ્ધદ્ધને વેર્ આપવામાું અને તવકસતા અને સુંક્રાતત કરી રહલેા દેર્ોમાું સામાજજક તવકાસમાું સહાય કરવી 
જોઇએ. જોકે, સારી રીતે સુંચાલન કરવામાું ન આવે તો આ સ્ત્રોત આવક નકારાત્મક આતથિક અને સામાજજક અસરો 
પેદા કરી ર્કે છે. પારદર્ગકતા સ ધારેલી જવાબદારીમાું પકરણમે છે, જે સામે સ ધારેલા પ્રર્ાસન અને ઓછા 
ભ્રષ્ટ્ટાચારમાું પકરણમે છે.  
 

ખનનકતાગ ઉદ્યોર્ પાદર્ગકતા પહલેનો ઉદે્દર્ ખનન િેત્રમાું પારદર્ગકતા અને જવાબદારીમા સ ધારો કરીને 
પ્રર્ાસનને મજબતૂ બનાવવાનો છે. તે એક એક કરતા વધ  કહસ્સેદાર પહલે છે જેમાું અનેક સરકાર, કુંપનીઓ, 

સભ્ય સામાજજક જૂથો, રોકાણકારો અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંસ્થાઓનો સમાવેર્ થાય છે. તે સરકાર આધાકરત હોવા 
છતાું ખાનર્ી અને િેત્ર અને સભ્ય સામાજજક સુંસ્થાઓ બને્ન પહલેને કેવી રીતે અમલી બનાવવામાું આવે છે તેમાું 
નોંધપાત્ર ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે.  
 

મળૂભતૂ ખ્યાલ સીધો છેઃ યજમાન દેર્ો સરકારને જે ચકૂવણી કરે છે – તેમણે વ્યન્ટતર્ત રીતે અથવા સ્વતુંત્ર 
ત્રીજા પિકાર દ્વારા સુંય ટત રીતે ખાણ કુંપનીઓએ તેમના સહયોર્ની જાહરેાત કરવી જોઇએ. એક વખત 
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો અન સાર ઓડીટ કરવામાું આવે કે આ આંકડાઓ ત્યાર બાદ યજમાન સરકારના પોતાની 
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મેળવેલી આવકોની અલર્ જાહરેાત સામે ત  લના કરવા માટે આ આંકડાઓ ઉપલબ્ધ છે. સ્વતુંત્ર માસયતાની 
દ્ધદ્વકોણીય પ્રકક્રયા માટેના અહવેાલના ખાતરી પરૂી પાડે છે અને આવક બલકેજની તકો ઘટાડે છે.  

અમલીકરણ એ સરકારોની જવાબદારી છે, ત્યારે ખાણ કુંપનીઓ ઔપચારીક રીતે જ ઇઆઇટીઆઇ અમલીકરણના 
સમથગન માટે સાઇન અપ કરી ર્કે છે. કુંપનીઓના કેસિનો ફાયદો રાજકીય અને પ્રતતષ્ટ્ઠાત્મક જોખમોન ું ર્મન 
કરવામાું છે. ખનનકતાગ ઉદ્યોર્માું રોકાણો મડૂી સુંવેદનર્ીલ હોય છે અને વળતર પેદા કરવા માટે લાુંબા ર્ાળાની 
ન્સ્થરતા પર આધાકરત છે. તનબગળ પ્રર્ાસન (સુંર્ાળ) દ્વારા પેદા થયેલી રાજકીય અન્સ્થરતા આવા રોકાણો સામે 
જોખમકારક છે. ચકૂવણીની પારદર્ગકતા ખાણ પ્રવતૃત્તઓની આસપાસ સુંઘષગને રોકવામાું મદદરૂપ થાય છે અને 
ખાણ રોકાણ દેર્ને જે યોર્દાન આપે છે તે દર્ાગવે છે. વધ માું તે સ ધરેલી સામેલર્ીરીમાું અને સમ દાયોમાું ખાણની 
ભતૂમકા અંરે્ વધ  સારી સ માકહતર્ાર ચચાગઓમાું સહાય કરે છે.  

ખતનજ આવકની પારદર્ગકતા પર પણ ગ્લોબલ કરપોટીંર્ ઈતનશ્યેકટવ (જીઆરઆઇ)માું પણ કેક્સિત છે, જેમાું ખાણ 
િેત્રમાું સભ્યો માટેના અહવેાલ પર સીઓપીની જોર્વાઇ હઠેળ સમાતવષ્ટ્ટ છે. જીઆરઆઇ માઇનીંર્ એસડ મેટલ્સ 
સેકટર સપ્લીમેસટ હઠેળ સીધ ું આતથિક મલૂ્ય પેદા કરવામાું આવે છે અને તવતકરત કરાય છે, સરકારને અને મડૂી 
પરૂી પાડનારાઓને ચકૂવણી કરાય છે, સરકારો પાસેથી નોંધપાત્ર નાણાુંકીય સહાય, તવકાસનો સમાવેર્ થાય છે 
અને ઇઆઇટીઆઇ અમલીકરણને જીઆરઆઇ અહવેાલ માળખા હઠેળ જાહરે કરવામાું આવે છે.  

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય માપદાંિો 
ઇઆઇટીઆઇની જાહરેાત જોહાતનસબર્ગ ખાતે સપ્ટેમ્બર 2002ના સાતત્યપણૂગ તવકાસ પરની વૈતશ્વક સુંતમટ ખાતે 
કરવામાું આવી હતી. ઇઆઇટીઆઇ બોડગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સેકે્રટેરીયેટની સ્થાપના 2006માું કરવામાું આવી હતી 
અને ઇઆઇટીઆઇ માસયતા  કાયગતવતધ પર 2008માું સુંમતત વ્યટત કરવામાું આવી હતી. તે ‘ઇઆઇટીઆઇ 
ધોરણ’માું તવકસ્ય ું છે, જેની પર 2013માું સુંમતત વ્યટત કરવામાું આવી હતી. ઇઆઇટીઆઇ અમલીકરણ એ અલર્ 
અલર્ સહી કરનારના (તસગ્નેચરી) દેર્ોની જવાબદારી છે.  
 

ઇઆઇટીઆ એ એવી પ્રકક્રયા છે જેના દ્વારા સરકારી આવક ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ જેમ કે – કર, નફો અને રોયલ્ટી- દ્વારા 
પેદા કરવામાું આવે છે- જેને અલર્ રીતે ચકાસેલા અહવેાલોમાું પ્રકાતર્ત કરવામાું આવે છે. આ અહવેાલો 
કુંપનીઓ દ્વારા કરવામાું આવેલી ચકૂવણીઓ અને સરકાર દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાું આવેલી આવક પરની માકહતી પર 
આધાકરત હોય છે. દરેક ઇઆઇટીઆઇ કાયગક્રમોએ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે સુંમતત આપવામાું આવી છે તેવા 
ઇઆઇટીઆઇ તસદ્ધાુંતો અને ર્રતોને અન સરવાન ું રહ ેછે.  
 

ઇઆઇટીઆઈએ સમથગકબનવા માટે ઉત્ખનન કરતી કુંપનીઓ પોતાનો ટેકો સાવગજતનક રીતે જાહરે કરે છે અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અને તેઓ જ્યાું કામર્ીરી કરે છે તેવા દેર્ોમાું પ્રોત્સાહન આપવામાું મદદ કરે છે. 
ઇઆઇટીઆઇના સમથગક હોવાથી તેમાું વધારાના અહવેાલ અથવા કડસ્ટલોઝર જરૂકરયાત એવી દરેક કુંપનીઓને 
રહતેી નથી કે જે ઇઆઇટીઆઇનો અમલ કરતા દેર્ોમાું સુંબ ુંતધત િેત્રોમાું કામર્ીરી કરે છે. ઉત્ખનન કરતી 
કુંપનીઓને પણ ઇઆઇટીઆઇ સમતથિત કુંપની બસયાના એક વષગમાું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરના સ્વ-આકારણી ફોમગ 
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ર્રવા માટે કહવેામાું આવે છે. ઇઆઇટીઆઇનો અમલ કરતા દેર્ોમાું રહલેી દરેક કુંપનીઓને જ્યારે દેર્ માસયતા 
હઠેળથી પસાર થઇ રહ્ો હોય ત્યારે દેર્-સ્તર-સ્વ-આકારણી ફોમગ ર્રવા માટે કહવેામાું આવરે્.  
 

સુંબિપ્તમાું, કુંપની કે જે ઇઆઇટીઆઇને ટેકો આપે છે તેણે:  
 એવ ું તનવેદન કય ાં છે જે ઇઆઇટીઆઇના તસદ્ધાુંતો અને ર્રતોને સમથગન આપે છે અને તે તનવેદન પોતાની 

વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ બનાવ્ય ું છે;  

 ઇઆઇટીઆઇ અમલકતાગ દેર્ોમાું અમલીકરણમાું યોર્દાન આપે છે;  

 ઇઆઇટીઆઇના આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવસ્થાપનમાું વાતષિક યોર્દાન કરવા માટે કહવેામાું આવે છે.   

નોંધી રાખો કે નાણાુંકીય યોર્દાન એ સ્વૈચ્ચ્છક છે. ઇઆઇટીઆઇને ટેકો આપવા માટે સીઓપી જરૂકરયાતનો અથગ 
એ નથી કે સભ્યોએ ઇઆઇટીઆઇમાું નાણાુંકીય યોર્દાન આપવ ું. નોંધી રાખો કે ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન 
માઇનીંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીઆઇએમ)ના સભ્યો આઇસીએમએમ દ્વારા ઇઆઇટીઆઇમાું સામેલ છે અને ટેકો 
આપે છે.  
 

િરકાર દ્વારા અમલીકરણ 

ઇઆઇટીઆઇ એ સ્વૈચ્ચ્છક પહલે છે, જેને સરકારો આવ ું કરવા માટે સહી કરે છે તેવા દેર્ો દ્વારા અમલીકરણ 
કરવામાું આવે છે. આજ કદન સ ધીમાું આર્રે 39 દેર્ોએ એક કરતા વધ  કહસ્સેદાર જૂથો હઠેળ સ્થાતપત દેર્ 
કાયગયોજનાઓ મારફતે ઇઆઇટીઆઇનો અમલ કયો છે. ઇઆઇટીઆઇ અન પાલન દરજ્જજો પ્રાપ્ત કરવા માટે દેરે્ 
ઇઆઇટીઆઇ ઉમેદવાર દેર્ બસયાના 2 વષગમાું જ ઇઆઇટીઆઇ માસયતાને પણૂગ કરવી આવશ્યક છે. એક વખત 
દેર્ અન પાલનકતાગ બની જાય છે, ત્યારે દેરે્ ઓછામાું ઓછા 5 વષગ સ ધી માસયતા હઠેળથી પસાર થવ ું આવશ્યક 
છે.  

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 
 

 િીઓપી 29.1: ઇઆઇિીઆઇ: ખનન િેત્રમાું રહલેાું સભ્યો સારસ્વરૂપના ઉદ્યોર્ોની પારદર્ી પહલે 
(ઈઆઇટીઆઇ) પ્રત્યે પ્રતતબદ્ધ રહરેે્ અને તેના અમલીકરણને ટેકો આપરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ઇઆઇટીઆઇના અમલ અને સમથગન માટે વ્યહૂાત્મક જવાબદારી સાથે વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરની 
તનમણ ૂુંક કરવી જોઇએ: 

 ઇઆઇટીઆઇ અમલકતાગ દેર્ોમાું, સરકાર સમિ ચકૂવણીઓ જાહરે કરવી જોઇએ અને 
ઇઆઇટીઆઇ માસયતા પ્રકક્રયાને સહકાર આપવો જોઇએ.   

 ઇઆઇટીઆઇને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અને એવા દેર્ોમાું કે જ્યાું કુંપની કામર્ીરી કરતી હોય, 

કે જેમાું હાલમાું અમલ નહી કરતા દેર્ો સકહતને પ્રોત્સાહન આપવા માટે સહાય કરવી 
જોઇએ; 
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તપાિો: 
 શ ું તમ ેઇઆઇટીઆઇ તસદ્ધાુંતો અને ર્રતોને સમથગન આપતા જાહરે તનવદેનો કયાગ છે? 

 ઇઆઇટીઆઇન ેસમથગન આપવા માટે જવાબદારી સાથ ેશ ું તમે જવાબદાર વકરષ્ટ્ઠ મનેજેરની તનમણ ૂુંક કરી છે 
અન ેતનેા કારણ ેદેર્ના સ્તરે અગ્રણી કરાર વ્યન્ટતન ેસોંપણી કરવામાું પકરણમ્યા છે? 

 ર્ાર્ લતેી સરકારોન ેકરવામાું આવલેી ચકૂવણીઓ લાગ  પડતા અહેવાલ ટેમ્પ્લટે અને દેર્ની કાયગયોજનાઓ 
અન સાર જાહરે કરવામાું આવ્યા છે કે કેમ તનેી ખાતરીરૂપ ેકોઇ વ્યવસ્થા અન્સ્તત્વમાું છે કે કેમ? 

 ર્ાર્ લેવો અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે એક કરતા વધ  કહસ્સેદાર પ્રકક્રયાને ટેકો આપતા 
અથવા ઇઆઇટીઆઇનો અમલ કરતા દેર્ો.  

o જવાબદાર વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરે અગ્રણી સુંપકગ વ્યન્ટતની તનમણ ૂુંક કરવી જોઇએ અને દેર્ના સ્તરે 
અમલીકરણ પર દેખરેખ રાખવી જોઇએ.   

o ઇઆઇટીઆઇને ટેકો આપતી કુંપનીઓએ ઇઆઇટીઆઇના તસદ્ધાુંતો અને ર્રતોને સમથગન આપત ું 
તનવેદન નીતત અથવા તેની સમાન સ્વરૂપમાું આપવ ું જોઇએ અને તેને કુંપનીની વેબસાઇટ પર 
ઉપલબ્ધ બનાવવ ું જોઇએ.  

o લાગ  પડતા અહવેાલ ટેમ્પ્લેટ અને દેર્ કાયગ યોજનાઓ સાથે સ સ ુંર્તતામાું ર્ાર્ રહલેી 
સરકારને કર, રોયલ્ટીઝ, તસગ્નેચર બોનસ અને અસય સ્વરૂપની કરેલ દરેક પ્રકારની વાસ્તતવક  
ચકૂવણીઓ અથવા સરકારને આપેલા લાર્ોની જાહરેત કરવી આવશ્યક છે. અહવેાલ ટેમ્પેલેટમાું 
સ  પરત કરાયેલ ડેટા આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તર અન સાર પહલેેથી જ ઓડીટ કરવામાું આવ્યા છે તે 
કુંપનીના નાણાુંકીય તનવેદનો પર આધાકરત હોવા જોઇએ. ઇઆઇટીઆઇ બબઝનેસ ર્ાઇડ 
ઇઆઇટીઆઇ અહવેાલની જરૂકરયાતો અંરે્ની સલાહ પરૂી પાડે છે.  

o નોંધી રાખો કે ઇઆઇટીઆઇ ફટત ખાણકામમાું જ લાગ  પડત  ું નથી: જે તે કુંપની કે જે સુંર્ોધનમાું 
અથવા ઉત્પાદન પવેૂની કામર્ીરીમાું સકક્રય રીતે હાથ ધરતી હોય તેઓએ ઇઆઇટીઆ ઉમેદવાર 
અથવા અન પાલન કરતા દેર્ોમાું સરકારને જે દરેક વાસ્તતવક ચકૂવણીઓ કરે છે તેની જાહરેાત 
કરવી ફરજજયાત છે.  

o ઇઆઇટીઆઇ તસવાયના દેર્ોમાું સરકારને કરવામાું આવતી ચકૂવણીઓની સ્વૈચ્ચ્છક જાહરેાતને 
પ્રોત્સાહન આપી ર્કાય છે, જ્યાું કરારની ર્ોપનીયતાની જોર્વાઇઓ આ પ્રકારની જાહરેાતને 
મુંજૂરી આપે છે. નોંધી રાખો કે વૈતશ્વક અહવેાલ પહલે (અહવેાલ પરની સીઓપી4 જ ઓ)માું 
આંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય અને સ્તાતનક સ્તરે કે જેમાું દેર્ દ્વારા ર્ુંર્ાણનો  પણ સમાવેર્ થાય છે 
તેમાું સરકારને ચકૂવણીના અહવેાલની આવશ્યકતા રહ ેછે. ઇઆઇટીઆને કુંપનીના યોર્દાનની 
સુંબિપ્તતાને કુંપનીના જાહરે અહવેાલ તેમજ તેમની બાહ્ વેબસાઇટમાું સમાતવષ્ટ્ટ કરવી જોઇએ.  

o તવદેર્ી બાબતો, રાજકીય જોખમ પ ૃ્ થકરણ, જાહરે અહવેાલ અને સરકારી આવકોમાું સામેલ 
કમગચારીઓએ સમજવ ું જોઇએ અને ઇઆઇટીઆઇની કારોબારની પ્રતતબદ્ધતા પર કક્રયા દર્ાગવવી 
જોઇએ. કમગચારીઓની જવાબદારીઓમાું માનવસજર્જત તાલીમ અને દેર્ના અમલીકરણમાું 
ઇઆઇટીઆઇની પ્રર્તતઓનો તનયતમત સુંદેર્ાવ્યવહાર પરૂો પાડો.  

 
 

 
 
 
 
 
 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો ઉત્ખનન ઉદ્યોર્માું પારદર્ગકતા પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 
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 ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા પહલે (ઇઆઇટીઆઇ)eiti.org/ 

 ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા પહલે (ઇઆઇટીઆઇ) હકીકત પતત્રકા – સમતથિત કુંપની કેવી રીતે બનવ ું 
eiti.org/files/page/How%20to%20Support%20-%20Extractive.pdf 

 ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ો પારદર્ગકતા પહલે (ઇઆઇટીઆઇ) બબઝનેસ ર્ાઇડ – કુંપનીઓ અમલીકરણને કેવી રીતે ટેકો 
પરૂો પાડી ર્કે (2008) 

eiti.org/files/document/EITI%20Business%20Guide.pdf 

 ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા પહલે (ઇઆઇટીઆઇ) – ખાણ િેત્રમાું ઇઆઇટીઆઇને અદ્યતન બનાવવ ું 
www.eiti.org/document/mining 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – ઉત્ખનન ઉદ્યોર્ પારદર્ગકતા પહલે  
www.icmm.com/page/84051/about-us/who-we-work-with/articles/extractive-industries-transparency-
initiative 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – ખતનજ આવકોની પારદર્ગકતા પર ન્સ્થતત 
તનવેદન (2009) 

www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements 

 આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાું ર્ ુંડોળ (આઇએમએફ)-  રાજકોષીય પારદર્ગકતા પર સારા વ્યવહારની સુંકહતા (2007) 

www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf 

 તમે જે ચકૂવો છો તે પ્રકાતર્ત કરો  
www.publishwhatyoupay.org 

 રાસસપેરસસી ઇસટરનેર્નલ 

www.transparency.org/ 

 
  

http://eiti.org/files/document/EITI%20Business%20Guide.pdf
http://www.eiti.org/document/mining
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/position-statements
http://www.imf.org/external/np/pp/2007/eng/051507c.pdf
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.transparency.org/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 30) િામદુાવયક િામેલગીરી 
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

િમદુાય ર્બ્દ સામાસય રીતે નજીકની અથવા આસપાસના તવસ્તારો કે જેને કુંપનીની પ્રવતૃત્તઓથી કોઇ રીતે અસર 
થઇ હોય તેને લાગ  પડે છે; આ અસરો આતથિક કે સામાજજક તેમજ પયાગવરણીય પ્રકારની હોઇ ર્કે છે.  

 

લોકો કે જેમને સમ દાય તરીકે ઓળખવામાું આવે છે તેમના જૂથોમાું તવતવધ મલૂ્યો અને કહતો હોય છે. સમ દાયો 
સમાન અથવા ન્સ્થર હોય છે.  
 

િામદુાવયક િામેલગીરી એ દ્ધદ્વમાર્ી તવર્ાજન અને તનણગય કરવાની પ્રકક્રયા છે જે સમ દાયની મ શ્કેલીઓ અને 
અબગ્રમતાઓ તેમજ બચિંતાઓ અને કારોબારની જરૂકરયાતોને આવરી લે છે. ફટત સાુંર્ળવા ઉપરાુંત અરસપરસની 
સમજૂતત અને દરેક પિકારો દ્વારા પ્રતતર્ાવ આપવાની િમતાની ખાતરી કરવાનો હતે   છે, જેથી તેમને તનણગયો કે 
લાર્તાવળર્તાઓને અસર કરવાની સુંર્ાવના ધરાવતા હોય તેન ું સ ુંચાલન કરવામાું સહાય કરી ર્કાય. સફળ 
સામેલર્ીરીમાું તનયતમત ચચાગ, સુંપકગ અને કક્રયાપ્રતતકક્રયા માટેની સતત માળખાની જરૂકરયાત હોય છે.  

 

સ્ત્રોત:  

 ખાણ ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ તવકાસ કાયગક્રમ (ઓસ્રેલીયા) – સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને 
તવકાસ (2006) 

www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – સામ દાતયક તવકાસ ટલૂકીટ (2012) 

www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-
toolkit 

 

સીઓપીનો િામદુાવયક િામેલગીરી તવર્ાર્ ખાણ િેત્રમાું રહલે સભ્યોને લાગ  પડે છે. જ્યારે પ્રારુંબર્ક અને સતત 
સામેલર્ીરી પરની જોર્વાઇ 30.1 સુંર્ોધનના પ્રારુંબર્ક તબક્કાથી લાગ  પડે છે, આરજેસીમાું જોડાયા પહલેા લાગ  
પાડવામાું આવી ન હતી તેમાું આ પ્રકારના વ્યવહારોમાું ભતૂકાળન ું અન પાલન સુંર્તવત નથી.  
 

િામદુાવયક િામેલગીરી જોર્વાઇઓને માનવ અવિકાર, િામદુાવયક વવકાિના સુંદર્ગમાું અને સ્થાવનક લોકો અને 
પવૂગ અને સમુાડહતગાર મફત િાંમવતઓ અને કુશળ કારીગર અને નાના પાયાના માઇનીંગ એમ જ્યાું લાગ  પડત  ું 
હોય ત્યાું અમલ કરવો જોઇએ.  
 
 
 
 
 

http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
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B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

િામદુાવયક િામેલગીરી  

ખાસ કરીને મોટા પાયાની ખાણોના કકસ્સામાું છેલ્લા થોડા દાયકાઓમાું આયોજન, તધરાણ અને ખાણ કામર્ીરીઓના 
તનયમનમા લેવાતા સમયમાું નોધપાત્ર વધારો થયો છે. સમ દાયો હવે જોખમો, અસરો અને ખાણ તવકાસના 
ફાયદાઓ તવરે્ વાટાઘાટમાું ર્ાર્ લેવા માટે સિમ બની ર્કે તેવી ર્ક્યતા છે. પકરણામે, સામ દાતયક સામેલર્ીરી 
અબર્ર્મો ‘કામ કરવા માટેના સામાજજક પરવાનો’ ઊર્ો કરવામાું ઘટક બની ર્યેલ છે.   
 

સામ દાતયક સામેલર્ીરી પ્રવતગમાન પકરન્સ્થતત માટે જે યોગ્ય હોય તેના આધારે અનેક પ્રકારના સ્વરૂપો ધારણ કરી 
ર્કે છે. તવસ્તાના એક ર્ાર્રૂપે તવતવધ પ્રકારના અબર્ર્મોની તવચારણા કરી ર્કાય છે, જેમાું પ્રત્યેક પર્લ ું વધી 
રહલેી જાહરે અસર અને પ્રકક્રયામાું સત્તાન ું પ્રતતબબિંબ પાડે છે. સામ દાતયક સામેલર્ીરીમાું વ્યવહાર  અબર્ર્મોમાું 
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

 માકહતી આપવીઃ હકીકત પતત્રકા, વેબસાઇટ માકહતી, અનેક કદવસો 
 પરામર્ગન:  કેક્સિત જૂથો, સવેિણો, જાહરે બેઠકો 
 સામેલર્ીરી:  વકગર્ોપ્સ, ઇરાદાય ટત પ્રચાર 

 સહયોર્:  સામ દાતયક સલાહ સતમતતઓ, સુંમતત તનધાગરણ પ્રકક્રયાઓ 

 સત્તા બિવી:  નાર્કરક પુંચ, સોંપેલા તનણગય લેવાની કક્રયા 
 

મહત્ત્વના કહસ્સેદારો કે જે વ્યાપક મ દ્દાઓ અથવા જૂથોન ું પ્રતતતનતધત્વ કરે કરે છે જેમ કે નાર્કરક સમાજ અથવા 
બબન સરકારી સુંસ્થાઓ (એનજીઓ) કમગચારીઓ, સુંર્ઠનો અથવા કામદાર સુંસ્થાઓ અને અસય રસ ધરાવતા 
પિકારો કે જેમાું મકહલાઓનો પણ સમાવેર્ થાય છે તેમને ઓળખી કાઢવા જોઇએ અથવા સામેલ કરવા જોઇએ. 
સભ્યોની ‘સમગ્ર સમ દાયના અબર્ર્મ’ મારફતે સમતોલ સામેલર્ીરી થઇ ર્કે તે માટે સમાજ ઉપરાુંતના 
પ્રતતતનતધઓ ઉપરાુંતનાઓને અને અગ્રણીઓને પણ સામેલ કરવાન ું પણ પ્રોત્સાહન આપવામાું આવે છે. અબર્ર્મો 
સુંઘષગ-સુંવેદનર્ીલ હોવા જોઇએ અને પ્રકક્રયા અને પકરણામોની સુંર્ાવનાઓન ું સ ુંચાલન કરી ર્કતા હોવા જોઇએ. 
 

સુંર્ોધન અને ખાણ કુંપનીઓ, સ્થાતનક સમ દાયો અને અસય કહસ્સેદારો વચ્ચેના સુંબ ુંધો ખાણન ું બાુંધકામ ર્રૂ થતા  
ઘણા પહલેાથી ર્રૂ થાય છે અને કુંપનીઓએ ર્ક્ય હોય તો અર્ાઉના તબક્કાઓથી જ સામેલર્ીરીની ર્રૂઆત 
કરવી જોઇએ. સમ દાયોના મહત્ત્વાકાુંિીઓના કહત અને તવકાસ, ખાણના આય ષ્ટ્યના પછીના તબક્કાઓમાું સમગ્ર 
સુંપકગ પ્રકક્રયા દરતમયાન મહત્ત્વની તવચારણ તરીકે સતત રહવેા જોઇએ. સભ્યોએ નવા ખાણ પ્રોજેટટો અથવા 
પ્રવતૃત્તઓ માટે વ્યાપક સમાજના સમથગનની આર્ા રાખવી જોઇએ.  
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નાની ખાણ કાંપનીઓ અને િાંશોિન 

 

સામ દાતયક સામલેર્ીરી કદાચ નાની કુંપનીઓ 
ખાસ કરીને જે સુંર્ોધન અન ેતવકાસમાું સુંકળાયલેી 
છે તમેના માટે પડકારરૂપ હોઇ ર્કે છે. જોકે 
ખોટી/અથવા અયોગ્ય તનવદેનો, પ્રવતૃત્તઓ અથવા 
વચનો કે પકરયોજનાના પ્રારુંર્માું કરવામાું આવ ે
છે ત ેગ ૂુંચવણ અને અવાસ્તતવક આર્ાઓ અને 
ર્ક્ય સુંઘષગમાું પકરણમ ેછે. આ સુંજોર્ો દરેક 
કહસ્સદેારો માટે બબનજરૂરી ખચાગઓ પદેા કરી ર્કે 
છે. 
ફાઇલ કરેલી પ્રવતૃત્તઓ ર્રૂ થાય ત ેપહલેા, 
સ્થાતનક ન્સ્થતતઓ તવર્ ેસુંબુંતધત માકહતી એકત્ર 
કરવા માટે સુંર્ાળ લવેી જરૂરી છે અન ેસ્થાતનક 
સમ દાયો અસય કહસ્સદેારો સાથ ેઅસરકારક રીત ે
સામલે કરવાની પકરયોજનાની ટીમ માકહતી, કદર્ા 
અન ેિમતા ધરાવ ેછે તનેી ખાતરી રાખવી 
જોઇએ.   
પીડીએસી – e3 પ્લસ -જે જવાબદાર સુંર્ોધન 
(2013) માટ ું માળખ ું છે તે સુંર્ોધનકતાગ દ્વારા 
સામ દાતયક સામલેર્ીરી માટે જોખમ અન ેપડકારો 
પર ધ્યાન કેક્સિત કરવા માટે માર્ગદર્ગન અન ે
વ્યરૂચનાઓ પરૂી પાડે છે. 
  
 

પ્રોજેટટના સમથગનમાું વ્યન્ટતર્તો અને/અથવા તેમના માસય પ્રતતતનતધઓ મારફતે અસરગ્રસ્ત સમ દાયો દ્વારા 
વ્યાપક સતમદાય ટેકો એ ર્ાવન ું એકત્રીકરણ છે. પકરન્સ્થતતના આધારે ટેકો જેમ કે કુંપની અને સમ દાયની વચ્ચે 
ઔપચારીક કરાર અથવા પકરયોજનાની અસરો અને ફાયદાઓ  તવરે્ આર્ળ ધપી રહલેી વાટાઘાટોમાું સમ દાયની 
ર્ાર્ીદારી દરતમયાન વ્યટત કરાઇ છે તેમ અનેક પ્રકારના 
સ્વરૂપો ધારણ કરી ર્કે છે. જો કેટલાક વ્યન્ટતઓ અથવા 
જૂથો પકરયોજનાનો તવરોધ કરે તો પણ વ્યાપક 
સમ દાયનો ટેકો હોઇ ર્કે છે; ઉલ્ટ , કુંપની સાથે સામ દાતયક 
ર્ાર્ીદારી જરૂરી નથી કે તે સમથગનની સમકિ હોય.  

તવકાસની સુંમતતની મુંજૂરી આપવાનો અતધકાર સામાસય 
રીતે સાવગર્ૌમ રાજ્ય પાસે રહલેો છે અને તે બાબત 
રાજ્ય અને તેના નાર્કરકો વચ્ચેની છે.  સ્થાતનક પ્રજા અને 
સુંબ ુંતધત સત્તાવાળાઓ સાથેના સુંપકગને પર્લે કુંપનીઓ 
દ્વારા કાનનૂી રીતે સુંમતત આપવામાું આવી હોય છતાું પણ 
કેટલીકવાર તવકાસ અને સુંધોર્ન સાથે આર્ળ નહી 
વધવાનો તનણગય કરવામાું આવે છે. જ્યાું પકરયોજનાની 
સ્થાતનક પ્રજાને અસર થાય છે, ત્યાું સીઓપી 31 સ્થાવનક 
પ્રજા અને પવૂગ સમુાડહતગાર મફત િાંમવત જ ઓ.  
 

સફળ સામ દાતયક સામેલર્ીરીના ફાયદાઓમાું તવસ્તકરત 
સામ દાતયક સતકગતા અને તવશ્વાસ, કરારોની વાટાઘાટમાું 
ઓછો સમય, સ ધરેલી કોપોરેટ જોખમ માકહતી અને વધ  
તરફેણકારી ર્રતો પર મડૂીનો સલામત ઉપયોર્ કરવાની 
સુંર્ાવનાનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે. જોકે સામ દાતયક 
સામેલર્ીરી અને તવકાસ પડકારજનક તેમજ વળદરદાયક 
હોઇ ર્કે છે અને સુંઘષગમય સુંજર્ો અને સુંબ ુંધોની ન્સ્થતત 
સ્થાન લઇ ર્કે છે. સમ દાયો જટીલ અને સબળ છે અને 
કમનસીબે સફળતા માટે કોઇ સરળ ઉકેલો નથી. અસરકારક રીતે કામ કરવાનો અનેક માર્ોમાુંનો એક માર્ગ છે 
સારી વ્યવસ્થા અને પ્રકક્રયાઓ અન્સ્તત્વમાું હોય, જેમાું તનયતમતપણે મલૂ્યાુંકન અને ર્ીખવાની િમતા અને જ્યારે 
સુંજોર્ો બદલાય ત્યારે તેને અપનાવવાનો સમાવેર્ થાય છે.  
 

કામગીરી સ્તરની ફડરયાદો અને તકરાર પદ્ધવતઓ  

સફળ સામેલર્ીરીમાું તનયતમત ચચાગઓ, પરામર્ગન અને સમાજના મહત્ત્વના કહસ્સા સાથે કક્રયા પ્રતતકક્રયા માટે 
આર્ળ ધપી રહલેા માળખાઓની આવશ્યકતા છે. આ પ્રકારની સામેલર્ીરી અબર્ર્મોએ ફકરયાદો દૂર કરવા માટે 
સહાય કરવી જોઇએ. કેટલાક કકસ્સાઓમાું જોકે ફકરયાદો વધી ર્કે છે. અસરકારક ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓ 
આમ કુંપનીના સમ દાય અને કહસ્સેદાર સામેલર્ીરી અબર્ર્મમાું આવશ્યક ટલૂ છે.  
 

આરજેસી જરૂકરયાતોન ું ધ્યાન એવી પદ્ધતતઓ પર છે કે કુંપની મહત્ત્વના કહસ્સેદારો સાથે ઉમદા રીતે સહકારમાું 
સ્થાપી ર્કરે્ તેમ માની ર્કાય છે. તેમાું સયાયતવષયક (સયાતયક કે સયાતયક તસવાયની) પ્રકક્રયાનો સમાવેર્ થતો 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  219  

 

 

નથીસ જે દરેક પિકારોથી ઓછામાું ઓછા એક પર્લાું દૂર ન્સ્થત હોવા જોઇએ, જેમાું કુંપીનીનો પણ સમાવેર્ થાય 
છે. તેના બદલે, અહીં સ્થાતનક અને કામર્ીરીય ટત સ્તરે વાટાઘાટ આધાકરત પ્રકક્રયાઓ પર ર્ાર મ કવામાું આવ્યો 
છે. તેનો અથગ એ નથી કે દરેક ફકરયાદ અથવા તકરારની સયાતયક તસવાયની પદ્ધતત દ્વારા પ્રકક્રયા કરી ર્કાય છે, 

પરુંત   ઘણા કરી ર્કે છે. 
 

કુંપનીની ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓ તવવાદો ઊર્ા કરવા, ઉકેલવા અને તનવારણ માટે સમાજના સાધનોની 
બહોળી સમજણની મયાગદામાું ન્સ્થત હોવા જોઇએ. તેના ઉપલબ્ધ પકરમાણોમાું સયાતયક વ્યવસ્થા (અદાલતો દ્વારા), 
જાહરે વહીવટીય વ્યવસ્થા (સરકાર, અધગ સરકાર અથવા સ્વતુંત્ર કાનનૂી એજસસીઓ) પરુંપરાર્ત કે સ્થાતનક 
તવવાદ પ્રકક્રયાઓ અને ખાનર્ી સયાતયક તસવાયની પદ્ધતતઓનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. કામર્ીરીના ધોરણે ફકરયાદો 
અને તકરાર પદ્ધતતએ જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યારે અસય પદ્ધતતઓમાું પ્રવેર્ને તનરથગક બનાવ્યા તસવાય મ શ્કેલીઓના 
વહલેાસરના ઉકેલ માટે પ્રોત્સાહન આપવ ું જોઇએ. કુંપનીઓએ પણ બાહ્ સેવાઓ દ્વારા ચલાવવામાું આવતી 
ફકરયાદ પદ્ધતતઓમાું પ્રવેર્ આપવાન ું તવચારવ ું જોઇએ, જે ફકરયાદોને વણ-ઓળખાયેલી બનાવી ર્કે છે, જેથી 
કુંપની સમિ ગ પ્ત રીતે રજૂ કરી ર્કાય. કાયદેસરના કહસ્સેદારો કે જેઓ કેટલાક સુંજોર્ોમાું ર્ાુંત રહી ર્કે છે 
તેમના દ્વારા ઉઠાવવામાું આવેલી બચિંતાઓને પ્રોત્સાહન આપવાનો ઇરાદો છે.  
 

માનવ અવિકારો ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓન ું, તવવાદ સાથે કામ પાર પાડવાની પ્રકક્રયા અને ફકરયાદોની 
સુંર્તવત તક એમ બને્ન રીતે અર્ત્યન ું પકરમાણ છે. અતધકાર સિમ પદ્ધતત એ એવી છે કે જે ફકરયાદો અને 
તકરારો પર ધ્યાન કેક્સિત કરવાન ું સાધન પરૂ ું પાડે છે- ચાહ ેતે કાયમી માનવ અતધકાર મ દ્દાઓને સુંબતધત હોય કે 
નહી-તે રે તે માનવ અતધકારોને સસમાન આપે છે અને ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓ કહસ્સેદારો સાથેના સુંપકગ 
તવકસાવવી જોઇએ અને ઉદ્યોર્, દેર્ અને સુંસ્કૃતત કે જેના માટે તેની રચના કરવામાું આવી હોય તેને અન કૂળ થાય 
તે રીતે બનેલી હોવી જોઇએ. કેટલીક તકરારો અને/અથવા પદ્ધતતઓની રચનામાું જાતત અર્ત્યની તવચારણા હોઇ 
ર્કે છે. અસરગ્રસ્ત કહસ્સેદાર જૂથો સ્વતુંત્ર માકહતી અને/અથવા ક ર્ળતા, અથવા સવલતકતાગ/મધ્યસ્થીમાું કેટલીક 
તકરારોની વાટાઘાટ પ્રકક્રયામાું ટેકો આપવા માટે પ્રવેર્ની તવનુંતી કરી ર્કે છે. આ સ્ત્રોતો માટે કુંપનીન ું ર્ ુંડોળ 
પારદર્ગક હોવ ું જોઇએ.  
 

અસરકારક, અતધકાર-સિમ ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓ વ્યન્ટતઓ અને કુંપનીની પ્રવતૃત્તઓથી અસર 
પામેલાઓ માટે વહલેાસર, મ ટત રીતે, સ માકહતર્ાર ધોરણે, જરૂરી રિણ સાથે અને સસમાનના વાતાવરણમાું બચિંતા 
ઉઠાવવા, માર્ગ પ્રદાન કરે છે. તે તકરારને વધારાને મયાગકદત કરવા, તવવાદ ઉકેલ પરૂો પાડવા અને જાણકારી અને 
તવસ્તકરત સુંબ ુંધો પરૂા પાડીને ર્તવષ્ટ્યના તવવાદોને રોકવામાું ફાળો આપવા માટેની તક ધરાવે છે. જ્યાું ર્ક્ય હોય 
ત્યાું, ફકરયાદો અને તકરા પદ્ધતત તવવાદ ઊર્ો થાય તે પહલેા અન્સ્તત્વમાું હોવી જોઇએ, નહી તે બને તેની 
પ્રતતકક્રયા આપવા માટે. જ્યાું યોગ્ય હોય ત્યાું પદ્ધતતને અસરગ્રસ સમ દાયો સાથે વાટાઘાટ કરેલા કરારો સાથે 
સાુંકળવી જોઇએ. ખાણ સ્થળો અને કહસ્સેદારો વચ્ચેના સુંબ ુંધો ખાણ કામર્ીરી બુંધ કરીદે તે પછી પણ સતત 
રહરેે્, તેથી ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતની સાતત્યતા બુંધ કરવાના આયોજનનો એક ર્ાર્ હોવી જોઇએ. 
 
 
 
 
 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  220  

 

 

C. મખુ્ય પહલેો અને માળખુાં 
 

િામદુાવયક િામેલગીરી  

મોટા ર્ાર્ના કકસ્સાઓમાું સામ દીયાકક સામેલર્ીરી એ સ્વૈચ્ચ્છક કારોબારી પ્રવતૃત્ત છે. જોકે તે વધ ને વધ  રીતે નવા 
અથવા તવસ્તરતી જતી ઔદ્યોબર્ક પકરયોજનાઓ માટે તવકાસની મુંજૂરીઓના ર્ાર્રૂપે સમ દાયો અથવા સરકારો 
અથવા તનયમનકારી જરૂકરયાત સાથેના કરારોના ઘટક તરીકે ઉર્રી રહ્ય ું છે. કામર્ીરના દરેક સયાયિેત્રમાું લાગ  
પડતા કાયદાથી માકહતર્ાર રહવે  ું આવશ્યક છે.  
 

2012માું ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)એ સ ધારેલી સામ દાતયક તવકાસ 
ટલૂકીટ રજૂ કરી હતી. ટલૂકીટમાું 20 ટલૂ્સનો સમાવેર્ થાય છે જેનો હતે   સમ દાયો, કુંપનીઓ અને સરકારોમાું 
રચનાત્મક સબુંધોની સુંર્ાળ રાખવાનો છે. તે ટકાઉ તવકાસ પર અસુંખ્ય ટલૂ્સ અને દોરવણીઓનો સમાવેર્ કરે 
છેજે 2005ની આવતૃત્તથી ઉર્રી આવી છે અને તવશ્વ બેસક સાથે તેન ું પ્રકાર્ન કરવામાું આવ્ય ું હત  ું.  
 

પ્રોસ્પેટટસગ એસડ ડેવલપમેસટ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (પીડીએસી)એ e3-પ્લ પ્રતસદ્ધ કયો છે:  જવાબદાર સુંર્ોધન 
માટેન  ું માળખ ું જેથી સુંર્ોધન કરતી કુંપનીઓને સતત તેમના સામાજજક, પયાગવરણીય અને આરોગ્ય અને સ રિા 
કામર્ીરીમાું મદદ કરી ર્કાય અને તેમના દરેક સુંર્ોધન કાયગક્રમોમાું આ ત્રણ તબક્કાઓને વ્યાપક રીતે સુંકલન 
કરી ર્કાય. આ માળખામાું સામ દાતયક તવકાસ પર માર્ગદર્ગનનો અને તેની સાથેની ટલૂકીટનો જેનો લક્ષ્યાુંક 
સામ દાતયક સ્તરે (ઇંગ્લીર્, ફ્રેંચ અને સ્પેતનર્) સુંઘષગન  ું જોખમ ઓછું કરવાનો છે તેનો સમાવેર્ થાય છે.. 
 

પયાગવરણ અને સામાજજક અસર આકારણી પરના ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) કામર્ીરી 
ધોરણ 1 (2012)માું જાતતને સુંલગ્ન લાબથી વલુંબચત અને જોખમની સુંર્ાવનાવાળા જૂથો અને તવકલાુંર્તા તેમજ 
કામદારોને મહત્ત્વના કહસ્સેદારો તરીકે ર્ણવાની સાથે સમ દાય અને કહસ્સેદાર સામેલર્ીરીનો પણ સમાવેર્ કરે 
છે.આઇએફસી કામર્ીરી ધોરણ 7 – સ્થાતનક પ્રજા (2012)માું આ અસરગ્રસ્ત સમ દાયો માટે સ માકહતર્ાર સુંપકગ 
અને ર્ાર્ીદારી અબર્ર્મનો સમાવેર્ કરે છે. 
 

ફડરયાદ અને તકરાર પદ્ધવતઓ 

કારોબાર અને માનવ અતધકાર પરના 2012 ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો એવ ું માળખ ું રજૂ કરે છે કે જેમાું ત્રણ 
મહત્ત્વના તસદ્ધાુંતોનો સમાવેર્ થાય છેઃ ત્રીજાપિકાર દ્વારા માનવ દ ર પયોર્ કરવામાું આવે છે તેવા માનવ 
અતધકારો તવર દ્ધ રિણ કરવાની રાજ્યની ફરજ, જેમાું કારોબારોનો સમાવેર્ થાય છે; કોપોરેટ જવાબદારી માનવ 
અતધકારોન ું સસમાન કરરે્; અને ઉપાયોમાું વધ  અસરકારક પ્રવેર્. (વધ  માકહતી માટે, માનવ અવિકારો પરન ું 
માર્ગદર્ગન) માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતોમાું અતધકાર-સિમ પદ્ધતતઓ માટેની અસરકારકતા ર્રતોની યાદીનો સમાવેર્ થાય 
છે: 

A. કાયદેસરતા: જેના ઉપયોર્ માટે ઇરાદો રાખવામાું આવ્યો હોય અને તકરાર પ્રકક્રયાઓની 
વાજબી વતગણ ૂુંક માટે કહસ્સેદાર જૂથોમાુંથી રસ્ટને સિમ બનાવે છે;  

B. દાખલ થવાની િમતા: જેમના ઉપયોર્ માટે ઇરાદો રાખવામાું આવ્યો હોય તેના માટે દરેક 
કહસ્સેદારને જાણીતા હોય અને દાખલ થવા માટે ચોક્કસ પ્રકારના અંતરાયોનો સામનો કરી ર્કે 
તેવા લોકો માટે પરૂતી સહાય; 
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C. આર્ાહી યોગ્યતા: પ્રત્યેક તબક્કા માટે તનદેર્ાત્મક સમય સાથે સ્પષ્ટ્ટ અને પકરબચત કાયગપ્રણાબલ 
અને પ્રકક્રયાના પ્રકારો અને પલબ્ધ પકરણામો પર સ્પષ્ટ્ટતા અને દેખરેખ અમલીકરણના હતે  ઓ; 

D. સમતોલયોગ્યતા: પીડીત પિકારો માકહતી, સલાહ અને મ ટત, સ માકહતર્ાર અને સસમાનનીય 
ર્રતો પર તકરાર પ્રકક્રયાઓમાું સામેલ કરવાની જરૂરી ક ર્ળતામાું વાજબી પ્રવેર્ મેળવી ર્કે 
તેની ખાતરી કરવાની ઇચ્છા રાખવી; 

E. પારદર્ગકતા: પિકારોને તકરારોની પ્રર્તત અંરે્ સ માકહતર્ાર રાખવી, અને તેની 
અસરકારકતામાું આત્મતવશ્વાસ ઊર્ો કરવા માટે પદ્ધતતની કામર્ીરી તવરે્ પરૂતી માકહતી પરૂી 
પાડવી અને કેક્સિત જાહરે કહતને પહોંચી વળવા; 

F. અતધકાર-સિમતા: પકરણામો અને આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતાપ્રાપ્ત અતધકારો સાથે ઉપાયોની 
સુંમતત;  

G. વાટાઘાટ અને સામેલર્ીરી: એવા કહસ્સેદારોનો સુંપકગ કરવો જેમના ઉપયોર્ માટે તેમની રચના 
અને કામર્ીરીનો હતે   તવચારવામાું આવ્યો છે અને તકરારો પર ધ્યાન કેક્સિત કરવા અને ઉકેલ 
લાવવા માટેના ઉદે્દર્ તરીકે વાટાઘાટ પર ધ્યાન કેક્સિત કરતા; 

H. સતત જાણકારી: પદ્ધતતમાું સ  ધારો કરવા અને ર્તવષ્ટ્યની તકરારો અને ન કસાન રોકવા માટેના 
પાઠોને ઓળખી કાઢવા માટે સુંબ ુંતધત પર્લાુંઓ તરફ ખેંચતા. 

 

બે વષગની અગ્રણી પકરયોજના પર ય નાઇટેડ઼ નેર્સસ હ્ય મન રાઇટ્સ કાઉતસલે 2011 અહવેાલ પ્રકાતર્ત કયો હતો, 
જેણે અતધકાર-સિમતા તકરાર પદ્ધતતઓ કે જે મળૂભતૂ રીતે હાવગડગ ય તનવતસિટી દ્વાર 2008 માર્ગદર્ગક ટલૂમાું 
તવકસાવવામાું આવી હતી તેના માટે આ તસદ્ધાુંતોની વ્યવહાર  પ્રયોજ્યતાને તપાસી હતી.   
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર  સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

િામદુાવયક િામેલગીરી નો ઉપયોર્ સીઓપીની િામદુાવયક વવકાિ, સ્થાવનક પ્રજા અને પવૂગ સમુાડહતગાર મફત 
િાંમવત, અિર આકારણી અને ખાણ પનુઃવિન અને અંત પરની જોર્વાઇઓને ટેકો પરૂો પાડવા માટે ઉપયોર્ થઇ 
ર્કે છે અને જ્યાું પનુઃવિન અને કુશળ કારીગર અને નાના પાયાનુાં ખનન લાગ  પડે છે.  
 

 િીઓપી 30.1: પ્રારાં ચિક અને આગળ િપી રહલે િામદુાવયક િામેલગીરી: ખનન િેત્રમાું રહલેાું સભ્યો 
અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને અસય સુંલગ્ન કહસ્સેદારો સાથે પ્રારુંબર્ક અને ચાલ  રહતેી સામેલર્ીરીને 
સ્થાનબદ્ધ કરરે્ જેઓ: 

a. ઉબચત કૌર્લ્ય અને સુંસાધનોને લાગ  કરે;.  

b. સમગ્ર પકરયોજનાના જીવનચક્રમાું, ર્ોધ પ્રવતૃત્તઓથી ર્રૂ કરીને, ખનનની ર્રૂઆત થાય તે 
પહલેાુંના તનમાગણ, ખાણની કામર્ીરી દરતમયાનથી, પણૂગતા અને પણૂગતા પવૂગના સુંચાલન સ ધી 
લાગ  કરે;   
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c. પકરયોજનાના જોખમો, અસરો, અને તવકાસના તબક્કઓના સુંદર્ગમાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને 
અસય સુંલગ્ન કહસ્સેદારોને ઓળખી કાઢે;  

d. પકરયોજનાથી સુંલગ્ન માકહતીનાું તવસ્તરણ માટે અને સુંકબલત, સયાયપણૂગ, સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય 
અને અતધકાર-સ સુંર્ત રીતે પ્રતતર્ાવોની પ્રાચ્પ્ત માટે અસરકારક સુંચારના પર્લાું સ્થાતપત કરે; 

e. સ માકહતર્ાર પરામર્ગ દ્વારા, પકરયોજનાનાું જીવનચક્રમાું પ્રમ ખ ખનન તનણગયોમાું અસરગ્રસ્ત 
સમ દાયોનાું કહત અને તવકાસ મહત્વાકાુંિાઓને ધ્યાન પર લે, અને દરખાસ્તો માટે સમ દાયોના 
તવસ્તતૃ ટેકાની અપેિા રાખે.   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સામ દાતયક સામેલર્ીરી માટેની જવાબદારી વકરષ્ટ્ઠ વ્યવસ્થાપન કાયગમાું પડવી જોઇએ. નીતતઓ, 

તાલીમ, યોજનાઓ અને પર્લાુંઓ તવકસાવવા માટે અન ર્વી અને ક ર્ળ સહાય પર ર્ાર મ કો. 
o નીતત અને કાયગપ્રણાબલએ કારોબારના સામ દાતયક સામેલર્ીરીના અબર્ર્મનો સમાવેર્ કરવો જોઇએ. 

તવચારણા માટેના મ દ્દાઓ: 

- સામ દાતયક કાયગક્રમો, અન સરવામાું આવનારા મહત્ત્વના તસદ્ધાુંતો અને કમગચારીઓ અને 
અસય કહસ્સેદારોની આર્ાઓના ઉદે્દર્ોની રૂપરેખા તૈયાર કરો. સામ દાતયક સામેલર્ીરીના 
અબર્ર્મોની આર્ાઓ અને પકરણામોન ું કેવી રીતે વ્યવસ્થાપન કરી ર્કાય તે તવચારો. 

- જ્યાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયોમાું સ્થાતનક પ્રજાનો સમાવેર્ થાય છે, સુંસ્કૃતત યોગ્ય સામેલર્ીરી 
અબર્ર્મ કેવી અન્સ્તત્વમાું લાવી ર્કાય તે તવચારો. નોંધી રાખો કે સમ દાયો અને સમગ્ર 
તવતવધ સામાજજક સુંદર્ોમાું અસરકરારક અબર્ર્મો અલર્ પડરે્ – એક સમ દાય સાથે શ ું 
લાગ  પડે છે તે અસય માટે યોગ્ય ન પણ હોઇ ર્કે. (સ્થાવનક પ્રજા અને પવૂગ સમુાડહતગાર 
મફત િાંમવત માર્ગદર્ગન પણ જ ઓ).  

- સામેલર્ીરી અબર્ર્મોની પ્રકક્રયા, ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતઓ, તવકાસ કેક્સિત 
પકરયોજનાઓ અને સહયોર્ાત્મક કાયગક્રમોમાું ર્ાર્ીદારી પર દેખરેખ રાખો અને મકહલાઓ 
સકહત મહત્ત્વના કહસ્સેદારો સાથેના સુંદર્ગમાું અસરોન ું મલૂ્યાુંકન કરો.   

- મલૂ્યાુંકન પકરણામો પર આધાકરત સતત સ ધરેલી યોજનાઓ, નીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલ. 

 

o સારી સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને તવકાસ યોગ્ય ક ર્ળતા સાથેના અને કાયગક્રમો ચલાવવાની 
સમજણ ધરાવતા લોકો પર આધાકરત હોય અને સમ દાય તવકાસ કમગચારીઓને પોતાની કામર્ીરી 
સારી રીતે બજાવવા માટે જરૂરી તાલીમ ટેકો આપવો.   

- કમગચારીઓ અને બાહ્ તનષ્ટ્ણાતો તેમની ભતૂમકા અસરકારક રીતે અદા કરી ર્કે તેની 
ખાતરીરૂપે સામ દાતયક સામેલર્ીરી કાયગક્રમ માટે સ્ત્રોત જરૂકરયાતોની આકારણી કરવી. 

- સાુંસ્કૃતતક સતકગતા અને જાતત તાલીમ, સામેલર્ીરી પ્રકક્રયાઓ અને વ્યવહારોમાું તાલીમ 
અને પ્રાદેતર્ક તવકાસ અબર્ર્મ માટેની જરૂકરયાતની તવચારણા હાથ ધરવી. 

