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રિસ્પૉન્સિબલ  જ્વેલિી કાઉન્સિલ  
 

ડરસ્પૉન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ (આરજેસી) એક બબન નફાકારક સરં્ઠન છે જેની સ્થાપના 2005મા ં
નનમ્નબલબિત ધ્યેય સાથે કરવામા ંઆવી હતી:  
 

 આ માર્ગદર્ગન ધવરે્ 

 

સ્ટાસિિગઝ ર્ાઇિસસ(“માર્ગદર્ગન”) સામાસય માડહતી અન ે આિજેિીની આચિણ િરંિતા– (COP)મા ં
ધોિણો ધવરે્ની સલાહ ઉપલબ્ધ કરાવે છે.  
 

માર્ગદર્ગન કાનનૂી સલાહ માટેનો પરૂક નથી.  
 

આ એક “જીવતં દસ્તાવેજ” છે અને આરજેસી આ માર્ગદર્ગનમા ંઅમલીકરણના અનભુવ અને ઉભરતી 
સારી પ્રથાઓ પર આધાડરત સધુારો કરવા આરબિત હક્ક ધરાવે છે. આરજેસીની વેબસાઇટ પર પ્રેનિત 
કરવામા ંઆવેલી આવનૃિ અસય બધી જ આવનૃિઓનુ ં સ્થાન લે છે છે. આ પ્રવતગમાન દસ્તાવેજ છે તે 
ચકાસવા માટે, કૃપા કરી મલુાકાત લો: 
 www.responsiblejewellery.com  

 

અસ્વીકૃધત 

 

માર્ગદર્ગનની ચોકસાઈ અથવા સપંણૂગતા અને અસય દસ્તાવેજો અથવા માર્ગદનર્િકામા ંસદંબભિત માડહતી 
સ્ત્રોતો માટેની કોઈ રૅ્રંટી, વૉરંટી કે પ્રનતનનનધત્વ કરવામા ં આવતી નથી. આ માર્ગદનર્િકા સાથનેા 
અનપુાલન કોઈપણ લાગ ુ થવાપાત્ર રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અથવા સ્થાનનક સરકારી અનધકૃત દસ્તાવેજો, 
કાયદાઓ, નનયમનો, વટહકુમો અથવા અહીંયા સમાનવષ્ટ્ટ બાબતો સબંધંી જરૂડરયાતોને ન તો તેને 
બદલવા માટે, ઉલ્લઘંન અથવા અસય રીતે તેને પડરવનતિત કરવાના ઈરાદાસર આપવામા ંઆવયા ંછે.    
 

કૃપા કરીને નોંધ લેર્ો કે આ માર્ગદનર્િકા માત્ર સામાસય માર્ગદર્ગન પરંુુ પાિે છે અને તેને અહીં આપવામા ં
આવેલા નવિય બાબત પરના સપંણૂગ અને અનધકૃત નનવેદન તરીકે ર્ણવામા ંઆવવા જોઇએ નહીં.   
 

બબન-સભ્યો દ્વારા માર્ગદનર્િકા સાથેના અનપુાલનો સપંણૂગત: સ્વૈચ્છછક છે અને તે આરજેસી અને/અથવા 
તેના સભ્યો કે સહી કરનારાઓ નવરૂદ્ધ કોઈ કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી ર્કાય તેવા ંઅમલ જવાબદારી અથવા 
અનધકારોની રચના, સ્થાપના, અથવા તેને ઓળિી બતાવે છે કે ન તો તેવો કોઈ ઈરાદો ધરાવે છે. 
માર્ગદનર્િકા આરજેસી અને/અથવા તેના ંસભ્યો કે સહી કરનારાઓના કાનનૂી રીતે લાગ ૂકરી ર્કાય તેવા 
કોઈ કાનનૂી અમલ જવાબદારીઓની રચના, સ્થાપના કે ઓળિ બબન-સભ્યોને કરી બતાવતી નથી. 
બબન-સભ્યોને આરજેસી અને/અથવા તેના સભ્યો કે સહી કરનારાઓ નવરૂદ્ધ માર્ગદનર્િકાઓનુ ંઅનપુાલન 
કરવામા ંનનષ્ટ્ફળ જવા બદલ કાનનૂી પર્લા ંલેવાનુ ંકોઈ કારણ નથી.  
 

પછૂપિછ અથવા પ્રધતરિયા 

સમગ્ર હીરા  અને સોનાના આભિૂણોની પરુવઠા શ્ ૃિંલા દરનમયાન, િાણથી છૂટક 
વેચાણ સધુી જવાબદાર નૈનતક, સામાજજક અને પયાગવરણીય વયવહારો કે જે 

માનવાનધકારોનુ ંસમ્માન કરતા ંહોય તેને આર્ળ ધપાવવા.  
 

http://www.responsiblejewellery.com/
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આિજેિી આ માર્ગદર્ગન પિ પ્રધતરિયાને આવકાિે છે. કપૃા કિી આિજેિીનો ઈ-મેઇલ, ટેક્ષલફોન કે ટપાલ 
દ્વાિા િપંકગ  િાધો:  
 
Responsible Jewellery Council 
First Floor, Dudley House 
34-38 Southampton St 
London WC27HF 
UNITED KINGDOM 
 

ઈ મેઇલ:  info@responsiblejewellery.com  

ટેલીફોન:  +44 (0)20 7836 6376 

 

ડરસ્પૉન્સસબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ એ કાઉન્સસલ ફૉર ડરસ્પૉન્સસબલ જ્વેલરી પ્રેક્ટટસસ બલનમટેિનુ ંવયાપારીક 
નામ છે, જે ઈંગ્લેંિ અને વેલ્સમા ંકંપની ક્રમાકં 05449042 સાથે નોંધણી ધરાવે છે. 

 

આ દસ્તાવેજમા ંિદંક્ષભિત તમામ વેબિાઇટ્િ ઑર્સ્ટ 2009 મા ંઍક્િૅિ કિવામા ંઆવી છે. 
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1. પરિચય 

 
1.1 રિસ્પૉંધિબલ જ્વેલિી કાઉન્સિલ (આિજેિી) પ્રમાણીકિણ  
આરજેસી આચરણ સડંહતાવયાપાર નૈનતકતા પરના ધોરણો, માનવ અનધકારો, સામાજજક પ્રદર્ગન અને 
પયાગવરણીય પ્રદર્ગનની વયાખ્યા કરે છે જેની સામે આરજેસીના સભ્યોને પ્રમાબણત કરવાના હોય છે. 
આરજેસી પ્રમાણીકરણનુ ંમખુ્ય લિણ સભ્યોની વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને પ્રદર્ગનના સ્વતતં્ર ત્રાડહત 
પિ દ્વારા ઓિીટીંર્ની જરૂડરયાત છે. આરજેસીની પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી પ્રશ્નોની વહલેી ઓળિ, 
સધુારાત્મક પર્લા ંઅને અમલીકરણને પણ અનધષ્ટ્ઠાનપત  કરે છે.   
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ કેવી રીતે હાસંલ કરવુ ં તેના પરની વધ ુ માડહતી માટે, આરજેસી પ્રમાણીકરણ 
હસ્ત-પનુ્સ્તકા જુઓ.   
 

 

1.2 આ માર્ગદર્ગનનો ઉપયોર્ કેવી િીતે કિવો  
 

આરજેસી ધોરણોના માર્ગદર્ગનને પ્રાથનમક રીતે સભ્યોને તેમની જવાબદારીઓ સારી રીતે સમજવામા ં
મદદ મળે તે રીતે એક સ્ત્રોત તરીકે નવકનસત કરવામા ં આવ્ુ ં હત ુ.ં ત ે પહલેી જ વિત આ પ્રશ્નોના 
ઔપચાડરક સબંોધન કરી રહ્ા ં હોય, અથવા જે પોતાના વતગમાન અબભર્મને ધોરણોના ઉદે્દર્ સામે 
સરિામણી કરવા માર્તા હોય તેવા સભ્યોને િાસ ઉપયોર્ી થરે્. પ્રત્યેક ધોરણ  માટે માર્ગદર્ગન એકલા 
ઊભુ ંરહી ર્કે તે રીતે તેની રચના કરવામા ંઆવી છે, જેથી જો તે યોગ્ય હોય તો કારોબારની અંદર જ 
નન્ટુત કરવામા ંઆવેલા જવાબદાર કમગચારી વર્ગને મોકલી ર્કાય.  
 

ઓિીટરને પણ વયવહારની સડંહતાના અથગઘટન તરીકે આ દસ્તાવેજ ઉપયોર્ી જણાર્ે. તે આંતરરાષ્ટ્રીય 
ધોરણોનો સદંભગ સચૂવે છે જે આરજેસી પ્રમાણીકરણને ટેકો આપે છે અને આભિૂણ પરુવઠા શ્ ૃિંલા સબંધંી 
કેટલાક સદંભગ ઉપલબ્ધ કરાવવામા ંસહાયભતૂ થવુ ંજોઇએ.  
 

ઉપલબ્ધ કરવામા ં આવેલ માર્ગદર્ગન સામાસય લિણ ધરાવે છે, અન ે તેને માડહતી અને આધારના 
પ્રારંબભક બબિંદુ સમાન જોવામા ંઆવવા જોઇએ. જે રીતે તેનુ ંનર્િગક સબૂચત કરે છે, માર્ગદર્ગન સભ્યો માટે 
કોઈ ફરજજયાત જરૂડરયાતો ધરાવત ુ ંનથી, અને તે માત્ર એક માડહતીપ્રદ અને અથગઘટક ઉપયોર્ માટે જ 
છે. સભ્યો અને ઓડિટરોને ચોક્કસ વયાપારો અને કાયાગન્સવત સદંભો સાથે સલંગ્ન હોય તેવી વધ ુમાડહતી 
સધુી પહોંચવાની જરૂર પિરે્    
 
 

1.3 સકૂ્ષચ 

 

આરજેસી આચરણ સડંહતાઆરજેસી પ્રમાણીકરણના ધોરણ  ધરાવ ે છે. વયવહારોની સડંહતા ટકાઉિમ 
નવકાસના મદુ્દાઓની નવસ્તતૃ શે્રણીને આવરી લે છે, અને િાણથી છૂટક વેચાણ સધુી, સમગ્ર આભિૂણ 
પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ંલાગ ુથવાપાત્ર છે.  
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આચિણ િરંિતા– કોડ ઑફ પે્રક્ક્ટિિ  (COP)   
વ્યાપાિ નૈધતકતા માનવ અધધકાિો અને 

િામાજજક પ્રદર્ગન 

પયાગવિણીય પ્રદર્ગન વ્યવસ્થાપન પ્રણાલી 

1.1 લાચં-રુશ્વત અને 
સર્વિ ભરી 
ચકુવણીઓ 

2.1 માનવ અનધકારો  3.1 પયાગવરણીય સરંિણ  4.1 કાયદાનુ ંપાલન  

1.2 મની લૉંિડરિંર્ અને 
આતકંવાદને નાણાકીય 
સહાય  

2.2 બાળ શ્રનમકો અને ્વુા 
લોકો  

3.2 જોિમી પદાથો   4.2 નીનત  

1.3 કીમ્બલી પ્રડક્રયા  2.3 બળજબરીપવૂગકનો શ્રમ  3.3 કચરો અને સ્ત્રાવો  4.3 વયાપારીક ભાર્ીદારો 
– ઠેકેદારો, ગ્રાહકો, 
સપ્લાયસગ અને ભાર્ીદારો  

1.4 ઉત્પાદની સરુિા  2.4 સરં્ઠન અને સામડૂહક 
સોદાબાજીની સ્વતતં્રતા  

3.4 ઊર્જગ અને કુદરતી 
સસંાધનોનો ઉપયોર્  

4.4 પ્રભાવ મલૂ્યાકંન 

1.5 ઉત્પાદની 
અિડંિતતા  

2.5 ભેદભાવ   4.5 િાણ પણૂાગહનૂત 
આયોજન 

 2.6 સ્વાસ્્ય અને સરુિા   4.6 ટકાઉ િમતાનુ ં
અહવેાલ 

 2.7 નર્સ્ત અને ફડરયાદ 
પ્રડક્રયાઓ  

  

 2.8 કામના કલાકો    

 2.9 વળતર    

 2.10 રોજર્ારની સામાસય 
ર્રતો   

  

 2.11 સામદુાનયક નવકાસ    

 2.12 સરુિા કમગચારીઓનો 
ઉપયોર્  

  

 
 

1.4 માર્ગદર્ગનન ુ ંસ્વરૂપ  
 

માર્ગદર્ગનના ધોરણો વયવહારોની સડંહતા દ્વારા સબંોધવામા ં આવતા ં પ્રશ્નોનો વધ ુ નવર્તવાર પડરચય 
ઉપલબ્ધ કરાવ ેછે. આચરણ સડંહતા – કોિ ઑફ પ્રેક્ટટસસ(COP) ની જોર્વાઈઓ માર્ગદર્ગનમા ંરહલેા ં
ચોક્કસ નવભાર્ોને આધીન છે અને તદનસુાર ક્રનમકતા ધરાવે છે. પ્રત્યેક નવભાર્ સલંગ્ન જોર્વાઈ પર 
કેસરીત છે અને નનમ્નબલબિત પર માર્ગદર્ગન પરંુુ પાિે છે:     
 

 વયાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા  
 પ્રશ્નોની પશ્ચાદભનૂમકાનમકા 
 મખુ્ય નનયમનો  
 સબૂચત વયવસ્થાપન અબભર્મ  
 વધ ુમાડહતી 
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1.5 સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ  
 

પ્રત્યેક ધોરણ  માટે, સબંનંધત પ્રશ્ન/નોના સબંોધન માટે માર્ગદર્ગન વયવસ્થાપનના અબભર્મ ઉપર 
પ્રસ્તાનવત છે. જો કે, આ સલાહને પડરપે્રક્ષ્યની રીતે ન જોવી જોઇએ.  
 

સબૂચત વયવસ્થાપન અબભર્મ  કારોબારને ધોરણોની સાથે િાતરીબદ્ધતાના સપંકગના એક માર્ગની 
ભલામણ કરે છે. અબભર્મને નવર્ેિ રૂપ ેએવા ંસભ્યો માટે નવકનસત કરવામા ંઆવયો છે જેમણે હજુ સધુી 
ઔપચાડરક રીતે પોતાના કારોબારમા ં ધોરણોનુ ં સબંોધન ક્ુું નથી. યદ્યનપ સભ્યો, ઈચ્છછત પ્રદર્ગનને 
હાસંલ કરવા માટે કોઈપણ વયવસ્થાપન અબભર્મને અપનાવી ર્કે છે, જે તેમના પોતાના કારોબાર અને 
પડરન્સ્થનતઓન ેયોગ્ય હોય.   
 

પ્રત્યેક ધોરણ માર્ગદર્ગન નવભાર્મા,ં સબૂચત અબભર્મ સામાસયપણે નનમ્નબલબિત તત્વો ધરાવે છે:  
 

 જોખમની આકાિણી વાસ્તનવક અને સભંનવત જોિમોની ઓળિ અને તેની લાિણડકતાઓ નક્કી 
કરવા માટેનુ ં એક મલૂ્યવાન વયવસ્થાપન સાધન છે. તે તમામ ધોરણોની સામે િાતરીબદ્ધતાન ે
સનુનનશ્ચત કરવા વધારાના પ્રયાસોની જરૂડરયાત ધરાવતા ંિેત્રોની અબગ્રમતા નક્કી કરવા ઉપયોર્મા ં
લઈ ર્કાય છે. તે સભ્ય અને સનુવધા, એમ બને્ન સ્તરો પર એક ઉપયોર્ી સાધન છે. જે સભ્યો 
નનયનમતપણે જોિમની આકારણીઓ હાથ નથી ધરતા, તેમની માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 મા ંમળૂભતૂ ટેમ્પલેટ 
ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવ્ુ ંછે.  જે સભ્યો એક પીઢ વયવસ્થાપન પ્રણાલી ધરાવે છે, તેમની પ્રવતગમાન 
જોિમ આકારણીઓની સમીિા કે નવસ્તરણ એટલુ ંપયાગપ્ત હોવુ ંજોઇએ કે તે કોઈપણ બાકી રહતેા ં
પ્રશ્નોની ઓળિ અથવા સબંોધન કરી ર્કે.    
 

આ પ્રથમ પર્લુ ં એ નક્કી કરવામા ં મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિતમાથંી કોઈ પર્લા ં જોિમના 
વયવસ્થાપનમા ંસહાયભતૂ થાય છે કે કેમ.  

 

 સભ્ય સરં્ઠનમા ંપ્રત્યેક જોર્વાઈઓની જરૂડરયાતોને પહોંચી વળવા માટે જ્યારે એક વરિષ્ઠ િચંાલક 
અથવા અધધકાિીને જ્યાિે જવાબદાિી િોંપવામા ંઆવે છે. સફળતા માટે એ ખબૂ જ મહત્વપણૂગ માની 
લેવામા ંઆવે છે કે સીઈઓ, માબલક અથવા મખુ્ય વયન્ટત આ ધોરણોને પહોંચી વળવા માટે અને 
જવાબદાર સચંાલકોને આધાર પરૂો પાિવા માટે સ્પષ્ટ્ટ પ્રનતબદ્ધતા દર્ાગવ.ે  
 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને પ્રરિયાઓ કારોબારના મખુ્ય પ્રશ્નોની ન્સ્થનતને સ્પષ્ટ્ટ કરી ર્કે છે, અને ન્સ્થનતને 
વયવહારમા ંમકૂવાના માર્ગની ઓળિ કરી ર્કે છે. લેબિતમા ંનીનતઓ ધરાવવી ઉપયોર્ી બને છે, 
અને એ જ રીતે ઔપચાડરક રેકોિગ રાિવા અને કમગચારીઓને સતત માડહતી આપતા ં રહવે ુ ં પણ 
ઉપયોર્ી બની રહ ેછે. જો કે વયવહારોની સડંહતાના દરેકે-દરેક ધોરણ  પર નીનત હોવી એ જરૂરી કે 
યોગ્ય ન પણ હોઈ ર્કે. સભ્યો વયવહારોની સડંહતા પ્રત્યે તમેની પ્રનતબદ્ધતા પર એક સામાસય નીનત 
નનવેદન હોવાને ધ્યાનમા ં લઈ ર્કે છે, અથવા અમકુ કે તમામ પડરબળોને સપંણૂગ કારોબાર 
વયવસ્થાપન પ્રણાલીમા ંઅથવા અસય વયવસ્થાપન કાયગની રૂપરેિાઓમા ંજોિી ર્કે છે. જો પહલેી જ 
વિત આ સામગ્રી તૈયાર કરવામા ંઆવી રહી હોય તો કાયગિમ બનવા માટેના માર્ગ ર્ોધવાનો 
નવચાર કરવો. દાિલા તરીકે, નીનતઓ અને કાયગવાહીઓને રજૂઆતમા ં રેકોિગ કરી ર્કાય જેનો 
ઉપયોર્ પછીથી તાલીમના ઉદે્દર્ માટે થઈ ર્કે.    
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 િેકોડગ જાળવવો એ કોઈપણ કારોબાર માટે મહત્વની નવર્તો અન ેમાડહતીના સચંાલન માટે પાયારૂપ 
છે. નવશ્વસનીય રેકોિગ ર્જળવવાની જવાબદારી વધારે છે અને સમય રહતેા કારોબારને પ્રર્નતનુ ંમાપ 
કાઢવાની અનમુનત આપે છે. તે આંતડરક સમીિાઓ માટે માડહતીના જરૂરી સ્ત્રોત અને, જ્યા ંયોગ્ય 
હોય ત્યા,ં બાહ્ ઓિીટીંર્ માટેના મલૂ્યવાન પરુાવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. પ્રમાણીકરણની પ્રથમ 
કાયગવાહી માટે, આર્લા 12 મડહનાના રેકોર્ડ ગસ અને પરુાવાની જરૂર પિે છે. પ્રમાણીકરણ તરફ 
ઉપયોર્મા ં લેવાયેલા રેકોર્ડ ગસને ત્યારબાદ ઓછામા ંઓછા ંત્રણ વિગ સધુી (પ્રમાણીકરણ માસયતા) 
અથવા લાગ ુથવાપાત્ર કાયદાની જરૂડરયાત મજુબ લાબંો સમય સાચવી રાિવા જોઇએ.  

 

 તાલીમ કમગચારી વર્ગને અબગ્રમતાઓ તરફ ધ્યાન કેસરીત કરવા અને કારોબારની નીનતઓ તેમજ 
કાયગવાહીઓને સમજવામા ંમદદ કરે છે. તે નવા અને પ્રવતગમાન કમગચારીઓને લવચીક અને ઊભા 
થતા ં કારોબાર નવરે્ ર્ીિવા અને તેની સાથે કદમ તાલ નમલાવવા માટે મહત્વપણૂગ રીત છે. જો 
કારોબારના કમગચારીઓ ર્ીિી ર્કે, નવકનસત થઈ ર્કે અને પડરવતગન લાવી ર્કે તો, કારોબાર પણ 
તેમ કરી ર્કે છે.   

 
 

1.6 ઉદે્દર્ પિુાવા 
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ હાસંલ કરવા માટે, ધોરણો સાથેની િાતરીબદ્ધતાની ઉદે્દર્ પરુાવાઓ પર આકારણી 
કરવામા ંઆવે છે. ઉદે્દર્ પરુાવાની વયાખ્યા િરાઈપાત્ર માડહતી, રેકોર્ડ ગસ અથવા ત્યોના નનવેદન તરીકે 
કરવામા ંઆવે છે. ઉદે્દર્ પરુાવામા ંસાિાત્કારો, દસ્તાવેજો, પ્રવનૃિઓના નનરીિણ, પ્રવતગમાન પર્લા ંઅને 
તપાસ પડરણામો તેમજ તેના સમાન તત્વોનો સમાવેર્ થાય છે.   
 

ઉપરોટત સબૂચત વયવસ્થાપન અબભર્મ ઓિીટરને દસ્તાવેજી પરુાવાઓ ઉપલબ્ધ કરવામા ંમદદરૂપ થાય 
છે. જો કે ઓિીટર માત્ર દસ્તાવેજો, નીનતઓ અને અસય રેકોર્ડ ગસ માટે જ તપાસ નથી કરતા.ં તઓે 
વયવસ્થાપન સાથે આયોજજત મલુાકાતોમા ંવયવહારની પકુ્ષ્ટ્ટ, તેમજ સામાસય નનરીિણોની પણ મારં્ કરે 
છે 

 
 

1.7 નાનો કાિોબાિ  
 

આરજેસી નાના અમે મોટા,ં એમ બને્ન કારોબાર સધુી આરજેસી પ્રમાણીકરણની પહોંચ બની રહ ેતેવુ ંલક્ષ્ય 
ધરાવે છે.  
 

25 કે ઓછા ંકામદારોના નાના કારોબારમા ંઅથવા ઉત્પાદન સનુવધાઓમા,ં વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ ઓછી 
ઔપચાડરક, છતા ંઅસરદાર હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, નાના કાયગબળને નીનતઓ અન ે કાયગવાહીઓનો 
સચંાર વધ ુ સરળ હોય છે, જે સઘન દસ્તાવેજીકરણની જરૂડરયાતને ઘટાિે છે. રોજજિંદા કારોબારને 
ચલાવવા માટે વડરષ્ટ્ઠ વયવસ્થાપન સાથે તદ્દન નજીકની ઘનનષ્ટ્ઠતા હોય છે. આ પ્રશ્નો અને જે જોિમોનુ ં
સચંાલન કરવાનુ ંહોય છે તેના ંપ્રત્યેની સર્જર્તામા ંઅનતર્ય વધારો કરે છે.   
 

આરજેસી પ્રમાણીકરણ હાસંલ કરવુ ં એ નાના સરં્ઠનો માટે ઓછ ં કિક નથી બની રહરેે્ નહી, પરંત ુ
િાતરીબદ્ધતાના પરુાવાના કેટલાક ઉદાહરણો નાની સનુવધાઓમા ં થોિા ં જુદા ં હોઈ ર્કે છે. ઓિીટર 
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સરં્ઠનના કદને લઈને િાતરીબદ્ધતાના પયાગપ્ત પરુાવાની મારં્ કરી ર્કે છે. આકારણીઓની સાથે બને 
છે તેમ જ, તેઓ વધ ુ પિતી જડટલ પ્રડક્રયાઓ અને રેકોર્ડ ગસના સ્થાને વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને 
પ્રદર્ગન બને્નના પરુાવાઓ મારં્ી ર્કે છે.  
 

હતે ુમાટે અને સાતત્યપણૂગ હોય તેવુ ંદસ્તાવેજીકરણ સામાસય રીતે કાયાગન્સવત વયવસ્થાપન પ્રણાલી માટે 
પાયારૂપ હોય છે. જો કે િાતરીબદ્ધતા માટે જરૂરી દસ્તાવજેીકરણ નાના વયાપારો માટે સ્વભાનવક રીત ેજ 
સરળ હોય છે. નાના કારોબારમા,ં ઓિીટર વધારે પિતો મલુાકાતો પર અવલબંબત હોઇ ર્કે છે, કેમ કે 
તેઓ વાસ્તનવકતામા ંમોટા ંકાયગસ્થળમા ંહોય છે તેના ંકરતા ંવધ ુમાત્રામા ંકાયગબળ સધુી પહોંચી ર્કે છે.    
 

પ્રત્યેક ધોરણ  માર્ગદર્ગનમા ંપ્રસ્તાનવત સબૂચત વયવસ્થાપન અબભર્મનુ ંઅથગઘટન એ રીતે સરં્ઠનના 
કદના સદંભગમા ંથવુ ંજોઇએ. જોિમની આકારણીઓ એ નક્કી કરવામા ંમદદરૂપ બને છે કે ક્યા પર્લા ં
યોગ્ય અને ઉપયોર્ી છે. આ રીતે સપંકગ સાધીને, આરજેસી પ્રણાલીનુ ં અમલીકરણ નાના કારોબારને 
અપ્રમાણસર રીતે પિકાર રૂપ ન બનવુ ં જોઇએ.     
 
 

1.8 માર્ગદર્ગનનો વધ ુધવકાિ  

 

આરજેસી આ માર્ગદર્ગનને અદ્યતન બનાવી ર્કે છે, અથવા આચરણ સડંહતામા ં માર્ગદર્ગનને ચોક્કસ 
મદુ્દાઓ માટે, અથવા િાસ સદંભગમા ંતેના ઉપયોર્ને આર્ળ નવકનસત કરી ર્કે છે. અપિેટ્સ માટે કૃપા 
કરી આરજેસીની વેબસાઈટ તપાસી જુઓ અથવા આરજેસી વયવસ્થાપન ટીમનો સપંકગ કરો.  
 
www.responsiblejewellery.com  

http://www.responsiblejewellery.com/
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ધોરણ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 1.1)  લાચં-રુશ્વત, સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ અને ભેટ-સોર્ાદો  
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

લાચં પ્રાપ્ત કતાગ અસયથા જે ઉપલબ્ધ નથી કરતા ંતેવી વસ્તનેુ પ્રાપ્ત કરવા માટે લાચં આપવામા ંઆવે 
છે. સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ જેના માટે ચકુવણી પ્રાપ્ત કરનાર માટે અસયથા પણ તેમ કરવુ ંજરૂરી હત ુ,ં 
તેની પસદંર્ીની સરભરા પ્રાપ્ત કરવા માટે ચકુવવામા ંઆવે છે. લાચં અને સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ 
બને્નને ભ્રષ્ટ્ટાચાર – સોંપેલી સિાના િાનર્ી લાભ માટેના દુરુપયોર્ તરીકે જોવામા ંઆવે છે.  
(સ્ત્રોત: રાસસ્પેરસસી ઇસટરનેર્નલ  
http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq)  
 

COPના લાચં, િર્વડતાભિી ચકુવણીઓ અને ભેટ સોર્ાદો નવભાર્ તમામ સનુવધાઓને લાગ ુથવાપાત્ર 
છે.  
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

બે દર્કો પહલેા,ં ઘણા ંદેર્ોમા ંલાચંને વયાપાર િચગ તરીકે ટેટસમાથંી બાદ મળતી હતી. 1990ના દર્કની 
ર્રૂઆતમા ંબબન-સરકારી સરં્ઠનોએ ભ્રષ્ટ્ટાચારની નવરૂદ્ધ આંતરરાષ્ટ્રીય ઝબંેર્ ર્રૂ કરી. હવે તે માનવામા ં
આવવા લાગ્્ુ ંહત ુ ંકે ભ્રષ્ટ્ટાચાર આનથિક નવકાસમા ંબાધા રૂપ બને છે, સમાજની રચનાને િરાબ કરી મકેૂ 
છે અને રાષ્ટ્રીય  તેમજ આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારને અસ્તવયસ્ત કરી મકેૂ છે. ભ્રષ્ટ્ટાચાર પયાગવરણીય અન ે
શ્રનમક ધોરણોન,ે માનવ અનધકારોની પહોંચને અને કાયદાના ર્ાસનને પણ બાધા રૂપ બને છે,    
 

લાચં-રુશ્વત ભ્રષ્ટ્ટાચારનુ ંસૌથી વયાપક નનિંદનીય  સ્વરૂપ છે. આજે, લર્ભર્ બધા જ દેર્ોએ ભ્રષ્ટ્ટાચારને 
જ્યા ંતે સ્થાનનક રીતે થાય છે ત્યા ંગનુાનુ ં સ્વરૂપ આપ્્ુ ં છે. ઘણા ં દેર્ોમા ંતો તે નવદેર્ની ધરતી પર 
આચરવામા ં આવે તો પણ તેના પર કાયગવાહી થાય છે. લાચં-રુશ્વત રોકિ, વસ્તનુા ઉપહાર, 
આર્તાસ્વાર્તા, િચાગઓ, વચન આપવા વરે્રે સ્વરૂપ લઈ ર્કે છે. કેટલાકં ડકસ્સાઓમા,ં લાચં આપનાર 
ર્ન્ટતર્ાળી ભનૂમકા ધરાવે છે અને લેવિ-દેવિને નનયનંત્રત કરે છે. અસય કેટલાકં ડકસ્સાઓમા,ં જે વયન્ટત 
ચકુવણી કરે છે તેની પાસેથી લાચં અસરકારક રીતે કાઢવામા ંઆવે છે.      
 

સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ ઐનતહાનસક રીતે વધ ુનમશ્ર પ્રત્યાઘાતો ધરાવે છે. એવા ંદેર્ો જ્યા ંવેતન ધોરણ  
નીચા છે અથવા ભેટ-સોર્ાદો આપવી સબંધોમા ં સ્વાભાનવક છે, સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ વિા-ઓછા ં
પ્રમાણમા ં સ્વીકાયગ છે. જો કે, સર્વિતાભરી ચકુવણી અને લાચં-રુશ્વત વછચે સ્પષ્ટ્ટ ભેદ કરવો 
વયવહારની દૃક્ષ્ટ્ટએ મશુ્કેલ છે. આ જ કારણસર, સર્વિતાભરી ચકુવણીઓને પણ લાચંની જેમ જ 
ર્ણવામા ંઆવ ેછે અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર-નવરોધી પહલેમા ંપ્રનતબનંધત કરવામા ંઆવી છે.  
 

કારોબાર વધનેુ વધ ુ પ્રમાણમા ં ભ્રષ્ટ્ટાચારની નવરૂદ્ધ પોતાનુ ં સ્થાન લેતા ં ર્જય છે. રોકાણકારના 
આત્મનવશ્વાસ અને કેટલાકં િેત્રની સાિ વયાપારીક નૈનતકતાના કૌભાિંોના લીધ ે ઘસાતી ર્જય છે. 
ભ્રષ્ટ્ટાચારને હવે વયાપારમા ંઅનતભાર તરીકે ર્ણવામા ંઆવે છે. એક અંદાજ છે કે નવશ્વના અમકુ ભાર્ોમા ં

http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq
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વયાપાર િચગની સાથે 10% જોિી ર્કાય છે. એક સવગસમંનત સાધવામા ંઆવી છે કે ભ્રષ્ટ્ટાચાર અને લાચં 
પ્રવનૃિ કંપનીની અિડંિતતાને નકુસાન પહોંચાિે છે, વયાપારીક વાતાવરણને ઘટતા ક્રમમા ંમકેૂ છે અને 
સ્પધાગત્મક લાભોની રચના કરવામા ંનનષ્ટ્ફળ ર્જય છે.  
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
આંતરરાષ્ટ્રીય વયાપાર વયવહારો(1997) મા ં નવદેર્ી ર્જહરે અનધકારીઓની લાચં પ્રવનૃિને રોકવા પરનુ ં
OECD સમંેલન આંતર-સરહદ વયાપાર સોદાઓમા ં ભ્રષ્ટ્ટાચારની સામે લિવા માટેનુ ં સૌ પ્રથમ 
આંતરરાષ્ટ્રીય ઉપકરણ હત ુ.ં ત્યારથી તેમા ંતમામ 30 OECD દેર્ો અને છ બબન-સભ્યો દ્વારા બહાલી 
આપવામા ંઆવી છે. રાષ્ટ્રીય સરકારો અને કારોબાર દ્વારા સમેંલનનો ઉપયોર્ કાયદાને સધુારવા અને 
ધોરણોને ઊંચકવા માટે કરવામા ં આવયો છે. નવદેર્ી અનધકારીને લાચં આપવી એ હવે બધા જ 
હસ્તાિડરત દેર્ોમા ંગનુાહીત કૃત્ય છે.  
 

રાસસ્પરેસસી ઇંટરનેર્નલ, એક બબન-સરકારી સરં્ઠન છે, તેણે લાચંની પ્રવનૃિનો સામનો કરવાના 
વયાપારીક નસદ્ધાતંોનો વિગ 2002 મા ં પડરચય કરાવયો હતો. આ નસદ્ધાતંોનો ઉદે્દર્ કંપનીઓને એક 
સવગગ્રાહી લાચં-નવરોધી કાયગક્રમ લાગ ુ કરવા માટે એક મૉિેલ પરંુુ પાિવાનો હતો. એ અબભર્મમા ં
આંતડરક નીનતઓથી લઈને વયાવસાનયક ભાર્ીદારો અને પરુવઠા શ્ ૃિંલા સાથે કેવી રીતે વયવહાર કરવો 
તેનો સમાવેર્ થાય છે. નસદ્ધાતંો બધા જ પ્રકારના કદ ધરાવતી કંપનીઓ દ્વારા ઉપયોર્મા ંલઈ ર્કાય ત ે
રીતે રચના કરવામા ંઆવયા ંછે.   
 

સં્ ટુત રાષ્ટ્ર(્.ુએન)એ 2003મા ંરાજ્યોને બહાલી આપવા ભ્રષ્ટ્ટાચાર નવરૂદ્ધ તેની પ્રસ્થાનપત પ્રણાબલનો 
સ્વીકાર કયો હતો. આનાથી ભ્રષ્ટ્ટાચારની નવરૂદ્ધના 10મા નસદ્ધાતંને ્એુન ગ્લૉબલ કૉમ્પેટટમા ં વિગ 
2004મા ંઉમેરવાનો માર્ગ મોકળો થયો હતો.   
 

િાષ્રીય કાયદો  
મોટા ભાર્ના સયાય િેત્રોમા,ં કોઈપણ પ્રકારની લાચં પ્રવનૃિ રે્રકાયદેસર છે. અમકુ દેર્ોમા,ં જો કે, 
સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ વયાપાર કરવા અને વયન્ટતર્ત પ્રવનૃિઓ માટે એક ડરવાજના સ્વરૂપમા ં છે, 
અને તે કાયદેસર પણ હોય ર્કે છે. એ જરૂરી છે કે કાયગિેત્રના બધા જ સયાયિેત્રમા ં તમામ સલંગ્ન 
કાયદાઓ અને નનયમનો નવર્ે પરૂતી ર્જણકારી ધરાવીએ.  
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  લાચં અથવા સર્વિતાભરી ચકુવણીઓમા ંસામેલર્ીરીમા ં ભેદ્યતાની ઓળિ માટે 
વયાપારની પડરન્સ્થનતઓને યોગ્ય જોિમની આકારણી કરાવે છે. ચોક્કસ દેર્ોમા,ં ઉદ્યોર્ િેત્રોમા ંઅથવા 
કેટલાકં વયાવસાનયક ભાર્ીદારોની વછચે જોિમો વધારે પ્રમાણમા ંઅથવા વધ ુઅનનષ્ટ્ટ હોય છે. મળૂભતૂ 
જોિમ આકારણીના ટેમ્પલેટ માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ.   
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જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને 
છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી:  ભ્રષ્ટ્ટાચાર-નવરોધી કાયગક્રમો માટે જવાબદાર તરીકે વડરષ્ટ્ઠ સચંાલકની 
નામ નન્નુ્ટત કરો. વડરષ્ટ્ઠ વયવસ્થાપન સલંગ્ન લાચં પ્રવનૃિ અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર કાયદા અને મખુ્ય 
રૂપથી લાગ ુપિતી વ્હૂરચનાઓની ર્જણકારી ધરાવે છે કે નહીં તે ચકાસો.  

 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ: લાચં પ્રવનૃિ અને સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ પર એક લેબિત 
નીનત નવકનસત કરો. નીનતઓનો ઉપયોર્ મદુ્દાઓના મહત્વના, નીનતઓના હતેઓુ, કમગચારીઓ અને 
એજસટ્સની અપેિાઓ, અને અનધષ્ટ્ઠાનપત મખુ્ય પ્રડક્રયાઓના વણગન માટે કરો.   કાયગિતે્રના બધા જ 
સયાયિેત્રોમા ં સલંગ્ન કાયદાની ઓળિ કરો અને કાયદાના પાલન પર ભાર મકૂો.  જ્યા ં
સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ પર કાયદેસર પ્રનતબધં નથી, ત્યા ં તેના ં સ્વભાવ અન ેતકોને મયાગડદત 
બનાવવાનુ ં લક્ષ્ય નક્કી કરો, અને એ રીતે આબિરકાર તેને િતમ કરો.  એ સ્પષ્ટ્ટ કરો કે 
કમગચારીઓને બચિંતા વયટત કરવા માટે કે લાચં આપવાની અથવા સર્વિતાભરી ચકુવણીની ના 
પાિવા બદલ કોઈ પ્રનતકળૂ અસર નહીં થાય. પછી ભલે સરં્ઠનને તેના પડરણામ સ્વરૂપ ધધંાનુ ં
નકુસાન ર્જય. કોઈપણ કમગચારી કે જે લાચં પ્રવનૃિમા ંસામેલ હોઈ ર્કે છે અથવા લાચં આપવાની 
કોનર્ર્મા ંસિંોવાયેલો હોય તો તેમની સામે ભરવાના પર્લાનંી રૂપરેિા નક્કી કરો.  

 

 રિકોડગ જાળવણી  .જો સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ પર દેર્મા ંપ્રનતબધં મકૂવામા ંનથી આવતો, અને 
વયાપાર વયવહારો દ્વારા હજુ સધુી તેને િતમ કરવામા ંન આવી હોય તો, તનેા યોગ્ય ડહસાબ રાિવા 
જોઇએ અને તેનુ ં સચંાલન જવાબદાર સચંાલક હસ્તક મકુાવુ ં જોઇએ. લાચં આપવાના અથવા 
સર્વિતાભરી ભેટ-સોર્ાદોના કોઈપણ બનાવના અહવેાલની નોંધ અને રેકોિગ ત ે અંરે્ના લાગ ુ
થવાપાત્ર સર્જઓ સાથે રાિવા જોઇએ.  
 

 તાલીમ:  ગ્રાહકો અને સપ્લાયસગ સાથે સલંગ્ન કમગચારી વરે્ લાચં પ્રવનૃિ અને સર્વિતાભરી 
ચકુવણી પરની વયાપાર નીનત અને તેના માટેની અયોગ્ય કાયગ માટે કરવામા ંઆવતી સર્જઓની 
સમજ કેળવવી જોઇએ. કમગચારીઓની જવાબદારી પર તાલીમ તૈયાર કરવી અને નનયનમત રૂપે તેનુ ં
પનુરાવતગન કરવુ.ં તાલીમની નવિય-વસ્ત,ુ હદ અને તેના ંપ્રાચ્પ્ત કતાગઓના રેકોર્ડ ગસ રાિવા.  

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ લાચં પ્રવનૃત અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર મદુ્દાઓ પર વધ ુમાડહતી ધરાવે છે:  
 

 રાસસ્પરેસસી ઇંટરનેર્નલ  
www.transparency.org/  

 આંતરરાષ્ટ્રીય વયાપાર વયવહારો(1997) મા ંનવદેર્ી ર્જહરે અનધકારીઓની લાચં પ્રવનૃિને રોકવા 

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

 ્એુન ગ્લોબલ કોમ્પેટટ – ભ્રષ્ટ્ટાચાર નવરોધ પર નસદ્ધાતં 10 (2004) 
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html  

http://www.transparency.org/
http://www.oecd.org/document/21/0,3343,en_2649_34859_2017813_1_1_1_1,00.html
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/anti-corruption.html
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 ભ્રષ્ટ્ટાચારની નવરુદ્ધમા ં્એુન સમેંલન (2003)  
www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html  
  

 સામાજજક જવાબદારી માટે વયાપાર – ભ્રષ્ટ્ટાચાર અન ેલાચં પ્રવનૃિ મદુ્દો સબંિપ્તમા ં  
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49621 

 તમે જે ચકુવો છો તે ર્જહરે કરો – કુદરતી સસંાધનની િનન કંપનીઓ પર લબિત 

www.publishwhatyoupay.org  

 નવશ્વ આનથિક ફોરમ – ભ્રષ્ટ્ટાચાર નવરૂદ્ધ ભાર્ીદારી  
www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm  

http://www.unodc.org/unodc/en/corruption/index.html
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49621
http://www.publishwhatyoupay.org/
http://www.weforum.org/en/initiatives/paci/index.htm
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ધોરણ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP1.2)  મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય  

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

મની લૉંિડરિંર્ એક એવી પ્રડક્રયા છે જેના દ્વારા અપરાધની નાણાકીય ઊપજોને તેના ંરે્રકાયદેસર મળૂનો 
ઢાકંનપછોિો કરવા માટે છપાવવામા ંઆવે છે. આતકંવાદને નાણાકીય સહાય એટલે એવા ંલોકોને કોઈપણ 
પ્રકારનો નાણાકીય સહયોર્ આપવો કે જેઓ આતકંવાદને પ્રોત્સાહન આપે છે, આયોજન કરે છે અથવા 
તેમા ંજોિાયેલા છે.  
(સ્ત્રોત: નવશ્વ બેંક http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/referenceguide.htm) 
 

COPના મની લૉંડરિિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય િિાય નવભાર્ તમામ સનુવધાઓને લાગ ુથવાપાત્ર 
છે.  
B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 
મની લૉંિડરિંર્ ર્બ્દની રચના રે્રકાયદેસર અથવા “ર્દંા” પૈસાને છપાવવાના અસખં્ય અભ્યાસોની 
વયાખ્યા કરવા માટે કરવામા ંઆવી છે. ગનુાહીત પ્રવનૃિઓમાથંી પ્રાપ્ત નફાઓ – જેમ કે રે્રકાયદેસર 
ર્સ્ત્રોનુ ં વેચાણ, નર્ીલી દવાઓની હરેફેર, દેહ વયાપાર, છેતરપીંિી, ઈનસાઈિર રેિીંર્, ચોરી અથવા 
કરચોરી – પડરવહન અને સોદાના ઉિરાનધકાર મારફત ર્જય છે જ્યા ંસધુી ભિંોળના રે્રકાયદેસર સ્ત્રોત 
અસ્પષ્ટ્ટ છે. ત્યારબાદ તે પૈસાને કાયદેસર અથવા “સ્વછછ” ભિંોળો અથવા નમલકતો તરીકે દર્ાગવવામા ં
આવે છે.   
 

મની લૉંિડરિંર્ પ્રડક્રયા મખુ્યત્વે ત્રણ તબક્કા અનસુરે છે. મની લૉંિડરિંર્નો પ્રારંબભક – અથવા નન્નુ્ટત - 
નો તબક્કામા,ં  અવૈધ ધનને વૈધ બનાવનાર નાણાકીય પ્રણાલીમા ંરે્રકાયદેસર નફાનો પડરચય કરાવે 
છે. આ ઘણીવાર નાની રકમને  મોટી રકમમા ંભરં્ કરીન ેકરવામા ંઆવે છે. ત્યારબાદ તેને રોકિ, ચેક 
અથવા મની ઓિગર તરીકે નવબભન્ન સ્થળો પર સીધા જ બેંક િાતાઓમા ંજમા કરવામા ંઆવે છે.   
 

ભિંોળો એક વિત નાણાકીય પ્રણાલીમા ંપ્રવેર્ી ર્જય પછી, બીજી – અથવા સ્તરીકરણ – તબક્કો સ્થાન 
લે છે. આ તબક્કામા,ં ભિંોળોના પરાવતગન અથવા હરેફેરની શ્ ૃિંલાને તેના રે્રકાયદેસર સ્ત્રોતથી દૂર 
કરવાનુ ંકાયગ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. ભિંોળને રોકાણોના િરીદ અને વચેાણ દ્વારા ચૅનલ્િ કરવામા ંઆવે 
છે, અથવા આંતરરાષ્ટ્રીય બેંક િાતાઓની શ્ ૃિંલા દ્વારા વાયર કરાય છે. નવસ્તતૃ રીત ેછટા ંછવાયા આ 
િાતાઓનો ઉપયોર્ િાસ કરીને એવા સયાયિેત્રોમા ં પ્રવતે છે જે મની-લૉંિડરિંર્ નવરોધી તપાસોમા ં
સહકાર નથી આપતા.ં    
 

ત્રીર્જ તબક્કામા ં– એકીકરણ – ભિંોળોને કાયદેસરની અથગવયવસ્થામા ંપનુ: પ્રવેર્ કરાવવામા ંઆવે છે. 
કાયદેસરની અને રે્રકાયદે ઊપજોને વેપારી કંપનીઓના િાતાઓમા ંનમશ્ર કરી ર્કાય છે. અવૈધને વૈધ 
બનાવનાર ઉછચ મલૂ્ય ધરાવતી નમલકતો અથવા િરીદી માટેની વસ્તઓુ અને કદાચ પનુઃવેચાણ માટે 

http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/referenceguide.htm
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પસદં કરી ર્કે છે. આ વસ્તઓુમા ં સ્થાવર નમલકતો, વયાપારી સાહસો, અથવા હીરા, ઝવેરાત, કાર કે 
પરુાતન વસ્તઓુ જેવી વસ્તઓુ સમાનવષ્ટ્ટ થઈ ર્કે છે.     
 

આતકંવાદી નાણાકીય સહાય વેર્પલટા અન ેઢાકંનપછોિા માટે સમાન પ્રકારની લેવિ-દેવિનો ઉપયોર્ 
કરે છે, પરંત ુતબક્કા એક અને બેમા ં બભન્નતા પવૂગક. પ્રથમ તબક્કામા,ં આતકંવાદીઓ માટે નાણાકીય 
સહાય કાયદેસરના સ્ત્રોતોમાથંી તેમજ ગનુાહીત પ્રવનૃિઓમાથંી પ્રર્ટે છે. કાયદેસરના સ્ત્રોતોમા ં
ફાઉસિેર્નને મળતા ં દાન અથવા ચૅરીટીનો સમાવેર્ થાય છે જે બદલામા ંઆતકંવાદી પ્રવનૃિઓને કે 
સરં્ઠનોને સહયોર્ માટે ઉપયોર્મા ં લેવામા ં આવી ર્કે છે. ત્રીર્જ તબક્કામા,ં ભિંોળનુ ં નવતરણ 
રે્રકાયદેસર સરં્ઠન તરફી હોય છે અથવા એમની પ્રવનૃિઓ તરફી, જ્યારે કે  મની લૉસિડરિંર્–ગનુાહીત 
ભિંોળને કાયદેસરની અથગવયવસ્થામા ંએકીકરણ કરીને - નવરૂદ્ધ ડદર્ામા ંલઈ જવામા ંઆવે છે.     
 

મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય, નવશ્વના કોઈપણ દેર્મા ંથઈ ર્કે છે અને થાય છે. 
ઉછચ મલૂ્ય ધરાવતી વસ્તઓુના નવકે્રતા તરીકે, મની લૉંિડરિંર્ની પ્રડક્રયા વિતે ઝવેરાતના પરુવઠા 
શ્ ૃિંલાના નવનવધ ભાર્ોને લક્ષ્ય બનાવાતી હોય તેમ બની ર્કે છે. એટલા માટે તે મહત્વપણૂગ છે કે આ 
િેત્ર અનત કિક પ્રણાલી અપનાવે જેથી મની લૉંિડરિંર્ અથવા આતકંવાદને નાણાકીય સહાયમા ંસામલે 
થવાના  જોિમને ઘટાિી ર્કાય.  
 

એક માર્ગદર્ગક તરીકે, નનમ્નબલબિતમાથંી કોઈપણ ર્કંાસ્પદ નાણાકીય વયવહાર દર્ાગવી ર્કે છે:  
 

 ગ્રાહકની ઓળિની નવર્તો ઉપલબ્ધ કરાવવાની અનનછછા, અથવા ઓળિની િરાઈ કરવી મશુ્કેલ 
બને;  

 ઓળિના રિણ માટે અથવા સિંોવણી છપાવવા માટે મધ્યસ્થીનો પડરચય;  
 પૈસાની મોટી રકમોની રોકિમા ંચકુવણી;  
 વપરાયેલી નોટોમા ંઅન/ેઅથવા નાના અંડકત મલૂ્યોમા ંચકુવણીઓ;  
 રોકિના અર્જણયા ંસ્ત્રોત;  
 એકત્રીકરણ અથવા નવતરણ માટે અસામાસય નવનનંત;  
 વેપારના દસ્તાવેજોમા ંહરેાફેરી;   
 પયાગપ્ત મની-લૉંિડરિંર્ કાયદાઓ નવનાના દેર્ો સાથે સકંળાયેલા નાણાકીય વયવહારો;  
 વેપાર આધાડરત મની લૉંિડરિંર્ માટે મટુત વયાપાર િેત્રોનો દુરુપયોર્;  
 ગ્રાહક અથવા સપ્લાયરની સામાસય પ્રવનૃિઓના સદંભગમા ં પરસ્પર નવરોધી, બદલાયેલી અથવા 

અસામાસય કદ, આવતગન અથવા નાણાકીય વયવહારની પેટનગ.  
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો  
મની-લૉંિડરિંર્ના આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રનતભાવના સહ-સમસવય માટે, 1989મા ંપેડરસ િાતે G-7 સનંમટ દ્વારા 
ફાઈનાન્સસયલ ઍટર્ન ટાસ્ક ફૉસગ ઑન મની લૉસિડરિંર્ (એફએટીએફ)ની સ્થાપના કરવામા ંઆવી. 2001 
મા,ં આતકંવાદની નાણાકીય સહાયને ઘટાિવા કે તેને િતમ કરવાના પર્લાઓના સમાવેર્ન માટે 
એફએટીએફ નમર્નનો વયાપ વધારવામા ંઆવયો.    
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એફએટીએફ દ્વારા 40 ભલામણો નવકનસત કરવામા ંઆવી જેને અસરદાર મની-લૉંિડરિંર્ કાયગક્રમના અમલ 
માટે રાષ્ટ્રીય સરકારોએ લેવાના પર્લા ં તરીકે સ્થાપવામા ંઆવી. આતકંવાદને નાણાકીય સહાય માટે 
વધારાની 9 િાસ ભલામણો નવકનસત કરવામા ંઆવી, નવમીને ઑટટોબર 2004મા ંઅપનાવવામા ંઆવી. 
સન્મ્મબલત સ્વરૂપમા ં આ બધી મની-લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય એમ બને્નને રોકવા, 
તેની ર્ોધ કરવા અને તેને ર્મન માટેની મળૂભતૂ કાયગ-રેિાની રચના કરે છે.   
 

િાષ્રીય કાયદો  
મોટા ભાર્ના દેર્ોએ મની-લૉંિડરિંર્ નવરોધી કિક કાયદા અને નનયમનો બનાવયા છે. પ્રવનૃિની ગનુાહીત 
પ્રકૃનતને કારણે, એ જરૂરી છે કે કાયગિેત્રના દરેક સયાયિેત્રના સલંગ્ન કાયદાની ર્જણકારી હોવી જોઇએ. 
મલૂ્યવાન ધાતઓુ, પત્થરો અથવા જ્વેલ્સ, જેવી ઉછચ મલૂ્ય ધરાવતી વસ્તઓુનો વેપાર કરતા ંહોવાથી, 
આંતડરક વયવહારોના સચંાલન અન ેનનયતં્રણ માટે ઘણીવાર નનયતં્રક જરૂડરયાતો ઊભી કરવાની જરૂર પિે 
છે. કોઈ રાષ્ટ્રીય કાયદો ન હોવાની ન્સ્થનતમા,ં આરજેસી તેના સભ્યો પાસેથી એફએટીએફ 40+9 
ભલામણોમા ંઆપવામા ંઆવેલી લાગ ુપિતી જોર્વાઈઓનુ ંપાલન કરે તેવી આર્ા રાિે છે.    
 

મોટા ભાર્ની મની-લૉંિડરિંર્ નવરોધી જરૂડરયાતો ‘તમારા ગ્રાહકને ઓળિો’ ના નસદ્ધાતં પર આધાડરત હોય 
છે. મખુ્ય ઘટકોમા ંસામાસયપણે: ઓળિના િરાઈને પાત્ર પરુાવાઓ મારં્વા; ઉછચ મલૂ્ય ધરાવતી લેવિ-
દેવિના રેકોર્ડ ગસ રાિવા; અને કોઈપણ ર્કંાસ્પદ બનાવની સલંગ્ન સિામિંળને ર્જણ કરવાની પ્રડક્રયાને 
સ્થાનબદ્ધ કરવી.  
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી: મની-લૉંિડરિંર્ અથવા આતકંવાદને નાણાકીય સહાયમા ં સામેલર્ીરીની ભેદ્યતાની 
ઓળિ સ્થાનપત કરવા કારોબારની પડરન્સ્થનતઓને અનરુૂપ જોિમની આકારણી હાથ ધરો. જોિમો 
વેચાણ અભ્યાસો, વયવહારના કદ અને પ્રકાર, અથવા તેમના ગ્રાહક આધારની પ્રકૃનત અને ભૌર્ોબલક 
સ્થાન પરથી ઉદભવી ર્કે છે. પકુ્ષ્ટ્ટ કરો કે કારોબાર ગ્રાહકોની ઓળિ, અન ે કોઈપણ રોકિ, કે રોકિ 
સમાન, લેવિ-દેવિ માટેની મલૂ્યાકંનપણૂગ પ્રડક્રયા ધરાવે છે. મળૂભતૂ જોિમ આકારણી ટેમ્પલેટ માટે 
પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ.    
 
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંમદદ કરરે્ કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લા ંપણ સહાયકારક છે:  
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  નાણાકીય નનયતં્રણો, કમગચારી વર્ગની તાલીમ અને બાહ્ અહવેાલ 
લેિન માટે જવાબદાર હોય તેવા ંએક પાલન અનધકારીને નન્ટુત કરો. વડરષ્ટ્ઠ વયવસ્થાપન સલંગ્ન 
મની-લૉંિડરિંર્ નવરોધી(એએમએલ) અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય સામે લિવા (CFT) અંરે્ના 
કાયદા અને નનયમનો તેમજ મખુ્ય પાલન વ્હૂરચનાઓથી અવર્ત છે કે કેમ તે ચકાસો.      

 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  AML અને CFT પર લેબિત નીનતને નવકનસત કરો. મદુ્દાઓ, 
નીનતના હતેઓૂ, કમગચારીઓની ભનૂમકા અને અનધષ્ટ્ઠાનપત મખુ્ય પ્રડક્રયાઓના મહત્વનુ ં વણગન કરો. 
કાયગિેત્રની અંદર નનડહત તમામ સયાયિેત્રોમા ંસલંગ્ન કાયદા અને નનયતં્રક સસં્થાઓન ેઓળિો અને 
કાયદાના પાલન પર જોર આપો. વયન્ટતર્ત દેર્ો માટે, ચોક્કસ સ્થાનનક નનયમનો મજુબ જુદી 
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કાયગવાહીઓની જરૂર પિી ર્કે છે. ઉદાહરણ તરીકે, નનયનંત્રત પ્રવેર્દ્વાર કરતા ંવધી જતા ંનાણાકીય 
વયવહારોમા ં મની લૉંિડરિંર્ અથવા અહવેાલ લેિનની જરૂડરયાતો ઊભી થઈ ર્કે છે. મદુ્દાઓના 
સચંાલન માટે “તમારા ગ્રાહકને ઓળિો” અબભર્મને નવકનસત કરો.    

 

 િેકોડગ જાળવવો:  આંતડરક અને બાહ્ અહવેાલ લેિન માટે સચોટ નાણાકીય રેકોર્ડ ગસની ર્જળવણી 
કરો. કારોબારમા ં રેકોિગ ર્જળવવો પ્રડક્રયાઓની ચકાસણી અને અમલીકરણ માટે કોણ જવાબદાર છે 
તેની સ્પષ્ટ્ટ ઓળિ ઊભી કરો. રેકોર્ડ ગસમા ંગ્રાહકોની ઓળિના પરુાવાઓ, ઉછચ મલૂ્યની ચકુવણીઓ 
અથવા રોકિ વયવહારોને સમાનવષ્ટ્ટ કરવાની, અન ે નનયતં્રક સસં્થાઓ સાથે કે કાયદાનો અમલ 
કરાવનાર એજસસીઓ સાથે પત્ર-વયવહાર અથવા કોઈપણ ખલુાસાની જરૂડરયાત ઊભી થઈ ર્કે છે.  

 

 તપાિ કિવી અને િમીિા કિવી:  AML/CFT પ્રડક્રયાઓ યોગ્ય રીતે કાયગ કરી રહી છે તેની 
નનયનમત સમીિા અને ચકાસણી માટે આંતડરક ઑડિટર અથવા બાહ્ એજસસી રાિો. સામાસય રીતે 
જે કમગચારી નાણાકીય લેવિ-દેવિના પ્રકારો અથવા કારોબારના નવસ્તારોમા ંસલંગ્ન હોય તેઓ દ્વારા 
સમીિા હાથ ન ધરાવી જોઇએ.   

 

 તાલીમ: ગ્રાહકો સાથે સામેલર્ીરી ધરાવતો કમગચારી વર્ગ AML/CFT પર કારોબારની નીનતથી 
વાકેફ હોવો જોઇએ અન ેતેને સમજતો હોવો જોઇએ. કમગચારી વર્ગની જવાબદારી પ્રમાણે તાલીમ 
ર્ોઠવો અને તેનુ ં નનયનમત પનુરાવતગન કરતા ં રહો. તાલીમની નવિય-વસ્ત,ુ હદ અન ે
પ્રાચ્પ્તકતાગઓના રેકોર્ડ ગસ રાિો. તાલીમમા ંસમાનવષ્ટ્ટ હોવુ ંજોઇએ:      

 

 ’તમારા ગ્રાહકને ઓળિો’ પ્રડક્રયાઓ અને સ્વીકારવા યોગ્ય ઓળિ પરની માર્ગદનર્િકાઓ;  
 મની લૉંિડરિંર્ સાથે સબંધં ધરાવતા ંહોય તેવા ંનાણાકીય વયવહારોને માસયતા અને નનયતં્રણ;  
 આંતડરક અહવેાલ લેિન અન ેરેકોિગ ર્જળવવો.  

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ એંટી-મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાયની સામે લિવા અંરે્ 
વધ ુમાડહતી ધરાવે છે:  

 ફાયનાસશ્યલ ઍટર્ન ટાસ્ક ફૉસગ (એફએટીએફ) – નાણાકીય પ્રણાલીઓના ગનુાહીત ઉપયોર્ને 
ટાળવા માટે અનધષ્ટ્ઠાનપત આંતરરાષ્ટ્રીય નીનતઓ બનાવત ુ ંસરં્ઠન   
www.fatf-gafi.org  

 નવશ્વ બેંક જૂથ – એંટી-મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય ની સામે લિવા માટે 

www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/index.htm  

 મની લૉંિડરિંર્ની સામે ્એુનનો વૈનશ્વક કાયગક્રમ  
www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html  

 ઇંટરનેર્નલ મની લૉંિડરિંર્ ઈંફમેર્ન નેટવકગ  (IMoLIN) 

www.imolin.org/imolin/index.html  

 બેસલ કનમટી ઑન બેંડકિંર્ સપુરનવઝન  
www.bis.org/bcbs/index.htm  

 જ્વેલસગ નવજજલેસસ કનમટી(્એુસએ) – કાયદાના પાલન અને એંટી-મની લૉંિડરિંર્ મદુ્દાઓ પર 
માર્ગદર્ગન  
www.jvclegal.org/  

http://www.fatf-gafi.org/
http://www1.worldbank.org/finance/html/amlcft/index.htm
http://www.unodc.org/unodc/en/money-laundering/index.html
http://www.imolin.org/imolin/index.html
http://www.bis.org/bcbs/index.htm
http://www.jvclegal.org/
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ધોરણ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 1.3)  કીમ્બલી પ્રડક્રયા 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કીમ્બલી પ્રડક્રયા તકરારી હીરાના પ્રવાહને રોકવા માટેની સરકારી, આંતરરાષ્ટ્રીય હીરા ઉદ્યોર્ અને 
નાર્ડરક સોસાયટી દ્વારા કરવામા ંઆવેલી એક સં્ ટુત પહલે છે. તકરારી હીરા રફ હીરા માટે ઉપયોર્મા ં
લેવાતો ર્બ્દ છે જે બળવાિોર ચળવળો દ્વારા કાયદેસરની સરકારો સામે ્દુ્ધોને નાણાકીય સહાય કરવા 
માટે ઉપયોર્મા ંલેવાય છે.  
(સ્ત્રોત:  http://www.kimberleyprocess.com/ ) 

 

COPનો કીમ્બલી પ્રરિયા નવભાર્ હીરાના કારોબારમા ંકાયગરત સનુવધાઓને લાગ ુથવાપાત્ર છે.   
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 

તકરારી હીરાના મદુ્દાની ર્રૂઆત 1990ના અંત ભાર્મા ં ર્જહરે પ્રાધાસયની પ્રાચ્પ્તથી થઈ. માનવ 
અનધકારો બબન-સરકારી સરં્ઠનો (NGO)એ રફ હીરાના રે્રકાયદેસર વેપાર તરફ ધ્યાન િેંછ્ુ.ં આ 
વેપાર અંર્ોલા અને નસએરા લીઓનમા ં રે્રીલા ચળવળને નાણાકીય સહાય પરૂી પાિતો હતો અને 
અપ્રત્યિ રીતે માનવ અનધકારોના જુલમોમા ં સહયોર્ આપી રહ્ો હતો. હીરા ઉદ્યોર્ને મીડિયા અન ે
ગ્રાહકોના ધ્યાન પર લાવવામા ંઆવયો.    
 

તેની પ્રનતડક્રયા સ્વરૂપ, હીરા અને ઝવેરાત ઉદ્યોર્ દ્વારા, તેના નન્ટુત પ્રનતનનનધ સરં્ઠન વલ્િગ િાયમિં 
કાઉન્સસલ (WDC) મારફત, ્નુાઈટેિ નેર્સસ, મખુ્ય સરકારો અને NGO સાથે મળી ઉકેલ ર્ોધવાની 
ડદર્ામા ંકાયગ કરવાનુ ંર્રુ ક્ુું. આ બેઠકો કીમ્બલી પ્રડક્રયા તરીકે ઓળિવામા ંઆવી. પડરણામ સ્વરૂપ 
કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના (KPCS) વયવહારમા ંઆવી, જે તકરારી હીરાને પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ં
પ્રવેર્ કરવાથી રોકવાની નેમ ધરાવતી હતી. આ પ્રણાલીનો અમલ સરકારો દ્વારા કરવામા ંઆવયો અને 
સહભાર્ી દેર્ો વછચે કાયદેસરના રફ (કાચા) હીરાના આયાત અને નનકાસ પર દેિરેિ રાિવામા ંઆવી. 
તેના સહયોર્ માટે, WDCએ ઉદ્યોર્ોના સ્વય-ંનર્સ્તના એક સ્વૈચ્છછક કાયગક્રમની પણ રચના કરી જેને 
નસસ્ટમ્સ ઑફ વૉરંટીઝ (SoW) કહવેાયો જે કટ અને પૉલીશ્િ પત્થરોના વેપારનુ ંનવસ્તરણ કરે છે.    
 

હીરા ઉદ્યોરે્ કીમ્બલી પ્રડક્રયા સાથે એક મજબતૂ પ્રનતબદ્ધતા સ્થાપી અને KPCS અને WDC SoW 
અસરકારકતાન ે NGO દ્વારા ખબૂ નનકટતાથી સચંાબલત કરવામા ં આવી. આમા ં સરકારો અને હીરા 
ઉદ્યોર્ના કાયગ દેિાવ બને્નનો સમાવેર્ થાય છે.   બબન-અસરદાર પ્રણાલીઓ અથવા તકરારી હીરાના 
વેચાણમા ંસામેલર્ીરીનુ ં નનરાછછાદન વયન્ટતર્ત કંપનીઓ અને ઉદ્યોર્ની સમગ્ર સાિને નોંધપાત્ર રીતે 
જોિમ ઊભુ ં કરે છે. કંપનીઓ માટે, KPCS અથવા WDC SoW સાથે બધંાઈ રહવેામા ં નનષ્ટ્ફળતાથી 
ઉદ્યોર્ સરં્ઠનોમાથંી સભ્યોના નનષ્ટ્કાસનનુ ં નનરાછછાદન થાય છે અને વેપારને નકુસાન થાય છે. 
ઉદ્યોર્ના સ્તરે, જો સ્વ-નનયતં્રણને બબન-અસરકારક હોવાની દૃક્ષ્ટ્ટથી જોવામા ં આવે તો, એક મજબતૂ 
નનયતં્રક પર્લાનુ ંદબાણ ઊભુ ંથરે્.  
 

http://www.kimberleyprocess.com/
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C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

કીમ્બલી પ્રરિયા પ્રમાણીકિણ યોજના (KPCS)  
કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના 2003થી અસરકારક બની. KPCSમા ંસહભાર્ી દેર્ો દ્વારા તકરારી 
હીરાને કાયદેસરની વાબણજ્જ્યક ચેનલોથી દૂર રાિવાની જરૂર રહ ે છે. રફ હીરાના તમામ આયાત અને 
નનકાસ સરકારી કચેરી મારફત જ થવા જોઇએ. આ કચેરી સ્ત્રોતની, હીરાના કસસાઇનમેંટ્સનુ ંપડરવહન 
ટેમ્પર-રેનસસટસટ કંટેઇનસગમા ંકરવામા ંઆવે અને સરકાર દ્વારા કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણપત્રની િરાઈ સાથ ે
સયંોજજત મદુ્દાઓની િરાઈ કરરે્. પ્રત્યેક ફોર્જરી-રેનસસટસટ પ્રમાણપત્રને અનસય ક્રમાકં આપવો જોઇએ 
અને ર્ીપમેસટની નવિય-વસ્તનેુ વણગવતી નવર્તો અને મળૂ દેર્ને સામેલ કરવા ં જોઇએ. કીમ્બલી 
પ્રડક્રયામા ંહસ્તાિડરત દેર્ોને જોઇએ કે તેઓ હીરાની હરેફેર પરના આંતડરક નનયતં્રણોનો અમલ કરે અને 
માત્ર તે જ હીરાની આયાત/નનકાસ અસય દેર્ો થી/મા કરે જે KPCSનો ડહસ્સો હોય. નોંધી લો કે રફ હીરા 
જે તેમના મળૂ દેર્મા ંકટ અને પૉલીર્ કરવામા ંઆવયા ંહોય KPCS અંતર્ગત આવતા ંનથી.      
 

વૉિંટીઓની ધવશ્વ િીિા કાઉન્સિલ પ્રણાલી (SoW)  
KPCS માટે ઉદ્યોર્ોનો આધાર ઉપલબ્ધ કરાવવા માટે અને છેવાિાના વપરાર્કતાગને અનતડરટત િાતરી 
આપવા માટે, વલ્િગ િાયમિં કાઉન્સસલ (WDC) એ સ્વ-નનયતં્રણના સ્વૈચ્છછક કાયગક્રમની, નસસ્ટમ્સ ઑફ 
વૉરંટીઝ (SoW) રચના કરી છે. તેમા ંહીરાના બધા જ કસસાઇનમેંટ, રફ, પૉલીશ્િ અથવા જ્વેલરીના સેટ 
હોય તો તે બધા જ ઈસવોઈસ પર લબેિત વૉરંટી સાથે પરુવઠા શ્ ૃિંલા સાથે મોકલવાની જરૂડરયાત પર 
ભાર મકૂવામા ં આવયો છે. આ જ્યારે હીરો હાથ બદલે તેવી તમામ વિતે લાગ ુ પિે છે અને છૂટક 
વેપારીઓ સધુી નવસ્તરે છે (પરંત ુછેવાિાના ગ્રાહક સધુી નહીં). અનધકૃત WDC વૉરંટી નનવેદનમા ંવાચંી 
ર્કાય છે કે:    
 

."આ સાથે ઈસવોઈસ કરવામા ં આવેલા હીરાની િરીદી કાયદેસરના સ્ત્રોતમાથંી કરવામા ં આવી છે જે 
નાણાકીય સહાયની તકરારમા ંસામેલ નથી અને ્નુાઈટેિ નેર્સસના ઠરાવનુ ંપાલન કરે છે. વેચાણકતાગ 
આ સાથે, વયન્ટતર્ત ર્જણ પર આધાડરત બાયંધરી આપે છે કે આ હીરા તકરાર રડહત છે, અને લેબિત 
બાયંધરી આ હીરાના સપ્લાયર તરફથી ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવી છે.” 

 

નોંધી લો કે WDC SoW નનવેદન અંનતમ ગ્રાહકના બીલ પર સામેલ નથી. છૂટક નવકે્રતાઓ માટે, હીરાની 
િરીદી અને કારોબારને વેચાણ માટેના બધા જ ઈસવોઈસ, ગ્રાહકોથી ઊલટંુ, નનવદેન ધરાવતા ં હોવા 
જોઇએ.    
 

ઈસવોઈસ જે વૉરંટી પ્રાપ્ત કરે છે અને ર્જરી કરે છે તેના રેકોર્ડ ગસ રાિવા જોઇએ, જે ઑડિટને પાત્ર અને 
વાનિિક ધોરણે મેળવણી યોગ્ય હોય. જો કોઈ અનધકૃત સરકારી એજસસી દ્વારા પછૂવામા ંઆવે તો, આ 
રેકોર્ડ ગસ રફ હીરા માટે કીમ્બલી પ્રડક્રયાનુ ંપાલન કરી રહ્ા છે તે પરુવાર થવુ ંજોઇએ.  
 

સ્વ-ધનયમનના ઉદ્યોર્ના ધિદ્ાતંો 
KP અને SoW પ્રત્યે નનષ્ટ્ઠાની સાથે-સાથ,ે બધા જ હીરા અને ઝવેરાત ઉદ્યોર્ો અને તમેના સભ્યો સ્વ-
નનયતં્રણના નનમ્નબલબિત નસદ્ધાતંો અપનાવવા જોઇએ, જે તેમને જવાબદાર બનાવે છે કે:   

 માત્ર એવી જ કંપનીઓ સાથે વેપાર કરે કે જે પોતાના ઈસવોઈસ પર વૉરંટીની ઘોિણાનો 
સમાવેર્ કરતા ંહોય;   
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 ર્કંાસ્પદ સ્ત્રોત કે અર્જણયા ંસપ્લાયર પાસેથી હીરાની િરીદી ન કરે, અથવા જે એવા ંદેર્માથંી 
આવતો હોય જે કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજનાને અનસુરતો ન હોય;  

 એવા ંકોઈ સ્ત્રોત પાસેથી હીરાની િરીદી ન કરે કે જે, કાયદેસરની નનયત પ્રડક્રયા પ્રણાલી પછી, 
તકરારી હીરાના વેપારને અવરોધતા સરકારી નનયમનોનુ ંઉલ્લઘંન કરતો જણાય;  

 એવા ંકોઈ િેત્રમા ંકે તેની પાસેથી હીરા ન િરીદે જે સરકારી સિામિંળ દ્વારા સલાહને આધીન 
હોય અને એમ દર્ાગવતા ંહોય કે તકરારી હીરા આ િેત્રમા ંવેચાણ માટે આવે છે કે ઉપલબ્ધ છે, 
નસવાય કે હીરા આવા િેત્રમાથંી કીમ્બલી પ્રડકયા પ્રમાણીકરણ યોજનાનુ ંપાલન કરતા ં નનકાસ 
કરવામા ંઆવયા ંહોય;  

 ર્જણી જોઇને તકરારી હીરાની િરીદી, વેચાણ  અથવા અસયને િરીદી કે વેચાણ માટે સહયોર્ 
આપરે્;   

 િાતરી કરરે્ કે બધા જ કંપની કમગચારીઓ જેઓ હીરાની િરીદી અથવા વચેાણ કરે છે તઓે 
તકરારી હીરાના વેપારને પ્રનતબનંધત કરતા ંકારોબારના ઠરાવો અને સરકારી નનયમનોની 
ર્જણકારી ધરાવતા ંહોય. 

 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  તકરારી હીરાના વચેાણમા ં સામલેર્ીરીની ભેદ્યતાની ઓળિ સ્થાનપત કરવા 
કારોબારની પડરન્સ્થનતઓને અનરુૂપ જોિમની આકારણી હાથ ધરો. પકુ્ષ્ટ્ટ કરો કે કારોબાર સપ્લાયસગની 
ઓળિ માટેની, અને KPCS નસવાયના દેર્ોમા ંર્રુ થતા ંર્ીપમેંટની પ્રડક્રયાની ઓળિ માટેની અથવા 
અસય કોઈપણ સદેંહાસ્પદ કસસાઇનમેંટ માટેની મલૂ્યાકંનપણૂગ પ્રડક્રયા ધરાવતો હોય. એ પણ ચકાસો કે 
પ્રડક્રયાઓ KPCS અને SoWના પાલન માટેની કોઈ સભંનવત ઊણપ ન ધરાવતી હોય. મળૂભતૂ જોિમ 
આકારણી ટેમ્પલેટ માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ.    
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંમદદ કરે છે કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લા ંપણ સહાયક બની ર્કે છે:  
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:    આંતડરક કાયગક્રમ, કમગચારીઓની તાલીમ અને અસય કોઈ બાહ્ 
અહવેાલ લેિન સડહત, KPCS/SoWના સચંાલન માટે જવાબદાર વડરષ્ટ્ઠ સચંાલક નન્ટુત 
કરો. સચંાલક કારોબારની અંદર એવી ન્સ્થનતમા ંહોવો જોઇએ કે જે જરૂરી પ્રડક્રયાના અમલીકરણ 
માટે પયાગપ્ત સિા અને જરૂરી માડહતી સધુીની પહોંચ ધરાવતો હોય.   

 

 લેક્ષખત નીધત અને કાયગવાિીઓ: તકરારી હીરા પર લેબિત નીનત નવકનસત કરો. મદુ્દાઓ, નીનતના 
હતેઓૂ, કમગચારીઓની ભનૂમકા અને અનધષ્ટ્ઠાનપત મખુ્ય પ્રડક્રયાઓના મહત્વનુ ં વણગન કરો. 
સપ્લાયર વૉરંટીની ચકાસણી, રેકોિગ ર્જળવવો, મલૂવણી અને KPCS/SoWના ઈસવોઈસના 
ઑડિટીંર્ અન ેઆંતડરક અહવેાલ લેિનની પ્રડક્રયાઓનો સમાવેર્ કરો. જો સપ્લાયર પયાગપ્ત 
વૉરંટી આપવામા ં નનષ્ટ્ફળ ર્જય તો તેની સામે ક્યા પર્લા ં ભરી ર્કાય તેનુ ં સ્પષ્ટ્ટ નનવેદન 
તૈયાર કરો. KPCS અને WDC SoW સબંનંધત નીનતઓ અંરે્ કારોબારના સપ્લાયસગ અને 
ડહસ્સેદારો સાથ ેવાતચીત કરો.  
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 િેકોડગ જાળવવો:   સચોટ રેકોર્ડ ગસ રાિો. કારોબારમા ં રેકોિગ ર્જળવવાની પ્રડક્રયાઓ માટે કોણ 
જવાબદાર છે તેની સ્પષ્ટ્ટ ઓળિ કરો (સામાસય રીતે KPCS/SoW માટે વડરષ્ટ્ઠ સચંાલક 
જવાબદાર હોય છે). પ્રાપ્ત કરવામા ં આવેલી અથવા ર્જરી કરવામા ં આવેલી બધી જ 
વૉરંટીઓનો પાચં વિગ માટે  રેકોિગ રાિો અને સનુનનશ્ચત કરો કે ઑડિટ માટે તે ઉપલબ્ધ હોય. 
સામાસય આંતડરક નનયતં્રણ કાયગવાહીઓને SoW સાથે સબંનંધત રેકોિગ-ર્જળવણીના નનમાગણ માટે 
લબિત કરો – વધારાની પ્રડક્રયાની રચના કરર્ો નહીં.      

 

 તપાિ કિવી અને િમીિા કિવી:   KPCS/SoW પ્રડક્રયાઓની નનયનમત સમીિા અને પડરિણ માટે 
આંતડરક ઑડિટર અથવા બાહ્ એજસસી રાિો. સામાસય રીતે જે કમગચારી નાણાકીય લવેિ-દેવિના 
પ્રકારો અથવા કારોબારના નવસ્તારોમા ંસલંગ્ન હોય તેઓ દ્વારા સમીિા હાથ ન ધરાવી જોઇએ (જો કે 
નાના કારોબારમા ંત્યા ંકોઈ નવકલ્પ ન પણ હોય ર્કે). એક એવી ઑડિટ યોજના તૈયાર કરો કે જ્યા ં
વૉરંટીના આંતડરક રેકોર્ડ ગસનુ ંસમયાતંર ઑડિટ બાહ્ એજસસીઓ અથવા ઑડિટસગની સ્વતતં્ર આંતડરક 
ટીમો દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવ.ે ઓિીટીંર્ અને મલૂવણીમા ંબધા જ બીલના પ્રનતનનનધ સ્વરૂપ નમનૂા 
(અંદર અને બહાર)નુ ંતે નનવેદન ધરાવે છે કે નહીં તેની પકુ્ષ્ટ્ટ માટે સમાવેર્ થાય છે.      

 

 તાલીમ:   ગ્રાહકો સાથે સામેલર્ીરી ધરાવતો કમગચારી વર્ગ તકરારી હીરા પર કારોબારની નીનતથી 
વાકેફ હોવો જોઇએ અને તનેે સમજતો હોવો જોઇએ. વેચાણ કરતો કમગચારી વર્ગ પછૂપરછના 
પ્રનતભાવમા ંનીનતઓનુ ંવણગન કરી ર્કે તેવો સિમ હોવો જોઇએ. તાલીમની નવિય-વસ્ત,ુ હદ અન ે
પ્રાચ્પ્તકતાગઓના રેકોર્ડ ગસ રાિો. તાલીમમા ંસમાનવષ્ટ્ટ હોવુ ંજોઇએ:      

 

 કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના;  
 વૉરંટીની વલ્િગ િાયમિં કાઉન્સસલ પ્રણાલી;  
 વૉરંટીનો રેકોિગ ર્જળવવો, ર્ીપમેસટ નામજૂંર કરવા અને બાહ્ ઑડિટ માટે કંપની કાયગવાહીઓ.    
 તકરારી હીરાના અભ્યાસમા ંજોિાવાથી મળતા ંપડરણામો અને દંિ.  

 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વબેસાઈટ્સ કીમ્બલી પ્રડક્રયા પર વધ ુમાડહતી ધરાવે છે: 

 

 કીમ્બલી પ્રડક્રયા પ્રમાણીકરણ યોજના :   
www.kimberleyprocess.com  

 વલ્િગ િાયમિં કાઉન્સસલ દ્વારા KPCS અને SoW પર માડહતી:   
www.diamondfacts.org  

 જ્વેલસગ ઑફ અમેડરકા, છૂટક જ્વેલસગ માટે માડહતી:  
www.jewelers.org  

 હીરા નવકાસ પહલે:  
www.ddiglobal.org    

 વૈનશ્વક સાિીઓ:  
www.globalwitness.org  
 

http://www.kimberleyprocess.com/
http://www.diamondfacts.org/
http://www.jewelers.org/
http://www.ddiglobal.org/
http://www.globalwitness.org/
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ધોરણ માર્ગદર્ગન 
 

(COP 1.4)  ઉત્પાદની સરુિા 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

ઉત્પાદ એ સોનુ ંઅને/અથવા હીરાને ઝવેરાત પરુવઠાની શ્ ૃિંલામા ંકોઈપણ તબકે્ક સદંભગ કરે છે. સરુિા 
એ ચોરી, નકુસાન કે અવેજીની સામે સનુનનશ્ચત કરવા લેવાતા ંપર્લાઓ સાથે સબંનંધત છે. 
(સ્ત્રોત : આરજેસીએ કોિ ઓફ પ્રેક્ટટસ) 
 

COPનો ઉત્પાદની સરુિાનો નવભાર્ એ સનુવધાઓ કે જે હીરા અને/અથવા સોનાની સામગ્રી અથવા 
ઉત્પાદનનુ ંસચંાલન કરે છે તેને લાગ ુપિે છે. 
 

B. મદુ્દાની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

હીરા અને સોનાની ઉત્પાદોની સરુિાની સાવચેતી એ સચોટ વયાપારીક સઝૂ છે અને નાણાકીય ગનુાહીત 
પ્રવનૃિઓમાથંી ઊંચી ડકિંમતની ઉત્પાદોને સાચવવામા ં મદદરૂપ થાય છે. તેમની ઊંચી ડકિંમતને લીધે, 
જ્યારે તેઓ પડરસરમા ંહોય અને જ્યારે તેમનુ ંપડરવહન કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંહોય ત્યારે સરુિાના પર્લા ં
અનનવાયગ છે. 
 

વયાપારી નનતીર્ાસ્ત્રના રક્ષ્ટ્ટકોણથી, જ્યારે સરુિાના પર્લા ં લાગ ુ કરવામા ંઆવે છે ત્યારે કમગચારીઓ 
અને ગ્રાહકોની સરુિાને ધ્યાનમા ંલેવુ ંઅર્ત્યનુ ંછે. ઉત્પાદની સરુિા કરતા ંલોકોની સરુિાને જ પ્રાધાસય 
આપવુ ંજોઇરે્. 
 

આ ડકિંમતી સાધનોની િોટ અથવા નકુસાનને આવરી લેવા લર્ભર્ બધા વેપારીઓએ વીમા પોલીસી 
રાિી હોય છે. વીમાના કાયદા અને ર્રતો હમેંર્ા વેપાર પર ભૌનતક સરુિાના પર્લા ંઅને સામાસય 
જોિમોનુ ંસચંાલન માટે સચોટ જરૂડરયાતો મકેૂ છે. 
 

C. મખુ્ય  ધનયમનો 
 
 

િાષ્રીય કાયદો 
વયાવસાનયક આરોગ્ય અને સલામતી પરનો કાયદો હમંેર્ા નનયોટતા દ્વારા ’કાળજી ની ફરજ’ માટેની 
કાયદાડકય જવાબદારીનો સમાવેર્ કરે છે. આનો અથગ એમ છે કે કમગચારીઓ, કોસરાટટરો અને 
મલુાકાતીઓ માટે સરુબિત કાયગ વાતાવરણ પરંુુ પાિવુ.ં આવા કાયદા હઠેળ, કાયગ સ્થળના લોકો માટેના 
સભંનવત જોિમને ઉત્પાદ સરુિાના પર્લા ંજેવી પદ્ધનતઓ અને કાયગપ્રણાલીઓ બનાવતી વિતે ધ્યાનમા ં
લેવુ ં જોઈએ. સભ્યોએ સનુનનશ્ચત કરવુ ં જોઈએ કે તેઓ તેમની કામર્ીરીના દરેક િેત્રોમા ં લાગ ુ પિતા 
કાયદાઓની અદ્યતન ર્જણકારીની ર્જળવણી કરે. 
 

 



  22 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન  અક્ષભર્મ 

 

જોિમની આકારણી: વયાપારના સજંોર્ોને યોગ્ય ઉત્પાદ સરુિામા ં શુ ં છૂટી રહ્ુ ં છે અને લોકોને ક્યા 
જોિમ છે તે ઓળિવા જોિમની આકારણી કરવી. જોિમ  કેટલાકં દેર્ોમા ંઅથવા સ્થળોએ, ઉદ્યોર્ 
િેત્રો, માર્ગમા ંઅથવા કેટલાક વયાપાર ડહસ્સેદારોમા ંઉછચ અથવા વધ ુસ્પષ્ટ્ટ હોઈ ર્કે છે. સમીિા કરો કે 
વીમો  પયાગપ્ત છે. સરુિાના પર્લાઓ અને કમગચારીઓની ભૌનતક સરુિા સધુારવા માટેની તકો ઓળિો. 
આધારભતૂ જોિમ આકારણી નમનૂો માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ1 જુઓ 
 

જોિમ આકારણીએ ર્ોધવા મદદરૂપ થરે્ કે શુ ંનીચેના પર્લાઓ પણ મદદ કરી ર્કે છે: 
 

 વયવસ્થાપનની જવાબદારી: ઉત્પાદ સરુિાની દેિરેિ માટે અનભુવી મેનેજરની નન્નુ્ટત કરો. 
 

 લેબિત પોલીસી અને કાયગપ્રણાલીઓ: ઉત્પાદ સરુિા માટે નીનતઓ અને કાયગવાહીઓ બનાવો કે જે 
કમગચારીઓ એજસટો, અને કોસરાટરોની અપેિાઓ અને મખુ્ય સ્થાનપત પ્રડક્રયાઓની નવર્ત આપે. 
ડકિંમતી વસ્તઓુ કરતા માનવ જીવનને પ્રાધાસય અપાવુ ંજોઈએ. નોંધ કરો કે તે હમંેર્ા સારી સરુિા 
પ્રયાસો છે કે બધી સરુિા કાયગવાહીઓને દસ્તાવેજીત કરવી નડહ , કારણ કે દસ્તાવજેીકરણ પોતે 
સરુિાના જોિમ સમાન છે. 

 

 રેકોિગ રાિવા: ઉત્પાદનુ ં સચંાલન, સગં્રહ અને પડરવહન ઉપરના સ્પષ્ટ્ટ રેકોિગ કંઈ પણ 
અનનયનમતતાન ે ઓળિવામા ં મદદરૂપ થાય છે. આ રેકોિગઝનુ ં નનયનમત ઓડિટને ચાલ ુ જોિમ 
આકારણી પ્રડક્રયાનો ભાર્ બનાવી ર્કાય છે. 
 

 તાલીમ: ઉત્પાદની હરેાફેરી અને સરુિા સાથે સકંળાયેલ કમગચારીઓને વયાપાર કાયગપ્રણાલી અંરે્ 
તાલીમ આપવી જોઈએ. તેઓએ સમજવુ ંજોઇએ કે ઉત્પાદ કરતા ંતેમની જીંદર્ી વધ ુમહત્વની છે. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

ઉત્પાદ સરુિા મદુ્દાઓ પર નીચેની વેબસાઈટ પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 જ્વેલસગ સરુિા એલાયસસ (્એુસ) – ક્રાઇમ નપ્રવેસર્ન બલેુડટન 

www.jewelerssecurity.org/crime_prev_bulletins/theftbulletin.html  

 સ્ટોલન જ્વેલરી રેકીંર્ નસસ્ટમ (્એુસ) 

www.stolenjewelry.org/  

 જેએમ ્નુનવનસિટી – સલામતી, સરુિા, અન ેવીમો અંરે્ જ્વેલરી ઉદ્યોર્ નર્િણ 

https://services.jewelersmutual.com/JMUniversity/  

 ્રુોપમા ંજ્વેલરી અને ઘડિયાળ વેપાર માટે ક્રાઇમ નપ્રવેસર્ન નેટવકગ  
http://www.warndienst.com/  

 

http://www.jewelerssecurity.org/crime_prev_bulletins/theftbulletin.html
http://www.stolenjewelry.org/
https://services.jewelersmutual.com/JMUniversity/
http://www.warndienst.com/
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ધોરણ માર્ગદર્ગન 
 

(COP 1.5)  ઉત્પાદ અિડંિતતા  
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

ઝવેરાત ઉદ્યોર્મા ંઉત્પાદની અિડંિતતા હીરા, કેળવાયેલા હીરા, કૃનત્રમ, િોટા હીરા અને સોનાની ઉત્પાદ 
નવર્ેની સબંનંધત ર્જણકારીની યોગ્ય અને સચોટ ર્જહરેાતને આધાડરત છે. 
કેળવાયેલા હીરા તેની ગણુવિા વધારવાની પ્રડક્રયા માથંી પસાર થાય છે. 
કૃનત્રમ હીરા િોદીને મેળવાયેલની જગ્યાએ માનવ સજર્જત હોય છે, પરંત ુતેના ગણુધમગ સમાન હોય છે. 
િોટા હીરા એ  હીરાની સામગ્રી હોતી નથી કે જે હીરાના દેિાવની નકલ માટે ઉપયોર્મા ંલેવાય છે. 
(સ્ત્રોત:  આરજેસીની વયવહારની સડંહતાના સારારં્માથંી) 
 

COPનો ઉત્પાદની અખરંડતતાનો નવભાર્ એ સનુવધાઓ કે જે હીરા અને/અથવા સોનાનો સામગ્રી અથવા 
ઉત્પાદનુ ંસચંાલન કરે છે તેને લાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

ઝવેરાત ઉદ્યોર્મા ંઉત્પાદન અિડંિતતા િરીદવામા ંઆવેલ અને વેચવામા ંઆવેલ ઉત્પાદનો પ્રકાર અને 
ગણુવિા નવરે્ની પ્રામાબણકતા અને પારદર્ગકતા પર આધાડરત છે. સોના અને હીરાની પરુવઠા શ્ ૃિંલાનુ ં
િાસ મહત્વ છે, કારણ કે ઝવેરાત એ હમંરે્ા ઉછચ ડકિંમતને નવવેકાધીન િરીદી છે. છેવાિાના ગ્રાહકોને 
હમેંર્ા તેઓ િરીદનાર આભિૂણોની મયાગડદત તકનીકી ર્જણકારી હોય છે અને વેચનારની સલાહ પર 
આધાર રાિે છે. નવી ટેકનોલોજી, જેવી કે પત્થરોને કેળવવા, કૃનત્રમ અને િોટા પ્થરની બનાવવા અને 
નવી નમશ્રધાતઓુનો નવકાસ એ પરુવઠા સાકંળ અને ગ્રાહકોના બર્જરને વધ ુજડટલ બનાવે છે. 
 

ગ્રાહકોની સાવચેતી માટે અને સોના અન ે હીરાના ઉદ્યોર્ની મદદ માટે, નીચેના િતે્રોમા ં ઔદ્યોબર્ક 
માર્ગદનર્િકા અને દેર્ોમા ંઅંર્ત કાયદાડકય જરૂડરયાતો સ્થાનપત થઈ છે: 
 

• સુદંરતા સચૂવવા માટે સોનાની પરિની પ્રડક્રયા, ગણુવિાનુ ંબચસહ અને હોલમાકીંર્ પ્રડક્રયા 
• સ્વતતં્ર જેમોલોજીકલ પ્રયોર્ર્ાળા દ્વારા મોટા પ્થરોનુ ંહીરાનુ ંગે્રિીંર્; અન ે

• ઉત્પાદના ગણુધમગ ના સદેંર્ા વયવહાર માટે પ્રમાબણત ર્બ્દરચના અને વર્ીકરણ. 

 

વેચાયલેા આભિૂણ અંરે્ િોટી માડહતી, છેવાિાના ગ્રાહક સધુીની શ્ ૃિંલામા ંકોઈ પણ સ્તરે, વયન્ટતર્ત 
કંપની અને આિા ઉદ્યોર્ની પ્રનતષ્ટ્ઠાને નોંધપાત્ર જોિમ ઊભા કરે છે. કંપનીના સ્તરે, દરેક સબંનંધત 
માડહતીની ર્જહરેાતમા ં નનષ્ટ્ફળતા, અથવા વેચાયેલા આભિૂણ નવિે િોટા નવધાનો, સભ્યોને ઉદ્યોર્ 
સસં્થાઓમાથંી નનષ્ટ્કાનસત થવાનુ ંજોિમ અને વેપારના નકુસાન માટે ઉઘાિા પાિે છે. 
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નોંધપાત્ર કાનનૂી જોિમો પણ છે. મોટાભાર્ના અનધકાર િેત્રોમા,ં હીરા અન/ેઅથવા સોનાના ઝવેરાતના 
આભિૂણોના ઉત્પાદની આિી અને સચોટ માડહતી પરૂી પાિયા વર્ર અથવા િોટી માડહતી પરૂી પાિીને, 
અર્જણ રીતે પણ, વેચાણ રે્રકાનનૂી છે. અપરાધીઓ દંિ અથવા જેલમા ંસર્જ સડહત દંિ મેળવી ર્કે છે. 
 

C. મખુ્ય  ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
ઉત્પાદ અિડંિતતા માટે મખુ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો ઉદ્યોર્ સસં્થાઓ સ્વ-નનયમન અબભર્મના ભાર્ રૂપે 
બનાવે છે. નવશ્વ જ્વેલરી કોસફેિરેર્ન, સીઆઈબીજેઓ, જે બ્લ ુ બકુના યજમાન: પ્રકાર્ન રૂપરેિા 
પડરભાિા, વર્ીકરણ અને હીરા માટે નૈનતક માર્ગદનર્િકા (બ્લ ુબકુના હીરા પનુ્સ્તકા નવભાર્મા ંઆવેલ). 
તેને ઉત્પાદ ર્જહરેાતમા ં મહત્વનુ ં ર્ણવા આવે છે અને જ્યારે સ્વૈચ્છછક, તે જ્થાબધં વેપારીઓ, 
સપ્લાયરો ઉત્પાદકો અન ેછૂટક નવકે્રતાઓને આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમા ં નનદેનર્ત કરે છે. ધોરણોની રચના 
દરેક માકેડટિંર્ અને વેચાણની પદ્ધનતઓ લાગ ુકરવા અને ઉત્પાદના પ્રત્યિ અને પરોિ બને્ન દાવાઓને 
સ્પષ્ટ્ટ કરવા કરવામા ંઆવી છે 
 

વિગ 2008 મા,ં આંતરરાષ્ટ્રીય િાયમિં કાઉન્સસલે પૉલીર્ કરેલ હીરાના વર્ીકરણ માટે નવા નનયમો ર્રૂ 
કયાગ છે. કારણ કે તેમના પ્રકાર્નો, આઈિીસી નનયમો, સીઆઈબીજેઓ દ્વારા માસયતા પ્રાપ્ત થાય છે અને 
હીરામા ં ગ્રાહક નવશ્વાસ ફાયદા ના હતેસુર .સ્પષ્ટ્ટ હીરાની પડરભાિા માટે સદંભગ બબિંદુ બસયા છે. 
પનુરાવનતિત આઈિીસી નનયમોમા ંપડરભાિાઓ કે જે વણગનકારોની વયાપક શ્રેણી કે જે જેમ-ગણુવિા હીરા 
કે જે પ્રયોર્ર્ાળા કે ફેટટરીમા ંબને છે તેનો સમાવેર્ થાય છે, અને આજે તેને “કૃનત્રમ” તરીકે સદંભગ 
કરવામા ંઆવે છે. આ પનુરાવતગન 2008 આરજેસીની વયવહારોની સડંહતામા ં પરાવનતિત થાય છે. 
સોનાની લાવણયતા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો નવર્ેની માડહતી વલ્િગ ર્ોલ્િ કાઉન્સસલ દ્વારા પ્રયોજવામા ં
કરે છે. સોનાની લાવણયતા અને ઑનલાઈન માકેડટિંર્ માટે રાષ્ટ્રીય જરૂડરયાતોનો નવર્તવાર સારારં્ છે. 
િબ્લ્્જુીસીએ સોનાના ઝવેરાતની બનાવટ, સોનાનુ ં પ ૃ્ થકરણ અને શદુ્ધદ્ધ ઉપર ટેકનનકલ માર્ગદર્ગન 
સડહત કેટલીક ચોપિીઓ અન ેચોપાનીયા ંપ્રકાનર્ત કયાગ છે. 
 

િાષ્રીય કાયદાઓ 
સબંનંધત રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને નનયમનો દેર્ પ્રમાણે બદલતા ં હોય છે, પરંત ુ ગ્રાહક સરુિા, રેિીંર્ 
સ્ટાસિિગ અથવા છેતરનપિંિી નવસ્તારોમા ંહોય છે. મોટાભાર્ના દેર્ોમા ંવેપાર નનયમન કરતા કાયદાઓ હોય 
છે કે જે િોટી રીતે કોઈપણ સામાનના વણગનને તેની બનાવટ, ભૌનતક લાિબણકતા અથવા ઇનતહાસના 
સદંભગમા ંરે્રકાનનૂી બનાવે છે. વધમુા,ં કેટલાક દેર્ોમા ંનવનર્ષ્ટ્ટ કાયદાઓ અથવા જેમસ્ટોન અને ડકિંમતી 
ધાતઓુને સબંનંધત નનયમનો હોય છે. ઉદાહરણ તરીકે, ્નુાઈટેિ સ્ટેટ્સ ફેિરલ રેિ કનમર્ન (એફટીસી) 
ને ઝવેરાત, ડકિંમતી ધાત ુઅને કાસંાના ઉદ્યોર્ માટે માર્ગદનર્િકા છે. સભ્યોએ રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ મા ંનીચે 
આપેલ ર્રતો, અને કોઈપણ કાયદાઓ ન લાગ ુપિે તે ડકસ્સામા ંવયવહારની સડંહતાનો ઉપયોર્ કરવો 
જોઈએ. 
 

કાયદાડકય જવાબદારીઓ ર્જણકાર તેમજ ર્જણકાર નહીં હોવાની રીતે, સામાનના વચેાણમા ંિોટી અથવા 
રે્રમારે્ દોરતી માડહતી પરૂી પાિવાને આવરી લે છે. સભ્યોએ સનુનનશ્ચત કરવુ ંજોઈએ કે તેઓ તેમની 
કામર્ીરીના દરેક િેત્રોમા ંલાગ ુપિતા કાયદાઓની અદ્યતન ર્જણકારીની ર્જળવણી કરે. 
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D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન  અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી: વયાપારના સજંોર્ોને યોગ્ય સભંનવત ઉત્પાદ અિડંિતતાના ધોરણોના ભરં્ 
ઓળિવા જોિમની આકારણી કરવી.. ઉત્પાદ માડહતીની ર્જહરેાતની િરીદી, સપ્લાયર આકારણી અને 
વેચાણમા ંકાયગપ્રણાલીઓની સમીિા.  આધારભતૂ જોિમ આકારણી નમનૂો માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ.  
 

જોિમ આકારણીએ ર્ોધવા મદદરૂપ થરે્ કે શુ ંનીચેના પર્લા ંપણ મદદ કરી ર્કે છે: 
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: સનુનનશ્ચત કરો કે અનભુવી સચંાલકને પાલન માટે જવાબદાર વયાપાર 
બધા નવસ્તારોની કાનનૂી જરૂડરયાતો, ઔદ્યોબર્ક માર્ગદર્ગન અને મખુ્ય  જોિમના િેત્રોની ર્જણકારી 
હોય. 

 

 લેક્ષખત નીધત અને કાયગવાિીઓ: ઉત્પાદ અિડંિતતા માટે એક પોલીસી નવકસાવવી. ઉત્પાદ 
અિડંિતતા અને નવર્તવાર સબંનંધત રાષ્ટ્રીય અન ે સ્થાનનક કાયદાઓ, નનયમનો અને ઉદ્યોર્ના 
ધોરણોનુ ં મહત્વ સમર્જવો. અયોગ્ય કાયગ માટે કાનનૂી અને કંપનીના િાસ દંિની રૂપરેિા આપો. 
લાગ ુ કાયદાઓ અને/અથવા નનયમનો સાથે અનપુાલન કરવા માટે પયાગપ્ત હોય તેવી 
કાયગપ્રણાલીઓ નવકસાવવી. કાયગપ્રણાલીમા ં  સપ્લાયર કેવી રીતે યોગ્ય ઉત્પાદ માડહતી પરૂી 
પાિવામા ંનનષ્ટ્ફળતા પવૂગક આર્ળ વધે તેની સ્પષ્ટ્ટ માડહતીનો સમાવેર્ થવો જોઈએ. 

 

 િેકોડગ િાખવા: રેકોિગ રાિવા એ ઉત્પાદ અિડંિતતાનુ ંમખુ્ય ઘટક છે, િાસ કરીને એ તબકે્ક કે જ્યા ં
સ્ત્રોતની પડરવહન કરવામા ં આવી રહ્ુ ં હોય (ઉદાહરણ તરીકે સોનાનુ ં શદુ્ધદ્ધકરણ, અથવા હીરાનુ ં
કડટિંર્). સ્પષ્ટ્ટ રીતે ઓળિો કે વેપારમા ંરેકોિગ રાિવાની પ્રડક્રયાના અમલીકરણ અને ચકાસણી માટે 
કોણ જવાબદાર છે.  

