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• વંમુક્ત યાષ્ટ્રવંગની ન ેઔૃષ વંસ્થા  શી ભુદ્દાની યજૂઅત ને તેની પ્રસ્તુષત  ષલ ેઅ ભાષશતી ન ેતેની વાભગ્રી વંદબ ેએ વષૂિત 

ઔયતી નથી ઔે  ઔોઇણ ષબપ્રામની ષબવ્મષક્ત તેના ોતાના છે ઔે ઔોઇણ દેળ પ્રદેળ થલા ષલસ્તાયની ઔાનૂની વીભાંઔનન ેરખતા 

થલા દેળોની ષલઔાવની ષસ્થષત (એપ.એ..) તેની વયશદો થલા વીભા. ષલષળષ્ટનો ઈલ્રેક ઔંની થલા ઈત્ાદઔોના 

ઈત્ાદનો, છી બર ેતે ેટન્ટ થમા શોમ ઔે નશીં  તેન ેપ્રભાષણત ઔ ેબરાભણ ઔયલાભા ંઅલતી નથી. ઔે જે વયકી વંદખી ઔ ેપ્રઔષૃતના શોમ 

ણ તેભના ષલે ઈલ્રેક ઔયલાભાં અલેર નથી   

• અ ભાષશતી ઈત્ાદનભા ં વ્મક્ત ઔયલાભા ંઅલરેા ભંતવ્મો તે રેકઔોના છે તે જરૂયી નથી ને તે  ને ઔૃષ વંસ્થા ના ભંતવ્મો થલા 

નીષતન ેપ્રષતબફષફત ઔયે છે.  
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• એપએ (FAO)અ ભાષશતી વાભગ્રીની લસ્તુના ઈમોખ, પ્રવાય ને ુનઃ પ્રઔાળનને પ્રોત્વાશન અ ેછે.  ષવલામ ઔ ેજમા ંન્મથા 

વૂિલલાભાં અલે, કાનખી લયાળ,  ભ્માવ, વંળોધન ને ષળક્ષણના શેતુ ભાટ ેનઔર, ડાઈનરોડ ને ષપ્રન્ટ ઔયી ળઔામ છે થલા 

ષફન-લાષણષજમઔ ઈત્ાદનો  ઔે વેલા ભાટે ઈમોખ ભાટે એપએ (FAO) ની મોગ્મ સ્લીઔૃષત ભેલી સ્રોતની જાણઔાયી અી, તેના ઔોી 

યાઆટ શઔો અપ્મા ષલે જાણ ઔયી ને તે એપએ (FAO) લયાળઔતાાના ભંતવ્મો, ઈત્ાદનો થલા વેલાનુ ંવભથાન ઔયે છે તે 

ઔોઇણ યીતે વૂષિત નથી.  

• નુલાદ ને નુઔૂરન ષધઔાયો ભાટેની ફધી ષલનંતી, 

• ને ુનઃલેિાણ ને ન્મ લાષણષજમઔ ઈમોખના ષધઔાયો ભાટે 

• www.fao.org/contact-us/licence-request દ્લાયા ઔયલાભાં અલે.    

•  copyright@fao.org ય વંફોધલાભાં અલે.  

 



િંદ્રિઔા ળભાાના ભાનભાં જેભણે વભગ્ર ષલશ્લના ભત્સ્મ ઔાભદાયોના જીલનની 

વુકાઔાયી ભાટ ેષલયત ણે ઔાભ ઔમુું શતું. જેભણે અ ભાખાદર્શળઔાની યિના 

ભાટ ેભૂલ્મ મોખદાન અપ્મુ ંશતું. 

 



પ્રસ્તાલના 
 

  

• વુયક્ષાના વંદબાભાં ટઔાઈ નાના ામે ભત્સ્મ ઈધોખને વુયષક્ષત ઔયલા ભાટે સ્લૈષછછઔ ભાખાદર્શળઔા ને ખયીફી નાફૂદી (એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા) એ 

અંતયયાષ્ટ્રીમ સ્તયે વભંત પ્રથભ વાધન છે જે વભર્શત છે વંૂણાણે ત્મંત ભશત્લૂણા - યંતુ ત્માય વધુી ગણીલાય લખણના થમેર  ક્ષરે - 

નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ ક્ષેર. 

• નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખ ક્ષેર સ્થાષનઔ વભુદામો, યંયા ને ભૂલ્મોભાં દૃઢણે ભૂષમાં ધયાલે છે. ગણા નાના ામાના ભાછીભાયો સ્લ-યોજખાય 

ધયાલે છે ને વાભાન્મ યીતે  ોતાના ઔટુુંફો ઔ ે વભુદામો ભાટે વીધા લયાળ ભાટે ભાછરી ૂયી ાડ ે છે ભષશરા અ ક્ષેરભાં નોંધાર 

વશબાખી છે, કાવ ઔયીને ોસ્ટશાલેસ્ટભાં ને પ્રોવેબવખ પ્રલૃષિભા.ં એઔ ંદાજ ભુજફ નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખ ક્ષેરભાં ઔામાયત તભાભ 

રોઔોભાંથી રખબખ ૯૦ ટઔા રોઔો વીધા ઔડાળ ભાછીભાયી ઔામા ય ષનબાય છે.  જેભ ઔે, નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ  અર્શથઔ ને વાભાષજઔ 

એષન્જન, ને ોણ વુયક્ષા, યોજખાય ને ન્મ  ખુણાંઔભા ં  ઔાંઠાના વભુદામોની અજીષલઔાને ધ્માનભાં યાકીને સ્થાષનઔ થાવ્મલસ્થા ય 

વય ઔય ેછે. 

 

 



• એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા રાંફા વભમથી ફાઔી છે ઔાયણ ઔે અંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનની જરૂદ્રયમાત ઔે જે નાના ામ ે ભત્સ્મઈધોખ ને વંફોધલા ભાટે વલાવંભષતના ષવદ્ધાંતો ને ભાખાદળાન પ્રદાન ઔય ે છે ને 

જલાફદાય ભત્સ્મઈધોખ  ભાટેની અિાયવંષશતા ભાટે એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા ૂયઔ છે.  જે, મુએનના વભુિના ઔામદા યના ઔન્લેન્ળન ફાફતે ભાછીભાયીની જોખલાઇની, વાથે છે. એ વૌથી વ્માઔણે 

ભાન્મતા પ્રાપ્ત ને ભરભાં ભૂઔામેર અંતયયાષ્ટ્રીમ ભત્સ્મઈધોખ વાધન. છે. એવએવએપની ભાખાદર્શળઔા ણ અ ંખેની સ્લૈષછછઔ ભાખાદર્શળઔા વાથે ખાઢ યીતે વંફંષધત છે- જેભા ંયાષ્ટ્રીમ કાદ્યાન્ન 

વુયક્ષા વંદબાભાં જભીન, ભત્સ્મઈધોખ  ને લનીઔયણના જલાફદાય ળાવન, માાપ્ત અશાયના ષધઔાયની પ્રખષતળીર પ્રાષપ્તન ેટેઔો અલા ભાટે  ષછછઔ ભાખાદર્શળઔા યાષ્ટ્રીમ વુયક્ષાના વંદબાભા,ં ને ઔૃષભા ં

જલાફદાય યોઔાણ ભાટેના ષવદ્ધાંતોભા ંને ફૂડ ષવસ્ટભભાં, અ ઈઔયણોની જેભ, એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા ભાનલાષધઔાય ને નફા ન ેશાંષવમાભાં ધઔેરામેરા જૂથોને વાથે રેલાની ને તેભન ેવશામ 

ઔયલાની જરૂદ્રયમાતન ેઈછિ ગ્રતા અ ેછે.  

• એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા એ નીિેથી ઈય તયપની વશબાખી ષલઔાવ પ્રદ્રિમાનંુ દ્રયણાભ છે  જે દ્રપળયીઝ ંખેની એપએ ઔષભટી (વીએપઅઇ)ના ખણરીવભી ને રીવભાં વરોની બરાભણો ય 

અધાદ્રયત છે. 2010 ને 2013 ની લછિે, એપએએ લૈષશ્લઔ પ્રદ્રિમાની વુષલધા અી શતી જેભાં વયઔાયો, નાના ામે ભાછીભાયો, ભાછરી ઔાભદાયો ન ેતેભની વંસ્થા, વંળોધઔો, ષલઔાવ બાખીદાયોના 

4000 થી લધુ પ્રષતષનષધ વાભેર શતા ન ે6 પ્રાદેષળઔ ન ે20થી લધુ નાખદ્રયઔ-વભાજના 120થી લધુ દેળોના ન્મ વંફંષધત ષશતધાયઔો વંખઠનની અખેલાની શેઠની યાષ્ટ્રીમ વરાશઔાય ફેઠઔ મોજામેર 

શતી. અ યાભળાના દ્રયણાભોએ એપએ ટેઔષનઔર ઔન્વલ્ટેળનના ઔામા ભાટે અધાય ૂયો ાડ્મો શતો. જે ભે, 2013 ને પેબ્રુઅયી, 2014ભા ંભી શતી, જેભા ંંષતભ રકાણ વંભષત વધાઇ શતી. જૂન, 

2014ભા ંવીએપઅઇના 31ભા વરભા ંએવએવએપ ભાખાદર્શળઔાન ેઅેર વભથાન વુયષક્ષત ને ટઔાઈ નાના ામ ેભત્સ્મઈધોખ  વુષનષશ્િત ઔયલાની દ્રદળાભા ંએઔ ભોટી ઈરષધધ છે. 

 



• એવએવએપ ભાખાદર્શળઔા બૂકભયો નાફૂદ ઔયલાની વંસ્થાની ઇછછાના વભથાનભાં એઔ ભૂબૂત વાધન છે ને એપએના નલા વ્મૂશાત્ભઔ ભાકાભાં દળાાવ્મા ભુજફ 

વાતત્મૂણા ષલઔાવને પ્રોત્વાશન અળે. તે વંલાદને દ્રદળા અળે, નીષતખત પ્રદ્રિમા ને તભાભ સ્તયે ઔાભખીયી તથા અ ક્ષેરને વુયક્ષા ને ખયીફી નાફૂદી ભાટે તેના 

વંૂણા પ્રદાનને વાઔાય ઔયલાભાં ભદદરૂ થળે. શલે એપએ વભ્મો ને તભાભ બાખીદાયો ભાટે એવએવએપ ભાખાદર્શળઔાનો ભર ઔયાલલો ડઔાય છે. એવએવએપ 

ભાખાદર્શળઔા બૂકભયો નાફૂદ ઔયલાની વંસ્થાની િષષ્ટના વભથાનભાં એઔ ભૂબૂત વાધન છે.  

 

 

• એપએ એવએવએપ ભાખાદર્શળઔાના ભરીઔયણને ટેઔો અલા ભાટે પ્રષતફદ્ધ છે ને વયઔાયો, નાના ામે ભાછીભાયો, ભાછરી ઔાભદાયો વષશત તેભની વંસ્થા, નાખદ્રયઔ 

વભાજ વંસ્થા, વંળોધન ને ળૈક્ષષણઔ વંસ્થા, કાનખી ક્ષેરના તભાભ ષશતધાયઔો વાથે વતત વશમોખ િારુ યાખ્મો છે. ને દાતા વભુદામ વાથે કાદ્ય વુયક્ષા ને ખયીફી 

નાફૂદી વંદબાભાં ટઔાઈ નાના ામે ભત્સ્મઈધોખ તયપના ભાખા ય છે. 
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• 6. વાભાષજઔ ષલઔાવ, યોજખાયી ને મોગ્મ ઔામા       

• 7. ભૂલ્મ શ્ુંકરા, રણણી છી ને લેાય       

• 8. બરખ વભાનતા         

• 9. અષિના જોકભો ને અફોશલાભાં દ્રયલતાન     



બાખ ૩ 

વદ્રિમ ઔયલાના લાતાલયણ ને ભરીઔયણ ને વભથાન.  
 

 
• 10. નીષતખત વુવંખતતા, વંસ્થાખત વંઔરન ને વશમોખ     

• 11. ભાષશતી, વંળોધન ને વંલાદ       

• 12. ક્ષભતા ષલઔાવ         

• 13. ભરીઔયણ ટેઔો ને દેકયેક        

 



વંક્ષેો ને ટૂંઔા ળધદો 
 
• Disaster Risk Management        DRM 

      દુગાટના  જોકભ વંિારન          

• International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights   ICESCR 

      અર્શથઔ, વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔૃષતઔ ષધઔાયો ય અંતયયાષ્ટ્રીમ ઔયાય 

• International Maritime Organization       IMO 

      અંતયયાષ્ટ્રીમ દદ્રયમાઇ વંસ્થા 

• Non-governmental organization       NGO 

      ષફન વયઔાયી વંસ્થા  

 



• United Nations        UN 

• વંમુક્ત યાષ્ટ્રવંગ  

• Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination  against Women  CEDAW 

• સ્રી પ્રત્મે ફધાજ પ્રઔાયના બેદબાલ દૂય ઔયલા વંભેરન  

• Ecosystem approach to fisheries       EAF 

• ભત્સ્મોધોખ તયપ આઔો ષવસ્ટભ ષબખભ  

• Intergovernmental organization       IGO 

• અંતયવયઔાયી વંસ્થા   

 



• Illegal, Unreported and Unregulated (fishing)    IUU 

• ખેયઔામદેવય, લણનોંધામેર ને ષનમંષરત  ભાછીભાયી.  

• United Nations Conference on Sustainable Development RIO+20.   Rio+20   

• વાતત્મૂણા ષલઔાવ ય વંમુક્ત યાષ્ટ્ર દ્રયદ દ્રયમો પ્રવ ૨૦  

• United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples   UN DRIP 

• ભૂષનલાવી રોઔોના ષધઔાયો ય વંમુક્ત યાષ્ટ્રનંુ જાશેયનાભુ ં  

• World Trade Organization       WTO 

• ષલશ્લ વ્માય વંખઠન  

 



• Civil Society Organization       CSO 

• નાખદ્રયઔ વભાજ વંસ્થા  

• Human immunodeficiency virus / acquired immunodeficiency syndrome   HIV 

• હ્યુભન આમ્મુનોડેદ્રપષવમન્વી લામયવ/એક્લામડા આમ્મુનોડેદ્રપષવમન્વી ષવન્રોભ 

• International Labour Organization       ILO 

• અંતયયાષ્ટ્રીમ ભજૂય વંખઠન  

• Monitoring, Control and Surveillance       MCS 

• Gujarati translation. દેકયેક, ષનમંરણ ને વલેક્ષણ  

 



• Code of Conduct for Responsible Fisheries (FAO)     THE CODE 

• જલાફદાય ભત્સ્મઈધોખ  ભાટે અિાયવંષશતા (એપ એ ) 

 

• United Nations Framework Convention on Climate Change   CCA 

•  જલામુ દ્રયલતાન ય વંમુક્ત યાષ્ટ્ર ભાકા વંભેરન 

 

 



 

પ્રસ્તાલના 

 
• અ સ્લૈષછછઔ ભાખાદર્શળઔા ટઔાઈ નાના ામા ય થતા ંભત્સ્મોધોખને વુયષક્ષત યાકલા ભાટે  વયુક્ષા ને ખયીફી નાફૂદીના વંદબાભાં 

ભત્સ્મઈધોખના 1995 ના એપએ ઔોડના ૂયઔ તયીઔ ે ષલઔવાલલાભા ં અવ્મા છે.  જે જલાફદાય ભત્સ્મોદ્યોખ ભાટનેા અિયણની 

(વંષશતા) વાથ ેૂયઔ ભાખાદળાન પ્રદાન ઔયલા ભાટે ષલઔવાલલાભાં અવ્મા છે.  

• તે ભુજફ અ ભાખાદર્શળઔાઑ ષવદ્ધાંતોના વભથાનભા ં ઢેર છે.  જે દૃશ્મતા, ભાન્મતા ને લષૃદ્ધને ટેઔો અલા ભાટ ે નાના ામ ે

ભત્સ્મઈદ્યોખની શરેેથી જ ભશત્લૂણા બૂષભઔા ને પાો અલા ભાટ ેખયીફી બૂકભયો નાફૂદ ઔયલા તયપના લૈષશ્લઔ ન ેયાષ્ટ્રીમ પ્રમાવો 

ભાટે છે.  

• અ ભાખાદર્શળઔા જલાફદાય ભત્સ્મઈધોખ ને ટેઔો અે છે ને રાબ ભાટે વાતત્મૂણા વાભાષજઔ ને લતાભાન ને બાષલ ેઢીના 

અર્શથઔ ષલઔાવ, નાના ામે ભત્સ્મોધોખ, ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયો ને વંફંષધત પ્રલષૃિ ય બાય ભૂઔલાની વાથે વલંેદનળીર 

ને શાંષવમાભા ંધઔેરામેરા રોઔો ને ભાનલ ષધઔાય અધાદ્રયત  ષબખભને પ્રોત્વાશન અે છે.  

 



 

 

 

એ ફાફત ય બાય ભૂઔલાભાં અલે છે ઔે અ ભાખાદર્શળઔા સ્લૈષછછઔ છે, ષલઔાવળીર દેળોની જરૂદ્રયમાતો 

ય ધ્માન ઔેષન્િત ઔયીને લૈષશ્લઔ પરઔ ય છે.  
  

