
િવ વ યાપાર સંગઠન 
કરાર મ છીમારી 
સબિસડી પર 
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િવ વ યાપાર સંગઠન શું છે?
 એક િનયમ-આધા રત સં થા, હાલમાં 164 સ ય રા યો સાથે, 1994 માં 

થપાયેલી, તેના સ યો વ ચે વેપાર સંબંધોના સંચાલન માટે સામા ય સં થાકીય 
માળખંુ પૂ ં પાડે છે.
 ટકાઉ િવકાસના ઉ ે ય અનુસાર િવ વના સંસાધનોના ે  ઉપયોગ માટે 
પરવાનગી આપે છે, પયાવરણનંુ ર ણ અને ળવણી કરવા માંગે છે
નાશ પામનાર કુદરતી સંસાધનોના સંર ણને લગતી જોગવાઈઓને સમથન આપે 
છે



દ રયાઈ પકડાશ ફશરીઝ અને િવકાસશીલ દેશો

 2020 માં િવ વ દ રયાઈ પકડાશ ફશરીઝ ઉ પાદન: 78.8 િમિલયન ટન (1996 માં 87.7 
િમિલયન ટનની ટોચ પર: 24 વષ પહેલાં!)

 દ રયાઈ પકડાશ ફશરીઝ ઉ પાદનમાં િવકાસશીલ દેશોનો િહ સો: 65%

 િવ વના ટોચના દસ દ રયાઈ પકડાશ ફશરીઝ ઉ પાદકોમા ંપાંચ િવકાસશીલ દશેોનો સમાવેશ થાય છે: 
ચીન (15%); ઇ ડોનેિશયા (8%); પે  (7%); ભારત (5%); િવયેતનામ (4%)

 વ ડ ફ શંગ લીટ (2020): 2.68 િમિલયન જહાજો (2/3 એિશયામાં છે)

 રોજગાર; 38 િમિલયન, જેમાંથી 79% એિશયામા ંઅને 13% આ કામાં કાયરત છે

 ોત: ધી ટેટ ઓફ વ ડ ફશરીઝ એ ડ એ વાક ચર 2022 (FAO)



દ રયાઈ મ ય ટોકની િ થિત 
 ઝ ગા, ૂપસ, સારડીન (ભારતીય તેલ સારડીન સિહત), સાઉથ અમે રકન પીલચાડ, પેટાગોિનયન ટૂથ ફશ, અમે રકન ક ડ 
ઓઇ ટર, એબાલોન અને હોસ મેકરેલનો ઘણા ટોક ઓવર ફશ છે (FAO 2020)

1974માં 10%થી વધીને 2019માં 35.4% થઈ ગયા છે.

 ભારતમાં માછલીના ટોકની િ થિત: 34% ટકાઉ છે; 36% વધુ પકડાશ, 27% વ થ થઈ ર ા છે અન ે3% વધુ માછીમારીની 
િ થિતમાં છે

 ભારતમાં દ રયાઇ માછીમારીના મેદાનોની ખંડીય છાજલીની અંદરના ડા િવ તારોમાં માછીમારીના મેદાનનંુ િવ તરણ 
(સિથયાનંદન, ટી.વી. એટ અલ. 2021)

 2011 થી ભારતમાં માછીમારીના યાસોમાં અિનયંિ ત વધારો ભારતીય માછલીના ટોકની નબળી િ થિત પાછળ જવાબદાર છે

 માછલીના જ થાના સંર ણ અને સંચાલન માટે સામા ય અિભગમની જ ર છે



દોહા િવકાસ વતળુ. ૨૦૦૧  

 િવકાસશીલ દેશો માટે આ ે ના મહ વને યાનમાં લઈને 
મ યઉ ોગ સબિસડી પર WTOના વલણને પ  કરવામાં 
આવે અને તેમાં સુધારો કરવામાં આવે. 



સબિસડી િવ વ યાપાર સંગઠન માટે શું છે ?
ડ યુટીઓ સ યના દેશની અંદર સરકાર અથવા હેર સં થા વારા કોઈપણ 
નાણાકીય યોગદાન યાં તો ભંડોળના સીધા થાનાંતરણ વારા અથવા આગળની 
આવક વારા, અથવા જો કોઈ કારનંુ આવક સમથન અથવા કંમત સમથન હોય, 
અને તેના વારા લાભ આપવામાં આવે છે (1994 સબિસડી અને કાઉ ટરવે લંગ 
મેઝસ પર WTO કરાર)

ભારતના સંદભમાં દ રયાઈ માછીમારી માટે સબિસડીનો સમાવેશ થાય છે: 
માછીમારી જહાજ બનાવવા માટે સબિસડી, નવીનીકરણ અથવા આધુિનકીકરણ; 
દ રયાઈ એિ જન, OBM, ફ શંગ િગયર, ફશ ફાઈ ડર ખરીદવા માટે સબિસડી; 

ધણ વગેરેના ખચમાં સબિસડી. 