 

 તાલીમ: હીરા અને/અથવા સોનાના ઝવેરાતના ઉત્પાદો િરીદતા,ં વેચતા અથવા માડહતી પરૂી 
પાિતા કમગચારીઓએ ઉત્પાદ અિડંિતતાને સનુનનશ્ચત કરવા માટે પોલીસી અને કાયગપ્રણાલી સમજવી 
જોઈએ. કમગચારીઓની જવાબદારી મજુબ અમકુ તાલીમ કરવી અને નનયનમત રીતે પનુરાવનતિત 
કરવી જોઈએ. તાલીમના સામગ્રી, અંર્ અને તાલીમ પ્રાપ્ત કરનારાઓના રેકોિગ રાિવા જોઈએ. 
તાલીમમા ંસમાવેર્ થવો જોઈએ: 

 

 કલર, કટ, સફાઈ અને કેરેટ જેવા ‘4 Cs’  સાથે હીરાની ઓળિાણ;  
 લાગ ુસોનાના ગણુવિાના બચસહ અને હોલમાકગની ઓળિાણ સાથેની આધારભતૂ સમજ;  
 હીરાની ઉત્પાદ અિડંિતતા સાથે સબંનંધત ર્જહરેાત અને સદેંર્વયવહાર માટે સીઆઈબીજેઓ બ્લ ુ

બકુ  
(અથવા સમાન ધોરણો). 
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E. વધ ુમારિતી 
 
ઉત્પાદ સરુિા મદુ્દાઓ પર નીચેની વેબસાઈટ પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 નવશ્વ જ્વેલરી કોસફેિરેર્ન સીઆઈબીજેઓ – દ બ્લ ુબકુ: 

www.cibjo.com  

 ઇસટરનેર્નલ િાયમિં કાઉન્સસલ – પોલીસ કરેલા હીરાના વર્ીકરણના નનયમો 
http://www.internationaldiamondcouncil.org/books/idc-rule-book/idc-rule-book 

  વલ્િગ ર્ોલ્િ કાઉન્સસલ   
www.gold.org  

 જ્વેલસગ તકેદારી સનમનત  
www.jvclegal.org  

 ્એુસ સરકાર – ઝવેરાત માટે ફેિરલ રેિ કનમર્ન માર્ગદનર્િકા:  
www.ftc.gov/os/statutes/jewelryjump.shtm  

 ફેિરલ રેિ કનમર્ન 2008 ર્બ્દ 'સસં્કારી' ના રત્ન ઉપયોર્ માટે સબંનંધત અરજી પર નનણગય 

www.ftc.gov/opa/2008/07/jvc.shtm  

 
  

http://www.cibjo.com/
http://www.internationaldiamondcouncil.org/books/idc-rule-book/idc-rule-book
http://www.gold.org/
http://www.jvclegal.org/
http://www.ftc.gov/os/statutes/jewelryjump.shtm
http://www.ftc.gov/opa/2008/07/jvc.shtm
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ધોરણ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 1.6)  એટસ્રેટટીવ ઇસિસ્રીઝ રાસસપેરસસી ઇનનનર્યેટીવ 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા   
 

એટસ્રેટટીવ ઇસિસ્રીઝ રાસસપેરસસી ઇનનનર્યટેીવ, સહી કરનાર દેર્ો અને કંપનીઓ દ્વારા અમલી કૃત, 
કંપનીઓ માટે  તેઓ સ્ત્રોતના ઉપયોર્ના હક અને સરકાર માટે તે ર્જહરે કરવા કે તેઓ નનષ્ટ્કાનસત 
નવભાર્ોમાથંી શુ ંમેળવરે્ તેના વૈનશ્વક પ્રમાણ નક્કી કરે છે 
(સ્ત્રોત:  એટસ્રેટટીવ ઇસિસ્રીઝ રાસસપેરસસી ઇનનનર્યેટીવ http://eitransparency.org/ )  
 

COPનુ ંએક્સ્રેક્ટીવ ઇસડસ્રીઝ રાસિપેિસિી ઇધનધર્યેટીવ ખોદકામ સનુવધા સાથે જોિાયેલા બધા સભ્યોને 
લાગ ુપિે છે. 
 

COP 1.6 એટસ્રેટટીવ ઇસિસ્રીઝ રાસસપેરસસી ઇનનનર્યટેીવ જોર્વાઈઓ COP 4.6 ટકાઉ િમતા 
અહવેાલ સાથે જોિાણમા ંઅમલીકૃત થવી જોઇએ 

 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

સ્ત્રોતોથી સમદૃ્ધ દેર્ો માટે, દેર્ના કુદરતી સ્ત્રોતની આવકનુ ં દેર્ના નાર્ડરકોના ફાયદા માટે સચંાલન 
સાવગભૌમ સરકારનુ ંિેત્ર છે. િોદકામ કંપનીઓની કર, રોયલ્ટી, નસગ્નેચર બોનસ અને અસય ચકુવણીના 
સ્વરૂપમા ં આવક દેર્ોના નવકાસ અને સકં્રાનંતમા ં આનથિક વદૃ્ધદ્ધ વધારવા અને સામાજજક નવકાસ માટે 
મદદરૂપ થવા જોઇએ. આમ છતા,ં જો યોગ્ય રીતે સચંાલન કરવામા ંનડહ આવે, આ સ્ત્રોતો નકારાત્મક 
આનથિક અને સામાજજક અસરો ઉત્પન્ન કરી ર્કે છે. આ સ્ત્રોતની જવાબદારીમા ંઅને પારદનર્િતા મા ંઅભાવ 
નબળી ર્ાસન વયવસ્થાને વધ ુિરાબ કરી ર્કે છે અને ભ્રષ્ટ્ટાચાર, સઘંિગ અન ેર્રીબી તરફ દોરી જઈ 
ર્કે છે. 
 

સાર સ્વરૂપની ઇસિસ્રીઝ પારદનર્િતા પહલે (EITI)નો હતે ુઆ નનષ્ટ્કાનસત નવભાર્ોમા ં પારદનર્િતા અને 
જવાબદારી સધુારી ર્ાસન મજબતૂ બનાવવાનો છે. તે સરકારો, કંપનીઓ, સભ્ય સમાજ જૂથો, રોકાણકારો 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય સસં્થાઓની બનેલી નવનવધ ભાર્ીદારોની પહલે છે. EITI કંપનીઓ માટે પ્રકાર્ન 
કરવા કે તેઓ શુ ંચકૂવે છે અને સરકાર માટે ર્જહરે કરવા કે તેઓ શુ ંમેળવે છે, તે માટેના વૈનશ્વક ધોરણો 
નક્કી કરે છે. જોકે તે સરકારી આરે્વાની છે, િાનર્ી સેટટર અને સભ્ય સમાજ સસં્થાઓ બને્ન પહલે કઈ 
રીતે અમલ કરે છે તેમા ંમહત્વનો ભાર્ ભજવે છે. 
 

મળૂભતૂ ખ્યાલ એકદમ સીધો છે: િોદકામ કંપનીએ તેઓ સરકારને કરતી ચકૂવણી સહભાર્ી થતા 
યજમાન દેર્ોમા ં ર્જહરે કરવુ ં જોઈએ.-ક્યા ં તો વયન્ટતર્ત રીતે અથવા સ્વતતં્ર ત્રીર્જ પિને આધારે. 
એકવાર આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ ેઓડિટ થયા બાદ, આ આંકિાઓ યજમાન સરકારના પોતાની  મળેલી 
આવકની અલર્ ર્જહરેાત સામે તલુના માટે ઉપલબ્ધ રહરેે્. આ સ્વતતં્ર ચકાસણીની દ્ધદ્વ-ર્ાિી પ્રડક્રયા 
આવકની િોટની તકોમા ંઘટાિો અને તેનો ડરપોટગ કરવા માટે સનુનનશ્ચતતા પરૂી પાિે છે.  

http://eitransparency.org/
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જ્યારે અમલીકરણ એ સરકારની જવાબદારી હોય, િોદકામ કંપનીઓ નવનધવત રીતે EITIના 
અમલીકરણને ટેકો આપવા સાઇન અપ કરી ર્કે છે. કંપનીઓને ફાયદો એ છે કે તેઓ કેસર પર રાજકીય 
અને પ્રનતષ્ટ્ઠા લિી જોિમો હળવા કરી ર્કે છે. નનષ્ટ્કાનસત ઉદ્યોર્ોમા,ં રોકાણ એ મિૂી પ્રધાન હોય છે અને 
વળતર પેદા કરવા લાબંાર્ાળાની ન્સ્થરતા પર આધાડરત હોય છે. બબન-પારદર્ગક ર્ાસન દ્વારા પેદાર્ 
કરાયેલ રાજકીય અન્સ્થરતા આ રોકાણ માટે જોિમ રૂપ છે.  ચકૂવણીની પારદનર્િતા િોદકામને લાર્તા ં
વળર્તા સઘંિો ટાળવા અને િોદકામ દ્વારા દેર્મા ંકરતા રોકાણના યોર્દાનને દર્ાગવવા મદદરૂપ થઈ 
ર્કે છે. 

સ્ત્રોતની પારદનર્િતા પણ વૈનશ્વક ડરપોટીંર્ પહલે(GRI)મા ં દર્ાગવવામા ં આવી છે, COP 4.6 િોદકામ 
સનુવધાના સભ્યો માટે ટકાઉ િમતા અહવેાલની જરૂડરયાત મજુબની છે. GRI િોદકામ અને ધાત ુિેત્રની 
પરૂવણી હઠેળ, સરકારને ચકૂવણી અને EITI અમલીકરણ GRI ડરપોટીંર્ કાયગ રેિા હઠેળ ર્જહરે કરવામા ં
આવરે્. 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિ િાષ્રીય ધોિણો 
જોહ્નીસબર્ગમા ંસપ્ટેમ્બર 2002 મા ંટકાઉ નવકાસ પર વલ્િગ સનમટમા ંEITIની ર્જહરેાત કરવામા ંઆવી હતી.  
EITI બોિગ અને આંતરરાષ્ટ્રીય સબચવાલય 2006મા ં સ્થાનપત થયા હતા, અને EITI ચકાસણી પદ્ધનત 
2008મા ંમાસય થઈ હતી. ઇઆઈટીઆઈનુ ંઅમલીકરણ એ વયન્ટતર્ત સહી કરનાર દેર્ોની જવાબદારી 
છે. 
 

EITIના સમથગક બનવા માટે, િનન કંપની ર્જહરેમા ંતેનો ટેકો ર્જહરે કરે છે અને પહલેને આંતરરાષ્ટ્રીય 
રીતે અને દેર્ કે જ્યા ં તેઓ કાયગ કરે છે ત્યા ં પ્રોત્સાડહત કરવામા ં મદદરૂપ થાય છે. EITIના સમથગક 
બનવા માટે કોઈ વધારાનુ ં ડરપોટીંર્ કે તે દેર્ોમા ં EITI અમલીકરણ કરતી તમામ સબંનંધત િેત્રોમા ં
સચંાલન કંપનીઓ માટે ર્જહરેાતની જરૂડરયાત નથી.  નનષ્ટ્કાનસત કંપનીઓને પણ EITI સમથગક કંપની 
બસયાના એક વિગની અંદર આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરનુ ં સ્વ-આકારણી પત્રક ભરવા માટે કહવેામા ંઆવે છે. 
જ્યારે દેર્ ચકાસણી હઠેળ હોય ત્યારે EITI અમલીકરણ દેર્ોમા ંબધી કંપનીઓને દેર્ના સ્તરનુ ં સ્વ-
આકારણી પત્રક ભરવા કહવેામા ંઆવરે્. 
 

સારારં્મા,ં EITI સમથગનકાર કંપની: 
 એવા નનવેદનો કરે છે જ્યા ંતે EITI  નસદ્ધાતંો અને માપદંિોનો કરાર કરે છે અને તેની વેબસાઈટ 

પર નનવેદન ઉપલબ્ધ બનાવ ેછે. 
 EITI અમલીકૃત દેર્મા ંઅમલ કરવામા ંફાળો આપે છે;  
 EITIના આંતરરાષ્ટ્રીય વયવસ્થાપનમા ંવાનિિક ફાળો આપવા પછૂવામા ંઆવે છે.   

 
 

િાષ્રીય કાયદાઓ  
EITI એક એવી સ્વૈચ્છછક પહલે છે કે જે દેર્ો કે જેની સરકારે તેમ કરવા સહી કરી છે તેમના દ્વારા 
અમલીકૃત છે. આજ સધુી, 20 દેર્ોએ  EITI ઉમેદવાર દેર્ બનવા માટે સહી કરી છે.   
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EITI અમલીકરણ દેર્ની કાયગ યોજનામા ંદસ્તાવેજીત હોવુ ંજરૂરી છે. EITI અનપુાલન ન્સ્થનત મેળવવા 
માટે, રાષ્ટ્રએ EITI ઉમેદવાર દેર્ બસયાના 2 વિગની અંદર EITI ચકાસણી પણૂગ કરવી અનનવાયગ છે. એક 
વિત દેર્ સસુરં્ત બને, એટલે  તે દેર્ને ઓછામા ંઓછા દર 5 વિે ચકાસણી હઠેળ પસાર થવુ ંપિરે્. 
આજ સધુી એક દેરે્ EITI ચકાસણી પણૂગ કરી છે, અને અસય 22 EITI દેર્ોની તૈયારી સારા પ્રમાણમા ં
અદ્યતન છે. 
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન  અક્ષભર્મ 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી : અનભુવી સચંાલકને વ્હૂાત્મક જવાબદારી સાથે EITI સમથગન માટે 
નનમ્નબલબિત દ્વારા નન્ટુત કરો:  

o EITIને આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે અને દેર્ કે જ્યા ંકંપની કામ કરે છે ત્યા ંપ્રોત્સાડહત કરવામા ં
મદદરૂપ થવુ;ં   

o  નવનવધ ડહસ્સેદારોની પ્રડક્રયા અથવા EITI અમલીકૃત કંપનીમા ંમા ંભાર્ લેવો અથવા 
ટેકો આપવો; 

o સાથે EITI અમલીકૃત દેર્ોમા ં બીજી બધી કાયગ કરતા દેર્ોમા,ં નવર્તોની ર્જહરેાત, 
આંતર રાષ્ટ્રીય ધોરણોનુ ંઓડિટ.  

જવાબદાર અનભુવી સચંાલકે  એક અગ્રણી સપંકગ વયન્ટત નન્ટુત કરવો જોઈએ અને દેર્ના સ્તરે 
અમલીકરણનુ ંઅવલોકન કરવુ ંજોઈએ.  

 

 લેક્ષખત પોલીિી: EITI સમથગનકાર કંપનીએ EITI નસદ્ધાતંો અને માપદંિોનુ ં સમથગન કરત ુ ં
નનવેદન પોલીસી અથવા તે સમાન સ્વરૂપમા ંઆપવુ ંજોઈએ, અન ેઆને કંપનીની વબેસાઈટ 
પર ઉપલબ્ધ બનાવવુ ંજોઈએ.  
 

 

 િેકોડગ િાખવા અને રિપોટીંર્: સરકારને કર, રોયલ્ટી, નસગ્નેચર બોનસ અને અસય સ્વરૂપમા ં
ચકુવવામા ંઆવતી ચકુવણીઓ રેકોિગ થવી જોઈએ. EITI વેપાર માર્ગદનર્િકા EITI ડરપોટીંર્ની 
જરૂડરયાત માટે સલાહ આપે છે. નોન- EITI દેર્ોની સરકાર સમિ સ્વૈચ્છછક ર્જહરેાતને પણ 
પ્રોત્સાડહત કરવામા ંઆવે છે, જ્યા ંઆવી ર્જહરેાત માટે કરાર ગપુ્તતા જોર્વાઈઓ માસય હોય.  
નોંધો કે આરજેસી પ્રમાણના વૈનશ્વક ડરપોટીંર્ પહલે ઘટકો (ટકાઉ િમતા ડરપોટીંર્ પર COP 

4.6 )ને સરકારને ચકુવણીનુ ં ર્જહરે ડરપોટીંર્ આંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનનક સ્તરોએ, 
સરકાર દ્વારા નવભાજન સડહત જરૂરી છે. EITIમા ંકંપનીનો ફાળો કંપનીના ર્જહરે ડરપોટીંર્ તેમજ 
તેમની બાહ્ વબે સાઈટમા ંસમાવેર્ થવો જોઈએ.  

 

 તાલીમ અને િદેંર્ા વ્યવિાિ:  બાહ્ બાબતો, રાજકીય જોિમ નવશ્લેિણ, ર્જહરે ડરપોટીંર્ અને 
સરકારી આવક સાથે સકંળાયેલ કમગચારીઓએ EITI પ્રત્યેની વેપાર પ્રનતબદ્ધતા સમજવી જોઈએ 
અને તેના પર કામ કરવુ ંજોઈએ. કમગચારીઓની જવાબદારી પર તાલીમ યોજવી જોઇએ અન ે
દેર્મા ંઅમલીકરણમા ંEITIના નવકાસ પર નનયનમત વાતચીત કરવી જોઈએ  
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E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ોમા ંપારદનર્િતા પર વધ ુમાડહતી છે:  
 

 નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો પારદનર્િતા પહલે  
http://eitransparency.org/  

 EITI  ત્યોનુ ંપત્રક  – કઈ રીતે સમથગક કંપની બનવુ ં
http://eitransparency.org/files/page/How%20to%20Support%20-%20Extractive.pdf  

 EITI વેપાર માર્ગદનર્િકા- કંપનીઓ કઈ રીતે અમલીકરણમા ંસમથગન આપી ર્કે  
http://eitransparency.org/files/document/EITI%20Business%20Guide.pdf   

 EITI – િાણ િતે્રમા ંEITIનુ ંઅદ્યતન કરવુ ં 
www.eiti.org/document/mining 

 આઈસીએમએમ – EITI 

http://www.icmm.com/page/1549/our-work/who-we-work-with/articles/extractive-

industries-transparency-initiative   

 આઈસીએમએમ સ્ત્રોત એસિોમેસટ પહલે 

http://www.icmm.com/page/1409/resource-endowment-initiative  

 પારદનર્િતા આંતરરાષ્ટ્રીય 

www.transparency.org/  

 તમે શુ ંચકુવો છો તે પ્રકાનર્ત કરવુ ં
www.publishwhatyoupay.org 

 

http://eitransparency.org/
http://eitransparency.org/files/page/How%20to%20Support%20-%20Extractive.pdf
http://eitransparency.org/files/document/EITI%20Business%20Guide.pdf
http://www.eiti.org/document/mining
http://www.icmm.com/page/1549/our-work/who-we-work-with/articles/extractive-industries-transparency-initiative
http://www.icmm.com/page/1549/our-work/who-we-work-with/articles/extractive-industries-transparency-initiative
http://www.icmm.com/page/1409/resource-endowment-initiative
http://www.transparency.org/
http://www.publishwhatyoupay.org/
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ધોરણ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.1)  માનવ અનધકારો  
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા   
 

માનવ અનધકારો એવા હક્ક છે જે બધા માનવ માટે સહજ છે, રાક્ષ્ટ્રયતા, રહઠેાણની જગ્યા, બલિંર્, રાષ્ટ્રીય 
કે વરં્ીય મળૂ, રંર્, ધમગ, ભાિા, અથવા અસય કોઈ પણ ન્સ્થનતને ધ્યાનમા ંલીધા સમાન હોય છે. 
(સ્ત્રોત: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx ) 

 

 

COPનુ ંમાનવ અધધકાિ નવભાર્ બધી સનુવધાના કમગચારીઓને લાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા   
 

માનવ અનધકારો માટેના દાવાઓ ત્રણ પરસ્પર ગણુો પર આધાર રાિે છે. માનવ અનધકારો: 
 પ્રાકૃનતક- દરેક મનષુ્ટ્યમા ંસહજ; 

 સમાન –  દરેક માટે સરિા; અન ે

 સાવગનત્રક – દરેક જગ્યાએ લાગ.ુ 

 

બીર્જ ર્બ્દોમા,ં માનવ અનધકાર માટેના અનધકાર માટે, નવશ્વમા ંદરેક જગ્યાએ બધા નાર્ડરકોએ તેમને 
એક સરિા ર્ણવા જોઈએ અને માત્ર તઓેની ન્સ્થનત માનવની માનવી જોઇએ. 
 

માનવ અનધકારો તરીકે માનવામા ંઆવતા અનધકારોમા ંસમાવેર્ છે: 
 નાર્ડરક અને રાજકીય હક્કો – જેવા કે જીંદર્ી અને સ્વાતતં્ર્ય, અબભવયન્ટતની સ્વતતં્રતા, અને 

કાયદા સમિ સમાનતાના હક; અન ે 

 સામાજજક, સાસં્કૃનતક અને આનથિક અનધકારો – જેવા કે સાસં્કૃનતકમા ંસહભાર્ી થવાનો હક્ક. 
િોરાકનો હક્ક, કામ કરવાનો હક્ક અને નર્િણનો હક્ક. 

વૈનશ્વક માનવ અનધકારોને હમંેર્ા સનંધઓ, રૂડઢર્ત આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદો, સામાસય નસદ્ધાતંો અને અસય 
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાના સ્વરૂપમા ંકાયદા દ્વારા વયટત કરવામા ંઆવે છે અને િાતરી આપવામા ંઆવે છે. 
જ્યારે માનવ અનધકાર નસદ્ધાતંો મળૂભતૂ ઈરાદો વયન્ટતર્ત અથવા જૂથ તરફ સરકારના પર્લા ંમયાગડદત 
કરવાનો છે, ઘણા ંનસદ્ધાતંો સીધી કે આિકતરી રીતે િાનર્ી િેત્રના પર્લા ંસાથે સબંનંધત છે. 
 

બબન-સરકારી સસં્થાઓ (NGO)ની નવર્ાળ શ્રેણીઓએ વેપારની ડક્રયાઓ પર ધ્યાન િેંચવા તરફ ધ્યાન 
કેસરીત ક્ુું છે, િાસ કરીને કે જેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે કામ કરે છે. વેપાર હવે વૈનશ્વક સ્તરે માનવ 
અનધકારોને કેવી રીતે માન અપાય છે તેમા ં મહત્વની ભનૂમકા ભજવે છે. અગ્રણી વયાપારોએ માનવ 
અનધકારો પ્રત્યે વધ ુસિત અબભર્મ નવકસાવી પ્રનતડક્રયા આપી છે, જેમકે જોિમની આકારણી, કોપોરેટ 
મોનીટરીંર્ અન ેર્જહરે ડરપોટીંર્. 
 
 

http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
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C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો  
માનવ અનધકાર એ કાયદાઓની પદ્ધનત છે, જે બને્ન અનધકાર સ્થાનનક અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માનવ 
અનધકારોને પ્રોત્સાડહત કરવા બનાવવામા ં આવી છે. સૌથી ર્જણીતી આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અનધકાર 
ઇસસ્ુમેસટ  દ ્નુનવસગલ ડિટટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (્િુીએચઆર) છે, જે ્નુાઈટેિ નેર્ન જનરલ 
એસેમ્બ્લી દ્વારા 1948મા ંસ્વીકારવામા ંઆવી છે. તેમ છતા ંકે ્િુીએચઆર રે્ર-બધંનકતાગ ઠરાવ છે, તેને 
હવે આંતરરાષ્ટ્રીય રૂડઢર્ત કાયદાનુ ંમખુ્ય ઘટક ર્ણવામા ંઆવે છે. 
 

્િુીએચઆરમા ં30  કલમો છે. સૌથી વધ ુિાનર્ી િેત્ર સાથે સબંનંધત નીચેના સાથે સબંનંધત છે:   
 રોજર્ાર અનધકાર, જેવા ંકે કામની ન્સ્થનત, આરામ અને નવરાર્, અને જીવન ધોરણ (કલમો 23, 

24, 25); 
 હરવા-ફરવાની સ્વતતં્રતા, અબભપ્રાય અને મિંળ (કલમો 13, 19 અને 20); 
 ગલુામી અથવા સેવાની અવનધ અથવા હલકાપણાની ભાવના અન ેસર્જ માથંી સ્વતતં્રતા (કલમો 

4 અન ે5); 

 મટુત અને ર્ૌરવ માટે સમાન નાર્ડરક અનધકારો અને ભેદભાવથી મટુત (કલમો 1 અને 2). 

 

વધમુા ં ્િુીએચઆરમા ં નવ મખુ્ય આંતરરાષ્ટ્રીય માનવ અનધકારો સનંધઓ છે, દેર્ના રાજ્યો દ્વારા 
અમલીકૃત (જુઓ http://www2.ohchr.org/english/law/)  આમા ંસમાનવષ્ટ્ટ છે: 

 નાર્ડરક અને રાજકીય હક્કો પર આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર (સીસીપીઆર) 

 આનથિક, સામાજજક અને સાસં્કૃનતક હક્કો પર આંતરરાષ્ટ્રીય કરાર (સીઈએસસીઆર) 

 ર્જતીય ભેદભાવ નાબદૂી પર સમંેલન (સીઈઆરિી)  
 મડહલાઓ સામે બધા સ્વરૂપોના ભેદભાવની નાબદૂી પર સમેંલન (સીઈિીએિબ્લ્્)ુ 

 બાળકોના હક પર સમંેલન (સીઆરસી) 
 

વિગ 2003 મા,ં ્એુન માનવ અનધકાર કનમર્ન માનવ અનધકારો સબંનંધત રાસસનેર્નલ કોપોરેર્સસની 
જવાબદારી અને અસય વેપાર સાહસો ઉપર ડ્રાફ્ટ નનયમો બનાવયા. ડ્રાફ્ટ નનયમો વેપારની જવાબદારીઓ 
માનવ અનધકારોને  તેમની પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ં પ્રોત્સાડહત કરવા ઓળિે છે અને તેમની પ્રડક્રયાઓની 
માનવ અનધકારો પર થતી અસરો નવિે તેમને ર્જણકાર બનાવવા પર્લા ંલે છે. 
 

િાષ્રીય કાયદાઓ  
મોટાભાર્ના દેર્ોમા ં રાષ્ટ્રીય કાયદાઓમા ં પણ માનવ અનધકાર નસદ્ધાતંો સ્થાનપત થયેલા છે. તે એ 
સનુનનશ્ચત કરવા મહત્વના છે કે બધા વયાપારીક કાયો આ કાયદાડકય નસદ્ધાતંોની ર્જણકાર છે અને તેનો 
સમાવેર્ કરે છે. હાલના વિોમા,ં કેટલીક રાષ્ટ્રીય અદાલતોએ સ્વીકા્ુું છે અથવા આરોપના મકુદ્દમાને 
પ્રોત્સાહન આપ્્ુ ં છે કે જે બહરુાષ્ટ્રીય કંપનીઓનુ ં બીર્જ દેર્મા ં માનવ અનધકારોના ઉલ્લઘંનમા ં ફાળો 
આપ્યો છે.  
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D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી: વેપારના સજંોર્ોને યોગ્ય જોિમ આકારણી કરવી એ ચકાસવા કે ત્યા ં માનવ 
અનધકારના ઉલ્લઘંન નુ ંજોિમ છે. ્નુનવસગલ િેટલેરેર્ન ઑફ હ્મુન રાઈટ્સ પર આપેલ સલંગ્ન કોલમ 
ધ્યાનમા ંલો. મળૂભતૂ જોિમ આકારણી નમનૂા માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ.  
 

જોિમ આકારણીએ ર્ોધવા મદદરૂપ થરે્ કે શુ ંનીચેના પર્લાઓ પણ મદદ કરી ર્કે છે: 
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:   સનુનનશ્ચત કરો કે અનભુવી સચંાલક માનવ અનધકારના મદુા નવરે્ 

અનપુાલન માટે જવાબદારીના બધા િેત્રોના  મખુ્ય જોિમ િેત્રો અંરે્ ર્જણકારી ધરાવતો હોય.   
 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  માનવ અનધકારોને માન આપતા વેપારની પ્રનતબદ્ધતાને 
દર્ાગવતી લબેિત નીનત નવકસાવો. મદુ્દાનુ ં મહત્વ, નીનતનો હતે ુ અને કમગચારીઓ અને ઠેકેદારો ની 
અપેિાઓ સમર્જવો. વેપાર ના નનણગયો લેતી વિતે માનવ અનધકારોને ધ્યાનમા ંલવેાની પ્રડક્રયા 
નવકસાવો, જ્યા ંસબંનંધત હોય. 

 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર માનવાનધકારો અંરે્ વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે:  
 

 ્નુાઈટેિ નેર્સસ – માનવ અનધકારની સાવગનત્રક ઘોિણા 
http://www.un.org/Overview/rights.html  

 ્નુાઈટેિ નેર્ન ઓડફસ ઓફ દ હાય કનમર્નર ફોર હ્મુન રાઈટ્સ 
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx  

 બબઝનેસ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ – જ્વેલરી 
http://www.business-

humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery  

 હ્મુન રાઈટ્સ વૉચ – બબઝનેસ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ 

http://www.hrw.org/doc/?t=corporations  

 2008  ્નુાઈટેિ નેર્નના પ્રનતનનનધઓ દ્વારા હ્મુન રાઈટ્સ એસિ બબઝનેસ પર નવનર્ષ્ટ્ટ ડરપોટગ , 
જહોન ઋજી  
www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf   

 માનવ અનધકાર ભાિાતંરીત: વેપાર સદંબભિત માર્ગદનર્િકા 
http://www.law.monash.edu.au/castancentre/publications/human-rights-translated.pdf 

 આઈસીએમએમ પ્રકાર્ન ’ હ્મુન રાઈટ્સ’ ધાત ુઅને િોદકામ ઉદ્યોર્મા ં (2009) 

www.icmm.com/document/642 

 
 

 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ohchr.org/EN/Issues/Pages/WhatareHumanRights.aspx
http://www.business-humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery
http://www.business-humanrights.org/Categories/Sectors/Consumerproductsretail/Jewellery
http://www.hrw.org/doc/?t=corporations
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-report-7-Apr-2008.pdf
http://www.law.monash.edu.au/castancentre/publications/human-rights-translated.pdf
http://www.icmm.com/document/642
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ધોરણ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.2)  બાળમજૂરી અને ્વુાન વયન્ટતઓ 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

બાળમજૂરી એ હમેંર્ા કામ કે જે બાળકોને તેમના બાળપણ, તેમની િમતા અને તેમને ર્ૌરવથી વબંચત 
કરે છે તેના દ્વારા વયાખ્યાયીત કરવામા ં આવે છે અને તે તેમના સામાજજક, ર્ારીડરક અને માનનસક 
નવકાસ માટે હાનનકારક છે. ્વુાન વયન્ટત કે જે કોઈ પણ કારીર્ર કે જેની ઉંમર કામ કરવાની ઉંમરથી 
વધ ુઅને 18 વિગની ઉંમરની અંદર હોય.  
(સ્ત્રોત:  http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm ) 
 

 

COPનો બાળમજૂિી અને યવુાન વ્યન્ક્તનો નવભાર્ દરેક સનુવધાના કમગચારીઓને લાગ ુછે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

બાળમજૂરી એ સૌથી ઉછચ સ્તરીય અને વયાપક રીતે નનિંદાત્મક સામાજજક પ્રભાવ ના  મદુ્દાઓ પૈકીનુ ંએક 
છે. તે વૈનશ્વક 5-17 વિગની ઉંમરના 200 લાિ બાળ મજૂરો કરતા ંવધ ુસાથે વયાપક ર્ણવામા ંઆવે છે. 
બાળમજૂરી સામાસય રીતે જે બાળકોના ર્ાળા જીવન ને અવરોધે છે તેમ સદંબભિત કરવામા ંઆવે છે. તે 
બાળકોની ર્ાળાએ જવાની તક થી વબંચત કરવાની , સમય કરતા વહલેા ંર્ાળા છોિવાની અથવા તેમને 
ર્ાળા અને મારં્ણીનુ ં કામ સાથે કરવાનુ ં હોય છે. ચોક્કસ પ્રકારના કામ સખં્યાબધં પડરબળોને આધારે 
બાળમજૂરી તરીકે નનિેધ હોય છે. આમા ંબાળકની વય, પ્રકાર અને કામ કરવાના કલાકો, કામ કરવાની 
પડરન્સ્થનત અને વયન્ટતર્ત દેર્ો અને િેત્રોની કાયદાડકય કાયગરેિાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

જેમા ંબાળમજૂરી થાય છે તે સદંભગ અને તેની અસરો સમજવી અર્ત્યની છે. નવનવધ કારણો હોય છે કે 
બાળકોને કેમ કામ આપવામા ંઆવે, પરંત ુમખુ્ય કારણ આનથિક જરૂડરયાતોમાનં ુ ંએક છે. આંનર્ક આનથિક 
સજંોર્ોમા ં પડરવાર બાળકની અજર્જત આવક પર આધાડરત હોય છે. આમ છતા,ં બાળમજૂરી આિરે 
આનથિક વદૃ્ધદ્ધ અને નવકાસને અવરોધે છે. તે બાળકોને ઉત્પાદક અને નર્ષ્ટ્ટ કાયગ માટે ભણતર મેળવવાની 
તક થી  વબંચત રાિે છે, તેમને પખુ્ત વયમા ંઓછી ડકિંમત અને બબન-કુર્ળ નોકરીથી વબંચત રાિે છે. 
બાળ મજૂરીની પખુ્તોના કામની પડરન્સ્થનત પર, વેતન સ્તર પર નીચેની તરફ દબાણ બનાવવુ ંઅને 
પખુ્તોના બેરોજર્ારી દર વધારવા તરફ દોરી જવા જેવી નકારાત્મક અસરો હોય છે. આ બાબતો 
ર્રીબોની સમસ્યાને મજબતૂ બનાવે છે અને નવકાસનો અભાવ કે જે બાળ મજૂરીને પ્રથમ સ્થાને લાવે છે. 
પડરણામ,ે બાળ મજૂરીને સબંોધવુ ંએ જડટલ મદુ્દો છે અને દુભાગગ્યે હમેંર્ા ફટત બાળકોને કામના સ્થળે 
બહાર કાઢવાની બાબત નથી. તેને આનથિક ચલણ અને નવકલ્પની સવંેદનર્ીલતા સાથ ેધ્યાનમા ંલેવાવો 
જોઈએ. 
 
 
 
 
 

http://www.ilo.org/ipec/facts/lang--en/index.htm
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C. મખુ્ય  ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય િમેંલનો  
આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સસં્થા (ILO), નત્રપિી ્નુાઈટેિ નેર્સસ એજસસીએ બાળમજૂરી પર બે મખુ્ય 
કસવેર્ન પસાર કયાગ છે. આ લઘિુમ વિગ કસવેર્ન 138 (1973) અને બાળ મજૂરીના સૌથી િરાબ 
સ્વરૂપનુ ંકસવેર્ન 182 (1999).  આ સમેંલનો બે મખુ્ય બાળ મજૂરીના અબભર્મને વયાખ્યાયીત કરે છે : 
વય અને કાયગ. વય આધાડરત વયાખ્યા મજુબ, ચોક્કસ વયની નીચેના બાળકોએ કામ કરવુ ંજોઈએ નડહ. 
કાયગ આધાડરત વયાખ્યાને આધારે, બાળ મજૂરીને બાળક પર તેમની નકારાત્મક અસરોને આધારે વર્ીકૃત 
કરવામા ંઆવે છે. 
 

ILOની વય આધાડરત વયાખ્યા ILOની સમંેલન 138 મા ંઆપવામા ંઆવી છે, જેણે કામ કરવાની 
લઘિુમ વય 15 (નવકાસર્ીલ દેર્ોમા ં14), અથવા વૈધાનનક ર્ાળા છોિવાની વય, જે વધ ુહોય તે 
નક્કી કરી છે, જેમા ંબે મખુ્ય અપવાદો છે:  
 ઓછામા ંઓછી 13 લઘિુમ વય (નવકાસર્ીલ દેર્ોમા ં12) હલકા કામો માટે કે જે તરૂણ ના 

નવકાસને નકુસાન નડહ કરે કે  ર્ાળાની હાજરીમા ંઅવરોધરૂપ નડહ બને;  
 જોિમી કામ માટે ઉછચ લઘિુમ વય 18.     

 

ILO ભલામણ 146ને આરજેસીની વયવહારોની સડંહતામા ંસદંબભિત કરવામા ંઆવે છે કે જે ભલામણ કરે છે 
કે ન્સ્થનત લઘતુમ વય 16 તરફ જવી જોઈએ (જયા ંતે હજી 15 કે તેથી નીચે છે.)  
  

ILO કાયગ-આધાડરત વયાખ્યા કામના પ્રકારન ે”જોિમી કામના” અને ’હલકા કામના’ સદંભગમા ંવણગવે 
છે, અને બાળ મજૂરીના િરાબ સ્વરૂપને પ્રનતબનંધત કરે છે. 
 જોખમી કાયો:  કામ કે જે બાળકોની ર્ારીડરક અન ેમાનનસક સ્વસ્થતાને જોિમમા ંમકેૂ છે, તેના 

કામના પ્રકારને કારણે, અથવા તે જે પડરન્સ્થનતમા ં થી રહ્ુ ં છે તેને કારણે. જોિમી કામના 
ઉદાહરણોમા ંસમાનવષ્ટ્ટ છે:  

 ભરૂ્ભગ, પાણીની અંદર િતરનાક ઊંચાઈ અથવા બનંધયાર જગ્યામા ંકામ;  

 િતરનાક યતં્રો અથવા સાધનો અથવા જેમા ંભારે વજનનો સમાવેર્ થતો હોય તેની 
સાથે કામ;  

 બબન-આરોગ્યપ્રદ વાતાવરણમા ં કામ કે જે બાળકોને જોિમી પદાથો સામે લાવે છે 
(જેમકે કેનમકલ અને પેસ્ટીસાઈડ્સ), તાપમાન, ઘોંઘાટ કે કંપન;  

 કામ કે જેમા ં અસરુબિત અથવા િતરનાક ર્જતે સચંાબલત પ્રયાસો હોય (ઉદાહરણ 
તરીકે ભારે વજન ઊંચકવા બાળકોની જરૂડરયાત); 

 િાસ મશૂ્કેલ પડરન્સ્થનતઓમા ંકામ, જેમકે, વધ ુકલાકો, રાત્ર ેઅથવા જ્યા ંએક બાળક 
નોકરીદાતાઓ ની જગ્યા સધુી મયાગડદત હોય.  
 

 િળવા કાયો:  ILO સમંેલન  138 એ દેર્ોને નવનર્ષ્ટ્ટ સજંોર્ોમા ં તરૂણ વયન્ટતઓ માટે વય 
ઓછામા ંઓછી 13 (12 નવકાસર્ીલ દેર્ોમા)ં હળવા કાયો કરવા માટે નક્કી કરવાની પરવાનર્ી 
આપી છે. ચોક્કસ કામ તરૂણ વયન્ટત માટે હળવુ ં છે કે નહી તે નક્કી કરવા ધ્યાનમા ં લેવાતા ં
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પડરબળો: કામના કલાકો, ર્ાળામા ં હાજરી અને દેિાવ, અને કામનુ ંવાતાવરણ. જ્યારે સ્પષ્ટ્ટ 
રીતે જણાવેલુ ંન હોય, હળવુ ંકાયગ એ ઔદ્યોબર્ક કામથી સામાસય રીતે બહારનુ ંહોય છે. હળવુ ં
કાયગ આ મજુબ વયાખ્યાયીત કરવામા ંઆવે છે: 
 

 કામ કે જે તરૂણ વયન્ટતના આરોગ્ય કે નવકાસને નકુસાનકારક નથી; અન ે
 કામ કે જે તેમની ર્ાળામા ંહાજરીને અવરોધત ુ ંનથી 

 
 બાળ મજૂિીન ુ ં ખિાબમા ં ખિાબ સ્વરૂપ: ILO સમંેલન  182  ’ બાળક મજૂરોની બબનર્રતી 

િરાબમા ં િરાબ સ્વરૂપ’ના તાત્કાબલક નાર્ માટે ડહમાયત કરે છે અને 18 વિગથી નીચેની 
વયનાને બાળક તરીકે વયાખ્યાનયત કરે છે. બાળક મજૂરોની િરાબમા ં િરાબ સ્વરૂપ’ વેઠની 
ગલુામી વેપાર, અને અસય સ્વરૂપોની બળજબરીપવૂગકનુ ં કામ, સર્સ્ત્ર સઘંિગ ઉપયોર્ માટે 
પાિવામા ં આવતી ફરજ, દેહ વયાપાર, અશ્લીલતા, અને અસય રે્રકાનનૂી ડક્રયા દ્વારા 
વયાખ્યાયીત કરવામા ંઆવે છે.  

 

સારારં્મા:ં 
 લઘતુ્તમ વય કે જેમા ંબાળકો કામ 

ર્રૂ કિી ર્કે  
ધવકાિર્ીલ દેર્ો માટે ર્ક્ય અપવાદો 

જોિમી કાયો 18 (અથવા 16ની નીચે કિક ર્રતો 
હઠેળ) 

18 (અથવા 16ની નીચે કિક ર્રતો 
હઠેળ) 

મળૂ લઘિુમ વય 15 14 

હળવા કાયો 13-15 12-14 

સ્ત્રોત: બાળ મજૂરી નાબદૂી પર ILO આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રોગ્રામ (IPEC) – બાળ મજૂરી  નવરે્  
 

સમંેલનો 138 અને 182 ILO દ્વારા 'કોર સમંેલનો’ મા ંનાના જૂથમા,ં 1998 મળૂભતૂ નસદ્ધાતંોની ઘોિણા 
અને કામના સ્થળે હક્ક હઠેળ સામેલ છે. બધા ILO સભ્ય દેિો  કોર સમંેલનોને પ્રોત્સાહન આપવા અને 
માન આપવા તેઓ તેમન ેબહાલી આપે છે કે નડહ તે ધ્યાનમા ંન લેતા ંબધંાયેલ છે. 
 

િાષ્રીય કાયદાઓ  
મોટાભાર્ના દેર્ોમા ંલઘિુમ કામ કરવાની વય સાથે કામ કરવાના રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ છે, હમંેર્ા નવનવધ 
િેત્રોમા ંમાટે િાસ જોર્વાઈઓ સાથે. ઉદાહરણ તરીકે, ભારતીય મજૂર કાયદાએ કામ કરવાની સામાસય 
લઘિુમ વય સ્થાનપત કરી નથી, પરંત ુ બાળ મજૂરી (પ્રનતબધં અને નનયમન) કાયદો (1986) 18થી 
નીચેની વય માટેની રોજર્ારીને જોિમી વયવસાયો શ્રેણીમા,ં િોદકામ અને રત્ન કાપવા અન ેપોલીસ 
કરવા સડહત પ્રનતબનંધત કયો છે. આરજેસી સભ્યોએ દેર્ના કાયદાઓની જરૂડરયાતો જ્યા ંઆ આઇએલઓ 
કરતા ંઆકરા ધોરણો નક્કી કરેલ છે. 
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D. સકૂ્ષચત  વ્યવસ્થાપન  અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  વેપાર સજંોર્ોને યોગ્ય જોિમ આકારણી કરવી જ્યા ંબાળ મજૂરીનુ ંજોિમ હોય 
તેની આકારણી કરવી. સ્નૂતમ તરીકે, જોિમી રોજર્ારના િેત્રો  અને કાયો સામે વતગમાન કાયગકર વય 
નક્કી કરવી. સનુનનશ્ચત કરો કે 18 વિગની નીચેના કાયગકર જોિમી કામમા ં સામલે ન હોય. જોિમ 
આકારણી નમનૂા માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ. 
 

જોિમ આકારણી તે નક્કી કરવા કે શુ ંનીચેના પર્લા ંપણ મદદરૂપ છે: 
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  સનુનનશ્ચત કરો કે બાળ મજૂરીનો મદુ્દાની ર્જણકારી અને જવાબદારી એ 
અનભુવી વયવસ્થાપન ના કાયોનો એક ભાર્ હોય, જેમકે માનવ સસંાધન.  

 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:   બાળ મજૂરી સામે લેબિત પોબલસી નવકસાવવી. મદુ્દાઓ, નીનતના 
હતેઓૂ, અને કમગચારીઓ અને ઠેકેદારો ની અપેિાઓનુ ંમહત્વ સમર્જવવુ.ં ભરતી કરવા પહલેા ંવય 
ચકાસણીની અસરકારક પ્રણાલી નવકસાવવી.   

 

 િેકોડગ િાખવા:  કામદારોની વયના પરુાવાની દસ્તાવેજીત નકલોને ફાઈલમા ં સાચવવી. કોઈ પણ 
સભંનવત િામીઓની તપાસ કરો.  

 

જ્યા ંકોઈ પણ બાળક રોજર્ારીમા ંહોય તેવુ ંર્જણવામા ંઆવે: 
 

 યાદ રાિો કે બાળ મજૂરોના ઉદાહરણોમા ંસ્થાનનક સજંોર્ોને ધ્યાનમા ંલઈ પ્રત્યાઘાતો આપવા 
જોઈએ.   

 સનુનનશ્ચત કરો કે બાળકો દ્વારા કરાતા હળવા કાયો ર્ાળામા ંઅવરોધરૂપ નથી બનતા. સરંબચત 
ઔપચાડરક નર્િણ કાયગક્રમ તરૂણ લોકોને રોજર્ાર મેળવવામા ંસમથગન કરતા હોવા જોઇએ.   

 સનુનનશ્ચત કરો કે રોજર્ાર મેળવતા કોઈ પણ બાળકને યોગ્ય ચકુવણી મળે, રાત્રે ઓછામા ંઓછો 
12 કલાક આરામ કરવાનો સમય અન ેઅઠવાડિક આરામના ડદવસો અને ઓવરટાઈમમા ંકામ 
કરે નડહ.  

 યોગ્ય ઉપાય વ્હૂરચનાઓ  બબન કોસફોમગસસ ઉદાહરણ માટે ILO સમંેલનો અને /અથવા લાગ ુ
કાયદાઓ સાથ ેકામ કરવા માટે નવકનસત કરો.   
 

o જો બાળકો જોિમી કાયગ કરતા મળે, સારો પ્રયાસ એ છે કે તેમને આ કાયો માથંી તરત 
જ દૂર કરો. 

0 જો જોિમી કાયોમા ં સકંળયેલા ન હોય, બાળકોને કામ માથંી દૂર કરવા કરતા તેમનુ ં
સમથગન કરવુ ંજોઈએ, ત્યા ંસધુી કે તેમના પડરવાર માટે પરૂતા વૈકચ્લ્પક સ્ત્રોતનો ટેકો ન 
મળે. બાળકો માટે સારી ગણુવિાનુ ં ભણતર ના પહોંચની ચાવી વાસ્તનવક સભંાવના 
સાથેની સાથગક રોજર્ારી જ્યારે તેઓ ર્ાળા છોિે ત્યારે છે. આ િાસ કરીને અર્ત્યનુ ંછે કે તે 
બાળકો જો રોજર્ાર માથંી દૂર કરવામા ંઆવે તો તેઓ અનનયનંત્રત કામની પડરન્સ્થનતમા ં
અસય સસં્થામા ંકામ કરી ર્કે છે. 
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o આરજેસી પદ્ધનત હઠેળ, ઉપર મજુબ બાળ મજૂરીનો ઉપાય જડટલ ભરં્ની પડરન્સ્થનત 
તરીકે ર્ણવામા ં આવરે્ નડહ. આમ છતા ં વેપારે કોઈપણ વધારાના બાળકોને 
રોજર્ારીએ રાિતા અટકાવવા પ્રણાલી નવકસાવવી પિર્ે.  

 સમથગન કરતા સમદુાય નવકાસ કાયગક્રમો ધ્યાનમા ંલો કે જેનો હતે ૂબાળ મજૂરીના મળૂ કારણો દૂર 
કરવાનો છે. આ સામાસય રીતે અસય એજસસીઓ જેવી કે રાષ્ટ્રીય અને સ્થાનનક સરકાર, વેપાર 
સઘંો, બબન સરકારી સરં્ઠનો, અને સામદુાનયક જૂથોના સહયોર્થી અમલ કરી ર્કાય છે.  

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ્સ  ઉપર બાળ મજૂરી મદૂ્દાઓ પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 બાળ મજૂરી નાબદૂી પર આંતરરાષ્ટ્રીય કાયગક્રમ (આઈપીઈસી): 
 www.ilo.org/ipec/index.htm 

 ્નુાઈટેિ નેર્સસ વૈનશ્વક કોમ્પેટટ – નસદ્ધાતં  5 બાળ મજૂરી ઉપર: 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html  

 લઘિુમ વય ઉપર ILO સમંેલન 138 (1976):   

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138  

 લઘિુમ વય ઉપર ILO ભલામણો 146  (1976):   

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R146  

 બાળ મજૂરીના સૌથી િરાબ સ્વરૂપો  ILO સમંેલન 182 (1999): 

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C182  

 ્નુીસેફ ્કેુની બાળ મજૂરી સ્ત્રોતની માર્ગદનર્િકા 
http://www.unicef.org.uk/campaigns/publications/clrg/index.asp 

 એસએ 8000 સામાજજક જવાબદારી આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ (2001) 

www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710   

 સામાજજક જવાબદારીઓ પર વેપાર – સબંિપ્તમા ંબાળ મજૂરી મદુ્દાઓ  
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49773 

 

http://www.ilo.org/ipec/index.htm
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle5.html
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.unicef.org.uk/campaigns/publications/clrg/index.asp
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49773
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.3) બળજબરીપવૂગકનો શ્રમ  

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

બળજબરીપવૂગકનો શ્રમ એવુ ંકોઈપણ કાયગ અથવા સેવા છે જે દંિની વસલૂી અંતર્ગત સરકાર, કંપનીઓ દ્વારા 
કરાવવામા ંઆવ ેછે, અન ેજેને કરવા માટે કોઈ પણ વયન્ટતએ સ્વેછછાપવૂગક ઇછછા દર્ાગવેલ હોતી નથી. તે એવા ં
કાયગ અથવા સવેાનો પણ ઉલ્લિે કરે છે જેની મારં્ ઋણની પનુ:ચકુવણીના હતે ુતરીકે કરવામા ંઆવી હોય છે.  

(સ્ત્રોત: સામાજજક જવાબદારી 8000 આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ, 2001)   

 

COPનો બળજબિીપવૂગકનો શ્રમ નવભાર્ કમગચારીઓ સાથેની બધી જ સનુવધાઓને લાગ ુપિે છે.  

 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 

એ હવે સામાસયપણે સ્વીકૃત છે કે બળજબરીપવૂગકના શ્રમના ઘણા ંસ્વરૂપો હોઇ ર્કે છે અન ેવયાપક છે. એવા ં
અનમુાનો છે કે 12 લાિ કરતા ંવધ ુલોકો વૈનશ્વક સ્તરે આ પડરન્સ્થનતમા ંફસાયલેા છે. કામદારોન ેવેતન અન ે

અસય વળતર પરૂા પાિવાનો અથગ જરૂરી રીત ેએવો નથી કે શ્રમ બળજબરીપવૂગક અથવા ફરજજયાત નથી. 
બળજબરીપવૂગકના શ્રમમા ં એવી પડરન્સ્થનતઓનો પણ સમાવરે્ થાય છે જ્યા ં કામદારોને મખુ્ય બાબતોથી 
વબંચત રાિવાની ધમકીઓ આપવામા ંઆવ ે છે. આમા ંવતેનો અન ેિોરાક બધં કરી દેવા, ર્ારીડરક અથવા 
ર્જનતય ડહિંસાની ધમકી અથવા નકુસાન, અથવા કામદારોની ડહલચાલોને મયાગડદત કરી દેવાનો સમાવેર્ થઈ 

ર્કે છે.   

 

બળજબરીપવૂગકના શ્રમના કેટલાકં ચોક્કસ ઉદાહરણો કે જે હીરા અને સોનાના ઝવેરાતની પરુવઠા 
શ્ ૃિંલામા ંસલંગ્ન હોય ર્કે છે તેમા ંનીચેની બાબતોનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે:  
 

 દસ્તાવેજીકિણને િોકવ ુ ંઅને િાખી મકૂવ ુ ં:  જ્યા ંએક રોજર્ારદાતા ઓળિ દસ્તાવેજો અને/અથવા 
પાસપોટડગસ લઈ લે છે, તે કમગચારી માટે રોજર્ારને છોિી જવુ ંમશુ્કેલ બનાવી મકેૂ છે. જ્યા ંઆવા 
દસ્તાવેજો સરુિાના હતેસુર જમા કરાવવામા ંઆવે છે, આ માત્ર એક હરં્ામી વયવસ્થા હોવી જોઇએ.   

 ઋણ-ગલુામી : આ દેવાદાર દ્વારા સમય જતા ં ઋણ માટેની ર્જમીનર્ીરીની રૂએ તનેી/તેણીની 
વયન્ટતર્ત સવેાઓની (અથવા તેના/તેણીના નનયતં્રણ હઠેળના વયન્ટતની) આજીજીમાથંી ઉદભવી 
ર્કે છે. ક્યારેક કામદારોને ધીમ-ેધીમે તેમની વતેન િમતા ઉપરાતં, જેમ કે આર્ોતરા વેતન 
આપીન,ે દુકાનમા ંબાકી અને નધરાણો ઋણ વધારવા દેવામા ંઆવે છે. આ ઘણા ંવિો સધુી સતત 
ગલુામીની ન્સ્થનતની રચના કરી ર્કે છે, જ્યા ં કામદારો માત્ર દેવુ ંઅથવા આવા દેવામાથંી ઉત્પન્ન 
થતા વયાજની ચકુવણી માટે જ વેતન કમાણી કરતા હોય છે. ઘણા ં ડકસ્સાઓમા,ં આજીજી કરેલી 
સેવાઓના મલુ્યની વાજબી રીતે આકારણી કરવામા ંઆવેલી હોતી નથી અને/અથવા તેને ઋણની 
પતાવટ પ્રત્યે યોગ્ય રીતે લાગ ુકરવામા ંઆવતી નથી.   

 કિાિબદ્ શ્રમ : કરારબદ્ધ શ્રમ ત્યારે ઉદભવ ેછે જ્યારે ત્રાડહત પિ, મોટા ભારે્ માતાનપતા અથવા વાલી, 
નાણાનંી બદલીમા ંકામદારનો પ્રસ્તાવ મકેૂ છે. આ પડરન્સ્થનતમા,ં કામદારે એક નક્કી કરવામા ંઆવેલા 
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સમયર્ાળા માટે, અથવા તો માબલક નક્કી કરે કે તેઓને વાજબી મલૂ્ય પ્રાપ્ત થઈ ચકૂ્ુ ંછે ત્યા ંસધુી કામ 

કરવુ ંપિે છે.   

 ફિજજયાત કામ : આવુ ંત્યા ંબને છે જ્યા ંસ્થાનનક લોકોએ,  સરકાર અથવા સ્થાનનક સિામિંળ દ્વારા 
ભયના ઓથાર હઠેળ ર્જહરે કામોમા ં નોંધપાત્ર સહાય પરૂી પાિવાની હોય છે. ફરજજયાત કામના 
અસય સ્વરૂપમા ંકામ બળજબરીપવૂગક વધ ુસમય માટેનુ ંહોય છે, જ્યા ંકામદારો પ્રનતકારના ભય નવના 
વધારાના સમયને નકારી કાઢવા અસમથગ છે.   

 ર્ાિીરિક કેદ અથવા/અને મૌક્ષખક અથવા ર્ાિીરિક ધમકી :  કાયગ સ્થળની અંદર જ કામદારોને 
ર્ારીડરક કેદ, અથવા કામદારો પર ફેટટરીના મેદાન અને પરસાળ છોિી જવા પર રે્રવાજબી 
પ્રનતબધંો, કામદારોની સ્વતતં્રતા પર કાપ હોય છે. કામદાર જો રોજર્ાર છોિીને ર્જય તેવા ંડકસ્સામા ં
ભરં્ના સ્વરૂપોમા ંર્ારીડરક સર્જ અથવા પર્ારની ચકુવણી નહીં કરવાની ધમકીનો સમાવેર્ થાય છે.         

 

એવી પડરન્સ્થનતઓ કે જ્યા ંઉપરોટત પ્રકારના બળજબરીપવૂગકના શ્રમ ઉદભવે છે તેમા ં નનમ્ન બાબતોનો 
પણ સમાવેર્ થઈ ર્કે છે: 

 

 તસ્કિી :  તસ્કરો કામદારોના દસ્તાવેજો કબજે કરીને અથવા તેમની રોકિ ચકૂવણી અથવા નધરાણ 
દ્વારા તેમના પર કબજો જમાવીને પોતાની ર્જતને જ જીવલેણ ન્સ્થનતમા ંમકૂી દઈ ર્કે છે. તસ્કરો, 
તેમની સાથે જોિાયેલી વયન્ટતને, કે ર્તંવય સ્થળ પર નોકરીદાતાઓ, પોતાના નર્કારને ક્ુ ં કામ 
કરવુ ં અને કઈ પડરન્સ્થનતમા ંકરવુ,ં તેના ંમાટે કોઈ જ પસદંર્ી આપતા ંનથી.   

 સ્થળાતંિીત શ્રધમક : સ્થળાતંરીત કામદારો રે્રકાયદેસર અથવા પ્રનતબનંધત રોજર્ાર ન્સ્થનત 
ધરાવતા ંહોય તેમ બની ર્કે છે, આનથિક રીતે નકુસાનકારક હોય ર્કે છે, અન/ેઅથવા ભેદભાવને 
આનધન વરં્ીય જૂથના સભ્યો હોય ર્કે છે. જુલમી ભરતીકારો અથવા શ્રનમક મધ્યસ્થીઓ દ્વારા આ 
પડરબળોનો રે્રવાજબી રીતે ઉપયોર્ થઈ ર્કે છે, જેઓ ઓળિ દસ્તાવજેો કાઢી લેતા ંહોય છે અન ે
કામદારોને ર્જહરે કરી દેવા અથવા દેર્નનકાલનો ભય દેિાિતા ંહોય છે. આવી ધમકીઓનો સામનો 
કરીન,ે સ્થળાતંરીત કામદારો કામના નીચા ધોરણોવાળી પડરન્સ્થનત જેવી કે ઋણ-દાસ્ય અથવા 
કરારબદ્ધ શ્રમને સ્વીકારી ર્કે છે.  

 જેલ કામદાિ : આંતરરાષ્ટ્રીય મજદૂર સરં્ઠન (ILO) કસવેસર્ન હઠેળ જેલ કામદારો ક્યારેક 
બળજબરીપવૂગકના શ્રનમક તરીકે ર્ણતરીમા ંઆવી ર્કે છે, પરંત ુઅમકુ ડકસ્સાઓમા ંતેમને સ્વીકારી 
ર્કાય છે. RJC COP અંતર્ગત કોઈપણ પ્રકારના જેલ શ્રનમક માસય કરવામા ંઆવતા ંનથી.  

 

ઉપરોટતમાથંી એ સ્પષ્ટ્ટ છે કે બળજબરીપવૂગકના મજૂરની હાજરી છે કે કેમ તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ ંએક કપરી 
કવાયત હોય ર્કે છે.  

 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય િમેંલનો  
મટુતપણે કામ આપવાના અનધકારને માનવ અનધકારના સાવગનત્રક ઘોિણાપત્ર (1948)( Universal 

Declaration of Human Rights (1948))ની અનછુછેદ 4મા ં પ્રકાનર્ત કરવામા ં આવી છે, જે દર્ાગવ ે છે કે 

કોઈને પણ ગલુામી અથવા દાસત્વમા ંરાિવામા ંજોઇએ નહીં.  
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આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સરં્ઠન(ILO), એક નત્રપિી સં્ ટુત રાષ્ટ્રોની એજસસી છે, જેણે બળજબરીપવૂગકના શ્રમ પર 

બે મખુ્ય કસવેંર્સસનો સ્વીકાર કયો છે. આ કસવેંર્સસમા ંબળજબરીપવૂગકના શ્રમ (1930) (Forced Labour 

(1930))પર ક્રમાકં 29 અન ે બળજબરીપવૂગકના શ્રમની નાબદૂી (1957) (Abolition of Forced Labour 

(1957))ક્રમાકં 105 સામેલ છે. કસવેંર્ન 29મા ંવયાખ્યાના મખુ્ય પાસા ંએ છે કે તેમા ંજોિમ સમાન અન ેદંિના 
કેટલાકં સ્વરૂપ સકંળાયેલા છે અન ેએ કે કામદારો સ્વેછછાથી કામ કરવા સમંત થતા ંનથી.   
 

કસવેંર્ન 29 અને 105 ને ILO દ્વારા, 1988ના િેટલેરેર્ન ઑફ ફંિામેંટલ નપ્રિંનસપલ્સ ઍંિ રાઈટ્સ એટ વકગ  
અંતર્ગત “મખુ્ય કસવેંર્ન” ના નાના જૂથમા ં સામેલ કરવામા ં આવયા ં છે. તમામ ILO સભ્ય દેર્ો મખુ્ય 

કસવેંર્નને પ્રોત્સાહન આપવા અન ેતેનુ ંસમ્માન કરવા બધંાયલેા છે, પછી ભલ ેતેમણે તેને બહાલી આપી હોય 

કે નહીં.   
 

િાષ્રીય કાયદો  
સલંગ્ન રાષ્ટ્રીય અન ે લાગ ુ થવા પાત્ર સ્થાનનક કાયદા અને નનયમનો તસ્કરી, અનનછછીત ગલુામી, જેલ 

કામદાર અથવા બધંક મજૂરીના િેત્રમા ંહોઈ ર્કે છે. એ જરૂરી છે કે તમામ કાયગિેત્રોના સયાયિેત્રોમા ંતમામ 

સલંગ્ન કાયદા અન ેનનયમનથી વાકેફ હોવુ ંજોઇએ.  

 

D. સચુન કિાયેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમ વ્યવસ્થાપન :  જ્યા ંબળજબરીપવૂગકના શ્રમનુ ંજોિમ હોઈ ર્કે તેવા વયાપારના સજંોર્ોન ેઆકારવા 
માટે યોગ્ય જોિમ આકારણી હાથ ધરો. જે મદુ્દાઓને આવરી લવેાના છે તેમા ંનનમ્નનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે:  

o એજસસીઓ અથવા શ્રનમકો પરૂા પાિનારનો ઉપયોર્ કાળજીપવૂગક નનયનંત્રત કરો. િાતરી કરો કે 

તેઓ તસ્કર સરં્ઠનો સાથ ેજોિાયેલા ન હોય. તપાસ કરો કે તઓે વધ ુપિતી ફી વસલૂ ન કરતા ં
હોય, કામદારોન ેનધરાણના પ્રસ્તાવ ન કરતા ંહોય અથવા કામદારોને એજસસીના બધંનમા ંમકૂી 
દે તેવી સભંવત પ્રણાબલકા ન ધરાવતા ંહોય,   

o જ્યા ંસ્થાનાતંડરત કામદારો રોકાયેલા હોય, ત્યા ંનનમણકૂની પ્રડક્રયાને ચકાસી જુઓ કે તેમા ંકોઈ 

પ્રકારની બળજબરી સામેલ ન આવતી હોય.   

મળૂભતૂ જોિમના મલૂ્યાકંન ટેમ્પલેટ માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ  

 

જોિમનુ ંમલૂ્યાકંન એ નક્કી કરવામા ંમદદ કરર્ ેકે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લા ંપણ સહાયક બની ર્કે છે:  

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: એ પકુ્ષ્ટ્ટ કરો કે બળજબરીપવૂગકના શ્રમના મદુ્દાઓની જવાબદારી અન ેતેના ં
પ્રત્યેની ર્જગનૃિ વડરષ્ટ્ઠ વયવસ્થાપનની કામર્ીરીનો ભાર્ હોય, જેમ કે માનવ સરં્ાધન.   

 

 લેક્ષખત નીધત પ્રરિયા અને કાયગવાિી:  બળજબરીપવૂગક શ્રમની નવરુદ્ધમા ંએક લેબિત નીનત નવકનસત કરો. 
મદુ્દાઓના મહત્વનુ,ં નીનતના ધ્યેય, કમગચારીઓ અન ે કોંરાટટસગની અપેિાઓ અન ે સ્થાનપત કરવામા ં
આવેલી મખુ્ય પ્રડક્રયાઓ સમર્જવો. દાિલા તરીકે:  

o પ્રમાણભતૂ રોજર્ારી કરારોનો ઉપયોર્ કરો, જેમા ંવૈધાનનક અન ેસામડુહક રીત ે સ્વીકારવામા ં
આવેલી ર્રતો, કામના કલાકો અન ેવેતન ભ્થાનંો સમાવેર્ હોય. કામદારોન ેકરવામા ંઆવતી 
ધોરણસરના નનયનમત વેતનની ચકુવણી વસ્તનુા પ્રકારમા ં આપવામા ં આવતા ં મહનેતાણાનં ુ ં
સ્થાન ન લેવુ ંજોઇએ.  
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o ઔપચાડરક રીત ેડહિંસા ના ઉપયોર્ (અથવા ધમકી)પર, દંિના ઉપયોર્(અથવા ધમકી), અથવા 
ધમકાવી-બીવિાવીન ે લાવવાના અભ્યાસો, જેમ કે કોઈ કમગચારી અથવા કોંરાટટર દ્વારા 
ગુિંાર્ીરી પર પ્રનતબધં મકૂો. મખુ્ય કમગચારીઓ અન ેકોંરાટટસગ, િાસ કરીન ેસરુિા કમગચારીઓ 

માટે નીનતર્ત પ્રનર્િણની જરૂડરયાત હોઈ ર્કે છે.    

o કમગચારીઓ માટે ધમકીઓ, ડહિંસાના બનાવો કે અસય નીનત ભરં્ની તેઓ અનામી રહીન ેફડરયાદ 

કરી ર્કે તેવી એક પદ્ધનત ઉપલબ્ધ કરાવો.  
 

 િેકોડગ  જાળવવો : માત્ર ઓળિના દસ્તાવેજો અન ેપાસપોટડગસની નકલો રાિો. જ્યા ંસરુિાના કારણોસર 

અસલ દસ્તાવજેોન ેરાિવામા ંઆવયા ંહોય, તે એક હરં્ામી વયવસ્થા અંતર્ગત હોવુ ંજોઇએ. કામદારોન ે

તેમના દસ્તાવજેોની સરળ પહોંચ હોવી જોઇએ અન ે તેમની કે તેણીના કબર્જમા ં પાછા ં લઈ ર્કવાનો 
અનધકાર હોવો જોઇએ.  

 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ બળજબરીપવૂગકના શ્રમ પરના મદુ્દાઓની વધ ુમાડહતી ધરાવે છે  
 

 એસએ 8000 સામાજજક દાનયત્વ આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ (2001)   

www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710   

 સં્ ટુત રાષ્ટ્ર વનૈશ્વક સધન – બળજબરીપવૂગક અન ેફરજજયાત શ્રમ પર નસદ્ધાતં 4  

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html   

 બળજબરીપવૂગકના શ્રમની સામ ેલિવા માટે ILO દ્વારા નવર્ેિ પર્લાનંો કાયગક્રમ – માડહતી સરં્ાધનો    
www.ilo.org/sapfl/Informationresources/lang--en/index.htm 

 બળજબરીપવૂગક અથવા ફરજજયાત શ્રમ પર ILO કસવેંર્ન 29 (1930) 

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029  

 બળજબરીપવૂગકના શ્રમની નાબદૂી સબંધંી ILO કસવેંર્ન 105 (1957)                      

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105  

 સામાજજક જવાબદારી માટે વયાપાર – બળજબરીપવૂગક શ્રમના મદુ્દાઓનો સિંપે                          

www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50885  
 
 

http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/Principle4.html
http://www.ilo.org/sapfl/Informationresources/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C029
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C105
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50885
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
(COP 2.4)  સરં્ઠનો અને સામડુહક સોદાબાજીની સ્વતતં્રતા  
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા એ કામદારોનો અન ે રોજર્ારદાતાઓનો વયાવસાનયક ડહતોના પ્રોત્સાહન અન ે રિણ 

માટે સ્વતતં્ર રીત ેજૂથ બનાવવાનો કે તેમા ંજોિાવાનો હક છે. સામડુહક સોદાબાજીની એ પ્રડક્રયા છે કે જેના દ્વારા 
રોજર્ારદાતા (અથવા તેમની સસં્થા) અન ેકારીર્રોના સરં્ઠનો (અથવા તેની રે્રહાજરીમા ં, સ્વતતં્ર નન્ટુત 

કામદારોના પ્રનતનનનધ) કામની ર્રતો અને ન્સ્થનત અંરે્ વાટાઘાટ કરે છે. 
(સ્ત્રોત: મળૂભતૂ નસદ્ધાતંો અન ે કામ પરના હક્કો ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સસં્થાનુ ં નનવેદન 

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage)  
 

COPનુ ંિરં્ઠનો અને િામરુિક િોદાબાજીની સ્વતતં્રતાનો નવભાર્ કમગચારી સાથેની બધી સનુવધાઓમા ંલાગ ુ

પિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 

સરં્ઠનની સ્વતતં્રતાનો હક હ્મુન રાઈટ્સની સાવગનત્રક ઘોિણામા ંર્જહરે કરવામા ંઆવયો છે. કામના સ્થળે, 
આનો અથગ સ્વતતં્ર પણે સરં્ઠનો જેવા કે કામદારનુ ંસરં્ઠન અથવા રોજર્ારદાતાનુ ંસરં્ઠનો બનાવવાનો હક. 

એવા કારીર્રો કે જેઓ આવા સરં્ઠનોમા ંજોિાવા માર્તા નથી તેમના પણ અનધકારો સરુબિત છે,અન ેતમેની 
ઇછછાની નવરૂદ્ધ મજબરૂ કરી ર્કતા નથી. સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતાનો અથગ એ નથી કે કંપની કાયગદળ ર્ોઠવવા 
અથવા સરં્ઠનન ે કાયગસ્થળ પર આમતં્રણ આપવુ ં તેનો અથગ એ છે કે રોજર્ારદાતાઓએ કમગચારીઓના 
નનણગયમા ંસરં્ઠનમા ંજોિાવા અથવા કમગચારીઓ માટે તેમની પસદંર્ી માટે ભેદ ઊભો કરવા હસ્તિેપ કરવો 
જોઈએ નડહ. 

 

સામડુહક સોદાબાજીએ સ્વૈચ્છછક પ્રડક્રયા છે કે જે કામદારના પ્રનતનનનધ અન ેરોજર્ારદાતાના પ્રનતનનનધઓ વછચે 
થાય છે. તે સામાસય રીત ેરોજર્ારની ર્રતો અન ેપડરન્સ્થનતની વાટાઘાટ પર કેસરીત હોય છે, જેમકે, વેતન, 
કામના કલાકો, ન્સ્થનતઓ, ફડરયાદ પ્રડક્રયાઓ અન ેદરેક પિના અનધકારો અન ેજવાબદારીઓ. વાટાઘાટનો 
મખુ્ય નસદ્ધાતં એ છે કે તે સારા નવશ્વાસમા ં થવી જોઈએ, જ્યા ં વયાજની સમયમા ં કરારનુ ં પાલન કરવા 
વાસ્તનવક પ્રયાસો કરવામા ંઆવ.ે પિો હમંેર્ા વાટાઘાટના પરસ્પર સ્વીકાયગ પડરણામોન ે’સામડુહક સોદાબાજી 

કરાર’ તરીકે સદંભે છે. જ્યા ંકરારનુ ંપાલન નડહ કરવામા ંઆવ,ે ત્યા ંસમાધાનની શ્રેણીમાથંી નવવાદ પતાવટ 

પ્રડક્રયા મધ્યસ્થી થી લવાદી દ્વારા કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા કેટલીક વાર રાજકીય અન/ેઅથવા આનથિક કારણોને લીધ ેપ્રનતબનંધત હોય છે. કેટલાક 

દેર્ોમા ં અથવા તેમના નવનર્ષ્ટ્ટ આનથિક ઝોનમા,ં અથવા કેટલાક કારીર્રોની શ્રેણીઓ જેવી કે ડહજરતીઓ, 
સ્વતતં્ર વયાપાર સરં્ઠનો માટે સપંણૂગ પ્રનતબનંધત હોય છે. નવકાસર્ીલ દેર્ોમા ંરોજર્ારદાતાઓ કેટલીક વાર 

સરં્ઠનવાદન ે  અવરોધે છે, કારણ કે તેઓ માન ે છે કે સરં્ઠનો નવદેર્ી રોકાણકારોને અટકાવ ે છે. નવકનસત 

દેર્ોમા,ં પણ, રોજર્ારદાતાઓ કેટલીક વિત સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા નવરૂદ્ધ  વયાપાર સરં્ઠનની વાટાઘાટોની 
ર્ન્ટતની ઉપરવટ જવા કામ કરે છે. 

 

http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage
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બધી રીત,ે સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતાને કંપની તરફથી સ્વાસ્્ય અન ેસલામતી અથવા બાળ મજૂરી નાબદૂી જેટલુ ં
ધ્યાન કદાચ નથી મળ્્.ુ આમ છતા ંસરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય  ધ્યાન હાલમા ંવૈનશ્વકરણ, 
િાનર્ીકરણ અને કંપની ઉપર કાયદાડકય઼ કાયોની ધારા દ્વારા વધારવામા ંઆવ્ુ ંછે. તે કંપનીઓ માટે જડટલ 

મદુ્દો છે કારણ કે તે મળૂ માનવ હક્કો માટેની રૂપરેિાના ભાર્ રૂપ છે. કામદારોનુ ંપ્રદર્ગન વૈનશ્વક અથગતતં્રમા ં
સ્થાનનક પ્રનતભાવો ને સરળ બનાવ ેછે અન ેછેવટે, ટકાઉ નવકાસ અન ેરોકાણના આધાર તરીકે સેવા આપ ેછે. 

 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો  
્નુનવસગલ િેટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (1948)ની અનછુછેદ 20મા ંસરં્ઠનની સ્વતતં્રતા સ્થાનપત થયેલ 

છે, જે જણાવ ેછે કે દરેક જણન ે ર્ાનંતપણૂગ સભા અન ેવાટાઘાટનો હક છે, અને કોઈને પણ સરં્ઠનમા ંજોિાવા 
ફરજ પાિી ર્કાર્ ેનડહ. અનછુછેદ 23.4 િાસ વયાપાર સરં્ઠનમા ંજોિાવાનો હક પરૂો પાિ ેછે. 
 

આ હક્કો આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર કાયદામા ં સૌથી વધ ુ વયાખ્યાનયત અન ે નવર્તવાર સમજૂતી સાથ ે છે. 

આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO, નત્રપિી ્નુાઈટેિ નેર્ન એજસસીએ સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા અન ેસામડુહક 

સોદાબાજી પર બે મખુ્ય સમંેલનો અપનાવયા છે: 

 સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા અન ેર્ોઠવણીને અનધકારો પર સમંેલન 87  (1948) 

 સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા અન ેસામડુહક સોદાબાજી પર હક્કો માટે સમંેલન 98  (1949) 

 

સમંેલનો 87 અને 98ને ILO દ્વારા ’મખુ્ય સમંેલનો’ના નાના જૂથમા ંસમાવામા ંઆવયા છે. 1998 િેટલેરેર્ન 

ઓફ ફસિામેસટલ નપ્રન્સસપલ એસિ રાઈટ્સ એટ વકગ  હઠેળ. બધા ILO સભ્ય દેર્ો મખુ્ય સમંેલનોન ેપ્રોત્સાહન 

આપવા અન ેમાન આપવા બધંાયેલા છે, તે ધ્યાનમા ંન લેતા ંકે તેઓએ તેમન ેબહાલી આપી છે કે નડહ. 
 

િાષ્રીય કાયદો  
મોટાભાર્ના રાષ્ટ્રીય મજૂર અને રોજર્ાર કાયદાઓમા ંસરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા, સામડુહક સોદાબાજી અન ેઆને 
ટેકો આપતા માળિા માટે નવનર્ષ્ટ્ટ જોર્વાઈઓ હોય છે. તે  જરૂરી છે કે કાયોના અનધકાર િેત્રના બધા સબંનંધત 

કાયદાથી વાકેફ હોય.  
 

દેર્ કે જેમા ંસરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા પ્રનતબનંધત છે તેમા ંચીન, બમાગ, નવયેતનામ, સાઉદી અરેબબયા, નસડરયા 
અન ેક્બુાનો સમાવેર્ થાય છે. જયા ંસરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા પર કાયદા દ્વારા કાપ મકુાયો હોય, ત્યા ંRJCના 
સભ્યોએ સ્વતતં્ર અન ેમટુત સરં્ઠનો અન ેસોદાબાજી માટે સમાતંર માધ્યમ પરંુૂ પાિવુ ંજોઈએ. આ કારીર્રોની 
નવનર્ષ્ટ્ટ મદુ્દાઓ પર કનમટીની સ્થાપનાને ટેકો આપીન ેથઈ ર્કે છે. 

 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  વેપારના સજંોર્ોને યોગ્ય જોિમ આકારણી એ ઓળિવા કરો કે ત્યા ં  સરં્ઠનોની 
સ્વતતં્રતા અન ે સામડુહક સોદાબાજી જોિમમા ં હોય ર્કે. જોિમ અમકુ દેર્ોમા,ં ઉદ્યોર્ સેટટરોમા ં અથવા 
કેટલાકં વેપાર ભાર્ીદારોમા ં ઉછચ અને વધ ુ સ્પષ્ટ્ટ હોય ર્કે. સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા અથવા સામડુહક 

સોદાબાજીના હક્કોને ટેકો ન મળવાના ડકસ્સાઓમા ંસભંાળપવૂગકના પ્રનતભાવો કે જે સ્થાનનક સજંોર્ોન ેધ્યાનમા ં
લે તે જરૂરી છે. નમનૂારૂપ મળૂ જોિમ આકારણી માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ. 
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જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી: સનુનનશ્ચત કરો કે સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા અન ેસામડુહક સોદાબાજીની પહોંચની 
ર્જણકારી અન ેજવાબદારી અનભુવી વયવસ્થાપનના કાયોનો એક ભાર્ હોય, જેમકે માનવ સરં્ાધન. 

 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ: સરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા અન ેસામડુહક સોદાબાજી ઉપર લેબિત નીનત 

નવકસાવો. મદુ્દાઓનુ ંમહત્વ, નીનતના હતેઓુ, કમગચારી અન ેસરં્ઠનની અપિેાઓ, અન ેમખુ્ય સ્થાનપત 

પ્રણાલીઓ સમર્જવો. સબંનંધત પ્રડક્રયાઓમા ંનીચેનાનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે: 

 

o જ્યા ંસરં્ઠન અથવા સરં્ઠનોનુ ંઅન્સ્તત્વ છે ત્યા ંવેપાર અથવા તેના પ્રનતનનનધઓ સામડુહક કરારના 
અમલના હતેસુર વાટાઘાટ કરવી જોઇએ. એક વિત સામડુહક કરાર પરૂો થઈ ર્જય – કંપની િાત,ે 
સેટટર કે રાષ્ટ્રીય સ્તરે – તે વેપારમા ંલાગ ુથવો જોઈએ. 
 

o કારોબાર દ્વારા કોઈ િાસ સરં્ઠન કે કામદારોના સરં્ઠનોને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ નડહ, કે 

કામદારોને કોઈ એકમા ં જોિાવવા ફરજ પાિવી જોઇએ નડહ. સરં્ઠન પ્રનતનનનધની નનમણકૂ  

રોજર્ારદાતા તરફથી કોઈ પણ અવરોધ કે હસ્તિેપ વર્ર થવી જોઈએ. 

 

o કામ ે રાિવાની, સમાચ્પ્તની અને કામની સમીિાની પ્રડક્રયા સરં્ઠનના સભ્યો સામ ે ભેદભાવપણૂગ 
હોવી જોઇએ નડહ. ફડરયાદ તતં્ર સ્થાનપત થવુ ંજોઇએ કે જેથી કામદારો તેમની બચિંતાઓ જણાવી ર્કે. 

 
o દેર્ોમા,ં અથવા કામદારોની શ્રેણીઓ માટે, જયા ંસરં્ઠનોની સ્વતતં્રતા સીનમત કે પ્રનતબનંધત હોય, 

સમાતંર માધ્યમની ર્ોઠવણી કે જે સ્થાનનક કાયદાનો ભરં્ ન કરે તે નવકસાવવી જોઇએ. આ સ્વાસ્્ય 

અન ે સલામતી, વેતન અથવા ઉત્પાદન માટે  કામદારોની સનમનતના સ્વરૂપમા ં હોય ર્કે. આ 

સનમનતઓ રોજર્ારદાતા અન ેકમગચારી માટે મદુ્દાઓ કે જે સીધી રીત ેરોજજિંદા કામને અસર કરે છે 

તેની ચચાગ માટે ફોરમ બનાવી ર્કે છે. 
 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

સરં્ઠન અન ેસામડૂહક સોદાબાજીની સ્વતતં્રતા પર  નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ વધ ુમાડહતી ધરાવે છે:  

 

 માનવ અનધકારોનુ ંવૈનશ્વક ર્જહરેનામુ ં– અનછુછેદ 20   

www.un.org/Overview/rights.html  

 મળૂભતૂ નસદ્ધાતંો અન ેકામના સ્થળે અનધકારો પરના ILO ર્જહરેનામુ ં                  
www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage 

 ILO કસવેંર્ન 87 – સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા અન ેસરં્ડઠત થવાના અનધકારો (1948)        

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087  

 ILO કસવેંર્ન 98  – સરં્ઠન અને સામડૂહક સોદાબાજીના અનધકારો (1949) 

www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098  

 ્એુન ગ્લોબલ કૉમ્પેટટ નપ્રિંનસપલ 3 - સરં્ઠન અને સામડૂહક સોદાબાજીની સ્વતતં્રતા           
www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html  

 ઍનથકલ રેડિિંર્ ઈનનશ્યેડટવ – બેઝ કોિ  

www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_en.shtml 

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/dyn/declaris/DeclarationWeb.IndexPage
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C087
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C098
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle3.html
http://www.ethicaltrade.org/Z/lib/base/code_en.shtml
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 સામાજજક જવાબદારી માટે વયાપાર – સરં્ઠનના સિંેપ મદુ્દાઓનુ ં સ્વાતતં્ર્ય 

www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49812 
 

 વયાપાર અન ેમાનવ અનધકારોનુ ંસરં્ાધન કેસર  

www.business-humanrights.org/Home  
 

http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49812
http://www.business-humanrights.org/Home


  47 

 

પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.5)  ભેદભાવ 

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

ભેદભાવ એ છે કે જ્યા ં લોકો સાથે ચોટટસ લાિબણકતાઓ જેવીકે, રંર્, ર્જનત, ધમગ, રાજકારણીય 
અબભપ્રાય, રાષ્ટ્રીય નનષ્ટ્કિગણ અથવા સામાજજક મળૂને કારણે અલર્ રીત ેવતગન કરવામા ંઆવે છે – જે 
સમાનતાનો હક્ક અને વયવહારની હાનનમા ંપડરણમે છે. 
(સ્ત્રોત:  આંતર રાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન – કાયગ સ્થળના ભેદભાવો 
http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/WorkplaceDiscrimination/lang--
en/index.htm)  
 

COPનો ભેદભાવ નવભાર્ કમગચારીઓ સાથે તમામ સનુવધાઓને લાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 

વયવસાય અને રોજર્ારમા ંભેદભાવ ઘણા પ્રકારોએ હોય છે અને દરેક પ્રકારના કામના સયુોજનમા ંથાય 
છે. તે નવકનસત અને નવકાસર્ીલ દેર્ોમા,ં ર્ામ કે ર્હરેના સયુોજનમા,ં અને નીચા અથવા ઉછચ 
ટેકનોલોજી કાયગ સ્થળે થાય છે. તે રોજર્ારની પહોંચ મેળવતા લોકો અથવા ચોટટસ વયવસાયમા ંઅસર 
કરી ર્કે છે. અથવા એક વિત કામ પર, તે કમગચારીઓ સાથે તેમેની જવાબદારીઓ, ર્રતો, તાલીમ, 
બઢતી અથવા કામની સરુિામા ંઅલર્ પ્રકારના વતગનમા ંપડરણમે છે. છેવટે, ભેદભાવ અસમાનતાનો 
ઉદ્દભવકરે છે અને તે માનવ અનધકારો નો ભરં્ છે. 
 

સમાનતાનો અથગએ છે કે કમગચારીઓની કામ કરવા માટેતેમની િમતાને પસદંર્ી કરવામા ંઆવે,ઉપેિા 
અથવા કોઈ બીજી બાબતોને આધરે પસદંર્ી. ચોટટસ કામની સ્વાબભક જરૂડરયાતો ઉપર જ આધાડરત 
બભન્નતાઓ એ ભેદભાવો નથી.  
 

વૈનશ્વક સ્તરે, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠનોના અહવેાલ અનસુાર મડહલાઓ સૌથી નવર્ાળ ભેદભાવનો 
સામનો કરત ુ ં જૂથ છે. બલિંર્ ભેદભાવએ મજૂરી દળ ભાર્ીદારી દરો, બેરોજર્ાર દળો, મહનેતાણુ ંઅને 
કરવામા ંઆવતા કામના પ્રકારોમા ંજોવા મળે છે. નવા પ્રકારના ભેદભાવો પણ ઓળિાયા છે, જેવા ં કે 
્વુાન અને વધૃ્ધ વયન્ટત,રોર્ સાથેના લોકો અને એચઆઈવી/એઈિસ (HIV/AIDS) ધરાવતા લોકો 
સાથે અનબુચત વયવહાર. આમ છતા,ં ભેદભાવોના અવલોકના સ્તરોમા ંઉપલબ્ધ િેટાની ઉણપતાને લીધે 
અંતરાય઼ો આવ ેછે. િેટાનુ ંએકત્રીકરણમા ંગપુ્તતાનુ ંઆરિણ, સૈદ્ધાનંતક અથવા રાજકીય અવરોધો ચોટટસ 
જૂથો પર અટકાવે છે. 
 

રોજર્ારદાતા માટે, કામમા ં ભેદભાવ ઓળિવુ ં મશૂ્કેલ બને છે. ભેદભાવપણૂગ વયવહાર સીધો હોય ર્કે, 
જેમકે જયારે કાયદાઓ, નનયમો અથવા ડરવાજો સ્પષ્ટ્ટપણે કારણો હોય છે જેમકે સમાન તક માટે બલિંર્ કે 
વરં્ની નામજૂંરી. આમ છતા,ં આિકતરા ભેદભાવો વધ ુપિતા સામાસય છે અને  પડરણામે તે ર્જણવા વધ ુ
મશૂ્કેલ છે. તે ત્યારે ઉદભવ ેછે જ્યારે નનયમો, વયવહાર અન ેવલણ દેિાવમા ંનનષ્ટ્પિ હોય, પરંત ુહકીકત 
ઉપેિા અને અગ્રાનધકાર વયવહાર તરફ દોરી ર્જય છે. જયા ંભેદભાવ અસમાન રીતે હાજર હોય છે અથવા 

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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સાસં્કૃનતક રીતે દૃઢ હોય છે, તે ઓળિવા માટે રોજર્ારદાતા દ્વારા સભાન પ્રયાસો અને તેને હતેપુવુગક 
સબંોધવા જરૂરી છે. 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો  
બબન-ભેદભાવના નસિંદ્ધાતંો ્નુનવસગલ ડિટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (1948) મા ં સ્થાનપત કરવામા ં
આવયા છે. અનછુછેદ 2 જણાવે છે કે દરેક અનધકાર માટે અને ભેદભાવથી સ્વતતં્રતા માટે, કોઈપણ 
પ્રકારના ભેદ નવના હકદાર છે. અનછુછેદ 7 જણાવે છે કે દરેક જણ કાયદા પાસ ેસમાન છે અને ઘોિણાના 
ઉંલ્લઘનમા ંકોઇપણ પ્રકારના ભેદભાવ સામ ેસમાન રિણ મેળવવાનો અનધકાર છે. અનછુછેદ 23 જણાવે 
છે કે દરેક જણને સમાન કાયગ માટે સમાન વળતર મેળવવાનો અનધકાર છે. 
 

આ અનધકારોને પણ આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર  કાયદાઓમા ંઓળિવામા ંઆવયા છે. આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર  
સરં્ઠન (ILO), નત્રપિીય ્નુાઇટેિ નેર્સસ એજસસીએ, ભેદભાવ સામે બે મખુ્ય સમેંલનો અપનાવયા છે: 
 સમાન મહનેતાણુ ંપર સમેંલન 100 (1951) 
 ભેદભાવ પર સમંેલન 111 (રોજર્ાર અને વયવસાય) (1958) 
 

સમંેલનો 100 અને 111 ડિટલરેેર્ન ઓફ ફસિમેસટલ નપ્રન્સસપલ એસિ રાઈટ્સ એટ વકગ હઠેળ ILO દ્વારા 
’કોર સમંેલનોના’ નાના જૂથમા ંસમાવવામા ંઆવયા છે.  બધા ILO સભ્ય દેર્ો કોર સમંેલનોને પ્રોત્સાહન 
આપવા અન ેતેનો આદર કરવા બધંાયલેા છે, તે ધ્યાનમા ંન લેતા ંકે તઓેએ તેમને બહાલી આપી છે કે 
કેમ. 
 

િાષ્રીય કાયદો  
મોટેભારે્ દરેક રાષ્ટ્રીય મજૂર અને રોજર્ાર કાય્દાઓમા ંસમાનતા માટે જોર્વાઈઓ છે. આમ છતા ંએવા 
અનધકારિેત્રો છે જ્યા ંભેદભાવ કાયદાકીય રીતે માસય છે. કેટલાકં દેર્ોમા,ં ’સકારાત્મક’ ભેદભાવો માટે 
જોર્વાઈઓ છે કે જે ઐનતહાનસક અસમાનતા નનવારણ કરવા મારે્ છે, જેમકે, બલિંર્ અથવા ર્જનત. 
સચંાલનના અનધકારિેત્રોમા ંબધા સબંનંધત કાયદાઓ ર્જણવા જરૂરી છે. 
 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 
 

જોિમની આકારણી:  ક્યા ંભેદભાવપણૂગ વયવહાર થઈ ર્કે છે તે ઓળિવા વેપાર સજંોર્ોને યોગ્ય જોિમ 
આકારણીઓ કરવી. અમકુ દેર્ોમા,ં ઓદ્યોબર્ક સેટટરોમા,ં અથવા ચોટટસ વયવસાયમા ં જોિમ ઉછચ 
અથવા વધ ુસ્પષ્ટ્ટ હોય ર્કે છે. સભંનવત ભેદભાવ બનાવોને કાળજી પવૂગકના પ્રત્યાઘાતોની જરૂર હોય છે 
કે જેમા ંસ્થાનનક સજંોર્ોને ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવ.ે 
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને 
છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી: સનુનનશ્ચત કરો કે ભેદભાવ મદુ્દા માટેની ર્જણકારી અને જવાબદારી એ 
અનભુવી વયવસ્થાપનનો એક ભાર્ હોવો જોઈએ, જેમકે માનવ સરં્ાધન. 
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 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  કામ ઉપર બબન-પિપાત અને સમાનતા પર લેબિત નીનત 

નવકસાવી જોઈએ. નીનતના હતેઓુ, કમગચારીઓની અપેિા અને સ્થાનપત મખુ્ય પ્રડક્રયાઓ 
સમર્જવો. ભરતી માટે, નન્નુ્ટત, તાલીમ અને તમામ સ્તરે કમગચારીઓના ઉન્નતીકરણ માટે 
લાયકાતો કૌર્લ્ય અને અનભુવ બનાવો. ફડરયાદની પ્રડક્રયા અનધસ્થાનપત કરો કે જે 
કમગચારીઓન ે ફડરયાદો કરવા, અને નવવાદો અને અપીલને સાસં્કૃનતક રીતે યોગ્ય અન ે
સવંેદનર્ીલ પ્રડક્રયા દ્વારા સચંાબલત થાય. 
 

 િેકોડગ િાખવા: ર્ક્ય હોય ત્યા ભરતી, તાલીમ અને પ્રોત્સાહનના અહવેાલ, કમગચારીઓ માટે 
સસં્થામા ંતકો અને પ્રર્નત પર કેટલીક પારદર્ગકતા પરૂી પાિતી હોવી જોઇએ. સભંનવત ભેદભાવ 
અન્સ્તત્વ ધરાવે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે સચૂકો ઓળિો: ઉદાહરણ તરીકે, અસમાન 
વળતરના સ્તર, તલુનાત્મક રીતે શ્રમદળની ઓછી ર્ન્ટત આંકવી અથવા ર્ભગવતી સ્ત્રીઓની 
રે્રહાજરી. 
 

 કમગચાિીઓની તાલીમ: સરં્ઠનના દરેક સ્તરે વૈનવધ્યતા અને ભેદભાવ નવરોધી તાલીમ પરૂી 
પાિો. નીનતનો સદંભગ લો, અને િેત્રો કે જ્યા ંભેદભાવ થવાના વધ ુસજંોર્ો છે ત્યા ંધ્યાન કેક્સરત 
કરો, જેવાકેં, કામે રાિવાના અને પ્રોત્સાહનના નસદ્ધાતંો. ભેદભાવના ઔપચાડરક અને 
અનૌપચાડરક પ્રયાસો પ્રત્યેની ર્જગતૃતા વધારવા તાલીમનો ઉપયોર્ કરો. કમગચારીઓની 
જવાબદારીને આધારે તાલીમ આપો અને નનયનમત રીતે પનુરાવનતિત કરો. તાલીમના મદુ્દા, હદ 
અને પ્રાપ્ત કરનારાના રેકોિગ રાિો. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

ભેદભાવના મદુ્દાઓ પર વધ ુમાડહતી નીચેની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે: 

 ્નુનવસગલ િેટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ – અનછુછેદો 2, 7 અન ે23 

www.un.org/Overview/rights.html 

 ઇસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઇઝેર્ન (ILO) – સમાનતાઅને ભેદભાવ 

www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/lang--en/index.htm 

 ILO – કામની ન્સ્થનત અને કમગચારીઓના કાયદાના િેટા બેઝ (100 કરતાવંધ ુદેર્ોમા ંપ્રસનૂત 
રિણ કાયદા માડહતી) 

http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/ 

 ્નુાઇટેિ નેર્ન ગ્લોબલ કોમ્પેટટ નપ્રન્સસપલ 6 - ભેદભાવ 

www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html 

 સામાજીક જવાબદારી માટેનો વૈપાર– ભેદભાવ મદુ્દો સબંિપ્તમા ં

http://www.un.org/Overview/rights.html
http://www.ilo.org/global/Themes/Equality_and_Discrimination/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/
http://www.unglobalcompact.org/AboutTheGC/TheTenPrinciples/principle6.html
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www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50411 

 બબઝનેસ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ ડરસોસગ સેસટર  

www.business-humanrights.org/Home 

 ઈસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન- બબન પિપાત અને સમાન તકોની સારી નોંધ(2006) 

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscri
mination.pdf 
    

http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50411
http://www.business-humanrights.org/Home
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscrimination.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_NonDiscrimination/$FILE/NonDiscrimination.pdf
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.6)  સ્વાસ્્ય અને સલામતી 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

સ્વાસ્્ય અન ેસલામતીના પહલેનો હતે ુવયન્ટતર્ત સિુાકારીને થતા, કામ સાથ ેજોિાયલેા કામ દરનમયાન 

થતા અકસ્માત અન ેઈર્જને અટકાવવાનો છે. આ કામના વાતાવરણને અંતર્ગત જોિમના કારણો, જ્યા ંસધુી 
વયવહાડરક રીત ેવયાજબી હોય તે ઘટાિીને કરી ર્કાય છે. 
(સ્ત્રોત: ILO  સમંેલન 155 http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155) 
 

COPનો સ્વાસ્્ય અને િલામતીનો નવભાર્ બધી સનુવધાઓમા ંલાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

દેર્ો, આનથિક િેત્રો અન ે સામાજજક જૂથો વછચ ે કામની સલામતી વયાપકપણ ે બદલાતી હોય છે. દરેક વિે 
વૈનશ્વક ૨ નમલીયન કરતા ંવધ ુલોકો વયાવસાનયક ઈર્જઓ અને રોર્ને કારણ ેમતૃ્્ ુપામ ેછે. હમંેર્ા તે ર્રીબ 

અન ે ઓછામા ંઓછા રબિત, જેમકે સ્ત્રીઓ, બાળકો અન ે ડહજરતીઓ, કે જેઓ સૌથી વધ ુઅસલામત બબન 

આરોગ્યપ્રદ કામના સ્થળોથી અસર પામેલ હોય છે. 
 

મોટા ભાર્ના દેર્ોમા ં કમગચારીઓના સ્વાસ્્ય અન ે સલામતી સબંનંધત કાયદાઓ છે. તે વપેારની મળૂભતૂ 

જવાબદારી છે કે તે સનુનનશ્ચત કરે કે કારીર્રોને તેમના કામના પડરણામ ેહાનન ન થાય. સ્વાસ્્ય અન ેસલામતી 
પદ્ધનત અન ેકાયગક્રમો સામાસય રીત ેસીધા કમગચારીઓ, કોઇ પણ કોસરેટટ અથવા એજસસીના કારીર્રો, અન ે

ર્જહરે જનતા(જેમકે મલુાકાતીઓ અન ેસ્થાનનક સમદુાય)ના સભ્યો, કે જેમને કંપનીના કામથી અસર થાય છે 

તેમન ેઆવરી લેવા માટે બનાવવામા ંઆવયા છે. 
 

રિણાત્મક સ્વાસ્્ય અન ે સલામતી સસં્કૃનત નોંધપાત્ર ઉત્પાદકતા લાભો આપ ે છે. આમા ં ઈર્જમા ં ઘટાિો, 
માદંર્ી અન ેપડરણામ સ્વરૂપ માદંર્ીના ડદવસો, નવમાના દાવાઓ, નપ્રનમયમ અને નનયમનકારી દંિો, અને 

કમગચારીઓના પ્રેરણા અન ેકામર્ીરીમા ંસધુારો, વરે્રેનો સમાવેર્ થાય છે. તેનાથી નવરુદ્ધમા,ં સ્વાસ્્ય અને 

સલામતીના નબળા ંસચંાલનમા ંપ્રનતષ્ટ્ઠા અને વાબણજ્જ્યક કામર્ીરી બર્િે તેવી સભંાવના છે. સૌથી મહત્વનુ,ં 
તે સીધી રીત ેકામના સ્થળની ઈર્જઓ, માદંર્ી અન ેમતૃ્્ ુવધારે છે. 

 

કંપનીના સ્વાસ્્ય અન ેસલામતી કાયગક્રમો પ્રાથનમક રીત ેકામના સ્થળની ઈર્જઓ અન ેરોર્ોના બચાવ પર 

ધ્યાન કેક્સરત કરે છે. આમ છતા,ં કેટલાકં વેપારી કામદારોની સામાસય સ્વાસ્્ય  અને સિુાકારી માટે કાયગક્રમો 
નવકસાવવાન ેવ્હૂાત્મક રીત ેલઈ રહ્ા છે. આ વયાપાર સ્વાસ્્યના વયાપક પાસા ંજેમ કે, તણાવ, ર્જિાપણુ,ં 
થાક, કામ માટે યોગ્યતા, વયસનના પદાથગ અને દુરુપયોર્ અને કામ-જીવનની સતંલુનને સબંોધી રહ્ા છે. 
 

નવનર્ષ્ટ્ટ પ્રકારના વયાવસાનયક સ્વાસ્્ય અને સલામતીના જોિમો કે જે હીરા અન ેસોનાના દાર્ીનાની 
પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ંરહલેા છે તે નીચે આપવામા ંઆવેલ છે. 
 

ખાણકામ 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C155
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િાણકામ જોિમી કાયગસ્થળ હોઇ ર્કે છે. કેટલાકં સૌથી સામાસય વયાવસાનયક સ્વાસ્્ય અને 
સલામતીના જોિમો છે:  
 પદાથોના સપંકગમા ંઆવવુ,ં જેવા ં કે ધળૂ, જેમ કે કે જે નસબલકોનસસ (નસબલકાવાળી ધળૂ શ્વાસ વાટે 

ફેફસામા ં જતા ં થતો એક દીઘગકાબલન રોર્)નુ ં કારણ બની ર્કે, અથવા જોિમી રસાયણો, જેમકે 

સાયનાઈિ કે પાણી; 

 ઘોંઘાટ, ધ્રરુ્જરી, ર્રમી, હવાની નબળી અવરજવર, વધારે શ્રમ અન ેઅપરૂતી કામની જગ્યા, િાસ 

કરીન ેજમીનની નીચેના કાયોમા;ં 

 ખબૂજ ર્રમી કે ઠંિીના વાતાવરણ સડહત કુદરતી ઘટકોના સપંકગમા ંઆવવુ;ં 
 િાણનુ ં ભરં્ાણ, પ્થરોનુ ં પિવુ ં અથવા િોદકામની અન્સ્થરતાન ે કારણ ે અથવા નવસ્ફોટકોના 

દુરુપયોર્ ને કારણ ેનીચ ેધસી જવાથી ઈર્જ અથવા મતૃ્્ ુ

 ઊંચાઇ એ કામ કરવામા ંઅન ેઊંચાઈથી પિતા પદાથોને કારણ ેજોિમ; 
 નબળી રીત ેજળવાયેલ, જૂના થઈ ર્યેલ અથવા અયોગ્ય સાધનોનો ઉપયોર્; 
 પડરવહન સબંનંધત અકસ્માતો, પેસેસજર વાહનો અન ેિોદકામ માટે નવનર્ષ્ટ્ટ વાહનો સડહત; 
 જ્ઞાન અથવા તાલીમની ઊણપ, િાસ કરીન ેનીચા સ્તરના સામાસય ભણતર સાથ ેકામ; 
 વેટટર-જબણત રોર્ો જેવા કે મેલેડરયા, યેલો ફીવર, િેસગ્્ ુઅન ેઅસયો. 

 

િાણકામ સનુવધાઓને સ્થાનનક સમદુાયો માટે તાત્કાબલક જવાબ એ મહત્વનો મદુ્દો છે કે જેના આયોજન 

માટે સહયોર્ી અબભર્મની જરૂડરયાત છે. કટોકટીના સભંનવત પ્રકારો નીચેના સાથ ેસબંનંધત હોઇ ર્કે છેઃ 
 ઊંચા પ્રમાણમા ંસામગ્રીનુ ંસચંાલન – તળીયાના પદાથો અન ેકચરાના િિકો સડહત; 
 જમીન ધસવી; 
 રસાયણોનુ ંઉત્સર્જન; 
 પેદાર્, આિ-પેદાર્, કચરો અને પરુવઠાનુ ંપડરવહન; 
 પાઈપલાઇસસ; 
 કુદરતી જોિમો જેવા કે વાતાવરણ અન ેધરતીકંપની ઘટના; 
 બબન-કાયગરત સનુવધા જેમ કે, બધં િાણ; 
 લાબંા સમયની વાતાવરણીય અને સ્વાસ્્ય અસરો; 
 સામાજજક અર્ાનંત અન ેજોિમો. 