 • નાના ામ ેને ઔાયીખયીના ભત્સ્મોદ્યોખ, જેભાં ભૂલ્મ શ્ુંકરાની તભાભ પ્રલૃષિ વભાષલષ્ટ છે જેલીઔ ે ષપ્ર-શાલેસ્ટ, રણણી ને રણણી છી - 

ુરુો ને ભષશરા દ્લાયા શાથ ધયલાભા ંઅલે છે, કાદ્ય વુયક્ષા ને ોણ, ખયીફી નાફૂદી, વભાન ષલઔાવ ને ટઔાઈ સ્રોત લયાળભા ંતે 

ભશત્લૂણા બૂષભઔા બજલે છે, નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ સ્થાષનઔ રોઔોન,ે  યાષ્ટ્રીમ ન ેઅંતયયાષ્ટ્રીમ ફજાયોને ૌષષ્ટઔ અશાય ૂયો ાડે છે, વાથે 

અલઔ ેદા ઔય ેછે જે સ્થાષનઔ ને યાષ્ટ્રીમ થાતંરોને વોટા અે છે. 

• ષલશ્લની ઔરૂ ભાછરી ઔડાળભાં ડધો  પાો નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખનો  છે. વીધા ભાનલ લયાળ ભાટે રેલાતી ભાછરીની ઔડાળન ેધ્માનભા ં

રેતા નાના ામે ભત્સ્મ ઈધોખ  દ્લાયા ફે તૃતીમાળં ષશસ્વો અેર છે. અંતયદેળીમ ભત્સ્મોદ્યોખનું અ વંદબાભાં કાવ ઔયીને ભશત્લનું છે જમાં નાના 

ામે ભતા ભોટાબાખના ઔેિ  ભાનલ લયાળભાં રેલાભાં અલે છે. નાના ામે થતાં ભત્સ્મોદ્યોખભાં ષલશ્લના 90 ટઔા થી લધુ ભાછીભાયો ને 

ભાછરી ઔાભદાયો યોજખાયી ભેલ ેછે. જેભાંથી રખબખ ડધી ભષશરા છે. ૂણા- થલા ાટા-ટાઆભ તયીઔ ેયોજખાયી ઈયાંત ભાછીભાયો ને 

ભાછરી ઔાભદાયો, ભોવભી થલા ક્લષિત ભાછીભાયી ને વંફંષધત પ્રલૃષિ રાકો રોઔોની અજીષલઔાને ભશત્લ પ્રદાન ઔય ેછે. અ પ્રલૃષિ 

લાયંલાય ખૌણ શોઇ ળઔે છે ભુશ્ઔેરીના વભમભા ંઅ પ્રલૃષિ કાવ ઔયીને ભશત્લૂણા ફની જામ છે ગણા નાના ામે ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયો 

સ્લ-યોજખાય ભેલ ેછે ને તેભના ગય ભાટે ન ે વભુદામો વીધો કોયાઔ ૂયો ાડલાભાં યોઔામેરા શોમ છે ને લાષણષજમઔ ભાછીભાયી, પ્રોવેબવખ, 

ન ેભાઔેટટખ ભાટે ઔાભ ઔય ેછે. દદ્રયમાઔાઠંાના, તાલો દ્રઔનાયે ને નદીઔાઠંાના વભુદામો સ્થાષનઔ થાતરંો ભાછીભાયી ને તેને રખતી પ્રલૃષિ 

ગણીલાય અધાય અે  છે ને એઔ ભળીન ફનાલ ેછે જે ન્મ ક્ષેરોભાં  ખુણાંઔ વયો ેદા  ઔયી છે.  

 

 

 

 



• નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ લૈષલધ્મવબય  ન ેફદરાતા ઈક્ષેરનુ ંપ્રષતષનષધત્લ ઔયે છે જે ગણીલાય ભોવભી સ્થાંતય દ્લાયા લખીઔૃત થમેર છે. 
અ ઈક્ષેરની િોક્ઔવ રાક્ષષણઔતા સ્થાનના અધાયે ફદરામ છે; કયકેય નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ સ્થાષનઔ વભુદામોભાં ભજફૂત યીત ે
પ્રવયરે જોલા ભે છે જે ગણીલાય વંરગ્ન ભત્સ્મઈધોખ વાથ ેવંવાધનો, યંયા ને ભૂલ્મો  વાથે ઐષતશાષવઔ જોડાણ ધયાલ ેછે ને 
વાભાષજઔ એઔતાન ેટેઔો અ ેછે. ગણા  નાના ામ ેભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયો, રોઔો ભાટે ભત્સ્મોદ્યોખ એ જીલનળૈરી ને ઈક્ષેર 
લૈષલધ્મવબય ને વાંસ્ઔૃષતઔ ભૂતા સ્લરૂ જે લૈષશ્લઔ ભશત્લતા ધયાલે છે.  

• ગણા નાના ામે ભાછીભાયો, ભાછરી ઔાભદાયો ને તેભના વભુદામો - જેભાં વંલેદનળીર રોઔોનો ને શાંષવમાભા ંધઔરેામેરા જૂથો ણ 
વભાલેળ થામ છે તે ભત્સ્મઈધોખ  વંવાધનોની વુરબતા ને જભીન ય અધાદ્રયત છે 

• ભત્સ્મોધોખ ભાટ ેદદ્રયમાદ્રઔનાયા/ ઔાંઠા ષલસ્તાયભાં જભીનના શઔ ષધઔાયો ભશત્ત્લણૂા છે  ભત્સ્મઈધોખ તેને વશામઔ પ્રલષૃિ (પ્રોવેબવખ 
ને ભાઔેટટખ વષશત) ભાટ ેવુષલધા અલા જેની શોંિ વુષનષશ્િત ઔયલી જરૂયી છે જે યશેણાંઔ ભાટ ેને ન્મ અજીષલઔા વશામ ભાટ ે
ણ જરૂયી છે. જિય આઔોષવસ્ટમ્વનુ ં સ્લાસ્્મ ભાટે  તેની વાથ ેવંઔામરે જૈલષલષલધતા ભાટેનો તેભની અજીષલઔા ને ેટાક્ષેર ક્ષભતા 
એ એઔંદય વુકાઔાયીભા ંપાો અલાનો ભૂબૂત અધાય છે. 

• તેભનંુ ભશત્લ શોલા છતાં, ગણા નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતાં વભુદામો શજી ણ શાંષવમાભા ંધઔેરાઇ યશેર છે. ને કાદ્ય  વુયક્ષા તેભનું 
મોખદાન ને ોણ, ખયીફી નાફૂદી, બાખીદાયી ષલઔાવ ને ટઔાઈ સ્રોતનો લયાળ - જેનાથી તેભને ને ફીજાન ેએભ ફંનેન ેરાબ 
થામ છે તે વંૂણાણ ેસ્ષ્ટ જણામેર નથી.   

 



• નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખન ે વુયષક્ષત ઔયલા ને મોખદાનને લધાયલા વાભ ેગણા ડઔાયોનો વાભનો ને લયોધો છે. છેલ્રા રણથી િાય દામઔાભાં  
ભત્સ્મોદ્યોખનો ષલઔાવ ષલશ્લબયના ગણા દ્રઔસ્વાભાં ક્ષરેના  વંવાધનોનું લધ ુડતું ળોણ, સ્રોતો વાભ ેને આઔોષવસ્ટમ્વ વાભ ેજોકભ ઉબુ ં
ઔયી યહ્યા છે. નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખભાં રૂદ્રઢખત દ્ધષત સ્રોતની પાલણી ને લશેંિણી ભાટ ેઔે જે ેઢીથી િારતી અલેર છે તે ષફન-
વશબાખીતાના  ન ે ગણીલકત ે  ઔેન્િીઔૃત ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાના, ઝડી ટેઔનોરોજી ષલઔાવ ને લસ્તી ષલમઔ પયેપાયોને 
દ્રયણાભે ફદરાઇ યશી છે.  નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામો ણ વભાન વિા વંફંધો ને રીધ ેવાભાન્મ યીત ેીડામ છે.ગણી જગ્માએ, ભોટા 
ામે ભાછરી ઔડલાની ઔાભખીયી વાથે ઝખડાએ  એઔ ભુદ્દો છે,  યસ્યાલરંફન થલા નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ ને ન્મ ક્ષરેો લછિેની સ્ધાા 
ત્માં લધુને લધ ુઈગ્ર છે.   અ ન્મ ક્ષેરોભા ંગણીલાય યાજઔીમ ઔે અર્શથઔ પ્રબાલ ભજફૂત છે, ને તેભાં પ્રલાવન, જિયઈછેય, ઔૃષ, ઉજાા, 
કાણઔાભ, ઈદ્યોખ ને ભાકાખત વુષલધા ષલઔાવ  ળાભેર છે.  

• જમાં ખયીફી નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામભાં છે, જે ફશુ અમભી સ્લરૂ ના છે ન ેતે  પક્ત છી અલઔન ેરીધે નશીં ણ   ભાનલાષધઔાયોના 
ટઔાલ જેલા લયોધરૂ દ્રયફોને ઔાયણે  છે  જેલા ઔ ેનાખદ્રયઔ, યાજઔીમ, અર્શથઔ, વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔષૃતઔ ષધઔાયો. નાના ામે ભાછીભાયી 
વભુદામો વાભાન્મ યીતે દૂયસ્થ ષલસ્તાયોભાં ષસ્થત છે ને ભાઔેટન ેાભલા ભાટે, અયોગ્મ, ષળક્ષણ ને ન્મ વાભાષજઔ વેલા  ભાટે ભમાાદ્રદત ઔ ે
નફી શોંિ ધયાલ ે છે. ન્મ રાક્ષષણઔતાભાં  ઓિાદ્રયઔ ષળક્ષણ, ભાંદખી (ગણી લકત વયેયાળથી લધુ ગટનાનો વભાલેળ થામ છે) 
એિ.અઇ.લી./એઇડ્વનું) ને માાપ્ત વંખઠન સ્રક્િવા છે.  , નાના ામ ે ભાછીભાયી વભુદામો ાવ ે ભમાાદ્રદત ઈરધધ તઔો છે ઔ ે જેભન ે
લૈઔષલ્ઔ અજીષલઔાના બાલનો વાભનો ઔયલો ડે છે, મુલા ફેયોજખાયી, ષફનઅયોગ્મપ્રદ ને વયુષક્ષત ઔાભ ઔયલાની ષસ્થષત, ફજફયીથી 
ભજૂયી ને ફા ભજૂયી, પ્રદૂણ, માાલયણીમ ફખાડો, અફોશલા દ્રયલતાનની વયો ને ઔુદયતી ને ભાનલ-પ્રેદ્રયત અષિ નાના ામ ે
ભાછીભાયી વભુદામોના જોકભોભાં લધાયો ઔય ેછે.  

 



• નાના ામે ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોને અ ફધા દ્રયફો  તેભનો લાજ વાંબલા ભાટે ભુશ્ઔેરી ઉબી ઔય ેછે, તેભના ભાનલાષધઔાયોનંુ યક્ષણ 
ઔયલા ભાટે, જભીન બોખલટા ષધઔાયો ને ટઔાઈને વુયષક્ષત ભત્સ્મારન વંવાધનોનો ઈમોખ ઔયલા ભાટે ભુશ્ઔેરી ઉબી ઔય ેછે ઔે જેના ય તે અધાય 
યાકે છે. જમાં નાના ામે ભાછીભાયીભાં ખયીફી ષસ્તત્લ ધયાલે છે વભુદામો, તે ફશુદ્રયભાણીમ છે પ્રઔૃષત ને તે ભાર ષનમ્નતાને ઔાયણે જ નથી થતી.   

• અ ભાખાદર્શળઔા વશબાખી ને યાભળા પ્રદ્રિમા ઔયી ષલઔવાલલાભાં અલી છે, અ ટેઔષનઔર ઔન્વલ્ટેળન કાધ ને ઔૃષ વંખઠન (એપ.એ..) ભે- 20 
થી 24, 2013 ના દ્રદલવોએ ને 3-7 પેબ્રુઅયી, 2014ના દ્રદલવોએ  ફે વરોભાં મોજલાભાં અલેર ને તે છી ભાખાદર્શળઔા વભીક્ષા ઔયલાભાં અલી 

શતી., જેભાં નાના સ્તયના ભાછીભાયી વભુદામોના  પ્રષતષનષધ, નાખદ્રયઔ વભાજ વંસ્થા (વીએવ), વયઔાયો, પ્રાદેષળઔ વંસ્થા ને ન્મ 
ષનસ્ફતધાયઔો ળાભેર શતા. તેએ  ભશત્લની ફાફતોની ષલળા શ્ેણી ને વભાનતા ન ે ષફન-બેદબાલ વષશતના ષવદ્ધાંતો, વશબાષખતા ને 
વભાલેળ, જલાફદાયી ને ઔામદાનંુ ળાવન, ને  તભાભ ભાનલ ષધઔાયો વાલાષરઔ છે, ષલબાજમ, યસ્ય વંઔામેર ને યસ્ય લરંષફત   એ 
ષવદ્ધાંતને ધ્માનભા ંરીધેર છે.   

• અ ભાખાદર્શળઔા અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાયોને પ્રોત્વાશન અે છે ને તનેી વાથે વુવંખત છે. અ ભાખાદર્શળઔા ઔોડની ૂયઔ છે ને તેના વંફંષધત ફાફતોએ. ત ે
ણ ઔોડ ભાટેની વંફંષધત તઔનીઔી ભાખાદર્શળઔાને ધ્માનભાં યાકે છે. જેભ ઔ ેતઔનીઔી ભાખાદર્શળઔા જલાફદાય ભત્સ્મોદ્યોખ નંફય ૧૦ ભાટ ે" નાના ામે ભત્સ્મઈધોખનું 
પ્રદાન ખયીફી નાફૂદી ને કાદ્ય વુયક્ષા ભાટે લધતું જતુ ંશોમ છે " તભેજ સ્લૈષછછઔ ભાખાદર્શળઔાના ઔામાઔા ના જલાફદાય ળાવન  તથા ન્મ સ્લૈષછછઔ અંતયયાષ્ટ્રીમ 
વાધનો જેલા ઔે  જભીન બોખલટા શઔ, ભત્સ્મોદ્યોખ ને જંખરો યાષ્ટ્રીમ કાદ્ય વુયક્ષા (જભીન બોખલટા શઔ ભાખાદર્શળઔા) ના વંદબાભાં ને સ્લૈષછછઔ ભાખાદર્શળઔાના 
ષધઔાયને  ટેઔો અલા ભાટે યાષ્ટ્રીમ વંદબાભાં માાપ્ત કાદ્ય વુયક્ષાની પ્રખષતળીર નુબૂષત (કોયાઔના શઔની ભાખાદર્શળઔા), જે રાખુ ડતી શોમ. યાજમો ને ન્મ 
ષશતધાયઔો અ ન્મ રોઔોને ણ ન્મ ભાખાદર્શળઔા ફાફતે વરાશ રેલા ભાટે તેભજ વંફંષધત અંતયયાષ્ટ્રીમ ન ે પ્રાદેષળઔ વાધનો ફાફતે ણ રાખુ ડતી 
જલાફદાયીને વંૂણાણે વંઔષરત ઔયલા ભાટ ેસ્લૈષછછઔ જલાફદાયી, ને ઈરધધ ભાખાદળાન ભાટે પ્રોત્વાષશત ઔયલાભાં અલ ેછે. 

 

 

 



 

બાખ ૧ 

દ્રયિમ 

 1. શેતુ 

 

1. અ ભાખાદર્શળઔાના શેતુ અ ભુજફ છેઃ 

• એ) લૈષશ્લઔ કાદ્ય વુયક્ષા ને ોણ ભાટે નાના ામે ભત્સ્મઈધોખના મોખદાનને લધાયલા ભાટ ેને માાપ્ત અશાયના ષધઔાયની પ્રખષતળીર નુબૂષતને 

ટેઔો અલા ભાટે  

•  ફી) નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોના બાખીદાય ષલઔાવભા ંપાો અલા ભાટે, ને ખયીફી નાફૂદી ને વાભાષજઔ-અર્શથઔ વુધાયણા ભાટે ને 

સ્થામી ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાનના વંદબાભાં ભાછીભાયો ન ેભાછરી ઔાભદાયોની ષસ્થષત વુધાયલા ભાટે.  

• વી) ટઔાઈ ઈમોખ શાંવર ઔયલા ભાટે, વભજદાય ને જલાફદાય વંિારન ને ભત્સ્મઈધોખનાં વંવાધનોનંુ વંયક્ષણ, અિાયવંષશતા વાથે ભત્સ્મઈધોખ 

(વંષશતા) ન ેવંફંષધત વાધનો વાથે વુવંખત, 

• ડી) નાનાામે ભત્સ્મોધોખના મોખદાનને પ્રોત્વાશન અલા ભાટે,  અર્શથઔ, વાભાષજઔ ને લાષણષજમઔ યીત ેમાાલયણીમ યીતે ટઔાઈ ભત્સ્મઈદ્યોખ ૃ્લી 

ન ેતેના રોઔોના બષલષ્મ ભાટે 

 



• આ) ભૈરીૂણા આઔોષવસ્ટભ ને વશબાખી નીષતના ષલઔાવ ને ભરીઔયણ ભાટ,ે અ ભાટે વ્મશૂયિના ને ઔાનૂની ભાકાં 

જલાફદાય ને ટઔાઈ નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ લધાયલા ભાટ ે જરૂયી ભાખાદળાન પ્રદાન ઔયલા ભાટ,ે જે યાજમો ને ષશસ્વેદાયો દ્લાયા 

ધ્માનભાં રેલાભાં અલી ળઔે છે.  