- બાહ્ ક ર્ળતાને સ્થાતનક પ્રજા, પ નઃવસન અથવા ક ર્ળ કારીર્ર ખનન સમ દાયો અથવા 
પકરયોજનાનો ચ્ક્કસ તબક્કો ઉદા. અસર આકારણીનો સમાવેર્ કરે તેવી પકરન્સ્થતતઓ સાથે 
કામ પણ પાર પાડવાની જરૂર રહ ેછે. 
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- કેટલીક પકરન્સ્થતતઓમાું, સભ્યોને જે સુંસ્થાઓ અસરગ્રસ્ત સમ દાયોને સુંપકગ ખરી રીતે 
સ માકહતર્ાર રહ ેતે માટે તેમના અતધકારોને સમજવા માટે માર્ગદર્ગન આપે તેમને સામેલ 
કરવાની અને તેમના સકક્રય સમથગનની જરૂર પડી ર્કે છે.   

o કહસ્સેદારોને તૈયાર કરવાની કવાયત કહસ્સેદારોને તૈયાર કરવા માટે, પ્રવતગમાન સામેલર્ીરી 
આકારણી અને યોગ્ય હોય તેમ તવવાદ ઉકેલ વ્યહૂરચનાઓ અને સ્થાતનક તવકાસ અબગ્રમતાઓ અને 
જરૂકરયાતોની તવચારણા અને ર્ાર્ીદારી માટે ઉપયોર્ી છે. 

- કહસ્સેદારો અને તેમની અબગ્રમતાઓ અને જરૂકરયાતો સમય જતા તવકસતી હોવાથી 
પકરયોજનાના જીવનચક્ર દકરમયાન આની તનયતમતપણે સમીિા થવી જોઇએ. 

o સામ દાતયક સામેલર્ીરી અબર્ર્મોન ું આયોજન કરતી વખતે, તવચારો તે કેવી રીતે કરવ ું: 
- સમાવેર્ક:  સમ દાયના પ્રતતતનતધઓ અને નેતાઓથી પરનાને સામેલ કરો, જેમાું મકહલા, 

લઘ મતત, જોખમ થવાની ર્ક્યતાવાળા અને અસય સીમાુંત જૂથો દાખલ થઇ ર્કે તેની 
ખાતરી કરો; 

- સમતોલયોગ્ય: તવર્ાળ અસમત લાની ધ્યાનમાું રાખતા અને તે સમ દાય સુંઘષગ ઊર્ો થવાની 
ર્ક્યતા પરત્વે સુંવેદનર્ીલ હોવાથી તેન ું ર્મન કરવાનો પ્રયત્ન કરવો; 

- સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય:  સત્તાના માળખાઓ, ર્ાષા અને જાતત જેવા મ દ્દાઓની તવચારણા 
કરવી; 

- અતધકાર સિમ:  અબર્ર્મો કે જે માનવ અતધકારોન ું સસમાન અને સમથગન કરતા હોય. 

o સામ દાતયક સમથગન પકરન્સ્થતત, જેમ કે કુંપની અને સમ દાય વચ્ચે ઔપચારીક કરાર થવા આર્ળ 
ધપી રહલેી વાટઘાટોમાું સમ દાય ર્ાર્ીદારી દરતમયાન વ્યટત કરાયેલ પકરયોજનાની અસરો અને 
ફાયદાઓને આધારે અનેક પ્રકારના સ્વરૂપો લઇ ર્કે છે. નોંધી રાખો કે જો કેટલાક વ્યન્ટતઓ અથવા 
જૂથો પકરયોજનાનો તવરોધ કરે તો વ્યાપક સામ દાતયક ટેકો હોઇ ર્કે છે અને તેનાથી તવપકરત, કુંપની 
સાથેની વાટાઘાટમાું સામ દાતયક ર્ાર્ીદારી આવશ્યક રીતે સમથગનને સમતોલ નથી..  

o વ્યાપક આધારવાળા સામ દાતયક સમથગનની ઇચ્છા રાખતા નીચે દર્ાગવેલ કેવી રીતે સમથગનત્મક 
બની ર્કે છે તે તવચારો: 

- સુંર્તવત નકારાત્મક અસરો અ સકારાત્મક તકો સકહત સબૂચત પ્રવતૃત્તઓ પર બહોળી 
માકહતી; 

- તવશ્વસનીય સ્વતુંત્ર સલાહમાું મેળવવી; 
- સામાજજક અને પયાગવરણીય આકારણીઓ અને સમ દાયોને અસર કરી ર્કે તેવા 

પકરયોજનાના તત્ત્વોમાું સામ દાતયક ર્ાર્ીદારી; 
- તવશ્વાસપવૂગક હાથ ધરાયેલા સુંપકો સાથે સામાજજક મલૂ્યોન ું સસમાન કરો; 
- કહતો અને પ્રવતૃત્તઓની અરસપરસ સ માકહતર્ાર સમજણ; 

- સ્થાતનક આતથિક તક અને તવકાસ માટે સકક્રય ટેકો. 
 

 િીઓપી 30.2: અવિકાર-િક્ષમતા ફડરયાદો અને તકરાર પદ્ધવતઓમાાં પ્રવેશ: ખનન િેત્રમાું રહલેાું સભ્યો એ 
બાબતને સ તનતિત કરરે્ કે અસરગ્રસ્ત સમ દાયો કામર્ીરીઓના સ્તરે તવવાદો અંરે્ અવાજ ઉઠાવવા અને 
તેના સમાધાન માટે અને અસરગ્રસ્ત સમ દાયો માટે તેમની ઉપલબ્ધતા સુંચાકરત કરી ર્કે તે માટે 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  224  

 

 

તપાિો: 
 શ ું તમ ેજવાબદારી, યોગ્ય ક ર્ળતાઓ અન ેસ્ત્રોતો અન ેનીતતઓ અને કાયગપ્રણાબલ માટેની સ્પષ્ટ્ટ રેખાઓ 

સકહત વહલેાસર અને આર્ળ ધપી રહલેી સામાજજક સામલેર્ીરી માટે બહોળી વ્યવસ્થા અન્સ્તત્વમાું ધરાવો 
છો? 

 શ ું તમારા સામલેર્ીરી માટેના અબર્ર્મો સમાવરે્ી, સમતોલ અન ેસાુંસ્કૃતતક યોગ્ય છે? 

 પકરયોજનાના જોખમો અન ેઅસરોના સુંબુંધમાું સુંબુંતધત કહસ્સદેારોને આળખી કાઢયા છે? 

 પકરયોજનાની સુંબુંતધત માકહતીના પ્રચાર અને પ્રતતર્ાવ પ્રાપ્ત કરવા માટે અસરકારક સુંદેર્ાવ્યવહાર 
માપદુંડો અન્સ્તત્વમાું છે? 

 શ ું તમ ેમોટા ખાણન ેલર્તા તનણગયોમાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયોના કહત અન ેતવકાસ મહત્ત્વાકાુંિાઓમાું 
સ માકહતર્ાર સુંપકગન ું તવચારો છો? 

 અતધકાર-સિમ ફકરયાદો અન ેતકરાર પદ્ધતત દરેક કામર્ીરીઓ માટે અન્સ્તત્વમાું છે અને તનેો યોગ્ય રીત ે
રેકોડગ રાખવામાું આવ ેછે? 

અતધકાર-સ સુંર્ત ફકરયાદ કાયગપદ્ધતતઓ ધરાવતાું હોય. કરવામાું આવેલી ફકરયાદો, તપાસની પ્રકક્રયાઓ 
અને પકરણામોની જાળવણી કરવામાું આવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતત માટે વકરષ્ટ્ઠ મેનેજરને દેખરેખ અને જવાબદારી આપવી જોઇએ. 

o અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને અસય કહસ્સેદારો સામે યોગ્ય લારે્ તેમ પ્રશ્નો, ફકરયાદો અથવા તકરાર 
ઊર્ી કરવા માટે કુંપની સુંપકોના નામ/મો તૈયાર કરો.   

o રચના કરતી વખતે, સ ધારો કરતી વખતે અથવા ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતતની આકારણી કરતી 
વખતે, યવહારમાું તેની અસરકારકતાની ર્રતો (ઉપરતવર્ાર્ C જ ઓ)ખાતરી કરવામાું તે કારોબાર 
અને માનવ અતધકારોની અસરકારકતા પરના ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો પર ધ્યાન કેક્સિત કરવામાું 
તે કેવી રીતે મદદ કરી ર્કે છે તે તવચારો. 

o કુંપનીની અથવલા સાઇટની ફકરયાદો અને તકરાર પદ્ધતત પર સ્પષ્ટ્ટ દસ્તાવેજોની જાળવણી કરો 
અને તેને અસરગ્રસ્ત પ્રકક્રયાઓ અને કહસ્સેદારોને ઉપલબ્ધ બનાવો.  

o ઉઠાવવામાું આવેલી ફકરયાદો, તપાસ પ્રકક્રયાઓ અને પકરણામોના રેકોડગની જાળવણી કરો. 
o ફકરયાદ અને તકરારના પ નરાવતગન, પ્રકાર અને કારણોન ું તનયતમતધોરણે પ ૃ્ થકરણ કુંપનીઓને 

તેમની નીતતઓ, કાયગપ્રણાબલઓ અથવા વ્યવહારોમાું ર્તવષ્ટ્યની મ શ્કેલીને દૂર કરવા માટે સ ધારો 
લાવી ર્કાય તે ઓળખી કાઢવામાું સહાય કરી ર્કે છે. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને તવકાસ મ શ્કેલીઓ પરની વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એંગ્લો અમેકરકન – સામ દાતયક સામેલર્ીરી  
www.angloamerican.com/development/social/community-engagement/engagement 

 એંગ્લો અમેકરકન – સ્પીક અપ પ્રોગ્રામ– સ્વતુંત્ર તકરાર પદ્ધતત  
www.anglospeakup.com 

http://www.angloamerican.com/development/social/community-engagement/engagement
http://www.anglospeakup.com/
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 એસોતસયેર્ન ફોર તમનરલ બબ્રટીર્ કોલુંબીયા – તમનરલ એટલપ્લોરેર્ન, માઇનીંર્ એસડ એબોજીનલ 
કોમ્ય તનટી એંરે્જમેસટ: માર્ગદતર્િકા (કેનેડા) (2005) 

commdev.org/content/document/detail/843/ 

 અમેકરકા માટે કેનેડીયન ફાઉસડેર્ન – ટકાઉ સમ દાયો: ખાણ અને સ્થાતનક સુંર્ાળ (અમેકરકા) (2008) 

www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20gov
ernance_March%202008.pdf 

 ખાણમાું સામજજક જવાબદારીન ું કેસિ (સીએએસઆરએમ)  - સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને તવકાસ  
http://www.csrm.uq.edu.au/Research/CommunityEngagementandDevelopment.aspx 

 હાવગડગ કેનેડી સ્ક લ: અસરકારક કુંપની-કહસ્સેદાર તકરાર પદ્ધતતઓ માટે તસદ્ધાતોન ું સ ુંચાલન કરતા: ર્ીખેલા 
પાઠોનો અહવેાલ (2011) 

www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_46_GM_pilots.pdf 

 હાવગડગ ય તનવતસિટી – અતધકાર-સિમ તકરાર પદ્ધતતઓ-માર્ગદર્ગક ટલૂ (2008) 

www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-
Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)- સમ દાય તવકાસ ટલૂકીટ (2012) 

www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-
toolkit 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)- ખાણ અને માનવ અતધકાર પરની 
માર્ગદર્ગન નોંધ (2009) 

www.icmm.com/page/14855/icmm-presents-new-guidance-note-on-mining-and-human-rights 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)- ધાત  ઓ અને ખાણ ઉદ્યોર્માું માનવ 
અતધકાર: સ્થાતનક સ્તરની બચિંતાઓ અને તકરારોન ું સ ુંચાલન અને ઉકેલ (2009) 

www.icmm.com/document/691 

 ઈસટરનેર્નલ એસોતસએર્ન ઓફ પજ્બ્લક પાકટિતસપેર્ન (આઈએપી2)- ર્ાર્ીદારી િેત્ર (2007) 
www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) કામર્ીરી ધોરણ 5 – જમીન સુંપાદન અને અસ્વૈચ્ચ્છક 
પ નઃવસન (2012) 

 www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pd
 %20f?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) માર્ગદર્ગન નોંધ 5 – જમીન સુંપાદન અને અસ્વૈચ્ચ્છક 
પ નઃવસન (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 અન પાલન સલાહકાર/ઓમ્બ ્ ઝમેનની ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) – તવકાસ 
પકરયોજનાઓ માટે રચના અને અમલીકરણ તકરાર પદ્ધતતન માર્ગદતર્િકા (2008) 

www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf 

 આઇએસઓ 26000 – સામાજજક જવાબદારી પરન ું માર્ગદર્ગન (2010) 

www.26k-estimation.com/html/user_guides_iso_26000.html#user-guides 

 જોિ રર્લ – કારોબાર અને માનવ અતધકારો પરના માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંતો: ય નાઇટેડ નેર્સસના 
“રિણ,સસમાન અને ઉકેલ” માળખાનો અમલ કરતા (2011) 

www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf 

 ખાણ ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ કાયગક્રમ (ઓસ્રેલીયા)-સામ દાતયક સામેલર્ીરી અને તવકાસ 

(2006) 
www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf 

http://commdev.org/content/document/detail/843/
http://www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf
http://www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf
http://www.csrm.uq.edu.au/Research/CommunityEngagementandDevelopment.aspx
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/report_46_GM_pilots.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/page/14855/icmm-presents-new-guidance-note-on-mining-and-human-rights
http://www.icmm.com/document/691
http://www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pd
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pd
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.26k-estimation.com/html/user_guides_iso_26000.html%23user-guides
http://www.business-humanrights.org/media/documents/ruggie/ruggie-guiding-principles-21-mar-2011.pdf
http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/CED.pdf
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 ખાણ ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ કાયગક્રમ (ઓસ્રેલીયા) – સ્થાતનક સમ દાયો સાથે કામ કરતા 
(2007) 
www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf 

 કેનેડાન ું ખાણ સુંર્ઠન – વધ  પડતી પહોંચ અને વાટાઘાટ – તવર્ાજજત સમજણ ઊર્ી કરવા માટેની 
િેત્રીય માર્ગદતર્િકા  (2003) 

www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/outreachguide.pdf 

 ખાણ, ખતનજ અને ટકાઉ તવકાસ (એમએમએસડી) નવી ર્રીબીને અવર્ણતાઃ ખાણ પે્રરીત તવસ્થાપન 
અને પ નઃવસન (2002) 

www.iied.org/pubs/pdfs/G00549.pdf 

 કેનેડાન ું ર્ોધખોળ કરનાર અને તવકાસકતાગઓન ું સ ુંર્ઠન (પીડીએસી) – e3 પ્લસ – જવાબદાર સુંર્ોધન 
માટેન ું માળખ ું  
www.pdac.ca/e3plus 

 કરયો કટસટો કરયો કટસટો – વ્હાય હ્ય મન રાઇટ્સ મેટર (2012) 

www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-
_English_version.pdf 

 કરયો કટસટો – વ્હાય જેસડર મેટસગ (2009) 

www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf 

 માનવ અતધકારો માટે હાઇ કતમર્નરની ય નાઇટેડ નેર્સસ માનવ અતધકાર ઓકફસ – તવકાસ આધાકરત 
સ્થળાુંતર (ખાલી કરાવવ ું) અને તવસ્થાપન પરના મળૂભતૂ તસદ્ધાુંતો અને માર્ગદતર્િકા – સરકારો માટે 
માર્ગદર્ગન 

www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf 

 તવશ્વ બેસક – સમ દાય પે્રરીત તવકાસ (2011) 

web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:43016
7~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html 

 તવશ્વ સ્ત્રોત સુંસ્થા –તવર્ાજન: ઉત્ખનન અને માળખાર્ત પકરયોજનામાું સમ દાયોને સામેલ કરતા (2009) 

www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/outreachguide.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.iied.org/pubs/pdfs/G00549.pdf
http://www.pdac.ca/e3plus
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTCDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/SF37GMG4/www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 31) મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત પવૂગ માડહતગાર 
િહમતી 
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

 “મળૂવનવાિી લોકો” અંરે્ કોઈ વૈતશ્વક રીતે સ્વીકૃત વ્યાખ્યા નથી. “મળૂવનવાિી લોકો” ર્બ્દ અહીં અલર્ અલર્ 
પ્રમાણમાું નીચે મ જબની તવતવધ લાિબણકતા ધરાવતા તવતર્ષ્ટ્ટ સામાજજક અને સાુંસ્કૃતતક જૂથોના સુંદર્ગમાું સામાસય 
અથગમાું વાપરવામાું આવે છેઃ 

 તવતર્ષ્ટ્ટ મળૂતનવાસી સાુંસ્કૃતતક જૂથના સભ્ય તરીકે સ્વ-ઓળખ અને અસય દ્વારા આ ઓળખની માસયતા, 
 પ્રોજેટટના તવસ્તારમાું ર્ૌર્ોબલક રીતે તવતર્ષ્ટ્ટ રહવેાસીઓ પ્રત્યે અથવા પવૂગજોના પ્રદેર્ સાથે સામ કહક 

જોડાણ અથવા આ તવસ્તાર કે પ્રદેર્ના ક દરતી સ્ત્રોતો પ્રત્યે જોડાણ, 
 સાુંસ્કૃતતક રીત-કરવાજો, આતથિક, સામાજજક અથવા રાજકીય સુંસ્થાઓ જે પ્રભ ત્વ ધરાવતા સમાજ અથવા 

સુંસ્કૃતત કરતા અલર્ હોય. 
 એક તવતર્ષ્ટ્ટ ર્ાષા અથવા બોલી જે દેર્ની સત્તાવાર ર્ાષા અથવા તેઓ જ્યાું વસવાટ કરતા હોય ત્યાુંની 

ર્ાષાઓ કરતા અલર્ હોય.  
 

તેવી જ રીતે મ ટત, પવૂગ અને માકહતર્ાર સહમતી (એફપીઆઇસી) અંરે્ પણ કોઇ વૈતશ્વક રીતે સ્વીકૃત વ્યાખ્યા 
નથી. આરજેસી વ્યવહારસુંકહતા માટે એફપીઆઈસી પરસ્પર સુંવાદની પ્રકક્રયા પર તનતમિત અને તવસ્તરેલી છે અને 
સભ્યો તથા અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો વચ્ચે સારા હતે  થી મુંત્રણા મારફત તે પ્રસ્થાતપત થવી જોઈએ. એક 
પ્રકક્રયા તરીકે એફપીઆઇસીને આયોજનના ર્ાળા, કામર્ીરીના તબક્કામાું અને ખાણના પ નઃવસવાટ તથા બુંધ 
કરવા દરતમયાન સસમાનપવૂગક સુંબ ુંધની જરૂર પડે છે. એફપીઆઈસી અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકોની સ્પષ્ટ્ટ 
સહમતી મેળવવામાું તવચારતવમર્ગથી આર્ળ જાય છે. જોકે, એફપીઆઇસીમાું સવાગન  મતતની જરૂર પડતી નથી અને 
સમ દાયમાું વ્યન્ટતઓ કે જૂથો સ્પષ્ટ્ટ રીતે અસહમત હોય ત્યારે પણ તે પ્રાપ્ત કરી ર્કાય છે.  
 

મળૂતનવાસી લોકો અને ખાણો અંરે્ આઇસીએમએમ પોબઝર્ન સ્ટેટમેસટ નોંધ કરે છે કે એફપીઆઇસીમાું પ્રકક્રયા 
અને પકરણામ બુંનેનો સમાવેર્ થાય છે. આ પ્રકક્રયા મારફત મળૂતનવાસી લોકોઃ (i) દબાણ, ધમકી કે ચેડા વર્ર 
મ ટત રીતે તનણગય લેવા સિમ હોય (ii) ચાવીરૂપ તનણગયો લેવાય અને અસર થાય તે અર્ાઉ પ્રોજેટટને લર્તા 
તનણગયોમાું સામેલ થવા માટે પરૂતો સમય આપવામાું આવ્યો હોય, અને (iii) પ્રોજેટટ અને તેની સુંર્તવત અસર 
અને લાર્ અંરે્ પણૂગ માકહતી ધરાવતા હોય. પકરણામ એ છે કે મળૂતનવાસી લોકો પ્રોજેટટને તેમની સહમતી આપી 
ર્કે અથવા રોકી ર્કે છે જે એવી પ્રકક્રયા મારફત હોવ ું જોઈએ જે તેમની પરુંપરાર્ત તનણગય લેવાની પ્રકક્રયા સાથે 
સ સ ુંર્ત હોય અને જેમાું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માસયતાપ્રાપ્ત માનવ અતધકારોન ું પાલન થાય તથા સારા ઉદે્દર્ 
સાથેની વાટાઘાટો પર આધાકરત હોય.  
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સ્ત્રોતઃ 
 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 – ઇક્સડજજનસ તપપલ્સ (2012) 

http://www.ifc.org/performancestandards 

 આઇસીએમએમ પોબઝર્ન સ્ટેટમેસટ ઓન ઇક્સડજજનસ તપપલ્સ એસડ માઇતનિંર્ (2013 
http://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-           
mining 
 

 
 

સીઓપીની મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત પવૂગમાડહતગાર િહમતી કલમ ખાણ િેત્રના સભ્યોને લાગ  થાય છે. 
 

ફ્રી પ્રાયર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ (એફપીઆઇસી) અંરે્ની જોર્વાઇ 31.3 નવા ખાણ એકમો અથવા વતગમાન 
એકમોના નોંધપાત્ર ફેરફારોને લાગ  થાય છે જે નીચે તનધાગકરત કરવામાું આવેલા કોઇ પણ સુંજોર્ો સાથે સુંલગ્ન 
હોય.  

 પરુંપરાર્ત માબલકી અથવા કરવાજ આધાકરત ઉપયોર્ હઠેળ જમીન અને ક દરતી સુંસાધનો પર અસર; 

 પરુંપરાર્ત માબલકી અથવા કરવાજ આધાકરત ઉપયોર્ હઠેળ જમીન અને ક દરતી સુંસાધનો પરથી 
મળૂતનવાસી લોકોન ું સ્થળાુંતર; 

 મહત્ત્વના સાુંસ્કૃતતક વારસા પર નોંધપાત્ર અસર જે મળૂતનવાસી લોકોની ઓળખ અને/અથવા સાુંસ્કૃતતક, 
પરુંપરાર્ત, અથવા તેમના જીવનના આધ્યાજત્મક પાસા માટે આવશ્યક હોય; અથવા  

 વાબણજ્જ્યક હતે  ઓ માટે મળૂતનવાસી લોકોના જ્ઞાન, નવીનતા અથવા પ્રણાબલ સકહતના સાુંસ્કૃતતક 
વારસાનો ઉપયોર્. 

 

એફપીઆઇસીની જોર્વાઇ 31.3 પ્રોજેટટ તવકાસના પ્રારુંબર્ક તબક્કાથી જ ઉપરના સુંજોર્ોમાું લાગ  થાય છે, ત્યારે 
પિાતવતી પ ક્ષ્ટ્ટની અપેિા રાખવામાું આવતી નથી. આ જરૂકરયાત ખાણના એકમો પર પેદા થાય છે જ્યારે 
આરજેસીમાું જોડાયાના સમયથી અથવા છેલ્લી ચકાસણીની આકારણીથી, બેમાુંથી જે છેલ્લે થય ું હોય ત્યારથી આ 
સુંજોર્ો હાજર હોય. અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકોને લર્તી બાકીની તમામ ખાણ કામર્ીરીમાું 31.2 હઠેળ સભ્યોએ 
તવસ્તતૃ સમથગન મેળવવાન ું હોય છે અને અસર-લાર્ કરાર મારફત પોતાનો સમથગન તવતધવત રીતે નોંધાવવો પડે 
છે.  
 

િમદુાય િાથે જોિાણ, પનુ:વિવાિ, અિર આકરણી અને ખાણ પનુઃવિવાિ અને બાંિ કરવા માટે માર્ગદર્ગન 
પ્રકરણ પણ જ ઓ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

લોકોન ું કય ું જૂથ મળૂતનવાસી ર્ણવ ું તે પ્રસ્થાતપત કરવ ું હુંમેર્ા સરળ નથી હોત  ું. મળૂતનવાસી લોકોને અલર્ અલર્ 
દેર્ોમાું જ દા જ દા નામે ઓળખવામાું આવી ર્કે છે જેમ કે “મળૂતનવાસી વુંર્ીય લઘ મતત”, “મળૂતનવાસી”, 
“પવગતીય આકદવાસીઓ”, “લઘ મતી રાષ્ટ્રીયતા”, “પ્રથમ રાષ્ટ્રીયો” અથવા “આકદવાસી જૂથો”. ચોક્કસ જૂથને 
મળૂતનવાસી લોકો ર્ણવા કે નહીં તેના માટે માકહતીસર્ર તનણગયની જરૂર પડી ર્કે જેમાું ઉપરની કલમ Aમાું 
દર્ાગવેલ લાિબણકતાઓ ધ્યાનમાું લેવામાું આવી ર્કે. 
 

http://www.ifc.org/performancestandards
http://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mining
http://www.icmm.com/publications/icmm-position-statement-on-indigenous-peoples-and-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20mining
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ખાણ ઉદ્યોર્ના સુંદર્ગમાું મળૂતનવાસી લોકોને સામાસય રીતે (પરુંત   સાવગતત્રક રીતે નહીં) એવા સમ દાય ર્ણવામાું 
આવે છે જેમના લોકો દેર્ કે પ્રદેર્ના અસલ તનવાસી લોકોના વારસામાું ઉતરી આવ્યા છે જેઓ તવતર્ષ્ટ્ટ સામાજજક 
અથવા સાુંસ્કૃતતક ઓળખ ધરાવે છે જે વતગમાન સામાજજક અને આતથિક સુંદર્ગમાું જોખમમાું અથવા બબનફાયદાકારક 
ન્સ્થતતમાું હોઈ ર્કે છે.  
 

ઘણા મળૂતનવાસી લોકોની સુંસ્કૃતત અને ઓળખો અલર્ ન કરી ર્કાય તેવી રીતે તેઓ જ્યાું વસવાટ કરતા હોય તે 
જમીન સાથે અને તેઓ જેના પર તનર્ગર હોય તે ક દરતી સુંસાધનો સાથે સુંકળાયેલ હોય છે. ઘણા કકસ્સામાું તેમની 
સુંસ્કૃતત, ઓળખો, પરુંપરાર્ત જ્ઞાન અને મૌબખક ઇતતહાસ આ જમીન અને ક દરતી સ્ત્રોતો સાથે સુંલગ્ન હોય છે. 
જમીન, વન, પાણી, વસય જીવન અને અસય ક દરતી સ્ત્રોત પર પ્રોજેટટની અસરથી તેમની સુંસ્થાઓ, આજીતવકા, 
આતથિક તવકાસ અને તેમની પોતાની ઓળખ અને સુંસ્કૃતત ટકાવી રાખવાની િમતા પર અસર પડી ર્કે છે. તવશ્વના 
ઘણા ર્ાર્ોમાું મળૂતનવાસી લોકો ર્ેદર્ાવ ર્ોર્વતા આવ્યા છે અને તેમને તવર્ાળ સમાજમાું હાુંતસયે ધકેલી 
દેવામાું આવ્યા છે. તેમાુંના ઘણા લોકો હજ  ર્ેદર્ાવ, ઊંચા પ્રમાણમાું ર્રીબી તેમજ  રાજકીય અને સામાજજક 
રે્રલાર્ના અસય સ્વરૂપોનો સામનો કરે છે.  
 

ખાણના પ્રોજેટટમાું મળૂતનવાસી લોકોના કહત નીચેના પૈકી એક અથવા વધ  હોઈ ર્કે છેઃ 
 જમીનની તવતધવત માબલકી અથવા જમીન અથવા સુંસાધનોમાું માસયતાપ્રાપ્ત કાનનૂી કહતો;  
 જમીન અથવા સુંસાધનોની માબલકીના દાવા; 
 જમીન અથવા સુંસાધનોની સામાસય માબલકી, પરુંત   સામાસય માબલકીની તવતધવત કાનનૂી માસયતાનો 

અર્ાવ; 

 ર્ોર્વટો ધરાવનારા કે જમીનના વપરાર્કતાગઓ, સામાસય માબલક તરીકે અથવા એવા લોકો તરીકે 
જેમની પ્રચબલત જમીન અસયત્ર છે; 

 સામગ્રીની ચીજો અથવા સાુંસ્કૃતતક રીતે નોંધપાત્ર સુંસાધનો;  
 જોડાણ, પરુંપરા અથવા માસયતાના કારણે તવરે્ષ મહત્ત્વ ધરાવતી જમીન;  
 યજમાન સમ દાયના સભ્યો જેન ું સામાજજક, આતથિક અને ર્ૌતતક વાતાવરણ ખાણ અથવા સુંલગ્ન 

પ્રવતૃત્તના કારણે અસરગ્રસ્ત થાય. (ઉદાહરણ તરીકે નદી આધાકરત સમ દાયો સકહત). 
 

રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ મળૂતનવાસી લોકોના અતધકારો પર વધ ને વધ  ધ્યાન અપાઇ રહ્ય ું છે. 
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ ચાવીરૂપ ય એન માનવ અતધકાર કરાર અને ઘોષણાઓ તવશ્વના મળૂતનવાસી લોકો માટે 
અતધકારોન ું મ ખ્ય માળખ ું રચે છે. આ ઉપરાુંત, કેટલાક દેર્ોએ કાયદા ઘડયા છે અથવા મળૂતનવાસી લોકોના રિણ 
માટે અસય આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા પ્રાદેતર્ક કરારોમાું ફેરફારો કયાગ છે, જેમ કે આઇએલઓ તનયમ 169. આવા 
કાયદેસરના સાધનોથી રાજ્યોની જવાબદારી પ્રસ્થાતપત થાય છે ત્યારે એવી અપેિા રાખવામાું આવી રહી છે કે 
ખાનર્ી િેત્રની કુંપનીઓ પોતાની કામર્ીરી એવી રીતે કરે જે આ અતધકારોન ું રિણ કરે અને આ સાધનો હઠેળ 
રાજ્યની જવાબદારીઓમાું હસ્તિેપ ન કરે.  
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આઇિીએમએમ િારી પદ્ધવતની માગગદવશિકા 
 

આ સાધન ખાણ કુંપનીઓને મળૂતનવાસી 
સમ દાયોના વસવાટની નજીક તવકાસ પ્રોજેટટના 
સુંદર્ગમાું તેની સાથે સુંકળાયેલ સાુંસ્કૃતતક, સામાજજક, 
આતથિક અને રાજકીય જકટલતાઓ અંર્ે જાગતૃ 
રહવેા અને તેન ું સસમાન કરવામાું સહાય કરે છે. 
બધા માટે એક સરખો તનયમ લાગ  થતો નથી પરુંત   
આ માર્ગદતર્િકામાું એવી પદ્ધતતઓની જાણકારી છે 
જેને કુંપનીઓ અને સમ દાયો પોતાની પકરન્સ્થતત 
પ્રમાણે અપનાવી ર્કે છે. આ માર્ગદતર્િકામાું 
કહસ્સેદારી, સહમતીની રચના, અસરન ું વ્યવસ્થાપન 
અને લાર્ોની કહસ્સેદારી તથા ફકરયાદોના તનકાલ 
અંર્ે સારી અને ખરાબ પદ્ધતતઓના ઉદાહરણો છે, 
જેમાું એક બીજા પાસેથી ર્ીખી ર્કાય તેવા પાઠો 
જણાવાયેલા છે. 
સ્ત્રોતઃ આઇસીએમએમ ગ ડ પે્રક્ટટસ ર્ાઇડ 
ઇક્સડજજનસ પીપલ્સ એસડ માઇતનિંર્ (2012) 
 

આઇિીએમએમની ન્સ્થવતનુાં વનવેદન 

2013માું આઇસીએમએમએ મળૂતનવાસી લોકો અને 
ખાણો અંર્ે ન્સ્થત તવષયક એક તનવેદન આપ્ય ું જેમાું 
મળૂતનવાસી લોકો દ્વારા પરુંપરાર્ત રીતે માબલકી 
ધરાવતી અને તેમના પરુંપરાર્ત ઉપયોર્ હઠેળની 
જમીન નજીક આવેલા તથા મળૂતનવાસી લોકોને 
તવપરીત અસર કરવાની સુંર્ાવના ધરાવતા નવા 
પ્રોજેટટ માટે મળૂતનવાસી લોકોની સહમતી મેળવવા 
(અને વતગમાન પ્રોજેટટમાું ફેરફાર કરવા) માટે કામ 
કરવાની પ્રતતબદ્ધતા સ્વીકારવામાું આવી હતી. 
ન્સ્થતતના તનવેદનમાું આઇસીએમએમ દ્વારા 
એફપીઆઇસીને સારી ર્ાવના આધાકરત પ્રકક્રયા 
તરીકે જોવામાું આવે છે જેના દ્વારા મળૂતનવાસી લોકો 
પ્રોજેટટને તેમની મુંજૂરી આપી ર્કે અથવા અટકાવી 
ર્કે છે. આ પ્રકક્રયા મળૂતનવાસી લોકોની પરુંપરાર્ત 
તનણગય લેવાની પ્રકક્રયા સાથે સ સુંર્ત હોવી જોઈએ 
અને તેમાું આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માસયતાપ્રાપ્ત માનવ 
અતધકારોન ું સસમાન થવ ું જોઈએ.  
સ્ત્રોતઃ આઇસીએમએમ પોબઝર્ન સ્ટેટમેસટ ઓન 
ઇક્સડજજનસ તપપલ્સ એસડ માઇતનિંર્ 

 
 

ભતૂકાળની કે અત્યારની તમામ સરકારોએ મળૂતનવાસી લોકોની 
તવતર્ષ્ટ્ટ ઓળખ, કાયદેસરના કહત અથવા સુંબ ુંતધત 
આંતરરાષ્ટ્રીય તનયમોમાું ઉલ્લેખ કયો છે તે અતધકારોને હુંમેર્ા 
માસયતા આપી છે એવ ું નથી. આ સુંદર્ગમાું કુંપનીઓ અને 
અસરગ્રસ્ત સમ દાયો વચ્ચેના કરારો મળૂતનવાસી લોકોના 
તવકાસની આકાુંિાઓ, તવકાસના લાર્ માટેની વાટાઘાટો અને 
અસર ઘટાડવા માટે સુંવાદના મહત્ત્વના સાધન તરીકે ઉપસી 
આવ્યા છે. તવતધવત રીતે તવકાસ પ્રોજેટટ માટેના દસ્તાવેજી 
સમથગન લેબખત કરારન ું સ્વરૂપ લઇ ર્કે અથવા અસય રેકોડગન  ું 
સ્વરૂપ લઇ ર્કે જે તનય ટત કરાયેલા નેતાઓ, પ્રવટતાઓ અથવા 
સમ દાયના પ્રતતતનતધઓ દ્વારા માસયતાપ્રાપ્ત હોય. માકહતીસર્ર 
તવચારતવમર્ગ અને કહસ્સેદારીની પ્રકક્રયા, જે તવસ્તતૃ અથવા 
સામ કહક તનણગય લેવાની પ્રકક્રયાને માસય રાખતી હોય તેણે 
મળૂતનવાસી લોકો સાથે સુંબ ુંધોના તવકાસ, કરાર તનમાગણ, પ્રોગ્રામ 
કડબલવરી અને તનયતમત સમીિા પર ર્ાર મકૂવો જોઈએ.  
 

મ ૂળતનવાસી લોકો સાથે પ્રોજેટટ આધાકરત તનણગય લેવામાું મ ટત, 
પવૂગ અને માકહતીસર્ર સહમતી (એફપીઆઇસી)માું પ્રકક્રયા અને 
પકરણામ બુંને લાગ  પડે છે. એફપીઆઇસીને મળૂતનવાસી લોકો 
માટેના અતધકારોના સુંય ટત રાષ્ટ્રના ઘોષણાપત્રમાું તથા 
આંતરરાષ્ટ્રીય કામદાર સુંઘના મ ૂળતનવાસી અને આકદવાસી 
લોકોના કરાર 169માું સામેલ કરવામાું આવેલ છે. બુંને સાધનો 
મળૂતનવાસી લોકો અને રાષ્ટ્ર-રાજ્યો વચ્ચેના સુંબ ુંધો સાથે 
સુંકળાયેલ છે. 2012માું ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન 
(આઇએફસી) ખાનર્ી િતે્રની કામર્ીરીના ધોરણોમાું 
એફપીઆઇસી લાવ્ય ું હત  ું. સ ધારેલ આઇએફસી પરફોમગસસ 
સ્ટાસડડગ 7માું આઇએફસીના ગ્રાહકે ચોક્કસ સુંજોર્ોમાું તવપરીત 
અસરને સામેલ કરતા ખનીજ સ્ત્રોત તવકાસ પ્રોજેટટ સકહત 
મળૂતનવાસી સમ દાયોના એફપીઆઇસી મેળવવા પડે છે. આ 
સ ધારાના પકરણામે એફપીઆઇસી 70થી વધ  દેર્ોની નીતતનો 
પણ કહસ્સો બનરે્ જેણે ઇટવેટર તપ્રન્સસપલ્સ (ઇપી) પર હસ્તાિર 
કયાગ છે. આઇએફસીન ું પર્લ ું એ બહ સ્તરીય તવકાસ એજસસીઓ, 
એનજીઓ અને જવાબદાર રોકાણકારોમાું એ બાબતની વધતી 
સ્વીકૃતતન ું પ્રતીક છે કે મળૂતનવાસી લોકોએ તેમની જમીન અને સુંસાધનોને અસર કરતા તનણગયોમાું કહસ્સેદારી 
કરવાનો અતધકાર છે. એફપીઆઇસી કુંપની અને મળૂતનવાસી લોકોન ું યોગ્ય પ્રતતતનતધત્વ કરતી સુંસ્થાઓ વચ્ચે 
સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય વાટાઘાટની પરસ્પર સ્વીકૃત અને નોંધાયેલી પ્રકક્રયા તથા વાટાઘાટોના પકરણામે પિો વચ્ચે 
સધાયેલી સહમતીનો ઉલ્લેખ કરે છે. જ્યાું તવકલ્પો અજમાવાયા હોય અને પ્રતતક ળ અસર ટાળી ર્કાય તેમ હોય 
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ત્યાું આઇએફસી પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 હઠેળ ડેવલપસગને સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય રીતે આ અસરને લઘ ત્તમ કરવા, 
પ્રસ્થાતપત કરવા અને/અથવા વળતર આપવા જણાવવામાું આવે છે જે આ અસરની પ્રકૃતત્તને અન ર પ હોય તથા 
મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયોની સમસ્યાના પ્રમાણમાું હોય. 
 
 ચોક્કસ વ્યાખ્યાઓ અલર્ અલર્ છે અને તવતવધ અતધકારિેત્રોમાું બદલાતી રહ ેછે ત્યારે એફપીઆઇસીમાું 
સહમતત માટે આવી ધારણા કરવામાું આવી છે: 

 દબાણ કે છળકપટ વર્ર પ્રાપ્ત કરવામાું આવ્ય ું હોય; 

 મળૂતનવાસી લોકોની જમીન, પ્રદેર્ અને સ્ત્રોતને અસર કરતી પ્રવતૃત્ત ર્રૂ થતા પહલેા મેળવાઇ હોય; 

 અથગપણૂગ કહસ્સેદારી અને તવચારતવમર્ગ દ્વારા મેળવાયેલ હોય અને પ્રસ્તાતવત પ્રોજેટટના સુંબ ુંતધત પાસાના 
સુંપણૂગ ખ લાસા પર એવી રીતે આધાકરત હોય જે સમજી ર્કાય તેવા અને પ્રાપ્ત કરી ર્કાય તેવા 
સ્વરૂપમાું હોય; અને 

 મળૂતનવાસી લોકોના પોતાના મ ટત રીતે પસુંદ કરાયેલા પ્રતતતનતધઓ અને પરુંપરાર્ત અથવા અસય 
સુંસ્થાઓ દ્વારા તેમની ર્ાર્ીદારી ર્ક્ય બનાવવી.  
 

ખાનર્ી િેત્ર દ્વારા એફપીઆઇસીન ું અન પાલન રાજ્ય આધાકરત અને પરુંપરાર્ત તનણગય લેવાની પ્રકક્રયાના 
સુંદર્ગમાું થવ ું જોઈએ. રાજ્ય આધાકરત તવકાસ સહમતી પ્રકક્રયા સાથે એફપીઆઇસી પ્રકક્રયાન ું પ્રત્યાયન સૌથી વધ  
સ્પષ્ટ્ટ હોય છે જ્યારે કુંપનીઓ માટે તે પદ્ધતત અમલમાું મકૂવા માટે સ્થાતનક કાયદો અન્સ્તત્વમાું હોય. આવા કાયદા 
અને પ્રકક્રયા પર નજર રાખવા માટે કાનનૂી સત્તાવાળાઓ કફબલપાઇસસ જેવા દેર્ો અને ઓસ્રેબલયાના અમ ક 
ર્ાર્ોમાું હાજર છે. જ્યાું આવા કાયદા ન હોય ત્યાું એફપીઆઇસી પ્રકક્રયાની ર્રતો પર કુંપની અને અસરગ્રસ્ત 
મળૂતનવાસી લોકો વચ્ચે વાટાઘાટ થવી જોઈએ.  
 

સફળ ખાણ પ્રોજેટટ માટે તેઓ જેમની સાથે કામ કરતા હોય તે સમ દાયના લોકોનો તવસ્તતૃ સમથનગ જરૂરી છે જેમાું 
મળૂતનવાસી લોકોનો સમાવેર્ થાય છે. અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકોના ટેકા અને અસરકારક માકહતીસર્ર 
તવચારતવમર્ગ અને કહસ્સેદારી વર્ર પ્રોજેટટ સામે સુંર્તવત સુંઘષગના કારણે સામાજજક, નાણાકીય અને પ્રતતષ્ટ્ઠા 
સુંબ ુંતધત જોખમ પેદા થાય છે. તવસ્તતૃ સમ દાય સાથે જોડાવા માટે ખાણ કુંપની અને મળૂતનવાસી લોકો વચ્ચે 
સુંવાદ થવો જોઈએ, પરુંત   સાથે સાથે ચોક્કસ ઇતતહાસ, િમતાઓ, પ્રાથતમકતાઓ અને મળૂતનવાસી લોકોના કહતો 
પર તવરે્ષ ધ્યાન આપવ ું જોઈએ. એ વાત સ્વીકારવામાું આવે છે કે મળૂતનવાસી લોકો સાતત્યપણૂગ તવકાસમાું 
મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવે છે, ખનીજ તવકાસ પ્રોજેટટ મળૂભતૂ સમ દાયોના આતથિક તવકાસને આર્ળ ધપાવી ર્કે છે, 
અને બદલામાું આ સમ દાયો ક દરતી સ્ત્રોતના તવકાસમાું મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે. 
 

C. મખુ્ય આંતરરાટરીય િાિનો 
 

આંતરરાટરીય 

22 વષગ સ ધીના તવકાસ અને વાટાઘાટ બાદ સપ્ટેમ્બર 2007માું ય એનની સામાસય સર્ામાું મળૂતનવાસી લોકોના 
અતધકારો અંરે્ સુંય ટત રાષ્ટ્રના ઘોષણાપત્ર (ય એનડીઆરઆઇપી)નો સ્વીકાર કરાયો હતો. આ ઘોષણાપત્રમાું 
મળૂતનવાસી લોકોના વ્યન્ટતર્ત અને સામ દાતયક અતધકારો તથા સુંસ્કૃતત, ઓળખ, ર્ાષા, રોજર્ાર, આરોગ્ય, 
તર્િણ અને અસય મ દે્દ તેમના અતધકારો નક્કી કરાયા છે. ઘોષણાપત્રો સરકારો િારા મુંજૂરીને આતધન નથી અને 
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કાયદેસર રીતે બુંધનકતાગ નથી. સામાસય સર્ામાું સ્વીકારાયેલ ઘોષણાપત્ર સુંય ટત રાષ્ટ્રોનો સામ કહક મત દર્ાગવે છે 
અને તમામ સભ્ય દેર્ોએ સારી ર્ાવના સાથે તેને ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ.   
 

મળૂતનવાસી અને આકદવાસી લોકો અંરે્ ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) કરાર 169ને 1989માું 
સ્વીકારવામાું આવ્યો હતો અને 2013 સ ધીમાું 22 દેર્ોએ તેનો અમલ કયો છે. મળૂતનવાસી લોકોની પ્રાથતમકતા 
અંરે્ તેમની સાથે વાસ્તતવક અને અસરકારક તવચારતવમર્ગ એ આઇએલઓ 169માું મળૂભતૂ બાબત છે. જોકે આ 
કરાર તેમને અસર કરતા પ્રોજેટટ માટે વીટોનો અતધકાર આપતો નથી. આઇએલઓ કરાર, 169 સરકારો માટે છે 
અને જેમણે તે લાગ  કરેલ હોય તેમને જ બુંધનકતાગ છે. ઘણા દેર્ો આ કરારને સમસ્યારૂપ ર્ણે છે કારણ કે તે 
તેમની બુંધારણીય જોર્વાઇઓ સાથે ઘષગણમાું ઉતરે છે જે મ જબ તમામ વુંર્ીય જૂથોને કાયદા સામે એક સમાન 
ર્ણવામાું આવે છે. આકફ્રકાના દેર્ોમાું આ બાબત ખાસ લાગ  થાય છે જ્યાું દેર્ની વસતીમાું પ ષ્ટ્કળ વુંર્ીય 
તવતવધતા હોય છે. ખાનર્ી કુંપનીઓને આ કરાર હઠેળ કોઈ સીધી જવાબદારી નથી, પરુંત   તેમની પ્રવતૃત્ત અને 
કામર્ીરી પર તેની સીધી અસર પડે છે. આ ઉપરાુંત આ કરાર અથવા સમાન માળખાને લાગ  કરતા રાષ્ટ્રીય 
કાયદાથી કુંપનીઓ માટે કાનનૂી જવાબદારીઓ સજાગઇ ર્કે છે. 
 

ય એનડીઆરઆઇપી અને આઇએલઓ169 એ મળૂતનવાસી લોકોના અતધકારોની માસયતા અને રિણ માટે 
આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે મહત્ત્વની તસદ્ધદ્ધઓ છે. તેની ઘણી જોર્વાઇઓ પરસ્પર બળ વધારનારી છે. ઘોષણાપત્રની 
જોર્વાઇઓ તનયમ હઠેળ આવરી લેવાયેલા તમામ િેત્રોને લાગ  થાય છે અને તનયમ  હઠેળ ન આવરી લેવાયેલા 
ઘણા વધારાના તવષયોને સુંબોધે છે. 
 

2012માું અપડેટ કરાયેલ ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7- ઇક્સડજજનસ 
તપપલ્સ (2012) ખાનર્ી િેત્ર માટે તવર્તવાર ધોરણ અને સુંલગ્ન માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડે છે. આ ધોરણોનો ઉદે્દર્ છેઃ 

 એ બાબતની ખાતરી કરવી કે તવકાસ પ્રકક્રયામાું મળૂતનવાસી લોકોના માનવ અતધકાર, ર્ૌરવ, આકાુંિા, 
સાુંસ્કૃતતક અને ક દરતી સ્ત્રોત આધાકરત આજીતવકાન ું સસમાન કરવામાું આવે. 

 મળૂતનવાસી લોકોના સમ દાયો પર પ્રોજેટટની તવપરીત અસરની અપેિા રાખીને તેને ટાળવી અથવા જ્યાું 
તેને ટાળી ન ર્કાય ત્યાું આવી અસર લઘ ત્તમ કરવી/અથવા તેન ું વળતર આપવ ું.  

 સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય હોય તેવી રીતે મળૂતનવાસી લોકો માટે સાતત્યપણૂગ તવકાસના લાર્ો અને તકોને 
પ્રાયોજજત કરવી. 

 પ્રોજેટટના સમગ્ર જીવનચક્ર દરતમયાન પ્રોજેટટ દ્વારા અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો સાથે માકહતર્ાર 
તવચારતવમર્ગ અને કહસ્સેદારી દ્વારા સુંબ ુંધ સ્થાપવો અને જાળવવો.  

 કામર્ીરીના ધોરણોમાું દર્ાગવેલા સુંજોર્ો પેદા થાય ત્યારે મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયો માટે 
મ ટત, પવૂગ અને માકહતર્ાર સહમતી (એફપીઆઇસી)ન ું પાલન કરો.  

 મળૂતનવાસી લોકોની સુંસ્કૃતત, જ્ઞાન અને પરુંપરાઓને આદર આપીને તેને જાળવો. 
 

રાટરીય 

રાષ્ટ્રીય કાયદો એ આઇએલઓ કરાર 169 જેવા આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનો અથવા સમાન રાજ્ય આધાકરત માળખાના 
અમલીકરણ માટેન ું સાધન છે. મળૂતનવાસી લોકોન ું કાનનૂી માળખ ું દરેક દેર્માું અલર્ અલર્ હોય છે જેનો આધાર 
સુંસ્થાન, સ્થળાુંતર અને/અથવા સુંઘષગ પર હોય છે અને સતત બદલાત  ું રહ ેછે. કેટલાક દેર્ો મળૂભતૂતા કે 
વુંર્ીયતાને સાપેિમાું અતધકારો આપવા માટે ર્ેદ રાખી ર્કાય તેવી કેટેર્રીમાું સ્વીકારતા નથી. એ બાબત 
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આવશ્યક છે કે સભ્યો કામર્ીરીના તમામ અતધકારિેત્રોમાું લાગ  પડતા કાયદા પ્રમાણે સમજણ ધરાવે અને તે 
મ જબ વતે.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 
 

સીઓપી 31 મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત, પવૂગમાડહતગાર િહમતીને માનવ અવિકાર, િમદુાય િાથે જોિાણ સાથે 
અને લાગ  પડે ત્યાું પનુઃવિવાિ અંરે્ની સીઓપી જોર્વાઇઓ સાથે લાગ  કરવ ું જોઈએ. સમ દાય સાથે જોડાણમાું 
સમ દાયના તવકાસ, જોડાણ અને કામર્ીરીના સ્તરે ફકરયાદ તનકાલની પ્રકક્રયા સામેલ છે. જોડાણ જ્યાું ર્ક્ય હોય 
ત્યાું મળૂતનવાસી સમ દાયો સાથે પરુંપરાર્ત સત્તાવાળાઓ દ્વારા થવ ું જોઈએ અને પરુંપરાર્ત તનણગય લેવાના 
માળખા અને પ્રકક્રયાના સુંદર્ગમાું હોવ ું જોઇએ. અિરની આકારણી અને ખાણ પનુઃવિવાિ અને બાંિ કરવા અંરે્ 
સીઓપી જોર્વાઇઓ પણ પ્રાસુંબર્ક છે. સામાજજક અસરની આકારણી, અથવા અસય સામાજજક પાયાન ું તવશ્લેષણ 
અને પ્રોજેટટને બુંધ કરવાના આયોજનથી મળૂતનવાસી લોકોને અસર થતી હોય તેમના કહતો અને દૃક્ષ્ટ્ટકોણનો પણ 
અભ્યાસ કરવો જોઈએ અને તે તેમની સાથે તવચારતવમર્ગ પર આધાકરત હોવો જોઈએ.  