 

િોનાની પ્રરિયા અને શદુ્ધદ્કિણ (રિફાઇનીંર્) 
સોનાની ધાતનુી પ્રડક્રયા અન ેશદુ્ધદ્ધકરણ કારીર્રોને જોિમમા ંમકેૂ છે જેમા ંનીચનેાનો સમાવેર્ છે:  

 પીર્ળેલ ધાત ુઉત્સર્જન અન ેઅસય ઉછચ તાપમાન સ્ત્રોત સડહત;  
 નવિજસય રસાયણો જેવા ંકે હાઈડ્રૉ-ટલોડરક એનસિ અન ેટલોરીન ફયમુ્સ સાથ ેસપંકગ   

 

કાપવ ુ ંઅને પોક્ષલર્ કિવ ુ ં 
કાપવુ ંઅને પોલીસ કરવાના જોિમમા ંધળૂ શ્વાસમા ંજવી, આંિનો તણાવ, નબળી ર્ારીરક 

અવસ્થા કે જે કમર અને િભાની સમસ્યા ઊભી કરે છે, લાબંા કામના કલાકો અને મર્ીન 

સાથ ેઅકસ્માત જેવા જોિમો સકંળાયેલા છે. નવનર્ષ્ટ્ટ ઉદાહરણોમા ંસમાવેર્ છે: 
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 વયન્ટતર્ત રિણાત્મક ઉપકરણો (PPE) નો દુરુપયોર્ અથવા ઊણપ: ર્ોર્લ્સ, રબ્બરના 
હાથમોંર્જ, બટૂ, રેનસપાઈરેટર અથવા ધળૂનુ ંમાસ્ક, ઉત્પાદનના જુદા-જુદા તબકે્ક બધાની જરૂર 
પિે તેવુ ંબની ર્કે છે; 
 

 કટોકટીના બધં દરવાર્જ: કેટલીક ફેટટરીમા ં કટોકટી માટેના દરવાર્જ સડહત તેમના બધા 
દરવાર્જ બધં હોય છે. તેનુ ંમખુ્ય કારણ ચોરી અને/અથવા ઊંચ ુવીમા નપ્રમમીય અટકાવવાનો 
હોય છે. મોટા ભાર્ના અનધકાર િેત્રોમા ંઆ પ્રયોર્ રે્રકાનનૂી છે; 

 
 અસ્વછછ કામની પડરન્સ્થનત: પોબલર્ કરવાની ફેટટરીમા,ં મોટા પ્રમાણમા ં ધળૂ પેદા થાય છે. 

ફેટટરી કે જ્યા ં યોગ્ય હવાની અવર જવર પદ્ધનત ન હોય, ત્યા ં જોિમ ર્ભંીર અથવા જીવન ે
જોિમી શ્વાસની સમસ્યા થાય છે; 

 
 રસાયણના સપંકગમા ંઆવવુ ં: વારંવાર કારીર્રો માટે રાસાયબણક પદાથો અને રિણાત્મક પર્લા ં

માટે તાલીમનો અભાવ. 
 

ઝવેિાતનુ ંઉત્પાદન  

સમાન મદુ્દાઓ ઝવેરાતના ઉત્પાદન સાથ ેસકંળાયેલા છે, PPE અન ેકટોકટી નનર્ગમન દરવાર્જ, ઝેરી ધમુાિો 
અન ેરસાયણો (ઉદાહરણ તરીકે, સોનાના ઉત્પાદનમા ંકેડિયમનો ઉપયોર્ સોલ્િર કરવા માટે થાય છે અથવા 
ઢળાઈના કામમા ં નસબલકાના ઉપયોર્ન ેકારણ ે  ધળૂ), આંિનુ ંિેંચાણ, મર્ીનની સલામતીનો અભાવ અન ે

બબન આરોગ્યપ્રદ કામની પડરન્સ્થનત સડહત. 
 

વેપાિ અને રિટેઇલ  

સામાસય કાયગસ્થળના જોિમો આ પરૂવઠા શ્ ૃિંલાના આ ભાર્મા ં લાગ ુ પિે છે. આમા ં ઉદાહરણ તરીકે, 
ર્ફલત અન ે નવચલન, ર્જતે સભંાળવુ,ં કાયગસ્થળના ધ્વનનક  (અર્ગનોનમટસ), મળૂ સ્વાસ્્ય અથવા 
પડરવહનનો સમાવેર્ થાય છે. વધ ુ સ્પષ્ટ્ટતાથી, વયાવસાનયક વધ ુ પિતા ં ઉપયોર્ જેવા ં કે, ઉત્પાદની 
સભંાળમા ંપનુરાવનતિત તાણ અથવા આંિનુ ંિેંચાણ. 
 

છૂટક વેપારીઓએ તેમના ગ્રાહકોની સલામતી અન ેસ્વાસ્્યને ધ્યાનમા ંરાિવાની જરૂર હોય છે: 

 

િોનુ ં
તેના ં કુદરતી સઘન અથવા ધાજત્વક (મેટાલીક) સ્વરૂપમા,ં સોનુ ં નનક્ષ્ટ્ક્રય અન ે બબન-નકુસાન કારક ર્ણવામા ં
આવ ેછે. આમ છતા ંતે સામાસય રીત ેશદુ્ધતાના અલર્-અલર્ સ્તરોએ ઉપયોર્મા ંઆવે છે અન ેઝવેરાતમા ં9 
કેરેટ (સામાસય રીત ે37.5% AU w/w) થી 24  કેરેટ (સામાસય 99.9% AU w/w) મા ંસોનાની લાવણયતામા ં
વેચાય છે. ચામિી પર સોનુ ંસોજો લાવવામા ંપડરણમી ર્કે છે, જ્યારે તે ર્ળી જવાય તો સામાસય રીત ેબબન-

ઝેરી હોય છે. 

 

સોનાના ઝવેરાત કે જે નનકલ સમાવતી નમશ્રધાતમુાથંી બને છે તેથી નનકલથી થતી એલજી દસ્તાવેજીકૃત થઈ 

છે. નનકલની એલજી પ્રથમ લાલ િજંવાળના દાર્  દેિાય છે, સામાસય રીત ેજ્યારે નનકલ ચામિીના નજીકથી 
સપંકગમા ં હોય. જ્યારે નનકલ એ રોજજિંદા જીવનમા ં ઘણી નમશ્ર ધાતઓુમા ં સામાસય ઘટક હોય છે.  આથી તે 
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કેટલીકવાર “ત્વચાકોપ ઝવેરાત” તરીકે સદંબભિત કરવામા ંઆવ ેછે. નનકલની એલજીની સારવાર માટે જરૂરી 
છે કે અસરગ્રસ્ત લોકો નનકલ સમાવતી કંઈ પણ વસ્ત ુસાથ ેસપંકગ  ટાળે. 

 

િીિો 
હીરાઓ તેમના કુદરતી સ્ફડટકીય સ્વરૂપમા ંસૌથી કઠણ કુદરતી ધાત ુઅન ેરાસાયબણક રીત ેનનક્ષ્ટ્ક્રય માનવામા ં
આવ ે છે. એકમાત્ર સભંનવત જોિમ કે જેનાથી ઊભુ ંથઈ ર્કે તે છે સ્ફડટકની જેમોલોજીકલ લાિબણકતા અને 

ડકિંમત વધારવા કરવી પિતી પ્રડક્રયાઓ. 

 

હીરાની તેજસ્વીતા એ રંર્ વધારવા કરવામા ંઆવતી પ્રડક્રયા છે. તેજસ્વીતા પત્થરને થોરુ્ ંડકરણોત્સર્ગ બનાવે 
છે, અન ેતેમન ેથોિા સમય માટે બાજુ પર મકૂવામા ંઆવ ેછે તેની ડકરણોત્સર્ગ ઓછી કરવા માટે.  તેજસ્વીતા 
અપાયેલા પ્થરોનુ ં નવતરણ નનયમનકારી પ્રડક્રયા હઠેળ એ ચકાસવા કરવામા ં આવ ે છે કે ડકરણોત્સર્ગ 
નનયમનકારી મયાગદાની નીચે છે. COP જોર્વાઈ 1.5 હઠેળ, પ્રડક્રયા થયેલ હીરા વેચાણ સમયે જ ખલુ્લા થવા 
જોઈએ. 
 
 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો 
આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO)મા ં70 સમેંલનો કરતા ંવધ ુઅને  સ્વાસ્્ય અને સલામતીના મદુ્દા 
સાથેની ભલામણો છે. આ નવનર્ષ્ટ્ટ ઉદ્યોર્ો, જોિમો કે જે નવનવધ િેત્રોમા ં અસર કરે અને પ્રનતબધંક 
અથવા રિણાત્મક પર્લાને આવરી લ ે છે. ILO સમંેલન 176 (1995), ઉદાહરણ તરીકે, િોદકામમા ં
સ્વાસ્્ય અને સલામતી માટે વયવહાર. ભાર્ III મદુ્દાઓ જેવા ં કે રસાયણોનુ ં સચંાલન, આપાતકાલીન 
સજ્જતા, અને સ્થાનનક સિાન ેઅકસ્માત અંરે્ ર્જણકારી આપવાનો કમગચારીઓના હક અંરે્ની  સામાસય 
ભલામણો પરૂી પાિે છે. અનછુછેદ 8 અનસુાર દરેક િાણ માટે િાસ આપાતકાલીન પ્રનતભાવ જરૂરી છે, 
જ્યારે ILO ભલામણ 183 આ યોજનામા ં શુ ં હોવ ુ ં જોઈએ તે અંરે્ની વધ ુ નવર્તો પરૂી પાિે છે. અસય 
સામાસય ILO સ્વાસ્્ય અને સલામતી સમંેલનો, જેવા ં કે સમંેલનો 155 (1981) અન ે 187 (2006), 
જોિમ, ભણતર અને તાલીમની ઓળિ અંરે્ ભલામણો અને ધોરણો આપે છે, અને કપિા ં અને 
વયન્ટતર્ત રિણાત્મક ઉપકરણોની જોર્વાઈ પરૂી પાિે છે. જ્યારે સામાસય રીત ેઆ ભલામણો સરકારના 
નનયમોમા ંસબંોધવામા ંઆવે ત્યારે, તેઓને કંપની માટે વધારાના માર્ગદર્ગન તરીકે સબંોધવામા ંઆવે છે. 
 

સખં્યાબધં સ્વૈચ્છછક સ્વ-નનયમનકારી પર્લા ંજેમકે ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઑન માઇનીંર્ એસિ મેટલ્સ 
(ICMM) ટકાઉિમ માળખુ,ં જેમા ંસ્વાસ્્ય અને સલામતીના ઘટકો હોય છે, અને ઇસટરનેર્નલ સાયનાઈિ 
મેનેજમેસટ કોિ (COP 3.2 મા ંજોિમી પદાથો તરીકે સબંોનધત). આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કોપોરેર્ન અને 
મોટાભાર્ની બસેકોએ પણ માર્ગદર્ગન માટેના ધોરણો નવકસાવયા છે જેનો ઉપયોર્ સ્વાસ્્ય અન ેસલામતી 
કાયગક્રમો નવકસાવવા માટે થઇ ર્કે છે. આવા ધોરણો માટેના ઉદાહરણો છે નવશ્વ બેસક / આંતરરાષ્ટ્રીય 
નાણા ં નનર્મોના પયાગવરણ, સ્વાસ્્ય અને સલામતી માર્ગદર્ગન અને પડરયોજના માટે  નાણાકીય 
સહાયના ભમૂધ્યરેિીય નસધ્ધાતંો. 
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િોદકામના કાયગક્રમ માટે સ્થાનનક સ્તરે આપાતકાલ માટે ર્જણકારી અન ે સજ્જતા (APELL) એ ્નુાઈટેિ 

નેર્સસ એનવાયરમેસટ પ્રોગ્રામ (UNEP) માટેની પહલે છે. તેનો પ્રાથનમક હતે ુ  સ્થાનનક પ્રર્જ માટે ર્જણકારી 
ઊભી કરવાનો છે કે િોદકામના કામ સાથ ેસબંનંધત જોિમો અંરે્ તેઓ ર્જણકાર છે અને સ્થાનનક પ્રર્જને કેટલી 
અસરકારક રીત ેઆપાતકાલીન સજ્જતાઓમા ંસાકંળી ર્કાય તે અંરે્ માર્ગદર્ગન આપવાનો છે. APELL એ 

ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇનીંર્ એસિ એનવાયરમેસટ (ICME) સાથનેા સહકારમા ંનવકસાવયા છે અન ે

2001મા ં આપાતકાલીન પ્રનતભાવમા ંજનતાની સામેલર્ીરી સાથ ેપ્રકાનર્ત કરવામા ંઆવયો છે. િોદકામ માટે 

APELL માટે પનુ્સ્તકા િાણના સચંાલન માટે અન ેઅસય ડહસ્સેદારોએ આપાતકાલીન આયોજનના નવકાસમા ં
કેવો અબભર્મ અપનાવવો તે અંરે્ માર્ગદર્ગન પરંુુ પાિ ેછે. 
 

ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇનીંર્ એસિ મેટલ્સ (ICMM),  ICMM ના અનરુ્ામીઓ, પણ UNEP 

સાથેના સહયોર્થી આપાતકાલીન સજ્જતા અન ેપ્રનતભાવ (2005) પ્રકાર્ન ઉપર સારો વયવહાર બનાવાયો 
છે. પ્રકાર્ન િાણ માટે UNEPના APELL (2001) માટે સાથી તરીકે વતે છે અન ેસખં્યાબધં કેસ સ્ટિી કે જે 

APELL પ્રડક્રયાની ઉપયોબર્તા દર્ાગવ ેતે પરૂી પાિ ેછે. 
 

જ્યારે APELL પ્રડક્રયા કોઈપણ પિ દ્વારા કરવામા ંઆવ ે ત્યારે કંપનીઓ આરે્વાની લે તેવી આર્ા રાિવામા ં
આવ ેછે. ઔપચાડરક સમસવય જૂથ સ્થાનપત કરવુ ંAPELLના અમલીકરણ માટે ચાવીરૂપ ભાર્ છે. સહયોર્ી 
જૂથો ઘણી ભનૂમકાઓ કે જે આપાતકાલીન િાણ કામ સચંાલન, સ્થાનનક સિાઓ અને આપાતકાલીન 

પ્રનતભાવ એજસસી, પ્રર્જના આરે્વાનો અને કામદારના પ્રનતનનનધઓ વછચ ે ડક્રયા-પ્રનતડક્રયા અન ેસહયોર્ની 
તતં્ર-વયવસ્થા પરૂી પાિ ે છે. તે આપાતકાલીન પ્રનતભાવ આપવાનુ ં અન ે સમદુાય વછચેની વાતચીતમા ં
સહયોર્ પણૂગ અબભર્મ મેળવવા માધ્યમ પરંુૂ પાિે છે. 
 

િાષ્રીય કાયદો 
સ્વાસ્્ય અન ેસલામતીના મદુ્દાઓ રાષ્ટ્રીય અથવા ધાનમિક સ્તરે પણ રહલેા ંહોય છે. આથી તે ઘણુ ંમહત્વનુ ંછે 

કે પાલન ન કરવા માટેના સ્થાનનક ધોરણો, અહવેાલ આપવાની જરૂડરયાત, પ્રોત્સાહનની પ્રડક્રયા અને 
સભંનવત દંિ અંરે્ ર્જણવુ.ં કાયદાડકય માળખુ ં હમંેર્ા ભનૂમકાઓ, જવાબદારીઓ અને સિા, નનયામક અન ે

કામદારોના હક્કો વયાખ્યાનયત કરે છે. ઘણા દેર્ોમા ં વયાવસાનયક સ્વાસ્્ય અન ે સલામતીને િાસ જોવા 
સરકારી નવભાર્ો હોય છે. આ ધોરણો અને માર્ગદર્ગન ઇન-હાઉસ કાયગક્રમો બનાવવા મદદરૂપ થાય છે. 

ગ્રાહકના સ્વાસ્્ય અન ે સલામતીના લાગ ુ કાયદા ગ્રાહક સરંિણ હઠેળ આવી ર્કે, વાજબી વેપાર અથવા 
પરમાણ ુનનયમન એજસસીઓ. 
 

અમલીકરણની પધ્ધનત દરેક દેર્મા ં બદલાતી હોય છે, જેમ કે બબન-પાલનકતાગ રોજર્ારદાતા માટે 

પ્રનતબનંધત કરવુ.ં કેટલાકં દેર્ોમા,ં ઈર્જ પામલેા કારીર્રો માટે પનુ: વસવાટ અને/અથવા વળતર સ્થાનનક 

કાયદા મજુબ જરૂરી હોય છે. કામના સ્થળે ર્ભંીર અકસ્માત હમંેર્ા નોંધપાત્ર દંિ અથવા વળતરના િચગ 
ઉઠાવવા અન ેકામ કરવાનુ ંલાઈસસસ અન ેઅસય પરવાનાન ેસકંટમા ંમકેૂ છે. કોઈ પણ ગસુહાહીત પ્રવનૃિમા ં
નોંધપાત્ર દંિ હમંેર્ા જોિાયેલો હોય છે. કેટલાક અનધકાર િેત્રોમા,ં આમા ંસબંનંધત અનભુવી મેનેજર અથવા 
વેપારના િાયરેટટર માટે વયન્ટતર્ત ગસુહાહીત જવાબદારીનો સમાવેર્ થાય છે. 
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D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોિમની આકારણી: વેપારના સજંોર્ોને ધ્યાનમા ંરાિીને મદુ્દાઓ ક્યા ંઉદભવે છે, સમાન બનાવો અને 
સભંનવત ઉણપવાળી કાયગવાહી માટે જોિમ આકારણી કરવી. સોના અને હીરાના નવભાર્ોમા,ં બને્ન 
પ્રનતબનંધત અને રિાત્મક પર્લાઓ માટે આકારણી અન ેપસદંર્ી જડટલ હોય છે. િોદકામની સનુવધા 
માટે, જોિમ આકારણી માટે સ્થાનનક સમદુાયોના સહભાર્ીઓએ UNEPના િાણના માર્ગદર્ગનની APELL 
અનસુરવી જોઈએ. 
 

નીચે પ્રમાણેના પ્રાધાસયના ક્રમમા ં સધુારણા તકો  ઓળિવા માટે સામાસય અબભર્મ ઓળિી કાઢવો 
જોઇએ. 
 

o કામના સ્થળેથી ડક્રયાઓ દૂર કરીન ેકે સધુારો લાવીન ે જોિમો દૂર કરવા. ઉદાહરણોમા ંસમાવેર્ 

છે કે ઓછા જોિમી રસાયણો અથવા અસય જોિમી પદાથોમા ં અવેજીકરણ અથવા અલર્ 

ઉત્પાદન પ્રડક્રયાનો ઉપયોર્; 
o જ્યા ંજોિમ ર્રૂ થાય છે તે સમયે તેના પર નનયતં્રણ. ઉદાહરણમા ંસમાવેર્ છે સ્થાનનક એટઝોસ્ટ 

વૅક્સટલેર્ન, અલર્ ઓરિો, મર્ીન રિણ અથવા એકોક્સ્ટક અવાહક અથવા  ઘોઘાટનુ ં
નનયતં્રણ; 

o સલામત કામની પદ્ધનત અને વહીવટી અથવા સસં્થાકીય પર્લા ં રચીને જોિમો લઘિુમ 
કરવા. ઉદાહરણોમા ંસમાવેર્ છે, માડહતીની જોર્વાઈઓ જેમકે સામગ્રી સલામતી િેટા સીટ, 
કામની ફેરબદલી, સલામત કામ પ્રડક્રયાની તાલીમ, કાયગસ્થળનુ ંઅનશુ્રવણ અને મયાગડદત 
સસંર્ગ અથવા કામનો સમયર્ાળો. 

o યોગ્ય વયન્ટતર્ત રિણાત્મક ઉપકરણો(PPE)પરૂા પાિો. વયન્ટતર્ત રિણાત્મક 
ઉપકરણો(PPE) રિણાત્મક કપિા ંઅથવા અસય વસ્ત્ર જેમકે હાથમોંર્જ, રિણાત્મક જૂતા, 
હલે્મેટ, ર્ોર્લ્સ અને ઇયર પ્લર્, બધ ુકે જે કામ સબંનંધત વયાવસાનયક જોિમોના સસંર્ગથી 
બચવા પહરેવુ ંપિે તેનો સમાવેર્ થાય છે. PPE, જેમ કે પર્, આંિ, કાન અને શ્વસનતતં્ર 
રિણ, જયા ંજરૂરી છે, ત્યા ં કમગચારીઓને મફતમા ં ઉપલબ્ધ કરાવવુ ં  જોઈએ (જ્યા ં કોઈ 
પણ સામડુહક કરાર સાથે સઘંિગ ન હોય). કેટલાકં વેપારોએ કામના સ્થળે સામાસય પહરેવેર્ 
નનયત કયાગ હોય ર્કે, ઉદાહરણ તરીકે લાબંી બાયં ના કે બધં જૂતા. સભ્યએ ક્યા ંPPE 
પહરેાવા જ જોઈએ, ક્યારે વયન્ટતર્ત રિણાત્મક ઉપકરણો પરૂા પાિવા જોઈએ અને તેના 
ઉપયોર્ને સચંાબલત કરવાના ધોરણો અંરે્ માડહતી આપવી જ જોઈએ. PPE દરેક વયન્ટત 
માટે યથાયોગ્ય હોવી જોઈએ,યોગ્ય રીતે જળવાયેલ, સ્વછછ અને આરોગ્યપ્રદ અને કોઈ 
પણ હાનન ને ટાળવા યોગ્ય રીતે સગં્રડહત  હોવી જોઈએ. વયન્ટત કે જે PPEનો ઉપયોર્ કરે 
છે તે તેના વપરાર્ અંરે્ તાલીમ પામેલ હોવો જોઈએ અને PPEની કોઈ પણ મયાગદા 
તેમને સમર્જવી હોવી જોઈએ. કામના સ્થળે જ્યા ંજયા ંPPEના ઉપયોર્ની જરૂડરયાત છે 
ત્યા ંબચસહો મકુાવવા જોઇએ. આ બચસહો કારીર્રોને માટે જરૂરી PPE કે જેનો ઉપયોર્ થવો 
જોઇએ તેના માટે યાદ અપાવનાર તરીકે સવેા આપરે્. PPEની પસદંર્ી ની પ્રડક્રયામા ંઆ 
સમાનવષ્ટ્ટ હોવુ ંજોઇએ. 

 PPE માટે જોિમ અન ેકાયગ જરૂડરયાત માટે નવર્તવાર સમીિા 
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 ઉપયોર્કતાગ સાથ ેસલાહમસલત; 
 જ્યા ંએક કરતા વધ ુPPEના પ્રકારની જરૂડરયાત હોય ત્યા ંPPEની સસુરં્તતા નક્કી 

કરવી (જેમકે હલે્મેટ સાથ ેકાનના મફ્સ); 
 કારીર્રોની તબીબી ન્સ્થનત અને અનકુળૂતાની જરૂડરયાતને ધ્યાનમા ંલેવી; 
 PPE કે જે માસયતા પ્રાપ્ત ધોરણો સાથ ેસસુરં્ત હોય તેની પસદંર્ી. 
  

મળૂ જોિમ આકારણી નમનૂા માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જુઓ. 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને છે: 
 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી: દરેક કાયગસ્થળ પર સ્વાસ્્ય અન ે સલામતી માટે એક અનભુવી મેનેજરન ે

નન્ટુત કરો. બધા કંપનીના કામના અનધકાર િેત્રોમા ં મહત્વના કાયદાઓ, નનયમનકારી માર્ગદર્ગન, 
અનપુાલનના મદુ્દાઓ અન ે પ્રણાલીઓ, અને ડરપોટીંર્/રેકોિગ- રાિવાની જરૂડરયાતો અદ્યતન રાિો. 
સનુનનશ્ચત કરો કે કમગચારીઓ તમેના કાયગસ્થળના નનયમો અનસુરવાની જવાબદારી ર્જણ ેછે અન ેતેમની 
પ્રવનૃિ તેમની ર્જતને કે તમેના સહકમગચારીન ે કોઈ જોિમમા ં મકૂતી નથી. સનુનનશ્ચત કરો કે 

રોજર્ારદાતાઓ અન ેકમગચારીઓ એ બાબતથી વાકેફ છે કે હાનન કરી ર્કે તેવી પડરન્સ્થનતમા ંતેઓ કામ 

અટકાવી ર્કે અથવા કરવાની ના કહી ર્કે છે. જયા ં સબંનંધત છે, સનુનનશ્ચત કરો કે સ્વાસ્્ય અન ે

સલામતીની જવાબદારીઓ હીરા અને/અથવા સોનાના ઝવેરાતની ઉત્પાદ માટેના સભંનવત સ્વાસ્્ય 

જોિમના સચંાલનન ે આવરી લે છે. િાણના સ્થળ માટે, આપાતકાલીન પ્રનતભાવ આયોજન અને 
સહયોર્ની જવાબદારી, સ્થાનનક પ્રર્જ અન ેડહસ્સેદારોના સહયોર્મા,ં સ્પષ્ટ્ટ રીત ેસોંપી હોવી જોઈએ. 
 

 લેક્ષખત નીધત અને કાયગપ્રણાલી: સ્વાસ્્ય અન ે સલામતી ઉપર લેબિત નીનત બનાવો. નીનત બધા 
કમગચારીઓન ે પરૂી પાિો અન/ેઅથવા કાયગસ્થળના સામાસય નવસ્તારમા ં પ્રદનર્િત કરો. RJC કોિ ઓફ 

પ્રેક્ટટસમા ંકામનુ ંવાતાવરણ, વયવસ્થાપન પદ્ધનત, જોિમી પદાથો, હીરા અથવા સોનાના ઝવેરાતના 
ઉત્પાદના વેપારથી સબંનંધત સ્વાસ્્યના જોિમો, આર્થી સલામતી, પ્રાથનમક સારવાર અને સ્વછછતા 
અન ે આરોગ્ય ઉપર વયાપક જરૂરીયાતોની સમાવેર્ થાય છે. સ્વાસ્્ય અને સલામતી ઉપર યોગ્ય 

કંપનીના દસ્તાવેજો નવકસાવો.  કાયગરત પ્રડક્રયાઓ નવકસાવો જેમકે નનયનમતતા આયોજન અન ેવયાયામ, 
વેપાર સબંનંધત મદુ્દાઓ સબંોધવા માટે. પ્રડક્રયાઓની બધા યોગ્ય કમગચારી સાથ ે વાતચીત કરો, 
ભણતરના સ્તરને ધ્યાનમા ંલઈને. પ્રદર્ગન કરવાની પ્રડક્રયા અન ેમાડહતી જ્યા ંઉછચ જોિમની પ્રડક્રયા 
થવાની છે તેના સદંભગ માટે ધ્યાનમા ંલો. મહત્વની પ્રડક્રયા અનસુરવા કમગચારીઓને પ્રોત્સાડહત કરવા 
લક્ષ્યાકં નક્કી કરો. િાણના સ્થળો માટે, અદ્યતન લેબિત આપાતકાલીન પ્રનતભાવ આયોજન સ્થાનનક 

પ્રર્જ, કારીર્રો અન ેતેમના પ્રનતનનનધઓ અન ેસબંનંધત એજસસી, િોદકામ માર્ગદર્ગન માટે UNEPની 
APELL મજુબ બનાવો અન ે ર્જળવો અન ે સનુનનશ્ચત કરો કે બધા ડહસ્સેદારો તે સમજે અન ે આયોજન 

અમલમા ં મકેૂ. સભંનવત અસરકારક પ્રર્જએ એ ર્જળવવુ ં જરૂરી છે કે આપાતકાલીન ન્સ્થનતમા ં શુ ં કરવુ ં
જોઈએ. 

 
 િેકોડગ િાખવા: સ્વાસ્્ય અન ે સલામતીના ડકસ્સાઓ અન ે પરંપરાના સચોટ રેકોિગ ર્જળવો. બધા 

ડકસ્સાઓ રેકોિગ કરો (જરા ચકૂાઈ ર્યેલ સડહત) અને તેના પડરણામોની તપાસ કરો. પનુરાવતગનનુ ં
જોિમ ઓછ કરી ર્કાય તે માટે લઈ ર્કાય તેવા પર્લા ંર્ોધો. નજરમા ંઆવેલ મદુ્દાઓ સબંોધવા 
માટે લેવાયેલા સધુારણાના પર્લા ં નવર્તવાર નોંધો. આ રેકોર્ડ ગસને સ્થાનનક નનયમો સાથે સસુરં્ત 
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સમયર્ાળા માટે, અથવા જ્યા નનયમો અન્સ્તત્વમા ં નથી ત્યા ંઓછામા ંઓછા 3 વિગ માટે રાિો. 
જ્યારે લાબંા સમયના ગપુ્ત રોર્ોની સભંાવના હોય,  જેમકે ઘોંઘાટને કારણે શ્રવણ ર્ન્ટત ગમુાવવી 
અથવા વયાવસાનયક કેસસર, વયાવસાનયક સ્વાસ્્ય િેટા 30 વિગ સધુી રાિવાની જરૂડરયાત રહલેી છે. 
 

 કમગચાિીઓની િલંગ્નતા: સ્વાસ્્ય અન ે સલામતીની નીનત, પ્રડક્રયા અન ે આપાતકાલીન યોજનામા ં
કમગચારીઓનુ ં માલીકીપણ ુ સ્વાસ્્ય અન ે સલામતીથી વાકેફ વાતાવરણ ઊભુ ં કરવા માટે સારૂ ં છે. 

કમગચારીઓ સાથ ે સ્વાસ્્ય અને સલામતીના મદુ્દાઓની ચચાગ કરવા અથવા વયવસ્થાપન સાથ ે ઊભા 
થયેલ બચિંતાઓ વણગવવા ઔપચાડરક પ્રડક્રયા બનાવો. આ વયાપાર સરં્ઠન અથવા ઔપચાડરક સ્વાસ્્ય 

અન ેસલામતી કનમટી દ્વારા હોય ર્કે. બબન-ઔપચાડરક પ્રડક્રયા પણ બનાવો, જેમકે, સચૂન પેટી અથવા 
ટીમ નમટીંર્, કારીર્રો સાથ ેસ્વાસ્્ય અન ેસલામતીના મદુ્દા અથવા સધુારણા કરવા માટે. કમગચારીઓને 

વાકેફ બનાવો કે કઈ રીત ેકંપની સાથ ેસ્વાસ્્ય અન ેસલામતીની બચિંતાઓ ઊભી કરવી. કમગચારીઓ કોઈ 

પણ પડરન્સ્થનત કે જેમા ં તેઓ નવચારે છે કે જીવન અથવા સ્વાસ્્યનુ ં જોિમ રહલે ુ ં છે તેનો અહવેાલ 

નનરીિક તરત જઆપવા સિમ હોવા જોઈએ. 
 

 તાલીમ: કમગચારીઓન ેનનયનમત રીત ે તેમના કાયોમા ંસામેલ જોિમો અન ેભય અન ેતેમન ેસબંોધવાની 
જવાબદારી અને પ્રડક્રયા પર તાલીમ અપાવી જોઈએ. બધા નવા કમગચારીઓને અસરકારક સ્વાસ્્ય અન ે

સલામતી પર પડરચય આપો અન ેસનુનનશ્ચત કરો કે તેઓ કંપનીના કાયો અને નીનતઓથી પડરબચત હોય. 

આપાતકાલીન સમયમા ં શુ ં કરવુ ં જોઈએ તેના પર સ્પષ્ટ્ટ સચૂનાઓ આપો. જ્યા ં યોગ્ય હોય, ત્યા ં
આપાતકાલીન પ્રનતભાવ ઉપર સ્થાનનક આપાતકાલીન પ્રનતભાવ એજસસી અન ે સ્થાનનક પ્રર્જ સાથે 
સં્ ટુત તાલીમ સત્ર ર્ોઠવો. કમગચારીઓની જવાબદારીઓ અન ે ભણતર આધારે તાલીમ આપો અને 
નનયનમત રીત ેપનુરાવનતિત કરો. બધી સામગ્રી, હદ અન ેતાલીમ પ્રાપ્ત કરનારના રેકોિગ રાિો. 

 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

સ્વાસ્્ય અને સરુિાના મદુ્દા પર વધ ુમાડહતી નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ ધરાવે છે:  
 

 આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO) – સ્વાસ્્ય અને સરુિા સમેંલનોની યાદી 
www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm#s12  

 ILO સરુબિત કામ કાયગક્રમ – માડહતી અને સરં્ાધનો 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/  
 

 ILO કસવેંર્ન 176 િાણોમા ંસરુિા અને સ્વાસ્્ય (1995)  
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C176  
 

 ILO કોિ ઑફ પ્રેક્ટટસ ઑન સેફ્ટી એંિ હલે્થ ઇન ઑપનકાસ્ટ માઇસસ  
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e920175.pdf         

 િાણોમા ંસરુિા અને સ્વાસ્્ય પર ILOની ભલામણો 183 (1995) 
www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R183   

 ICMM ટકાઇ નવકાસ માળખુ ં– સ્વાસ્્ય અને સલામતી નસદ્ધાતં 5 

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

 સામાજજક જવાબદારી માટે વયાપાર – સ્વાસ્્ય અને સિુાકારી મદુ્દો સબંિપ્ત 

www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50304  

http://www.ilo.org/ilolex/english/subjectE.htm#s12
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C176
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e920175.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R183
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50304
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 નવશ્વ બેસક/આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા ંનનર્મ- પયાગવરણ, સ્વાસ્્ય અને સલામતી માર્ગદનર્િકા  
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards 

 નવષવુવિૃ નસદ્ધાતંો 
www.equator-principles.com/principles.shtml  

 સામગ્રી સલામતી િેટા પનત્રકાઓ- માડહતી 
www.materialsafetydatasheetssearch.info/  

 નેર્નલ સ્કીન સેસટર-નનકલ એલજી 
www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_ContentGen.pl?id=103&gid=33  

 સામગ્રી સલામતી િેટા પનત્રકા – સોન ુ

www.cise.columbia.edu/clean/msds/gold.pdf  

 ્નુાઇટેિ સ્ટેટ્સ સ્ચુ્ટલયર રેગ્્લેુટરી કનમર્ન – ચળકતા જેમસ્ટોન પરની માડહતી પનત્રકા  
www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/irradiated-gemstones.html 

 માઇનીંર્ માટે સ્થાનનક ધોરણ ેમાડહતી અન ેતયૈારીઓ (APELL) - પશ્ચાદભનૂમકા 
www.unep.fr/scp/sp/publications/brochures/pdf/APELLmining.pdf   

 માઇનીંર્ હસ્તપનુ્સ્તકા માટે APELL (2001) (ઇંગ્લીર્, રોમાનીયન, સ્પેનનર્ અન ેસ્વીિીર્) 

www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0055/PAUNEP   

 ICMM – આપાતકાલીન તૈયાપીઓ અન ેપ્રનતભાવમા ંસારંુ આચરણ 

www.icmm.com/page/1169/library/documents/good-practice-in-emergency-
preparedness-and-response    

 માઇનીંર્ એસોનસયેર્ન ઓફ કેનેિા – આપાતકાલીન સચંાલન માર્ગદનર્િકા 
www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/2007/Crisis_Man
_03_2007.pdf   

 સ્વાસ્્ય જોિમ સચંાલન પર ICMM માર્ગદર્ગન 

http://www.icmm.com/page/14733/new-guidance-on-health-risk-assessment   
 
 
 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/Content/EnvSocStandards
http://www.equator-principles.com/principles.shtml
http://www.materialsafetydatasheetssearch.info/
http://www.nsc.gov.sg/cgi-bin/WB_ContentGen.pl?id=103&gid=33
http://www.cise.columbia.edu/clean/msds/gold.pdf
http://www.nrc.gov/reading-rm/doc-collections/fact-sheets/irradiated-gemstones.html
http://www.unep.fr/scp/sp/publications/brochures/pdf/APELLmining.pdf
http://www.unep.fr/scp/publications/details.asp?id=WEB/0055/PAUNEP
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.icmm.com/page/14733/new-guidance-on-health-risk-assessment
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.7 )  નર્સ્ત અને ફડરયાદની કાયગપ્રણાલી 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કાયગસ્થળના નર્સ્તનો અથગ એ છે કે કામ સબંનંધત વતગન અથવા પ્રદર્ગન યોગ્ય કરવ ુઅથવા સધુારવુ.ં 
ફડરયાદની પ્રણાલીનો અથગ એ છે કે  કમગચારીઓ વયવસ્થાપનના વયવહાર અથવા નનણગયો અંરે્ બચિંતા 
ઉભી કરવી અને આની તપાસ કરાવવી અને ઉકેલ મેળવવો 
(સ્ત્રોત:  http://www.smartmanager.com.au/web/au/smartmanager/en/pages/115_work.html) 
 

COPનુ ં નર્સ્ત અને ફડરયાદની કાયગપ્રણાલીનો નવભાર્ દેિરેિ હઠેળ કામ કરતા કમગચારીઓની બધી 
સનુવધામા ંલાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

કાયગસ્થળ પર નર્સ્તની દેિરેિ સમસ્યારૂપ વતગન અથવા પ્રદર્ગનના મદુ્દાઓ સધુારવાની રીતે જોવા 
જોઈએ. ત ેમાત્ર કમગચારીઓને દંિ આપવા રીતે ન જોવાવુ ંજોઇએ. નનરીિક અને સિામા ંબીર્જ વયચ્ટિએ 
ર્જણવુ ંજોઈએ કે  નર્સ્તના પર્લાનંા હતેઓુ સમસ્યા, ડક્રયા અથવા વતગન સધુારવાનુ ંછે, વયન્ટત નડહ. 
 

દુભાગગ્યપણૂગ રીત,ે કેટલાક કાયગસ્થળે નર્સ્ત એક તીવ્ર સ્વરૂપ લે છે. તેમા ંભૌનતક (ર્ારીડરક) સર્જ અને 
માનનસક, માનનસક, અથવા ર્જતીય ર્ોિણનો સમાવેર્ થાય છે. કાયગસ્થળે દસ્તાવેજીત થયેલા 
રે્રવયાજબી વયવહારના ઉદાહરણોમા ં આનો સમાવેર્ થાય છે: પરુ્-અપ અથવા દોિવા માટે ફરજ 
પાિવી, વધ ુસમય માટે સયુગના તિકામા ં ઉભા રાિવ,ુ માર િાવો કે માથામા ં મારવુ,ં ડહિંસાની ધમકી, 
ર્જનતય અથવા વરં્ીય઼ પજવણી અથવા વતેન, િોરાક અથવા સેવાઓ ન આપવી. આ અને સમાન 
ડક્રયાઓ મળૂભતૂ માનવ ર્ૌરવ અને માનવ અનધકારોન ંઉંલ્લઘન ર્ણવામા ંઆવે છે. 
 

નર્સ્તના પર્લા,ં જો જરૂરી હોય તો, સતત અને સયાયપણૂગ રીતે બધા કમગચારીઓમા ંલાગ ુપિવા જોઇએ. 
નનરીિકાને કોસરાટટરો જેમકે સરુિા દળોને કઈ રીતે કોઈ પણ નર્સ્તના મદુ્દાનુ ંસચંાલન કરવુ ંતેની યોગ્ય 
તાલીમ અપાવી જોઈએ. જ્યારે નર્સ્તની કાયગવાહીનો નવિય હોય ત્યારે, કમગચારીઓને આરોપોની 
નવર્તોની પહોંચ હોવી જોઈએ અન ે  જવાબ આપવા માટે અનધકાર અને/અથવા કોઈપણ નર્સ્તના 
નનણગય સામે અપીલ જવાબમા ં કોઈ પણ નકારાત્મક જવાબ વર્ર આપવાનો હક. સરુિા કમગચારીઓ 
અને સૈસયને કામના સ્થળે નર્સ્તમા ંભાર્ લેવા માસયતા આપવી જોઈએ નડહ. તેમની ભનૂમકા સ્પષ્ટ્ટ રીત ે
પડરસરની અન ેપડરસરમા ંઆવેલ વયન્ટતઓ અને ઉત્પાદની સરુિા પરૂતી જ મયાગડદત હોવી જોઇએ. 
 

જયારે કામના સ્થળે નર્સ્તની કાયગપ્રણાલી થાય છે, તે જરૂરી છે કે ફડરયાદની કાયગવાહી સ્થળે અમલ 
કરવામા ંઆવે. આને કારીર્રોને અનબુચત વયવહારનો અહવેાલ નનરીિક નસવાય અસય વયન્ટતને કરવાની 
પરવાનર્ી આપવી જોઈએ. પ્રડક્રયાએ ર્ોપનીયતા સ્થાનપત કરવાની જરૂડરયાત રહ ે છે, કે જે 
કમગચારીઓની િાનર્ીપણુનંી આમાસય માટે અને ર્ક્ય પ્રનતકારની સામે રિણ. કાયગકરો સાથી કાયગકર 

http://www.smartmanager.com.au/web/au/smartmanager/en/pages/115_work.html


  61 

સાથે સકંળાયલે અથવા ઔપચાડરક પ્રડક્રયાઓ દરનમયાન સઘં સરકારી હોવા જોઈએ. તે મહત્વનુ ં છે કે 
કાયગકર કે જે સમસ્યા કે દુવયગહવાર માટે અહવેાલ આપ ે તેમણે નકારાત્મક પડરણામોનો ભોર્ બનવા 
જોઈએ નડહ. 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો  
્નુનવસગલ િેટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (1948)  અને ધ ઇસટરનેર્નલ કસવેંર્ન ઑન નસનવલ એસિ 
પોબલડટકલ રાઈટ્સ (1966) ”ત્રાસ અથવા ક્રૂર, અમાનવીય અથવા નાલેર્ીભયો વયવહાર કે સર્જ પર 
પ્રનતબધં મકેૂ છે. ્િુીએચઆર અનછુછેદ 23 વધ ુ જણાવે છે કે  દરેક જણ જે “કામ માટે ફટત અને 
અનકુળૂ પડરન્સ્થનતનો” હક છે. 

બધા વયન્ટતઓનુ ંત્રાસ અને અસય ઘાતકી, અમાનિુી અથવા નામોર્ી ભયો વયવહાર અથવા સર્જ માટેનુ ં
નનવેદન (1975) જણાવે છે કે “ત્રાસ અથવા ક્રૂર, અમાનવીય અથવા નામોર્ી ભયો વયવહાર કે સર્જની 
કોઈ પણ ડક્રયા માનવીની ર્ડરમા માટે ગનુો છે અને ્નુાઈટેિ નેર્સસના હક પત્રક હતે ુ માટે રડદયો 
તરીકે નનિંદા કરવામા ંઆવરે્ અને માનવ અનધકારોનુ ંઉલ્લઘંન અને  ્નુનવસગલ િેટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન 
રાઈટ્સમા ંમળૂભતૂ સ્વતતં્રતાઓ ર્જહરે કયાગ છે.” 

આ સનંધઓ અને ર્જહરેાતો મોટા ભાર્ના ્નુાઈટેિ નેર્સસ સભ્યો દ્વારા બહાલી આપવામા ંઆવે છે. 

િાષ્રીય કાયદો  
મોટાભાર્ના દેર્ો ર્ારીડરક સર્જ પર પ્રનતબધં, સામાસય રીતે તેમના બધંારણીય માળિામા.ં વધમુા,ં 
કેટલાકં દેર્ોએ કમગચારીઓ માટે નર્સ્તની કાયગવાહી, દુવયગવહાર, પજવણી અને ફડરયાદની પ્રડક્રયા માટે 
ઝીણવટપવૂગક ચોક્કસ કાયદાઓ બનાવયા છે. સભ્યો એ તઓે જ્યા ંકામ કરે છે ત્યાનંા સ્થાનનક કાયદાની 
જરૂડરયાતોથી ર્જણકાર હોવા જોઈએ. 
 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 
 

જોિમની આકારણી: એ આકારણી કરવા કે  ત્યા ં અયોગ્ય અથવા અસ્વીકાયગ નર્સ્ત અથવા ફડરયાદ 
પ્રડક્રયાની યોગ્ય વેપાર સજંોર્ોમા ંઆકારણી કરવી જોઈએ. સરુિા દળો ચોટટસ જોિમો રજૂ કરી ર્કે છે 
અને જોિમની આકારણીમા ંસમાવી ર્કે છે. આધારભતૂ જોિમની આકારણીના નમનૂા માટે પરૂણવી 1 
જૂઓ. 
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને 
છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી:  સનુનનશ્ચત કરોકે નર્સ્ત અન ે ફડરયાદની પ્રડક્રયાની જવાબદારી અનભુવી 
વયવસ્થાપનના કાયો, જેમકે માનવ સરં્ાધનન એક ભાર્ હોય. નવશ્વાસ ુમાણસની નન્નુ્ટત કરો, કે જે 
વેપારની બહારનો પણ હોય ર્કે, ફડરયાદોના સચંાલન માતે જવાબદાર હોય. 
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 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  નર્સ્ત અન ેફડરયાદની કાયગવાહી માટે લેબિત નીનત નવટસાવો. 
નીનતના હતેઓુ, કમગચારીઓની અપેિા અને સ્થાનપત મખુ્ય પ્રડક્રયાઓ સમર્જવો. નવબભન્ન પ્રકારોને 
અયોગ્ય ડક્રયા માટે કાયદાકીય અને કંપની આધાડરત સર્જઓ વણગવો – બનં્ને કારીર્રો અને 
નનરીિકોના વતાગવ માટે. નર્સ્તની પ્રડક્રયા માટે એસ્કેલેટીંર્ શ્રેણીના કાયદા સ્થાનપત કરવાનુ ંધ્યાનમા ં
રાિો, વતાગવની ર્ભંીરતાને આધારે. કમગચારીઓના નર્સ્ત  માટે  સરુિા દળ પર પ્રનતબધં હોવો 
જોઈએ. કારીર્રો માટે ફડરયાદ ઉભી કરવા માટેની પ્રણાલી સ્થાનપત કરો કે જે તેમને બદલાના 
જોિમમા ંન મકેૂ. 
 

 િેકોડગ િાખવા: રેકોિગ રાિવાએ નર્સ્ત અને ફડરયાદ કાયગવાહી દર્ાગવવા માટેનુ ંવાજબી અને સરં્ત 
ચાવીરૂપ ઘટક છે. મૌબિક અને લબેિત ચેતવણીઓ, નનરીિણો અન ે બરતરફીઓનો રેકોિગ રાિો. 
ફડરયાદની પ્રડક્રયા દરનમયાન ર્ોપનીયતા જળવાવી જોઈએ 

 
 તાલીમ: યોગ્ય નર્સ્ત અને ફડરયાદ કાયગવાહી પર તાલીમ આપો,િાસ કરીને તેવયન્ટતને કે જેઓ 

કારીર્રોનુ ં નનરીિણ કરે છે અથવા સિાનુ ંઅસય સ્વરૂપ જેમેકે સરુિા ર્જળવવી. નીનતનો સદંભગ લો 
અને  કારીર્રોના નર્સ્તની યોગ્ય પ્રડક્રયા પર ભાર મકૂો. સનુનનશ્ચત કરો કે વેપાર દ્વારા માસય નર્સ્ત 
પ્રડક્રયાથી કારીર્રો વાકેફ હોય. સનુનનશ્ચત કરો કે કારીર્રો ર્જણે છે કે કઈ રીતે ફડરયાદ કરવી અન ે
નકારાત્મક પડરણામો વર્ર તેમ કરે. કમગચારીઓની જવાબદારી પ્રમાણે તાલીમ ર્ોઠવો અને તેનુ ં
પનુરાવતગન કરો. તાલીમના સબૂચ, હદ અને પ્રાચ્પ્તકતાગઓના રેકોિગ રાિો. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 
નીચેની વેબસાઈટ પર નર્સ્ત અને ફડરયાદની કાયગવાહી માટે વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 ACAS – એિવાઇઝરી  હસેિબકુ ઓન ડિનસચ્પ્લન એસિ ગ્રીવેસસીઝ એટ વકગ (્કેુ): 
www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=890 

 સીઆઈપીિી – ડિનસચ્પ્લન એસિ ગ્રીવેસસીઝ એટ વકગ (્કેુ): 
www.cipd.co.uk/subjects/emplaw/discipline/disciplingrievprocs.htm 

 સ્માટગ મેનેજર – વકગ પ્લેસ ડિનસચ્પ્લન : 
 www.smartmanager.com.au/web/au/smartmanager/en/pages/115_work.html 

 

http://www.acas.org.uk/index.aspx?articleid=890
http://www.cipd.co.uk/subjects/emplaw/discipline/disciplingrievprocs.htm
http://www.smartmanager.com.au/web/au/smartmanager/en/pages/115_work.html
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.8 )  કામના કલાકો 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કામના કલાકોએ સમય છે જ્યારે વયન્ટત રોજર્ારદાતાના નનયતં્રણમા ંનોકરી પર છે. આરામનો સમય એ 
સમય છે કે જ્ય઼ારે જ્યારે વયન્ટત રોજર્ારદાતાના નનયતં્રણમા ંનોકરી પર નથી. ઓવર ટાઈમ એ કામ 
કરેલા કલાકો છે જે નનયનમત સબૂચ કરતા ંવધારામા ંછે. 
(સ્ત્રોત:  http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030) 
 

COPનો કામના કલાકોનો નવભાર્ કમગચારી સાથેની બધી સનુવધાઓમા ંલાગ ુછે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

કામના કલાકો એ સરુબિત અને માનવીય઼ કામ કરવાથી પડરન્સ્થનતના મળૂભતૂ ઘટકો છે. હમેંર્નુ ંપ્રથમ 
આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠનનુ ં કામના કલાકો પરનુ ં સમેંલન 1919મા ં મહિમ અઠવાડિયા દીઠ 48 
કલાકનુ ં નનયત થ્ુ ં છે. ઉત્પાદન અને નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ોમા ં વધારાના કામના કલાકો નાર્ડરક સમાજ 
અને વયાપારી સરં્ઠનો દ્વારા મોટાભાર્ના ઊભા કરાતા પ્રશ્નોમાનં ુ ંએક રહ્ુ ંછે. વધમુા ંર્ોિણ નવિે બચિંતા 
અને પાડરવાડરક જીવન પર અસર, કાયગસ્થળના સ્વાસ્્ય અને સરુિાના જોિમો વધ ુકામના કલાકોથી 
થાય છે. 
 

િોદકામ ઉદ્યોર્મા ં લાબંા કામના કલાકો સામાસય છે. દુરના સ્થળો, સ્થળાતંર અથવા દેર્નનકાલ 
કામદારો, અને લાબંા પાળી માટે નપ્રયમ ચકૂવણીનુ ંસયંોજનનો આમા ંફાળો છે. લાબંા કામના કલાકો અને 
નવશ્રાનંત અથવા રર્જની પણ ઉત્પાદનકાતાગ ઉદ્યોર્ો જેવા ંકે હીરા ઘસવામા ંદસ્તાવજેીત થયાછે. ગ્રાહકોની 
મારં્, વેપારની તે માઘં સાથ ેકામ કરવાની િમતા અને કારીર્રોની ઓવરટાઈમમા ંકામ કરવાની ઈછછા 
ફાળો આપે છે. ર્ોઠવણી કે જ્યા ંકારીર્રને નરં્ પ્રમાણે ચકૂવણી કરવામા ંઆવે, કલાકો ઉપર નડહ, પણ 
વધારાના કામના કલાકોમા ંપડરણમી ર્કે છે. 
 

કાયદાડકય સ્વરૂપના અથવા સમંત કામ સપ્તાહ કરતા ં કરવામા ં આવતા બધા કામના કલાકો 
ઓવરટાઈમ તરીકે ર્ણવામા ંઆવે છે. કારણ કે આ સેટટર અને દેર્ પ્રમાણે બદલાય છે, ઓવરટાઈમનો 
દર રાષ્ટ્રીય કાયદામા ંદર્ાગવયા પ્રમાણે અથવા કોઈપણ લાગ ુસામડૂહક કરાર પ્રમાણે ર્ણવામા ંઆવવી 
જોઈએ. ઓવરટાઈમ  સ્વૈચ્છછક હોવો જોઈએ અને નડહ કે બળજબરી પવૂગકનો. ઘણા રોજર્ારદાતા અને 
કારીર્રો વછચનેા કરારની જરૂડરયાત છે કે કારણસરના ઓવરટાઈમ માટે કારીર્રોએ કામ પર હાજર 
રહવે ુ ં જોઈએ. ઓવરટાઈમમા ં કામ કરવાની નવનનંતએ સ્વાસ્્ય અને સલામતીની નવચારણા પણ 
ર્ણતરીમા ંલવેા ંજોઈએ તેમજ કારીર્રોના વયન્ટતર્ત સજંોર્ો, પાડરવાડરક સજંોર્ો સડહત. 
 

કામના સ્થળે આરામ એ કામના જીવનના સતંલુનનો જડટલ ભાર્ છે. અઠવાડિક આરામ અને ચકૂવાતી 
વાનિિક રર્જઓ એ મોટાભાર્ના કારીર્રોના કરારોનો સામાસય ભાર્ છે અને પરૂી પાિવી જ જોઈએ. જ્યા ં
વારાફરતી પાળી, જેમકે િાણના સ્થળોનો અથગ એ છે કે સાત સળંર્ કામના ડદવસોમા ંએક આરામનો 

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C030
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ડદવસ ન મળે, વૈકચ્લ્પક ર્ોઠવણી વળતરમા ં માસય હોવી જોઈએ. િાસ રર્જઓ, જેમકે, માતતૃ્વ અને 
નપતતૃ્વની રર્જ અને સહમેાય રર્જ લાગ ુરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ સાથે અનકુળૂ મળવી જોઈએ. 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો  
આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠનમા ંકામના કલાકો, અઠવાડિક આરામ અને વાનિિક રર્જઓ ઉપર સખં્યાબધં 
સમંેલનો છે ILO સમંેલન 1 કામના કલાકો (ઉદ્યોર્) 1919 ડદવસના 8 કલાક અથવા અઠવાડિયાના 48 
કલાકો મળૂભતૂ નસદ્ધાતંો નક્કી થયા છે. અનરુ્ામી ILO સમંેલન 30 કામના કલાકો ઉપર (વાબણજ્ય અને 
કચેરીઓ) 1930 આ નસદ્ધાતંોને પ્રબલીકૃત કરે છે. આ ઘણા રાજ્યોના કાયદાના અઠવાડિક કામના કલાકો 
48 કલાકો અથવા ઓછા આધારભતૂ બસયા છે. 
 

બને્ન સમંેલનો 1 અને 30 આ મયાગડદત વયાખ્યાનયત સજંોર્ોની નવચલન માસય છે. ઉદાહરણ તરીકે, 
કમગચારીઓ કે જેમનુ ંકાયગનો પ્રકાર િડંિત હોય તેની શે્રણીઓ માટે અપવાદો અથવા અસય કમગચારીઓ 
માટે ઠરાવેલ મયાગદા બહાર કરવામા ંઆવે છે. કામચલાઉ અપવાદો માટે સ્વીકૃનતની જરૂર છે, જે રાષ્ટ્રીય 
નનયમનો હઠેળ લેવાવી જોઈએ. આમા ંસમાવેર્ છે, ઉદાહરણ તરીકે, અપવાદરૂપ અથવા તો ત્વડરત કામ 
અથવા સારકામનુ ંદબાણ, અને વૈકચ્લ્પક કામના કલાકની ર્ોઠવણી કે જે કારીર્રો અને રોજર્ારદાતા 
સરં્ઠનો વછચે અને સરકાર દ્વારા માસય હોય. એવા કામો કે જે સતત પાળીના ક્રમમા ંકરવામા ંઆવતુ ં
હોય તેનો પણ અપવાદ છે. આ ડકસ્સામા,ં અઠવાડિક સમંનત મળેલ મહિમ કલાકો 56 છે, સાથે 
અઠવાડિક આરામના સમયનુ ંવળતર રાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ સરુબિત પ્રડક્રયા દ્વારા થાય છે. 
 

ILO સમંેલન 14 અઠવાડિક આરામ (ઉદ્યોર્) ઉપર 1921 અને સમંેલન 106 અઠવાડિક આરામ (વાબણજ્ય 
અને કચેરીઓ)  ઉપર 1957 જણાવે છે કે દરેક કારીર્રને ઓછામા ંઓછા સતત 24 કલાકનો આરામનો 
દર અઠવાડિય ેઅનધકાર છે. રોજર્ારદાતાઓ અપવાદ માટે વેપારી સધંો અથવા અસય કારીર્ર પ્રનતનનનધ 
સાથે પરામર્ગમા ંસમંત થઈ ર્કે. 
 

ILO સમંેલન 132 ચકૂવણી સાથેની રર્જઓ (સધુારેલી) 1970 જણાવે છે કે કારીર્રોને િાતરીપવૂગકના 
લઘિુમ રર્જનો સમયર્ાળો હોવો જોઈએ. આ વાનિિક રર્જઓ એક વિગની સેવામા ંત્રણ અઠવાડિયાથી 
ઓછી હોવી જોઈએ નડહ. 
 

ILO સમંેલન 183 પ્રસનુત સરંિણ 2000 જણાવે છે કે સ્ત્રીઓને બાળકના જસમ પછી પ્રસનુતની રર્જઓ 
મળવી જોઇએ. સ્ત્રી જયારે કામ પર પાછી આવે, સમંેલન 183 એ સ્તનપાન માટેના ડદવસ દરનમયાનના 
સરંિણો બનાવેલા છે. 
 

RJC કોિ ઓફ પ્રેક્ટટસ માટે જરૂરી છેકે સભ્યો મહિમ કામના કલાકો, અઠવાડિક આરામ અને વાનિિક 
રર્જઓ ILO સમંેલનો 1, 14, અને 132 મજુબ પાલન કરે. ઓવરટાઈમ અઠવાડિક 12 કલાક જેટલો 
મયાગડદત હોવો જોઈએ અને અનનયનમત આધારે. ચોટટસ સજંોર્ો માટે અપવાદો, જેવાકેં, દેર્-નવદેર્મા ં
હવાઈ યાત્રા કરવી વરે્રે માસય છે. આમછતા ં ર્ોઠવણી લાર્ો પિતા કાયદાઓ સાથે સસુરં્ત હોવી 
જોઈએ અને હજી પણ સલામત અને માનવીય કાયગ પડરન્સ્થનત પરૂી પાિતી હોવી જોઈએ. 
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િાષ્રીય કાયદો  
લર્ભર્ બધા દેર્ોમા ંયોગ્ય ડદવસ અને અઠવાડિક કામના કલાકો નક્કી કરવા કાયદાઓ છે, આિા દેર્ 
અન/ેઅથવા ચોટટસ સટેટર અથવા નોકરી માટે. ઘણા દેર્ોમા ંઅઠવાડિયા દીઠ મહિમ નક્કી કામના 
કલાકો હોય છે, કે જે 40 થી 48 કલાક અઠવાડિયા દીઠની  વછચે બદલાતા રહ ે છે. આ નક્કી કરેક 
મહિમ અથવા સમયર્ાળા માટે સરેરાર્ હોય ર્કે. કાયદાઓ મોટેભારે્ ઓવરટાઈમના મહિમ કામ 
કરવાના કલાકો પણ નનયત કરે છે, અઠવાડિક આરામના ડદવસો અને વાનિિક રર્જઓના હક સાથે. ઘણા 
દેર્ોએ રોજર્ારદાતા માટે કારીર્રોને બાળકના જસમ માટે માતતૃ્વ અને /અથવા નપતતૃ્વની રર્જઓ 
આપવાણી જોર્વાઈઓ કરી છે. 
 

વેપાર સજંોર્ોને લાગ ુરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ ILO સમંેલનોથી બદલાય ર્કે અને RJC પદ્ધનત હઠેળ પ્રાધાસય 
લે છે.  તમામ કામકાજના અનધકાર  િેત્રોમા ંબધા સબંનંધત કાયદાઓ અને નનયમનોના ર્જણકાર હોવુ ં
જરૂરી છે. કામના કલાકો, આરામ અને રર્જઓ પરના કાયદાના પાલનમા ં નનષ્ટ્ફળતા સર્જઓ જેવીકે 
દંિથી લઈને વતન્ટતઓની કેદ સધુી દોરી ર્જય છે. 
 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 
 

જોિમની આકારણી: વેપાર સજંોર્ોને યોગ્ય આકારણી કરવા કે ત્યા ં મહિમ કામના કલાકો વધવા 
અથવા રર્જઓના અનધકારો ભરં્ કરવાના જોિમ માટે જોિમ આકારણી કરવી. સચંાલનના દેર્ોમા ં
કામના કલાકો અને રર્જને સબંનંધત નનયમો વેપારે સમજ્વા જોઈએ. સ્થાનપત કરો કે વધારના કામના 
કલાકો, આરામના નવરામનો અભાવ અથવા ફરજીયાત રર્જઓ ,અથવા અસય બાબતો અંરે્ કોઈ મદુ્દાઓ 
છે કે નડહ. આધારભતૂ જોિમ આકારણી નમનૂા માટે પરૂવણી 1 જૂઓ. 
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લા ંપણ સહાયક બને છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી:  કામના કલાકો અને અસય આરામ અને રર્જના હકોની ર્ોઠવણી અને 
નનરીિણ એ અનભુવી વયવસ્થાપનના કાયોનો એક ભાર્ હોવો જોઈએ. નીનતની ર્ોઠવણી અને 
દેિરેિ એ કાયોની જવાબદારી હોવી જોઈએ જેમકે, માનવ સરં્ાધનની , નનયમનની જરૂડરયાતને 
કારણે નવચારણા સડહત. નીનતના માર્ગદર્ગન હઠેળ, રોજબરોજના કામના કલાકોનુ ં વયવસ્થાપન, તે 
ઉત્પાદન અને ઓપરેર્ન માટે જવાદાર લોકો પર આવવુ ંજોઈએ. 

 
 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  કામના કલાકો, આરામ અને રર્જના હકો માટે લેબિત નીનતઓ 

નવકસાવો. નીનતના હતેઓુ, કામના કલાકો, ઓવરટાઈમ અને રર્જઓ માટે નનયમનની જરૂડરયાતો, 
કમગચારીઓની અને કોસરાટરોની અપેિાઓ અને સ્થાનપત કાયગપ્રણાલીઓ સમર્જવો.  કોઈપણ વેપારી 
સઘંો અથવા અસય કારીર્ર સરં્ઠનો સાથે મેળવાયેલ કરારોએ કામના કલાકો, ઓવરટાઈમ, નવરામ 
અને રર્જ સાથે કામ પાર પાિવનુ ંરહરેે્. 

 
 િેકોડગ િાખવા:  અસરકારક પદ્ધનત નવકસાવો કે જે દરેક કારીર્રના ડદવસોના કલાકોની ર્ણતરી, અને 

ઓવરટાઈમ અને રર્જઓની હકદારીનો રેક રાિે. સનુનનશ્ચત કરો કે મેનેજર અને કારીર્રો પદ્ધનતને 
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સમજે છે કે જેથી તેઓ સરળતાથી કલાકો અને નનયનમત કામના કલાકોમા ંકોઈ પણ પડરવતગનોનો 
રેકોિગ રાિી ર્કે. 

 
 તાલીમ:  તેઓકે જે રોજબરોજના કામના કલાકોના વયવસ્થાપન માટે જવાબદાર છે તમેને વેપારની 

નીનત અને રેકોડિિંર્ પદ્ધનત અંરે્ તાલીમ પરૂી પાિો. કમગચારીઓની જવાબદારી પ્રમાણે તાલીમ 
ર્ોઠવો અન ેતેનુ ંપનુરાવતગન કરો.  તાલીમના સબુચ, હદ અને પ્રાપ્ત કરનારાના રેકોિગ રાિો. 
 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

કામના કલાકો, આરામ અને રર્જઓ પર વધ ુમાડહતી નીચેની વેબસાઈટ પર ઉપલબ્ધ છે: 
 

 ILO– કામની પડરન્સ્થનત અને રોજર્ારદાતાના કાયદાઓ પર િેટાબેઝ (કામના સમયના 
કાયદાઓ પર માડહતી 100 કરતા વધ ુદેર્ોમા)ં 
www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/ 

 ILO સમંેલનોના 1, 14, 30, 132 અન ે183 ટેક્ષ્ટની બલિંક: 
www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm 

 ILO – કામના કલાકો નવશ્વના ડરપોટગ (2007) 
www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang
--en/WCMS_082827/index.htm 

 સામાજીક જવાબદારીઓનો વેપાર–  કાયગ જીવન ગણુવિા મદુ્દા સબંિપ્તમા:ં 
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50965 

 રોજર્ારદાતા અને કામ-જીવન સમતલુા (્કેુ): 
www.employersforwork-lifebalance.org.uk/ 
 
 

http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_082827/index.htm
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Press_releases/lang--en/WCMS_082827/index.htm
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50965
http://www.employersforwork-lifebalance.org.uk/
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.9) મહનેતાણુ ં
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

મહનેતાણુ ં એ નનયોટત દ્વારા કારીર્રોને ચકૂવવામા ં આવે છે. તેમા ં વેતન અથવા પર્ાર અને અસય 
કોઈપણ લાભનો ડકિંમતમા ંઅથવા વસ્ત ુસ્વરૂપે સમાવેર્ થાય છે. 
(સ્ત્રોત: http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100 )   
 

COPના મિનેતાણા નો નવભાર્ કમગચારી સાથેની બધી સનુવધામા ંલાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા   
 

વેતન-સબંનંધત લાભો દેર્ો મજુબ બદલાતા હોય છે, પરંત ુ હમેંર્ા વસ્તઓુ જેવીકે, રર્જના ડદવસો, 
ઓવરટાઈમનુ ંવળતર, માદંર્ીનુ ંવળતર, સ્વાસ્્ય લાભો, પ્રોત્સાહનો અને ભ્થા,ં મયાગડદત પાડરવાડરક 
રર્જના વળતરસાથેના લાભો, અને વચત યોજનાઓનો હમંેર્ા સમાવેર્ થતો હોય છે. કેટલાકં 
ડકસ્સાઓમા ં કારીર્રોને બબન-વેતન લાભો જેવાકેં સ્વાસ્્ય સભંાળ, રહઠેાણં, કમગચારીનુ ં નર્િણ અને 
મળૂભતૂ રેવાઓ જેવીકે પાની અને નવજળી વરે્રે પરૂી પાિવામા ંઆવી ર્કે છે. 
લઘિુમ વળતર એ લઘિુમ ડકિંમત છે કે જે દેર્ના કારીર્રને ચકૂવવામા ંઆવે. તે મોટેભારે્ ટલાકો, 
ડદવસો કે મડહનાને આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે. આદર્ગરીત,ે આ વતેન કારીર્ર અને તેની/તેણીના 
પડરવારની લઘિુમ જરૂડરયાતો પણૂગ કરવા આધારે નક્કી કરવામા ંઆવે છે, દેર્ની પ્રવતગમાન આનથિક 
અને સામાજીક પડરન્સ્થનતના સદંભગમા.ં નવશ્વમા ં90% કરતા ંવધ ુદેર્ોમા ંલઘિુમ વેતન નક્કી કરવા માટે 
કાયદાઓ છે. 
 

વેતની ડકિંમતથી વધમુા,ં તે જરૂરી છે કે કારીર્રો તેમની ચકૂવણી નનયનમત રીતે મેળવે. ચકૂવણીની 
આવનૃત – ઉદાહરણ તરીકે અઠવાડિક, પિવાડિક અથવા મડહને પહલેેથી નક્કી અને મજૂબની હોવી 
જોઈએ.વેતન બેસકમા ંરાસસફર કરીને, રોકિા અથવા ચેક દ્વારા જેમ કારીર્ર સમંત થાય તેમ હોવુ ં
જોઈએ. સામાસય રીતે રોજર્ારદાતા માટે કારીર્રને તેમનુ ંવેતન કઈ રીતે ર્ણવામા ંઆવે છે તેની 
સ્પષ્ટ્ટ માડહતી પરૂી પિાવી જોઈએ અને અમકુ સમય, વેતન અને રર્જની માડહતી(રેકોિગસ) રાિવી 
જોઈએ. નનયનમત વેતનની રસીદો કારીર્રોને અપાવી જોઈએ કે જે ચકૂવણીના દરો, કોઈપણ ચકૂવાયેલ 
લાભો અન ેકોઈપણ લાગ ુકપાત સ્પષ્ટ્ટ રીતે બતાવતી હોય.  
 
 

વેતનમાથંી કપાતી કોઈ પણ રકમ ઉબચત પ્રડક્રયા દ્વારા નક્કી થવી જોઈએ. કાયદેસર કપાતમા ંઉદાહરણ 
તરીકે, આવક કર, પેસર્નનો ફાળો અને સરં્ઠનની સ્ભ્યપદતાનો સમાવેર્ થાય છે. RJC કોિ ઓફ 
પ્રેક્ટટસ હઠેળ અસ્વીકાયગ કપાતો રોજર્ારદાતા કે એજસસીમા ં ભરતીની ફી, વયન્ટતર્ત સરંિણ 
ઉપકરણોનો િચગ, અને કોઈપણ પ્રકારની ડિપોઝીટ અથવા ઉપકરણ પર એિવાસસનો સમાવેર્ થાય઼ છે. 
કમગચારીના વતગન માટે નર્સ્તના પર્લા ં તરીકે કોઈ કપાત થવી જોઈએ નડહ, નસવાય કે જયા ં

http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C100
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કમગચારીઓના કોસરાટટમા ંઅથવા મેળવવામા ંઆવેલ કરારમા ંસ્પષ્ટ્ટતા કરવામા ંઆવલે હોય. કારીર્રોને 
તેમના રોજર્ારદાતા અથવા કાયગસ્થળ પાસેથી જોર્વાઈઓ અન ેસેવાઓ િરીદવા જબરજસ્તી કરવી 
જોઈએ નડહ. એકંદરે, એ સનુનનશ્ચત કરવુ ં જોઈએ કે કપાતને પડરણામે કારીર્રની ચકૂવણી લઘિુમ 
વેતનથી નીચી જવી જોઈએ નડહ. 
 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો 
1928મા,ં આંતર રાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO) એ સમંેલન 28 અપનાવ્,ુ જેમા ંસહી કરનાર દેરે્ લઘિુમ 
વેતન નક્કી કરનાર મિંળ કે જે “કારીર્રોની અનકુળૂ જીવન ધોરણ ર્જળવવા, જરૂડરયાતોને સિમ 
બનાવવા માટે ધ્યાનમા ંલ”ે તે જરૂરી છે. 1970મા,ં ILO એ સમંેલન 131 અપનાવ્,ુ જે પડરબળો કે જે 
લઘિુમ વેતનની ર્ણતરીમા ંસમાનવષ્ટ્ટ હોવા જોઈએ તે વણગવાયા છે: “કારીર્ર અને તેના પડરવારની 
જરૂડરયાતો, દેર્મા ંતેમના વેતનના સામાસય સ્તરો, વસવાટનો િચગ, સામાજીક સરુિાના લાભો, અસય 
સામાજીક જૂથોના સબંનંધત જીવન ધોરણો, આનથિક નવકાસ માટેની જરૂડરયાતો, દેર્ની ઉત્પાદન િમતાના 
સ્તરો અને ઉછચ સ્તરના રોજર્ારની ર્જળવણી”. 
 

માત્ર અને સાનકુળૂ મહનેતાણુ ંમાટેના અનધકારો ્નુનવસગલ ડિટલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (1948)ની 
અનછુછેદ 23.3 મા ંપણ સ્થાનપત થયેલા છે. આ જણાવે છે કે મહનેતાણ ૂ ંકારીર્ર અને તેના પડરવારની 
માનવ ર્ડરમાના લાયક અન્સ્તત્વ  પણ  સનુનનશ્ચત કરવુ ંજોઇએ. 
 

એસએ 8000, આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર ધોરણોની પદ્ધનત, મહનેતાણુ ંપર જોર્વાઈઓ ધરાવે છે. આ જણાવે 
છે પ્રમાબણત કામના અઠવાડિયા માટે ચકૂવાત ુમહનેતાણુ ંકાયદાકીય અને ઓદ્યોબર્ક ધોરણો સાથે મેળ 
િાત ુહોવ ૂ ંજોઈરે્ અને કારીર્ર અને તેમના પડરવારની જરૂડરયાતો પરૂી કરવા માટે પરૂત ુહોવુ ંજોઇરે્. 
એસએ8000 ધોરણો નનયનમત અને કારીર્રોને અનકુૂળ રીતે , કોઈપણ નર્સ્ત માટેની કપાત નવના, સ્પષ્ટ્ટ 
નવર્તવાર વેતન ચકૂવણીઓ જરૂરી છે. 
 

િાષ્રીય કાયદો  
લર્ભર્ બધા દેર્ોમા ં રાષ્ટ્રીય મિંળ હોય છે કે જેઓ લઘિુમ વળતર રાષ્ટ્રીય રીતે,અથવા સેટટર 
અન/ેઅથવા વયવસાય માટે નક્કી કરે. વેતન અને અસય લાભો (સામાસય રીતે લઘિુમ કરતા ં વધ)ુ 
રોજર્ારદાતા અને કારીર્રો વછચે મેળવાયેલ કરારો દ્વારા સીધી રીતે વાટાઘાટ કરી ર્કે છે. સચંાલનના 
બધા અનધકાર િેત્રોમા ંસબંનંધત બધી વેતન ર્રતોથી વાકેફ હોવુ ંજરૂરી છે. 
 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 
 

જોખમની આકાિણી: વેપારના સજંોર્ો સાથે યોગ્ય જોિમ આકારણી તે ચકાસવા કે ત્યા ંઅપરૂતી અથવા 
અયોગ્ય મહનેતાણુનંા જોિમ છે. વેપારે લઘિુમ વેતન સબંનંધત કાયદાઓ અને સચંાલનના દેર્ોમા ં
કાયદાકીય લાભો સમજવા જોઇએ. જો કોઈ લાગ ુકાયદા ન હોય તો, સબંનંધત ભૌનતક સ્થળોમા ંવેપાર 
સેટટરો પર અભ્યાસ દ્વારા પ્રવતગમાન વેતન નક્કી કરો. મળૂ જોિમ આકારણી નમનૂા માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 
જુઓ. 
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જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને 
છે:  
 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી:  મહનેતાણા માટેની જવાબદારી વયવસ્થાપનાના કાયોમા ંઆવવી જોઈએ, 

જેમ કે માનવસરં્ાધન, કાયદાની જરૂડરયાતોની યથાયોગ્ય નવચારસરણી સાથે. 
 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  જો યોગ્ય હોય તો, મહનેતાણા પર લેબિત નીનત નવકસાવો. 
સનુનનશ્ચત કરો કે સકંળાયેલ માડહતી જેમકે, વેતનના સ્તરો, ચકૂવણીની આવનૃત, માસય કપાત માટેની 
પ્રડક્રયા વરે્રે, કારીર્રના કોસરાટટ અથવા સામડૂહક સોદાબાજી કરારમા ં સમાનવષ્ટ્ટ હોય. કોઇ પણ 
નર્સ્ત પ્રણાલીઓ માટે સ્પષ્ટ્ટ પણે યથાયોગ્ય પ્રડક્રયા સ્થાનપત કરો અને સનુનનશ્ચત કરો કે તે મેનેજર 
અને કારીર્રો દ્વારા સમજવામા ંઆવેલ છે. 

 
િેકોડગ િાખવા:  હકદારી, વેતન અને કપાતોના રેકોિગ માટે અસરકારક પદ્ધનત નવટસાવો. 
 

E. વધ ુમાડહતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર વળતર અંરે્ની વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 ILO – કામ અને રોજર્ારની પડરન્સ્થનતના કાયદા ઉપર િેટાબેઝ  (લઘિુમ વેતન ઉપર માડહતી 
100 કરતા વધ ુદેર્ોમા)ં 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/ 

 ILO – લઘિુમ વેતન નીનત 
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/infosheets/w-1.pdf 

 એસએ8000 સોનર્યલ એકાઉસટેબબબલટી ઈસટરનેર્નલ સ્ટાસિિગ (2001) - વળતર 
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710 

 સામાજીક જવાબદારીનો વેપાર  – જીવન વેતન મદુ્દો સબંિપ્તમા ં
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50678 

http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/database/
http://www.ilo.org/public/english/protection/condtrav/pdf/infosheets/w-1.pdf
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=50678
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.10)  સામાસય રોજર્ાર ર્રતો 
A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

રોજર્ારદાતા અને કમગચારી વછચે રોજર્ાર સબંધંો કાયદાકીય કિી છે કે જે મહનેતાણાની સામે ચોટટસ 
પડરન્સ્થનત હઠેળ વયન્ટત જયારે કામ અથવા નોકરી કરે તેનુ ંઅન્સ્તત્વ ધરાવે છે. 
(સ્ત્રોત: http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm)  
 

COPનો સામાસય રોજર્ાર ર્રતો અને વયવહારનો નવભાર્ કમગચારીઓ સાથેની બધી સનુવધાઓમા ંલાગ ુ
પિે છે.  
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 
રોજર્ાર સબંધં એ રોજર્ારદાતા અન ેકમગચારીઓ વછચેની કાયદાકીય કિી છે. તે ત્યારે અન્સ્તત્વ ધરાવ ે
છે જ્યારે વયન્ટત મહનેતાણા માટે ચોટટસ પડરન્સ્થનત હઠેળ કામ અથવા સેવા બર્જવે. અનરુૂપ કાનનુી 
સાધન રોજર્ારનો કરાર છે, જે લેબિતમા ંઅથવા મૌબિક, વયટત કરવામા ંઆવે અથવા અમલમા ંમકૂી 
ર્કાય છે. 
 

તે રોજર્ાર સબંધં દ્વારા, જોકે કરાર દ્વારા વયાખ્યાનયત છે કે, પારસ્પડરક હક અન ેજવાબદારીઓ કમગચારી 
અને રોજર્ારદાતા વછચે પેદા થાય છે. તે મખૂ્ય સાધન છે જેના દ્વારા કારીર્ર મજૂર કાયદાઓ અને 
સામાજીક સરુિાના નવસ્તારોમા ંરોજર્ાર સાથે સબંનંધત હકો અને લાભો સધુીની પહોંચ મેળવે છે. 
 

પરંપરાર્ત રોજર્ાર સબંધં એક જ રોજર્ારદાતા સાથે પણૂગ સમયના કામ આધાડરત હોય છે, અમયાગડદત 
સમય માટે  રોજર્ારના કોસરાટટ હઠેળ, નવનાકારણ બરતરફી સામે રિણ સાથે. છેલ્લા ંવીસ વિોમા,ં 
વૈનશ્વક અથગતતં્રમા ંરોજર્ારની નવી રીત ઉભરીને આવી છે. આમા ંનનયત મદુત કરારોનો વધતો ઉપયોર્ 
અને કરારની વયવસ્થા કે જેમા ં કારીર્રો ચસૂ્ત પણે કમગચારીઓ નનથ તેનો સમાવેર્ થાય છે. આ 
વયવસ્થા હઠેળના કેટલાકં કારીર્રોને મજૂર અને સામાજીક સરુિાના કાયદા હઠેળ નબળં સરંિણ મળે છે.  
કોિ ઓફ પે્રક્ટટસને જરૂરી છે કે મજૂર કે સામજીક સરુિા જવાબદારીઓએ આ પ્રકારની વૈકચ્લ્પક રોજર્ાર 
સબંધંોના ઉપયોર્ દ્વારા ટાળવી જોઈએ નડહ. 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય પ્રમાણો  
વધતા જતા ં કારીર્રો કે જેમના રોજર્ાર સબંધંોમા ં સરુિાનો અભાવ હોય તેમની માસયતારૂપે, 
આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO)એ રોજર્ાર સબંધંો ઉપર 2006મા ંસમંેલન 198 અપનાવ્ ુછે.  આ 
સભ્ય રાજ્યોને  રાષ્ટ્રીય કાયદામા ં સધુારણા અને  કરાર દ્વારા જવાબદારીની છેતરપીંિી અને/અથવા 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
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અસય કાયદાકીય કરાર સામે કારીર્રોના રક્ષ્ણનો વયવહાર માટે  માર્ગદર્ગન આપે છે. આવનાર વિોમા ં
સખં્યાબધં અનધકારિેત્રોમા ંસમંેલન 198 રાષ્ટ્રીય કાયદા પર પ્રભાવ પાિી ર્કે તેવી આર્ા રાિવામામ 
આવે છે. 
 

િાષ્રીય કાયદો  
રાષ્ટ્રીય કયદાઓ અને નનયમનો, અને સં્ ટુત કરારો કારીર્રોને સરંિણ આપ ેછે જે રોજર્ારદાતા અને 
કમગચારી વછચનેી રોજર્ાર સબંધંના અન્સ્તત્વની કિી છે. બધા અનધકાર િેત્રોમા ંરોજર્ાર કોસરાટટ માટે 
કાયદાકીય જરૂડરયાતો અદ્યતન રાિવી જરૂરી છે. 
 

D. સચુવેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 
 

જોખમની આકાિણી:  વેપારના સજંોર્ોને યોગ્ય જોિમની આકારણી તે ચકાસવા કરવી કે ત્યા ં
રોજર્ારના વયવહાર અથવા મજૂરના હકોનુ ંઉંલ્લઘનનુ ંજોિમ છે કે નડહ. ચકાસણી કરો કે બધારોજર્ાર 
સબંધંો મજૂર અને સામાજીક સરુિાની જવાબદારીને ટેકો આપે છે કે નડહ. મળૂ જોિમ આકારણી નમનૂા 
માટે પડરનર્ષ્ટ્ટ 1 જૂઓ. 
 

જોિમની આકારણી એ નક્કી કરવામા ંપણ મદદ કરરે્ કે શુ ં નનમ્નબલબિત પર્લાઓ પણ સહાયક બને 
છે:  
 

 વ્યવસ્થાપન જવાબદાિી:  સનુનનશ્ચત કરો કે વડરષ્ટ્ઠ મેનેજરો રોજર્ારો સબંધં માટે કાયદાકીય 
જરૂઓડરયાતો તેમજ પાલન માટે જવાબદાર વેપાર બધા નવસ્તારોના મહત્વના જોિમ િતે્રોથી વાકેફ 
હોય. 
 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગવાિીઓ:  વેપારમા ંરોજર્ાર સબંધંો હઠેળ કારીર્રોના હક સરંબિત છે તે 
સનુનનશ્ચત કરવા પ્રણાલી નવકસાવો. સનુનનશ્ચત કરો કે કોસરાટટના કરારો અને નનયત સમયના કોસરાટટ 
સ્થાનપત થયેલા લાગ ુકાયદાઓ હઠેળ સામાજીક સરુિાની જવાદારીઓ ટાળવા અથે વપરાતા નથી. 

 
 િેકોડગ િાખવા: કમગચારીઓના સબંધોનો રેકોિગ, કોસરાટટની નકલ અને અસય રોજર્ાર સબંનંધત 

કાયદાકીય દસ્તાવેજો, કામના કલાકો અને નન્કુત કરેલ બધા કમગચારીર્ણની ચકૂવણી સડહત 
ર્જળવો. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર સામાસય રોજર્ાર ર્રતો અને સબંધંો ઉપર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO) – રોજર્ાર સબંધંો 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm 

 આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO) – રોજર્ારના કોસરેટટ 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/themes/ce.htm 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/areas/legislation/employ.htm
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/themes/ce.htm


  72 

 આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન (ILO) – ધ એમ્પ્લોયમેસટ ડરલેર્નર્ીપ : એન એનોટેટેિ ર્ાઈિ 
ફોર ડરકમાસિેર્ન 198 
http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guiderec198.pdf 

http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/downloads/guiderec198.pdf
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન 
 

(COP 2.11)  િમદુાય િલંગ્નતા અને ધવકાિ   
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

સમદુાય એ ર્બ્દ છે કે જે સામાસય રીતે નજીકના અન ે આસપાસના કે જેઓ કંપનીના કામથી કોઈક રીતે 
અસરગ્રસ્ત થાય છે તેઓને લાગ ુપિે છે; આ અસરો આનથિક અન ેસામાજજક તેમજ પયાગવરણીય પ્રકારની હોય 

ર્કે. 

 

સમદુાય સલંગ્નતા એ દ્ધદ્વ-માર્ી માડહતી વહચેવાની અન ેનનણગય લેવાની પ્રડક્રયા છે જે સમદુાયના મદુ્દાઓ અન ે

અબગ્રમતાઓ તમેજ વેપારની બચિંતાઓ અને જરૂડરયાત આવરી લે છે. ફટત સાભંળતા ઉપરાતં, હતે ુપરસ્પરની 
સમજ અન ેબધા પિો દ્વારા પ્રનતભાવો તેમન ેનનણગયો કે જે તેમને તમામ સભંનવત સબંનંધત અસર ને સચંાબલત 

કરવા મદદ કરે છે. 

 

સમદુાય નવકાસ એ પ્રડક્રયા છે કે જેમા ંલોકો તેમના સમદુાયની ર્ન્ટત અન ેઅસરકારકતા વધારે છે, તેમના 
જીવનની ગણુવિા સધુારે છે, નનણગય લેવામા ં તેમની ભાર્ીદારી વધારવી અન ે તેમની જજિંદર્ી પર લાબંા 
ર્ાળાનુ ં સારૂ ં નનયતં્રણ મેળવવુ.ં તે, સમદુાય માટે કરતા,ં સ્થાનનક લોકોની જરૂડરયાતો અને અબગ્રમતાઓ 

આધારે થાય છે. 

 

(સ્ત્રોત: સામદુાનયક સલંગ્નતા અન ેનવકાસ 

www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0003/17643/CED.pdf) 
 

COPના િમદુાય િલંગ્નતા અને ધવકાિ નવભાર્મા,ં જોર્વાઈ 2.11.1 સનુવધાઓ કે જે ઉપર વયાખ્યાનયત 

સનુવધાઓને લાગ ુપિે છે; અને જોર્વાઈઓ 2.11.2, 2.11.3 અને 2.11.4 િાણ કામની સનુવધાને લાગ ુપિે 
છે. જોર્વાઈઓ 2.11.2 અને 2.11.3 પવૂગવતી અસરથી લાગ ુનથી. 
 

COP2.11 િમદુાય િામેલર્ીિી અને ધવકાિ જોર્વાઈઓ  COP 2.1 માનવ અધધકાિો અને,જ્યા ંલાગ ુ
હોય ત્યારે, COP 2.13 સ્થાધનક પ્રજાની જોર્વાઈઓ અને COP 2.14 કાિીર્િો અને નાના-પાયાની 
ખાણમા ંઅમલ થવુ ંજોઈએ. 
 
 
 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકાધમકા 
 

િમદુાયનો ધવકાિ 
 

સમદુાય નવકાસ આનથિક, સામાજજક અને સાસં્કૃનતક નવકાસનો સમાવેર્ કરે છે અને તે માનવ અનધકારના 
નસદ્ધાતં સાથે ખબૂ નજીકથી જોિાયેલો છે. સ્વૈચ્છછક કંપનીનુ ં સમદુાય નવકાસમા ં યોર્દાન નવબભન્ન 

http://www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0003/17643/CED.pdf
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સેડટિંગ્સમા ં સ્પષ્ટ્ટ રીતે બદલાત ુ ં રહ ે છે, ઉદાહરણ તરીકે, નવકનસત અથવા નવકાસર્ીલ દેર્ોમા,ં અથવા 
ર્ામિા ંઅથવા ર્હરેોના નવસ્તારમા.ં કંપનીનો અબભર્મ સ્થાનનક પડરન્સ્થનત, પ્રકાર અન ેવેપારનો પાયો, 
ઉપલબ્ધ સ્ત્રોતો અન ે ભાર્ીદારો સડહત અને વધ ુ મહત્વનુ,ં લોકોની જરૂડરયાતો અને અબગ્રમતાઓના 
આધારે નક્કી કરવો જોઈએ. 

 

સમદુાય સાથે નવચાર-નવમર્ગ, ધાનમિક સહકાર અને અસય એજસસી સાથે ભાર્ીદારીએ ટકાઉિમ સમદુાયના 
નવકાસ બનાવવા મહત્વના ભાર્ો છે. વેપારોએ કામને સ્થાનનક સમદુાયની અબગ્રમતા, રાષ્ટ્રીય નવકાસ 
લક્ષ્યાકં અને અન્સ્તત્વમા ં હોય તેવા કાયગક્રમો જયા ં ર્ક્ય અને યોગ્ય હોય તેના ટેકામા ં લેવ ુ ં જોઈએ. 

કાયગક્રમો લાબંા ર્ાળાના કેસરીત અને મદુ્દાઓ જેવા ં કે નર્િણ, સ્વાસ્્ય, ર્જનત, પયાગવરણ, આનથિક નવકાસ 
અને સાસં્કૃનતક પ્રવનૃિને સબંોધન કરે છે. જ્યારે વયવહાડરક રીત,ે કારોબારો અસયની જવાબદારીઓ હોય 
તેવી ભનૂમકાઓ ભરવાનુ ંટાળે છે, િાસ કરીને સરકાર, અને તેના બદલે સમદુાયના નવકાસમા ંભાર્ીદાર 
અથવા સહયોર્ી અબભર્મ અપનાવવો જોઈએ. 

 

સમદુાય નવકાસમા ંસમાવી ર્કાય એવા ંવયવહાડરક અબભર્મ છે: 

 તાલીમ, રોજર્ારી અન ેનનષ્ટ્ક્રીય કામદારો માટે તાલીમ માટે કાયગક્રમની રચના કરવી; 
 સપ્લાયર વૈનવધ્યતાની દરિાસ્ત કરવી; 
 સમદુાય-આધાડરત અને લઘમુતી માબલકીના વેપારને ટેકો આપવો; 
 સમદુાય નવકાસ નાણાકીય સાધનો અને સસં્થાઓમા ંરોકાણ કરવુ;ં 
 ઓછા નવકનસત બર્જરોમા ંસ્થાનપત ડરટેલ સ્ટોસગ, હિે ટવાટસગ, ઉત્પાદન, વિારો અથવા લોજીક્સ્ટક 

સનુવધાઓ; 
 સ્થાનનક અને પ્રાનંતય કેસરોમા ંર્ૈિબણક તકોના પ્રોત્સાડહત કરવા વાટાઘાટ કરવી; 
 પયાગવરણીય દેિરેિ અને કુદરતી સ્ત્રોતોના સચંાલન માટે સ્થાનનક સમદુાયના સભ્યોને તાલીમ. 

 

િાણકામના સદંભગ, િાણનુ ંઅન્સ્તત્વ અને તેમને સબંનંધત સમદુાય નવકાસ કાયગક્રમ અથગપણૂગ ભનૂમકા ભજવે 
છે, કદાચ પ્રબળ, સ્થાનનક, પ્રાનંતય અથવા રાષ્ટ્રીય ભનૂમકા. આને કાયગક્રમ આયોજન અને રચનામા ંવધ ુ
સિતાઈની ર્રજ સારે છે. નીચનેા પર પણ ધ્યાન આપવુ ંજરૂરી છે: 

 આધારરેિા, નવકાસના કામ સાથેના ભાર્ીદારો અને સ્થાનનક સમદુાયના સભ્યોનુ ંયોગ્ય હોય તે 
રીતે દેિરેિ અને સામાજજક-આનથિક અસરોની આકારણી; 

 કામર્ીરીના જીવન ચક્ર દરનમયાન સમદુાય ભાર્ીદારી માટે કૌર્લ્ય અને િમતા અને કામના 
સમય દરનમયાન કાયગક્રમની તકો લેવાની િમતા; 

 નવબભન્ન ભાર્ીદારોનુ ંઆયોજન અને િાણકામ પછી આજીનવકા નવકાસની િમતા. 
 

સમદુાય નવકાસ એ વયવહારમા ંલાગ ુ કરવા માટે પિકારજનક નવભાવના હોય ર્કે છે. નવચારમા ંલેવા 
જેવા મદુ્દાઓમા ંસમાવેર્ થાય છે બનાવવાની તકો કે જેથી સ્ત્રીઓ વધ ુઅથગપણૂગ રીતે નનણગય લેવાની 
પ્રડક્રયા અને નવકાસની તકોમા ં ભાર્ીદાર થઈ ર્કે; સમદુાય સાથે નનયતં્રણો વહેંચી ર્કાય; સમદુાયમા ં
સીમાતં અને નબળા ંલોકો સધુી પહોંચવુ;ં સમદુાય જ્ઞાન સાથે સતંલુન નવર્િેજ્ઞ જ્ઞાન; અન ેલાબંાર્ાળાના 
સ્થાનનક ટકાઉિમ નવકાસ વ્હુરચનામા ંસહયોર્. કેટલીક સસં્કૃનતઓમા,ં વેપાર સમદુાય નવકાસ પ્રવનૃિમા ં
ડક્રયાર્ીલ હોય ર્કે પરંત ુ તેમને ર્જહરેમા ંપ્રચાર કરવાની અનનછછા હોય છે કારણ કે આને આપવાની 
ભાવનાથી નવપરીત માનવામા ંઆવે છે. 



  75 

 

પિકારો છતા,ં સફળ સમદુાય નવકાસ પ્રયત્નો ભરતી અને પ્રનતધારણા, બ્રાસિની છબીને સ્થાનપત કરવા 
અને કમગચારીઓની વફાદારી અને સ્વસ્થ સમદુાયના સહયોર્ને સબંોધવામા ંમદદરૂપ થાય છે. 

 

ખાણ ઉદ્યોર્મા ંિમદુાયની િલંગ્નતા 
 

િાસ કરીને મોટા પાયાની િાણના ડકસ્સામા ં છેલ્લા થોિા દાયકાઓમા ં કોઈપણ િાણના કાયગના 
આયોજનમા,ં નાણા અને તેનો નનયતં્રણમા ંલેવાયેલા સમયમા ંનોંધપાત્ર વધારો થયો છે. સમદુાય હવે 
જોિમો, લાભો અને િાણના નવકાસની વાતચીતમા ંભાર્ લે તેવી આર્ા રાિવામા ંઆવે છે. પડરણામ 
સ્વરૂપ,ે કામર્ીરી માટે સામાજજક કામના પરવાનાના નનધાગરણમા ંસમદુાય સલંગ્નતાનો અબભર્મ મખુ્ય 
ઘટક છે. 

 

િાણ દ્વારા અસરગ્રસ્ત સમદુાયના ડહત અને નવકાસ મહત્વાકાિંા િાણ કામની આિી પ્રડક્રયા દરનમયાન 
મહત્વની નવચારણા હોવી જોઈએ. સભ્યોએ નવા પ્રોજેટટ અને પ્રવનૃિઓ માટે સમદુાય મિંળનો સહયોર્ 
મેળવવો જોઈએ. સમદુાય મિંળનો સહયોર્ એ અસરકારક સમદુાયોની સગં્રડહત અબભવયન્ટત છે, 

વયન્ટતઓ દ્વારા અને/અથવા તેમના માસય પ્રનતનનનધઓ દ્વારા, પડરયોજનાના સહયોર્મા.ં સહયોર્મા ં
ફોરમની શ્રેણીનો પડરન્સ્થનતને આધારે સમાવેર્ થઈ ર્કે છે, જેમકે કંપની અને સમદુાય વછચે ઔપચાડરક 
કરાર, અથવા પડરયોજનાની અસરો અન ે લાભો નવર્ેની ચાલ ુ વાતમા ં સમદુાયના સહભાર્ીપણાને  
અબભવયટત કરવો. કોઈ લોકો અથવા જૂથો પડરયોજનાનો નવરોધ કરે તેમ છતા ંસમદુાય મિંળ ટેકો આપી 
ર્કે છે, તેનાથી નવપરીત, કંપની સાથે વાતચીતમા ં સમદુાયનો સહભાર્ સહયોર્ બરાબર હોવો જરૂરી 
નથી. નવકાસ સમંનતની મજૂરી આપવાનો હક સાવગભૌમ રાજ્ય સાથે સયુોજજત છે, અને ત ેરાજ્ય અન ેતનેા 
નાર્ડરકો વછચેની બાબત છે. RJC માને છે કે સ્થાનનક લોકો અન ે સબંનંધત સિાવાળાઓ સાથ ે
સલાહમસલતને પર્લે, કેટલીકવાર કાયદાડકય રીતે માસય હોય છતા ં પણ નવકાસ સાથે પ્રડક્રયા અને 
સરં્ોધન ન કરવાના નનણગયો કરવામા ંઆવે છે.  

 

સમદુાયની સલંગ્નતામા ં ફોરમની શે્રણીઓ હોય ર્કે, આપેલ પડરન્સ્થનત માટે શુ ં યોગ્ય છે તેના 
આધારે. સ્પેટરમના ભાર્ રૂપ ેનવબભન્ન અબભર્મો પણ ધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવી ર્કે, જ્યા ંપ્રનતનનનધત્વ 
સાથે દરેક પર્લુ ંપ્રડક્રયામા ંલોકોની અસર અને ર્ન્ટતનો વધારો કરે છે. સમદુાય સલંગ્નતા સાથેનો 
વયાવહાડરક અબભર્મમા ંસમાવેર્ થાય છે: 
 માડહતીનુ ંનવતરણ:  હકીકત પત્રકો, વેબસાઈટ માડહતી, ખલુ્લા ડદવસો 
 સલાહમસલત: કેસરીત જૂથો, સવેિણ, ર્જહરે નમટીંર્ 
 સામેલર્ીરી: વકગર્ૉપ, સહતેકુ મતદાન 
 સહયોર્:  સમદુાય સલાહકાર સનમનત, સવાગનમુત-પ્રડક્રયાની રચના 
 અનધકાડરતા:  નાર્ડરક નનણાગયક મિંળ, મતદાન, અનધકૃત નનણગય લેવા 

 

જ્યારે સમદુાય સલંગ્નતા અબભર્મનુ ંઆયોજન કરવામા ંઆવે છે, તે સનુનનશ્ચત કરવા િાસ ધ્યાન આપવુ ં
જોઈએ કે: 

 સમાવેર્ીતા: સનુનનશ્ચત કરો કે સ્ત્રીઓ, લઘ ુ ર્જનત, નબળા અને અસય સીમાતંના જૂથો તેનો 
ઉપયોર્ કરી ર્કતા હોય;    

 સમાન :  ર્ન્ટતની અસમાનતા અને આ ઘટાિવાના પ્રયાસો નવિે ર્જણકાર હોય;  
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 સાસં્કૃનતક રીતે યોગ્ય : મદુ્દાઓ નવચારવા જેવા ંકે અનધકૃનત માળખુ,ં ભાિા અને ર્જનત; 
 હક્કો-સસુરં્તતા:  અબભર્મ કે જે માનવ અનધકારો ને માન અને ટેકો આપે.  
 

સભ્યો સમદુાયના પ્રનતનનનધઓ અને આરે્વાનોને ’આિા-સમદુાય-ના’ અબભર્મ હઠેળ સમાન સલંગ્નતા 
આર્ળ સલંગ્ન કરવા પ્રોત્સાહન કરવા જોઈએ. મદુ્દાઓ અથવા જૂથોને પ્રસ્તતુ કરતા મહત્વના ડહસ્સેદારો, 
જેમકે નાર્ડરક સમાજ અથવા બબન-સરકારી સસં્થાઓ (NGO), કમગચારીઓ, કારીર્રોના સરં્ઠનો અને 
અસય રસ ધરાવતા પિો, સ્ત્રીઓ સડહત પણ ઓળિવા જોઈએ અન ેસલંગ્ન કરાવવા જોઈએ. અબભર્મો 
સઘંિગ-સવંેદનર્ીલ અને પ્રડક્રયા અને પડરણામોની આર્ાઓને પહોંચી વળતા હોવા જોઈએ.  
 

સફળ સમદુાય સલંગ્નતાના લાભોમા ં સમદુાયની ર્જણકારી અને નવશ્વાસમા ં થયેલ વધારો, કરારની 
વાટાઘાટના સમયમા ં ઘટાિો, સધુારેલા વયાવસાનયક જોિમોની રૂપરેિા અને સભંનવત મિૂી અને વધ ુ
અનકુળૂ ર્રતો સધુી સરુબિત પહોંચનો સમાવેર્ થાય છે. આમ છતા ંસમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ 
પિકાર રૂપ તેમજ લાભદાયી હોય ર્કે અને નવરોધાભાસી દૃક્ષ્ટ્ટકોણ અને સબંધંમા ં કામ કરવાની 
જરૂડરયાત રહી ર્કે છે. સમદુાયો જડટલ અને ર્નતર્ીલ હોય છે અને બદનસીબે સફળતા માટે કોઈ સરળ 
માર્ગ નથી. અસરકારક રીત ે કાયગ કરવાની ચાવીઓમાનંી એક છે કે સારી પદ્ધનતઓ અને પ્રડક્રયાઓ 
વયવન્સ્થત હોય, નનયનમત આકારણીઓ સડહત, અને જ્યારે સજંોર્ો બદલાય ત્યારે ર્ીિવાની અન ે
અપનાવી સિમતા સડહત. 
 

ખાણકામ પ્રવધૃત્તને કાિણે પનુવગિન 

 

પનુવગસનમા ં બને્ન ભૌનતક નવચલન (સ્થળાતંર અથવા છત ગમુાવવી) અન ે આનથિક નવચલન (સપંનિ 
ગમુાવવી અથવા સપંનિ જેને કારણે આવકનો સ્ત્રોત ગમુાવવો પિે અથવા આજીનવકાના માધ્યમ 
ગમુાવવા પિે )નો પડરયોજના સબંધંી જમીન સપંાદનને કારણે સમાવેર્ થાય છે. પનુવગસન અનૈચ્છછક 
ર્ણવામા ંઆવ ેછે જ્યારે અસરગ્રસ્ત લોકો અથવા સમદુાયને જમીન સપંાદન નકારવાનો હક હોતો નથી 
અને તે નવચલનમા ંપડરણમે છે. 

