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કેર કવોિિટટ કિમશન �ગિેે નનટ આરોગ્ અને પુખ્ વ્ના િોકો માટેનટ સામા�ક 
સંભાળના સવ્ંં િન્ંંક છે  

અમારો હે્ુ  
અમે ખા્રટ કરટએ છટએ કે પૂરટ પાનવામાં આવ્ટ આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળ સેવાઓ િોકોને 
સિામ્, અસરકારક, સહાનુભૂિ્શટિ અને ઉચ્ ગુણવ�ાનટ સેવા પૂરટ પાને અને અમે સંભાળ સેવાઓને 
વધુ સારટ બનાવવા માટે �ોતસાહન આપટએ છટએ.  
 

અમારટ ભૂિમકા 
અમે સેવાઓ ગુણવ�ા અને સિામ્ટના મૂળભૂ્ ધોરણોને પૂરા કરે છે ્ેનટ ખા્રટ કરવા માટે સેવાઓનંુ 
દેખરેખ િન્ંંણ રાખટએ છટએ, િનરટકણ કરટએ છટએ અને િન્મન કરટએ છટએ અને અમે ્ેના 
પ�રણામોને �કાિશ્ કરટએ છટએ જેમાં િોકોને માટે ્ેઓનટ સંભાળ પસંદ કરવા માટેના રે�ટગ 
(મૂલ્ાંકન)નો સમાવેશ થા્ છે.  
 

અમારા િસધધાં્ો 

• અમે સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકોને અમારા કામના ક��માં મૂકટએ છટએ 

• અમે સવ્ંં, સખ્, વાજબટ અને સુસંગ્ છટએ.  

• અમે કામ માટેનટ ખુલિટ અને પહ�્ સુિભ સંસકકિ્ ધરાવટએ છટએ  

• અમે આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળનટ સમ� વ્વસથાઓમાં ભાગટદારટમાં કામ કરટએ છટએ.  

• અમે ઉચ્ કામગટરટ કરનારટ સંસથા બનવા માટે ક ર્વ્િનિ છટએ અને અે્ િોકો પાસેથટ સ્્ 
સુધારાના જેવા ધોરણોનટ અપેકા રાખટએ છટએ ્ેવા જ ધોરણોને િાગુ કરટએ છટએ.   

• અમે સમાન્ા, િવિવધ્ા અને માનવ અિધકારને �ોતસાહન આપટએ છટએ.  

 

અમારટ વ્ૂહર્ના જણાવ ેછે કે CQCના િસધધાં્ોમાનો એક િસધધાં્ છે  "સમાન્ા, િવિવધ્ા અને 
માનવ અિધકારને �ોતસાહન આપવું."  
 
CQC વ્ૂહર્નાનટ સહગ્ સમાન્ા અને માનવ અિધકારનટ અસર િવ�િેષણમાં, અમે સંભાળ 
સેવાઓના અમારા િન્મનમાં માનવ અિધકારના અમારા અિભગમને િવકસાવવા માટે વ્ન આપ્ંુ હ્ંુ. 
એિ�િ અને જૂન 2014 વચ્ે કરવામાં આવેિ �ાફટ અિભગમ પર �હેર પરામશર બાદ - આ દસ્ાવેજ 
અમારા અિભગમનો સારાંશ છે. ્ે અમારટ �દા્ા હેેનબુકમાં સંકિિ્ કરવામાં આવેિ માનવ અિધકારને 
િગ્ટ માિહ્ટને પૂરક છે.  
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શા માટે આપણને માનવ અિધકારના 
અિભગમનટ જ�ર છે? 

આપણને માનવ અિધકારના અિભગમનટ જ�ર છે કારણકે:  

િવિવધ્ાનો આદર કરવા, સમાન્ાને �ોતસાહન આપવા, અને માનવ અિધકારનટ ખા્રટ કરવાથટ એ 
ખા્રટ કરવામાં મદદ થશે કે આરોગ્ અને સામા�ક સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા દરેક િોકો સિામ્ 
અને સારટ ગુણવ�ાનટ સંભાળ મેળવે.  આ અમારો મુખ્ હે્ ુ છે.  

અમારો માનવ અિધકારનો અિભગમ અમને અમારા પાં્ મુખ્ સવાિો(શંુ સેવાઓ સિામ્, અસરકારક, 
કાળ�પૂણર, �િ્ભાવક અને સારટ આગેવાનટ ધરાવે છે?)નો ઉપ્ોગ કરટને અમારા હે્ુને આ 
અિભગમ િાગુ કરવામાં મદદ કરશે કે જેથટ અમે જે રટ્ે િન્ંંણ કરટએ છટએ ્ેમાં માનવ અિધકારને 
સ્્ સામેિ કરટ શકા્.  

અમરા માનવ અિધકારના અિભગમનટ રેખાકકિ્ (આકકિ્ 1) બ્ાવે છે કે અમે અમારા િન્ંંણના નવા 
અિભગમના િવકાસના દરેક ્બકકે સમાન્ા અને માનવ અિધકારને કેવટ રટ્ે સામેિ કરવાનંુ િ�્ 
ધરાવટએ છટએ.  
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આકકિ્ 1: અમારો માનવ અિધકારનો અિભગમ 
 

1. શા માટ ે
આપણન ેમાનવ 
અિધકરોના 
અિભગમનટ જ�ર 
છે? 