 

 િીઓપી 31.1: મળૂવનવાિી લોકોના અવિકારોન ુાં િસમાન: ખનન કે્ષત્રમાાં રહલેાાં િભ્યો પ્રાાંતીય, રાટરીય અને 

આંતરરાટરીય કાયદાઓમાાં સસુ્પટિ કરવામાાં આવેલ અને વ્યાખ્યાવયત સ્થાવનક લોકોના અવિકારો અને તેમના 
િામાજીક, િાાંસ્કૃવતક, પયાગવરણીય અને આવથિક ડહતો, જળાશયો અને જમીનો િાથે તેમના જોિાણો િડહતનુાં િસમાન 

કરશે.. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o વ્યવસ્થાપન જવાબદારીઃ મળૂતનવાસી લોકો સાથે સુંબ ુંધો સ્થાપવાની જવાબદારી વકરષ્ટ્ઠ 
વ્યવસ્થાપનને સોંપાવી જોઈએ, ઘણી વખત આ કામ સમ દાય સાથેના જોડાણ અને તવકાસ કાયગક્રમ 
સાથે સુંકળાયેલા લોકોને અપાવ ું જોઈએ. મળૂતનવાસી લોકો સાથે સુંબ ુંધ તવકસાવનાર અને 
જાળવનાર ટીમની રચના માટે પરૂતી કાળજી રાખવી જોઈએ. અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી સમ દાયોને 
જાણ હોવી જોઈએ કે ખાણની પ્રવતૃત્તને લર્તા તમામ મ દ્દા માટે કોનો સુંપકગ  કરવો. અને સીઓપી 
30.3ની જરૂકરયાત મ જબ અતધકાર આધાકરત ફકરયાદ તનકાલની વ્યવસ્થાનો લાર્ લઇ ર્કે તેમ હોવ ું 
જોઈએ. 

o વવશેષ કૌશલયઃ નીતતઓ, તાલીમ, વ્યહૂ, આયોજન અને પર્લાું તૈયાર કરવા માટે અન ર્વી અને 
તનષ્ટ્ણાતોની સહાય મેળવો. એ બાબતની ખાતરી કરો કે તે યોગ્ય ર્ાષા, માનવર્ાસ્ત્રીય, સાુંસ્કૃતતક 
અને સામાજજક કૌર્લ્ય પર આધાકરત હોય.  

o લેચખત નીવત અને પ્રડિયાઓઃ નીતત અને પ્રકક્રયામાું અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો માટે કારોબારી 
વલણ હોવ ું જોઇએ અને નીચેની બાબતોને લક્ષ્યમાું લેવી જોઈએઃ 

- મળૂતનવાસી લોકોના અતધકારો, કહતો, આકાુંિાઓ, સુંસ્કૃતત અને ક દરતી સ્ત્રોત આધાકરત 
આજીતવકાન ું સસમાન; 

- પ્રોજેટટ અને તેની સુંર્તવત અસરો અંરે્ મળૂતનવાસી લોકોના કહતો અને દૃક્ષ્ટ્ટકોણને સ્પષ્ટ્ટ 
રીતે ઓળખીને તેમને સમજવા; 
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- પ્રોજેટટ કડઝાઇન કરવા, કહસ્સેદારી આધાકરત વલણ અપનાવીને મળૂતનવાસી લોકો પર 
તવપરીત અસર ટાળવી અને બાકી રહતેી અસરને ર્ક્ય એટલી ઘટાડવી, સુંચાબલત કરવી 
અથવા વળતર આપવ ું; 

- પ્રોજેટટના ચક્ર દરતમયાન ખાણ પ્રવતૃત્ત માટે તવસ્તતૃ સમથગન મેળવવા માટે યોગ્ય, 
સમયસર અને સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય રીતે મળૂતનવાસી લોકો સાથે જોડાણ રચીને 
તવચારતવમર્ગ કરવો; 

- લાર્ પરૂા પાડે અને ખાણ પ્રોજેટટની અસર ઘટાડે તેવી ર્ાર્ીદારી અને/કાયગક્રમો અંરે્ 
વાટાઘાટ કરવી; 

- લાગ  પડતા સુંજોર્ોમાું મ ટત પવૂગ માકહતર્ાર સહમતી મેળવવી; 
- મળૂતનવાસી લોકોની સાુંસ્કૃતતક તમલકતો અથવા ધાતમિક મહત્ત્વ ધરાવતા સ્થળોના રિણની 

વ્યવસ્થા; 
- ખાણના શ્રમબળ અથવા સુંલગ્ન કારોબારમાું મળૂતનવાસી લોકોની કહસ્સેદારી રચવા 

હકારાત્મક કાયગવાહી અને કહસ્સેદારી; 
- તર્િણ, તાલીમ, આરોગ્ય અને કારોબાર સાહસના સમથગન વરે્રે દ્વારા સ્વ-સિમ પ્રાદેતર્ક 

અને સમ દાતયક તવકાસ માટે મળૂતનવાસી લોકો સાથે લાુંબા ર્ાળાની ર્ાર્ીદારી ઇચ્છવી; 
- બલિંર્ આધાકરત તવચારણા અને ઉપરના સાથે આંતરછેદ; 

- યોગ્ય હોય ત્યાું અલર્ મળૂતનવાસી લોકો અલર્ અલર્ જરૂકરયાતો અને વાસ્તતવકતા 
ધરાવતા હોય ત્યાું અલર્ વલણનો તવચાર કરવો; 

- યોગ્ય હોય ત્યાું સરકારોને અથવા એનજીઓ સકહતની અસય સુંસ્થાઓને કોઈ સમસ્યાને દૂર 
કરવા કે ઉકેલવા અથવા ખાણની કામર્ીરી નજીક મળૂતનવાસી લોકોની સમસ્યા દૂર 
કરવામાું કહસ્સેદારી કરવા પ્રોત્સાકહત કરવી; 

- મ ખ્ય કહસ્સેદારો સાથે જોડાણના વલણ, કરાર અને અસરના મલૂ્યાુંકનની કામર્ીરીની 
પ્રર્તત પર દેખરેખ રાખવી. 

o તાલીમઃ એ બાબતની ખાતરી કરવી કે મળૂતનવાસી લોકો સાથે સુંકળાયેલ તમામ સ્ટાફને યોગ્ય 
તાલીમ આપવામાું આવે અને ચાવીરૂપ તસદ્ધાુંતો, સ્થાતનક મ દ્દા અને યોગ્ય વતગણકૂ અંરે્ પરૂત  ું જ્ઞાન 
હોય. મળૂતનવાસી લોકોને રોજર્ારની તકો આપવા માટે તાલીમ અને તર્િણની તકો આપીને તેમને 
લાયક બનાવવા જરૂરી હોઇ ર્કે છે જેઓ સામાસય રીતે કદાચ રોજર્ારપાત્રતા ધરાવતા ન હોય. 
મળૂતનવાસી લોકો જ્યારે ખાણના કામદારો હોય ત્યારે તમામ સ્ટાફને સાુંસ્કૃતતક જાગતૃતની તાલીમ 
આપવી આવશ્યક છે. કુંપનીના કમચાગરીઓ મળૂતનવાસી લોકોની સુંસ્કૃતત, મલૂ્યો અને આકાુંિાઓને 
સમજી ર્કે તે માટે સુંસ્કૃતતની સમજણ તવકસાવવી, તથા મળૂતનવાસી લોકો કુંપનીના તસદ્ધાુંતો, હતે  ઓ, 
કામર્ીરી અને પ્રકક્રયા સમજી ર્કે તેવી પદ્ધતત તવકસાવવી. 

 

 િીઓપી 31.2: વવસ્તતૃ િમથગન: ખનન કે્ષત્રમાાં રહલેાાં િભ્યો અિરગ્રસ્ત લોકોના વ્યાપક િેકાને પ્રાપ્ત કરવા અને 

આ િેકાને ઔપચાડરક રીતે દસ્તાવેજીકરણ કરવા, િાગીદારીઓ અને/અથવા લાિો ઉપલબ્િ કરાવવા અને 

અિરોને ઘિાિવા િડહતના પ્રયાિો કરશે.એ બાબતની નોંધ કરો કે આ જોર્વાઇ તમામ એવા કકસ્સાને લાગ  
થાય છે જ્યાું અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો હોય, જ્યાું ચોક્કસ સુંજોર્ોમાું એફપીઆઇસી જોર્વાઇઓ 
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નોંધવામાું આવી છે. અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો ધરાવતા ખાણ એકમો માટે આ જોર્વાઇઓનો અમલ 
સુંદર્ગ પ્રમાણે અલર્ અલર્ હરે્. 
કામગીરીની ન્સ્થવતમાાં નીચેનુાં િામાસય માગગદશગન પ્રાિાંચગક હોય અથવા ન પણ હોઈ શકેઃ 

o આકારણીઃ મળૂતનવાસી લોકો પર કારોબારની સુંર્તવત અસરની આકારણી થવી જોઈએ. કારોબારે 
લાયકાત ધરાવતા સમાજ તવજ્ઞાનીઓ અને અસય વ્યવસાતયકોની સેવાઓનો ઉપયોર્ કરવો જોઈએઃ 

- વુંર્ીય અને પ રાતત્વીય સુંર્ોધન; 

- મકહલાઓ સકહત મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયો સાથે કહસ્સેદારી આધાકરત 
વલણ; 

- પરુંપરાર્ત સુંસ્થાઓની આકારણી; 
- ખાણની પ્રવતૃત્ત દ્વારા અસરગ્રસ્ત થઇ ર્કે તેવા િેત્રોમાું મળૂતનવાસી જમીનના ઉપયોર્ન ું 

આકલન;  
- પ્રચબલત કાયદા અને આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ યજમાન દેર્ની જવાબદારીઓ સકહત 

લાગ  પડતા રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેતર્ક કાયદા અને તનયમનોની તપાસ.  
o જોિાણઃ સીઓપી િમદુાય િાથે જોિાણ (તે પ્રકરણ માટે ધોરણોની માર્ગદતર્િકા જ ઓ)ની જરૂકરયાત 

પ્રમાણે અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો સાથે જોડાણની પ્રકક્રયા સ્થાપો. જોડાણની પ્રકક્રયા સમગ્રલિી, 
સમાન, સાુંસ્કૃતતક રીતે યોગ્ય અને અતધકારો સાથે સ સ ુંર્ત રીતે હોવી જોઈએ. નવા પ્રોજેટટના 
કકસ્સામાું કુંપનીઓએ સુંર્તવત અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો અને સુંબ ુંતધત સરકારી સત્તાવાળાઓ 
સાથે યોગ્ય જોડાણ પ્રકક્રયા માટે સહમત થવ ું જોઈએઃ 

- અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકોની જરૂકરયાતો મ જબ યોગ્ય રીતે કામ લેવા કુંપનીની 
સુંસ્થાકીય િમતા તવકસાવો; 

- મળૂતનવાસી લોકોની પ્રતતતનતધત્વ સુંસ્થાઓ અને સુંર્ઠનો (વડીલોની સર્ા કે ગ્રામસર્ા)ને 
તથા મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયના સભ્યોને સામેલ કરો; 

- મળૂતનવાસી લોકોને તનણગય લેવાની પ્રકક્રયા માટે પરૂતો સમય પરૂો પાડો; 
- એ બાબતની ખાતરી કરો કે જોડાણની પ્રકક્રયા મળૂતનવાસી લોકોની તનણગય લેવાની પ્રકક્રયા 

સાથે સ સ ુંર્ત છે અને સુંર્તવત અસરની પ્રકૃતત્ત અને તેના પ્રમાણની સમકિ છે 

- જોડાણની પ્રકક્રયા દરતમયાન પેદા થઇ ર્કતા તવતવધ મુંતવ્યોને હાથ ધરવા માટે વ્યવસ્થા 
પરૂી પાડો; અને 

- આવશ્યક હોય ત્યાું સારી ર્ાવના સાથેની વાટાઘાટો માટે સમ દાયની િમતાના ર્ઠનને 
સમથગન આપો. 

o વવસ્તતૃ િમથગનઃ ઉપરની જોડાણ પ્રકક્રયાનો ઉપયોર્ કરીને ખાણ કામર્ીરીથી અસરગ્રસ્ત 
મળૂતનવાસી લોકો માટે તવસ્તતૃ સમથગન રચો, ઉદાહરણ તરીકે લાર્ પરૂા પાડતી અને પ્રોજેટટના 
જીવનચક્ર દરતમયાન અસર ઓછી કરતી કહસ્સેદારી અને/અથવા કાયગક્રમ મારફત. તે અસરગ્રસ્ત 
મળૂતનવાસી લોકોના કહત અને તવકાસની આકાુંિાઓની સમજણ પર આધાકરત તથા પરસ્પર ર્રોસો 
વધારવા પર આધાકરત હોવ ું જોઈએ.  
 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  236  

 

 

 િીઓપી 31.3 – મતુત પવૂગ અને માડહતગાર િહમતી (એફપીઆઈિી): નવી ખનન સવુવિાઓ માિે, અથવા 
પ્રવતગમાન સવુવિાઓમાાં નોંિપાત્ર ફેરફારો કરવા, કે જે નીચે ઓળખી કાઢવામાાં આવેલ કોઇ પણ િાંજોગો િાથે 
િાંકળાયેલા હોય: 

• પરુંપરાર્ત માબલકીને આધીન અથવા રૂકઢર્ત ઉપયોર્ હઠેળ જમીનો અને ક દરતી સુંસાધનો પર અસરો;  
• સ્થાવનક લોકોન ુાં પરાંપરાગત માચલકીને આિીન અથવા રૂડઢગત ઉપયોગ હઠેળ જમીનો અને કુદરતી િાંિાિનો 
પરથી સ્થાનાાંતરણ;  

• સ્થાતનક લોકોનાું જીવન માટેની ઓળખ અને/અથવા સાુંસ્કૃતતક, ઔપચાકરક, અથવા આધ્યાજત્મક પાસાઓ 
માટે આવશ્યક હોય તેવા જકટલ સાુંસ્કૃતતક પાસાઓ પર નોંધપાત્ર અસરો; અથવા 
• જ્ઞાન, નવીકરણો અથવા વાચણજ્જ્યક હતેઓુ માિે સ્થાવનક લોકોની પદ્ધવતઓ િડહત, િાાંસ્કૃવતક વારિાનો 
ઉપયોગ; 

ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો, આંતરરાટરીય નાણાકીય વનગમ (આઇએફિી) કાયગદેખાવ માનક 7માાં વણગવ્યા મજુબ: 

a. વવિાિપવૂગકની વાિાઘાિો પર આિાડરત આંતરરાટરીય ઓળખ પ્રાપ્ત માનવ અવિકારોન ુાં િસમાન કરીને 

તેમની પરાંપરાગત વનણગય લેવાની પ્રડિયાઓની િાથે િાતત્ય િરાવવાના પ્રયાિો િાથેની પ્રડિયા દ્વારા, 
આયોજન અને માંજૂરીના તબક્કાઓ દરવમયાન અિરગ્રસ્ત સ્થાવનક લોકોની મતુત, પવૂગ અને સમુાડહતગાર 

િાંમવત પ્રાપ્ત કરવા કાયગ કરશે; અને 

b. િભ્ય અને અિરગ્રસ્ત સ્થાવનક લોકો, અને િાંલગ્ન િરકારી િત્તામાંિળોની વચ્ચે પરસ્પર સ્વીકૃત પ્રડિયાને અને 

વાિાઘાિોનાાં પડરણામ તરીકે પક્ષકારો વચ્ચેના કરારોના પરુાવાના દસ્તાવેજ તૈયાર કરશે.. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o કોમ્્વુનિી એસગેજમેસિ હઠેળ આવશ્યક સમ દાય જોડાણ પ્રકક્રયા પર એફપીઆઇસી વલણ જાણવા આ 
જોર્વાઇ માટે અલર્ માર્ગદર્ગન પ્રકરણ જ ઓ. પરુંપરાર્ત તનણગય લેવાની પ્રકક્રયા સાથે સાતત્ય 
ધરાવતા હોય તેવા તનણગય લેવા સમ દાયોને સમથગન આપવા માટેનો તસદ્ધાુંત, આવી માકહતી પરૂી 
પાડવા માટે પરૂતો સમય આપવો, આ વલણના મહત્ત્વના મ દ્દા છે. તે એક એવી સહમતીન ું માળખ ું 
રચવા આવશ્યક છે જે અસરગ્રસ્ત સમ દાયોમાું તવસ્તતૃ એફપીઆઇસી પ્રકક્રયાન ું પ્રતતતનતધત્વ કરે, જે 
સમ દાય તવરે્ તવસ્તતૃ જ્ઞાન વર્રના વ્યન્ટતઓ પર તનર્ગર ન હોય. 

o 31.3 હઠેળ મળૂતનવાસી લોકોના પનુઃવિવાિનો તવચાર કરવામાું આવે ત્યારે મ ટત પવૂગ માકહતર્ાર 
સહમતી આવશ્યક છે – આ જોર્વાઇ માટે અલર્ માર્ગદર્ગક પ્રકરણ જ ઓ. 

o આઇએફસી પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 (મળૂતનવાસી લોકો) માટેની માર્ગદતર્િકા સીઓપી 31.3ના નીચેના 
વલણના ટેકામાું વધારે માકહતી પરૂી પાડી ર્કે છે. લાગ  પડતા કાયદામાું જ્યાું એફપીઆઇસી પ્રકક્રયા 
વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવી ન હોય ત્યાું સભ્ય અને મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયો સારી 
ર્ાવના સાથેની વાટાઘાટ મારફત એફપીઆઇસી પ્રકક્રયાની ર્રતો નક્કી કરે છે. નીચેની બાબતો 
ધ્યાનમાું લેવી જોઈએ. 

- ટલાયસટ અને મળૂતનવાસી લોકોના અસરગ્રસ્ત સમ દાયો વચ્ચે પરસ્પર સ્વીકાયગ પ્રકક્રયા, 
અને 

- વાટાઘાટના પકરણામે પિો વચ્ચે કરારના પરૂાવા. 
o એફપીઆઇસી પ્રકક્રયાના ર્ાર્રૂપે સભ્યોએ આઇએફસી પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 મ જબઃ 

- અસરને ટાળવા અને લઘ ત્તમ કરવા માટેના પ્રયાસોની નોંધ; 
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તપાિોઃ 
 લાગ  પડતા કાયદા હઠેળ અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકોના કાનનૂી અતધકારો અન ેતેમના સામાજજક, સાુંસ્કૃતતક, 

પયાગવરણીય અન ેઆતથિક કહતોન ેતમ ેસમજો છો? 

 તમ ેમળૂતનવાસી લોકોના અતધકારોન ેસસમાન આપો તનેી ખાતરી કરવા માટે તમારી પાસ ેનીતતઓ અન ે
પ્રકક્રયાઓ અમલમાું છે? 

 તમે મળૂતનવાસી લોકો પર કારોબારની સુંર્તવત અસરની આકારણી કરી છે? 

 તમારી પાસે કોઈ જોડાણની પ્રકક્રયા અમલમાું છે ખરી જે અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી લોકો પાસેથી તવસ્તતૃ 
સમથગન મળેવે? 

 તમારા સમથગનની નોંધ લવેાઇ છે? 

 મળૂતનવાસી લોકોના લાર્ માટે અન ેઅસર ઘટાડવા માટે કાયગક્રમ અમલમાું છે? 

 તમ ેજે ન્સ્થતત હઠેળ એફપીઆઇસી માુંર્વ ું જોઈએ અને તનેા માટે અન સરવાની પ્રકક્રયા તવર્ ેજાણો છો? 

 એફપીઆઇસી પ્રકક્રયા અન ેવાટાઘાટ પણૂગ થઇ હોય તો વાટાઘાટના પકરણામ યોગ્ય રીત ેનોંધાયા છે? 

- સ્ત્રોતના ઉપયોર્ને ઓખવા, આકારણી કરવા અને નોંધવા તથા અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી 
સમ દાયોને તેમના જમીન અતધકારો અંરે્ માકહતી મળે તેની ખાતરી કરવી; 

- વળતર આપવ ું, ર્ક્ય હોય ત્યાું રોકડ વળતરના બદલે જમીનન ું વળતર; અને 

- ક દરતી સ્ત્રોતનો સુંપકગ જળવાઇ રહ ેતે ખાતરી કરવી તથા સ્ત્રોતના ઉપયોર્ સાથે સુંલગ્ન 
લાર્ોની યોગ્ય અને સમાન કહસ્સેદારીની ખાતરી કરવી જે અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી 
સમ દાયોની ઓળખ અને આજીતવકામાું કેસિ સ્થાને હોય.  

o નોંધઃ એફપીઆઇસીને સવાગન  મતની આવશ્યકતા નથી અને સમ દાયમાું વ્યન્ટતઓ કે જૂથો સ્પષ્ટ્ટ રીતે 
અસહમત હોય ત્યારે પણ તે પ્રાપ્ત કરી ર્કાય છે. આઇએફસીના મત પ્રમાણે પ્રકક્રયા વર્ર પકરણામ 
મેળવી ર્કાત  ું નથી અને કાયદેસરની પ્રકક્રયા પરથી એક સહમતી રચાય તે હકીકત ટાળી ર્કાય 
નહીં. 

o નોંધઃ કેટલીક વખત સરકારો મળૂતનવાસી લોકોના કહતના સુંચાલનમાું એવી રીતે જવાબદાર હોય છે 
જેનાથી કુંપનીની સામેલર્ીરી મયાગકદત થઇ જાય છે. આવી ન્સ્થતતમાું આરજેસી સભ્યોએ આ 
જોર્વાઇ સાથે સ મેળ ધરાવે તેવી રીતે પકરણામ મેળવવા જવાબદાર સત્તાવાળાઓ સાથે સહયોર્ 
કરવો પડી ર્કે છે. જ્યારે તમામ પિોના શે્રષ્ટ્ઠ પ્રયાસો છતાું સહમતી મળતી ન હોય ત્યારે તવર્ાળ 
જનસમહૂ સાથે મળૂતનવાસી લોકોના અતધકારો અને કહતોન ું સ ુંત  લન સાધીને સરકાર નક્કી કરી ર્કે છે 
કે પ્રોજેટટે આર્ળ વધવ ું જોઈએ અને લાગ  પડતી ર્રતો જણાવી ર્કે છે. 
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પ્રશ્ન અને જવાબ – મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત પવૂગ માડહતગાર િહમતી 
 

1. ખાણથી અિરગ્રસ્ત િમદુાયો મળૂવનવાિી લોકો ન હોય તો િીઓપી 31 લાગ ુથાય છે? 

બધા સમ દાયોન ેનહીં. સીઓપીની જરૂકરયાતો માત્ર મળૂતનવાસી લોકોન ેલાગ  થાય છે. જોકે, ચોક્કસ જૂથ મળૂતનવાસી છે 
કે નહીં ત ેનક્કી કરવા માટે સિમ વ્યવસાતયકો પાસથેી ઇનપ ટ માુંર્વામાું આવી ર્કે છે. મળૂતનવાસી લોકો અંરે્ 
આઇસીએમએમ ન્સ્થતત તનવદેન (2013) નોંધ ેછે કે કેટલાક દેર્ોમાું મળૂતનવાસી ર્બ્દ તવવાદાસ્પદ હોઈ ર્કે છે અન ેતનેા 
માટે સ્થાતનક ર્બ્દો વાપરી ર્કાય છે. (જેમ કે આકદવાસી લોકો, પ્રથમ લોકો, મળૂવતની લોકો, અસલ લોકો). અસય 
ન્સ્થતતમાું રાષ્ટ્રો દ્વારા મળૂભતૂતાન ેકોઇ માસયતા અપાઇ ન હોય તવે  ું બની ર્કે અથવા ત ેર્બ્દ સાથ ેનકારાત્મક બાબતો 
જોડાયેલી હોઈ ર્કે જે લોકોન ેમળૂતનવાસીની ઓળખ સ્વીકારતા ટાળી ર્કે છે. આઇસીએમએમ પોબઝર્ન સ્ટેટમસેટન ે
અન ર પ આરજેસી સભ્યોએ એફપીઆઇસીનો તસદ્ધાુંત એવા જૂથોન ેલાગ  કરવો જોઈએ જે મળૂતનવાસી લોકોના સામાસય 
સ્વીકૃત લાિબણકતાને પ્રદતર્િત કરે, જે આરજેસી માર્ગદતર્િકાની કલમ Aમાું દર્ાગવલે છે. 

 

2. શુાં એફપીઆઇિી જોગવાઇ એવી ખાણોને લાગ ુથાય છે જેમને પહલેેથી વવકાિની માંજૂરી મળી હોય અથવા કેિલાક 
િમયથી ચાલ ુહોય? 

એફપીઆઇસી જોર્વાઇ નવી ખાણ સ તવધાઓન ેઅન ેવતગમાન સ તવધામાું નોંધપાત્ર ફેરફારોન ેલાગ  થાય છે, અન ે
પિાતવતી અસરથી લાગ  થતી નથી. તમામ સભ્યોએ સીઓપી 30 અન ે40 અન સાર પ્રોજેટટના જીવનચક્ર દરતમયાન 
અસરગ્રસ્ત મળૂતનવાસી સમ દાયો સાથ ેસુંબુંધ ચાલ  રાખવો જોઈએ અન ેતમેના અતધકારોન ેસસમાન આપવ ું જોઈએ અન ે
સીઓપી 31.1 તથા 31.2 અન સાર તવસ્તતૃ ટેકો મળેવવો જોઈએ. જ્યારે વતગમાન સ તવધામાું નોંધપાત્ર ફેરફાર કરાય ત્યારે 
એફપીઆઇસી જોર્વાઇ લાગ  થાય છે. 
  

3. શુાં અિર-લાિ કરાર જેવી િહમતી એફપીઆઇિીની યોગ્ય પ્રડિયા છે? 

હા, જ્યારે સારા ઇરાદાથી કરાર કરવામાું આવ ેઅન ેતમેાું મળૂતનવાસી લોકોન ું સ માકહતર્ાર તવચારતવમર્ગ અન ેકહસ્સદેારી 
હોય ત્યારે ત ેઆઇએફસી પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 હઠેળ તને ેયોગ્ય એફપીઆઇસી પ્રકક્રયા ર્ણી ર્કાય છે. ચાવીરૂપ તસદ્ધાુંતો 
પર વધ  માકહતી માટે અન ેતવતવધ સામાજજક સુંદર્ગ અન ેસુંજોર્ોન ેધ્યાનમાું લવેા માટે આઇએફસી ર્ાઇડસસન ેઆધાર 
બનાવવો જોઈએ.  
 
 

4. શુાં એફપીઆઇિી એ વવિોનો અવિકાર છે? 

મળૂતનવાસી લોકો અન ેતમેના સુંર્ઠનોના પ્રતતતનતધઓ અન ેમાનવ અતધકારની કહમાયત કરતા ઘણા એનજીઓ 
એફપીઆઇસી તસદ્ધાુંતોન ેતેમન ેઅસર કરી ર્કે તવેા તનણગયો સામ ેતવટોના અતધકાર તરીકે ર્ણ ેછે. ઘણી સરકારો અન ે
કુંપનીઓ આ મત સાથ ેસહમત નથી. ફોરેસ્ટ સ્ટ અડગતર્પ કાઉન્સસલ (એફએસસી) નોંધે છે કે સામાસય રીત ેએફપીઆઇસી 
એ પ્રસ્તાતવત પ્રવતૃત્ત માટે “હા” અથવા “ના” કહવેાનો અતધકાર છે, પરુંત   તમેાું સામાસય “તવટો સત્તા” નથી. 
 

એફએસસી માર્ગદતર્િકા મળૂતનવાસી લોકોના અતધકારો અંરે્ ય એન સ્પતેર્તયલ રેપોકટિયર (ય એન ડોક્ય મસેટ A/HRC/12/34, 
2009 પરેા 46) ન ેટાુંકે છે જેમાું એફપીઆઇસી, જે ય એનડીઆરઆઇપીમાું સમજાવાયલે છે, તે મ જબ ‘મળૂતનવાસી લોકો 
સાથ ેતવચારતવમર્ગના ઉદે્દશ માટે સહમતી’ તરીકે પ્રસ્થાતપત કરવામાું આવ ેછે. (ર્ાર મકૂાયો છે.). આ તવર્ ેવધ  માકહતી 
અન ેવસય તવર્ાર્માું એફપીઆઇસીના અમલીકરણની સામાસય માકહતી માટે મ ટત પવૂગ માકહતર્ાર સહમતી 
(એફપીઆઇસી)ના અતધકારના અમલીકરણની એફએસસી માર્ગદતર્િકા જ ઓ. 
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નીચેની વેબસાઇટો મળૂતનવાસી લોકો અને મ ટત પવૂગ માકહતર્ાર સહમતી અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છેઃ 
 એસોતસયેર્ન ફોર તમનરલ એટસપ્લોરેર્ન બબ્રટીર્ કોલચ્મ્બયા- તમનરલ એટસપ્લોરેર્ન, માઇતનિંર્ એસડ 

એબઓકરજજનલ કમ્ય તનટી એસરે્જમેસટઃ એ ર્ાઇડબ ક (કેનેડા) (2005) 
http://commdev.org/userfiles//files/843_file_6E830BA41323EB5F.pdf 

 બબઝનેસ ફોર સોતર્યલ કરસ્પોન્સસબબબલટી- એસરે્જજિંર્ વીથ ફ્રી, પ્રાયર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ (2012) 
http://www.bsr.org/reports/BSR_Engaging_With_FPIC.pdf 

 કેનેકડયન ફાઉસડેર્ન ફોર ધ અમેકરકાસ- સસ્ટેનેબલ કમ્ય તનટીઝઃ માઇતનિંર્ એસડ ઇક્સડજજતનયસ ર્વનગસસ 
(અમેકરકાસ) (2008) 
www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20gov
ernance_March%202008.pdf 

 ફોલી હોર્- ઇચ્મ્પ્લમેક્સટિંર્ એ કોપોરેટ ફ્રી, પ્રાયર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ પોલીસી (2010) 
http://www.foleyhoag.com/NewsCenter/Publications/eBooks/Implementing_Informed_Consent_Poli
cy.aspx 

 ફોરેસ્ટ સ્ટીવડગતર્પ કાઉન્સસલ- એફએસસી ર્ાઇડલાઇસસ ફોર ધ ઇચ્મ્પ્લમેસટેર્ન ઓફ ધ રાઇઠ ટ  ફ્રી પ્રાયર 
ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ (એફપીઆઇસી), વઝગન 1 (2012) 
https://ic.fsc.org/newsroom.9.254.htm 

 આઇએલઓ કસવેસર્ન 169, કસસતનિંર્ ઇક્સડજજતનયસ એસડ રાઇબલ પીપલ ઇન ઇનકડપેસડસટ કસરીઝ 
(1989) 
www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ)- ગડૂ પે્રક્ટટસ ર્ાઇડ- 
ઇક્સડજીતનયસ પીપલ એસડ માઇતનિંર્ (2012) 
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 7 – ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ (2012) 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pd
f?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 7 – ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ (2012) 
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/50eed180498009f9a89bfa336b93d75f/Updated_GN7-
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ બલસટસ (પીઆઇપીબલસટસ), એક્ય મેતનકલ કાઉન્સસલ ફોર કોપોરેટ કરસ્પોન્સસબબબલટી 
(ઇસીસીઆર) એસડ ધ તમડલસેટસ ય તનવતસિટી સ્કૂલ ઓફ લો- મેકકિંર્ ફ્રી પ્રાયર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ 
કરયાબલટીઃ ઇસડીજીતનયસ પીપલ એસડ ધ એટસ્રેક્ટટવ સેટટર (2013) 

 લીકડિંર્ પે્રક્ટટસ સસ્ટેનેબલ ડેવલપમેસટ પ્રોગ્રામ ફોર ધ માઇતનિંર્ ઇસડસ્રી (ઓસ્રેબલયા) વકકિંર્ તવથ 
ઇક્સડજીતનયસ કમ્ય તનટીઝ (2007) 
www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf 

 ઓટસફામ ઓસ્રેબલયા- ર્ાઇડ ટ  ફ્રી પ્રાયોર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ (2010) 
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=528 

 સસ્ટેનેલેકટટસ- લાઇસસસ ટ  ઓપરેટ. ઇક્સડજીતનયસ કરલેર્સસ એસડ ફ્રી પ્રાયર એસડ ઇસફોમ્ડગ કસસેસટ ઇન 
ધ માઇતનિંર્ ઇસડસ્રી (2011) 
http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/indigenouspeople_fpic_final.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ ડેટલેરેર્ન ઓન ધ રાઇટ્સ ઓફ ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ (2007) 

E. વિારાની માડહતી 

http://commdev.org/userfiles/files/843_file_6E830BA41323EB5F.pdf
http://www.bsr.org/reports/BSR_Engaging_With_FPIC.pdf
http://www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf
http://www.focal.ca/pdf/indigenous_FOCAL_sustainable%20communities%20mining%20indigenous%20governance_March%202008.pdf
http://www.foleyhoag.com/NewsCenter/Publications/eBooks/Implementing_Informed_Consent_Policy.aspx
http://www.foleyhoag.com/NewsCenter/Publications/eBooks/Implementing_Informed_Consent_Policy.aspx
https://ic.fsc.org/newsroom.9.254.htm
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.icmm.com/library/indigenouspeoplesguide
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/1ee7038049a79139b845faa8c6a8312a/PS7_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/50eed180498009f9a89bfa336b93d75f/Updated_GN7-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/50eed180498009f9a89bfa336b93d75f/Updated_GN7-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
http://resources.oxfam.org.au/pages/view.php?ref=528
http://www.sustainalytics.com/sites/default/files/indigenouspeople_fpic_final.pdf
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www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એટસપટગ તમકેતનઝમ ઓન ધ રાઇટ્સ ઓફ ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ, એડવાઇસ નુંબર 2: 
ઇક્સડજીતનયસ પીપલ્સ એસડ રાઇટ ટ  પાકટિતસપેટ ઇન કડસીઝન-મેકકિંર્. (2011) 
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Advice2_Oct2011.pdf 

 વલ્ડગ કરસોતસિસ ઇચ્સસ્ટટયટૂ- બબઝનેસ તવધાઉટ કચ્સફ્લટટઃ ધ બબઝનેસ કેસ ફોર કમ્ય તનટી કસસેસટ (2007) 
http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/EMRIP/Advice2_Oct2011.pdf
http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

 

(િીઓપી 32) અિર આકારણી 
 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

પ્રોજેટટ, કાયગક્રમો અને નીતતઓ આતથિક રીતે સિમ, સામાજજક રીતે સમાન અને પયાગવરણની દૃક્ષ્ટ્ટએ ટકાઉ છે 
તેની ખાતરી કરવા માટે અસર આકારણી કરવામાું આવે છે. અસર એ કાયગવાહીના કારણે શ ું થરે્ અને તેના વર્ર 
શ ું નહીં થાય તેનો તફાવત છે. 
 
અિર આકારણી એ મહત્ત્વનો તનણગય લેવામાું આવે કે પ્રતતબદ્ધતા દર્ાગવવામાું આવે તે અર્ાઉ તવકાસની 
દરખાસ્તથી જૈવર્ૌતતક, સામાજજક અને અસય અસરને ઓળખવી, આર્ાહી કરવી, મલૂ્યાુંકન કરવ ું અથવા તેને 
ઘટાડવાની પ્રકક્રયા છે.  
સ્ત્રોતઃ 

 ઇસટરનેર્નલ એસોતસયેર્ન ફોર ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ (આઇએઆઇએ) 
www.iaia.org 

 
સીઓપીની અિર આકારણી જોર્વાઈ એ પ્રસ્તાતવત નવી ખાણ સ તવધા અને/અથવા વતગમાન ખાણ સ તવધામાું 
એવા નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવાથી ખાણ િેત્રમાું સભ્યોને લાગ  થતી જોર્વાઇઓ છે જેનાથી સ્થાતનક સમ દાયો તથા 
આસપાસના પયાગવરણને અસર કરવાની િમતા ધરાવે છે. આ સુંજોર્ો હાજર હોય ત્યારે આરજેસીમાું જોડાયા 
પછીના સમયર્ાળાથી અથવા છેલ્લા સકટિકફકેર્ન ઓકડટથી કરવામાું આવેલા ફેરફાર, બેમાુંથી જે વહલે  ું હોય ત્યારે 
ખાણની સ તવધામાું આ જરૂકરયાત લાગ  થાય છે. પિાતવતી પ ક્ષ્ટ્ટની અપેિા રાખવામાું આવતી નથી.  
 
સીઓપીની અસર આકારણી જોર્વાઇ માનવ અવિકાર, િામદુાવયક િામેલગીરી, મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત પવૂગ 
માડહતગાર િહમતી, નાના પ્રમાણમાાં ખાણ, પનુઃવિવાિ, જૈવવવવવિતા અને ખાણનુાં પનુઃવિવાિ અને બાંિ 
કરવાની જોર્વાઇઓ સાથે વાુંચીને લાગ  કરવાની રહરેે્. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ખાણો તવકસાવવાના અને સુંચાલનના કામમાું અસર આકારણી એક ટકાઉ વલણ અપનાવવામાું મહત્ત્વની ભતૂમકા 
ર્જવે છે. અસર, લાર્ો અને તવતવધ દૃક્ષ્ટ્ટકોણથી તેને ઘટાડવાની બાબતો તથા ર્રૂઆતથી લઇને કામર્ીરીના 
અંત સ ધીની બાબતો ધ્યાનમાું લેતા આ પ્રકક્રયા ખાણની કડઝાઇન, બાુંધકામ, સુંચાલન અને બુંધ કરવા સ ધી 
ખાણના સમગ્ર આય ષ્ટ્યને ધ્યાનમાું લેવાના વલણને પ્રોત્સાકહત કરે છે. 
 
અસર આકારણીનો હતે   પ્રોજેટટની અસરોને ઓળખવી, તવશ્લેષણ કરવાનો અને મલૂ્યાુંકન કરવાનો છે જેથી 
નકારાત્મક અસરો ઘટાડવા અને હકારાત્મક અસર વધારવા માટેના પર્લાું લઇ ર્કાય. અસરના મલૂ્યાુંકનની 
તવર્તો પ્રવતૃત્ત અને તેની અસરના સમપ્રમાણમાું હોવી જોઈએ અને પરોિ અસર તથા સુંચતયત અસરોને ધ્યાનમાું 

http://www.iaia.org/
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લેવી જોઈએ. ખાણો મયાગકદત જીવન ધરાવે છે તેથી આકારણી પ્રકક્રયામાું ખાણ માટે તથા તેને બુંધ કરવાની 
અસરોન ું તવશ્લેષણ સામેલ હોવ ું જોઈએ. તેથી આકારણી માટેની સમયમયાગદામાું ખાણના આય ષ્ટ્યકાળ તસવાયની 
બાબતોને ધ્યાનમાું લઇને સ્થાતનક જરૂકરયાતો તથા પ્રાથતમકતાઓને ર્ણતરીમાું લેવી જોઈએ.  
 
ખાણનો પ્રોજેટટ નવો હોય તે જ તબક્કામાું પ્રોજેટટની પ્રવતૃત્તને ધ્યાનમાું રાખીને ર્ક્ય એટલી વહલેી અસર 
આકારણી થવી જોઈએ. પ્રોજેટટની કડઝાઇનમાું તે એક મ ખ્ય ઇન-પ ટ છે અને તે પરૂતા પ્રમાણમાું વહલેી કરવી 
જોઈએ જેથી એ બાબત તનતિત થાય કે તવકલ્પો તવચારાયા છે અને કડઝાઇનના તનણગયમાું અસર ઘટાડવાના 
પર્લાું લઇ ર્કાય. અસરન ું મલૂ્યાુંકન ઇચ્છતા કાયદામાું જૈવર્ૌતતક પયાગવરણ પર અસર આકારણી હોઇ ર્કે 
અથવા એક વધારે સુંકબલત વલણનો સમાવેર્ થઇ ર્કે જેમાું સામાજજક અને આતથિક અસરો પણ સામેલ હોય. 
ર્ોધકાયગના તબક્કામાું અસર આકારણી કાયદા હઠેળ થતી નથી, પરુંત   આમ છતાું તે બબઝનેસ માટે પ્રોજેટટના કદ 
અને પ્રકારને ધ્યાનમાું રાખીને અસરને ઓળખવા તથા તેના સુંચાલન માટે એક મહત્ત્વની વ્યહૂરચના છે. 
 
અસર આકારણી પ્રકક્રયાનો એક મહત્ત્વનો ઘટક અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને ચાવીરૂપ રે્રધારકોની કહસ્સેદારી 
અને/અથવા જોડાણ છે. અસર આકારણીમાું તેમની સામેલર્ીરી ર્રૂઆતના તબકે્ક મેળવવી જોઈએ અને 
સમ દાયો, સરકાર, ઉદ્યોર્ અને અસય કહસ્સેદારોને આ પ્રકક્રયા દરતમયાન બચિંતાઓ સમજવા, મલૂ્યાુંકન કરવા અને 
ચચાગ કરવા માટે પરૂતો સમય આપવો જોઈએ. સુંઘષગ પેદા થવાની ર્ક્યતા ખાસ કરીને ખાણ તવકાસની મુંજ રીના 
સુંદર્ગમાું આ પ્રકક્રયા સુંવેદનર્ીલ હોવી જરૂરી છે. 
 
અસર આકારણી સામાસય રીતે પાયાના અભ્યાસ સાથે ર્રૂઆત થાય છે, જે ર્ોધકાયગ દરતમયાન ર્રૂ થઇ ર્કે છે. 
આ અભ્યાસ એવી રીતે કડઝાઇન કરેલા હોવા જોઈએ જેથી જગ્યા આધાકરત પયાગવરણ અંરે્ તથા પ્રોજેટટ પવેૂના 
રેસડ પ્રસ્થાતપત કરવા પ્રોજેટટની સામાજજક અસરો અંરે્ આવશ્યક માકહતી એકત્ર કરી ર્કાય. દરખાસ્તની પ્રકૃતત 
તથા સ્થળના આધારે પાયાના અભ્યાસ વષગમાું ઓછામાું ઓછા એક વખત કરવાની જરૂર હોય છે જેથી સ્થાતનક 
પયાગવરણ અથવા સામાજજક સુંદર્ગમાું બદલાવપાત્ર, ઋત  આધાકરત અને પકરવતગનર્ીલ પ્રવતૃત્તને જાણી ર્કાય.  
 
એસવાયનગમેસટલ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ (ઇઆઇએ) એ એવી પ્રકક્રયા છે જે પ્રોજેટટથી મળતા લાર્ો તથા તેનાથી 
ઉદર્વતી તવપરીત પયાગવરણીય અસરોને ઓળખે છે. ઇઆઇએ એ પ્રોજેટટની પ્રકૃતત્ત, કદ અને અસરના પ્રમાણમાું 
હોવી જોઈએ. તવકાસની મુંજૂરી મેળવવા ઇચ્છતા ખાણ પ્રોજેટટ માટે તે સામાસય રીતે પણૂગ અને તવતધવત અસર 
આકારણી અભ્યાસ હોય છે જેમાું વતગમાન પયાગવરણના તવર્તવાર સરવે, સુંર્તવત અસરન ું મોડેબલિંર્ અને 
તવકલ્પો, કહસ્સેદારો સાથે એક તવસ્તતૃ તવચારતવમર્ગને ને ધ્યાનમાું લેવામાું આવે. જૈવતવતવધતા, નકામા ખડકોન ું 
વ્યવસ્થાપન અને ખાણના પ નઃવસવાટ તથા બુંધ કરવા અંરે્ વલણ સામાસય રીતે આકારણીના દાયરાનો કહસ્સો 
હોય છે. (આ મ દ્દાઓ પર વધ  માકહતી માટે આરજેસી માર્ગદર્ગન જ ઓ.) 
 
સોતર્યલ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ (એસઆઇએ)માું આયોજજત દરતમયાનર્ીરી (નીતતઓ, કાયગક્રમો, યોજનાઓ, 
પ્રોજેટટ્સ) અને આ દરતમયાનર્ીરીના કારણે સજાગતા કોઈ પણ સામાજજક ફેરફારના પ ૃ્ થકરણ, દેખરેખ અને 
ઇચ્ચ્છત તથા અતનચ્ચ્છત સામાજજક પકરણામોના વ્યવસ્થાપનનો સમાવેર્ થાય છે જે હકારાત્મક અથવા નકારાત્મક 
હોઇ ર્કે છે. એસઆઇએમાું માનવ અતધકારો, શ્રમ અને રોજર્ાર, બલિંર્, આરોગ્ય અને સુંઘષગ જેવી બાબતોનો 
સમાવેર્ થવો જોઈએ. અસય પ્રાસુંબર્ક પકરબળોમાું તવસ્તતૃ રાજકીય સુંદર્ગ, આતથિક સુંદર્ગ અને સ્થાતનક ખાદ્યાન્ન 
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સ રિાનો સમાવેર્ થાય છે અને સમ દાય માટેના કેટલાક જોખમો અને ફાયદાનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. આકારણીમાું 
અસરગ્રસ્ત પિોના ઇનપ ટનો સમાવેર્ હોવો જોઈએ અને તેમાું જમીન અને પરુંપરાર્ત અતધકારો, આજીતવકા 
(ખાસ કરીને આતથિક અથવા ર્ૌતતક તવસ્થાપનનો ખતરો સહન કરતા કહસ્સેદારોના જૂથ માટે જેમ કે નાના 
ખાણકમીઓ અને ખેરૂ્તો માટે), રોજર્ાર/કોસરાટટના મ દ્દા અને વસતીના તવશ્લેષણ સામેલ હોવ ું જોઇએ. ખાસ 
કરીને એસઆઇએ પ્રકક્રયામાું સમ દાય જમીન અને સ્ત્રોતના મલૂ્યાુંકન માટે પોતાના ઐતતહાતસક અને વતગમાન 
અતધકારોને કઇ રીતે સમજે છે તે બાબત સમાવવી જોઈએ. એસઆઇએ તવકાસલિી હોવ ું જોઈએ, સ્થાતનક અને 
પ્રાદેતર્ક તવકાસ અને સમ દાતયક આજીતવકામાું હકારાત્મક યોર્દાન તથા સુંઘષગ અને કહિંસા જેવા ચાવીરૂપ જોખમોને 
ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ. આ વલણ કહસ્સા આધાકરત હોવ ું જોઇએ અને જોખમો ઘટાડાના પર્લાું તથા સુંર્તવત 
લાર્ોના અમલીકરણની કડઝાઇન હોવી જોઈએ. 
 
હ્ય મન રાઇટ્સ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ (એચઆરઆઇએ) એ પ્રમાણમાું નવો તવચાર છે અને ઘણા લોકો દ્વારા તેને 
ઉર્રતી શે્રષ્ટ્ઠ પદ્ધતત ર્ણાવાય છે. માનવ અતધકાર અસરને ઘણી વાર એસઆઇએના તત્વ તરીકે ર્ણવામાું આવે 
છે. જોકે, ઘણી પકરન્સ્થતતમાું એસઆઇએ કોઇ મ દ્દાને સુંપણૂગ રીતે અને ઉંડાણપવૂગક તપાસે નહીં અને જોખમો તથા 
સુંર્તવત પકરણામોનો અંદાજ ન મેળવે તેવી ર્ક્યતા રહ ેછે. તેથી એક અલર્ એચઆરઆઇએ વધારે યોગ્ય રહરેે્. 
એચઆરઆઇએમાું માનવ અતધકારો અંરે્ નીતતઓ, કાયગક્રમો, પ્રોજેટટ અને દરતમયાનર્ીરીનો સમાવેર્ થાય છે. 
અસરો તવતવધ પ્રકારની હોય છે. – પ્રવતૃત્ત કે દરતમયાનર્ીરીના કારણે માનવ અતધકારની ન્સ્થતત સ ધરે તો તેને 
હકારાત્મક કહવેાય. માનવ અતધકારની ન્સ્થતત વણસે તો તેને નકારાત્મક કહવેાય. એચઆરઆઇએને બબઝનેસ અને 
માનવ અતધકારો અંરે્ ય એન માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંત હઠેળ પે્રકરત માનવ અતધકાર ડય  કડબલજસસ પ્રકક્રયા સાથે જોડી 
ર્કાય છે અને એવા સચૂકો છે કે તે માનવ અતધકારની બચિંતા અંરે્ પ્રોજેટટમાું નોંધપાત્ર પ્રમાણમાું જોખમ ઘટાડે 
છે. 
 

C. મહત્ત્વના માળખાઓ અને વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય 
સામાજજક અને પયાગવરણીય આકારણી અને વ્યવસ્થાપન પ્રણાબલ અંરે્ ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન 
(આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 1 (2012)માું પ્રોજેટટના જીવનકાળ દરતમયાન સામાજજક અને પયાગવરણીય 
કામર્ીરીના મહત્ત્વ પર ર્ાર મકૂવામાું આવ્યો છે. આઇએફસી ધોરણો સામાજજક અને પયાગવરણીય આકારણીની 
એક પ્રકક્રયાની ર્લામણ કરે છે જે સુંર્તવત સામાજજક અને પયાગવરણીય જોખમો તથા પ્રોજેટટની અસરો અંરે્ 
સુંકબલતપણે તવચારણા કરે છે.  
 
રાટરીય અને।અથવા રાજ્યનો કાયદોકાયદા 
મોટા ર્ાર્ના દેર્ોમાું રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અને/અથવા રાજ્ય સ્તરે પયાગવરણીય અસર આકારણી અને સામાજજક 
અસર આકારણીને લર્તા કાયદા લાગ  કરવામાું આવ્યા છે. તમામ કાયગિેત્રમાું સભ્યો લાગ  પડતા કાયદા અને 
તનયમનથી વાકેફ હોય તે જરૂરી છે.  
 

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 
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સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 
 િીઓપી 32.1: અિર આકારણી અને યોજનાઓ: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો આયોજન અને નવી ખનન 

સવુવિાઓની માંજૂરી અથવા પ્રવતગમાન સવુવિાઓમાાં નોંિપાત્ર ફેરફારો દરવમયાન, પયાગવરણીય અને 
િામાજજક અિર, અને િાંકળાયેલી પયાગવરણીય અને િામાજજક વ્યવસ્થાપન યોજનાઓની આકારણી પણૂગ 
કરશે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ખાણ સ તવધામાું તવસ્તરણ, ખરીદી અને અસય રોકાણ તથા નોંધપાત્ર ર્ોધકાયગ પ્રવતૃત્ત માટે ચકાસણી 
કરવા આ પ્રકક્રયા અમલમાું હોવી જોઈએ જેનાથી એ નક્કી થવ ું જોઈએ કે સુંર્તવત પયાગવરણીય અને 
સામાજજક જોખમો અને અસરો છે કે નહીં જેના માટે અસર આકારણીની જરૂર પડે. 

o અસર આકારણીન ું સ્વરૂપ અને સમય ઘણી વખત લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા વ્યાખ્યાતયત થાય છે. 
અસર આકારણીની ર્રૂઆત ર્ક્ય એટલા પ્રારુંબર્ક તબક્કામાું થઇ જવી જોઈએ. 

o અસર આકારણી પણૂગ કરવા માટે જોઈતો સમય સામાસય રીતે દરખાસ્તની જકટલતાન ું કામ છે, છતાું 
ઘણી વખત તે સ્થાતનક તનયમનકારી વ્યવસ્થામાું વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવે છે. 

o અસર આકારણી પયાગવરણીય અને સામાજજક જોખમો અને અસર માટેની વ્યાપક પ્રણાબલના સુંદર્ગમાું 
થવી જોઈએ. પ્રણાબલમાું સામેલ હોવ ું જોઈએઃ 

 એક તવસ્તતૃ નીતત જેમાું પયાગવરણીય અને સામાજજક ઉદે્દર્ો અને પ્રોજેટટને માર્ગદતર્િત 
કરતા તસદ્ધાુંતોને વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવ્યા હોય; 

 પયાગવરણીય અને સામાજજક જોખમો અને અસરોને ઓળખવાની પ્રકક્રયા; 
 જોખમો અને અસરને ધ્યાનમાું લે તેવા વ્યવસ્થાપન કાયગક્રમો; 
 વ્યવસ્થાપન પ્રણાબલના અમલીકરણ માટે તનધાગકરત ભતૂમકા, જવાબદારીઓ અને 

સત્તાવાળાઓ; 
 કહસ્સેદાર સાથે જોડાણ, દેખરેખ અને સમીિા માટે તથા ફકરયાદના તનકાલ માટે પ્રકક્રયા. 

o ઓળખવામાું આવેલા પયાગવરણીય અને સામાજજક જોખમોને હાથ ધરવા માટે વ્યવન્સ્થત એટર્ન 
પ્લાન અને પ્રકક્રયા પ્રસ્થાતપત કરવી જોઈએ તથા લાગ  પડતા કાયદા, તનયમનો અને પરવાનાન ું 
અન પાલન થાય તેની ખાતરી કરવી જોઈએ. 

o મોટા ર્ાર્ના તવકસીત દેર્ોમાું અસર આકારણી માટે તનયમનો છે ત્યારે કેટલાક કકસ્સામાું આવી 
પ્રકક્રયાના અમલીકરણ અને દેખરેખ માટે અપરૂતા સ્ત્રોત હોઈ ર્કે છે. આવી ન્સ્થતતમાું આરજેસીના 
સભ્યોએ યોગ્ય પ્રકક્રયા અસર આકારણી વલણના અમલીકરણને વળર્ી રહવે  ું જોઈએ. 
 
 

 િીઓપી 32.2: પાયાની ન્સ્થવત, વવકલપો અને પ્રવતગમાન માપદાંિો: અસરોની આકારણી સવગગ્રાહી, પ્રકૃતતને 
અને પકરયોજનાના માપને યોગ્ય રહરેે્ અને સામકૂહક રીતે નીચેની આકારણીઓને આવરી લેરે્:  
 આધારરેખાની પકરન્સ્થતતઓ,  
 અને જ્યાું લાગ  પડતા હોય ત્યાું, સુંરચનાના તવકલ્પોને કે, જે નકારાત્મક અસરોને ઘટાડે, અને  
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 માનવ અતધકારો, શ્રમ અને રોજર્ાર, બલિંર્, આરોગ્ય અને ઘષગણ સુંબતધત અસરો સકહત, પયાગવરણીય 
અને સામાજજક અસરો.  

  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જોખમો અને અસરને ઓળખવાનો આધાર તાજેતરના પયાગવરણીય અને સામાજજક પાયાના ડેટા પર 
હોવો જોઈએ જે પ્રોજેટટની પ્રકૃતત્ત, પ્રમાણ અને જોખમના પ્રમાણમાું હોય. ર્ોધકાયગના તબકે્ક જે 
યોગ્ય લારે્ તે મોટા કદના ખાણ પ્રોજેટટના તબકે્ક અલર્ હોઈ ર્કે છે.  

o અસર આકારણીમાું તમામ સુંબ ુંતધત પયાગવરણીય અને સામાજજક જોખમો અને અસરોને ધ્યાનમાું 
લેવી જોઈએ જેમાું જોખમો તથા માનવ અતધકારો, શ્રમ અને રોજર્ાર, બલિંર્, આરોગ્યના મ દ્દા અને 
સુંઘષગ પર અસરનો સમાવેર્ થવો જોઈએ. અસય સુંબ ુંતધત પકરબળોમાું આતથિક પકરદૃશ્ય, વહીવટ 
અને ખાદ્યાન્ન સ રિા સામેલ હોવા જોઈએ.  

o આકારણીમાું યોગ્ય હોય ત્યાું પ્રોજેટટની કડઝાઇનના વૈકચ્લ્પક વલણના તવશ્લેષણનો સમાવેર્ થવો 
જોઈએ. ઘટાડવાના આ અગ્રતાક્રમન ું પાલન થવ ું જોઈએ જેમાું અસર ઘટાડવા કરતા તેને ટાળવાને 
વધ  પ્રાથતમકતા મળવી જોઈએ. 

o આકારણીમાું કોઇ પણ ઇસફ્રાસ્રટચર, જેમ કે રસ્તા, વીજ મથકો, બુંદર, કમગચારી હાઉતસિંર્ વરે્રેની 
અસરને ધ્યાનમાું લેવાની રહરેે્ જે ખાણ કામર્ીરીને ટેકો આપવા માટે રચવામાું આવ્યા હોય. 
સમ દાય અને પ્રાદેતર્ક તવકાસના સુંર્તવત આંતરજોડાણને તવચારણામાું લેવ ું જોઈએ.  

o માનવ અતધકાર અસર આકારણી (એચઆરઆઇએ) એ તેના માળખા તરીકે આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ 
અતધકાર કાયદાનો ઉપયોર્ કરવો જોઇએ અને મકહલા, બાળકો અને વદૃ્ધો તથા સમાજના હાુંતસયામાું 
રહી ર્યેલા વર્ગ પર અલર્ અલર્ અસરને ધ્યાનમાું લેવી જોઈએ. માનવ અતધકાર અસરને 
સામાજજક/પયાગવરણીય અસર આકારણી તરીકે અથવા સ્વતુંત્ર આકારણી તરીકે મલૂ્યાુંકન કરવી 
જોઈએ. 