• એપ) રોઔોભાં જાખૃષત રાલલા ને વંસ્ઔૃષત ય જ્ઞાનની પ્રખષતન ેપ્રોત્વાશન અલા ભાટે, નાનાામે ભત્સ્મોદ્યોખની બૂષભઔા, મોખદાન ને 

ક્ષભતા ભાટ ેૂલાજ ને યંયાખત જ્ઞાનને ને તેને વંફંષધત લયોધો ને તઔોને ધ્માન ેરેલા ભાટ ે  

•  1.2 અ ઈદ્દેળો અ યીતે શાંવર ઔયી ળઔામ છે.  ભાનલ ષધઔાય અધાદ્રયત ષબખભ પ્રોત્વાશન અીને, નાના ામા ય ભાછીભાયી 

વભુદામોને વળક્ત ફનાલીન,ે ુરુો ને સ્રી ફંને વષશત, ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાભાં બાખ રઇને,  ભત્સ્મારનના ંવંવાધનોના ંટઔાઈ 

ઈમોખ ભાટ ે જલાફદાયી વંબાીને , વંલદેનળીર રોઔોના પામદા ભાટે ન ે શાંષવમાભા ં ધઔરેામેરા જૂથોના બરા ભાટ ે તેભજ 

ષલઔાવળીર દેળોની જરૂદ્રયમાતો ય બાય ભૂઔીન ે.    

 

 



2. પ્રઔૃષત ને લઔાળ 

 
• 2.1 અ ભાખાદર્શળઔા સ્લૈષછછઔ પ્રઔૃષતની છે.અ ભાખાદર્શળઔા નાના ામે ભત્સ્મોધોખના તભાભ વંદબોભાં લૈષશ્લઔ પરઔ ય  રાખુ થલી 

જોઇએ યંતુ ષલઔાવળીર દેળો.ની જરૂદ્રયમાતો ય િોક્ઔવ ધ્માન ઔેષન્િત ઔયીને.  

• 2.2 અ ભાખાદર્શળઔા દદ્રયમાઆ ને અંતદ્રયઔ જ ફંનેભા ંનાના ામા ય ભત્સ્મોધોખ વાથ ેવંફંષધત છે. એટર ેઔ ેવંૂણા શ્ેણીભાં ઔાભ 

ઔયતા રુુો ને સ્રી ભૂલ્મ વાઔં વાથેની પ્રલૃષિ, ને રણણી શેરા ને છીની પ્રલૃષિ ભાટ ેણ. નાના ામ ેભત્સ્મારન 

ને જિયઈછેય લછિે ભશત્લના જોડાણો ભાન્મતા પ્રાપ્ત છે, યંતુ અ ભાખાદર્શળઔા ભુખ્મત્લે ઔડાળ ભત્સ્મઈદ્યોખ ય ધ્માન ઔેષન્િત ઔયે 

છે.  

• 2.3 અ ભાખાદર્શળઔા એપએને વભ્મો ને ષફન-વભ્મોન ેવંફોષધત ઔયલાભાં અલી છે, તભાભ સ્તયે દળેની, તેભજ ટેા-પ્રાદેષળઔ, 

પ્રાદષેળઔ, અંતયયાષ્ટ્રીમ ને અંતયવયઔાયી વંસ્થા (અઇ.જી..) ને નાના ામ ે ભત્સ્મોદ્યોખના ષબનેતા (ભાછીભાયો, 

ભાછરીના ઔાભદાયો, તેભના વભુદામો, યંયાખત ને રૂદ્રઢખત વિાષધઔાયી, ને વંફંષધત વ્માલવાષમઔ વંસ્થા ન ેવીએવ). 

તેભનો શેતુ વંળોધન ઔયલાનો ણ છે  ળકૈ્ષષણઔ વંસ્થા, કાનખી ક્ષેર, ષફન-વયઔાયી વંસ્થા (એનજી) ને ભત્સ્મારન ક્ષેર વાથે 

વંફંષધત ન્મ તભાભ, દદ્રયમાદ્રઔનાયાનો ને ગ્રાભીણ ષલઔાવ ને જિય માાલયણના ઈમોખ ષલે.  

 



• 2.4  અ ભાખાદર્શળઔા નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખની ભોટી ષલષલધતાન ેભાન્મતા અે છે ને તે ત્મા ંટેાક્ષેરની ઔોઇ એઔ વંભત વ્માખ્મા 

નથી. તદનુવાય, ભાખાદર્શળઔાભા ં નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખની પ્રભાણબૂત વ્માખ્મા વૂિલલાભાં અલી નથી  ઔ ે તે યાષ્ટ્રીમ વંદબાભા ં

ભાખાદર્શળઔા ઔલેી શોલી જોઇએ તે વિૂલતા નથી. અ ભાખાદર્શળઔા કાવ ઔયીન ેનાના ામે ભત્સ્મોધોખ ષનલાાશ વફંંષધત છે  ને 

નફા ભાછીભાય રોઔો ફાફતે છે. અ ભાખાદર્શળઔાના ભરભા ંાયદળાઔતા ન ેજલાફદાયી વષુનષશ્િત ઔયલા ભાટે  તે ભશત્લૂણા છે ઔ ે

એ કાતયી ઔયલાભા ંએલ ઔ ે ઔઇ પ્રલૃષિ ને િારઔો નાના ામાના છે, ને લધુ ધ્માન કેંિતા વંલેદનળીર ને શાંષવમાભા ંધઔેરામેરા 

જૂથોને કી ઔાઢલાની જરૂય છે. અ પ્રાદષેળઔ, ેટા-પ્રાદેષળઔ થલા યાષ્ટ્રીમ સ્તયે શાથ ધયલુ ંજોઇએ ને તે િોક્ઔવ વંદબા નુવાય 

શાથ ધયલુ ંજોઇએ જેભા ંતેભને રાખુ ાડલાના છે. યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલુ ંજોઇએ ઔે અલી ક ને ઔામાિભ થાૂણા ને 

નક્ઔય વશબાખી, વરાશઔાય, ફશુસ્તયીમ ને ઈદ્દેશ્મરક્ષી પ્રદ્રિમા દ્લાયા વંિાષરત શોમ જેથી ુરુો ને સ્રી ફનંેના લાજો 

વાંબલાભાં અલ.ે તભાભ ક્ષોએ અ પ્રઔાયની પ્રદ્રિમાભાં ઈષિત ને વંફંષધત શોમ તે યીતે ટેઔો અલો જોઇએ ને તભેા ંબાખ રેલો 

જોઇએ. 

• 2.5 અ ભાખાદર્શળઔાનું થાગટન યાષ્ટ્રીમ ઔાનૂની ષવસ્ટભો ને તેભની વંસ્થા નુવાય થલું જોઇએ ને તેને રાખુ ઔયલી જોઇએ.  

 



3. ભાખાદળાઔ ષવદ્ધાતંો 

 

• 3.1  અ ભાખાદર્શળઔા અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ધોયણો ય અધાદ્રયત છે.  મુનાઆટેડ નેળન્વ ઔોન્પયન્વ ન વસ્ટેઆનેફર ડેલરભેન્ટ 

(દ્રયમો+20)ના દ્રયણાભ દસ્તાલેજ 'ધ ફ્મુિય લી લોન્ટ', ઔોડ ને ન્મ પ્રસ્તુત ભાધ્મભો નુવાય, જલાફદાય ભત્સ્મારનના ંધોયણો ને 

દ્ધષત તથા ટઔાઈ ષલઔાવ ય અધાદ્રયત છે, જેભાં નફા ને શાંષવમાભા ંધઔરેાઆ ખમેરા જૂથો ય ષલળે ધ્માન અલાભાં અવ્મુ ંછે 

તથા માાપ્ત કોયાઔના ષધઔાયની પ્રખષતળીર પ્રાષપ્તન ેટેઔો અે છે.  

• 1 ભાનલ ષધઔાયો ન ેખદ્રયભા: તભાભ વ્મષક્તના જન્ભજાત ખૌયલ ને વભાન ને ષલબાજમ ભાનલ ષધઔાયોને ભાન્મતા અીન,ે 

તભાભ ક્ષોએ ભાનલ ષધઔાયના ષવદ્ધાંતો ને અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ધોયણો દ્લાયા ષનધાાદ્રયત નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ ય 

અધાદ્રયત વભુદામોન ે તેભની ઈમોષખતાન ેભાન્મતા, અદય, પ્રોત્વાશન ને યક્ષણ અલું જોઇએ : વાલાષરઔતા ને ષલબાજમતા, 

ષલબાખીતા યસ્ય લરંફન ને અંતયવંફંષધતા; ષફન-બેદબાલ ને વભાનતા; બાખીદાયી ને વભાલેળ; બાખીદાયી ને 

વભાલેળ;  જલાફદાયી ને ઔામદાનું ળાવન. યાજમોએ નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ યના તેભના ઔાભભાં ભાનલાષધઔાયોના યક્ષઔોના ષધઔાયોનુ ં

અદય ને યક્ષણ ઔયલું જોઇએ. 

• નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખન ેરખતા થલા તને ેવય ઔયતા વ્મલવાષમઔ વાશવો વષશત તભાભ ષફન-વયઔાયી વંિારઔોએ  ભાનલ ષધઔાયોનો 

અદય ઔયલાની જલાફદાયી છે. યાજમોએ ષફન-યાજમ ષબનેતાના નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખના વંફંધભાં પ્રલૃષિના ઔામાક્ષેરનુ ંષનમંરણ 

ઔયલું જોઇએ જેથી અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ધોયણોનુ ંારન વુષનષશ્િત ઔયી ળઔામ  

 

 



•  2 . વંસ્ઔૃષતનું વન્ભાનઃ   

• વંસ્થાના શારના સ્લરૂોનોન ે કી તેનો અદય ઔયલો, નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોની યંયાખત ને સ્થાષનઔ જ્ઞાન ને 
દ્ધષત  , જેભાં સ્થાષનઔ રોઔો, લંળીમ રગુભતી, ભષશરા નેતૃત્લન ેપ્રોત્વાષશત ઔયલું ને અ ંખેના વંભેરનના નુછછેદ 5ને 
ધ્માનભાં યાકીને સ્રી વાભેના તભાભ પ્રઔાયના બેદબાલને નાફૂદ ઔયલા. (વીઆડીએડફલ્મ)ુ . 

• 3. ષફન-બદેબાલઃ નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખભાં એ પ્રોત્વાશન અલું ઔે તભાભ પ્રઔાયના નીષતભાં ને વ્મલશાયભાં બેદબાલનાફૂદ થામ.  

• 4. ઔોઇણ ષલઔાવ ભાટ ે બરખ વભાનતા ને બાખીદાયી ભૂબૂત છે. નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખભાં ભષશરાની ભશત્લૂણા બૂષભઔાન ે
ભાન્મતા અલી, વભાન ષધઔાય ને તઔોન ેપ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. 

• 5. બાખીદાયી ન ેવભાનતાઃ ન્મામન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંનેલાજફી વ્મલશાય - ઔામદાઔીમ ને વ્મલશાયભાં ફંને યીતે -ફધા રોઔો ને 
રોઔોની, તભાભ ભાનલ ષધઔાયોના રાબ રલેા વભાન ષધઔાયો ભાટ.ે ય તે જ વભમ,ે સ્રી અન ેપુરુષો  લછિેના તપાલત િોક્ઔવ 
શોલા જોઇએ સ્લીઔાયલા જોઇએ ને લાસ્તષલઔ વભાનતાને લેખ અલા ભાટે શઔીઔતભા ંખરાં રલેાભાં અલે. એટરે ઔે જમાં જરૂય શોમ 
ત્માં વભાન દ્રયણાભો શાંવર ઔયલા ભાટે વંદખીની વાયલાયનો ઈમોખ ઔયલો, કાવ ઔયીન ેવંલેદનળીર ને શાંષવમાભા ંધઔરેામેરા જૂથો 
ભાટે.  

 



• 6. યાભળા ને વશબાખીતાઃ  

• નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા ં વભુદામોની વદ્રિમ, ભુક્ત, વયઔાયઔ, થાૂણા ન ે જાણઔાય વશબાષખતા વુષનષશ્િત ઔયલી. જેભાં ભૂ 

ષનલાવી રોઔોનો ણ વભાલેળ થામ છે, અના ય વંમુક્ત યાષ્ટ્રના ગોણારને ધ્માનભા ંરેતા ધ યાઆટ્વ પ ઇષન્ડષજષનમવ ીલ્વ 

(મુએન રી) વંફંષધત વંૂણા ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાભા ંભત્સ્મઈદ્યોખના વંવાધનો ને એલા ષલસ્તાયોભાં ઔે જમાં નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ 

તેભજ વંરગ્ન જભીનનુ ંવંિારન ઔયે છે. જુદા જુદા ક્ષો લછિે લતાભાન વિા વંતુરનને ધ્માને રેલાભા,ં જેભાં ભેરા પ્રષતવાદ ને 

વભથાનનો વભાલેળ થલો જોઇએ ઔ ેજે ખાઈના રેલામરે ષનણામોથી પ્રબાષલત થઇ ળઔે છે, ને તેભના મોખદાન ભાટ ેપ્રષતદ્રિમા અ ે

છે.  

• 7. ઔામદાનુ ંળાવન: નાના ામે ભત્સ્મઈધોખ  ભાટ ે ષનમભો અધાદ્રયત ષબખભને નાલલું એલા ઔામદા ઔે જેનો પ્રિાય વ્માઔણે 

રાખુ ડતી બાા ઔયલાભા ંઅલ ેછે,  જે ફધાન ેવભાન યીત ેરાખ ુડે છે ને સ્લતંર યીતે િઔુાદો રે છે.  ને તે શારની યાષ્ટ્રીમ ને 

અંતયયાષ્ટ્રીમ ઔામદા શેઠ જલાફદાયી સ્લૈષછછઔ પ્રષતફદ્ધતાને ધ્માનભા ં યાકીન ે રાખુ પ્રાદેષળઔ ને અંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનો વાથ ે

વુવંખત છે 

 

 



• 8. ાયદળાઔતાઃ સ્ષ્ટયીતે વ્માખ્માષમત ને વ્માઔણે નીષત જાશેય ઔયે છે, ઔામદા ને પ્રદ્રિમાનો રાખુ ડતી બાા પ્રિાય 

ઔયલો, , ને  રાખુ ડતી બાાભાં ષનણામોનો વ્માઔણે ફધા ભાટે વુરબ પોભેટભાં પ્રિાય   

• 9. જલાફદાયીઃ વ્મષક્ત, જાશેય એજન્વી ને ષફન-યાજમ ષબનેતાન ે તેભના ઔામો ને ષનણામો ભાટે જલાફદાય ઠેયલલા 

ઔામદાના ળાવનના ષવદ્ધાંતો નુવાય  

• 10. અર્શથઔ, વાભાષજઔ ને માાલયણીમ ટઔાઈણં: વાલિેતી ષબખભ ને જોકભ વ્મલસ્થાન રાખુ ઔયલા જે ષનછછનીમ 

દ્રયણાભો વાભે યક્ષણ ભેલલા ભાટે લધુ ડતા, ભત્સ્મઈધોખ વંવાધન ળોણનો, નઔાયાત્ભઔ માાલયણીમ, વાભાષજઔ ને અર્શથઔ 

વયોનો વભાલેળ થામ છે 

• 11. વાઔલ્મલાદી ને વંઔષરત ષબખભોઃ  ભત્સ્મઈધોખ (આએએપ) ભાટે આઔોષવસ્ટભ ષબખભને ભાન્મતા અલી એઔ ભશત્લૂણા 

ભાખાદળાઔ તયીઔે ષવદ્ધાંત, ટઔાઈ આઔોષવસ્ટમ્વના બાખો તેભજ નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોની અજીષલઔાના બાખો વ્માઔતાની 

ઔલ્નાને સ્લીઔાયે છે, ને અ યીતે અંતય-ક્ષેરીમ વંઔરન વુષનષશ્િત ઔયે છે જે નાના ામે ભત્સ્મારન ની વાથે ખાઢ યીતે વંઔામેરું છે 

ને તે ન્મ ગણા ક્ષેરો ય અધાદ્રયત છે. 

 



• 12. વાભાષજઔ જલાફદાયીઃ વાભુદાષમઔ એઔતા, વાભૂષશઔ ન ેઔોોયેટ જલાફદાયી ને એઔ એલા લાતાલયણન ેપ્રોત્વાશન અલાભા ં

અલે જે  ષશસ્વેદાયોભા ંવશઔાયને લધાયે છે.    

 

• 13. ળક્મતા, વાભાષજઔ ને અર્શથઔ વધ્ધયતાઃ એ વુષનષશ્િત ઔયલું ઔે નીષત, વ્મૂશયિના, મોજના ને નાના ામે 

ભત્સ્મારનભાં વુધાયો ઔયલા ભાટેનાં ખરાં ળાવન ને ષલઔાવ વાભાષજઔ ને અર્શથઔ યીતે વદ્ધય ને તાર્કઔઔ શોમ. તે શોલા જોઇએ 

શારની ળયતો દ્લાયા ભાષશતખાય, ભરભાં ભૂઔી ળઔામ તેલાને ફદરાતા વંજોખોને નુઔૂ શોમ જોઇએ ને વભુદામની 

ષસ્થષતસ્થાઔતાને ટેઔો અલા જોઇએ. 