CQC િસદધાં્ને િાગુ કરવો : 
સમાન્ા, િવિવધ્ા અને માનવ 
અિધકારને �ોતસાહન આપવુ 
  
 

 CQCના હે્ુન:ે 
અમે ખા્રટ કરટએ છટએ કે હોિસપટિો, કેર હોમો, નેેટિ અને 
�.પટ. સજરરટઓ, અને �ગિેેનમાં અે્ ્મામ સંભાળ સેવાઓ 
પૂરટ પાનનારાઓ િોકોને સિામ્, અસરકારક , સહાનુભૂિ્શટિ 
અને ઉચ્ ગુણવ�ાનટ સંભાળ પૂરટ પાને છે, અને અમે ્ેઓને 
સુધારા કરવા માટે �ોતસાિહ્ કરટએ છટએ. 
 

2. માનવ 
અિધકારનો અમ ેશુ ં
અથર કરટએ છટએ? 

અમારા માનવ અિધરાકોના 
િસધધાં્ ોન ેિાગુ કરવા: 
• િનષપક્ા 
• આદર 
• સમાન્ા 
• ગૌરવ 
• સવ્�્ા 
• �વન માટનેો અિધકાર 
• કમર્ારટઓ માટે હકો 

 અમારા પાં્  મખૂ્ સવાિોન:ે 
શંુ આરોગ્ અન ેસભંાળનટ સવેાઓ: 
• સિામ્ છે? 
• અસરકારક છે? 
• કાળ�પૂણર છે?  
• િોકોનટ જ�રટ્ા્નો �િ્ભાવ આપે ્ેવટ છે? 
• સારટ આગેવાનટ ધરાવે છે? 

માનવ અિધકારના મ�ુાઓ ્રફ દોરટ �્ છે  

3. આકારણટ માળખાઓમા ંમાનવ 
અિધકારનો સમાવશે કરવો 

• િન્મન (�નપાટરમેે ટ ઓફ હેલથ આગેવાનટ) 
• અમ ેસેવાનુ ંિન્મન કવેટ રટ્ે કરટએ છટએ ્ેન ેિગ્ા માગરદશરન  
• મુખ્ મ�ુા જોવા માટ ે 

  

4. દરકે કેં ના અમારા િન્મન માટ ે
માનવ અિધકાર અિભગમન ેિાગ ુકરવો 

• માનવ અિધકાર માટનેા જોખમો: માપદનંો અન ેદેખરેખ િન્ંંણન ેિગ્ટ માિહ્ટ  
• માનવ અિધકાર માટનેટ ્પાસ કરવટ: પદધિ્, ઓ�રો, માિહ્ટ  
• માનવ અિધકારમાં િવ�વાસ સથાિપ્ કરવો: ર�સ્ેશન અન ેિન�રકણ ટટમો માટે 

િશકણ અન ેિવકાસ  
• સેવા પૂરટ પાનનારાઓ, સવેાનો ઉપ્ોગ કરનારાઓ અન ેઅે્ િોકોને અમારા 

અિભગમનટ �ણ કરવટ  

  

5. માનવ અિધકારના અિભગમન ે
િાગ ુકરવા માટનેા િસધધાં્ ોન ેટકેો 
પરૂો પાન ેછે 
 

• અમે સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકોને અમારા કામના ક��માં મૂકટએ છટએ 
• અમારટ ્પાસના અિભગમમાં માનવ અિધકારને અં્:સથાિપ્ કરવો  
• ્પાસમાં સામેિ દરેક દવારા વાપરટ શકા્ ્ેવટ અનુ�પ બનાવા્ેિ સિાહ અન ે

સહા્ સાથ,ે જ�રટ હો્ ્ો, CQCના માનવ અિધકારના િનષણા્ો મારફ્ 

 

6. ્પાસના એક નવા મૉનિનો િવકાસ થા્ ્મે ્મે સ્્ સધુારા  
 
 
 
 
                                                                                  
 

 

 

નવર્ના, દા.્. નવા માનવ અિધકારના આવકેણના પગિાનટ ્પાસ 
કરવટ, િનરટકણ પદધિ્ઓનટ ્પાસ કરવટ, િશકણ અિભગમો 

અિભગમ 
મૂલ્ાંકન CQCનટ સમાન્ા અને આરોગ્ અને સામાિજક સંભાળમાં માનવ અિધકાર િવશે �ટપપણટ કરવાનટ 

કમ્ાને ટેકો આપવો, સાથે સાથે, અમે કરટએ છટએ ્ેવા દરેક િનરટકણમાં સુધારાને �ોતસાહન 
આપવા માટે સમાન્ા અને માનવ અિધકારને અં્:સથાિપ્ કરવા 



 

 Page 6 
 

માનવ અિધકારનો અમ ેશું અથર કરટએ છટએ? 
અમારા પાં્ મુખ્ ��નો માટેના માનવ અિધકારના અિભગમના િવકાસ કરવા માટે અમે સામાે્ સંમિ્ 
ધરાવ્ા ' માનવ અિધકાર િસદધાં્ો 'નો ઉપ્ોગ કરટ ર�ા છટએ.  આ ક્ારેક FREDA િસદધાં્ો ્રટકે 
ઓળખવામાં આવે છે – આનો અથર થા્ છે િનષપક્ા, આદર, સમાન્ા, ગૌરવ, સવ્�્ા (પસંદગટ અને 
કાબુ). આ િસદધાં્ો, બધટ આં્રરા�ટ્ માનવ અિધકાર સંિધઓને ટેકો આપે છે ્ેમ માનવામાં આવે છે, 
જે 1998 Human Rights Act (1998ના માનવ અિધકારના અિધિન્)માં વપરા્ેિ ધારાઓને 
અં્:સથાિપ્ કરે છે અને Equality Act 2010 (સમાન્ાના અિધન્મ 2010) સાથે મેળવે છે.  
 