 
 િીઓપી 32.3: િામેલગીરી: અિરોની આકારણીમાાં અિરગ્રસ્ત િમદુાયો અને ડહસ્િેદારો અને યોગ્ય 

વવષય વનટણાત તજજ્ઞોનો િમાવેશ થતો હશે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o કહસ્સેદારો સાથે જોડાણ (સામેલર્ીરી) એ એક ચાલ  પ્રકક્રયા છે જેમાું કહસ્સેદારોન ું તવશ્લેષણ, બાહ્ 

પ્રત્યાયન, તવચારતવમર્ગ અને નોંધણી સામેલ હોય છે. (િમદુાય િાથે િામેલગીરી માટે આરજેસી 
માર્ગદતર્િકા જ ઓ) ; 

o સામેલર્ીરી કાયગક્રમની પ્રકૃતત અને જકટલતામાું ઘણી તવતવધતા હોઈ ર્કે છે અને તે પ્રોજેટટના 
દરજ્જજા, જોખમો અને સુંર્તવત તવપરીત અસરના પ્રમાણમાું હોવી જોઈએ. કાયગક્રમમાું અસરગ્રસ્ત 
સમ દાયોની લાિબણકતા અને રસન ું પ્રતતબબિંબ પડવ ું જોઈએ અને બબનલાર્દાયક ન્સ્થતતમાું રહલેા 
અથવા નબળા વર્ગને અથગપણૂગ કહસ્સેદારી પરૂી પાડવી જોઈએ.  

o યોગ્ય રીતે લાયકાત ધરાવતા અને અન ર્વી તનષ્ટ્ણાતોએ અસર આકારણી કરવી જોઈએ. ઘણી 
વખત પાયાનો અભ્યાસ કરવા અને અસર આકારણીના પકરણામોની નોંધણી માટે તવરે્ષજ્ઞોની મદદ 
લેવાની જરૂર પડે છે. સમકિ લોકો દ્વારા તૈયાર કરાયેલ હોય અથવા સ્વતુંત્ર કુંપની દ્વારા સમીિા 
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તપાિોઃ 
 શ ું તમારી પાસે પયાગવરણીય તેમજ સામાજજક જોખમો અને અસરના વ્યવસ્થાપન માટે એક એકુંદર વ્યવસ્થા છે જે 

પયાગવરણીય અને સામાજજક અસર આકારણીનો સમાવેર્ કરે? 

 શ ું તમારી અસર આકારણી દ્વારા ઓળખવામાું આવેલા જોખમો અને અસરોને હાથ ધરવા માટે તસસ્ટમમાું કાયગયોજના 
સ્થાપવાનો તથા પ્રકક્રયાનો સમાવેર્ થાય છે ખરો? 

 શ ું અસર આકારણી તમામ નવા ખાણ પ્રોજેટટ માટે પ્રારુંબર્ક તબકે્ક ર્રૂ થવી જોઈએ અથવા તમારા તનયુંત્રણ હઠેળ વતગમાન 
કામર્ીરીમાું નોંધપાત્ર ફેરફારો કરવાની જરૂર પડે છે? 

 શ ું તમે યોગ્ય હોય ત્યાું એક સુંકબલત વલણ અપનાવો છો જે માનવ અતધકાર, બલિંર્, આરોગ્ય અને સુંઘષગના મ દે્દ સામાજજક 
અને પયાગવરણીય અસર આકારણીન ું સુંયોજન કરે? 

 શ ું તમે ઘટાડો કરવાના ક્રમન ું પાલન કરો છો જેમાું અસર ઘટાડવા કરતા તેને ટાળવાની તરફેણ કરવામાું આવે છે? 

 તમે તમારી અસર આકારણીમાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને કહસ્સેદારોને કઇ રીતે જોડો છો અને તવષયના જાણકારોને કઇ રીતે 
સાુંકળો છો? 

કરવામાું આવી હોય તો અસર આકારણી (અથવા તે મ જબ માનવામાું આવતી) વધારે તવશ્વસનીય 
રહરેે્.  

o અસર આકારણીના તારણોને જાહરેમાું તવતરીત કરવા જોઈએ અને તે એવી રીતે હોવા જોઈએ જે 
સરળતાથી એટસેસ કરી ર્કાય તથા સીધી રીતે અસરગ્રસ્ત વસતી માટે સમજણપાત્ર હોય.  
 

સ્ત્રોતઃ આઇએફસી પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 1 (2012) – સોતર્યલ એસડ એસવાયનગમેસટલ એસેસમેસટ એસડ મેનેજમેસટ 
તસસ્ટમ.  
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  
 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર અસર આકારણી અંરે્ વધારાની માકહતી છે: 

  એસગ્લો અમેકરકા – સોતસયો ઇકોનોતમક એસેસમેસટ ટલૂબોટસ (એસઇએટી) 
www.angloamerican.com/development/social/seat 

 બીપી’સ હ્ય મન રાઇટ્સ એસેસમેસટ ટનર્હ, ઇસડોનેતર્યા (2002) 

www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/I/hria_summary_Ta

ngguh_HRIA_1736.pdf 

 બીએચપી બબબલટન- સોતસયલ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ 

www.bhpbilliton.com/home/aboutus/regulatory/Documents/perSection11SocialImpactsAndManage
ment.pdf 

 કોમદેવ- ધ ઓઇલ, રે્સ એસડ માઇતનિંર્ સસ્ટેનેબલ કમ્ય તનટી ડેવલપમેસટ ફુંડ 

www.commdev.org/ 

 ડેતનયલ ફે્રસટસ – સોતસયલ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ ઓફ કરસોસગ પ્રોજેટટસ (2012) 

www.csrm.uq.edu.au/Portals/0/Publications/Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf 

 એનવાયનગમેસટલ લો એલાયસસ વલ્ડગવાઇડ – ર્ાઇડબકૂ ફોર ઇવેલ્ય એકટિંર્ માઇતનિંર્ પ્રોજેટટ ઇઆઇએએસ 

(2010) 

www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf 

 ર્ાઇડ ટ  હ્ય મન રાઇટ્સ ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ એસડ મેનેજમેસટ (એચઆરઆઇએએમ) (2010) 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+
Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management 

 હ્ય મન રાઇટ્સ ઇમ્પેટટ કરસોતસિસ સેસટર 

www.humanrightsimpact.org/ 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.angloamerican.com/development/social/seat
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/I/hria_summary_Tangguh_HRIA_1736.pdf
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloads/I/hria_summary_Tangguh_HRIA_1736.pdf
http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/regulatory/Documents/perSection11SocialImpactsAndManagement.pdf
http://www.bhpbilliton.com/home/aboutus/regulatory/Documents/perSection11SocialImpactsAndManagement.pdf
http://www.commdev.org/
http://www.csrm.uq.edu.au/Portals/0/Publications/Social-impact-assessment-of-resource-projects1.pdf
http://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/Full-Guidebook.pdf
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate_Site/Guide+to+Human+Rights+Impact+Assessment+and+Management
http://www.humanrightsimpact.org/
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 ઇસટરનેર્નલ એલટગ  –કનજ્ફ્લટટ સેન્સસકટવ બબઝનેસ પે્રક્ટટસ – ર્ાઇડસસ ફોર એટસરેક્ટટવ ઇસડસ્રીઝ 

(2005) 

www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ એસોતસયેર્ન ફોર ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ – ઇમ્પેટટ એસેસમેસટ (2012) 

www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/fasttips/Fastips_1%20Impact%20Assessment.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ)- કમ્ય તનટી ડેવલપમેસટ ટલૂકકટ 

(2012) 

www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-

toolkit 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ)- ગડૂ પે્રક્ટટસ ર્ાઇડસસ ફોર 
માઇતનિંર્ એસડ બાયોડાયવતસિટી (2006) 

www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – હ્ય મન રાઇટ્સ ઇન ધ માઇતનિંર્ 
એસડ ઇસડસ્રી. ઇક્સટગે્રકટિંર્ હ્ય મન રાઇટ્સ ડય ૂકડબલજસસ ઇનટ  કોપોરેટ કરસ્ક મેનેજમેસટ પ્રોસેતસસ (2012) 

www.icmm.com/page/75929/integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-
management-processes 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કાઉન્સસલ (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 1 – એસેસમેસટ એસડ મેનેજમેસટ ઓફ 
એનવાયનગમેસટલ એસડ સોતર્યલ કરસ્ટસ એસડ ઇમ્પેટટ્સ (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf?MO
D=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કાઉન્સસલ (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 1 – એસેસમેસટ એસડ મેનેજમેસટ ઓફ 
એનવાયનગમેસટલ એસડ સોતર્યલ કરસ્ટસ એસડ ઇમ્પેટટ્સ (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b29a4600498009cfa7fcf7336b93d75f/Updated_GN1-

2012.pdf?MOD=AJPERES 

 કરયો કટસટો- વ્હાય હ્ય મન રાઇટ્સ મેટર (2013) 

www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-
_English_version.pdf 
 

  

http://www.international-alert.org/sites/default/files/publications/conflict_sensitive_business_practice_all
http://www.iaia.org/publicdocuments/special-publications/fasttips/Fastips_1%20Impact%20Assessment.pdf
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/news-and-events/news/articles/icmm-presents-updated-community-development-toolkit
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
http://www.icmm.com/page/75929/integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes
http://www.icmm.com/page/75929/integrating-human-rights-due-diligence-into-corporate-risk-management-processes
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3be1a68049a78dc8b7e4f7a8c6a8312a/PS1_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b29a4600498009cfa7fcf7336b93d75f/Updated_GN1-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/b29a4600498009cfa7fcf7336b93d75f/Updated_GN1-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_human_rights_guide_-_English_version.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 33) કુશળ કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન 
 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કુશળ કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન (એએસએમ) એ ર્ોધકાયગ, ખેંચી કાઢવાના કાયગ, પ્રોસેતસિંર્ અને 
પકરવહનના સરળ સ્વરૂપની ઔપચાકરક કે અનૌપચાકરક કાયગવાહી છે. એએસએમ એ સામાસય રીતે ઓછી મડૂી 
વપરાર્ ધરાવે છે અને તેની ઉચ્ચ કામદારલિી ટેકનોલોજીનો ઉપયોર્ કરે છે. એએસએમમાું વ્યન્ટતર્ત ધોરણે 
તથા પકરવાકરક જૂથમાું કામ કરતા પ ર ષો અને મકહલાઓનો સમાવેર્ થાય છે જે ર્ાર્ીદારીમાું અથવા સહકારીના 
સભ્ય તરીકે અથવા અસય પ્રકારના કાનનૂી સુંર્ઠનો કે સેંકડો અથવા હજારો ખાણકામદારો ધરાવતા સાહસોના 
સભ્ય તરીકે કામ કરે છે.  

 

સ્ત્રોતઃ 
 ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ ર્ાઇડસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ સપ્લાય ચેઇસસ ઓફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કચ્સફ્લટટ-

અફેટટેડ એસડ હાઇ-કરસ્ક એકરયા- સચ્પ્લમેસટ ઓન ર્ોલ્ડ, સેકસડ એકડર્ન (2012) 
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm 

 

સીઓપીની કુશળ કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન કલમ એવી ખાણ એકમોને લાગ  પડે છે જે સભ્યના તનયુંત્રણ 
અથવા તેની કામર્ીરીની નજીક ન હોય તેવી રીતે એએસએમ ધરાવે છે. એએસએમ જ્યારે સભ્યના તનયુંત્રણ હઠેળ 
થાય ત્યારે તે પ્રમાણીકરણના દાયરામાું આવે છે અને તે વ્યવહારસુંકહતા સાથે સ મેળ સાથે તેવી ર્ક્યતા છે. સભ્યો 
દ્વારા સોન ું, હીરા અને પ્લેકટનમ જૂથની ધાત  ઓ એએસએમ ઉત્પાદકો પાસેથી મેળવવામાું આવે ત્યારે કુશળ 
કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન  પાસેથી પ્રાચ્પ્તની જોર્વાઇઓ પણ લાગ  થરે્. 

 

સીઓપીની કુશળ કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન જોર્વાઇઓ િામદુાયીક િામેલગીરી, મળૂવનવાિી લોકો, 
અિર આકારણી, િલામતી અને ખાણ બાંિ કરવાનુાં આયોજન જોર્વાઇ તથા કુશળ કામદાર અને નાના પાયાના 
ખનનમાાંથી પ્રાપ્પ્ત, જે યોગ્ય હોય તેની સાથે વાુંચીને અમલમાું લેવાની રહરેે્.  

 

નોંધ કરો કે આરજેસી ચેઇન ઓફ કસ્ટડી (સીઓસી) માપદુંડો (5105)માું સીઓસી માપદુંડ હઠેળ લાયક સામગ્રી 
માટેની સીઓપીની કુશળ કામદાર અને નાના પાયાનુાં ખનન કલમના અમલીકરણની જરૂર પડે છે.  

 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાન ું ખનન (એએસએમ) એ ખાણન ું સૌથી જૂન ું સ્વરૂપ છે. 0999માું ઇસટરનેર્નલ લેબર 
ઓરે્નાઇઝેર્ન દ્વારા એવો અંદાજ કાઢવામાું આવ્યો હતો કે 71 દેર્ોમાું લર્ર્ર્ બે કરોડ લોકો એએસએમમાું 
સકક્રય છે અને વધ  01 કરોડ લોકો તેમની આજીતવકા માટે તે િેત્ર પર આધાકરત છે અને તે સુંખ્યા તનયતમત રીતે 
ટાુંકવામાું આવે છે. તવતવધ દેર્ોમાું નાના કદના ખાણકમીઓ માટે તવતવધ ર્બ્દો વપરાય છે જેમ કે રે્લેમ્સી, 
ઓપેઇલસગ, ય બેર્ી અથવા વબેર્ી, પેનસગ, કડર્સગ, રે્કરમ્પસગ, તપકકિનસગ અને પોકેટ માઇનસગ.  
 

http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
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એએસએમ એ ઉત્પાદન પ્રણાબલ છે જે સ્થાતનક લોકોને રોકડ આવક કમાવામાું મદદ કરે છે ર્લે તે ર્મે તેટલી 
નાની હોય. તે ર્રીબો અને કોરાણે રહી ર્યેલા લોકોને આજીતવકા મેળવવામાું મદદ કરે છે જેમાું ઘણી વખત 
એકબીજાની આજીતવકા પ્રવતૃત્તની પતૂતિ માટે કૃતષ, પ્રાણી સુંવધગન અને તર્કાર જેવી કામર્ીરી કરે છે અને 
પયાગવરણીય કે આતથિક કટોકટી વખતે સહાયાત્મક કામર્ીરી કરે છે. કોઈ પણ સ્થળે એએસએમની જનસુંખ્યાના 
કદ પ્રમાણે પ્રવતૃત્તમાું ઘટાડો થરે્ જે બદલાતા સ્થાતનક અને રાષ્ટ્રીય પયાગવરણીય સુંજોર્ોન ું પ્રતતબબિંબ પાડે.  

એએસએમ ઊંચ ું મલૂ્ય ધરાવતી, ઓછો જ્થો (પકરવહનમાું સરળતા) અને સરળતાથી વેપાર થતી કોમોકડટી, જેમ 
કે હીરા, સોન ું, રુંર્ીન પ્થરો અને ચાુંદી વરે્રે માટે વધારે વ્યાપક છે. એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ 
(એઆરએમ) એ સામાજજક અને પયાગવરણીય રીતે જવાબદાર ખાણકામ માટે માપદુંડો નક્કી કરત  ું સ ુંર્ઠન છે. એક 
અંદાજ પ્રમાણે તવશ્વમાું નવા સોનાના વાતષિક ઉત્પાદનના 12 ટકા અને 20 ટકા હીરાન ું ઉત્પાદન એએસએમ દ્વારા 
થાય છે. કેટલાક તવકાસર્ીલ દેર્ોમાું એએસએમ ઉત્પાદન રાષ્ટ્રીય ખનીજ ઉત્પાદનના 80 ટકા સ ધી હોઈ ર્કે છે.  

આ જોર્વાઇ હઠેળ આરજેસીનો ઉદે્દર્ એવા વલણને પ્રોત્સાકહત કરવાનો છે જે એએસએમ અને મોટા પ્રમાણમાું 
ખાણકાયગ (એલએસએમ) કામર્ીરીના સહ-અન્સ્તત્વને ટેકો આપે અને કાનનૂી, વ્યવસ્થા અન સાર, ર્ક્ય નાના-
કદના ખાણ કાયગના તવકાસને યજમાન સમ દાયો અને સરકારો સાથે સહયોર્થી પ્રાયોજજત કરે. કેટલાક સુંજોર્ોમાું 
સરકાર અગ્રણી ભતૂમકા ર્જવી ર્કે છે, અસયમાું એનજીઓ અથવા તવકાસ એજસસીઓ સહાયક હોઈ ર્કે છે અને 
કેટલાકમાું એલએસએમએ સ ધારાને પ્રોત્સાકહત કરવામાું પે્રરક ભતૂમકા ર્જવવાની હોઈ ર્કે છે. આવા કકસ્સામાું 
સ્થાતનક સમ દાયો અને એએસએમ કાયગકરો કહસ્સેદારી આધાકરત વલણમાું કેસિસ્થાને હોય છે.  
 

એએસએમ િેત્ર માટે ચાવીરૂપ મ દ્દામાું સામેલ હોઈ ર્કે છેઃ 
 અનૌપચાકરક અથવા રે્રકાયદે દરજ્જજો; 
 એએસએમ પ્રકક્રયા અથવા મોટા પ્રમાણમાું ખાણ કાયગને સરકારે પ્રાથતમકતા આપી હોય ત્યાું આતથિક 

તવસ્થાપન માટે જમીન હસ્તર્ત કરવામાું કાનનૂી મ શ્કેલી; 
 મડૂીની અછત જે ઉત્પાદનને પાયાની પ્રકક્રયા તરીકે મયાગકદત કરી દે છે અને ઘણી વાર ઋણના બુંધન 

અથવા ર્રીબીની જાળમાું પકરણમે છે; 

 અતનયુંતત્રત, અયોગ્ય અને ઘણી વખત રે્રકાયદે ર્ાવ અને તવતરણ વ્યવસ્થા, જે કેટલાક કકસ્સામાું 
ગ નાઇત જૂથો સાથે જોડાણને પે્રકરત કરે છે; 

 પયાગવરણીય રીતે નબળું અને સામાસય રીતે આરોગ્ય અને સ રિાની નબળી કામર્ીરી; 
 સોનાના પ્રોસેતસિંર્ના કકસ્સામાું પારાનો અસ રબિત ઉપયોર્; 

 મકહલા અને સ્થળાુંતર કરનારા શ્રતમકો સકહત ખાણકામમાું મજૂરોન ું ર્ોષણ તથા બાળ મજૂરોનો ઉપયોર્; 

 યોગ્ય કાનનૂી માળખાનો અર્ાવ, જ્યાું તનયમન અન્સ્તત્વમાું હોય ત્યાું અમલીકરણનો અર્ાવ. 
 

જોકે જ્યાું આ મ દ્દાને હાથ ધરી ર્કાય છે ત્યાું એએસએમ એવા લોકો માટે વધારે યોગ્ય આજીતવકા બની ર્કે છે 
જેઓ તેમાું સુંકળાયેલા હોય. વધારે તવસ્તતૃ રીતે કહીએ તો રાષ્ટ્રીય આતથિક તવકાસમાું તે વધારે મોટ ું યોર્દાન 
આપનાર બને છે અને પ રવઠા શ ૃુંખલામાું નવી આતથિક તકો તથા વૈકચ્લ્પક આજીતવકાને મજબતૂ બનાવે છે.  
 

એલએસએમ અને એએસએમ સુંચાલકો વચ્ચેના સુંબ ુંધ જકટલ, નબળા હોઈ ર્કે છે અને પ્રતતક ળતા અને સુંઘષગમાું 
પકરણમી ર્કે છે. બ ુંને પિો જ્યારે કેટલાક સ્ત્રોત હોવાનો દાવો કરે જેમ કે સપાટીની નજીક સોન ું અથવા હીરાનો 
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જ્થો હોય અને એક કે બીજાને રે્રકાયદે ર્ણે ત્યારે સુંઘષગ પેદા થાય છે. દરેક ઓપરેટર બીજા માટે જે જોખમ 
પેદા કરે છે તેનો આધાર અનેક પકરબળો પર રહલેો છે. તેમાું સામેલ છેઃ 

 એવી ધારણા કે કોની પાસે જ્થો કાઢવા માટેનો અતધકાર છે અને કોણ જમીન પર સૌથી પહલેા આવ્ય ું 
હત  ું; 

 ક ર્ળ ખાણકમીઓ જેતે તવસ્તારમાું બહારથી આવ્યા છે, સ્થાતનક છે કે પછી સમ દાય આધાકરત છે; 

 તવસ્તારમાું એએસએમ મૌસમી છે, કાયમી છે કે ખનીજ માટેના ધસારાન ું પકરણામ છે; 

 તે કામચલાઉ ધોરણે છે કે પછી સ યોજજત છે; 

 આ અંરે્ સરકાર સકક્રય છે કે તનક્ષ્ટ્ક્રય અને તે કહતોમાું સયાતયક રીતે મધ્યસ્થી તરીકે કામ કરે છે કે નહીં, 
અને 

 મોટી અને નાની ખાણો માટે યોગ્ય કાનનૂી માળખ ું છે કે નહીં અને અસરકારક રીતે કામ કરે છે કે નહીં. 
 

મોટા કદની કુંપનીઓ ક ર્ળ ખાણકમીઓ સાથે વધ ને વધ  સુંવાદ કરરે્ અને સ્ત્રોત અને જમીન માટેની સ્પધાગને 
એવા સુંજોર્ો અને સુંબ ુંધોમાું પકરવતતિત કરરે્ જે પરસ્પર રીતે લાર્દાયક હોય. એકથી વધારે કહસ્સેદારો 
તધરજપવૂગક કામ કરવા પ્રતતબદ્ધ હોય અને સમાન ધ્યેય માટે રચનાત્મક રીતે કામ કરવા માુંર્તા હોય તો તે ઉકેલ 
ર્ોધવાન ું સરળ બને છે, પરુંત   હુંમેર્ા એવ ું હોત  ું નથી. અંતમા, મોટી કુંપનીઓ સ્થાતનક ખાણકમીઓ અને 
અસરગ્રસ્ત સમ દાયો સાથે કામ કરવામાું સફળ ન રહ ેતો તેન ું પકરણામ મોટી કુંપનીઓએ ર્ોર્વવ ું પડે છે. 
અન ર્વ પરથી જોવા મળય ું છે કે એએસએમને સ્થાતનક અને પ્રાદેતર્ક સામાજજક અને આતથિક તવકાસ માટે 
હકારાત્મક બળ માટે પકરવતતિત કરવાન ું કામ સરળ નથી જે એલએસએમ કામર્ીરી સાથે આરામથી સહઅન્સ્તત્વ 
ધરાવી ર્કે.  
 

ઘણા કહસ્સેદારો માને છે કે એએસએમ િેત્રને માસયતા આપવી એ મહત્ત્વની જરૂકરયાત છે. એએસએમ માટે યોગ્ય 
અને અસરકારક કાનનૂી માળખ ું તવકસાવવ ું એ પ્રથમ આવશ્યક કદમ છે. આ સરકારની ભતૂમકા છે ત્યારે મોટી 
ખાણ કુંપનીઓ આ િેત્રમાું જ્યાું યોગ્ય લારે્ ત્યાું સરકારી સ ધારાને સહાય કરવામાું મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવી ર્કે 
છે. એએસએમ િેત્રમાું પ્રકક્રયાને માસયતા આપવાના અસય મહત્ત્વના પાસામાું શ્રમબળના સુંર્ઠનના યોગ્ય 
સ્વરૂપનો સમાવેર્ થઇ ર્કે પછી તે બબઝનેસ આધાકરત હોય કે સહકારન ું મોડલ હોય, ઉત્પાદનના વેચાણ માટે 
યોગ્ય બજાર પ્રવેર્ અને શ્રમ માટે યોગ્ય વળતર હોય, સ ધારેલ આરોગ્ય અને સ રિા તથા પયાગવરણીય પ્રકક્રયાન ું 
સ ુંકલન હોય. અને તવતધવત અથગતુંત્રમાું કહસ્સેદારી (ટેટસના યોગ્ય સ્વરૂપ અને સ્તર સકહત) હોય. 
 

એએસએમ સાથે જવાબદાર એલએસએમ જોડાણમાું સામાસય રીતે નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છે:  

 

 ખાણ જીવન ચિના િાંશોિનથી લઇને ખાણ બાંિ કરવા સિુી દરેક તબકે્ક એએિએમ ડહસ્િેદારો િાથે 
પરામશગઃ એએસએમ સમ દાયને કુંપનીની પ્રવતૃત્તઓ અને ઇરાદાઓથી વાકેફ રાખવા; એલએસએમ 
પ્રવતૃત્તઓ વતગમાન ક ર્ળ ખાણકમીઓને કેવી રીતે અસર કરરે્ તે અલર્ તારવવ ું અને આ અસરોના 
વ્યવસ્થાપન માટે સુંય ટત રીતે આયોજન કરવ ું, સામાજજક-આતથિક પકરવતગનોના માપન માટે આધારરેખા 
સ્થાતપત કરવી, તકરારો ટાળવા માટે તવશ્વાસ પ્રસ્થાતપત કરવો અને મ ખ્ય કહસ્સેદારો વચ્ચે સુંબ ુંધો દૃઢ 
બનાવવા આવશ્યક છે. જવાબદાર કુંપનીઓ પ્રકક્રયામાું સામેલ થવા માટે ચાવીરૂપ પિોની િમતા ઊર્ી 
કરવાની જરૂકરયાત પણ સમજે છે. 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  251  

 

 

 આવથિક સ્થળાાંતરનુાં વ્યવસ્થાપન: વૈકચ્લ્પક આજીતવકા કાયગક્રમો ઘડવા અથવા કસસેર્ન પર ઝોન રચવા, 
જ્યાું એસએસએમને પિકારો વચ્ચે વાટાઘાટ થયેલી ર્રતોની સાથે ખનન કરવાની પરવાનર્ી હોય 
જેમકે, પ્રથમ ઘટનામાું કસસેર્નધારકને એએસએમ વેચવ ું કે નહીં અને કકિંમત કેવી રીતે નક્કી થરે્ જેવી 
બાબતોનો તેમાું સમાવેર્ થાય છે. વ્યવસાતયક આરોગ્ય અને સલામતી અને કારોબાર વ્યવસ્થાપન જેવા 
મહત્ત્વના મ દ્દાઓ પર િમતા તનમાગણ કરવાનો પણ તેમાું સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. જ્યાું લાગ  પડત  ું હોય 
ત્યાું કુશળ કામદારો અને નાના પાયાનુાં ખનન અને પનુવગિન પર સીઓપી જોર્વાઈ અને માર્ગદર્ગન 
જૂઓ. 

 એએિએમ પ્રવવૃત્તઓનુાં વ્યવિાવયકરણ: એલએસએમ3 કરતા એએસએમ પ્રવતૃત્તઓમાું જાનહાતનના 
બનાવો 90 ર્ણા વધ  સામાસય હોય છે. વ્યન્ટતર્ત રિણાત્મક સાધનોની સ લર્તા અને ઉપયોર્ 
સ ધારવા, ખડક તનષ્ટ્ફળતા થાય ત્યારે બચાવ પ્રયત્નોમાું સહાય કરવી અને પયાગવરણીય અસરો ઘટાડવા 
અને ખનીજ કરકવરી અને આવક વધારવા માટે ખનન અને શ દ્ધદ્ધકરણ પદ્ધતતઓમાું ફેરફારોને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટેના કાયગક્રમો એ એએસએમ ખનનનો દેખાવ સ ધારવા માટે એલએસએમ કુંપનીઓ દ્વારા હાથ 
ધરાયેલી પહલે પૈકીની કેટલીક પહલે છે. ઉદાહરણ તરીકે, દબિણ વેનેઝએલા અને ઉત્તરી તાસઝાતનયા 
બુંનેમાું ઔપચાકરક, મધ્યમ કદની ખનન કુંપનીઓને તેમની તમલકતો પર, તનધાગકરત તવસ્તારો પર 
અર્ાઉથી અન્સ્તત્વમાું રહલેા એએસએમની છૂટ આપવામાું આવી છે અને કુંપનીઓએ તેમનો વ્યવહાર 
સ ધારવા માટે ખાણકમીઓ સાથે કામ કય ાં છે. જવાબદારીની સમસ્યાઓ (કાયદેસરતા, પયાગવરણ) હોવા 
છતાું આ બસય ું છે અને કુંપનીઓ અને ક ર્ળ ખાણકમીઓ વચ્ચે થયેલી પકરણામી સમજૂતીઓ અને 
સુંબ ુંધોએ કાનનૂ પ્રકક્રયા અને સ ધારેલા વ્યવહાર, આવક, આરોગ્ય અને સલામતી માટે તકનીકી સહાયની 
જોર્વાઈના અમલ માટે એક મજબતૂ માળખ ું રચ્ય ું છે.4 

 એએિએમ િાંવેદીનશીલ ખાણ િલામતી અચિગમો: ખાણની સલામતી માટે સુંઘષગ ટાળી ર્કાય અને 
ઉપાય મેળવી ર્કાય તેવો અબર્ર્મ અપનાવવો આવશ્યક છે, જે ખાણ માટે અસરકારક હોવા ઉપરાુંત 
સમ દાય માટે સુંવેદનર્ીલ પણ છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચોરીઓ ઘટાડવા માટે સલામતી દળોને તૈનાત 
કરવામાું આવે છે પરુંત   વાસ્તવમાું કુંપની ભ્રષ્ટ્ટાચાર મારફતે, બળ અથવા ર્સ્ત્રોના અયોગ્ય ઉપયોર્ 
અથવા સુંઘષગ ઊર્ો કરીને તેમાુંથી ફાયદો ઉઠાવી ર્કે છે. સલામતીની સમસ્યા સીઓપીની િલામતી 
જોર્વાઈને અન રૂપ ઉકેલવી જોઇએ જે સલામતી અને માનવ અતધકારોના સ્વૈચ્ચ્છક તસદ્ધાુંતો આપે છે. 

 વવકાિ તકો શે્રટઠતમ બનાવવી: એલએસએમ તેની કામર્ીરી અને વ્યહૂાત્મક આયોજન મારફતે 
એએસએમ અથવા સુંબ ુંતધત પ્રવતૃત્તઓમાું સુંકળાયેલા સમ દાયોના તવકાસમાું યોર્દાન આપી ર્કે છે અને 
લાુંબા ર્ાળે સુંર્તવત જોખમોને કુંપની અને એએસએમ સમ દાય બુંને માટે તકમાું પકરવતતિત કરી ર્કે છે. 
એલએસએમ સ્થાતનક આતથિક તવકાસમાું કેવી રીતે મદદ કરી ર્કે છે તેના ઉદાહરણો નીચે મ જબ છેઃ 

o ખોરાક અને અસય સામગ્રી આયાત કરવાના સ્થાને સ્થાતનક લોકો પાસેથી ખરીદવી; 
o છાવણી તનમાગણ અને જાળવણી પ્રવતૃત્તઓમાું સ્થાતનક લોકોને રોજર્ારી આપવી; 
o સ્થાતનક માનવ મડૂી તનમાગણની સાથે વ્યવસાતયક તાલીમ અને એપે્રક્સટર્તર્પ પરૂી પાડવી જે 

અંતે ક ર્ળ રોજર્ાર તકમાું તબદીલ થાય છે; 

                                                 
3કહસટન, જે, (2007), કમ્ય તનટીઝ એસડ સ્મોલ સ્કેલ માઇતનિંર્ઃ એન ઇક્સટગે્રટેડ રીવ્ય ૂફોર ડેવલપમસેટ પ્લાતનિંર્, સીએએસએમ, 
વોતર્િંગ્ટન ડીસી. 
4
 ડેતવડસન, જ (1998), “વનેઝેએલા; બબક્લ્ડિંર્ પાટગનરતર્પ તવથ આકટિસનલ માઇનસગ,” માઇતનિંર્ એનવાયનગમસેટલ મેનજેમસેટ, વી 

6 એન 2. 
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o સ્થાતનક સમ દાયો અને/અથવા મોટી ખાણોની જરૂકરયાતો પણૂગ કરી ર્કે તેવા સ્થાતનક 
ઉદ્યોર્સાહતસકો અને કારોબારોના તવકાસને ટેકો આપવો. 

અસય પણ કેટલાક રસ્તાઓ છે જેના મારફતે એલએસએમ પ્રોજેટટના સહર્ાબર્તા અને સુંય ટત મોડલ 
અને કાયગક્રમ આયોજન અને અમલને આધારે સ્થાતનક સમ દાયના તવકાસમાું યોર્દાન આપી ર્કે છે, તે 
સ્થાતનક ર્ૌતક આંતરમાળખ ું (રસ્તા, પીવાના પાણીની સ લર્તા, સ્વચ્છતા વ્યવસ્થાતુંત્ર, ગ્રામ 
વીજળીકરણ)કે સામાજજક આંતરમાળખા (ર્ાળા, દવાખાન ું)માું સ  ધારાના સ્વરૂપમાું હોઇ ર્કે છે. તવકાસ 
કાયગક્રમો પર સ્થાતનક સમ દાયોની માબલકી સ તનતિત કરવા માટે તેમની જરૂકરયાતોની તેમની પોતાની 
આકારણીને આધારે સ્થાતનક સમ દાયો સાથે ર્ાર્ીદારીમાું આ તવકાસ કાયગક્રમોની તારવણી, આયોજન 
અને અમલ એક સર્ન્ટતકરણ પ્રકક્રયા છે જે તેમને ર્તવષ્ટ્યમાું તેમના પોતાના પ્રોજેટટ તૈયાર કરવા અને 
તનદેર્ કરવા વધ  સિમ બનાવે છે. 
 

 ખાણ બાંિ કરવાનુાં આયોજન: કકિંમતી ધાત  ઓના ઘણા ર્ુંડારોમાું જ્યારે ખાણ બુંધ થાય છે ત્યારે નવા 
કારીર્ર ખાણકમીઓન ું અંદરની તરફ સ્થળાુંતર અથવા વતગમાન એએસએમ પ્રવતૃત્તઓન ું તવસ્તરણ થાય 
છે. ખાણ બુંધ થયા બાદ એલએસએમ કુંપનીમાું નોકરી કરતા ખાણકમીઓ એએસએમ ખાણકમીઓ બની 
ર્કે છે. ખાણકમીઓ ત્યજી દેવાયેલા તવસ્તારોમાું ખોદકામ ર્રૂ કરી ર્કે છે, એલએસએમ કામર્ીરી માટે 
આતથિક રીતે લાર્દાયી નહીં ર્ણાતા નીચલા ગે્રડના તવસ્તારોમાું અથવા ર્ુંડારમાું ખનીજવાળો કાુંપ 
ધરાવતી નદીના પ્રવાહમાું કામ કરી ર્કે છે. 
ખાણ બુંધ કરતા પહલેા એએસએમ સાથે કામ કરીને અને ખાણ બુંધ કરવાના આયોજનમાું ખાણકમીઓને 
સામેલ કરીને એલએસએમ કુંપની અને તેના ર્વ્ય વારસા બુંનેને અને સ્થાતનક સમ દાયો અને 
ખાણકમીઓ માટે આજીતવકાનો આધારને લાર્ કરાવે તેવા પ નવગસનના નવીનતમ અબર્ર્મો ઓળખવ ું 
ર્ક્ય બનાવી ર્કાય છે. 

 
 

C. મખુ્ય પહલેો અને વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય 
સોન ું અને હીરામાું જવાબદાર એએસએમ વ્યવહાર માટે એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ (એઆરએમ) અને 
ડાયમસડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેકટવ ઇસટરનેર્નલ (ડીડીઆઇઆઇ) દ્વારા માપદુંડો ઘડવામાું આવ્યા છે.  
  
આઆરએમે ફેરરેડ લેબબલિંર્ ઓરે્નાઇઝેર્ન (એફએલઓ) સાથે ર્ાર્ીદારી કરીને 2011માું એએસએમ સોના માટે 
સયાયી વેપાર પ્રમાણીકરણ વ્યવસ્થાતુંત્ર ર્રૂ કરી હતી. એઆરએમ માને છે કે સયાયી વેપાર માકેકટિંર્ વ્યવહાર 
સ ધારવા માટે મ ખ્ય પ્રોત્સાહન તરીકે વતી ર્કે છે  અને સમ દાયો અને ખાણકમીઓને તેમન ું જીવન સ ધારવાની 
અને તનવસનતુંત્રના પ નઃસ્થાપનને સ તનતિત કરવાની નવી તક પરૂી પાડી ર્કે છે. ફેરરેડ-ફેરમાઇસડ સ્ટાસડડગનો 
પ્રારુંબર્ક દાયરો લેકટન અમેકરકા હતો ત્યારે અમલ માટે તેનો અવકાર્ વૈતશ્વક સ્તરે તવસ્તરી રહ્ો છે. 2013માું 
એઆરએમ-એફએલઓ ર્ાર્ીદારીની પણૂાગહ તત અલર્ ફેરરેડ અને ફેરમાઇસડ સ્ટાસડર્ડ ગસમાું પકરણમરે્ જે એએસએમ 
સુંર્ઠનોને લર્તા છે. 
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ડીડીઆઇઆઇએ કારીર્રી હીરા ખનન સાથે સુંકળાયેલા કહિંસાચાર અને અલ્પતવકાસના વારસાને તવકાસની દૃક્ષ્ટ્ટએ 
દૃઢ એકમમાું તબદીલ કરવા માટે તક ઊર્ી કરવા પર ર્ાર મકેૂલો છે, જેમાું લોકો ર્ાુંતતથી તેમની આજીતવકા રળી 
ર્કે છે. ડીડીઆઇઆઇએ 2008માું તસએરા બલયોન આકટિસનલ ડાયમસડ માઇતનિંર્ િેત્ર માટે સ્ટાસડર્ડ ગસ એસડ 
ર્ાઇડલાઇસસ જારી કરી હતી જેમાું સરકારો, રોકાણકારો અને દાતાઓ/સામાજજક સુંસ્થાઓ માટે વ્યન્ટતર્ત કલમો 
આપવામાું આવી હતી અને બાદમાું તે ડેવલપમેસટ ડાયમસડ ડ્રાફ્ટ સ્ટાસડડગ એસડ સકટિકફકેર્ન પ્રોગ્રામમાું ફેરવાઈ 
હતી. ત્યારથી ડીડીઆઇઆઇએ અનેક સરકારો સાથે કામ ર્રૂ કય ાં છે જેમાું કોંર્ોના સફળ માઇનર રજજસ્રેર્ન 
પ્રોગ્રામ (ડીઆરસી)નો પણ સમાવેર્ થાય છે. 
 
કમ્ય તનટી એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ (સીએએસએમ) પ્રોગ્રામન ું ર્રૂઆતમાું વલ્ડગ બેસક અંતર્ગત કરવામાું આવત ું 
હત  ું જે હવે ઇસટરનેર્નલ ઇચ્સસ્ટટયટૂ ઓફ એનવાયનગમેસટ એસડ ડેવલપમેસટ (આઇઆઇઇડી) દ્વારા એએસએમ 
નોલેજ પ્રોગ્રામના સર્જન મારફતે કરવામાું આવે છે. 
રાટરીય 
અનેક દેર્ોએ તેમના સ્થાતનક એએસએમ િેત્રો માટે કાનનૂી અને/અથવા તનયમનકારી માળખા તવકસાવ્યા છે, 
જ્યારે અસય કુંપનીઓ તે કદર્ામાું આર્ળ વધ્યા નથી. ખનન એકમ ધરાવતા સભ્યો માટે તેમની કામર્ીરીના 
તમામ અતધકારિેત્રોના મોટા પાયે અને નાના પાયે બુંને સુંર્તવત અને ખનન કામર્ીરીને અસર કરતા હોય તેવા 
લાગ  પડતા કાયદા અને તનયમનોથી વાકેફ હોવ ું આવશ્યક છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 
 િીઓપી 33.1.એ:  જોિાણ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો, જ્યાું ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયે 

ખનન(એએસએમ) સભ્યનાું તનયુંત્રણ હઠેળ તેમના પોતાના કાયગિેત્રમાું ન હોય:a). સભ્યના સમ દાયની 
સામેલર્ીરીના અબર્ર્મો (30)ના અને સામાજજક અને પયાગવરણીય અસરોની આકારણીઓ (32)ના 
ર્ાર્રૂપે એએસએમ સાથે પ્રત્યિ રીતે સામેલ થરે્; 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o એસએસએમ સાથે સુંબ ુંધની જવાબદારી સુંબ ુંતધત વ્યવસ્થાપકને માથે અને કેટલીક વખત 
સમ દાય સાથે જોડાણ અને તવકાસ કાયગક્રમો માટે જવાબદાર વ્યન્ટતને માથે હોવી જોઇએ. યોગ્ય 
નીતતઓ ઘડવા, તાલીમ, વ્યહૂાત્મક આયોજન અને પર્લા માટે અન ર્વી અને તનષ્ટ્ણાત 
સહાયની જરૂર પડી ર્કે છે. આ બાબતે સામાસય માકહતી માટે િમદુાયીક િામેલગીરી અને 
અિર આકારણી માર્ગદર્ગન જૂઓ. 

 િીઓપી 33.1.બી: વ્યવિાવયકરણ અને ઔપચાડરકતા: b). બહ તવધ-કહસ્સેદારોની પહલે સકહતની 
પહલેોમાું સહર્ાર્ી બનરે્, જે એએસએમના વ્યાવસાતયકરણ અને ઔપચાકરકરણને, પકરન્સ્થતતને અન કળૂ 
આવે તે રીતે સિમ બનાવરે્. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
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o યજમાન દેર્ના કાયદા દ્વારા જ્યાું ક ર્ળ કામદારોના ખનનને કાયદેસર તરીકેની માસયતા મળી 
નથી તેવા કકસ્સાઓમાું સભ્યોએ એએસએમ ઔપચાકરકતા પ્રત્યે અબર્ર્મ બાબતે સરકાર સાથે 
કામ કરવ ું જોઇએ. જોકે, કેટલીક પકરન્સ્થતતઓમાું તે ર્ક્ય નથી તે સ્વીકારાયેલ ું છે. 

o એએસએસ ઉત્પાદકો સકહતના મ ખ્ય કહસ્સેદારો સાથે પરામર્ગ કરીને પહલેો ઘડવી જોઇએ અને 
તેનો હતે   એએસએમના સુંર્ઠન, ઔપચાકરકતા, વ્યવસાતયકરણ અને કાયદેસરતામાું મદદ 
કરવાનો હોવો જોઇએ. 

o એલએસએમ-એએસએમ પહલે માટેની તકોમાું નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થાય છેઃ 
 એએસએમ િેત્ર સાથે ઔપચાકરક ર્ાર્ીદારી સ્થાપવી; 
 જે ઝોન માઇતનિંર્ લીઝ પર મોટા પાયે ખનન માટે અયોગ્ય ર્ણવામાું આવ્યા છે તે 

ઝોનને અંકકત કરો (તનયમનકારી સત્તાવાળાઓને સાથે રાખીને); 
 આ તવસ્તારોના કાનનૂી ખનન ટાઇટલ કાનનૂી અને સુંર્કઠત એએસએમને પાસ કરવા 

(તનયમનકારી સત્તાવાળાઓને સાથે રાખીને); 
 ટેકનીકલ અને અસય સ ધારા માટે તધરાણ (લોન) પરૂી પાડવી; 
 તવતવધ મ દ્દાઓ (ઉદાહરણ તરીકે, વ્યવસાતયક આરોગ્ય, નવપ્રાચ્પ્ત, ખનન અને 

પ્રોસેતસિંર્ પદ્ધતતઓ, મલૂ્ય વધગન પ્રકક્રયાઓ, સુંર્ઠનીય અને નાણાકીય વ્યવસ્થાપન, 
તવસ્ફોટકો વ્યવસ્થાપન) પર ખાણકમીઓને સહાય અને તાલીમ આપવી; 

 ખનીજ ર્ુંડારના તનધાગરણમાું ખાણકમીઓને મદદ કરવી (તધરાણની સ લર્તાની સહાય 
સાથે); 

 સુંકટ પ્રતતકક્રયા સેવાઓ પરૂી પાડવી; 
 ખાણકમીઓને પ્રોસેતસિંર્ સેવાઓ આપવી અથવા સ ધારેલી ટેટનોલોજી સાથે અસરકારક 

પ્રોસેતસિંર્ સ તવધાઓનો તેમની જાતે અમલ કરવા માટે તેમની િમતાન ું તનમાગણ કરવ ું; 
 વધારાની સહાય મેળવવા માટે સરકારી તવર્ાર્ો, એનજીઓ, મજૂરસુંઘો અને 

આંતરરાષ્ટ્રીય એજસસીઓ સાથે જોડાણ કરવ ું; 
 સયાયી વેપાર વ્યવસ્થાઓ સાથે માકેકટિંર્ અને વાબણજ્જ્યકરણ પર માર્ગદર્ગન પરૂ ું 

પાડવ ું; 
 વૈકચ્લ્પક આજીતવકા, આતથિક તવકાસ અને એએસએમ સમ દાયોમાું અસય સ ધારાઓ માટે 

સકક્રય રીતે સહાય કરવી; 
 ર્ક્ય તેટલો વધ  માલસામાન અને સેવાઓ સ્થાતનક રીતે સોસગ કરીને વ્યાપક 

સમ દાયને સહાય કરવી; 
 સમ દાય સાથે જોડાણની ર્રત તરીકે બાળમજૂરી નાબ દ કરવી; 
 જાતત જાગતૃત અને સર્ન્ટતકરણ કાયગક્રમો મારફતે એએસએમ સમ દાયોમાું મકહલાઓની 

ન્સ્થતત સ ધારવી; 
 સુંઘષગને સહાયના જોખમને દૂર કરતી હોય તેવી પહલેોને સહાય કરવી જેમકે, 

સચ્પ્લમેસટ ઓન ર્ોલ્ડના પકરતર્ષ્ટ્ટ 1થી લઇને ઓઇસીડી ડયકૂડબલજસસ ર્ાઇડસસમાું 
તનધાગકરત કયાગ મ જબ ખનીજોની પાઇપલાઇન સ રબિત કરવી. 
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તપાિોઃ 
 તમારા કામર્ીરીના તવસ્તારમાું કોઇ એએસએમ થાય છે કે નહીં તેની તમન ેખબર છે?  

 જો એસએસએમ થત ું હોય તો તમે એએસએમ ઉત્પાદક સાથ ેસીધા સુંકળાયલેા છો અન ેતઓે કોઇ સામાજજક 
અન ેપયાગવરણીય આકારણીઓમાું સમાતવષ્ટ્ટ છે? 

 એએસએમના વ્યવસાતયકરણ અને ઘડતરમાું યોર્દાન આપતી પહેલમાું તમ ેર્ાર્ લીધલેો છે? 

સ્ત્રોતઃ કોમદેવ/સીએએસએમ/આઇસીએમએમ – વકકિંર્ ટરેૂ્ધર: હાઉ લાર્જ-સ્કેલ માઇતનિંર્ કેન એસરે્જ તવથ 
આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇનસગ (2008) અને ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ ર્ાઇડસસ ઓન ધ 
રીસ્પોન્સસબલસપ્લાય ચેઇસસ ઓફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કનજ્ફ્લટટ-અફેટટેડ એસડ હાઇ-કરસ્ક એકરયાઝ, સેકસડ એકડર્ન 
(2012). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાના ખનન પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 
 

 એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ (એઆરએમ) 
http://www.communitymining.org/ 

 એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ (એઆરએમ) – બલર્લાઇઝેર્ન ર્ાઇડ ફોર આકટિસનલ એસડ 
સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ (એએસએમ) – ડ્રાફ્ટ ફોર કડસ્કર્ન (2011) 
www.communitymining.org/attachments/059_ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.pdf 

 એલાયસસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ (એઆરએમ) – રોક સોબલડ ચેસજીસ ફોર રીસ્પોન્સસબલ માઇતનિંર્ 
(2011) 
www.communitymining.org/attachments/059_RSC_FINAL_web_low.pdf 

 અંગ્લોર્ોલ્ડ અર્ાુંતત – એપ્રોચ ટ  આકટિસનલ એસડ સ્મોલ સ્કેલ માઇતનિંર્ (2006) 
www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-
mining.htm 

 આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ ઇન પ્રોટેટટેડ એકરયાઝ એસડ કક્રકટકલ ઇકોતસસ્ટમ્સ પ્રોગ્રામ 
(એએસએમ-પીએસીઇ) 
www.asm-pace.org 

 આકટિસનલ ર્ોલ્ડ કાઉન્સસલ (AGC) 
www.artisanalgold.org/home 

 કોમદેવ-આકટિસનલ એસડ સ્મોલ સ્કેલ માઇતનિંર્ (એએસએમ) (2012) 
commdev.org/section/topics/artisanal_mining 

 કોમદેવ/સીએએસએમ/આઇસીએમએમ – વકકિંર્ ટરેૂ્ધર: હાઉ લાર્જ-સ્કેલ માઇતનિંર્ કેન એસરે્જ તવથ 
આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇનસગ (2008) 
commdev.org/content/document/detail/2018/ 

 કમ્ય તનટીઝ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ (સીએએસએમ) – હોસ્ટેડ બાય વલ્ડગ બેસક ગ્રપૂ 
www.artisanalmining.org/index.cfm 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.communitymining.org/
http://www.communitymining.org/attachments/059_ARM_Series5_Legalisation_guide_ASM.pdf
http://www.communitymining.org/attachments/059_RSC_FINAL_web_low.pdf
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.asm-pace.org/
http://www.artisanalgold.org/home
http://commdev.org/section/topics/artisanal_mining
http://commdev.org/content/document/detail/2018/
http://www.artisanalmining.org/index.cfm


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  256  

 

 

 ડાયમસડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેકટવ (ડીડીઆઇ) – આકટિસનલ એલ્ય તવયલ ડાયમસડ માઇતનિંર્ (2009) 
www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php 

 ડાયમસડ ડેવલપમેસટ ઇતનતર્યેકટવ (ડીડીઆઇ) – તમકેનાઇઝેર્ન ઓફ આકટિસનલ એલ્ય તવયલ ડાયમસડ 
માઇતનિંર્ઃ બેકરયસગ એસડ સટસેસ ફેટટસગ (2010) 
www.ddiglobal.org/login/Upload/Mechanisation-Alluvial-Artisanal-Diamond-Mining.pdf 

 એસ્ટેલી લેતવન બલતમટેડ – પજ્બ્લકેર્સસ 
www.estellelevin.com 

 હ્ય મન રાઇટ્સ વોચ – એ પોઇઝનસ તમટસ. ચાઇલ્ડ લેબર, મરક્ય રી એસડ આકટિસનલ ર્ોલ્ડ માઇતનિંર્ 

ઇન માલી (2011)  
www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (આઇએલઓ) – ફેટટ્સ ઓન સ્મોલ સ્કેલ માઇતનિંર્ 
www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ ઇસસ્ટીટયટૂ ફોર એનવાયનગમેસટ એસડ ડેવલપમેસટ (આઇઆઇઇડી) – કરસ્પોક્સડિંર્ ટ  ધ 
ચેલેસજ ઓફ આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ઃ હાઉ કેન નોલેજ નેટવકગ હલે્પ? (2013) 
pubs.iied.org/16532IIED.html?c=energy/mining 

 ગ્લોબલ મક્ય ગરી પ્રોજેટટ – ગ્લોબલ ઇમ્પેટટ્સ ઓફ મક્ય ગરી સપ્લાય એસડ કડમાસડ ઇન સ્મોલ-સ્કેલ 
માઇતનિંર્ (2007)  
www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%2
0to%20UNEP%20GC24.pdf 

 ઓઇસીડી ડય ૂકડબલજસસ ર્ાઇડસસ ઓન ધ રીસ્પોન્સસબલ સપ્લાય ચેઇસસ ઓફ તમનરલ્સ ફ્રોમ કનજ્ફ્લટટ-
અફેટટેડ એસડ હાઇ-કરસ્ક એકરયાઝ, સેકસડ એકડર્ન (2012) 
www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એનવાયનગમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) ગ્લોબલ મક્ય ગરી પાટગનરતર્પ – એ પે્રક્ટટકલ 
ર્ાઇડઃ કરડય તસિંર્ મક્ય ગરી ય ઝ ઇન આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ ર્ોલ્ડ માઇતનિંર્ (2012) 
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%
20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એનવાયનગમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) ગ્લોબલ મક્ય ગરી પાટગનરતર્પ – એનાબલતસસ ઓફ 
ફોમગલાઇઝેર્ન એપ્રોબચસ ઇન ધ આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ ર્ોલ્ડ માઇતનિંર્ િેત્ર બેઝ્ડ ઓન 
એટસપીકરયન્સસસ ઇટવાડોર, મોંર્ોબલયા, પેર , તાસઝાતનચયા એસડ ય ર્ાસડા (2012) 
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_AR
M/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf 

 ધ વલ્ડગ બેસક-જેસડર ડાઇમેસર્સસ ઓફ આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ઃ એ રેતપડ એસેસમેસટ 
ટલૂકકટ (2012) 
commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf 
 
 

  

http://www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php
http://www.ddiglobal.org/login/Upload/Mechanisation-Alluvial-Artisanal-Diamond-Mining.pdf
http://www.estellelevin.com/
http://www.hrw.org/sites/default/files/reports/mali1211_forinsertWebUpload_0.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf
http://pubs.iied.org/16532IIED.html?c=energy/mining
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.oecd.org/fr/daf/inv/mne/mining.htm
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://commdev.org/userfiles/Gender_and_ASM_Toolkit.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 34) પનુવગિન 
 

 

A.  વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

પનુવગિનનો સુંદર્ગ ર્ૌતતક તવસ્થાપન (રહઠેાણમાું પકરવતગન કે તેને ગ માવવ ું) અને આતથિક તવસ્થાપન (સુંપતત્ત કે  
સુંપતત્ત મેળવવાના માધ્યમોન ું ન  કસાન, જે પ્રોજેટટ સુંબ ુંતધત જમીન સુંપાદન અને/અથવા જમીનના મયાગકદત 
ઉપયોર્ના પકરણામે આવકના સ્ત્રોતો કે આજીતવકાના સાધનો ગ માવવા તરફ દોરી જાય છે) એમ બુંને સાથે છે. 
 