 

 



4. ન્મ અંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનો વાથે વંફંધ  

 

• 4.1 અ ભાખાદર્શળઔાનુ ં થાગટન થલું જોઇએ ને શારના ષધઔાયો વાથ ે વુવંખત યીતે રાખ ુ ઔયલાભા ં અલે  ન ે યાષ્ટ્રીમ ને 

અંતયયાષ્ટ્રીમ ઔામદા શેઠ જલાફદાયી ને સ્લૈષછછઔ પ્રષતફદ્ધતાન ેધ્માનભા ંયાકીને પ્રાદેષળઔ ન ેઅંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનો શેઠ રાખુ 

ઔયલાભા ંઅલે. તે યૂઔ છે યાષ્ટ્રીમ, પ્રાદેષળઔ ને અંતયયાષ્ટ્રીમ શેર જે ભાનલષધઔાયન ેવંફોષધત ઔયે છે,  જલાફદાય ભત્સ્મારન 

ને ટઔાઈ ષલઔાવને. અ ભાખાદર્શળઔા ષલઔવાલલાભાં અલી શતી વંષશતા- ઔોડ ને જલાફદાય ભત્સ્મારન ને ટઔાઈ વંવાધન  લયાળને 

ટેઔો અલા ભાટ ેઅ વાધન નુવાય.  

• 4.2 ભાખાદર્શળઔાભાં ઔળું જ એલું ન લંિાલું જોઇએ ઔે જે ઔોઇણ ષધઔાયોન ે છંુ અંઔતા થલા ભમાાદ્રદત ઔયતાં  શોમ થલા 

જલાફદાયી ઔ ેઅતંયયાષ્ટ્રીમ ઔામદા શેઠ યાજમ અષધન શોઇ ળઔ ેછે. અ ભાખાદર્શળઔા વુધાયાને ભાખાદળાન અલા ને નલા ઔ ેૂયઔ 

ઔામદાઔીમ ને ષનમભનઔાયી જોખલાઇને પ્રેયણા અલા ભાટે ઈમોખભાં રેલાળે  

 



બાખ ૨ 

જલાફદાય ભત્સ્મોદ્યોખ ને વાતત્મૂણા ષલઔાવ 

 

• 5. નાનાામ ેજભીન બોખલટા શઔનું ળાવન ભત્સ્મારન ને વંવાધન વ્મલસ્થાન 

• 5.1 અ ભાખાદર્શળઔાભા ં અ જરૂદ્રયમાતને ભાન્મતા અલાભા ં અલી છે -  જિય જૈલષલષલધતાનો જલાફદાય ન ે વાતત્મૂણા 

ઈમોખ ને લતાભાન ને બાષલ ેઢીની ઔદુયતી વંવાધનોન ેશોંિી લલા ભાટે ષલઔાવરક્ષી ને માાલયણીમ જરૂદ્રયમાતો. નાના 

ામેભાછીભાય વભુદામોનો જભીન બોખલટા શઔ2  વયુષક્ષત શોલો જરૂયી છે  તે  વંવાધનો ફાફત ેજે તેભની વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔૃષતઔ 

વુકાઔાયી ભાટેનો અધાય છે. અ ભાખાદર્શળઔા જલાફદાય ભાછીભાયી વંિારન ને જીલવૃષષ્ટભાંથી ભેલેર રાબોના વભાન ષલતયણન ે

ટેઔો અે છે, જે નાના ામે ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયો, ુરુો ને સ્રી ફંને ભાટે ઇનાભ સ્લરૂે શોમ.  

• 5a. જભીન શઔોનું જલાફદાય ળાવન 

• 5.2  જભીનના શઔોનું જલાફદાય ળાવન, ભત્સ્મોદ્યોખ ને જંખરો જે નાના ામે રાખુ ડે છે તે ફધા ક્ષોએ સ્લીઔાયલું જોઇળે. અ 

ભાનલ ષધઔાયની પ્રાષપ્ત ભાટે, કાદ્ય વુયક્ષા, ખયીફી નાફૂદી, ટઔાઈ અજીષલઔા, વાભાષજઔ ષસ્થયતા, અલાવ વુયક્ષા, અર્શથઔ લૃષદ્ધ ને 

ગ્રાભીણ ને વાભાષજઔ ષલઔાવ ભાટે ઔેન્િસ્થાને છે 

 



• 5.3  યાજમો, તેભના ઔામદા નુવાય એ વુષનષશ્િત ઔયલુ ંજોઇએ ઔ ેનાના ામે ભાછીભાયો, ભાછરી ઔાભદાયો ને તેભના વભુદામોએ વુયષક્ષત, 
વભાન ને વાભાષજઔ ને વાસં્ઔષૃતઔ યીત ેભત્સ્મારન વંવાધનોના મોગ્મ  જભીનના ષધઔાયો ભે (દદ્રયમાઆ ને જભીન) ને નાના ામ ે
ભાછીભાયી ષલસ્તાયો ને ડીને અલેરી જભીન, જભીન ષધઔાયો વંદબાભાં કાવ  ભષશરા ય ધ્માન અલાભા ંઅલે.  

• 5.4 યાજમોએ, તેભના ઔામદા નુવાય, ને ન્મ તભાભ ક્ષોએ જિય વંવાધનો ને નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામો દ્લાયા ભાણલાભાં 
અલતા જભીનના ષધઔાયો ને નાના ામે ભાછીભાયી ષલસ્તાયોના રૂદ્રઢખત ષધઔાયોને ધ્માનભાં યાકીન ેમોગ્મ શોમ ત્મા ં ઔામદેવય ઔામાઔાના 
ષધઔાયોના તભાભ સ્લરૂોનું યક્ષણ ઔયલુ ંજોઇએ ને અદય અલ જોઇએ. જમાયે જરૂયી શોમ, ત્માયે ઔામદેવય ઔામાઔાના ષધઔાયોના ષલષલધ 
સ્લરૂોનું યક્ષણ ઔયલા ભાટે, અ વય ભાટે ઔામદો ૂયો ાડલો જોઇએ. યાજમોએ ઔામદેવય ઔામાઔા ષધઔાયધાયઔો ને તેભના ષધઔાયોને 
કલા, યેઔોડા ઔયલા ને અદય અલા ભાટે મોગ્મ ખરાં રલેા જોઇએ. સ્થાષનઔ ધોયણો ને દ્ધષત, તેભજ સ્થાષનઔ રોઔો ને લંળીમ 
રગુભતી વષશત નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામો દ્લાયા ભત્સ્મઈદ્યોખ વંવાધનો ને જભીનની રૂદ્રઢખત થલા ન્મથા વંદખીની વુરબતાન ે
અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ઔામદા વાથે વુવંખત શોમ તે યીતે ભાન્મતા, અદય ને વુયષક્ષત ઔયલી જોઇએ. મુએન રી ને યાષ્ટ્રીમ થલા લંળીમ, 
ધાર્શભઔ ને બાાઔીમ રગુભતી વાથે વંફંષધત વ્મષક્તના ષધઔાયો યની ગોણાને મોગ્મ યીતે ધ્માનભાં રેલી જોઇએ. જમાં ફંધાયણીમ 
થલા ઔાનનૂી વુધાયા ભષશરાના ષધઔાયોને ભજફૂત ઔયે છે ને તેભને રૂદ્રઢ વાથ ેવંગાભાં ભૂઔે છે, ત્માં તભાભ ક્ષોએ રૂદ્રઢખત ઔામાઔા 
પ્રણારીભાં અલા પેયપાયોન ેવભાલલા ભાટે વશઔાય અલો જોઇએ. 

• 5.5 યાજમોએ સ્થાષનઔ જિય ને દદ્રયમાઔાંઠાની આઔોષવસ્ટભને ુનઃસ્થાષત, વંયક્ષણ, યક્ષણ ને વ્મલસ્થાન ઔયલા ભાટે નાના ામાના 
ભાછીભાયી વભુદામો ને પ્રાદેષળઔ રોઔોની બૂષભઔાને કલી જોઇએ. 

 



• 5.6 જમાં યાજમો ાણીની ભાષરઔી ધયાલે છે થલા ષનમંષરત ઔયે છે (ભત્સ્મઈદ્યોખના વંવાધનો વષશત) ને જભીન વંવાધનો, તેએ 

ન્મ ફાફતો ઈયાતં વાભાષજઔ, અર્શથઔ ને માાલયણીમ ઈદ્દેળોન ેધ્માનભા ંયાકીને અ વંવાધનોના ઈમોખ ને ઔામાઔાના ષધઔાયો 

નક્ઔી ઔયલા જોઇએ. યાજમોએ, રાખ ુડ ેતે યીત,ે જાશેય ભાષરઔીના વંવાધનોને ભાન્મતા અલી જોઇએ ને તેનુ ંયક્ષણ ઔયલુ ંજોઇએ, 

જેનો વાભૂષશઔ યીતે ઈમોખ ને વંિારન ઔયલાભાં અલે છે ને કાવ ઔયીન ેનાના ામે ભાછીભાયી વભુદામો દ્લાયા ઔયલાભાં અલે છે.  

• 5.7 ઔોડના અર્કટઔર 6.18 ને મોગ્મ ધ્માનભા ંરેતા, યાજમોએ જમા ંમોગ્મ શોમ ત્માં યાષ્ટ્રીમ ષધઔાયક્ષેર શેઠના ંાણીભા ંનાના ામ ે

ભત્સ્મારનની પ્રાથષભઔતા અલી જોઇએ, જેનો ઈદ્દળે  રોઔોના ંષલષલધ જૂથો, કાવ ઔયીન ેનફા જૂથો  ભાટ ેવભાન દ્રયણાભો શાંવર 

ઔયલાનો છે. જમા ં મોગ્મ શોમ, િોક્ઔવ ખરાં રેલા જોઇએ. નાના ામ ે ભત્સ્મોદ્યોખ ભાટે ષલષળષ્ટ ઝોનની યિના ને ભરીઔયણને 

ધ્માનભાં રેલુ ંજોઇએ.  ન્મ દેળો ઔે રીજા ક્ષો વાથે વંવાધનોની વુરબતા ંખેના ઔયાયો ઔયલાભા ંઅલ ેતે શેરાં નાના ામ ેભત્સ્મોદ્યોખ 

ંખે મોગ્મ ષલિાયણા ઔયલી જોઇએ. 

 

 



• 5.8 યાજમોએ યાષ્ટ્રીમ કાદ્ય વયુક્ષાના વંદબાભા ં જભીન, ભત્સ્મારન ને જંખરોના જલાફદાય ળાવન ય સ્લષૈછછઔ ભાખાદર્શળઔાની 

જોખલાઇને ધ્માનભાં યાકીન ેનાના ામ ેભત્સ્મારન વભુદામો ભાટે ભત્સ્મારન વંવાધનોની વભાન વુરબતા વય ફનાલલા ભાટ ે

ખરાં રેલા જોઇએ, જેભાં મોગ્મ, ુનઃષલતયણીમ વુધાયાનો વભાલેળ થામ છે. 

• 5.9 યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોન ેભનસ્લી યીતે શાંઔી ઔાઢલાભા ંન અલે ને તેભના 

ઔામદેવયના ષધઔાયોનુ ંઈલ્રંગન ન થામ. યાજમોએ સ્લીઔાયલુ ંજોઇએ ઔ ેનાના ામ ેભત્સ્મારન ષલસ્તાયોભાં ન્મ લયાળઔતાા તયપથી 

સ્ધાા લધી યશી છે ને નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામો, કાવ ઔયીન ેનફા ને લંષિત જૂથો, ગણીલાય ન્મ ક્ષેરો વાથેના વંગાભા ં

નફા ક્ષઔાય શોમ છે ને જો તેભની અજીષલઔાન ે  ન્મ ક્ષેરોના ષલઔાવ ન ેપ્રલૃષિ દ્લાયા જોકભ ઈબુ ંથામ તો તેભને ષલળે 

વશામની જરૂય ડી ળઔે છે. 

• 5.10 યાજમો ને ન્મ ક્ષોએ, નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોને વય ઔયી ળઔે તલેા ભોટા ામ ે ષલઔાવ પ્રોજેક્ટ્વના ભરીઔયણ 

શેરાં, વય ભ્માવો દ્લાયા વાભાષજઔ, અર્શથઔ ને માાલયણીમ વયોન ેધ્માનભા ંરેલી જોઇએ, ને યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય, અ 

વભુદામો વાથ ેવયઔાયઔ ને થાૂણા યાભળા ઔયલો જોઇએ. 

 



• 5.11 યાજમોએ નફા ને શાંષવમાભાં ધઔરેામેરા રોઔો વષશત નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામો ન ેવ્મષક્તન,ે ષનષ્ક્ષ ને વક્ષભ 

ન્માષમઔ ને લશીલટી વંસ્થા ભાયપતે યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય ઔામાઔાના ષધઔાયો યના ષલલાદોના ષનયાઔયણ ભાટ ેવભમવય, લાજફી 

ને વયઔાયઔ ભાધ્મભોની વુરબતા યૂી ાડલી જોઇએ. જેભાં અ પ્રઔાયના ષલલાદોના ષનયાઔયણના લઔૈષલ્ઔ ભાધ્મભોનો વભાલેળ થામ 

છે ને તે યૂી ાડલી જોઇએ.  વયઔાયઔ ઈામો, જેભાં મોગ્મ યીતે ીર ઔયલાના ષધઔાયનો  વભાલેળ થઇ ળઔે છે. અલા ઈામો  

યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય તાત્ઔાષરઔ ભરભા ંભૂઔલા જોઇએ ન ે તેભાં ુન:સ્થાન, વ્માજફી લતય ને ક્ષષતરૂ્શતનો વભાલેળ થઇ ળઔે 

છે. 

• 5.12 યાજમોએ  ઔદુયતી અપતો થલા વળસ્ર વંગાન ે રીધ ે ષલસ્થાષત થમેરા  નાના ામ ે ભાછીભાયી વભુદામો ભાટ ે યંયાખત 

ભાછીભાયી ભેદાનો ને દદ્રયમાઔાંઠાની જભીનો તેભજ ભત્સ્માર વંવાધનોના ટઔાઈણા ભાટ ે  વરુબતા ુનઃસ્થાષત ઔયલાનો પ્રમાવ 

ઔયલો જોઇએ.  યાજમોએ તેભના જીલન ને અજીષલઔાના ુન: ર્શનભાાણ ભાટે ભાનલાષધઔાયના ખબંીય ઈલ્રંગનથી પ્રબાષલત ભાછીભાયી 

વભુદામોને ટેઔો અલા ભાટ ે ષભઔેષનઝમ્વ સ્થાષત ઔયલો જોઇએ. અલા ખરાભાં ભષશરા વાભેના ઔોઇણ પ્રઔાયના બેદબાલને 

નાફૂદ ઔયલાનો વભાલેળ થલો જોઇએ. 

 



 

5b. ટઔાઈ સ્રોત વ્મલસ્થાન (Sustainable resource management) 

 

• 5.13 ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન વાથ ેવઔંામેરા રોઔો ને તભાભ યાજમોએ ભત્સ્મારન વંવાધનોના રાંફા ખાાના વંયક્ષણ ને 

સ્થામી ઈમોખ ભાટ ેખરા ંરલેા જોઇએ તથા  કાદ્ય ઈત્ાદન ભાટ ેઆઔોરોજીઔર પાઈન્ડેળનને વુયષક્ષત ઔયલું જોઇએ. તભેણે યાષ્ટ્રીમ ને 

અંતયયાષ્ટ્રીમ ઔામદા  શેઠ તેભની શારની જલાફદાયી ને વંષશતા વષશત સ્લૈષછછઔ પ્રષતફદ્ધતા વાથે વુવંખત યશીન ે ઈષિત 

વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ ને તેનો ભર ઔયલો જોઇએ, જે નાના  ામે ભત્સ્મારનની જરૂદ્રયમાતો ને 

તઔોન ેમોગ્મ ભાન્મતા અે છે.  

• 5.14 ફધા ક્ષોએ સ્લીઔાયલું જોઇએ ઔ ેષધઔાયો ને જલાફદાયી એઔવાથ ેઅલે છે; ઔામાઔાના ષધઔાયો પયજો દ્લાયા વંતુષરત 

થામ છે, રાંફા ખાાના વંયક્ષણ ને વવંાધનોના ટઔાઈ ઈમોખ ને જાલણીન ેટેઔો અે છે ને કાદ્ય ઈત્ાદન ભાટ ેઆઔોરોજીઔર 

પાઈન્ડેળનને જાલ ેછે. નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખભાં ભાછીભાયીની એલી દ્ધષતનો ઈમોખ ઔયલો જોઆએ ઔે જે જિય માાલયણ ને 

તેની વાથ ેવંઔામેરી પ્રજાષતને છાભાં છંુ નુઔવાન ઔયે. ને વંવાધનના ટઔાઈણાન ેજાલે ને ટેઔો અે.  