માછીમારી સબિસડી પર િવ વ યાપાર સંગઠન 
કરાર (૧૭ જૂન ૨૦૨૨)

માછીમારી અથવા માછીમારી સંબંિધત વૃિ ઓ માટે સબિસડી આપો અથવા ળવી રાખો જો આ સબિસડી 
માછલીના ભંડારને ફરીથી બનાવવા માટે હોય

સ યનો વજ ન લહેરાવતા જહાજોને સબિસડી આપતી વખતે યો ય સંયમ
અ ાત દર ના ફ શંગ ટો સન ેસબિસડી આપતી વખતે યો ય સંયમ
 IUU માછીમારીમા ંરોકાયેલા જહાજ અથવા ઑપરેટરને કોઈ સબિસડી આપવામાં આવતી નથી અથવા ળવવામાં 

આવતી નથી
ઓવર ફ ડ ટોક માછીમારી માટે કોઈ સબિસડી નથી
 દ રયાકાંઠાના રા યના અિધકાર ે ની બહાર અથવા ાદેિશક મ યો ોગ યવ થાપન સં થા અથવા યવ થા 

(RFMO/A)ના અિધકાર ે ની બહારના િવ તારમાં માછલીઓ માટે કોઈ સબિસડી નહ



૧- ગેરકાયદેસર, વણ ન ધાયેલ અને વણ િનયિમત માછીમારી 
સબિસડી. 

 ગેરકાયદેસર, વણ ન ધાયેલ અને વણ િનયિમત (IUU) માછીમારીમા ંરોકાયેલા જહાજ અથવા ઓપરેટરને 
સબિસડી પર િતબંધ મૂકવો

 'ગેરકાયદેસર માછીમારી' એ પરવાનગી િવના અથવા દ રયાકાંઠાના રા ય/RFMO/Aના કાયદા અને 
િનયમોના ઉ લંઘનમાં માછીમારીનો ઉ લેખ કરે છે; 'અહેવાલ િવનાની માછીમારી' એ માછીમારીની 

વૃિ ઓનો સંદભ આપે છે કે જેની ણ કરવામાં આવી નથી અથવા રા ીય કાયદાઓ અને િનયમોના 
ઉ લંઘનમાં ખોટી રીતે ણ કરવામાં આવી નથી; અને 'અિનયિમત માછીમારી' એ એવા િવ તારોમાં 
અથવા ટોક માટે માછીમારીનો ઉ લેખ કરે છે કે જેના સંબંધમાં કોઈ લાગુ સંર ણ અને યવ થાપન 
પગલાં નથી



ગેરકાયદેસર, વણ ન ધાયેલ અને વણ િનયિમત 
માછીમારી

સબિસડી માછલીની પરવાનગી લેવા પર આકિ મક છે, કેચની ણ કરવાને આધીન છે અને સંર ણ અને 
યવ થાપનના પગલાંનુ ંપાલન કરે છે.

કોઈ જહાજ અથવા ઓપરેટર તેના અિધકાર ે  હેઠળના િવ તારોમાં IUU માછીમારીમાં રોકાયેલ છે તેનો વજ 
રા ય જહાજો વારા; અથવા િવ તારોમાં અને તેના અિધકાર ે  હેઠળની િતઓ માટે અનુ મે સકારા મક 
િનણય કરવા માટે દ રયાકાંઠાના રા ય, વજ રા ય અથવા RFMO/A પર યો ય જવાબદાર છે; તેના 
દ રયાકાંઠાના સ ય મ યઉ ોગ સબિસડી પરની સિમિતને હકારા મક િનણયની સૂચના આપે છે

પાંચ ભારતીય લો ગલાઇનસ ઇિ ડયન ઓશન ટુના કિમશન (IOTC) IUU વેસે સ િલ ટમાં છે, તારીખ 26.05. 
2022 (અને ચાર ભારતીય લો ગલાઈનસ અિધકૃત જહાજોના IOTC રેકોડ પર છે - તમામ ફશરીઝ સવ ઓફ 
ઈિ ડયાની માિલકીની છે)



રા ીય અિધકાર ે  હેઠળના િવ તારો ોત: ટ સ 
યુિનવ સટી (Google)



IUU માછીમારી અને િવકાસશીલ દેશોની િવશેષ 
અને િવભેદક સારવાર (SDT)
IUU માછીમારીમા ંરોકાયેલા જહાજ અથવા ઑપરેટરને આ કરારના 
એ ી ઇ ફો ફોસ પર સબિસડી આપવામાં આવતી નથી અથવા 