ર્ૌતતક કે આતથિક તવસ્થાપનના પકરણામે અસરગ્રસ્ત લોકો કે સમ દાયો પાસે જમીન સુંપાદન કે જમીનના મયાગકદત 
ઉપયોર્નો ઇનકાર કરવાનો અતધકાર હોતો નથી ત્યારે ફરજજયાત પ નવગસન થાય છે. આવ ું આ પ્રકારના 
કકસ્સાઓમાું બને છેઃ (i) જમીનને કાયદેસર જપ્ત કરવામાું આવે કે જમીનના ઉપયોર્ પર કામચલાઉ કે કાયમી 
પ્રતતબુંધ મકૂવામાું આવે અને (ii) જો ગ્રાહક અને તવકે્રતા વચ્ચેની વાટાઘાટ તનષ્ટ્ફળ તનવડે અને ગ્રાહક જમીન 
જપ્ત કરવાનો તવકલ્પ અજમાવે કે જમીનના ઉપયોર્ પર કાયદેસર પ્રતતબુંધો લાદે ત્યારે ફરજજયાત પ નવગસન 
થાય છે. 
સ્ત્રોત 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 5: લેસડ એન્ટવબઝર્ન એસડ 
ઇનવોલ્ય સટરી કરસેટલમેસટ (2012) 
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.p
df?MOD=AJPERES 

 
સીઓપીની પનુવગિન કલમ ખાણ િેત્રમાું સભ્યોને લાગ  પડે છે, જ્યાું પ નવગસનન ું આયોજન કરવામાું આવ્ય ું છે 
અથવા થઈ રહ્ય ું છે. આ જરૂકરયાત એવી ખાણ સ તવધાઓમાું ઊર્ી થાય છે, જ્યાું આ પ્રકારના સુંજોર્ો આરજેસીમાું 
જોડાયા પછીના સમયર્ાળા દરતમયાન અથવા છેલ્લી ખરાઈ આકારણી પછી ફેરફારો - તેમાુંથી સૌથી છેલ્લે જે 
થાય છે તે મારફતે ઊર્ા થાય છે. પિાતવતી તનયમોન ું પાલન અપેબિત નથી.  
 
નોંધઃ સ્થાતનક લોકોના પ નવગસન માટે સીઓપીની મળૂવનવાિી લોકો અને મતુત પવૂગ માડહતગાર િહમતી કલમ 
હઠેળ ફ્રી, પ્રાયર એસડ ઇસફોમગડ કસસેસટ (એફપીઆઇસી) પ્રકક્રયા ર્રૂ કરવાની જરૂર પડરે્.  
 
િમદુાયીક િામેલગીરી, મળૂસ્થાવનક લોકો અને મતુત પવૂગ માડહતગાર િહમતી અને અિર આકારણી માટે 
માર્ગદર્ગન પ્રકરણો પણ જ ઓ. 
 

B.   મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
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જ્યાું વ્યાવસાતયક રીતે ફાયદાકારક કાચી અને અશ દ્ધ ધાત   કે ખનીજો મળે ત્યાું ખાણ પ્રોજેટટ્સ તવકસાવવામાું આવે 
છે અને કેટલીક વખત તે સ્થાતનક સમ દાયના તવકાસ-સુંબુંતધત તવસ્થાપન તરફ દોરી જઈ ર્કે છે. જોકે અન ર્વ 
દર્ાગવે છે કે ફરજજયાત પ નવગસન અસરગ્રસ્ત લોકો અને સમ દાયો માટે લાુંબા ર્ાળાની હાડમારીમાું પકરણમી ર્કે 
છે. જ્યારે સ ધી યોગ્ય રીતે વ્યવસ્થાપન કે સુંચાલન કરવામાું ન આવે ત્યાું સ  ધી ફરજજયાત પ નવગસન લાુંબા 
ર્ાળાની ર્રીબીમાું પકરણમી ર્કે છે, તેમજ અસરગ્રસ્ત લોકોને જે તવસ્તારમાું તવસ્થાતપત કરવામાું આવ્યા હોય ત્યાું 
પયાગવરણને ન કસાન અને સામાજજક તણાવ ઊર્ો થઈ ર્કે છે. આ કારણોસર ફરજજયાત પ નવગસન ટાળવ ું જોઈએ 
અથવા ર્ક્ય તેટલ ું ઓછું કરવ ું જોઈએ. જ્યાું અપવાદરૂપ સુંજોર્ોમાું તે ટાળી ર્કાય તેમ ન હોય, ત્યાું તવસ્થાતપત 
વ્યન્ટતઓ અને યજમાન સમ દાયો પર ન કસાનકારક અસર ઓછી કરવા યોગ્ય પર્લાુંન  ું આયોજન અને 
અમલીકરણ સાવચેતીપવૂગક કરવ ું જોઈએ.  
 
વાટાઘાટ મારફતે થતી સમજૂતીઓ જમીન જપ્ત કરવાની પ્રકક્રયા ટાળવામાું અને લોકોને બળજબરીપવૂગક ખસેડવા 
સરકારી સત્તામુંડળનો ઉપયોર્ ન કરવામાું મદદ કરે છે. સામાસય રીતે આ પ્રકારની સમજૂતીઓ અસરગ્રસ્ત 
વ્યન્ટતઓ કે સમ દાયોને વાજબી અને યોગ્ય વળતર તેમજ અસય પ્રોત્સાહનો કે ફાયદા આપીને, અને સચૂના અને 
સોદાબાજીની ર્ન્ટતના અસુંત  લનન ું જોખમ ઘટાડીને થઈ ર્કે છે. જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું આ પ્રકારની સમજૂતીઓ 
મારફતે સભ્યોને જમીન અતધકારો સુંપાકદત કરવા અને/અથવા મેળવવા પ્રોત્સાકહત કરવામાું આવે છે. જોકે 
વાટાઘાટમાું સામેલ જમીનદારો પાસેથી જમીન ર્ાડે લેતા ર્ણોતતયા જેવા નબળા લોકોના અતધકારોને પણ 
ધ્યાનમાું લેવા જોઈએ.  
પ નવગસન માટે વળતરના મ દે્દ કૃતષ પર આધાકરત આજીતવકા સમ દાયો માટે જમીનના બદલામાું જમીનથી ર્રૂઆત 
થવી જોઈએ, નહીં કે રોકડ આધાકરત વળતર ઓફર કરીને. પ નવગસનમાું ખાતરી મળવી જોઈએ કે પ નસ્થાગતપતોની 
આજીતવકા અને આતથિક ન્સ્થતતમાું સ  ધારો થયો છે તેમજ સ્થાતનક ખાદ્ય સ રિા નબળી પડી નથી. પ નવગસન માટેની 
વાટાઘાટોમાું મકહલાઓ સકહત તમામ અસરગ્રસ્ત વ્યન્ટતઓ અને સમ દાયો જોડાવા જોઈએ અને વાટાઘાટો સુંપણૂગ 
અસર આકારણી આધાકરત હોવી જોઈએ.  
 
પ નવગસન સાથે સુંબ ુંતધત તમામ તનણગયો અને યોજનાઓમાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયોના અબર્પ્રાયો અને જરૂકરયાતોને 
ધ્યાનમાું લેવી જોઈએ, જેમાું છૂટછાટની અંદર કામ કરતા ક ર્ળ ખાબણયા સામેલ છે. ધ્યાનમાું લેવા મ ખ્ય 
મ દ્દાઓમાું નવી સાઇટ્સ પર વળતર, આજીતવકા, મકાન અને વસવાટની ન્સ્થતત તેમજ સમ દાયની સામાજજક અને 
સાુંસ્કૃતતક સાતત્યતા સામેલ છે. ઐતતહાતસક, ધાતમિક કે સાુંસ્કૃતતક િક્ષ્ટ્ટએ મહત્ત્વપણૂગ સાઇટ્સ કે ચીજવસ્ત  ઓના 
સુંરિણ કે સ રબિત હરેફેર માટે સુંમતતની વ્યહૂરચના તવકસાવવાની જરૂર પણ ઊર્ી થઈ ર્કે છે. ઉપરોટત 
મ દ્દાઓમાું જાતત જકટલ પકરમાણ છે અને મકહલાઓના કહતો જળવાઈ રહવેા જોઈએ, અપેિાઓ પણૂગ થવી જોઈએ 
અને ર્ાર્ીદારી હાુંસલ થવી જોઈએ. પ નવગસન અને ખાણકામના આયોજનના અંતે ખાણકામ પછી બાકી રહતેી 
જમીનને વ્યન્ટતઓ અને/અથવા સમ દાયોને પરત કરવાની ર્ક્યતાનો તવચાર કરવો જોઈએ. 
 

C.    મખુ્ય આંતરરાટરીય િાિનો 
 

અદ્યતન ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પરફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5 (જાસય આરી, 2012) જમીન 
સુંપાદન અને ફરજજયાત પ નવગસન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય માપદુંડો પ્રદાન કરે છે, જે આરજેસી માપદુંડોમાું સ ુંદબર્િત 
છે. આઇએફસી પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5ના હતે  ઓ નીચે મ જબ છેઃ 
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 તવસ્થાપન ટાળો અને પ્રોજેટટની કડઝાઇનના તવકલ્પો ચકાસી ટાળી ન ર્કાય તો લઘ તમ તવસ્થાપન 
હાથ ધરો. 

 બળજબરીપવૂગક ખસેડવાન ું ટાળો. 
 નીચેના તવકલ્પો અજમાવી જમીન સુંપાદન કે જમીનના ઉપયોર્ પર અંક ર્ોની સામાજજક અને 

આતથિક અસરો ટાળો, અથવા જ્યાું ટાળી ન ર્કાય ત્યાું તેને લઘ તમ કરો 
i. પ્રતતસ્થાપન ખચે સુંપતત્તના ન કસાન બદલ વળતર પરૂ ું પાડવ ું અને 
ii. પ નવગસન કામર્ીરીઓનો અમલ માકહતીની યોગ્ય જાહરેાત, ચચાગતવચારણા સાથે તેમજ 
અસરગ્રસ્ત લોકોની સ માકહતર્ાર ર્ાર્ીદારી સાથે થાય તેવી સ તનતિતતા કરવી 

 તવસ્થાતપત વ્યન્ટતઓની આજીતવકા અને જીવનના ધારાધોરણો સ ધારો, અથવા પ નઃસ્થાતપત કરો. 
 પ નઃસ્થાતપત સાઇટ્સ પર સ રિા સાથે રહઠેાણની જોર્વાઈ કરી ર્ૌતતક તવસ્થાતપત વ્યન્ટતઓની 

મળૂભતૂ ન્સ્થતતમાું સ  ધારો કરો. 
 
આઇએફસી ર્ાઇડસસ નોટ 5 (જાસય આરી, 2012) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5ને સ સ ુંર્ત છે અને માપદુંડોની જરૂકરયાતો 
પર વધારાન ું માર્ગદર્ગન પ્રદાન કરે છે.  
 
નોંધઃ આઇએફસી પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5 સ્વૈચ્ચ્છક રીતે થયેલા જમીનના સોદાઓના પકરણામે થતા પ નવગસનને લાગ  
પડતા નથી (એટલે કે જેમાું બજારના ર્ાવ સોદા થાય છે અને તવક્રતા પર વેચાણ કરવાન ું દબાણ હોત  ું નથી અને 
વાટાઘાટ તનષ્ટ્ફળ તનવડે તો ગ્રાહક જપ્ત જપ્ત કરવાનો કે અસય ફરજજયાત પ્રકક્રયાઓ હાથ ધરવાનો તવકલ્પ 
અજમાવી ર્કે નહીં). 
 
પરૂતાું રહઠેાણનો અતધકાર 2007ના ય નાઇટેડ નેર્સસ હાઈ કતમર્ન ઓન હ્ય મન રાઇટ્સ માર્ગદર્ગનનો તવષય છે, 
જે ‘તવકાસ આધાકરત તનષ્ટ્કાસન અને તવસ્થાપન પર સુંય ટત રાષ્ટ્ર મળૂભતૂ તસદ્ધાુંતો અને માર્ગદર્ગનો’ રાષ્ટ્રોને 
જણાવે છે. આ માર્ગદતર્િકા તવકાસ આધાકરત તનષ્ટ્કાસન વતગમાન આંતરરાષ્ટ્રીય માનવાતધકારોના માપદુંડોનો ર્ુંર્ 
કરીને હાથ ધરવામાું નહીં આવે તેવી સ તનતિતતા કરવા અપનાવવામાું આવતી ઉપાયો અને પ્રકક્રયાઓ પર કેક્સિત 
છે.  
 

D.   સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 િીઓપી 34.1: પનુવગિન: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો બબનસ્વૈચ્ચ્છક પ નવગસનને ટાળરે્. જ્યાું પ નવગસન 

ટાળી ર્કાય તેમ ન હોય, ત્યાું આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય તનર્મ(આઇએફસી) કાયગદેખાવ માનક 5ને સ સુંર્ત 
હોય તે રીતે, પ્રતતકળૂ અસરોને ઘટાડવા માટેના સુંર્ાળપવૂગક આયોજન અને અમલીકરણ માટેના 
સયનૂતમ અને યોગ્ય પર્લાું ર્રરે્.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o પ્રોજેટટની ર્ક્ય વૈકચ્લ્પક કડઝાઇનમાું પયાગવરણીય, સામાજજક અને નાણાકીય ખચગ અને લાર્ 
વચ્ચે સુંત  લન સ્થાતપત કરતી વખતે ર્ૌતતક અને/અથવા આતથિક તવસ્થાપન ટાળવ ું જોઈએ, 
અથવા ટાળી ન ર્કાય તો લઘ તમ કરવા તવચારણા કરવી જોઈએ 
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તપાિોઃ 
 તમ ેફરજજયાત પ નવગસન ટાળવા તમામ યોગ્ય પર્લાું લીધા છે? 

 જો પ નવગસન ટાળી ન ર્કાય, તો તમ ેન કસાનકારક અસર લઘ તમ કરવા ઇસટરનરે્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન 
(આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5 સાથ ેસાતત્યપણૂગ પર્લાું હાથ ધયાગ છે, જેમાું યોગ્ય જાહરેાત, વળતરના 
ધારાધોરણો, વસતતર્ણતરી, તનરીિણ પ્રકક્રયાઓ વરે્રે સામલે છે? 

o પ નવગસનની કડઝાઇન, અમલીકરણ અને ત્યારબાદના પર્લાું દરતમયાન આ કામર્ીરીનો અમલ 
માકહતી, દસ્તાવેજોની યોગ્ય જાહરેાત, ચચાગતવચારણા તેમજ અસરગ્રસ્ત લોકોની સ માકહતર્ાર 
ર્ાર્ીદારી સાથે થવો જોઈએ. 

o વળતરના ધારાધોરણો તમામ અસરગ્રસ્ત લોકોને પારદર્ગક અને સાતત્યપણૂગ રીતે લાગ  પડવા 
જોઈએ તેમજ પ નવગસનના સમય સ ધીમાું અમલીકરણ માટે તૈયાર હોવા જોઈએ.  

o તવસ્થાતપત સમ દાયો અને વ્યન્ટતઓને પ્રોજેટટમાુંથી તવકાસના ફાયદાની તકો આપવી જોઈએ.  
o જ્યારે પ નવગસન માટેના સ્થળો અને મકાનોનો તવચારો કરવામાું આવે ત્યારે પતૂગતા માટે નીચેના 

માપદુંડો ધ્યાનમાું લેવા જોઈએઃ સ લર્તા, ગ ુંજાર્, વસવાટ માટેની યોગ્યતા, સ રિા, સાુંસ્કૃતતક 
પયાગપ્તતા, સ્થળની અન રૂપતા, અને સ્વાસ્્ય અને તર્િણ જેવી મળૂભતૂ અને આવશ્યક 
સેવાઓની સ લર્તા.  

o વળતર અને સહાય માટે લાયકાત ધરાવતા લોકોની આધારભતૂ માકહતી મેળવવા અને નક્કી 
કરવા વસતતર્ણતરી કરવી જોઈએ.  

o તનતિત સમયમયાગદામાું સમસ્યાઓન ું સમાધાન કરવા ર્ક્ય તેટલી વહલેી તકે ફકરયાદો કરવા 
અને તેનો તનકાલ કરવા ફકરયાદ તનવારણ તુંત્ર સ્થાતપત કરવ ું જોઈએ, જેમાું તનષ્ટ્પિ રીતે 
તવવાદો ઉકેલવા આશ્રય તુંત્ર સામેલ છે.  

o પ્રોજેટટના જોખમો અને અસરો સાથે સ સ ુંર્ત તનરીિણ અને મલૂ્યાુંકન પ્રકક્રયાઓ સ્થાતપત કરવી 
જોઈએ. પ નવગસન દરતમયાન સ્થાતનક સરકારી અતધકારીઓ અને તટસ્થ તનરીિકો હાજર હોવા 
જોઈએ.  

o તવસ્થાપનના પ્રકાર અને તેમના ઔપચાકરક કાયદેસર અતધકારોના આધારે અસરગ્રસ્ત લોકોના 
લાગ  વર્ીકરણ માટે અતધકારો આઇએફસી પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 5 સાથે સાતત્યપણૂગ હોવા જોઈએ.  

 

સીઓપી જરૂકરયાતોના અમલીકરણ પર વધ  માકહતી મેળવવા આઇએફસી પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 2 અને તેની સહાયક 
માર્ગદતર્િકા જ ઓ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર અસ્વૈચ્ચ્છક પ નવગસન અંરે્ વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કાઉન્સસલ (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ  5 – લેસડ એન્ટવબઝર્ન એસડ 
ઇનવોલ્ય સટરી કરસેટલમેસટ (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD
=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કાઉન્સસલ (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 5 – લેસડ એન્ટવબઝર્ન એસડ ઇનવોલ્ય સટરી 
કરસેટલમેસટ (2012) 

E.   વિારાની માડહતી 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/3d82c70049a79073b82cfaa8c6a8312a/PS5_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
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www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કાઉન્સસલ (આઇએફસી) – હસેડબ ક ફોર તપ્રપેકરિંર્ એ કરસેટલમેસટ એટર્ન પ્લાન 

(2002) 
www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/pu
blications/publications_handbook_rap__wci__1319577659424United Nations Office of the High  

 કતમર્નર ઓફ હ્ય મન રાઇટ્સ (ઓએચસીએચઆર) – બેબઝક તપ્રન્સસપલ્સ એસડ ર્ાઇડલાઇસસ ઓન 
ડેવલપમેસટ બેઝ્ડ એતવટર્ન એસડ કડસપ્લેસમેસટ 

www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/4b976700498008d3a417f6336b93d75f/Updated_GN5-2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ohchr.org/Documents/Issues/Housing/Guidelines_en.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 35) િાંકિ પ્રવતડિયા 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

િાંકિ અસાધારણ ન્સ્થતત છે, જે કમગચારીઓ, કોસરાટટસગ, મ લાકાતીઓ, ગ્રાહકો, અથવા સ્થાતનક સમ દાયોના સ્વાસ્્ય 
કે સ રિાન ું જોખમ સજી ર્કે છે, અથવા તે પયાગવરણ કે સુંપતત્તઓને ન કસાનન ું કારણ બની ર્કે છે.  
 
એપીઇએલએલ – ખાણકામ કાયગક્રમ માટે અવેરનેસ એસડ પ્રીપેરડગનેસ ફોર ઇમરજસસીસ એટ લોકલ લેવલ - સુંકટ 
સમયે પ્રતતકક્રયા આપવાની યોજના તૈયાર કરવા માટેન ું માળખ ું છે, જે  ય નાઇટેડ નેર્સસ એસવાયસમેસટ પ્રોગ્રામ 
(ય એનઇપી) દ્વારા પ્રકાતર્ત નાની પ ન્સ્તકામાું રજૂ કરવામાું આવી છે. 
 
સીઓપીની િાંકિ પ્રવતડિયા જોર્વાઈ ખાણ િેત્રના સભ્યોને લાગ  પડે છે.  
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ખાણ સ તવધાઓ અને સ્થાતનક સમ દાયો માટે સુંકટ સમયે પ્રતતસાદ મહત્ત્વપણૂગ મ દ્દો છે તેમજ તેના આયોજન માટે 
સહયોર્ી અબર્ર્મની જરૂર છે. સુંકટોના સુંર્તવત પ્રકારોને નીચેની બાબતો સાથે સુંબ ુંતધત હોઈ ર્કે છેઃ 

 મોટા પ્રમાણમાું ચીજવસ્ત  ઓન ું વ્યવસ્થાપન – જેમાું અશ દ્ધદ્ધઓ અને કચરાનો ઢર્લો સામેલ છે; 
 મેદાન નીચે બેસી જવ ું; 
 રાસાયબણક ઉત્સર્જન; 
 ઉત્પાદન, આડપેદાર્ો, કચરો કે પ રવઠાન ું પકરવહન; 
 પાઇપલાઇસસ; 
 હવામાન અને ધરતીકુંપ સુંબ ુંતધત ઘટનાઓ જેવા ક દરતી આફતો; 
 બુંધ થયેલી ખાણની સાઇટ્સ જેવી બબનકાયગરત સ તવધાઓ; 
 લાુંબા ર્ાળે પયાગવરણ સુંબ ુંતધત કે સ્વાસ્્ય સુંબ ુંતધત અસરો; 
 સામાજજક અર્ાુંતત અને અસય જોખમો. 

 

 

C. મખુ્ય પહલેો 
 

ખાણ કાયગક્રમ માટે ધ અવેરનેસ એસડ પ્રીપેરેડનેસ ફોર ઇમરજસસીસ એટ ધ લોકલ લેવલ (એપીઇએલએલ) એ 
ય નાઇટેડ નેર્સસ એસવાયસમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી)ની પહલે છે. તેનો મ ખ્ય હતે   ખાણ કામર્ીરી સાથે જોડાયેલા 
જોખમો પ્રત્યે સ્થાતનક સમ દાયોને વાકેફ કરવાની જરૂકરયાત પ્રત્યે જાગતૃત લાવવાનો અને સુંકટકારક ન્સ્થતતને 
પહોંચી વળવા તૈયારી કરવામાું સ્થાતનક સમ દાયોને અસરકારકતા સાથે કેવી રીતે સામેલ કરી ર્કાય તેના પર 
માર્ગદર્ગન આપવાનો છે. ખાણ માટે એપીઇએલએલને ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ ધ 
એસવાયસમેસટ (આઇસીએમઇ) સાથે જોડાણમાું તવકસાવવામાું આવી હતી અને સુંકટકારક ન્સ્થતતમાું પ્રતતસાદ 
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આપવાની યોજનામાું જનતાની ર્ાર્ીદારી વધારવાના હેત   સાથે 2001માું જાહરે કરાઈ હતી. ખાણકામ માટે 
એપીઇએલએલની હસેડબ ક સુંકટકારક ન્સ્થતતને પહોંચી વળવાની યોજનાને તવકસાવવા કેવો અબર્ર્મ અપનાવવો 
તેના પર ખાણ મેનેજમેસટ અને અસય કહસ્સેદારોને માર્ગદર્ગન પ્રદાન કરે છે.  
 
આઇસીએમઇની અન ર્ામી ધ ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ)એ પણ ગડૂ 
પે્રક્ટટસ ઓન ઇમરજસસી પ્રીપેડગનેસ એસડ કરસ્પોસસ (2005)ન ું પ્રકાર્ન કરવા ય એનઇપી સાથે જોડાણ કય ાં છે. આ 
પ્રકાર્ન ય એનઇપીના એપીઇએલએલ ફોર માઇતનિંર્ (2001)ના માર્ગદર્ગક કે સુંદર્ગગ્રુંથ તરીકે કામ કરે છે તેમજ 
અનેક કેસ સ્ટડીઝ પરૂાું પાડે છે, જે એપીઇએલએલની એચ્પ્લકેર્ન રજૂ કરે છે.  
 
જ્યારે એપીઇએલએલ પ્રકક્રયા કોઈ પણ પિ ર્રૂ કરી ર્કે છે ત્યારે કુંપનીઓ પહલે કરરે્ તેવી અપેિા રાખવામાું 
આવે છે. એપીઇએલએલના અમલીકરણનો મહત્ત્વપણૂગ ર્ાર્ ઔપચાકરક સુંકલન જૂથની સ્થાપના છે. સુંકલન જૂથ 
સુંકટસમયે પ્રતતસાદ આપવા કે તેને અટકાવવામાું સુંકળાયેલા અનેક પિોને, જેમ કે ખાણ વ્યવસ્થાપન, સ્થાતનક 
સત્તામુંડળ અને સુંકટકાબલન પ્રતતસાદ સુંસ્થાઓ, સામ દાતયક આરે્વાનો અને કામદારોના પ્રતતતનતધઓને સુંકલન 
અને આદાનપ્રદાન માટે વ્યવસ્થા પરૂી પાડે છે. તે સુંકટ સમયે પ્રતતસાદ આપવાની યોજના અને સમ દાયો સાથે 
સુંવાદ સ્થાતપત કરવા સુંકબલત અબર્ર્મ હાુંસલ કરવાના ઉપાયો પ્રદાન કરે છે.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 

 
 િીઓપી 35: િાંકિ પ્રવતડિયા: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો િાંિવવત અિરગ્રસ્ત િમદુાયો, કામદારો અને 

તેમનાાં પ્રવતવનવિઓ અને િાંલગ્ન એજસિીઓના િહયોગમાાં, ્એુનઈપી દ્વારા ખનન માિેની સ્થાવનક સ્તર 
પર કિોકિીઓ માિેની િિાનતા અને તૈયારી (એપીઈએલએલ) પર આપવામાાં આવેલ માગગદશગન 
અસવયે આપાતકાલીન પ્રવતિાવ યોજનાઓ વવકવિત કરશ ેઅને તેની જાળવણી કરશે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o એપીઇએલએલ ફોર માઇતનિંર્ હસેડબ ક (2001)માું એપીઇએલએલના નીચેના પર્લાુંની રૂપરેખા 
આપવામાું આવી છેઃ 

 સુંકટ સમયે પ્રતતસાદ આપવા ર્ાર્ીદારોની ઓળખ કરવી અને તેમની ભતૂમકા, 
સુંસાધાનો અને કામર્ીરી સ્થાતપત કરવી. 

 સમ દાયમાું સ ુંકટગ્રસ્ત ન્સ્થતતઓમાું પકરણમી ર્કે તેવા જોખમો અને સુંકટોન ું મલૂ્યાુંકન 
કરવ ું તેમજ જોખમ ઘટાડવા માટેના તવકલ્પો નક્કી કરવા. 

 સામ દાતયક યોજનાની પયાગપ્તતા સકહત સુંકબલત પ્રતતસાદની સરખામણીમાું 
ર્ાર્ીદારોના પોતાની વ્યન્ટતર્ત સુંકટ યોજનાની સમીિા હાથ ધરવી. 

 વતગમાન યોજનાઓમાું સામેલ ન હોય તેવી આવશ્યક પ્રતતસાદ કામર્ીરીની ઓળખ 
કરવી.  

 ઓળખાયેલા સહર્ાર્ીઓ પાસેથી ઉપલબ્ધ સુંસાધનોની આ કામર્ીરીઓને મેળવવી.  
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તપાિોઃ 
 તમ ેમ ખ્ય કહસ્સદેારો સાથે સહકારમાું સુંકટ સમય ેપ્રતતસાદ આપવાની યોજના સ્થાતપત કરી છે? 

 યોજના ખાણકામ માટે એપીઇએલએલ દ્વારા પ્રદાન કરવામાું આવલેી માર્ગદતર્િકાન ું પાલન કરે છે? 

 એપીઇએલએલ અમલીકરણ માટે ઔપચાકરક સુંકલન જૂથની સ્થાપના કરવામાું આવી છે? 

 યોજનાન ું પકરિણ કરવા કાયગપદ્ધતત સ્થાતપત કરવામાું આવી છે? 

 સાધારણ સમ દાયન ેયોજનાથી વાકેફ કરવામાું આવ્યો છે? 

 વતગમાન યોજનાઓ સ ધારવા જરૂરી ફેરફારો કરવા, તેમને સુંકટ સામે સુંપણૂગપણે 
પ્રતતસાદ આપવા અને સુંચાર યોજનામાું સુંકબલત કરવા તેમજ તમામ પિોને લાર્ 
થાય તેવી સમજૂતી કરવી.  

 સ્થાતનક સરાકરો પાસેથી લેખન અને મુંજૂરી મેળવવા સુંકબલત યોજના સ પરત કરવી.  
 સહર્ાર્ી જૂથોને સુંકબલત યોજનાથી વાકેફ કરવા અને સુંકટ સમયે પ્રતતસાદ આપનાર 

તમામ પિોએ તાલીમ મેળવી હોય તેવી સ તનતિતતા કરવી.  
 તનયતમત સમયાુંતરે યોજના પકરિણ, સમીિા અને તેને અદ્યતન બનાવવાની પ્રકક્રયા 

સ્થાતપત કરવી. 
 સાધારણ સમ દાયને સુંકબલત યોજનાથી વાકેફ કરવો. 

સ્ત્રોતઃ એપીઇએલએલ ફોર માઇતનિંર્ હસેડબ ક (2001). 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

નીચેની વેબસાઇટો આરોગ્ય અને સલામતી અંરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 
 

 એપીઇએલએલ ફોર માઇતનિંર્ હસેડબ ક (અંગે્રજી, રોમાતનયન, સ્પેતનર્ અને ન્સ્વડીર્માું ઉપલબ્ધ) (2001) 
www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0055xPA-APELLminingEN.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – ગડૂ પે્રક્ટટસ ઇન ઇમરજસસી 
તપ્રપેડગનેસ એસડ કરસ્પોસસ (2005) 
www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-
response 

 માઇતનિંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી) – ક્રાઇતસસ મેનેજમેસટ ર્ાઇડ (2007) 
www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man_03_20
07.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્નલ એનવાયનગમેસટ પ્રોગ્રામ – કરસોસગ એકફતસયસસી  
http://www.unep.org/resourceefficiency/ 
 

 

 

 

 

 

 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.unep.fr/shared/publications/pdf/WEBx0055xPA-APELLminingEN.pdf
http://www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response
http://www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-preparedness-and-response
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man_03_2007.pdf
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man_03_2007.pdf
http://www.unep.org/resourceefficiency/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 36) જૈવવવવવિતા 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જૈવવવવવિતા એટલે જમીન, દકરયાઈ અને અસય જલીય તનવસનતુંત્રો તેમજ સજીવો જે પકરન્સ્થતતકકય સુંક લોના 
ર્ાર્ છે તે સકહતના તમામ સ્ત્રોતના સજીવોમાું તવતવધતા, તેમાું જાતતઓની અંદર, બે જાતતઓ વચ્ચે અને 
તનવસનતુંત્રોની તવતવધતાનો સમાવેર્ થાય છે. જૈવતવતવધતામાું મન ષ્ટ્ય જાતતથી લઈને સકૂ્ષ્મ-જીવો અને તેઓ જે 
વસવાટમાું રહ ેછે તેનો સમાવેર્ થાય છે. તેમાું વ્યન્ટતર્ત જાતતઓની અંદર રહલેી જનીની સામગ્રીનો પણ 
સમાવેર્ થાય છે. 
  
વલિગ હડેરિેજ િાઇટ્િ વલ્ડગ હકેરટેજ કસવેસર્ન 1972 હઠેળ સ્થાતપત થયેલી સાઇટ્સ છે. 
 
િાંરચક્ષત વવસ્તારો એટલે ર્ૌર્ોબલક રીતે વ્યાખ્યાતત િેત્રો, જે ચોક્કસ સુંરિણ હતે  ઓ હાુંસલ કરવા માટે કાયદેસર 
રીતે અતધકૃત અથવા તનયમનવાળા અને વ્યવસ્થાપનવાળા છે. 
 
મખુ્ય જૈવવવવવિતા વવસ્તારો (કેબીએ) જૈવતવતવધતાના સુંરિણ માટે વૈતશ્વક મહત્ત્વ ધરાવતા રાષ્ટ્રીય સ્થળો છે, 
જેની પસુંદર્ી સ તનયોજજત સુંરિણ આયોજનમાું વ્યાપક રીતે વપરાતા અસલામતી અને ખોટ ર્રપાઈ ના કરી ર્કે 
તેવા માળખાના આધારે વૈતશ્વક પ્રમાણભતૂ માપદુંડો અને ટોચમયાગદાઓનો ઉપયોર્ કરીને કરવામાું આવી છે. 
 
શમન સ્તરીકરણ એટલે જૈવતવતવધતાને ન કસાન ઘટાડવા તવતવધ પર્લાુંની શે્રણીનો ક્રમ, જે પ્રાથતમકતાના 
ઉતરતા ક્રમમાું નીચે મ જબ છેઃ 

 સુંર્તવત જૈવતવતવધતા અસર અટકાવવા માટે પ્રસ્તાતવત ખાણ કે વતગમાન કામર્ીરીમાું સ  ધારો વધારો 
કરીને અિરો િાળવી; 

 વતગમાન તનણગયો અથવા પ્રવતૃત્તઓના સ્થાને જૈવતવતવધતા પર પ્રસ્તાતવત કામર્ીરીની અતનચ્છતનય 
અસરોને મયાગકદત કરવા કે ઘટાડવા કડઝાઇન કરાયેલા તવકલ્પોનો ઉપયોર્ કરીને અસરોને લઘતુમ 
કરવી; 

 અસરગ્રસ્ત પયાગવરણન ું પનુઃસ્થાપન કરવ ું;  
 અસર પામતા જૈવતવતવધતાના મલૂ્યોના થત ું ન  કસાન સરર્ર કરવાના પર્લાુંનો અમલ કરી 

જૈવતવતવધતાની અસર િરિર કરવી. વળતરય ટત પર્લામાું કાયો કે સ સ ુંર્ત સુંરિણ મલૂ્ય પ્રદાન 
કરતા કાયો કે સુંસાધનો અને સુંર્ોધન સહાય કે રૈ્િબણક તર્ષ્ટ્યાવતૃત્ત જેવા અસય વળતરય ટત પર્લાુંઓ 
જેવા સીધા સરર્રન ું સ ુંયોજન સામેલ હોઈ ર્કે છે.  
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ઉત્કટૃિ િાવગવત્રક મલૂયને સાુંસ્કૃતતક અને/અથવા ક દરતી મહત્ત્વ તરીકે વ્યાખ્યાતયત કરવામાું આવે છે, જે રાષ્ટ્રીય 
જ નહીં, પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે પણ અપવાદરૂપ છે અને તમામ મન ષ્ટ્યની વતગમાન અને ર્તવષ્ટ્યની પેઢીઓ 
માટે એકસમાન રીતે મહત્ત્વપણૂગ છે. 
 
મહત્ત્વપણૂગ વિવાિો ઊંચી જૈવતવતવધતા ધરાવતા તવસ્તારો છે, જેમાું (i) ર્ુંર્ીર જોખમકારક જાતતઓ અને/અથવા 
લ પ્તપ્રાય થતી પ્રજાતત; (ii) સ્થાતનક અને/અથવા મયાગકદત-રેસજ ધરાવતી જાતતઓન ું મહત્ત્વપણૂગ વસવાટ; (iii) 
યાયાવર જાતતઓ અને/અથવા સામકૂહક જાતતઓના એકત્રીકરણ માટે વૈતશ્વક સ્તરે મહત્ત્વપણૂગ વસવાટ; (iv) અતત 
જોખમકારક અને/અથવા તવતર્ષ્ટ્ટ તનવસનતુંત્રો; અને/અથવા (v) મ ખ્ય ઉત્ક્રાુંતત પ્રકક્રયાઓ સાથે સુંકળાયેલા િેત્રો. 
 
સ્ત્રોતઃ 

 કસવેસર્ન ઓન બાયોલોજજકલ ડાયવતસિટી 
www.cbd.int/ 

 
 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – ખાણકામ અને 

જૈવતવતવધતા માટે સારા અભ્યાસન ું માર્ગદર્ગન (2006) 
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 6 – જૈવતવતવધતા સુંરિણ 
અને સકક્રય ક દરતી સુંસાધનોના ટકાઉ વ્યવસ્થાપન (2012) 

www1.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ય તનયન ફોર કસઝવેર્ન ઓફ નેચર (આઇય સીએન) 
www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species
/key_biodiversity_areas/ 

 વલ્ડગ હકેરટેજ કતમટી – વલ્ડગ હકેરટેજ કસવેસર્ન (2012)ના અમલીકરણ માટે કાયગરત માર્ગદતર્િકા 
(2012) 

http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 
 
સીઓપીની જૈવવવવવિતા કલમ ખાણકામ સ તવધા ધરાવતા તમામ સભ્યોને લાગ  પડે છે. જોર્વાઈ 36.1 અને 
36.2 વલ્ડગ હકેરટેજ કે સુંરબિત તવસ્તારનો દરજ્જજો મળયો તે અર્ાઉ કાયગરત ખાણકામ સ તવધાઓને પિાતવતી 
અસરથી લાગ  નહીં પડે.  

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ખનન તેના પ્રોજેટટના સુંપણૂગ જીવનચક્ર દરતમયાન જૈવતવતવધતાને પ્રત્યિ અને પરોિ એમ બુંને રીતે અસર 
કરવાની િમતા ધરાવે છે. જ્યારે ખનન પયાગવરણ કે સામાજજક િક્ષ્ટ્ટએ સુંવેદનર્ીલ તવસ્તારોમાું થાય ત્યારે 
મહત્ત્વપણૂગ અસરો માટેની સુંર્ાવના વધારે હોય છે. ખનન અર્ાઉ અતવકતસત અને અસવેષણ થય ું નહોત  ું તેવા 
અંતકરયાળ તવસ્તારોમાું કરવાન ું વલણ વધી રહ્ય ું છે, જેમાુંથી કેટલાુંક તવસ્તારો જૈવતવતવધતાની િક્ષ્ટ્ટએ સમદૃ્ધ છે. 

http://www.cbd.int/
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species/key_biodiversity_areas/
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species/key_biodiversity_areas/
http://whc.unesco.org/en/guidelines/
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ખનીજ સુંસાધનો તવકસાવવા નવા તવસ્તારો ખાણ ઉદ્યોર્ માટે એવ ું પ્રદતર્િત કરવાની તક પ્રદાન કરે છે કે 
કામર્ીરીમાું સ  ધારો થયો છે, જેમાું ‘ઉતાવળમાું કોઈ તનણગયો’ લેવાયા નથી તેવી બાબત સામેલ છે. 
 
જોકે તમામ ખનન અંતકરયાળ કે અતત સુંવેદનર્ીલ તવસ્તારોમાું થત  ું નથી. કેટલાુંક ગ્રીનકફલ્ડ કે તવસ્તરણ 
પ્રોજેટટ્સ પ્રમાણમાું વધારે વસતત ધરાવતા તવસ્તારો, ઔદ્યોબર્ક વસાહતો કે અનેક દાયકાઓથી મોટા પ્રમાણમાું 
ખેતી થાય છે તેવા તવસ્તારોમાું તવકસાવવામાું આવરે્, જ્યાું જૈવતવતવધતા મયાગકદત છે. આ ન્સ્થતતમાું સ્થાતનક 
જૈવતવતવધતાની પરૂતી સમજણ તવકસાવવા અને યોગ્ય ર્ાર્ીદારો સાથે જૈવતવતવધતા સ ધારવા માટેની તકો 
ર્ોધવા ધ્યાન કેક્સિત કરવ ું જોઈએ.  
ખનનથી જૈવતવતવધતા પર નકારાત્મક અસરોની સુંર્ાવના હોવા છતાું ખનન માટે યોગ્ય તરીકે સબૂચત તવસ્તારોમાું 
આ પ્રકારની અસરો અટકાવવા કે તેને લઘ તમ કરવા કુંપનીઓ મોટા પાયે કામ કરી ર્કે છે. જૈવતવતવધતાની 
આકારણી અને વ્યવસ્થાપનમાું સકક્રય થવ ું નવી કામર્ીરીઓ માટે જ મહત્ત્વપણૂગ નથી, પણ જે લોકો અનેક 
વષોથી ખનનમાું પ્રવતૃ્ત છે તેમના માટે પણ આ બાબત અર્ત્યની છે.  
 
જૈવતવતવધતાના હકારાત્મક પકરણામો મેળવવાની અને નકારાત્મક અસરો ઘટાડવાની તકો દરેક કામર્ીરીમાું જ દી 
જ દી હોય છે. ન કસાન કે નકારાત્મક અસર ઘટાડવાનો સુંબ ુંધ સુંર્તવત નકારાત્મક અસરોથી જૈવતવતવધતા અને 
કોઈ પણ અસરગ્રસ્ત કહસ્સેદારોન ું સ ુંરિણ કરવા યોગ્ય પર્લાું ઓળખવાનો અને તેનો અમલ કરવા સાથે છે. 
આદર્ગ રીતે જોઈએ તો, હતે   નકારાત્મક અસરો અટકાવવાનો છે અથવા, જો આ ર્ક્ય ન હોય, તો ર્મન 
સ્તરીકરણ(ન કર્ાન ઘટાડવાના ક્રમબદ્ધઃ પર્લાું) પ્રમાણે તેની અસર સ્વીકાયગ સ્તર સ ધી મયાગકદત કરવી.  
 
િાંરચક્ષત વવસ્તારો 
સુંરબિત તવસ્તારો ખર ું જોતા તમામ રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સુંરિણ વ્યહૂરચનાઓના મળૂભતૂ બ્લોક તરીકે 
જળવાઈ રહ ેછે, જેને જૈવતવતવધતા પર સુંમેલન જેવા સરકારી અને આંતરરાષ્ટ્રીય માળખાઓન ું સમથગન મળેલ ું 
હોય છે. તવતવધ પ્રકારના તનકદિષ્ટ્ટ સુંરબિત િેત્રના તવસ્તતૃ અને પ્રતતતનતધ યાદીનો હતે   તનવસનતુંત્રો, રહઠેાણો અને 
જાતતઓન ું ન  કસાન અને હાતનથી સુંરિણ કરવાનો છે, ખાસ કરીને સમદૃ્ધ, દ લગર્, સુંવેદનર્ીલ અને માનવીય 
પ્રર્ાવથી પ્રમાણમાું મ ટત હોય તેવી િક્ષ્ટ્ટએ મ ટત હોય તેવી નોંધપાત્ર જાતતઓ. વષગ 2008માું દ તનયાની ધરતીની 
સપાટીનો આર્રે 10મો ર્ાર્ એક યા બીજા સ્વરૂપે સુંરબિત હતો.  
 
આરજેસી બાયોડાયવતસિટી (જૈવતવતવધતા)ના માપદુંડોમાું જરૂરી છે કે સભ્યો ય નેસ્કો વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સની 
અંદર, કે તેની લર્ોલર્ ન કસાનકારક અસર કરે તેવ ું ઉત્ખન્ન નહીં કરે. તેમાું એવી જરૂકરયાત પણ છે કે સભ્યો 
આંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય, પ્રાદેતર્ક કે સ્થાતનક સ્તરે જૈવતવતવધતાના સુંરિણ માટે કાયદેસર તનકદિષ્ટ્ટ અસયોના િેત્રોન ું 
સસમાન કરે. એટલે સુંરબિત તવસ્તારો અને ખનન માટેની અસરોની સ્પષ્ટ્ટ સમજણ આવશ્યક છે.  
 
ખનન એવો ઉદ્યોર્ છે, જેમાું ઓછી સુંખ્યામાું કુંપનીઓ કાયગરત છે. જે જગ્યાએ આતથિક રીતે પરવડી ર્કે તેવી 
ખનીજ જમા થઈ હોય ત્યાું ખનન થઈ ર્કે એટલે આ ઉદ્યોર્ની કામર્ીરી ક્યાું ન્સ્થત હરે્ તેના પર તેન ું ઓછું કે 
બબલક લ તનયુંત્રણ નથી. કેટલાુંક કકસ્સામાું નકારાત્મક અસરો ઘટાડવા માટેના તમામ ટેકતનકલ અને આતથિક 
ર્ક્યતાદર્ી પર્લા ધ્યાનમાું લીધા પછી પણ. સુંરિણ માટે તનકદિષ્ટ્ટ તવસ્તારો માટેના હતે  ઓ સાથે ઉત્ખનન અને 
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ખાણ કામર્ીરી અસુંર્ત હોઈ ર્કે છે. જોકે એવી ન્સ્થતતસુંજોર્ો પણ છે, જ્યાું ખાણના તવકાસથી અમલૂ્ય 
તનવસનતુંત્રોન ું સ ુંરિણ અને જતન વધારી ર્કાય છે કે ખનનથી ફાયદો થઈ ર્કે છે.  
 
જૈવવવવવિતા િરાવતા મખુ્ય વવસ્તારો 
વતગમાન સુંરબિત તવસ્તારો અને જાતતઓ માટે, જૈવતવતવધતાન ું મહત્ત્વ કમ સે કમ આંતર્ક રીતે ઓળખવામાું 
આવ્ય ું છે. જોકે જૈવતવતવધતા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે મહત્ત્વપણૂગ કેટલાુંક તવસ્તારો તનકદિષ્ટ્ટ સુંરબિત તવસ્તારોની 
મયાગદાની બહાર પડે છે.  
 
મ ખ્ય જૈવતવતવધતા તવસ્તારો (કેબીએ)નો આર્ય સમગ્ર તવશ્વમાું જૈવતવતવધતાન ું સ ુંરિણ કરવા સૌથી મહત્ત્વપણૂગ 
સાઇટ્સ રજૂ કરવાનો છે. અસરકારક ઇકોલોજજકલ નેટવટસગ જાળવવા તવસ્તાર તરીકે કેબીએ જમીનના સ્તરે 
સુંરિણ આયોજન માટે ર્રૂઆત છે. સરકારો, આંતરસરકારી સુંર્ઠનો, બબનસરકારી સુંર્ઠનો, ખાનર્ી િેત્ર અને 
અસય કહસ્સેદારો કેબીએનો ઉપયોર્ સુંરિણ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે મહત્ત્વપણૂગ સાઇટ્સના રાષ્ટ્રીય નેટવટસગને 
ઓળખવા માટેના સાધન તરીકે કરી ર્કે છે.  
અનેક વતગમાન સુંરબિત તવસ્તારો કેબીએને સીધા સમકિ છે. કેટલાુંક સુંરબિત તવસ્તારો (અથવા સુંરબિત 
તવસ્તારોના ર્ાર્ો) સ્થાતનક, ક દરતી કે સાુંસ્કૃતતક રીતે મહત્ત્વપણૂગ હોય તેવા અસય કારણો મહત્ત્વપણૂગ હોઈ ર્કે તો 
પણ વૈતશ્વક જૈવતવતવધતાના મહત્ત્વ માટેના માપદુંડને પણૂગ કરતા નથી. અસય કકસ્સાઓમાું સુંરબિત તવસ્તારોની 
સરહદો જાતતઓના રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્ત્વ પ્રમાણે તેની સુંરિણ જરૂકરયાતોના આધારે બનાવવામાું 
આવી નહોતી, આ કકસ્સામાું કેબીએ સુંરબિત તવસ્તારના બહારના િેત્રને સામેલ કરરે્, અથવા વતગમાન સુંરબિત 
તવસ્તારોની સુંપણૂગ બહાર ન્સ્થત હરે્.  
 
ઇક્સટગે્રટેડ બાયોડાયવતસિટી એસેસમેસટ ટલૂ (આઇબીએટી, નીચે જ ઓ) મ જબ, કેબીએના માપદુંડોને પણૂગ કરવા 
સાઇટની નીચેની બાબતો સામેલ હોવી જોઈએઃ 

 એક કે વધારે વૈતશ્વક સ્તરે અન્સ્તત્વ પર જોખમ ધરાવતી જાતતઓ; 
 એક કે વધ  સ્થાતનક જાતતઓ જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે જે તે સાઇટમાું કે તેની આસપાસના તવસ્તારમાું જ 

અન્સ્તત્વ ધરાવતી હોય; 
 જાતતઓન ું નોંધપાત્ર એકત્રીકરણ (દાખલા તરીકે મહત્ત્વપણૂગ યાયાવર તવરામો, આશ્રયસ્થાનો, નસગરી કે 

પ્રજનન િેત્રો) ; અને/અથવા 
 તવતર્ષ્ટ્ટ પ્રકારના વસવાટ અને જાતતઓ જમા થાય તેવા વૈતશ્વક રીતે મહત્ત્વપણૂગ ઉદાહરણો.  

 
અત્યારે કેબીએ તનકદિષ્ટ્ટ કરવામાું આવ્યાું છે અને બડગલાઇફ ઇસટરનેર્નલ પાટગનરતર્પ, પ્લાસટલાઇફ ઇસટરનેર્નલ 
અને ધ એલાયસસ ફોર ઝીરો એન્ટસટસટર્ન સકહત અનેક કહસ્સેદારોના પ્રયાસો મારફતે સમગ્ર દ તનયાના 100થી 
વધારે દેર્ોમાું તેન ું સ ુંરિણ થાય છે. આઇએફસીના સ્ટાસડડગ 6 માટેના માર્ગદર્ગન મ જબ, કેબીએમાું રામસર 
સાઇટ્સ, ઇમ્પોટગસટ બડગ એકરયા (આઇબીએ), ઇસપોટગ સટ પ્લાસટ એકરયા (આઇપીએ) અને એલાયસસ ફોર ઝીરો 
એચ્ટસ્ટસકર્ન સાઇટ્સ (એઝેડઇ) સામેલ છે.  
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જૈવતવતવધતાન ું મહત્ત્વ સ્થાતપત કરવામાું સાઇટ સ્થાતનક, પ્રાદેતર્ક, રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય રીતે મહત્ત્વપણૂગ છે કે 
નહીં તે નક્કી કરવા તવતવધ માપદુંડોની તવચારણા સામેલ છે. કોઈ સાવગતત્રક માપદુંડન ું અન્સ્તત્વ નથી, તેમ છતાું 
કેટલાુંક સામાસય માપદુંડો નીચે મ જબ છેઃ 

 જાતતઓ/વસવાટની સમદૃ્ધદ્ધ 
 જાતતઓની સ્થાતનકતા 
 મહત્ત્વપણૂગ જાતતઓ 
 દ લગર્તા 
 વસવાટ કે સાઇટન ું કદ 
 વસતતન ું કદ 
 નાજ કતા 
 તનવસનતુંત્ર સેવાઓન ું મલૂ્ય 
 સ્થાતનક, સામાજજક સુંદર્ગમાું જાતતઓન ું મહત્ત્વ 

 
આ માપદુંડો લાગ  કરવા વ્યાવસાતયક તનણગયની બાબત છે અને તાલીમબદ્ધ ઇકોલોજજસ્ટ (પાકરન્સ્થતતક તવજ્ઞાની) 
સામેલર્ીરી જરૂરી છે. કેટલાુંક તવકાસર્ીલ રાષ્ટ્રો કે ઊંડા સમ િ જેવા નવા િેત્રોમાું મલૂ્યાુંકન અતત જટીલ હોઈ ર્કે 
છે, જ્યાું જૈવતવતવધતાન ું ત  લનાત્મક મલૂ્યાુંકન કરવા ઓછી માકહતી ઉપલબ્ધ હોય છે. આ સુંજોર્ોમાું કાયગરત 
સાઇટ્સન ું સાપિે મલૂ્ય વધ  સારી રીતે સમજવા વ્યાપક કફલ્ડવકગની જરૂર પડી ર્કે છે.  
ખાણ ઉદ્યોર્માું ન  કસાન સરર્ર કરવાની પ્રવતૃત્ત વધી રહી છે અને કેટલાુંક દેર્ોમાું (દાખલા તરીકે, અમેકરકા, 
બ્રાબઝલ, ય રોપ, ન્સ્વત્ઝલેસડ અને કેનેડા)માું કાયદેસર માળખામાું સામેલ છે. કેટલીક ખાણ કુંપનીઓ ન કસાન 
સરર્ર કરવાની સ્વૈચ્ચ્છક કામર્ીરીમાું જોડાઈ છે, જે સચૂવે છે કે તેમાું કાયદેસર પતૂગતાથી વધારે વ્યાવસાતયક 
પ્રતતબદ્ધતા જોડાયેલી છે. જો મજબતૂ કાયદેસર માળખ ું સ્થાતપત કરવામાું આવે, તો તેનાથી જૈવતવતવધતાના 
ન કસાનને સરર્ર કરવા યોગ્ય રીતે સુંચાબલત આયોજનની ર્રૂઆત થરે્. કોઈ પણ કકસ્સામાું ન  કસાનને સરર્ર 
કરવાનાું પર્લાની તવશ્વસતનયતા સ તનતિત કરવા અને વ્યવહાકરક સુંરિણ ફાયદા પ્રદાન કરવા કહસ્સેદારોની 
જરૂકરયાત અને સુંર્ાવનાઓની સમજણ મહત્ત્વપણૂગ છે.  
િયગ્રસ્ત જાવતઓ 
લ પ્તપ્રાયને આરે હોય તેવી ર્યગ્રસ્ત જાતતઓ એટલે નજીકના ર્તવષ્ટ્યમાું લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ ધરાવતી કોઈ 
પણ જાતત છે (જેમાું વિૃ, પ્રાણી કે ફૂર્ વરે્રે સામેલ છે). અન્સ્તત્વ પર જોખમ ધરાવતી જાતતઓને ઊંચા 
સુંરિણની જરૂર છે, કારણ કે તેમના અન્સ્તત્વનો અંત આવે તે અર્ાઉ તેમન ું સ ુંરિણ કરવા મયાગકદત સમય હોય 
છે. ઇસટરનેર્નલ ય તનયન ફોર ધ કસઝવેર્ન ઓફ નેચર (આઇય સીએન) લ પ્તપ્રાય થવાના આરે આવેલી જાતતઓ 
પર સવોચ્ચ સુંસ્થા છે અને તેમને નબળી, લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ ધરાવતી અને અતત જોખમ ધરાવતી 
જાતતઓની શે્રણીના ગ્રપૂ બનાવે છે. 
 