 



• 5.15 યાજમોએ નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોને તેભના ઔામદેવયના ઔામાઔાના ષધઔાયો ને પ્રણારી, ઔ ેજે તેભની વુકાઔાયી ભાટે 

અધાય યાકે છે ને યંયાખત યીતે તેભની અજીષલઔા ભાટે ઈમોખભાં રેલામ છે તેલા વંવાધનોના વંિારનને ધ્માનભાં યાકીને, તેભાં બાખ રેલા 

ને જલાફદાયી રેલા ભાટે વુષલધા, તારીભ ને ટેઔો અલો જોઇએ. તે ભુજફ યાજમોએ નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોને  તારીભ અલી 

જોઇએ - જેભાં ભષશરા, નફા ને શાંષવમાભાં ધઔેરાઆ ખમેરા જૂથોની વભાન બાખીદાયી ય ષલળે ધ્માન અલું જોઇએ - દ્રડઝાઆન, 

અમોજન ન,ે મોગ્મ યીત,ે વંયષક્ષત ષલસ્તાયો વષશત વ્મલસ્થાન ખરાંના ભરીઔયણભાં રેલા જોઇએ ઔે જે તેભની અજીષલઔાના ષલઔલ્ોન ે

વય ઔય ેછે. વશબાખી વ્મલસ્થાન પ્રણારી, જેભ ઔ ેવશ-વ્મલસ્થાન, યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય પ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ.  

• 5.16 યાજમોએ ભોષનટટયખ, ઔન્રોર એન્ડ વલેરન્વ (એભવીએવ) ષવસ્ટભની સ્થાનાની કાતયી ઔયલી જોઇએ થલા નાના ામ ે ભત્સ્મારન  

ભાટે રાખુ ડતી ને નઔુૂ શોમ તેલી શારની દ્ધષતના ભરીઔયણને પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. તેએ અ પ્રઔાયની વ્મલસ્થાને ટેઔો 

ૂયો ાડલો જોઇએ, જેભાં નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખના ઔરાઔાયોન ેમોગ્મ યીતે વાભેર ઔયલા જોઇએ ને વશ-વ્મલસ્થાનના વંદબાભાં વશબાખી 

વ્મલસ્થાને પ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ. યાજમોએ  દદ્રયમાઇ ને અંતદ્રયઔ આઔોષવસ્ટમ્વ ય નઔાયાત્ભઔ વય ઔયતી તભાભ પ્રઔાયની  ખયેઔામદેવય 

ને ષલનાળઔ ભાછીભાયી દ્ધષતને ટઔાલલા ને નાફૂદ ઔયલા વયઔાયઔ ષનયીક્ષણ ને ભરીઔયણ વ્મલસ્થા વુષનષશ્િત ઔયલી જોઇએ. 

યાજમોએ ભાછીભાયી પ્રલૃષિની નોંધણીભાં વુધાયો ઔયલાનો પ્રમાવ ઔયલો જોઇએ. નાના ામાના ભાછીભાયોએ એભવીએવ (MCS) પ્રણારીને ટેઔો 

અલો જોઇએ ને અ પ્રલૃષિના વ્મલસ્થાન ભાટે જરૂયી ભાષશતી યાજમના ભત્સ્મોદ્યોખ થોયીટીને ૂયી ાડલી જોઇએ. 

 

 



• 5.17 યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલુ ંજોઇએ ઔ ે વંફંષધત ક્ષો ને ષશતધાયઔોની વશ-વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થાના વંદબાભા ંબષૂભઔા  ને 
જલાફદાયી સ્ષ્ટ ઔયલાભાં અલ.ે  ન ેઔાનૂની યીતે ને વશભતી વાથ ેઅ પ્રદ્રિમાને વભથાન અલાભાં અલે. ફધા ક્ષો વંભત થમેરી 
ભેનેજભેન્ટ બૂષભઔા ધાયણ ઔયલા ભાટ ેજલાફદાય છે. તભાભ પ્રમાવો ઔયલા જોઇએ ઔે જેથી નાના ામ ેભત્સ્મોદ્યોખન ેવંફંષધત સ્થાષનઔ 
ને યાષ્ટ્રીમ વ્માલવાષમઔ વંખઠનો ને ભત્સ્મઈદ્યોખ વંસ્થાભા ંયજૂ ઔયલાભાં અલ ેને ષનણામ રલેાની ને ભત્સ્મઈદ્યોખ નીષત ષનભાાણ 
પ્રદ્રિમાભાં વદ્રિમણ ેબાખ ર.ે 

• 5.18 યાજમો ને નાના ામ ેભત્સ્મારન ઔયતાં રોઔોન ેવશ-વ્મલસ્થાનના વદંબાભા ંને જલાફદાય ભત્સ્મોદ્યોખન ેપ્રોત્વાશન અલા 
ભાટે, તેભના ષલષળષ્ટ જ્ઞાન, દ્રયપ્રેક્ષ્મ ન ેજરૂદ્રયમાતોભાં પાો અતા, ુરુો ને સ્રી ફંનેની બૂષભઔા ને વંડોલણીન ેપ્રોત્વાશન 
અલું જોઇએ, છી બર ેતે રણણી શેરાં, રણણી થલા રણણી છીની ઔાભખીયીભાં યોઔામેરા શોમ. તભાભ ક્ષોએ ભષશરાની 
વભાન બાખીદાયી વષુનષશ્િત ઔયલાની જરૂદ્રયમાત ય ષલળે ધ્માન અલુ ંજોઇએ, અ ઈદ્દેશ્મન ેપ્રાપ્ત ઔયલા ભાટે ષલળે ખરાંની રૂયેકા 
તૈમાય ઔયલી જોઇએ. 

• 5.19 જમા ંવયશદાયના ને ન્મ વભાન ભુદ્દા ષસ્તત્લ ધયાલે છે, દા.ત. લશેંિામેર ાણી ને ભત્સ્મારન વંવાધનો, યાજમોએ 
એ વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટે વાથ ેભીન ેઔાભ ઔયલું જોઇએ ઔ ેજેથી નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામોના ઔામાઔાના ષધઔાયોનુ ંયક્ષણ ઔયલાભા ં
અલે. 

 



 
6. વાભાષજઔ ષલઔાવ, યોજખાય ને ષળષ્ટ ઔામા (Social development, employment and decent work) 

 

• 6.1 તભાભ ક્ષોએ નાના ામે ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન ને ષલઔાવ ભાટે વંઔષરત, આઔોષવસ્ટભ ને વલાગ્રાશી ષબખભો ધ્માનભાં રેલા 

જોઇએ ઔ ેજે અજીષલઔાની જદ્રટરતાને ધ્માનભા ંરે છે. નાના ામ ેભાછીભાયી ઔયતા વભુદામો વળક્ત ફને ને તેભના ભાનલાષધઔાયોનો 

અનંદ ભાણી ળઔે તેની કાતયી ઔયલા ભાટે વાભાષજઔ ને અર્શથઔ ષલઔાવ ય મોગ્મ ધ્માન અલાની જરૂય ડી ળઔે છે. 

• 6.2 યાજમોએ ભાનલ વંવાધન ષલઔાવભાં યોઔાણન ેપ્રોત્વાશન અલું જોઇએ, જેભ ઔે અયોગ્મ, ષળક્ષણ, વાક્ષયતા, દ્રડષજટર આન્ઔરૂઝન 

ને ટેઔષનઔર પ્રઔષૃતની ન્મ ઔુળતા ઔ ે જે ભત્સ્મારન વંવાધનોભાં લધાયાના ભૂલ્મનુ ં વજાન ઔય ે તેભજ જાખૃષત રાલ.ે યાજમોએ 

ઈિયોિય એ વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટ ે ખરા ં રલેા જોઇએ ઔે નાના ામ ે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોના વભ્મોન ે યાષ્ટ્રીમ ને ેટાયાષ્ટ્રીમ 

ખરા ભાયપતે અ ને ન્મ અલશ્મઔ વલેાની યલડે તલેી વુરબતા ભી યશે, જેભા ંમાાપ્ત અલાવ, વરાભત ને અયોગ્મપ્રદ 

શોમ તેલી ભૂબૂત સ્લછછતા, વ્મષક્તખત ને ગયેર ુ ઈમોખ ભાટ ે ીલાનું ળધુ્ધ ાણી ને ઉજાાના સ્રોતોનો વભાલેળ થામ છે.  

ભષશરા, સ્લદેળી રોઔો ને નફા ન ેશાંષવમાભા ંધઔેરાઆ ખમેરા જૂથો વાથ ેપ્રાથષભઔતાૂણા વ્મલશાય - વેલા યૂી ાડલાભાં ને 

ષફન-બેદબાલ ને ન્મ ભાનલાષધઔાયોન ેવયઔાયઔ ફનાલલા ભાટે - જમા ંવભાન રાબોની કાતયી ઔયલા ભાટે જરૂયી શોમ ત્માં સ્લીઔાયલુ ં

જોઇએ ને પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. 

 



• 6.3 યાજમોએ નાના ામ ે ભત્સ્મારનભા ં ઔાભદાયો ભાટ ે વાભાષજઔ વયુક્ષાન ે પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. તેએ નાના ામે 
ભત્સ્મોદ્યોખની રાક્ષષણઔતાને ધ્માનભાં રેલી જોઇએ ને વભગ્રલેલ્મૂ િેઆન ય વુયક્ષા મોજના રાખુ ઔયલી જોઇએ. 

• 6.4 યાજમોએ ન્મ વેલાના ષલઔાવ ને વુરબતાન ેટેઔો અલો જોઇએ, જે નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામો ભાટે મોગ્મ છે, 
ઈદાશયણ તયીઔે, ફિત, ષધયાણ ને લીભા મોજનાના વંફંધભાં, અ પ્રઔાયની વેલાભા ંભષશરાની વરુબતા વષુનષશ્િત ઔયલા ય 
ષલળે બાય ભૂઔલો જોઇએ. 

• 6.5 યાજમોએ નાના ામ ેભત્સ્મારન ભૂલ્મ શ્ુંકરાભા ંપ્રલૃષિની વંૂણા શ્ેણીન ેઅર્શથઔ ને વ્માલવાષમઔ ઔાભખીયી તયીઔ ેકલી 
જોઇએ - રણણી શેરા ને છી ફંને. છી બર ેતે જિય લાતાલયણભાં શોમ ઔે જભીન ય શોમ; ુરુો દ્લાયા થલા સ્રી દ્લાયા 
શાથ ધયલાભા ંઅલ.ે ાટા-ટાઆભ, ઔેઝનર થલા જીલનષનલાાશ ભાટે અભ ફધી પ્રલષૃિ ધ્માનભા ંરેલી જોઇએ. કાવ ઔયીન ેરણણી 
છીના ભાછરી ઔાભદાયો ને નાના ામ ે ભત્સ્મઈદ્યોખભાં ભષશરાની લધુ વંલેદનળીર જૂથો ભાટે વ્માલવાષમઔ ષલઔાવની તઔોન ે
પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ.  

• 6.6 યાજમોએ પોભાર ને આન્પોભાર એભ ફંને ક્ષેરો વષશત તભાભ નાના ામે ભત્સ્મારન ઔાભદાયો ભાટે મોગ્મ ઔામાન ેપ્રોત્વાશન અલું 
જોઇએ. યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય નાના ામે ભત્સ્મારનના ટઔાઈણાને વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટ ેયાજમોએ પોભાર ને આન્પોભાર એભ ફંને 
ક્ષેરોભાં ભત્સ્મારન પ્રલૃષિને ધ્માનભાં રેલાભાં અલે તે વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટે મોગ્મ દ્રયષસ્થષત ઉબી ઔયલી જોઇએ. 

 

 



• 6.7 યાજમોએ નાના ામે ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોના જીલનધોયણના માાપ્ત સ્તય વુધી શોંિલાના ષધઔાયની પ્રોગ્રવેીલ દ્રયમરાઆઝેળન 
ને યાષ્ટ્રીમ ને અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ધોયણો નુવાય ઔાભ ઔયલા ભાટે ખરા ંરેલા જોઇએ. યાજમોએ નાના ામે ભત્સ્મારન વભુદામોભા ં
સ્થામી ષલઔાવ ભાટ ેવક્ષભ લાતાલયણ ઉબુ ંઔયલંુ જોઇએ. યાજમોએ દદ્રયમાઆ, તાજા ાણી ને જભીન ષલસ્તાયોના ઈમોખ ભાટ ેવલાવભાલેળઔ, 
ષફન-બેદબાલૂણા ને ભજફૂત અર્શથઔ નીષત નાલલી જોઇએ, જેથી નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામો ને ન્મ કાદ્ય ઈત્ાદઔો, કાવ 
ઔયીને ભષશરાને તેભના રેફોમુ અય, ભૂડી ને વ્મલસ્થાનભાંથી લાજફી લતય ભેલલાની ભંજૂયી અી ળઔામ ને ઔુદયતી વંવાધનોના 
વંયક્ષણ ને ટઔાઈ વ્મલસ્થાનને પ્રોત્વાષશત ઔયી ળઔામ. 

• 6.8 યાજમો ને ન્મ ષશતધાયઔોએ જરૂદ્રયમાત ભુજફ ને સ્થામી વંવાધનોના ઈમોખ ને અજીષલઔા લૈષલધ્મઔયણને ટેઔો અલા ભાટે નાના 
ામ ેભાછીભાયી વભુદામો ભાટ ેભત્સ્મારન-વંફંષધત પ્રલૃષિભાંથી અલઔ ઈયાંત ૂયઔ ને લૈઔષલ્ઔ અલઔ ેદા ઔયલાની તઔોના ષલઔાવને ટેઔો 
અલો જોઇએ. સ્થાષનઔ થાતરંોભાં નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખની બૂષભઔા ને વ્માઔ થાતંર વાથ ેેટાક્ષેરની બરક્વને ભાન્મતા અલાની ન ે
તેનો રાબ ભેલલાની જરૂય છે. નાના ામ ેભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોને વભુદામ અધાદ્રયત પ્રલાવન ને નાના ામે જલાફદાય જિયઈછેય 
જેલા ષલઔાવનો વભાન રાબ ભલો જોઇએ. 

• 6.9 તભાભ ક્ષોએ નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોના ુરુો ને સ્રી ભાટે ભાછીભાયી ઔયલા ને ખુના, બશવા, વંખદ્રઠત ખુનાકોયી 
પ્રલૃષિ, િાંષિમાખીયી (Piracy), િોયી, જાતીમ ળોણ, ભ્રષ્ટાિાય ને વિાના દુરુમોખથી ભુક્ત લાતાલયણભાં ભત્સ્મોદ્યોખ વંફષંધત પ્રલૃષિ 
શાથ ધયલા ભાટે દ્રયષસ્થષત ઈબી ઔયલી જોઇએ. તભાભ ક્ષોએ એલા ખરા ંરેલા જોઇએ ઔ ેજેનો શેત ુબશવાને નાફૂદ ઔયલાનો ને નાના 
ામે ભાછીભાયી વભુદામોભા ંઅલી બશવાનો બોખ ફનેરી ભષશરાનું યક્ષણ ઔયલાનો શોમ. યાજમોએ બશવા ને દુરુમોખનો બોખ ફનેરા રોઔો 
ભાટે ન્મામની વુરબતા વુષનષશ્િત ઔયલી જોઇએ, જેભાં ગય થલા વભુદામની ંદયનો ણ વભાલેળ થામ છે.  

 



• 6.10 યંયાખત ને રૂદ્રઢખત વિાભંડો વષશત યાજમો ને નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખના રોઔોએ નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખભાં સ્થાંતય ઔયનાયા 
ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોની બૂષભઔાને વભજલી, કલી ને તેનો અદય ઔયલો જોઇએ, ઔાયણ ઔે સ્થાંતય એ નાના ામ ે
ભત્સ્મોદ્યોખભાં વાભાન્મ અજીષલઔા વ્મૂશયિના છે. યાજમો ને નાના ામ ેભત્સ્મારન ઔયતાં ભાછીભાયોએ મોગ્મ ભાકું ઉબુ ં ઔયલા વશઔાય 
અલો જોઇએ, જેથી ભત્સ્મારન વંવાધનોના વાતત્મણૂા ઈમોખભાં વઔંામેરા ને યાષ્ટ્રીમ ઔામદા  નવુાય નાના ામે ભત્સ્મારનભા ં
સ્થાષનઔ વભુદામ અધાદ્રયત ભત્સ્મારન ળાવન ને ષલઔાવન ેનુઔવાન ન શોંિાડનાયા સ્થાંતય ઔયનાયાના લાજફી ને માાપ્ત વંઔરનન ે
ભંજૂયી અી ળઔામ. યાજમોએ યાષ્ટ્રીમ વયશદો ય નાના ામે ભત્સ્મારનભાં ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોના સ્થાંતયના વંફંધભાં તેભની 
વંફંષધત યાષ્ટ્રીમ વયઔાયો લછિે વંઔરનના ભશત્લને વભજલંુ જોઇએ. નીષત ને વ્મલસ્થાનનાં ખરાં નાના ામે ભત્સ્મારન વંસ્થા ન ે
વંસ્થા વાથે યાભળા ઔયીને નક્ઔી ઔયલા જોઇએ. 

• 6.11 યાજમોએ ભાછીભાયોની વયશદાયની ષશરિારના ંતખાત ઔાયણો ને દ્રયણાભોને કલા જોઇએ ને તેના ય ધ્માન અલુ ં
જોઇએ ને નાના ામે ભત્સ્મારનની વસ્ટેનીફીરીટીન ેવય ઔયતા વયશદાયના ભુદ્દાની વભજણભાં પાો અલો જોઇએ. 