અમે અમારા માનવ અિધકાર અિભગમમાં બે વધુ િસદધાં્ો ઉમે્ાર છે : માનવ અિધકારનટ ધારા �વન 
માટેનો અિધકાર, કારણકે ્ે ખુબજ આવશ્ક છે, અને કમર્ારટના અિધકારો અને ્ેઓના સશિક્કરણનો 
એક િસધધાં્, કે જે સંભાળનટ ગુણવ�ાને સટાફ સશિક્કરણ સાથે જોન્ા એક સંશોધન પર આધા�ર્ છે. 
 

2.1 નટિ્ સદંભર 
્ાજે્રના અહેવાિો કે જેને કારણે નટિ્ના ફેરફારો કરવામાં આવેિ છે અને જે અહેવાિોએ અમારા 
િન્મના નવા મોનેિ માટ ેમાિહ્ટ પૂરટ પાનેિ છે ્ે અહવેાિોએ માનવ અિધકાર િસધધાં્ો ઉપર ભાર મૂક્ો છે. ્ે 
શા માટે અમારે િન્મન માટે માનવ અિધકાર અિભગમ િેવાનટ જ�ર છે ્ે બાબ્નટ પુિ� કરે છે. આ અહેવાિો છે 
- દદ�ઓ �થમ અન ેઅ�ણટ- મધ્ સટાફોનરશા્ર એનએ્એસ ફાઉેનેશન ્સટ �હેર ્પાસના અહવેાિ િવશે 
સરકારનો �ારંિભક �િ્ભાવ (2013 , આરોગ્ િવભાગ), શટખવા માટ ેએક વ્ન, પગિાં િેવા માટ ે�િ્બદધ્ા -  
�ગિેેનમાં દદ�નટ સિામ્ટ સધુારવટ (2013, �ગિેેનમાં દદ�ઓનટ સિામ્ટ િવશે રા�ટ્ સિાહકાર જૂથ). 
કા ર્�ણાિટમાં દ્ાભાવ – ન�સગ િમનવાઇફરટ અન ેસંભાળક્ાર કમર્ારટઓ – અમારટ દૂર�િ� અન ેવ્ૂહર્ના  
2013 , આરોગ્ અને એનએ્એસ �ગિેેનના િવભાગ), ્ાેસફો�મગ કેર - િવેટરબોનર વ્ૂ હોિસપટિન ેિગ્ો 
એક રા�ટ્ �િ્ભાવ (2012 , આરોગ્ િવભાગ ). આ અહવેાિો અન ેઆ એનએ્એસ બધંારણમાંથટ ઊભર્ાં 
મૂખ્ િવષ્ો (2013 , આરોગ્ િવભાગ) છે : 

દદ�ને �થમ અને અ�ણટ મૂકવા, આરોગ્ અને સામા�ક સંભાળમાં કામ કર્ા િોકો ઉપર િવ્ાર કરવો, 
અને એન.એ્.માં મૂળભૂ્ માનવ્ાવાદટ મૂલ્ો પુનસથારિપ્ કરવા 

�િ્િા, આદર, સમાન્ા અને સવા્�્ાના માનવ અિધકારના િસધધાં્ોનટ મૂખ્ આદશ� ્રટકે પુન:પુિ� 
કરવટ.   

દદ�ઓ અને કમર્ારટઓને આદર અને સ�ા આપવાથટ સેવાઓ સુરિક્ બનાવવામાં મદદ થા્ છે.  

િબન ભેદભાવ અન ેિનષપક્ા દરેકને માટ ેજ�રટ હો્ છે.  

 
2.2 અમારા માનવ અિધકારના િસધધાં્ ોનટ વ્ાખ્ાઓ  
 
નટ્ેનટ ્ાદટ અમારા દરેક િસધધાં્ોનટ �ાફટ વ્ાખ્ાઓ પરના અમારા પરામશર પછટનટ કા ર્કારટ વ્ાખ્ાઓ છે:  
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િનષપક્ા- સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો અન ે્ેમના વ્ટ કામ કર્ા િોકો  પાસે ્ેઓના મં્વ્ો જણાવટ શકા્ 
્ે માટેનટ ્ોખખટ અન ેિનષપક ���્ાઓ સધૂટ પહ�્ છે – િનણર્ િેવા માટ ેઅન ે�્્ાઓ અન ેફ�ર્ાદો 
કરવા અન ે્ેનો િનકાિ િાવવા માટે  

આદર – સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકોનટ એક વ્િક્ ્રટક ે�કમ્ કરવામાં આવે છે અન ે્ેઓન ેસાંભળવામાં આવે 
છે, અને ્ેઓન ેમાટે શંુ મહતવનું છે ્ેને સેવા મારફ્ પણ મહતવ આપવામાં આવે.  અે્ િોકો માટ ેકામ 
કર્ાં િોકો, જેવાકે પ�રવારના સભ્ો અથવા િમંોનટ પણ �કમ્ કરવામાં આવે અન ે્ેઓને પણ સાંભળવામાં 
આવે.  