અત્યુંત ઓછી સુંખ્યામાું તવશ્વના વિૃ અને પ્રાણી જાતતઓની આકારણી થઈ છે. તવસ્તતૃપણે આકારણી પામેલી 
જાતતઓના જૂથોમાું ઉર્યજીવી, પિીઓ, સસ્તન, કરચલાું, પરવાળાું, કોતનફેસગ અને તસકેડ સામેલ છે. ખનનની 
નવી કામર્ીરી, ખાસ કરીને અંતકરયાળ તવસ્તારો માટે પયાગવરણીય અસરની આકારણી પ્રકક્રયાઓએ નવી કે 
લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ ધરાવતી પ્રાજતતઓની ઓળખ અને આકારણીમાું મહત્ત્વપણૂગ ભતૂમકા ર્જવવાન ું ર્રૂ કય ાં 
છે.  
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િમદુ્રના ઉંિાણમાાં જૈવવવવવિતા 
સમ િના ઉંડાણમાું ખનન પ્રમાણમાું નવ ું કાયગિેત્ર છે, જે દકરયાકકનારથી થોડા અંતર આવેલા દકરયાના તબળયાના 
વાતાવરણમાું ખનીજ તનષ્ટ્કષગણ પ્રકક્રયાઓ તવકસાવવાની સુંર્ાવના ધરાવે છે. જ્યારે વ્યાવસાતયક ર્ક્યતા હજ  
સ્થાતપત થઈ નથી , ત્યારે દકરયાના તબળયે સોના સકહત કાચી ધાત  ઓની સુંર્ાવના ચકાસવા કેટલીક ઉત્ખન્ન 
કુંપનીઓ સ્થાતપત થઈ છે. ઊંડા સમ િની તનવસનતુંત્રો અર્ાઉ અપકરબચત હોય તેવી જૈવતવતવધતાની િક્ષ્ટ્ટએ 
સમદૃ્ધ હોઈ ર્કે છે એટલે તવકાસ મુંજૂરીઓ અને કામર્ીરીન ું સ ુંચાલન કરવા વતગમાન તનયમનકારી માળખાને વધ  
તવકસાવાની જરૂર પડી ર્કે છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમો, પહલેો અને વનયમનો 
 

રાટરીય કાયદો 
પયાગવરણ સુંબ ુંતધત સુંરિણ માટે લર્ર્ર્ તમામ અતધકારિેત્રો કાયદાકીય અને તનયમનકારી માળખ ું ધરાવે છે. 
કસવેસર્ન ઓન બાયોલોજજકલ ડાઇવતસિટી (જૈવતવતવધતા સુંમેલન) હસ્તાિરકતાગ દેર્ોમાુંથી ઘણાું દેર્ોએ તેમના 
દેર્ની અમલૂ્ય જૈવતવતવધતાન ું સ ુંરિણ કરવા ચોક્કસ રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ બનાવ્યાું છે. સભ્યો લાગ  કરી ર્કાય 
તેવા કાયદાથી વાકેફ હોવા જોઈએ અને કામર્ીરીના તમામ િેત્રોમાું જૈવતવતવધતા માટે કાયદાકીય અને 
તનયમનકારી માળખાની સમજણ હોવી જરૂરી છે. 
 
આંતરરાટરીય વનયમો 
વષગ 1992માું કરયો ડી જાનેરોમાું અથગ સતમટમાું ય નાઇટેડ નેર્સસ કસવેસર્ન ઓન બાયોલોજજકલ ડાઇવતસિટી 
(સીબીડી) પર 157 સરકારોએ હસ્તાિર કયાગ હતા. ત્યારબાદ 193 દેર્ોએ તેને મુંજૂરી આપી છે. સીબીડીના તવતવધ 
હતે  ઓ તમામ રાષ્ટ્રોને નીચેની બાબતોન ું પ્રોત્સાહન આપવા અને સિમ બનાવવાનો છેઃ 

 જૈવતવતવધતાન ું સ ુંરિણ; 
 જૈવતવતવધતાના તવતવધ ર્ાર્ોનો ટકાઉ ઉપયોર્; અને 
 યોગ્ય અને સમાન રીતે જૈવતવતવધતાના વ્યાવસાતયક અને અસય ઉપયોર્માુંથી થતા ફાયદાની વહેંચણી. 

 
સીબીડી સરકારો માટે એક સાધન છે અને રાષ્ટ્રીય સ્તરે કાયદા મારફતે તેનો અમલ થાય છે.  
 
વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સની સ્થાપના 1972ના વલ્ડગ હકેરટેજ કસવેસર્ન હઠેળ થઈ હતી, જેન ું સ ુંચાલન ય નેસ્કો કરે છે. 
સાુંસ્કૃતતક અને/અથવા ક દરતી હકેરટેજ સાથે સુંબ ુંતધત વલ્ડગ હકેરટેજના દરજ્જજાનો સુંબ ુંધ ઉત્કૃષ્ટ્ટ સાવગતત્રક મલૂ્ય 
ધરાવતી હોવાન ું ર્ણાય છે. વષગ 2013માું 157 દેર્ોમાું 960થી વધારે વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સ હતી. આ સાઇટ્સ 
જ ુંર્લ, પવગત, જળાર્ય, રણ, સ્મારક, ઇમારત, સુંક લ કે ર્હરે હોઈ ર્કે છે. દરેક વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ જ્યાું ન્સ્થતત 
હોય ત્યાુંની સરકારની સુંપતત્ત છે, પણ દરેક સાઇટના સુંરિણને આંતરરાષ્ટ્રીય સમ દાયના કહતમાું ર્ણવામાું આવે 
છે. આ ન્સ્થતતમાું વલ્ડગ હકેરટેજનો દરજ્જજો મળયો હોય તે અર્ાઉ ખનન અન્સ્તત્વમાું હોય તેવી સાઇટ્સમાું કામર્ીરી 
માટે ગ્રાસડફાધકરિંર્ કાયદો (નવી જરૂકરયાતોમાુંથી પવૂગની ન્સ્થતતને મ ન્ટત આપતો કાયદો) લાગ  પડી ર્કે છે.  
 
રામસર તનયમ તરીકે જાણીતા ધ કસવેસર્ન ઓન વેટલેસ્સ ઓફ ઇસટરનેર્નલ ઇમ્પોટગ સસ આંતરસરકારી સમજૂતી 
છે, જે ર્ીની જમીન અને તેમના સુંસાધનોના સુંરિણ અને યોગ્ય ઉપયોર્ માટે રાષ્ટ્રીય કામર્ીરી અને 
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આંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર માટે માળખ ું પ્રદાન કરે છે. આ સમજૂતી કડસેમ્બર, 1975માું અમલમાું આવી હતી. રામસર 
યાદીની સાઇટમાું વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય માસયતા પ્રદાન કરે છે અને સાઇટની ઇકોલોજજકલ લાિબણકતાની 
જાળવણી સ તનતિત કરવા જરૂરી તમામ પર્લાું લેવા સરકારની પ્રતતબદ્ધતા વ્યટત કરે છે.  
 
દકરયાઈ કાયદા પર સુંય ટત રાષ્ટ્રન ું સ ુંમેલનમાું થયેલી સમજૂતી નવેમ્બર, 1994માું અમલમાું આવી હતી. તેનો હતે   
દકરયાઈ સ્ત્રોતોના તમામ પાસાું અને સમ િના ઉપયોર્ન ું તનયમન કરવાનો છે. આ સુંમેલન દ તનયાના મહાસાર્રો 
અને સમ િોમાું કાયદો અને વ્યવસ્થાન ું વ્યાપક ર્ાસન તેમજ મહાસાર્રો અને તેમના સુંસાધનોના તમામ 
ઉપયોર્ના સુંચાલનના તનયમો સ્થાતપત કરે છે. તેમાું એવી ધારણા કરવામાું આવી છે કે દકરયાઈ તવસતારની 
તમામ સમસ્યાઓ એકબીજા સાથે જોડાયેલી છે અને તેને સુંપણૂગપણે સુંબોધન કરવાની જરૂર છે. 
 
આંતરરાટરીય પહલેો 
ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 6 – જૈવતવતવધતા સુંરિણ અને સકક્રય ક દરતી 
સુંસાધનોના ટકાઉ વ્યવસ્થાપન (2012) જૈવતવતવધતાને અસર કરી ર્કે તેવા પ્રોજેટટ્સ માટે તવસ્તતૃ માપદુંડો 
અને સહાયક માર્ગદર્ગન પ્રદાન કરે છે. આ માપદુંડનો તવતવધ હતે   નીચે મ જબ છે. 

 જૈવતવતવધતાન ું સ ુંરિણ અને જતન 
 તનવસનતુંત્ર સેવાઓને જાળવવી અને ફાયદા મેળવવા 
 સુંકબલત સુંરિણની જરૂકરયાતો અને તવકાસની પ્રાથતમકતાઓની કામર્ીરીને સ્વીકારી સકક્રય ક દરતી 

સુંસાધાનોના ટકાઉ વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન આપવ ું. 
સુંર્તવત અસરગ્રસ્ત તનવાસીઓ (સુંર્ોતધત, ક દરતી કે ર્ુંર્ીર), અને કાયદેસર સુંરબિત અને આંતરરાષ્ટ્રીય 
માસયતાપ્રાપ્ત િેત્રોની પ્રકૃતત મ જબ પ્રમાણભતૂ જરૂરી લાયકાતો.  
 
ધ ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ)એ ખનન અને સુંરબિત તવસ્તારોની 
ન્સ્થતતનો બચતાર પ્રકાતર્ત કયો છે. તેમાું આઇસીએમએમના સભ્યોની પાુંચ પ્રતતબદ્ધતાઓની રૂપરેખા આપવામાું 
આવી છે, જેમાું પ્રથમ બે આરજેસીના જૈવતવતવધતાના માપદુંડોને અન રૂપ છે, જેમાું વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સમાું ખનન 
કે ઉત્ખન્ન નહીં કરવાની પ્રતતબદ્ધતા સામેલ છે. બાકીની પ્રતતબદ્ધતાઓ મ ખ્ય કહતધારકો કે કહસ્સેદારો સાથે ખનન 
અને સુંરબિત તવસ્તારો પર ચાલ  કામર્ીરી સાથે સુંબ ુંતધત છે. સુંરબિત તવસ્તારના વર્ીકરણની આઇય સીએનની 
વ્યવસ્થાને મજબતૂ કરવા અને એચ્પ્લકેર્ન સુંબ ુંતધત મ દ્દાઓ સુંબોધવા આઇસીએમએમ અત્યારે ઇસટરનેર્નલ 
ય તનયન ફોર ધ કસઝવેર્ન ઓફ નેચર (આઇય સીએન) સાથે ચચાગ કરી રહ્ય ું છે.  
 
આઇસીએમએમએ પણ ખનન માટેની સારી કામર્ીરી અને જૈવતવતવધતાના સુંરિણ પર માર્ગદર્ગન પ્રકાતર્ત કય ાં 
છે. આ માર્ગદર્ગનમાું ખનનના અસવેષણથી લઈને કામર્ીરીના અંત સ ધીના સમયર્ાળા દરતમયાન 
જૈવતવતવધતાના વ્યવસ્થાપનને સ ધારવા જરૂરી પર્લાનો સમાવેર્ થાય છેઃ 

 જૈવતવતવધતા અને તેમની પ્રવતૃત્તઓ વચ્ચેના માધ્યમોને સમજવા; 
 જૈવતવતવધતા પર નકારાત્મક અસરો ધરાવતી તેમની પ્રવતૃત્તઓની સુંર્તવત આકારણી; 
 જૈવતવતવધતા પર સુંર્તવત અસરોન ું ર્મન; 
 જૈવતવતવધતા સુંરિણના પ્રદાનની સુંર્ાવના ચકાસવી.  

 



  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  272  

 

 

શે્રણીકરણ 
વષગ 1994માું આઇય સીએનએ સુંરબિત તવસ્તારોના આયોજન, સ્થાપના અને વ્યવસ્થાપન માટે મહત્ત્વપણૂગ વૈતશ્વક 
માપદુંડ તરીકે પ્રોટેટટેડ એકરયા કેટેર્રીઝ (સુંરબિત તવસ્તાર શે્રણીઓ) વ્યવસ્થા પ્રકાતર્ત કરી હતી. 
આઇય સીએનની શે્રણીઓ નીચે મ જબ છેઃ 

 શે્રણી Ia: પ્રકૃતતન ું કડક સુંરિણ 
 શે્રણી Ib: વન તવસ્તારો 
 શે્રણી II: રાષ્ટ્રીય પાકગ 
 શે્રણી III: રાષ્ટ્રીય સ્મારક કે લિણ 
 શે્રણી IV: વસવાટ/જાતત વ્યવસ્થાન તવસ્તાર 
 શે્રણી V: સુંરબિત જમીન તવસ્તાર/દકરયાઈ તવસ્તાર 
 શે્રણી VI: ક દરતી સુંસાધાનોના ટકાઉ ઉપયોર્ સાથે સુંરબિત તવસ્તાર 

 
આઇય સીએનની અન્સ્તત્વન ું જોખમમાું હોય તેવી જાતતઓની યાદી આઇય સીએન રેડ બલસ્ટ શે્રણીઝ એસડ ક્રાઇટેકરયા 
(આઇય સીએનની અન્સ્તત્વ જોખમમાું હોય તેવી જાતતઓન ું વર્ીકરણ અને માપદુંડ)નો ઉપયોર્ કરીને વૈતશ્વક સ્તરે 
મલૂ્યાુંકન થયેલા વિૃો અને પ્રાણીઓ પર માકહતીન ું વર્ીકરણ, તેમના સુંરિણ માટેની ન્સ્થતત અને માકહતીની 
વહેંચણી પ્રદાન કરે છે. આ વ્યવસ્થા લ પ્તપ્રાય થવાના સુંબ ુંતધત જોખમને નક્કી કરવા બનાવવામાું આવી છે, અને 
આઇય સીએન રેડ બલસ્ટનો મ ખ્ય હતે   વૈતશ્વક સ્તરે લ પ્તપ્રાય (એટલે કે લ પ્તપ્રાય થવાન ું અતત જોખમ, જોખમ અને 
સફળતાપવૂગક નાર્ થઈ ર્કે કે હ મલો થઈ ર્કે તેવી જાતત તરીકે સબૂચબદ્ધ જાતતઓ) થવાના ઊંચા જોખમનો 
સામનો કરતી વનસ્પતતઓ અને પ્રાણીઓની યાદી આપવાનો અને તેના પ્રત્યે ધ્યાન દોરવાનો છે.  
 
સુંરિણ સુંર્ઠનો અનેક માકહતી જાળવવીમાું આવી છે, જે આંતરરાષ્ટ્રીય કે રાષ્ટ્રીય મહત્ત્વના, જૈવતવતવધતા 
ધરાવતા ચાવીરૂપ તવસ્તારોના સુંરબિત તવસ્તારો તેમજ લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ ધરાવતી જાતતઓ પર તવર્ત 
પ્રદાન કરે છે. તેમાું સામેલ છેઃ 

 ય એનઇપી-ડબલ્ય સીએમસી સુંરબિત તવસ્તારોની વૈતશ્વક માકહતી 
 અલાયસસ ફોર ઝીરો એચ્ટસ્ટસકર્ન સાઇટ્સ 
 મહત્ત્વપણૂગ પિી તવસ્તારો – બડગલાઇફ ઇસટરનેર્નલ 
 મહત્ત્વપણૂગ વનસ્પતત તવસ્તારો – પ્લાસટલાઇફ ઇસટરનેર્નલ 
 ફૉના એસડ ફ્લોરા ઇસટરનેર્નલ 
 કસઝવેર્ન ઇસટરનેર્નલ 
 નેચર 2000 સાઇટ્સ 
 અતત સુંરબિત મલૂ્ય િેત્રો 

 
અનેક દેર્ોમાું રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેતર્ક કાયદા પણ સ્થાતનક, પ્રાદેતર્ક કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ 
ધરાવતી જાતતઓ અને આવાસીઓની યાદી પણ જાળવે છે.  
 
 
ઉપકરણો અને અસય પહલેો 
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કુંપનીઓને જૈવતવતવધતાના તવતવધ પાસાુંન  ું વ્યવસ્થાપન કરવામાું અને તેને સમજવામાું સહાય કરવા અનેક પહલે 
હાથ ધરવામાું આવી છે તેમજ અનેક સાધનો તવકસાવવામાું આવ્યાું છે. 
 
ધ બબઝનેસ એસડ બાયોડાયવતસિટી ઓફસેટ્સ પ્રોગ્રામ (બીબીઓપી) કુંપનીઓ, સરકારો અને સુંરિણ તનષ્ટ્ણાતો 
વચ્ચે જૈવતવતવધતાને થત ું ન  કસાન સરર્ર કરવાના તવકલ્પો ર્ોધવા માટેની ર્ાર્ીદારી છે. તેના તવતવધ ઉદે્દર્ 
નીચે મ જબ છેઃ 

 જૈવતવતવધતાને થત ું ન  કસાન સરર્ર કરવાના પ્રાયોબર્ક પ્રોજેટટ્સના પોટગફોબલયોમાું સ ુંરિણ અને 
આજીતવકના પકરણામો પ્રદતર્િત કરવા; 

 જૈવતવતવધતાને થતાું ન  કસાનને સરર્ર કરવા શે્રષ્ટ્ઠ કામર્ીરી તવકસાવવી, તેન ું પકરિણ કરવ ું અને તેનો 
પ્રચાર કરવો; અને  

 જૈવતવતવધતાને થતાું ન  કસાનને સરર્ર કરવા પર નીતતર્ત અને કોપોરેટ તવકાસમાું પ્રદાન કરવ ું, જેથી 
તેઓ સુંરિણ અને વ્યાપારી હતે  ઓ પણૂગ કરે.  

 
મહત્ત્વપણૂગ વ્યાપારી તનણગયોને સમથગન આપવા, જૈવતવતવધતા ધરાવતા ચાવીરૂપ તવસ્તારો અને કાયદેસર સુંરબિત 
તવસ્તારો સકહત આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માસયતાપ્રાપ્ત જૈવતવતવધતાની માકહતી માટે કેક્સિય માકહતીનો ઉપયોર્ કરવા 
અપ-ટ-ૂડેટ અને જૈવતવતવધતાની સચોટ માકહતી મેળવવા ધ ઇક્સટગે્રટેડ બાયોડાયવતસિટી એસેસમેસટ ટલૂ 
(આઇબીએટી) કડઝાઇન કરવામાું આવ્ય ું છે. આઇબીએટી એ બડગલાઇફ ઇસટરનેર્નલ, કસઝવેર્ન ઇસટરનેર્નલ 
અને ય નાઇટેડ નેર્સસ ઇસવારયસમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી), વલ્ડગ કસઝવેર્ન મોતનટકરિંર્ સેસટર (ડબલ્ય સીએમસી) 
વચ્ચેની ર્ાર્ીદારીન ું પકરણામ છે.  
ખનન, ઓઇલ અને રે્સ અને બેસક િેત્રોને સાુંકળતી ધ ક્રોસ-સેટટર બાયોડાયવતસિટી ઇતનતર્યેકટવ 
(સીએસબીઆઈ) ફેબ્ર આરી, 2013માું ર્રૂ કરવામાું આવી હતી. તેનો હતે   વ્યવાહકરક જૈવતવતવધતાના જોખમન ું 
વ્યવસ્થાન કરે તેવા સાધનોના અસરકારક ઉપયોર્ માટે વ્યાવહાકરક માર્ો ર્ોધવા અને તવકસાવવા તેમજ સારી 
કામર્ીરીનો પ્રસાર કરવાનો છે, જેનો સુંદર્ગ જૈવતવતવધતા સુંરિણ પર ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન 
(આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 6માું છે. 
 

 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો સામાસય માર્ગદર્ગન પરૂ ું 
પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંર્બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું જોઇએ. 
 
િીઓપી 36 જૈવવવવવિતાના અમલને સહાય કરતી પ્રણાલીમાું નીચેની  બાબતો સમાતવષ્ટ્ટ હોવી જોઈએઃ 
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદારીઃ ખનન સ તવધા ખાતે અસરની આકારણી, આયોજન અને કામર્ીરીમાું 
જૈવતવતવધતા વ્યવસ્થાપન સ તનતિત કરવા લાયક વ્યન્ટત(વ્યન્ટતઓ)ની ઓળખ સામેલ હોવી જોઈએ. 

 લેચખત નીવત, યોજના અને કાયગવાહીઓઃ કોપોરેટ/સાઇટ ન્સ્થરતા (કે સમકિ) નીતત અને 
દસ્તાવેજીકરણમાું જૈવતવતવધતા વ્યવસ્થાપનની સ તનતિતતા કરો. જૈવતવતવધતા સુંરિણ માટે હતે  ઓ અને 

http://www1.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
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લક્ષ્યાુંકો કેવી રીતે હાુંસલ કરી ર્કારે્ તેના પર તવસ્તતૃ તવર્ત પ્રદાન કરવા સાઇટ સ્તરે જૈવતવતવધતા 
કાયગયોજનાનો અમલ કરવા તવચાર કરો.  

 રેકોિગની જાળવણી અને ડરપોડિિંગઃ વ્યવસ્થાપન યોજનાઓ, પ નઃસ્થાપના સ નાવણી, સુંર્ોધન પ્રોજેટટ્સ 
અને ખાણ તસવાયના પકરબળોને પ્રર્ાતવત કરી ર્કે તેવા સાઇટની આસપાસના તવસ્તારમાું 
જૈવતવતવધતામાું સામાસય ફેરફારોન ું મલૂ્યાુંકન કરવા જૈવતવતવધતામાું પકરવતગનો પર તનરીિણ જરૂરી છે. 

 તાલીમ અને િાંચારઃ કમગચારીઓ અને કોસરાટટસગ વચ્ચે જૈવતવતવધતાની નીતતઓ, યોજનાઓ અને 
કાયગવાહીઓની જાણકારી અને પરૂતી સિમતા સ તનતિતતા કરવા યોગ્ય તાલીમ આપવી. 

 
િીઓપી 36 જૈવવવવવિતાનો અમલ ડરપોડિિંગ, કચરો અને ઉત્િર્જન, અિર આકારણી, િેઇચલિંગ અને વેસ્િ રોક અને 
ખાણ પનુઃસ્થાપન અને બાંિ કરવી પર સીઓઇપીની જોર્વાઈઓને અન રૂપ થવો જોઈએ.  

 િીઓપી 36.1: વલિગ હડેરિેજ િાઇટ્િઃ  ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો વવિ િાાંસ્કૃવતક વારિાના સ્થળો 
પર શોિ અથવા ખનન નહીં કરે અને એ સવુનવિત કરશે કે તેમની પ્રવવૃત્તઓ પ્રત્યક્ષ રીતે વવિ 
િાાંસ્કૃવતક વારિાના સ્થળોને અિીને નકારાત્મક અિરો ઉિી ન કરે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ય નેસ્કોની વેબસાઇટમાું વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સની યાદીમાું સામેલ સ્થળોની સુંલગ્ન કોઈ 
કામર્ીરી કે આયોજજત પ્રવતૃત્તઓ ચાલ  છે કે નહીં તેની પ ક્ષ્ટ્ટ કરવી. સુંલગ્ન એટલે ખનનન ું 
સરહદો, ખાણ પકરવહન માર્ો, અથવા અપસ્રીમ જળમાર્ો દ્વારા ર્ૌર્ોબલક રીતે જોડાણ.  

o સીઓપી 32માું તનધાગરણ મ જબ, અસર આકારણી હાથ ધરાય તેવી ખાતરી કરો અને 
કામર્ીરીની ન કસાનકારક અસર વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સ પર સીધી નહીં થાય તેવી 
સ તનતિતતા કરવા તનયુંત્રણ સ્થાતપત કરવામાું આવે છે.  

o સભ્યોન ું નીતતર્ત દસ્તાવેજીકરણ વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સમાું ઉત્ખન્ન અને તવકાસ પ્રતતબુંતધત 
હોય તેની સ તનતિતતા કરવી.   

 
  િીઓપી 36.2: િાંરચક્ષત વવસ્તારો: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો કાયદેસર તનય ટત કરવામાું આવેલ 

રબિત તવસ્તારોન ું એ ખાતરી કરીને સસમાન કરરે્ કે: 
a) િભ્યો કાયદેિર વન્તુત કરવામાાં આવેલ રચક્ષત વવસ્તારોને ઓળખવાની પ્રડિયા િરાવે છે. 
b) િભ્યો આ વવસ્તારો માિે જવાબદાર કોઇ પણ વનયમો, કરારો કે વચનોન ુાં પાલન કરે છે. 
c) શોિ, વવકાિ, કામગીરી અને િમાપ્પ્તની પ્રવવૃત્તઓ િાથે આગળ વિવાના વનણગયોને કાયદેિર 
વન્તુત કરવામાાં આવેલ રચક્ષત વવસ્તારોની હાજરીમાાં, અને તેના પરની અિરો િાથ ેલેવામાાં આવે.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o જેમ બને તેમ વહલેી તકે સુંરબિત તવસ્તારોની ઘટના કે ખામીને ઓળખવાની મેતપિંર્ 
કવાયત હાથ ધરો. આ કવાયત સિમ અતધકારી દ્વારા હાથ ધરાવી જોઈએ. 

o સાઇટ કે તેની આસપાસનો તવસ્તાર સરકારે કે અસય કહસ્સેદારો દ્વારા જૈવતવતવધતાના 
સુંરિણની આવશ્યકતા તરીકે તનકદિષ્ટ્ટ છે, પણ યોગ્ય રીતે સુંરબિત છે કે નહીં તેનો તવચાર 
કરો.  

o કોઈ પણ પ્રસ્ત  ત કાયદેસર સુંરબિત તવસ્તારોને લાગ  કાયદાકીય અને અસય જરૂકરયાતોન ું 
રજજસ્ટર બનાવો. તેમાું આ જરૂકરયાતોની પતૂગતા માટે જવાબદાર અતધકારીઓના નામ હોવા 
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જોઈએ. કાયદાકીય મયાગદાઓના સુંબ ુંધમાું કોઈ ર્ુંકા હોય તો પયાગવરણ સુંરિણ કાયદા 
લાગ  કરવા જોઈએ.  

o મેનેજમેસટ આ જરૂકરયાતો વાકેફ છે તેની ખાતરી કરો અને તેમને ધ્યાનમાું લઈને ઉત્ખન્ન, 
તવકાસ, કામર્ીરી અને ટલોઝર કામર્ીરી સાથે આર્ળ વધવા કોઈ પણ તનણગયો લો.  

 
 િીઓપી 36.3:મખુ્ય જૈવવવવવિતા વવસ્તારો: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો તેમની કામર્ીરીઓ દ્વારા 

અસરગ્રસ્ત મ ખ્ય જૈવતવતવધતા ધરાવતાું તવસ્તારોની ઓળખ સ્થાતપત કરરે્ અને : 
a) જૈવવવવવિતા અને પાડરન્સ્થવતક િેવાઓ પર અિરોને િાળવા, પનુવગિન અથવા િરિર કરવા 
ઘિાિાની પ્રડિયાના િમનો ઉપયોગ કરશે; 
b) માપણી યોગ્ય જૈવવવવવિતા લાિોને વવતડરત કરવા કે જે ઓછામાાં ઓછાાં પ્રવતકળૂ અિરોનાાં 
સ્તર િાથ ેઅનકુળૂ હોય અને આદશગ રીતે ચોખ્ખી હકારાત્મક અિરો ઉપલબ્િ કરાવતી હોય, કાયગ 
યોજનાઓનો અમલ કરશે; 
c) જડિલ વિાહતોના વવસ્તારોમાાં, સવુનવિત કરશે કે જેના માિે વિાહતને વન્નુ્તત આપવામાાં આવી 
છે તેના માિેના માપદાંિો પર કે તે માપદાંિોને આિાર આપતી પાડરન્સ્થકતાંત્રની પ્રડિયાઓ પર કોઈ 
પ્રવતકળૂ અિરો ન થાય. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ઇક્સટગે્રટેડ બાયોડાયવતસિટી એસેસમેસટ ટલૂ (આઇબીએટી)નો ઉપયોર્ પ્રસ્ત  ત મ ખ્ય 
જૈવતવતવધતા તવસ્તારોના સ્થળની ઓળખ કરવાની પ્રથમ પર્લા તરીકે થઈ ર્કેછે.  

o અિર આકારણી પ્રસ્ત  ત કેબીએ અને કોઈ પણ મહત્ત્વપણૂગ રહણેાકની અસરો તેમજ 
જોખમોની ઓળખ અને આકારણી કરવા વધ  તવસ્તતૃ સુંર્ોધન પ્રદાન કરવા જોઈએ. આ 
માટે મયાગકદત જૈવતવતવધતા માકહતી સાથે તવસ્તારોમાું વ્યાપક કફલ્ડવકગની જરૂર પડી ર્કે 
છે.  

o કેબીએના જોખમો અને અસરોનો તવચાર કરો ત્યારે ર્મન સ્તરીકરણને લાગ  નીતતઓ, 
યોજનાઓ, પ્રકક્રયાઓની સ તનતિતતા કરો.  

o ન કસાનકારક અસરો સરર્ર કરવા કાયગયોજનાઓન ું દસ્તાવેજીકરણ જૈવતવતવધતાના ફાયદા 
રહણેાકના તવસ્તરણ અને જૈવતવતવધતાન ું સ ુંરિણ અને જતન કરવા ઓન-સાઇટ કાયગક્રમો 
મારફતે, અથવા, છેલ્લા ઉપાય તરીકે જૈવતવતવધતાની ન કસાનકારક અસર ર્ક્ય તેટલી 
ઘટાડીને પહોંચાડવા જોઈએ. આ ફાયદા કમ-સે-કમ અસરના સ્તરને અન રૂપ કડઝાઇન 
કરેલા હોવા જોઈએ. કેટલીક કુંપનીઓએ વ્યહૂરચનાઓ તવકસાવી છે, જેનો હતે   આપણી 
કામર્ીરીની નકારાત્મક અસરો લઘ તમ કરીને અને તેઓ જે તવસ્તારોમાું કામ કરે છે તેના 
સુંરિણમાું યોગ્ય પ્રદાન કરીને જૈવતવતવધતા પર ચોખ્ખી હકારાત્મક અસર કરવાનો છે. 
જૈવતવતવધતના ફાયદા આ રીતે પણ પ્રદતર્િત કરી ર્કાય છેઃ 

 ખનન દ્વારા અસર અન ર્વતી જાતતઓ માટેના વતગમાન રહણેાકોની ન્સ્થતતમાું 
સ  ધારો કરવો કે નવા રહણેાકો ઊર્ા કરવા 

 જાતતઓ અને તેમના રહણેાકોના જોખમમાું ઘટાડો કરવો 
 જૈવસુંરિણના હતે  ઓ માટે જાતતઓના ર્તવષ્ટ્યને સ રબિત કરી તેના કે તેના 

રહણેાકોના ન કસાને ટાળવ ું 
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o મહત્ત્વપણૂગ રહણેાકના િેત્રોના જોખમની સુંપણૂગ આકારણી કરવા અને તેમને સુંરબિત કરવા 
પર્લાું લેવા તવરે્ષ કાળજી રાખવી જોઈએ. જૈવતવતવધતાના જે મલૂ્યો માટે મહત્ત્વપણૂગ 
રહણેાકની તનકદિષ્ટ્ટ કરવામાું આવ્યા હતા તેના પર કોઈ ન કસાનકારક અસરો નહીં થાય 
તેની ખાતરી નીતતઓ, કાયગક્રમો અને કામર્ીરીમાુંથી મળવી જોઈએ. જ્યાું આ જોર્વાઈની 
જરૂકરયાત સ્વરૂપે કી બાયોડાયવતસિટી એકરયાની ઓળખ અર્ાઉ ખનન ચાલત ું હત  ું ત્યાું 
મહત્ત્વપણૂગ રહણેાકના જૈવતવતવધતાના મલૂ્યોને ખાસ પણૂગ કરવા જૈવતવતવધતા કાયગયોજના 
તવકસાવવી જોઈએ.  
 

 િીઓપી 36.4: લપુ્ત થવાન ુાં જોખમ િરાવતી જાવતઓ: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો એ સવુનવિત કરવા માિે 
વનયાંત્રણોનો અમલ કરશે કે તેમની કામગીરીઓ આ્િુીએન દ્વારા લપુ્તતાના આરે થવાની તૈયારી માિેની 
બનાવવામાાં આવેલ યાદીની પ્રજાવતઓના નોંિપાત્ર ઘિાિા તરફ ન લઈ જાય, અથવા તેમના અન્સ્તત્વને 
આિારભતૂ જડિલ વિાહતો પર પ્રવતકળૂ અિર ઉિી ન કરે. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
o લ પ્તપ્રાય થવાન ું જોખમ ધરાવતી જાતતઓ તવરે્ માકહતી પ્રદાન કરવા આઇય સીએન જેવા 

સુંરિણ જૂથો દ્વારા જાળવવામાું આવતી માકહતીનો ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે.  
o લ પ્તપ્રાય થવાના આરે હોય તેવી જાતતઓની હાજરી અને આ જાતતઓ માટે કોઈ પણ 

ર્ુંર્ીર રહણેાકની ઓળખ અિર આકારણી મારફતે થવી જોઈએ.  
o નીતતઓ, યોજનાઓ અને પ્રકક્રયાઓ ખાતરી આપવી જોઈએ કે કામર્ીરીથી જાતતઓની 

સુંખ્યામાું નોંધપાત્ર ઘટાડો નહીં થાય અથવા આ જાતતઓના અન્સ્તત્વ માટે મહત્ત્વપણૂગ 
રહણેાક પર ન કસાનકારક અસર નહીં થાય. 

 

 િીઓપી 36.5: રાટરીય િરકાર અવિકારકે્ષત્રોની બહાર દડરયાની નીચે ખનન પ્રવવૃત્તઓ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત 

સભ્યો, જ્યારે દકરયાના ઉંડા તવસ્તારોમાું ર્ોધ અથવા ખનન પ્રવતૃત્તઓ હાથ ધરી રહ્ાું હોય ત્યારે, તેઓ એ સ તનતિત 

કરરે્ કે તેમાું તેમની પ્રવતૃત્તઓ સુંર્તવત અસરોના પરૂત  ું વૈજ્ઞાતનક જ્ઞાન હોય, અને તે પ્રતતકળૂ અસરોને ઘટાડવા 
માટે તનયુંત્રણોનો અમલ કરી ર્કાય. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o આ દકરયાઈ તનવસનતુંત્રોમાું જૈવતવતવધતાના મલૂ્યોની ઓળખ અને દસ્તાવેજીકરણ અિર 
આકારણી મારફતે થવ ું જોઈએ. આ ઓળખ સિમ અતધકારી દ્વારા થવી જોઈએ.  

o દકરયાઈ તનવસનતુંત્રને કોઈ પણ અસરની તીવ્રતાની આકારણી થવી જોઈએ અને ઊંડા 
સમ િમાું ખનનમાું આર્ળ વધવાનો તનણગય લેતા અર્ાઉ મેનેજમેસટને પકરણામોની 
જાણકારી આપવી જોઈએ. મેનેજમેસટના તનણગયોન ું દસ્તાવેજીકરણ થવ ું જોઈએ.  

o જૈવતવતવધતાની બાકી અસરોને ઘટાડવા કડઝાઇન અને અમલીકરણ તનયુંત્રણોની પસુંદર્ી 
ર્મન સ્તરીકરણને સ સ ુંર્ત હોવી જોઈએ.  

o ઊંડા સમ િની તનવસનતુંત્રો પર સુંર્તવત અસરના જૈવતવતવધતા મલૂ્યોમાું વૈજ્ઞાતનક 

અતનતિતતાના સુંજોર્ો સુંકળાયેલા હોય અને ર્ુંર્ીર અને સ ધારી ન ર્કાય તેવ ું ન કસાન થવાન ું 
જોખમ હોય ત્યાું સાવચેતીનો તસદ્ધાુંત લાગ  થવો જોઈએ. 
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તપાિો: 
 તમારે ત્યાું વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સમાું ઉત્ખનન કે તવકાસ પર પ્રતતબુંધ મકૂતી નીતત અમલમાું છે? 

 ય નસે્કોની વબેસાઇટ પર મકેૂલી વલ્ડગ હકેરટેજ સાઇટ્સની યાદીમાું સામલે કોઈ સાઇટની જનીક કામર્ીરી ચાલ  
છે કે કામર્ીરીન ું આયોજન થય ું છે કે નહીં તનેી તમ ેપ ક્ષ્ટ્ટ કરો છો? જો હા, વલ્ડગ હકેરટજ સાઇટ પર સીધી 
ન કસાનકારક અસર ન થાય તેવી સ તનતિતતા કરવા કયા પર્લાું લેવામાું આવ્યા છે? 

 તમ ેનજીકના કાયદેસર તનકદિષ્ટ્ટ સુંરબિત િતે્રોની ઓળખ ધરાવો છો? 

 કોઈ પ્રસ્ત  ત કાયદેસર સુંરબિત િેત્રોન ેલાગ  તમામ કાયદેસર અને અસય જરૂકરયાતોથી તમ ેવાકેફ છો? 

 ખાણની નવી કામર્ીરી માટે તનણગય લવેાની પ્રકક્રયાઓમાું તમ ેકાયદેસર તનકદિષ્ટ્ટ સુંરબિત િતે્રો અન ેતનેા પર 
અસરન ેધ્યાનમાું લીધી છે? 

 તમારી કામર્ીરી દ્વારા અસર પામતા મ ખ્ય જીવતવતવધતા તવસ્તારોની તમ ેઓળખ કરી છે ? 

 તમારી નીતતઓ અન ેપ્રકક્રયાઓ જૈવતવતવધતા અન ેઇકોતસસ્ટમ સવેાઓ પર ન કસાનકારક અસર સરર્ર 
કરવા તમકટરે્ર્ન હાઇઆકી લાગ  કરે છે? 

 ન કસાનકારક અસરના સ્તર સાથે કમ-સ-ેકમ સ સુંર્ત હોય તવેા જૈવતવતવધતાના ફાયદા પ્રદાન કરવા 
યોજનાઓ બનાવવામાું આવી છે? 

 તમ ેમહત્ત્વપણૂગ તનવાસ કે રહણેાકની ઓળખ ધરાવો છો, અન ેજે માપદુંડોન ેધ્યાનમાું રાખીન ેરહણેાક તનકદિષ્ટ્ટ 
કરવામાું આવ્ય ું હત  ું તનેા પર કોઈ ન કસાનકારક અસરો ન થાય તવેી ખાતરી તમારી નીતતઓ અન ેકામર્ીરી 
આપ ેછે? 

 તમારી અસર આકારણીઓ કોઈ લ પ્તપ્રાય થવાના આરે હોય તેવી કોઈ પ્રજાતતઓની ઓળખ ધરાવે છે અન ે
જો આપે તો તમારી કામર્ીરી આ પ્રજાતતઓના નોંધપાત્ર ઘટાડા તરફ નહીં દોરી જાય તવેી સ તનતિતતા 
કરવા તનયુંત્રણો સ્થાતપત કરવામાું આવ્યાું છે? 

 રાષ્ટ્રીય સરકારના અતધકારિતે્રોની બહારના ઊંડા દકરયાના તવસ્તારોમાું કોઈ પણ ખાણકામ હાથ ધરવા માટે, 
તમારી અસર આકારણીઓ જૈવતવતવધતાના મલૂ્યોની ઓળખ ધરાવ ેછે અન ેકોઈ પણ ન કસાનકારક અસરો 
ઘટાડવા તનયુંત્રણો મકેૂ છે? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

નીચેની વેબસાઇટો પર જૈવતવતવધતાને લર્તી વધારાની માકહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

આકટિસનલ એસડ સ્મોલ-સ્કેલ માઇતનિંર્ ઇન પ્રોટેટટેડ એકરયાઝ એસડ કક્રટીકલ ઇકોતસસ્ટમ્સ પ્રોગ્રામ 
(એએસએમ-પીએસીઈ): 
www.asm-pace.org 

 બબઝનેસ એસડ બાયોડાયવતસિટી ઓફસેટ પ્રોગ્રામ 
bbop.forest-trends.org/ 

 કોમનવેલ્થ ઓફ ઓસ્રેબલયન એનવાયનગમેસટલ ઓફસેટ પોલીસી (2012) 
www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/offsets-policy.pdf 

 કસવેસર્ન ફોર બાયોલોજજકલ ડાયવતસિટી 
www.cbd.int/ 

 કસવેસર્ન ઓન વેટલેસ્સ ઓફ ઇસટરનેર્નલ ઇમ્પોટગસસ- રામસર કસવેસર્ન 
www.ramsar.org 

 ગ્લોબલ બાયોડાયવતસિટી ઇસફમેર્ન ફેતસબલટી (જીબીઆઇએફ) 

E. વિારાની માડહતી 

http://www.asm-pace.org/
http://bbop.forest-trends.org/
http://www.environment.gov.au/epbc/publications/pubs/offsets-policy.pdf
http://www.cbd.int/
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www.gbif.org/ 
 હાઇ કસઝવેર્ન વેલ્ય ૂ(એચસીવી) કરસોસગ નેટવકગ 

www.hcvnetwork.org 
 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – પોબઝર્ન સ્ટેટમેસટ: માઇતનિંર્ 

એસડ પ્રોટેટટેડ એકરયાઝ (2003) 
www.icmm.com/document/43 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – બાયોડાયવતસિટી ઓફસેટ:  એ 
બ્રીકફિંર્ પેપર ફોર ધ માઇતનિંર્ ઇસડસ્રી (2005) 
www.icmm.com/document/25 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – ગડૂ પે્રક્ટટસ ર્ાઇડસસ ફોર 
માઇતનિંર્ એસડ બાયોડાયવતસિટી (2006) 
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – પ્લાતનિંર્ ફોર ઇક્સટગે્રટેડ માઇન 
ટલોઝરઃ ટલૂકકટ (2008)  
www.icmm.com/page/9566/icmm-publishes-closure-toolkit 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇતનિંર્ એસડ મેટલ્સ (આઇસીએમએમ) – માઇતનિંર્ એસડ 
બાયોડાયવતસિટીઃ એ કલેટર્ન ઓફ કેસ સ્ટડીઝ (2010) 
www.icmm.com/biodiversity-case-studies 

 આઇસીએમએમ એસડ આઇય સીએન – ઇનકડપેસડસટ કરપોટગ  ઓન બાયોડાયવતસિટી ઓફસેટ (2012) 
www.icmm.com/news/icmm-and-iucn-release-report-on-biodiversity-offsets 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પફોમગસસ સ્ટાસડડગ 6 – બાયોડાયવતસિટી કસઝવેર્ન 
સસ્ટેનેબલ મેનેજમેસટ ઓફ બલતવિંર્ નેચરલ કરસોતસિસ (2012) 
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/bff0a28049a790d6b835faa8c6a8312a/PS6_English_2012.pdf
?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ફાઇનાસસ કોપોરેર્ન (આઇએફસી) ર્ાઇડસસ નોટ 6 – બાયોડાયવતસિટી કસઝવેર્ન એસડ 
સસ્ટેનેબલ મેનેજમેસટ ઓફ બલતવિંર્ નેચરલ કરસોતસિસ (2012) 
www1.ifc.org/wps/wcm/connect/a359a380498007e9a1b7f3336b93d75f/Updated_GN6-
2012.pdf?MOD=AJPERES 

 ઇસટરનેર્નલ ય તનયન ફોર કસઝવેર્ન ઓફ નેચર (આઇય સીએન) – આઇડેક્સટકફકેર્ન એસડ રે્પ 
એનાબલતસસ ઓફ કી બાયોડાયવતસિટી એકરયાઝ (2007) 
data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ ય તનયન ફોર કસઝવેર્ન ઓફ નેચર (આઇય સીએન) – ર્ાઇડલાઇસસ ફોર એપ્લાતયિંર્ 
પ્રોટેટટેડ એકરયા કેટેર્રીઝ (2008) 
data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf 

 આઇય સીએન રેડ બલસ્ટ ઓફ થે્રટસડ સ્પાઇતસસ (2012) 
www.iucnredlist.org/ 

 આઈય સીએન – કરયો કટસટો કરલેર્નતર્પ 

http://www.gbif.org/
http://www.hcvnetwork.org/
http://www.icmm.com/document/43
http://www.icmm.com/document/25
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
http://www.icmm.com/page/9566/icmm-publishes-closure-toolkit
http://www.icmm.com/biodiversity-case-studies
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015.pdf
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf
http://www.iucnredlist.org/
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www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_work/by_engagement/rio_tinto/ 
 આઇય સીએન – આઇસીએમએમ ડાયલોર્ 

www.icmm.com/page/84049/about-us/who-we-work-with/articles/iucn-icmm-dialogue 
 માઇતનિંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી) – માઇતનિંર્ એસડ બાયોડાયવતસિટી કસઝવેર્ન (2007) 

www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/Biodiversity_Framework_EF_0729207.pdf 
 પ્રોસ્પેટટસગ એસડ ડેવલપસગ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (પીડીએસી) - e3 પ્લસ – એ ફે્રમવકગ ફોર 

રીસ્પોન્સસબલ એટસપ્લોરેર્ન  
www.pdac.ca/e3plus/toolkits 

 સોસાયટી ફોર ઇકોલોજજકલ કરસ્ટોરેર્ન ઇસટરનેર્નલ (એસઇઆર)  
www.ser.org 

 ઇક્સટગે્રટેડ બાયોડાયવતસિટી એસેસમેસટ ટલૂ (આઇબીએટી) – ફોર બબઝનેસ 
www.ibatforbusiness.org/login 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એનવાયનગમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) વલ્ડગ કસઝવેર્ન મોતનટકરિંર્ સેસટર 
(ડબલ્ય સીએમસી) 
www.unep-wcmc.org/ 

 ય નેસ્કો/વલ્ડગ હકેરટેજ કસવેસર્ન – વલ્ડગ હકેરટેજ બલસ્ટ (2012) 
whc.unesco.org/en/list 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એનવાયનગમેસટ પ્રોગ્રામ (ય એનઇપી) વલ્ડગ કસઝવેર્ન મોતનટકરિંર્ સેસટર 
(ડબલ્ય સીએમસી) – વલ્ડગ ડેટાબેઝ ઓન પ્રોટેટટેડ એકરયાઝ  
www.wdpa.org/ 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ કસવેસર્ન ઓન ધ લો ઓફ ધ સી 
www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm 

 ય તનવતસિટી ઓફ ન્ટવસસલેસડ (ઓસ્રેબલયા)– સેસટર ફોર માઇસડ લેસડ કરહબેબબલટેર્ન  
www.cmlr.uq.edu.au 

 વલ્ડગ હકેરટેજ કતમટી – ઓપરેર્નલ ર્ાઇડલાઇસસ ફોર ઇચ્મ્પ્લમેસટેર્ન ઓફ ધ વલ્ડગ હકેરટેજ કસવેસર્ન 
(2012) 
http://whc.unesco.org/en/guidelines/ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_work/by_engagement/rio_tinto/
http://www.icmm.com/page/84049/about-us/who-we-work-with/articles/iucn-icmm-dialogue
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/Biodiversity_Framework_EF_0729207.pdf
http://www.pdac.ca/e3plus/toolkits
http://www.ser.org/
http://www.ibatforbusiness.org/login
http://www.unep-wcmc.org/
http://www.wdpa.org/
http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_overview_convention.htm
http://www.cmlr.uq.edu.au/
http://whc.unesco.org/en/guidelines/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 37) છેલલે રહલેા અવશેષો (િેઇચલિંગ્િ) અને 
નકામા/િાંગાર ખિક 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

ખાણનો ર્ુંર્ાર એટલે કે ઓરન ું ઉત્ખનન, ધાત  ર્ોધન અને પ્રકક્રયા કરતા 
જે પેદા થાય છે તે ર્ુંર્ાર.. ર્ ુંર્ાર ખડક અને વધ  પડતો બોજ એવી ચીજવસ્ત  ઓ છે કે જેને ઓરમાું પ્રવેર્ 
મેળવવા માટે દૂર કરવામાું આવે છે. િેઇચલિંગ્િમાું મેદાનના ખડક અને ઓરની પ્રકક્રયા દરતમયાનમાું પેદા થતા 
ર્ુંદા પાણીનો સમાવેર્ કરે છે.  
 

સ્ત્રોત:   

 ટેઇબલિંગ્સ શ ું છે?  

 www.tailings.info/tailings.htm 
 

સીઓપીનો િેઇચલિંગ્િ અને નકામા ખિક તવર્ાર્ દરેક ટેઇબલિંગ્સ અને ખાણ િેત્રમાું સભ્યો દ્વારા પેદા કરવામાું 
આવેલા નકામા ખડકને લાગ  પડે છે. ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક જોર્વાઇઓ જોખમકારક પદાથો અને અિર 
આકારણી પરની સીઓપીની જોર્વાઇઓના સુંદર્ગમાું લાગ  પાડવી જોઇએ. 

 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક એકમો અનેક ખાણ પ્રવતૃત્તઓનો આંતકરક ર્ાર્ છે અને પયાગવરણીય દેખાવમાું 
સ  ધારાઓ હાુંસલ કરવા માટે ખાણ ઉદ્યોર્ના અનેક પડકારોમાુંનો એક છે. હીરો, સોન  અને પ્લેટીનમ જૂથની 
ધાત  ની ખાણ કામર્ીરીઓમાું તવતવધ પયાગવરણમાું તવતવધ પ્રકારની ખાણની પ્રકક્રયાઓનો સમાવેર્ થાય છે, જેમાું 
આ મહાકાય જ્થાના ખાણ ર્ુંર્ાર તરફના ચોક્કસ અબર્ર્મની જરૂર છે.  
 
ખાણમાુંથી જ્યારે એક જ્થામાું ઓરની પ્રકક્રયા કરવામાું આવે છે અથવા સ્ક્રીનીંર્, તપલાણ અથવા ચરૂો અને 
કેક્સિત કરવા જેવી ર્ૌતતક કામર્ીરીઓ દ્વારા અથવા રસાયણો, ર્રમી અને ર્ાળણને સમાવતી પદ્ધતતઓ દ્વારા 
ટેઇબલિંગ્સન ું સર્જન થાય છે. ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપનની મળૂભતૂ જરૂકરયાત ટેઇબલિંગ્સના સ રબિત, ન્સ્થર અને 
કરકસરય ટત સુંગ્રહ પરૂો પાડવાની છે, જેથી માનવીઓના આરોગ્ય અને પયાગવરણન ું રિણ કરી ર્કાય.  
 
નકામા ખડક પણ ખાણનો અવરે્ષ છે જેમાું ખાસ કરીને વધ  પડતા બોજ અને ઓરના બુંધારણમાું દાખલ થવા 
માટે દૂર કરાયેલ સામગ્રીનો સમાવેર્ થાય છે. નકામા ખડકમાું ઓરના અત્યુંત નીચા સ્તરનો પણ સમાવેર્ થઇ 
ર્કે છે, પરુંત   એવા સ્તરે નફાકારક રીતે પ્રકક્રયા હાથ ધરી ર્કાતી નથી. નકામા ખડક વ્યવસ્થાપનમાું મળૂભતૂ 
રીતે તેને દૂર કરવાન ું અને સુંગ્રહનો સમાવેર્ થાય છે, જે ર્ક્યતઃ હુંર્ામી સમય માટે અથવા લાુંબા ર્ાળા માટે 
હોઇ ર્કે છે.  

http://www.tailings.info/tailings.htm
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કેટલાક ખાણના ટેઇબલિંર્સ અને નકામા ખડક જોખમો વ્યટત આપતા નથી અને તેથી તેમાું ખાસ સારવાર, 
તનયુંત્રણોનો પ નઃઉપયોર્ અથવા જજયોકેતમકલ દેખરેખની જરૂર નથી. આ પ્રકારના ર્ુંર્ારનો લેસડફોમગ 
પ નઃબાુંધકામ, માર્ગ અને ડેમના બાુંધકામ માટે ઉપયોર્ થઇ ર્કે છે અને તે કદાચ વનસ્પતત સકૃ્ષ્ટ્ટના આવરણ 
માટેના ખડકના સ્તર અને ખાણ બુંધ થવાના કકસ્સામાું સમાન પ્રકારના પ નઃવસન પર્લાુંઓ માટે અન કૂળ છે. 
આમ છતાું કેટલાક પ્રકારના ખાણ ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સમાવેર્ીતા અથવા ન કસાનકારક પદાથોના પેદા 
થવામાું પકરણમી ર્કે છે અને તેમાું દેખરેખ, સારવાર અને સ રબિત તનકાલની જરૂર હોય છે.  
 

ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકના વ્યવસ્થાપનમાુંથી મ ખ્ય ત્રણ પ્રકારની અસરો પકરણમી ર્કે છે: 

 પયાગવરણીય અને સામજજક અસરોને સ્થળ પસુંદર્ી નોંધપાત્ર રીતે બદલી ર્કે છે. પ્રારુંબર્ક પર્લાુંની રચના 
દૂર કરી ન ર્કાય તેવી અસરો ધરાવે છે અને આમ કામર્ીરીય ટત અસરો, પ નઃવસન ખચાગઓ અને બુંધ થયા 
પછીની જવાબદારી પર અત્યુંત ઊંડી અસર સાથે સ્થળ પસુંદર્ી કડઝાઇન પકરબળ છે.  

 ટેઇબલિંગ્સ અને ર્ુંર્ાર ખડકમાું રેઇન પરના ર્રાબ, એતસડ પેદા કરતા સુંયોજનો અને/અથવા મોબાઇલ ધાત   
પ્રદૂતષતતાઓનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે અને તે ભજૂળમાું નીતરી ર્કે છે અથવા સપાટી પરના ઝરણાઓમાું 
જૈતવક અસરો સાથે દેખાઇ ર્કે છે. 

 જજયોટેકતનકલ તનષ્ટ્ફળતા, કે જે ર્ાગ્યે જ થાય છે તે ખતરનાક અસરો ધરાવી ર્કે છે. સારી કડઝાઇન અને 
બાુંધકામની સાથે વ્યવસ્થાપન  દેખરેખની પદ્ધતતઓ થતા અકસ્માતોની સુંર્વ્યતાને લઘ ત્તમ કરરે્. 

 

ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકન ું તેમના ર્ૌતતક અને રાસાયબણક સ્વર્ાવ, સ્થળની સ્થાતનક ભરૂ્ોળ, આબોહવાની 
ન્સ્થતત, રાષ્ટ્રીય તનયમન અને સામાજજક આતથિક સુંદર્ગ કે જેમાું ખાણની કામર્ીરીઓ અને પ્રોસેસીંર્ પ્લાસટસ ન્સ્થત 
છે તેના આધારે અનેક રીતે વ્યવસ્થાપન કરી ર્કાય છે.   
 

ખાણ ઉદ્યોર્ દ્વારા ઉપયોર્માું લેવાતી ટેઇબલિંગ્સ સુંગ્રહ અને તનકાલની પદ્ધતતઓમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

 િરતી પરનો િાંગ્રહ એ ઉપયોર્માું લેવાતી સવગસમાસય પદ્ધતત છે. તેના મ ખ્ય પ્રકારો છે: 

- કાયદેસર જાપ્તામાું સુંગ્રહ: ટેઇબલિંગ્સનો સ્લરી તરીકે કાયદેસરના જાપ્તાવાળા માળખામાું તનકાલ 
કરવામાું આવે છે અને એક તળાવમાુંથી બીજામાું, ઉપરની અને જમીનની અંદરની ર્ટરો દ્વારા 
વધારાન ું પાણી દૂર કરવામાું આવે છે. કાયદેસરના જાપ્તાવાળા સુંગ્રહોમાું સ  િઢ પ ૃ્ વી પરના 
ડેમ, ક દરતી સ્થાતનક ભરૂ્ોળ કડપે્રર્ન અથવા ખાઇ અથવા ખાણ ખાડાઓનો સમાવેર્ થઇ ર્કે 
છે. 