• 6.12 યાજમોએ વ્માલવાષમઔ અયોગ્મના ભુદ્દા ને તભાભ નાના ામે ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોની મોગ્મ ઔામાઔાયી દ્રયષસ્થષતન ે
ધ્માનભાં રેલી જોઇએ ને તે વુષનષશ્િત ઔયલંુ જોઇએ ઔ ેજરૂયી ઔામદો ભરભાં છે ને યાષ્ટ્રીમ ઔામદા ને અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ધોયણો 
ને અંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનો નવુાય રાખુ ઔયલાભાં અલે છે, જેભાં ઔોઇ યાજમ ઔયાય ઔયનાય ક્ષઔાય છે, જેભ ઔે અર્શથઔ ય અંતયયાષ્ટ્રીમ ઔયાય, 
વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔષૃતઔ ષધઔાયો (અઆવીઆએવવીઅય) ને અંતયયાષ્ટ્રીમ શ્ભ વંખઠન (અઆએર)નાં પ્રસ્તુત વંભેરનો. તભાભ ક્ષોએ એ 
વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટે પ્રમત્નળીર યશેલુ ંજોઇએ ઔ ેવ્માલવાષમઔ અયોગ્મ ને વરાભતી એ ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન ને ષલઔાવની શેરોનો એઔ 
ષબન્ન બાખ છે. 

 



• 6.13 યાજમોએ ફજફયીથી ભજૂયીને નાફૂદ ઔયલી જોઇએ, ભષશરા, રુુો ને ફાઔોના દલેા-ફંધનને ટઔાલલું જોઇએ, ને 
નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ વષશત ભત્સ્મઈદ્યોખભાં ફજફયીથી ભજૂયીને વંૂણાણે નાફૂદ ઔયલાના શેતુથી ભાછીભાયો ને ભાછરી 
ઔાભદાયોના યક્ષણ ભાટ ેવયઔાયઔ ખરા ંરેલા જોઇએ. 

• 6.14 યાજમોએ નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોની જરૂદ્રયમાતોન ે શોંિી લલા ને રાબદામઔ ન ે મોગ્મ યોજખાયની વુષલધા યૂી 
ાડતી ળાા ન ે ળૈક્ષષણઔ વુષલધા ૂયી ાડલી જોઇએ ને તેન ે વક્ષભ ફનાલલી જોઇએ. મુલાનોન ે તેભની ઔાયદ્રઔદીની 
વંદખીનો અદય ઔયલો ને ફધા છોઔયા ને છોઔયી ને મુલાન ુરુો ને સ્રી ભાટે વભાન તઔો ૂયી ાડલી. 

• 6.15 નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખના રોઔોએ ોતાના ફાઔોના ને ભોટા ામે વભાજના બષલષ્મ ભાટે ફાઔોની વુકાઔાયી ને ષળક્ષણના 
ભશત્લને વભજલું જોઇએ. ફાઔોએ ળાાએ જલું જોઇએ, તભાભ ઔુટલેોથી વુયષક્ષત યશેલુ ંજોઇએ ને ફાઔના તભાભ ષધઔાયોનુ ં
વન્ભાન ઔયલું જોઇએ. 

• 6.16 તભાભ ક્ષોએ વભુિભા ંવરાભતીના ભુદ્દા ને યૂતી વરાભતી ાછના ફશુષલધ ઔાયણો (ઇનરેન્ડ ને દદ્રયમાઇ ભાછીભાયી) 
ની અવાવની જદ્રટરતાન ેકલી જોઇએ. અ ફધી ભાછીભાયીને રાખુ ડે છે. યાજમોએ નાના ામે ભત્સ્મારનભા ંભાછીભાયી 
ને દદ્રયમાઇ વુયક્ષાભા ં ઔાભ ઔયલા ભાટ ે એપએ, અઆએર ને આન્ટયનળેનર ભેદ્રયટાઆભ ખેનાઆઝેળન (અઆએભ) ની 
અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાખાદર્શળઔા વાથે વુવંખત શોમ તેલા ઈષિત યાષ્ટ્રીમ ઔામદા ને ષનમભનોનો ષલઔાવ, ભર ને ભરીઔયણ વુષનષશ્િત 
ઔયલું જોઇએ. 

 



• 6.17 યાજમોએ સ્લીઔાયલું જોઇએ ઔે નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ (અંતયદેળીમ ને દદ્રયમાઇ) ભાં વુધાયેરી દદ્રયમાઇ વરાભતી, જેભા ં
વ્માલવાષમઔ અયોગ્મ ને વરાભતીનો વભાલેળ થામ છે, તે વુવંખત ને વંઔષરત યાષ્ટ્રીમ વ્મૂશયિનાના ષલઔાવ ને ભરીઔયણ દ્લાયા 
શ્ેષ્ઠ યીત ેપ્રાપ્ત ઔયી ળઔામ છે, જેભાં ભાછીભાયોની ોતાની વદ્રિમ બાખીદાયી ન ેપ્રાદષેળઔ વંઔરનના તત્લો વાથ,ે મોગ્મ શોમ તે યીત ેપ્રાપ્ત 
ઔયી ળઔામ છે. તદુયાંત, નાના ામ ેભાછીભાયોના દદ્રયમાભા ંવરાભતીન ેણ ભત્સ્મોદ્યોખના વાભાન્મ વિંારનભા ંવંઔષરત ઔયલી જોઇએ. 
યાજમોએ ન્મ ફાફતોની વાથ ેવાથ ેયાષ્ટ્રીમ ઔસ્ભાત દ્રયોર્ટટખની જાલણી, દદ્રયમાઇ વયુક્ષા જાખૃષત ઔામાિભોની જોખલાઇન ેટઔેો યૂો 
ાડલો જોઇએ. જે નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખભાં દદ્રયમાઇ વુયક્ષા ભાટે મોગ્મ ઔામદાની યજૂઅત ઔયળે. અ પ્રદ્રિમાની બૂષભઔાભાં નુારન, 
ડેટા એઔરીઔયણ, તારીભ ને જાખૃષત ને ળોધ ને ફિાલ ઔાભખીયી લધાયલા ભાટે શારની વંસ્થા ને વભુદામ-અધાદ્રયત 
ભાકાન ે ભાન્મતા અલી જોઇએ. યાજમોએ નાના ામે જશાજો ભાટ ે દદ્રયમાભા ં ફિાલ ભાટે ભાષશતી ને ઔટોઔટીની રોઔળેન 
ષવસ્ટભની એક્વેવને પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. 

• 6.18 ઔરભ 25 વષશત યાષ્ટ્રીમ કાદ્ય વુયક્ષાના વંદબાભા ં જભીન, ભત્સ્મારન ને જંખરોના જલાફદાય લશીલટ ભાટે સ્લૈષછછઔ 

ભાખાદર્શળઔાને ધ્માનભા ં યાકીને, તભાભ ક્ષોએ અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલતાલાદી ઔામદા નુવાય વળસ્ર વંગાની ષસ્થષતભાં નાના ામ ે

ભત્સ્મારન ષશતધાયઔોના ભાનલાષધઔાયો ને ખૌયલનુ ં યક્ષણ ઔયલું જોઇએ, જેથી તે તેભની યંયાખત અજીષલઔાને અખ ધાલી 

ળઔે. તેભને વય ઔયતી ફાફતો ય ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાભાં તેભની વયઔાયઔ બાખીદાયીન ેવય ફનાલલી જોઇએ. 

 

 



7. લેલ્મ ૂિેઆન, ોસ્ટ શાયલસે્ટ ને લેાય (Value chains, post-harvest and trade) 

 

• 7.1 તભાભ ક્ષોએ ઔેષન્િમ બૂષભઔાને કલી જોઇએ ઔ ેરણણી છી નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખ વફવેક્ટય ને ભાિભયો ભૂલ્મ વાંઔભાં બૂષભઔા 

બજલ ેછે.  

• 7.2 તભાભ ક્ષોએ રણણી છીના વફવેક્ટયભાં ભષશરાની બૂષભઔાને કલી જોઇએ ને અલા ઔાભભાં ભષશરાની બાખીદાયીને વય 

ફનાલલા ભાટે વુધાયાને ટેઔો અલો જોઇએ. યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે ભષશરા ભાટે મોગ્મ વુષલધા ને વેલા 

જરૂદ્રયમાત ભુજફ ઈરધધ શોમ, જેથી ભષશરા રણણી છીના વફવેક્ટયભાં તેભની અજીષલઔા જાલી ળઔે ને તેભાં લધાયો ઔયી ળઔે. 

• 7.3 યાજમોએ મોગ્મ ભાકા, વખંઠનાત્ભઔ ભાકાં ને ક્ષભતા ષલઔાવભાં યોઔાણને પ્રોત્વાશન અલંુ જોઇએ, યોઔાણ ૂરુ ંાડલંુ જોઇએ ને 

વક્ષભ ફનાલલંુ જોઇએ, જેથી શયલેસ્ટ છીના નાના ામે ભત્સ્મ ઈદ્યોખને ટેઔો અી ળઔામ, જેથી ષનઔાવ ને સ્થાષનઔ ફજાયો એભ ફંને ભાટે 

વાયી ખુણલિાની ભાછરી ને ભત્સ્મ ઈત્ાદનોનું ઈત્ાદન જલાફદાય ને ટઔાઈ યીતે ઔયી ળઔામ. 

• 7.4 યાજમો ને ષલઔાવરક્ષી બાખીદાયોએ વંખઠનોના યંયાખત સ્લરૂોને કલા જોઇએ ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોની ને તેભની 

અલઔ ને અજીષલઔા લધાયલા ભાટે ભૂલ્મ શ્ુંકરાના તભાભ તફક્ઔાભાં તેભના માાપ્ત વંખઠનાત્ભઔ ને ક્ષભતા ષલઔાવને પ્રોત્વાશન અલું. 

યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય વુયક્ષા, વશઔાયી ભંડી, નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખ ક્ષરેની વ્માલવાષમઔ વંસ્થા ને ન્મ વખંઠનાત્ભઔ ભાકા, 

તેભજ ભાઔેટટખ ષભઔેષનઝમ્વ, દા.ત. શયાજી, જેભ ઔ ેમોગ્મ શોમ તે યીતે સ્થાના ને ષલઔાવ ભાટે ટેઔો અલો જોઇએ. 

 



• 7.5 તભાભ ક્ષોએ શાયલેસ્ટ છીના નઔુવાન ને ફખાડને ટાલો જોઇએ ન ે ભૂલ્મ વંલધાન વજાલાના ભાખો ળોધલા જોઇએ, શારની 

યંયાખત ને સ્થાષનઔ કિા-ઔામાક્ષભ તઔનીઔો, સ્થાષનઔ નલીનતા ને વાંસ્ઔૃષતઔ યીતે મોગ્મ ટેઔનોરોજી સ્થાનાંતયણ ય ણ ષનભાાણ ઔયલુ ં

જોઇએ. આઔોષવસ્ટભ ષબખભની ંદય માાલયણની િષષ્ટએ ટઔાઈ દ્ધષતને પ્રોત્વાશન અલુ ં જોઇએ, ઈદાશયણ તયીઔે, નાના ામ ે

ભાછરીના વંિારન ને પ્રદ્રિમાભા ંઆનુટ્વ (ાણી, ઇંધણ, લખેયે)નો ફખાડ ટઔાલલો જોઇએ. 

• 7.6 યાજમોએ સ્થાષનઔ, યાષ્ટ્રીમ, પ્રાદેષળઔ ને અંતયયાષ્ટ્રીમ ફજાયો વુધી શોંિ વુરબ ઔયલી જોઇએ તથા નાના ામે ભત્સ્મારન ઈત્ાદનો ભાટે 

વભાન ને ષફન-બેદબાલૂણા લેાયને પ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ. ષલશ્લ લેાય વંખઠન (ડધલ્મુટી) શેઠના ઔયાયોને ધ્માનભા ંયાકીને, જમા ં

મોગ્મ શોમ ત્મા ંડધલ્મુટીના વભ્મોના ષધઔાયો ને જલાફદાયીને ધ્માનભાં યાકીને યાજમએ લેાય ષનમભનો ને પ્રદ્રિમા પ્રસ્તુત ઔયલા 

વંમુક્તણે ઔાભ ઔયલુ ંજોઇએ, જે કાવ ઔયીને નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખભાંથી ઈત્ાદનોભાં પ્રાદેષળઔ લેાયને ટેઔો અે.   

• 7.7 યાજમોએ ભાછરી ને ભત્સ્મ ઈત્ાદનોભાં અંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયની વય તથા સ્થાષનઔ નાના ામે ભાછીભાયો, ભાછરી ઔાભદાયો ને તેભના 

વભુદામો ય લર્કટઔર આષન્ટગ્રેળનની વય ય મોગ્મ ષલિાયણા ઔયલી જોઇએ. યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલંુ જોઇએ ઔે અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાછરીના 

લેાય ને ષનઔાવ ઈત્ાદનને પ્રોત્વાશન અલાથી એલા રોઔોની ોઔતત્લોની જરૂદ્રયમાતો ય પ્રષતઔૂ વય ન ડે, જેભના ભાટે ોઔ 

અશાય, તેભના અયોગ્મ ને વુકાઔાયી ભાટે ભાછરી ભશત્ત્લૂણા છે ને જેભના ભાટે અશાયના ન્મ તુરનાત્ભઔ સ્રોતો વયતાથી ઈરધધ 

ઔે ોવામ તેલા નથી. 

 



• 7.8 યાજમો, નાના ામે ભત્સ્મારન ઔયનાય રોઔોએ ને લેલ્મ ૂિેઇન વાથે જોડામેરા રોઔોએ સ્લીઔાયલુ ંજોઇએ ઔ ેઅંતયયાષ્ટ્રીમ લેાયના રાબોનુ ં
મોગ્મ યીતે ષલતયણ થલુ ંજોઇએ. યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔ ેફજાયની ભાખને ઔાયણે લધ ુડતા ળોણને ટઔાલલા ભાટે વયઔાયઔ 
ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન વ્મલસ્થા ઉબી ઔયલાભાં અલે, ઔાયણ ઔ ેજે ભત્સ્મારન વંવાધનોની ષસ્થયતા, કાદ્ય વુયક્ષા ને ોણને જોકભભા ં
ભૂઔી ળઔે છે. અ પ્રઔાયની ભત્સ્મારન વ્મલસ્થાન પ્રણારીભાં શાયલેસ્ટ છીની જલાફદાય દ્ધષત, એલી નીષત ને ખરાનંો 
વભાલેળ થલો જોઇએ, ઔે જેથી ષનઔાવની અલઔને વભગ્ર ભૂલ્મ શ્ુંકરાભાં વભાન યીત ેનાના ામે ભાછીભાયો ને ન્મોને વભાન યીતે રાબ ભી 
ળઔે. 

• 7.9 યાજમોએ માાલયણ, વાભાષજઔ ને ન્મ પ્રસ્તુત ભૂલ્માંઔન વષશતની નીષત ને પ્રદ્રિમા નાલલી જોઇએ, જેથી એ વુષનષશ્િત 
ઔયી ળઔામ ઔ ેમાાલયણ ય અંતયયાષ્ટ્રીમ લેાય દ્લાયા થતી ષલયીત વયો, નાના ામ ેભત્સ્મારન વંસ્ઔૃષત, અજીષલઔા ને કાદ્ય વુયક્ષા વાથે 
વંફંષધત ષલળે જરૂદ્રયમાતોને વભાનરૂ ેધ્માનભાં રેલાભાં અલે. વંફંષધત ષશસ્વેદાયો વાથે યાભળાએ શેઝ નીષત ને ઔામાલાશીનો એઔ બાખ 
શોલો જોઇએ. 

• 7.10 યાજમોએ નાના ામે ભત્સ્મારન લેલ્મ ૂિેઇનભા ંષશતધાયઔો ભાટે તભાભ ફજાય ને લેાયી ભાષશતીની એક્વેવને વક્ષભ ફનાલલી જોઇએ. 
નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખના ષશસ્વેદાયો ફજાયની ફદરાતી દ્રયષસ્થષતને નુઔૂ થલાભા ંભદદરૂ થલા ભાટ ેવભમવય ને વિોટ ફજાય ભાષશતી 
ભેલલા વક્ષભ શોલા જોઇએ. ક્ષભતા ષલઔાવ ણ જરૂયી છે,  ઔ ેજેથી તભાભ નાના ામે ભત્સ્મારન વાથે વંઔામેરા રોઔો ને કાવ ઔયીન ે
ભષશરા ને લંષિત ને શાંષવમાભાં ધઔરેાઇ ખમેરા જૂથો લૈષશ્લઔ ફજાયના પ્રલાશો ને સ્થાષનઔ દ્રયષસ્થષતની તઔોને નઔુૂ થઇ ળઔે ન ે
તેભાંથી વભાનરૂે રાબ ભેલી ળઔે ને વાથે વાથે ઔોઇ ણ વંબષલત નઔાયાત્ભઔ વયોને ગટાડી ળઔે. 

 



8. જાષત વભાનતા (Gender equality) 

 

• 8.1 તભાભ ક્ષોએ સ્લીઔાયલું જોઇએ ઔે જાષત વભાનતા પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટ ેતભાભ રોઔો ભાટે નક્ઔય પ્રમાવોની જરૂય છે ન ેજાષત ભુખ્મ 

પ્રલાશની તભાભ નાના ામાના ભત્સ્મઈદ્યોખ ષલઔાવ વ્મૂશયિનાનો એઔ ષબન્ન બાખ શોલો જોઇએ. જાષત વભાનતા પ્રાપ્ત ઔયલા 

ભાટેની અ વ્મૂશયિના ભાટ ેષલષલધ વાંસ્ઔૃષતઔ વદંબોભા ંષલષલધ ષબખભોની જરૂય છે ને એલી પ્રથાને ડઔાયલી જોઇએ ઔે જે 

ભષશરા ભાટ ેબેદબાલૂણા છે. 