આદર – સેવાઓનો ઉપ્ોગ કરનારાઓનટ એક વ્િક્ ્રટક ે�કમ્ કરવામાં આવે અન ે્ેઓને સાંભળવામાં આવે, 
અન ેજે ્ેઓ માટે મહતવનટ વસ્ુ છે ્ે આ સવેા દવારા મહતવપૂણર જોવામાં આવ.ે  અે્ િોકો વ્ટ કામ 
કર્ા િોકો, જેવાકે પ�રવારના સભ્ો અન ેિમંોનટ પણ �કમ્ કરવામાં આવ ેઅન ે્ેઓન ેસાંભળવામાં આવ.ે  

સમાન્ા - સવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો ભેદભાવ નથટ અનભુવ્ા અથવા ્ેઓનટ જ��ર્ા્ો પૂરટ કરવામાં આવે 
છે, જેમાં ્ેઓનટ �મર, અપગં્ા, �િગ, �િ્, ધમર અન ેમાે્્ા, �્ટ્ િનધારરણ, �્ટ્્ા બદિવટ, અન ે
ગભારવસથા અને મા ક્તવ િસથિ્ના આધારે થ્ા ભદેભાવનો સમાવેશ થા્ છે. આમાં એક કર્ા વધ ુઆધારે 
થ્ા બહુિવધ ભેદભાવ અથવા ગેરિાભનો કદા્ અનભુવ કરે ્ેવા િોકોનટ જ��ર્ા્ો ઉપર નજર કરવાનો 
સમાવેશ થા્ છે.  

.ગૌરવ - સવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો સાથ ેહમંેશા માનવટ્ રટ્ે વ ર્્ંક કરવામાં આવ ેછે - ક�ણા સાથે અન ે
એક મનષુ્ ્રટક ે્ેઓનટ �કમ્ કરે અન ે્ેઓના સવમાનન ેટેકો આપે ્ે રટ્ે.  ્ે સમ્ે ્ેઓનટ ઇચછા �ણટ્ટ 
ન હો્ ્ો પણ.  

સવા્�્ા -સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો શક્ હો્ ્ેટિટ પસંદગટઓ અન ેિન્ંંણનો ઉપ્ોગ કરટ શક ે– 
્ેઓનટ સંભાળના આ્ોજનમાં, ્ેઓનટ વ્િક્ગ્ સંભાળ અન ેસારવાર માં, સવેાના િવકાસમાં, અે્ િોકો 
સાથ ે્ેઓના સંબંધોમાં, જેમકે પ�રવાર અન ેિમંો, અન ેએક નાગ�રક ્રટકે ્ેઓ ઉપ્ોગ કર્ા હો્ ્ેવટ 
આરોગ્ અને સામા�ક સભંાળનટ સેવાનટ મ્ારદા બહાર. 

�વન માટ ેઅિધકાર - આરોગ્ અને સામા�ક સભંાળ સવેાઓ મારફ્ સેવાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકોના �વન 
માટનેા અિધકારન ેસુરિક્ રાખવામાં આવશે અન ે્ેનો આદર કરવામાં આવશે.   

કમર્ ારટઓના અિધકારો અન ે્ઓેનુ ંસશિક્કરણ - આરોગ્ અન ેસામાિજક સભંાળમાં કામ કર્ા કમર્ારટઓના 
માનવ અિધકાર અને આદરને સુરિક્ રાખવામાં આવે, જેમાં �્્ા િવશે મુક્ રટ્ે વા્ કરવા માટ ે�ોતસાહન 
આપવું અન ેઆ �્્ાઓનટ ઉપર િવ્ાર કરવામાં આવ,ે કામ ઉપરના ગેરકાનૂનટ ભેદભાવ, કનનગ્, ગુનંાગટરટ 
અથવા �હસાથટ મુક્ રહવેુ અન ે્ેઓનટ સેવાનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકોના માનવ અિધકારન ે�ોતસાહન આપવા 
માટ ે્ેઓને ટેકો પૂરો પાનવો અન ેસશક્ બનાવવાનો સમાવેશ થા્ છે.  

 

 
 

આકારણટ માળખાઓમાં માનવ અિધકારનો 
સમાવશે કરવો  

અમ ેઅમારા દરેક પાં્ મૂખ્ ��નો માટે માનવ અિધકાર મુ�ાઓનટ ્ાદટનો િવકાસ કરવા માટ ેઅમારા માનવ 
અિધકાર િસદધાં્ોનો ઉપ્ોગ કરટ ર�ા છટએ. અન ેઅમ ેઆ ્પાસ ્ાદટ અમારટ મુખ્ ્પાસોમાં માનવ 
અિધકારનો સમાવેશ કરટએ છટએ ્ેનટ ખા્રટ કરવા માટ ેઆ મ�ુાઓનટ ્ાદટનો ઉપ્ોગ કરટ ર�ા છટએ (Key 
lines of enquiry - KLOES ) .  
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અમારટ KLOEs - અમ ેઆરોગ્ અન ેસામાિજક સભંાળ સેવાઓ િન્મન કર્ટ વખ્ે શાનટ ઉપર નજર કરટશંુ, 
અમ ેસેવાઓ િવશે િન્મનકારટ િનણર્ો કવેટ રટ્ે િઇશંુ અન ેસવેાઓનુ ંકવેટ રટ્ે મૂલ્ાંકન કરટશંુ ્ેનો અવકાશ 
િનિ�્્ કરે છે. આ KLOEs અમારા પાં્ મુખ્ ��નો પર આધા�ર્ છે, પરં્ુ િવિવધ �કારનટ સવેાઓ માટે ્ે 
અિગ અિગ હશે. 
 