- સકૂો ઢર્લો:  ટેઇબલિંગ્સને વેક્ય મ અથવા પે્રર્ર કફલ્ટર દ્વારા પાણીમ ટત કરવામાું આવે છે જેથી 
તેને ઘન અને ન્સ્થર માળખામાું ઢર્લામાું રાખી ર્કાય.  

- ત્યજી દીધેલી ખાણોમાું સુંગ્રહ: આ અબર્ર્મમાું કેટલીકવાર ક લ ર્ુંર્ાર અને તસમેસટના ઉમેરણથી 
ટેઇબલિંગ્સને જાડા કરવાનો સમાવેર્ થાય છે,  જેથી જમીનની અંદર આવેલા શસૂયવકાર્ અથવા 
ખાલી ખાડાઓને પ નઃર્રવા માટે પેસ્ટ જેવી પેદાર્ન ું સર્જન કરી ર્કાય. 

- ટેઇબલિંગ્સ ડેમન ું સર્જન: સમાન પેસ્ટ જેવી પેદાર્નો જમીનની અંદર રહલેી ખાણો અથવા ખ લ્લા 
ખાડાઓને પ નઃ ર્રવામાું માટે ઉપયોર્ થાય છે, તેનો નવા બાુંધકામ અથવા ટેઇબલિંગ્સ ડેમના 
આય ષ્ટ્યમાું વધારો કરવા માટે પણ ઉપયોર્ થઇ ર્કે છે.  
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- કાયમી ખડકલાના પે્ઝ અને ખડકલા ર્ાળણ સ્પોઇલ્સઃ તપિંડ ઓરનો રચાયેલ જ્થો ર્ાળણના 
હતે   માટે ઓરમાુંથી સોલ્વસટ પસાર કરીને તૈયાર કરવામાું આવે છે. ત્યાર બાદ જ્થાને એક 
રેખામાું સોલ્ય ર્ન એકત્રીકરણમાું અને સમાવેર્ીતા પેડમાું મ કવામાું આવે છે.  

 પેિા-જલીય િાંગ્રહ: એવા દેર્ો જેમ કે કેનેડા અને નોવેમાું તળીયે બેઠેલો ઘન પદાથગ વરાળથી વધી જાય 
છે, ત્યારે પાણી જાળવી રાકતા ડેમ અને અસય મારે્ વાળવાના માળખાઓન ું પ્રવતગમાન જળાર્યોની 
આસપાસ સર્જન કરી ર્કાય છે, જેથી ટેઇબલિંગ્સને પાણીની સપાટી નીચે મ કી ર્કાય. આ પદ્ધતતનો 
સલ્ફીકડક ટેઇબલિંગ્સ અને સુંબ ુંતધત એતસડ ર્ટરનો ઓટસીડેર્નને રોકવા માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે. 

 િબમરીન િેઇચલિંગ્િ વનકાલનો કેટલીકવાર અત્યુંત સ્થળ આધાકરત પકરન્સ્થતતઓમાું ઉપયોર્ કરવામાું 
આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે જ્યાું જમીન આધાકરત તનકાલ ઊંચી જૈવ વૈતવધ્યતા, આતથિક અથવા સાુંસ્કૃતતક 
મ લ્ય સાથેની જમીનને આવરી લેતો હોય, ઊંચા એતસડ ખડક ર્ટર જોખમ અને/અથવા જ્યાું તવષમ 
સ્થાતનક ભરૂ્ોળ હોય, વધ  પ્રમાણમાું વરસદ હોય અને ભકૂુંપન ું ઊંચ  પ્રમાણ હોય તેવી સામગ્રીઓ 
પરુંપરાર્ત ટેઇબલિંગ્સ ડેમ તનષ્ટ્ફળતાને નોધપાત્ર જોખમ બનાવરે્. ઊંિા િબમરીન િેઇચલિંગ્િ વનકાલમાાં 
ખાસ કરીને ચોક્કસ પ્રકારના સ્ત્રાવ પ્રમાણ, રે્સ કે વાય  દૂર કરવાન ું અને દકરયાઇપાણી સાથે સુંયોજન 
કરતા (તવપ લતા ઘટાડવા માટે)ને હાુંસલ કરવા માટે સારવાર કરતા ટેઇબલિંગ્સનો સમાવેર્ કરે છે અને 
ત્યાર બાદ સપાટી થમોટલાઇન અને ય ફોટીક ઝોનની હઠેળ, દકરયાઇ સપાટી પર સ્ત્રાવ કરતા પહલેા 
તમશ્રીત પાઇપ મારફતે ટેઇબલિંગ્સન ું પ ુંપીર્ કરતા ‘ડેન્સસટી કરુંટ’ની રચના કરે છે જે મહાસાર્રની 
ઊંડાઇઓ હઠેળ રૂ્બી જાય છે. આમ છતાું, છીછરા િેઇચલિંગ્િ વનકાલને રાસાયબણક પ્રતતર્ાવદર્ગક ટેઇબલિંગ્સ 
માટે સારો વ્યવહાર હોવાન ું ર્ણાતો નથી, જે માનવીના આરોગ્ય અથવા છીછરા સામ િીક પયાગવરણ સામે 
જોખમ ઊભ  કરી ર્કે છે. 

 િમદુ્રી િપાિી પરના િેઇચલિંગ્િના વનકાલનો ઉપયોર્ જહાજ અવા પ્લેટફોમગમાુંથી સામ િીક ખનન માટે 
થાય છે અને તેમાું તનક્ષ્ટ્ક્રય ટેઇબલિંગ્સના સ્ત્રાવ, દકરયાઇ પાણીથી તમશ્રીત અને સીધા ઓવરબોડગ પર છૂટી 
પાડેલ સમિૂતલ સામગ્રીનો સમાવેર્ કરે છે. 

 નદીના િેઇચલિંગ્િનો વનકાલ:  આમાું સકક્રય નદીઓ ટેઇબલિંગ્સ બહાર કાઢે તેના ઉપયોર્ કરવાનો સમાવેર્ 
થાય છે. આ વ્યવહાર સવગસમાસય નથી અને તેને સારો વ્યવહાર માનવામાું આવતો નથી. તેનો હાલમાું 
સય  જજનીવા અને ઇસડોનેતર્ય કે જ્યાું ઊંચા પ્રમાણમાું વરસાદ આવે છે, પવગતીય પ્રદેર્ો છે અને ભકૂુંપીય 
પ્રવતૃત્તએ અસય સ્ટોરેજ અને તનકાલ તવકલ્પોની ર્ક્યતાને જાકારો આપ્યો છે તેમાું ફટત ત્રણ સાઇટો પર 
જ ઉપયોર્ કરવામાું આવે છે. 

 

ખાણ પ્રવતૃત્ત જે સમાજને ફાયદો અપાવી ર્કે અને અસરોન ું ખચગ તે પ્રવતૃત્તઓ સાથે સુંકળાયેલ હોય તેની વચ્ચેના 
સુંમતતપવૂગકના તવનીમયને સુંબ ુંતધત ચચાગમાું ટેઇબલિંગ્સ તનકાલ મોખરે છે. ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપન પરના તનણગયો 
સ ધી સવગસામાસય રીતે સુંમતત પવેૂ હાથ ધરવામાું આવે છે પયાગવરણીય અને સામાજજક અસર આકારણી તવકાસ 
મારફતે પહોંચી ર્કાય છે. ઇએસઆઇએ સામાસય રીતે પદ્ધતતઓ અને મહત્ત્વના મ દ્દાઓ, તનયમનકારી માળખ , 
સુંપકગ કક્રયા પ્રકક્રયા, સામાજજક અને પયાગવરણીય પાયારેખા, તવકલ્પોની તવચારણા, આર્ાહી અને નોધપાત્ર 
સામાજજક અને પયાગવરણીય અસરોના મ લ્યાુંકન, ર્મન અથવા સરર્રના પર્લાુંઓ તેમજ પયાગવરણીય અને 
સામાજજક વ્યવસ્થાપન અને દેખરેખ યોજનાઓ સમાવેર્ કરે છે.   
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નકામા ખડકન ું વ્યવસ્થાપન ઘણી વખત તેને રચાયેલા ઢર્લા અથવા ટેકરીના સ્થળે નાખવાથી થાય છે. તેની 
ર્ૌતતક લાિબણકતાઓને આધારે નકામા ખડકનો માર્ગ આધાકરત એકત્રીકરણ, ફૂટીંગ્સ અથવા પ નઃજમીનમાું 
રૂપાુંતરણ માટે ઉપયોર્ થઇ ર્કે છે.  
 

ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકના સુંગ્રહ તરફનો લાુંબા ર્ાળાનો અબર્ર્મ આવશ્યક છે અને તેમાું નીચેની બાબતોને 
ધ્યાનમાું લેવી જોઇએ: 

 તનયમનો સાથે અન કરણ. 

 ખચગ-લાર્ પ ૃ્ થકરણ કે જે પવાગવરણીય દેખાવન ું કારણ બનત ું હોય. 
 સાઇટના સ્થળની સારી સમજણ. 

 ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સુંગ્રહ એકમોના તનષ્ટ્ફળ અથવા નબળા દેખાવના ઊંડા નકારાત્મક સામાજજક, 
પયાગવરણીય અને આતથિક પકરણામો.  

 છોડો અને પ્રાણીઓમાું ધાત  ઓના જૈતવક-ઉમેરા સકહતની સુંબચત અને લાુંબા ર્ાળાની અસરો, જમીન અને 
ભજૂળની ભ્રષ્ટ્ટતા અને માનવ આરોગ્ય અસરો. 

 જાણ કરાઇ હોય તેવા ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક તનષ્ટ્ફળતાના બનાવો તીવ્ર વાતાવરણ ઘટનાઓ, 
ભકૂુંપીય પ્રવતૃત્ત, અને/અથવા સલામત કામર્ીરીઓને તનયુંતત્રત કરતા લિણોની સમજણનો સામાસય 
અર્ાવ.  

 જ્યાું ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સુંગ્રહ એકમોની રચના અને વ્યવસ્થાપનમાું વૈજ્ઞાતનક અતનતિતતા અને 
ર્ુંર્ીર અને અપકરવતગનીય ન કસાનની ધમકી હોય ત્યાું અર્મચેતીનો તસદ્ધાુંત લાગ  પાડવો જોઇએ. 

 વહલેાસર અને આર્ળ ધપી રહલેી સુંપકગ કક્રયા, માકહતી વહેંચણી અને કહસ્સેદારો સાથે વાટાઘાટ આવશ્યક 
છે.  

 
 

C. મખુ્ય વનયમનો અને પહલે 

 

આંતરરાટરીય  
તવર્ાળ ડેમ પરન ું આંતરરાષ્ટ્રીય પુંચ (આઇસીઓએલડી) એ આંતરરાષ્ટ્રીય બબન સરકારી સુંસ્થા છે જે ડેમ 
એચ્સજનીયરીંર્ની જાણકારી અને અન ર્વના તવનીમય  માટેન ું મ ુંચ પરૂ ું પાડે છે. આઇસીઓએલડી ડેમને સ રબિત 
રીતે, કરકસરતાપણૂગ અને પયાગવરણ પર ન કસાનકારક અસર તવના બાુંધવામાું આવે તેની ખાતરી કરીને 
વ્યવસાયન ું નેત્તતૃ્વ કરે છે. ટેઇબલિંગ્સ ડેમ સકહત તવર્ાળ ડેમ કડઝાઇનરો, માબલકો અને ઓપરેટરોને તવસ્તકરત 
માર્ગદર્ગન પરૂ ું પાડવામાું આવે છે.  
 
માઇનીંર્ અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ), ય એનઇપી અને ય એનસીટીએડીની 
ર્ાર્ીદારીમાું ‘ખાણમાું સારો વ્યવહાર’ સ્ત્રોતની વેબસાઇટન ું યજમાનપદ  કરે છે. 
 
રાટરીય  
પ્રત્યેક અતધકારિેત્ર ટેઇબલિંગ્સ સુંગ્રહ અને સુંગ્રહ એકમો, પરવાના આપવા, દેખરેખ, અહવેાલ અને અંતની સુંર્ાળ 
રાખે છે તેવી અસય નકામી ખાણોના વ્યવસ્થાપન અંરે્ પોતાના કાયદા/અથવા તનયમનકારી માળખ ું ધરાવે છે. 
સભ્યોએ લાગ  પડતા કાયદાન ું અન પાલન કરવ ું આવશ્યક છે. 
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કેનાડાના માઇનીંર્ એસોતસયેર્ન (એમએસી) “ટકાઉ ખાણકાયગ તરફ” પહલેમાું ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપન માટે દેખાવ 
પકરબળોનો સમાવેર્ થાય છે. એમએસી “ટેઇબલિંસ એકમોના વ્યવસ્થાપનન ું માર્ગદર્ગન” સાતે વ્યવસ્થાપન 
વ્યવહારના અન પાલનન ું મ લ્યાુંકન કરવા માટે સ્વ આકારણી અને ચકાસણી તર્ષ્ટ્ટાચાર તવકસાવવામાું આવ્યો છે. 
કેનેડીયન સુંદર્ગ માટે જ્યારે તવકસાવવામાું આવ્યો હતો ત્યારે આ સુંર્ાધનો અસરકારક ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપન માટે 
ખાણોને મદદ કરી ર્કે છે.  
 

કેનેડામાું માઇન એસવાયનગમેસટ સયરૂલ ડે્રનેજ (એમઇએનડી) કાયગક્રમ એતસડ ખડક ર્ટરને રોકવા અને અંક ર્ કરવા 
માટે તવકસાવવા અને નવી ટેકનોલોજીઓ લાગ  પાડવા માટે અમલી બનાવવામાું આવ્યો હતો. એતસડ ખડક ર્ટર 
અને ધાત   નીતરણ પર ધ્યાન આપવા માટે કેનેડાએ સુંર્ોધન કાયગક્રમની આરે્વાની લીધી હતી, જેનો આદેર્ 
ઉદ્યોર્ની સતમતત, સરકાર અને એનજીઓના પ્રતતતનતધ દ્વારા આપવામાું આવ્યો હતો.  
 

એમઇએનડી એ એતસડ ખડક ર્ટર સુંર્ોધન માટેન ું વૈતશ્વક જોડાણ છે, જેમાું એતસડ અવરોધન માટેના 
આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવકગ (આઇએનએપી), ય એસ એતસડ ર્ટર ટેકનોલોજી પહલે, દબિણ આકફ્રકન જળ સુંર્ોધન પુંચ 
અને ય રોપમાું એતસડ ર્ટર ઉપાયાત્મક માટેની ર્ાર્ીદારીનો પણ સમાવેર્ થાય છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ  તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

ખાણ સવલતો ધરાવતા સભ્યોએ ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક વ્યવસ્થાપન માટે યોજના અથવા વ્યવસ્થા 
અન્સ્તત્વમાું હોય. માર્ગદર્ગક તસદ્ધાુંત કામર્ીરીય ટત, સ રિા અને પયાગવરણીય દેખાવમાું સામતયક ધોરણે સમીિા 
અને મ લ્યાુંકનના સમથગન સાથે સતત સ ધારાલિી હોવા જોઇએ અને કહસ્સેદારો સાથે ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક 
વ્યવસ્થાપન પર વહલેાસર અને આર્ળ ધપતી સુંપકગપ્રકક્રયા, માકહતી વહેંચણી અને વાટાઘાટ પણ થવી જોઇએ. 

 

નીચેના માટે દસ્તાવેજી પ્રકક્રયાઓ સ્થાતપત કરવી જોઇએ: 

 ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક માટેની સામગ્રીન ું સ ુંચાલન, સમાવેર્ીતા અને અંક ર્ની પ્રકક્રયાઓ; 

 ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સુંગ્રહ એકમોના સ્થળ, કડઝાઇન, કામર્ીરી, જાળવણી અને અંત, જેથી 
માળખાઓ ન્સ્થર હોય, જળની ગ ણવત્તાન ું રિણ થાય અને તેમાું રહલેી સામગ્રીની વ્યવસ્થા અને 
તનયમનકારી જરૂકરયાતો સાથે અન પાલન કરવામાું આવે; 

 ઓળખ, આકારણી દેખરેખ, વ્યવસ્થાપન અને/અથવા દૂતષત સાઇટ્સના ઉકેલ. 

 

વધ માું, એવા રેકોડગને જાળવવાની જરૂર છે જે નીચેની બાબતોને ઓળખી કાઢે: 

 કમગચારીઓની ભતૂમકા અને જવાબદારીઓ; 

 સ સ્પષ્ટ્ટ જવાબદારીઓ સાથે પ્રત્યેક ન્સ્થતત માટે લઘ ત્તમ જાણકારી અને સિમ જરૂકરયાતો; 
 ટેઇબલિંગ્સ અન નકામા ખડકની લાિબણકતાઓ અને ગ ણધમો; 
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 ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સુંગ્રહ સવલતોના તનરીિણના રેકોડગઝ અને સુંકબલતતા અને ન્સ્થરતા 
અંરે્ જજયોટેકતનકલ આકારણી. 

 ટેઇબલિંગ્સ અને ખાણ નકામા સુંગ્રહના મહત્ત્વના ઘટકો અને સ્થળ; 

 ફેરફારોની વ્યવસ્થા કરવા માટેની કાયગપ્રણાબલઓ અને પ્રકક્રયાઓ; 

 ટેઇબલિંગ્સ અને ખાણ ર્ુંર્ાર સુંગ્રહના દેખાવના પ ૃ્ થકરણ અને દસ્તાવેજીકરણની જરૂકરયાતો; 
 અહવેાલની જરૂકરયાતો (કાનનૂી અને કહસ્સેદાર). 

 

કોસરાટટરો અને પ રવઠાકારો સકહત ટેઇબલિંગ્સ સવલતો અને નકામા ખડક એકમો ખાતે કામ કરતા દરેક 
કમગચારીઓને યોગ્ય તાલીમ પરૂી પાડવી આવશ્યક છે. દરેક સુંબ ુંતધત કમગચારીઓને ટેઇબલિંગ્સ અને ખાણ ર્ુંર્ાર 
વ્યવસ્થાપન યોજનાની, તેમની સુંબ ુંતધત ભતૂમકાઓ અને જવાબદારીઓ-ખાસ કરીને સુંગ્રહના દેખાવના િશ્યાત્મક 
સુંકેતોની ભતૂમકાની સમજણ હોવી જોઇએ. ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક એકમો સાથે સુંકળાયેલા કોઇપણ નોંધપાત્ર 
આતથિક, જાહરે આરોગ્ય અને સ રિા, સામાજજક અને પયાગવરણીય જોખમોની ઓળખ, આકારણી અને 
વ્યવસ્થાપનમાું અસરગ્રસ્ત સમ દાયો અને કહસ્સેદારો સાથે સુંપકગ . ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક એકમોના 
વ્યવસ્થાપન માટેની એકમોની સમાવતી સુંર્વતઃ આકન્સ્મક પકરન્સ્થતતઓ માટે આકન્સ્મક સુંર્ાધનો અને 
એજસસીઓ સ ધી સુંપકગપ્રકક્રયા લુંબાવવી જોઇએ (આકન્સ્મક પ્રવતિાવ માટેન  માર્ગદર્ગન પણ જ ઓ). 
 

 િીઓપી 37.1:િેઇચલિંગ્િ અને નકામા ખિકની આવશ્યક લાક્ષચણકતાઓનુાં વણગન: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત 

િભ્યો ખાણ અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ પ્થરોની િૌવતક અને ભરૂિાયણ લાક્ષચણકતાઓની તપાિ હાથ િરશે. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકની કડઝાઇન કરતી વખતે તેને તોડવાની મજબતૂાઇ પણ ઘણી વખત 
તનધાગરણ માટેન ું અત્યુંત અર્ત્યન ું લિણ છે. તેમાું ન્સ્થરતા અને મજબતૂી પરીિણ હાથ 
ધરવાનો પણ સમાવેર્ થાય છે. અસય અર્ત્યના ન્સ્થરતા સુંબ ુંતધત લાિબણકતાઓમાું ઓછામાું 
ઓછા નીચેનાનો સમાવેર્ કરવાન ું તવચારવ ું જોઇએ: 

 કણન ું કદ અને તવતરણ. 

 ર્ેજન ું તત્ત્વ. 

 ર્ીચતા, મજબતૂીકરણ અને તછિાળતા. 
 નરમાર્ કે ચીકાર્ અને દરેક ર્ાર્માું પ્રસરવાની િમતા. 

o આ લાિબણકતાઓને લર્તા રેકોડગઝને ખાણ એકમ ખાતે ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકની દરેક 
સાઇટ માટે તૈયાર રાખવા જોઇએ અને તે સિમ કમગચારી દ્વારા હાથ ધરાવા જોઇએ. તેમાું ખાણ 
એકમની બહારની ક ર્ળતાના ઉપયોર્નો સમાવેર્ કરી ર્કે છે. 

 

 િીઓપી 37.2: િેઇચલિંગ્િ અને નકામા ખિક એકમો: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો નીચેની બાબતો માિે 
તમામ અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ ખિક સવુવિાઓ અને આિારભતૂ માળખાઓની િાંરચના, વનમાગણ, 
જાળવણી, િાંચાલન, િમાપ્પ્ત કરશે: 
a. માળખાકીય ન્સ્થરતા સવુનવિત કરવા, અને, જ્યાાં લાગ ુપિતા હોય, સ્ત્રાવ વનયાંવત્રત કરવા;   
b. ખાણની કામગીરી અને િમાપ્પ્ત-પિાત દરવમયાન એવિિીકરણ, િાતઓુનુાં િોવાણ, દૂષણોની િમાપ્પ્ત 
અથવા દૂષણો િડહત ભવૂમગત જળનાાં દૂષણની પ્રવતકળૂ અિરોથી આિપાિનાાં પયાગવરણ અને સ્થાવનક 
િમદુાયોને િાંરચક્ષત કરવા. 
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c. જો અસરો ઓળખવામાું આવે તો યોગ્ય ર્મન અથવા ઉપચારનો અમલ કરવા. 
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o ડેમ અને સુંગ્રહ એકમોની કડઝાઇનમાું સુંર્તવત મહત્તમ પરૂ અથવા ‘હજારો વષોમાું એક 
વખત’ની ઘટનાઓ જેવા આંકડાઓને આધારે ર્ક્ય તીવ્ર પરૂની ઘટનાઓને ધ્યાનમાું લેવાની 
જરૂર છે. પરૂની ઘટનાઓને લર્તી માકહતી માટે ઉદાહરણ તરીકે કફનલેસડ “ડેમ સ રિા વ્યવહાર 
સુંકહતા” જ ઓ. 

o ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક સુંગ્રહ અને વ્યવસ્થાપન માટે એકમોની માળખાર્ત ન્સ્થરતા અને 
ટેકો આપતા આપતા માળખાઓની ખાતરી માટે સામતયક તનરીિણો અને આકારણીઓ હાથ 
ધરવી જોઇએ. તનરીિણો અને આકારણીઓમાું ઓછામાું ઓછા નીચેની બાબતો તવચારવી 
જોઇએ: 

 સમાતવષ્ટ્ટ તત્વોના ધોવાણ, તતરાડો અને ન કસાન સકહત અન્સ્થર પરૂાવા માટે દૈતનક 
અથવા સાપ્તાકહક તનરીિણો. 

 સ્થાતનક ભસૂ્તરર્ાસ્ત્ર, હવામાનની પકરન્સ્થતતઓ તેમજ પ્રવતગમાન અને આયોજજત 
પ્રવતૃત્તઓ માટેની જજયોટેકતનકલ આકારણીઓ. 

 પ્રવાહી ઝામી જવ ું અને દૂતષતતા માટે ર્ક્યતાઓ ર્ોધી ર્કે તેવા હાઇડ્રોલીકલી ન્સ્થત 
અપસ્રીમ અને ડાઉનસ્રીમ ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક એકમોની ભજૂળ દેખરેખ. 
 

o એચ્સજનીયરીંર્ કડઝાઇન અને/અથવા વ્યવસ્થાપન અંક ર્ને ઓળખી કાઢવામાું, અબગ્રમતા અને 
સ ધારો કરવામાું મદદ મળી રહ ેતે જોખમ આકારણી પણૂગ કરવી જોઇએ અને સામતયક ધોરણે 
તેમાું સ  ધારો કરવો જોઇએ. આકારણીએ સુંર્વતઃ સાઇટ-આધાકરત અસર ઉત્પતત્ત અને જોખમો 
કે જે ટેઇબલિંગ્સ અથવા નકામ ખડક સુંગ્રહ એકમ અથવા અસય ટેઇબલિંર્ વ્યવસ્થાપન 
ટેકનોલોજીઝના સ્થળ, બાુંધકામ, કામર્ીરી અને અંતને ઓળખી કાઢવા જોઇએ. આકારણીના 
પકરણામોનો વૈકચ્લ્પક પ ૃ્ થકરણ માટેની તક તરીકે અને એકમ/મોની કડઝાઇન મારફતે ર્મનની 
જરૂર પડે તેવી કોઇ પણ અસરને ઓળકી કાઢવા માટે ઉપયોર્ કરવો જોઇએ. 

o જોખમ આકારણીમાું ઓછામાું ઓછી રીતે નીચેની બાબતો તવચારો: 
 ભજૂળ અને અસરગ્રસ્ત સમ દાયો સકહત સુંવેદનર્ીલ પયાગવરણના ટેઇબલિંગ્સ અને 

/નકામા ખડક એકમોન ું સ્થળ અને સમીપતા. 
 ખાણના આય ષ્ટ્ય સ ધી ટેઇબલિંગ્સ અને/અથવા નકામા ખડક માટે ટેઇબલિંર્સના જ્થાન ું 

વ્યવસ્થાપન, જાળવી રાખવા જોઇએ અને સુંગ્રહ કરી રાખવા જોઇએ અને િમતા 
જાળવી રાખવી જોઇએ. 

 ભકૂુંપ અથવા તીવ્ર વરસાદની ઘટનાઓ જેવી ક દરતી ઘટનાઓ દરતમયાન સુંગ્રહ 
એકમો પર અસર. 

 નીતરણ, તતરાડો અને પ્રર્મન માટે ટેઇબલિંગ્સ કદવાલ તનરીિણ જેવા માટે સમાવેર્ીતા 
સુંકલન વ્યવસ્થાપન અંક ર્ોની અસરકારકતા. 

 ધળૂ ચડી જવી, તળીયાનો કચરો ધોવાઇ જવો અને ઉપરની જમીનન ું ન  કસાન સકહત 
ધોવાણની અસરોને સયનૂતમ કરવા માટે નકામ ખડક જ્થા વધારાની અસરકારકતાની 
પદ્ધતતઓ. 
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 સ્ત્રાવના કકસ્સામાું ર્ ુંર્ારની ચબલતતાની ર્ક્યતા પર સ્વતુંત્ર તનષ્ટ્ણાતો દ્વારા પ ૃ્ થકરણ. 

 કમગચારી, સમ દાય અને ટેઇબલિંગ્સ અથવા નકામા ખડક એકમની તનષ્ટ્ફળતામાુંથી 
પકરણમતા આસપાસના પયાગવરણની સ ખાકારીમાું સયનૂતમ અસરોને ર્મન અંક ર્માું 
રાખે છે. તેને આકન્સ્મક પ્રવતિાવ અન રૂપ હાથ ધરવામાું આવવ ું જોઇએ.  

o અંક ર્ની તનષ્ટ્ફળતાના કકસ્સામાું જ્યારે ર્મન અથવા સારવારની જરૂર હોય છે ત્યાું અસરો પર 
ધ્યાન કેક્સિત કરવા માટે યોગ્ય પર્લાુંઓ અમલી બનાવવા જોઇએ.  તેમાું દૂતષત ભજૂળની 
સારવાર અથવા અલર્ પાડવાના માપદુંડો અથવા એતસડ ઉત્પન્ન કરતી સામગ્રીને છટ્ટી કરવાનો 
સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. 

 

 િીઓપી 37.3: નદીને લગતો વનકાલ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો અશ દ્ધદ્ધઓ અથવા ખરાબ ખડકો નદી દ્વારા 
તનકાલનો ઉપયોર્ નહીં કરે. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ર્ુંકા દૂર કરવા માટે પરુંપરાર્ત નકામા ખડક ડુંપ્સ અથવા ટેઇબલિંર્સ ડેમમાું નકામા ખડક અને 
ટેઇબલિંગ્સ સામગ્રીના તનકાલ માટે લાગ  પડત  ું નથી, જેને નદી વ્યવસ્થામાું આવેલા તવસ્તારમાું 
બાુંધી ર્કાય છે, જ્યાું આ પ્રકારના માળખાઓની કડઝાઇન કરવામાું આવે છે જેથી નદી 
વ્યવસ્થામાું દૂતષતતાને રોકે છે તે રીતે નકામી સામગ્રીને જાળવી ર્કાય અને બાુંધી ર્કાય.  

 

 િીઓપી 37.4: િમદુ્રી વનકાલ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો જમીન-આધાકરત ખનન સ તવધાઓમાુંથી 
અશ દ્ધદ્ધઓ અથવા ખરાબ ખડકોના તનકાલ માટે દકરયાઈ અથવા તળાવનો ઉપયોર્ નહીં કરે, તસવાય કે:   
a. વૈજ્ઞાવનક રીતે માસય વવગતોના ઉપયોગ દ્વારા, વવકલપોના એક િાંપણૂગ પયાગવરણીય અને િામાજજક 
વવશ્લેષણ હાથ િરવામાાં આવ્યો હોય જે એ દશાગવે કે અશદુ્ધદ્ધઓ અને ખરાબ પ્થરોના દડરયાઈ અથવા 
તળાવ દ્વારા કરવામાાં આવતાાં વનકાલ જમીન-આિાડરત અશદુ્ધદ્ધઓની સવુવિાઓ કરતાાં ઓછાાં 
પયાગવરણીય અને િામાજજક અિર અને જોખમો િરાવતી હોય, અને 
b. વૈજ્ઞાવનક રીતે એ દશાગવી શકાય કે દડરયાકાાંઠા અથવા દડરયાઈ પ્રજાવતઓ અને વિાહતો પર 
નોંિપાત્ર પ્રવતકળૂ અિર નથી કરતી, અને  
c. ત્યાાં, િાંચચત અિરો િડહત, અને શમનની યોજના માિે બનાવવામાાં આવેલી જોગવાઈઓ માિે લાાંબા-
ગાળાના અિર િાંચાલન હોય.  
વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક તનકાલ માટેની સામાસય જરૂકરયાતો 37.2 હઠેળ હજ  પણ લાગ  પડે 
છે. 

o ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકના સમ િી તનકાલ માટેનો તનણગય કદાચ જમીન પરની જગ્યાના 
અર્ાવે હોઇ ર્કે છે અને જ્યાું સમ િી પયાગવરણ પરની અસરોને ટેઇબલિંગ્સના જમીન પરના 
તનકાલ કરતા ઓછી ન કસાનકારક હોવા તરીકે દર્ાગવી ર્કાય છે. તેને સુંપણૂગ જોખમ આકારણી 
મારફતે પ્રદતર્િત કરી ર્કાય છે જેમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

o ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકની લાિબણકતાઓ સમ િી તનકાલની ર્રતે છે. 

o સમ િી સુંર્ાધનોની ઓળખમાું સમ િી જીવન અને વસ્તી, માછીમારી સુંર્ાધનો, છીછરા 
અને ઊંડા પાણીમાું રહલેા પરવાળાઓ, સ્પોસજ અને વેસટ સમ દાયો, સમ િી રૈ્યા અને 
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તપાિો: 
 ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક વ્યવસ્થાપન માટે શ ું તમારી પાસે વ્યાપક યોજના કે પદ્ધતત અન્સ્તત્વમાું છે; તે દરેક સુંબતધત કમગચારી 

દ્વારા સમજવામાું આવી છે, અને તે તમારી આર્ળ ધપી રહલેી સુંપકગ કક્રયા અને કહસ્સેદારો સાથે માકહતી વહેંચણીનો ર્ાર્ છે? 

 શ ું તમારી પાસે ટેઇબલિંગ્સ અને નકામ ખડકની ર્ૌતતક અને જજયોકેતમકલ લાિબણકતાઓનો તમારા ખાણ એકમોમાું સુંપણૂગ રેકોડગ છે? 

 દરેક ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક એકમો અને ટેકાત્મક આંતરમાળખ ું, માળખાની િક્ષ્ટ્ટએ ન્સ્થર થે તેવ ું દર્ાગવવા માટે ઓડીટરને 
પરૂાવો પરૂો પાડી ર્કો છો અને આસપાસના પયાગવરણ અને સ્થાતનક સમ દાયોને રિણ આપી ર્કો છો?  શ ું તમે જોખમ આકારણી 
હાથ ધરી છે? 

 જો તમારા જમીન આધાકરત ખાણ કમો સમ િી અને તળાવના ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડક તનકાલનો પયોર્ કરે તો, શ ું તમે એ 
દર્ાગવી ર્કો છો કે તે થોડી નકારાત્મક અસરો અને જોખમોમાું પકરણમરે્, દકરયાઇ અને સમ િી સુંર્ાધનો કે દકરયાઇ પ્રાણીસકૃ્ષ્ટ્ટ પર 
નોંધપાત્ર તવપરીત અસરોમાું પકરણમરે્ નહી? 

દકરયાઇ લાિબણકતાઓ કે જેની પર અસર થઇ ર્કે છે તેનો સમાવેર્ કરવામાું આવ્યો 
છે. 

o સિમ કમગચારી દ્વારા હાથ ધરવામાું આવેલા પ ૃ્ થકરણ કે મૌસમી અસરો, સામાજજક 
આતથિક પકરબળો અને સામ િીક તનકાલ સાથે સુંલગ્ન સુંબચત અસરો માટે જવાબદાર છે. 

o જમીન આધાકરત તનકાલની સામે સામ િીક તનકાલના જોખમો અને અસરોની માપદુંડ 
આકારણી સામે ત  લના કરતા. 

o સામ િીક તનકાલ સાથે સુંલગ્ન ટૂુંકા અને લાુંબા ર્ાળાની કોઇપણ અસરોને રોકવા અને 
ર્મન કરવા માટે અંક ર્ો સ્થાતપત કરો. 

o આ પ્રકારના ટેઇબલિંગ્સ તનકાલ માટે પકરન્સ્થતત અયોગ્ય હોવાન ું આકારણીને જણાય અથવા આ 
પ્રકારન ું પ ૃ્ થકરણ હાથ ધરવા માટે સુંબતધત ડેટાનો અર્ાવ હોય ત્યારે અર્મચેતીનો તસદ્ધાુંત 
લાગ  પાડવો જોઇએ.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો ટેઇબલિંગ્સ અને ખાણ ર્ુંર્ાર વ્યવસ્થાપન તવરે્ વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એતસડ ર્ટર ટેકનોલોજી પહલે (એડીટીઆઇ) ધાત   માઇનીંર્ પહલે 

ese.mines.edu/adti/ 

 ડેમ સલામતી વ્યવહાર સુંકહતા, કફન્નીર્ તમનીસ્રી ઓફ એગ્રીકલ્ચર એસડ ફોરેસ્રી (1988) 

www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/damsafet/damsafe.htm   

 વૈતશ્વક એતસડ ખડક ર્ટર (જીએઆરડી) માર્ગદતર્િકા (2012) 

www.gardguide.com/index.php/Main_Page  

 મોટા ડેમ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય પુંચ 

www.icold-cigb.net/ 

 ખાણ અને ધાત  ઓ પર આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – માઇનીંર્ અને બાયોડાવતસિટી માટે 
સાર ું વ્યવહાર માર્ગદર્ગન (2006) 

www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાું તનર્મ (આઇએફસી) પયાગવરણ આરોગ્ય અને સ રિા માર્ગદતર્િકા – માઇનીંર્ (2007) 

www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final
+-+Mining.pdf  

 એતસડ અવરોધન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય નેટવકગ  (આઇએનએપી) 

http://www.vyh.fi/eng/orginfo/publica/electro/damsafet/damsafe.htm
http://www.gardguide.com/index.php/Main_Page
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/www.icold-cigb.net/
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mining/$FILE/Final+-+Mining.pdf
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www.inap.com.au/ 

 ખાણ ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ તવકાસ કાયગક્રમ(ઓસ્રેબલયા)-ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપન (2007) 

www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-TailingsHandbook.pdf 

 ખાણમાું ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા ખડકન ું વ્યવસ્થાપન (2009) 

www.eippcb.jrc.es/reference/mmr.html  

 માઇનીંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી)-ટેઇબલિંગ્સ એકમોના વ્યવસ્થાપનની માર્ગદતર્િકા (1998) 

www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/tailingsguide.pdf 

 માઇનીંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી)-ટેઇબલિંગ્સ અને જળ વ્યવસ્થાપન એકમો માટ કામર્ીરી, 
તનર્ાવ અને દેખરેખનો તવકાસ કરતા 
www.mining.ca/www/media_lib/MAC_Documents/omsguideeng.pdf 

 માઇનીંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી) – ટેઇબલિંગ્સ આકારણી તર્ષ્ટ્ટાચાર (2007) 

www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/2007_Protocols/TAILINGS_PROTOCOL_2007.pdf  

 તમનરલ્સ કાઉન્સસલ ઓફ ઓસ્રેબલયા-ન્સ્થર મ લ્ય માર્ગદર્ગન દસ્તાવેજ (2005) 

www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/EV_GuidanceForImplementation_J
uly2005.pdf 

 માઇન એસવાયનગમેસટ સયરૂલ ડે્રનેજ (એમઇએનડી) કાયગક્રમ-કેનેડા 
www.mend-nedem.org/Default-e.aspx 

 પયાગવરણ રિણનો નેવાડા તવર્ાર્-કાનનૂ અને તનયમનો 
ndep.nv.gov/ADMIN/NRS.HTM  

 ય રોપમાું એતસડ ડે્રનેજ રેમેકડયેર્ન માટેની ર્ાર્ીદારી (પીએડીઆરઇ) 
www.padre.imwa.info 

 દબિણ આકફ્રકા જળ સુંર્ોધન પુંચ (દબિણ આકફ્રકાન ું ડબ્લ્ય આરસી) 
www.wrc.org.za 
 
 

  

http://www.inap.com.au/
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-TailingsHandbook.pdf
http://www.eippcb.jrc.es/reference/mmr.html
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/tailingsguide.pdf
file:///C:/Users/Marieke/AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Temp/www.mining.ca/www/media_lib/MAC_Documents/omsguideeng.pdf
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/2007_Protocols/TAILINGS_PROTOCOL_2007.pdf
http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/EV_GuidanceForImplementation_July2005.pdf
http://www.minerals.org.au/file_upload/files/resources/enduring_value/EV_GuidanceForImplementation_July2005.pdf
http://www.mend-nedem.org/Default-e.aspx
http://ndep.nv.gov/ADMIN/NRS.HTM
http://www.padre.imwa.info/index.html
http://www.wrc.org.za/
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 38) િાઇનાઇિ 

 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

વ્યવહાર સુંકહતાના હતે   અને આંતરરાષ્ટ્રીય િાઇનાઇિ વ્યવસ્થાપન સુંકહતા માટે ર્બ્દ “િાઇનાઇિ”નો અથગ થાય 
છે સાઇનાઇડ આયોન, હાઇડ્રોજન સાઇનાઇડ તેમજ મીઠ  અને નક્કર અને િાવણોમાું ધાત  ઓની વૈતવધ્યતા સાથે 
સાઇનાઇડ જટીલતા થાય છે. 
 

સીઓપીનો સાઇનાઇડ તવર્ાર્ સાઇનાઇડનો ઉપયોર્ કરીને સોનાની પ્રાચ્પ્ત માટે કરે છે તેવા ખાણ િેત્રમાું રહલેા 
સભ્યોને લાગ  પડે છે. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇનાઇડ વ્યવસ્થાપન ઇચ્સસ્ટટય ટ (આઇસીએમઆઇ)ની ત્પાદક, વાહનવ્યવહાર અને સોનાના 
ખનનમાું સાઇનાઇડના ઉપયોર્ (“સાઇનાઇડ સુંકહતા”) સ્વૈચ્ચ્છક ઉદ્યોર્ કાયગક્રમ છે, જેની રચના વૈતશ્વક સોનાના 
ખનન ઉદ્યોર્ અને સાઇનાઇડ કે જે સાઇનાઇડ વ્યવસ્થાપન વ્યવહારોમાું સ  ધારો લાવવા માટે સોનાના ખનનમાું 
વપરાય છે તેના ઉત્પાદકો અને વાહનવ્યવહારકારોને મદદ કરવા માટે રચના કરવામાું આવી છે. સાઈનાઈડ 
સુંકહતામા સાઇનાઇડની ન કસાનકારકતાની કામદારો અને સમ દાયને ર્ક્યતા, પયાગવરણમાું સાઇનાઇડને મ ટત 
કરવામાું મયાગકદત કરવા માટે અને સુંર્ાવના અથવા મ ટત કરવાની ઘટનામાું પ્રતતર્ાવ કક્રયાઓને તવસ્તારવાનો 
ઇરાદો સેવવામાું આવ્યો છે. 
 

સાઇનાઇડ અસરકારક રીતે અને કાયગિમ રીતે ઓરમાુંથી સોનાન ું ઉત્ખનન કરે છે. સોનાના ઉત્ખનનન માટે જ્યારે 
અસુંખ્ય અસય રસાયણો ઉપલબ્ધ છે, ત્યારે તેઓ સોના સાથે ઓછી ન્સ્થર જટીલતાન ું સર્જન કરે છે અને તેથી 
સોનાના તવસર્જન માટે વધ  આક્રમક પકરન્સ્થતતની અને ઓટસીડસટસની જરૂર છે. વૈકચ્લ્પક રસાયણો સામાસય રીતે 
વપરાર્ માટે વધ  ખચાગળ છે અને તે આરોગ્ય સામેના જોખમન પણ રોકે છે અને સાઇનાઇડ દ્વારા રજૂ કરાયેલ 
પયાગવરણ સમાન અથવા તેનાથી મોટ ું હોઇ ર્કે છે.  
 

કામર્ીરીની પ્રવતગમાન તનયમનકારી જરૂકરયાતોમાું પરૂક હોવાનો સાઇનાઇડ સુંકહતા ઇરાદો ધરાવે છે અને જેને 
સોનાની ખાણ ખાતે સૌથી નજીકની બચિંતા હોવા તરીકે ઓળખી કાઢવામાું આવી છે તેના વ્યવસ્થાપન સુંબ ુંતધત તે 
મ દ્દાઓ પર ધ્યાન કેક્સિત કરે છે. તેમાું સાઇનાઇડના ઉત્પાદન; ખામથી ઉત્પાદક સ ધીન ું વહન; તેના સ્થળ પરના 
સુંગ્રહ અને સોનાની પ્રાચ્પ્તમાું ઉપયોર્; કામદારના આરોગ્ય સ રિા; આકન્સ્મક પ્રતતર્ાવ અ તાલીમ; સમ દાયા 
સાથેની વાટાઘાટ; જાહરે અહવેાલ; અને કહસ્સેદારની સુંડોવણીનો સમાવેર્ કરે છે. 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇનાઇડ વ્યવહાર સુંકહતાની તસગ્નેચરીઝ (સહી કરનારાઓ)એ સાઇનાઇડના ઉપયોર્માું 
સાઇનાઇડની સુંકહતાના તસદ્ધાુંતો અને પ્રમાણો અન સરવાના રહ ેછે. પ્રત્યેક તસદ્ધાુંત હઠેળ દર્ાગવવામાું આવેલા 
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વ્યવહારના પ્રમાણો એ કામર્ીરી લક્ષ્યાુંકો અને ઉદે્દર્ો સ્થાતપત કરે છે કે જેથી સાઇનાઇડ સુંકહતાન ું અન પાલન 
થાય તે રીતે પ્રમાણીકૃત્ત કરી ર્કાય તે રીતે કામર્ીરીએ તસદ્ધદ્ધ હાુંસલ કરવી આવશ્યક છે.  
 

C. મખુ્ય વનયમનો 
 

માનવ આરોગ્ય અને પયાગવરણના રિણ પરના ર્ાર સાથે સાઇનાઇડના જવાબદાર વ્યવસ્થાપનને પ્રોત્સાહન 
આપવા માટે સોનાના ખનન માટેનો સાઇનાઇડ સુંકહતા સ્વૈચ્ચ્છક કાયગક્રમ છે. સાઇનાઇડ સુંકહતા સોનાની પ્રાચ્પ્ત 
માટે ઉત્પાકદત કરાય છે, વહન કરવામાું આવે છે અને ઉપયોર્માું લેવાય છે તેના સ રબિત વ્યવસ્થાપન પર જ 
અને ફરતા રહતેા ટેઇબલિંગ્સ અને નીતરણ િાવણો પર જ તવતર્ષ્ટ્ટ રીતે ર્ાર મ કે છે. તેમાું માનવ આરોગ્ય અને 
પયાગવરણન ું રિણ કરવા માટે ખનન કામર્ીરીઓ સાઇનાઇડ પ્રકક્રયા ઉકેલો અને નકામા પ્રવાહોન ું વ્યવસ્થાપન 
કરે તેની ખાતરી રચવામાું આવેલા અસુંખ્ય પ્રમાણોનો સમાવેર્ કરે છે. સાઇનાઇડ સુંકહતા સાથેન ું અન પાલન લાગ  
પડતા કાયદા હઠેળ જરૂકરયાતોને બદલત ું નથી કે ફેરફાર કરતી નથી.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 

 

 િીઓપી 38: િાઇનાઇિ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સોનાની પ ન:પ્રાચ્પ્ત માટે સાયનાઇડનો ઉપયોર્ કરતાું સભ્યો 
સ તનતિત કરરે્ કે લાગ  પડતા સ્થળો આંતરરાષ્ટ્રીય સાયનાઇડ વ્યવસ્થાપન કોડ માટે પ્રમાબણત હોય.  

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o સાઇનાઇડ સુંકહતા તવરે્ની વ્યાપક માકહતી આઇસીએમઆઇની વેબસાઇટ પર ઉપલબ્ધ છે. 
સાઇનાઇડની ર્રતોને પકરપણૂગ કરતા અને તેના ચકાસણી તર્ષ્ટ્ટાચારનો ઉપયોર્ કરીને સ્વતુંત્ર ત્રીજા 
પિકાર દ્વારા કામર્ીરીઓન ું ઓડીટ કરવામાું આવે છે.  

o સોનાને ર્ોધવા માટે સાઇનાઇડનો ઉપયોર્ કરતી કુંપનીઓ તસગ્નેચરીઝ બનીને અને ત્રણ વષગમાું જ 
સુંકહતા સાથેના અન પાલનમાું પોતાની માસય સોનાની ખનન કામર્ીરીઓમાું લાવવાની બાુંયધરી 
આપીને સાઇનાઇડ સુંકહતાને અપનાવવા માટે સુંમત થાય છે. તસગ્નેચરી કુંપનીન ું નામ અને 
કામર્ીરીઓને આઇસીએમઆઇની વેબસાઇટ પર ઓળખી કાઢવામાું આવે છે.   

 નોંધ: સાઇનાઇડ સુંકહતા સાથે અન પાલનમાું ખનન કામર્ીરીઓને લાવવા માટે તસગ્નેચરી 
બનવા માટે આઇસીએમઆઇ 3 વષગનો સમય પરૂો પાડે છે ત્યારે આરજેસી વ્યવહાર 
સુંકહતામાું, ખનન કામર્ીરીઓને વ્યવહાર સુંકહતામાું સભ્યના અન પાલનના ર્ાર્રૂપે 
લાવવાની જરૂકરયાત છે, જેન ું આરજેસીમાું જાડાયાના બે વષગમાું જ ઓડીટ કરવ ું આવશ્યક 
છે. 

o સાઇનાઇડ સુંકહતા પ્રમાણીકરણ પ્રમાબણત કામર્ીરીના સ્તર સ ધી લાગ  પડે છે, નહી કે તસગ્નેચરી 
કુંપની. સભ્યોએ તેમના સુંબ ુંતધત એકમો અને કામર્ીરીઓ તેમની આરજેસી સભ્યપદ, કે જેમાું 
સાઇનાઇડ સુંકહતા લાગ  પડે છે, તેન ું પ્રમાબણત કરાય ું છે અથવા આરજેસી વ્યવહાર સુંકહતાની ખાતરી 
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તપાિો: 
 શ ું તમારી કોઇપણ કામર્ીરીઓ સોનાને ર્ોધી કાઢવા માટે સાઇનાઇડનો ઉપયોર્ કરે છે?   

 જો તેમ હોય તો, શ ું તમે આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇનાઇડ વ્યવસ્થાપન સુંકહતામાું તસગ્નેચરી છો અને સુંબુંતધત કામર્ીરીઓ 
સુંકહતાને પ્રમાબણ કરે છે? 

 

કરવા માટે આરજેસી પ્રમાણીકરણ ઓડીટ પવેૂ પ્રમાબણત થઇ ર્ય ું હત  ું તેની ખાતરી કરવી આવશ્યક 
છે.   

 નોંધ:  તસગ્નેચરીની કામર્ીરીઓ કે જે નોંધપાત્ર ન્સ્થતતમાું પરુંત   સાઇનાઇડ સુંકહતાના સુંપણૂગ 
અન પાલન કરતી ન હોય તે “ર્રતી પ્રમાબણત” છે, સુંપણૂગ પ્રમાણીકરણ પ્રાપ્ત કરવા માટે 
સ ધારાત્મક પર્લાું યોજના તવકસાવવી જોઇએ અને લાગ  પાડવી જોઇએ. આરજેસી 
ચકાસણી આકારણા હતે   માટે, સાઇનાઇડ સુંકહતા હઠેળ ર્રતી પ્રમાણીકરણની પકરન્સ્થતત 
સામાસય રીતે વ્યવહાર સુંકહતા હઠેળ નજીવા અન પાલનમાું પકરણમરે્.  

 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો સાઇનાઇડ પર વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 રોર્ તનયુંત્રણ અને અવરોધન, સાઇનાઇડ આકન્સ્મક તૈયારીઓ અને પ્રતતર્ાવ માટેના કેસિો 
emergency.cdc.gov/agent/cyanide/index.asp 

 સાઇનાઇડ ખાણ: સોનાના ઉત્ખનન અને તેની પયાગવરણ પરની અસરમાું સાઇનાઇડનો ઉપયોર્ 

technology.infomine.com/cyanidemine/ 

 સોનાના ખનન ઉદ્યોર્ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સાઇનાઇડ વ્યવહાર સુંકહતા (સાઇનાઇડ સુંકહતા) 
www.cyanidecode.org/ 

 ખાણ ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ તવકાસ કાયગક્રમ (ઓસ્રેબલયા)-સાઇનાઇડ વ્યવસ્થાપન (2008) 

www.ret.gov.au/resources/documents/lpsdp/lpsdp-cyanidehandbook.pdf 
 
  

http://emergency.cdc.gov/agent/cyanide/index.asp
http://technology.infomine.com/cyanidemine/
http://www.cyanidecode.org/
http://www.ret.gov.au/resources/documents/lpsdp/lpsdp-cyanidehandbook.pdf


  આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનન ું  293  

 

 

પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 39) પારો 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

પારો એ ક દરતી તત્ત્વ છે, જે તેના શ દ્ધ સ્વરૂપમાું છે અને ચળકાટ મારતી તસલ્વર-સફેદ ધાત   છે જે ખુંડના 
તાપમાનમાું પ્રવાહી છે. પારો અને પારો સમાવતા સુંયોજનો ઊંચા પ્રમાણમાું ઝેરી છે અને તે માનવ આરોગ્ય, 
વસય જીન અને પયાગવરણ પર નોંધપાત્ર તવપરીત અસરો ધરાવે છે. પારોને પયાગવરણમાું ક દરતી સ્ત્રોતમાુંથી 
ચબલત કરી ર્કાય છે અને ઔદ્યોબર્ક દહનકક્રયા અને ક ર્ળ કામદાર ખનનમાું માનવ પ્રવતૃત્તઓ પકરણમે છે. 
 

સ્ત્રોત:   

 ય નાઇટેડ નેર્સસ એસવાયનગમેસટ કાયગક્રમ (ય એનઇપી)  – પારા મ દ્દો (2008) 

 www.chem.unep.ch/mercury/awareness_raising_package/B_01-20_BD.pdf 
 

પારાપારા પર સીઓપીની જોર્વાઇ ખનન િેત્રમાું રહલેા સભ્યોને લાગ  પડે છે, જ્યાું પારાપારાનો 
ઉપયોર્ પ્રોસેસીંર્ અથવા વેચાણયોગ્ય પેદાર્ો, પેટાપેદાર્ો અથવા ર્ુંર્ારમાું રાખવામાું આવે છે. અસય 
સભ્યો પારાપારાના મ દ્દા પર જોખમકારક પદાથગ હઠેળ ધ્યાન આપરે્. કુશળ કામદાર અને નાના પાયાના 
ખનનમાાંથી પ્રાપ્પ્ત માટેન ું માર્ગદર્ગન પણ જ ઓ. 