• 8.2 યાજમોએ અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ઔામદા શેઠ તેભની જલાફદાયીનુ ં ારન ઔયલુ ંજોઇએ ને વંફંષધત ભાધ્મભોનો ભર 

ઔયલો જોઇએ.  વીઇડીએડફલ્મુ (Convention on the Elimination of  All Forms of  Discrimination Against 

Women), ફેઆબજખ ગોણા ને પ્રેટપોભા પોય એક્ળનન ેધ્માનભા ંયાકલુ ંજોઇએ. યાજમોએ નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખની નીષત ભાટ ે

ષનણામ રલેાની પ્રદ્રિમાભા ંભષશરાની વભાન બાખીદાયી થામ એલા પ્રમાવો ઔયલા જોઇએ. યાજમોએ ભષશરા પ્રત્મેના બેદબાલને દયૂ 

ઔયલા ભાટ ેિોક્ઔવ ખરાં રલેા જોઇએ, કાવ ઔયીન ેભષશરા ભાછરી ઔાભદાયો ને તેભની વંસ્થા ભાટે ને તેભના ભરીઔયણ ય 

દેકયેક યાકલા ભાટ ેજગ્મા ઈબી ઔયલી જોઇએ. ભષશરાને ભત્સ્મારન વંસ્થાભાં બાખ રેલા ભાટે પ્રોત્વાષશત ઔયલા જોઇએ.  

 

 



• 8.3 યાજમોએ જાષત વભાનતાને વભજલા ભાટે નીષત ને ઔામદા સ્થાષત ઔયલા જોઇએ ને મોગ્મ યીત ેવાભાષજઔ, અર્શથઔ ને 

વાંસ્ઔૃષતઔ ાવાન ે ધ્માનભા ં યાકીને જાષત વભાનતા વાથે વુવંખત શોમ તેલા ઔામદા, નીષત ને ખરાંને નાલલા જોઇએ. 

યાજમોએ જાષત વભાનતા પ્રાપ્ત ઔયલા ભાટેના ખરાના ભરીઔયણભાં અખ યશેલું જોઇએ. તેભજ ષલસ્તયણ સ્ટાપ તયીઔ ેરુુો ને 

સ્રી ફંનેન ેબયતી ઔયીન ેને ભત્સ્મઈદ્યોખ વાથ ેવંફંષધત ઔાનૂની વશામ વષશત ષલસ્તયણ ને તઔનીઔી વલેાભાં ુરુો ને સ્રી 

ફંનેન ેવભાન એક્વેવ ભે તે વુષનષશ્િત ઔયલુ ંજોઇએ. તભાભ ક્ષોએ ભષશરાનો દયજજો વુધાયલા ને જાષત વભાનતા પ્રાપ્ત ઔયલા 

ભાટે ઔામદા, નીષત ને દ્રિમાની વયનુ ંભૂલ્માંઔન ઔયલા ભાટે ભૂલ્માંઔન પ્રણારી ષલઔવાલલા ભાટે વશમોખ ઔયલો જોઇએ. 

• 8.4 તભાભ ક્ષોએ નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખભાં ભષશરાના ઔામા ભાટે મોગ્મ ને ભશત્લની લધુ વાયી ટેઔષનઔર વલેાના ષલઔાવને 

પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ. 

 



9. અષિના જોકભો ને અફોશલા દ્રયલતાન (Disaster risks and climate change) 

 

• 9.1 યાજમોએ સ્લીઔાયલુ ં જોઇએ ઔે અફોશલાભાં દ્રયલતાનનો વાભનો ઔયલા ભાટ,ે જેભાં સ્થામી નાના ામ ે ભત્સ્મારનના ં વંદબાનો 

વભાલેળ થામ છે, તેભા ં અફોશલાભાં દ્રયલતાન ય વંમુક્ત યાષ્ટ્રનાં ભાકાખત વંભેરન (UNFCCC) ના ં ઈદ્દેળો, ષવદ્ધાંતો ને 

જોખલાઇને નુરૂ તાત્ઔાષરઔ ને ભશત્લઔાંક્ષી ખરા ં રલેાની જરૂય છે. જેભાં મુનાઆટેડ નેળન્વ ઔોન્પયન્વ ન વસ્ટેઆનેફર 

ડેલરભેન્ટ (RIO+20) થી અેર ડોક્મુભેન્ટ ‘The future we want’ ને ધ્માનભા ંરેલાભાં અલળે. 

 

• 9.2 તભાભ ક્ષોએ નાના ામ ે ભત્સ્મોદ્યોખ ય ઔદુયતી ન ેભાનલ-પ્રેદ્રયત અષિ ને અફોશલા દ્રયલતાનની ષલષબન્ન વયન ે

કલી જોઇએ ને ધ્માનભા ંરલેી જોઇએ. યાજમોએ ભત્સ્મારનભાં અફોશલા દ્રયલતાનન ેશોંિી લલા નીષત ને મોજના 

ષલઔવાલલી જોઇએ.  તેભજ સ્થાષનઔ રોઔો, ુરુો ને ભષશરા વષશતના ભાછીભાયી વભુદામો વાથે વંૂણા ને વયઔાયઔ યાભળા 

ઔયીન,ે નફા ને શાંષવમાભા ંધઔેરામેરા જૂથો ય ષલળે ધ્માન અલુ ંજોઇએ. જમા ંઅફોશલાભા ંદ્રયલતાનની કાદ્ય વુયક્ષા, ોણ, 

અલાવ ને અજીષલઔા ભાટે કાવ વય થઇ ળઔે છે એલા નાના ટાુ ય યશેતા નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોન ેકાવ વશામ 

અલી જોઇએ.  

 



• 9.3 નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખભાં અષિના જોકભો ને અફોશલાભાં દ્રયલતાનને શોંિી લલા ભાટે તભાભ ક્ષોએ વંઔષરત ને 

વંૂણા ષબખભોની જરૂદ્રયમાતને કલી જોઇએ. યાજમોએ ને વંફંષધત ક્ષોએ પ્રદૂણ, દદ્રયમાદ્રઔનાયાનુ ંધોલાણ ન ેભાનલપ્રેદ્રયત 

ષફન-ભત્સ્મારન વફંંષધત દ્રયફોને ઔાયણે દદ્રયમાદ્રઔનાયાના યશેઠાણોને નષ્ટ ઔયલા જેલા ભુદ્દાનું વભાધાન ઔયલા ખરા ંરેલા જોઇએ. 

અલી બિતા ભાછીભાયી વભુદામોની અજીષલઔા તેભજ અફોશલા દ્રયલતાનની વંબષલત વયોને સ્લીઔાયલાની તભેની ક્ષભતાને 

ખંબીયતાથી નફી ાડે છે. 

• 9.4 મોગ્મ શોમ ત્મા ં યાજમોએ અફોશલા દ્રયલતાન થલા ઔદુયતી ને ભાનલ-પ્રેદ્રયત અષિથી વયગ્રસ્ત નાના ામ ેભાછીભાયી 

વભુદામોને વશામ ઔયલા ને ટેઔો અલાનું ષલિાયલુ ંજોઇએ.   

• 9.5 નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખન ેવય ઔયતી ભનુષ્મ દ્લાયા થતી અષિના દ્રઔસ્વાભાં જે તે વ્મષક્તને જલાફદાય ઠેયલલી જોઇએ. 

 



• 9.6 તભાભ ક્ષોએ ભાછરીની પ્રજાષત ને જ્થા, ભાછરીની ખુણલિા ને શાયલેસ્ટ છીના ને લેાયના વફવેક્ટય ય અફોશલા 
દ્રયલતાન ને અષિની વયને ધ્માનભા ંરેલી જોઇએ તેભજ ફજાયના અઈટરેટ્વના વંદબાભાં વયોન ે ધ્માનભા ંરેલી જોઇએ. 
યાજમોએ નઔાયાત્ભઔ વયોન ેગટાડલા ભાટ ેવભામોજનના ંખરાંભાં નાના ામ ેભત્સ્મારનના ંષશતધાયઔોન ેટેઔો યૂો ાડલો જોઇએ. 
જમાય ેનલી ટેઔનોરોજી દાકર ઔયલાભાં અલે છે, ત્માયે તે પ્રજાષત, ઈત્ાદનો ને ફજાયોભાં બષલષ્મના પેયપાયો ને અફોશલાની 
ષબન્નતા ભાટ ેફ્રેષક્વષફષરટી ને નુઔૂર શોલી જરૂયી છે. 

• 9.7 યાજમોએ એ વભજલું જોઇએ ઔ ેનાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખભાં ઔટોઔટીની પ્રષતદ્રિમા ને અષિની વજજતા ઔલેી યીત ેવંફંષધત છે 
ને યાશત-ષલઔાવ ઔોષન્ટનભ ઔન્વેપ્ટ રાખુ ઔયલું જોઇએ. ઔટોઔટીના વભગ્ર ખાાભા ંરાંફા ખાાના ષલઔાવના ઈદ્દેળોન ેધ્માનભા ંરેલાની 
જરૂય છે, જેભાં તાત્ઔાષરઔ યાશતના તફક્ઔાનો ણ વભાલેળ થામ છે ને ુનલાવન, ુન:ર્શનભાાણ ને ુનઃપ્રાષપ્તભા ંબષલષ્મના વંબષલત 
જોકભો વાભ ેલયોષધઔતાને ગટાડલા ભાટેની દ્રિમાનો વભાલેળ થલો જોઇએ. અષિના પ્રષતવાદ ને ુનલાવનભા ં'ષફબલ્ડખ ફઔે 
ફેટય' ના ઔન્વેપ્ટને રાખુ ઔયલું જોઇએ.  

• 9.8 તભાભ ક્ષોએ અફોશલાભા ંદ્રયલતાન વાથ ેવંફંષધત પ્રમાવોભા ંનાના ામે ભત્સ્મારનની બૂષભઔાને પ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ ને 
ેટાક્ષેરભાં ઉજાા ઔામાક્ષભતાન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ ને તેન ેટઔેો અલો જોઇએ, જેભા ંલેલ્મૂ િઇેન, શાયલેસ્ટ છી, ભાઔટેટખ ને 
ષલતયણનો વભાલેળ થામ છે. 

 



Part 3 

વક્ષભ લાતાલયણની કાતયી ઔયલી ને ભરીઔયણને ટેઔો અલો  

(Ensuring an enabling environment and supporting implementation) 

 
• 10. નીષતખત વુવંખતતા, વંસ્થાખત વંઔરન ને ઔોરોબ્રેળન (Policy coherence, institutional coordination and 

collaboration) 

 

• 10.1 યાજમોએ ન્મ ફાફતોની વાથે વાથે યાષ્ટ્રીમ ઔામદાના વદંબાભાં નીષત વુવંખતતાની જરૂદ્રયમાતને કલી જોઇએ ને તેના તયપ ઔાભ 
ઔયલુ ંજોઇએ; અંતયયાષ્ટ્રીમ ભાનલાષધઔાય ઔામદો; ન્મ અંતયયાષ્ટ્રીમ વાધનો, જેભાં સ્લદેળી રોઔો વાથે વંફષંધત વાધનોનો ણ વભાલેળ થામ છે; 
અર્શથઔ ષલઔાવની નીષત; ઉજાા, ષળક્ષણ, સ્લાસ્્મ ને ગ્રાભીણ નીષત; માાલયણીમ વંયક્ષણ; કાદ્ય વુયક્ષા ને ોણ નીષત; શ્ભ ને 
યોજખાય નીષત; લેાય નીષત; અષિ જોકભ વ્મલસ્થાન (ડીઅયએભ) ને અફોશલા દ્રયલતાન નઔુરૂન (વીવીએ) નીષત; 
ભત્સ્મારન વુરબતાની વ્મલસ્થા; ને ભત્સ્મારન ક્ષરેની ન્મ નીષત, મોજના, ઔામો ને યોઔાણોનો વભાલેળ થામ છે, જેથી નાના ામ ે
ભાછીભાયી વભુદામોભા ંવલાુંખી ષલઔાવને પ્રોત્વાશન ભે. જાષત વભાનતા ને વભાનતા વુષનષશ્િત ઔયલા ય ષલળે ધ્માન અલુ ંજોઇએ. 

• 10.2 યાજમોએ, મોગ્મ યીતે, લઔાળી અમોજન ષબખભો ષલઔવાલલા ને તેનો ઈમોખ ઔયલો જોઇએ, જેભાં અંતદ્રયઔ ને દદ્રયમાઆ 
લઔાળીમ અમોજનનો વભાલેળ થામ છે, જે નાના ામે ભત્સ્મઈદ્યોખના ષશતો ને વઔંષરત દદ્રયમાઔાંઠાના ઝોન વ્મલસ્થાનભાં બૂષભઔાન ે
ધ્માનભાં રે છે. યાભળા, વશબાષખતા ને પ્રિાય દ્લાયા, જાષત-વંલેદનળીર નીષત ને ષનમંષરત લઔાળીમ અમોજન યના ઔામદાને મોગ્મ 
યીતે ષલઔષવત ઔયલા જોઇએ. જમાં મોગ્મ શોમ ત્મા,ં ઓિાદ્રયઔ અમોજન પ્રણારીએ નાના ામે ભાછીભાયી ને રૂદ્રઢખત ઔામાઔા પ્રણારી 
ધયાલતા ન્મ વભુદામો દ્લાયા ઈમોખભા ં રેલાતા અમોજન ને પ્રાદેષળઔ ષલઔાવની દ્ધષત ને તે વભુદામોની ંદય ષનણામ રેલાની 
પ્રદ્રિમાને ધ્માનભાં રેલી જોઇએ. 

 



• 10.3 દદ્રયમાઆ ને અંતદ્રયઔ આઔોષવસ્ટભ ષબખભના સ્લાસ્્મને વય ઔયતી નીષતના વભન્લમને વુષનષશ્િત ઔયલા યાષ્ટ્રીમ ઔામદા 

નુવાય યાજમોએ િોક્ઔવ નીષતખત ખરાં રેલા જોઇએ. 

• 10.4 યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે ભત્સ્મારન નીષત પ્રણારીખત ષબખભનો ઈમોખ ઔયીન ે વંતુષરત નાના ામ ે

ભત્સ્મારન ને બૂકભયા ને ખયીફી નાફૂદી ભાટે રાંફા ખાાનંુ ષલઝન પ્રદાન ઔયે. ભત્સ્મારન ભાટે એઔદંય નીષતખત ભાકું નાના 

ામે ભત્સ્મારન ને ભાનલ ષધઔાયો ભાટે રાંફા ખાાના ષલઝન ને નીષતખત ભાકા વાથ ેવુવંખત શોલું જોઇએ, જેભાં લંષિત ને 

શાંષવમાભા ંધઔેરાઇ ખમેરા રોઔો ય ષલળે ધ્માન અલું જોઇએ. 

• 10.5 યાજમોએ વંસ્થાખત ભાકા ને જોડાણો સ્થાષત ઔયલા જોઇએ ને તેન ેપ્રોત્વાશન અલું જોઇએ, જેભા ંસ્થાષનઔ, યાષ્ટ્રીમ, 

પ્રાદષેળઔ, લૈષશ્લઔ જોડાણો ને નેટલઔાનો વભાલેળ થામ છે. જે નીષતખત વુવંખતતા, અંતય-ક્ષેરીમ જોડાણ ને ભત્સ્મારન ક્ષેરભાં 

વંૂણા ને વલાવભાલળેઔ આઔોષવસ્ટભ િષષ્ટઔોણના ભરીઔયણ ભાટ ે જરૂયી છે.  સ્ષ્ટ જલાફદાયીની જરૂય છે ન ે નાના ામ ે

ભાછીભાયી વભુદામો ભાટ ેવયઔાયી ષધઔાયી ને એજન્વીભાં વંઔાના વુ-વ્માખ્માષમત ભુદ્દા શોલા જોઇએ. 

 



• 10.6 નાના ામે ભત્સ્મારન ષશતધાયઔોએ તેભના વ્માલવાષમઔ વંખઠનો લછિે વશમોખને પ્રોત્વાશન અલું જોઇએ, જેભાં 
ભત્સ્મારન વશઔાયી ભંડી વાભેર છે. તેભણે નુબલો ને ભાષશતીના અદાન-પ્રદાન ભાટે નેટલઔા ને પ્રેટપોભા 
સ્થાષત ઔયલા જોઇએ તથા નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોને પ્રસ્તુત નીષત ને ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાભાં તેભની 
વાભેરખીયીને વય ફનાલલી જોઇએ. 

• 10.7 યાજમોએ આઔોષવસ્ટભ ષબખભન ે ધ્માનભા ં યાકીન ે ને યાષ્ટ્રીમ ઔામદા નુવાય, સ્થાષનઔ ળાવન ભાકા ં નાના ામ ે

ભત્સ્મારનના વયઔાયઔ વંિારનભા ં પાો અી ળઔ ે છે તે ફાફતન ે મોગ્મ તયીઔે સ્લીઔાયલી જોઇએ ને તેન ે પ્રોત્વાશન અલુ ં

જોઇએ. 