 

અનૈચ્છછક પનુવગસન અસરગ્રસ્ત લોકો અને સમદુાય માટે લાબંા ર્ાળાની હાિમારીમા ંપડરણમે છે. યોગ્ય 
રીતે સચંાબલત થ્ુ ંહોય તે નસવાય, અનૈચ્છછક પનુવગસન લાબંાર્ાળાની દડરરતા તેમજ પયાગવરણીય હાનન 
અને નવસ્તારો કે જેમા ં તેઓ સ્થળાતંર થયા હોય ત્યા ં સામાજજક તણાવમા ં પડરણમે છે. આ કારણોથી, 
અનૈચ્છછક પનુવગસન ટાળવુ ંજોઈએ અથવા ઘટાિવુ ંજ જોઈએ. આમ છતા,ં જયા ંતે ટાળી ર્કાત ુ ંનથી, ત્યા ં
સ્થળાતંરીત થયેલ લોકો અને યજમાન સમદુાયોની પ્રનતકારક અસરો ઘટાિવા કાળજીપવૂગક આયોજન 
અને અમલીકરણ માટેના પર્લા ંલેવામા ંઆવવા જોઈએ. 

 

વાટાઘાટ કરેલ વસાહતો જપ્તી ટાળવા અને લોકોને બળજબરી પવૂગક િસેિવામા ં સરકારી સિાનો 
ઉપયોર્ નડહ કરવામા ં મદદરૂપ થઈ ર્કે છે. વાટાઘાટ દ્વારા સમાધાનો સામાસય રીતે સયાયપણૂગ અને 
યોગ્ય વળતર અને અસય પ્રોત્સાહનો અને લાભો અસરગ્રસ્ત લોકો અને સમદુાયોને પરૂા પાિી, અને 
માડહતી અને સોદાબાજી સિાની અસમપ્રમાણતાના જોિમને ઘટાિીને મેળવી ર્કાય છે. સભ્યોને 
જમીનના હક્કો સપંાદન કરવા અન ે /અથવા જયા ંર્ક્ય હોય ત્યા ંવાટાઘાટો દ્વારા સમાધાનોથી પહોંચ 
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મેળવવા પ્રોત્સાડહત કરવામા ં આવે છે. આમ છતા,ં નબળા લોકોના હક્કોને ધ્યાનમા ં લેવામા ં આવવા  
જોઈએ, જેમકે તેઓ કે જમીન માબલકો પાસથેી જમીન ભાિ ેઅપાવવાની વાટાઘાટોમા ંસમાનવષ્ટ્ટ હોય. 

 

પનુવગસન માટેના વળતર પરના મદુ્દા ઉપર, િેતી આધાડરત જીવન આજીનવકા વાળા સમદુાય માટે 
ર્રૂઆત જમીન ના બદલ ેજમીનથી થવો જોઈએ, નડહ કે રોકિ આધાડરત વળતર. પનુવગસન દ્વારા એ 
સનુનનશ્ચત કરવુ ં જોઈએ કે પનુ:વસનની જીવન આજીનવકા અને આનથિક સિુાકારી સધુરી હોય અને તે 
સ્થાનનક િોરાકની મેળવવાની રેિાથી નીચી ન હોય. પનુવગસન વાટાઘાટો દરેક અસરગ્રસ્ત લોકો અને 
સમદુાયો, સ્ત્રીઓ સડહત સાથે થવી જોઈએ અને પણૂગ અસર આકારણી આધાડરત હોવી જોઈએ. 

 

બધા પનુવગસન નનણગયો અને આયોજનો અસરગ્રસ્ત સમદુાયના દૃક્ષ્ટ્ટકોણ ઢબે જરૂડરયાતો ,કોઈ પણ 
રાહતમા ં કામ કરતા િાણ કારીર્ર સડહત, જણાવાયેલ હોવા જોઈએ. મહત્વના મદુ્દાઓ કે જે ધ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવવા જોઈએ તેમા ંસમાવેર્ થાય છે વળતર, જીવન આજીનવકા, વસાહત અને નવા સ્થળ પર 
જીવન પડરન્સ્થનત તેમજ સમદુાયની સામાજજક અને સાસં્કૃનતક અિડંિતતા. નવનર્ષ્ટ્ટ ઐનતહાનસક, ધાનમિક 
અથવા સાસં્કૃનતક મહત્વના સ્થળો અને પદાથોના સરંિણ અને સરુબિત સ્થળાતંર માટે સમંત 
વ્હૂરચનાઓ નવકસાવવાની જરૂર પણ રહ ેછે. ઉપરના મદુ્દાઓ માટે ર્જનતએ મહત્વનુ ંપડરમાણ છે અન ે
સ્ત્રીઓના ડહતો, અપેિાઓ અન ેસહયોર્ મારં્વો જોઈએ. પનુવગસન અને િાણ બધં કરવાના આયોજનમા ં
લોકો અન/ે અથવા સમદુાયનુ ંિાણ બધં થયા પછીની જમીન પર ફરી વસવાટની ર્ક્યતાઓ ધ્યાનમા ં
લેવાવી જોઈએ. 

 

કામર્ીિી સ્તિની ફરિયાદો અને ફરિયાદ પદ્ધતઓ - ખાણકામ 

 

જ્યારે કંપનીની પ્રવનૃિની ડહસ્સેદારો પર જડટલ અસરો હોય ત્યારે ફડરયાદ અને અસતંોિની અપેિાઓ 
રાિવામા ં આવે છે, તેમ છતા ં કે કંપનીના ઈરાદાઓ સૌમ્ય હોય. આ રીતે અસરકારક ફડરયાદ અને 
અસતંોિ પદ્ધનતઓ એ કંપનીના ડહસ્સેદારો અને સમદુાયના સલંગ્ન અબભર્મ માટે જરૂરી સાધન છે. 

 

RJC જરૂડરયાતોનુ ં ધ્યાન પદ્ધનત કે જે કંપની નવશ્વાસપવૂગક સ્થાનપત કરી ર્કે તેના પર છે, આદર્ગ રીતે 
મહત્વના ડહસ્સેદારોના સહયોર્થી. આમા ં સયાય નવિયક પ્રડક્રયા (અદાલતી અથવા બબન-અદાલતી)નો 
સમાવેર્ થતો નથી, જે દરેક પિોથી ઓછામા ંઓછા એક પર્લા ંજેટલી દૂર હોવી જોઈએ, કંપની સડહત. 

તેના બદલે અહીં સ્થાનનક અથવા કાયગ સ્તરે વાતચીત આધાડરત પ્રડક્રયાઓ ઉપર ભાર મકૂાવો જોઈએ. 

આનો અથગ એ નથી કે દરેક ફડરયાદો કે અસતંોિ બબન-અદાલતી પદ્ધનતથી પ્રડક્રયા કરી ર્કાય, પણ ઘણા ં
થઈ ર્કે છે. 

 

કંપનીની ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનત સમાજના ં નવવાદના ઉછેર, નનરાકરણ અને ઉપાયની રીતની 
બહોળી સમજ ઉપર હોવી જોઈએ. ઉપલબ્ધ રસ્તાઓમા ં અદાલતી પદ્ધનત (કોટગ દ્વારા), ર્જહરે વહીવટી 
પદ્ધનતઓ (સરકાર, સરકારી જેવુ ંઅથવા સ્વતતં્ર વૈધાનનક એજસસી), પરંપરાર્ત અથવા સ્થાનનક નવવાદ 
પ્રડક્રયા અને િાનર્ી બબન-અદાલતી પદ્ધનતનો સમાવેર્ થાય છે. જયા ં ર્ક્ય હોય ત્યા,ં કાયગ-સ્તરની 
ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનતએ સ્થાનનક સ્તરે મદુ્દાઓનુ ં વહલે ુ ં નનરાકરણને પ્રોત્સાહન આપવુ ં જોઈએ, 

અસય પદ્ધનતની પહોંચ વર્ર. કંપનીઓએ બહારની સેવાઓ દ્વારા ચલાવાતી ફડરયાદ અને અસતંોિ 
પદ્ધનતઓને પણ પહોંચ પરૂી પાિવા અંરે્ નવચારવુ ંજોઈએ, જે ફડરયાદોને બબન-ઓળિપાત્ર બનાવવામા ં
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મદદ કરે જેથી તેઓ કંપનીને અનામી રીતે પ્રસ્તતુ કરી ર્કાય. હતે ુકાયદાડકય ડહસ્સેદારો દ્વારા બચિંતાઓ 
ઊભી કરવાને પ્રોત્સાહન આપવાનો છે કે જેઓ અસયથા કેટલાકં સજંોર્ોમા ંર્ાતં રહ ેછે. 

 

માનવ અનધકારો એ ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનતમા ં મહત્વનુ ં પડરમાણ છે, બને્ન નવવાદો સાથે કામ 
કરવાની કાયગપ્રણાલી અને ફડરયાદોના સભંનવત અવકાર્ના રૂપમા.ં હક્કો-સસુરં્ત પદ્ધનતએ છે કે જે 
ફડરયાદો અને અસતંોિ સબંોધવા માટે સાધન પરંુૂ પાિ ેછે – તે મળૂ માનવ અનધકારના મદુ્દાને સબંનંધત 
હોય કે ન હોય – તે રીતે કે જે માનવ અનધકારોને માન આપ ેઅને ટેકો આપે. કંપની માટે બધા અબભર્મો 
બધં બેસતા નથી હોતા. ફડરયાદો અને અસતંોિની પદ્ધનત ડહસ્સેદારો સાથે સલાહમસલતથી બનાવી 
જોઈએ અન ેઉદ્યોર્, દેર્ અને સસં્કૃનત કે જેના માટે તેની રચના કરવામા ંઆવી છે તેને અનકુળૂ બધં 
બેસતી હોવી જોઈએ. ર્જનત એ કેટલાકં અસતંોિમા ંઅને/અથવા પદ્ધનતની રચનામા ંમહત્વની નવચારણા 
હોય છે. અસરગ્રસ્ત ડહસ્સેદારો સ્વતતં્ર માડહતી અને/અથવા નનષ્ટ્ણાત ર્જણકારી, અથવા સરળતા/ 
મધ્યસ્થીની કેટલીક અસતંોિની વાતચીતમા ંટેકો આપવા માટે પહોંચની મારં્ણી કરી ર્કે છે. આ સ્ત્રોતો 
માટે કંપનીનો ફાળો પારદર્ગક હોવો જોઈએ. 

અસરકારક, હક-સસુરં્ત ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનત કંપનીની પ્રવનૃિ દ્વારા અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને 
લોકોની ચેનલ બચિંતાઓ પહલેા, ખલુ્લી રીતે, માડહતીપ્રદ આધાડરત, લાગ ુસરંિણ અને વાતાવરણને માન 
સાથે પરૂી પાિે છે. તેમની પાસ ેનવવાદોને બહાર લાવવાની, નવવાદોની નનરાકરણ પરૂા પાિવાની અને 
ભનવષ્ટ્યના નવવાદોને નર્િણ અને સબંધંો સ્થાપીને બધં કરવા સહયોર્ આપવાની િમતા હોય છે. જયા ં
ર્ક્ય હોય ત્યા,ં નવવાદો ઊભા થાય તે પહલેા ંફડરયાદ અને અસતંોિની પદ્ધનત લાગ ુહોવી જોઈએ, નડહ કે 
તેના બનાવના પ્રત્્િુર તરીકે જયા ંયોગ્ય હોય ત્યા,ં અસરગ્રસ્ત સમદુાય સાથેના વાટાઘાટ કરાર સાથે 
પદ્ધનત જોિાયેલી હોવી જોઈએ. િાણના સ્થળ અને ડહસ્સેદારો વછચે કામર્ીરીના નનલબંન બાદ પણ  
સબંધંો ચાલ ુરહરેે્, આથી ફડરયાદો અને અસતંોિ પદ્ધનત બધં કરવાના આયોજનનો અિડંિત ભાર્ હોવો 
જોઇએ. 
 
 
 

C. મિત્વની પિલેો અને કાયગ િેખા 
 

િમદુાય િલંગ્નતા અને ધવકાિ  
સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ એ મોટાભાર્ના ડકસ્સામા ંસ્વૈચ્છછક વેપારી પ્રવનૃિ હોય છે. આમ છતા ંતે 
સમદુાય અથવા સરકાર, અથવા નનયમનકારી જરૂડરયાતોના નવા અથવા નવસ્તાડરત ઔદ્યોબર્ક 
પડરયોજનાના નવકાસ માટેની માસયતાના ભાર્ રૂપ સાથેના કરારોનો વધતો જતો ઘટક છે. બધા અનધકાર 
િેત્રોમા ંલાગ ુપિતા કાયદાથી ર્જણકાર હોવુ ંજરૂરી છે. 
 

નવકાસ માટે મહત્વનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય ફે્રમ વકગ ્નુાઈટેિ નેર્ન િેવલપમેસટ પ્રોગ્રામ (UNDP)નો નમલનેનયમ 
િેવલપમેસટ ર્ોલ્સ (MDG) પ્રોગ્રામ છે. આઠ MDG છે–ર્રીબાઈ અને ભિૂમરાનો અંત, સાવગનત્રક ભણતર, 

ર્જનત સમાનતા, બાળ સ્વાસ્્ય, માનનસક સ્વાસ્્ય, એચઆઈવી/એઇડ્સના પ્રનતકાર, પયાગવરણીય ટકાઉ 
િમતા અને વૈનશ્વક ભાર્ીદારી. આ બધી MDG સાથે મળી નવશ્વના બધા દેર્ો અન ે નવશ્વના બધા 
આરે્વાની નવકાસ સસં્થાઓ દ્વારા, 2012 ના સમયર્ાળા સધુી, બ્લ ુ નપ્રસટ સમંનત બનાવી છે. જ્યારે 
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MDGની સરકાર દ્વારા બાયંધરી આપવામા ંઆવી હોય, તેઓ સમદુાય નવકાસ આયોજન માટે િાનર્ી 
સેટટર અને નાર્ડરક સમાજ સસં્થાઓ દ્વારા મહત્વની કાયગ રેિા પરુી પાિર્.ે 

 

િાણ ઉદ્યોર્ માટે, ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓફ માઇનીંર્ એસિ મેટલ (ICMM)એ સમદુાયના નવકાસ 
માટે ટલૂકીટ નવકસાવી છે. ટલૂકીટ બધા સ્તરના સમદુાય નવકાસ પ્રડક્રયા માટે વયવહાડરક માર્ગદર્ગન પરંુૂ 
પાિે છે, બાધંકામ માથંી ર્ોધિોળ સધુી, કામર્ીરી અન ેછેવટે સમાચ્પ્ત અને બધં, બધં કયાગ પછી સડહત. 

આમા ં સમદુાય સલંગ્નતા માટે સમદુાય નવકાસને ટેકો આપતા સાધનો, અને સઘંિગનો ઓળિ અને 
સચંાલન માટે પ્રનતડક્રયાર્ીલ કરતા ંસડક્રય અબભર્મનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

પનુવગિન 

ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 5 (એનપ્રલ, 2006) જમીન સપંાદન અને 
અનૈચ્છછક પનુવગસન માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો પરૂા પાિ ે છે કે જે RJC ધોરણોમા ંસદંબભિત કરવામા ં
આવયા છે. IFC  પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 5 ના હતેઓૂ: 

 જ્યા ંર્ક્ય હોય ત્યા ંવૈકચ્લ્પક પ્રોજેટટ ડિઝાઈન ર્ોધી અનૈચ્છછક પનુવગસન ટાળવુ ંઅથવા ઓછ 
કરવુ;ં 

 અસરકારક લોકોના જમીનના ઉપયોર્ ઉપર જમીન સપંાદન અને પ્રનતબધંો દ્વારા પ્રનતકારક 
સામાજજક અને આનથિક અસરો આ મજુબ ઓછી કરવી: 
(i) ગમુાવવામા ંઆવેલી સપંનિને ફેર બદલી િચગ માટે વળતર પરંુૂ પાિી; અન ે

(ii) સનુનનશ્ચત કરવુ ંકે પનુવગસનની પ્રવનૃત યોગ્ય માડહતી, સલાહમસલત અને અસરગ્રસ્તોના 
માડહતીપ્રદ સહભાબર્તાની ર્જહરેાત સાથે અમલીકરણ થઈ છે. 

 સ્થળાતંરીત થયેલ લોકો માટે સધુારેલી અથવા ફરી ન્સ્થત થયેલ જીવન આજીનવકા અન ેજીવન 
ધોરણ; અન ે

 સ્થળોના પનુવગસનના સમયર્ાળામા ંપરૂતી વસાહત અને સરુિા આપવા દ્વારા સ્થળાતંરીત 
થયેલ લોકોમા ંજીવન પડરન્સ્થનત સધુારવી 

 

IFC માર્ગદર્ગન નોંધ 5 (જુલાઈ 2007) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 5ને અનલુિીને છે અન ેધોરણોની જરૂડરયાતો 
પર વધારાનુ ંમાર્ગદર્ગન પરંુુ પાિ ે છે. નોંધો કે IFC પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 5 સ્વૈચ્છછક જમીનના લેવિ-
દેવિથી પડરણમતા પનુવગસન ને લાગ ુપિત ુ ંનથી (એટલે કે, બર્જરની લેવિ દેવિ કે જેમા ંવેચનારને 
વેચવા માટે ફરજ નથી અન ેિરીદનાર જપ્ત કરવા આર્રો લેતો નથી અથવા જો વાટાઘાટ નનષ્ટ્ફળ ર્જય 
તો અસય ફરજજયાત પ્રડક્રયા) 
 

ફરિયાદ અને અિતંોષની પદ્ધતઓ 

 

કારોબારની કાયગ રેિા અને માનવ અનધકાર ઉપરના 2008ના રુગ્ર્ી અહવેાલે આ િેત્રમા ંકામને નવો 
વેર્ આપ્યો છે, અને નવિય ભનવષ્ટ્યના વેપાર અને માનવ અનધકારોના કામ ઉપર મહત્વનો ભાર્ ભજવ ે
તેવી અપેિા રાિવામા ંઆવે છે. રુગ્ર્ીના કાયગ રેિા મા ંત્રણ મહત્વના નસદ્ધાતંોનો સમાવેર્ થાય છે : 
ત્રીર્જ પિ દ્વારા માનવ અનધકારોના દુરુપયોર્ સામે રિણ માટે રાષ્ટ્રની ફરજ, વેપાર સડહત; માનવ 
અનધકારોને માન આપવા વયવસાયની જવાબદારીઓ; અન ેઉપાય માટે વધ ુઅસરકારક પહોંચની 
જરૂડરયાતો. 
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હાવગિગ ્નુનવનસિટી દ્વારા ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનતના હક સસુરં્ત 2008 માર્ગદર્ગન ટુલ કામના 
સ્તરે પદ્ધનત સ્થાનપત કરવામા ંમહત્વનો સદંભગ બસયો છે. હક સસુરં્ત  પદ્ધનત માટે તે નનમ્નનો 
નસદ્ધાતંો તરીકે (સબંનંધત માર્ગદર્ગન સાથે) પરૂા પાિે છે, જે આ મજુબ હોવા જોઇએ: 

1) કાયદાડકય અન ેનવશ્વાસપાત્ર 
2) સાવગજનનક અને સલુભ 
3) પારદર્ગક 
4) વાતચીત અને સલંગ્નતા આધાડરત 
5) પ્રડક્રયાના સદંભગમા ંઆર્ાહી કરી ર્કાય 

6) સયાયપણૂગ અને સિા 
7) સતત નર્િણનો સ્ત્રોત. 

 
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોિમની આકારણી: સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ કાયગક્રમમા ં વેપારની ભનૂમકા જોિમની આકારણી 
અને ડહસ્સેદારોની જોિાણના સ્વાધ્યાયનો હોવો જોઈએ. આકારણી સહભાર્ીઓને જોિતી અને સામાજજક 
અને પયાગવરણીય અસરોની આકારણીની સમીિા, હાલની સલંગ્નતાની આકારણી અન ેયોગ્ય હોય એ 
મજુબ નવવાદોના નનરાકરણની વ્હૂરચના, અને સ્થાનનક નવકાસ અબગ્રમતાઓ અને જરૂડરયાતો ધ્યાનમા ં
લેતી, અન્સ્તત્વમા ંહોય તેવા કાયગક્રમ અને ભાર્ીદારી માટે વ્હૂરચના વાળી હોવી જોઈએ. 

 

નીચેના પર્લા ંપણ મદદ કરી ર્કે છે કે નહી તે નક્કી કરવા  જોિમ આકારણી એ ર્ોધવા મદદરૂપ થરે્ 
કે: 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  સમદુાયની સલંગ્નતા અને નવકાસના કાયગક્રમની જવાબદારી અનભુવી 
વયવસ્થાપનના કાયગનો ભાર્ હોવી જોઈએ. િાણના કામ માટે, અનભુવી મેનેજરે દેિરેિ રાિવી 
જોઈએ અને ફડરયાદો અન ેઅસતંોિની પદ્ધનતની જવાબદારી અને ઊભા થતા પ્રશ્નો માટે કંપનીના 
નામ(મો), ફડરયાદ અથવા અસતંોિ ડહસ્સેદારોને ઉપલબ્ધ કરાવવા જોઈએ.  જો સ્થાનનક સમદુાયનુ ં
પનુવગસન િાણના બાધંકામ અને તેના માળિાર્ત સનુવધાઓ માટે ધ્યાનમા ંલેવાય , તો અનભુવી 
સમદુાય નવકાસ નનષ્ટ્ણાતની જરૂડરયાત પ્રડક્રયાની આકારણી, આયોજન અને સચંાલન માટે રહ ેછે. 

 લેક્ષખત નીધત, આયોજન અને પ્રરિયા: સમદુાયની સલંગ્નતા માટે અને સમદુાયના નવકાસમા ંવેપારના 
અબભર્મ ઉપર લેબિત દસ્તાવેજીકરણ ર્જળવો. સમદુાયના કાયગક્રમના હતેનુી, મહત્વનો નસદ્ધાતં કે જે 
અનસુરવો જોઈએ અને કમગચારીઓ અને અસય ડહસ્સેદારોની અપેિાઓની રૂપરેિા આપો. િાણના 
સ્થળો માટે, કંપનીના અથવા સ્થળના ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનત ઉપર સ્પષ્ટ્ટ દસ્તાવેજીકરણ 
ર્જળવો અને આ અસરગ્રસ્ત સમદુાય અને ડહસ્સેદારોને ઉપલબ્ધ બનાવો. જો પનુવગસનને ધ્યાનમા ં
લેવામા ંઆવે, સનુનનશ્ચત કરો કે તે IFC  પફોમગસ સ્ટાસિિગ 5 ને અનસુરી ર્કે. કાળજીપવૂગક સલંગ્નતા 
અબભર્મની પ્રડક્રયા, ફડરયાદ અને અસતંોિ પદ્ધનત, નવકાસ કેસરીત પ્રોજેટટ અને સહયોર્ાત્મક 
કાયગક્રમોમા ંસહભાર્ની દેિરેિ કરો અને સ્ત્રીઓ સડહત મહત્વના ડહસ્સેદારો સાથે એકસાથે અસરોની 
આકારણી કરવી. સતત સધુારાની યોજનાઓ, નીનતઓ અને આકારણીના પડરણામો આધાડરત 
પ્રડક્રયાઓ કરવી. 
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 તાલીમ:  સનુનનશ્ચત કરો કે સમદુાય સાથે સબંનંધત કમગચારીઓ સબંનંધત તાલીમ એ સનુનનશ્ચત કરવા 
મેળવે કે મહત્વના નસદ્ધાતંોનો પરેૂ પરુી ર્જણકારી, સ્થાનનક મદુ્દાઓ અને ડહસ્સેદારો સાથે યોગ્ય 
સચંાલન.  સારી સમદુાયની સલંગ્નતા અને નવકાસ બધં બસેતા કૌર્લ્યો ધરાવતા લોકો હોવાથી અને 
કાયગક્રમો ચલાવવા અને સમદુાય નવકાસના કમગચારીઓને તેમનુ ં કામ સારી રીતે કરવા તાલીમ 
આપવા પર આધાડરત છે. િાણકામ માટે, સાસં્કૃનતક ર્જણકારી અને ર્જનત તાલીમ, સલંગ્નતાની 
પ્રડક્રયા અને વયવહારમા ં તાલીમ, નવવાદ નનરાકરણ તાલીમ અને સમદુાય અને પ્રાનંતય નવકાસ 
અબભર્મો સમજવાની જરૂડરયાતો ધ્યાનમા ંલેવાવી જોઈએ. 
 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વબેસાઈટ્સ પર સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસના મદુ્દાઓ પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે:  
 

 કોમ્્નુનટી ડડ્રવન િેવલપમેસટ – વલ્િગ બેસક  
web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXT
CDD/0,,menuPK:430167~pagePK:149018~piPK:149093~theSitePK:430161,00.html  

 નમલેનનયમ િેવલપમેસટ ર્ોલ્સ 
http://www.un.org/millenniumgoals/  

 બબઝનેસ ફોર સોશ્યલ ડરસ્પોસસબબલીટી ઇશ્્ ુબબ્રફ – કોમ્્નુનટી ઈકોનોનમક િેવલપમેસટ  
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49809  

 િાયમિં િેવલપમેસટ ઇનનશ્યેડટવ  
www.ddiglobal.org/  

 િાયમિં એડરયા કોમ્્નુનટી િેવલપમેસટ ફંિ – નસએરા બલયોન   
www.sfcg.org/programmes/sierra/sierra_encouraging.html  

 ICMM કોમ્્નુનટી િેવલપમેસટ ટલૂ કીટ  
www.icmm.com/page/236/community-development 

 ઇસટરનેર્નલ ઍસોનર્એર્ન ઓફ પજ્બ્લક પાટીનસપેર્ન (આઈએપી2) – પાટીનસપેર્ન સ્પેટરમ   
www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf  

 Association for Mineral Exploration British Columbia – નમનરલ એટસપ્લોરેર્ન, માઇનીંર્ 
એસિ એબોરીજજનલ કોમ્્નુનટી એસરે્જમેસટ : ર્ાઈિ બકુ (કેનેિા)  
commdev.org/content/document/detail/843/  

 સસ્ટેનેબલ કોમ્્નુનટી : માઇનીંર્ એસિ ઇસિીજીનસ ર્વનગસસ (અમેડરકા)  
http://www.focal.ca/pdf/Policy%20Document%2003192008.pdf  

 વલ્િગ ડરસોસગ ઇચ્સસ્ટટયટૂ – બે્રડકિંર્ ગ્રાઉસિ : એસરે્જજિંર્ કોમ્્નુનટીઝ ઈન એટસરેક્ટટવ એસિ 
ઇસફ્રાસ્ટટચર પ્રોજેટટ (2009) 
http://www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities  

 કોમ્્નુનટી એસરે્જમેસટ એસિ િેવલપમેસટ – બલિીંર્ પ્રેક્ટટસ સસ્ટેનેબલ િેવલપમેસટ પ્રોગ્રામ ફોર 
માઇનીંર્ ઇસિસ્રી (ઓસ્રેબલયા)  
www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0003/17643/CED.pdf    

 વડકિંર્ વીથ ઈક્સિજેનસ કોમ્્નુનટીઝ - બલિીંર્ પ્રેક્ટટસ સસ્ટેનબેલ િેવલપમેસટ પ્રોગ્રામ ફોર 
માઇનીંર્ ઇસિસ્રી (ઓસ્રેબલયા) 
www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-
IndigenousCommunitiesHandbook.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
http://www.un.org/millenniumgoals/
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49809
http://www.ddiglobal.org/
http://www.sfcg.org/programmes/sierra/sierra_encouraging.html
http://www.icmm.com/page/236/community-development
http://www.iap2.org/associations/4748/files/spectrum.pdf
http://www.amebc.ca/
http://commdev.org/content/document/detail/843/
http://www.focal.ca/pdf/Policy%20Document%2003192008.pdf
http://www.wri.org/publication/breaking-ground-engaging-communities
http://www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0003/17643/CED.pdf
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
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 માઇનીંર્ ઍસોનસયેર્ન ઓફ કેનેિા – આઉટ રીચ એસિ િાયલોર્ – ડફલ્િ ર્ાઈિ ફોર બબલ્િીંર્ 
રે્િગ અસિરસ્ટેસિીંર્ (2003) 
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/outreachguide.pdf  

 ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) ર્ાઈિસસ નોટ 5 – લેસિ એન્ટવબઝર્ન એસિ 
ઈનવોલ્યસટરી રીસેટલમેસટ  (2007) 
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_GuidanceNote2007_5/$FI
LE/2007+Updated+Guidance+Note_5.pdf  

 એમએમએસિી ડરપોટગ : અવોઈિીંર્ સ્ ુપાવટી : માઇનીંર્ ઈસિયઝુ્િ ડિસપ્લેસમેસટ એસિ 
રીસેટલમેસટ  (2002) 
http://www.iied.org/pubs/pdfs/G00549.pdf  

 વલ્િગ કનમર્ન ઓન િેમ્સ : િેમ્સ એસિ િેવલપમેસટ (2000) – રીસેટલમેસટના નનણગયનો સમાવેર્ 
કરે છે.  
http://www.dams.org/report/   

 બેબઝક નપ્રન્સસપલ્સ એસિ ર્ાઈિ લાઈન ઓન િેવલપમેસટ – બેઝ્િ એનવટર્સસ એસિ 
ડિસપ્લેસમેસટ – ર્ાઈિસસ ફોર સ્ટેટ્સ  
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf  

 રાઈટ્સ – કોન્મ્પટીબલ બગ્રવૅસસ મીકેનનઝમ – ર્ાઈિસસ ટલૂ – હાવગિગ ્નુનવનસિટી (2008) 
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-
Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf  

 પ્રોટેટટ ડરસ્પેટટ અને રેનમિી : ફે્રમ વકગ ફોર બબઝનેસ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ – ડરપોટડગસ ઓફ 
સોશ્યલ ડરપે્રઝેંટેટીવસ  ઓફ દ UN સેકે્રટરી – જનરલ ઓન ધ ઇશ્્ ુઓફ હ્મુન રાઈટ્સ એસિ 
રાસસ નેર્નલ કોપોરેર્સસ અને અસય બબઝનેસ એસટરપ્રાઈઝીસ, ઝોન રુગ્ર્ી  (એનપ્રલ 2008) 
www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_
Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf  
www.reports-and-materials.org/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf (1 
page version) 

 ICMM ર્ાઈિસસ ઓનમાઈનીંર્ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ (2009) 
www.icmm.com/page/14855/icmm-presents-new-guidance-note-on-mining-and-
human-rights 

 ICMM પજ્બ્લકેર્ન ’હ્મુન રાઈટ્સ/ મેટલ અને માઇનીંર્ ઉદ્યોર્મા ં: સ્થાનનક સ્તરના પ્રશ્નો ને 
ફડરયાદનુ ંસચંાલન કરવુ ં(2009) 
www.icmm.com/document/691 

 ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન(IFC) ઓડફસ ઓફ ધ કોમ્પ્લાયસસ એિવાઈઝર / ઓમ્બિુસ 
મેન – ર્ાઈિ ઓફ ડિઝાઈનીંર્ એસિ ઈચ્મ્પ્લમેસટીંર્ બગ્રવૅસસ મીકેનનઝમ ફોર િેવલપમેસટ 
પ્રોજેટટ (2008) 
www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf  

 એસગ્લો અમેડરકન – ન્સ્પક અપ પ્રોગ્રામ – ઈસિીપેસિસટ  બગ્રવૅસસ મીકેનનઝમ 
www.anglospeakup.com   

 ડરઓ ડટસટો – વાય જેસિર મેટસગ  
 www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf 
 
 
 
 

http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/outreachguide.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_GuidanceNote2007_5/$FILE/2007+Updated+Guidance+Note_5.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_GuidanceNote2007_5/$FILE/2007+Updated+Guidance+Note_5.pdf
http://www.iied.org/pubs/pdfs/G00549.pdf
http://www.dams.org/report/
http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/docs/guidelines_en.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf
http://www.hks.harvard.edu/m-rcbg/CSRI/publications/Workingpaper_41_Rights-Compatible%20Grievance%20Mechanisms,%20January%202008.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/human_rights/Human_Rights_Working_Group/29Apr08_7_Report_of_SRSG_to_HRC.pdf
http://www.reports-and-materials.org/Ruggie-protect-respect-remedy-framework.pdf
http://www.icmm.com/page/14855/icmm-presents-new-guidance-note-on-mining-and-human-rights
http://www.icmm.com/page/14855/icmm-presents-new-guidance-note-on-mining-and-human-rights
http://www.icmm.com/document/691
http://www.cao-ombudsman.org/howwework/advisor/documents/implemgrieveng.pdf
http://www.anglospeakup.com/
http://www.riotinto.com/documents/ReportsPublications/Rio_Tinto_gender_guide.pdf
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન 
 

(COP 2.12 )  સરુિા કમગચારીઓનો ઉપયોર્  

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

સરુિા કમગચારીઓન ેઔપચાડરક રીતે સપંનિ, નમલકત અને/અથવા લોકોની રિા કરવા માટે નન્ટુત 
કરવામા ંઆવે છે. 
 

COPના નવભાર્ એવા સરુિા કમગચારીઓનો ઉપયોર્ એ સનુવધા કે જે સરુિા ર્ાિગસ અથવા ર્જહરે 
સલામતી સાથે સરુિા સેવાઓ અથવા ટેકા માટે સલંગ્ન હોય તેને લાગ ુપિે છે. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

સરુિા કમગચારીઓની પ્રાથનમક ભનૂમકા કંપનીના લોકો, સપંનિ, ઉત્પાદન અને પ્રનતષ્ટ્ઠાનુ ંરિણ કરવાનુ ંછે. 

જ્યારે આ ભનૂમકા ભજવતા હોય ત્યારે, સરુિા કમગચારીઓને સરુિા અસરકારક રીતે અને જવાબદારી 
પવૂગક અપાય રહી છે તે સનુનનશ્ચત કરવા નવર્ાળ શે્રણીની પ્રડક્રયા અને સબંનંધત તાલીમની જરૂડરયાત રહ ે
છે. કેટલાકં ડકસ્સાઓમા,ં સરુિા કમગચારીઓને કંપનીના નનયમોનો અમલ કરવા તાલીમ આપવામા ંઆવે 
છે,  આમ છતા ંવયવહાર હઠેળ આ કમગચારીઓની નર્સ્તની કાયગવાહીનો સમાવેર્ કરતો નથી. દરેક વિત,ે 

અને િાસ કરીને જ્યારે સર્સ્ત્ર હોય, સરુિા કમગચારીઓએ ઓછામા ંઓછ ંબળ પ્રમાણસરની ધમકી માટે 
ઉપયોર્મા ંલેવુ ંજોઈએ. 
 

ચાલ ુસામાજજક અર્ાનંત અને ઘિગણ વેપાર માટે ખબૂ મશૂ્કેલ વાતાવરણ ઊભુ ંકરે છે. કંપનીના કમગચારી, 
સપંનિ અથવા વ્હૂાત્મક સનુવધાઓ ડહિંસક પ્રવનૃિ માટે લક્ષ્યાકં હોય ર્કે છે. િાનર્ી સરુિા દળ સામાસય 
રીતે લોકો અને સપંનિના રિણ માટે ઉપયોર્મા ં લેવામા ં આવે છે. જ્યા ં ધમકીઓ અને જોિમની 
આકારની દ્વારા ઉબચત છે ત્યા,ં ર્જહરે સરુિા પણ સરુિા સહયોર્ આપવામા ંસલંગ્ન હોય ર્કે. 
 

કેટલાકં ર્જહરે સરુિા સસં્થાઓની મશુ્કેલી ભયો ઇનતહાસ હોય છે, િાસ કરીને દમનકારી મિંળોમા.ં એવા 
ઘણા ડકસ્સાઓ દસ્તાવેજીત છે જ્યા ંર્જહરે સરુિા દળો ર્ભંીર માનવ અનધકારના દુરૂપયોર્ની સમસ્યા છે, 

અથવા ભ્રષ્ટ્ટ નીનતઓ કે વયવહાર અપનાવયો છે. એવા ઉદાહરણો છે જ્યા ં ર્જહરે સરુિા જૂથો ભ્રષ્ટ્ટ 
પ્રવનૃિમા ંસમાયેલા વયન્ટતઓ અને સપંનિની રિા કરવામા ંવયસ્ત છે, ગનુાઇત પ્રવનૃિ માથંી લાભ મેળવે 
છે, દળોનો અથવા હનથયારોનો અયોગ્ય ઉપયોર્નો આર્રો લે છે અથવા અસયથા સઘંિગ પેદા કરે છે. 
 

કંપનીને કમગચારી અને ડહસ્સેદારોની કાયદાડકય જવાબદારી એ સનુનનશ્ચત કરવા હોય છે કે તેમના 
કમગચારીઓ અને સપંનિ ડહિંસા અને રે્રકાનનૂી પ્રવનૃિઓથી રિણ આપવુ.ં ગનુાઇત જૂથો, સ્થાનનક 
સમદુાયો, કંપનીના કમગચારીઓ, િાણના કારીર્રો અન ેસ્થળાતંરીત કમગચારીઓથી ધમકીઓ મળી ર્કે છે. 

સભંનવત સરુિા ધમકીઓમા ંસમાવેર્ થાય છે: 
• સામાસય ચોરી  
• છેતરપીંિી 
• ડહિંસાત્મક નવિપેો 
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• પાઇપલાઇનની તોિફોિ અને અસય સ્થાપન  
• રે્રકાયદેસર િાણકામ  (અયસ્કની ચોરી માટે હનથયારો સાથે દાિલ થવુ)ં 
• સરં્ડઠત ઈંધણ અથવા માલની ચોરી  
• ઓર અથવા ઉત્પાદની સરં્ડઠત ચોરી (સોનુ/ંપ્લેડટનનયમ /હીરા) 
• અપહરણ, કમગચારીઓને ધમકી અથવા હત્યા 

 

કંપની દ્વારા ઠરાવેલ સરુિા વ્હૂરચનાઓની બધા ડહસ્સેદારો પર અસર હોય છે, બને્ન આંતડરક અને બાહ્. 

સઘંિગ માટે સભંનવતતા વધારવાનુ ં ટાળવા માટે, સરુિા વ્હૂરચના જોિમ આધાડરત અને િાણ 
સનુવધાના સભ્યો સાથે, સરુિા અને માનવ અનધકારોના સ્વૈચ્છછક નસદ્ધાતંો પર અમલનો સમાવેર્ થાય છે. 
 
 

ર્જહરે સરુિા 
 

સરકારની કાયદો અને કાનનૂ ર્જળવવાની, સરુિા અને માનવ અનધકારોનુ ંસસમાનની પ્રાથનમક ભનૂમકા 
હોવા છતા,ં  કંપનીના ડહતમા ંતે સનુનનશ્ચત કરવાનુ ંછે કે ર્જહરે સરુિા દ્વારા લેવાતા ંપર્લા,ં જેમકે પોલીસ 
અને લશ્કર, માનવ અનધકારના સરંિણ અને પ્રોત્સાહન માટે સસુરં્ત હોય છે. કેટલાકં ડકસ્સાઓમા,ં ત્યા ંકે 
જ્યા ં િાનર્ી સરુિા રાિવાની જરૂડરયાત હોય છે, કંપનીને જરૂડરયાત હોય અથવા કંપનીની સનુવધા 
પાસેથી િચગમા ં ફાળો આપવા અપેિા રાિવામા ં આવે છે. જ્યારે ર્જહરે સરુિા સ્થાનનક અને રાષ્ટ્રીય 
નનયમો તેમજ માનવ અનધકારોના ધોરણો અને આંતરરાષ્ટ્રીય માનવીય કાયદાઓ સાથે સસુરં્ત રીતે 
કાયગ કરવાની અપેિા રાિવામા ંઆવે છે, તેમ છતા ંદુરુપયોર્ ના થઈ ર્કે છે. 
 

િાસ કરીને, કેટલાકં સ્થળોએ િાણકામ કાયોમા ંપોલીસ અને/અથવા લશ્કર કમગચારીઓ િાણની સપંનિનુ ં
રિણ કરતા ંહોય છે અથવા છૂટછાટ કે જે સ્થળ પર થતી હોય, િાણની સનુવધાનો ઉપયોર્ કરીને અથવા 
અસયથા િાણ દ્વારા ટેકો આપીને. આ પડરન્સ્થનતઓમા,ં ભ્રષ્ટ્ટાચાર, સઘંિગ અને રાજકીય ડહિંસા માટે 
સભંનવતતા વધે છે અને કંપનીએ માનવ અનધકારના દુરૂપયોર્ના જોિમો માટે ર્જગ્રત હોવુ ં જોઈએ. 

જ્યારે પ્રશ્નો જડટલ હોય, કંપનીએ સરુિા અને માનવ અનધકારો ઉપર સ્વૈચ્છછક નસદ્ધાતંોની સરકાર સાથે 
ઔપચાડરક કરારો, જયા ંર્ક્ય હોય ત્યા,ં પ્રનતબદ્ધતા લેવી જોઈએ.  
 

િઘંષગ ઝોનમા ંખાણકામ 
 

સઘંિગ ઝોનમા ંમાનવ અનધકારોના દુરૂપયોર્ થવાની ર્ક્યતા વધ ુરહ ેછે. નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો િાસ કરીને 
તેમની ર્જતને ઘિગણની આર્વી હરોળમા ં મેળવે છે જ્યારે સઘંિગ સવંેદનર્ીલ ઝોનમા ં કામ કરે છે. 

િાણની પ્રવનૃિ અર્જણતા ંડહિંસાને વેર્ આપે કે ર્જળવી રાિે છે, અથવા રોિનુ ંકેસર બને છે. કંપની ઉપર 
ઘિગણ દ્વારા લાદવામા ં આવતા િચાગઓની શ્રેણી સીધી કે આિકતરી હોય ર્કે. સીધા િચાગઓ સૌથી 
દેિીતી રીતે જ કમગચારીઓની અને સપંનિના સરંિણના િચાગમા ંવધારો કરે છે. આિકતરા િચાગઓ એ છે 
કે જે કાયગના વાતાવરણ પર અસર, માત્ર કંપનીના િચાગ તરીકે વધે છે. વેપાર કરવાનો સઘંિગ – 

સવંેદનર્ીલ અબભર્મ એ છે કે જે આવા િચાગઓ માડહતર્ાર સઘંિગ સચંાલન વ્હૂરચનાઓ બનાવી ટાળી 
ર્કે. કંપનીએ ઘિગણની પડરન્સ્થનતમા ંથતા કોઈપણ નકુસાનની સામેલર્ીરી ટાળવાની જરૂડરયાત રહ ેછે.  
 

યજમાન સમાજમા ંરાષ્ટ્રીય કાયદાની દેિરેિ એ RJC સભ્યોની પ્રાથનમક જવાબદારી છે. તેમ છતા ંઘિગણ 
ઝોનમા,ં કાયદાઓ સઘંિગ સવંેદનર્ીલ વેપાર વયવહારનુ ંયોગ્ય વાતાવરણ સિમ કરાવવા અપણૂગ રીતે 
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લાગ ુથયા ંછે કે નનષ્ટ્ફળ બસયા છે. કંપનીઓએ સડક્રય રીતે સબંનંધત આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનો પકિી રાિવા 
જોઈએ, એ સનુનનશ્ચત કરી કે તેમના કાયો આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાઓ અને સારા વયવહાર સાથે એક હરોળમા ં
છે, ત્યારે પણ જ્યારે સરકાર આમ કરવા ઘણી નબળી હોય. કોઈ પણ બહ ુચબચિત, કાનનૂી અથવા સ્વૈચ્છછક 
સાધન આજ ડદન સધુી અન્સ્થર ન્સ્થનતમા ં વેપાર કઈ રીતે સચંાબલત કરવો એ રીતે કે જે ઘિગણના 
જોિમને ઘટાિે તે ઉભરી આવયો નથી. આમ છતા ંનનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો માટે, મહત્વના સાધનોમા ંસમાનવષ્ટ્ટ 
છે સરુિા અને માનવ અનધકારો ઉપર સ્વૈચ્છછક નસિંદ્ધાતંો અને નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો પારદનર્િતા પહલેો (COP 
1.6).  આ બને્ન િાનની સનુવધા વાળા RJC સભ્યો માટે જરૂડરયાતો છે. 

 

અનપુાલનની આર્ળ, કંપનીઓએ તેની સઘંિો  કરવાની અને તેને ઉગ્ર બનાવવાની િમતા અને 
નકારાત્મક અસરો ઘટાિવા અને ટાળવા ર્મનકારી પર્લા ં નવકસાવવા કંપનીએ વાકેફ હોવુ ં જોઈએ. 

સધુારેલા સઘંિગ જોિમો અને આકારણીની અસર દ્વારા, ડહસ્સેદારોની સલંગ્નતા અને સબંધંો બનાવવાની 
પ્રડક્રયા, સઘંિગ- સવંેદનર્ીલ વેપાર વયવહાર કંપનીને પ્રોજેટટ દ્વારા સીધી કે આિકતરી રીતે અસર પામલે 
સઘંિગના મદુ્દાઓ સમજવામા ંમદદરૂપ થાય છે. આ તેમને  દૂર કરતી કે ર્ાનંતમા ંફાળો આપતી હળવી 
બનાવતી વ્હૂરચનાઓની ડિઝાઈન, અસયો સાથે ભાર્ીદારીમા,ં મખુ્ય વેપાર સાથે, સામાજજક રોકાણ 
અથવા નીનત વાતચીતની પ્રડક્રયા જણાવે છે.  
 

C. મિત્વના પર્લા ં
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો અને પર્લા ં
સરુિા અને માનવ અનધકારો પર સ્વૈચ્છછક નસિંદ્ધાતંો ચાર રાષ્ટ્રોની સરકારો, બબન-સરકારી સસં્થાઓ, અને 
ર્ન્ટત અને નનષ્ટ્કનિિત નવભાર્ોની કંપનીઓ વછચે સહયોર્ દ્વારા નવકનસત થયા છે. નસિંદ્ધાતંો કંપનીને 
િાણકામમા ં નનદેનર્ત કરવા તેમના કાયોની રૂપરેિાની અંદર સલામતી અને સરુિા માનવ અનધકારો 
અને મળૂભતૂ સ્વતતં્રતાના માનમા ં લેવામા ંઆવે છે. નસિંદ્ધાતંો ત્રણ શ્રેણીમા ંહોય છે : જોિમ આકારણી, 
ર્જહરે સરુિા સાથે સબંધં અને િાનર્ી સરુિા સાથે સબંધંો. તેઓ નનયનમત સરુિા જોિમ આકારણી માટે; 

અને સ્થાનનક સમદુાય સાથે સરુિાના મદુ્દાઓમા ંબોલાવવામા ંઆવે છે. નસિંદ્ધાતંો નનયત કરે છે કે િાનર્ી 
સરુિા માત્ર સરંિક અને બચાવ સેવાઓ જ પરૂી પાિે અને માત્ર લશ્કરી અથવા કાયદા અમલ 
સિાવાળાઓએ જવાબદારીવાળી પ્રવનૃિમા ંજોિાવુ ં જોઈએ નડહ. સરુિા અને માનવ અનધકારો ઉપરના 
સ્વૈચ્છછક નસિંદ્ધાતંો ઉપરનુ ંપણૂગ લિાણ અહીં મેળવી ર્કારે્: www.voluntaryprinciples.org/  
 

આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી, કંપનીઓ સાથે સહયોર્મા,ં સરકાર, આંતડરક-સરકારી એજસસીઓ અને અસય 
બબન-સરકારી સરં્ઠનોએ નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો માટે પવૂગ-સભંનવતતાન ે લઈને સમાપન સધુી સઘંિગ – 

સવંેદનર્ીલ વેપાર વયવહાર માટે માર્ગદર્ગન નવકસાવ્ુ ંછે. તે માર્ગદર્ગન પરૂૂ પાિે છે અને સમાજમા ંિતે્ર 
સચંાલક કે જે વેપાર પ્રવનૃિઓની શે્રણીમા ંકામ કરે છે તેમના માટે સઘંિગના જોિમ સાથે વેપાર કરવાની, 
તેમજ હિેટવાટર સ્ટાફ રાજકીય જોિમે, સરુિા, બાહ્ સબંધંો અને સામાજજક કામર્ીરી નવભાર્ માટે 
ટલૂકીટ પરૂી પાિે છે. 
 

િાષ્રીય કાયદો 
મોટાભાર્ના દેર્ોમા ંસમાજમા ંસરુિા અને લશ્કરી દળોની યોગ્ય ભનૂમકા સબંનંધત કાયદા અને નનયમનો 
હોય છે. ઘણા દેર્ો અને રાજ્ય અનધકાર િતે્રોમા ંહનથયારો સભંાળવા લાઈસસસ અને તાલીમની જરૂડરયાત 

http://www.voluntaryprinciples.org/
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હોય છે જેમકે, અન્ગ્ન ર્સ્ત્રો, દંરુ્કો અને પેપર સ્પે્ર. કેટલીક સરુિા ફરજો માટે પોલીસ અથવા લશ્કરી 
સડટિડફકેર્નની જરૂડરયાત હોય છે. 
 

D. સબૂચત વયવસ્થાપન અબભર્મ 

 

જોિમની આકારણી: સરુિા જોિમ વાતાવરણ સમજવા સરુિા જોિમ આકારણી સચંાબલત કરવી 
જોઈએ, આકારણીએ રાજકીય, આનથિક, નાર્ડરક, સામાજજક અને પયાગવરણીય પડરબળોથી સરુિા જોિમો 
ઓળિવા જોઈએ. જોિમ આકારણીએ ડહિંસા માટેની સભંનવતતા; સરુિા દળના ઉપલબ્ધ માનવ અનધકાર 
રેકોિગ, કાયદાના નનયમને લાગ ુ કરવાની સ્થાનનક િમતા; મળૂ કારણો અને સ્થાનનક ઘિગણના પ્રકારો, 
કોઈપણ અન્સ્તત્વમા ંહોય તેવા ઘિગણ ન ેઉિજેજત કરવાનુ ંજોિમ; અને સાધનોના પડરવહનના જોિમોને 
પણ ધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ. 
 

જોિમ આકારણીએ ર્ોધવા મદદરૂપ થરે્ કે શુ ંનીચેના પર્લા ંપણ મદદ કરી ર્કે છે: 
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  સરુિાના સચંાલન માટેની જવાબદારી, ર્જહરે સરુિા સાથે સપંકગ સડહત 
અનભુવી વયવસ્થાપનના કાયોમા ંસમાનવષ્ટ્ટ હોવુ ંજોઈએ. સરુિા કમગચારીઓની પ્રવનૃિ (બને્ન િાનર્ી 
અને ર્જહરે) ઔપચાડરક અને સતત દેિરેિ થવો જોઈએ. 

 
 લેક્ષખત નીધત અને કાયગપ્રણાલીઓ:  સરુિા કમગચારીઓના સચંાલન ઉપર લેબિત નીનત બનાવો. 

સ્પષ્ટ્ટ રીતે માનવ અનધકારોને માન, સરુિા પ્રવનૃિઓની મયાગદા, સરુિાના પ્રશ્નોને સચંાબલત કરવા 
યોગ્ય પ્રડક્રયાઓ અને કોઈપણ માનવ અનધકારના દુરૂપયોર્ના પડરણામને સ્થાનપત કરો. 

 
િાણકામના સભ્યોએ સનુનનશ્ચત કરવુ ં જોઈએ કે સરુિા કમગચારીઓ સરુિા અને માનવ અનધકારો 
ઉપર સ્વૈચ્છછક નસદ્ધાતંો અનસુરે છે. સઘંિોનો જોિમ અને સદંભગન ુ ં ચાલ ુ નવશ્લેિણના નનયનમત 
આધારે સમીિા કરવી જોઈએ અને સરુિા વયવસ્થા માટે રચાયેલી હોવી જોઈએ. સભ્યોને 
માળિાકીય અને અર્ત્યની સરુિા ધમકીઓ ઓળિવા અને તેમને નવબભન્ન સ્તરે સબંોધવા, 
અસરકારક સરુિા સચંાલન વ્હૂરચનાઓ સડહત અને સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ પ્રવનૃિ દ્વારા 
પ્રડક્રયાની જરૂડરયાત હોય છે. 

 
 તાલીમ: સનુનનશ્ચત કરો કે કંપની અને પેટા કોસરાટટરોના સરુિા કમગચારીઓ સબંનંધત તાલીમ માનવ 

અનધકારોને માન અને યોગ્ય આચરણ સનુનનશ્ચત કરવા માટે મેળવે. િાણકામ સનુવધા ઉપર સરુિા 
કમગચારીઓ માટે, આ સરુિા અને માનવ અનધકારો ઉપર સ્વૈચ્છછક નસિંદ્ધાતંો સાથે સસુરં્ત હોવુ ં
જોઈએ. 
 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વબેસાઈટ્સ પર સરુિા કમગચારીઓનો ઉપયોર્ અને ઘિગણની પડરન્સ્થનત ઉપર વધ ુમાડહતી 
ઉપલબ્ધ છે: 
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 સરુિા અને માનવ અનધકારો ઉપર સ્વૈચ્છછક નસદ્ધાતંો  
www.voluntaryprinciples.org/  

 રેિ ક્રોસની આંતરરાષ્ટ્રીય સનમનત  – હનથયાર ધારક પોલીસ અને સરુિા દળો માટે સ્ત્રોતોની 
તાલીમ www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5HTF8K  
 

 બીએચબી બબલટન – હ્મુન રાઈટ્સ રેનનિંર્ કોસગ કેસ સ્ટિી  
www.bhpbilliton.com/bb/sustainableDevelopment/caseStudies/2007/humanRightsTrai
ningProgramAtCerrejonCoal.jsp  

 આંતરરાષ્ટ્રીય ચેતવણી – ઘિગણ સવંેદનર્ીલ વેપાર પ્રેક્ટટસ – નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ો માટે 
માર્ગદર્ગન (2005) 
http://www.international-alert.org/pdfs/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf  

 UN ગ્લોબલ કોમ્પેટટ (2002) ઘિગણ  અસર આકારણી અને જોિમ સચંાલન માટે વેપાર 
માર્ગદનર્િકા.  
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.2.3/BusinessGuide.pdf 

 એમ્નેસ્ટી ઇસટરનેર્નલ ્કેુ, હ્મુન રાઈટ્સ ર્ાઈિલાઇસસ ફોર કંપની.  
www.amnesty.org.uk/business/pubs/hrgc.shtml 

 બબઝનેસ એસિ હ્મુન રાઈટ્સ ડરસોસગ સેસટર, નસક્ડુરટી અને કોચ્સફ્લટટ પેજ. 
www.businesshumanrights.org/Categories/Issues/Security  
  

 આંતરરાષ્ટ્રીય વેપાર આરે્વાન ફોરમ, ઘિગણ અને સરુિા પજે 
www.iblf.org/csr/csrwebassist.nsf/content/a1a2a3a4a5.html  

 
 ઓઈસીિી ડરસ્ક અવેરનેસ ટલૂ ફોર મક્લ્ટનેર્નલ એસટરપ્રાઇઝ ઈન વીક ર્વનગસસ ઝોન 

http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf  
 

 ઓઈસીિી વૉચ ફેટટ સીટ  3:  એટસેસીંર્ એિહરસસ ટુ ધ ઓઈસીિી ર્ાઈિલાઇસસ હ્મુન 
રાઈટ્સ પ્રોનવઝન (સલામતી મદુ્દાઓ પરનો નવભાર્ જૂઓ)  
http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_2402 
 
 

http://www.voluntaryprinciples.org/
http://www.icrc.org/Web/eng/siteeng0.nsf/html/5HTF8K
http://www.bhpbilliton.com/bb/sustainableDevelopment/caseStudies/2007/humanRightsTrainingProgramAtCerrejonCoal.jsp
http://www.bhpbilliton.com/bb/sustainableDevelopment/caseStudies/2007/humanRightsTrainingProgramAtCerrejonCoal.jsp
http://www.international-alert.org/pdfs/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf
http://www.unglobalcompact.org/docs/issues_doc/7.2.3/BusinessGuide.pdf
http://www.amnesty.org.uk/business/pubs/hrgc.shtml
http://www.businesshumanrights.org/Categories/Issues/Security
http://www.iblf.org/csr/csrwebassist.nsf/content/a1a2a3a4a5.html
http://www.oecd.org/dataoecd/26/21/36885821.pdf
http://oecdwatch.org/publications-en/Publication_2402
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.13)  સ્થાધનક લોકો   
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

“સ્થાનનક લોકો” માટે કોઈ સ્વીકૃત વયાખ્યા નથી. અહીં ર્બ્દ “સ્થાનનક લોકો” સામાસય અથગમા ંઉપયોર્મા ં
લેવાયો છે એ સદંબભિત કરવા કે અલર્ લોકો અને સસં્કૃનત જૂથો નવનવધ માત્રામા ંનીચેની લાિબણકતા માટે 
પ્રડક્રયા કરે છે: 

 અલર્ સ્થાનનક સાસં્કૃનતક જૂથના સભ્ય તરીકે સ્વ-ઓળિાણ અને આ ઓળિને અસયો દ્વારા 
માસયતા; 

 ભૌર્ોબલક  અલર્ વસવાટ સાથે સામડુહક જોિાણ અથવા પડરયોજના નવસ્તારમા ંપવૂગજોનો પ્રદેર્ 
અને આ વસવાટ અને પ્રદેર્મા ંકુદરતી સ્ત્રોતો; 

 રૂડઢર્ત સાસં્કૃનતક, આનથિક, સામાજજક અથવા રાજકીય સસં્થાઓ કે જે તેમને પ્રભાવર્ાળી સમાજ 
કે સસં્કૃનતથી અલર્ કરે છે; 

 સ્થાનનક ભાિા હમેંર્ા દેર્ અથવા પ્રાતંની અનધકૃત ભાિા કરતા અલર્ હોય છે. 
 

(સ્ત્રોત:  ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 7 – સ્થાનનક લોકો 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006
_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf ) 
 

COPનો સ્થાધનક લોકોનો નવભાર્ માત્ર િાણકામ સનુવધાને જ લાગ ુપિે છે. 
 

COP 2.13 સ્થાનનક લોકો COP 2.11 સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ  સાથે અમલ થવુ ંજોઈએ. COP 
2.11 સમદુાયનો નવકાસ, સલંગ્નતા અને અસતંોિ પદ્ધનતના અબભર્મને આવરી લે છે. સલંગ્નતા, જ્યા ં
ર્ક્ય હોય ત્યા,ં સ્થાનનક સમદુાયમા ંપરંપરાર્ત સિા દ્વારા સચંાબલત કરાવવી જોઈએ અને પરંપરાર્ત 
નનણગયો લેતા ંમાળિા અને પ્રડક્રયાને માન સાથે. COP 4.4 અસર આકારણી અને COP 4.5 િાણ બધં 
કરવાનુ ંઆયોજન પણ સબંનંધત છે. સામાજજક અસરની આકારણી, અથવા અસય સામાજજક આધારભતૂ 
નવશ્લેિણ, અને પડરયોજનાને બધં કરવાની યોજના કે જે સ્થાનનક લોકોને અસર કરી ર્કે તેમના ડહતો 
અને ભાનવ આર્ાના આધારે ચકાસવા જોઈએ અને તેમની સાથે સલાહમસલત આધાડરત હોવા જોઈએ. 
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

જે જૂથના લોકોને સ્થાનપત કરવા સ્થાનનક ર્ણવામા ંઆવે છે તે હમેંર્ા સરળ હોત ુ ંનથી. સ્થાનનક લોકો 
નવબભન્ન દેર્ોમા ં“સ્થાનનક વરં્ીય લઘમુતી”, “અસલ રહવેાસીઓ”,” પહાિી આડદવાસી જૂથો "," લઘમુતી 
રાષ્ટ્રીયતા "," પ્રથમ રાષ્ટ્ર " અથવા “આડદવાસી જૂથો” તરીકે સદંબભિત કરવામા ંઆવે છે. સનુનનશ્ચત 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf


  89 

કરવા કે ચોક્કસ જૂથ સ્થાનનક લોકોમા ં ર્ણવામા ંઆવે છે કે નડહ માડહતર્ાર નનણગયની જરૂર રહ ે છે, 

નવભાર્ A મા ંઉપર દર્ાગવેલ લાિબણકતાઓને ધ્યાનમા ંલતેા. 
 

િાણકામના ઉદ્યોર્ના સદંભગમા,ં સ્થાનનક પ્રર્જ સામાસય રીતે (પરંત ુસાવગનત્રક નહીં) સમદુાય કે જેના લોકો 
દેર્ કે પ્રાતંના મળૂ રહવેાસીઓના વરં્જો, અલર્ સામાજજક અથવા સાસં્કૃનતક ઓળિ સાથે કે જે હાલની 
સામાજજક અને આનથિક સબંધંમા ંનનબગળ અથવા વબંચત સમજવામા ંઆવે છે. 
 

ઘણા સ્થાનનક લોકોની સસં્કૃનત અને ઓળિ તેઓ જે જમીન પર રહ ેછે અને જે કુદરતી સ્ત્રોતો પર તેઓ 
નનભગર છે તેની સાથે ઉર્રી ન ર્કાય તે રીતે જોિાયેલા હોય છે. ઘણા ડકસ્સાઓમા,ં ઓળિ, પરંપરાર્ત 
ર્જણકારી અન ેમૌબિક ઇનતહાસ આ જમીન અને કુદરતી સ્ત્રોતો સાથે જોિાયેલા હોય છે. પડરયોજનાની 
જમીન, વન, પાણી, વસય જીવન અને કુદરતી સ્ત્રોતો પર પિતી અસર તેમની સસં્થાઓ, જીવન 
આજીનવકા, આનથિક નવકાસ અને તેમની તેઓની ઓળિ અને સસં્કૃનત ર્જળવી રાિવાની િમતા પર અસર 
કરે છે. નવશ્વના ઘણા ભાર્ોમા,ં સ્થાનનક લોકો ભેદભાવ અન ેબડહષ્ટ્કારના ઈનતહાસનો ભોર્ બનેલા છે કે 
જેણે તેઓને મોટા સમાજના છેવાિે છોિી દીધા છે. ઘણા હજી પણ ભેદભાવ અનભુવે છે, ઉંચા સ્તરની 
ર્રીબાઈ અને અસય પ્રકારના રાજકીય તેમજ સમાજજક રે્રલાભ.  
 

સ્થાનનક લોકોના િાણકામ પડરયોજનામા ંડહતો નીચેનામાથંી એક અથવા વધ ુહોય ર્કે: 
 જમીનના ઔપચાડરક બિતાબ અથવા જમીન અથવા સ્ત્રોતોના માસય કાનનૂી ડહતો 
 જમીન અથવા સ્ત્રોતોની માબલકી માટે દાવાઓ;  

 જમીન અથવા સ્ત્રોતોના રૂડઢર્ત માબલક પરંત ુરૂડઢર્ત માબલકીના ઔપચાડરક કાનનૂી માસયતા 
વર્ર;  

 રૂડઢર્ત માબલક તરીકે અથવા લોકો કે જેમની અસયત્ર રૂડઢર્ત જમીન હોય એ તરીકે જમીનના 
વપરાર્કતાગ અથવા રહનેારા;  

 સામગ્રીના હતે ુઅથવા સાસં્કૃનતક મહત્વના સ્ત્રોત તરીકે;  

 જમીનોમા ંકે જે િાસ મહત્વ મિંળ, પરંપરા અથવા માસયતાઓને કારણે હોય;  

 યજમાન સમદુાયના સભ્યો કે જેમની સામાજજક, આનથિક અને ભૌનતક વાતાવરણ િાણ અન ે
સબંનંધત પ્રવનૃિને કારણે અસર પામે છે.  

 

સ્થાનનક પ્રર્જના હક્કો બને્ન રાષ્ટ્રીય અને આંતર રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ હઠેળ સબંોધવામા ંઆવે છે. આંતર 
રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ હઠેળ, મહત્વના UN અનધકારો સમંેલન અન ે નનવેદનો નવશ્વના સ્થાનનક લોકો માટે 
મહત્વના હક્કોની કાયગ રેિા પરુી પાિે છે. વધમુા,ં કેટલાક દેર્ોએ કાયદા પસાર કયાગ છે, અથવા અસય 
આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા પ્રાનંતય સમંેલનોને  સ્થાનનક લોકોના રિણ માટે બહાલી આપી છે જેમકે, ILO 
સમંેલન 169.  જ્યારે આવા કાનનૂી સાધનો રાજ્યની જવાબદારી સ્થાનપત કરે છે, તે વધ ુપ્રબળ રીતે 
અપેિા રાિવામા ંઆવે છે કે િાનર્ી સેટટરની કંપનીઓ તેમના કાયો એ રીતે આચરે કે તે આ હક્કોને 
પકિી રાિે અને રાજ્યની આ સાધનો હઠેળની જવાબદારીમા ંદિલ ન કરે. 
 

ભતૂકાળમા,ં જે આજે બધી સરકારોએ સ્થાનનક પ્રર્જની અલર્ ઓળિ, કાયદાડકય ડહતો, અથવા તેમના 
સબંનંધત આંતરરાષ્ટ્રીય સમંેલનમા ં કલાત્મક હક્કોને માસયતા આપી નથી. આ સદંભગમા,ં કંપની અને 
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અસરકારક સમદુાયો વછચે કરાર બનાવવાનો સમાવેર્ સ્થાનનક લોકોના નવકાસ આકાિંાઓ, નવકાસના 
લાભોની વાટાઘાટો અન ેઅસરોની હળવાર્ની વાતચીત માટે મહત્વના સાધન તરીકે થાય છે. નવકાસની 
પડરયોજના માટે ઔપચાડરક રીતે દસ્તાવેજીત થયેલ ટેકો અથવા નન્ટુત આરે્વાન, ડહસ્સેદારો અથવા 
સમદુાયના પ્રનતનનનધઓ દ્વારા માસય અસય પ્રકારના રેકોિગ લેબિત કરારનુ ં સ્વરૂપ લઈ ર્કે છે. મટુત 
પ્રડક્રયા, પ્રાથનમક અન ેમાડહતર્ાર સલાહમસલત, જે નવસ્તતૃ રીતે અથવા સામડુહક નનણગય લેવાની પ્રડક્રયા 
દ્વારા માસય હોય, તેમણે સબંધંો નવકસાવવા, કરાર બનાવવા, કાયગક્રમો આપવા અને સ્થાનનક લોકો સાથ ે
પ્રડક્રયાની નનયનમત સમીિાને મજબતૂ બનાવવુ ંજોઈએ. 
 

મટુત, પ્રાથનમક અને માડહતર્ાર સમંનત (FPIC) એ સ્થાનનક લોકો સાથે પડરયોજના સબંધંી નનણગયો 
લેવાની નવકનસત થત ુ ં ધોરણ છે. જ્યારે ચોક્કસ વયાખ્યાઓ બદલાય છે, અને નવબભન્ન અનધકાર 
િેત્રોમા ંસતત નવકનસત થાય છે, ત્યારે FPIC સમંનતને ધ્યાનમા ંલેતા,ં કે જે: 
 જબરજસ્તી અથવા હરેફેર વર્ર મેળવવામા ંઆવી હોય; 

 સ્થાનનક લોકોની જમીન, પ્રદેર્ો અને સ્ત્રોતને અસર કરતી પ્રવનૃિની ર્રૂઆત પહલેા ં સરુબિત 
હોય;  

 અથગપણૂગ સહભાબર્તા અને સલાહમસલત દ્વારા માડહતર્ાર અને સબુચત પડરયોજના સબંનંધત 
પાસા ંતેઓ સમજવા લાયક અને સ્વીકારવા લાયક હોય તેની પણૂગ ર્જહરેાત આધાડરત; અન ે

 સ્થાનનક લોકોની તેમના પોતાના દ્વારા મટુત પસદંર્ી કરાયેલ પ્રનતનનનધઓ અને પરંપરાર્ત 
અથવા અસય સસં્થાઓ દ્વારા સિમ. 

 

FPIC ્નુાઈટેિ નેર્સસ િેટલેરેર્ન ઓન ધ રાઈટ્સ ઓફ ઈક્સિજેનસ પીપલ્સ, દ ઇસટરનેર્નલ લેબર 
ઑરે્નાઈઝેર્સસ ઈક્સિજેનસ એસિ  રાઇબલ પીપલ કસવેટર્ન 169, િેમ પર નવશ્વ કનમર્નના ડરપોટગમા ં
સસં્થાનપત કરવામા ંઆવી છે. આ દરેક સાધન સ્થાનનક લોકો અન ે દેર્-રાજ્યો વછચેના સબંધંો સાથે 
સબંનંધત છે. આમ છતા ંિાનર્ી િેત્રો દ્વારા FPICના અમલીકરણ અને તેની ચકાસણી પિકારરૂપ રહ ેછે. 
પ્રથમ, મોટા ભાર્ના દેર્ોએ  સાવગભોમ રાજ્યોના નવકાસના હક માટેની સમંનત  અનામત રાિી છે અન ે
તેને ત્રીર્જ પિો દ્વારા તોિવામા ંઆવતી બાબત તરીકે જોવાતી નથી. FPIC પ્રડક્રયાનુ ંબીર્જ લોકોના હક્કો 
સાથે પ્રડક્રયા સૌથી સ્પષ્ટ્ટ છે જયા ંકંપનીઓને વયવહારમા ંમકૂી ર્કાય તેવા સ્થાનનક કાયદાઓ છે. આવા 
કાયદાઓ, અન ેવૈધાનનક સિાઓ પ્રડક્રયાઓની દેિરેિ માટે, દેર્મા ંઅન્સ્તત્વમા ં છે, જેમકે, ડફબલપાઈસસ 
અને ઓસ્રેબલયાના કેટલાકં ભાર્ોમા.ં જ્યા ંઆવા કાયદાઓ અન્સ્તત્વમા ંનથી, RJC સ્થાનનક પ્રર્જ સાથે 
નીચેના જોિાણોને માસયતા આપે છે, કંપનીઓ હજી પણ નવકાસ અને ર્ોધિોળ, તેમ છતા ં કે તે 
કાયદાડકય રીતે માસય હોય, સાથે પ્રડક્રયા ન કરવાનો નનણગય લે છે. બીજુ,ં સભંનવત રીત ેમોટા પ્રમાણમા ં
“સમંનત”ની વયાખ્યા માટે મતંવય હોય ર્કે છે. લોકર્ાહી પરંપરામા,ં તેનો અથગ મોટાભાર્ના વયસ્ક 
સમદુાયના સભ્યોનો નનરંકુર્ ગપુ્ત મતદાન થાય છે. કેટલાક રૂડઢર્ત સમાજમા ં તેનો અથગ એક જ 
સિાધીર્ આરે્વાન દ્વારા પરૂી પાિવામા ંસમંનત એમ થાય છે, અથવા તેની નવરૂદ્ધ  સપંણૂગ સમંનત અથવા 
તેમની વછચેનો તફાવત એમ થાય છે. વધમુા ં ટેકો આપતી પ્રડક્રયાની ભનૂમકા – જેમકે અસરકારક 
સમદુાયને વયાખ્યાયીત કરવુ ંઅથવા સમદુાય કે જેને માસય કરવાનો હક હોય અથવા સમંનત રાિવાનો 
હક હોય, રૂડઢર્ત કાયદા, ર્જહરે સનુાવણી અને લોકમત – સામાજજક અન ેઐનતહાનસક સદંભોને નોંધપાત્ર 
રીતે આધાર રાિીને બદલાતી રહ ેછે. આ કારણોથી,  - સાવગભોમ રાજ્યની ભનૂમકા અન ેકેવી રીતે બબન-
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વૈધાનનક FPIC પ્રડક્રયાને ચકાસવાની આંતરરાષ્ટ્રીય લાગ ુવયાખ્યાની ઊણપ – આ સમયે RJCએ FPIC 
આધાડરત ધોરણો અપનાવયા નથી. 
 

સફળ િાણ અને ધાતનુી પડરયોજનાને તેઓ જ્યા ં કાયગરત છે તે સમદુાયનો, સ્થાનનક પ્રર્જ સડહત, 

ર્ોધિોળથી લઈને સમાપન સધુી બહોળા ટેકાની જરૂર રહ ે છે. અસરગ્રસ્ત સ્થાનનક પ્રર્જના ટેકા વર્ર, 
મટુત રીતે વયટત કરાઈ, પ્રાથનમક અન ે માડહતર્ાર સલાહમસલત, પ્રોજેટટ મહત્વના સામાજજક અને 
નાણાકીય જોિમોનો સામનો કરે છે. િાણકામની કંપની અને સ્થાનનક લોકો વછચેનો અરસપરસ વયવહાર 
બહોળા સામદુાનયક સલંગ્નતા પરંત ુસાથેસાથ,ે િાસ ઇનતહાસ, સિમતા, અબગ્રમતા અને સ્થાનનક લોકોના 
ડહતોને ધ્યાનમા ંલઈ એ સદંભગમા ંથવો જોઈએ. તે માસય થ્ુ ં છે કે સ્થાનનક લોકો ટકાઉિમ નવકાસમા ં
અર્ત્યનો ભાર્ ભજવે છે; કે િનીજ નવકાસ પ્રોજેટટ સ્થાનનક પ્રર્જના અદ્યતન આનથિક નવકાસમા ંમદદ કરે 
છે; અને આ સમદુાયો બદલામા ંકુદરતી સ્ત્રોતના નવકાસમા ંમહત્વની ભનૂમકા ભજવે છે. 
 

C. મિત્વના આંતિિાષ્રીય િિંાધનો 
 

આંતિિાષ્રીય 

દ ્નુાઈટેિ િેટલેરેર્ન ઓન ધ હ્મુન રાઈટ્સ ઓફ ઈક્સિજેનસ પીપલ્સ (UNિીઆરઆઈપી) UN 
જનરલ એસેમ્બ્લી દ્વારા સપ્ટેમ્બર 2007મા ં નવકાસ અને વાટાઘાટના 22  વિગ પછી અપનાવવામા ંઆવ્ુ ં
છે. નનવેદન, સ્થાનનક લોકોના સ્વતતં્ર અને સામડુહક હક્કો ર્ોઠવે છે તેમજ તેમના સાસં્કૃનતક, ઓળિ, 

ભાિા, રોજર્ારી, સ્વાસ્્ય, નર્િણ અને અસય પ્રશ્નોના હક્કો નનનશ્ચત કરે છે. નનવેદન રાજ્યની બહાલીના 
નવિયક નથી અને કોઈ કાયદાડકય બધંનકતાગ ન્સ્થનત નથી. સામાસય સભા દ્વારા અપનાવવામા ંઆવેલ 
નનવેદન ્નુાઇટેિ નેર્સસના સામડુહક મતંવય કે જેને બધા સભ્ય રાજ્ય દ્વારા સારા નવશ્વાસથી ધ્યાનમા ં
લેવાવા જોઈએ તેને પ્રનતબબિંબબત કરે છે. 
 

સ્થાનનક અને આડદવાસી લોકો ઉપર આંતરરાષ્ટ્રીય મજૂર સરં્ઠન  (ILO) સમંેલન 169 1989મા ં
સ્વીકારવામા ંઆવ્ુ ંછે અને 20 દેર્ો દ્વારા 2009 સધુીમા ંતેને બહાલી આપવામા ંઆવી છે. સ્થાનનક લોકો 
સાથે તેમની અબગ્રમતા નવિ ેવાસ્તનવક અને અસરકારક સલાહમસલત ILO 169 માટે મળૂભતૂ છે. આમ 
છતા,ં સમેંલન તેમને અસર કરતી પડરયોજનાઓ પર એકાનધકાર આપતુ ંનથી. કલમ 15 દોરવણી આપે 
છે કે સ્થાનનક અને આડદવાસી લોકો નનષ્ટ્કનિિત ઉદ્યોર્ોમાથંી લાભ મેળવે, રાજ્ય દ્વારા એ સનુનનશ્ચત કરવુ ં
જરૂરી છે કે કંપનીઓ આવા લાભો રોયલ્ટી ચકુવણીઓ, રોજર્ાર ઉત્પાદન, જોર્વાઈઓની સેવાઓ, વરે્રે 
સ્વરૂપમા ંઆપ.ે 
 

અસય ILO સમંેલનો સાથે હોય છે તેમ, 169 સરકારી હતે ુમાટે છે અને તે માત્ર તે જ રાજ્યોને બધંન કતાગ 
છે જેમણે તેને બહાલી આપી છે. ઘણા રાજ્યો સમંેલનને સમસ્યારૂપ માને છે કારણ કે તે તેમની 
બધંારણીય જોર્વાઈઓ કે જે બધા વરં્ીય જૂથો કે જે કાયદા આર્ળ સમાન રીતે છે તેના સઘંિગમા ંઆવે 
છે. આ િાસ કરીને આડફ્રકન રાજ્યો (આમાથંી કોઈએ પણ ILO 169ને બહાલી આપી નથી) નવનવધ, 

વરં્ીય નવબભન્ન, રાષ્ટ્રીય વસ્તીના ડકસ્સામા.ં જ્યારે િાનર્ી કંપનીને સમંેલન હઠેળ કોઈ સીધી જવાબદારી  
ન હોય,  તેને તેમની પ્રવનૃિ અને કાયો માટે સ્પષ્ટ્ટ અસરો હોય છે. વધમુા,ં કંપનીઓ કે જે રાષ્ટ્રીય 
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કાયદાડકય સમંેલન અમલીકરણ અથવા સમાન કાયગરેિામાથંી ઊભી થતી હોય તેમા ં કાયદાડકય 
જવાબદારીઓ હોય છે.  
 

બને્ન UNિીઆરઆઈપી અન ે ILO 169 સ્થાનનક પ્રર્જના હક્કોનો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે માસયતા અને 
સરંિણમા ંિાસ સીમા બચહ્નો છે. તેઓ ભાવનાથી ર્ોઠવાયેલ અને ઘણી બધી જોર્વાઈઓ પારસ્પડરક 
સમજથી પ્રબળ હોય છે.  નનવેદનની જોર્વાઈઓ સમંેલન દ્વારા આવરી લેવામા ંઆવેલા ંબધા નવસ્તારો 
સાથે કામ કરે છે અન ેસખં્યાબધં વધારાના નવિયો કે જે સમંેલનમા ંઆવરી લેવામા ંઆવયા ંનથી તનેે 
સબંોધન કરે છે. 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કોપોરેર્ન (IFC) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 7 – સ્થાનનક લોકો – િાનર્ી િેત્રો માટે 
નવર્તવાર ધોરણ અને સબંનંધત માર્ગદર્ગન પરંુુ પાિે છે. ધોરણોના હતેઓૂ:  

 સનુનનશ્ચત કરો કે નવકાસ પ્રડક્રયા ર્ૌરવ, માનવ અનધકારો, આકાિંાઓ, સાસં્કૃનતક અને કુદરતી 
સ્ત્રોતો આધાડરત સ્થાનનક લોકોની આજીનવકા માટે સપંણૂગ ઉિજેન મળે. 

 સ્થાનનક લોકોના સમદુાય પર પડરયોજનાની પ્રનતકારક અસર ટાળવી, અથવા જ્યારે ટાળવુ ં
ર્ક્ય ન હોય, ઘટાિવી, ર્મન કરવી અથવા આવી અસરોનુ ંવળતર મેળવવા અને નવકાસના 
લાભો માટે, સાસં્કૃનતક રીતે યોગ્ય રીતે તકો પરૂી પાિવી. 

 પડરયોજનાના આિા સમય દરનમયાન પ્રોજેટટ દ્વારા અસર પામેલ સ્થાનનક લોકો સાથે ચાલ ુ
સબંધંો સ્થાનપત કરો અને ર્જળવો. 

 સ્થાનનક લોકો સાથે સારી નવશ્વાસ પણૂગ વાટાઘાટો અને માડહતર્ાર સહભાબર્તાને ઉિેજજત કરો 
જ્યારે પડરયોજના પારંપડરક અને રૂડઢર્ત સ્થાનનક લોકોના ઉપયોર્ હઠેળની જમીન પર 
સ્થાનપત હોય. 

 સ્થાનનક લોકોની સસં્કૃનત, ર્જણકારી અને વયવહારને આદર આપો અને સાચવો. 
 

િાષ્રીય 

રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સાધનો જેવા ં કે ILO સમંેલન 169 અથવા સમાન કાયગરેિાના અમલ 
માટે વાહન છે. સ્થાનનક લોકો માટે કાનનૂી કાયગ રેિા િાસ કરીને નવરે્િ રીતે  દેર્ – નવદેર્મા ંવસાહતી 
કરણ ઇનતહાસ, સ્થળાતંર અન/ેઅથવા સઘંિગ, અને સતત નવકાસ આધાડરત બદલતા ંરહ ેછે. કેટલાક દેર્ો 
અંતત અથવા  ભેદભાવ સબંનંધત ઉમેદવારીના સબંધંમા ંબનાવવા એક સ્વીકાયગ શ્રેણી તરીકે વરં્ીયતા 
તરીકે માસય હોય છે. ત ેજરૂરી છે કે સભ્યો સમજદારી ર્જળવી રાિે, અને સસુરં્ત રીતે, બધા કાયોના 
અનધકાર િેત્રોમા ંલાગ ુકાયદાઓ ર્જળવી રાિે. 
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  સ્થાનનક લોકો પર વપેારની સભંનવત અસરોની આકારની કરવી જોઈએ. વેપાર 

લાયક સામાજજક વૈજ્ઞાનનકો અને અસય વયાવસાનયકોની સેવા નીચેની બાબતો હાથ ધરવા માટે 
ઉપયોર્મા ં લવેી જોઈએ: 

 માનવ ર્જનત સબંધંી અને પરુાલેિ સબંધંી સરં્ોધનો 
 અસરગ્રસ્ત સ્થાનનક લોકોના સમદુાય, સ્ત્રીઓ સડહત સાથે સહભાર્ી અબભર્મ; 



  93 

 પરંપરાર્ત સાધનોની આકારણી; અન ે

 લાગ ુ રાષ્ટ્રીય અને પ્રાનંતય કાયદાઓ અને નનયમોની ચકાસણી, રૂડઢર્ત કાયદાઓ અને 
આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદા હઠેળ યજમાન દેર્ની જવાબદારી સડહત. 

 

નીચેના પર્લા ંપણ મદદ કરી ર્કે છે: 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:    સ્થાનનક લોકો સાથેના સબંધંો અનભુવી વયવસ્થાપન કાયોમા ંઆવવા 
જોઈએ. હમેંર્ા વયન્ટત કે જે સમદુાય સલંગ્નતા અને નવકાસ કાયગક્રમો માટે જવાબદાર હોય. નીનત 
નવકસાવવા, તાલીમ, વ્હૂરચનાઓ, યોજનાઓ અને પ્રવનૃિમા ં  અનભુવી અને નવરે્િજ્ઞની મદદ 
મેળવો  
 

 લેક્ષખત નીધત અને કાયગપ્રણાલીઓ: સ્થાનનક લોકોનો વેપારી અબભર્મ સમાવતી લેબિત નનતી અને 
સબંનંધત દસ્તાવેજીકરણ નવકસાવો. નીનતના હતેઓૂ, અનસુરવાના મહત્વના નસદ્ધાતંો, અને કમગચારીઓ 
અને અસય ડહસ્સેદારોની અપિેાઓની રૂપરેિા આપો. આમા ંસમાવેર્ થવો જોઈએ: 

o સ્થાનનક લોકોના હક અને નવનવધતાઓને સમથગન કરો અને માન આપો; 
o સ્થાનનક લોકોના પ્રોજેટટ અને તેની અસરો નવિે ડહતો અને આકાિંાઓ સ્પષ્ટ્ટ રીતે 

ઓળિવી અને સપંણૂગ રીતે ઓળિવી; 
o િાણની પ્રવનૃત માટે બહોળા ટેકા મેળવવા સમગ્ર પ્રોજેટટ સાયકલ દરનમયાન સ્થાનનક લોકો 

સાથે સયાયપણૂગ, સમયસર અને સાસં્કૃનતક રીતે યોગ્ય રીતે જોિાણ અને સલાહમસલત કરવી 
જોઈએ; 

o સાસં્કૃનતક સપંનિ અથવા સ્થાનનક લોકો માટે ધાનમિક નવરે્િતાના સ્થળો માટે સરંિણની 
ર્ોઠવણી કરવી જોઈએ; 

o હકારાત્મક પર્લા ંઅને સ્થાનનક લોકોને િાણના કાયગ અને સબંનંધત વેપાર સાથે સમભાર્ી 
બનાવવા ડહસ્સેદારીની ભનૂમકા;  

o પોતાની સિા પ્રાનંતય અને સામદુાનયક નવકાસ જેમકે, નર્િણ, તાલીમ, આરોગ્ય કાળજી અને 
વેપાર સાહસ ટેકો દ્વારા  સ્થાનનક લોકો સાથે લાબંાર્ાળાની ડહસ્સેદારી બનાવવી; 

o ર્જનતની ર્ણતરી અન ેતેમની ઉપર સાથે આંતર છેદન; 

o જયા ંયોગ્ય હોય , સરકારને િાણકામ નજીક સ્થાનનક પ્રર્જ દ્વારા સામનો કરાતી કોઈ પણ 
સમસ્યાઓ કે પ્રશ્નો ઉકેલવા કે ઘટાિવા પ્રોત્સાહન આપવુ ં; 

o સલંગ્ન અબભપ્રાયો, કરાર અને મહત્વના ડહસ્સેદારો સાથે સહયોર્મા ંઅસરોની આકારણીનુ ં
અવલોકન કરવુ.ં 

 

 તાલીમ: સનુનનશ્ચત કરો કે સ્થાનનક લોકો સાથે સબંનંધત બધા કમગચારીઓ મહત્વના નસધ્ધાતંો પરુતી 
ર્જણકારી, સ્થાનનક પ્રશ્નો અને યોગ્ય આચરણ સનુનનશ્ચત કરવા સબંનંધત તાલીમ મેળવે. સ્થાનનક 
લોકોને રોજર્ારની તકો પરૂી પાિવા, તાલીમની તકો અને નર્િણ ઉપલબ્ધ કરાવવુ ં સ્થાનનક 
કારીર્રોને કે જે અસયથા સામાસય રોજર્ારના માપદંિો પરૂા કરતા ંનથી તેમને માટે જરૂરી છે. જ્યા ં
સ્થાનનક લોકો પણ િાણના કારીર્રો હોય બધા કમગચારીઓને સસં્કૃનત ર્જણકારી તાલીમ આપવાની 
જરૂડરયાતને ધ્યાનમા ં લેવાવુ ં જોઈએ. હતે ુ નવબભન્ન સસં્કૃનતની સમજ બનાવવાનો હોવો જોઈએ: 
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કંપનીના કમગચારીઓએ સ્થાનનક લોકોની સસં્કૃનત, મલૂ્યો અને આકાિંાઓ સમજવી; અને સ્થાનનક 
લોકો માટે કંપનીના નસદ્ધાતંો, હતેઓૂ, વયવહાર અન ેકાયો સમજવા. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ પર સ્થાનનક લોકો નવરે્ વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે:  
 

 સ્થાનનક લોકોના હક્કો ઉપર ્નુાઇટેિ નેર્ન િેટલેરેર્ન (2007) 

www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf  

 ILO સમંેલન 169, સ્વતતં્ર દેર્ોમા ંસ્થાનનક અને આડદવાસી લોકોને લર્તુ ં(1989) 

www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm  

 ILO સમંેલન 169 અને િાનર્ી સેટટર  – IFC ન્ટવક નોટ (2007) 

www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_ILO169/$FILE/ILO_169.pdf  

 ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ 7 – સ્થાનનક લોકો 
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards20
06_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf 

 ઇસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઇનીંર્ એસિ મેટલ (ICMM) – સ્થાનનક લોકોનો પ્રોજેટટ 

www.icmm.com/page/208/indigenous-peoples  

 Association for Mineral Exploration British Columbia –  નમનરલ એટસપ્લોરેર્ન, માઇનીંર્ 
એસિ એબોરીજનલ કોમ્્નુનટી એસરે્જમેસટ :  ર્ાઈિ બકુ (કેનેિા) 
commdev.org/content/document/detail/843/  

 ટકાઉિમ સમદુાય : િાણકામ અને સ્થાનનક સરકાર  (અમેડરકા) 
www.focal.ca/pdf/Policy%20Document%2003192008.pdf  

 સ્થાનનક સમદુાય સાથે કામ  – િાણ ઉદ્યોર્ માટે આરે્વાન વયવહાર ટકાઉિમ નવકાસ કાયગક્રમ 
(ઓસ્રેબલયા)  www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-

IndigenousCommunitiesHandbook.pdf  

 શ્રેષ્ટ્ઠ વયવહાર લવચીક અને ટકાઉિમ કરાર બનાવવા માટે માર્ગદર્ગન (ઓસ્રેબલયા) 
http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/alldoc/C8D9FB54AC29A726CA257626
001AEDF6/$file/Guidelines_for_Best_Practice_in_Flexible_and_Sustainable_Agreem
ent_Making.pdf 

 નૈનતક ફંિ કંપની – કાયગ માટે સામાજજક લાઈસસસ જીતવુ ં: મટુત, પ્રાથનમક અને સમુાડહતર્ાર 
સમદુાય સમંનત સાથે સ્ત્રોત નુ ંનનષ્ટ્કિગન (2008) 

https://www.ethicalfunds.com/SiteCollectionDocuments/docs/FPIC.pdf 

 ઓટસફામ ઓસ્રેબલયા – મટુત, પ્રાથનમક અને સમુાડહતર્ાર સમદુાય સમંનત  : િાણકામની 
કંપનીની ભનૂમકા (2007) 

http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAus-
FreePriorInformedConsentMining-1007.pdf 

 વૈનશ્વક સ્ત્રોતોની સસં્થા – ઘિગણ વર્ર વેપાર : સમદુાયની માડહતી માટે વેપારનો ડકસ્સો 
http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf 

 

http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf
http://www.ilo.org/ilolex/english/convdisp1.htm
http://www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_ILO169/$FILE/ILO_169.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS7/$FILE/PS_7_IndigenousPeoples.pdf
http://www.icmm.com/page/208/indigenous-peoples
http://www.amebc.ca/
http://commdev.org/content/document/detail/843/
http://www.focal.ca/pdf/Policy%20Document%2003192008.pdf
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-IndigenousCommunitiesHandbook.pdf
http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/alldoc/C8D9FB54AC29A726CA257626001AEDF6/$file/Guidelines_for_Best_Practice_in_Flexible_and_Sustainable_Agreement_Making.pdf
http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/alldoc/C8D9FB54AC29A726CA257626001AEDF6/$file/Guidelines_for_Best_Practice_in_Flexible_and_Sustainable_Agreement_Making.pdf
http://www.ag.gov.au/www/agd/rwpattach.nsf/alldoc/C8D9FB54AC29A726CA257626001AEDF6/$file/Guidelines_for_Best_Practice_in_Flexible_and_Sustainable_Agreement_Making.pdf
https://www.ethicalfunds.com/SiteCollectionDocuments/docs/FPIC.pdf
http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAus-FreePriorInformedConsentMining-1007.pdf
http://www.oxfam.org.au/resources/filestore/originals/OAus-FreePriorInformedConsentMining-1007.pdf
http://pdf.wri.org/development_without_conflict_fpic.pdf
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
 

(COP 2.14) કિબલિી અને લઘ-ુસ્તિીય ખાણકામ   
 
 

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

કસબલિી અન/ેઅથવા લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ (ASM) માટેની કોઈ સાવગનત્રક વયાખ્યા નથી. વયાખ્યાઓ 
તેના ઇનતહાસ અને લાિબણકતાઓ પર આધાડરત નવસ્તારો અને દેર્ોની વછચે બભન્નતા ધરાવે છે, પરંત ુ
સામાસય પણે ASMનુ ંવણગન નનમ્નબલબિત એક અથવા વધ ુગણુધમો દ્વારા કરવામા ંઆવે છે: સ્થાનનક; 
ઔપચાડરક અથવા અનૌપચાડરક; મયાગડદત અનધકારો; અનવકનસત તકનીકો; હાથ દ્વારા િાણ પ્રવનૃિ; 
મયાગડદત પદ્ધનતઓ; શ્રમ-સઘન; મડહલાઓ અને બાળ િાણ શ્રનમકોની ઉછચ માત્રા; ઉત્પાદનના નનમ્ન 
સ્તરો; ઉત્પાદકતા અને િનનજની પ્રાચ્પ્ત; િાણ મજૂરોને નનમ્ન આનથિક વળતર; કામની િરાબ 
પડરન્સ્થનતઓ; રે્રવયાજબી પરુવઠા શ ૃિંલાન ેઆધીન; અને કાપંના જ્થામા ંકાયગ; જુના િાણ ભિંારો અને 
અપરૂતી સગં્રહ સનુવધાઓ, િાણના િાિાઓ અને જુની ભનૂમર્ત કાયગ પદ્ધનતઓ. ASM કાયદેસર, વધારે 
કાયદેસર અથવા રે્રકાયદેસર હોય ર્કે છે.     
 

(સ્ત્રોત: િનનજ સસંાધન ફોરમ – લઘ ુસ્તરીય િાણ કામ  
http://www.natural-resources.org/minerals/smscalemining/definitions.htm.  પ્રવેર્ મે 2009 ) 
 

COPનો કિબલિી અને લઘ-ુસ્તિીય ખાણ કામ નવભાર્ માત્ર તે જ િાણ સનુવધાઓને લાગ ુપિવા પાત્ર 
છે જે તેમના કાયગિેત્ર પર કે તેની આસપાસ ASM ધરાવે છે.    
 

COP 2.14 કિબલિી અને લઘ-ુસ્તિીય ખાણ કામ COPની જોર્વાઈઓને COP 2.11 િામદુાધયક 
િલંગ્નતા અને ધવકાિ, COP 2.13 સ્થાધનક લોકો, COP 4.4 પ્રભાવનુ ંમલૂયાકંન અન ેCOP 4.5 ખાણ 
બધં કિવાનુ ંઆયોજનની જોર્વાઈઓના સયંોજનમા ંવાચંવી જોઇએ અન ેતેનો અમલ થવો જોઇએ.    
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

કસબલિી અને લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ (ASM) માઇનીંર્નુ ંસૌથી જૂનુ ંસ્વરૂપ છે. એવુ ંઅંદાજવામા ંઆવે 
છે કે ઓછામા ંઓછા ં30 દેર્ોમા ં20 નમબલયન જેટલા ંલોકો ASMમા ંસડક્રય છે અને અસય 100 નમબલયન 
લોકો પોતાના ં ગજુરાન માટે આ િેત્ર પર આધાર રાિી રહ્ા છે. નવબભન્ન દેર્ોમા,ં લઘ-ુસ્તરીય િાણ 
શ્રનમકોને જુદા-ંજુદા ં નામે જેમ કે ર્ાલામ્સે, ઑપાગઇલીયસગ, ઉબેર્ી અથવા વાબેર્ી, પેન્નસગ, ડિર્સગ, 
ર્ડરમપેરોસ, પટવીનેરોઝ, અને પોકેટ માઇનસગ ઓળિવામા ંઆવે છે.   
 

ASM એક ઉત્પાદન પ્રણાલી છે જે સ્થાનનક લોકોને, ભલ ેઓછી માત્રામા,ં પરંત ુરોકિ આવક કમાવાની 
પરવાનર્ી આપે છે. તે ર્રીબ અને સીમાતં લોકોને પહોંચિમ આજીનવકા ઉપલબ્ધ કરાવે છે, ઘણીવાર 
અસય આજીનવકા માટેની પ્રવનૃિઓ જેવી કે, કૃનિ, પશપુાલન અને નર્કારના પરૂક તરીકે, અને 
પયાગવરણીય અથવા આનથિક તાણના સમયમા ંઆધારભતૂ કાયગવાહીઓ તરીકે સેવા પરૂી પાિે છે. કોઈ 

http://www.natural-resources.org/minerals/smscalemining/definitions.htm
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ચોક્કસ સ્થળ પર પ્રવનૃિઓની હદ, અને એ જ રીતે ASM વસતીનુ ં કદ પણ બદલાતી સ્થાનનક અને 
રાષ્ટ્રીય પડરન્સ્થનતઓને પ્રનતબબિંબબત કરવા ઓર્ળી અને િય થઈ જરે્  

ASM ઉછચ મલૂ્ય ધરાવતી હોય, નનમ્ન જ્થો (પડરવહન માટે સલુભ), અને આસાનીથી ક્રય-નવક્રય થઈ 
ર્કે તેવી (સ્થાવર) કોમોડિડટઝ જેવી કે હીરા, રંર્ીન પત્થરો, સોના અને ચાદંીમા ંસામાસય છે. જવાબદાર 
િાણકામના જોિાણ, સામાજજક અને પયાગવરણીય જવાબદાર કસબલિી િાણકામ માટે ડહમાયતી અને 
ધોરણ-સ્થાનપત કરનાર સરં્ઠન, અંદાજે છે કે નવા સોનાના વૈનશ્વક વાનિિક ઉત્પાદનના 12% અને તનેા 
હીરાના 20% સધુીનુ ંઉત્પાદન ASMના કારણે છે. કેટલાકં નવકાસર્ીલ દેર્ોમા,ં ASM ઉત્પાદન રાષ્ટ્રીય 
ઉત્પાદનના 80%થી વધ ુહોઈ ર્કે છે.  

ASM પર RJC ધોરણોનો આર્ય એવા ંઅબભર્મોને પ્રોત્સાડહત કરવાનો છે જે ASM અને મોટા ંપાયાની 
િાણ કામ (LSM) કાયગવાહીઓના સહ-અન્સ્તત્વ સલુભતા પ્રદાન કરે છે અને કાનનૂી, સનુનયોજજત, 
વયવહાયગ લઘ-ુસ્તરીય િાણકામના િેત્રોને યજમાન સમદુાયો અને સરકારોના સયંોજનમા ં નવકાસને 
ઉિેજન આપવાનો છે. કેટલાકં સજંોર્ોમા,ં સરકારો અગે્રસર ભનૂમકા ધારણ કરી ર્કે છે, અસયમા ં
બબનસરકારી સરં્ઠનો અથવા નવકાસ એજસસીઓ સવલતો આપનાર બની ર્કે છે, અને અસયમા ંLSMને 
સધુારાઓને પ્રોત્સાહન આપવા માટે ચાલકની ભનૂમકા ભજવવાની જરૂર પિે છે. પ્રત્યેક ડકસ્સામા,ં સ્થાનનક 
સમદુાયઓ અને ASM કાયગકરોએ પ્રનતભાર્ી અબભર્મના કેસરમા ંહોવ ુ ંજરૂરી છે.    
 

ASM િેત્ર માટેના મખુ્ય પ્રશ્નોમા ંનનમ્ન બાબતોનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે:  
 અનૌપચાડરક અથવા રે્રકાયદેસર ન્સ્થનત;  
 ASM પદ્ધનતને અનરુૂપ જમીનની કાયદેસર પહોંચમા ંમશુ્કેલી અથવા જ્યા ંસરકાર દ્વારા મોટા ં

પાયાના િાણકામને અગ્રતા આપવામા ંઆવી હોય ત્યા ંઆનથિક સ્થળાતંરણ;  
 મિૂીનો અભાવ, જે લાિબણક રીતે ઉત્પાદનને પ્રારંબભક સ્વરૂપની પ્રડક્રયામા ંસીનમત કરી મકેૂ છે 

અને ઘણીવાર ઋણ બધંન અને ર્રીબીની ર્જળમા ંપડરણમે છે;  
 અનનયનંત્રત, રે્રવયાજબી અને ઘણીવાર રે્રકાયદેસર મલૂ્ય નનધાગરણ અને નવતરણ પ્રણાલીઓ, 

જે કેટલાકં ડકસ્સાઓમા ંગનુાડહત જૂથો સાથે સરં્ઠનને સરળતા કરી આપે છે;  
 સવગસામાસય રીતે િરાબ પયાગવરણીય અને સ્વાસ્્ય અને સરુિાની પદ્ધનતઓ;  
 સોનાની પ્રડક્રયાના ડકસ્સામા,ં પારાનો અસરુબિત ઉપયોર્;   
 મડહલાઓ અન ેસ્થાનાતંડરત લોકો સડહત િાણ શ્રનમકનુ ંર્ોિણ, બાળ શ્રનમકનો ઉપયોર્;  
 યોગ્ય કાનનૂી કાયગરેિાનો અભાવ, અને જ્યા ં નનયમનો પ્રવતે છે, ત્યા ં તેના અમલીકરણનો 

અભાવ.  
 

નવકાસ એજસસીઓ અને સરં્ઠનોમા ંવધતી જતી સવગસમંનત જોવા મળે છે કે જો આ પ્રશ્નોને સબંોધવામા ં
આવે તો, ASMને એ લોકો માટે વધ ુસધ્ધર આજીનવકા બનાવે ર્કાય જે એમા ંજોિાયેલા છે અને તે 
પરૂવઠા શ્ ૃિંલામા ંઉપર અને નીચેની ધારા એમ બને્નમા ંનવી આનથિક તકોના નવકાસમા ંપોતાનુ ંયોર્દાન 
આપી ર્કે છે.    
 