અમ ેસંભાળના મૂળભૂ્ ધોરણો િવશે �નપાટરમેેટ ઓફ હલેથ સાથ ેકામ કર્ટ વખ્ે અમારા માનવ અિધકારના 
મુ�ાનો ઉપ્ોગ ક્� છે.  આ આરોગ્ અન ેસામા�ક સભંાળના િન્મો છે ક ેજે અમન ેખરાબ સભંાળ પૂરટ 
પાનવામાં આવ્ટ હો્ ્ો પગિાં િેવા માટનેટ કાનનૂટ સ�ા આપે છે.  
 
અમ ેઅમારા માનવ અિધકારના મ�ુાઓ અમારા માનવ અિધકારન અિભગમના પરામશર દસ્ાવજેનટ સંપૂણર 
આવકિ�માં  �કાિશ્ ક્ાર છે જે અમારટ વેબસાઇટ પર ઉપિબધ છે ( www.cqc.org.uk ) . 
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દરેક કેંના િન્મનમાં અમારા માનવ 
અિધકારના અિભગમને િાગુ કરવો  

અમારે ખા્રટ કરવાનટ જ�ર છે કે ર�સ્ેશન અન ેિનરટકણ ટટમો પાસે માનવ અિધકાર િવશે સમજ બનાવવા માટ ે
માિહ્ટ, પદધિ્ઓ અને કુશળ્ાઓ છે. અમ ેઆમ કરવા માટે ટટમને આધાર આપટ શકટએ ્ેવા ંણ મુખ્ માગ� 
છે - આ નટ્ે વણરવા્ેિ છે. આમ અમ ેકવેટ રટ્ે કરટએ છટએ ્ે િવિવધ કેંો માટ ેજુદટ જુદટ હશે – ઉદાહરણ ્રટક ે
એક્ુટ હોિસપટિો, માનિસક આરોગ્ હોિસપટિો, �.પટ. સવેાઓ, રહેણાંક પુખ્ સામાિજક સંભાળ સેવાઓ અને 
ઘર સંભાળ સવેાઓ. 

4.1 માનવ અિધકાર માટેના જોખમોને ઓળખવા  
સેવા �ત્ેનો અમારો નવો અિભગમ સવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો માટ ેજોખમોન ેઓળખવા માટે ' બુિદધશાળટ 
દેખરેખ-િન્ંંણ ' વાપરે છે – જે િોકો પાસથેટ મળ્ા પુરાવા અન ેમાિહ્ટ પર આધા�ર્ છે.  

અમારા માનવ અિધકાર અિભગમન ેઅં્:સથાિપ્ કરવા માટ,ે અમ ેઅમારા માનવ અિધકાર િવષ્ોન ેઆવરટ િેવાને 
િગ્ા જોખમ સંકે્ોનટ ્પાસ કરટશંુ. અન ેપછટ જોઇશંુ કે હાિનટ માિહ્ટ અન ેમાિહ્ટ સંો્ વાપરટને, ખાસ 
સંકે્નો િવકાસ કરવા મારફ્ કોઇ કમટન ેપૂરટ કરટ શકાશે ક ેનહ�. 

4.2 માનવ અિધકાર માટ ે્પાસ કરવટ  

્પાસ 

અમારટ િનરટકણ ટટમોન ેમાનવ અિધકાર મ�ુાઓ િવશે સમજ બનાવવા માટે મદદ કરે ્ેવટ  પદધિ્ઓનટ જ�ર છે. 
અમ ેિનરટકણમાં માનવ અિધકારન ેકેવટ રટ્ે અં્:સથાિપ્ કરટશંુ ્ે જુદટ જુદટ સવેાના �કારના આધારે જુદટ જુદટ 
રટ્ હશે.  

અમ ેનવટ િનરટકણ પદધિ્ઓન ે�સારવાના ભાગ ્રટક ેઅમારા માનવ અિધકાર અિભગમ ્કાસેિ છે,  ઉદાહરણ 
્રટકે અમે સમાન્ા અન ેપુખ્ સામાિજક સભંાળ સવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો ્થા ્ે સવેાઓ પૂરટ પાનનારાઓ 
માટ ેસવ�કણોમાં સમાન્ા અન ેમાનવ અિધકાર િવશે ��નો ઉમે્ાર છે.  જેમ જેમ અમારટ સેવાઓનુ ંિનરટકણ 
કરવાનટ અમારટ નવટ રટ્ િવકાસ પામશે, ્ેમ ્ેમ, અમ ેઅમારા પદધિ્ઓ કવેટ રટ્ે કામ કરટ રહટ છે ્ેનું મૂલ્ાંકન 
કરવાનુ ં્ાિુ રાખટશંુ.  