• 10.8 યાજમોએ વસ્ટેનેફર ભત્સ્મારનને વુયષક્ષત ઔયલા ભાટે અંતયયાષ્ટ્રીમ, પ્રાદષેળઔ ને ેટા-પ્રાદષેળઔ વશઔાયન ેપ્રોત્વાશન અલુ ં

જોઇએ. યાજમો તભેજ અંતયયાષ્ટ્રીમ, પ્રાદષેળઔ ને ેટાપ્રાદેષળઔ વંસ્થાએ, ઈષિત સ્લરૂે, નાના ામે ભત્સ્મારનની વભજણ 

લધાયલા ભાટ ેક્ષભતા ષલઔાવને ટેઔો અલો જોઇએ ને ેટા-ક્ષેરન ેએલી ફાફતોભા ંવશામ ઔયલી જોઇએ ઔે જેભાં ેટા-પ્રાદેષળઔ, પ્રાદેષળઔ 

થલા અંતયયાષ્ટ્રીમ વશમોખની જરૂય શોમ, જેભાં મોગ્મ ને ાયસ્દ્રયઔ વંભત ટેઔનોરોજી શસ્તાંતયણ વાભેર છે. 

 

 



11. ભાષશતી, વંળોધન ને વંદેળાવ્મલશાય (Information, research and communication) 

 

• 11.1 યાજમોએ ભત્સ્મારન ડેટા એઔષરત ઔયલાની વ્મલસ્થા સ્થાષત ઔયલી જોઇએ, જેભાં ફામોરોષજઔર, વાભાષજઔ, વાંસ્ઔૃષતઔ ને 

અર્શથઔ ડટેા વાભેર છે, જે નાના ામ ેભત્સ્મારનના સ્થામી વ્મલસ્થાન ય ષનણામ રલેા ભાટ ેપ્રસ્તુત છે, જેથી ાયદળાઔ યીત ેભાછરીના 

જ્થા વષશત આઔોષવસ્ટભની ષસ્થયતા વુષનષશ્િત ઔયી ળઔામ. તેભજ વાભાષજઔ-અર્શથઔ ાવા વષશત નાના ામે ભત્સ્મોદ્યોખના ભશત્લ 

ને તેના ષલષલધ ગટઔોની વુધાયેરી વભજણ ને દૃશ્મતાન ેભંજૂયી અતા ડેટા ણ અલા જોઇએ. 

• 11.2 તભાભ ષશસ્વેદાયો ને નાના ામ ેભત્સ્મઈદ્યોખ વભુદામોએ વંદળેાવ્મલશાય ને ભાષશતીને ભશત્લ ભાન્મતા અલી જોઇએ ઔે જે 

વયઔાયઔ ષનણામ રેલા ભાટ ેજરૂયી છે.  

• 11.3 યાજમોએ ભ્રષ્ટાિાયન ેયોઔલાનો પ્રમાવ ઔયલો જોઇએ, કાવ ઔયીન ેાયદર્શળતા લધાયીન,ે ષનણામ રેનાયાને જલાફદાય ઠેયલીને, એ 

વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે ષનષ્ક્ષ ષનણામો તાત્ઔાષરઔ ધોયણે ને નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામો વાથે મોગ્મ બાખીદાયી ને 

વંદેળાવ્મલશાય દ્લાયા શોંિાડલાભાં અલે. 

 

 

 



• 11.4 તભાભ ક્ષોએ નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામોને ધાયઔો, જ્ઞાન પ્રાપ્તઔતાા તયીઔ ેભાન્મતા અલી જોઇએ. નાના ામે ભાછીભાયી 

ઔયતા વભુદામો ને તેભની વંસ્થા દ્લાયા મોગ્મ ભાષશતીની એક્વેવ ભાટેની જરૂદ્રયમાતને વભજલી જે કાવ ઔયીન ેભશત્લૂણા છે, જેથી 

તે શારની વભસ્માનો વાભનો ઔયલાભા ંભદદ ઔયી ળઔે ન ેતેભની અજીષલઔાભા ંવુધાયો ઔયલા ભાટે તેભને વળક્ત ફનાલી ળઔામ. અ 

ભાષશતીની જરૂદ્રયમાતો વભુદામોનો વાભનો ઔયી યશેરા લતાભાન ભુદ્દા ય અધાદ્રયત છે ને ભત્સ્મઈદ્યોખ ને અજીષલઔાના જૈષલઔ, 

ઔાનૂની, અર્શથઔ, વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔૃષતઔ ાવાની બિતા ઔયે છે. 

• 11.5 યાજમોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે જલાફદાય નાના ામે ભત્સ્મારન ને ટઔાઈ ષલઔાવ ભાટે જરૂયી ભાષશતી ઈરધધ છે, 

જેભાં ખયેઔામદેવય, ષફન-નોંધામેર ને ષનમંષરત (અઆમુમુ) ભાછીભાયીનો વભાલેળ થામ છે. તે ન્મ ફાફતો ઈયાતં, અષિના 

જોકભો, અફોશલા દ્રયલતાન, અજીષલઔા ને કાદ્ય વયુક્ષા વાથે વંફંષધત શોલી જોઇએ, જેભા ંનફા ને શાષંવમાભાં ધઔરેામેરા 

જૂથોની દ્રયષસ્થષત ય કાવ ધ્માન અલુ ં જોઇએ. ડેટા-નફી દ્રયષસ્થષત ભાટ ે ડેટાની છી જરૂદ્રયમાતો ધયાલતી ભાષશતી 

પ્રણારી ષલઔવાલલી જોઇએ. 

 



• 11.6 તભાભ ક્ષોએ એ વુષનષશ્િત ઔયલુ ં જોઇએ ઔ ે સ્લદળેી રોઔો વષશત નાના ામે ભાછીભાયી ઔયતા વભુદામોના જ્ઞાન, વંસ્ઔૃષત, 
યંયા ને પ્રથાને ભાન્મતા અલાભા ંઅલ ેને એઔપ્રોષપ્રએટ તયીઔ,ે ટઔેો અલાભા ંઅલ ેન ેતે જલાફદાય સ્થાષનઔ ળાવન 
ને ટઔાઈ ષલઔાવ પ્રદ્રિમાન ેભાષશતખાય ઔયે. ભષશરા ભાછીભાયો ને ભાછરી ઔાભદાયોના ષલષળષ્ટ જ્ઞાનને ભાન્મતા ને ટેઔો અલો 
અલશ્મઔ છે. યાજમોએ ભત્સ્મારનની સ્થામી જાલણી, વ્મલસ્થાન ને ષલઔાવભાં તેભના ઈમોખનું ભૂલ્માંઔન ઔયલા ભાટ ેયંયાખત 
ભત્સ્મારન જ્ઞાન ને ટેઔનોરોજીની તાવ ઔયલી જોઇએ ને તેનુ ંદસ્તાલેજીઔયણ ઔયલું જોઇએ. 

• 11.7 યાજમો ને ન્મ પ્રસ્તુત ક્ષોએ નાના ામે ભાછીભાયી વભુદામોન,ે કાવ ઔયીન ેસ્લદેળી રોઔો, ભષશરા ને જીલનષનલાાશ ભાટ ે
ભાછીભાયી ય અધાય યાકતા રોઔોને ટઔેો યૂો ાડલો જોઇએ, જેભાં મોગ્મ શોમ તે યીતે, જિય જીલંત વંવાધનો ને ભાછીભાયી 
તઔનીઔોના યંયાખત જ્ઞાનન ેવ્મલષસ્થત ઔયલા, જાલલા, ષલષનભમ ઔયલા ને વુધાયલા ને જિય આઔોષવસ્ટમ્વ યના જ્ઞાનન ેગ્રેડ 
ઔયલા ભાટે તઔનીઔી ને નાણાઔીમ વશામનો વભાલેળ થામ છે. 

• 11.8 તભાભ ક્ષોએ વાભુદાષમઔ, યાષ્ટ્રીમ, ટેા-પ્રાદષેળઔ ન ે પ્રાદેષળઔ સ્તયે મોગ્મ લતાભાન પ્રેટપોભા ને નેટલઔાની સ્થાના થલા 
ઈમોખ ભાયપત ેજિય અંતય-વીભા વંવાધનો વષશત ભાષશતીની ઈરધધતા, પ્રલાશ ને અદાનપ્રદાનને પ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ, 
જેભાં શોદ્રયઝોન્ટર ને લર્કટઔર ફંને ષદ્લ-ભાખી ભાષશતી પ્રલાશનો વભાલેળ થામ છે. વાભાષજઔ ને વાંસ્ઔૃષતઔ દ્રયભાણોન ે ધ્માનભાં 
યાકીન,ે નાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામો ભાટે વંદેળાવ્મલશાય ને ક્ષભતા ષલઔાવ ભાટે મોગ્મ ષબખભો, વાધનો ને ભાધ્મભોનો ઈમોખ 
ઔયલો જોઇએ. 

 



• 11.9 યાજમો ને ન્મ ક્ષોએ, ળક્મ તેટરી શદ વુધી, એ વુષનષશ્િત ઔયલું જોઇએ ઔે નાના ામે ભત્સ્મારન વંળોધન ભાટે બંડો 

ઈરધધ છે, ને વશમોખી ને વશબાખી ડેટા વંગ્રશ, ષલશ્રેણ ને વંળોધનન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ. યાજમો ન ેન્મ ક્ષોએ 

અ વંળોધન જ્ઞાનન ેતેભની ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાભાં વઔંષરત ઔયલાનો પ્રમાવ ઔયલો જોઇએ. વંળોધન વંસ્થા ને વંસ્થાએ નાના 

ામે ભાછીભાયી વભુદામોને વંળોધનભાં ને વંળોધનના તાયણોના ઈમોખભાં બાખ રેલાની ભંજૂયી અલા ભાટે ક્ષભતા ષલઔાવને ટેઔો 

અલો જોઇએ. વાતત્મૂણા વંવાધનોના ઈમોખ, કાદ્ય વુયક્ષા ને ોણ, ખયીફી નાફૂદી ને વભાન ષલઔાવભાં નાના ામ ે

ભત્સ્મારનની બૂષભઔા ય ધ્માન ઔેષન્િત ઔયતી વરાશઔાય પ્રદ્રિમા ભાયપતે વંળોધનની પ્રાથષભઔતા ય વંભષત વાધલી જોઇએ.  

• 11.10 યાજમો ન ેન્મ પ્રસ્તુત ક્ષોએ ઔામાની ળયતોભા ંવંળોધનન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ, જેભાં સ્થાંતદ્રયત ભાછીભાયો ને 

ભાછરી ઔાભદાયોનો વભાલેળ થામ છે, ન ેન્મ ફાફતો ઈયાંત જાષત વંફંધોના વદંબાભા ંઅયોગ્મ, ષળક્ષણ, ષનણામ રેલાની પ્રદ્રિમાનો 

વભાલેળ થામ છે, જેથી ભત્સ્મઈદ્યોખભાં ુરુો ને ભષશરા ભાટે વભાન રાબો વુષનષશ્િત ઔયલા ભાટેની વ્મૂશયિનાને ભાષશતખાય 

ઔયી ળઔામ. જાષતન ેભુખ્મ પ્રલાશભાં રાલલાના પ્રમત્નોભા ંજાષત-વંલેદનળીર શસ્તક્ષેોની યિના ઔયલા ભાટે નીષત, ઔામાિભો ને નાના 

ામે ભત્સ્મોદ્યોખ ભાટેના પ્રોજેક્ટ્વના દ્રડઝાઆન તફક્ઔાભાં જાષત ષલશ્રેણના ઈમોખનો  વભાલેળ થલો જોઇએ.  

 



12.  ક્ષભતા ષલઔાવ (Capacity development) 

 

• 12.1   યાજમોએ તથા ન્મ ક્ષઔયોએ નાના ામાના ભાછીભાયોની ક્ષભતા લધાયલી જોઇએ જેથી તે ષનણામ પ્રદ્રિમાભાં મોગ્મ યીતે બાંખ રઇ 

ળઔે. તનેા ભાટે એ કાતયી થલી જોઇએ ઔે નાના ામાના ભાછીભાયોનું રોઔળાશી ને ઔામદાઔીમ યીતે પ્રષતષનષધત્લ થલુ ંજોઇએ. તેભજ ભષશરા 

વદ્રિમ યીતે બાખ રે તનેી ઈય કાવ ધ્માન અલુ ંજરૂયી છે. તેભજ ભષશરા ભાટે રખ ભેઔેષનઝભ ઉબુ ંઔયલુ ંજોઇએ ઔે ભષશરા જાતે જ 

તેભના વંફંષધત ભુદ્દા ભાટે વંખદ્રઠત થઇ જામ.  

• 12.3 ફધા જ ક્ષઔયોએ એ ક્ષભતા લધાન શારના નોરજે ને ષસ્ઔર ઈય થામ ને ષદ્લભાખીમ પ્રોવેવ શોલી જોઇએ ઔ ેજેથી નોરેજ રાન્વપય 

વયતાથી થામ ને વુવંખત નોરેજ ને ષસ્ઔર ષળકલાના યસ્તા અજની જરૂદ્રયમાતને જોતાં ુરુ ને ભષશરા ફનંે ભાટ ેને નફા 

લખો ભાટે ઉબા થામ.  

• 12.4 વયઔાયી થોદ્રયટીએ ને એજન્વીએ નાના ામાના ભાછીભાયોનું નોરજે લધાયલા ને વસ્ટેનેફર ભાછીભાયીના ષલઔાવ ભાટે ઔાભ 

ઔયલુ ંજોઇએ ને મોગ્મ વંિારન ઔયલું જોઇએ. દ્રડવેન્રરાઆઝ્ડ ને રોઔર ખલભેન્ટ ઈય કાવ ધ્માન અલુ ંજોઇએ ઔ ેજે નાના ામાની 

ભાછીભાયી વાથે વીધી યીતે વંઔામેર છે. ને વાંવોધન તેભજ ષનણામ પ્રદ્રિમાભા ંબાખ બજલ ેછે.  

 



13.  ભરીઔયણ વોટા ને દેકયેક (Implementation support and monitoring) 

 

• 13.1 ફધા જ ક્ષઔયોને અ ભાખાદર્શળઔાનું યાષ્ટ્રીમ પ્રથષભક્તા ને વંજોખો નુવાય ારન ઔયલા પ્રોત્વાષશત ઔયલા જોઇએ.  

• 13.2 યાજમોએ ન ેફધા ક્ષઔયોએ વયઔાયઔ ને જલાફદાય નાણાંઔીમ સ્રોતોના ઈમોખન ેપ્રોત્વાશન અલુ ંજોઇએ. મુનાઇટડે 

નેળન્વ ને સ્ેષળમર એજન્વીએ અ ભાખાદર્શળઔા રાખુ ઔયલાભાં વયઔાયોન ેભદદરૂ થલું જોઇએ. અ ભદદભાં ટઔેષનઔર વશઔાય, 

નાણાઔીમ વશામ, આનવટીટ્મુળનર ક્ષભતા ષલઔાવ, નોરેજ ળેટયખ ને નુબલોનુ ંઅદાન પ્રદાનનો વભાલેળ થામ છે.  

• 13.3 યાજમોએ ન ેફધા જ ક્ષઔાયોએ અ ભાખાદર્શળઔાની જાખૃષત ભાટે વાથે ઔાભ ઔયલું જોઇએ. તભેજ અ ભાખાદર્શળઔાની ઔોીન ે

પ્રાદષેળઔ બાાભા ંતફદીર ઔયલી જોઇએ ઔ ે જેથી નાના ામનેી ભાછીભાયી વાથ ેવંઔમાેરા રોઔોન ેઅ ભાખાદર્શળઔા ભદદરૂ થઇ ળઔે. 

યાજમોએ ને તભાભ ક્ષઔાયોએ નાના ામેની ભાછીભાયીભા ંભષશરા દ્લાયા ષનબાલલાભા ંઅલતા યોર ંખ ેજાખૃષત રાલલી જોઇએ 

ને ભષશરાના ઔદન ેશાઆરાઆટ ઔયલા ને વુધાયલા જરૂયી ખરાં રેલા જોઇએ.  

• 13.4 યાજમોએ ભોનીટયીંખ ષવસ્ટભન ેભશત્લ અલું જોઇએ ઔે જેથી અ ભાખાદર્શળઔાણા ંભરીઔયણ ષલળે ષબપ્રામો અી ળઔ ેને અ 

ફાફતે વરાશ વૂિન અી ળઔે.  

 



• 13.5 યાજમોએ યાષ્ટ્રીમ-સ્તયીમ પ્રેટપોભાની યિનાની વષુલધા અલી જોઇએ, જેભાં ષલષલધ-ક્ષેરીમ પ્રષતષનષધત્લ વાથ ેને વીએવના 

ભજફૂત પ્રષતષનષધત્લ વાથે, મોગ્મ યીત ે  ભાખાદર્શળઔાના ભરીઔયણ ય દકેયેક યાકલા ભાટે.  ભાખાદર્શળઔા ને દેકયકે  ભાટ ે

ભરીઔયણ વ્મૂશયિનાના ષલઔાવ ને ભરીઔયણ એભ ફનંેભા ંનાના ામ ેભાછીભાયી વભુદામોના ઔામદેવયના પ્રષતષનષધન ે  વાભેર 

ઔયલા જોઇએ. 

 

• 13.6 એપએએ લૈષશ્લઔ વશામતા ઔામાિભના ષલઔાવન ે પ્રોત્વાશન અલુ ં જોઇએ ને તેને ટઔેો અલો જોઇએ, જેભા ં અ 

ભાખાદર્શળઔાના ભરીઔયણન ેટેઔો અલા પ્રાદેષળઔ ઔામામોજના શોલી જોઇએ. 

 

THANK YOU  

 

 



 