LSM અને ASM ઑપરેટસગની વછચેના સબંધંો જડટલ, નાજુક હોય ર્કે છે અને દુશ્મનાવટ અને સધંિગમા ં
ઉતરી ર્કે છે. સઘંિગ ત્યારે ઉદભવે છે જ્યારે બને્ન પિો સમાન સસંાધન પર પોતાનો દાવો માિંે છે, જેમ 
કે નજીકના સોનાના ંકાપં અથવા હીરાના સગં્રહસ્થાન અને એક અથવા અસયને તેના માટે રે્રકાયદેસર 
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ઠરાવે છે. જોિમનુ ંપ્રમાણ બને્ન ઓપરેટર બીર્જ ઉપર પ્રભતુ્વ ધરાવે છે ત્યારે સખં્યાબધં પડરબળો પર 
અવલબંે છે, જેમા ંસમાનવષ્ટ્ટ છે:  

 સગં્રહનુ ંિાણકામ પર કોનો અનધકાર છે અને કોણ ત્યા ંપહલેા ંપહોંછ્ુ ંહત ુ ંતેનો ખ્યાલ;  
 શુ ંકસબલિી િાણ શ્રનમકો નવસ્તાર બહારના છે કે સ્થાનનક અને સમદુાય-આધાડરત છે;   
 શુ ંનવસ્તારમા ંરહલેા ASM મોસમી છે કે કાયમી કે પછી િનીજ ધસારાનુ ંપડરણામ છે;  
 શુ ંતે હરં્ામી છે કે પછી આયોજજત;   
 શુ ં આ બાબતો પર સરકાર સડક્રય છે કે નનક્ષ્ટ્ક્રય અને તેને ડહતોના સયાયી મધ્યસ્થી તરીકે 

જોવામા ંઆવી રહી છે; અને   
 શુ ંલઘ ુઅને મોટા િાણ શ્રનમકો માટેની યોગ્ય કાનનૂી કાયગરેિાઓ તેમના અનરુૂપ સ્થાન ધરાવે 

છે અને અસરકારક રીતે કામ કરે છે. 
મોટા-ંસ્તરની કંપનીઓ કસબલિી િાણીયાઓ સાથે વધ ુવાતચીત કરતી થરે્ અને સરં્ાધનો અથવા 
જમીનો પરની પ્રનતસ્પધાગ પર વધતા ં પિકારોનો એવી પડરન્સ્થનત અન ેસબંધંોમા ં સામનો કરરે્ કે જે 
પરસ્પર લાભદાયી છે. ક્યારેક ઉકેલ ર્ોધવા સરળ બને છે જો સમાન લક્ષ્યો માટે બહનુવધ-ડહસ્સેદારો 
ર્ાનંતપવૂગક અને રચનાત્મક રીતે સાથે કામ કરવાની પ્રનતબદ્ધતા ધરાવતા ંહોય, પરંત ુહમેંર્ા આમ બનતુ ં
નથી. આિરે, સબંધંોના પડરણામ તો કંપનીઓએ જ ભોર્વવાના હોય છે જો તેઓ સ્થાનનક િાણીયાઓ 
અને અસરગ્રસ્ત સમદુાયો સાથે કામ ન કરી ર્કે તો. અનભુવે જણા્ુ ં છે કે LSM કામર્ીરીઓ સાથે 
પ્રવતગમાન સ્થાનનક અને િેનત્રય સામાજજક અને આનથિક નવકાસ ને ASM માટે એક પ્રેરક બળ તરીકે 
રૂપાતંડરત કરવો એ સરળ કાયગ નથી.       
 

નવસ્તારોની ઔપચાડરકતા અને વયાવસાનયકરણ એક મખુ્ય જરૂડરયાત માનવામા ંઆવે છે. તેના માટેનુ ં
પ્રથમ પર્લુ ંએક યોગ્ય અને અસરકારક કાયદાડકય રૂપરેિા નવકનસત કરવાનુ ંછે. જ્યારે આ સરકારની 
ભનૂમકા છે, મોટી િાણ કંપનીઓ આ િેત્રમા ંસધુારાઓ માટે સરકારને સહયોર્મા ંમખુ્ય ભનૂમકા ભજવી 
ર્કે છે. ASM િેત્રમા ં ઔપચાડરકતાની પ્રડક્રયાના અસય મહત્વના પાસાઓમા ં સરં્ઠનના કાયગબળના 
યોગ્ય સ્વરૂપો, કારોબાર-આધાડરત કે સહકારી મોિેલ હોય; ઉત્પાદના વેચાણ માટે વાજબી બર્જરની 
પહોંચ અન ે શ્રનમકોને વાજબી વળતર; સધુારેલી સ્વાસ્્ય અને સરુિા અને પયાગવરણીય પદ્ધનતઓની 
પ્રર્નતકારક એકતા; અને ઔપચાડરક અથગવયવસ્થામા ંસહભાબર્તા(યોગ્ય સ્વરૂપ અને સ્તરના કરવેરા) છે.        
 

ASM સાથે જવાબદાર LSMના જોિાણમા ંસામાસય રૂપે નનમ્નબલબિતનો સમાવેર્ થાય છે:  
 

 ખાણના જીવનચિ દિધમયાન ASM રિસ્િેદાિો િાથે દિેક તબકે્ક પિામર્ગ, ર્ોધખોળથી બધં 
કિવા સધુી: ASM સમદુાયને કંપનીની પ્રવનૃિઓ અને ઈરાદાઓ નવરે્ માડહતર્ાર રાિવા જરૂરી 
છે; LSM પ્રવનૃિઓ કેવી રીતે પ્રવતગમાન કસબલિી કામર્ીરીઓને અસર કરે છે અને સામડૂહક 
રીતે આ અસરોને સચંાબલત કરે છે તે ર્જણવા; જેનાથી સામાજજક-આનથિક ફેરફારને માપી ર્કાય 
તેવી આધારરેિાઓની સ્થાપના કરવા માટે; મખુ્ય ડહસ્સેદારો વછચે નવશ્વાસ અને સબંધંોને 
મજબતૂ બનાવવા માટે જેથી સઘંિોને ટાળી ર્કાય. જવાબદાર કંપનીઓ મખુ્ય પિકારોને 
પ્રડક્રયા સાથે સલંગ્ન બનાવવા માટે તેમની િમતા નનમાગણની જરૂડરયાતોને પણ સમજે છે.   
 

 આધથિક ધવસ્થાપનનુ ં વ્યવસ્થાપન કિવુ ં : આમા ંવૈકચ્લ્પક આજીનવરા કાયગક્રમો અથવા ASMને 
િાણકાયગ કરવાની મજૂંરી આપી હોય ત્યા ંરાહત સાથ નવસ્તારોનુ ંસર્જન કરવુ,ં તેમજ પિકારો 
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વછચે વાટાઘાટ કરાયેલ ર્રતો, જેમ કે ASMએ પ્રથમ વિતે રાહત ધરાવનારને વેચવુ ંજોઇએ 
કે નહી અને ડકિંમત કેવી રીત ેનક્કી થરે્ તેનો સમાવેર્ થઇ ર્કે છે. તેમા ંમહત્વના મદુ્દાઓ જેમ 
કે વયવસાયીક સ્વાસ્્ય અને સરુિા અને કારોબારના વયવસ્થાપન પર િમતા-નનમાગણ કરવાનો 
પણ સમાવેર્ કરી ર્કાય છે.    

 

 ASM પ્રવધૃત્તઓનુ ં વ્યાવિાધયકિણ:   LSM1 મા ં હોય છે તેના કરતા ં ASM પ્રવનૃિઓમા ં
અપમતૃ્્નુો આંક 90 ર્ણો વધ ુસામાસય હોય છે. વયન્ટતર્ત સરંિણાત્મક ઉપકરણો સધુીની 
પહોંચ અને તેના ઉપયોર્મા ંસધુારણાના કાયગક્રમો, જ્યારે પત્થરોની નનષ્ટ્ફળતાના બનાવ બને 
ત્યારે બચાવ પ્રયાસોમા ં સહાય, અન ે પયાગવરણીય પ્રભાવોને ઘટાિવા માટે િાણકામ અન ે
ડરફાઈનનિંર્ પદ્ધનતઓમા ંપડરવતગન લાવવામા ંપ્રોત્સાહન પરંુુ પાિવુ ંઅને િનનજની વસલૂી અને 
આવકને સધુારવી, એ કેટલીક પહલે છે જે LSM કંપનીઓએ ASM િાણકામના કાયગદેિાવને 
સધુારવા માટે હાથ ધરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, દબિણ વેનેઝએલા અને ઉિરીય તાસઝાનનયા, 
બને્નમા ં સામાસય, મધ્યમ સ્તરીય િાણ કંપનીઓએ પોતાની નમલકતો પર પવેૂ પ્રવતગતા 
ASMને, નનધાગડરત નવસ્તારોમા ં પરવાનર્ી આપી છે અન ે માઈનસગની સાથે મળીને તેમની 
પદ્ધનતઓમા ં નવકાસ માટે કાયગ કરે છે. દાનયત્વના પ્રશ્નો (રે્રકાયદેસરતા, પયાગવરણ)હોવા છતા ં
પણ આમ બની ર્ક્ુ ંછે, અન ેપડરણામ રૂપે કંપનીઓ અને કસબી િાણીયાઓની વછચે થયેલા ં
કરારો અને સબંધંોએ કાયદેસરતાની પ્રડક્રયાના અમલીકરણ માટેની એક મજબતૂ કાયગરેિા અને 
સધુારેલી પદ્ધનતઓ, આવકો, સ્વાસ્્ય અને સરુિાના તકનીકી સહયોર્ની જોર્વાઈઓની રચના 
કરી છે.1  

 

 ASM પ્રત્યે િવેંદનર્ીલ ખાણ સિુિા અક્ષભર્મ: િાણ સરુિા પ્રત્યે સઘંિગ ટાળવા અને ઠરાવ 
અબભર્મની િાતરી કરતા,ં કે જે િાણ માટે તો અસરકારક છે પરંત ુસમદુાય પ્રત્યે સવેંદનર્ીલ 
છે, તે જરૂરી છે. ઉદાહરણ તરીકે, ચોરીઓ ધટાિવા માટે સરુિા દળોની ઉપન્સ્થનત સ્થાનપત 
કરવાથી વાસ્તવમા ંભ્રષ્ટ્ટાચાર મારફતે નફો કરી ર્કે છે, બળ અથવા અન્ગ્નર્સ્ત્રોનો દુરુપયોર્ 
થઈ ર્કે છે અથવા અસય રીતે સઘંિગ ઊભો કરી ર્કે છે. સરુિાના મદુ્દાઓનુ ંવયવસ્થાપન COP 
2.12.3 મજુબ સરુિા અને માનવ અનધકારોના સ્વૈચ્છછક નસદ્ધાતંોના આધારે થવુ ંજોઇએ.  

 

 ધવકાિની તકોને ઈષ્ટતમ બનાવવી: તેના ઑપરેર્સસ અને વ્હૂાત્મક આયોજન મારફતે, LSM 
એવા સમદુાયોના નવકાસમા ં પોતાનુ ં યોર્દાન આપી ર્કે છે જે ASMમા ં અથવા સબંનંધત 
પ્રવનૃિઓમા ંસામેલ છે, અને સમય જતા ંસભંનવત જોિમોને કંપની અન ેASM સમદુાયો એમ 
બને્ન માટે તકોમા ંફેરવી ર્કે છે. LSM જે રીતે સ્થાનનક આનથિક નવકાસને આધાર આપી ર્કે છે 
તેમા ંનનમ્ન બાબતોનો સમાવેર્ થાય છે, ઉદાહરણ તરીકે:  

 

o િોરાકી અને અસય સામગ્રીઓની આયાત કરવા કરતા ંતેને સ્થાનનક રીતે ઊભી કરે;  
o કેમ્પ બાધંકામ અને ર્જળવણીની પ્રવનૃિઓમા ંસ્થાનનક લોકોને રોજર્ારી આપે;  
o વયવસાયીક તાલીમ અને એપે્રસટીસર્ીપ ઉપલબ્ધ કરાવે જે આિરે કૌર્લ્ય પણૂગ 

નોકરીની તકોમા ંરૂપાતંડરત થાય, જ્યારે સ્થાનનક માનવ મિૂીનુ ંનનમાગણ થત ુ ંહોય;   
o સ્થાનનક ઉદ્યોર્ સાહનસકો અને કારોબારના નવકાસને સહયોર્ આપે જે સ્થાનનક 

સમદુાયોની અને/અથવા મોટા ંર્ર્જની િાણોની જરૂડરયાતો પરૂી પાિી ર્કે.   
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એવા ં માર્ો છે જેમા ં LSM સ્થાનનક સમદુાયોના નવકાસમા ં પડરયોજના અને કાયગક્રમની રચના અને 
અમલીકરણમા ંસહભાબર્તા અને સહયોર્ીપણાના નમનૂા પર આધાડરત યોર્દાન આપી ર્કે છે, પછી 
ભલે ત ે સ્થાનનક ભૌનતક માળિાના (રસ્તાઓ, પીવાના પાણીની પ્રાચ્પ્ત, સ્વછછતા નવિયક પ્રણાલીઓ, 
ગ્રામ્ય વીજળીકરણ) સધુારાના સ્વરૂપમા ં હોય કે સામાજજક માળિાના (ર્ાળા, ચ્ટલનનક) સ્વરૂપમા.ં આ 
નવકાસ કાયોને સ્થાનનક સમદુાયો સાથેની ભાર્ીદારીમા ંકાયગક્રમમા ં તેમની માબલકીની સનુનનશ્ચતતા નક્કી 
કરવા તેમની પોતાની જરૂડરયાતોના મલૂ્યાકંનોના આધારે ઓળિ કરવી, રચના કરવી અને હાથ ધરવા, 
એ સર્ન્ટતકરણની એક પ્રડક્રયા છે, જે તેમને રચના કરવામા ં વધ ુ સિમ બનાવે છે અને ભનવષ્ટ્યમા ં
પોતાની પડરયોજનાઓને નનદેનર્ત કરી ર્કે છે.  

 બધં કિવા માટેના આયોજન:  ઘણા મલૂ્યવાન ધાતઓુની અનામતોમા,ં જ્યારે િાણ બધં થાય છે 
ત્યારે નવા કસબી િાણીયાઓના અંતર્ગત-સ્થાનાતંર કે પ્રવતગમાન ASM પ્રવનૃિઓના નવસ્તરણ, 
આકાર પામે છે. બધં-પશ્ચાત ASM િાણીયાઓ LSM િાણીયા બની ર્જય તેવુ ંબની ર્કે છે. 
િાણીયાઓ જે અશદુ્ધદ્ધઓ પાછળ રહી ર્ઈ છે, નીચા સ્તરની કામની જગ્યાઓ જે LSM 
કામર્ીરી માટે બબન લાભપ્રદ ર્ણવામા ંઆવી હોય, તનેા પર ફરી કામ કરે છે અથવા તો 
નદીની ધારાઓમા ંકામ કરે છે જે અનામતોની નીચેની ધારાઓમા ંિનનજતત્વનો કાપં ધરાવે 
છે. બધં પવેૂ ASM સાથે સામેલ થઈને, અને બધંના આયોજનની પ્રડક્રયામા ં િાબણયાઓને 
સામેલ કરીન,ે એ ર્ક્ય છે કે પનુવગસનના નવીન અબભર્મની ઓળિ કરી ર્કાય જે LSM 
કંપની અને તેના વારસા એમ બને્નને અને સ્થાનનક સમદુાયો અને િાબણયાઓની આજીનવકાના 
આધારને ફાયદારૂપ બને.       

 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય 

બે બહનુવધ-ડહસ્સેદાર પહલે આ ર્જહરે સ્પધાગના સ્થળ પર આર્ળ પિતી છે. સોના અન ે હીરામા ં
જવાબદાર ASM પદ્ધનતઓ માટેના ધોરણો એલાયસં ફૉર ડરસ્પૉન્સસબલ માઇનનિંર્(ARM) અને િાયમિં 
િેવલપમેંટ ઇનનશ્યેડટવ ઇંટરનેર્નલ (DDII) દ્વારા નવકનસત કરવામા ંઆવી રહ્ા છે. ARM 2010 મા ં
ASM ર્ોલ્િ માટે, ફેયરરેિ લેબબલિંર્ ઓર્ગનાઇઝેર્ન (FLO) ઇંટરનેર્નલ સાથેની ભાર્ીદારીમા ંસયાયી 
વયાપાર પ્રમાણીકરણ પ્રણાલી રજૂ કરવામા ં છે. ARM એવુ ં માને છે કે ફેયર રેિ માકેડટિંર્ સધુારેલી 
પદ્ધનતઓ માટે એક મખુ્ય પ્રોત્સાહક તરીકે કામ કરરે્ અને સમદુાયો અને િાબણયાઓને તેમના જીવનને 
સધુારવા અને પડરન્સ્થનત તતં્રના પનુ:સ્થાપન માટે નવી ર્ક્યતાઓ પ્રસ્તતુ કરરે્. DDII આડફ્રકામા ં
ગહૃ્દુ્ધને નાણાકીય સહાય પરૂી પાિવા માટે િનનજ સપંનિને એકત્ર કરવા કરતા ં કસબી હીરાની 
િાણકામને કાયદેસરની આજીનવકા માટેની પ્રવનૃિમા ંફેરવવા નવી તકોને નવકનસત કરવા પ્રત્યે કેસરીત છે. 
2008મા,ં DDII એ, સરકારો, રોકાણકારો અને દાતાઓ/નસનવલ સોસાયટીઓ તરફ લબિત વયન્ટતર્ત 
નવભાર્ો સાથે નસએરા બલઓન કસબી હીરા િાણકામ િેત્ર માટે ધોરણો અને માર્ગદનર્િકાઓ ર્જહરે કરી 
હતી. DDII હાલમા ંિેવલપમેસટ િાયમિં ધોરણોની પહલે પર નીનત સવંાદ પડરયોજના તરીકે કામ કરે છે.   
 

િાષ્રીય  
નવનવધ દેર્ોએ તેમના ઘરેલ ૂASM િેત્રો માટે કાયદાડકય અને/અથવા નનયમનકારી રૂપરેિાઓ નવકનસત 
કરી છે, જ્યારે અસય રાષ્ટ્રોએ હજુ સધુી તે માર્ગ પર ચાલવાનુ ંર્રંુ ક્ુું નથી. િાણકામની સનુવધાઓ 
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ધરાવતા ંસભ્યો માટે મોટા અને લઘ-ુસ્તરીય બને્ન પ્રકારન ેઅસરકતાગ  સભંનવત અને િાણની કામર્ીરીના 
તમામ કાયગિેત્રોમા ંલાગ ુથવાપાત્ર કાયદાઓ અને નનયમનોથી અવર્ત થવુ ંજરૂરી છે.    
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી:  જ્યા ંASM સભ્યની કામર્ીરીના નવસ્તારમા ંથાય છે, ત્યા ંLSM અને ASM વછચનેા 
સબંધંો જોિમની આકારણીને આધીન હોવા જોઇએ. આ અભ્યાસો અન ેસવેિણો દ્વારા યોગ્ય સામાજજક 
અને તકનીકી નવરે્િજ્ઞોની સામેલર્ીરીમા ંએ હદ સધુી ર્જણ કરવુ ંજોઇએ કે જેમા ંસભ્યો હસ્તિેપ કરી 
ર્કે.  

આવી આકારણીઓ એ નક્કી કરવામા ંમદદરૂપ બનરે્ કે શુ ંનનમ્નબલબિત પર્લા ંકંઈ અથગ ધરાવે છે અને 
શુ ંતે નનધાગડરત પડરન્સ્થનતમા ંસકારાત્મક તફાવત કરી ર્કે છે.   
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી :  ASM સાથેના સબંધંની જવાબદારીઓ સલંગ્ન 
વયવસ્થાપન િેત્રમા ંહોવી જોઇએ, મોટા ભારે્ જે વયન્ટત સમદુાયની સલંગ્નતા અને 
નવકાસ કાયગક્રમો માટે જવાબદાર હોય. અનભુવો અને તજજ્ઞના સહયોર્થી 
કાયગનીનતઓ, તાલીમ, વ્હૂરચનાઓ, આયોજનો, અને કાયો, જે રીતે યોગ્ય હોય તે 
રીત,ે તેની રચના કરો.   

 

 લેક્ષખત નીધતઓ અને કાયગપદ્ધતઓ :  ASM પ્રત્યે કારોબાર પર અને/અથવા સ્થળના અબભર્મ પર 
એક બલબિત નીનત નવકનસત કરો. નીનતના ઉદે્દર્ોની, અનસુરણ યોગ્ય મખુ્ય નસદ્ધાતંો, કારોબાર 
પોતાના કમગચારીઓ પાસેથી જે અપેિાઓ ધરાવત ુ ં હોય તે અને અસય ડહસ્સેદારોની ભનૂમકાઓની 
રૂપરેિા તૈયાર કરો. જ્યા ં ર્ક્ય હોય ત્યા ં બહનુવધ ડહસ્સેદારોનો અબભર્મ સાથે રાિીને, નીનતનુ ં
કામર્ીરી યોગ્ય પ્રડક્રયાઓ અને નર્ષ્ટ્ટાચારમા ંરૂપાતંર કરો જેને પડરયોજનાના નવકાસ ચક્રના  ર્ક્ય 
તેટલા ંઆર્ળના સ્તરે લાગ ુકરી ર્કાય. ASMને પ્રભાવી આકારણી અને સમદુાયની સલંગ્નતાના 
અબભર્મના ભાર્રૂપે માનવામા ંઆવવો જોઇએ.      

 

 સ્થાનનક પહલેો સ્થાનનક પડરન્સ્થનત મજુબની બનાવવી જોઇએ અને તેની રચના ASM ઉત્પાદકો 
સડહત મખુ્ય ડહસ્સેદારોના નવચારણામા ં લવેાવી જોઇએ. LSM-ASMની પહલેો માટેની તકોમા ં
નનમ્નબલબિતનો સમાવેર્ થઈ ર્કે:  

- િાબણયાઓના સરં્ઠન, ઔપચાડરકતા, વયવસાયીકરણ અને કાનનૂીકરણમા ં સહયોર્ 
આપવો;  

- ASM િેત્ર સાથે ઔપચાડરક ભાર્ીદારી સ્થાનપત કરવી;   
- િાણની બલઝ પર મોટા-પાયાના ઉત્િનન માટે અયોગ્ય ઠરાવવામા ં આવેલા નવસ્તારોનુ ં

સીમાકંન કરવુ ં(નનયમનકારી સિામિંળ સાથનેા સયંોજનમા)ં;  
- એ નવસ્તારો પર કાનનૂી િાણકામના ટાઈટલ પાસ કરવા (નનયમનકારી સિામિંળ સાથનેા 

સયંોજનમા)ં, તેને કાયદેસર અને આયોજન બદ્ધ બનાવવા માટે;  
- તકનીકી અને અસય સધુારાઓ માટે નાણાકીય સહાય(નધરાણ) ઉપલબ્ધ કરવા;  
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- પ્રશ્નોની શે્રણી પર િાબણયાઓને તાલીમ અને સહયોર્ પરૂો પાિવો( દાિલા તરીકે, 
વયવસાયીક સ્વાસ્્ય, નવપ્રાચ્પ્ત, િાણકામ અને પ્રડક્રયાત્મક પદ્ધનતઓ, મલૂ્ય વનધિત 
પ્રડક્રયાઓ, સરં્ઠનાત્મક અન ેનાણાકીય વયવસ્થાપન, એટસપ્લોબઝવ વયવસ્થાપન);   

- િનનજના ભિંારો નક્કી કરવા માટે િાબણયાઓને મદદ (નાણાકીય સહાય માટે પહોંચ માટે 
સહયોર્ સાથે જોિીને);  

- આપાતકાલ પ્રનતભાવ સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરવી;  
- િાબણયાઓને પ્રડક્રયાત્મક સેવાઓ ઉપલબ્ધ કરાવવી અથવા સધુારેલી તકનીકો સાથે 

અસરદાર પ્રડક્રયાત્મક સનુવધાઓ તેમની ર્જતે અમલ કરી ર્કે તે માટે તેમની િમતા 
નનમાગણ કરવી;  

- સરકારી નવભાર્ો, બબન-સરકારી સરં્ઠનો, રેિ ્નુનયનો, આંતરરાષ્ટ્રીય એજસસીઓ સાથે 
અનતડરટત સહયોર્ની પ્રાચ્પ્ત માટે લાયબેઝિંર્;  

- વાજબી વેપાર વયવસ્થાઓ સડહત નવપણન અને વયાવસાનયકરણ પર માર્ગદર્ગન પરંુુ 
પાિવુ;ં  

- ASM સમદુાયોમા ં વૈકચ્લ્પક આજીનવકા, આનથિક નવકાસ, અને અસય સધુારાઓને સડક્રય 
સહયોર્ આપવો;  

- ર્ક્ય તેટલા ં સામાન અને સેવાઓની જોર્વાઈના સ્થાનનક સ્ત્રોત ઊભા ં કરીને નવસ્તતૃ 
સમદુાયને સહયોર્ પરૂો પાિવો;   

- સમદુાયમા ંસલંગ્નતાની ર્રત તરીકે બાળ શ્રમને િતમ કરવો;  
- ASM સમદુાયોમા ં લૈંબર્ક ર્જગનૃત અને સર્ન્ટતકરણના કાયગક્રમો દ્વારા મડહલાઓની 

પડરન્સ્થનતમા ંસધુાર લાવવો.  
(સ્ત્રોત: કૉમિેવ/સીASM માઇનીંર્ ટુરે્ધર ડરપોટગ , 2008)    
 

એવા ં ડકસ્સાઓમા ં કે જ્યા ં યજમાન દેર્ના કાયદા દ્વારા કસબી િાણ કામને કાયદેસર ર્ણવામા ં નથી 
આવતુ,ં તો પછી સભ્યોએ અબભર્મો પર ASMની ઔપચાડરક ર્ોઠવણ દ્વારા સરકારો સાથે કામ ર્રૂ કરવુ ં
જોઇએ. જો કે એવી માસયતા આપવામા ંઆવે છે કે અમકુ પડરન્સ્થનતઓમા ંઆ ર્ક્ય ન પણ હોઈ ર્કે.   
 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ કસબલિી અને લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ પર વધારાની માડહતી ધરાવે છે:  
 

 સમદુાયો અને લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ (સીASM) – નવશ્વ બેંક જૂથ દ્વારા આયોજજત   
http://www.artisanalmining.org/index.cfm  

 સીASM વાનિિક કૉસફરેંસ 2009   
http://www.artisanalmining.org/userfiles/file/9th%20ACC/background_papers.pdf  

 કૉમિેવ –કસબલિી અને લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ 

http://commdev.org/section/topics/artisanal_mining  

 કૉમિેવ/સીASM – સં્ ટુત િાણ કામ: મોટા પાયાની િાણ કામ બેઠક કસબલિી િાણકામ: 
કાયાગરંભ માટેની રૂપરેિા (2008)   
http://commdev.org/content/document/detail/2018/  

 જવાબદાર િાણકામ માટેના જોિાણ  
http://www.communitymining.org/  

http://www.artisanalmining.org/index.cfm
http://www.artisanalmining.org/userfiles/file/9th%20ACC/background_papers.pdf
http://commdev.org/section/topics/artisanal_mining
http://commdev.org/content/document/detail/2018/
http://www.communitymining.org/
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 હીરા નવકાસ પહલે –કસબલિી કાપં ધરાવતા હીરાનુ ંિાણકામ  
http://www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php  

 એનર્યા પૅનસડફક પોટગલમા ંકસબલિી અને લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ 

http://www.asmasiapacific.org/  

 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સરં્ઠન (ILO) – લઘ-ુસ્તરીય િાણકામ પરના ત્યો  
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---
dcomm/documents/publication/wcms_067582.pdf  

 આંતરરાષ્ટ્રીય શ્રમ સરં્ઠન (ILO) – લઘ-ુસ્તરીય િાણ કામમા ં સામાજજક અને શ્રમ સબંધંી 
પ્રશ્નોSocial  

www.ilo.org/public/english/dialogue/sector/techmeet/tmssm99/tmssmr.htm 

 ગ્લોબલ મક્ુગરી પ્રોજેટટ – ડરમવુલ ઑફ બેડરયસગ ટુ ધ ટલીનર આડટિઝનલ ર્ોલ્િ માઇનીંર્ એંિ 
એિરેટર્ન ટેટનોલોજીસ  
http://www.unido.org/index.php?id=o44254  

 ઍંગ્લોર્ોલ્િ અર્ાનંત – કસબલિી અને લઘ-ુસ્તરીય િાણ કામ તરફી અબભર્મ 

http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety
06/artisanal-mining.htm  

 વલ્િગ ર્ોલ્િ કાઉન્સસલ – કસબલિી િાણ કામ  
http://www.trustingold.com/content/view/65/105/  

 

http://www.ddiglobal.org/pages/ddi_artisanaldiamond.php
http://www.asmasiapacific.org/
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://www.unido.org/index.php?id=o44254
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.anglogoldashanti.com/subwebs/InformationForInvestors/ReportToSociety06/artisanal-mining.htm
http://www.trustingold.com/content/view/65/105/
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન 
 

(COP 3.1)  પયાગવરણીય સરંિણ  

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

વેપારના સદંભગમા ંપયાગવરણીય સરંિણન ુએ કાયગ છે જેનો હતે ૂકુદરતી હાલની પડરન્સ્થનત સાચવવી અને, 

જયા ંર્ક્ય હોય ત્યા ંતેનુ ંઅધઃપતન િાળવાનો છે.   

 

COPનો પયાગવિણીય િિંિણ નવભાર્ બધી સનુવધાઓમા ં લાગ ુ પિે છે. િાણકામની સનુવધાઓમા ં
પયાગવરણીય વયવસ્થાપન વયવસ્થા હોવી જ જોઈએ. 

 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 

બધા કદની અને િેત્રની કંપનીઓ પયાગવરણ સરંિણને ર્ભંીરતાથી લઈ વાસ્તનવક વેપારના લાભો 
વધનેુ વધ ુમેળવવા સમથગ બની રહી છે. પયાગવરણ સરંિણની નીચલા વેપારી લાભના પર્લામા ંકાયગના 
િચગમા ંઘટાિો, સામગ્રીના િચગમા ંઘટાિો, કારીર્રોની પ્રનતબદ્ધતામા ંવધારો અને નવસ્તડરત બ્રાસિ મલૂ્યનો 
સમાવેર્ કરી ર્કે છે છે. આરે્વાન કંપનીઓનો હતે ુહવે પયાગવરણીય નવચારણાને આયોજન, કાયગ અને 
બધી ઔદ્યોબર્ક પ્રવનૃિને સમાપ્ત કરવા માટે અસરકારક સકંલન કરવાનો છે. કંપની જે પયાગવરણીય 
કામર્ીરી પર ધ્યાન રાિે છે અથવા તેની પ્રનતબદ્ધતા વયાખ્યાનયત કરે છે તેને સમાન વપેાર પદ્ધનત અને 
વયવસ્થાપન અબભર્મોનો તેના સાહસને એકંદરે સફળ બનાવવા કુદરતી ર્ન્ટતનો ઉપયોર્ કરે છે. 

પયાગવરણ સરંિણ પર અબભર્મો નવકસાવવા એ નનયતં્રક કાયદાઓ અને નનયમનો, ઉદ્યોર્ના પાસા ંઅને 
અસરો, અન ે ડહસ્સેદારો જેવા ં કે, રોકાણકારો, ગ્રાહકો, સમદુાય અને પયાગવરણીય સરં્ઠનોના ડહતો પર 
આધાડરત હોય છે. પયાગવરણની ર્ભંીર અને અપડરવતગનર્ીલ હાનન ટાળવા માટે વેપારની પ્રવનૃિ અને 
પ્રડક્રયાઓની કાળજીપવૂગકની આકારણી હમેંર્ા કરવી જોઈએ. જ્યારે સખં્યાબધં નવકલ્પો નવચારણા હઠેળ 
હોય, ત્યારે પસદંર્ી એ નવકલ્પને આપવી જોઈએ કે જે સૌથી સારી ર્ક્યતા પયાગવરણની 
અપડરવતગનર્ીલ હાનન ટાળવા માટેની હોય. આમા ં ‘કશુ ંનડહ’ કરવાના નવકલ્પની અસરની નવચારણાનો 
પણ સમાવેર્ થાય છે.  

 

પયાગવરણની પ્રનતકળૂ અસર ઘટાિવાના જીવસષૃ્ટ્ટીના સરંિણના પર્લા ંકે જે તેઓ દરેક જરૂરી પડરન્સ્થનત 
નવિયક પ્રડક્રયાઓ કરવા અન ેતેમની ઉત્ક્રાનંત નવિયક િમતા લાબંા ર્ાળે ર્જળવવા સિમ તરીકે પણ 
માપવામા ંઆવી ર્કે છે. જ્યારે જીવસષૃ્ટ્ટીની પડરન્સ્થનત નવિયક અિડંિતતા ઘટે છે, ત્યારે પદ્ધનતની િમતા 
અને તેની જજનેડટક અને ર્જનતઓ નવકાસ સાથે સબંનંધત પડરવતગનમા ં અન્સ્તત્વ ટકાવી રાિવાની 
વૈનવધ્યતાની િમતા પણ ઘટે છે. 

 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો 
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આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
પયાગવરણના સરંિણ માટે સખં્યાબધં ધોરણો, વયવસ્થાપન અને અહવેાલ નવકસાવવામા ંઆવયા છે. ઉદ્યોર્ 
માટે સ્વૈચ્છછક પર્લા,ં ્નુાઈટેિ નેર્સસ ગ્લોબલ કોમ્પેટટ, આંતરરાષ્ટ્રીય ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) 

કામર્ીરી ધોરણો અન ે ગ્લોબલ ડરપોટીંર્ ઇનીનર્યેટીવ પર્લાનંો સમાવેર્ થાય છે. ગ્લોબલ કોમ્પેટટ 
જણાવે છે કે વેપાર 1) પયાગવરણના પિકારોને ટેકો આપવા સાવચેતપણૂગ અબભર્મ; 2) મોટી પયાગવરણીય 
જવાબદારીને આર્ળ ધપાવવા પર્લા ં લવેા; અને 3) પયાગવરણલિી ટેકનોલોજીના નવકાસને ફેલાવા 
અન ેપ્રોત્સાહન આપવુ.ં IFC ગ્રાહકો માટે જરૂરી IFC કામર્ીરીના ધોરણો જેમ કે ઇટવટેર નપ્રસસીપલ્સ 
(ભમુધ્યરેિાના નસદ્ધાતંો)નો અસય ધોરણોમા ં વધનેુ વધ ુ સદંભગ આપવામા ં આવયો છે. વૈનશ્વક ડરપોટીંર્ 
પર્લા ં (GRI) કૉપોરેટ પયાગવરણના અહવેાલો, સામાજજક અન ે આનથિક જવાબદાર નનણગય બનાવવા 
સ્થાનપત કામર્ીરીની માડહતીઓની આંતરરાષ્ટ્રીય એકરૂપતાને પ્રોત્સાડહત કરે છે. 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો સરં્ઠન દ્વારા નવકસાવવામા ંઆવેલા ધોરણો વયવસ્થાપન ધોરણોમા ંસામાસયપણે 
સદંભગ આપવામા ંઆવયો છે તે છે, જે બધા પ્રકારના સરં્ઠનો માટે લાગ ુથાય એ રીતે રચના કરવામા ં
આવી છે. ISO 14000 શ્રેણીનો હતે ૂ જોિમ આધાડરત પયાગવરણની સમસ્યાના વયવસ્થાપન માટેની 
પદ્ધનતના અમલીકરણ માટેના માળિા સાથે ઉદ્યોર્ પરૂો પાિવાનો છે. ISO 14001 નો હતે ુઅસરકારક 
પયાગવરણીય વયવસ્થાપન પદ્ધનતના ઘટકો પર માર્ગદર્ગન સાથે સરં્ઠનો પરૂો પાિવાનો છે. 

 

િાષ્રીય કાયદો 
પયાગવરણની નવભાવના, કાનનૂી ભાિામા,ં માનવની આસપાસ પરંપરાર્ત રીતે કેસરીત છે, બને્ન માનવ-

સજર્જત અને કુદરતી. મોટાભાર્ના દેર્ોમા ં પયાગવરણ સરંિણ, પ્રદૂિણ નનયતં્રણ અને પયાગવરણ 
વયવસ્થાપન સબંનંધત કાયદા અને નનયમનો હોય છે. ઘણા દેર્ો અને રાજ્ય અનધકાર િેત્રને વધારાના 
સ્પષ્ટ્ટ ન્સ્થનત કે જે િાસ કરીને હવા અને જળ ગણુવિા, જૈવનવનવધતા, ઘોંઘાટ અને બર્ાિના નનકાલના 
સબંધંમા ંજરૂરી છે. કેટલાકં પ્રકારના ઔદ્યોબર્ક કાયો પયાગવરણ સરંિણ કાયદા હઠેળ પરવાના્ટુત હોવા 
જોઈએ અને આ પરવાના કાયમી સ્તરે માસય અને સસુરં્ત હોવા જોઈએ. 

 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમની આકાિણી: જોિમની આકારણી એવી રીત ેહાથ ધરવી જોઇએ કે જેમા ંવેપારના પયાગવરણીય 
પાસાનંે અને આની પયાગવરણ પરની અસરને ધ્યાનમા ંલે. 
 

સરં્ઠનના પયાગવરણીય પાસા ં ઓળિવાનુ ં સરં્ઠનની બધી પ્રવનૃિની અને સબંનંધત ઈનપટુ અને 
આઉટપટુની યાદી બનાવી ર્રૂઆત કરી ર્કાય છે. વપેારના પયાગવરણીય પાસામા ં  નનકાલ અને 
ઉત્સર્જન, કાચી સામગ્રી અન ે ઊર્જગનો વપરાર્, નનકાલનુ ં ડરસાયચ્ટલિંર્, ઘોંઘાટ, ધળૂ અને રશ્યના 
પ્રદુિણનો ઉપયોર્ થાય છે. પયાગવરણ અસર એ પડરવતગન છે જે આપલે કોઈ પણ પાસાનં ેકારણ ેબને 
છે. બને્ન વછચ ેસબંધંો ઔપચાડરક છે: અસર એ પ્રદૂિણ અથવા અસય અસર કે જે પયાગવરણના પાસાનંે 
યોગ્ય રીતે સચંાબલત કે નનયનંત્રત ન કરવાને કારણે પડરણમે છે. 

 

એક વિત કારોબારના બધા પયાગવરણીય પાસા ંઅને સબંનંધત અસરો ઓળિાય ર્જય, બીજુ ંપર્લુ ં તે 
પાસા ંકે જે નોંધપાત્ર છે તે કે જેની પયાગવરણ પર નોંધપાત્ર અસર કરી ર્કે કે હોય તે નક્કી કરવાનુ ંછે;  
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નીચેના પર્લા ંપણ સહાય કરી ર્કે કે કેમ તે નનધાગડરત કરવામા ંજોિમ આકારણી મદદ કરે છે: 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  પયાગવરણના વયવસ્થાપનની જવાબદારી વયાખ્યાયીત થવી જોઈએ 
અને આપલ ે થવી જોઈએ. આ પ્રડક્રયામા ં પયાગવરણના વયવસ્થાપન માટે જરૂરી ભનૂમકાઓ, 

જવાબદારીઓ અને સિાઓ ઓળિવી તેનો સમાવેર્ થાય છે. િાસ કરીને એક અનભુવી મેનેજરને 
પયાગવરણના વયવસ્થાપનની જરૂડરયાતોને વેપારમા ં સ્થાનપત કરવા અને સકંબલત કરવા નામાડંકત 
કરવા; અને પયાગવરણીય કામર્ીરીનો વડરષ્ટ્ઠ વયવસ્થાપનન ેઅહવેાલ આપવો.  

 

 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ:  િાસ કરીને જ્યા ંવેપારના કાયો અને પ્રડક્રયા આસપાસના વાતાવરણ 
પર અથવા ખલુ્લા વાતાવરણના નનયમનો પર સબંનંધત નોંધપાત્ર અસરો કરવાની સભંાવના હોય 
ત્યા ં લબેિત નીનત અને પ્રડક્રયાઓ પયાગવરણ સરંિણ સબંનંધત પર્લા ં નવકસાવવા જોઈએ,. 

પ્રડક્રયાઓમા ંનીચેની બાબતો આવરી લેવી જોઈએ: 
 

o પયાગવરણીય જોિમો ઓળિવાની અને ચકાસવાની પ્રડક્રયા 
o પયાગવરણીય સરંિણ નનયતં્રણોને કેવી રીતે યોગ્ય રીતે અમલમા ંમકૂવા. 
o આંતડરક અને બાહ્ વાતચીત, િાસ કરીને નનયમન એજસસી સાથ.ે 

o અકસ્માત અને કટોકટીની ન્સ્થનત સામે પ્રનતભાવ દર્ાગવવો. 
o સરં્ઠનના મહત્વના પાસા ંકે જેની પયાગવરણ ઉપર નોંધપાત્ર અસર હોય ર્કે તેની દેિરેિ 

અને માપણી. આમા ં મહત્વના પયાગવરણીય કામર્ીરી સચૂક અને સમયાતંરે સબંનંધત 
પયાગવરણીય કાયદા અને નનયમનો સાથે સસુરં્તતાની ચકાસણીનો સમાવેર્ થાય છે. 

 

 તાલીમ:  સનુનનશ્ચત કરો કે દરેક કમગચારી કે જેનુ ંકામ પયાગવરણ ઉપર નોંધપાત્ર અસર કરી ર્કે તે 
સબંનંધત તાલીમ મેળવે. તાલીમમા ંસમાનવષ્ટ્ટ છે: 

o પયાગવરણીય સરંિણ અને અનભુવી વયવસ્થાપન માટે વયવસ્થાપનના વ્હૂાત્મક મહત્વની 
ર્જણકારી વધે. 

o બધા કમગચારીઓ માટે સામાસય પયાગવરણની ર્જણકારી વધે 

o કમગચારીઓ કે જે સસુરં્તતાને અસર કરી ર્કે તેમના માટે નનયમનકારી કાયગરેિા 
o કૌર્લ્ય સ્થાપન.  

 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર પયાગવરણ સરંિણ પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 

 ઇસટરનેર્નલ ઑરે્નાઈઝેર્ન ફોર સ્ટાિંિાગઇઝેર્ન (ISO) – ISO 14000 શ્રેણીઓ (પયાગવરણીય 
વયવસ્થાપન પદ્ધનત)  
www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_140
00_essentials.htm  

 ઇસટરનેર્નલ ડફનાસસ કોપોરેર્ન (IFC) પરફોમગસસ સ્ટાસિિગ અને ઈએચએસ ર્ાઈિલાઇસસ   
www.ifc.org 

 સામાજજક જવાબદારી માટે વપેાર – વેપાર અને પયાગવરણનુ ંસિેંપ  
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49037 

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.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49037
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 ્નુાઇટેિ નેર્સસ ગ્લોબલ સ્ટેટ ઓફ એસવાયનગમેસટ ડરપોટગ 
www.unep.org 

 ્નુાઇટેિ નેર્સસ ડિનવઝન ફોર સસ્ટેનેબલ િેવલપમેસટ  
www.un.org/esa/sustdev/  

 ્નુાઇટેિ નેર્સસ ગ્લોબલ ઇમ્પેટટ  
www.unglobalcompact.org  

 ગ્લોબલ ડરપોટીંર્ ઇનનશ્યેડટવ  
www.globalreporting.org  

 US EPA પજ્બ્લકેર્સસ  
www.epa.gov  

 US EPA સ્મોલ બબઝનેસ રે્ટ વે  
www.epa.gov/smallbusiness/ 

 એસવાયનગમેસટલ કેનેિા પજ્બ્લકેર્સસ 
www.ec.gc.ca  

 UK એસવાયનગમેસટ પ્રૉટેટર્ન એજસસી પજ્બ્લકેર્ન  
www.environment-agency.gov.uk  

http://www.unep.org/
http://www.un.org/esa/sustdev/
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.globalreporting.org/
http://www.epa.gov/
http://www.ec.gc.ca/
http://www.environment-agency.gov.uk/
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન 
 

(COP 3.2)  જોિમી પદાથો  
A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

જોિમી પદાથો એવા પદાથો હોય છે કે જે સભંનવતપણે, કામમા ં ઉપયોર્મા ં લેવાથી, કામના સ્થળે 
લોકોની સલામતી અથવા સ્વાસ્્યને હાનન કરી ર્કે છે. 

 

COPનો જોખમી પદાથોનો નવભાર્ બધી સનુવધાઓને લાગ ુપિે છે. 

 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

સરકારે 30 વિગ પહલેા,ં લોકો અને પયાગવરણના સરંિણના હતેથુી રસાયણોને નનયનંત્રત કરવાના પર્લા ં
અપનાવયા છે. ત્યારથી, ઘણા ઔદ્યોબર્ક દેર્ોમા ંકામના સ્થળનુ ંઆરોગ્ય અને સલામતી અને પયાગવરણીય 
જોિમો ચકાસવા નનયમનો અને કાયદાઓ પડરબચત કયાગ છે. 

 

મોટાભાર્ના કાયગ સ્થળોએ જોિમી પદાથો અને હાનનકારક સામાન બહોળા પ્રમાણમા ંફેલાયેલા હોય છે. 

ઘણીવાર તેમા ંસ્વછછતાના ઉત્પાદનો અને પયાગવરણના નનયતં્રણમા ંવપરાતા પદાથો જેમ કે, લેબોરેટરી, 
પરંત ુઅલબિ જડટલ અને અત્યતં જોિમી રસાયણોનો સમાવેર્ કરે છે. સામાસય રીત ેજોિમી પદાથોમા ં
આનો સમાવેર્ થાય છે પરંત ુતેઓ આ પરૂતા મયાગડદત નથી: 
 

 એઝબેસ્ટોસ 

 કાબગન મોનોટસાઈિ  
 સાયનાઈિ  
 ધળૂ અને ધમુાિો  
 ફાઇબર ગ્લાસ 
 જ્વલનર્ીલ પ્રવાહી 
 અકાબગનનક લીિ  
 રંર્મા ંઆઈસોસાયનેટ  
 પારો 
 ઓઝોન ડિપ્લેટીંર્ સબસ્ટેસસીસ (ODS) 
 પૉબલ ટલૉરીનેટેિ બાયડફનાઈલ (PCB) 
 સોલ્િરીંર્ ફ્લિrm 
 નસસથેટીક નમનરલ ફાઇબર 

 

ઝવેરાત પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ંઘણી જગ્યાએ જોિમી પદાથો બર્ાિ તરીકે વપરાય છે અથવા પેદા થાય છે. 

આમ છતા ં તે વયાખ્યા અનધકાર િેત્રોમા ંબદલાતી રહ ે છે, જો સામગ્રી જ્વલનર્ીલ, ઓન્ટસિાઈઝ્િ, કાટ 

લાર્ી ર્યેલ, ઝેરી, ડકરણોત્સર્ગ અથવા નવસ્ફોટક હોય તો તેને જોિમી ર્ણવામા ંઆવ ે છે અને ર્જહરે 
સ્વાસ્્ય અથવા પયાગવરણ માટે જોિમ ઊભ ુકરે છે. આ િેત્ર સાથે સબંનંધત ઉદાહરણમા ંિાણનો વધ ુ
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પિતો બોજો, સોનુ ંધાત ુર્ોધન અને કચરો શચુ્ધ્ધકરણ, ઇલેટરોપ્લેડટિંર્ અવરે્િ, બર્ાિના તૈલી પદાથો 
દૂર કરવા, પારો, રંર્ો અન ે  રાવકો, વપરાયેલી ઓઇલ, ઇલટેરોનનટસ, બૅટરી, રેડફ્રજરસટ અન ે ઘણા 
ઔદ્યોબર્ક રસાયણો અને સ્વછછતા એજસટોનો સમાવેર્ થાય છે. આ સામગ્રીઓ અને અસયો, બધા 
અનધકાર િેત્રોને આધારે નવનવધ નનયમનકારી ન્સ્થનત આકિે છે,. 

 

િાસ કરીને પારાની સોનાના ઝવેરાત પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ં મજબતૂ સસુરં્તતા છે. પારો સોનાના 
અવરે્િોમા ંમાત્રા જોવા અન ે કેટલીક કારીર્રી અને નાના પાયાની િાણમા ંસોનુ ંમળેવવા ઉપયોર્મા ં
આવે છે. સોનાના શદુ્ધદ્ધકરણમાથંી ઉત્સજીત થતો પારો ઘણો વધારે અવિેપનો ઉપયોર્ થયેલ પારો, 
ઉત્પાદન પ્રડક્રયા અને નનયતં્રણ ટેકનોલોજી પર આધાડરત હોય છે. શદુ્ધદ્ધકરણની પ્રડક્રયા દરનમયાન પારો 
મેળવવો એ કાયદાડકય જરૂડરયાતોને સસુરં્ત હોઈ ર્કે, અથવા જો પારાનુ ંમલૂ્ય ફરી મેળવાય તો એ 
પહલે પરૂી પાિે છે. સોનુ ંઘણી વાર પ્રયોર્ર્ાળામા ંસોની કામની પ્રડક્રયા અથવા સોનુ ંચિાવવાની એજસટ 
તરીકે નાના પાયાના ઝવેરાત ઉદ્યોર્મા ંથાય છે, આમ છતા ંઆ વપરાર્ તેના ંઝેરીપણાના કારણે ઘટી 
રહ્ો છે. 

 

બર્ાિ સચંાબલત કરવા ઉપર વધ ુમાડહતી COP 3.3 બર્ાડ અને ઉત્િર્જનની પ્રમાક્ષણત માર્ગદર્ગનમા ં
આપવામા ંઆવી છે.      
 
 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
 

ઘણા જોિમી પદાથોનો સોના અન ેહીરાના ઝવેરાત પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ંવપરાર્ માટેના કેટલાકં મહત્વના 
ધોરણો અને નનયમો અન્સ્તત્વમા ં છે. જોિમી પદાથોને સબંનંધત કેટલાક આંતરરાષ્ટ્રીય નનયમનોમા ં
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

 રોટ્ટરેિેમ કસવેસર્ન (1998)નો હતે ુ જોિમી પદાથોની હરેફેર અન ે કારોબારથી માનવ સ્વાસ્્ય 
અને પયાગવરણને સભંનવત નકુસાનીથી સરંિણ અને તવેા ં જોિમી રસાયણનો પયાગવરણને 
તદુંરસ્ત ઉપયોર્મા ં સહયોર્ આપવાનો છે. કસવેસર્નમા ં સહી કરનાર દેર્ો માટે જોિમી 
પદાથોની હરેફેર અન ે અસર માટે અર્ાઉથી સમંનતની જરૂડરયાત સડહત કાનનૂી બધંનકતાગ 
જવાબદારીઓ પેદા કરે છે. તે જતંનુાર્કો અન ેઔદ્યોબર્ક રસાયણોને આવરી લે છે કે જે સ્વાસ્્ય 
અને પયાગવરણીય કારણો માટે પ્રનતબનંધત અથવા અનતર્ય મયાગડદત હોય છે. દેર્ો કસવેસર્નમા ં
આ જવાબદારીને તેમના અનધકાર િેત્રોમા ંજોિમી પદાથોન ેસચંાબલત કરવા સરકારી એજસસી 
ર્ોઠવી બહાલી આપ ેછે. આથી, સ્થાનનક રીત ેલાગ ુકાયદા સાથે સસુરં્તતાનો સામાસય અથગ આ 
કસવેસર્નને અનસુરવુ ંએમ થાય છે. 

 

 સ્ટોટલોમ કસવેસર્ન (2004) એ આંતરરાષ્ટ્રીય કાયદાડકય બધંનકતાગ કસવેસર્ન છે જેનો હતે ુ
નનરંતર કાબોનનક પ્રદુિકોનુ ં ઉત્પાદન અને વપરાર્ બધં કરવાનો છે (POP). POP એવા 
રાસાયબણક પદાથો છે કે જેને પયાગવરણમા ંહાજર, િોરાક વબે દ્વારા જૈવ સબંચત અને પયાગવરણ 
અને માનવ સ્વાસ્્ય પર પ્રનતકળૂ અસર બનવાનુ ં જોિમ ઊભુ ં કરે એ રીતે વયાખ્યાયીત 
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કરવામા ંઆવ ેછે. ઘટાિો અન ેએકદમ નાબદૂ કરવાના આ કસવેસર્ન હઠેળ લક્ષ્યાડંકત કરવામા ં
આવેલ પદાથો નવ પ્રકારના જતંનુાર્ક, બ ે ઔદ્યોબર્ક રસાયણો (હટેઝાટલોરો બૅચ્સઝન અન ે
પૉલીટલૉરીનેટેિ બાય઼ ડફનાઈલ (પીસીબી)) અને રસાયણ પેટા પેદાર્ોના બે પડરવાર (િાયોન્ટસન 
અને ફયરુાસસ) દહન પ્રડક્રયા અને ટલૉરીનેટેિ પદાથોના ઉત્પાદનમાથંી છે.  

 
 પદાથો પરનો મૉસટેડરયલ પ્રોટોકૉલ કે જે ઓઝોન સ્તરનો ઘટાિો કરે છે (1989) તે અસખં્ય 

ઓઝોન ઘટાિા પદાથોના ઉત્પાદનને અટકાવે છે. આજ ડદન સધુી, ટલોરોફ્લરુોકાબ્નગસ 
(CFC)ઉપર પ્રાથનમક ધ્યાન કેક્સરત કરવામા ંઆવ્ુ ંછે, જે ધીમે ધીમ ેઅસય પદાથોને અટકાવ ે
છે.  

 

જોિમી સામગ્રી માટે િાણકામમા ંિાસ પર્લા ંએ ઉત્પાદનમા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સાયનાઈિ વયવસ્થાપન 
સડંહતા, સોનાના િાણકામ(“સાયનાઈિ કોિ”) મા ંસાયનાઈિના વપરાર્ અને પડરવહન અને વપરાર્ છે. 

સાયનાઈિ સડંહતા એ બહ-ુડહસ્સેદાર પ્રડક્રયા દ્વારા બનાવવામા ં આવલેા આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો છે. તે 
સોનાની િાણ કામ ઉદ્યોર્મા ંસાયનાઈિ જવાબદાર વયવસ્થાપનના પ્રોત્સાહન માટે, માનવ સ્વાસ્્ય અને 
પયાગવરણના સરંિણના પર ધ્યાન રાિવા સાથે સ્વૈચ્છછક કાયગક્રમ છે. તેમા ં ધોરણોની શ્રેણી કે જે એ 
સનુનનશ્ચત કરવા રચવામા ંઆવી છે કે િાણના કાયો સાયનાઈિ પ્રડક્રયા નનરાકરણ અને દૂનિત પાણીનુ ં
વયવસ્થાપન માનવ સ્વાસ્્ય અને પયાગવરણના સરંિણ માટે કરે છે, તેનો સમાવેર્ કરે છે. 

 

િાષ્રીય કાયદો 
મોટાભાર્ના દેર્ોમા ંજોિમી પદાથોના યોગ્ય વયવસ્થાપન, વયવસ્થાપન, વપરાર્ અન ેનનકાલ સબંનંધત 
કાયદાઓ અન ે નનયમનો હોય છે. ઘણા દેર્ો અને અનધકાર િેત્રોમા ં કારોબાર માટેની વધારાની િાસ 
પડરન્સ્થનતઓ ઊભી કરવામા ંઆવે છે જે િાસ કરીને જોિમી પદાથોના સગં્રહ અને વયવસ્થાપન સાથ ે
મેળ િાતી હોવી જરૂરી છે. ઘણા દેર્ોમા ં બધા જોિમી પદાથો મટીડરયલ્સ સેફ્ટી િટેા ર્ીટ (MSDS) 

અથવા ઉપકરણો સાથે જોિાવાની જરૂડરયાત સબંધંી કાયદાઓ હોય છે. MSDS એ જોિમી પદાથો અન ે
તેમન ેકેવી રીતે સલામતીપવૂગક હાથ ધરવા તે નવિે મહત્વની માડહતી સમાવતો દસ્તાવેજ છે, અન ેહમંેર્ા 
નનમ્ન બાબતોની ર્જણકારી આપે છે:  

 જોિમી પદાથગની ઉત્પાદનુ ંનામ 

 રસાયણ અને કોઈ ઘટકનુ ંસામાસય નામ 

 જોિમી પદાથગની રાસાયબણક અને ભૌનતક લાિબણકતા 
 સ્વાસ્્ય જોિમી માડહતી 
 સલામત વપરાર્ અને વયવસ્થાપન માટે સાવચેતી 
 પ્રાથનમક સારવાર પ્રડક્રયા 
 ઉત્પાદનકતાગ અથવા આયાતકતાગન ુ ંનામ, સરનામુ ંઅને ટેબલફોન નબંર. 

 

MSDS નનયોટતા, અવ-નન્ટુત વયન્ટતઓ, કારીર્રો અન ેઅસય સ્વાસ્્ય અને સલામતીના પ્રનતનનનધઓને 
જોિમી પદાથોના નવસ્ફોટકોના જોિમને સલામતી પવૂગક સચંાબલત કરવાની જરૂરી માડહતી પરુી પાિે છે. 

તે જરૂરી છે કે કાયગસ્થળે દરેક વયન્ટતને MSDS વાચંવા અને અથગઘટન કરવાની પહોંચ હોવી જોઈએ. 

દરેક અનધકાર િેત્ર એ પાછલા 3 વિગમા ંMSDS ર્જરી કરવાની જરૂર રહ ેછે. સભ્યોએ એ સનુનનશ્ચત કરવુ ં
જરૂરી છે કે તેમનુ ંપ્રવતગમાન MSDS  છે. 
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UN ’ગ્લોબલી હામોનાઈઝ્િ નસસ્ટમ ઓફ ટલાનસડફકેર્ન એસિ લેબબલિંર્ ઓફ કેનમકલ’ (GHS) કાયગક્રમનો 
નવકાસ કરવા જઈ રહ્ુ ં છે. GHS એકસતુ્રતાના રસાયણ પરના નનયમો અને કાયદાઓ રાષ્ટ્રીય, પ્રાનંતય 
અને વૈનશ્વક સ્તરે પરૂા ંપાિવા મારેં્ છે. જ્યારે સરકાર, પ્રાનંતય સસં્થાઓ અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય સસં્થાનો GHS 
માટે  પ્રાથનમક શ્રોતાઓ હોય, તે ઉદ્યોર્ોમા ંજેમણે આિરે જરૂડરયાતો કે જે સ્વીકારવામા ંઆવે છે તનેો 
અમલ કયો છે તેમને માટે પરૂતો સદંભગ અને માર્ગદર્ગનનો પણ સમાવેર્ કરે છે. િાસ કરીન,ે GHS એ 
સ્વરૂપ પરંુુ પાિ ે છે કે જે MSDS માટે વપરાય છે. વિગ 2015 સધુીમા ં વૈનશ્વક અમલીકરણ સાથે કેટલાકં 
દેર્ોમા ં અમલીકરણ થઈ ચકૂ્ુ ં છે. ઘણા દેર્ોમા ં સ્થાનનક નનયમનોમા ં નોંધપાત્ર પડરવતગનો GHSના 
અમલીકરણના પડરવતગન રૂપે અપેબિત છે. 

 

સભ્યો માટે તે જરૂરી છે કે તેઓ લાગ ુકાયદાઓ અને નનયમનોથી વાકેફ હોય અને તેનુ ંપાલન કરે.  
 

પાિો 
 

UNEP ર્વનનિંર્ કાઉન્સસલના ઉપક્રમ,ે UNEP ગ્લોબલ મક્ુગરી સહભાબર્તા લાબંાર્ાળાના આંતરરાષ્ટ્રીય 
સ્તરે પારો મટુત કરવાની ડક્રયા માટે સ્થાનપત થયેલ છે. ભાર્ીદારીનુ ંએકંદર લક્ષ્ય માનવ સ્વાસ્્ય અને 
વૈનશ્વક પયાગવરણનુ ં મટુત થતા ં પારો અને તનેા ઘટકોને ઓછ ં કરી અન ે જ્યા ંર્ક્ય હોય ત્યા ં  વૈનશ્વક, 

આથોપોનેજીક પારાનુ ંહવા, પાણી અન ેજમીન પર મટુત થવુ ંએકદમ બધં કરી સરંિણ કરવાનુ ંછે. RJC 
મજબતૂ રીતે UNP ગ્લોબલ મક્ુગરી ભાર્ીદારીના હતેનુ ે ટેકો આપ ે છે અન ે કાયગક્રમના કામમા ં તનેી 
ભાર્ીદારીની પ્રનતબદ્ધતા છે. 

 

જ્યારે સભ્યો પારાને સોનાની િાણ અથવા શચુ્ધ્ધકરણના પેટા-ઉત્પાદ તરીકે ઉત્પાદન કરે છે, તે લાગ ુ
પિતા કાયદા અને નનયમનો સાથે સસુરં્ત હોવા જોઈએ. 

 

ઉદાહરણ તરીકે, ્નુાઇટેિ સ્ટેટમા,ં સ્ટેટ ઓફ નેવેિાએ 2006મા ંરાજ્યમા ંસોનાની િાણના ઉદ્યોર્ોમાથંી 
પારાનુ ં હવામા ંઉત્સર્જનનુ ં નનયતં્રણ કરવા માટે શ્રેષ્ટ્ઠ નનયતં્રણ ટેકનોલોજીની જરૂડરયાત સદંભ ે નનયમનો 
ર્જરી કયાગ હતા.ં કાયગક્રમ િાણની સનુવધાને લાગ ુપિે છે કે જે પારો સમાવતા ંઓર અને થમગલ રીટમેસટ 
પ્રડક્રયાનો ઉપયોર્ કરે છે તેમા ંલાગ ુપિે છે, જેમા ંપારો વાતાવરણમા ંમટુત થવાની સભંાવના હોય. 

 
 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન  અક્ષભર્મ 

જોખમ આકાિણી:  કારીર્રોના સ્વાસ્્ય અને પયાગવરણ પર જોિમ છે કે નડહ એ ચકાસવા કામના સ્થળે 
વપરાતા બધા જોિમી પદાથો માટે જોિમ આકારણી પરૂી કરવી જોઈએ. ત્યારબાદ જોિમ આકારણીના 
પડરણામો એ નક્કી કરરે્ કે ક્યા પ્રકારના નનયતં્રણો જરૂરી છે, જો કોઈ હોય તો, કયા પ્રકારની આરોગ્ય 
દેિરેિ જરૂરી છે, જો કોઈ હોય તો, કયા પ્રકારની દિરેિ જરૂરી છે, જો કોઈ હોય તો. આ રેકિગ પ્રવનૃિ 
બદલાય નડહ ત્યા ંસધુી સાચવી રાિવા જોઈએ. 

નીચેના પર્લા ંસહાય કરી ર્કે કે કેમ તે નનધાગડરત કરવામા ંજોિમ આકારણી મદદ કરર્:ે 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી:  જોિમી પદાથોનો સગં્રહ, લેબબલિંર્ અન ે વયવસ્થાપનની જવાબદારી 
વયાખ્યાનયત થવી જોઈએ અને વહચેાવી જોઇએ. આમા ં નવા રસાયણોને સનુવધાઓમા ં પડરબચત 
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કરવાનો અને પયાગપ્ત સસંાધનોનો સગં્રહ સામગ્રીના પ્રકારને લર્તી ઘટનાઓના પ્રનતભાવ 
આપવાની સિાનો સમાવેર્ થાય છે. 

 
 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ: રસાયણોની સમીિા અન ેવપરાર્, બધા પદાથો MSDSમા ંસમાવવા 

સાથેની જરૂડરયાત સડહતની લેબિત નીનત અને પ્રડક્રયાઓ બે સ્થળે રાિવી જોઈએ: પ્રથમ, જોિમી 
પદાથોના સં્ ટુત પત્રકમા;ં અને બીજુ ંજયા ંપરૂતા પ્રમાણમા ંસામાનનો ઉપયોર્ થાય છે અને સગં્રહ 
થાય છે. 

 
દરેક પાત્ર કે જે જોિમી પદાથો સમાવ ે છે તેમા ં પર લેબલ લર્ાવેલ હોવુ ં જ જોઇએ અને 
નનયોટતાએ સનુનનશ્ચત કરવુ ં જોઇએ કે લેબલને કોઈ પણ રીતે અવરોધ ન થાય અથવા નકુસાન 
પહોંચે નહી. જ્યારે સામાનને બીર્જ પાત્રમા ંનનતારવામા ંઆવે છે, બીજુ ંપાત્ર પણ મળૂ પાત્રની સમાન 
રીતે લેબલ કરાયેલ હોવુ ંજોઈએ. માલ સબૂચ પ્રકાર, જ્થો અને સામાન હાજર છે તે સ્થળ દર્ાગવત ુ,ં 
કટોકટીની સેવામા ંઉપલબ્ધ હોવુ ંજોઇએ. 

 િેકોડગ િાખવા: જોિમી પદાથોના નનયતં્રણ, વયવસ્થાપન અને સસંર્ગના સચોટ રેકિગ ર્જળવવા. 
સ્થાનનક નનયમનો સાથે સસુરં્ત સમય સધુી આ રેકિગ રાિો. 
 

  તાલીમ: દરેક કારીર્રને જોિમી સામાન પર તાલીમ અને ઈસિટર્ન અપાવવુ ંજોઈએ અને ફરી 
આ રેકોિગ ર્જળવવા જોઈએ. 

 

બર્ાિ સચંાબલત કરવા ઉપર વધ ુમાડહતી COP 3.3 બર્ાડ અને ઉત્િર્જનની પ્રમાક્ષણત માર્ગદર્ગનમા ં
આપવામા ંઆવી છે.      
 
 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઇટ પર જોિમી પદાથો પર વધ ુમાડહતી ઉપલબ્ધ છે: 
 

 ઇસટરનેર્નલ સાયનાઈિ મેનેજમેસટ કોિ ફોર ર્ોલ્િ માઇનીંર્ ઇસિસ્રી  
www.cyanidecode.org/  

 મટીડરયલ્સ સેફ્ટી િેટા સીટ – માડહતી  
www.materialsafetydatasheetssearch.info/  

 ગ્લોબલી હામોનાઈઝ્િ નસસ્ટમ ઓફ ટલાનસડફકેર્ન એસિલમેબલિંર્ ઓફ કેનમકલ (GHS) 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html 
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/implementation_e.html  

 સ્ટોકહોમ કસવેટર્ન ઓન પરનસસ્ટસટ ઓરે્નનક પોલ્્ટુસટ  
www.pops.int/ 

 મૉસટેડરયલ પ્રોટોકૉલ ઓન સબસ્ટાસસ ધેટ ડિપ્લેટ દ ઓઝોન લેયર  
www.theozonehole.com/montreal.htm  

 કેટલાકં જોિમી પદાથો અને પેસ્ટીસાઈિઝ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય વેપારમા ંઅર્ાઉથી સમંનત માટે 
રોટ્ટરેિેમ કસવેસર્ન  
www.pic.int  

 UNEP મક્ુગરી ભાર્ીદારી  

http://www.cyanidecode.org/
http://www.materialsafetydatasheetssearch.info/
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.pops.int/
http://www.theozonehole.com/montreal.htm
http://www.pic.int/
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http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm  

 સ્ટેટ ઓફ બેવેિા – મક્ુગરી એર એનમર્ન પ્રોગ્રામ  
http://ndep.nv.gov/mercury/mercury_air.htm 
 

http://www.chem.unep.ch/mercury/partnerships/new_partnership.htm
http://ndep.nv.gov/mercury/mercury_air.htm
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પ્રમાણભતૂ  માર્ગદર્ગન 
 

(COP 3.3)  કચરો અને ઉત્સર્જન  

A. વ્યાખ્યા અને પ્રયોજ્યતા 
 

કચરો અન ે ઉત્સર્જન ઘન, પ્રવાહી કે વા્ ુ સામગ્રી હોય ર્કે કે જે મટુત કરવામા ંઆવે, તેનો નનકાલ 
કરવામા ં આવ ે કે તેની વધ ુ જરૂરૂડરયાત હોતી નથી. કચરો અન ે ઉત્સર્જન જો યોગ્ય રીતે સચંાબલત 
કરવામા ં ન આવે તો પ્રદૂિણ સજી ર્કે છે અને વાતાવરણ પર અસર કરી ર્કે છે. ઝવેરાત પરુવઠા 
શ્ ૃિંલામા,ં કચરાના મખુ્ય સ્વરૂપમા ંહવા અને પાણીમા ં નનકાલ અને સામાસય કામના કચરાનો સમાવરે્ 
થાય છે.  

(સ્ત્રોત:  RJC  આચરણ સડંહતાનો સાર)   
 

COPનો કચિો અને ઉત્િર્જન નવભાર્ બધી સનુવધા કે જે કચરો પેદા કરે છે તેને લાગ ુપિે છે.  

 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

વેપારમા,ં કચરાનુ ં ઉત્પાદન અસિમતાનુ ં પડરણામ ર્ણવામા ંઆવે છે. આ સીધી રીતે કાયગની પ્રડક્રયા 
કાચી સામગ્રીનુ ંવયવસ્થાપન, પ્રડક્રયા અને પડરણમતા ઉત્પાદની ગણુવિા સડહત સાથે સબંનંધત છે. બર્ાિ 
આિકતરા સ્ત્રોત સાથે પણ પેદા થઈ ર્કે છે જેમ કે માળિાની બનાવટ, વયવસ્થાપન અને વાહન 
વયવહાર. અસરકારક બર્ાિ વયવસ્થાપન બર્ાિના અનકુળૂ વયવસ્થાપન. સગં્રહ, પડરવહન અન ે
નનકાલના પર્લાનંો, લઘિુમ બર્ાિની પ્રનતબદ્ધતા સાથે સમાવેર્ કરે છે.  

બર્ાિનો નનકાલ વધારાના િચગને આકનિિત કરતા ં હોવાથી, બર્ાિનો ઘટાિો નાણાકીય લાભ તેમજ 
પયાગવરણીય લાભ કરે છે. વધ ુચોખ્ખ ુઉત્પાદન, પરૂતી કાયગિમતા અન ેઆ્ષુ્ટ્યકાળ અબભર્મ, ઉદાહરણ 
તરીકે, ઔદ્યોબર્ક પ્રડક્રયા અન ેઉત્પાદન પર પયાગવરણની અસર ઓછી કરવા માટે ફરી ચકાસવામા ંઅને 
પનુ:રચવામા ંઆવયા ં છે. આ અબભર્મ લઈને, કંપની પ્રથમ ઉત્પન્ન થતો બર્ાિ ઘટાિી ર્કે છે અથવા 
અસય પ્રડક્રયામા ંતે બર્ાિનો ઉપયોર્ ર્ોધી ર્કે છે. 

 

કચરાના વયવસ્થાપન માટે લેવાતા ંઅબભર્મો, કચરાની લાિબણકતા, કાયગનો પ્રકાર અને ઉપલબ્ધ સ્થાનનક 
અને રાષ્ટ્રીય કચરા સનુવધાના આધારે બદલાતો રહ ેછે. આમ છતા,ં કચરાના ઘટાિાના મળૂભતૂ નસદ્ધાતંો 
છે કે જે દરેક જગ્યાએ લાગ ુપિે છે. આ ઉત્પન્ન થયેલ કચરામા ંઘટાિો, કચરાની સામગ્રીનો પનુ: ઉપયોર્, 

જો તેઓ તેમના હાલના સ્વરૂપમા ંઉપયોર્ ન કરી ર્કાય તો ડરસાયકલ અને કચરામાથંી સ્ત્રોતો (જેમકે 
ઉર્જગ) પનુઃપ્રાપ્ત કરવા વરે્રે છે. ત્યાર બાદ અંનતમ પર્લુ ંરે્િ કચરાનો સલામતી પવૂગકનો નનકાલ થાય 
છે તેની િાતરી કરવા માટે છે. 

  

હવામા ં ઉત્સર્જન એ તેના વૈનશ્વક વાતાવરણ પડરવતગન ને કારણે આંતરરાષ્ટ્રીય બચિંતાઓમાનંી એક છે. 

સામાસય ઉત્સર્જનમા ં ઘટતા જતા કાબગન િાયોટસાઇિ, મોનોટસાઈિ, સલ્ફર ઓકસાઈિ, નાઈરસ 
ઓકસાઈિ, ફ્લોરાઈિ અન ેઓઝોન પદાથોનો સમાવેર્ થાય છે. પાણીમા ંઉત્સર્જન સપાટી પરના વહણે, 

ભરૂ્ગભ જળમા ંિારાર્, પ્રવાહીના ઢોળાવ અને િરાબ પાણીના નનકાલ દ્વારા થાય છે. િાણકામ સબંનંધત 
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ઉદાહરણોમા ંએનસિ િાણ ડે્રનેજ અને ઢર્લાના ઢોળાવની પ્રડક્રયામાથંી ચવુાણ અને બાધં બનાવવાનો 
સમાવેર્ થાય છે. બને્ન હવા અને પાણીના ઉત્સર્જન વધતા જતા મજબતૂ નનયતં્રક મયાગદા અને ડરપોટીંર્ 
જરૂડરયાતોને ઘણા દેર્ોમા ંઆકિે છે. ઘણા દેર્ોએ ઉત્સજીત પદાથો માટે  સચોટ પર્લા ંઅને ઘટાિો 
વધારવાની પહલે જેવી કારોબાર યોજના નવકસાવી છે.  
 

સામાસય કચરો ઝવેરાત પરુવઠા શ્ ૃિંલામા ંદરેક સ્થળે ઉપાજર્જત થાય છે. કારોબાર આધાડરત, સામાસય 
કચરામા ંઉદાહરણ તરીકે, લાકિા અનેક બનાવટ, પ્લાક્સ્ટક, િોરાક અન ેવનસ્પનતજસય વસ્તઓુ, ધાતનુી 
વસ્તઓુ, કાયાગલયના ઉત્પાદનો, જૂના સ્થળ અને કાયાગલયના ઉપકરણો અને વાબણજ્જ્યક અથવા દુકાનના 
કચરાનો સમાવેર્ થાય છે. વેપારમા ંબર્ાિના પ્રવાહનુ ંવર્ીકરણ એ તેના વયવસ્થાપન માટે મહત્વનુ ં
પ્રથમ પર્લુ ંછે. ઘટાિો, પનુઃ વપરાર્, ડરસાયચ્ટલિંર્ અને સ્ત્રોતને ફરી મેળવવાની તકોની મારં્ણી કરવી 
જોઈએ, છતા ંત ેનવબભન્ન વેપાર અને નવબભન્ન દેર્ોમા ંબદલાતી રહરેે્.  
 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
કંપનીઓ માટે, પયાગવરણ વયવસ્થાપન પધ્ધનત માટે સૌથી સ્વીકૃિ ધોરણ ISO 14000 પડરવારના 
ધોરણો, માસયતા માટેના  આંતરરાષ્ટ્રીય સસં્થા (ISO) દ્વારા નવકનસત છે.  કંપનીઓ આન ેતેમની આર્વી 
પદ્ધનત બનાવવા માટે કાયગરેિા તરીકે ઉપયોર્ કરી ર્કે છે, અન ે જો તેમનો અબભર્મ ધોરણો સાથે 
સસુરં્ત હોય તો તેઓ પ્રમાણપત્ર મેળવી ર્કે છે.  ISO  ધોરણો કામર્ીરીન ેસબંોધતા નથી. 
 

ટકાઉિમ ડરપોટીંર્ માટે આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો બહોળી રીતે વૈનશ્વક ડરપોટીંર્ પર્લા ંસ્વીકાયાગ છે. ધોરણનુ ં
મહત્વનુ ં ઘટક કંપનીનો કચરો અને ઉત્સર્જનની ર્જહરેમા ંર્જહરેાત છે. મહત્વનુ ં માળખુ ં છે કે જે બધા 
સરં્ઠનોને લાગ ુપિે છે અન ેિાસ િેત્રો જેવા ંકે િાણકામ માટે પરૂક નવકસાવયા છે. 

 

જોિમી કચરો અને તેના નનકાલ માટેના રાસસબાઉસડ્રી (સરહદપાર) હરેફેરના નનયતં્રણ ઉપરનુ ં બેઝલ 
કસવેસર્ન (1989) એ જોિમ અને અસય નનકાલ પર સૌથી વયાપક વૈનશ્વક પયાગવરણીય કરાર છે. 

કસવેસર્નનો હતે ુમાનવ અને પયાગવરણની બનાવટ, વયવસ્થાપન, રાસસબાઉસડ્રી હરેફેર અને જોિમ અને 
અસય કચરાના નનકાલ સામે રિણ કરવાનો છે. 

 

બામ્કો કસવેસર્ન આડફ્રકામા ંઆયાત પ્રનતબનંધત કરે છે અને આડફ્રકામા ંજોિમી કચરાના રાસસબાઉસડ્રી 
હરેફેરનુ ં નનયતં્રણ કરે છે. બામ્કો કસવેસર્ન બેઝલ કસવેસર્નને સમાન સ્વરૂપ અન ેભાિાનો ઉપયોર્ કરે 
છે, પરંત ુતે બધા પ્રકારના જોિમી કચરાના પ્રનતબધંમા ંવધ ુમજબતૂ છે. વધમુા,ં તે ચોક્કસ જોિમી કચરા 
(ડકરણોત્સર્ગ સામગ્રીની જેમ) બેઝલ કસવેસર્ન દ્વારા બનાવવામા ંઆવયા હોય તેમ કોઈ અપવાદો બનાવત ુ ં
નથી.  
ઝીરો વેસ્ટ ઇસટરનેર્નલ એલાયસંની સ્થાપના જમીનપરૂાણના સકારાત્મક નવકલ્પોને પ્રોત્સાહન આપવા 
માટે અને જ્યારે કચરાન ેસ્ત્રોત આધાડરત માનવામા ંઆવે છે ત્યારે સામાજજક અને આનથિક લાભો નવરે્ 
સમાજમા ંસતકગતા વધારવા માટે સ્થાપના કરવામા ંઆવી હતી. 
 
 

િાષ્રીય કાયદો 



  115 

પયાગવરણીય કચરાના પ્રશ્નો ઉપર નનયમન હમંેર્ા રાષ્ટ્રીય, રાજકીય અન/ેઅથવા સ્થાનનક સ્તરે બદલાતી 
જવાબદારીઓ સાથે જડટલ હોય છે. મોટાભાર્ના દેર્ોમા ંનવર્તવાર પયાગવરણીય કાયદાઓ અને નનયમન 
પ્રડક્રયાઓ હોય છે, સામાસય રીતે તેનુ ંચોક્કસ સરકારી નવભાર્ અથવા વૈધાનનક સિા દ્વારા અવલોકન  
કરાય છે. કચરાના નનકાલનો પ્રશ્ન મખુ્ય છે અને હમેંર્ા ઘણી સામગ્રીના નનકાલના પ્રકાર પર મયાગદાઓની 
અસર મજુબ, સામગ્રીનો પ્રકાર અને જ્થા મજુબ  હોય છે. કેટલાકં અનધકાર િેત્રોમા,ં સ્વૈચ્છછક કચરાના 
ઘટાિા માટે પર્લા ં છે. બધા સબંનંધત કાયદાઓ, જોિાયલેા નનયમનો અને અનધકાર િેત્રોના કાયગના 
મહત્વના મિંળોની ર્જણકારી હોવી જરૂરી છે.   
 

અસરં્તતા માટે દંિ દેર્-નવદેર્મા ં બભન્ન હોય છે, પરંત ુ ચોક્કસ દંિ અને ગનુાડહત જવાબદારી માટે 
નવસ્તારવામા ંઆવે છે. કચરાનો નનકાલ અથવા ઉત્સર્જનના નનયમોનુ ંઉલ્લઘંન અથવા ભરં્ વયવસ્થાપન 
પરવાના અને અસય પરવાનર્ીને સકંટમા ંમકૂી ર્કે છે. િાસ અસરમા ંકંપનીના િચે ઉપાય કરવો જરૂરી 
છે. 

 

D. સકૂ્ષચત મેનેજમેસટ અક્ષભર્મ 

 

જોખમ આકાિણી: વેપારના સજંોર્ોને આનધન યોગ્ય જોિમ આકારણી કરવી એ ઓળિવા કે ક્યા ં
કચરાનુ ંવયવસ્થાપન બબન-સસુરં્ત અને ઉણપવાળી છે. એ ઓળિ કરો કે કાયગ સ્થળની જવાબદારીના 
કયા નવસ્તારમા ં કચરો આવલે છે. કચરો ઘટાિવાના, સામગ્રીના પનુઃવપરાર્ની, ડરસાયચ્ટલિંર્ની અને 
કચરામાથંી મલૂ્ય મેળવવાની તકોને પદ્ધનતસર ઓળિો ઉત્પાડદત થયેલ કચરાનુ ંવયવસ્થાપન, પડરવહન 
અને નનકાલ કરવા માટે લાયક કોસરાકટરોને પસદં કરવાની પદ્ધનતની સમીિા કરો. જ્યા ંસબંનંધત હોય, 
ઉત્પાદના જીવનચક્રના દરેક તબકે્ક ધ્યાનમા ં લો: કાચી સામગ્રીના સ્ત્રોતથી લઈન,ે બનાવટ સધુી, 
વપરાર્ અને ઉત્પાદનનુ ંસમાપન. જો યોગ્ય હોય તો, ચોક્કસ કચરાના નનકાલની આકારણી કચરાના 
પ્રવાહી ર્ણતરી માટે કરો, િચગ અને જવાબદારી ર્ણો અને સધુારેલા કચરાના નનકાલ માટેના નવકલ્પ 
ઓળિો. 
 

નીચેના પર્લા ંસહાય કરી ર્કે કે કેમ તે નક્કી કરવામા ંજોિમ આકારણી મદદ કરરે્: 
 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: દરેક કાયગસ્થળે પયાગવરણ અને/અથવા કચરાના વયવસ્થાપન માટે 

જવાબદાર તરીકે અનભુવી મેનેજરને નન્ટુત કરો. બધા અનધકારિેત્રોના કાયોમા ં લાગ ુ કાયદા, 
નનયતં્રક માર્ગદર્ગન, સસુરં્ત પ્રશ્નો અને પ્રડક્રયા અને ડરપોટીંર્/ રેકિગ રાિવાની જરૂડરયાત અદ્યતન 
રાિો. 

 
 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ: પયાગવરણ અને/અથવા કચરાના વયવસ્થાપન માટે લેબિત નીનત 

બનાવો. બધા કમગચારીઓન ેનીનત-નવિયક માડહતી પરૂી પાિો અને તેને સઘળા ંકારોબારના સામાસય 
નવસ્તારમા ંદર્ાગવો. સરં્ઠનો કે જેમા ંઅર્ાઉથી કચરા વયવસ્થાપન માટે કાયગનીનત અને અબભર્મ ન 
હોય, ત્યા ંસરળ પ્રથમ પર્લા ંતરીકે મળૂભતૂ હાઉસડકપીંર્ અબભર્મો સબંોધવા જોઈએ. કાયગનીનત 
અને કાયગપ્રણાલીના અમલીકરણને પ્રોત્સાડહત કરવા લક્ષ્યાકંો બનાવો. 
 

 િેકોડગ િાખવા:  કચરાના વયવસ્થાપન, સગં્રહ, પડરવહન અને નનકાલ માટે કામર્ીરીના પડરમાણો 
બનાવો અન ે સમય સાથે રેકિગ ર્જળવો. અસરં્તતા માટેના કોઈપણ નવસ્તારો ચકાસો અને 
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પનુરાવનતિત થવાના જોિમ ઘટાિવાના લવેાયેલા પર્લા ંનોંધો. લક્ષ્યાકંો સામે પ્રડક્રયાને નનયનમત 
રીતે ચકાસતા રહો. 
 

 કમગચાિીઓની િામેલર્ીિી  પયાગવરણના સારા વયવસ્થાપન માટે કમગચારીઓની પ્રનતબદ્ધતા તકો 
ઓળિવા અને લક્ષ્યાકંો મેળવવામા ંમદદ કરે છે. કમગચારીઓએ કંપનીમા ંકઈ રીતે કચરાના નનકાલ 
માટેના પ્રશ્નો ઉઠાવવા તે નવિે ર્જણકાર હોવુ ં જોઈએ. કચરાના બર્ાિમા ં ઘટાિા માટેના પર્લા ં
કમગચારીઓની કામર્ીરીની સમીિામા ંસામેલ કરી ર્કાય છે. 

 

 તાલીમ: કારીર્રોને નનયનમત રીતે તેમના કાયગમા ંસામેલ કચરાનો કઈ રીતે નનકાલ કરવો તેના પર 
તાલીમ આપવી. અયોગ્ય કચરો રાિવાની, વયવસ્થાપન અને નનકાલના પડરણામ સમર્જવો. તાલીમ 
મેળવનાર, નવિય અને તેની સીમાનો રેકોિગ રાિો. 

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટ પર કચરાના વયવસ્થાપન માટે વધ માડહતી ઉપલબ્ધ છે:  

 ઇસટરનેર્નલ ઑરે્નાઈઝેર્ન ફોર સ્ટાસિિાગઈઝેર્ન ISO 14000 પડરવાર - આવશ્યક 
www.iso.org/iso/iso_catalogue/management_standards/iso_9000_iso_14000/iso_140
00_essentials.htm  

 ગ્લૉબલ ડરપોટીંર્ ઇનનશ્યેડટવ – સસ્ટેનેબબબલટી ડરપોટીંર્  
www.globalreporting.org/Home  

 ઇસટરનેર્નલ સાયનાઈિ મેનેજમેસટ કોિ  
www.cyanidecode.org/  

 સામાજજક જવાબદારી માટે કારોબાર  – કચરાનો ઘટાિો અને સ્ત્રોત ઉત્પાદકતા પ્રશ્ન સિંેપમા ં 
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49813    

 એસવાયનગમેસટ પ્રૉટેટર્ન ઓથોડરટી, નવટટોડરયા (ઓસ્રેબલયા) – કચરાની આકારણી માટે 
માર્ગદનર્િકા  
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/waste_assessment.asp  

 સસ્ટેનેબલ બબઝનેસ એસોનસયેટ્સ – િાઉનલોિેબલ એસવાયનગમેસટલ મેનેજમેસટ ટુલ્સ. નાના 
વેપાર માટે સારા હાઉસડકનપિંર્નો સમાવેર્ કરે છે. (િાઉનલોિ ટુલ્સ પર ચ્ટલક કરો) 
www.sba.hello.to/  

 જોિમી કચરાની સીમાપારની હરેફેર અને તેના નનકાલના નનયતં્રણ ઉપર બેઝલ કસવેસર્ન  
www.basel.int/  

 બામ્કો કસવેસર્ન 
www.ban.org/Library/bamako_treaty.html  

 ધ ઝીરો વેસ્ટ ઇંટરનેર્નલ એલાયઝં 

www.zwia.org  
 
 

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.globalreporting.org/Home
http://www.cyanidecode.org/
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49813
http://www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/waste_assessment.asp
http://www.sba.hello.to/
http://www.basel.int/
http://www.ban.org/Library/bamako_treaty.html
http://www.zwia.org/
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
 

(COP3.3.4) બાકી રહલેા પદાથો અને બર્ાિ થયેલા પ્થરોનુ ંવયવસ્થાપન  

A. વ્યાખ્યાઓ અને પ્રયોજ્યતા 
 

િાણ કામના બર્ાિ એ છે જે ઓરના ઉત્િનન, ધાતરુ્ોધન અને પ્રડક્રયા દરનમયાન બને છે. બર્ાિ 
થયેલા ંપ્થર અને વધારાનુ ંભારણ એ સામગ્રી છે જે અયસ્ક સધુી પહોંચવા માટે હટાવવામા ંઆવે છે. 
બાકી રહલેા પદાથોમા ંઓરની પ્રડક્રયા દરનમયાન જમીન પરના પ્થર અને બહાર વહી જતા ં દૂનિત 
પ્રવાહી કચરાનો સમાવેર્ થાય છે.  
(સ્ત્રોત:  http://www.tailings.info/tailings.htm ) 
 

COPના બાકી િિલેા પદાથો અને બર્ાડ થયેલા પત્થિોના વ્યવસ્થાપનનો  નવભાર્ િાણકામની 
સનુવધાના સ્થળ પર રબચત બધા જ બાકી રહલેા પદાથો અને બર્ાિ થયેલા પત્થરોને લાગ ુપિે છે. 
બાકી િિલેા પદાથોના વ્યવસ્થાપન અને બર્ાડ થયેલા પત્થિોની જોર્વાઈઓનો અમલ COP 3.2 
ખતિારૂપ પદાથો અને COP 4.4 પ્રભાવ આકાિણીના સયંોજનથી થવો જોઇએ.  
 

B. પ્રશ્નોની પશ્ચાદભધૂમકા 
 

બાકી રહલેા પદાથો અને બર્ાિ થયેલા પ્થર સનુવધાઓ અનેક િાણ કામર્ીરીના અબભન્ન ભાર્ હોય છે 
અને િાણ ઉદ્યોર્ના મખુ્ય પિકારોમા ંપયાગવરણના પ્રદર્ગનમા ંસધુારો હાસંલ કરવાનુ ંહોય છે. હીરા અને 
સોનાના િાણકામની કામર્ીરીમા ં નવનવધ પ્રકારની િાણકામની પ્રડક્રયાઓ નવનવધ વાતાવરણોમા ં
સમાનવષ્ટ્ટ હોય છે, જેમા ંિાણના કચરાના નવપલુ જ્થાના વયવસ્થાપન માટે સ્થળ-નનડદિષ્ટ્ટ અબભર્મની 
જરૂર પિે છે.  
 

કેટલાક િાણ કચરા જોિમ ઊભા નથી કરતા અને તેથી નવર્ેિ માવજત, પનુવગસનના નનયતં્રણો અથવા 
જીઓકૅનમકલ દેિરેિની જરૂર રહતેી નથી. આવા ંકચરાને જમીનના સ્વરૂપના પનુ:બાધંકામ, રસ્તા અને 
બાધં નનમાગણ માટે ઉપયોર્મા ંલઈ ર્કાય છે, અન ેવનસ્પનતના આવરણ અન ેિાણ બધં કરવામા ંઆવે 
ત્યારે આવા ંજ પનુવગસન પર્લા ંમાટે ઉબચત અધ:સ્તર બની ર્કે છે. જો કે કેટલાકં પ્રકારનો િાણ કચરો 
િતરારૂપ પદાથો ધરાવતો હોય છે અને તનેે દેિરેિની, માવજતની અને સરુબિત નનકાલની જરૂર પિે 
છે.   
 

બાકી રહલેા પદાથગ અને બર્ાિ થયેલા પત્થરની દેિરેિથી મખુ્ય ત્રણ પ્રકારની અસરો પડરણમી ર્કે છે:  
 સ્થળની પસદંર્ી નોંધપાત્ર રીતે પયાગવરણીય અને સામાજજક પ્રભાવોને બદલી ર્કે છે. પ્રારંબભક 

પદબચહ્નોની રચના અનનવાયગ અસરો ધરાવ ેછે, અને એ રીતે સ્થળની પસદંર્ી કામર્ીરીની અસરો, 
પનુવગસન િચાગઓ અને બધં કયાગ પશ્ચાતના દાનયત્વ પર સૌથી ઊંિા પ્રભાવ સાથેના રચના પડરબળ 
છે.   
 

 બાકી રહલેા પદાથો અને બર્ાિ થયેલા પ્થર એંરૈસિ રાસાયબણક નમશ્રણ, એનસિ-ઉત્પન્ન કરતા ં
પ્થર અને/અથવા હરેફેર થઈ ર્કે તેવી ધાતનુી બાકી રહલેા પદાથો ધરાવી ર્કે છે, અન ે

http://www.tailings.info/tailings.htm
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પડરન્સ્થનત નવિયક અસરો સાથે, આ ભરૂ્ભગ જળ સાથે ઝમી જઈ ર્કે છે અથવા સપાટી પરની 
ધારાઓમા ંમળી જઈ ર્કે છે.   
 

 જીઓટૅન્ટનકલ નનષ્ટ્ફળતા, જે જવલ્લે જ બને છે, વયવસ્થાપન અને વયવસ્થાપન પ્રણાલી સાથેની 
આપનિજનક અસરો ધરાવી ર્કે છે જે સારી રચના અને બાધંકામ, અકસ્માત થવાની ર્ક્યતામા ં
ઘટાિો કરર્.ે  

 

બાકી િિલેા પદાથો  
 

બાકી રહલેા પદાથગની રચના ત્યા ંથાય છે જ્યા ંિાણમાથંી કાઢવામા ંઆવલેા ઓરને ભૌનતક પ્રડક્રયા દ્વારા 
ઉગ્ર અથવા આિરી ઉત્પાદમા ંઅદ્યતન બનાવવામા ંઆવે છે જેમ કે સ્ક્રીનનિંર્, નપલાણ કરી, દળી અને 
એકનત્રત કરી અથવા લીબચિંર્ જેવી રાસાયબણક પદ્ધનતઓ દ્વારા તૈયાર કરવામા ંઆવે છે. બાકી રહલેા 
પદાથોના વયવસ્થાપન માટેની પ્રાથનમક જરૂડરયાતમા ંબાકી રહલેા પદાથગ માટે એક સરુબિત, સ્થાયી અને 
કરકસર્ટુત સગં્રહસ્થાન ઉપલબ્ધ કરવુ ંછે જેથી માનવીય સ્વાસ્્ય અને પયાગવરણનુ ંસરંિણ થઈ ર્કે.  
 

બાકી રહલેા પદાથોને, તેમના ભૌનતક અને રાસાયબણક લિણો પર, સ્થળની ભૌર્ોબલકતા, આબોહવાની 
પડરન્સ્થનતઓ, રાષ્ટ્રીય નનયમનો અને સામાજજક-આનથિક સદંભગના આધારે કે જેમા ંિાણની કામર્ીરી અને 
પ્રડક્રયા માટેના પ્લાટં ન્સ્થત હોય છે,  નવનવધ પ્રકારે વયવસ્થાનપત કરી ર્કાય છે. િાણ ઉદ્યોર્ દ્વારા બાકી 
રહલેા પદાથોના સગં્રહ અને નનકાલ માટે ઉપયોર્મા ં લેવામા ં આવતી પદ્ધનતઓમા ં નનમ્નબલબિતનો 
સમાવેર્ થાય છે:   

 જમીન પિ કિવામા ંઆવતો િગં્રિ ઉપયોર્ કરવામા ંઆવતી સૌથી સામાસય પદ્ધનત છે: મખુ્ય 
પ્રકારમા:ં  
 

- ઇમ્પાઉંિમેંટ સગં્રહ:  બાકી રહલેા પદાથોને એક બનંધયાર તળાવ જેવા ંમાળિામા ંઘટ્ટ 
પ્રવાહી સ્વરૂપ ે નનકાલ કરવામા ં આવે છે અને વધારાના પાણીને વૈકચ્લ્પક તળાવો, 
નીચેની નાળીઓ અને અંદરની નાળીઓ મારફત દૂર કરવામા ંઆવે છે. ઇમ્પાઉંડિિંર્ 
માળિાઓમા ં રચનાકૃત જમીન પરના બધંો, કુદરતી રીતે ભૌર્ોબલક રીતે તૈયાર 
થયેલી ઘાટીઓ કે િાઈઓ, અથવા િાણના િાિાઓનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે.  
 

- ડ્રાય સ્ટેડકિંર્: બાકી રહલેા પદાથોને વેક્મુ અથવા પે્રર્ર ડફલ્ટસગનો ઉપયોર્ કરી 
પાણી-રડહત બનાવાય છે જેથી બાકી રહલેા પદાથોને ત્યારબાદ સકૂી અન ે સ્થાયી 
માળિામા ંરાિી ર્કાય.   
 

- સ્ટોરેજ ઇન અંિરગ્રાઉસિ વકીંગ્સ (ભનૂમર્ત કામર્ીરીઓમા ં સગં્રહ): આ અબભર્મમા ં
ક્યારેક કચરાના નમશ્રણો અને નસમેંટને નમલાવીને, એક પેસ્ટ જેવુ ંઉત્પાદ તૈયાર કરવા 
માટે ક્યારેક કચરાના બાકી રહલેા પદાથોને ઘટ્ટ બનાવવાનો સમાવેર્ થાય છે, જેનો 
ઉપયોર્ રદબાતલ કરવામા ંઆવેલા ંભરૂ્ભગને ભરવામા ંકરવામા ંઆવે છે.  
 

- કાયમી ઢર્લો લીચ પેડ્સ અને ઢર્લો લીચ સ્પોઈલ્સ: લીબચિંર્ના હતેસૂર એક રેબિત 
રાવણ સગં્રહ અને સગં્રહણ પેિ પર મકૂવામા ંઆવેલા ઓરમાથંી સોલવટંને પસાર કરી 
તેના માધ્યમથી સકુંબલત અયસ્કના બનેલા સગં્રડહત ઢર્લા ંતૈયાર કરવામા ંઆવયા ંછે  
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 પેટા જલીય િગં્રિ:  એવા દેર્ો કે જ્યા ંઅવિેપન બાષ્ટ્પીભવન કરતા ંવધી જત ુ ંહોય, જેમ કે 
કેનેિા અને નોવે, પ્રવતગમાન પાણીના સગં્રહ સ્થાનોની આસપાસ બાકી રહલેા પદાથોને પાણીની 
સપાટીની નીચ ેરાિવા માટે પાણીના સગં્રહ માટેના બાધં અને માર્ાુંસતર માળિા રચી ર્કાય 
છે. આ પદ્ધનતનો ફાયદો એ છે કે તે સક્લ્ફડિક બાકી રહલેા પદાથોના ઓન્ટસિેર્ન અને સબંનંધત 
એનસિ નનષ્ટ્પાદનને અવરોધે છે.  
 

 દરિયાઈ અશદુ્ધદ્ ધનકાલનો ઉપયોર્ ક્યારેક સ્થળ-નનડદિષ્ટ્ટ પડરન્સ્થનતઓમા ં કરવામા ં આવે છે, 
ઉદાહરણ તરીકે ઉછચ એનસિ પ્થર નનકાલ જોિમ સાથેની સામગ્રીઓ માટે, અન/ેઅથવા એવા 
નવસ્તારો કે જ્યા ંકઠોર ભૌર્ોબલકતા, વધ ુપિતો વરસાદ અને ઉછચ નસન્સ્મક જોિમ પરંપરાર્ત 
બાકી રહલેા પદાથોની બાધં નનષ્ટ્ફળતાઓને નોંધપાત્ર બનાવે છે ત્યા ંજમીન આધાડરત નનકાલ 
ખબૂ ઉછચ જૈવનવનવધતા, આનથિક અથવા સાસં્કૃનતક મલૂ્યો સાથે આવરી લે છે. ઊંડી દરિયાઈ 
બાકી િિલેા પદાથોનો ધનકાલ નવનર્ષ્ટ્ટ રૂપથી બાકી રહલેા પદાથોન ે એક નનધાગડરત નનકાલ 
ધોરણ, હવા કાઢવા અને દડરયાઈ પાણી સાથેના નમશ્રણ(તારકતા ઘટાિવા માટે) હાસંલ કરવા 
માટે બાકી રહલેા પદાથોની સારવારનો સમાવેર્ કરે છે અને ત્યારબાદ ર્બેૂલા પાઇપ દ્વારા બાકી 
રહલેા પદાથોને દડરયાઈ સપાટી પર સપાટી પરની થમોટલાઈન અને ્ફુોડટક ઝોન સપાટીની 
નીચે પન્મ્પિંર્ કરીને નનકાલ કરતા ંપહલેા,ં જેથી બાકી રહલેા પદાથો એક ‘ઘનતા કરંટ’ બનાવે 
જે દડરયાની ઊંિાઈ સધુી ર્જય. જો કે, છીછિી દરિયાઈ બાકી િિલેા પદાથો ધનકાલને  
રાસાયબણક પ્રનતડક્રયાત્મક બાકી રહલેા પદાથો માટે કે જે માનવીય સ્વાસ્્ય અથવા છીછરા 
દડરયાઈ પયાગવરણ માટે સસંર્ીય જોિમ ઊભુ ંકરી ર્કે છે, એક સારી પદ્ધનત તરીકે સ્વીકારવામા ં
આવતુ ંનથી.  
 

 બર્ાડના ધનકાલની તલાકષગણ અલર્તાનો ઉપયોર્ દડરયા પર આધાડરત હીરાના િાણકામ 
માટે કરવામા ંઆવે છે.   તેમા ંનનક્ષ્ટ્ક્રય કાદવના નનકાલનો સમાવેર્ થાય છે, જે દડરયાઈ પાણી 
અને સીધી નાવ પરથી જુદી કરવામા ંઆવેલી નનક્ષ્ટ્ક્રય સામગ્રીની બનેલી હોય છે. 

  

 નદીમા ંબાકી િિલેા પદાથોનો ધનકાલ: આમા ંબાકી રહલેા પદાથોના નનકાલ માટે સડક્રય નદીનો 
સમાવેર્ કરવામા ંઆવ ે છે. આ પદ્ધનત સામાસય નથી અને તેને એક સારી પદ્ધનત માનવામા ં
આવતી નથી. તેનો ઉપયોર્ એવી પડરન્સ્થનતઓમા ં કરવામા ંઆવ ે છે જ્યા ંઅનતર્ય વરસાદ 
પિતો હોય, પવગતીય ભ-ૂપ્રદેર્ અને નસન્સ્મક પ્રવનૃિ અસય નવકલ્પનો ઉપયોર્ થવા દેતા ંનથી.  

 

બાકી રહલેા પદાથોનો નનકાલની િાણ પ્રવનૃિ દ્વારા સમાજને જે કંઈ મળી ર્કે છે અને તે પ્રવનૃિઓ સાથે 
સકંળાયેલ અસરોના િચગ વછચે વયાપાર-પણૂગતા સબંનંધત ચચાગમા ંઅગ્ર સ્થાને છે. બાકી રહલેા પદાથોના 
વયવસ્થાપન પરના નનણગયો સવગસામાસય રીત ેપયાગવરણીય અને સામાજજક અસરોની આકારણી મારફતે 
લેવામા ંઆવતા ંહોય છે જે નવકાસ માટેની મજૂંરી પવેૂ હાથ ધરવામા ંઆવે છે. ESIAએ સામાસય રીતે 
પદ્ધનતઓ અને મખુ્ય મદુ્દાઓ, નનયમનકારી કાયગરેિા, પરામર્ગક પ્રડક્રયા, સામાજજક અને પયાગવરણીય 
આધારરેિા, નોંધપાત્ર સામાજજક અને પયાગવરણીય અસરોના નવકલ્પ, અનમુાન અને મલૂ્યાકંનની 
નવચારણા, ઉપર્મન અથવા સરભર પર્લા,ં અને પયાગવરણીય અન ે સામાજજક વયવસ્થાપન અને 
વયવસ્થાપન યોજનાઓને આવરી લે છે.   
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બાકી રહલેા પદાથોના સગં્રહનુ ંઆયોજન માટેનો લાબંા ર્ાળાનો અબભર્મ મહત્વનો છે અને નનમ્નબલબિત 
બાબતો ર્ણતરીમા ંલેવી જોઇએ:  

 નનયમનોનુ ંઅનસુરણ   
 

 બાકી રહલેા પદાથોના સગં્રહ સનુવધાઓમા ં નનષ્ટ્ફળતા અથવા િરાબ દેિાવ ર્હન નકારાત્મક 
સામાજજક, પયાગવરણીય અને આનથિક પડરણામો ધરાવી ર્કે છે.    
 