 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

છેલ્લા 50 વષોમાું, પારાના ઝેર અંરે્ સારી રીતે દસ્તાવેજમાું આપવામાું આવ્ય ું છે અને ઘણા દેર્ોએ તેના વપરાર્ 
અને મ ટત કરવામાું ઘટાડો કરવા માટે અને પારાના જોખમથી પોતાના નાર્કરકોને રિણ આપવાના પર્લાું લીધા 
છે. પારાનો ઉપયોર્ અસુંખ્ય પેદાર્ોમાું થાય છે, જે આખરે મ ટત કરવાનો સ્ત્રોત બની જાય છે. એક વખત મ ટત 
કયાગ બાદ, પારો  પયાગવરણમાું ટકી ર્કે છે, જે તે વાય , જળ, કચરા, જમીન અને વનસ્પતતઓમાું તવતવધ સ્વરૂપોમાું 
ફયાગ કરે છે. વાતાવારણને લર્તા પારાન ું વાતાવરણમાું લાુંબા અંતર સ ધી વહન કરી ર્કાય છે, તે ખાદ્ય શ્ ૃુંખલા 
સ ધી જતો હોવાથી તેમાું સકૂ્ષ્મ તત્ત્વોનો સમાવેર્ થાય છે અને બે ર્ણો વધારો થઇ ર્કે છે.માનવ ર્રીરમાું, પારા 
મધ્ય નાડી વ્યવસ્થા, થાઇકરડ, કકડની, ફેફસા, પ્રતતકારક વ્યવસ્થા, આંખો, દાુંતના પેઢા અને ત્વચાને ન કસાનન ું 
કારણ બની ર્કે છે. પારા દ્વારા મર્જના મજ્જજાતુંત  ને લર્તા થતા ન કસાનને પાછું વાળી ર્કાત  ું નથી. 
 

પારાનો ઉપયોર્ મહાકાય ખનનમાું પ્રોસેસીંર્માું થતો નથી, પરુંત   કેટલીક સોનાની ખાણોમાું પારાન  પેટાપેદાર્ 
તરીકે ઉત્પાદન કરવામાું આવે છે, જ્યાું તે ઓરના બુંધારણમાું ક દરતી રીત જ સજાગય છે, જે સામાસય રીતે પારા 
સલ્ફાઇડના ન્સ્થર સુંયોજનના સ્વરૂપમાું હોય છે.ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાના ખનન (એએસએમ)િેત્રમાું, શ દ્ધ 
પારાનો સામાસય રીતે સોન ું ર્ોધી કાઢવા કેટલીકવાર કાયદેસર રીતે ઉપયોર્ થાય છે. ર્રીબીના સામાજજક 
અંતરાયો અને તવકલ્પો તવરે્ માકહતીમાું દાખલ થવાનો અર્ાવ જોતા, ક ર્ળ કામદારની િક્ષ્ટ્ટએ પારા તમશ્રમ 
પ્રકક્રયાને તેમના દ્વારા ઉપલબ્ધ શે્રષઠ ટેકનોલોજી તરીકે જોવામાું આવે છે. એએસએમ માટે મોટા ર્ાર્ના કકસ્સામાું, 
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પારા મ ટત પ્રય ન્ટતઓ (ઉદા ગે્રવીમેરીક) તવનાને બદલે સુંયોજનય ટત સોનાની ઊંચી પ્રાચ્પ્ત પેદા કરે છે અથવા 
તેમની પાસે આ એક જ સોનાની પ્રાચ્પ્ત માટે ઉપલબ્ધ ટેકનોલોજી છે. 

 

તાજેતરના વષોમાું સોનાના ર્ાવમાું આવેલી તેજીએ નાના પાયાના ખનનમાું નોંધપાત્ર વદૃ્ધદ્ધને વેર્ આપ્યો છે અને 
પકરણામે આ િેત્રમાું પારાનો ઉપયોર્ થાય છે. ય એનઇપીના 2013 વૈતશ્વક પારા આકારણીના અંદાજ અન સાર 
ક ર્ળ કારીર્ીર અને નાના પાયાના સોનાના ખનનન ું િેત્ર પારાની માર્ કરત  ું સૌથી મોટ ું છે અને પારા સ્ત્રાવનો 
સૌથી મોટો સ્ત્રોત છે અને તવશ્વમાું છોડે છે. કામદારો અને તેમના પકરવારો કે જે નાના પાયાના સોનાના ખનન 
સાથ સુંકળાયેલ છે તેઓ ઓર્ળતી વખતે શ્વાસ મારફતે ર્ળવા સકહતના તવતવધ મારે્ પારા પ્રદૂષણ સામે જોખમ 
ધરાવે છે.  પારાને આ નાના પાયાની કામર્ીરીઓમાથી નદી વ્યવસ્થામાું છોડી ર્કાય છે જ્યા તે માછલીઓ, ખાદ્ય 
શ્ ૃુંખલા અને ડાઉનસ્રીમ લોકોને દૂતષત કરી ર્કે છે. 
 

પારા પરનો તમનામાતા સુંમેલન એ વૈતશ્વક સ્તરે બુંધનકતાગ સાધન છે જે અસુંખ્ય વષોથી વાટાઘાટ કરી રહલે છે 
અને 2013માું ફળ સ ધી પહોંચ્ય ું છે. જવાબદાર ખનન માટેના જોડાણ (એઆરએમ) માને છે કે રાષ્ટ્રીય પર્લાું 
યોજના (સુંમેલનની પ રવણી ઇ) ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાના ખનન (એએસજીએમ)ના ઔપચારીકરણ 
માટેની મહાન તક છે, અને ખાબણયાઓ, સરકાર, નાર્કરક સમાજ અને ખનન ઉદ્યોર્ સાથે સહયોર્ સાધીને 
સાધનન ું અમલીકરણ કરવાની પ્રતતબદ્ધતા ધરાવે છે, જેથી રાષ્ટ્રીય પારા ઘટાડા કાયગક્રમોની હજ્જજારો ખનન 
સમ દાયો કે જે પ્રવતૃત્ત પર આધાકરત છે તેની પર ધારેલી અસર થરે્ તેની ખાતરી કરી ર્કાય. એઆરએમ ર્ાર 
મ કે છે કે પ રવણી ઇમાું સરકાર યોગ્ય પદ્ધતત મારફતે ઓપચારીકરણ પ્રકક્રયામાું રોકાણ કરે અને ખાબણયાઓને 
સીધો ટેકો આપે જે તાલીમ, ર્ાખ અને ચોખ્ખી ટેકનોલોજીમાું તેઓ દાખલ થઇ ર્કરે્ તેની બાુંયધરી આપરે્. 
પારાના પ રવઠામાું આયોજજત ઝડપી અને ર્ારે ઘટાડો થયો હોવાના કારણે આ પર્લાુંઓ આવશ્યક છે. તવકલ્પો 
છોડયા તવના સાધન ખાબણયાને ગ સહરે્ાર બનાવી ર્કે છે અને તેમને રે્રકાયદે બજારમાુંથી પારો ખરીદવા માટે 
ફરજ પાડે છે અને તેમને પારા અને સોનાના વેપારના અમ ક ર્ાર્ પર કહસ્સો ધરાવતા ગ સહરે્ાર નેટવકગના 
હાથોમાું મ કી દે છે. 

 

C. મખુ્ય આંતરરાટરીય િાિનો 
 

આંતરરાટરીય 

જાસય આરી 2013માું, પારા પરના તમનામાતા સુંમેલનની મ સદ્દા માકહતી પર સરકારોએ સુંમતત વ્યટત કરી હતી, 
જેમાું ઓટટોબર 2013થી મુંજૂરીઓ માટે અને પાુંચ વષગમાું અમલીકરણનો પ્રારુંર્ કરવા માટે ખ લ્લી છે. ઓટટોબર 
2013માું તમનામાતા સુંમેલનની માકહતીની ઔપચારીક મુંજૂરી બાદ, તેને અમલમાું લાવવા માટે 50 દેર્ો દ્વારા 
મુંજૂર કરવાની જરૂર હતી. સુંમેલન પયાગવરણમાું છોડવામાું ઘટાડો કરવાના હતે  થી પારાના મુંજૂરીપાત્ર ઉપયોર્ો 
પર ર્ાર મ કે છે. ખનન અને ધાત   િેત્ર માટેના તમનામાતા સુંમેલનના તબક્કાઓમાું સામાસય રીતે નીચેનાનો 
સમાવેર્ થાય છે: 

 પારામાું પ રવઠા પર અને વેપાર પરના અંક ર્ો, નોંધનીય છે કે પારાને બબન-લોહ ધાત   ઉત્પાદનમાું 
પેટાપેદાર્ તરીકે ર્ોધી કાઢવામાું આવ્ય ું હોય છે; 

 વીજ પ્લાસટસ અને બબન-લોહ ધાત  ઓ એકમો કે તાુંબ , સોન ું સીસ  અને જસતન ું ઉત્પાદન કરે છે તેમાુંથી 
નીકળતા સ્ત્રાવને ઘટાડવા માટે લેવામાું આવનારા પર્લાુંઓ; 
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 ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયાના સોનાના ખનનમાુંથી નીકળતા સ્ત્રાવને ઘટાડવા માટે લેવામાું 
આવનારા પર્લાું; 

 પયાગવરણની િક્ષ્ટ્ટએ પારાને સમાવતા ર્ુંર્ારન ું સ  રબિત વ્યવસ્થાપન. 

 

સુંમેલનમાું પિકાર દેર્ોને વ્યહૂરચનાઓ ઘડવાની અને ઘટાડેલા લક્ષ્યાુંક સાથે રાષ્ટ્રીય પર્લાું યોજના અને 
સ્ત્રાવના ઘટાડા અને છૂટો કરવાને પ્રોત્સાહન આપવા માટે વ્યહૂરચનાઓ ઘડવાની તેમજ ક ર્ળ કામદાર અને નાના 
પાયાના ખનનમાું પારા સામેના જોખમ દર્ાગવવાની જરૂકરયાત રહરેે્. વધ માું નીચેનાનો નાર્ કરવા માટે પર્લાું 
જરૂરી રહરેે્: 

 સુંપણૂગ ઓર સુંયોજન; 

 સુંયોજનન ું દહન અથવા પ્રકક્રયાય ટત સુંયોજનન ું ખ લ્લામાું દહન; 

 રહણેાુંક તવસ્તારોમાું સ ુંયોજનન ું દહન; અને  

 કચરા, ઓર અથવા ટેઇબલિંર્સમાું સાઇનાઇડન ું નીતરણ જેમાું પ્રથમ પારાને દૂર કયાગ તવના પારાને 
ઉમેરવામાું આવ્ય ું છે. 

 

તમનામાતા સુંમેલન એવા પિકાર દેર્ોને બોલાવે છે જે પર્લાું યોજના તવકસાવવા માટે સુંમેલનમાું પિકારોનો 
સમાવેર્ થતો હોય તેમાું નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

 ક ર્ળ કામદાર અને નાના પાયના સોનાના ખનનના ઔપચારીકરણ અથવા તનયમન સ લર્ બનાવવાના 
પ્રયત્નો; 

 જ્થો અને એએસએમ સોનાના ખનનમાું પારાના ઉપયોર્ોનો અંદાજ મેળવવા માટે પાયાર્ત 
આકારણીઓ હાથ ધરવી; 

 પારા મ ટત તવકલ્પો માટેનો ટેકો અને સ્ત્રાવમાું ઘટાડા માટેની વ્યહૂરચના અને મર્ક્રગયીર સામે જોમખ 
માટેની વ્યહૂરચનાઓ; અને 

 જાહરે આરોગ્ય વ્યહૂરચનાઓનો તવકાસ અને અસરગ્રસ્ત સમ દાયો માટે જાહરે સતકગતા ઝુંબેર્ો, કે જેમાું, 
આ રાષ્ટ્રીય પર્લાું યોજનાઓના તવકાસમાું કહસ્સેદારોને સમાવવા માટેની વ્યહૂરચનાઓનો સમાવેર્ થાય 
છે. 

 

કુશળ કામદાર િોનાના ખનન માિેના માપદાંિો 
જવાબદાર ખનન માટેના જોડાણ (એઆરએમ) પોતાના વાજબી ખનન પ્રમાણ હઠેળ ઉપલબ્ધ શે્રષ્ટ્ઠ ટેકનોલોજી 
તરીકે પારા મ ટત ક ર્ળ કામદાર ખનનને સકક્રય રીતે પ્રોત્સાહન આપે છે. આજ સમયે, એઆરએમ એ બાબતને 
સમથગન આપે છે કે પારા પ્રવતગમાન એએસએમ પ્રકક્રયા અને ઘટાડા માટે મહત્ત્વની ભતૂમકા ર્જવે છે અને તેના 
વપરાર્થી દૂર રહવેા સાથે િમતા તનધાગરણ અને ખનનકતાગઓ માટે ટેકતનકલ ટેકો હોવો પણ આવશ્યક છે.આ 
અબર્ર્મને વાજબી ખનન પ્રમાણ તવર દ્ધ પ્રમાણીકરણ માટે એઆરએમના ઉત્પાદક સમથગન પહલે મારફતેના કારણે 
અમલી બનાવવામાું આવ્યો છે. 
 

જવાબદાર ક ર્ળ કામદાર ખનન માટે એઆરએમના સમથગનનો સુંયોજન પવેૂ કેક્સિત પ્રકક્રયાઓ (ગે્રતવમેકરક, 
પ્રારુંર્કક્રયા અને હસેડ સોટીંર્ વરે્રે)ની જરૂકરયાત રહ ેછે અને સુંયોજન તવઘટન આવશ્યકતા દરતમયાન 
તપાવવાના યુંત્રો અથવા અસય પારા ર્ોધ કડવાઇસન ઉપયોર્ કરે છે. બને્ન જરૂકરયાતોએ એ ખાતરી રાખવી 
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જોઇએ કે પારા સ્ત્રાવમાું ધરખમ ઘટાડો થાય અને ક ર્ળ ખનનકતાગઓ અને તેમના પકરવારોને તેમની પાયાની 
જરૂકરયાતો સુંતોષવા માટે માનવ અતધકારને જોખમમાું નાખ્યા તવના અમલી બનાવી ર્કાય. 
 

ય એનઇપી ર્વતનિંર્ સતમતતના આશ્રય હઠેળ, ય એનઇપી ગ્લોબલ પારા ર્ાર્ીદારીની સ્થાપના પારાને છટો કરવા 
પર ધ્યાન કેક્સિત કરવા માટે લાુંબા ર્ાળાના આંતરરષ્ટ્રીય પર્લાું વધારવા માટે સ્થાપના કરવામાું આવી હતી. 
ર્ાર્ીદારીનો એકુંદર લક્ષ્યાુંક માનવીના આરોગ્યને અને વૈતશ્વક પયાગવરણને પારાના છટા થવા સામે રિવાનો 
અને તેના તવઘટકોને સયનૂતમ કરવાનો છે, જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું અંતે વૈતશ્વક, એસથ્રોપોજેતનક (માનવીઓના મળૂ 
અને તવકાસના અભ્યાસને લર્તા) પારા કે જેને હવામાું, જળ અને જમીનમાું છોડવામાું આવતા પારાનો નાર્ કરી 
ર્કાય.  
 

રાટરીય કાયદો 
ઘણા અતધકારિેત્રો પહલેેથી જ પારા તનયુંત્રણો અને વ્યવસ્થાપન માટે કાનનૂી અને તનયમનકારી વ્યવસ્થાપન 
ધરાવે છે. તમનામાતા સુંમેલન આર્ામી ત્રણથી પાુંચ વષગમાું અમલમાું આવે તેવી આર્ા સેવાય છે અને સુંમલેનના 
પિકારો પકરણામ સ્વરૂપે નવા કાયદાઓ અને/અથવા તનયમકારી માળખાઓનો ઉમેરો કરી ર્કે છે. સભ્યો 
કામર્ીરીના દરેક તવસ્તારોમાું લાગ  પડતા કાયદા સાથે પકરબચત થાય તે આવશ્યક છે.  
 

સોનાના ખનન અથવા કરફાઇનીંર્ દ્વારા સભ્યો પારાને પેટા પેદાર્ તરીકે ઉત્પન્ન કરે છે ત્યારે, આ બાબતની લાગ  
પડતા કાયદા અને તનયમનોને અન રૂપ વ્યવસ્થા કરવી જોઇએ. ઉદીહરણ તરીકે ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સમાું સ્ટેટ ઓફ 
નેવાડાએ 2006માું તનયમનો જારી કરવામાું આવ્યા હતા જેમાું, રાજ્યમાું ઔદ્યોબર્ક સોનાની ખાણોમાુંથી થતા પારા 
વાય  સ્ત્રાવન ું તનયુંત્રણ કરવા માટે ઉપલબ્ધ શે્રષ્ટ્ઠ અંક ર્ ટેકનોલોજીની આવશ્યકતા સેવવામાું આવી હતી. આ 
કાયગક્રમ પારા સમાવતા ઓરની પ્રકક્રયા કરે છે અને જે વાતાવરણમાું પારાને છટો કરવાની ર્ક્યતા ધરાવે છે તેમાું 
ઉપયોર્ કરતી થમગલ સારવાર પ્રકક્રયા પર લાગ  પડે છે. ય નાઇટેડ સ્ટેટસ પયાગવરણીય રિણ એજસસી 
(ઇપીએ)એ, ય એસ ચ્ટલન એર એટટ હઠેળ બે ર્ણો વધારો કરતા પ્રદૂષણ તરીકે પારાને સુંબ ુંતધત સોન ું ઓર 
પ્રોસેસીંર્ અ ઉત્પાદન એકમો માટે જોખમી હવાઇ પ્રદૂષણોના રાષ્ટ્રીય સ્ત્રાવ પ્રમાણો માટે પારાને અંતતમ તનયમો 
પણ જારી કયાગ છે.  
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સબૂચત કરવામાું આવેલ અમલીકરણ અબર્ર્મ વ્યવહાર સુંકહતાની ફરજજયાત જરૂકરયાતો માટે સામાસય માર્ગદર્ગન 
પરૂ ું પાડે છે. માર્ગદર્ગન આદર્ગમલૂક નથી અને તેને માકહતી અને સમથગન માટેના પ્રારુંબર્ક બબિંદ ું તરીકે જોવાવ ું 
જોઇએ. 
 

 

 િીઓપી 39.1: પદેાશો, પિેા પેદાશો અને સ્ત્રાવમાાં પારો: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો જ્યાું પારો વેચાણપાત્ર 

ઉત્પાદનો, પેટા-પેદાર્ો અથવા ઉત્સર્જનોનો સમાવેર્ થાય છે ત્યાું જવાબદાર વ્યવસ્થાપન પદ્ધતતઓ 

અપનાવરે્ જે ઓછામાું ઓછી તનયુંત્રણ માટેના લાગ  પડતા કાયદાન ું પાલન કરતાું હોય અને જ્યાું ર્ક્યતા 
હોય, તકનીકી અને પયાગવરણીય બાબતોને ધ્યાનમાું લઈને શે્રષ્ટ્ઠ ઉપલબ્ધ તકનીકો અથવા શે્રષ્ટ્ઠ પયાગવરણીય 

પદ્ધતતઓના ઉપયોર્ દ્વારા પારાના ઉત્સર્જનને ઘટાડરે્.   

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
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o કામર્ીરીઓમાુંથી પારાના સ્ત્રોતો અને પારા તવઘટકોને ઓળખો અને પકરમાણ નક્કી કરો, અને 
જોખમ આધાકરત અબર્ર્મ દ્વારા તનધાગકરત ઉપલબ્ધ શે્રષ્ટ્ઠ ખચગ અસરકારક ટેકનોલોજીનો 
ઉપયોર્ કરીને યોગ્ય અંક ર્ો અમલમાું મ કો.  

o જોખમ આધાકરત અબર્ર્મનો વ્યવસથાપન તવકલ્પોની આકારણી અને અબગ્રમતા માટે ઉપયોર્ 
થઇ ર્કે છે. તેમાું નીચેનાનો સાવેર્ થઇ ર્કે છે: 

 પારાના સ્ત્રોતો અને સ્ત્રાવમાું ઘિાિો અથવા નાશ કરો. 
 જ્યાું ઉપલબ્ધ હોય ત્યાું ઓછા જોખમી તવકલ્પ સાથે પરૂક પારા અને પારા તવઘટક. 

 પારા અને પ્રદૂષણ નાથવાની ટેકનોલોજીઓ સકહત હરેફેર અને તનકાલ સાથે સુંકળાયેલ 
કોઇપણ અસરોન ું શમન કરો. વાય  સ્ત્રાવ, ટેઇબલિંગ્સ અને નકામા જળ તનકાલ જેવા 
નકામા પ્રવાહોને પયાગવરણમાું પારા સ્ત્રાવને સયનૂતમ કરી ર્કાય તે માટે યોગ્ય 
પ્રદૂષણ નાથવાની ટેકનોલોજીઓ અપનાવવી જોઇએ. તેના ઉદાહરણમાું પારા વરાળ 
પ્રાચ્પ્ત પદ્ધતતઓનો સમાવેર્ થાય છે કે જે વાતાવરણમાું રહલેા પારા સ્તરો સામેના 
જોખમમાું નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડો કરી ર્કે. 

o પારાને અંક ર્ કરતા સુંબતધત કાયદાઓ અને તનયમનથી સાવધાન રહો. રાષ્ટ્રીય સરકાર 
તમનામાતા સુંમેલનના અમલીકરણ સાથે આર્ામી વષોમાું આ તવકસતા રહરેે્, તેથી લાગ  પડતા 
ફેરફારો અને કાનનૂી અન પાલન પર દેખરેખ રાખવા સાથે સતત તૈયાર રહવ ું અર્ત્યન ું રહરેે્. 
 

 િીઓપી 39.2:એએિએમ અને િાંલગ્ન પ્રડિયામાાં પારા: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો કે જેઓ કુશળ કામદાર 

અને નાના પાયે ખનન અને પ્રડિયાત્મક પ્રવવૃત્તઓમાાં પારાનો ઉપયોગ કરતાાં હોય તેઓ પારા અને પારાનાાં 
િાંયોજનને અને આ પ્રકારના ખનન અને પ્રડિયાઓમાાંથી, પયાગવરણમાાં ઉત્િજર્જત પારાના વનયાંત્રણ, શમન 

અને જ્યાાં શક્ય હોય ત્યાાં તેને ખતમ કરવાના પગલાાં લેશે. િભ્યો િમગ્ર કાચી િાતનુા એકીકરણ, એકીકરણ 

અથવા પ્રડિયા કરેલા એકીકરણને ખલૂલામાાં બાળશ ેનહીં અને એકીકરણને રહણેાાંક વવસ્તારોમાાં બાળશ ેનહીં; 
અને પ્થરો, કાચી િાત ુઅથવા અશદુ્ધદ્ધઓ કે જેમાાં પારાને ઉમેરવામાાં આવ્યાાં હોય તેમાાં પ્રથમ પારાને દૂર કયાગ 
વગર િાયનાઇિ ગાળણને બાળશે નહીં. 
 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના સોનાના ખનન (એએસએમ)ન ું અતવતધસરન ું િેત્ર સુંબતધત 
રીતે મળૂભતૂ પારાના મહાકાય વૈતશ્વક ઉપર્ોટતા છે અને તે કદાચ દર વષે પયાગવરણમાું 
છોડવામાું આવતા નોંધપાત્ર પારાનો સ્ત્રોત છે. આ જોર્વાઇ આરજેસીની સભ્યોને લાગ  પડે છે 
જે પોતાના જાતે ખનન અને પ્રોસેસીંર્ પ્રવતૃત્તઓમાું ઉપયોર્ કરે છે. 

o જ્યારે પારાના તવકલ્પો પસુંદ કરવામાું આવે છે, ત્યારે તે એસએસએમ માટે ચોક્કસ સુંદર્ગ 
અથવા ટેકતનકલી અથવા આતથિક રીતે પોષણિમમાું ઉપયોર્ માટે કદાચ હુંમેર્ા માટે ઉપલબ્ધ 
ન પણ બની ર્કે. તેમ છતાું પણ, આરજેસી સીઓપી નીચેની પ્રવતૃત્તઓના નાર્ માટે તમનામાતા 
સુંમેલન જરૂરી છે તેને ટેકો આપે છે: 

 સુંપણૂગ ઓર સુંયોજન; 

 સુંયોજન અથવા પ્રકક્રયા કરેલ સુંયોજનન ું ખ લ્લામાું દહન; 

 રહણેાુંક તવસ્તારોમાું સ ુંયોજનન ું દહન; અને  
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તપાિો: 
 શ ું તમારી કામર્ીરીઓ પારા પેદાર્ો, પેટાપેદાર્ો અથવા સ્ત્રાવ ઉત્પન્ન કરે છે?  

 જો તેમ હોય તો, અંક ર્ માટે શ ું તમે વ્યવસ્થાપન વ્યવહાર અન્સ્તત્વમાું ધરાવો છો અને ર્ક્ય હોય ત્યાું પારા સ્ત્રાવમાું ઘટાડો 
કરી ર્કો છો?  

 શ ું તમે પારાના ઉપયોર્ અને અંક ર્ને લર્તા લાગ  પડતા કાયદા સાથેના અન પાલનથી જાણકાર છો? 

 જો તમે એએસએમ ઉત્પાદક હોય અન ેપારા સુંયોજનનો ઉપયોર્ કરતા હોય તો, શ ું તમે તવકલ્પોની માર્ કરી છે અને 
સીઓપી 39.2માું તનકદિષ્ટ્ટ પ્રવતૃત્તઓનો નાર્ કરવાના પર્લાું લીધા છે? 

 

 કચર, ઓર અથવા ટેઇબલિંગ્સ કે જેમાું પહલેા પારાને દૂર કયાગ તવના પારાને ઉમરવામાું 
આવ્યો છે તેમાું સાઇનાઇડ નીતરણ. 

o પારાનો ઉપયોર્ એએસએમ પ્રવતૃત્તઓમાું થાય છે ત્યારે 18 વષગથી નીચે અને સર્ર્ાગ મકહલા 
એમ કોઇપણ સામે જોખમ રોકવા માટે અંક ર્ો અન્સ્તત્વમાું હોવા જોઇએ. 

o એએસએમ સાહસોના સામાજજક-આતથિક અને રાજકીય જટીલતાની મયાગદામાું, ઉત્પાદકતામાું 
સ  ધારો કરતી અને પારા પર ખાસ કરીને સુંબ ુંધોની (જુઓ કુશળ કારીગર અને નાના પાયાના 
ખનનમાાંથી પ્રાપ્પ્ત પરના માગગદશગન) પ્રાચ્પ્તમાું તનર્ગરતામાું ઘટાડો કરે છે તેને ટેકો પરૂો પાડવા 
માટે આરજેસી સભ્યો માટે તક છે.  

o જ્યાું પારાનો આરજેસીના સભ્યોની માબલકી કે અક ર્ હઠેળ કામર્ીરી ખાતે પ્રોસેસીંર્માું સતત 
વપરાર્ થતો રહછેે, ત્યારે પારા સ્ત્રાવને સયનૂતમ કરતા અંક ર્ો અન્સ્તત્વમાું લાવવા 
જોઇએ.ય એનઇપી વ્યવહાર  માર્ગદર્ગન જ ઓઃ ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયના સોનાના 
ખનનમાું પારાનો ઉપયોર્ (2012) જ ઓ- ઇંગ્લીંર્ અને ફ્રેંચમાું ઉપલબ્ધ- વધ  માર્ગદર્ગન માટે. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચે વેબસાઇટો પારા સુંબ ુંતધત વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 જવાબદાર ખનન માટે જોડાણ (ARM) – પારા પર ન્સ્થતત પત્ર (2010) 

communitymining.org/attachments/086_ARM%20Mercury%20Position%20English%20Sep2010.pdf 

 વૈતશ્વક પારા પકરયોજના – નાના પાયાના ખનનમાું પારા પ રવઠા અને માર્ની વૈતશ્વક અસરો (2007)  

www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to
%20UNEP%20GC24.pdf 

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) -  પારા જોખમ વ્યવસ્થાપન પર 
ન્સ્થતત તનવેદન (2009) 

www.icmm.com/document/556 

 પારા પરનો તમનામાત સુંમેલનનો મ સદ્દો 
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC5/5_7_e_annex_advance.pd
f 

 પારા તનરીિણ – ક ર્ળ કારીર્ર નાના પાયાન ું સોનાના ખનનમાું સ ધારો દર્ાગવતા 
www.mercurywatch.org 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ પયાગવરણ કાયગક્રમ (ય એનઇપી)-માર્ગદર્ગન પ્રતીક: Réduire l'utilisation du mercure 

dans le secteur de l'orpaillage et de l'exploitation minière artisanale (2012) 
docs.google.com/a/artisanalgold.org/viewer?a=v&pid=sites&srcid=YXJ0aXNhbmFsZ29sZC5vcmd8YWd
jMXxneDozZDYzM2RiYWNhZjg4NWQw 

http://communitymining.org/attachments/086_ARM%20Mercury%20Position%20English%20Sep2010.pdf
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.globalmercuryproject.org/documents/non_country%20specific/2006%20GMP%20Report%20to%20UNEP%20GC24.pdf
http://www.icmm.com/document/556
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC5/5_7_e_annex_advance.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/INC5/5_7_e_annex_advance.pdf
http://www.mercurywatch.org/
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 ય નાઇટેડ નેર્સસ પયાગવરણીય કાયગક્રમ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક પારા ર્ાર્ીદારી-સવગસામાસય તનરીિણ 

www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ પયાગવરણીય કાયગક્રમ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક પારા ર્ાર્ીદારી- માર્ગદર્ગન, તાલીમ સામગ્રી 
અને ટલૂકીટ્સ 

www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkit
s/tabid/3609/Default.aspx 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ પયાગવરણીય કાયગક્રમ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક પારા ર્ાર્ીદારી- વ્યવહાર  માર્ગદતર્િકાઃ ક ર્ળ 
કારીર્ર અને નાના પાયાના સોનાના ખનન (2012)માું પારાનો વપરાર્ ઘટાડતા 
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech
%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf 

 ય નાઇટેડ નેર્સસ પયાગવરણીય કાયગક્રમ (ય એનઇપી) વૈતશ્વક પારા ર્ાર્ીદારી – એટવાડોર, મોંર્ોલીયા, 
પેર , તાસઝાતનયા અને ય ર્ાસડા (2012)માું અન ર્વને આધારે ક ર્ળ કારીર્ર અને નાના પાયાના સોનાના 
ખનન િેત્રમાું તવતધસરના અબર્ર્મો 
www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/For
malization%20Document%20Final%20June%202012.pdf 

 ય નાઇટેડ સ્ટેટ્સ પયાગવરણીય સ રિા એજસસી (ઇપીએ) – સોન ું ઓર પ્રોસેસીંર્ અને ઉત્પાદન એકમો માટે 
જોખમી વાય  પ્રદૂષણો માટે પારાને લર્તો અંતતમ તનયમ 
www.epa.gov/ttn/atw/area/gold_mines_fs_121610.pdf 
 

 
 

 

  

http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/GlobalMercuryPartnership/tabid/1253/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/tabid/3609/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Mercury/MercuryPublications/GuidanceTrainingMaterialToolkits/tabid/3609/Default.aspx
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Techdoc/UNEP%20Tech%20Doc%20APRIL%202012_120608b_web.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://www.unep.org/hazardoussubstances/Portals/9/Mercury/Documents/ASGM/Formalization_ARM/Formalization%20Document%20Final%20June%202012.pdf
http://www.epa.gov/ttn/atw/area/gold_mines_fs_121610.pdf
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પ્રમાણભતૂ માગગદશગન 

(િીઓપી 40) ખાણ પનુઃવિન અને અંત/બાંિ 

 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

ખાણનો અંત એ એવી પ્રકક્રયા છે જેને ખાણનો કામર્ીરી તબક્કો પણૂગ થઇ રહ્ો હોય અથવા પણૂગ થઇ ર્યો હોય 
અને આખરી બુંધ થઇ રહ્ય ું હોય અને ખાણ પ નઃવસન ચાલી રહ્ય ું હોય ત્યારે હાથ ધરવામાું આવે છે.  
 

ખાણ પનુઃવિન ઇરાદાય ટત ખનન પછીના વપરાર્માું ખનન પછીની જમીન અસલ સ્થતતમાું લાવવી તે છે.   
 

ખાણ પણૂગતા એ ખાણના અંતનો લક્ષ્યાુંક છે. સુંપણૂગ ખાણ એવી ન્સ્થતતમાું પહોંચી ર્ઇ છે જ્યાું ખનન ર્ાડાપટ્ટા 
માબલકીનો ત્યાર્ કરી ર્કાય છે અને જવાબદારી ત્યાર પછીના વપરાર્કાર દ્વારા સ્વીકારવામાું આવે છે. 
 

સ્ત્રોત:  

 ખનન ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ તવકાસ (ઓસ્રેબલયા) – ખાણનો અંત અને પણૂગતા (2006) 

www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-MineClosureCompletionHandbook.pdf 
 

સીઓપીનો ખાણ પનુઃવિન અને અંત વવિાગ ખનન એકમોને લાગ  પડે છે. 
  

સીઓપીની ખાણ પનુઃવિન અને અંત જોર્વાઇઓ િામદુાવયક િામેલગીરી, િેઇચલિંગ્િ અને નકામા ખિક, 
જૈવવવવવિતા અને અિર આકારણી જોર્વાઇ સાથે વુંચાવી જોઇએ અને અમલ કરવો જોઇએ. 
 

B. મદુ્દાની પવૂગભવૂમકા 
 

ખાણ સાઇટ્સના અંત માટે, તેના પ્રારુંર્ જેટલી જ સુંર્ાળપવૂગક આયોજન કરવાની જરૂર છે. સાઇટ 

બુંધ થઇ ર્યા પછી જે થાય છે તે અંતે તેની તવસ્તારના સામાજજક, આતથિક અને સુંસથાકકય તવકાસ પર અને તેમાું 
યોર્દાનમાું લાુંબા ર્ાળાની અસર પડે છે તે સ્પષ્ટ્ટ કરે છે. અંત પરત્વેનો સુંકબલત અબર્ર્મ પયાગવરણીય, આતથિક 
અને સામાજજક તવચારણાઓને પ્રારુંબર્ક તબકે્કથી ધ્યાનમાું લે છે અને ખાણ સાઇટના સમગ્ર આય ષ્ટ્ય દરતમયાન 
સતત રહ ેછે. આ અબર્ર્મન ું મળૂ એ કારોબારના મહત્ત્વના ર્ાર્ તરીકે અંતને તવચારવાની જરૂકરયાત છે.  
 

ખાણના અંતની સામાજજક અને આતથિક અસરો સામાસય રીતે નોંધપાત્ર છે અને વહલેાસર તૈયારીના મહત્ત્વ પર 
ર્ાર મ કે છે. ખાણોને અપકરપટવ રીતે પણ બુંધ કરવામાું આવે છે, ઉદાહરણ તરીકે ચીજવસ્ત  ના ઓછા ર્ાવ, 
તનયમકારી ફેરફારો, ટેકતનકલ પડકારો અથવા સામાજજક સુંઘષગ મારફતે-ફટત અનામતમાું ઘટાડા માટે જ નહી. 
કામદારો, અસરગ્રસ્ત સમ દાયો કે જેમાું સ્થાતનક પ્રજા અને ક ર્ળ કામદાર ખાબણયા અને તનયુંત્રકો, ટેકતમકલ 
પડકારો અથવા સામાજજક સુંઘષગનો પણ સમાવેર્ થાય છે-ફટત અનામતોમાું ઘટાડો જ નહી. કામદારો, અસરગ્રસ્ત 
સમ દાયો કે જેમાું સ્થાતનક પ્રજા અને ક ર્ળ ખાબણયાઓ અને તનયુંત્રકોનો સમાવેર્ થાય છે તેઓ ખાણના અંત 
તવરે્ની વાટાઘાટમાું મહત્ત્વના કહસ્સેદારો છે અને તેમને આયોજન પ્રકક્રયામાું વહલેા સામેલ કરવા જોઇએ.  

http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-MineClosureCompletionHandbook.pdf
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ખાણની સાઇટ્સે સામ દાતયક ર્ાર્ીદારીને ખાણની અંતની યોજનાના તવકાસ અને અમલીકરણમાું મજબતૂ ર્ાર 
મ કવો જોઇએ. 

 

ખાણની સાઇટ્સે, ખનન પછીના વપરાર્, કહસ્સેદારના ઉદે્દર્ો અને તનયમનકારી જરૂકરયાતો જેવી બાબતોને 
તવચારણમાું લઇને ખાણના અંત માટે પરૂતી નાણાુંકીય ખાતરી પરૂી પાડવી જોઇએ. બુંધ કરવાન ું ખચગ ઘણી વખત 
ખાણ વધ  આવક પેદા કરી ર્કે તેમ નહી હોવાથી નોંધપાત્ર થાય છે. પકરણામે, અસય આવક પ્રવાહ અથવા અસય 
તમલકતની સલમતી મારફતે ઉપલબ્ધ બનાવીને કુંપનીએ સકક્રય કામર્ીરી પવેૂ કે દરતમયાન અંત માટેની અંત 
માટેની નાણાકીય જોર્વાઇઓ બાજ  પર રાખવી આવશ્યક છે. નાણાુંકીય ખાતરીની પસુંદર્ીનો આધાર 
તનયમનકારી જરૂકરયાતો પર છે. અંત આયોજન પ્રકક્રયાએ અંત આયોજન અને રચના, વધ  તવર્તો માટે યોગ્ય 
હોય તેવા ખચગ અંદાજો તૈયાર કરવા જોઇએ, કેમ કે સાઇટનો અંત આવે છે અને વધ  સ િઢ તવર્તો ઉપલબ્ધ બને 
છે.   
 

વ્યાપક અથગમાું, સ ુંમતત દર્ાગવાયેલ ખાણના બાદના ઉપયોર્ો માટે જે ખનનકાયગ હાથ ધરવામાું આવ્ય ું હત  ું તે 
જમીનને પરત આપવા માટે લેવામાું આવેલા પર્લાુંનો પ નઃવસન ઉલ્લેખ કરે છે. કેટલાક અતધકારિેત્રોમાું, 
ખનનકાયગ પવેૂના ઉપયોર્ માટે અસલ ન્સ્થતતમાું લાવવાની જરૂકરયાત હોય છે, જ્યારે અસયોમાું જમીનના છેલ્લા  
વપરાર્, તનયુંત્રક સત્તાવાળાઓ અથવા કહસ્સેદારોના તવર્ાળ સેટ સાથે વાટાઘાટની પ્રકક્રયા માટે ખ લ્લા હોય છે. 
ખનનકાયગ િબણક જમીન વપરાર્ને રજૂ કરતા હોવાથી, જૈવતવતવધતા મ લ્યો ધરાવતા તવસ્તારોમાું મ લ્યોને 
તવચારણામાું લે છે તેવા ર્તવષ્ટ્યના વપરાર્માું જમીન વપરાર્ને અસલ ન્સ્થતતમાું લાવવાની મહત્ત્વાકાુંિા હોવી 
જોઇએ (જૈવવવવવિતા પરન ું આરજેસી માર્ગદર્ગન જ ઓ).   
 

જૈવતવતવધતા માટે હાુંસલ કરી ર્કાય તેવા ઉદે્દર્ો અને લક્ષ્યાુંકો, પ નઃવસન કાયગક્રમના પાયા પર કામર્ીરીને 
માળખ ું આપવા માટે પ નઃસ્થાપન આવશ્યક છે. આને ખનનકાયગના કહસ્સેદારોને સમાવતી કક્રયાર્ીલ અને 
પ્રતતકક્રયાત્મક પ્રકક્રયા દ્વારા તવકસાવવ ું જોઇએ. નીચેના તબક્કાઓને ધ્યાનમાું લેવા જોઇએ: 

• સુંબતધત તનયમનકારી જરૂકરયાતો અને અસય માર્ગદતર્િકાઓ; 

• મહત્ત્વના કહસ્સેદારો સાથે અસરકારક મસલત; 

• સ્પધાગત્મક કહતોને સમજવાના અને સ સ ુંર્ત કરવાના રહરેે્; 

• જૈવતવતવધતા પર દરેક ઉપલબ્ધ માકહતી; 
• ટેકતનકલ મયાગદાઓ; 

• ખનનકાયગ પવેૂના જમીન ઉપયોર્ો અને જૈવતવતવધતાના અધઃપતનની માત્રા; 
• ચાહ ેર્મન અથવા તવસ્તરણનો ઇરાદો સેવવામાું આવ્યો હોય; 

• ખનનકાયગ પછીનો જમીનનો ર્ાળો અને જમીન વપરાર્; 

• સુંપણૂગ ર્ાડાપટ્ટાના બાયોવતસિટી વ્યવસ્થાપનમાું સુંકલન; 

• ર્ૌણ અસરોને સયનૂતમ કરતા; 
• જૈવતવતવધતા સ ધારા માટે અસય તકો. 

 

બુંધ કરવાન ું આયોજન જટીલ હો ર્કે છે કેમ કે સામાસય રીતે તે સમય સીમા સાથે સુંબધ ધરાવે છે જે દાયકાઓ 
સ ધી લુંબાય છે. આયોજકોએ ખાણના આય ષ્ટ્ય દરતમયાન અને બુંધ થયા બાદ પેઢીઓને ફેરફાર કરવો આવશ્યક 
હોય તેવા સામાજજક, આતથિક અને આતથિક પકરબળો જટીલ હોઇ ર્કે છે. સુંકબલત, પ નરાવતીત અને તર્સ્તબદ્ધ 
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અબર્ર્મ તવવધ બદલાતા પકરબળોને ધ્યાનમાું લેવા માટે આવશ્યક છે. સારી રીતે પણૂગ કય ાં હોય, અસરકારક અંત 
આયોજન નીચેના સકારાત્મક પકરણામો તરફ દોરી જાય છે: 

• અસરગ્રસ્ત અને રસ ધરાવતા પિકારો સાથેની સામેલર્ીરી વધ  સાતત્યપણૂગ અને પારદર્ગક હરે્; 

• સમ દાયો સફળ અંત પર ર્ાર મ કતા હોય તેવા આયોજન અને અમલીકરણ પર્લાુંઓમાું ર્ાર્ લેરે્; 

• બુંધ કરવાના તનણગયોને કહસ્સેદારોનો વધ  સારે ટેકો હરે્; 

• બુંધ કરવાના આયોજનની વ્યવસ્થા કરવાન ું સરળ બની જરે્; 

• બુંધ કરવાના ખચગ અંદાજની સચોટતામાું સ  ધારો થરે્; 

• તનમયનકારી બબન-અન પાલનન ું જોખમ સયનૂતમ હરે્; 

• સુંર્તવત સમસ્યાઓને સમયસર ઓળખી કઢારે્; 

• સુંર્તવત જવાબદારીઓમાું પ્રર્તતકારક રીતે ઘટાડો થરે્; અને 

• છેલ્લા ફાયદાઓ માટેની તકો ઓળખાઇ જરે્ અને પરૂતી રીતે આયોજન થરે્. 

 

C. મહત્ત્વના માળખાઓ અને વનયમનો 
 

આંતરરાટરીય 

ખનન અ ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)એ સમગ્ર િેત્રમાું વધ  તર્સ્તબદ્ધ અબર્ર્મ અને 
સારા વ્યવહારોની એકરૂપતામાું વધારો કરવાના પ્રોત્સાહનના દે્દર્થી સુંકબલત અંત પર ખાણ અંત ટલૂકીટ 
તવકસાવી છે. ટલૂકીટ સમગ્ર ખાણ આય ષ્ટ્ય ચક્રને આવરી લે છે. બ ુંધ કરવા આધાકરત મ દ્દાઓ સાથે પ્રવતગમાન 
ટલૂ્સ (ઉદા. તરીકે આઇસીએમએમ સામ દાતયક તવકાસ ટલૂકીટ)ને પણ સાથે લાવે છે.  
 

રાટરીય અને/અથવા િરકારી કાયદો 
ઘણા અતધકારિેત્રો બુંધ કરવાની ચોક્કસ જરૂકરયાતોન ું અને સુંલગ્ન નાણાુંકીય ખાતરીન ું તનયમન કરે છે. સભ્યો 
કામર્ીરીના દરેક અતધકારિેત્રોમાું લાગ  પડતા કાયદા અને તનયમનથી અવર્ત હોય તે આવશ્યક છે. 
 

D. સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ 

 

સચૂચત કરવામાાં આવેલ અમલીકરણ અચિગમ વ્યવહાર િાંડહતાની ફરજજયાત જરૂડરયાતો માિે િામાસય માગગદશગન 
પરુૂાં પાિે છે. માગગદશગન આદશગમલૂક નથી અને તેને માડહતી અને િમથગન માિેના પ્રારાં ચિક ચબિંદુાં  તરીકે જોવાવ ુાં 
જોઇએ. 
 

 િીઓપી 40.1: બાંિ કરવાની યોજના: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો દરેક ખાણ સવુવિાના િાંબાંિમાાં ખાણ 

પનુવગિન અને િમાપ્પ્ત યોજનનાની િમીક્ષા કરશે. નવી સવુવિાઓને શરૂઆતથી જ િમાપ્પ્ત યોજનાની જરૂર રહ ે

છે અને પ્રવતગમાન નવી સવુવિાઓએ શક્ય તેિલાાં વહલેાાં એક િવગગ્રાહી યોજના સ્થાનબદ્ધ કરવાની જરૂર રહ ેછે. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ:  

o બુંધ કરવાન ું આયોજન ખનન પકરયોજનાના વહલેામાું વહલેા ર્ક્ય તબક્કાએ સ્થાન લેવ ું જોઇએ, જે 
જોખમો અને અજ્ઞાતતાને ઓળખી કાઢવામાું સહાય કરે છે અને સમય જતા ઘટે છે. 

o યોજનાએ બુંધ કરવાના લક્ષ્યાુંકો અને ઉદે્દર્ોનો સમાવેર્ કરવો જોઇએ અને ખાણના સમગ્ર કામર્ીરી 
આય ષ્ટ્ય દરતમયાન ઉપયોર્ થતો હોવો જોઇએ અને સ ધારો થવો જોઇએ. 
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o યોગ્ય રીતે લાયક વ્યન્ટતઓને ખાણના આય ષ્ટ્યચક્ર દરતમયાન પ નઃવસન અને બુંધ કરવાની યોજના 
માટેને જવાબદારી સોંપવી જોઇએ. 

o ર્તવષ્ટ્યમાું પ નઃ ખ લે તેવી ર્ક્યતા હોય તેવી કામર્ીરીના હુંર્ામી ધોરણેના અંત માટે પ નઃવસન 
અને બુંધ કરવાની યોજનાએ જાળવણી અને દેખરેખ કાયગક્રમો તવચારવા જોઇએ.   

o આંતરમાળખા, પ્રર્મન અથવા એતસડ પેદા કરતી સામગ્રીમાુંથી રહી ર્યેલી અસરોન ું પણ 
આયોજનમાું તવચારવ ું જોઇએ. 

o આયોજન કોપોરેટ/સાઇટ ટકાઉ (અથવા તેને સમકિ)દસ્તાવેજીકરણમાું સુંદબર્િત હોવો જોઇએ. 

 

 િીઓપી 40.2:િામેલગીરી: ખનન કે્ષત્રમાાં કાયગરત િભ્યો દરેક ખાણ સવુવિાઓના િાંદિગમાાં સ્થાવનક લોકો, 
િમદુાયો, એએિએમ, કમગચારીઓ અને વનયાંત્રકો િડહત સ્થાવનક ડહસ્િેદારો િાથે ખાણની િમાપ્પ્ત અને પનુવગિન 

યોજના માિે િામેલ થવુાં જોઇએ. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o બુંધ કરવાના આયોજન પર કહસ્સેદારની સામેલર્ીરી એ ખાણ સમ દાય સામેલર્ીરી કાયગક્રમ (જ ઓ 
િામદુાવયક િામેલગીરી પર આરજેસી માર્ગદર્ગન)નો આંતકરક ઘટક હોવો જોઇએ.   

o બુંધ કરવાની યોજનાઓ તવર દ્ધ પ્રર્તતને અસરગ્રસ્ત સમ દાયો, કામદારો અને તનયુંત્રકો સકહત 
મહત્ત્વના કહસ્સેદારોના સુંદર્ગમાું તનયતમત સમીિા કરવી જોઇએ.   

o સામેલર્ીરી ખાણના સમગ્ર આય ષ્ટ્ય દરતમયાન થવી જોઇએ અને ખાણના તવકાસ અને સુંબતધત 
કહસ્સેદારોને સમાવતા ફેરફારો સાથે તૈયાર હોવી જોઇએ. 

 

 િીઓપી 40.3:નાણાાંકીય જોગવાઇઓ: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો દરેક ખાણ સ તવધા માટે ખાણ પ નવગસન અને 

સમાચ્પ્ત યોજનાનાું અમલીકરણ માટેના ખચગના અંદાજ કાઢરે્ અને સમાચ્પ્તની જરૂકરયાતોને પહોંચી વળવા માટેના 
પયાગપ્ત સુંસાધનોની ઉપલબ્ધતાની ખાતરી માટેની નાણાકીય જોર્વાઈઓને સ્થાનબદ્ધ કરરે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 

o ર્ક્ય હોય એટલા વહલેો ખચગ અંદાજ આર્ળ ધપાવવો જોઇએ અને તનયતમતપણે સ ધારો કરવો 
જોઇએ. જો લાગ  પડતા કાયદા દ્વારા તનન્શ્તત કરવામાું આવ્ય ું ન હોય તો, બ ુંધ કરવાન ું ખચગ સ્થાતનક 
ન્સ્થતતઓ અને ખચગ માળખાઓને ધ્યાનમાું લઇને ખરેખર ખચગના વાજબી અંદાજોને આધારે હોવ ું 
જોઇએ. 

o નાણાુંકીય જોર્વાઇ લાગ  પડતા કાયદાને સ સ ુંર્ત સયનૂતમ હોવી જોઇએ. આ પ્રકારની કાયદાઓની 
રે્રહાજરીમાું, જોર્વાઇઓ બોસડ, ર્ાખપત્ર અથવા અસય નાણાુંકીય સાધનોના સ્વરૂપમાું અથવા સ્વ-
વીમો અથવા સ્વ-બાુંયધરીના સ્વરૂપમાું હોઇ ર્કે છે. ખાસ કરીને બુંધ થયા પછી ત્રીજા પિકાર દ્વારા 
સુંચાબલત નાણાુંકીય પદ્ધતતઓ યોગ્ય હોઇ ર્કે છે. 
 

 િીઓપી 40.4:િારા વ્યવહાર પનુઃવિન: ખનન િેત્રમાું કાયગરત સભ્યો ખાણ સમાચ્પ્તની આયોજન પ્રકક્રયામાું 
સાતત્યપણૂગ મળૂ પાકરન્સ્થતતતુંત્ર, અથવા અસય ખાણ-પિાતના તવકતસત ઉપયોર્ોને મ ખ્ય કહસ્સેદારોની સાથે 

સામેલર્ીરી દ્વારા સ્થાતપત કરવા માટે, ખાણ સ તવધાઓ દ્વારા ખલેલ અથવા કબજો ધરાવતાું પયાગવરણના 
પ નવગસન માટે તકનીકોનો ઉપયોર્ કરરે્. 

વવચારણા માિેના મદુ્દાઓ: 
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તપાિો: 
 શ ું પ્રત્યેક ખાણ એકમ માટે પ નઃવસન અને હાલમાું બુંધ કરવાની યોજના તૈયાર છે? 

 શ ું તમારા કહસ્સેદારની પ્રવતૃત્તઓમાું ખાણ બુંધ કરવાના આયોજન તવરે્નો સમાવેર્ થાય છે? 

 શ ું પ નઃવસન અને બુંધ કરવાના ખચગ અંદાજો તૈયાર છે, અને પરૂતી નાણાુંકીય જોર્વાઇઓ અન્સ્તત્વમાું મ કાઇ છે? 

 સારા વ્યવહારની તરકીબોને પ નઃવસન માટે અન સરવામાું આવે છે? 

 શ ું પ નઃવસન ટકાઉ મળૂ જીવવ્યવસ્થા સ્થાતપત કરે છે અથવા ખાણ પછીના વપરાર્ને મહત્ત્વના કહસ્સેદારોની સામેલર્ીરી 
દ્વારા તવકસાવવામા આવ્યો છે? 

 

o પ નઃવસન અને અંત જ્યાું ર્ક્ય હોય ત્યાું પ્રર્તતકારક રીતે અમલી બનાવવા જોઇએ, કેમ કે ખાણ 
એકમમાું વ્યન્ટતર્ત સાઇટ્સ બબનકાયગરત થાય છે અથવા ખાલી થઇ જાય છે અથવા કામર્ીરીલાયક 
રહતેી નથી. 

o પ નઃવસન અને અંત આયોજને આંતરમાળખા, પ્રર્મન, એતસડ દ્વારા ઉત્પન્ન સામગ્રી વરે્રેની જોખમ 
અને બાકી રહલેી અસરોને પણ ધ્યાનમાું લેવી જોઇએ. 

o આ પ્રકારની સાઇટ્સના કામર્ીરી પકરણમો પર દેખરેખ રાખવી જોઇએ અને ખાણ પ નઃવસન અને 
બુંધ કરવાના આયોજનની તનયતમત સમીિામાું આવરી લેવા જોઇએ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E. વિારાની માડહતી 
 

નીચેની વેબસાઇટો ખાણના બુંધ કરવાના આયોજનને સુંબ ુંતધત વધારાની માકહતી ધરાવે છે: 

 

 એડેન પકરયોજના – ખનન બાદન ું જોડાણ – પ્રકાર્નો  
www.postmining.org/index.php?page=19 

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – માર્ગદર્ગન પત્ર: ખાણ અંત અને 
નવપ્રાચ્પ્ત માટે નાણાુંકીય ખાતરી (2006) 

www.icmm.com/page/1232/library/documents/guidance-paper-financial-assurance-for-mine-
closure-and-reclamation 

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ) – સુંકબલત ખાણ અંત માટેન ું 
આયોજનઃટલૂકીટ (2008)  

www.icmm.com/page/9566/icmm-publishes-closure-toolkit 

 ખનન અને ધાત  ઓ પરની આંતરરાષ્ટ્રીય સતમતત (આઇસીએમએમ)  – સવેિણ પરનો અહવેાલ:  ખાણ 
અંત અને નવપ્રાચ્પ્ત માટે નાણાુંકીય ખાતરી (2005) 

www.icmm.com/page/1158/library/documents/financial-assurance-for-mine-closure-and-
reclamation 

 ખનન ઉદ્યોર્ માટે અગ્રણી વ્યવહાર ટકાઉ તવકાસ કાયગક્રમ (ઓસ્રેબલયા) – ખાણ અંત અને પણૂગતા (2006) 

www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-MineClosureCompletionHandbook.pdf 

 માઇનીંર્ એસોતસયેર્ન ઓફ કેનેડા (એમએસી)  – ખનન, ટેઇબલિંગ્સ વ્યવસ્થાપન તર્ષ્ટ્ટાચાર તવકાસ તરફ 

www.mining.ca/site/index.php/en/towards-sustainable-mining/performance-measures-a-
protocols.html 
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