અમ ેએનટ ખા્રટ કરવા માટ ેકામ ક્ુર છે કે િવિવધ �ેણટના િોકો પો્ાના મં્વ્ો આપવામાં ભાગ િઈ શક ેછે – 
હોિસપટિોનુ ંપરટકણ કરવામાં આવટ ર�ુ હો્ ્ે િવશે, ઉદાહરણ ્રટકે, અમારટ સાંભળવા માટેના �હરે �સગંોએ 
પહ�્ સુિભ્ા માટેનટ ઓછામાં ઓછટ જ��ર્ા્ો સથાિપ્ કરવા મારફ્, અન ેખાસ કોમ્ૂિનટટના મં્વ્ો ભગેા 
કરવાના હે્ુસર ફોકસ �પૂ ્િાવવા માટ ેસવવિસછક અન ેસામાિજક કેંના સમૂહોને કામ સ�પવા મારફ્.  

અમ ેસથાિનક સબંંધોના વ્વસથાપન માટ ેસવવિચછક અન ેસકામાિજક સમૂહો સાથ ેએક અિભગમનો પણ િવકાસ કરટ 
ર�ા છટએ, જેમાં સમાન્ાના જૂથોનો સમાવેશ થા્ છે.  
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અમારટ પાસે ્ોકકસ કમર્ારટઓ છે કે જેઓ નવટ સેવાઓનટ ન�ધણટ કરે છે અને નવા મેનેજરોને ્પાસે 
છે.  ઉદાહરણ ્રટકે, અમે અમારટ ન�ધણટ પદધિ્ માનવ અિધકારના અિભગમને સામેિ કરે છે ્ેનટ 
ખા્રટ કરવા માટે ્ેનટ સમટકા કરટ ર�ા છટએ. 

4.3 માનવ અિધકારમા ંિવ�વાસ સથાિપ્ કરવો – ર�સ્શેન અને િન�રકણ 
ટટમો માટ ેિશકણ અને િવકાસ  
અમારા માનવ અિધકાર અિભગમના �ભાવનટ અસરનો આધાર �ગકિ્, જાન અન ેઅમારા ર�સ્ેશન અન ે
િનરટકણ ટટમોનટ કુશળ્ા પર અને માનવ અિધકાર ઉપર ધ્ાન ક���્ કરવાનટ ્ેઓનટ �ેરણાં અન ેઇચછા ઉપર રહ ે
છે. 

માનવ અિધકાર માટનેા અમારા િશકણ અન ેિવકાસ માટનેટ મદદના અિભગમમાં નટ્ેનાનો સમાવેથ થશે : 

માનવ અિધકાર િશકણ ક ેજે નોકરટનટ ભૂિમકાન ેમાટે િવિશ� છે, જેમાં કમર્ારટઓ માટે શટખવાના વ્ાપક 
કા ર્�મોનો સમાવેશ થા્ છે.  

દરેકને માટે સમકક વ્ક્ટઓ પાસથેટ િશકણ અન ેજાનનટ આપિે કરવટ.  

કેટિાક કમર્ારટઓનો માનવ અિધકાર િનષણા્ો બનાવવા માટ ેિવકાસ કરવો. 

અમ ેસમાન્ા અને માનવ અિધકાર િવશે િશખવાના કા ર્�મનો િવકાસ કરવા, ્ેન ેપરૂો પાનવા ્થા ્ેનુ ંમલૂ્ાંકન 
કરવા માટ ેસમાન્ા અન ેમાનવ અિધકાર કિમશન સાથે કામ કરટશંુ.  

અમ ેએનટ ખા્રટ કરટશંુ કે અ CQCમાં સંસકકિ્માં ફેરફાર કરવા મારફ્ અમ ેઅમારા કમર્ારટઓ માટ ેસમાન્ા 
અન ેમાનવ અિધકારન ે�ોતસાહન આપટએ. ઉદાહરણ ્રટક,ે CQC ના મેનજેરો માટે દરેક કમર્ારટઓ માટ ે
સમાન્ા સથાિપ્ કરવામાં ્ેઓનટ ભૂિમકા િવશે િશખવવા મારફ્. 

4.4 અમારા માનવ અિધકાર �ત્નેા અિભગમનટ �ણ કરવટ  
સેવા પૂરટ પાનનારાઓન ેમાનવ અિધકારના અમારા અિભગમ િવશે વા્્ટ્ કરવાથટ ્ેઓન ેમાનવ અિધકારન ે્ેઓ 
કેવટ રટ્ે �ોતસાહન આપટ શક ે્ે િવશે િવ્ાર કરવા માટે �ોતસાિહ્ કરશે અન ેસાથે સાથે િોકોના માનવ અિધકારને 
સુરિક્ રાખવામાં આવ,ે ્ેનો આદર કરવામાં આવે અન ે્ેન ેપૂરા કરવામાં આવે ્ેનટ ખા્રટ કરવા માટે એક 
િન્ંંક ્રટકે, અમારટ ભૂિમકા િવશે ્ેઓને સપ�્ા પૂરટ પાનશે.    