ળવવામાં આવતી નથી તેની ખાતરી કરવા માટે WTO સ યો પાસે 
કાયદા, િનયમો અને વહીવટી યાઓ હોવી જ રી છે (મોટા ભાગ,ે 
2024 સુધીમાં તમામ દેશો માટે)

િવકાસશીલ દેશો માટે ઓછામાં ઓછા 2026 સુધી IUU માછીમારીની 
સબિસડી મુ કત  (SDT કલમ)



2. ઓવર ફ ડ ટો સ અંગે સબિસડી

 અિતશય માછલીવાળા ટોકને માછીમારી કરવા માટે સબિસડી આપવામાં આવતી નથી અથવા ળવવામાં આવતી નથી,
 ઓવર ફ ડ ટોક તે છે જે મહ મ ટકાઉ ઉપજ (MSY) (FAO 2018. ધ ટેટ ઓફ વ ડ ફશરીઝ એ ડ એ વાક ચર. 

FAO. રોમ) ના તરે અથવા તેની ન ક િવપુલતા ધરાવે છે.
 ભારતમાંથી ઓવર ફ ડ ટોકના કેટલાક ઉદાહરણો:
 ગુજરાત: કરચલા, ગેટ અને બુલેટ ટુનાસ, ગરોળી માછલી, અ ય લુપી સ, અ ય પેચ, પેનાઇડ ોન, રે, રબન ફશ, 

િસ વર પોમ ે સ, સો સ, ેડ ફન ીમ, ીસા અને વુ ફ હે રંગ
 મહારા : લેક પોમ ેટ, કેટ ફશ, કરચલા, ભારતીય મેકરેલ, િલટલ ટ ની, િલઝાડ ફશ, ઓઇલ સા ડન, અ ય લુપેઇ સ, 

અ ય પે સ, પેનાઇડ ોન, કે સ, સો સ અને ીસા
 ગોવા: તેલ સારડીન
 કણાટક: લેક પોમ ેટ, ભારતીય મેકરેલ, અ ય લુપી સ, અ ય પેચ, અ ય સારડીન, કે સ, િસ વર પોમ ે સ અને ેડ ફન 

ીમ
 કેરળ: એ કોવીઝ, અ ય લુપી સ, અ ય પે સ, પેનેઇડ ોન, કે સ અને શાક



ઓવર ફ ડ ટો સ: ભારતનો પૂવ કનારો
 પિ ચમ બંગાળ: કેટ ફશ,કરચલા, િહ સા શેડ, પેનાઇડ ોન અને સો સ

 ઓ ડશા: બો બેડક, કરચલા, હોસ મેકરેલ, ઇિ ડયન મેકરેલ, નોન-પેનેઇડ ોન, અ ય 
લુપેઇ સ, અ ય પે સ, ીસા

 આં  દેશ: હોસ મેકરેલ, િલઝાડ ફશ, પેનાઇડ ોન, િ કપજેક ટનુા, પોટેડ સીર ફશ

 તિમલનાડુ: સેફાલોપો સ, બકરી માછલી, અ ય સારડીન, િ કપજેક ટુના, ેડ ફન ે સ

 ોત: સાિથયાનંદન, ટી.વી. એટ અલ. 2021. ભારતીય દ રયાઈ માછલીના ટોકની િ થિત: 
મિ ટિગયર ફશરીઝમા ં ટોક બાયોમાસ ડાયનેિમ સનુ ંમોડે લંગ. ICES જનલ ઓફ મરીન 
સાય સ, વો યુમ 78, અંક 5, ઓગ ટ 2021, પૃ ો 1744–1757



અપવાદો અને મુિ ત
 સબિસડી મંજૂર કરી શકાય છે અને ળવી શકાય છે જો આવી સબિસડી માછલીના ટોકને ફરીથી 
બનાવવા માટે લાગ ુકરવામાં આવે છે (આવી સબિસડીના ઉદાહરણો છે: સામાિજક ગોઠવણ ચૂકવણી, 
માછીમારીના જહાજોને માછીમારીથી દૂર રાખવા માટે ચૂકવણી કરવી, કાયમી ધોરણે અથવા 
વચગાળામા ંલ ય બનાવવા માટે વૈકિ પક િતઓ શોધવી; 

 વધારાની મતાનો ઉપયોગ ટોકની િ થિતનંુ મૂ યાંકન કરવામાં મદદ કરશે, માછીમારીના જહાજોની 
કાયમી િનવૃિ  માટે ચૂકવણી કરવી, વગેરે. િવ ાન, વો યુમ 67, અંક 9, ડસે બર 2010, પૃ
1830–1840)િવકાસશીલ દેશો વારા ઓવર ફશ ટો સ માટે સબિસડી 2026 સુધી મુિ ત છે 
(મોટા ભાગે)કેટલીક શરતોને આધીન આપિ  રાહત માટે સબિસડી પણ આપી શકાય છે



3. અ ય સબિસડી

 દ રયાકાંઠાના રા યના અિધકાર ે ની બહાર અને RFMO/Aની 
યો યતાની બહારના માછીમારીના જહાજોને સબિસડી પર િતબંધ છે.