 જણાયેલા બાકી રહલેા પદાથોની ઘટનાઓના મખુ્ય કારણો તીવ્ર વાતાવરણીય ઘટનાઓ, 
નસન્સ્મક પ્રવનૃિઓ અને/અથવા સરુબિત કામર્ીરીઓના નનયતં્રક લિણોની સમજદારીનો 
સામાસય અભાવ હોય છે.   
 

 પ્રારંબભક અને પ્રવતગમાન પરામર્ગ, માડહતીની વહેંચણી અન ેડહસ્સેદારો સાથેની વાતાગ અનનવાયગ 
છે.  

 
 

C. મખુ્ય ધનયમનો અને પિલે 

 

આંતિિાષ્રીય  

ઇંટરનેર્નલ કનમર્ન ઑન લાર્જ િેમ્સ (ICOLD) એક આંતરરાષ્ટ્રીય બબન-સરકારી સરં્ઠન છે જે િેમ 
એંજજનનયરીંર્ માટે જ્ઞાન અને અનભુવના આદાન-પ્રદાન માટે એક ફોરમ ઉપલબ્ધ કરાવે છે. ICOLD 
બાધં સરુબિતપણે, કાયગિમતાપવૂગક, કરકસરતાથી અને વાતાવરણ પ્રત્યે િરાબ અસરો ધરાવતા ંન હોય 
તે   રીતે બાધંવામા ંઆવે તેની િાતરી કરતા ં વયવસાયના અગ્રણીની ભનૂમકા નનભાવે છે. બાકી રહલેા 
પદાથો ઊભી કરતા ંબધંો સડહત મોટા ંબાધંોના ડિઝાઈનસગ, માબલકો અન ેઑપરેટસગને સઘન માર્ગદર્ગન 
ઉપલબ્ધ કરવામા ંઆવે છે.    
 

ધ ઇંટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઑન માઇનનિંર્ એંિ મેટલ્સ (ICMM), UNEP અને UNCTADની ભાર્ીદારીમા ં
“ગિુ પે્રક્ટટસ માઇનનિંર્” સરં્ાધનો પર એક વેબસાઇટ ચલાવે છે. તેમા ં બાકી રહલેા પદાથોના 
વયવસ્થાપન પર એક નવનર્ષ્ટ્ટ નવભાર્ છે.  
 

િાષ્રીય 

પ્રત્યેક સયાયિતે્ર પોતાની એક આર્વી ધારાસભા અને/અથવા બાકી રહલેા પદાથોના સગં્રહ અને અસય 
િાણ કચરાના વયવસ્થાપન પર કે જે સગં્રહણની સનુવધાઓ, લાઈસેંનસિંર્, વયવસ્થાપન, અહવેાલ-લેિન 
અને તેને બધં કરવા પર દેિરેિ રાિતી નનયમનકારી કાયગરેિા ધરાવે છે. દરેક સભ્ય માટે લાગ ુ
થવાપાત્ર કાયદાનુ ંપાલન કરવુ ંઅનનવાયગ છે.  
 
 

ધ માઇનનિંર્ ઍસોનર્એર્ન ઑફ કેનેિા (AMC) ની “ટકાઉિમ િાણ કામ તરફ” પહલેમા ંબાકી રહલેા 
પદાથોના વયવસ્થાપનના કાયગ દેિાવનો સમાવેર્ થાય છે. AMCની “ર્ાઈિ ટુ ધ મેનેજમેંટ ઑફ ટૈબલિંર્ 
ફેનસબલડટઝ ”મા ંબાકી રહલેા પદાથોની વયવસ્થાપન કાયગરેિા સાથે વયવસ્થાપન પદ્ધનતઓના અનકુલૂનને 
મલૂ્યાડંકત કરવા એક સ્વ-મલૂ્યાકંન અને િરાઈ નર્ષ્ટ્ટાચાર નવકનસત કરવામા ંઆવયો છે. કેનેડિયન સદંભગ 
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માટે નવકનસત કરવામા ં આવયા ં છે ત્યારે, આ સરં્ાધનો િાણોને અસરદાર બાકી રહલેા પદાથોના 
વયવસ્થાપનમા ંસહાયક બની ર્કે છે.  
 

એનસિ રોક ડે્રનેજને રોકવા તેમજ તેના ં નનયતં્રણ માટે નવી તકનીકો નવકનસત કરવા અને લાગ ુકરવા 
માટે કેનેિામા ંધ માઇન એસવાયનગમેંટ સ્રુલ ડે્રનેજ (MEND) કાયગક્રમનો અમલ કરવામા ંઆવયો હતો. 
ઉદ્યોર્, સરકાર અને NGOના પ્રનતનનનધઓની એક સનમનત દ્વારા નનદેનર્ત એક કેક્સરત કાયગક્રમ મારફત 
એનસિ રોક ડ્રેનેજ અને મેટલ લીબચિંર્ના સબંોધન કરતો કેનેિા હાલમા ંએકમાત્ર દેર્ છે.  
 

MEND એનસિ રોક અને ડ્રેનેજ ડરસચગના વૈનશ્વક જોિાણનો એક ભાર્ છે જેમા ંઇંટરનેર્નલ નેટવકગ ફૉર 
એનસિ નપ્રવેસર્ન (INAP), ધ ્એુસ એનસિ ડે્રનેજ ટેકનોલોજી ઇનનશ્યેડટવ, ધ ઓસ્રેબલયન સેસટર ફૉર 
નમનરલ્સ એિટેંર્ન એસિ ડરસચગ, ધ સાઉથ આડફ્રકન વૉટર ડરસચગ કનમર્ન અને ધ પાટગનરનર્પ ફૉર 
એનસિ ડે્રનેજ રેમેડિયેર્ન ઈન ્રુોપનોનો સમાવેર્ થાય છે.  
 

 

D. સકૂ્ષચત વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 
 

જોખમની આકાિણી:  સભંનવત સ્થળ-નનડદિષ્ટ્ટ અસરોના માર્ોની ઓળિ અને સ્થળ, બાધંકામ, કામર્ીરી 
અને કોઈપણ બાકી રહલેા પદાથો અથવા કચરો પ્થર સગં્રહની સનુવધાઓ અથવા બાકી રહલેા 
પદાથોના વયવસ્થાપનની અસય તકનીકો સાથે સકંળાયેલા જોિમની ઓળિ માટે એક જોિમ આકારણી 
પણૂગ કરવી જોઇએ. આકારણીના પડરણામોનો ઉપયોર્ એક વૈકચ્લ્પક નવશ્લેિણના અવકાર્ ઊભા ંકરવા 
માટે, અને કોઈપણ અસરો કે જે સનુવધા/ઓની ડિઝાઈન મારફત ઉપર્મન માટે જરૂરી હોય તેવી અસરને 
ઓળિી કાઢવા થવો જોઇએ.     
 

ઓછામા ંઓછી રીતે જોિમની આકારણીમા ંનીચેની બાબતો ધ્યાનમા ંલેવી જોઇએ:  
 .સ્થાન ન્સ્થનત અને બાકી રહલેા પદાથો અને/અથવા વેસ્ટ રોક ફેનસબલડટઝની સવેંદનર્ીલ 

પયાગવરણ અને અસરગ્રસ્ત સમદુાયોથી નનકટતા.  
 

 જેની વયવસ્થા કરવાની છે, ર્જળવી રાિવાના છે અને સગં્રહ કરવાનો છે તેવી બાકી રહલેા 
પદાથોની માત્રા, અન ે બાકી રહલેા પદાથો માટેની સગં્રહ સનુવધાઓની િમતા અને/અથવા 
િાણની અવનધ પર િરાબ પ્થરની માત્રા.  
 

 મોટી કુદરતી ઘટનાઓ જેમ કે ભકંૂપ અથવા તીવ્ર વરસાદની ઘટનાઓ દરનમયાન સગં્રહ 
સનુવધાઓ પર અસર.  
 

 અિડંિતતા વયવસ્થાપન નનયતં્રણોના સમાવેર્ન જેમ કે નછરો, નતરાિો અને નીચે ધસી જવા માટે 
બાકી રહલેા પદાથો ધરાવતી ડદવાલનુ ંનનરીિણ માટેની અસરકારકતા.  
 

 રેતી િેંચાઇ આવવી, તળીયાનો કચરો ધોવાઇ જવો અને સપાટી પરની માટી સડહત ઘસારાની 
અસરોને ઘટાિવા માટે િરાબ પ્થરોના િિકલાની પદ્ધનતઓની અસરકારકતા.   
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જોિમની આકારણી એંજજનનયરીંર્ ડિઝાઈન અને વયવસ્થાપન નનયતં્રણોની ઓળિ અને તેની અગ્રતા 
નક્કી કરવામા ંમદદરૂપ બનરે્.  

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિીઓ:  બાકી રહલેા પદાથો અને િરાબ પ્થરોના વયવસ્થાપન માટે 
જવાબદાર વડરષ્ટ્ઠ સચંાલક(કો)ની ઓળિ કરવી.   
 

 લેક્ષખત નીધત, પ્રરિયાઓ અને યોજનાઓ:  બાકી રહલેા પદાથો અને િરાબ પ્થરના વયવસ્થાપન 
માટેના માર્ગદર્ગક નસદ્ધાતં કામર્ીરી, સરુિા અને પયાગવરણીય દેિાવના નનરંતર સધુારા તરફી હોવા 
જોઇએ, જેને સમયાતંરે સમીિા અને મલૂ્યાકંનનો સહયોર્ પ્રાપ્ત થવો જોઇએ. િાણની સનુવધાઓ એ 
િાતરી આપતી હોવી જોઇએ કે તેમના દસ્તાવેજીકરણમા ં નનમ્ન કડટબદ્ધતાઓનો સમાવેર્ કરવામા ં
આવયો છે:  
 

1. આ કચરાને નનમ્નબલબિત નસદ્ધાતંો મજુબ સચંાબલત કરવા માટે બાકી રહલેા પદાથો અને/અથવા 
વેસ્ટ રૉક મેનેજમેંટ વ્હૂરચના તૈયાર કરો:  
 

a. બધો વિત, બાકી રહલેા પદાથો અને વેસ્ટ રૉકને લાગ ુથવાપાત્ર કાયદા, નનયમો અને 
આદેર્ો મજુબ સચંાબલત કરો.  
 

b. નવી સનુવધાઓ િાતે નદીની બાકી રહલેા પદાથોના નનકાલનો ઉપયોર્ કરર્ો નહીં. 
સરં્યની અવર્ણના માટે, આ વેસ્ટ રૉક િમ્પ અથવા બાકી રહલેા પદાથોના બાધંમા ં
વેસ્ટ રૉક અને બાકી રહલેા પદાથોની સામગ્રીઓના નનકાલને લાગ ુપિત ુ ંનથી, જે નદી 
વયવસ્થાના આવરાની અંદર બાધંવામા ંઆવયા હોય, જ્યા ંઆવા માળિાઓની રચના 
િરાબ સામગ્રીને ર્જળવી અને સગં્રહી રાિવા માટે કરવામા ંઆવી હોય છે. (એ નોંધી 
લો કે કોઈપણ િાણ સનુવધાઓ કે જે હાલમા ંનદી બાકી રહલેા પદાથોના નનકાલનો 
ઉપયોર્ કરી રહી છે તેને સભ્યોના RJC પ્રમાણીકરણમા ંસામેલ કરી ર્કાર્ે નહીં. આ 
સનુવધાઓને પ્રમાણીકરણમાથંી બાકાત રાિવામા ંઆવરે્, પરંત ુઅસય તમામ સલંગ્ન 
COP જોર્વાઈઓ લાગ ુથરે્.)  
 

c. એવી ઘટનાઓમા ંમાત્ર દડરયાઈ બાકી રહલેા પદાથોનો ઉપયોર્ કરો જ્યા:ં  
i. નવકલ્પોનુ ં એક સપંણૂગ પયાગવરણીય અને સામાજજક નવશ્લેિણ હાથ 

ધરવામા ંઆવ્ુ ંજે એવુ ંદર્ાગવે છે કે દડરયાઈ બાકી રહલેા પદાથોના 
નનકાલથી જમીન આધાડરત બાકી રહલેા પદાથોની સનુવધા કરતા ં
ઓછી પયાગવરણીય અને સામાજજક અસરો અને જોિમો ઊભા ંથાય છે, 
અને  

ii. એ બાબતને નવજ્ઞાનની રીતે દર્ાગવી ર્કાય છે કે દડરયાકાઠંાના 
સસંાધનો પર કોઈ નોંધપાત્ર પ્રનતકળૂ અસર પડરણમી નથી, અન ે

iii. બાકી રહલેા પદાથો થમોટલાઇન અને ્ફુોડટક ઝોનની સપાટીની નીચ ે
સમરુના પાણીમા ંમટુત કરવામા ંઆવી હતી. 
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d. માળિાર્ત ન્સ્થરતાની િાતરી આપતા ં હોય, અને આસપાસના વાતાવરણ અન ે
સ્થાનનક સમદુાયોનુ ંસરંિણ કરતા ંહોય એવા ંસ્થળ-નનડદિષ્ટ્ટ બાકી રહલેા પદાથો અન ે
વેસ્ટ રૉક વયવસ્થાપન દેિાવ ધોરણોને અપનાવો અને વળર્ી રહો.  
 

e. િાણકામની ભૌનતક અને જીઓકેનમકલ લાિબણકતાઓને નક્કી કરવાનુ ંહાથ ધરો જેથી 
એનસિ રૉક ડ્રેનેજ અન ેમેટલ લીબચિંર્માથંી ઉદભવતી સભંનવત અસરોને સચંાબલત અને 
ઓળિ કરી ર્કાય.   
 

f. અંનતમ કચરાના અસય સલંગ્ન ડહસ્સેદારો સાથે ફાયદાકારક ઉપયોર્ માટેની તકોને 
ઓળિો.   
 

g. બાકી રહલેા પદાથો અને વેસ્ટ રૉક વયવસ્થાપન અંરે્ ડહસ્સેદારો સાથ ે  પ્રારંબભક અન ે
પ્રવતગમાન પરામર્ગ, માડહતીની વહેંચણી અને વાતચીત હાથ ધરો.  

 

2. નનમ્ન બાબતો માટે દસ્તાવેજ અને અસરકારક પ્રડક્રયાઓ લાગ ુકરો:  
a. બાકી રહલેા પદાથો અને વેસ્ટ રૉક માટે સામગ્રીની હરેફેર, સમાવેર્ન અને 

નનયમનકારી પ્રડક્રયાઓ;  
b. બાકી રહલેા પદાથો અને વેસ્ટ રૉક સગં્રહ સનુવધાઓના સ્થળ, રચના, બાધંકામ, 

કામર્ીરી અને તેને બધં કરવા માટે એવી રીતે કે માળખુ ંન્સ્થર રહ,ે પાણીની ગણુવિા 
સરંબિત રહ ેઅને નનડહત સામગ્રી જળવાય રહ ેઅને નનયમનકારી જરૂડરયાતોને અનરુૂપ;   

c. દૂનિત સ્થળોની ઓળિ, આકારણી વયવસ્થાપન, વયવસ્થાપન અને/અથવા 
રેમેડિએર્ન.  

 

3. સમીિા કરો, નનરંતર નવી ઉદ્યોર્ પદ્ધનતઓનો પડરચય આપો અને તેને સધુારતા રહો.  
a. સમીિા અને નનરંતર સધુારાના ચાલ ુ કાયગક્રમોને હાથ ધરવા માટે  અનકુલૂનર્ીલ 

વયવસ્થાપન આયોજન અને પ્રડક્રયાઓ.  
 

 િેકડગ કીધપિંર્ અને અિવેાલ લેખન :  બાકી રહલેા પદાથો અને વેસ્ટ રૉક વયવસ્થાપન યોજનાના એક 
ભાર્રૂપ,ે અથવા તેના ંઉમેરામા,ં એવા ંરેકર્ડગસની ર્જળવણી જરૂરી બને છે જે એ ઓળિી કાઢે કે:  

 કમગચારીઓની ભનૂમકા અને જવાબદારીઓ;  
 દરેક હોદ્દાની વયાખ્યાયીત જવાબદારીઓ સાથે લઘતુમ જ્ઞાન અને તેના મજુબની 

જરૂડરયાતો;  
 બાકી રહલેા પદાથો અને િાણ કચરાના સગં્રહના મખુ્ય ઘટકો અને સ્થળ;   
 પડરવતગનના વયવસ્થાપન માટેની પ્રડક્રયાઓ અને પદ્ધનતઓ;  
 બાકી રહલેા પદાથો અને િાણ કચરાના સગં્રહના દેિાવનુ ંદસ્તાવેજીકરણ અને નવશ્લેિણની 

જરૂડરયાતો;   
 અહવેાલ-લેિનની જરૂડરયાતો (વૈધાનનક અન ેડહસ્સેદારી).   

 

 તાલીમ અને િચંાિ :  બાકી રહલેા પદાથો અને િરાબ પ્થરની સનુવધાઓ પર કાયગરત તમામ 
કમગચારીઓ સડહત કોંરાટટસગ અને આપનૂતિકારોને યોગ્ય તાલીમ ઉપલબ્ધ થવી જ જોઇએ. તમામ 
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સલંગ્ન કમગચારીઓ બાકી રહલેા પદાથો અને િાણ કચરાના વયવસ્થાપન યોજના, તમેની સબંનંધત 
ભનૂમકાઓ અને જવાબદારીઓ નવરે્ની સમજ ધરાવતા હોવા જોઇએ – િાસ કરીને સગં્રહ માટેના 
કાયગદેિાવના દૃશ્ય નનદેર્નની ભનૂમકામા.ં અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અને ડહસ્સેદારો સાથે બાકી રહલેા 
પદાથો અને િરાબ પ્થરોની સનુવધા સાથે સકંળાયેલા કોઈપણ નોંધપાત્ર આનથિક, ર્જહરે સ્વાસ્્ય 
અને સરુિા, સામાજજક, અને પયાગવરણીય જોિમોની ઓળિ, આકારણી અને વયવસ્થાપન માટે 
પરામર્ગ કરો.  

 

E. વધ ુમારિતી 
 

નનમ્નબલબિત વેબસાઈટ્સ બાકી રહલેા પદાથો અને િાણ કચરાના વયવસ્થાપન પર વધ ુમાડહતી ધરાવે 
છે:  

 મોટા ંબાધંો પરનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય કમીર્ન  
www.icold-cigb.net/ 

 િાણકામ – બાકી રહલેા પદાથોની સારી પદ્ધનતઓ પરની વબેસાઈટ્સ  
www.goodpracticemining.com/tailings/ 

 ICMM “િાણકામ અને જૈવનવનવધતા માટે સારી પદ્ધનતઓનુ ંમાર્ગદર્ગન”  
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 આંતરરાષ્ટ્રીય નાણાકીય કોપોરેર્ન (આઇએફસી) પયાગવરણીય સ્વાસ્્ય અને સરુિા 
માર્ગદનર્િકાઓ – િાણકામ (ડિસેમ્બર 2007)  
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/gui_EHSGuidelines2007_Mini
ng/$FILE/Final+-+Mining.pdf  

 નેવાિા ડિનવઝન ઑફ એસવાયનગમેસટલ પ્રૉટેટર્ન – સ્ટેછ્ટુ્સ એસિ રેગલેુર્ન  
http://ndep.nv.gov/ADMIN/NRS.HTM  

 માઇનીંર્ ઍસોનર્એર્ન ઑફ કેનેિા – અ ર્ાઈિ ટુ ધ મેનેજમેંટ ઑફ ટેઇબલિંર્ ફેનસબલડટઝ  
www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/tailingsguide.pdf 

 માઇનીંર્ ઍસોનર્એર્ન ઑફ કેનેિા – ટેઇબલિંગ્સ એસેસમેંટ પ્રોટોકૉલ (2007)   
www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/2007_Protocols/TAILINGS_PROTO
COL_2007.pdf  

 િેવલનપિંર્ એન ઑપરેર્ન, મેઇંટેનસસ એસિ સવેઇલસસ મેસ્અુલ ફોર ટેઇબલિંગ્સ એસિ વૉટર 
મેનેજમેંટ ફેનસબલડટઝ 

www.mining.ca/www/media_lib/MAC_Documents/omsguideeng.pdf  

 બાકી રહલેા પદાથોના વયવસ્થાપન માટે શ્રેષ્ટ્ઠ પદ્ધનતઓની માર્ગદનર્િકાઓ  
www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-TailingsHandbook.pdf 

 માઇન એસવાયનગમેંટ સ્રુલ ડે્રનેજ(એમઈએનિી) પ્રોગ્રામ – કેનેિા  
http://www.nrcan.gc.ca/mms-smm/tect-tech/sat-set/med-ndd-eng.htm 

 ઇંટરનેર્નલ નેટવકગ ફોર એનસિ નપ્રવેસર્ન (આઇએનએપી)  
http://www.inap.com.au/ 

 ગ્લૉબલ એનસિ રૉક ડે્રનેજ (જીએઆરિી) ર્ાઈિ 

http://www.gardguide.com/index.php/Main_Page 

 ઓસ્રેબલયન સસેટર ફોર નમનરલ્સ એિટેંર્ન એસિ ડરસચગ (એસીએમઈઆર)  
www.acmer.uq.edu.au/ 

 એનસિ ડ્રેનેજ ટેકનોલોજી ઇનનશ્યેડટવ(એિીટીઆઇ) મેટલ માઇનનિંર્ ઇનનશ્યેડટવ 

www.unr.edu/mines/adti 

 પાટગનરનર્પ ફોર ડે્રનેજ રેમેડિએર્ન ઇન ્રુોપ (પીએિીઆરઈ)  

file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/September-12/www.icold-cigb.net/
http://www.goodpracticemining.com/tailings/
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
http://ndep.nv.gov/ADMIN/NRS.HTM
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/September-12/www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/TSM_Publications/tailingsguide.pdf
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/2007_Protocols/TAILINGS_PROTOCOL_2007.pdf
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/2007_Protocols/TAILINGS_PROTOCOL_2007.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/September-12/www.mining.ca/www/media_lib/MAC_Documents/omsguideeng.pdf
http://www.ret.gov.au/resources/Documents/LPSDP/LPSDP-TailingsHandbook.pdf
http://www.inap.com.au/
http://www.gardguide.com/index.php/Main_Page
http://www.acmer.uq.edu.au/
http://www.unr.edu/mines/adti
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www.padre.imwa.info 

 સાઉથ આડફ્રકન વૉટર ડરસચગ કનમર્ન (િબલ્્આુરસી ઓફ સાઉથ આડફ્રકા)  
www.wrc.org.za 

 નમનરલ્સ કાઉન્સસલ ઓફ ઓસ્રેબલયા – એંિયડુરિંર્ વેલ્્ ુર્ાઈિસસ િૉક્મુેંટ  
www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0005/19832/EV_GuidanceForImplement
ation_July2005.pdf 

http://www.padre.imwa.info/index.html
http://www.wrc.org.za/
http://www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0005/19832/EV_GuidanceForImplementation_July2005.pdf
http://www.minerals.org.au/__data/assets/pdf_file/0005/19832/EV_GuidanceForImplementation_July2005.pdf


  126 

 

પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
(COP 3.4) ઉર્જગ અને કુદરતી સરં્ાધનોનો ઉપયોર્ 

A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્ય   
 

એક પ્રડક્રયાની કાયગિમતા એ ઈનપટુના આપલે મલૂ્ય માટે આઉટપટુનુ ંમલૂ્ય છે. ઈનપટુના તલુનાત્મક 
નાના મલૂ્ય માટે આઉટપટુનુ ંવધ ુમોટા મલૂ્ય દ્વારા વધ ુઉંચી કાયગિમતા પ્રાપ્ત કરવામા ંઆવ ેછે. 
સરં્ાધનોની કાયગિમતાના પ્રયાસો મોટાભારે્ પાણી અન ેઉર્જગના ઈનપટુ્સ એટલ ેકે રોકવામા ંઆવતા 
સ્ત્રોતો ઉપર કેક્સરત થાય છે. 
અન્શ્મભતૂ ઇઁધણો જેવા કે કોલસો, િનનજ તેલ અન ેકુદરતી રે્સ એ ઉર્જગના એવા સ્ત્રોતો છે કે જે લાિો 
વિોના સમયર્ાળા દરનમયાન બસયા હતા. અન્શ્મભતૂ ઇઁધણના ઉપયોર્માથંી ઉત્પન્ન થતા ગ્રીનહાઉસ 
વા્ઓુ જેવા કે કાબગન િાયોકસાઈિ (CO2), નમથેન (CH4) અન ેનાઈરસ ઓકસાઈિ (NO2) પ ૃ્ વીની 
સપાટીના તાપમાન અન ેઆબોહવાન ેપ્રભાનવત કરે છે. 
(સ્ત્રોત: RJCની  આચાર સડંહતામાથંી સબંિપ્તરૂપે ઉતારવામા ંઆવેલ). 
 

COPનો ઉર્જગ વપરાર્ અન ેકુદરતી સરં્ાધનોનો નવભાર્ બધી જ સવલતને લાગ ુપિે છે. 
 

B. ઘટનાની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

કુદરતી સ્ત્રોતો જેવા કે ઉર્જગ અને પાણીએ ધધંામા ંકે વયવસાયમા ંમહિમ રીત ેકાયગિમતાના કેસરમા ંછે. 
કાયગિમતામા ંબચતો કરવા માટેની સૌથી વધ ુપ્રભાવર્ાળી રીતો પૈકીની એક રીત છે. તેમના ભવનો 
અન ેસવલતમા,ં ઉત્પાદનની પ્રડક્રયાઓમા ંઅને અંનતમ વપરાર્ના ઉત્પાદનોમા ંકરી ર્કાય છે. 
ઉર્જગ કાયગિમતાની મજબતૂ દલીલો પૈકીની એક દલીલ એ છે કે તેના ફાયદાઓની મોટેભારે્ સરળતાથી 
આર્ાહી કરી ર્કાય છે, માપન કરી ર્કાય છે અન ેર્ણતરી કરી ર્કાય છે. વયવસાયો કે ધધંાઓ નીચેની 
બાબતો સડહતની ઘણી રીત ેઉર્જગની બચત કરી ર્કે છે. 

 કાયગિમ પ્રકાર્ વયવસ્થાનુ ંસ્થાપન કરીન.ે 

 નકામી કે વેિફાઈ જતી ઉષ્ટ્માને પકિી રાિીને અન ેતેનો પનુઃ ઉપયોર્ કરીન.ે 

 નનયનમત સબૂચબધ્ધ રીત ેઉપકરણની ર્જળવણી. 

 ભવનોને ઈસસ્્લુેટીંર્ કરીન.ે 

 ર્રમી આપતી અન ેઠંિી આપતી વયવસ્થાઓ માટેના ટાઈમસગ. 

 ઉર્જગની રક્ષ્ટ્ટએ કાયગિમ એવા ઓફીસ ઉપકરણો. 

 ર્રમ પાણીના ઉપયોર્ન ેઘટાિીને  

 ઉપકરણ અન ેપ્રડક્રયાની શ્રેષ્ટ્ઠતા 

 જ્યારે તે ચલાવવાની જરૂર ન હોય ત્યારે બધી જ લાઈટો અન ેઉપકરણ બધં કરીન.ે 
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ધધંાઓ કે વયવસાયોએ તેમની કામર્ીરીઓ અન ેસવલતમા ંપાણીનો વધ ુકાયગિમ રીત ેઉપયોર્ કરીન ે
અન ેતેના ઉપર પ્રડક્રયા કરીન ેતેમાથંી નોંધપાત્ર િચગ બચતો પણ ઉત્પન્ન કરેલ છે. આવી તકોમા ં
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે. 

 ટપકતા અન ેનીતરતા થતા પાઈપોને મજબતૂ બનાવીન ેકે સાધંીન ે 

 ધધંા કે વયવસાયમા ંપાણીની બચત કરતા ઉપસાધનોનુ ંસ્થાપન કરીન ે(સ્થાનનક પાણીના 
મિંળો સામાસય રીત ેસલાહ પરુી પાિી ર્કે છે.) 

 પાણીનો નનકાલ કરવા કરતા પનુઃ ઉપયોર્ માટે પાણી ઉપર પ્રડક્રયા કરવા માટે ધ્યાન આપવુ.ં 

 જ્યા ંકાલગ્રસ્ત ટેકનનકો ઉપલબ્ધ હોય ત્યા ંપાણીના ઉપયોર્ કરવાનુ ંટાળવુ ંદા.ત. સામગ્રીઓન ે
સાફ કરવા માટે અથવા વહન કરવા માટે. 

 નનમ્ન ગણુવિાવાળા પીવા યોગ્ય પાણીની અવેજી ર્ોઠવણ (પયાગવરણીય અન ેસામાજીક 
મલૂ્ય). 

 પ્રડક્રયાઓ માટે જરૂરી પાણીની લઘિુમ માત્રા નનધાગડરત કરવી અન ેજ્યા ંર્ક્ય હોય ત્યા ં
સધુારાઓ કરવા. 

 

પાણી અન ેઉર્જગના વપરાર્નુ ંમાપન કરવાની ડક્રયા ધધંામા ંકઈ તકો અન્સ્તત્વ ધરાવી ર્કે છે તેની ર્ોધ 
કરી ર્કે છે. 
 

                                                                                 
            ,                                                        ). 
 

અન્શ્મભતૂ ઇઁધણનો બબનકાયગિમ ઉપયોર્ પયાગવરણ કે આબોહવાના ફેરફાર તરફ દોરી જતા ગ્રીનહાઉસ 
રે્સોના યોર્દાનને વધ ુતીવ્ર બનાવી ર્કે છે. ગ્રીનહાઉસ રે્સો દ્વારા સર્જગયેલ આબોહવાના ફેરફારોએ 
સમગ્ર નવશ્વના સમદુાયો દ્વારા જેમનો સામનો કરવામા ંઆવી રહલે છે તેવા સૌથી ર્ભંીર પિકારો પૈકીનો 
એક પિકાર છે. ગ્રીનહાઉસ વા્મુા ંઘટાિો એ મોટા ધધંા કે વયવસાય માટે સરળ કે ઉપ્કુત નથી. મોટા 
ભાર્ના પર્લાઓ ઉર્જગના વપરાર્ અન ેગ્રીનહાઉસ વા્નુા સ્ત્રાવોમા ંઘટાિો કરીન ેનફો વધારીન ેલાબંા 
ર્ાળે રૂનપયાની બચત કરરે્. ઉર્જગના વપરાર્ અન ેગ્રીનહાઉસ વા્નુા સ્ત્રાવોનો ઘટાિો કરવાની બાબતન ે
ધધંાન ેએક ર્ન્ટતર્ાળી વયાવસાનયક ફાયદો પરુો પાિતી તક તરીકે જોવાવી જોઈએ. 
 

કાબગન કે સ્ત્રાવોનુ ંરેિીંર્ અમકુ બર્જરોમા ંઉપલબ્ધ બસ્ુ ંછે. તે સામાસય રીત ેસરકાર કે કેક્સરય સિા દ્વારા 
ચલાવવામા ંઆવ ેછે અન ેસ્ત્રાવો કે સ્ત્રાવોને ઘટાિવા માટે વયવસાયો માટે કરકસર્ટુત પ્રોત્સાહન પરુા 
પાિવાનો હતે ુધરાવે છે. કાબગન ઓફસેટસ સામાસય રીત ેવેપારી કે નફા માટે નહી તેવા પરુા પાિનાર 
દ્વારા ર્ોઠવવામા ંઆવેલ સ્ત્રાવો કે સ્ત્રાવોને ઘટાિવા માટેના કાયોનો ઉલ્લિે કરે છે. ઓફસેટ પધ્ધનતઓ 
વિૃો વાવવા, પનુઃ પ્રાપ્ય ઉર્જગનુ ંરોકાણ, ઉર્જગની ર્જળવણી અન ેનમથેનનુ ંગ્રહણ જેવી બાબતોનો સમાવેર્ 
થાય છે. આ માર્ોની અંનતમ અસરકારકતા અંરે્ દલીલો કે વાદનવવાદો છે. તેમને પડરવહન સડહતની 
સવલત અન ેકામર્ીરીઓ દ્વારા થતા ઉર્જગના વપરાર્ અન ેસ્ત્રાવોન ેઘટાિવા માટેના વધ ુપ્રત્યિ 
પ્રયત્નોની મદદરૂપ બાબત તરીકે જોવા જોઈએ. 
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C. મિત્વના ધનયમનો: 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
ઉર્જગ અન ેપાણીની ઉપયોર્ીતા અંરે્ની ર્જગનૃતમા ંમહત્વની પ્રર્નતઓ થવા છતા ંસાપેિ રીત ેબહ ુજ 
ઓછા સવગસામાસય ગણુવિાના ધોરણો અન્સ્તત્વ ધરાવ ેછે. મોટાભાર્ના ઉર્જગ કે પાણીના લેબબલિંર્ના 
કાયગક્રમો, લઘિુમ કાયગિમતાના ધોરણો અન ેબાધંકામની આચારસડંહતાઓ સ્વૈચ્છછક છે અન ેઉદ્યોર્ના 
નવભાર્ અન ેસ્થાનના આધાર અલર્ અલર્ હોય છે. તેમ છતા ંજ્યા ંઉપલબ્ધ હોય ત્યા ંતેઓ અલર્ 
અલર્ ઉત્પાદનો અન ેપ્રડક્રયાની પસદંર્ીઓ વછચ ેતલુના કે સરિામણીના માધ્યમો પરુા પાિી ર્કે છે. 
 

આબોહવા પડરવતગન (1994) ઉપરની સં્ ટુત રાષ્ટ્રની બધંારણીય સમજૂતીને લર્ભર્ સાવગનત્રક સભ્યપદ 
પ્રાપ્ત કરીન ે192 દેર્ો દ્વારા માસય કરવામા ંઆવેલ છે. ગ્લોબલ વોનમિંર્ને ઘટાિવા માટે શુ ંકરી ર્કાય 
અન ેઅનનવાયગ ફેરફારોનો સામનો કેવી રીત ેકરવો તે અંરે્ નવચારણા ર્રૂ કરવા માટે આબોહવા 
પડરવતગનની કસવેર્નની રચના કરવામા ંઆવી હતી. કયોટો પ્રોટોકોલ એ સમજૂતી સબંનંધત એક વધારો 
છે. સમગ્ર નવશ્વમા ંગ્રીનહાઉસ રે્સના સ્ત્રાવને ઘટાિવા માટે તે તે સહી કરનારા દેર્ો માટેનો કાનનૂી રીત ે
બધંનકતાગ કસવેસર્ન છે. 
 

િાષ્રીય કાયદો 
પાણી અન ેઉર્જગની કાયગિમતા માટે સરકારો રાષ્ટ્રીય અને પ્રાદેનર્ક કિાઓએ મોટેભારે્ નનયમનો 
માર્ગદર્ગક સચૂનો અન ેઉદ્યોર્ોના લક્ષ્યો નક્કી કરે છે. કસવેસર્ન હઠેળ, સરકારો માટે ગ્રીનહાઉસ રે્સોના 
સ્ત્રાવો માટે રાષ્ટ્રીય વ્હૂો ર્રૂ કરવા જરૂરી છે. આ બાબત સ્ત્રાવો કે સ્ત્રાવોના ઘટાિાઓ માટેના રાષ્ટ્રીય 
લક્ષ્યોનો સમાવેર્ કરી ર્કે છે અન ેજે ઉર્જગ અન ેસરં્ાધનોના ઉપયોર્ સબંનંધત નવનર્ષ્ટ્ટ કાયદા અન ે
નનયમનોનો સમાવેર્ કરે છે. 
 

આ ઝિપથી પડરવતગન પામતો નવસ્તાર હોવાથી, ઉર્જગ અન ેસરં્ાધનોના ઉપયોર્ સબંનંધત કાનનૂી 
જરૂડરયાતો અન ેધધંાકીય પ્રોત્સાહનો સાથે તાલ નમલાવવો જરૂરી છે. 
 

D. સચુવાયેલ વ્યવસ્થાપન અક્ષભર્મ 

 

જોખમ મલુયાકંન: સરં્ાધનના ઉપયોર્ની ર્ભંીરતા અન ેપ્રભાવનુ ંમલુ્યાકંન કરવા માટે ધધંાના સજંોર્ો 
માટે ઉબચત જોિમનુ ંમલુ્યાકંન હાથ ધરો. જો ઉબચત લારે્ તો કાયગિમતા વધારવા માટેની તકો ર્ોધી 
કાઢો. પાયાના જોિમ મલૂ્યાકંનની ટેમ્પ્લેટ માટે પડરનર્ષ્ટ્ઠ 1 જુઓ. 
 

નીચેના માપદંિો સહાયતા કરી ર્કે તેમ છે કે કેમ તે નક્કી કરવામા ંજોિમનુ ંમાપન મદદ કરરે્.: 
 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: સ્ત્રોત કાયગિમતા માટેની જવાબદારી પયાગવરણીય વયવસ્થાપન 

ભનૂમકાનો ભાર્ બની ર્કે છે. 

 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ: સરં્ાધનની કાયગિમતા ઉપરની એક લેબિત નીનત તૈયાર કરો. 
ધધંાના નનણગય લેવાની પ્રડક્રયામા ંકાયગિમતાના પ્રસરં્ો ઉપર ધ્યાન કરવા માટેની પ્રડક્રયાઓ 
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નવકસાવો. કાયગિમતાના પર્લાઓ માટેની તકો ર્ોધી કાઢવા માટેની હાલની કાયગ સબંનંધત 
પ્રડક્રયાઓની સમીિા કરો. કાયગિમતા સધુારણાઓ માટે લક્ષ્યો નક્કી કરવા ઉપર ધ્યાન આપો. 

 દસ્તાવેજો િાખવા: સરં્ાધનના ઉપયોર્ની નોંધો કે ચોપિાઓ રાિો. આ બાબત લક્ષ્યો સામ ે
િચગની રક્ષ્ટ્ટએ અસરકારક સધુારાઓ ર્ોધી કાઢવામા ંઅન ેપ્રર્નતનુ ંમાપન કરવામા ંમદદ 
કરરે્. 

 તાલીમ: જ્યા ંયોગ્ય લારે્ ત્યા ંકમગચારીઓન ેધધંાની નીનત અન ેપ્રડક્રયાઓ ઉપર તાલીમ પરુી 
પાિો. 

 

E. વધાિાની મારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટો ઉર્જગ અન ેકુદરતી સ્ત્રોતો ઉપર વધારાની માડહતી ધરાવે છે: 
 

 પયાગવરણીય સરુિા સસં્થા, અમેડરકા - વોટરસેસસ  
www.epa.gov/watersense/  

 પયાગવરણીય સરુિા સસં્થા, નવટટોડરયા -કસઝવીંર્ એનજી  
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_energy.asp  

 પયાગવરણીય સરુિા સસં્થા, નવટટોરીયા - કસઝવીંર્ વોટર  
www.epa.vic.gov.au/bus/resource_efficiency/conserve_water.asp  

 સામાજીક જવાબદારી માટેના કામકાજ - ઉર્જગ કાયગિમતા પ્રસરં્ની સબંિપ્ત માડહતી. 
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49765  

 સામાજીક જવાબદારી માટેનુ ંકામ - પાણીના પ્રસરં્ોની સબંિપ્ત માડહતી  
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49620 

 અથગ સ્કોટલેસિના નમત્રો - હડરયાળીની મસુાફરીનુ ંઆયોજન. 
www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=factsheet7  

 હવામાન પડરવતગન ઉપરનો સં્ ટુત રાષ્ટ્રોની બધંારણીય સમજૂતી - મહત્વની પષૃ્ટ્ઠભનૂમ  
unfccc.int/essential_background/items/2877.php  

 ઈસટરનેર્નલ એમીસસસ રેડિિંર્ એસોનસએર્ન. 
www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php  

 કાબગન ફુટનપ્રસટ - તમારી અસરને ઘટાિવી. 
www.carbonfootprint.com/  

 કાબગન કેટેલોર્- કાબગન ઓફસેટ િીરેટટરી  
www.carboncatalog.org/  

 ગ્રીનહાઉસ રે્સ પ્રોટોકોલ ઈનીર્ીએટીવ - વયાવસાનયક પ્રમાણ  
www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard  

 સામાજીક જવાબદારી માટેના કામ - હવામાન પડરવતગનના પ્રસરં્ની ટૂંકી માડહતી 
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=48802  

http://www.epa.gov/watersense/
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.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49765
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=49620
http://www.green-office.org.uk/audit.php?goingto=factsheet7
http://unfccc.int/essential_background/items/2877.php
http://www.ieta.org/ieta/www/pages/index.php
http://www.carbonfootprint.com/
http://www.carboncatalog.org/
http://www.ghgprotocol.org/standards/corporate-standard
http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=48802


  130 

 

પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
(COP ૩.5)  જૈવવૈનવધ્ય 

A. વ્યાખ્યાઓ અને સયુોગ્યતા 
 

જૈવવૈનવધ્યનો અથગ થાય છે વધારાના જમીન ઉપરના, દડરયાઈ અન ેઅસય પ્રવાહી જીવસકૃ્ષ્ટ્ટઓ અન ે
પયાગવરણીય સકુંલો કે જેનો તેઓ ભાર્ છે તે સડહતના બધા જ સ્ત્રોતોમા ંરહલેી જીવતં સજીવ 
રચનાઓમા ંરહલેી પડરવતગનિમતા, આ બાબતમા ંપ્રર્જનતઓ અંદરની જૈવવૈનવધ્યતા, પયાગવરણીય 
વયવસ્થાઓની અન ેપ્રર્જનતઓ વછચ ેવૈનવધ્યતાનો સમાવેર્ થાય છે. જૈવવૈનવધ્યતા બધી જ જીવતં 
બાબતોન ેઆવરી લે છે, માનવ જીવોથી લઈન ેસકૂ્ષ્મ જીવરચનાઓ અન ેજેમા ંતેઓ રહ ેછે તે 
નનવાસસ્થાનો, અન ેતે વયડકતર્ત પ્રર્જનતઓની અંદર ઉત્પનત સબંનંધત સામગ્રીનો પણ સમાવેર્ કરે છે. 
 

રબિત નવસ્તારનો અથગ થાય છે એક ભૌર્ોબલક રીત ેનક્કી કરવામા ંઆવેલ નવસ્તાર કે જે નવનર્ષ્ટ્ટ 
ર્જળવણીના હતેઓુ પ્રાપ્ત કરવા માટે નક્કી કરવામા ંકે નનયમન કરવામા ંઅન ેઅંકુનર્ત કરવામા ંઆવ ે
છે. 
(સ્ત્રોત: જીવસકૃ્ષ્ટ્ટ સબંનંધત વૈનવધ્ય ઉપરનુ ંકસવેસર્ન, www.cbd.int)   
 

મહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તારો એ રબિત નવસ્તારો અન ેઅસય વહીવટી પ્ર્નુ્ટતઓ મારફત 
જૈવનવનવધતાની ર્જળવણી માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્થાનો છે. તેઓન ેપ્રર્જનતઓની વસ્તીઓન ે
ર્જળવવામા ંતેમના મહત્વના આધાર રાષ્ટ્રીય રીત ેઓળિવામા ંઆવ ેછે. 
 

(સ્ત્રોત: 
http://www.iucn.org/about/union/secretariat/offices/iucnmed/iucn_med_programme/species/ke
y_biodiversity_areas/)  
 

જૈવવૈનવધ્યનો COPનો નવભાર્ માઈનનિંર્ સવલત સાથેના બધા જ સભ્યો લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 
જોર્વાઈઓ ૩.5.1 અન ે૩.5.2 વૈનશ્વક વારસાનો કે રબિત નવસ્તારનો દરજ્જો નક્કી કરવામા ંઆવ ેતે 
પહલેા ંકામર્ીરીમા ંરહલે માઈનનિંર્ સવલતન ેપાછલી અસરથી લાગ ુપિતી નથી. 
 

COP ૩.5 જૈવવૈનવધ્યની જોર્વાઈઓ COP 2.11 સામદુાનયક જોિાણ અન ેનવકાસ, COP ૩.1 
પયાગવરણીય રિા,  COP ૩.2 જોિમી પદાથો COP ૩.૩ નકામા પદાથો અન ેસ્ત્રાવો,  COP 4.4 અસર 
મલૂ્યાકંન,  COP 4.5 િાણ પણૂાગહનૂત આયોજન અન ેCOP 4.6 ટકાઉ િમતાની ર્જણ કરવાની 
જોર્વાઈઓ સાથે સયંોજનમા ંઅમલમા ંમકુાવી જોઈએ. 
 

B. ઘટનાની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

માઈનનિંર્ પ્રવનૃત પ્રત્યિ રીત ેઅન ેપરોિ રીત ેએમ બનં ેરીત ેયોજનાના સમગ્ર જીવનચક્ર દરનમયાન જૈવ 
નવનવધતાન ેપ્રભાનવત કરવાની િમતા ધરાવે છે. જ્યારે માઈનનિંર્ પયાગવરણીય રીતે અથવા સામાજીક 
રીત ેસવંેદનર્ીલ નવસ્તારોમા ંથાય છે ત્યારે નોંધપાત્ર અસરોની સભંાવના વધારે હોય છે. િાણકામ જે 
નવસ્તારો અર્ાઉ િનનજ તત્વો માટે ર્ોધાયા અન ેનવકસાવાયેલા ન હતા તેવા દૂરના નવસ્તારોમા ંમહિમ 
રીત ેસચૂવવામા ંઆવી રહી છે, જે પૈકીના અમકુ નવસ્તારો જૈવનવનવધતાની રક્ષ્ટ્ટએ સમધૃ્ધ છે. િનનજ 

http://www.cbd.int/
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/


  131 

તત્વોના સરં્ાધનોના નવકાસ સબંનંધત નવા સભંનવત નવસ્તારોનો પ્રારંભ કામકાજો નહી જવાના નનણગયો 
સડહતની બાબતોમા ંસધુારો થયો છે તે દર્ાગવવા માટે િાણ ઉદ્યોર્ માટેની એક તક પરુી પાિ ેછે. 
 

આમ છતા,ં બધી જ િાણ પ્રવનૃત દૂરના કે ઉછચ રીત ેસવંેદનર્ીલ નવસ્તારોમા ંબનતી નથી. અમકુ 
ગ્રીનફીલ્િ કે નવસ્તરણ યોજનાઓન ેતલુનાત્મક રીત ેઉંચી ર્ીચતાવાળા નવસ્તારોમા ંઔદ્યોબર્ક 
ર્ોઠવણીઓમા ંકે નવસ્તારોમા ંકે જે ઘણા દાયકાઓ સધુી ઘનનષ્ટ્ઠ રીત ેિેિવામા ંઆવેલ છે તેમા ં
નવકસાવવામા ંઆવરે્ કે જ્યા ંજૈવનવનવધતા મયાગડદત છે. આવી પરીન્સ્થનતઓમા ંસ્થાનનક જૈવનવનવધતાની 
પરુતી સમજ નવકસાવવા અને યોગ્ય સાથીઓ સાથ ેજૈવનવનવધતાના ગણુવિા સધુાર માટેની તકો ર્ોધવા 
ઉપર મખુ્ય ધ્યાન હોવુ ંજોઈએ. 
 

િાણકામ સબંનંધત કામર્ીરીઓમાથંી જૈવનવનવધતા ઉપર નકારાત્મક અસરો માટેની સભંાવના હોવા છતા ં
િાણ પ્રવનૃત માટે યોગ્ય હોવા તરીકે ર્ોધી કઢાયેલ નવસ્તારોમા ંઆવી અસરોને ઘટાિવા કે અટકાવવા 
માટે કંપનીઓ એક મોટી સમજૂતી કે કસવેસર્ન કરી ર્કે છે. જૈવનવનવધતાના મલૂ્યાકંન અને 
વયવસ્થાપનમા ંઅર્ાઉથી સડક્રય હોવુ ંએ માત્ર નવી કામર્ીરીઓ માટે જ નહીં પરંત ુએવી કામર્ીરીઓ કે 
જે ઘણા વિોથી કામ કરી રહલે છે તેમના માટે પણ મહત્વનુ ંછે. 
 

હકારાત્મક જૈવનવનવધતાના પરીણામો સર્જવા માટેની તકો અન ેનકારાત્મક અસરો ઘટાિવા માટેના 
પ્રસરં્ો એક કામર્ીરીથી બીજી કામર્ીરી સધુી નોંધપાત્ર રીત ેબદલ ેછે. સભંનવત રીતની નવપરીત 
અસરોમાથંી જૈવનવનવધતા અને પ્રભાનવત ડહતધારકોની રિા કરવા માટે પર્લાઓન ેર્ોધી કાઢવા 
અન ેઅમલ કરવા સાથ ેઘટાિો કરવાની બાબત સબંધં ધરાવે છે. આદર્ગ રીતે જોઈએ તો નવપરીત 
અસરોને બનતી અટકાવવાનો હતે ુછે અથવા જો આ ર્ક્ય ન હોય તો તેમની ર્ભંીરતાન ેસ્વીકૃત 
માત્રા સધુી અટકાવવાનો હતે ુછે. જૈવનવનવધતાની અસરોને ઘટાિવાની ડદર્ામા ંવલણોના 
સ ુ યોજીત તતં્રને અનસુરવુ ં(અગ્રતાના ઉતરતા ક્રમમા)ં એ આયોજનની ડદર્ામા ંએક ઉપયોર્ી 
માર્ગદર્ગક છે1.  
 ટાળવાની ડક્રયા: એવી પ્રવનૃતઓ કે જે તેમની જૈવનવનવધતા ઉપરની અપેબિત અસરોને 

અટકાવીન ેિાણકામની પ્રવનૃતઓ ર્રૂ થાય તે પહલેા ંતેને બદલી નાિ ેઅથવા રોકી દે. 
 ઘટાિો: એવા કાયો કે જે જૈવનવનવધતાની અસરોની સભંાવના અથવા તીવ્રતામા ંઘટાિો કરે છે. 
 પનુ: સ્થાપન: કાયગસ્થળો ઉપર સલામત અન ેન્સ્થર જમીન સ્વરૂપોની તૈયારી કે જે િાણકામ વિે 

િલેલ પામી છે કે જેના પછી એક િાસ વસાહતનો પ્રકાર સ્થાપવાના હતે ુસાથ ેપનુઃ 
વનસ્પનતકરણ સાથ ેઅનસુરવામા ંઆવ ેછે. 

 ઓફસેટસ: િાણકામ પ્રવનૃત વિે સર્જગયેલ જૈવનવનવધતા ઉપર બાકી રહલે ટાળી ન ર્કાય તેવી 
અસરો માટેના નકુર્ાન ભરપાઈ કરવા માટે તૈયાર કરાયેલ ર્જળવણીના કાયો. ઓફસેટસ ઉબચત 
કાયગસ્થળ ઉપર ટાળવાના અને ઘટાિવાના પર્લાઓના સ્થાન ેઉપયોર્મા ંલેવાવા જોઈએ નહીં 
પરંત ુતેના બદલ ેકોઈપણ બાકી વધેલ અંતરનુ ંનનદાન કરવા માટેનો પ્રયત્ન કરવા માટે 
ઉપયોર્મા ંલેવા જોઈએ.  

                                                 
1 રીયો ટીસટો અને જૈવનવનવધતામાથંી લેવાયેલ: આધાર (2008) ઉપર પડરણામો પ્રાપ્ત કરવા 
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 વધારાની ર્જળવણીના કાયો: જૈવનવનવધતાને ફાયદો કરાવવાનો ઈરાદો ધરાવતી પ્રવનૃતઓ જેવી 
કે િમતા ઘિતર અન ેપયાગવરણીય નર્િણ કાયગક્રમો કે જ્યા ંપડરણામોન ેનવસ્તતૃ કરવા મશુ્કેલ 
બની ર્કે છે. 

જૈવનવનવધતા ઉપરના RJC ની ગણુવિા સધુારવા માટે ઘણા બધા મહત્વના પ્રસરં્ોનો ઉકેલ કરવા 
માટેનો હતે ુધરાવ ેછે: રબિત નવસ્તારો, મહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તારો, ભયગ્રસ્ત પ્રર્જનતઓ અન ે
પનુઃસ્થાપન. 

 
 

િક્ષિત ધવસ્તાિો  
રબિત નવસ્તારો દેબિતી રીત ેસરકારો અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય માળિાઓ જેવા કે જૈનવક વૈનવધ્ય ઉપરના 
કસવેસર્ન જેવા બધંારણો દ્વારા સમનથિત બધા રાષ્ટ્રીય અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય ર્જળવણીના વ્હૂોના પાયાના 
રચના સમહુો રહ ેછે. નવનવધ પ્રકારના સબૂચત રબિત નવસ્તારોની સપંણૂગ અન ેપ્રનતનનનધરૂપ યાદીઓનો હતે ુ
જેવા પયાગવરણીય તતં્રો2, નનવાસસ્થાનો અન ેપ્રર્જનતઓન ેનકુર્ાન અન ેહાનનથી સરુબિત બનાવવા 
માટેની િાતરી કરવાનો છે, િાસ કરીન ેએવા નકુર્ાનો અન ેહાનન કે જે સમચૃ્ધ્ધ, દુષ્ટ્પ્રાપ્તતા, 
સવંેદનર્ીલતાની બાબતોમા ંનોંધપાત્ર છે અને માનવ પ્રભાવથી તલુનાત્મક રીતે ફેરફારનવહીન છે. 2008 
મા ંનવશ્વની જમીન સપાટીનો લર્ભર્ દસમો ભાર્ સરુિાના અમકુ સ્વરૂપ હઠેળ હતો. 
 

RJCના જૈવ નવનવધતાના ધોરણો નજીકમા ંઆવેલ ્નેુસ્કો (UNESCO)વૈનશ્વક વારસાના સ્થળોની અંદર 
ર્ોધકામ કે િાણ ન કરવાની અથવા નકારાત્મક રીત ેઅસર ન કરવાની સભ્યોન ેફરજ પાિ ેછે. RJC જૈવ 
નવનવધતાની રિા માટે કાનનૂી રીત ેનક્કી કરવામા ંઆવેલા અસય નવસ્તારો કે જે આંતરરાષ્ટ્રીય, રાષ્ટ્રીય, 
પ્રાદેનર્ક અથવા સ્થાનનક કિાએ આવેલા છે તેનો આદર કરવાની સભ્યોને ફરજ પાિ ેછે. રબિત 
નવસ્તારોના દરજ્ર્જની એક સ્પષ્ટ્ટ સમજણ અને િાણ કામર્ીરીઓ માટેના સબૂચતાથોની સ્પષ્ટ્ટ સમજણ 
આથી અનનવાયગ છે. 
 

િાણકામ પ્રવનૃત એ એવા નાની સખં્યાના ઉદ્યોર્ો પૈકીનો એક ઉદ્યોર્ છે કે જે જ્યા ંતે તેની કામર્ીરીઓનુ ં
સ્થાન નક્કી કરી ર્કે ત્યા ંતેના ઉપર બહ ુજ ઓછો કે બબલકુલ અંકુર્ ધરાવતા નથી કારણ કે િાણકામ 
માત્ર ત્યા ંજ થાય છે જ્યા ંઆનથિક રીત ેટકાવી ર્કાય તેવા િનીજ તત્વોના ભિંારો ર્ોધી કાઢવામા ંઆવ ે
છે. અમકુ ડકસ્સાઓમા,ં ર્ોધ કાયગ અન ેિાણ પ્રવનૃતનો નવકાસ એવા હતેઓુ કે જેના માટે નવસ્તારોન ેસરુિા 
માટે નકારાય છે. તેના પર નવપરીત અસરો ઘટાિવા માટે ટેકનનનકલ રીત ેઅન ેઆનથિક રીત ેર્ક્ય બધા 
પર્લાઓ નવચારી લીધા બાદ પણ, િાણકામની નવકાસ કામર્ીરી હતેઓુ સાથ ેઅસરં્ત હોઈ ર્કે. તેમ 
છતા ંએવી ન્સ્થનતઓ પણ હોઈ ર્કે છે કે જ્યા ંિાણનો નવકાસ મલૂ્યવાન જૈવ પયાગવરણીય વયવસ્થાઓની 
ર્જળવણીમા ંફાયદો કે ગણુવતામા ંવધારો કરી ર્કે છે. 
 

મિત્વના જૈવધવધવધતાના ધવસ્તાિો 
હાલના રબિત નવસ્તારો અન ેપ્રર્જનતઓ માટે જૈવનવનવધતાનુ ંમહત્વ કમસ ેકમ અંર્તઃ રીત ેર્ોધી 
કાઢવામા ંઆવલે છે. તેમ છતા ંજૈવનવનવધતા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના અમકુ નવસ્તારો નક્કી 
કરાયેલા રબિત નવસ્તારોની બહાર રહ ેછે. 
 

મહત્વની જૈવનવનવધતાના નવસ્તારો(KBA)નો હતે ુસમગ્ર નવશ્વમા ંજૈવનવનવધતાના જતન માટેના સૌથી 
વધ ુમહત્વના સ્થળોન ેરજૂ કરવાનો છે. અસરકારક જૈવપયાગવરણીય સાકંળો ર્જળવવા માટેના રચના 
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સમહુો તરીકે મહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તારો એ એકંદર સ્વરૂપની કિાએ ર્જળવણી આયોજન માટેનુ ં
પ્રારંભ બબિંદુ છે. સરકારો, આંતરસરકારી સસં્થાઓ, એનજીઓ (NGO), િાનર્ી િેત્ર અન ેઅસય ડહતધારકો 
ર્જળવણી માટે આંતરરાષ્ટ્રીય રીત ેમહત્વના સ્થાનોના રાષ્ટ્રીય જોિાણોને ર્ોધી કાઢવા માટેના એક 
સાધન તરીકે મહત્વના જૈવ નવનવધતાના નવસ્તારોનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 
 

ઘણા હાલના રબિત નવસ્તારો પ્રત્યિ રીતે મહત્વના જીવનવનવધતાના નવસ્તારોના સમકિ છે. જો કે અમકુ 
રબિત નવસ્તારો (અથવા રબિત નવસ્તારોના ભાર્ો) વૈનશ્વક જૈવનવનવધતાના અથગ માટેના માપદંિોનુ ં
પાલન કરતા નથી. 
તેઓ સ્થાનનક, કુદરતી કે સાસં્કૃનતક મહત્વ જેવા અસય કારણો માટે મહત્વના હોઈ ર્કે. અસય ડકસ્સાઓમા,ં 
પ્રર્જનતઓની ર્જળવણીની જરૂડરયાતો કે જેના માટે તેઓ (અથવા તેઓ પાછળથી હોવાનુ ંમાલમુ પિ્ુ ં
છે) વૈનશ્વક કે રાષ્ટ્રીય મહત્વના છે, તેના આધાર ઉપર રબિત નવસ્તારોની સીમાઓ બનાવવામા ંઆવી 
નથી, કે જે ડકસ્સામા ંમહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તાર રબિત નવસ્તારની બહાર આવેલા નવસ્તારનો 
સમાવેર્ કરરે્ અથવા સપંણૂગપણે હાલના રબિત નવસ્તારોની બહાર રહરે્.ે 
 

હાલમા ંબિગ લાઈફ ઈસટરનેર્નલ પાટગનરર્ીપ, પ્લાસટ લાઈફ ઈસટરનેર્નલ અન ેધ અલાયસં ફોર ઝીરો 
એક્ષ્ટીંકર્ન સડહતના ઘણા ડહતધારકોના પ્રયત્નો દ્વારા સમગ્ર નવશ્વના 1૦૦ થી વધ ુદેર્ોમા ંમહત્વના 
જૈવનવનવધતાના નવસ્તારોને ર્ોધી કાઢવામા ંઆવેલ છે અન ેતેમનુ ંરિણ કરવામા ંઆવી રહ્ુ ંછે. 
 

જૈવનવનવધતાના મહત્વને સ્થાપવાની બાબત સ્થળ સ્થાનનક, પ્રાદેનર્ક, રાષ્ટ્રીય કે આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વનુ ં
છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટેના માપદંિોની શ્રેણી તરફ જોવાની બાબતનો સમાવેર્ થાય છે. જો કે 
કોઈપણ સનાતન ધોરણો અન્સ્તત્વ ધરાવતા નથી. સામાસય માપદંિો પૈકીના અમકુમા ંનીચનેાનો 
સમાવેર્ થાય છે. 
 

 પ્રર્જનતઓ/નનવાસસ્થાનની નવપલુતા  
 પ્રર્જનતઓની અમકુ સ્થાન પરૂતી મયાગડદતતા. 
 કીસ્ટોન સમાન પ્રર્જનતઓ  
 દુલગભતા. 
 નનવાસ સ્થળનુ ંકદ  
 વસ્તીનુ ંમાપ  
 નબળાઈ કે નનબગળતા. 
 જૈવપયાગવરણીય તતં્રની સેવાઓનુ ંમલૂ્ય. 
 સ્થાનનક, સામાજીક સદંભગમા ંપ્રર્જનતઓનુ ંમહત્વ. 

 

આ માપદંિોનો પ્રયોર્ એ વયવહારુ નનણગયની બાબત છે અને તેના માટે તાલીમબધ્ધ જૈવપયાગવરણ 
ર્ાસ્ત્રીની સામેલર્ીરીની જરૂર પિે છે. જ્યા ંતલુનાત્મક રીત ેજૈવનવનવધતાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટે ખબૂ 
ઓછી માડહતી છે તેવા અમકુ નવકસતા દેર્ોમા ંમલુ્યાકંન ખબૂ જટીલ બની ર્કે છે. આવા સજંોર્ોમા,ં 
પ્રડક્રયા સબંનંધત સ્થળોના સાપેિ મલૂ્યને વધ ુસારી રીત ેસમજવા માટે સઘન િેત્રીયકાયગ ર્રૂ કરવાની 
જરૂર પિી ર્કે છે. 
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જૈવનવનવધતાના નકુર્ાનની ભરપાઈ કરવા માટે જૈવ નવનવધતાના ઓફસેટસ મહિમ રીત ેિાણ ઉદ્યોર્મા ં
ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવી રહ્ા છે અન ેતે અમકુ દેર્ોમા ં(દા.ત.અમેડરકા, બ્રાબઝલ, ્રુોપ, ન્સ્વટઝલેસિ 
અન ેકેનેિામા)ં કાનનૂી માળિાનો એક ભાર્ છે. અમકુ િાણકામ કરતી કંપનીઓ કાનનૂી સચૂના 
પાલનની ઉપર તે એક વયવસાનયક બાબત છે તેવુ ંસચૂવીને સ્વૈચ્છછક ઓફસેટસમા ંભાર્ લઈ રહી છે. જો 
એક મજબતૂ કાનનૂી માળખ ુઅમલમા ંહોય તો તે ઉબચત રીત ેસચંાબલત થતા જૈવનવનવધતાના ઓફસેટની 
રચના કરવા માટેનુ ંએક પ્રારંભ બબિંદુ પરુૂ પાિરે્. કોઈપણ સજંોર્મા,ં સમજદાર ડહતધારકને ઓફસેટસની 
જરૂર છે અન ેરક્ષ્ટ્ટબબિંદુ તે ઓફસેટસને સરુબિત કરવાની ચાવી છે તે બાબત માની ર્કાય તેવી છે અન ેતે 
વાસ્તનવક ર્જળવણીના ફાયદાઓ પહોંચાિી ર્કે છે. 
 

ભયગ્રસ્ત પ્રજાધતઓ 

ભયગ્રસ્ત કે જોિમમા ંમકુાયેલી પ્રર્જનતઓ એ એવી કોઈપણ પ્રર્જનતઓ (વનસ્પનત, પ્રાણી કે ફૂર્ વરે્રે 
સડહત) છે કે જે નજીકના ભનવષ્ટ્યમા ંઅરશ્ય થઈ ર્કે તેટલી નનબગળ છે. RJCનુ ંતતં્ર એવા તકગન ેઅનસુરે 
છે કે નવલોપનના ભયમા ંમકુાયેલી પ્રર્જનતઓ એ ઉંચી ર્જળવણીની અગ્રતાક્રમો ધરાવતી પ્રર્જનતઓ છે 
કારણ કે તેઓ નવલપુ્ત બને તે પહલેા જતન કે ર્જળવણીના પર્લા લેવા માટે મયાગડદત સમય રહલેો 
હોય છે. પ્રકૃનતના જતન માટેનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સરં્ઠન એ જોિમમા ંમકુાયેલી પ્રર્જનતઓ ઉપરની સૌથી 
અર્ત્યની સિા છે અન ેતે તેમન ેઅંર્ત: નનબગળ, જોિમમા ંમકુાયેલ અન ેભયકંર રીત ેજોિમમા ંમકુાયેલ 
જેવા વર્ોમા ંસમહુમા ંર્ોઠવે છે. 
 

નવશ્વની વનસ્પનત અન ેપ્રાણીની પ્રર્જનતઓમાથંી માત્ર થોિી માત્રામા ંકે સખં્યામા ંજ પ્રર્જનતઓનુ ંમલુ્યાકંન 
કરવામા ંઆવેલ છે. એવી પ્રર્જનતઓના સમહુો કે જેમનુ ંસપંણૂગ રીત ેમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવેલ છે તેમા ં
ઉભયવાસી પ્રાણીઓ, પિીઓ, સસ્તન પ્રાણીઓ, મીઠા પાણીના કરચલાઓ, હૂફંાળા પાણીમા ંિિકની હાર 
રચતા પરવાળાઓ, ર્કુંદ્રમુો વરે્રેનો સમાવેર્ થાય છે. નવા િાણકામના નવકાસો માટે, િાસ કરીન ે
દૂરવતી નવસ્તારોમા ંપયાગવરણીય અસરોના મલૂ્યાકંનની પ્રડક્રયાઓ નવી અન ેભયગ્રસ્ત પ્રર્જનતઓની 
ઓળિ અન ેમાપનમા ંમહત્વની ભનૂમકા ભજવવા માટે ર્રૂ કરવામા ંઆવી છે. 
 

પનુ: સ્થાપન 

િાણકામ પ્રવનૃત એક અલ્પકાબલન જમીનના ઉપયોર્ન ેરજૂ કરે છે અન ેઅપેિા હમંેર્ા જે 
જૈવનવનવધતાના મલૂ્યોને ધ્યાનમા ંલે તેવા ભાનવ ઉપયોર્ માટે િાણકામમા ંઉપયોર્મા ંલેવાયેલ 
જમીનનુ ંપનુઃ સ્થાપન કરવા માટેની હોવી જોઈએ. નવર્ાળ રીત ેજોઈએ તો, પનુ: સ્થાપન જે જમીન 
ઉપર િાણકામ પ્રવનૃત હાથ ધરવામા ંઆવી હતી તે જમીનન ેપણૂાગહનુત બાદના માસય કરાયેલ ઉપયોર્મા ં
જમીનન ેપાછી લાવવા માટે હાથ ધરવામા ંઆવેલા પર્લાઓન ેસચૂવે છે. અમકુ સયાયઅનધકાર િેત્રોમા,ં 
કાનનૂી ર્રત િાણકામ પવેૂના જમીનના ઉપયોર્ના પનુઃ સ્થાપન માટેની હોય છે. જ્યારે અસય 
ડકસ્સાઓમા ંઅંત સમયના ઉપયોર્ો ચચાગની પ્રડક્રયા માટે, નનયમનકારી સિાઓ સાથ ેઅથવા 
ડહતધારકોના નવર્ાળ સમહુ સાથ ેખલુ્લા હોય છે. 
 

જૈવનવનવધતાના પનુઃ સ્થાપન માટેના પ્રાપ્ત હતેઓુ અન ેલક્ષ્યો. જે માળિા ઉપર તેના પનુઃ 
સ્થાપનના કાયગક્રમન ેમકુવાના છે તે કામર્ીરીને આપવા જરૂરી છે. આ બાબતોને િાણકામના 
ડહતધારકોન ેસાકંળીન ેર્નતર્ીલ અન ેભારપવૂગકની પ્રડક્રયા દ્વારા નવકસાવવી જોઈએ. નીચેના 
પાસાઓન ેધ્યાનમા ંલેવા જોઈએ: 
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 મહત્વની નનયમનકારી કે ધારાકીય ર્રતો અન ેઅસય માર્ગદર્ગક સચૂનો. 
 મહત્વના ડહતધારકો સાથ ેઅસરકારક ચચાગનવચારણા. 
 સ્પધાગ કરતા ડહતોને સમજવાની અન ેતેનુ ંસમાધાન કરવાની જરૂર પિે છે. 
 જૈવનવનવધતા ઉપરની બધી જ ઉપલબ્ધ માડહતી. 
 ટેકનનકલ મયાગદાઓ. 
 િાણકામ પવેૂના જમીનના ઉપયોર્ો અન ેજૈવનવનવધતાના અધઃ પતનનો વયાપ. 
 ઘટાિો કરવાનો કે ગણુવિા સધુારનો ઈરાદો કરવામા ંઆવ ેછે કે કેમ. 
 િાણકામ બાદનો જમીનનો સમયર્ાળો અન ેજમીનના ઉપયોર્ો. 
 સમગ્ર ભાિાપટામા ંજૈવનવનવધતાનુ ંવયવસ્થાપન. 
 ર્ૌણ અસરોને ઘટાિવી. 
 જૈવનવનવધતા સધુાર માટેની અસય તકો. 

 
 

C. મિત્વના કસવેસર્ન, પિલે અને ધનયમનો 
 

િાષ્રીય કાયદો 
લર્ભર્ બધા જ સયાય અનધકારિેત્રો પયાગવરણીય સરુિા માટે એક કાનનૂી અને નનયમકારી માળખુ ં
ધરાવે છે. જૈનવક નવનવધતા ઉપરની સમજૂતીમા ંસહી કરનારા દેર્ોમાથંી મોટા ભાર્ના દેર્ોએ તેમના 
દેર્ના જૈવનવનવધતાના મલૂ્યોનુ ંરિણ કરતા નવનર્ષ્ટ્ટ રાષ્ટ્રીય કાયદાઓ દાિલ કયાગ છે. તે બાબત 
મહત્વની છે કે કામર્ીરીના બધા જ નવસ્તારોમા ંસભ્યો લાગ ુપિતા કાયદાઓથી પડરબચત હોય અને 
જૈવનવનવધતા માટેના ધારાકીય અન ેનનયમનકારી માળિાન ેસમજે. 
 

આંતિિાષ્રીય િમજૂતીઓ 

1992 મા ંરીયો-િી-ર્જનેરોમા ંયોર્જયેલ પ ૃ્ વી નર્િર સમંેલનમા ંજૈનવક નવનવધતા ઉપરના સં્ ટુત 
રાષ્ટ્રોની સમજૂતી કસવેસર્ન (CBD)મા ં157 સરકારો દ્વારા સહી કરવામા ંઆવી હતી. તેને ત્યારથી 188 
દેર્ો દ્વારા માસય કરવામા ંઆવેલ છે. CBDના હતેઓુ નીચેની બાબતો માટે બધા જ દેર્ોન ેપ્રોત્સાડહત 
અન ેસિમ બનાવવાનો છે.: 
 

 જૈવનવનવધતાનુ ંજતન કરવા માટે  
 જૈવનવનવધતાના નવનવધ ઘટકોનો નનભાવિમ રીત ેઉપયોર્ કરવા માટે. 
 વયાજબી અન ેસયાયી રીત ેજૈવનવનવધતાના ધધંાદારી અન ેઅસય ઉપયોર્માથંી ઉદભવતા 

ફાયદાઓ વહેંચવા માટે. 
CBD એ સરકારો માટેનો એક અનધકૃત દસ્તાવેજ છે અન ેતે રાષ્ટ્રીય કિાના કાયદા દ્વારા અમલમા ં
લાવવામા ંઆવ ેછે. 
 

વૈનશ્વક વારસાના સ્થળો એ 1972 ના નવશ્વ વારસાના કસવેસર્ન હઠેળ સ્થાપવામા ંઆવ ેછે કે જેના ઉપર 
્નેુસ્કો (UNESCO) દ્વારા દેિરેિ રાિવામા ંઆવ ેછે. વૈનશ્ચક વારસાનો દરજ્જો માનવર્જત માટે 
અસામાસય મલૂ્યનો અન/ેઅથવા કુદરતી વારસો સાથ ેસબંધં ધરાવે છે. 2૦૦9 મા,ં 145 દેર્ોમા.ં 85૦ થી 
વધારે નોંધાયેલા નવશ્વ વારસાના સ્થળો હતા. નવશ્વ વારસાનુ ંસ્થળ એક જરં્લ, પવગત, તળાવ, રણ, 
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સ્મારક, સકુંલ અથવા ર્હરે છે. દરેક નવશ્વ વારસાનુ ંસ્થળ એ રાજયની નમલકત છે કે જેના નવસ્તાર ઉપર 
સ્થળ દર્ાગવવામા ંઆવ ેછે, પરંત ુદરેક આવા સ્થળની ર્જળવણી કરવી એ આંતરરાષ્ટ્રીય સમદુાયના 
ડહતમા ંહોવાનુ ંનવચારવામા ંઆવ ેછે. એવી ન્સ્થનતઓમા ંકે જ્યા ંનવશ્વ વારસાના દરજ્ર્જ પહલેા િાણની 
કામર્ીરી અન્સ્તત્વમા ંહોય ત્યા ંતે કામર્ીરી માટે ગ્રાસિફાધડરિંર્ કાયદો અમલમા ંઆવી ર્કે છે. 
 

આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વની વેટલેસિસ ઉપરનો કસવેસર્ન કે જે રામસર કસવેસર્ન કહવેામા ંઆવ ેછે, તે 
આંતરસરકારી સનંધ છે કે જે વેટલેસિસ અન ેતેમના સરં્ાધનોના જતન અને િહાપણભયાગ ઉપયોર્ માટે 
રાષ્ટ્રીય પર્લા અન ેઆંતરરાષ્ટ્રીય સહકાર માટેનુ ંમાળખુ ંપરુૂ ંપાિ ેછે. કસવેસર્ન િીસેમ્બર 1975 મા ં
અમલમા ંઆવયો. રામસર યાદી સબંધંે એક સ્થળનો વધારો આંતરરાષ્ટ્રીય સ્વીકૃનત પ્રદાન કરે છે અન ે
સ્થળની જૈવ પયાગવરણીય લાિબણકતાની ર્જળવણી સરુબિત કરવા માટે જરૂરી બધા જ પર્લાઓ લેવા 
માટે સરકારની વચનબધ્ધતા રજૂ કરે છે. 
 

આંતિિાષ્રીય પિલેો 
નાણા નધરતી સસં્થાઓની વધતી જતી સખં્યા એ નવકસતા પ્રમાણો છે કે જેની નવકાસ યોજનાઓના 
નધરાણ દ્વારા િાનર્ી િેત્રન ેફરજ પાિવામા ંઆવ ેછે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા નનર્મના કામર્ીરીના ધોરણ 
6 (એનપ્રલ, 2૦૦6) જૈવનવનવધતાના જતન અન ેટકાવી ર્કાય તેવા કુદરતી સરં્ાધનના વયવસ્થાપન 
માટેનુ ંએક આંતરરાષ્ટ્રીય પ્રમાણ પરુુ પાિે છે. આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા નનર્મની કામર્ીરીના પ્રમાણ 6 ના 
હતેઓુ છે: 

 જૈવનવનવધતાનુ ંરિણ અન ેજતન કરવુ.ં 
 એવા વયવહારોના સ્વીકાર દ્વારા કે જે ર્જળવણીની જરૂડરયાતો અન ેનવકાસની અગ્રતાઓન ે

સકંબલત કરે તેના દ્વારા કુદરતી સરં્ાધનોના ટકાવી ર્કાય તેવા વયવસ્થાપન અન ેઉપયોર્ન ે
આર્ળ વધારવા. 

 

જ્યા ંજૈવનવનવધતા માટેનુ ંરાષ્ટ્રીય માળખુ ંઅપરુત ુ ંહોય અથવા અન્સ્તત્વમા ંન હોય ત્યા ંઆંતરરાષ્ટ્રીય 
નાણા નનર્મના પ્રમાણ કંપનીઓએ તેમના જૈવનવનવધતા તરફના વલણનુ ંકેવી રીત ેવયવસ્થાપન કરવુ ં
જોઈએ તે માટેનુ ંમાર્ગદર્ગન પરુૂ ંપાિી ર્કે છે. 
 

િાણકામ અન ેરબિત નવસ્તારો ઉપર િાણકામ અન ેધાતઓુ ઉપરની આંતરરાષ્ટ્રીય પડરિદે એક ન્સ્થનત 
હકીકત પ્રકાનર્ત કરેલ છે. ન્સ્થનત હકીકત આ પડરિદના સભ્યોની પાચં વચનબધ્ધતાઓની રૂપરેિા આપ ે
છે, જે પૈકીની પ્રથમ બે હકીકત RJC જૈવનવનવધતાના પ્રમાણ સાથ ેજોિાયેલી છે. બાકીની 
વચનબધ્ધતાઓ મહત્વના ડહતધારકો સાથ ેિાણકામ અન ેરબિત નવસ્તારો ઉપર ચાલી રહલેા કામ સાથ ે
સબંધં ધરાવે છે. િાણકામ અન ેધાતઓુ ઉપરની આંતરરાષ્ટ્રીય પડરિદ રબિત નવસ્તારના વર્ીકરણ અને 
નનદાન ઉપયોર્ના પ્રસરં્ોની પ્રકૃનતની ર્જળવણી માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય સરં્ઠનને મજબતૂ બનાવવાના 
હતેથુી આ પડરિદ આ સરં્ઠન સાથ ેએક ચાલ ુસવંાદ ધરાવે છે. 
 

િાણકામ અન ેધાતઓુ ઉપરની આંતરરાષ્ટ્રીય પરીિદે િાણકામ અન ેજૈવનવનવધતા માટેના એક સારા 
વયવહારનુ ંમાર્ગદર્ગન પણ પ્રકાનર્ત કરેલ છે. માર્ગદર્ગન ર્ોધકામથી પણુાગહનૂત સધુીના િાણકામના 
સમગ્ર જીવનચક્ર દરનમયાન જૈવનવનવધતાના વયવસ્થાપન સધુારવા માટે જરૂરી પર્લાઓન ેઆવરી લે 
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છે. તે નીચેની બાબતો માટે િાણકામની કંપનીઓન ેસિમ બનાવવા માટે વયવહાડરક મોિયલુોની એક 
શ્રેણી રજૂ કરે છે. 

 તેમની પ્રવનૃતઓ અન ેજૈવનવનવધતા વછચેની આંતડરક બાજુઓ સમજવી. 
 જૈવનવનવધતા ઉપર નકારાત્મક અસરો ધરાવતી તેમની પ્રવનૃતઓની સભંાવનાનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ.ં 
 જૈવનવનવધતા ઉપરની સભંનવત અસરોમા ંઘટાિો કરવો. 
 જૈવનવનવધતાના જતનમા ંયોર્દાન આપવા માટેની સભંાવના ર્ોધવી. 

 

વર્ીકિણ 

1994 મા ંIUCN એ પ્રકૃનતના જતન માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય સરં્ઠને રબિત નવસ્તારોના આયોજન, સ્થાપન 
અન ેવયવસ્થાપન માટે મહત્વના વૈનશ્વક ધોરણ તરીકે રબિત નવસ્તાર વર્ોની વયવસ્થાન ેપ્રકાનર્ત કરી. 
પ્રકૃનતના જતન માટેના IUCN વર્ો નીચ ેમજુબ છે: 

 વર્ગ Ia: ચસુ્ત પ્રકૃનત અનામત  
 વર્ગ Ib:   રાન કે ઉજ્જિ નવસ્તાર  
 વર્ગ II: રાષ્ટ્રીય ઉદ્યાન. 
 વર્ગ III: રાષ્ટ્રીય સ્મારક કે વસ્ત ુ 
 વર્ગ IV: નનવાસસ્થાન/પ્રર્જનતઓના વયવસ્થાપનનો નવસ્તાર. 
 વર્ગ V: રબિત નવસ્તારનો એકંદર દેિાવ/સીસ્કેપ  
 વર્ગ VI: કુદરતી સરં્ાધનોના ટકાવી ર્કાય તેવા ઉપયોર્ સાથેના રબિત નવસ્તાર  

 

જો કે વર્ો મળુભતૂ રીત ેનીનતના દસ્તાવેજો તરીકેનો ઈરાદો ધરાવતા ન હતા તો પણ વયવહારમા ં
અવારનવાર પ્રકૃનતની ર્જળવણી માટેના ICUN દ્વારા ર્જતે અન ેવધ ુવારેવારે સરકારો અન ેઅસય 
સસં્થાઓ દ્વારા એમ બનં ેદ્વારા તેનો આ રીત ેઉપયોર્ કરવામા ંઆવેલ છે. કોઈક વિત ેરબિત નવસ્તારોની 
અંદર ચોક્કસ વયવસ્થાપનના હસ્તિેપો ઉપરના નનયતં્રણો સડહત આંતરરાષ્ટ્રીય નીનત સચુવવા માટેની 
મયાગડદત રીતમા ંવર્ોનો ઉપયોર્ કરવામા ંઆવેલ છે. સૌથી નોંધપાત્ર બાબત એ 2૦૦૦ મા ંવર્ો I થી 
IV મા ંિાણકામ ઉપરની નો ર્ો ની પ્રકૃનતના જતન માટેના ICUNની ન્સ્થનતનો નવકાસ હતો. તેણે 
પ્રકૃનતના જતન માટેના ICUN વર્ોની વયવસ્થાના એક નવા ઉપયોર્ન ેએ રીત ેરજૂ કયો કે જેણે 
વયવસ્થાની પોતાની સાથ ેસરં્ાધન ઉપયોર્ ઉપરના પ્રનતબધંોને જોિયા, તેમ છતા ંઆ બાબતે વયવસ્થા 
આ હતેઓુ માટે પરુતી કિક હતી કે કેમ તે અંરે્ મહત્વના પ્રશ્નો પણ ઉભા કયાગ હતા. 
 

ભયગ્રસ્ત પ્રર્જનતઓના પ્રકૃનતની ર્જળવણી માટેના ICUNના રેિ બલસ્ટ એવી વનસ્પનતઓ અન ેપ્રાણીઓ કે 
જેનુ ંઆ સરં્ઠનના રેિ બલસ્ટ વર્ો અન ેમાપદંિોનો ઉપયોર્ કરીન ેવૈનશ્વક રીત ેમલૂ્યાકંન કરવામા ં
આવેલ છે તેના ઉપરની ર્જળવણીના દરજ્ર્જ અન ેવહેંચણીની માડહતી પરુી પાિે છે. આ વયવસ્થા 
નવલચુ્પ્તના સાપેિ જોિમન ેનક્કી કરવા માટે તૈયાર કરવામા ંઆવેલ છે અન ેICUNના રેિબલસ્ટનો મખુ્ય 
હતે ુએવી વનસ્પનતઓ અન ેપ્રાણીઓની યાદી બનાવવાનો અન ેતેને પ્રકાનર્ત કરવાનો છે કે જે વૈનશ્વક 
નવલોપનનુ ંવધ ુઉંચુ ંજોિમ સહન કરી રહ્ા છે. (એટલ ેકે જેઓ ભયકંર રીત ેજોિમમા ંમકુાયેલ, 
જોિમમા ંમકુાયેલ અન ેઅંર્ત: નનબગળ તરીકે નોંધવામા ંઆવેલ છે.) 
 

ર્જળવણીની સસં્થાઓ દ્વારા નનભાવવામા ંઆવેલ ઘણા બધા માડહતી સ્ત્રોતો જે આંતરરાષ્ટ્રીય અથવા 
રાષ્ટ્રીય મહત્વ અથવા મહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તારો છે તેવા રબિત નવસ્તારો ઉપર અન ેએવી 
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પ્રર્જનતઓ કે ભયગ્રસ્ત છે અથવા જોિમમા ંમકુાયેલ છે તેના ઉપરની નવર્તો પરુી પાિ ેછે. આમા ં
નીચેનાનો સમાવેર્ થાય છે: 

 UNEP - WCMCરબિત નવસ્તારોનો વૈનશ્વક માડહતી સ્ત્રોત. 
 શસુય નવલોપન સ્થળો માટેનુ ંજોિાણ. 
 મહત્વના પિી નવસ્તારો - બિગ લાઇફ ઈસટરનેર્નલ 

 મહત્વના વનસ્પનત નવસ્તારો - પ્લાસટ લાઈફ ઈસટરનેર્નલ 

 ફોના એસિ ફ્લોરા ઈસટરનેર્નલ 

 કસઝવેર્ન ઈસટરનેર્નલ 

 નેચરા 2૦૦૦ સ્થળો. 
 ઉછચ ર્જળવણી મલૂ્યના નવસ્તારો. 

 

ઘણા દેર્ોમા ંરાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્યના કાયદા પણ સ્થાનનક રીત,ે પ્રાદેનર્ક રીત ેકે રાષ્ટ્રીય રીત ેભયગ્રસ્ત 
પ્રર્જનતઓ અન ેઅને વસ્તીની યાદી ધરાવે છે. 
 

િાધનો અને અસય પિલેો 
જૈવનવનવધતાના પ્રસરં્ોને સમજવા અન ેઅંકુર્મા ંરાિવા કંપનીઓન ેમદદ કરવા માટે ઘણા બધા 
સાધનો અન ેપહલેો નવકસાવવામા ંઆવી રહ્ા છે. 
 

જૈવનવનવધતાના ઓફસેટસ ર્ોધવા માટે કંપનીઓ, સરકારો અન ેર્જળવણી નનષ્ટ્ણાતંો વછચેની એક 
ભાર્ીદારી એ બબઝનેસ એસિ બાયોિાવનસિટી ઓફસેટ પ્રોગ્રામ (ધધંો અન ેજૈવનવનવધતાના ઓફસેટનો 
કાયગક્રમ) (BBOP) છે. તે   હતેઓુ છે: 

 જૈવનવનવધતા ઓફસેટ પાઈલોટ પ્રોજેકટસના પોટગફોબલયોમા ંર્જળવણી અન ેઆજીનવકાના 
પરીણામોન ેદર્ાગવવા. 

 જૈવનવનવધતાના ઓફસેટસ ઉપરના નવકાસ, પરીિણ અન ેફેલાવાના ઉિમ વયવહાર, અને  
 જૈવનવનવધતા ઓફસેટસ ઉપરની નીનત અન ેવયવસાનયક નવકાસોન ેયોર્દાન આપવુ ંજેથી તે 

ર્જળવણી અન ેધધંાના હતેઓુને પહોંચી ર્કે. 
 

સકંબલત બાયોિાયવનસિટી એસેસમેસટ ટલૂ (જૈવનવનવધતા મલૂ્યાકંન સાધન) (IBAT)મહત્વના ધધંાકીય 
નનણગયોને સમથગન આપવા માટે સવુયવન્સ્થત અન ેચોક્કસ જૈવનવનવધતાની માડહતીના ઉપયોર્ કે 
પ્રાચ્પ્તને અનકુળૂ બનાવવા માટે તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે. IBAT એ બિગલાઈફ ઈસટરનેર્નલ, કસઝવેર્ન 
ઈસટરનેર્નલ અન ે્નુાઈટેિ નેર્સસ એનવાયરનમેસટ પ્રોગ્રામ (UNEP), વલ્િગ કસઝવેર્ન મોનીટડરિંર્ 
સેસટર (WCMC)ની વછચ ેભાર્ીદારીનુ ંપડરણામ છે. 
 
ફોરેસ્ટ સ્ટુઅિગર્ીપ કાઉન્સસલ દ્વારા પ્રારંબભક રીત ેનવકસાવવામા ંઆવેલ ઉછચ ર્જળવણી મલૂ્ય (HCV)નો 
ખ્યાલ સામાજીક અન ેપયાગવરણીય એમ બનં ેમહત્વના ર્જળવણીના મલૂ્યોને ઓળિવા માટેનો એક 
પધ્ધનતસરનો આધાર પરુો પાિ ેછે. સવગસામાસય મલૂ્યોને ઉછચ ર્જળવણી મલૂ્ય ટુલકીટમા ંનવર્તવાર 
તૈયાર કરવામા ંઆવ ેછે કે જે બધા જ પ્રકારના કુદરતી નનવાસસ્થાનો અને જૈવપયાગવરણીય 
વયવસ્થાઓમા ંઉછચ ર્જળવણીના મલૂ્યોનો કેવી રીત ેઉપયોર્ કરવો તેના ઉપરના વૈનશ્વક માર્ગદર્ગક 
સચૂનોનો એક સમહુ છે. 
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D. સચુવવામા ંઆવેલ વ્યવસ્થાપનનો અક્ષભર્મ 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: જૈવનવનવધતાના વયવસ્થાપનની િાતરી કરવા માટે જવાબદાર 
હોવા તરીકે યોગ્ય રીત ેલાયકાત ધરાવતા વયડકત કે વયડકતઓન ેર્ોધી કાઢવાની બાબત 
માઈનનિંર્ સવલત ઉપરના પ્રભાવ માપન, આયોજન અન ેકાયગ વયવહારોમા ંસમાવવામા ંઆવ ે
છે. 

 લેક્ષખત નીધત, આયોજનો અને પ્રરિયાઓ: જૈવનવનવધતાના વયવસ્થાપનનુ ં
વયવસાય/કાયગસ્થળની નનભાવિમતા (અથવા સમકિ) નીનત અન ેદસ્તાવેજમા ંધ્યાન કે 
દેિરેિ રાિવામા ંઆવ ેછે તેની િાતરી કરો. એ વાતની િાતરી કરો કે ર્ોધકામ અન ે
િાણકામની પ્રવનૃત નવશ્વ વારસાના સ્થળોમા ંહાથ ધરવામા ંઆવરે્ નહી અથવા પ્રકૃનતની 
ર્જળવણી માટેના ICUN દ્વારા નોંધેલ ભયગ્રસ્ત પ્રર્જનતઓના નવલોપન તરફ ન દોરી જતી હોય. 
એ વાતની િાતરી કરો કે નવશ્વ વારસાના સ્થળોની નજીકમા ંઆવેલ હાલની અન ેભનવષ્ટ્યની 
કામર્ીરીઓ પ્રનતક્ષ્ટ્ઠત સનાતમ મલૂ્યો સાથ ેસસુરં્ત હોય કે જે મલૂ્યો માટે આ નમલકતો 
નોંધવામા ંઆવ ેછે અન ેકોઈપણ પ્રત્યિ નકારાત્મક અસરો દ્વારા આ નમલકતોની અિડંિતતા કે 
સપંણૂગતાને જોિમમા ંમકૂરે્ નહીં. એ વાતની િાતરી કરો કે કાયદેસર રીતે નક્કી કરવામા ં
આવેલ આદરણીય િેત્રોનો આદર કરવા માટે વયવસાય અન ેસવલત કિાઓ, િેત્રોને 
ઓળિવાની પ્રડક્રયા સડહતની વયવસ્થાઓ અમલમા ંછે. નનયમ પાલનની િાતરી કરો અન ે
નનણગય લેવામા ંજૈવનવનવધતાને ધ્યાનમા ંલો. 

દરેક માઈનનિંર્ સવલત માટે એક વયવસ્થાપન આયોજન નવકસાવો અન ેલાગ ુપાિો કે જે 
નીચેનાનો સમાવેર્ કરે છે. 
o ઉબચત તરીકે સબંનંધત પ્રવનૃતઓ (દા.ત. પડરવહન માર્ો) અન ેપ્રવનૃતની નજીકનો 

ઉબચત બફર નવસ્તાર સડહત સબૂચત પ્રવનૃતઓના નવસ્તારોમા ંજૈવનવનવધતાના મલૂ્યોની 
ઓળિ. 

o ઓનલાઈન માડહતી સ્ત્રોતો, રાષ્ટ્રીય અન ેરાજ્યના કાયદા, વૈજ્ઞાનનક સાડહત્ય અન ેજ્યા ં
યોગ્ય હોય ત્યા ંિેત્રના સવેિણોના નવશ્લેિણ દ્વારા કામ કરવાની સીમાઓની અંદર 
કોઈપણ મહત્વના જૈવનવનવધતાના નવસ્તારોની ઓળિ. 

o જૈવનવનવધતાના ર્મન કે ઘટાિા, પનુઃ સ્થાપન અન ેસધુારણા પ્રડક્રયાઓ અન ેજરૂરી 
સરં્ાધનોની ઓળિ. 

o બધં બેસતા વયવસ્થાપન આયોજનો સડહત જૈવનવનવધતા ઉપરના પયાગવરણીય 
વયવસ્થાપનની અસરકારકતાને માપવા માટે દેિરેિ રાિવાના વયવહારો ઉપરની 
નવર્ત. 

o પયાગવરણીય વયવસ્થાપનના પરીણામો, ર્જણકારી અન ેપ્રત્યાયન અન ેસાતત્યપણૂગ 
પયાગવરણીય કામર્ીરીના સધુારાના આયોજન, હતેઓુ અન ેલક્ષ્ય ર્ોઠવણી, 
અમલવારી અને દેિરેિ રાિવાના પાસાઓ ઉપર ડહત     ની સામેલર્ીરીની વચન 
બધ્ધતા જૈવનવનવધતાનુ ંકાયગ આયોજન  
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જૈવનવનવધતા ર્જળવણી માટેના હતેઓુ અન ેલક્ષ્યો કેવી રીત ેપ્રાપ્ત કરી ર્કાય છે તેના ઉપરની 
નવર્ત પરુી પાિ ેછે. કાયગ આયોજનમા ંજે મદુ્દાઓ આવરી ર્કાય છે તેમા ંનીચેનાનો સમાવેર્ થાય 
છે. 

 જૈવનવનવધતા માટે મહત્વના નવસ્તારોમા ંપ્રવેર્ કે ઉપયોર્નો અંકુર્. 
 બેધ્યાન રીત ેથતા નકુર્ાનને ટાળવા માટે બધા જ રબિત નવસ્તારોનુ ંસ્પષ્ટ્ટ સીમાકંન. 
 વનસ્પનત અન ેજોિાયેલ જીવસકૃ્ષ્ટ્ટને જે રીત ેદુર કરવામા ંઆવ ેછે તેના ઉપર અંકુર્. 
 નકુસાનકારક વનસ્પનતઓ અન ેપ્રાણીઓનુ ંવયવસ્થાપન  
 સામદુાનયક જૈવનવનવધતાના ઉપયોર્ો અન ેઅસય જૈવપયાગવરણીય વયવસ્થાની સેવાઓનુ ં

વયવસ્થાપન. 
 સરં્ોધન અન ેનવકાસના કાયગક્રમો. 
 પનુઃ સ્થાપનના અિતરાઓ કે પ્રયાસો. 
 િાણની વધ ુવયાપક ર્ોઠવણી માટે મહત્વના પાસાઓ ઉપર સરં્ોધન. 
 

 િેકોડગ િાખવો અને મારિતી આપવી: વયવસ્થાપનના આયોજનો પનુઃ સ્થાપનના પ્રયત્નો સરં્ોધન 
યોજનાઓની સફળતા અન ેજે િાણપ્રવનૃત નસવાયના પરીબળોથી પ્રભાનવત હોઈ ર્કે તેવા સ્થળ 
આસપાસના નવસ્તારની જૈવ નવનવધતામા ંસામાસય ફેરફારોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવા માટે જૈવનવનવધતામા ં
થયેલા ફેરફારો ઉપર દેિરેિ રાિવાની જરૂર પિે છે. જૈવનવનવધતા કાયગક્રમોની દેિરેિ આંતડરક 
રીત ેઅથવા ્નુનવનસિટીઓ અને અસય નર્િણ કેસરો જેવી નવનવધ સસં્થાઓ સાથ ેભાર્ીદારીમા ંહાથ 
ધરી ર્કાય છે. ર્જણકારી કે માડહતી પરુી પાિવાની બાબત ેનવનધસરની સરકારી માડહતીની 
જરૂડરયાતોની સામગ્રી પરુી પાિવી જોઈએ અન ેનવર્ાળ જનતા અન ેઅસય ડહત      માટે માડહતી 
પરુી પાિવી જોઈએ. કામર્ીરી ઉપરની સાવગજનનક ર્જણકારી વૈજ્ઞાનનક સાડહત્યમા ંપ્રકાર્નોથી લઈન ે
વાનિિક નનભાવિમ અહવેાલો સધુી નવસ્તરી ર્કે છે. (જુઓ COP 4.6 ટકાઉિમ ર્જણકારી કે જેમા ં
િાણપ્રવનૃત અને જૈવનવનવધતા સાથ ેસબંનંધત ઘણા બધા સચૂકોનો સમાવેર્ થાય છે.) 

 તાલીમ અને મારિતીની આપ લે: કમગચારીઓમા ંઅન ેકોસરાકટરોમા ંજૈવનવનવધતાની નીનતઓ, 
આયોજનો અન ેપ્રડક્રયાઓની પરુતી નનપણુતા અન ેજ્ઞાનની િાતરી કરવા માટે તાલીમ પરુી પાિો. 
જૈવનવનવધતાના વયવસ્થાપન માટે જવાબદાર કમગચારીઓને યોગ્ય તાલીમ પરુી પાિો. 

E. વધાિાની મારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટો જૈવનવનવધતા બાબતે વધારાની માડહતી ધરાવે છે: 
 

 જૈનવક નવનવધતા માટેની સમજૂતી  
www.cbd.int/   

 નવશ્વ વારસાના નવસ્તારો - UNESCO  
whc.unesco.org/en/list 

 આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના વેટલેસિસ ઉપરની સમજૂતી - રામસર કસવેસર્ન  
www.ramsar.org 

 સકંબલત જૈનવક નવનવધતા મલૂ્યાકંન સાધન.  
www.ibatforbusiness.org/ibat/ 

 વૈનશ્વક જૈવનવનવધતા માડહતીની સનુવધા  

http://www.cbd.int/
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/www.ibatforbusiness.org/ibat/
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http://www.gbif.org/ 

 IFC કામર્ીરી ધોરણ 6 - જૈવનવનવધતાની ર્જળવણી અન ેટકાવી ર્કાય તેવા કુદરતી 
સરં્ાધનનુ ંવવયસ્થાપન. 
www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards20
06_PS6/$FILE/PS_6_BiodivConservation.pdf  

 ICUN - મહત્વના જૈવ નવનવધતાના નવસ્તારોની ઓળિ અન ેઅંતરનુ ંનવશ્લેિણ (2૦૦7) 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015.pdf  

 આઇ્સુીએન - રબિત નવસ્તારના વર્ોને લાગ ુપાિવા માટેના માર્ગદર્ગક સચુનો. 
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf  

 ભયગ્રસ્ત પ્રર્જનતઓનુ ંઆઇ્સુીએન રેિ બલસ્ટ. 
http://www.iucnredlist.org/ 

 ICUN - ICMM સવંાદ. 
www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/bbp_mining/  
www.icmm.com/page/1672/iucn-icmm-dialogue  

 ICMM ન્સ્થનત હકીકત - િાણ પ્રવનૃત અન ેરબિત નવસ્તારો. 
www.icmm.com/document/43  

 ICMM"િાણ પ્રવનૃિ અન ેજૈવનવનવધતા માટે સારા વયવહારનુ ંમાર્ગદર્ગન'' 
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 ICMMિાણ પણૂાગહનૂત માટેની ટુલ કીટ. 
www.icmm.com/page/758/our-work/projects/articles/integrated-mine-closure 

 ICMM કેસ સ્ટિી "ઇઆઇએમા ંજૈવ નવનવધતાના કવરેજને સધુારવુ.ં'' 
www.icmm.com/our-work/case-studies  

 ICMM- જૈવ નવનવધતાને િાણ આયોજનમા ંસકંબલત કરવી. 
www.icmm.com/page/897/integrating-biodiversity-into-environmental-management-
systems 

 ICMM- જૈવનવનવધતાના ઓફસેટસ; િાણ ઉદ્યોર્ માટેની સબંિપ્ત માડહતી આપતા કાર્ળ 
(2૦૦5). 
www.icmm.com/document/25  

 સારા વયવહારવાળી િાણ પ્રવનૃિની વેબસાઇટ - જૈવનવનવધતા. 
www.goodpracticemining.com/search.php?Query=biodiversity&searchArea=on 

 વયવસાય અન ેજૈવ નવનવધતાના ઓફસેટ્સ કાયગક્રમ. 
http://www.forest-trends.org/biodiversityoffsetprogram/  

 કેનેિાનુ ંિાણ પ્રવનૃિનુ ંસરં્ઠન - િાણપ્રવનૃત અન ેજૈવનવનવધતાનુ ંજતન (2૦૦7) 
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/Biodiversity_Framework_EF_
0729207.pdf  

 રીયો ટીસટો અન ેજૈવનવનવધતા. 
www.riotinto.com/documents/RT_and_biodiversity_brochure.pdf  

 સં્ ટુત રાષ્ટ્રોનો પયાગવરણ કાયગક્રમ (UNEP) નવશ્વ ર્જળવણી દેિરેિ કેસર (WCMC)  
http://www.unep-wcmc.org/ 

 UNEP WCMC- રબિત નવસ્તારોનો િેટાબેઝ  
http://www.wdpa.org/ 

 આંતરરાષ્ટ્રીય જૈવપયાગવરણીય પનુઃ સ્થાપન માટેની સસં્થા - નવનવધ સબંનંધત સ્ત્રોતો સાથ ેજૈવ 
પયાગવરણીય પનુઃ સ્થાપનના ઘણા ઉદાહરણો  
www.ser.org   

 િાણ પ્રવનૃતવાળી જમીનના પનુઃ સ્થાપન માટેનુ ંકેસર, ટવીસસલેસિ ઓસ્રેબલયાની ્નુનવનસિટી - 
પનુઃ સ્થાપન ઉપરના નવનવધ ઉદાહરણો અન ેકાર્ળો  

http://www.gbif.org/
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS6/$FILE/PS_6_BiodivConservation.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS6/$FILE/PS_6_BiodivConservation.pdf
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAG-015.pdf
http://data.iucn.org/dbtw-wpd/edocs/PAPS-016.pdf
http://www.iucnredlist.org/
http://www.iucn.org/about/work/programmes/business/bbp_our_work/bbp_mining/
http://www.icmm.com/page/1672/iucn-icmm-dialogue
http://www.icmm.com/document/43
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/www.icmm.com/page/758/our-work/projects/articles/integrated-mine-closure
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/www.icmm.com/our-work/case-studies
http://www.icmm.com/page/897/integrating-biodiversity-into-environmental-management-systems
http://www.icmm.com/page/897/integrating-biodiversity-into-environmental-management-systems
http://www.icmm.com/document/25
file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/www.goodpracticemining.com/search.php%3fQuery=biodiversity&searchArea=on
http://www.forest-trends.org/biodiversityoffsetprogram/
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/Biodiversity_Framework_EF_0729207.pdf
http://www.mining.ca/www/media_lib/TSM_Documents/Biodiversity_Framework_EF_0729207.pdf
http://www.riotinto.com/documents/RT_and_biodiversity_brochure.pdf
http://www.unep-wcmc.org/
http://www.wdpa.org/
http://www.ser.org/
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www.cmlr.uq.edu.au   

 કેનેિાનુ ંપ્રોસ્પેકટસગ અન ેિેવલોપસગ સરં્ઠન (PDAC)  e3+  ઈનીર્ીએટીવ- સામાજીક 
જવાબદારી, પયાગવરણીય વહીવટ આરોગ્ય અન ેસલામતી ઉપરની નવનવધ ટુલકીટો  
www.pdac.ca/e3plus/toolkits  

 મખુ્ય ઉદ્યોર્ોનુ ંસ્ ુસાઉથ વેલ્સ િાત ુ- િાણ પ્રવનૃત, પનુઃ સ્થાપન અન ેપયાગવરણીય 
વયવસ્થાપન પ્રડક્રયા અંરે્ માર્ગદર્ગક સચૂનો: 
www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/96118/edg03-Guidelines-to-the-
Mining,-Rehabilitation-and-Environmental-Management-Process---MREMP-
Guideline.pdf 

 ઉછચ ર્જળવણી મલૂ્યો (એચસીવી) ના સ્ત્રોતનુ ંનેટવકગ  
www.hcvnetwork.org 
 

http://www.cmlr.uq.edu.au/
http://www.pdac.ca/e3plus/toolkits
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/96118/edg03-Guidelines-to-the-Mining,-Rehabilitation-and-Environmental-Management-Process---MREMP-Guideline.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/96118/edg03-Guidelines-to-the-Mining,-Rehabilitation-and-Environmental-Management-Process---MREMP-Guideline.pdf
http://www.dpi.nsw.gov.au/__data/assets/pdf_file/0007/96118/edg03-Guidelines-to-the-Mining,-Rehabilitation-and-Environmental-Management-Process---MREMP-Guideline.pdf
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન 
(COP 4.1) કાનનૂી સચૂના પાલન 

A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
સચૂના પાલન એ પ્રસ્થાનપત માર્ગદર્ગક સચૂનો, નવવરણો કે કાયદાની સાથ ેસસુરં્તતામા ંહોવાની એક 
ન્સ્થનત છે. કાનનૂી સચૂના પાલન એ જે દેર્ કે દેર્ોમા ંધધંો કરે છે તે દેર્ના આંતરરાષ્ટ્રીય અન/ેઅથવા 
રાષ્ટ્રીય અન/ેઅથવા રાજ્યના અન/ેઅથવા સ્થાનનક કાયદાઓ સાથ ેસસુરં્તતામા ંહાથ ધરવામા ંઆવેલ 
વતગનો અન ેવયવહારોનુ ંસચૂન કરે છે. 
કાયદાની સચૂનાનુ ંપાલન એ RJC પ્રમાણીકરણની એક મળૂભતૂ જરૂડરયાત છે. તેમના કામકાજ માનવ 
અનધકારો, સામાજીક અન ેપયાગવરણીય વતગન અંરે્ લાગ ુપિતા કાયદા સાથ ેસસુરં્ત રહવેાની સભ્યો 
પાસ ેઅપેિા રાિવામા ંઆવ ેછે. 
 