સેવાઓનો ઉપ્ોગ કરનારા િોકો, સેવાઓ પૂરટ પાનનારાઓ અન ે�હેર જન્ા સાથ ેમાનવ અિધકારના અમારા 
અિભગમનટ વા્્ટ્ કરવા મારફ્ િોકોન ે્ેઓના અિધકારો અન ેજવાબદારટઓ સમજવામાં મદદ થશે.  ્ે માનવ 
અિધકાર સંબંિધ્ સવેાનટ કામગટરટ િવશે અમન ેમાિહ્ટ ભેગટ કરવામાં પણ મદદ કરશે.  
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માનવ અિધકારના અમારા અિભગમને િાગુ 
કરવા માટનેા અમારા િસધધાં્ ો  

અત્ાર સુધટ વણરન કરવામાં આવિે અમારા માનવ અિધકારના દરેક ઘટકો અમારા અિભગમન ેિાગ ુકરવા માટનેા 
િસદધાં્ોન ેટકેો આપે છે. આ િસદધાં્ો છે : 

• અમારા િન્મનકારટ અિભગમમાં માનવ અિધકારને અં્ :સથાિપ્ કરવો - િવભાગ 4માં વણરવ્ા 
અનુસાર, અમે માનવ અિધકારના મુખ્ િવષ્ોનંુ િનધારરણ કરવા મારફ્ અને આ અમારા 
આંકારણટના માળખાઓમાં છે ્ેનટ ખા્રટ કરવા મારફ્ આમ કરટશંુ, ત્ારબાદ અમે અમારટ દેખરેખ 
િન્ંંણ �ણાિટઓ, પદધિ્ઓ અને અમારટ કામ કરવાનટ રટ્ોમાં માનવ અિધકારને સથાિપ્ કરટશંુ.  

• માનવ અિધકાર િનષણા્ો ના હો્ ્વેા કમર્ ારટઓ આ માનવ અિધકાર અિભગમનો ઉપ્ોગ કરટ શકે 
છે ્ેનટ ખા્રટ કરવટ – અમારા અિભગમના આધાર ્રટકે માનવ અિધકારના અિધિન્મ 1998ના 
વધુ ટેકિનકિ િેખોના બદિે માનવ અિધકારના િસદધાં્ોના એક સમૂહનો ઉપ્ોગ કરવા મારફ્, અને 
ત્ાર પછટ િવભાગ 4 માં વણરવ્ા અનુસાર માનવ અિધકાર અિભગમ િાગુ કરવા માટે િનરટકણ 
ટટમોને ટેકો આપવા મારફ્. અમારા નવા િન્મનકારટ મોનેિમાં, અમે ્પાસોમાં વ્ાપક �ેિણના 
િોકોનો ઉપ્ોગ કરટ ર�ા છટએ – જેમાં વધુ વ્ાવસાિ્ક િનષણા્ો અને અનુભવ દવારા િનષણા્ 
બનેિ વ્િક્ઓનો સમાવેશ થા્ છે. 

• જ��ર્ા્ અન�ુપ સિાહ અને મદદ પરૂટ પાનવટ, જ�રટ હો્ ્ોCQCના માનવ અિધકારના 
િનષણા્ો પાસેથટ – એવા સમ્ો હશે જ્ારે િનરટકણ ટટમોને માનવ અિધકારના અિભગમને કેવટ રટ્ે 
િાગ ુકરવો ્ે િવશે વધુ મદદનટ જ�ર પને, ઉદાહરણ ્રટકે: 

• જ્ારે ્ોકકસ માનવ અિધકાર ઉપર ધ્ાન ક���્ કર્ટ એક નવટ પદધિ્ અથવા રટ્ોનટ શ�આ્ 
કરટ ર�ા હો્ ત્ારે  

• જ્ારે અમે નવા કેંમાં અિભગમને ્કાસટ ર�ા હો્ ત્ારે  

• જ્ારે કમર્ારટઓ સમાન્ા અથવા માનવ અિધકારના કોઇ ્ોકકસ જોખમ ઉપર આગળ કામ 
કરવા િવશે સિાહ મેળવવા માંગે કે જે જોખમ CQCમાં મળેિ માિહ્ટ મારફ્ �કાશમાં આવેિ 
હો્. 

• જ્ારે ્પાસ દરમ્ાન �ણ થ્ેિ ખરાબ સંભાળને િગ્ટ �્્ાઓ સમાન્ાના અિધિન્મ 
2010 અથવા માનવ અિધકાર અિધિન્મ 1998 સાથે સટધો સંબંધ ધરાવ્ટ હો્.  

આ સંજોગોમાં સમાન્ા અને માનવ અિધકારનટ ક���્ ટટમ િનષણા્ આધાર પૂરો પાનવાનંુ ્ાિુ રાખશે.  
ક���્ ટટમ સમાન્ા અને માનિવ્ અિધકાર કિમશન (Equality and Human Rights 
Commision (EHRC)) પાસેથટ િનષણા્ સિાહ મેળવવા માટે પણ િવનં્ટ કરટ શકે છે.  

અમ ેCQC કમર્ારટઓનટ કુશળ્ાનટ મોજણટના પ�રણામોનો ઉપ્ોગ કરવાનટ પણ ્ોજના ઘનટ ર�ા છટએ, કે જે 
કમર્ારટઓન ે્ેઓ પાસ ેકોઇ પણ િવશેષજ્ા હો્ ્ો ્ે જણાવવા સમથર બનાવ ેછે.  અમ ેઅમારા િનરટકણ 
કમર્ારટઓમાં કોઇ ખાસ જાન, કશુળ્ા અન ેિવશેષજ્ા હો્ ્ો ્ેનો પણ વધુ સારો ઉપ્ોગ કરવાનુ ંિ�્ ધરાવટએ 
છટએ.  