 સ યનો વજ ન લહેરાવતા જહાજોને સબિસડી આપતી વખતે યો ય 
સંયમ રાખવો. 

 અ ાત જૈિવક િ થિત ધરાવતા ટોક અંગે માછીમારી વૃિ ઓ માટે 
સબિસડી આપતી વખતે યો ય સંયમ રાખવો. 



હેરનામાની જ રીયાતો 
 સબિસડી અને કાઉ ટરવે લંગ પગલાં પરના કરાર હેઠળ િનયિમત સૂચનાની જવાબદારીઓ (દર ણ વષ)

 “શ ય હદ સુધી”: મ યઉ ોગમા ંમાછલીના ટોકની િ થિત કે જે સબિસડીનો આનંદ માણ ેછે (શું તેઓ: ઓવર ફ ડ? 
મહ મ ટકાઉ માછીમારી? અ ડર ફ ડ?); થાને સંર ણ અને યવ થાપન પગલા;ં કાફલાની મતા; સબિસડીનો 
લાભ લેનાર માછીમારીનંુ નામ અને ઓળખ નંબર; મ યઉ ોગમા ં િતઓ વારા માિહતી મેળવો જેના માટે 
સબિસડી આપવામાં આવે છે. 

 મ યઉ ોગ સબિસડી અંગેની સિમિતને વા ષક સૂચના: IUU માછીમારીમાં રોકાયેલા હોવાના સકારા મક રીતે 
િનધા રત જહાજો અને ઓપરેટરોની સૂિચ; િતબંધો લાગુ કરવા માટે લેવામાં આવેલા પગલાં; કાયદા, િનયમો અને 
વહીવટી યાઓ સિહત મ યપાલન શાસનનંુ વણન; RFMO/A ના સંબંધમાં સમાન યાઓ



કરારની સમાિ ત

 જો કરારને સમા ત કરવામા ં ન આવ ે તો 2028 સધુીમા ં
ઓવરકેપિેસટી અને ઓવર ફ શંગ સબિસડી પર યાન 
આપવામા ં આવશ ે ( યા ં સધુી અ યથા જનરલ કાઉિ સલ 
વારા િનણય લેવામા ં આવે, જે WTOની સવ ચ- તરીય 

િનણય લેતી સં થા છે)



ભારત માટે અસરો
 2026 સુધીમાં ભારતના તમામ મેરીટાઇમ ઝોન માટે સંબંિધત કાયદાઓ, િનયમો અને વહીવટી યાઓ િવકસાવવાની અને અમલમાં મૂકવાની 
જ ર છે.

 અ ય દ રયાકાંઠાના રા યોના અિધકાર ે  હેઠળના પાણીમાં માછીમારી કરતા જહાજો સિહત 2026 પછી IUU માછીમારીના જહાજોનો 
હકારા મક િનણય

 અિતશય માછલીવાળા ટોકને લ યાંક બનાવતા માછીમારીના જહાજોને સબિસડી વધારવામાં આવશે નહ

EEZ, ચા સમુ માં અને અ ય દ રયાકાંઠાના રા યોના પાણીમાં ભારતીય વજવાળા જહાજો વારા હાથ ધરવામાં આવતા માછીમારી માટેના 
કાયદા અને િનયમો

EEZ અને ાદેિશક સમુ  માટે યાપક મ યઉ ોગ યવ થાપન માળખંુ િવકસાવવાની જ ર છે (આંત રક અને આંતર-રા ય યવ થાઓ, 
EEZમાં સંસાધનોની વહચણી, ભારતીય અિધકાર ે  હેઠળના બહારના િવ તારોમાં માછલીઓ માટે જહાજોની અિધકૃતતા)



સારી સબિસડીના ઉદાહરણો
◦સંતુિલત અને ઓછા કાબનવાળી માછીમારી તરફ આગળ વધવુ;ં
◦દ રયાઈ જૈવિવિવધતા અને વસૃિ નંુ ર ણ કરવા માટે;
◦ થાિનક ાહકોને ગુણવ ાયુ ત અને તંદુર ત સી ડનો પુરવઠો સુધારવો;
◦નાના પાય ેદ રયા કનારાના ંમ યપાલનને નવીનીકરણ માટે; અને
◦મ યઉ ોગમા ંકૌશ ય અને કાયની િ થિતમા ંસુધારો કરવો.
◦



આભાર 