COPનો કાનનૂી સચૂના પાલનનો નવભાર્ બધા જ સભ્યોને લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 
 

B. મદુ્દાની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

કાનનૂી અન ેનનયમનકારી કે ધારાકીય સચૂનાનુ ંપાલન એ મહત્વની કે પાયાની ધધંાકીય બચિંતા છે. સદા 
વધતી સખં્યામા ંકાયદાઓ, કાયદાન ેતોિવા માટેના વધ ુસિત દંિો છે અન ેકાનનૂી રીત ેસચૂનાબધ્ધ કે 
નનયમાનસુાર હોવા માટેની એક કંપની માટે જરૂરી સમજ અંરે્ સારી એવી માત્રામા ંવયાપક અભાવ છે. 
 

સભ્યો માટે નીચેની બાબતોના સમાવેર્ સાથ ેપરંત ુતે પરુતા જ મયાગડદત નહીં તે રીત ેતેમના ધધંાના 
સચંાલન, માનવ અનધકારો, સામાજીક અને પયાગવરણીય કામર્ીરી સાથ ેસબંનંધત લાગ ુપિતા કાયદાન ે
સમજવાની અને બધા જ પ્રસરં્ોએ તેની સાથ ેસસુરં્ત રહીન ેતે રીતમા ંકામ કરવાની જરૂર પિે છે. 
 

 લાચં અન ેઅનકુળૂતા માટેની ચકુવણીઓ. 
 રૂનપયાના હવાલા અન ેત્રાસવાદનો રૂનપયો. 
 ભ્રષ્ટ્ટાચાર, દાણચોરી, ચોરી, છેતરનપિંિી, કૌભાિંો, ડકિંમતની ફેરબદલી અન ેકરવેરામાથંી 

છટકબારી. 
 સોદાના કામકાજો અન ેઉપભોટતાના હક્કો  
 માનવ અનધકારો. 
 બાળ મજૂરી  
 વયાવસાનયક આરોગ્ય અન ેસરુિા સડહતના રોજર્ારીના નનયમો અન ેર્રતો. 
 પયાગવરણીય વયવસ્થાપન. 
 સામદુાનયક અને સામાજીક અસર  
 ઉપભોટતાના આરોગ્ય, સલામતી અન ેપયાગવરણીય ઉત્પાદનની માડહતી. 

 

મોટા ભાર્ના દેર્ો નીચેની બાબતો સડહત સચૂનાનુ ંપાલન ન કરવા માટેના એટલ ેકે નનયમ પાલન ન 
કરવા માટેના પડરણામોનો નનદેર્ કરે છે. 
 

 નાણાકીય દંિો લાદવાની ડક્રયા  
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 ઈરાદો (એટલ ેકે પ્રદૂિણ માટેની ચસુ્ત જવાબદારી) સાબબત કરવા માટે કાનનૂી કાયગવાહીની 
જવાબદારીનો પડરત્યાર્ (ઘણા ગનુાઓ કે અપરાધો માટે) 

 તેમના કમગચારીઓના કાયો માટે કંપનીઓ ઉપર દીવાની કે ફોજદારી જવાબદારી લાદવી. 
                                                                           

                         . 
 િાયરેટટરો કે સચંાલકોની અસામાસયતા કે અપાત્રતા; અન.ે 
 અસરગ્રસ્ત પિકારો દ્વારા નકુર્ાનીની કાયગવાહીઓ ઉપર આર્ળ વધવુ.ં  

 
 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આ માર્ગદર્ગન વયન્ટતર્ત સભ્યોને માટે લાગ ુપિતા કાયદા માટે કોઈ નવનર્ષ્ટ્ટ કે ચોક્કસ સલાહ પરુી 
પાિત ુ ંનથી કારણ કે આ કાયદાઓ સભ્યોની સવલતઓના નનયત સ્થાન અન ેપ્રકાર મજુબ આધાડરત 
રહીન ેબદલતા હોય છે. જો કે સભ્યોએ લાગ ુપિતા કાયદાઓની બાબતમા ંતેમની પોતાની કાયદા 
મજુબની સલાહ ઉપર આધાર રાિવો જરૂરી છે. 
 

કાયદો લાિબણક રીત ેસરકારો દ્વારા બનેલા કાયદા અન ેઅદાલતો દ્વારા બનાવેલા નનયમો ધરાવે છે. 
કાનનૂી નનયમ પાલનમા ંમહત્વના લાગ ુપિતા કાયદાઓથી માડહતર્ાર હોવાનો, તેમના નવકાસો વરે્રેથી 
માડહતર્ાર બનવા માટેની પધ્ધનતઓ ધરાવવાનો સમાવેર્ થાય છે. 
 

કાનનૂી જવાબદારીઓ મોટે ભારે્ નનડદિષ્ટ્ઠ કાયદાઓ અન ેનનયમનોથી ઉપર નવસ્તરે છે. અદાલતો દ્વારા 
સાભંળવામા ંઆવેલા અર્ાઉના કેસોના નનણગયો ઉપર આધારીત રહીન ેઘણા નસધ્ધાતંો અન ેઆધારરૂપ 
ઉદાહરણો પ્રસ્થાનપત કરવામા ંઆવેલ છે. આ નસધ્ધાતંોન ેસામાસય કાયદા કે કેસ કાયદા તરીકે 
દર્ાગવવામા ંઆવે છે. 
 

એ બાબત અર્ત્યની છે કે સભ્યો અન ેઓિીટરો કામર્ીરીઓના બધા જ નવસ્તારોમાનંા સ્થાનનક કાયદાઓ 
અન ેનનયમનોથી પરીબચત બને અન ેસબંનંધત કેસ કાયદા અન ેઅન ેકાયદાઓમા ંથતી કાનનૂી 
ર્નતનવનધઓથી માડહતર્ાર રહ.ે જ્યા ંસભ્યો તેમની કાયદા મજુબની નનયમાનસુારની જવાબદારીઓ 
સમજતા નથી ત્યા ંતેમણ ેતેમની જવાબદારીઓ ઉપરની કાનનૂી સલાહ મેળવવી જોઈએ. 
 
 

D. સચુવાયેલ વ્યવસ્થાપનનો માર્ગ 
 

એક RJC સભ્ય તરીકે, કાનનૂી જોિમના મહત્વના િેત્રોને ર્ોધી કાઢવા માટે સિમ હોય તેવી પધ્ધનતઓ 
અન ેપ્રડક્રયાઓ ધરાવવી અન ેએ વાતની િાતરી કરવી કે બધી જ હાલના મહત્વના લાગ ુપિતા 
કાયદાઓ અન ેસબંનંધત ર્નતનવનધઓને ર્ોધી કાઢવા માટે જવાબદાર નક્કી કરેલ વયન્ટત છે. તે તમારા 
પર લાદવામા ંઆવેલ જવાબદારી છે. માડહતીની આપ-લે માટેની અન ેબધી જ લાગ ુપિતી કાનનૂી 
ર્રતોના નનયમ પાલનની િાતરી કરવા માટેની અન ેપડરણામ સ્વરૂપના મહત્વના ધધંા સાથ ેસબંનંધત 
બધા જ મહત્વના ફેરફારોનો અમલ કરવા માટેની અસરકારક પ્રડક્રયાઓ અમલમા ંહોવી જોઈએ. 
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જોખમ: કાનનૂી સચૂનાપાલનનુ ંવયવસ્થાપન એ મોટાભાર્ની સસં્થાઓ માટેનુ ંએક મહત્વનુ ંજોિમ છે 
અન ેવયવસ્થાપન માટે એક મહત્વની ધ્યાન આપવાની બાબત હોવી જોઈએ. કાનનૂી જોિમનુ ં
અસરકારક રીત ેવયવસ્થાપન કરવાની બાબત ધધંાની સારી પ્રનતષ્ટ્ઠા અન ેટકાઉિમતાન ેવયાપક રીત ે
મદદ કરનાર તરીકે જોવામા ંઆવ ેછે. 
 

ધધંાના સચંાલન, માનવ અનધકારો, સામાજીક અન ેપયાગવરણીય કામર્ીરી સાથ ેસબંનંધત ધધંાની કાનનૂી 
જવાબદારીઓ શુ ંછે તે નક્કી કરવા માટેનુ ંપ્રથમ પર્લુ ંકમસ ેકમ નીચેની બાબતોને નક્કી કરવા માટે 
લાગ ુપિતા કાયદાની સમીિાની બાબતને સાકં   છે: 
 

 કયો ધારો અન ેનનયમન લાગ ુપિે છે. 
 કયા લાયસસંો અન ેપરમીટોની જરૂર પિે છે, અન ે

 કઈ માડહતી આપવાની અન ેપ્રર્ટીકરણની જવાબદારી અન્સ્તત્વ ધરાવે છે. 
 

જ્યા ંસભ્ય કામ કરે છે તે ધધંાના સ્થાન કે સ્થાનો માટેના મહત્વના કાયદાની સમીિા થવી જોઈએ અન ે
ધધંાના કામકાજો સાથેની તેની સયુોગ્યતા નક્કી થવી જોઈએ. ધારાકીય જરૂડરયાતોની સમીિા જટીલ 
બની ર્કે છે અને તેના માટે કાયદાની માત્ર સારી સમજણની જ જરૂર નથી પિતી પરંત ુએવી પ્રડક્રયા કે 
જેના દ્વારા મહત્વના કમગચારીઓને કોઈપણ ફેરફારોથી માડહતર્ાર કરી ર્કાય છે તેવી પ્રડક્રયાની પણ 
જરૂર પિે છે. જ્યા ંસભ્યો એક કરતા વધ ુસયાયઅનધકાર િેત્રોમા ંસવલતઓ ધરાવે છે કે સોદાઓ કરે છે 
ત્યા ંવયવસાય કે ધધંાએ સીમાપારની કોઈપણ નનયમનકારી જરૂડરયાતોન ેસમજવાની પધ્ધનતઓ અન ે
તેનુ ંપાલન કરવાની બાબત પણ નવકસાવવી જરૂરી બને છે. 
 

લાગ ુપિતા કાયદાઓ ર્ોધી કાઢવા, તેમનુ ંઅથગઘટન કરવુ,ં તમારા કામકાજો ઉપર તેમની અસરો નક્કી 
કરવી એ બાબતો સમય મારં્ી લેતી બાબત બની ર્કે છે. સદભાગ્યે, લાગ ુપિતા કાયદાઓ કે નનયમનો 
અંરે્ની માડહતી મેળવવા માટેની ઘણી પધ્ધનતઓ છે. આ પધ્ધનતઓ નીચનેાનો સમાવેર્ કરે છે: 
 

 વયાવસાનયક સેવાઓ. 
 નનયમનકારી સસં્થાઓ. 
 વેપાર સમહૂો અન ેસરં્ઠનો. 
 ઈસટરનેટ  
 સાવગજનનક પસુ્તકાલયો. 
 સેનમનારો અન ેકોનસિસ. 
 સમાચાર પત્રો અન ેમેરે્ઝીનોના લવાજમો. 
 સલાહકારો અને કાનનૂી વયાવસાનયકો, અન ે 
 ગ્રાહકો, નવક્રતાઓ અન ેઅસય કંપનીઓ. 

 

નીચેના પર્લાઓ પણ મદદ કરી ર્કે: 
 

 વ્યવસ્થાપન મડંળની જવાબદાિી: મહત્વના કાનનૂી જોિમના િેત્રો, કાનનૂી જવાબદારીઓ અન ે
કોઈપણ નનયમનકારી જરૂડરયાતો ર્ોધી કાઢવા સડહતની લાગ ુપિતા કાયદા સાથેની 
નનયમબધ્ધતાના વયવસ્થાપન માટેની જવાબદારી સ્પષ્ટ્ટ રીત ેપ્રસ્થાનપત થયેલી અન ેકાર્ળ 
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દ્વારા નક્કી થયેલી હોવી જોઈએ. ધારાકીય જરૂડરયાતો અન ેઅસય લાગ ુપિતા કાયદાઓમા ંથતી 
ર્નતનવનધઓની અસર માપવા માટે અન ેતેના પડરણામ ેધધંાના વયવહારોમા ંકોઈપણ જરૂરી કે 
ઈછછનીય ફેરફારોની માડહતી આપવા માટે મહત્વના વયડકત કે સમહુ કે માણસો (જેવા કે કંપની 
સેકે્રટરી) ની નનમણ ૂકં થવી જોઈએ. 

 

 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ: નીચેની પ્રવનૃતઓ માટે લેબિત પ્રડક્રયાઓ નવકસાવો. 
- કાનનૂી જોિમના મહત્વના િેત્રો નવકસાવવા. 
- લાગ ુપિતા કાયદાની નનયનમત સમીિા અન ેઓળિ. 
- લાગ ુપિતા કાયદાના નનયમ પાલનનુ ંસમયાતંરનુ ંમલૂ્યાકંન. આ પ્રડક્રયામા ંસચૂનાનુ ં

પાલન ન થતુ ંહોય તેવી ન્સ્થનતને નનયમ પાલનની ન્સ્થનતમા ંલાવવાની પ્રડક્રયાનો 
સમાવેર્ થવો જોઈએ. 

 

 તાલીમ: બધા જ પ્રસરં્ોએ, સભ્યોએ લાગ ુપિતા કાયદાઓની મહત્વની જરૂડરયાતોનુ ંપાલન 
કરવુ ંફરજીયાત છે. સભ્યોએ આ કાયદાઓની સમજણની યોગ્ય કિા કમગચારીઓ, કોસરાકટરો 
અન ેમલુાકાતીઓને પરુી પાિવી જોઈએ. અસામાસય રીતે કાયગ પ્રવનૃત સાથ ેસબંનંધત નીનતઓ 
અન ેપ્રક્રીયાઓ દ્વારા. 

   
 

E. વધાિાની મારિતી 
 

સભ્યોએ લાગ ુપિતા કાયદા સાથ ેતેમના કામકાજોના નનયમ પાલન અંરે્ કાનનૂી સલાહ મેળવવી 
જોઈએ. 
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
(COP 4.2) નીનત  
A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
 

નીનત એ નસધ્ધાતંો અન ેઈરાદાઓની એક હકીકત છે.  
(સ્ત્રોત: ISO 14૦૦1 અન ેISO 14૦૦4)  
 

COPનો નીનત નવભાર્ બધા જ સભ્યોને લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 
 

B. મદુ્દાની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

નીનત એ સમગ્રતયા કામર્ીરીના સબંધંમા ંધધંા દ્વારા તેના ઈરાદાઓ અન ેનસધ્ધાતંોની એક હકીકત છે. 
નીનત એ: 

 ટોચ કિાએથી વચનબધ્ધતાનો નનદેર્ કરે છે. 
 ધધંાકીય જવાબદારી અન ેવહીવટ દર્ાગવ ેછે. 
 અસય વયવસ્થાપન નીનતઓ અન ેકામકાજો સાથ ેસસુરં્ત છે. 
 એક સાવગજનનક દસ્તાવેજ છે - તેનો ડહત      દ્વારા સભ્યોની કામર્ીરી અંરે્ નનણગય લેવા માટે 

ઉપયોર્ થઈ ર્કે છે. 
 

આચરણ સડંહતા હઠેળ જરૂરી નીનત RJCના એક સભ્ય તરીકે જવાબદાર ધધંાકીય કામકાજોનો અમલ 
કરવા અન ેસધુારવા માટેના એક ચાલક તરીકે આચારસડંહતાની નસચ્ધ્ધનુ ંસમથગન કરે છે. સભ્યોએ તેમની 
નીનત દસ્તાવેજી સ્વરૂપમા ંરજૂ કરવી જોઈએ અન ેવયવસાય માટે કે તેના વતી કામ કરતા બધા જ 
વયડકતઓન ેતેની માડહતી આપવી જોઈએ. આ બાબત નવનધસરના ર્જગનૃત સેસનો, ર્જહરે સમાચાર પત્રો, 
ઈસટરનેટ દ્વારા, વતગમાન પત્રોમા ંપ્રકાર્નો દ્વારા પ્રાપ્ત કરી ર્કાય છે. 
 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
ઘણા પ્રમાણભતૂ પર્લાઓ ધધંાની વચનબધ્ધતાના એક નવનધસરના નનદર્ગન તરીકે પ્રસરં્ કે વયવસ્થા 
ઉપરની એક નીનત નવકસાવવાની ભલામણ કરે છે. 
 

જે આચરણ સડંહતાની પ્રાચ્પ્તમા ંમદદ કરે તેવી એક નીનત નવકસાવતી અને ગ્રહણ કરવી અન ેતે નીનતન ે
સાવગજનનક રીત ેઉપલબ્ધ બનાવવી તે RJCના આચરણ સડંહતાની એક જરૂડરયાત છે.  
 

D. સચૂવવામા ંઆવેલ વ્યવસ્થાપનનો માર્ગ 
 

લેક્ષખત નીધત: RJCના આચરણ સડંહતાનુ ંપાલન કરવા માટેની વચનબધ્ધતા રજૂ કરતી, સભ્યના ધધંાના 
પ્રકાર, માપ અને પ્રભાવોને માટે ઉબચત એક લેબિત નીનત ગ્રહણ કરો. એ વાતની િાતરી કરો કે તે. 
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o વડરષ્ટ્ઠ સચંાલક મિંળ દ્વારા માસય કરવામા ંઆવેલ હોય. 
o તેની તેવા વયડકતઓ કે જે સસં્થા માટે અન ેસસં્થા વતી કામ કરે છે તેને માડહતી આપવામા ં

આવ ેછે; અન ે 
o જનતા માટે ઉપલબ્ધ છે. 

 

એક ઉદાહરણરૂપ નીનત પડરનર્ષ્ટ્ઠ 2 મા ંસમાનવષ્ટ્ઠ છે. 
 

E. વધાિાની મારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટો RJCના આચરણ સડંહતા ઉપર વધારાની માડહતી ધરાવે છે. 
 

 ડરસ્પોન્સસબલ જવેલરી કાઉન્સસલ  
www.responsiblejewellery.com  
 

http://www.responsiblejewellery.com/
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન 
(COP 4.૩) ધધંાના ભાર્ીદારો 
A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
 

ધધંાના ભાર્ીદારો કે સાથીઓ એ એવી સસં્થાઓ કે ધધંાઓ છે - જેવા કે કોસરાકટરો, સપ્લાયરો, ગ્રાહકો 
અન ેસં્ ટુત સાહસના ભાર્ીદારો - કે જેમની સાથ ેસભ્યો પ્રત્યિ રીત ેધધંાના સબંધંો જેવા કે િરીદી 
અન/ેઅથવા ઉત્પાદન વેંચાણ કરવાના અથવા હીરા અન/ેઅથવા સોનાના આભિૂણના ઉત્પાદનોના 
નનષ્ટ્કિગણ, ઉત્પાદન કે વેંચાણમા ંપ્રત્યિ રીત ેયોર્દાન આપતી સેવાઓના સબંધંો ધરાવે છે. 
(સ્ત્રોત: RJC આચરણ સડંહતા) 
 

COPનો ધધંાના ભાર્ીદારો કે સાથીઓનો નવભાર્ બધા જ સભ્યોને લાગ ુપિે છે. 
 

B. ધવષયની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

વૈનશ્વક અથગતતં્રમા ંકામ કરતી કંપનીઓને તેમની પરુવઠા સાકંળોમા ંધધંાકીય નૈનતક મલૂ્યો, માનવ 
અનધકારો અન ેસામાજીક તેમજ પયાગવરણીય કામર્ીરી માટેની મહિમ જવાબદારી ધારણ કરવા માટે 
મહિમ રીત ેફરજ પાિવામા ંઆવ ેછે. તેઓ પ્રત્યિ નોકરીદાતા ન હોય ત્યારે પણ, બહરુાષ્ટ્રીય નનર્મોને 
જે કામદારો તેમના ઉત્પાદનો બનાવ ેછે તેમના હક્કોને આર્ળ વધારવા અન ેરિણ કરવા માટે મહિમ 
રીત ેજવાબદાર ઠેરવવામા ંઆવ ેછે. પડરણામે ઘણી કંપનીઓએ સમગ્ર નવશ્વમા ંતેમના ધધંાકીય 
સાથીઓના વતગન ઉપર અંકુર્ રાિવા માટે દેિરેિ રાિવા અન/ેઅથવા નીનતઓ, વતગનની 
આચારસડંહતાઓ, કસવેસર્ન સબંનંધત જવાબદારીઓ નવકસાવેલ છે. 
 

RJCના સભ્યો જવાબદાર ધધંાકીય વયવહારો દર્ાગવવા માટેની ઈછછા રાિે છે. તેઓ તેમના ધધંાના 
સાથીઓ જેવા કે જોિાયેલ કંપનીઓ, કોસરાકટરો, સપ્લાયરો, ગ્રાહકોની ગણુવિાના ઉંચા ધોરણોની પણ 
અપેિા રાિે છે. આચરણ સડંહતા સભ્યોના ધધંાકીય ભાર્ીદારોમા ંજવાબદાર આભિૂણ વયવહારોને 
પ્રભાનવત કરવા, આર્ળ વધારવા માટેની તેમની િમતા સાથ ેસસુરં્ત તેમના ઉિમ પ્રયાસોની સભ્યોને 
ફરજ પાિ ેછે. સભ્યો માટે જોર્વાઈનો હતે ુતેમના સોના અન/ેઅથવા હીરા-આભિૂણ સબંનંધત ધધંાના 
ભાર્ીદારોના ધધંાકીય કામકાજો સાથ ેજોિાયેલા જોિમો નવચારવાનો છે અન ેસજંોર્ો માટે ઉબચત પર્લા 
લેવાનો છે. ર્કંાના નનવારણ માટે, RJC સભ્યના વયવસાયી સાથીઓન ેઆચરણ સડંહતાને વળર્ી રહવેા 
માટેની ફરજ પાિતી નથી. આ બાબત સભ્યની પોતાની મનસફુી મજુબની છે. 
 

મિત્વના ધધંાકીય િાથીઓ 

સભ્યના પોતાના ધધંા માટે જેટલો વધારે મહત્વનો ધધંાકીય ભાર્ીદાર હોય તેટલુ ંજ વધારે સભ્યની 
પ્રનતષ્ટ્ઠા સબંનંધત જોિમ તે સભ્યના વાધંાજનક કે ર્કંાસ્પદ કામકાજોમા ંતે ધધંાકીય ભાર્ીદારના 
જોિાવાની બાબતનુ ંહોય છે. આચરણ સડંહતાની જોર્વાઈ 4.૩ મા ંઆ મજુબ મળુભતૂ રીત ેમહત્વના 
ધધંાકીય સાથીઓ તરફ નનદેર્ કરવામા ંઆવ ેછે. મહત્વના ધધંાકીય સાથીઓ એ એવા કોસરાકટરો, 
સપ્લાયરો અથવા સં્ ટુત સાહસના સાથીઓ છે કે જે સભ્યની પ્રવનૃતઓની કામર્ીરી અન ેપ્રનતષ્ટ્ઠાન ે
નોંધપાત્ર રીત ેઅસરમા ંકે જોિમમા ંમકૂી ર્કે છે. આવી અસરો સજંોર્વર્ાત હોઈ ર્કે અથવા સભ્યના 
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કામકાજો ઉપર પ્રત્યિ અસર ધરાવી ર્કે. સજંોર્વર્ાતની અસર એ એવી એક પરીન્સ્થનત છે કે જ્યા ં
ધધંાકીય સાથીના નબળા કામકાજો, જેમ કે શ્રમ કે મજૂરોની બાબતના, સભ્યએ આ નબળા કામકાજમા ં
કોઈ જ ફાળો ન આપ્યો હોવા છતા ંસભ્યની પ્રનતષ્ટ્ઠાન ેબર્ાિી ર્કે છે. પ્રત્યિ અસરનુ ંએક ઉદાહરણ તે 
છે કે જ્યા ંધધંાકીય સાથીના કામકાજો, જેવા કે લાચં અથવા રૂનપયાના હવાલા સભ્યના પોતાના 
કામકાજોમા ંિામીઓન ેપ્રદનર્િત કરી ર્કે અથવા તેને વધારી ર્કે છે. સભ્ય ેપરુા પાિવામા ંઆવતા માલ 
અન ેસેવાઓના પ્રકાર, ધધંાકીય સાથીઓની પ્રનતષ્ટ્ઠા અન ેબાકી રહલેી, અર્ાઉની કામર્ીરી તેમજ 
નાણાકીય અન ેકાનનૂી બાબતો સડહતના અસય ભૌનતક પડરબળોન ેધ્યાનમા ંલઈન ેતેના ધધંાકીય 
સાથીઓમાથંી કયા મહત્વના છે તે નક્કી કરવુ ંજરૂરી છે. 
 

ઉત્તમ પ્રયત્નો  
ઉિમ પ્રયત્નોનો અથગ થાય છે પ્રામાબણક રીત,ે નવવેકપવૂગક કાયગ કરવુ ંઅન ેમહત્વની જવાબદારી 
બર્જવવા માટે એક રચનાત્મક પ્રયત્ન કરવો, આ ડકસ્સામા ંસભ્યોના ધધંાકીય સાથીઓમા ંજવાબદાર 
ધધંાકીય વયવહારોને આર્ળ વધારવા. તેમ છતા,ં એક સભ્યની આવુ ંકરવાની િમતા બદલો વાળતા 
ધધંાદારી અન ેઅસય અવેજોની સામ ેસમતોબલત હોવી જરૂરી છે. આ બાબતમા ંસમાવેર્ થાય છે (પરંત ુ
તેના પરુતી સીમીત નથી). 

 ધધંાકીય અન ેનાણાકીય હીતો.  
જો ધધંાકીય સાથીઓમા ંજવાબદાર ધધંાકીય વયવહારોની વચૃ્ધ્ધ કે ઉિેજન નાણાકીય નકુસાન 
કે ધધંાકીય ન્સ્થનત સ્થાપનને નકુર્ાન પહોંચાિવા તરફ દોરી ર્જય તેમ હોય તો તેને ઉબચત 
ર્ણવામા ંઆવી ર્કે નહીં.  

 વતગમાન ફરજો કે જવાબદારીઓ  
ત્રીર્જ પિકારો પ્રત્યેની અર્ાઉથી અન્સ્તત્વ ધરાવતી જવાબદારીઓ વાજબી રીત ેધધંાકીય 
સાથીઓમા ંજવાબદાર ધધંાકીય વયવહારો આર્ળ વધારવાની સભ્યની િમતાન ેજોિમમા ંમકુી 
ર્કે અન ેઉિમ પ્રયાસોનો ઉપયોર્ કરવાની જવાબદારી ઉપર હાવી થઈ ર્કે. 

 સમય  
સભ્યના સ્વ મલૂ્યાકંન કે ચકાસણી મલૂ્યાકંનના સમયે સજંોર્ો અન ેહકીકતોના ઉલ્લેિ સાથ ે
કોઈપણ કાયોના વાજબીપણાન ેધ્યાનમા ંલેવામા ંઆવરે્. 

 

પ્રભાવ કે અિિ કિવાની િમતા 
સબંધંના પ્રકાર, દરેક સસં્થાના કદ અને ધધંાના આનથિક અન ેસામાજીક સદંભગ ઉપર આધાડરત રહીન ે
ધધંાના ભાર્ીદારો ઉપર સભ્યનો પ્રભાવ જુદો જુદો રહરે્.ે ઉદા. તરીકે નાના ધધંાઓ કે જે એક 
સપ્લાયરના ગ્રાહક આધારની માત્ર લઘમુતી જ સચૂવે છે તેના ઉપર વધ ુસખં્યાના ગ્રાહકોના આધાર 
ધરાવતા સપ્લાયર કરતા ઓછી અસર થરે્. જ્યારે ઉિમ પ્રયાસોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવ ેત્યારે 
ઓિીટરો સભ્યની પ્રભાનવત કરવાની િમતાન ેધ્યાનમા ંલેરે્. 
 

ભવનો કે ધમલકતો ઉપિ િિલેા ધધંાના િાથીઓ 

કોસરાકટરો કે જેઓ સભ્યોની નમલકતો ઉપર કામ કરી રહ્ા છે તેઓને સામાસય રીત ેસભ્યના ધધંાની 
કાનનૂી જવાબદારી નીચ ેહોવાનુ ંર્ણવામા ંઆવ ેછે. આ કારણસર, આચરણ સડંહતા RJCની 
જવાબદારીઓનુ ંપાલન કરવા માટે સ્થાપવામા ંઆવેલ સભ્યની વયવસ્થાપન અન ેકામ કરવાની 
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પધ્ધનતઓ સાથ ેસસુરં્ત બનવાની કે તેનુ ંપાલન કરવાની આ ધધંાના સાથીઓ કે ભાર્ીદારોન ેફરજ 
પાિ ેછે. 
 

કાયગિેત્ર 

RJCના ધધંાના ભાર્ીદારો જ્યા ંતેઓ સભ્યોની નમલકતો ઉપર કામ કરી રહ્ા હોય તે નસવાય સભ્યોના 
ધધંાકીય સાથીદારો કે જેઓ RJCના સભ્યો નથી તેમના સદંભે RJC આચરણ સડંહતા તેમના નનયમ 
પાલનની ફરજ પાિી ર્કે તેના વયાપ ઉપર કાનનૂી પ્રનતબધં છે. આ જોર્વાઈનુ ંમલૂ્યાકંન કરતા સમયે 
ઓિીટરો અન ેસભ્યોએ સભ્યો ન હોય તેમના કામકાજોનુ ંનહી પરંત ુજવાબદાર વયવહારોને આર્ળ 
વધારવા માટે સભ્યોના પર્લાઓ કે કાયોનુ ંમલૂ્યાકંન કરવુ ંજોઈએ. 
 

 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણો જેવા કે એસએ 8૦૦૦ સામાજીક જવાબદારી, ISO 14૦૦1 પયાગવરણીય 
વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓ અન ેઓએચએસએએસ 18૦૦1 વયાવસાનયક આરોગ્ય અને સરુિાનુ ં
વયવસ્થાપનની પધ્ધનતઓ કે જે બધા એવા તત્વો ધરાવે છે કે જે ધધંાકીય સાથીઓના વયવસ્થાપન 
પ્રત્યેના વયવન્સ્થત માર્ગ કે રીતની ફરજ પાિ ેછે, જેથી ધધંાકીય સાથીઓ, કમગચારીઓ અન ેઅસય 
ડહસ્સેદારોનુ ંજોિમ ઓછ ંથાય. 
 

સસં્થાઓન ેપ્રત્યિ રીત ેકામ ેરોકવામા ંઆવલેા કમગચારીઓન ેજે કિાએ રજૂ કરવામા ંઆવ ેતે જ 
વયવસ્થાપનની કિા કાયગસ્થળ ઉપર કામ કરતા ંધધંાના સાથીઓન ેઆપવાની ફરજ પાિવામા ંઆવ ેછે. 
જે રીત ેકમગચારીઓ સ્થળમા ંરહલેા જોિમો અન ેઅંકુર્ોથી પરીબચત હોય તે જ રીતે ધધંાના ભાર્ીદારો 
પણ તેનાથી પરીબચત હોવા જરૂરી છે. તેમના કામની જટીલતા, પ્રકાર અન ેકાયગિેત્રના આધારે ધધંાના 
ભાર્ીદારોને નનયનમત વહીવટની માડહતી અને મહત્વની તાલીમ પરુી પાિવાની જરૂર પિે છે. સસં્થાના 
ઠરાવાયેલ વયવહારો, નીનતઓ અન ેપ્રડક્રયાઓની અંદર કામ કરવાની અને માલ સામાન પરુો પાિવાની 
તેમની િમતાના આધારે સસં્થાઓએ ધધંાના સાથીઓનુ ંમલૂ્યાનં કરવા માટેની અન ેપસદંર્ી કરવા 
માટેની પ્રડક્રયાઓ પ્રસ્થાનપત કરવી જોઈએ. 
 

િાષ્રીય કાયદો 
મોટા ભાર્ના દેર્ો જ્યારે એક સવલત ઉપર કામ કરતા હોય ત્યારે ધધંાના ભાર્ીદારોના કલ્યાણને 
નનનશ્ચત કરે તેવા કાયદા ધરાવે છે. પ્રવનૃતના પ્રકારના કારણ,ે કામ કરતા સયાયઅનધકાર િતે્રમાનંી િાસ 
ધારાકીય અન ેનનયમનકારી જરૂડરયાતોથી સભ્યો માડહતર્ાર હોય તે જરૂરી છે. તેમ છતા,ં ધધંાકીય 
પિકારો દ્વારા હાથ ધરાયેલ પ્રવનૃતઓ માટે દેિરેિની એક યોગ્ય કિા અને અંકુર્ો ધરાવવાની જરૂડરયાત 
મોટા ભાર્ના નનયમનો સચુવે છે. 
 

કાયદાઓ સામાસય રીત ેએવા તકગ ઉપર આધાડરત હોય છે કે કાયગસ્થળ ઉપર ફરજો બર્જવતા ધધંાના 
ભાર્ીદારોના કાયદેસરના વતગન માટેની જવાબદારી સભ્ય સસં્થાના માથ ેરહ ેછે. સભ્યોએ એ વાત નક્કી 
કરવાની રહ ેછે કે ધધંાના સાથીઓ કાયગસ્થળ ઉપર કરવામા ંઆવતી પ્રવનૃતઓથી માડહતર્ાર છે અન ેએ 
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વાતની િાતરી કરવાની જરૂર રહ ેછે કે કાયગસ્થળ ઉપર લાવવામા ંઆવતી અન ેનનકાલ કરાતી સામગ્રી 
ધધંાના વયવસ્થાપનના વયવહારો અન ેલાગ ુપિતા કાયદાના નનયમોનુ ંપાલન કરે છે. 
 

D. સચૂવાયેલ વ્યવસ્થાપનની િીત 

 

જોખમ મલૂયાકંન: ધધંાના સાથીઓના જોિમ આધાડરત મલૂ્યાકંનો ધધંાના સાથી અન ેસભ્યની વછચેના 
સબંધંના પ્રકારન ેલાગ ુપિતા જોિમની કિા પ્રસ્થાનપત કરવા માટે સભ્યન ેમદદ કરવા માટે હાથ 
ધરાવા જોઈએ. મલૂ્યાકંનો ધધંાકીય વયવસ્થાઓ પ્રસ્થાનપત થઈ રહી હોય તેના પહલેા અમલમા ંમકૂી 
ર્કાય છે અથવા હાલની ધધંાકીય વયવસ્થાઓ કે જ્યા ંસભ્ય માટે એક ર્ોધી કાઢવામા ંઆવેલ મહત્વનુ ં
જોિમ હોય. મલૂ્યાકંનો જરૂડરયાત મજુબ સભ્યના પ્રવતગમાન સબંધંોમા ંમદદ કરવા માટે હાલના 
ધધંાકીય સાથીઓ ઉપર પણ અમલમા ંમકુી ર્કાય છે. 
 

મલૂ્યાકંનોએ નીચેની બાબતો ધ્યાન ેલેવી જોઈએ: 
 બે કંપનીઓ વછચેના ધધંાના કદ અન/ેઅથવા પ્રોફાઈલ. 
 હાથ ધરવાની સેવાઓની જટીલતા. 
 જોિમી સામગ્રીઓ અન ેનકામા પદાથોનુ ંસચંાલન કે સર્જન કરવાની જરૂડરયાત. 
 અર્ાઉથી કામર્ીરી. 
 સભ્યોના પોતાના કામકાજો (તેની પ્રનતષ્ટ્ઠા સડહત) ઉપરની સભંનવત અસર. 
 

ધધંાકીય સાથીઓ દ્વારા જે માત્રા સધુી તેના ઉપર નનયમન રાિી ર્કાય તેવા સભ્યના પોતાના કામકાજો 
ઉપર અસર કરી ર્કે તેવા નવસ્તારોના કેટલાક ઉદાહરણો છે: 
 

 જવાબદાર નૈનતક, સામાજીક અન ેપયાગવરણીય વયવહારો ઉપરની નીનતઓ અન ેપ્રડક્રયાઓનો 
પ્રકાર  

 મહત્વના કાયદાની ર્જગનૃત અને નનયમનકારી સચૂના પાલનના પરુાવા રજૂ કરવાની િમતા. 
 સ્વતતં્ર રીત ેપ્રમાબણત કરેલ/ઓિીટ કરેલ નાણાકીય હીસાબી વયવસ્થાઓ. 
 કમગચારીઓ અન ેકોસરાકટરોનુ ંસચંાલન. 
 આરોગ્ય અન ેસરુિા વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓ. 
 પયાગવરણીય વયવસ્થાપનની પધ્ધનતઓ. 
 ડહત      અન ેસમદુાય સાથેના સબંધંો. 
 

ધધંાકીય સાથીઓન ેતેમણે સબૂચત કાયગ સાથ ેસકંળાયેલ જોિમો અન ેમદુ્દાઓનુ ંમલુ્યાકંન કરેલ છે તેના 
પરુાવા પરુા પાિવા માટે જણાવાઈ ર્કે છે અને આ જોિમો કેવી રીત ેનનયનંત્રત કરવામા ંઆવરે્, તે 
માટેની યોગ્ય નવચારણા કરેલ છે. તેના આધાર આપવાનુ ંતેમન ેજણાવાઈ ર્કે છે. 
ધધંાના સાથીઓ માટે જોિમના મલૂ્યાકંનની ટેમ્પ્લેટનુ ંએક ઉદાહરણ પડરનર્ષ્ટ્ઠ ૩ મા ંજોવા મળી ર્કે છે. 
 

જોિમ મલૂ્યાકંન નીચેના પર્લાઓ પણ મદદ કરી ર્કે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે મદદ કરરે્: 
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 િચંાલનની જવાબદાિી: સબંધંો, માડહતીની રેિાઓ અન ેજવાબદારીઓની ર્જણ કરવા સડહતના 
ધધંાકીય સાથીઓ સાથ ેજોિાયેલા જોિમોના વયવસ્થાપન માટેની જવાબદારી સ્પષ્ટ્ટ રીત ે
પ્રસ્થાનપત કરવી જોઈએ અન ેદસ્તાવેજ સ્વરૂપ ેરજૂ થયેલી હોવી જોઈએ. 

 

સચંાલક મિંળે પણ ધધંાના સાથીઓન ેઆચરણ સડંહતા ઉપલબ્ધ કરાવવી જોઈએ જેથી 
તલુનાત્મક કામર્ીરીના વયવહારો લાગ ુપાિી ર્કાય. 
 

ધધંાના સાથીઓ અન ેસભ્યોના વયવસ્થાપનની ટુકિી વછચેના માડહતીના આદાન-પ્રદાનન ે
સરળ બનાવવા માટે એક સપંકગ કે મહત્વના સપંકગ રાિનાર વયડકતની નનમણ ૂકં કરવી જોઈએ. 
આવા વયડકતન ેનીચેની બાબતો માટે જવાબદાર ઠેરવી ર્કાય છે. 

 

- ધધંાના ભાર્ીદારોને યોગ્ય રીત ેલેવામા ંઆવ ેછે અન ેજો કાયગસ્થળ ઉપર કામ કરતા 
હોય તો તાલીમ આપવામા ંઆવ ેછે તેની િાતરી કરવા માટે. 

- કાયગસ્થળ ઉપર કામ કરતા ધધંાના સાથીઓની દેિરેિ અન ેસચંાલન. 
- ધધંાના નવસ્તારમા ંજોિમો અને અસય પ્રવનૃતઓની માડહતી આપવા માટે. 
- કામોના કાયગિેત્રના સમય દરનમયાન નનડદિષ્ટ્ઠ કરાયેલ કામકાજની પધ્ધનતઓ અન ે

જોિમ નનયતં્રણના પર્લાઓનો અમલ કરવામા ંઆવ ેછે તેની િાતરી કરવા માટે 
ધધંાના સાથીઓ સાથ ેકામ કરવા માટે. 

 

 લેક્ષખત નીધત અને પ્રરિયાઓ: નીચેની પ્રવનૃતઓ માટે લેબિત પ્રડક્રયાઓ નવકસાવો: 

- કામકાજોની ર્રૂઆત કે માલસામાનોની િરીદી પહલેા ંકોસરાકટરો અન ેસપ્લાયરોના 
જોિમ આધાડરત મલૂ્યાકંનની પધ્ધનતનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે. 

- સ્પષ્ટ્ટ સદેંર્ાની લાઈનો અન ેલેબિત સ્વરૂપની ભનૂમકાઓ અન ેજવાબદારીઓ. 
- કામકાજનુ ંકાયગિેત્ર જણાવવાની પ્રડક્રયા સઘંિો અન ેઅંકુર્ો. 
- ધધંાના સાથીઓની નૈનતક, માનવ અનધકારો, સામાજીક અન ેપયાગવરણીય કામર્ીરી 

ઉપર દેિરેિ રાિવામા ંઆવ ેછે અન ેતેની ર્જણ કરવામા ંઆવે છે તેની િાતરી કરવા 
માટેની પ્રડક્રયાઓ. 

- કરારી ર્રતો સાથે નબળી કામર્ીરી અન ેસચૂનાનુ ંપાલન ન થવાના િેત્રોનો 
પ્રનતભાવ કે જવાબ આપવાની પ્રડક્રયાઓ. 

- માલ સામાન અન ેસેવાઓના પરુવઠા સાથ ેસબંનંધત નોંધો કે ચોપિાઓનુ ંસચંાલન કે 
વહીવટ. 

 

 તાલીમ: સભ્યોએ એ વાતની િાતરી કરવા માટે પ્રયત્ન કરવો જોઈએ કે તેમના ધધંાકીય 
સાથીઓ સભ્યની મહત્વની નીનતઓ, પ્રડક્રયાઓ અન ેવયવસ્થાઓ (કે સમકિ બાબત) અને લાગ ુ
પિતા કાયદાની જરૂરીયાતોની સાથ ેસસુરં્ત થાય છે કે નહીં. કાયગસ્થળ ઉપર કામ કરતા 
કોસરાકટરોને કાયગસ્થળ ઉપર કામ ર્રૂ કરતા પહલેા ંઆ નીનતઓ અન ેપ્રડક્રયાઓ અન ે
કાયગસ્થળની ર્રતો અંરે્ની ચોક્કસ માડહતીની સમજણ પરુી પાિવામા ંઆવરે્ અન ેસમંનત 
સધાયેલ કામના કાયગિેત્રની સમજ પરુી પાિવામા ંઆવરે્ અન ેઆ પ્રડક્રયાઓન ેકરારની એક 
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ર્રત તરીકે વાચંેલ સમજેલ અન ેસમંનત આપેલ છે, તેમ આ પ્રડક્રયા અંરે્ લેબિતમા ંસ્વીકારવા 
માટેની ફરજ પાિવી જોઈએ. જો ઉબચત લારે્ તો અસય ધધંાકીય સાથીઓને નૈનતક, સામાજીક, 
માનવ અનધકારો અન ેપયાગવરણીય જવાબદારીમા ંજવાબદાર ધધંાકીય વયવહારો અંરે્ની 
તાલીમની તકો અંરે્ ર્જગતૃ કરી ર્કાય. 

 
 

E. વધાિાની મારિતી 
 

પરુવઠા સાકંળોમા ંધધંાકીય જોિમોનુ ંવયવસ્થાપન કરવા ઉપર નીચેની વેબસાઈટો વધારાની માડહતી 
ધરાવે છે: 

 સામાજીક જવાબદારી માટેનુ ંકામકાજ મદુ્દાની સબંિપ્ત માડહતી - વૈનશ્વક પરુવઠા સાકંળના 
કામકાજોની દેિરેિ. 
www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=48948 

 SA 8૦૦૦ સામાજીક જવાબદારીનુ ંધોરણ. 
www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710   

 ISO 14૦૦1 પયાગવરણીય વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓનુ ંધોરણ 

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

 OHSAS 18૦૦1 વયાવસાનયક આરોગ્ય અન ેસરુિાનુ ંધોરણ. 
www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com     

 
 

http://www.bsr.org/research/issue-brief-details.cfm?DocumentID=48948
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageID=710
http://www.iso14000-iso14001-environmental-management.com/
http://www.ohsas-18001-occupational-health-and-safety.com/
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
(COP 4.4) પ્રભાવ મલૂ્યાકંન  

A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
 

અસર કે પ્રભાવનુ ંમલૂ્યાકંન એ હાલના કે સબુચત પર્લા કે કાયગના ભાનવ પડરણામોન ેર્ોધી કાઢવા 
માટેની પ્રડક્રયા છે. (સ્ત્રોતો: http://www.cbd.int/impact/) 

 

COP નો પ્રભાવ મલૂ્યાકંન નવભાર્ સબૂચત નવી માઈનનિંર્ સવલતન ેઅન ેહાલની માઈનનિંર્ સવલતોને 
લર્તા સબૂચત મહત્વના ફેરફારો કે જે સ્થાનનક સમદુાયો અને આસપાસના પયાગવરણને પ્રભાનવત 
કરવાની િમતા ધરાવે છે તેમન ેલાગ ુપાિી ર્કાય છે. તે 2૦1૦ પહલેા નવનધવત રીત ેર્રૂ થયેલ હાલની 
સવલત માટે અસરના મલૂ્યાકંનોની બાબત ેપશ્ચાદવતી અસરથી લાગ ુપિતી નથી. 
 

COPની COP 4.4 પ્રભાવ મલૂ્યાકંનની જોર્વાઈઓ COP 2.11 સમદુાય જોિાણ અન ેનવકાસ, COP 2.14 
કારીર્ર સબંનંધત અન ેનાના પાયા પરની િાણ પ્રવનૃત, COP ૩.5 જૈવનવનવધતા અન ેCOP 4.5 િાણ 
પણુગહનૂત કે બધં કરવાનુ ંઆયોજનની જોર્વાઈઓની સાથ ેસાથ ેવચંાવી અન ેઅમલમા ંમકુાવી જોઈએ. 
 

B.     ની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

પ્રભાવ મલૂ્યાકંન માઈનનિંર્ સવલતન ેનવકસાવવા અન ેચલાવવાની ડદર્ામા ંએક ટકાવી ર્કાય તેવી 
રીતમા ંએક મહત્વની ભનૂમકા ભજવ ેછે. નવનવધ પ્રકારના રક્ષ્ટ્ટ બબિંદુઓએથી અન ેકામર્ીરી ર્રૂઆતથી 
અંત સધુીમાથંી પ્રભાવો, ફાયદાઓ અન ેર્મન કરવાના વ્હૂોને ધ્યાન ેલેતા ંઆ પ્રડક્રયાઓ એક િાણની 
રચના, બાધંકામ, કામર્ીરી અન ેપણૂાગહનૂત સધુીના સમગ્ર િાણના જીવન માર્ગન ેપ્રોત્સાહન આપ ેછે. 
 

પ્રભાવ મલૂ્યાકનનો હતે ુએક યોજનામાથંી અસરોને ર્ોધી કઢાવી નવશ્લેિણ કરવુ ંઅન ેમલૂ્યાકંન કરવુ ં
અન ેનકારાત્મક અસરોને ઘટાિવી અન ેરચનાત્મક અસરોને વધારવાના પર્લા ર્ોધી કાઢવાનો છે. 
પ્રભાવ મલૂ્યાકંનોની માત્રા અને નવર્ત પ્રવનૃતઓ અન ેતેમની અસરોના સમપ્રમાણમા ંહોવા જોઈએ અન ે
પરોિ અન ેસબંચત મલૂ્યાકંનોની અસરોને ધ્યાનમા ંલેવાવી જોઈએ. િાણો સીનમત જીવન ધરાવતી 
હોવાથી, મલૂ્યાકંનની પ્રડક્રયાએ િાણ બધં કરવાની અસરો માટેના નવકલ્પોના એક નવશ્લેિણનો સમાવેર્ 
કરવો જોઈએ. આમ, મલૂ્યાકંન માટેનુ ંસમય માળિાએ સ્થાનનક જરૂડરયાતો અન ેઅગ્રતાઓનો ઉકેલ 
લાવીન ેિાણના જીવનર્ાળા દરનમયાન અન ેપછીના સમયન ેઆવરી લેવો જોઈએ. 
 

એક નવા માઈનનિંર્ પ્રોજેકટના ર્ક્ય બને તેટલા વહલેા સભંનવત તબકે્ક અસર કે પ્રભાવના મલૂ્યાકંનો 
થવા જોઈએ. તે યોજનાની રચનામા ંએક મહત્વનુ ંઈનપટુ છે અન ેતેને રચનાના નનણગયોમા ંર્મન 
કરવાના પર્લાઓ સમાવી ર્કાય છે તેની િાતરી કરવા માટે અર્ાઉથી પરૂતા પ્રમાણમા ંહાથ ધરવુ ં
જરૂરી છે. પ્રભાવ મલૂ્યાકંન પ્રડક્રયાનુ ંએક મહત્વનુ ંઘટક અસરગ્રસ્ત સમદુાયો અન ેમહત્વના ડહસ્સેદારો 
સાથેની ભાર્ીદારી અન/ેઅથવા સામેલર્ીરી કે જોિાણ છે. અસર મલૂ્યાકંનમા ંતેમની સામેલર્ીરી 
પ્રારંબભક તબકે્ક મેળવવી જોઈએ અન ેસમગ્ર પ્રડક્રયા દરનમયાન બચિંતાઓન ેસમજવા મલૂ્યાકંન કરવા અન ે
ચચાગ કરવા માટે સમદુાયો, સરકાર, ઉદ્યોર્ અન ેઅસય ડહસ્સેદારો માટે પરુતો સમય અપાવો જોઈએ. 

http://www.cbd.int/impact/
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પ્રડક્રયા માટે સઘંિગ ઉદભવવા માટેની સભંાવના બાબત ેસવંેદનર્ીલ હોવાની જરૂર રહ ેછે. િાસ કરીન ે
નવકાસની મજૂંરીઓના સદંભગમા.ં 
 

પ્રભાવ મલૂ્યાકંનો સામાસય રીત ેપાયાની રેિાના અભ્યાસોથી ર્રૂ થાય છે. યોજના પહલેાના પ્રવાહોને 
પ્રસ્થાનપત કરવા માટે યોજનાની કાયગસ્થળની નવનર્ષ્ટ્ટ પયાગવરણીય અન ેસામાજીક ર્ોઠવણી ઉપરની 
જરૂરી માડહતી પરુી પાિવા આ અભ્યાસો તૈયાર કરાવા જોઈએ. દરિાસ્ત અન ેચોક્કસ સ્થાનના પ્રકારના 
આધારે પાયાથી ર્રૂ થતા અભ્યાસો સ્થાનનક પયાગવરણ કે સામાજીક સદંભગના ચબલત, મોસમી અન ે
અલ્પકાબલન પ્રકારન ેપકિવા માટે કમસ ેકમ એક વિગ માટે અમલમા ંમકૂવાની જરૂર પિી ર્કે. 
 

પયાગવરણીય અસર મલૂ્યાકંન (EIA)એ એક એવી પ્રડક્રયા છે કે જે યોજનામાથંી ઉદભવતી લાભદાયક 
અન ેનવપરીત પયાગવરણીય અસરોને ર્ોધી કાઢે છે. EIAનુ ંમલૂ્યાકંન એક યોજનાના પ્રકાર, માપ અન ે
અસરન ેઉબચત હોવુ ંજોઈએ. નવકાસની માસયતા માટે પ્રયત્ન કરતા માઈનનિંર્ પ્રોજેટટો માટે તે સામાસય 
રીત ેહાલના પયાગવરણના નવર્તવાર સવેિણો, સભંનવત અસરો અન ેનવકલ્પોના નમનૂાઓ અન ે
નવસ્તતૃપણે સ્ટેકહોલ્િરના સલાહ સચૂનને સમાવતો એક સપંણૂગ અન ેનનયમસરનો અસર કે પ્રભાવ 
મલૂ્યાકંન અભ્યાસ છે. ર્ોધકામના તબકે્ક, પ્રભાવ મલૂ્યાકંન કાયદા હઠેળ આર્ળ વધારી ન ર્કાય તેવુ ં
બને પરંત ુતેમ છતા ંતે પ્રભાવોને ર્ોધી કાઢવા અન ેતેમનુ ંવયવસ્થાપન કરવા માટેના ધધંા માટે એક 
મહત્વનો વ્હૂ છે. 
 

સામાજીક અસર મલૂ્યા ંન હતે ુ્ ટુત અન ેહતે ુવર્રના સામાજીક પડરણામો બનં ેરચનાત્મક અન ે
નકારાત્મકનુ ંનવશ્લેિણ કરવાની, દેિરેિ રાિવાની અન ેવયવસ્થાપન કરવા, આયોજીત હસ્તિેપો 
કરવાની (નીનતઓ, કાયગક્રમો, આયોજનો, યોજનાઓ) પ્રડક્રયાઓ અન ેઆ હસ્તિેપો દ્વારા ઉભી કરવામા ં
આવેલ કોઈપણ સામાજીક પડરવતગનની પ્રડક્રયાઓનો સમાવેર્ કરે છે. સામાજીક અસર મલૂ્યાકંનમા ં
માનવ અનધકારો બલિંર્ અન ેતેના સદંભગની બાબતોમા ંસઘંિગનો સમાવેર્ કરવો જોઈએ. મલૂ્યાકંનમા ં
અસરગ્રસ્ત પિકારો પાસેથી મળેલ ઈનપટુનો સમાવેર્ કરવો જોઈએ અન ેજમીન અન ેરૂડઢર્ત હક્કો, 
આજીનવકા (જેવી કે કારીર્રીવાળા િાબણયાઓ) કમગચારી/કોસરાકટરના બનાવો અન ેવસ્તી સબંનંધત 
નવશ્લેિણોનો સમાવેર્ કરવો જોઈએ. િાસ કરીન,ે સામાજીક અસર મલૂ્યાકંન પ્રડક્રયામા ંજમીન અન ે
સરં્ાધનમા ંઉપયોર્ કરવા માટેના તેના ઐનતહાનસક અન ેહાલના હક્કોન ેસમદુાય કેવી રીત ેસમજે છે 
તેના એક સપંણૂગ મલૂ્યાકંનમા ંસમાવેર્ કરવો જોઈએ. સામાજીક અસર મલૂ્યાકંન સ્થાનનક અન ેપ્રાદેનર્ક 
નવકાસ અન ેસમદુાયની આજીનવકાઓ પ્રત્યેના સભંનવત રચનાત્મક યોર્દાનોને ર્ોધી કાઢીની તેમજ 
મહત્વના જોિમો જેવા કે સઘંિગ અથવા ડહિંસાન ેર્ોધી કાઢીન ેનવકાસલિી હોવુ ંજોઈએ. પધ્ધનત કે વલણ 
સડક્રય ભાર્ લેનારૂ ંઅન ેજોિમો અન ેરચનાના મલૂ્યાકંનમા ંઅન ેર્મન માટેના પર્લાઓની અમલવારી 
અન ેસભંનવત લાભોના મલૂ્યાકંનમા ંઅસરગ્રસ્ત સમદુાયોને અનધકાર્ટુત બનાવવાનુ ંહોવુ ંજોઈએ. 
 

માનવ હક્કોના અસરનુ ંમલૂ્યાકંન (HRIA) એ તલુનાત્મક રીત ેએક નવો ખ્યાલ છે અન ેતેને બહાર 
આવી રહલે ઉિમ વયવહાર તરીકે જોવામા ંઆવ ેછે. હાલમા ંમાનવ હક્કોની અસરને SIAના એક તત્વ 
તરીકે ર્ણવામા ંઆવ ેછે. એક લાિબણક SIA તેમ છતા ંજોિમના વયાપ અન ેતેના સભંનવત પરીણામોન ે
ર્ોધી કાઢવા માટે પરુતી નવર્તમા ંઅન ેઉંિાણમા ંમદુ્દાની ર્ોધ ન કરે તેવુ ંબને. HRIA નીનતઓ, 
કાયગક્રમો, યોજનાઓ અન ેહસ્તિેપોની અસરનુ ંમાપન કરે છે. અલર્ અલર્ પ્રકારની અસરો હોય છે - 
જ્યારે પ્રવનૃતઓ અન ેહસ્તિેપોના પરીણામ ેમાનવ અનધકારોની ન્સ્થનત સધુરે છે ત્યારે તે રચનાત્મક હોઈ 
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ર્કે છે, અસયથા જ્યારે માનવ અનધકારોની ન્સ્થનત બર્િે છે ત્યારે  નકારાત્મક થાય છે. જો કે HRIA 
તાજેતરનુ ંસરં્ોધન છે તો પણ તેઓ માનવ અનધકારો બાબતની બચિંતાઓ સાથેની યોજનાઓ માટેના 
જોિમોને નોંધપાત્ર રીત ેઘટાિી ર્કે છે તે માટેના નોંધપાત્ર સચૂનો કે નનર્ાનીઓ છે. 
 
 

C. મિત્વના બધંાિણો કે માળખાઓ અને ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય  
સામાજીક અન ેપયાગવરણીય મલૂ્યાકંન અને વયવસ્થાપન વયવસ્થા ઉપરના આંતરરાષ્ટ્રીય નાણા નનર્મ 
(IFC) કામર્ીરીના ધોરણ કે પ્રમાણ 1 (2૦૦6) એક યોજનાના જીવન દરનમયાન સામાજીક અન ે
પયાગવરણીય કામર્ીરીનુ ંવયવસ્થાપન કરવાના મહત્વને રજૂ કરે છે. IFCનુ ંધોરણ સામાજીક અન ે
પયાગવરણીય મલૂ્યાકંનની એક એવી પ્રડક્રયાની ભલામણ કરે છે કે જે સકંબલત રીતે યોજનાના સભંનવત 
સામાજીક અન ેપયાગવરણીય (મજૂરી, આરોગ્ય, અન ેસલામતી સડહત) જોિમોને ધ્યાનમા ંલે છે. 
 

િાષ્રીય અને/અથવા િાજ્યનો કાયદો 
પયાગવરણીય પ્રભાવ મલૂ્યાકંન સબંનંધત કાયદો રાષ્ટ્રીય, રાજ્ય અન/ેઅથવા સ્થાનનક કિાએ મોટાભાર્ના 
દેર્ોમા ંદાિલ કરવામા ંઆવયો છે. એ બાબત મહત્વની છે કે કામર્ીરીના બધા જ સયાય અનધકાર 
િેત્રોમા ંલાગ ુપિતા કાયદાઓ અન ેનનયમનથી સભ્યો માડહતર્ાર હોય. 
 

D. સચૂવવામા ંઆવેલ વ્યવસ્થાપન કે િચંાલનની િીત 

 

 જોખમ મલૂયાકંન: જેવી એક નવી યોજના કે દરિાસ્ત નક્કી કરવામા ંઆવ ેકે તરત જ મહત્વના 
સામાજીક, પયાગવરણીય અન ેઅસય જોિમોને ર્ોધી કાઢવા જોઈએ અન ેતેમનુ ંમલૂ્યાકંન થવુ ં
જોઈએ. આ બાબતમા ંનીચેની નવર્ત સાથ ેસકંળાયેલા જોિમોનો સમાવેર્ થાય છે: 

 

o યોજનાઓ માટે નનયમન કે કાયદા સબંનંધત મજૂંરીઓ મેળવવી. અસરકારક સલાહ-
સચૂન પ્રડક્રયાઓ દ્વારા બબનજરૂરી નવલબંોન ેઓછા કરી ર્કાય છે કે જે સલાહ-સચૂનો 
મહત્વના ડહત      જેવા કે સ્થાનનક સમદુાય, યજમાન સરકાર, ગ્રાહકો અન ે
બબનસરકારી સસં્થાઓન ેજોિે છે અન ેતેમની બચિંતાઓના જવાબ આપ ેછે. 

o કંપની અન/ેઅથવા યોજનાની પ્રનતષ્ટ્ઠા. એક અસરકારક પ્રભાવ મલૂ્યાકંન પ્રડક્રયા એક 
સારી કંપની પ્રનતષ્ટ્ઠા ર્જળવવામા ંમદદ કરી ર્કે છે અન ેતેનો લાબંા ર્ાળાની 
જવાબદારીઓ દૂર કરવા માટે ઉપયોર્ કરી ર્કાય છે કે જે જવાબદારીઓ લાબંા ર્ાળે 
કંપનીની પ્રનતષ્ટ્ઠાન ેઅસર કરી ર્કે છે. 

o માનવ અનધકારો. યોજનાની અસરના એક પરીણામ સ્વરૂપ ેપ્રભાનવત બનનારા માનવ 
અનધકારોના જોિમનુ ંમલૂ્યાકંન સામાજીક પ્રભાવ મલૂ્યાકંના વયાપની માડહતી આપરે્ 
અથવા માત્ર એકલા જ HRIAની જરૂડરયાતને ર્ોધી કાઢર્.ે સ્ત્રીઓ ઉપરની અસરો 
માનવ હક્કોની બાબત ેબલિંર્ સભાનતાના ખ્યાલના એક ભાર્ તરીકે સ્પષ્ટ્ટ રીત ે
ધ્યાનમા ંલેવાવી જોઈએ. 
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o સઘંિગ કે ડહિંસા માટેની સભંાવના. રાજકીય અન્સ્થરતા સઘંિગ કે ડહિંસા જે નવકાસ 
યોજનાના સદંભે અથવા તેમાથંી ઉદભવતા જોિમો અંરે્ પ્રભાવ મલૂ્યાકંન અન ે
સબંનંધત ધધંાકીય આયોજનોની બાબત ેએક સઘંિગ સવંેદનર્ીલ ધધંાકીય માર્ગ અંરે્ની 
માડહતી આપવી જોઈએ. 

 

પ્રભાવ મલૂ્યાકંનનુ ંકાયગિેત્ર દરિાસ્તના જોિમ સાથ ેસસુરં્ત હોવુ ંજરૂરી છે. જોિમ મલૂ્યાકંન કોઈપણ 
પાયા   ર્રૂ થતા અભ્યાસોના કાયગિેત્રન ેઅન ેઉંિાણન ેનક્કી કરવામા ંપણ સહાયતા કરવુ ંજોઈએ. 

 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: પયાગવરણીય અન ેસામાજીક પ્રભાવ મલૂ્યાકંનનો અમલ કરવા માટે 
જવાબદાર હોવા માટેના યોગ્ય રીતના લાયકાતધારી વયડકતન ેર્ોધી કાઢો. યોગ્ય નવર્ેિજ્ઞતા 
અન ેઅનભુવ જરૂરી છે. મોટે ભારે્ પાયાની રેિાના અભ્યાસો હાથ ધરવા માટે નનષ્ટ્ણાતંોન ે
જોિવાની જરૂર પિે છે અન ેઅસર મલૂ્યાકંનના પડરણામોન ેઅનકુળૂ બનાવવા અન ેપત્રક સ્વરૂપ ે
નસધ્ધ કરવા નવિય નનષ્ટ્ણાતંોને જોિવાની જરૂર પિે છે. એક પ્રભાવ મલૂ્યાકંન જો એક સ્વતતં્ર 
પેઢી દ્વારા કમસ ેકમ સાથ ેસમીિા કરવામા ંઆવ ેકે તૈયાર કરવામા ંઆવે તો તે વધ ુમાનવા 
જોર્ બની ર્કે (અથવા તેવુ ંહોવા તરીકે માની ર્કાય). 

 

વહલેુ ંકાયગિેત્ર નક્કી કરવુ ંઅને આયોજન કરવુ ંએ સફળ પરીણામની ચાવી છે. એક અસર મલૂ્યાકંન 
પણૂગ કરવા માટે જરૂરી સમય સામાસય રીતે દરિાસ્તની જટીલતાનુ ંએક કામ કે બાબત છે. જો કે કોઈક 
વિત તે સ્થાનનક ધારાકીય સિા હઠેળ નક્કી કરવામા ંઆવ ેછે. 

 

નીચેના મહત્વના પર્લાઓનો અમલ કરવા માટે પ્રભાવ મલૂ્યાકંનનુ ંવયવસ્થાપન કરવાની જરૂર પિે છે:  
 સબંનંધત કાયદાઓ, નનયમનો અન ેનનયમનકારોને ર્ોધી કાઢવા. 
 નોંધપાત્ર અસરોની સભંાવના છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે નવસ્તારોને ચકાસવાની પધ્ધનત 

સ્થાપવી. 
 ઈએસઆઈએ (ESIA)નુ ંઆયોજન કરો (યોજનાનુ ંકાયગિેત્ર, સદંભગની બાબતો, નવર્ેિ જ્ઞાન, 

સલાહ-સચૂન આયોજન, સમય, અંદાજપત્ર વરે્રે). સદભગની બાબતોમા ંમાનવ અનધકારો, બલિંર્ 
અન ેસઘંિોનો સમાવેર્ થવો જોઈએ. 

 િાણની પણૂાગહનૂત અન ેસમદુાય નવકાસ માટેની તકોના એક નવશ્લેિણ સડહત મલૂ્યાકંન હાથ 
ધરો. 

 જેમા ંર્મન કરવાના પર્લાઓ અન ેટાળી ન ર્કાય તેવી અસરોનો સમાવેર્ થાય છે તેવો એક 
અહવેાલ તૈયાર કરો. 

 સકંળાયેલ પયાગવરણીય અન ેસામાજીક વયવસ્થાપનના આયોજનો તૈયાર કરાવા જોઈએ કે જે 
અસર મલૂ્યાકંનના પડરણામો ઉપર તૈયાર થાય છે. 

 

એક નવશધુ્ધતા્ટુત માર્ગ અપનાવવામા ંઆવ ેછે તેની િાતરી કરવાના હતેથુી, સામાજીક અન ે
પયાગવરણીય અસર મલૂ્યાકંનો જ્યા ંજ્યા ંર્કય હોય ત્યા ંત્યા ંએક SEIAએ તરીકે સયંોજીત હોવો જોઈએ. 
માનવ અનધકારો, બલિંર્ અન ેસઘંિગના મદુ્દાઓનુ ંSEIAના ભાર્ તરીકે મલૂ્યાકંન કરી ર્કાય અથવા તે 
એક અલર્ માનવ અનધકારોની અસરોના મલૂ્યાકંન હઠેળ આવી ર્કે. 
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 લેક્ષખત નીધત, પ્રરિયાઓ અને આયોજનો: ધધંો/કાયગસ્થળની ર્જળવણી (અથવા સમકિ) નીનત 
અન ેદસ્તાવેજમા ંપ્રભાવ મલૂ્યાકંન નનતી અને/અથવા પ્રડક્રયાઓ અન ેજોિાયેલ આયોજનન ે
લર્તા સદંભગ કે ઉલ્લેિની િાતરી કરો. 

 

E. વધાિાની મારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટો પ્રભાવ મલૂ્યાકંન સબંનંધત વધારાની માડહતી ધરાવ ેછે: 
 

 IFC કામર્ીરી ધોરણ 1 - સામાજીક અન ેપયાગવરણીય મલૂ્યાકંન અન ેવયવસ્થાપનની 
પધ્ધનતઓ. 
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStanda
rds2006_PS1/$FILE/PS_1_SocEnvAssessmentMgmt.pdf  

 અસર મલૂ્યાકંન માટેનુ ંઆંતરરાષ્ટ્રીય સરં્ઠન - માર્ગદર્ગક સચૂનો અન ેનસધ્ધાતંો. 
www.iaia.org/Members/Publications/Guidelines_Principles/SP2.pdf 

 ICMM િાણ પ્રવનૃત અન ેનવનવનવધતા માટે સારા વયવહારનુ ંમાર્ગદર્ગન  
www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity 

 સમદુાય નવકાસ - ઓઈલ, રે્સ અન ેિાણપ્રવનૃત નનભાવિમ સમદુાય નવકાસ ફંિ  
www.commdev.org/  

 એ     અમેડરકન - સામાજીક આનથિક મલૂ્યાકંન ટુલ બોિ  
http://www.angloamerican.co.uk/aa/development/society/engagement/seat/seat_toolb
ox2.pdf 

 માનવ અનધકારો અસર સરં્ાધન કેસર. 
http://www.humanrightsimpact.org/  

 તાસગ,ુ ઈસિોનેનર્યા (2૦૦2) મા ંબીપીના માનવ અનધકારોનુ ંમલૂ્યાકંન  
http://www.bp.com/liveassets/bp_internet/globalbp/STAGING/global_assets/downloa
ds/I/hria_summary_Tangguh_HRIA_1736.pdf  

 આંતરરાષ્ટ્રીય ર્જગનૃિ - સઘંિગ સવંેદનર્ીલ ધધંાના કામકાજ - નનષ્ટ્કિગણ સબંનંધત ઉદ્યોર્ો માટે 
માર્ગદર્ગન (2૦૦5). 
http://www.international-alert.org/pdfs/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf 

http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS1/$FILE/PS_1_SocEnvAssessmentMgmt.pdf
http://www.ifc.org/ifcext/sustainability.nsf/AttachmentsByTitle/pol_PerformanceStandards2006_PS1/$FILE/PS_1_SocEnvAssessmentMgmt.pdf
file:///C:/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/G2S2SP9Z/www.iaia.org/Members/Publications/Guidelines_Principles/SP2.pdf
http://www.icmm.com/page/1182/good-practice-guidance-for-mining-and-biodiversity
http://www.commdev.org/
http://www.humanrightsimpact.org/
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.international-alert.org/pdfs/conflict_sensitive_business_practice_all.pdf
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન 
(COP 4.5) િાણ પણૂાગહનૂત આયોજન  

A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
 

િાણ પણૂાગહનૂત આયોજન એ પણૂાગહનૂતને અનકુળૂ બનાવવાના હતેથુી એક િાણની કામર્ીરીની રચના કે 
આકૃનત અંરે્ ર્જણ કરવાની એક પ્રડક્રયા છે.  
(સ્ત્રોત: http://www.icmm.com/document/310) 

 
 

COPનો િાણ પણૂાગહનૂત નવભાર્ માઈનનિંર્ ફેનસબલટીસને લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 
 

COPની COP4.5 િાણગ પણૂાગહનૂત આયોજન જોર્વાઈઓ COP 2.11 સમદુાય જોિાણ અન ેનવકાસ COP 
૩.૩ નકામા પદાથો અન ેસ્ત્રાવ,  COP ૩.5 જૈવનવનવધતા અન ેCOP 4.4 પ્રભાવ મલૂ્યાકંનની 
જોર્વાઈઓની સાથ ેસાથ ેજ વચંાવવી જોઈએ અન ેઅમલમા ંમકુાવી જોઈએ. 
 

B.     ની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

િાણના સ્થળની પણૂાગહનૂત માટે તેમની ર્રૂઆત જેટલી જ કાળજીપવૂગકના આયોજનની જરૂર પિે છે. 
િાણન ેબધં કરવામા ંઆવ ેપછી સ્થળ ઉપર શુ ંબને છે તે બાબત છેવટે નવસ્તારના સામાજીક આનથિક 
અન ેસસં્થાકીય નવકાસ ઉપરની તેની લાબંા ર્ાળાની અસર અન ેયોર્દાનન ેનક્કી કરે છે. પણૂાગહનૂત 
સબંનંધત એક સકંબલત ખ્યાલ કે માર્ગ પ્રારંબભક તબકે્કથી પયાગવરણીય, આનથિક અન ેસામાજીક 
નવચારણાઓન ેધ્યાનમા ંલે છે અન ેતેને એક િાણના સમગ્ર જીવન દરનમયાન ચાલ ુરાિ ેછે. આ 
ખ્યાલની મળૂભતૂ બાબત પણૂાગહનૂતને ધધંાની મહત્વની બાબત તરીકે ર્ણવાની જરૂડરયાત છે. RJC ની 
આચરણ સડંહતાનુ ંપાલન કરવા માટે નવી િાણના સ્થળો માટે પ્રારંભથી જ એક પણૂાગહનૂત આયોજનની 
જરૂર પિે છે અને ચાલ ુરહલેી સવલતોને એક સઘન આયોજનનો અમલ કરવાની જરૂર પિે છે. 
 

િાણ પણૂાગહનૂતની સામાજીક અન ેઆનથિક અસરો સામાસય રીત ેનોંધપાત્ર હોય છે અન ેવહલેી તૈયારીના 
મહત્વ ઉપર ભાર મકેૂ છે. િાણો માત્ર ભિંારોના િાલી થવાથી જ નહી પરંત ુઅસય કારણો જેવા કે નીચી 
ચીજવસ્તનુી ડકિંમતો, નનયમનકારી ફેરફારો, ટેકનનકલ પિકારો કે સામાજીક સઘંિગ દ્વારા પણ સમય પહલેા 
બધં થઈ ર્કે તેવુ ંબને. િાણ પણૂાગહનૂત અંરે્ના સવંાદ કે વાતાગલાપમા ંકામદારો, અસરગ્રસ્ત સમદુાયો કે 
જેમા ંસ્થાનનક લોકો અન ેકારીર્રી સાથ ેસકંળાયેલા િાબણયાઓનો સમાવેર્ થાય છે અન ેનનયમનકારો એ 
મહત્વના ડહસ્સેદારો છે અન ેતેમન ેઆયોજનની પ્રડક્રયામા ંવહલેા કે ર્રૂઆતથી જોિવા જોઈએ. િાણના 
સ્થળોએ એક િાણની પણૂાગહનૂતના આયોજનના નવકાસ અન ેઅમલવારીમા ંસમદુાયની ભાર્ીદારી ઉપર 
સિત ભાર મકૂવો જોઈએ. 
 

િાણના સ્થળોએ નવનવધ ખ્યાલો જેવા કે િાણ પ્રવનૃત પછીની જમીનનો ઉપયોર્, ડહત     ના હતેઓુ 
અન ેનનયમન કે ધારા સબંનંધત જરૂડરયાતોન ેધ્યાનમા ંલઈન ેિાણની પણૂાગહનૂત માટે પરૂતી નાણાકીય 
બાહંધેરી પરુી પાિવી જોઈએ. િાણ પછી મોટે ભારે્ સરં્ીન રીત ેવહોરવામા ંઆવતા પણૂાગહનૂતના િચાગઓ 

http://www.icmm.com/document/310
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ભનવષ્ટ્યમા ંઆવક સર્જનારા હોતા નથી. પરીણામ ેપણૂાગહનૂત માટેની નાણાકીય જોર્વાઈઓ કંપની દ્વારા 
સડક્રય કામર્ીરીઓ દરનમયાન અથવા તે પહલેા,ં અસય આવકના પ્રવાહો દ્વારા પ્રબધં કરાયેલ અથવા 
અસય નમલકતોની ર્જમીનર્ીરી દ્વારા ઉપલબ્ધ કરાયેલ મજુબ નક્કી કરાવી જરૂરી છે. નાણાકીય 
બાહંધેરીની પસદંર્ીનો નવકલ્પ નનયમન સબંનંધત જરૂડરયાત ઉપર આધાર રાિી ર્કે. પણૂાગહનૂત આયોજન 
પ્રડક્રયા એ પણૂાગહનૂત આયોજન અન ેરચનાના તબક્કા માટે અનકુળૂ િચગ અંદાજોને તૈયાર કરવા જોઈએ, 
જે સ્થળની પણૂાગહનૂત જેમ આર્ળ વધે તેમ નવર્તવાર વધે છે અન ેવધ ુરચનાત્મક નવર્ત ઉપલબ્ધ બને 
છે. 
 

અસરકારક પણૂાગહનૂત આયોજનના રચનાત્મક પરીણામોનો અથગ એવો થવો જોઈએ કે: 
 અસરગ્રસ્ત અને રસધારક પિકારો સાથેનુ ંજોિાણ વધ ુસસુરં્ત અન ેપારદર્ગક હરે્. 
 સમદુાયો જે સફળ પણૂાગહનૂતને આર્ળ વધારે તેવા કાયોના આયોજન અન ેઅમલવારીમા ંભાર્ 

લેરે્. 
 પણૂાગહનૂતના નનણગયોને ડહત      દ્વારા વધ ુસારૂ ંસમથગન કરવામા ંઆવરે્. 
 પણૂાગહનૂત માટેના આયોજનનુ ંવયવસ્થાપન કરવાનુ ંવધ ુસરળ બનર્.ે 
 પણૂાગહનૂત િચગ અંદાજોની ચોટસાઈ સધુારવામા ંઆવરે્. 
 નનયમનકારી કે ધારાકીય સચૂના પાલન ન થવાના જોિમને ઓછ ંકરવામા ંઆવરે્. 
 સભંનવત સમસ્યાઓ સમયસર ર્ોધી કાઢવામા ંઆવરે્. 
 સભંનવત જવાબદારીઓને ક્રનમક રીત ેઘટાિવામા ંઆવરે્ અન ે

 ટકાઉ ફાયદાઓ માટેની તકોન ેર્ોધી કાઢવામા ંઆવરે્ અને તેનુ ંયોગ્ય રીત ેઆયોજન કરવામા ં
આવરે્. 

 

C. મિત્વના બધંાિણો કે માળખાઓ અને ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય 
માઈનનિંર્ અન ેમેટલ્સ ઉપરની આંતરરાષ્ટ્રીય કાઉન્સસલ ે(ICMM)સમગ્ર નવભાર્ના વધ ુનર્સ્તભયાગ વલણ 
અન ેસારા વયવહારોની એકરૂપતા વધારવાની બાબતને આર્ળ વધારવાના હતેથુી સકંબલત પણૂાગહનૂત 
આયોજન ઉપરની એક િાણ પણૂાગહનૂત ટુલકીટ નવકસાવેલ છે. ટુલકીટ િાણના સમગ્ર જીવનચક્રને આવરી 
લે છે. તે હાલના સાધનોને (દા.ત. ICMM સમદુાય નવકાસ ટુલકીટ) સાથ ેલઈ આવે છે અન ેપણૂાગહનૂતના 
િાસ પ્રસરં્ો માટેના નવા સાધનો રજૂ કરે છે. 
 

િાષ્રીય અને/અથવા િાજ્યનો કાયદો 
પણૂાગહનૂત અન ેતેની સાથ ેજોિાયેલ નાણાકીય િાતરી માટે ઘણા સયાયઅનધકાર િેત્રો િાસ જરૂડરયાતોનુ ં
નનયમન કરે છે. એ મહત્વનુ ંછે કે કામર્ીરીના બધા જ સયાય અનધકારિતે્રોમા ંલાગ ુપિતા કાયદાઓ 
અન ેનનયમનોથી સભ્યો માડહતર્ાર હોય. 
 

D. સચૂવાયેલ વ્યવસ્થાપન ખ્યાલ 
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 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: પણૂાગહનૂતના આયોજનને નવકસાવવા અન ેર્જળવવા માટે જવાબદાર 
બનાવવા માટે યોગ્ય રીત ેલાયકાત ધરાવતા વયન્ટત કે વયન્ટતઓન ેર્ોધી કાઢો. ઘણા બધા 
પાસાઓ ઉપર સકંલન સાધવા પ્રયત્ન કરવો જોઈએ: 

o ખાણનુ ંજીવનચિ: િાણ પ્રવનૃતની કામર્ીરીના નવકાસના અલર્ અલર્ 
તબક્કાઓમાથંી નવનવધ પણૂાગહનૂત પ્રેકટીર્નરો વછચ,ે જે રીત ેતેઓ નનણગયો લે છે તે 
રીત ેતે જીવનચક્રના અલર્ અલર્ સમય સાથ ેપણૂાગહનૂતને અસર કરે છે. (દા.ત. 
ર્ોધકામ, ર્ક્યતા, બાધંકામ, કામર્ીરીઓ, વયવસાય અન ેિીકમીર્નીંર્ ટીમો). 

o બહધુવધ ધર્ષ્ત ધવષયક બાબતો: દરેક ચોક્કસ તબક્કા દરનમયાન એક કંપનીની 
અલર્ અલર્ કામર્ીરી સબંનંધત નર્સ્તોની વછચ,ે દા.ત. વયડકતઓ/ટીમોની વછચ ેકે 
જેઓ સામાજીક અન ેપયાગવરણીય આયોજન ર્ક્યતા અન ેરચના, નાણાકીય 
વયવસ્થાપન, જોિમ વયવસ્થાપન, અંદાજપત્ર તૈયાર કરવુ ંઅન ેસરં્ાધન ઉભા 
કરવા, એક મહત્વના ઘટક વ્હૂાત્મક આયોજનની બાબત ેકામ કરે છે, અન.ે 

o બહધુવધ-રિત     : કંપની અને નવનવધ બહારના ડહત     ની વછચ ેકે જેઓ સફળ 
પરીણામો માટે જરૂરી પણૂાગહનૂત આયોજન અન ેઅમલવારી પ્રડક્રયા માટે ઈનપટુ પરુા 
પાિ ેછે તેની માબલકી કે પોતાપણાનો ભાવ લે છે અન ેતેમા ંભાર્ લે છે. 

 લેક્ષખત નીધત, પ્રરિયાઓ અને આયોજનો: વયવસાય/કાયગસ્થળમા ંિાણની પણુાગહનૂતના 
આયોજનની ટકાઉ િમતા (કે સમકિ બાબત) ના દસ્તાવજેી સ્વરૂપની િાતરી કરો. પણુાગહનૂત 
આયોજન િાણ યોજનાના પ્રારંબભક ર્ક્ય તબકે્ક થવુ ંજોઈએ અન ેતેની નનયનમત રીત ેકમસ ે
કમ દર પાચં વિે સમીિા થવી જોઈએ અથવા જ્યારે માઈનનિંર્ ફેનસબલટીમા ંમોટા ફેરફાર 
કરવામા ંઆવ ેત્યારે તેની સમીિા થવી જોઈએ. પ્રભાનવત સમદુાયો, કામદારો અન ેનનયમનકારો 
સડહત મહત્વના ડહત      સાથેના સયંોજનમા ંપણુાગહનુત આયોજનો સામ ેનનયનમત રીત ે
સમીિાત્મક પ્રર્નત. આયોજન, જોર્વાઈ અને અમલવારી બદલતી સ્થાનનક અન ેરાષ્ટ્રીય 
ન્સ્થનતઓ નનયમનો અન ેઅગ્રતાઓ સાથ ેબધંબેસતી અન ેસઘન હોવી જોઈએ. પણુાગહનુત માટે 
જરૂરી સરં્ાધનોના અંદાજોન ેનવકસાવવા માટે સબંનંધત નીનતઓ અન ેમાર્ગદર્ગન પ્રાપ્ત કરો અન ે
આ બાબતોની કામર્ીરીઓની પ્રર્નત સ્વરૂપે નનયનમત રીત ેસમીિા કરો. 

 િેકોડગ િાખવા અને મારિતી આપવી: િાણની પણુાગહનૂત માટેની નાણાકીય બાહંધેરી અન ે
સકંળાયેલ અમલવારીના સરં્ાધનો પરુતા છે તેની િાતરી કરો. અહવેાલ કે માડહતી આપવામા ં
સામાસય રીત ેનનયમનકારી જરૂડરયાતો સામ ેનવનધસરની સરકારી માડહતી આપવાનો અન ે
કામદારો, નવર્ાળ જનતા અને અસય ડહત     ને માડહતી પરુી પાિવાનો એમ બનં ેબાબતોનો 
સમાવેર્ થાય છે. કામર્ીરી ઉપરનુ ંર્જહરે અહવેાલ વૈજ્ઞાનનક સાડહત્યમા ંપ્રકાર્નોથી લઈન ે
વાનિિક સસ્ટેઇનેબીલીટી અહવેાલો સધુી નવસ્તાર ધરાવી ર્કે છે. (જુઓ COP 4.5) 
 

E. વધાિાની મારિતી 
 

નીચેની વેબસાઈટો િાણ પણુાગહનૂત આયોજન સબંનંધત વધારાની માડહતી ધરાવે છે. 
 

 ICMM પણુાગહનૂત ટુલકીટ 

www.icmm.com/page/758/our-work/projects/articles/integrated-mine-closure 

 ICMM - માર્ગદર્ગન પેપર: િાણ પણુાગહનૂત અને નવપ્રાચ્પ્ત માટેની નાણાકીય બાહંધેરી (2૦૦6) 

file:///C:/Documents%20and%20Settings/parashar/Desktop/www.icmm.com/page/758/our-work/projects/articles/integrated-mine-closure
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http://www.icmm.com/page/1232/library/documents/guidance-paper-financial-
assurance-for-mine-closure-and-reclamation  

 ICMM - સવેિણ ઉપર અહવેાલ. િાણ પણૂાગહનુત અન ેનવપ્રાચ્પ્ત માટેની નાણાકીય જવાબદારી 
કે િાતરી (2૦૦5) 
http://www.icmm.com/page/1158/library/documents/financial-assurance-for-mine-
closure-and-reclamation  

 િાણ પણુાગહનૂત અન ેપણુગતાની હસેિબકુ- ઓસ્રેબલયા  
http://www.ret.gov.au/resources/mining/leading_practice_sustainable_development_p
rogram_for_the_mining_industry/Pages/mineclosure_handbook.aspx  

 ઈિન યોજના- િાણ પ્રવનૃત બાદનુ ંજોિાણ - પ્રકાર્નો. 
http://www.postmining.org/index.php?page=19  
 
 

http://www.icmm.com/page/1232/library/documents/guidance-paper-financial-assurance-for-mine-closure-and-reclamation
http://www.icmm.com/page/1232/library/documents/guidance-paper-financial-assurance-for-mine-closure-and-reclamation
http://www.icmm.com/page/1158/library/documents/financial-assurance-for-mine-closure-and-reclamation
http://www.icmm.com/page/1158/library/documents/financial-assurance-for-mine-closure-and-reclamation
http://www.ret.gov.au/resources/mining/leading_practice_sustainable_development_program_for_the_mining_industry/Pages/mineclosure_handbook.aspx
http://www.ret.gov.au/resources/mining/leading_practice_sustainable_development_program_for_the_mining_industry/Pages/mineclosure_handbook.aspx
http://www.postmining.org/index.php?page=19
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પ્રમાણભતૂ માર્ગદર્ગન  
(COP 4.6) ટકાઉ િમતાનુ ંઅહવેાલ  

A. વ્યાખ્યા અને સયુોગ્યતા 
 

ટકાઉિમતાનુ ંઅહવેાલ એ સસં્થાની આનથિક, પયાગવરણીય અન ેસામાજીક કામર્ીરીન ેર્જહરે રીત ેપ્રર્ટ 
કરવાની એક પ્રડક્રયા છે. ર્બ્દ સસ્ટેઇનેબબલીટી રીપોટીંર્ એ નાર્ડરકતા અહવેાલ, સામાજીક અહવેાલ, 
રીપલ-બોટમ લાઈન રીપોટીંર્ અન ેઅસય ર્બ્દો કે જે સસં્થાની કામર્ીરીના આનથિક પયાગવરણીય અન ે
સામાજીક પાસાઓન ેઆવરી લે છે તેનો સમાનાથી છે. 
(સ્ત્રોત: વૈનશ્વક અહવેાલના પર્લા) 
http://www.globalreporting.org/AboutGRI/FAQs/FAQSustainabilityReporting.htm )  
 

COPનો ટકાઉિમ અહવેાલ નવભાર્ માઈનનિંર્ સવલત સાથેના બધા જ સભ્યોને લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 
 

B.     ની પષૃ્ઠભધૂમ 

 

ટકાવી ર્કાય તેવા નવકાસમા ંિાણ પ્રવનૃત નવભાર્ની ભનૂમકા છેલ્લા વીસ વિોથી નોંધપાત્ર ધ્યાન િેંચી 
રહી છે. તે સમય દરનમયાન, સ્થાનનક, પ્રાદેનર્ક અન ેવૈનશ્વક કિાઓએ િાણ પ્રવનૃત નવકાસના મશુ્કેલ 
સામાજીક, પયાગવરણીય અન ેઆનથિક મદુ્દાઓ કે બાબતોની બાબતમા ંઉદ્યોરે્ તેની સામેલર્ીરી કે જોિાણ 
વધા્ુગ છે. આ જ સમય દરનમયાન, કામર્ીરી અંરે્ની મદુ્દાસર અન ેચોક્કસ માડહતી માટે સાવગજનનક 
સમાજ, નાણાકીય સસં્થાઓ અને અસય ડહત      પાસેથી થતી મારં્મા ંવચૃ્ધ્ધ થયેલ છે. આ બાબત 
બધી જ ર્જહરે કંપનીઓ માટે જરૂરી વાનિિક નાણાકીય ડહસ્સાઓની માડહતીના એક સહાયક કે પરુક તરીકે 
વયવસાનયક ટકાઉિમ અહવેાલના નવકાસ તરફ દોરી ર્યેલ છે. 
 

કંપનીઓ નાણાકીય અહવેાલ માટે સામાસય રીત ેસ્વીકારાયલે માળિાન ેઅનસુરે છે. આ સામાસય માળખ ુ
નવશ્વસનીયતા, સાતત્ય અન ેતલુનાત્મકતા પરુી પાિ ેછે. ટકાઉિમ અહવેાલ માટેના એક સરિા સામાસય 
માળિા માટેની જરૂરીયાત વૈનશ્વક અહવેાલના પર્લાના નવકાસ તરફ દોરી ર્ઈ. વૈનશ્વક અહવેાલના 
પર્લા 1997 મા ંર્રૂ કરવામા ંઆવયા હતા અન ેટકાઉિમ અહવેાલમા ંવૈનશ્વક સ્વૈચ્છછક ધોરણ બનેલ છે. 
વૈનશ્વક અહવેાલના પર્લાની રક્ષ્ટ્ટ એ છે કે આનથિક, પયાગવરણીય અન ેબધી જ સસં્થાઓ દ્વારા થતા 
સામાજીક કામર્ીરી ઉપરના અહવેાલ નાણાકીય અહવેાલ જેટલા જ રોજજિંદા અન ેતલુનાત્મક બને. 
ર્જસ્આુરી 2૦૦9 ના રોજ તેમના ટકાઉિમ અહવેાલની રચના કરવા માટે વૈનશ્વક અહવેાલ પર્લાના 
માર્ગદર્ગક સચૂનોનો 15૦૦ થી વધારે કંપનીઓ ઉપયોર્ કરે છે.  
 

2૦૦5 મા,ં માઈનનિંર્ અન ેમેટલ્સ ઉપરની આંતરરાષ્ટ્રીય પડરિદના સભ્યો વૈનશ્વક અહવેાલ પર્લા અન ે
માઈનનિંર્ અન ેમેટલ્સ નવભાર્ની પરુવણી સાથ ેસસુરં્ત બને તેમ માડહતી આપવા માટે વચનબધ્ધ 
થયા. 2008 મા,ં આઈસીએમએમ સભ્યો GRIના G૩ માર્ગદર્ગક સચૂનો સાથ ેસસુરં્તતામા ંમાડહતી 
આપવા અન ેમાઈનનિંર્ તેમજ મેટલ્સ નવભાર્ના વધારાન ેઅદ્યતન કરવા માટે વચનબધ્ધ થયા. 
ICMMની બાહંધેરી કે િાતરીની પ્રડક્રયા પણ 2008 મા ંર્રૂ કરવામા ંઆવી હતી. તે 1૦ 
આઈસીએમએમના નસધ્ધાતંો અન ેકામર્ીરીના ર્જહરે અહવેાલ સામ ેકામર્ીરીના માપન અન ે

http://www.globalreporting.org/AboutGRI/FAQs/FAQSustainabilityReporting.htm
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અમલવારીની સ્વતતં્ર બાહ્ િાતરીન ેલર્તી આઈસીએમએમના સભ્યોની વચનબધ્ધતાની રૂપરેિા આપ ે
છે.  
 

માડહતીના એકનત્રકરણ અન ેઅહવેાલ માટે સબંનંધત બાબતોન ેર્ોધી કાઢવા માટે, ટકાઉિમ અહવેાલ 
ડહત      સાથેના ઘનનષ્ટ્ઠ જોિાણ અને સમદુાય સામેલર્ીરીની પ્રડક્રયામાથંી લાભ મેળવી ર્કે છે. અમકુ 
જીઆરઆઈના અહવેાલો ત્રીર્જ પિકારની આલોચના કે કોમેસટરી, જેવા કે ડહત     , પેનલો, સમદુાયના 
સમહુો, સરં્ઠનો, બબનસરકારી સસં્થાઓ કે નવિયવસ્તનુા નનષ્ટ્ણાતંો જેવા ત્રીર્જ પિકારો પાસેથી કોમેસટરી 
કે અહવેાલનો સમાવેર્ કરવાની તકો લે છે. આ પિકારો િાતરી કે બાહધેરીની પ્રડક્રયામા ંપણ યોર્દાન 
આપી ર્કે છે. 
 

RJCની જરૂડરયાતો અનનવાયગપણે દરેક માઈનનિંર્ સવલત માટે નહીં, પરંત ુજીઆરઆઈના માર્ગદર્ગક 
સચૂનો હઠેળ અહવેાલ આપવા માટે સભ્ય કંપનીઓ માટે છે. યોગ્ય હોય તે મજુબ િાણના સ્થળોને 
સ્થાનનક ડહત      માટે વધારાના સ્થળ આધાડરત અહવેાલ ધરાવવા માટે પ્રોત્સાડહત કરવામા ંઆવ ેછે, 
પરંત ુઆ બાબતો માટે GRI માળિાન ેઅનસુરવાની અનનવાયગપણ ેજરૂર પિતી નથી. 
 

C. મિત્વના ધનયમનો 
 

આંતિિાષ્રીય ધોિણો 
GRI અહવેાલનુ ંમાળખ ુટકાઉિમ અહવેાલ માર્ગદર્ગક સચૂનો તેમજ પ્રોટોકોલ્સ અન ેનવભાર્ની 
પરુવણીઓની મહત્વની વસ્ત ુધરાવે છે. 
 

ત્રીજી જનરેર્નના G૩ માર્ગદર્ગક સચૂનો ઓટટોબર 2૦૦6 મા ંમટુત કરવામા ંઆવયા હતા. તેઓ એવા 
પાયા છે કે જેના ઉપર બધા જ અસય GRI અહવેાલ માર્ગદર્ગન ન્સ્થત છે અન ેતે અહવેાલ માટેના હાદગ રૂપ 
મદુ્દાની રૂપરેિા આપ ેછે કે જે કદ, નવભાર્ કે સ્થાનન ેધ્યાનમા ંલીધા નવના બધી જ સસં્થાઓ સાથ ે
વયાપક રીત ેસબંધં ધરાવે છે. માર્ગદર્ગક સચૂનો એક ર્જહરેાત માળખ ુકે જેને સસં્થાઓ સ્વૈચ્છછક રીત,ે 
પરીવગતનર્ીલ રીત ેઅન ેવધારાની રીતે સ્વીકારી ર્કે તેની રૂપરેિા આપવા માટે - સચૂકો સડહત - 
નસધ્ધાતંો અન ેમાર્ગદર્ગન તેમજ પ્રમાણભતૂ ર્જહરેાતો ધરાવે છે. 
 

માઈનનિંર્ અન ેમેટલ્સ નવભાર્ની પરુવણી નવભાર્ સાથ ેિાસ રીત ેજોિાયેલા વધારાના માર્ગદર્ગનને પરુૂ ં
પાિ ેછે. 2૦૦5 મા,ં માઇનનિંર્ અન ેમેટલ્સ નવભાર્ની પરુવણી પાઈલોટ સ્વરૂપમા ંર્રૂ કરવામા ંઆવી 
હતી. 2૦૦9 દરનમયાન, તેની સમીિા કરવામા ંઆવી રહી છે અન ેતેને અંનતમ આવનૃત તરીકે ર્રૂ કરાવા 
માટે અદ્યતન બનાવીને અન ેસમીિા થઈ રહી છે કે જે નવા G૩ માર્ગદર્ગક સચૂનો સાથે એક ર્ોઠવાઈ 
જરે્. 
 

GRI, ઉપયોર્ની કિાઓ સસ્ટેઇનેબબલીટી ઉપરના એક અહવેાલને G૩ની જે માત્રા કે કિા સધુી 
ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવેલ છે તેને નક્કી કરે છે. તેઓ GRI ડરપોટગરોને એક ચાલવાનો રસ્તો પરુો 
પાિવાનો ઈરાદો કે હતે ુધરાવે છે કે જેમા ંતેઓ સતતપણે તેમના અહવેાલને સધુારી ર્કે છે. ઉપયોર્ની 
ત્રણ કિાઓ છે: A, B અન ેC. GRI સાથ ેજોિાયેલા બધા જ અહવેાલોએ ઉપયોર્ની કિા સમાવવી 
જોઈએ. 
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બાહ્ િાતરી અહવેાલના નવિયન ેતપાસવા ઉપર ધ્યાન આપ ેછે અન ેઉપયોર્ની કિા બાદ “+” 
સાથ ેનક્કી કરવામા ંઆવ ેછે. એટલ ેકે C + B + અન ેA+. બાહ્ બાહંધેરીની પ્ર્નુ્ટતઓએ GRI દ્વારા 
નક્કી કરાયેલ નીચેના મહત્વના ગણૂોનુ ંપાલન કરવુ ંજરૂરી છે. 
 સસં્થાની બાબત ેબહારના સમહુો અથવા વયન્ટતઓ દ્વારા હાથ ધરવામા ંઆવેલ કે જેઓ 

નવિયવસ્ત ુઅને બાહધેરીના કામકાજોમા ંએમ બનંેમા ંયોગ્ય રીત ેસિમ છે.  
 એવી રીત ેઅમલ કરાયેલ કે જે પધ્ધનતસર, દસ્તાવેજવાળ, પરુાવા આધાડરત અન ેનક્કી 

કરાયેલ પ્રડક્રયાઓ દ્વારા લાિબણક બનાવેલ હોય. 
 અહવેાલમા ંમાડહતીની સછચાઈન ેતેમજ નવિયવસ્તનુી સમગ્રતયા પસદંર્ીને ધ્યાનમા ંલઈન ે

અહવેાલ કામર્ીરીની યોગ્ય અને સતંબુલત રજૂઆત પરુી પાિ ેછે કે કેમ તેનુ ંમલૂ્યાકંન કરે છે. 
 બાહંધેરીનો અમલ કરવા માટે સમહુો કે વયન્ટતઓનો ઉપયોર્ કરે છે કે જેઓને અહવેાલ ઉપર 

એક સ્વતતં્ર અને પિપાતરડહત નનણગય સધુી પહોંચવા અન ેપ્રકાનર્ત કરવા માટે સસં્થા કે તેના 
ડહત      સાથ ેતેમના સબંધં દ્વારા અનબુચત રીત ેસીનમત કરવામા ંઆવતા નથી. 