 
. 
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સ્્ સુધારા અને રાિ�્ અહવેાિ 
અમ ે્ેના િવકાસ દરમ્ાન અમારા માનવ અિધકારના અિભગમના િવકાસના મુખ્ ્બકકાઓનું મૂલ્ાંકન કરવા માટ ે
�િ્બદધ છટએ.  અમ ેસવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો માટે પ�રણામો ઉપર અમારા મૂલ્ાંકનને આધારટ્ કરટશંુ.  
અમારે એ સવાિનો જવાબ આપવાનટ જ�ર છે ક:ે  અમારા માનવ અિધકારના અિભગમ ેહ�ક્માં િોકોને સિામ્, 
અસરકારક, દ્ાળુ અન ેઉચ્ ગણુવ�ાનટ સવેા મળે ્ેનટ ખા્રટ કરવામાં કવેટ રટ્ે ફાળો આપ્ો છે?  
 
અમારા માનવ અિધકારના અિભગમનુ ંમલૂ્ાંકન કરવા માટ ેઅમ ેઆરોગ્ �બધંકો અન ેસામાિજક સભંાળ સેવાઓ 
પાસેથટ, સવેાઓનો ઉપ્ોગ કર્ા િોકો અન ે્ેમના પ�રવારો અન ેિમંો પાસથેટ �િ્સાદ મેળવટશંુ– ્ેમજ અમારા 
િન્ંંણના કામોના પ�રણામો ઉપર નજર કરટશંુ, જેવાક ેિનરટકણના હેવાિો.  
 
અમ ે્ોકકસ માનવ અિધકાર મ�ુાઓ પર ગહન સમટકા હાથ ધરવા માટ ેકદા્ અમન ેજે પ�રણામોનટ �ણ થશે 
્ેનો ઉપ્ોગ પણ કરટશંુ.  
 
અમ ેઇચછટએ છટએ કે અમારો માનવ અિધકાર અિભગમ માં દરેક �દા્ા માટ ેઅમારા િન્મનને સધુારે જ નહ� 
પરં્ુ આરોગ્ અન ેસામા�ક િવભાગોમાં સમાન્ા અન ેમાનવ અિધકાર િવશે �ટપપણટ આપવા માટે અમને સમથર 
બનાવે, સુધારા માટે એક વધ ુઉચ્ાિક ્રટકે. 
 
અમ ેઅમારા નવા અિભગમ દવારા પૂરટ પાનવામાં આવેિ ્કો હાિના કા્દા હેઠળ અમારટ જવાબદારટ કેવટ રટ્ે 
સુધારટ શક ેછે ્ેનટ ઉપર નજર કરટશંુ.  આમાં ્ૂનાઇટેન નેશેસ ઓપશનિ �ોટોકોિ ટ ુધ કેવેશન અગઇેેસટ ટોટરર 
(United Nations Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) હેઠળ 
રા�ટ્ બ્ાવકારટ ્ંં ્રટકે અમારટ ભૂિમકાનો અન ેMental Health Act 1983 (માનિસક આરોગ્ 
અિધિન્મ 1983) અન ેMental Capacity Act 2005 (માનિસક કમ્ા અિધિન્મ 2005) હઠેળનટ 
અમારટ ફરજોનો સમાવેશ થા્ છે, જેમાં સવ્ંં્ાના સુરિક્ રાખવાના અભાવનો સમાવેશ થા્ છે.  
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અમારો સપંકર સાધવો 
ઇમઇેિ મારફ્ 

enquiries@cqc.org.uk 

ટપાિ મારફ્ 

અમને નટ્ેના સરનામે િખો: 

CQC National Customer Service Centre 
Citygate 
Gallowgate 
Newcastle upon Tyne 
NE1 4PA 

ટેિિફોન મારફ્: 

્મે અમારો અમારા રાિ�્ �ાહક સેવા ક��માં સંપકર સાધટ શકો છો: 
ટેિિફોન: 03000 616161 
ફેકસ: 03000 616171 

 
 
 


	શા માટે આપણને માનવ અધિકારના અભિગમની જરૂર છે?
	માનવ અધિકારનો અમે શું અર્થ કરીએ છીએ?
	2.1 નીતિ સંદર્ભ
	2.2 અમારા માનવ અધિકારના સિધ્ધાંતોની વ્યાખ્યાઓ

	આકારણી માળખાઓમાં માનવ અધિકારનો સમાવેશ કરવો
	દરેક ક્ષેત્રના નિયમનમાં અમારા માનવ અધિકારના અભિગમને લાગુ કરવો
	4.1 માનવ અધિકાર માટેના જોખમોને ઓળખવા
	4.2 માનવ અધિકાર માટે તપાસ કરવી
	તપાસ

	4.3 માનવ અધિકારમાં વિશ્વાસ સ્થાપિત કરવો – રજીસ્ટ્રેશન અને નિરિક્ષણ ટીમો માટે શિક્ષણ અને વિકાસ
	4.4 અમારા માનવ અધિકાર પ્રત્યેના અભિગમની જાણ કરવી

	માનવ અધિકારના અમારા અભિગમને લાગુ કરવા માટેના અમારા સિધ્ધાંતો
	સતત સુધારા અને રાષ્ટ્રિય અહેવાલ
	અમારો સંપર્ક સાધવો