 તેના નનણગયો સધુી પહોંચવાના માર્ગમા ં(અહવેાલના નસધ્ધાતો સડહત) કયા જીઆરઆઈ 
અહવેાલ માળિાન ેડરપોટગ તૈયાર કરનારે લાગ ુપાિયા છે તેની માત્રા કે વયાપનુ ંમલૂ્યાકંન કરે 
છે. 

 એવા એક અબભપ્રાય કે નનણગયોના સમહૂમા ંપડરણમે છે કે જે ર્જહરે રીત ેલેબિત સ્વરૂપમા ંઅન ે
ડરપોટગ તૈયાર કરનારન ેતેમના સબંધં ઉપર બાહધેરી આપનાર પાસેથી એક હકીકતના સ્વરૂપમા ં
ઉપલબ્ધ હોય છે. 

 

સામાસય બાહ્ બાહધેરીના માળિાઓ કે જે GRIની જરૂડરયાતો પણુગ કરે છે તેમા ંનીચેનાનો સમાવેર્ થાય 
છે: 

 બાહધેરી જોિાણ ૩૦૦૦ માટેના આંતરરાષ્ટ્રીય ધોરણ (ISAE): અન ે 
 બબન નફાકારક સસં્થા જવાબદારી દ્વારા અપાયલે, AA 1૦૦૦ AS. 

 

િાષ્રીય કાયદો 
અમકુ સયાય અનધકારિેત્રો માઈનનિંર્ નવભાર્માથંી નનયનમત ર્જહરે અહવેાલ માટેની એક જરૂડરયાત કે 
ર્રત લાદી ર્કે છે, અથવા સામાસય રીતે નોંધપાત્ર પયાગવરણીય અસરો ઉપર નનયનમત ર્જહરે અહવેાલ 
માટેની ફરજ લાદી ર્કે. કામર્ીરીના દરેક સયાય અનધકારિતે્રમા ંબધા જ સબંનંધત કાયદા અન ેનનયમનો 
અંરે્ પણુગ રીત ેમાડહતર્ાર હોવુ ંજરૂરી છે. 
 

D. સચુવાયેલ વ્યવસ્થાપન માર્ગ 
 

 વ્યવસ્થાપનની જવાબદાિી: ટકાઉિમ અહવેાલ માટે જવાબદાર તરીકે સભ્ય કંપનીની અંદર 
એક વડરષ્ટ્ઠ મેનેજરની નનમણ ૂકં કરો. જવાબદાર વડરષ્ટ્ઠ મેનેજરે ડરપોટગ કે અહવેાલના મદુ્દા, 
ડરપોટગની ગણુવિા માટેના વ્હૂો, માડહતીનુ ંએકનત્રકરણ અન ેબાહ્ િાતરી ઉપર દેિરેિ રાિવી 
જોઈએ. ટકાઉિમ અહવેાલ વયવસ્થાઓ નવકસાવવા િાસ કરીન ેજો નવી આંતડરક પધ્ધનતઓ 
પ્રસ્થાનપત કરવામા ંઆવ ેતો સમગ્ર સસં્થાની અંદર સારૂ ંઆયોજન અન ેમાડહતીની આપ-લેની 
જરૂર પિે છે. અહવેાલની સવંાડદતા કે સમેુળ માટેની તકો ર્ોધી કાઢવી જોઈએ, ઉદાહરણ તરીકે: 

o વાનિિક નાણાકીય અહવેાલ  
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o વૈનશ્વક પ્રભાવ હઠેળ પ્રર્નતની માડહતી આપવી. 
o નનષ્ટ્કિગણ સબંનંધત ઉદ્યોર્ોની પારદર્ગકતાના પર્લા હઠેળ આવકોન ેપ્રર્ટ કરવી. 
o સહસ્ત્રાબ્દી નવકાસ ધ્યેયોને લર્તા ધધંાકીય યોર્દાનો. 
o ડહત      સમદુાય અન ેકમગચારી જોિાણની પ્રડક્રયાઓ. 
o નનયમન સબંનંધત અહવેાલ. 
o નૈનતક મલૂ્ય સબંનંધત રોકાણ બર્જરો માટેની માડહતી  

 ચોપડા િાખવા અને અિવેાલ: માડહતીના એકત્રીકરણ, નવશ્વસનીયતા અને ચકાસણી માટેની 
પધ્ધનતઓ પ્રસ્થાનપત કરવી જોઈએ અન ેતેમન ેપ્રવતગમાન વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓ સાથ ેમખુ્ય 
પ્રવાહમા ંમકુવી જોઈએ. અહવેાલોએ બધા જ ત્રણે પ્રકારના પ્રર્ટીકરણો માટેની માડહતી તૈયાર 
કરવી જોઈએ - વ્હૂ અન ેપ્રોફાઈલ, વયવસ્થાપનનો માર્ગ કે વલણ, અન ેકામર્ીરીના સચૂકો 
G૩ માર્ગદર્ગક સચૂનો અન ેમેટલ્સ નવભાર્ની પરુવણી કે વધારામા ંરહલે આનથિક, પયાગવરણીય, 
સામાજીક કામર્ીરી, શ્રમ, માનવ અનધકારો, સમાજ અન ેઉત્પાદન જવાબદારી માટેના પાયાના 
કે હાદગ રૂપ બધા સચૂકોને ધ્યાનમા ંલઈન.ે અહવેાલોએ બહારની િાતરી (નવર્તો માટે GRI 
માર્ગદર્ગક સચૂનો જુઓ) પ્રત્યેના તેમના વલણને પ્રર્ટ કરવો જોઈએ. અહવેાલો બાહ્ 
વેબસાઈટ ઉપર અન ેજો ઉબચત હોય તો હાિગ કોપીમા ંઉપલબ્ધ કરાવા જોઈએ. સવલત કિાએ, 
સ્થાનનક અન ેપ્રભાનવત સમદુાયો સડહત મહત્વના દર્ગક કોઈપણ સ્થળ આધારીત અહવેાલ 
ઉપરાતં યોગ્ય ભાિાઓ અન ેમાળિામા ંઅહવેાલોના મદુ્દાની ટૂંકી નોંધ અન/ેઅથવા સભ્યના 
અહવેાલોનો ઉપયોર્ કે પ્રાપ્ત કરવા માટે સિમ હોવા જોઈએ. 

 

E. વધાિાની મારિતી 
 

ટકાઉિમતા અને ર્જહરે અહવેાલ ઉપર નીચનેી વેબસાઈટો વધારાની માડહતી ધરાવે છે: 
 

 વૈનશ્વક અહવેાલના પર્લા (GRI)  
http://www.globalreporting.org/Home  

 GRI G૩ માર્ગદર્ગક - સચૂનો ઝિપી સદંભગ પ્રત  
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/DDB9A2EA-7715-4E1A-9047-
FD2FA8032762/0/G3_QuickReferenceSheet.pdf  

 ICMM ટકાવી ર્કાય તેવા નવકાસનુ ંમાળખ ુ- સાવગજનનક અહવેાલ. 
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/public-reporting    

 ICMM બાહધેરી પ્રડક્રયા. 
http://www.icmm.com/document/439  

 સં્ ટુત રાષ્ટ્રોની વૈનશ્વક અસર- પ્રર્નતની માડહતી આપવી. 
http://www.unglobalcompact.org/COP/index.html  

 આંતરરાષ્ટ્રીય કોપોરેટ ટકાઉિમ અહવેાલ - સમાચાર અન ેપસુ્તકાલય. 
http://www.enviroreporting.com/  

 KPMG વયવસાયની જવાબદારીનુ ંઅહવેાલ 2008 નો આંતરરાષ્ટ્રીય સવે. 
http://www.kpmg.nl/Docs/Corporate_Site/Publicaties/Corp_responsibility_Survey_200
8.pdf  

 
 

http://www.globalreporting.org/Home
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/DDB9A2EA-7715-4E1A-9047-FD2FA8032762/0/G3_QuickReferenceSheet.pdf
http://www.globalreporting.org/NR/rdonlyres/DDB9A2EA-7715-4E1A-9047-FD2FA8032762/0/G3_QuickReferenceSheet.pdf
http://www.icmm.com/our-work/sustainable-development-framework/public-reporting
http://www.icmm.com/document/439
http://www.unglobalcompact.org/COP/index.html
http://www.enviroreporting.com/
http://www.kpmg.nl/Docs/Corporate_Site/Publicaties/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
http://www.kpmg.nl/Docs/Corporate_Site/Publicaties/Corp_responsibility_Survey_2008.pdf
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પરિધર્ષ્ટ 1 – જોખમની આકાિણી માટે પરિચય  
 
જોખમની આકાિણી શુ ંછે?  
 

જોિમની આકારણી ફટત તમારા કારોબારની કામર્ીરી પર અસર કરી ર્કે તેવા ં મખુ્ય મદુ્દાઓનુ ં
સાવચેતીપણૂગ પડરિણ છે. જોિમની આકારણીઓ કોઈપણ કારોબારના કોઈપણ મદુ્દા માટે હાથ ધરવામા ં
આવી ર્કે છે – નાણાકીય, સરુિા, શ્રમ, સામાજજક, સ્વાસ્્ય, સલામતીએ અથવા પયાગવરણ. તે પ્રત્યેક 
RJC ધોરણો માટે ભલામણ કરવામા ંઆવેલા ંવયવસ્થાપન અબભર્મ છે.  
 

જોિમની આકારણી તમને એ બાબતો પ્રત્યે ધ્યાન કેસરીત કરવામા ંમદદ કરે છે જે તમારા કારોબાર પર 
નકારાત્મક પ્રભાવ પાિવાની મહિમ ર્ક્યતાઓ ધરાવે છે. ઘણા ં ડકસ્સાઓમા,ં એકદમ સરળ પર્લા ં
જોિમના સબંોધન માટે અથવા તેને ઘટાિામા ં મદદરૂપ થઈ ર્કે છે. કેટલાકં મદુ્દાઓ પર, કાયદાના 
અનસુરણમા ંજોિમની આકારણી એક મહત્વનુ ંપર્લુ ંબની ર્કે છે.  
 

જોિમની આકારણી હાથ ધરવા માટે ઘણી રીતો છે, અને તેમાનંી કેટલીક જડટલ મદુ્દાઓ અને 
પડરન્સ્થનતઓ માટે સારી કામર્ીરી કરે છે. આ નવભાર્ મોટાભાર્ના સરં્ઠનો, િાસ કરીને નાનાથી મધ્યમ 
આકાર ધરાવતા હોય તેના માટે ઊબચત પદ્ધનત ઉપલબ્ધ કરાવે છે.  
 

તમાિા કાિોબાિમા ંજોખમોની આકાિણી કેવી િીતે કિવી 
 

આકારણી હાથ ધરવા માટે, આ પાચં મળૂભતૂ પર્લાનેં અનસુરો:  
 

પર્લુ ં1 – મખુ્ય મદુ્દાઓના સભંનવત ભયસ્થાનો અથવા સપંકગમા ંઆવનારને ઓળિો  
પર્લુ ં2 – એ ઓળિી કાઢો કે કોણ અને શુ ંનકુસાન પામી ર્કે છે અને કેવી રીતે 

પર્લુ ં3 – નકુસાનની ર્ક્યતા અથવા ર્ભંીરતાને સ્નૂતમ બનાવવા માટે શુ ંથઈ ર્કે તેનુ ંમલૂ્યાકંન     
કરો.   
પર્લુ ં4 - તમારા તારણોને રેકિગ કરો અને તેનો અમલ કરો  
પર્લુ ં5 – તમારી આકારણીની સમીિા કરો અને જરૂરી જણાય તો તેને અદ્યતન બનાવો.  
 

પ્રડક્રયાને જડટલ બનાવવાની કોઈ જરૂર નથી. કેટલાકં મદુ્દાઓ પર, જોિમો સારી રીતે ર્જણીતા હોય છે 
અને નનયતં્રણના પર્લા ં લાગ ૂ કરવા સરળ હોય છે. વધ ુ જડટલ મદુ્દાઓમા,ં પાચં પર્લાની પ્રડક્રયા 
મારફત કાયગ કરીને ડક્રયા કરવા માટેની અગ્રતાઓ ઓળિવામા ંમદદ મળર્ે.  
 

તમારી આકારણીને રેકિગ કરવા, અથવા તમારી પોતાની આકારણી નવકનસત કરવા માટે તમને કદાચ 
આર્ળ આપવામા ંઆવેલા ંટેમ્પલેટનો ઉપયોર્ કરવાનુ ંર્મી ર્કે છે. તમે તમામ અથવા કેટલાકં RJC 
ધોરણોને એક આકારણીમા ંઆવરી લેવા, અથવા દરેક ધોરણ માટે અલર્ આકારણી પણૂગ કરવા માટે 
પસદં કરી ર્કો છો.  
 

પ્રાિંભ કિવો 
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જો તમે જે સામેલ છે તે બધુ ંજ તમને સમર્જ્ુ ંહોવાનો આત્મનવશ્વાસ ધરાવતા ંહો તો, તમે તમારી ર્જતે 
આકારણી કરી ર્કો છો. તમારે આ બાબતો પ્રત્યે નનષ્ટ્ણાત હોવાની જરૂર નથી. જો તમે આત્મનવશ્વાસ ન 
ધરાવતા ંહો તો, કોઈ સિમ વયન્ટતને તમને મદદ કરવા કહો.    
 

તમારા કમગચારીર્ણ અથવા તેમના પ્રનતનનનધઓને પ્રડક્રયામા ંસામેલ કરવાથી મદદ મળી રહરે્ે. તેઓ 
ઉપયોર્ી માડહતી ધરાવતા ંથરે્ જે તમારી આકારણીને વધ ુસપંણૂગ અને અસરદાર બનાવરે્.   
 

જડટલ મદુ્દાઓ માટે, બાહ્ સરં્ઠનો પાસેથી માડહતી અને સલાહ મરં્ાવવામા ંઆવે ત ેજરૂરી છે. આમા ં
ઇંટરનેટ સસંાધનો, સ્થાનનક ઉદ્યોર્ સરં્ઠનો, સરકારી એજસસીઓ, બબન-સરકારી સરં્ઠનો અને સ્થાનનક 
સમદુાય જૂથોનો સમાવેર્ થઈ ર્કે છે.  
 

જો ઘણા કારોબારોની જેમ, તેમા ંપણ બહ ુબધા સધુારાઓ છે જે તમે કરી ર્કો છો, પણ તે બધુ ંએક સાથે 
કરવાનો પ્રયત્ન ન કરર્ો. ડક્રયાઓ માટેની યોજનામા ંસૌથી મહત્વની વસ્ત ુપહલેા ંકરવાનુ ંઆયોજન કરો, 
અને જેનુ ંસબંોધન કરવામા ંજે સહલેી હોય. નનયનમત રીત ેએ તપાસ કરો કે તમારા આયોજનનો અમલ 
થતો હોય. વાનિિક ધોરણે ઓછામા ંઓછી એક વિત તમારી આકારણીની સમીિા કરવાનુ ંલક્ષ્ય રાિો.   
 

ધનમ્નક્ષલક્ષખત સ્ત્રોતમાથંી અપનાવવામા ંઆવ્યુ:ં   
સ્વાસ્્ય અને સરુિા કાયગકારી, ્કેુ સરકાર – જોિમની આકારણી માટેના પાચં પર્લા ં(2006) 
http://www.hse.gov.uk/risk/  

http://www.hse.gov.uk/risk/


 

 
 
પર્લુ ં1 –  
મખુ્ય મદુ્દાઓના િભંધવત 
ભયસ્થાનો અથવા િપંકગમા ં
આવનાિ ક્યા છે?  
 

સભંનવત મદુ્દાઓ અને 
િતરાઓની ઓળિ નનમ્ન 
બાબતો દ્વારા કરો:  
■ કાયગસ્થળની આસપાસ 
મલુાકાત લઈને 

■ કમગચારીઓને તેઓ શુ ં
નવચારે છે તે પછૂીને 

■ પરૂવઠાકાર અને કોસરાટટસગ 
સાથે તપાસ કરીને  
■ માડહતી માટે બાહ્ 
એજસસીઓનો સપંકગ કરીને 

પર્લુ ં2 –  
કોણ અને શુ ંનકુિાન પામી 
ર્કે છે અને કેવી િીતે? 
લોકોના જૂથો, પયાગવરણ, 
અથવા કારોબારની ડક્રયાઓની 
ઓળિ કરો. યાદ રાિો:  
■  જે કામદારો કચેરીના 
સામાસય કલાકો દરનમયાન 
કાયગસ્થળ પર ન હોય અથવા 
જેઓ ઑફ-સાઇટ કાયગ કરી 
રહ્ા હોય.   
■ જનતાના સભ્યો  
 

પર્લુ ં3 –  

તમે પિલેાથંી શુ ંકિી િહ્યા 
છો?  
િતરાની ર્ક્યતાઓ, અથવા 
ર્ભંીરતાને ઘટાિવા માટે 
પહલેાથંી શુ ંકરવામા ંઆવ્ુ ંછે 
તેની સબૂચ તૈયાર કરો.  
 

 

આર્ળ કઈ રિયાઓ જરૂિી છે?  
સારી પદ્ધનત સાથે તમે પહલેાથંી શુ ં
કરી રહ્ા છો તનેી સરિામણી કરો. 
જો તેમા ંતફાવત હોય તો, શુ ં
કરવાની જરૂર છે, તેની યાદી 
બનાવો.  
 

પર્લુ ં4 –  

તમાિી આકાિણીને કેવી િીતે 
વ્યવિાિમા ંમકૂર્ો?  
અગ્રતા આપવાનુ ંયાદ રાિો. જે 
મદુ્દાઓ ઉછચ જોિમ અને ર્ભંીર 
પડરણામો માટેની ર્ક્યતા 
ધરાવતા ંહોય તેની સાથે પહલેા ં
વયવહાર કરો.  
 

ડક્રયાઓ કોના દ્વારા અને ક્યારે 
કરવામા ંઆવી તેની સબૂચ તૈયાર 
કરો અને ક્યારે કરવામા ંઆવયા 
તેના ંપર િરાનુ ંનનર્ાન કરો.  
 

     

 
 
 

 

કંપનીનુ ંનામ :         જોખમની આકાિણીની તાિીખ: 

પર્લુ ં5 – તાિીખની િમીિા કિો: ■ તમે હજુ પણ સધુારો કરી રહ્ા છો, અથવા કમ સે કમ તમે પાછા ંનથી જઈ રહ્ા છો તેની િાતરી 
કરવા તમારી આકારણીની સમીિા કરો.  
■ જો તમારા કારોબારમા ંનોંધપાત્ર ફેરફાર થયા હોય તો, તમારા જોિમની આકારણીની તપાસ કરવાનુ ં
યાદ રાિો અને જ્યા ંજરૂરી હોય ત્યા ંતેમા ંસધુારો કરો.  

 



પરિધર્ષ્ટ 2 – RJC નીધતનુ ંટેમ્પલેટ   
 
નનમ્નબલબિત મસુદ્દાને સભ્યના કારોબાર/રોને અનકુળૂ આવે તે રીતે તેમા ંફેરફાર કે સ્વીકારી ર્કાય છે.  
 

જવાબદાિ ઝવેિાત કાઉન્સિલ કાયગનીધત 

 

[િભ્યનુ ંનામ ઉમેિો]  [કંપનીનો ટૂંકો પરિચય] નુ ંપ્રનતનનનધત્વ ધરાવે છે.   

અમે [X] સ્થળો પર [Y] ધરાવીએ છીએ અને [Z] કમગચારીઓને રોજર્ારી આપીએ છીએ.   

 

[િભ્યનુ ંનામ] જવાબદાર ઝવેરાત કાઉન્સસલ (RJC)ના સભ્ય છે.  

RJC ધોરણો-નનધાગડરત કરત ુ ં સરં્ઠન છે જેની સ્થાપના સમગ્ર ઝવેરાત પરૂવઠા શ્ ૃિંલામા ં જવાબદાર 
નૈનતકતા, માનવ અનધકારો, સામાજજક અન ેપયાગવરણીય પદ્ધનતઓના પ્રોત્સાહન દ્વારા ઝવેરાત ઉદ્યોર્મા ં
ગ્રાહકોનો આત્મનવશ્વાસ વધ ુમજબતૂ બને તે માટે કરવામા ંઆવી છે.   

 

RJCએ ઝવેરાત પરૂવઠા શ્ ૃિંલા માટેના ધોરણો સારંુ એક સવગ સામાસય મચં અને જવાબદાર વયાપાર 
પદ્ધનતઓની િરાઈ માટે ત્રાડહત પિ મારફત ઓિીટની નવશ્વસનીય પદ્ધનતઓ નવકનસત કરી છે. અમે RJC 
નસદ્ધાતંો અને પદ્ધનતઓની સડંહતા મજુબ અમારા કારોબારની કામર્ીરી કરવા પ્રનતબદ્ધ છીએ. આ અહીં 
ઉપલબ્ધ છે:  

[www.responsiblejewellery.com અથવા તમારી પોતાની સાઇટ પર બલિંક પરૂી પાિો] 

 

આ કાયગનીનત પ્રમાણે, અમારી રોજબરોજની કામર્ીરી, વયાપાર આયોજન પ્રવનૃિઓ અને નનણગય કરવાની 
પ્રડક્રયાઓમા ંઅમે નૈનતકતા, માનવ અનધકારો, સામાજજક અને પયાગવરણીય નવચારણાઓનુ ંઐક્ય સ્થાનપત 
કરવા કડટબદ્ધ છીએ.    

 
હસ્તાિડરત/સમનથિત: 

 
 

અમલમા ંઆવયા ંતારીિ: 
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પરિધર્ષ્ટ 3 – કાિોબાિના ભાર્ીદાિોની જોખમ આકાિણીનુ ંટેમ્પલેટ  
 
પરિચય  
 

આ કારોબારના ભાર્ીદારો (કોંરાટટસગ, સપ્લાયરો અન/ેઅથવા સં્ ટુત સાહસ કરનાર ભાર્ીદારો)ની જોિમ 
આધાડરત આકારણી હાથ ધરવા માટેની એક નમનૂારૂપ પ્રડક્રયા છે. સબૂચત કરવામા ંઆવેલો અબભર્મ ફરજજયાત 
નથી  અને તે સભ્યોને એક માર્ગદર્ગન તરીકે પ્રસ્તાનવત છે જેને તેમના પોતાના હતેઓુને અનકુળૂ આવે તે રીતે 
ફેરફાર કરી ર્કાય છે. આ પ્રકારની જોિમ આકારણીઓ માટે સભ્યો વધારે ઊબચત પદ્ધનત ધરાવતા ંહોય તેમ બની 
ર્કે છે,     
 

આ ઉદાહરણરૂપી જોિમની આકારણી એવા ં પ્રદર્ગન નવસ્તારોની એક શ્ ૃિંલા ધરાવે છે જેનુ ં મલૂ્યાકંન પવૂગ-
વયાખ્યાયીત જોિમના માપદંિનો ઉપયોર્ કરી કરવાનુ ં છે. આ આકારણી નનમ્ન બાબતો માટે હાથ ધરવામા ં
આવી ર્કે છે:   

 કરારી સેવાઓ કે કારોબારના ભાર્ીદારો પાસેથી સામાન પ્રાપ્ત કરવાનુ ંર્રંુ કરતા ંપહલેા ંસભ્યોને મદદ 
કરવા અન/ેઅથવા  

 પ્રવતગમાન કારોબાર ભાર્ીદારો માટે જોિમ આધાડરત વયવસ્થાપન નનયતં્રણો સ્થાનપત કરવા માટે, 
અન/ેઅથવા   

 એ નક્કી કરવા માટે કે ક્યા કારોબારી ભાર્ીદારો પોતાના કારોબારની ન્સ્થરતા માટે મહત્વપણૂગ (અથવા 
નોંધપાત્ર) છે. સભ્યો માટે જરૂરી છે કે તેઓ, પોતાની પ્રભાવ િમતામા ંરહીને, આ નોંધપાત્ર કારોબારી 
ભાર્ીદારો સાથ ેજવાબદાર ઝવેરાત પદ્ધનતઓના, પ્રોત્સાહન માટે શ્રેષ્ટ્ઠ પ્રયાસોનો ઉપયોર્ કરે.   

 

જોખમ આધારિત આકાિણી પ્રરિયા   
 

સભ્યોએ કામર્ીરી નવસ્તારો કે જે સભ્ય અને કારોબારી ભાર્ીદારો વછચેના સબંધંોના સ્વભાવ સલંગ્ન છે તેની 
જોિમ આકારણી કરવી જોઇએ. આકારણીમા ંનનમ્ન બાબતોને ર્ણતરીમા ંલેવી જોઇએ:   
 

 બે કંપનીઓ વછચેના કારોબારની માત્રા અન/ેઅથવા પડરચય;  

 હાથ ધરવામા ંઆવનાર સેવાઓની જડટલતા;   

 િતરારૂપ સામગ્રી અને કચરાના સચંાલન અથવા તેની ઉત્પનિની જરૂડરયાત;  

 અર્ાઉના પ્રદર્ગન;  

 સભ્યોની પોતાની પદ્ધનતઓ પર સભંનવત પ્રભાવ( તેમની પ્રનતષ્ટ્ઠા સડહત).   

બીિવામા ંઆવેલુ ંજોિમનુ ંઆકારણી પત્રક કામર્ીરીના નનમ્નબલબિત નવસ્તારો ધરાવે છે:    
 

 કાનનૂી પાલન  

 લાચં અને સર્વિતાભરી ચકુવણીઓ  

 મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને નાણાકીય સહાય  
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 ડકમ્બલે પ્રડક્રયાઓનુ ંઅવલબંન  

 લોકો અને ઉત્પાદોની સરુિા  

 ઉત્પાદ અિડંિતતા પદ્ધનતઓ  

 માનવ અનધકારો  

 સ્વાસ્્ય અને સરુિા પ્રદર્ગન 

 સામદુાનયક સબંધંો 

 પયાગવરણીય પ્રદર્ગન  

 કારોબારી ભાર્ીદાર સાથેના સબંધંો  

પત્રક સભ્યો માટે સબંધંો માટે યોગ્ય હોય તેવા,ં અસય નવસ્તારો ઉમેરી ર્કે તેવી જોર્વાઈનો સમાવેર્ કરે છે.  
 

સભ્યો પસદં કરરે્ કે આમાથંી કામર્ીરીના ક્યા નવસ્તારો સલંગ્ન છે, અને ત્યારબાદ કારોબારી ભાર્ીદાર સભ્ય 
માટે નોંધપાત્ર જોિમ છે કે નહીં તે નક્કી કરવા માટે નનમ્નબલબિત જોિમ આકારણી કોષ્ટ્ટકનો ઉપયોર્ કરરે્.   
 
 

જોખમની 
શે્રણી 

ધવવિણ જોખમનુ ંપરિણામ 

(નોંધ 1 જુઓ)  
આત્યનંતક  લાગ ુથવાપાત્ર કાયદા અને પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ ધોરણોના ભરં્ના 

પરુાવા  
 વયાખ્યાનયત વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ અને/અથવા નનયતં્રણ 

પ્રડક્રયાઓનો અભાવ  
 નવા કારોબારી ભાર્ીદાર જે અર્જણયા ંહોય અને/અથવા નવશ્વાસ ુ

ભાર્ીદાર કે સહયોર્ી દ્વારા ભલામણ કરવામા ંઆવયા ન હોય.  

કારોબારી ભાર્ીદાર 
સભ્ય માટે નોંધપાત્ર 
જોિમ દર્ાગવે છે 

ઉછચ  લાગ ુથવાપાત્ર કાયદા અને પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ ધોરણોના ભરં્ના 
પરુાવા પરંત ુઆ ભરં્ને સધુારવા માટેના આયોજનની ઉપન્સ્થનત  

 કારોબારી ભાર્ીદારે માત્ર નવકાસર્ીલ વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ 
અન/ેઅથવા નનયતં્રણ પ્રડક્રયાઓ ર્રૂ કરી છે  

 ર્જણીતા કારોબારી ભાર્ીદાર પરંત ુકામર્ીરી ર્કંાસ્પદ અને માત્ર 
એટલા માટે ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવી કારણ કે નવકલ્પ ઉપલબ્ધ નથી 
અથવા સભ્યને ઉછચ જોિમ પ્રસ્તતુ કરે છે.  

કારોબારી ભાર્ીદાર 
સભ્ય માટે નોંધપાત્ર 
જોિમ દર્ાગવે છે. 

મધ્યમ  લાગ ુથવાપાત્ર કાયદાના પાલન અને પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ ધોરણોના 
સ્વીકારના પરુાવા  

 કારોબારી ભાર્ીદારીની પ્રણાલીઓ નવકનસત કરવામા ંઆવી હોય અને 
સામાસયપણે અસરકારક રીતે અમલ કરવામા ંઆવયો હોય 

 નવા ંકારોબારી ભાર્ીદાર, પરંત ુનવશ્વાસ ુભાર્ીદાર કે સહયોર્ી દ્વારા 
ભલામણ કરવામા ંઆવયા છે.  

કારોબારી ભાર્ીદાર 
સભ્ય માટે નોંધપાત્ર 

જોિમ નથી 

નનમ્ન  લાગ ુથવાપાત્ર કાયદાના પાલન અને પ્રવતગમાન ઉદ્યોર્ ધોરણોના 
સ્વીકારના પરુાવા  

કારોબારી ભાર્ીદાર 
સભ્ય માટે નોંધપાત્ર 
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 કારોબારી ભાર્ીદારી પખુ્ત અને અસરકારક વયવસ્થાપન પ્રણાલીઓ 
અથવા પ્રડક્રયાઓ ધરાવે છે 

 સુદંર ભતૂકાળ ધરાવતા કારોબારી ભાર્ીદાર  

જોિમ નથી 

 

નોંધ 1: કારોબારી ભાર્ીદાર સાથેના સબંધંો સભ્ય માટે ‘નોંધપાત્ર જોિમ’ ઊભા ંકરે છે કે કેમ તે નક્કી કરવા માટે શે્રણીર્ત 
સીમારેિા પસદં કરી ર્કે છે. આ ડકસ્સામા,ં નોંધપાત્ર કારોબારી ભાર્ીદારો એ છે જેમને ઉછચ કે આત્યનંતક જોિમ શે્રણી 
સોંપવામા ંઆવી હોય.  
 
 



દાખલારૂપી કાિોબાિ ભાર્ીદાિ જોખમ આકાિણી પત્રક  
 

પ્રદર્ગન ધવસ્તાિ િબંધંો િાથેની 
િલંગ્નતા 
(િા/ના)  

મદુ્દાઓ  જોખમની શે્રણી 
(આત્યધંતક / ઉચ્ચ 

મધ્યમ / ધનમ્ન) 

કાિોબાિના 
ભાર્ીદાિ િભ્ય 
માટે નોંધપાત્ર 
જોખમ છે 

રિયાઓ/રટપ્પણીઓ  

કાનનૂી અનસુરણ  હા    હા  ના    

લાચં અને સર્વિતાભરી 
ચકુવણીઓ 

હા  ના     હા  ના    

મની લૉંિડરિંર્ અને આતકંવાદને 
નધરાણ 

હા  ના     હા  ના    

ડકમ્બલે પ્રડક્રયા પ્રત્યે નનષ્ટ્ઠા  હા  ના     હા  ના    

લોકો અને ઉત્પાદોની સરુિા  હા  ના     હા  ના    

ઉત્પાદ અિડંિતતાની પદ્ધનતઓ  હા  ના     હા  ના    

માનવ અનધકારો   હા  ના     હા  ના    

સ્વાસ્્ય સરુિા પ્રદર્ગન  હા  ના     હા  ના    

સમદુાય સબંધંો હા  ના     હા  ના    

પયાગવરણીય પ્રદર્ગન  હા  ના     હા  ના    

કારોબારી ભાર્ીદાર સાથેના 
સબંધંો  

હા  ના     હા  ના    

અસય: 

 
હા  ના     હા  ના    

અસય: 

 
હા  ના     હા  ના    
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અસય: 

 
હા  ના     હા  ના    

 



 
 

ર્બ્દકોષ 

 

RJC વયવસ્થા દસ્તાવેજોમા ંઉપયોર્મા ંલેવાયેલ ર્બ્દો અને મળૂાિરો માટે નીચેના 
પાડરભાનિક ર્બ્દોની યાદી જોઈ લેવા નવનતંી. 
 

 

એકે્રિીટેર્ન  
 

ચકાસણી મલુ્યાકંનોનો અમલ કરવાની અને ધોરણ સામ ે
સસુરં્તતાનુ ંમલુ્યાકંન કરવાની ઓિીટરની િમતા કે 
અનધકારની માસયતા. 

AML એક્સટ મની લોસિ  ર્  
APELL અવેરનેસ એસિ નપ્રપેિગનેસ ફોર ઈમરજસસીસ એટ ધ લોકલ 

લેવલ (સ્થાનનક કિાએ કટોકટીઓ માટેની સભાનતા અને 
તૈયારી) 

લાગ ુપિતો કાયદો   જેમા ંસભ્ય કામ કરે છે તે દેર્ કે દેર્ોના મહત્વના રાષ્ટ્રીય 
અને/અથવા રાજય અને/અથવા સ્થાનનક કાયદાઓ. 

ASM આટીસનલ એસિ સ્મોલ સ્કેલ માઈનીંર્. 

મલૂ્યાકંન મેસ્અુલ સ્વ-મલૂ્યાકંનો અને ચકાસણી મલૂ્યાકંનોનો અમલ કેવી રીત ે
કરવો તેના ઉપરની સભ્યો અને ઓિીટરો માટેની સચૂનાઓ  

મલૂ્યાકંન પ્રશ્નો 
 

વયવહારોની આચારસડંહતા અને તેની જોર્વાઈઓ સામ ે
સભ્યની કામર્ીરીનુ ંમલૂ્યાકંન કરવામાટે તૈયાર કરવામા ં
આવેલ પ્રશ્નોની જોિ કે સમહૂ. સભ્યો અને ઓિીટરો એકસરિા 
મલૂ્યાકંન પ્રશ્નોનો ઉપયોર્ કરે છે. 

મલુ્યાકંન સાધનો 
 

સ્વ મલૂ્યાકંન કે ચકાસણીનો અમલ કરવા માટે જરૂરી 
માર્ગદર્ગન જે પરુૂ પાિે છે અને/અથવા તે માટે જરૂરી માડહતી 
અને પરુાવા જે નોંધ ેછે તે દસ્તાવેજો કે સોફ્ટવેર. 

મલૂ્યાકંનકાર 

 

સ્વ-મલૂ્યાકંન હાથ ધરવા માટે સભ્ય દ્વારા નનમવામા ંઆવેલ 
કમગચારી(ઓ) કે વયન્ટત(ઓ). 

ઓિીટર  
 

એક સ્વતતં્ર, ત્રીર્જ પિની વયન્ટત અથવા ચકાસણીનો અમલ 
કરવા માટે RJCના હતે ુપસદંર્ી માપદંિોનુ ંપાલન કરતી અને 
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માસય કરાયેલ સસં્થા. 

જૈવનવનવધતા 
 

વધારાની જીવરચના, જમીની, દરીયાઈ અને અસય પ્રવાહી 
જીવવયવસ્થાઓ અને જૈવપયાગવરણ સબંનંધત સકુંલો કે જેના 
તેઓ ભાર્ છે, તે સહીતના બધા જ સ્ત્રોતોમાથંી જીવતં સજીવ 
રચનાઓમા ંરહલેી પડરવતગન િમતા: આ બાબતમા ંર્જનતઓની 
અંદર, ર્જનતઓ વછચે અને જૈવપયાગવરણ વયવસ્થાઓની 
નવનવધતાનો સમાવેર્ થાય છે. 

લાચં નીચેની વયન્ટતઓ પાસેથી અથવા તેમન ેપ્રત્યિ કે પરોિ રીત ે
કોઈપણ અયોગ્ય લાભ રજૂ કરવો, વચન આપવુ ંકે આપવો 
તેમજ તેની મારં્ કરવી કે સ્વીકાર કરવો: 

 ર્જહરે કમગચારી  

 રાજકીય ઉમેદવાર, પિ કે હોદેદાર: અથવા. 

 કોઈપણ િાનર્ી િેત્રના કમગચારી (કોઈપણ િમતામા ં
િાનર્ી િેત્રના ઉપક્રમ માટે જે આદેર્ કરતી હોય કે 
કામ કરતી હોય તેવી કોઈપણ વયન્ટત સડહત). 

ધધંાકીય નૈનતક મલૂ્યો  
 

વયવસાયો અને સમાજ વછચે અન્સ્તત્વ ધરાવતા નૈનતક હકકો 
અને ફરજો. 

ધધંાકીય સાથીઓ  
 

એક સસં્થા અથવા વયવસાય સસં્થા કે જેની સાથ ેસસં્થાને 
પ્રત્યિ ધધંાકીય સબંધંો હોય (અંનતમ ગ્રાહકોને બાદ કરીને 
પરંત ુકોસરેટટરો, ગ્રાહકો, સપ્લાયરો અને સં્ કુત સાહસના 
ભાર્ીદારોનો સમાવેર્ કરીન)ે અને જે હીરા અને સોનાના 
આભિૂણ ઉત્પાદનોના નનષ્ટ્કિગણ, ઉત્પાદન કે વેંચાણને પ્રત્યિ 
રીત ેયોર્દાન આપતા હોય તેવા ઉત્પાદન કે સેવાની િરીદી 
અને/અથવા વેંચાણ કરે છે. 

 

ર્કંાના નનવારણ માટે આ મદુો કે બાબત એવી સસં્થાઓ કે જે 
સહાયક ઉત્પાદનો અને સેવાઓ પરુી પાિ ેછે તેવી સસં્થાઓ કે 
વયન્ટતઓનો સમાવેર્ કરતી નથી, ઉદા. તરીકે ઉપકરણ, 
ઓફીસની ચીજો અને ઉપયોર્ી સર્વિો. વ   તે બેટરીઓ, 
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ન્સ્પ્રિંર્ો અને તેન ેમળતી આવતી વસ્તઓુ જેવી હીરા અને 
સોનાની પરુવઠા સાક નો ભાર્ ન હોય તેવા અલર્ ઘટકો 
પરુી પાિતી સસં્થાઓનો પણ સમાવેર્ કરતી નથી. 

પ્રમાણીકરણ માસય કરાયેલ કે અનધકૃત ઓિીટર દ્વારા ચકાસણી મલૂ્યાકંનના 
પરીણામો ઉપર આધાડરત RJC દ્વારા એવુ ંપ્રમાણીકરણ કે સભ્ય ે
વયવહારોની આચાર સડંહતા સામ ેસસુરં્તતાની જરૂરી કિા 
પ્રાપ્ત કરેલ છે. 

પ્રમાણીકરણ 
સમયર્ાળો  
 

સમયનો એવો ર્ા   કે જે દરનમયાન પ્રમાણીકરણ માસય રહ ે
છે, જે સમય બાદ એક નવી ચકાસણી મલૂ્યાકંન દ્વારા 
પ્રમાણીકરણને રીસ્ ુકરવુ ંજરૂરી બને છે. ચકાસણી 
મલૂ્યાકંનના તારણોના આધારે પ્રમાણીકરણ સમયર્ાળાઓ 
એક વિગ અથવા ત્રણ વિોના સમયાવનધ માટેના હોય છે. 

પ્રમાણીકરણ ભલામણ 
અને ટકૂી નોંધ 
અહવેાલ 

 

વયવહારોની આચારસડંહતા સામ ેસભ્યની સમગ્રતયા કામર્ીરી 
ઉપર RJC વયવસ્થાપન ટુકિીને મખુ્ય ઓિીટર તરફથી થતો 
ટકૂો નોંધ અહવેાલ અને પ્રમાણીકરણ માટે અથવા તેની 
નવરૂધ્ધની ભલામણ કે અબભપ્રાય. 

પ્રમાણીકરણનો વયાપ 
કે કાયગિેત્ર  
 

પ્રમાણીકરણના વયાપને સભ્ય દ્વારા નકકી કરવામા ંઆવે છે 
અને તે સભ્યના કામકાજ (એટલે કે સવલતો અને પ્રવનૃતઓ) 
ના એવા ભાર્ોને આવરી લે છે કે જે    ય રીત ેહીરા 
અને/અથવા સોનાના આભિૂણની પરુવઠા      ને યોર્દાન 
કરે છે.  

પ્રમાણીત કરાયેલ 
સભ્ય: 
 

RJC દ્વારા પ્રમાણીત કરાયેલ એવો સભ્ય કે જેના ધધંાકીય કે 
કામકાજના વયવહારો વયવહારોની આચારસડંહતા સાથ ે
સસુરં્તતાની કિાનુ ંપાલન કરવા માટે ઓિીટર દ્વારા 
ચકાસણી મલૂ્યાકંન દ્વારા પ્રસ્થાનપત કરવામા ંઆવેલ છે. 

સીએફટી   ત્રાસવાદના નાણાનો મકુાબલો કરત ુ.ં 
બાળક 15 વ   કરતા ઓછી ઉંમર ધરાવતી કોઈપણ વયન્ટત, નસવાય 

કે કામ કે ફરજીયાત ર્ાળાએ જવા માટે, વધ ુઉંચી ઉમરને 
સ્થાનનક રાષ્ટ્રીય/સ્થાનનક લઘિુમ ઉંમર ધારો ઠરાવ ેતો તે 
ડકસ્સામા ંઆ માટે તે વધ ુઉંમર લાગ ુપિર્.ે જો કે તેમ છતા ં
નવકસતા રાષ્ટ્રો સાથ ેસસુરં્ત બને તે રીત ેસ્થાનનક 
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રાષ્ટ્રીય/સ્થાનનક    િમ વેતન 14 વિગની ઉંમર મજુબ નકકી 
કરવામા ંઆવે છે જે માટે ILO  સમજૂતી 138 હઠેળના અપવાદો 
મજુબ નાની ઉંમર લાગ ુપિર્.ે 

બાળ મજૂરી  
 

હળવા કાયગ કે જે તરૂણ વયન્ટતના નવકાસન ેનકુર્ાન પણ કરત ુ ં
નથી અને તેની ર્ાળાની હાજરીમા ંપણ અવરોધ બનતુ ંનથી 
તેવા કાયગ માટે ILO  સમજૂતી 138 (નીચી લઘિુમ ઉંમર 13 
વિગ કે જે નવકસતા રાષ્ટ્રોમા ં12 વિગ છે) તેમા ંપ્રબધં કરાયેલ 
બાબત નસવાય એક બાળક દ્વારા થતુ ંકોઈપણ કામ. બાળમજૂરી 
એ એક એવુ ંકામ છે કે જે બાળકો પાસેથી તેમનુ ંબાળપણ, 
તેમની િમતા અને ર્ૌરવ છીનવી લે છે અને જે તેમના 
સામાજીક, ર્ારીડરક અને માનનસક નવકાસ માટે નકુર્ાનકારક 
છે. 

CIBJO  વલ્િગ જ્વેલરી કોસફેિરેર્ન 

આચરણોની 
આચારસડંહતા  
 

સમગ્ર હીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણની પરુવઠા સાકં  
દરનમયાન બધા જ RJC સભ્યોન ેલાગ ુપાિવા પાત્ર 
ગણુવિાના ધોરણોનો સમહૂ કે જે જવાબદાર નૈનતક મલૂ્યો, 
માનવ અનધકારો, સામાજીક અને પયાગવરણીય વયવહારોને 
સ્પષ્ટ્ટ કરે. 

સામડૂહક સોદાબાજી 
કરવાની પ્રડક્રયા 
 

એક એવી પ્રડક્રયા કે જેના દ્વારા નોકરીદાતાઓ (અથવા તેમની 
સસં્થાઓ) અને કામદારોના સરં્ઠનો (અથવા તેમની 
રે્રહાજરીમા,ં સ્વતતં્ર રીત ેનન    લા કામદારોના પ્રનતનનનધઓ) 
કામકાજના નનયમો અને ર્રતો અંરે્ વાટાઘ ટ કે ચચાગ કરે. 

સમદુાય ર્બ્દ સામાસય રીત ેનજીકના અને આસપાસના નવસ્તારોના 
વસાહતીઓને લાગ ુપિે છે કે જેઓ કંપનીની પ્રવનૃતઓ દ્વારા 
અમકુ રીતે પ્રભાનવત થાય છે. આ અસરો લાિબણક રીત ે
આનથિક અને સામાજજક તેમજ પયાગવરણ સબંનંધત હોઈ ર્કે છે. 

સમદુાય નવકાસ 

 

પ્રડક્રયા કે જેનાથી લોકો તેમના સમદુાયોની તાકાત અને 
પ્રભાવટતા વધારે છે, તેમની જીવનની ગણુવિા સધુારે છે, 
નનણગય કરવાની પ્રડક્રયામા ંતેમની સહભાર્ીદારીમા ંવધારો કરે 
છે અને તેમની જીંદર્ીઓ ઉપર વધ ુનવર્ાળ લાબંા ર્ાળાનો 
અંકુર્ પ્રાપ્ત કરે છે. તે સમદુાયો વિે, સમદુાયો કરતા ંસહજે 
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વધ ુપ્રમાણમા,ં તે રીત ેસ્થાનનક લોકોની જરૂડરયાતો અને 
અગ્રતાઓનો પિઘો પાિીન ેકરવામા ંઆવે છે. 

સમદુાય જોિાણ 

 

સમદુાયના પ્રસરં્ો અને અગ્રતાઓ તેમજ ધધંાની બચિંતાઓ 
અને જરૂડરયાતોને આવરી લેતી નનણગય   પ્રડક્રયા અને માડહતી 
વહેંચણીની દ્ધદ્વમાર્ી પ્રડક્રયા. માત્ર ધ્યાનથી સાભંળવાથી 
આર્ળ કે નવર્ેિ રીત,ે બધા જ પિકારોને નનણગયોનુ ં
વયવસ્થાપન કરવામા ંસિમ બનાવવા માટે કે જે નનણગયો બધા 
જ સબંનંધત વયન્ટતઓને પ્રભાનવત કરવાની િમતા ધરાવ ેછે તે 
બાબત ેબધા પિકારો દ્વારા પારસ્પડરક સમજણ અને 
જવાબદારીપણાની િાતરી કરવાનો હતે ુછે. 

 સફ્લી   હીરા  
 

કાયદેસરની સરકારોને નકુર્ાન પહોંચાિવા કે તોિી પાિવા 
માટેના હતેથુી ્ધુ્ધને નાણાકીય સહાય કરવા માટે બળવાની 
ચળવળો કે તેમના સાથીઓ દ્વારા ઉપયોર્મા ંલેવાતો ર  હીરો 
કે જે મજુબ સં્ ટુત રાષ્ટ્રોની સરુિા પડરિદના (UNSC) 
ઠરાવોમા ંજ્યા ંસધુી તે પ્રભાવમા ંરહ ેત્યા ંસધુી વણગવવામા ં
આવેલ છે અથવા અસય આવા જ ્એુનએસસીના ઠરાવો કે 
જેનો ભનવષ્ટ્યમા ંસ્વીકાર થઈ ર્કે છે તેમા ંવણગવયા મજુબ અને 
સં્ ટુત રાષ્ટ્રોની સામાસય સભાના (UNGA) ઠરાવ 55/56 મા ં
સ્વીકારીને સમજવામા ંઆવયા મજુબ અથવા અસય આવા જ 
UNGA ઠરાવો કે જેનો ભનવષ્ટ્યમા ંસ્વીકાર થઈ ર્કે છે તેમા ં
વણગવયા મજુબ. 

સસુરં્તતા  
 

નીનતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધનતઓ અને પ્રડક્રયાઓ સહીતના 
સભ્યના ધધંાકીય વયવહારો એવી રીત ેકામ કરે છે કે જે 
વયવહારોની આચાર સડંહતા સાથ ેસસુરં્ત બને. 

સાતત્યપણૂગ સધુારણા 
 

વયવહારોની આચારસડંહતા સામ ેસધુરી રહલે કાયગિમતા અને 
વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓની ગણુવિા સધુારની આર્ળ વધતી 
કે ચાલ ુરહતેી પ્રડક્રયા. 

કોસરેટટર  એક વયન્ટત, કંપની કે અસય કાનનુી સસં્થા કે જે કામ અમલમા ં
મકેુ છે અથવા સભ્ય માટે સેવાઓ માટે કરારના અનસુધંાને 
સેવાઓ હાથ ઉપર લે છે કે બર્જવ ેછે. આ બાબતમા ંપેટા-
કોસરેટટરોનો સમાવેર્ થાય છે. 
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નનયતં્રણ કે અંકુર્ 

 

એક સભ્ય દ્વારા થતો અંકુર્ નીચેની બાબતનો બનેલ છે: 

1. નનયનંત્રત ધધંો કે સવલતની વોટીંર્ ઈડકવટીઓ/મતોના 
50% કે વધ ુ(અથવા સમતલુ્ય) ના (એકલા અથવા અસય 
સભ્યો સાથ ેકરારના અનસુધંાને) અંકુર્ અથવા પ્રત્યિ કે 
પરોિ માબલકી; અને/અથવા. 

2. સચંાલક મિંળ કે વયવસ્થાપનના મિંળના કમસ ેકમ અિધા 
સભ્યોન ેદૂર કરવાની, નનમવાની કે નનમણ ૂકં કરવાની 
પ્રત્યિ કે પરોિ (અસય સભ્યો સાથ ેકરારના અનસુધંાન 
સહીત) સિા (અથવા નનયનંત્રત ધધંો કે સવલતના 
સમતુલ્ય) અને/અથવા. 

3. નનયનંત્રત કામકાજ કે સવલતના રોજીંદા કે વહીવટી 
વયવસ્થાપન અથવા. 

4. સબંનંધત સયાય અનધકારિેત્રમા ંઉપરના (1) અને (2) મા ં
વણગવયા મજુબની બાબતન ેઅનરુૂપ નનયતં્રણનો કોઈપણ 
કાયદેસર રીત ેમાસય કરાયેલ ખ્યાલ. 

જો કે ઉપરની બાબત અંકુર્ કે નનયતં્રણને વયાવસાનયક 
સદંભગમા ંદર્ાગવે છે તો પણ આ જ નસધ્ધાતંો સમાન રીત ેઅસય 
સસં્થાકીય વયવસ્થાઓ કે જેમા ંલાગ ુપિતુ ંહોય ત્યા ંવયન્ટત કે 
પરીવાર દ્વારા અંકુર્ અને ફે્રસચાઈસીઝ, લાઈસસસીઓનો 
સમાવેર્ થાય છે, તેન ેલાગ ુપિર્.ે  

ધારાત્મક કે 
ઉપચારાત્મક પર્લા  
 

ફરી ફરીને બનતી બાબતન ેઅટકાવવાના હતેથુી નવસરં્તતાના 
કારણને દૂર કરવા માટે સભ્ય દ્વારા અમલમા ંમકૂવામા ંઆવેલ 
એક પર્લુ.ં 

સધુારાત્મક પર્લા 
આયોજન 

 

ર્જત મલૂ્યાકંન કે ચકાસણી મ ૂ    ન દરનમયાન ઓળિી 
કાઢવામા ંઆવેલ નવસરં્તતાઓનો ઈલાજ કરવા માટે સભ્યો 
દ્વારા નવકસાવાયેલ નકકી કરેલ સીમાબચસહો સાથેના આયોજનો. 

ભ્રષ્ટ્ટાચાર અંર્ત લાભ માટે જવાબદારીમા ંમકેુલ સિાનો દુરૂપયોર્. 
મહત્વનુ ંઉલ્લઘંન 

 

RJC વયવસ્થાની અિિંીતતા માટે મહત્વની હોવાનુ ંર્ણવામા ં
આવેલ હોય તેવી એક જોર્વાઈથી નવરૂધ્ધ. એક મોટી 
નવસરં્તતા પ્રમાણીકરણ હસેિબકુના નવભાર્ 7.2 મા ંમહત્વની 
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જોર્વાઈઓન ેઓળિાવવામા ંઆવે છે. 

મહત્વના ઉલ્લઘંનની ઓળિ માટે સભ્યો અને ઓિીટરોએ 
તાત્કાબલક રીત ેRJC વયવસ્થાપન ટુકિીને ર્જણ કરવાની જરૂર 
પિે છે. જો RJCને ઓિીટર દ્વારા ર્જણ કરવામા ંઆવરે્ તો 
સભ્ય નવરૂધ્ધ નર્ષ્ટ્તનવિયક કાયગવાહીઓને સ્વયભં ૂરીત ેઆર્ળ 
વધારવામા ંઆવરે્. 

હીરો એક કુદરતી િનીજ તત્વ કે જે આઈસોમેરીક પધ્ધનતમા ંએક 
ઘનાકૃનતના બધંારણ સાથ ેનનનશ્ચત આકાર અપાયેલ શધુ્ધ 
કાબગનને મળુભતૂ રીતે ધરાવે છે. મોહસ સ્કેલ ઉપર તેની 
સખ્તતા 10 છે. તેનુ ંઅપેબિત ઘનત્વ લર્ભર્ 3.52 છે: તે 
2.42 નો પ્રત્યાવતગન કરતો ઈસિેિ ધરાવ ેછે અને તે ઘણા 
રંર્ોમા ંજોવા મળી ર્કે છે. 

નર્   કામકાજ સબંનંધત વતગન કે કામર્ીરીમા ંસધુારણા કે ગણુવિા 
વધારવા માટેનુ ંએક સાધન. 

ભેદભાવ  જ્યા ંમાણસો સાથ ેકેટલાક લિણો જેવા કે ર્જનત, રંર્, બલિંર્, 
ધમગ, રાજકીય અબભપ્રાય, રાષ્ટ્રીય વરં્પરંપરા કે સામાજીક 
મળૂના કારણે અલર્ અલર્ રીત ેવયવહાર કરવામા ંઆવે છે કે 
જે બાબત તક અને વયવહારની સમાનતાની િનતમા ંપડરણમે 
છે. 

EITI  એટસરેટટીવ ઈસિસ્રીઝ રાસસપરસસી ઈનીર્ીએટીવ (સાર કે 
તત્વ સ્વરૂપના ઉદ્યોર્ોની પારદર્ગકતાનુ ંપર્લુ)ં. 

કટોકટી એક અસામાસય ઘટના કે જે કમગચારીઓ, કોસરેટટરો, 
મલુાકાતીઓ, ગ્રાહકો કે સ્થાનનક સમદુાયોની સલામતી કે 
આરોગ્ય માટે ભય ઉત્પન્ન કરી ર્કે છે અથવા જે નમલકતો કે 
પયાગવરણને નકુર્ાન સજી ર્કે છે. 

કમગચારી એક એવી વયન્ટત કે જે કામ કરવાનો કરાર કરે છે અથવા 
રોજર્ારીના કરાર હઠેળ કામ કરે છે અથવા સેવા કે 
એપે્રસટીસર્ીપ પછી તે દેિીતી હોય કે ર્બભિત હોય, તેના હઠેળ 
કામ કરે છે અને (જો તે દેિીતી રીતે વયકત થયેલ હોય તો) 
પછી તે મૌબિક રીતે હોય કે લેબિતમા ંહોય અથવા સભ્યની 



  184 

બાબત ેલાગ ુપાિી ર્કાય તેવા કાયદા દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ કયાગ મજુબ 
હોય. 

કામકાજ કે 
રોજર્ારીનો સબંધં  
 

નોકરીદાતાઓ અને કમગચારીઓ વછચેનુ ંકાયદેસરનુ ંજોિાણ કે 
જે વયન્ટત જ્યારે મહનેતાણાના બદલામા ંચોકકસ ન્સ્થનતઓ 
હઠેળ કામ કે સેવાઓ બર્જવે છે ત્યારે અન્સ્તત્વમા ંઆવે છે. 

એ           ધધંા કે તેવી બાબત કે જે એક અથવા વધ ુફેસીલીટીસ ચલાવે 
છે કે જ્યા ંતે એક્સટ  ની માબલકી કે અંકુર્ સભ્ય દ્વારા થાય છે. 
એક્સટ   સભ્યનો ભાર્ કે તેના જુદા જુદા ભાર્ોનુ ંસયંોજન રચે 
છે. 

પયાગવરણ હવા, પાણી, જમીન, કુદરતી સરં્ાધનો, વનસ્પનત અને 
પ્રાણીજર્ત, પશ-ુપ્રાણી, વનસ્પનતના નનવાસસ્થાનો, 
જૈવપયાગવરણીય વયવસ્થાઓ, જૈવનવનવધતા, મનષુ્ટ્યો (કે જેમા ં
માનવસજીત વસ્તઓુ, સાસં્કૃનતક રીતે મહત્વના સ્થળો અને 
સામાજીક પાસાઓનો સમાવેર્ થાય છે) અને તેમના આંતર-
વયવહારો સહીત આસપાસની પરીન્સ્થનત કે જેમા ંસવલત કામ 
કરે છે. આ સદંભગમા ંપયાગવરણ કામર્ીરીની અંદરથી વૈનશ્વક 
વયવસ્થા સધુી નવસ્તરે છે. 

કામની સરળતાની 
ચકુવણીઓ  
 

એવી કોઈક બાબત કે જેમા ંચકુવણી મેળવનાર અસય રીત ે
પણ કરવા માટેની ફરજ ધરાવતો હોય તેવી કોઈ બાબત માટે 
અનધક આદરાત્મક વયવહાર મેળવવા માટે કામની સરળતાની 
ચકુવણીઓ ચકુવવામા ંઆવે છે. 

સવલત સવલત એ ઈમારત છે કે જે છે: 

 સભ્યની માબલકી અને અંકુર્ હઠેળ છે અને  

 સ  ય રીત ેહીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણની 
પરુવઠા     ને યોર્દાન આપે છે. 

માઈનનિંર્ સવલત પણ જુઓ  
FATF ફાયનાસર્ીયલ એટર્ન ટાસ્ક ફોસગ (નાણાકીય પર્લાનુ ંકાયગ 

દળ) 
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ત્રાસવાદ   નાણા  
 

જેઓ ત્રાસવાદને પ્રોત્સાહન આપે છે, આયોજન કરે છે અથવા 
તેમા ંજોિાય છે તેઓને કોઈપણ પ્રકારની નાણાકીય મદદ. 

કામ માટે યોગ્ય 

 

કામ માટે યોગ્યનો અથગ થાય છે કે વયન્ટત એવી ન્સ્થનતમા ં
(ર્ારીડરક, માનનસક અને ભાવનાત્મક) છે કે જે તેમન ેતેમની 
સોંપાયેલી ફરજો અસરકારક રીત ેબર્જવવા દે છે અને એવી 
રીત ેબર્જવવાની છૂટ આપે છે કે જે તેમની પોતાની કે 
અસયોની સરુિા અને આરોગ્યન ેભયમા ંન મકેુ. 

ફરજ પિાયેલ કે 
પરાણે કરાવેલ શ્રમ 

 

કોઈપણ કામ કે સેવા કે જે સરકારો, કંપનીઓ કે વયન્ટતઓ 
દ્વારા દંિના આર્ામીક ભય હઠેળ બળપવૂગક લઈ લેવામા ં
આવેલ હોય અને જે વયન્ટતએ કરવા માટે સ્વૈચ્છછક રીત ેઈછછા 
દર્ાગવેલ ન હોય. તે એવા કામ કે સેવાનુ ંપણ સચૂન કરે છે કે 
જે દેવાની પનુ:ચકુવણીના માધ્યમ તરીકે મારં્વામા ંઆવે છે. 

નવનર્ષ્ટ્ટ 
અનધકાર/પરવાનો 
આપવો 
 

એવી વયવસ્થા કે જેનાથી ત્રીર્જ પિકારોને સભ્યનુ ંબ્રાસિ નેમ, 
રેિમાકગ કે અસય બૌચ્ધ્ધક સપંનત ધરાવતા ઉત્પાદનો કે 
સેવાઓના સમગ્ર કે અંર્તઃ ભાર્ન ેઉત્પન્ન કરવાનો, બર્જરમા ં
મકૂવાનો કે વેંચવા સિમ બનાવવાના હતેઓુ માટે સભ્યના 
અંકુર્ હઠેળ ન હોય તેવા ત્રીર્જ પિકારોને સભ્યના બૌચ્ધ્ધક 
સપંનતના અનધકારોનો પરવાનો આપવામા ંઆવે છે. 

સરં્ઠનની સ્વતતં્રતા  વયાવસાનયક હીતોની ઉન્નનત અને રિણ માટે સ્વતતં્ર રીત ે
સમહુો રચવાની અને જોિાવાનો કામદારો અને નોકરીદાતાનો 
અનધકાર. 

સોનુ ં દુલગભ પીળ ધાતજુસય તત્વ કે જે રાસાયબણક સકેંત ’Au’ ધરાવે 
છે તે સખ્તતાના મોહસ સ્કેલ ઉપર ૨.૫-૩ ની નવનર્ષ્ટ્ટ 
સખ્તતા અને અણ ુસખં્યા ૭૯ સાથેનુ ંએક િનનજ તત્વ છે. 

GRI ગ્લોબલ ડરપોટીંર્ ઈનીર્ીએટીવ  

જોિમ સભંનવત નકુર્ાન, ઈર્જ કે હાનનનો સ્ત્રોત. 
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જોિમી પદાથગ 
 

એવી કોઇપણ સામગ્રી કે જે માનવ આરોગ્ય અને/અથવા 
પયાગવરણ માટે ભય રજૂ કરે છે. 

આરોગ્ય ર્ારીડરક, માનનસક અને સામાજીક રીત ેસારા હોવાની ન્સ્થનત 
અને માત્ર રોર્ કે ર્ારીડરક નનબગળતાની રે્રહાજરી જ નહીં. 

આરોગ્ય અને 
સલામતી  
 

આરોગ્ય અને સલામતીના પર્લાઓનો હતે ુકામના સમય 
દરનમયાન તેમાથંી ઉદભવતી, તેની સાથ ેજોિાયેલ કે બનતી 
વયન્ટતર્ત ડહતને થતી ઈર્જ અને અકસ્માતોન ેઅટકાવવાનો 
છે. આ બાબત જ્યા ંસધુી વાજબી રીતે ર્ક્ય હોય ત્યા ંસધુી 
કામકાજના પયાગવરણમા ંસ્વાભાનવક હોય તેવા જોિમોના 
કારણોને ઓછા કરીન ેકરવામા ંઆવે છે. 

HIV/Aids હ્મુન ઈમ્્નુો િેફીર્ીયસસી વાયરસ/એટવાયિગ ઈમ્્નુો 
િેફીર્ીયસસી નસસડ્રોમ. 

માનવ અનધકારો 
 

કોઈપણ વયન્ટતર્ત રાષ્ટ્રના કાયદાઓથી ઉપર બધા જ 
લોકોની માબલકી તરીકે માનવામા ંઆવેલ સનાતન હક્કો અને 
સ્વતતં્રતાઓ. RJC વયવસ્થામા ંરહલેા માનવ અનધકારો િાસ 
કરીન ેમાનવ હક્કોની સાવગનત્રક ર્જહરેાત, કામ ઉપરના પાયાના 
નસધ્ધાતંો અને હક્કો ઉપરની ILO  ર્જહરેાત અને લાગ ુપાિી 
ર્કાય તેવા કાયદામા ંજોિેલ માનવ અનધકારોનો સમાવેર્ કરે 
છે. 

સ્થાનનક લોકો  
 

“સ્થાનનક લોકો” અંરે્ સનાતન રીતે સ્વીકારવામા ંઆવેલ કોઈ 
વયાખ્યા નથી. ર્બ્દનો અહીં બભન્ન બભન્ન માત્રાઓમા ંનીચેની 
લાિબણકતાઓ ધરાવતા નવનર્ષ્ટ્ટ સામાજીક અને સાસં્કૃનતક 
સમહુનુ ંસચુન કે ઉલ્લેિ કરવા માટે ર્જનત સબંનંધત ભાવમા ં
ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવે છે. 

 નવનર્ષ્ટ્ટ સ્થાનનક સાસં્કૃનતક સમહુના સભ્યો તરીકેની સ્વ 
ઓળિ અને અસયો દ્વારા આ ઓળિનો સ્વીકાર કે 
માસયતા. 

 યોજનાના નવસ્તારમા ંઆવેલ ભૌર્ોબલક રીત ેનવનર્ષ્ટ્ટ 
નનવાસ સ્થાનો અને વરં્પરંપરાર્ત પ્રદેર્ો સાથેનુ ંઅને 
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આ પ્રદેર્ો અને નનવાસસ્થાનોમા ંરહલેા કુદરતી 
સરં્ાધનો સાથેનુ ંસામડુહક જોિાણ. 

 પ્રણાબલકાર્ત સાસં્કૃનતક, આનથિક, સામાજીક અથવા 
રાજકીય સસં્થાઓ કે જે સિાર્ીલ સમાજ કે સસં્કૃનતની 
આવી બાબતોથી અલર્ છે, 

 સ્થાનનક ભાિા, મોટે ભારે્ દેર્ કે પ્રદેર્ની સતાવાર 
ભાિાથી અલર્. 

ICMM ઈસટરનેર્નલ કાઉન્સસલ ઓન માઈનનિંર્ એસિ મેટલ્સ. 
IFC ઈસટરનેર્નલ ફાયનાસસ કોપોરેર્ન  
ILO ઈસટરનેર્નલ લેબર ઓરે્નાઈઝેર્ન  
ISO ઈસટરનેર્નલ ઓરે્નાઇઝેર્ન ફોર સ્ટાસિિાગઈઝેર્ન  
ICUN ઈસટરનેર્નલ ્નુનયન ફોર કસઝવેર્ન ઓફ નેચર. 

ઝવેરાત RJC વયવસ્થાના ઉપયોર્ માટે, ડકિંમતી ધાતઓુ (સોના સહીત) 
અને/અથવા રત્નો (હીરાઓ સહીત) રત્નો વિે જિીત, 
આભિૂણો, તેના પરુતા સીનમત નહી તે રીતે બ્રેસલેટ્સ, 
નવિંટીઓ, નેકલેસ, કાનની બટુીઓ અને ઘિીયાલોનો સમાવેર્ 
કરે છે. 

મહત્વના જૈવ 
નવનવધતાના નવસ્તારો  
 

મહત્વના જૈવ નવનવધતાના નવસ્તારો એ રબિત નવસ્તારો અને 
અસય વહીવટી પ્ર્નુ્ટતઓ દ્વારા જીવનવનવધતાના જતન માટેના 
આંતરરાષ્ટ્રીય મહત્વના સ્થળો છે. ર્જનતઓની વસ્તીઓને 
ર્જળવવામા ંતેમના મહત્વ ઉપર તેમના મહત્વના આધારે 
તેઓને રાષ્ટ્રીય રીત ેઓળિવામા ંઆવે છે. 

કીમ્બલી       
               
(KPCS)  

એક સં્ ટુત સરકાર, આંતરરાષ્ટ્રીય હીરા ઉધોર્ અને સભ્ય 
સમાજનુ ંકોસફ્લીટટ હીરાઓના પ્રવાહને અટકાવવા માટેનુ ં
પર્લુ.ં 

બલિ કે મખુ્ય ઓિીટર 

 

એક બલિ ઓિીટર એ એક સભ્ય માટેના ચકાસણી મલૂ્યાકંનની 
કાયગિમ અને અસરકારક હાથ ધરવાની પ્રડક્રયા અને પણૂગતા 
માટે જવાબદાર છે અને તે ઓિીટરની ટુકિીને સકંલનમા ંરાિી 
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ર્કે છે. 

કાનનુી સચુના પાલન લાગ ુપાિી ર્કાય તેવા કાયદાની અંદર કાયગ કરીન ેકે તેની 
સચુના હઠેળ કાયગ કરીન.ે 

મહત્વની કે મખુ્ય 
નવસરં્તતા  
 

નીનતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધનતઓ અને પ્રડક્રયાઓ સહીતની 
સભ્યના કામકાજના વયવહારો એવી રીત ેકામ કરે કે જે 
વયવહારોની આચારસડંહતા સાથ ેસસુરં્ત ન હોય. મહત્વની 
નવસરં્તતાઓને નીચેની ન્સ્થનતઓ પૈકીના એક અથવા વધ ુ
પ્રસરં્ તરીકે સ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવે છે: 

 જરૂરી જોર્વાઈની અમલવારીની સપંણૂગ રે્રહાજરી  

 RJC વયવસ્થા સાથ ેસબંનંધત કામકાજના જોિમોનુ ં
વયવસ્થાપન કરવા માટે જરૂરી નનયતં્રણોનો સપંણૂગ અભાવ 
અથવા સભ્ય મજુબ ફેલાયેલ વયવન્સ્થત િામી કે 
નનષ્ટ્ફળતા. 

 એક એવી ન્સ્થનત કે જ્યા ંસભ્યના કામકાજના વયવહારોએ 
મહત્વની ધારાકીય અથવા નનયમનકારી ર્રતોન ેર્ોધી 
કાઢેલ નથી અથવા ધારાકીય કે નનયમનકારી જરૂડરયાતોનુ ં
નનયમ પાલન કરવામા ંઆવતુ ંનથી અને/અથવા સચુન 
પાલન ન કરતી ન્સ્થનતમા ંસધુારો કરવા માટે અપરુતો 
પ્રયત્ન કરવામા ંઆવે છે. 

 અપરુતી અમલવારી દર્ાગવતા સબંનંધત પનુરાવનતિત કે 
એકધારી બનતી નવસરં્તતાઓનો સમહુ. 

 મહત્વના ઉલ્લઘંનને સાબબત કરવા માટેના હતેલુિી 
પરુાવાના સમથગન સાથેના કોઈપણ તારણ કે અવલોકન 
અથવા જે કોઈપણ મહત્વના ઉલ્લઘંનને ટાળવા માટે સભ્ય 
કામકાજના વયવહારો ધરાવ ેછે કે કેમ તે બાબત ેર્ભંીર 
ર્કંાઓ ઉભી કરે છે. 

વયવસ્થાપન પધ્ધનત 

 

ઈચ્છછત પરીણામો પ્રાપ્ત કરવા માટે અને કામર્ીરીમા ં
સાતત્યપણૂગ સધુારાને આર્ળ લઈ જવા માટે, આ કાયો સાચી 
રીત,ે સાતત્યપણૂગ રીતે અને અસરકારક રીતે કરવામા ંઆવે 
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તેની િાતરી માટે જે સામહુીક રીત ેસાબબતી પરુી પાિે તેવુ ંએક 
પધ્ધનતસરનુ ંમાળખ ુધરાવ ેતેવી વયવસ્થાપન પ્રડક્રયાઓ અને 
દસ્તાવેજીકરણ. 

નનર્ાની  
 

કોઈપણ નનર્ાની, સકેંત, સાધન, ઈમ્પ્રીસટ, સ્ટેમ્પ, બ્રાસિ, 
લેબલ, ટીકીટ, પત્ર, ર્બ્દ કે આકૃનત. 

સભ્ય કોઈપણ કામકાજ કે જે  

 I. હીરા અને/અથવા સોનાના આભિૂણોની પરુવઠા સાકં મા ં
વેપારી કારણો માટે સડક્રય રીત ેસકંળાયેલ છે. 

 II. સલાહકાર, માર્ગદર્ક કે કોઈપણ અસય આવી બાબતથી 
મટુત રાિવામા ંઆવે છે, અને. 

 III. ધધંાકીય નૈનતક મલૂ્યો ઉપરના પ્રવતગમાન RJC નસધ્ધાતંો 
અને વયવહારોની આચારસડંહતા પ્રત્ય ેવચનબધ્ધ થાય છે, 
સામાજીક માનવીય હક્કો, પયાગવરણીય કામર્ીરી અને 
વયવસ્થાપન પધ્ધનતઓ ઉપર વયવહારોની આચારસડંહતા 
પ્રત્ય ેવચનબધ્ધ થાય છે. 

 IV. RJC વયવસ્થા હઠેળ ઓિીટર દ્વારા એક ચકાસણી મલૂ્યાકંન 
માટે વચનબધ્ધ થાય છે; અને 

 V. વાનિિક RJC વેપારી સભ્યપદ ફીની ચકુવણી માટેની 
જવાબદારી લે છે. 

જે  RJCના વેપારી કે ધધંાદારી સભ્ય બનવા માટે લાયક છે. 

સભ્ય એક અથવા વધ ુબાબતો અને/અથવા ફેસીબલટીસનો 
બનેલો હોઈ ર્કે. 

RJC વયવસ્થાના દસ્તાવેજોમા,ં સભ્ય ર્બ્દ નવનર્ષ્ટ્ટ રીત ેRJC 

ધધંાદારી સભ્યોનુ ંસચૂન કરે છે. 

સભ્ય ચકાસણી 
અહવેાલ 

 

ચકાસણી મલૂ્યાકંનના તારણો ઉપર લીિ ઓિીટર તરફથી 
સભ્યને એક સપંણૂગ અહવેાલ અને RJCના વયવહારોની 
આચારસડંહતા સાથ ેસભ્યના સમેુળનુ ંમલૂ્યાકંન ઉપરનો એક 
સપંણૂગ અહવેાલ. 
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િાણકામની સવલત  
 

એક સવલત કે ઈમારત કે જે જમીનમાથંી હીરાઓ અથવા 
સોનાની વેંચવાલાયક માત્રાઓ ધરાવતા હીરા કે સોનુ ંકે 
િનનજતત્વો બહાર કાઢે છે. 

ર્કંાના નનવારણ માટે: 

 િાણના આ્ષુ્ટ્યકાળના સમય દરનમયાન ર્ોધકામથી 
સોંપણી પવેૂના તબક્કાઓ સધુી ચકાસણી મલૂ્યાકંનના 
એક ભાર્ તરીકે સવલતોની મલુાકાત લેવામા ંઆવતી 
નથી. િાણના આ્ષુ્ટ્યકાળના આ તબક્કાઓમા ં
કામકાજના વયવહારોને નીનતઓ, વયવસ્થાઓ, 
પધ્ધનતઓ અને પ્રડક્રયાઓની િેસ્કટોપ ઉપરની સમીિા 
વિે જ્યા ંજરૂરી અને યોગ્ય લાર્ ેત્યા ંદર્ાગવી ર્કાય છે. 

 જો રીવરાઈન ટેઈબલિંગ્સ િીસ્પોઝલનો સવલતમા ં
ઉપયોર્ થતો હોય તો માઈનીંર્ સવલતને RJC 
પ્રમાણીકરણમાથંી બાદ કરવામા ંકે બહાર કરવામા ં
આવે છે. આમ છતા,ં બધી જ અસય સીઓપી 
જોર્વાઈઓ તે સવલત ઉપર લાગ ુપિે છે અને તેન ે
ચકાસણીના કાયગિેત્રમા ંસમાવી ર્કાય છે. 

 જો વેચી ર્કાય તેવા હીરાઓ કે સોનુ ંન હોય જેમ કે 
જ્યા ંસોનુ ંએ િનનજ તત્વોના જ્થામા,ં ઉત્પાદનોની 
  રડક્રયા દ્વારા પ્રડક્રયામા ંકે નકામા પદાથોમા ંએક 
ર્ોધનુ ંતત્વ હોય તો માઈનનિંર્ની સવલતને 
પ્રમાણીકરણના કાયગિેત્રમા ંસમાવવામા ંઆવતી નથી. 

 હીરાઓ અને/અથવા સોનુ ંસહીત અનેક વસ્તઓુ કે 
ઉત્પાદનો ઉત્પન્ન કરતી માઈનનિંર્ સવલતને જો 
માઈનનિંર્ સવલત દ્વારા ઉત્પન્ન થતી અસય વસ્તઓુને 
લાગ ુપિતી સમાતંર પ્રમાણીકરણ વયવસ્થા હોય કે 
જેને RJC વયવસ્થાના સમતલુ્ય તરીકે ટેકનીકલ રીતે 
હોવાનુ ંRJC દ્વારા મલુ્યાકંન કરવામા ંઆવે તો આવી 
માઈનનિંર્ સવલતને પ્રમાણીકરણના કાયગિેત્રમાથંી બાદ 
કરી ર્કાય છે કે તેની બહાર મકૂી ર્કાય છે. 
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માઈનનિંર્ની પનૂતિ  
 

વયવહારોની આચારસડંહતાના વઝગન 3 મા ંસમાવેર્ કરવા માટે 
2008 થી 2009 દરનમયાન નવકસાવાયેલ વધારાના 
િાણકામના નવનર્ષ્ટ્ટ ધોરણો. આ બધા સભ્યોની િાણકામની 
સવલતને લાગ ુપાિી ર્કાય છે. 

નજીવી નવસરં્તતા  
 

નીનતઓ, વયવસ્થાઓ, પધ્ધનતઓ અને   રડક્રયાઓ સહીતના 
સભ્યના કામકાજના વયવહારોનો એવી રીતે અમલ કરવામા ં
આવે કે જે વયવહારોની આચારસડંહતા સાથ ેસપંણૂગ રીતે 
સસુરં્ત ન હોય. નજીવી નવસરં્તતાઓન ેનીચેના પૈકીની એક 
અથવા વધ ુનવસરં્તતાઓના પ્રસરં્ તરીકે દર્ાગવવામા ંઆવ ે
છે. 

 સભ્યના ધધંાકીય વયવહારોની કામર્ીરી, નર્   અથવા 
અંકુર્ના છૂટાછવાયા ભરં્ાણ કે િનત કે જે RJCના 
વયવહારોની આચારસડંહતાની મોટી નવસરં્તતા તરફ દોરી 
જતી ન હોય: અને/અથવા. 

 એક તારણ કે જે આ સમયના બબિંદુ ઉપર RJCના 
વયવહારોની આચારસડંહતાનુ ંવાસ્તનવક ઉલ્લઘંન ન હોઈ 
ર્કે પરંત ુતે પ્રમાણીકરણના સમયર્ાળા દરનમયાન 
સભ્યના ધધંાકીય વયવહારોમા ંસભંનવત અપતૂગતા હોવા 
તરીકે ર્ણવામા ંઆવે છે. 

મની લોસિરીંર્ 

 

પ્રડક્રયા કે જેના દ્વારા ગનુાની નાણાકીય ઉપજોને તેમના 
રે્રકાયદે મળૂને સતંાિવા માટે છપાવવામા ંઆવે છે. 

NGO નોન ર્વનગમેસટ ઓરે્નાઈઝેર્સસ (બબન સરકારી સસં્થાઓ) 

નવસરં્તતા  
 

એક એવી ન્સ્થનત કે જ્યા ંસભ્યના ધધંાકીય કામકાજો RJCના 
કામકાજોની આચારસડંહતા સાથ ેસસુરં્ત થતા ન હોય. 

હતેલુિી પરુાવા 
 

િરાઈ કરી ર્કાય તેવી માડહતી, દસ્તાવેજો, અવલોકનો 
અને/અથવા હકીકતના હીસાબો અને જે ગણુાત્મક અથવા 
જ્થાત્મક હોઈ ર્કે છે. 

OECD ઓરે્નાઈઝેર્ન ફોર ઈકોનોનમક કો-ઓપરેર્ન એસિ 
િેવલપમેસટ  
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ઓવરટાઈમ  
 

નનયનમત સમયપત્રકમા ંકરવામા ંઆવતા કામકાજના કલાકો 
ઉપરાતંમા ંકરેલા કામના કલાકો. 

ભાર્ીદારો 
 

ધધંાકીય વયવસ્થાઓ અને/અથવા વહીવટી યોજનાઓ કે 
સભ્ય સાથ ેકામકાજના કાયગક્રમોમા ંકોસરેટટરોન ેબાદ કરીન ે
સં્ ટુત સાહસના ભાર્ીદારો, સહકારી સસં્થાઓ અને અસય 
ડહસ્સેદારો સડહતના વયન્ટતઓ કે સસં્થાઓ. 

PPE પસગનલ પ્રોટેટટીવ ઈટવીપમેસટ તે રિાત્મક કપિા અને અસય 
વસ્ત્રો જેવા કે હાથ-મોર્જઓ, રિાત્મક પર્રિા, હલે્મેટ, 
ર્ોર્લ્સ અને કાનના પ્લગ્સનુ ંસચૂન કરે છે કે જે બધા જ કામ 
સબંનંધત વયવસાયજસય જોિમોથી થતી અસલામતી સામ ે
પહરેનારનુ ંરિણ કરવા માટે બનાવવામા ંઆવે છે. 

નીનત નસધ્ધાતંો અને ઈરાદાઓની નવર્ત કે હકીકત. 

પ્રદૂિણ તેના રાસાયબણક સયંોજન કે માત્રાના કારણે પયાગવરણમા ંએવા 
પદાથગની હાજરી કે જે કુદરતી પ્રડક્રયાઓના કામકાજન ેઅટકાવે 
છે અને અનનછછનીય પયાગવરણ સબંનંધત અને આરોગ્યની 
અસરો ઉત્પન્ન કરે છે. 

POP પસીસ્ટસટ ઓરે્નનક પોલ્્ટુસટ્સ (એકધારી રીત ેથતા સેક્સરય 
પ્રદૂિકો) 

ડકિંમતી ધાત ુ  

 

સોનુ,ં પેલેિીયમ, પ્લેટીનમ અને ચાદંી અને આ ધાતઓુ 
પૈકીની કોઈપણ ધાત ુઅને કોઈપણ અસય ધાત ુઅને તેની 
નમશ્રધાત ુકે જેને ડકિંમતી ધાત ુતરીકે મહત્વના નનયમનો દ્વારા 
દર્ાગવવામા ંઆવે છે. 

પ્રડક્રયા પ્રવનૃત કે ડક્રયા હાથ ધરવા માટે નક્કી કરવામા ંઆવેલ રીત. 
પ્રડક્રયાઓને આધાર દ્વારા રજૂ કરી ર્કાય અસયથા નહીં.  

જોર્વાઈ 

 

વયવહારોની આચારસડંહતામા ંદર્ાગવવામા ંઆવેલ જરૂરીયાત કે 
ર્રત. 

ગણુવિાની નનર્ાની  
 

વસ્તમુા ંડકિંમતી ધાતનુી ગણુવિા, જ્થો, નાજુકતા કે સુદંરતા, 
વજન, ર્જિાઈ, માત્રા કે પ્રકાર દર્ાગવવા માટેનુ ંનનર્ાન કે નોં  
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સચૂવતુ ંકે તાત્પયગ કે અથગ સ્પષ્ટ્ટ કરત ુ ંનનર્ાન. 

પનુવગસન િલેલ પામેલી જમીનને એક સલામત ન્સ્થર અને સ્વ-નવકાસ 
કરતી ન્સ્થનતમા ંપાછી લઈ આવ  . 

ઉપચારીકરણ 

 

ઓળિી કઢાયેલ સમસ્યાને કે નવસરં્તતાને સધુારવા માટે એક 
પધ્ધનતસરના ફેરફાર કે ઉકેલને અમલમા ંમકૂવો. 

વળતર કે મહનેતાણુ ં 
 

તેમા ંનોકરીદાતાઓ દ્વારા કામદારોન ેચકુવવામા ંઆવતા 
રોકિમા ંકે અસય રીત ેવેતનો કે પર્ારો અને કોઈપણ અસય 
ફાયદાઓનો સમાવેર્ થાય છે. 

RJC ડરસ્પોસસીબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ. 

RJC વાનિિક 
સભ્યપદનો અહવેાલ  
 

RJC વયવસ્થા હઠેળ સભ્યોની કુલ એ  દર પ્રર્નત ઉપર RJC 
વયવસ્થાપન ટુકિી દ્વારા તૈયાર કરાયેલ એક અહવેાલ. 
અહવેાલ વાનિિક રીત ેતૈયાર કરવાનો છે અને ર્જહરે રીત ે
ઉપલબ્ધ બનાવવાનો છે. 

RJC સયંોજક 

 

 ભ્ય દ્વારા નનમવામા ંઆવેલ એવી વયન્ટત કે જે સ્વ-મલૂ્યાકંન, 
ચકાસણી મલૂ્યાકંન, કોઈપણ સધુા  ત્મક કાયગ આયોજનો ઉપર 
દેિરેિ રાિ ેછે અને તે સભ્ય માટે RJC વયવસ્થાપન ટુકિી 
સાથ ેસપંકગમા ંરહ ેછે. 

RJC વયવસ્થાપન 
ટુકિી  
 

RJCનો સ્ટાફ કે જેને સસં્થાના વહીવટી કાયોનો અમલ કરવા 
માટે કામ ઉપર રાિવામા ંઆવે છે. 
 

ડરસ્પોસસીબલ જ્વેલરી 
કાઉન્સસલ વયવસ્થા 
(RJC વયવસ્થા) 
 

ડરસ્પોસસીબલ જ્વેલરી કાઉન્સસલ એ એક પ્રમાણીકરણની 
વયવસ્થા છે કે જેનો હતે ુસમગ્ર આભિૂણ પરુવઠાની સાકં  
દરનમયાન જવાબદાર નૈનતક મલૂ્યો, માનવ અનધકારો, 
સામાજીક અને પયાગવરણ સબંનંધત વયવહારોને આર્ળ 
વધારવાનો કે તેનો નવકાસ કરવાનો છે. RJC વયવસ્થાન ે
વયવહારોની આચારસડંહતા, માર્ગદર્ગન દસ્તાવેજો અને 
મલૂ્યાકંન સાધનોમા ંસ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવે છે. 

સસુરં્ત હક્કો 
 

હક્કોના સસુરં્ત જોિાણનુ ંવલણ કે ફરીયાદના કારણની 
પ્ર્નુ્ટત એ એક એવી બાબત છે કે જે પ્રસરં્ોને ઉકેલવા માટેનુ ં
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એક માધ્યમ પરુૂ ંપાિે છે પછી તે ત્ય્ટુત માનવ અનધકારો 
સાથ ેસબંધં ધરાવતા હોય કે ન હોય કે જે એ રીત ેકે જેમા ં
માનવ અનધકારોનો આદર અને સમથગન કરવામા ંઆવે છે. 

જોિમ અચોક્કસતાના પરીણામો સામ ેઅસરુિા તેના બે પાસાઓ છે: 
અમકુ બાબત બનવાની સભંાવના અને જો તે બનવાની હોય 
તો તેના પરીણામો. 

જોિમ મલૂ્યાકંન 

 

પ્રવનૃત કે કામકાજ દ્વારા દર્ાગવેલ જોિમની માત્રાનુ ં
પધ્ધનતસરનુ ંમલૂ્યાકંન. જોિમ સબંનંધત ક્રમ આપવા માટે 
જોિમ નવશ્લેિણના પરીણામોનો ઉપયોર્ કરવાની અને તેમન ે
સ્વીકૃત જોિમ માપદંિો કે ઉદે્દર્ો સાથ ેસરિાવવાની પ્રડક્રયા. 

સલામતી જોિમ, ભય કે ઈર્જની સલામત અને મટુત રહવેાની ન્સ્થનત. 

િેત્ર 

 

સોના અને હીરાના આભિૂણની પરુવઠા સાકં ના એક નવનર્ષ્ટ્ટ 
ભાર્. RJC હાલમા ંતેના સભ્યપદમા ંનીચેના નવભાર્ોને 
ઓળિાવે છે: 

 સોનુ ંઅને/અથવા હીરાના ઉત્પાદક. 

 સોનાનો વેપાર કરનાર, હજેર કે નવશધુ્ધ કરનાર. 

 હીરાનો વેપાર કરનાર અને/અથવા   ર અને પોલીર્ 
કરનાર. 

 સોનુ ંઅને/અથવા હીરાના ઝવેરાતના ઉત્પાદક. 

 સોનુ ંઅને/અથવા હીરાના આભિૂણના જ્થાબધં નવકે્રતા. 

 સોનુ ંઅને/અથવા હીરાના આભિૂણના છૂટક નવકે્રતા. 

 હીરા અને/અથવા સોનાના ઉદ્યોર્ સાથ ેસબંનંધત સેવા 
ઉદ્યોર્ (માર્ગદર્ગકો, સલાહકારો અને ઓિીટરોને બાદ 
કરતા)ં. 

 ઉપરના નવભાર્ો પૈકીના કોઈપણ નવભાર્મા ંસપંણૂગતા 
અથવા અંર્ત: રીત ેસકંળાયેલા વેપારી સરં્ઠન. 

સ્વ-મલૂ્યાકંન  
 

તેમના સાહસો અને સવલતોનુ ંવણગન કરતા સભ્યો દ્વારા 
અમલમા ંમકુાયેલ મલૂ્યાકંન અને વયવહારોની આચારસડંહતાની 
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જરૂડરયાતો સામ ેતેમની પોતાની કામર્ીરીનુ ંમલૂ્યાકંન કરત ુ ં
માપન. સભ્યો ચકાસણી મલૂ્યાકંન માટેની તેમની તૈયારીનો 
અંદાજ લર્ાવવા, કામકાજોન ેસધુારવા અને ચકાસણી 
મલૂ્યાકંન દરનમયાન જરૂરી હતેલુિી આધાર ર્ોધી કાઢવા માટે 
સ્વમલૂ્યાકંનનો ઉપયોર્ કરી ર્કે છે. 

સ્વ-મલૂ્યાકંન 
કાયગપસુ્તક  
 

સ્વ-મલૂ્યાકંનનો અમલ કરવા માટે ઉપયોર્ કરવા સભ્યો માટે 

તૈયાર કરવામા ંઆવેલ એક કાયગપસુ્તક. 

બનાવટ  
 

હીરાની નકલ કે બનાવટ એ તેના બધા જ ગણુધમો કે અમકુ 
ગણુધમોની નકલ કરવા માટે ઉપયોર્મા ંલેવાયેલ કોઈપણ 
ઉત્પાદન કે પદાથગ છે અને તેમા ંએવી કોઈપણ સામગ્રીનો 
સમાવેર્ થાય છે કે જે આ પાડરભાનિક ર્બ્દકોર્મા ંહીરાની 
વયાખ્યામા ંનનડદિષ્ટ્ઠ કરાયેલ હોય તેવી જરૂરીયાતોનુ ંપાલન 
કરતી નથી. 

SOW વયવસ્થા ઓફ વોરંટીસ. 

ડહસ્સેદાર  
 

એવા લોકો કે જેઓ એક ચોક્કસ નનણગયમા ંડહત ધરાવ ેછે, 
વયન્ટતઓ તરીકે અથવા એક સમહુના પ્રનતનનનધઓ તરીકે કે 
જેમા ંએવા લોકો કે જેઓ નનણગયને પ્રભાનવત કરે છે અથવા 
તેન ેપ્રભાનવત કરી ર્કે છે. તેમજ તેનાથી પ્રભાનવત થઈ ર્કે 
છે તેનો સમાવેર્ થાય છે. ડહસ્સેદારોમા ંબબનસરકારી સસં્થાઓ, 
સરકારો, રે્રધારકો અને કામદારો તેમજ સ્થાનનક સમદુાયના 
સભ્યોનો સમાવેર્ થાય છે. 

ગણુવિાનુ ંધોરણ કે 
પ્રમાણ 

 

એક હતેલુિી વયવહાર, પ્રડક્રયા કે ડક્રયા કે જેને સસં્થાના 
કામકાજ અને/અથવા ઉત્પાદનો અને/અથવા સેવાઓની 
અંતર્ગત ભાર્ તરીકે સ્વીકારવામા ંઆવે છે. RJC વયવસ્થા 
માટે વયવહારોની આચારસડંહતા એ હીરા અને/અથવા સોનાના 
આભિૂણની પરુવઠા સાકંળ સાથે સબંનંધત ગણુવિાનુ ંધોરણ કે 
પ્રમાણ છે. 

સબુચત ધધંાકીય એક એવી ન્સ્થનત કે જ્યા ંવયવસ્થાઓ, પ્રડક્રયાઓ અને પ્રવનૃતઓ 
એ વયવહારોની આચારસડંહતાની મહત્વની જોર્વાઈઓ સાથે 
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સધુારણા 
 

સસુરં્ત છે. પરંત ુજ્યા ંમલુ્યાકંનકાર કે ઓિીટર એવુ ંનક્કી કરે 
છે કે આ હાલની પ્રડક્રયાઓમા ંસધુારો કરવા માટેનો અવકાર્ 
છે. સબુચત ધધંાકીય સધુારણાને પવૂગગ્રહ નવના રજૂ કરવામા ં
આવે છે અને તેની અમલવારી ફરજીયાત નથી. પાછળથી 
થતા મલૂ્યાકંનો સબૂચત ધધંાકીય સધુારણાની અમલવારી ઉપર 
આધાડરત રહીન ેકામર્ીરી અંરે્નો નનણગય લેર્ ેનહીં.  

સપ્લાયર 

 

એક ધધંાકીય વયન્ટત કે જે સભ્યના હીરા અને/અથવા સોનાની 
પ્રોિટટના ઉત્પાદન માટે, તેના ઉત્પાદન માટે તેમા ંઉપયોર્ 
માટે જરૂરી અંતર્ગત ભાર્ એવા માલ સામાન અને/અથવા 
સેવાઓ પરુી પાિ ેછે. 

કૃનત્રમ/બનાવટી કૃનત્રમ હીરો એ એવો કોઈપણ પદાથગ છે કે જેને કૃનત્રમ 
માનવીય હસ્તિેપના કારણે જેવા કે અપ્રાકૃનતક હોવાના 
અપવાદ સાથે હોવાના કારણે અંર્ત: રીત ેકે પણૂગ રીત ેનનયત 
આકાર આપવામા ંઆવેલ હોય છે કે પનુઃ નનયત આકાર 
આપવામા ંઆવેલ હોય છે કે જે ઉત્પાદન આ પારીભાનિક 
ર્બ્દકોર્મા ંહીરો ર્બ્દની વયાખ્યામા ંવણગવાયેલ જરૂરીયાતોનુ ં
પાલન કરે છે. 

બાકીના અવર્ેિો 
 

નમશ્રધાત ુઉપરની પ્રડક્રયા દરનમયાન ઉત્પન્ન થતા નક્કર િિક 
અને બહાર વહતેા પદાથો. 

ત્રીજો પિ 

 

મલૂ્યાકંન કરવામા ંઆવે છે તેવી વયન્ટત કે સસં્થાથી મટુત 
એવી વયન્ટત કે એકમ અને તે વયન્ટત કે સસં્થા સબંધંે ઉપયોર્ 
કરનારના ડહતોથી મટુત એવી વયન્ટત કે એકમ. 

પ્રડક્રયા કરાયેલ હીરો 
 

પ્રડક્રયા કરાયેલ હીરો એ એવો કોઈપણ પદાથગ કે ઉત્પાદન છે કે 
જે આ પાડરભાનિક ર્બ્દકોર્મા ંસમાવેર્ કરાયેલ ર્બ્દ 
“નસસથેટીક” મા ંઅથવા “હીરો” ર્બ્દની વયાખ્યામા ંવણગવાયેલ 
જરૂડરયાતોનુ ંપાલન કરે છે કે જે આ પાડરભાનિક ર્બ્દકોર્મા ં
દર્ાગવયા મજુબ પ્રડક્રયાને આનધન રહલે છે. 

પ્રડક્રયા કે રીટમેસટ  
 

પ્રડક્રયાનો અથગ થાય છે એવી કોઈપણ પ્રડક્રયા, ડક્રયા કે 
ગણુવિા સધુાર બદલાવ, ક  ર્ અને પોબલર્ીંર્ના ભતૂકાળના 
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સ્વીકૃત વયવહારોથી અલર્ રીતે હીરાના કુદરતી બાહ્ દેિાવ 
કે સયંોજનમા ંહસ્તિેપ કરવો કે તેમા ંઅ   શ્રણ કરવુ.ં તેમા ં
રંર્ (અને રંર્નવહીનતા) પ્રડક્રયા, ફાટ પરુવાની, લેસર અને 
ઈરેિીએર્ન પ્રડક્રયા અને કોટીંર્નો સમાવેર્ થાય છે. 

UHDR ્નુનવસગલ િીકલેરેર્ન ઓફ હ્મુન રાઈટ્સ (માનવ 
અનધકારોની સાવગનત્રક ર્જહરેાત)  

UN ્નુાઈટેિ નેર્સસ (સં્ ટુત રાષ્ટ્રો) 
UNEP ્નુાઈટેિ નેર્સસ એનવાયરનમેસટ પ્રોગ્રામ (અમેડરકાનો 

પયાગવરણ કાક્રગમ 

અનનયનંત્રત જોિમ  
 

સભંનવત નકુર્ાન, ઈર્જ કે હાનનનો ઓળિી કાઢેલ સ્ત્રો  કે જે 
માસય કરાયેલ અને/અથવા સ્વીકૃત વયવસ્થાપન, કાયગકારી કે 
ટેકનનકલ અંકુર્ોની ઉણપો કે અભાવો ધરાવ ેછે. 

ચકાસણી (ઓિીટીંર્)  
 

હતેલુિી આધારના મલુ્યાકંન દ્વારા અનધકૃત ઓિીટર દ્વારા 
માસયતા કે સાબબતી કે વયવહારોની આચારસડંહતા પણૂગ 
કરવામા ંઆવેલ છે. ચકાસણીના પરીણામો પ્રમાણીકરણ 
ઉપરના નનણગય માટેના આધાર તરીકે ઉપયોર્મા ંલેવામા ંઆવે 
છે. 

ચકાસણી મલૂ્યાકંન  
 

ચકાસણી મલૂ્યાકંન નીચેની બાબતોનો સમાવેર્ કરે છે. 

 સભ્યની સ્વ-મલૂ્યાકંન પ્રશ્નાવબલ અને અસય સબંનંધત 
માડહતીની પ્રાથનમક િેસ્કટોપ સમીિા. 

 મલુાકાત કરવા માટે અને મલુ્યાકંન કરવા માટે સભ્યની 
સવલતો અને ધધંાકીય વયવહારોની પ્રનતનનનધની જોિની 
પસદંર્ી. 

 સવલતના પસદં કરાયેલ નમનૂા ઉપર કાયગસ્થળ ઉપરની 
સમીિા દ્વારા સભ્યના સ્વ-મલૂ્યાકંનની ચકાસણી. 

ચકાસણી આયોજન 
(ઓિીટ પ્લાન) 
 

ચકાસણી આયોજન કે જેનો “ઓિીટ આયોજન” તરીકે પણ 
ઉલ્લેિ કરવામા ંઆવે છે. તેન ેસભ્યના ધધંાકીય 
વયવહારોમાથંી કોની સમીિા કરવામા ંઆવરે્, કોના દ્વારા અને 
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ક્યારે અને કઈ સવલતોમા ંસમીિા કરવામા ંઆવર્ ેતેની 
રૂપરેિા બાધંવા માટે ઓિીટર દ્વારા બનાવવામા ંઆવે છે અને 
તે કયા સભ્ય કમગચારીઓન ેસમાવવા જોઈએ તે બાબત ે
નનમણ ૂકં કરે છે. તે ચકાસણીના કાયગિેત્રની વયાખ્યામાથંી 
નવકસાવવામા ંઆવે છે. 

ચકાસણી અહવેાલો 
 

ચકાસણી પ્રડક્રયામાથંી બે પ્રકારના અહવેાલો તૈયાર કરાય છે: 

 સભ્યન ેસભ્ય ચકાસણી અહવેાલ. 

 RJC વયવસ્થાપન ટુકિીને પ્રમાણીકરણ ભલામણ અને ટૂંકી 
નોંધ અહવેાલ. 

ચકાસણીનુ ંકાયગિેત્ર 

 

ચકાસણીના કાયગિેત્રન ેઓિીટરો દ્વારા સ્પષ્ટ્ટ કરવામા ંઆવે છે 
અને તે પ્રમાણીકરણના કાયગિેત્રની અંદરથી સવલતોની 
પસદંર્ી અને જે સૌથી વધ ુમહત્વની ર્ણવામા ંઆવે છે તેવી 
વયવહારોની આચારસડંહતામાથંી જોર્વાઈઓની પસદંર્ીનો, 
સભ્યના ધધંા કે કામકાજના પ્રકાર, માત્રા અને પ્રભાવને 
ધ્યાનમા ંલઈન ેસમાવેર્ કરવામા ંઆવે છે. 

મલુાકાતી એવી વયન્ટત કે જે સભ્ય સવલતની મલુાકાત લે છે કે જે 
વયન્ટત તે સવલત ઉપર કમગચારી કે કોસરેટટર નથી. 

નકામો કચરો  
 

ઘન, પ્રવાહી કે વા્ુ્ ટુત સામગ્રી કે જેને કાઢી નાિવામા ં
આવી છે અથવા ભનવષ્ટ્યમા ંઉપયોર્ી નથી. નકામા કચરાનુ ં
જો યોગ્ય રીત ેવયવસ્થાપન ન કરવામા ંઆવે તો તે પયાગવરણ 
ઉપર અસર અને પ્રદૂિણ ઉત્પન્ન કરી ર્કે છે. આભિૂણ 
પરુવઠા સાકં મા,ં નકામા પદાથગના મખુ્ય સ્વરૂપો જોિમી 
પદાથો, હવા અને પાણીના સ્ત્રાવો અને સામાસય કામકાજ 
સબંનંધત નકામા પદાથગનો સમાવેર્ કરે છે. 

નકામા િિક  
 

િાણકામથી નમશ્રધાત ુસધુી પહોંચવા દરનમયાન દૂર કરવામા ં
આવતી સામગ્રીઓ. 

WDC વલ્િગ હીરા કાઉન્સસલ  
WGV વલ્િગ ર્ોલ્િ કાઉન્સસલ 



  199 

કામદારો કમગચારીઓ, કોસરેટટરો તરીકે વણગવાયેલા વયન્ટતઓ. 

કામકાજના કલાકો 
 

એ સમય કે જે દરનમયાન વયન્ટતઓને કામ ઉપર રાિવામા ં
આવે છે તે નોકરીદાતાની વયવસ્થા મજુબ હોય છે. બાકીનો 
સમયર્ાળો એ એવો સમય છે કે જે દરનમયાન કામ ઉપર 
રોકવામા ંઆવેલ વયન્ટતઓ નોકરીદાતાની વયવસ્થા અનસુાર 
હોતા નથી. 

નવશ્વ વારસાના સ્થળો 
 

1972 ના નવશ્વ વારસાના કરાર હઠેળ સ્થાપવામા ંઆવેલા 
સ્થળો. 

    ર       

 

ઉપર દર્ાગવયા મજુબ બાળકની ઉમર કરતા વધારે અને 18 
વિગથી નીચેની ઉંમર ધરાવતો કોઈપણ કામદાર. 
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