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ဤလိုက္နာေစာင့္စည္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားသည္ Gap Inc. သို႔မဟုတ္ ၄င္း၏ကုမၸဏီခြမဲ်ား၊ ဌာနခြမဲ်ား၊ အသင္းအဖြ ဲ႔မ ်ား 
(သို႔)ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအားလံုးအတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေပးေနေသာစက္ရံုမ်ားအားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ပါသည္။

Gap Inc. သည္ ကမၻာတဝန္းရွ ိ စက္ရုံမ်ားလုပ္ေဆာင္လ်က္ရရွ ိ ရာတြင္ မတူညီေသာ ဥပေဒေရးရာ ႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားရွသိည္ကုိ 
အသိအမွတ္ျပဳသကဲ့သုိ႔၊ဤက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ Gap Inc. ႏွင့္လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္နိုင္ေစရန္ စက္ရုံမ်ားအားလံုးသည္ ျဖည့္ဆည္းလုပ္ေဆာင္ရမည္အေျခခံ 
လုိအပ္ခ်က္မ်ားမွစတင္ကာသတ္မွတ္ထားပါသည္။ ဤက်င့္ဝတ္မ်ားသည္အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာအလုပ္ သမားအဖြ ဲ႔အစည္း (ILO) ၏ အဓိကသေဘာတူညီခ်က္မ်ားႏွင့္ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ 
လူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာစာတမ္းတုိ႔တြင္ ပါဝင္ေသာအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာတြင္ လက္ခံက်င့္သံုးေနေသာ အလုပ္သမားစံႏႈန္းမ်ား ေပၚတြင္ အေျခခံထားပါသည္။ ဤက်င့္ဝတ္မ်ားသည္ Gap 
Inc. ၏ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွေိသာ စက္ရုံ တစ္ရုံ၏အလုပ္ခန္႔အပ္ျခင္းဆုိင္ရာ အမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ လုိက္နာက်င့္ သံုးျခင္းအား အကဲျဖတ္သုံးသပ္ျခင္းအတြက္ 
အေျခခံတည္ေထာင္ျခင္းကုိ ေထာက္ပံ့ေပးပါသည္။

I. ဥပေဒႏွင့္အညီ လုိက္နာေနထိုင္ျခင္း
Gap Inc. အတြက္ ကုန္ပစၥည္းမ်ားထုတ္လုပ္ေသာ စက္ရံုမ်ားသည္ ၄င္းတုိ႔သက္ဆုိင္ရာ ႏုင္ိငံ မ်ား၏ ဥပေဒမ်ားႏွင့ ္အျခားသက္ဆုိင္ေသာ 
ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား အားလံုးႏွင့္ အညီအျပည့္အဝလုိက္နာကာ လုပ္ေဆာင္ရပါမည္။ Gap Inc. ႏွင့္ စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း 
အေျခအေနတစ္ခုအရ၊ စက္ရုံတစ္ခုခ်င္း စီ သည္ ဤလုိက္နာေစာင့္စည္းရမည့္ က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရမည္။ Gap Inc. သည္ 
လုိက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္းအားသိရွသိခ်ာေစရန္အတြက္ေစာင့္ၾကည့္ျခင္းဆုိင္ရာ စနစ္မ်ားကုိ တုိးတက္ေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ပါလိမ့္မည္။Gap Inc, တြင္ 
ေဒသဆုိင္ရာ ဥပေဒအရ လုိအပ္ခ်က္မ်ားတြင္ ျခားနားမူ တစ္စုံတစ္ရာ ေပၚေပါက္လွ်င္ ဟာကြက္မရွ ိ လုိအပခ္်က္မ်ားကုိ အသုံးျပဳရမည္။ေရာင္းသူႏွင့္ ေရာင္းသူ၏ 
ပူးေပါင္းလုပ္ကုိင္သူမ်ား အေနျဖင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္ရန္အတြက္ Gap Inc, က အတည္ျပဳထားသည္ လုပကုိ္င္ေဆာင္ရြက္မ ူမ်ားကုိသာ သုံးစြရဲမည္။ ေရာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ 
ကုန္ထုတ္လုပ္မူ မစတင္မီ ဤလုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကုိ သုံးစြရဲန္အတြက္ Gap Inc,ထံမွ စာျဖင့္ ေရးသားထားသည္ ႀကိဳတင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရယူရမည္။

II. သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္
စက္ရုံမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေသာ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆုိင္ရာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းမ်ား အားလုံးႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မူမ်ားသည္ 
စြမ္းအင္ႏွင့္ Greenhouse (GHG) ပ် ံံလံြင့္မူ၊ ေလထုညစ္ညမ္းမူ (ေလထုထသုိဲ႔ ပ်လံြင့္မူ) ၊ေရသုံးစြမဲ၊ူ ေရအ၇ည္အေသြး၊ ေရဆုိးေရညစ္၊ အမူိက္စြန္႔ပစ္မႏွူင့္ ဓါတုေဗဒ ပစၥည္းမ်ား 
ကုိင္တြယ္သုံးစြမူဲ အပါအ၀င္ ပတ္၀န္းက်င္အေပၚ ယင္း၏ ထိခုိက္မူကုိ ထိန္းသိမ္းရမည္။

III. အလုပ္သမား
A. ကေလးအလုပ္သမား

စက္ရံမု်ားသည္ သတ္မွတ္ထားေသာေသာ အငယ္ဆုံးတရားဝင္အသက္လိုအပ္ခ်က္ ျပည့မွီ္ေသာ အလုပ္သမားမ်ား၊ သုိ႔မဟုတ္ အနည္းဆုံး အသက္
၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ရွေိသာအလုပ္သမားမ်ားကုိသာ အလုပ္ခန္႔အပ္ရပါမည္။ စက္ရံုမ်ားသည္အျခားသတ္ မွတ္ထားေသာ ကေလးအလုပ္သမားဆုိင္ရာ
ဥပေဒမ်ားအားလံုးကုိလည္း လုိက္နာရ ပါမည္။အလုပ္သင္ပရုိဂရမ္မ်ားတြင္ ပါဝငေ္သာသူမ်ားအားလံုးသည္ Gap Inc. ၏ အငယ္ဆံုးအသက္စံႏႈန္း ၁၅ ႏွစ္ႏွင့္ အငယ္ဆံုး
တရားဝင္အသက္လုိအပခ္်က္ႏွစ္ခုစလံုး ျပည့္မီ ရမည္ျဖစ္ကာ၄ငး္အလုပသ္မားမ်ား၏ ပညာေရး အက်ဳးိ ျဖစ္ထြန္းမႈအတြက္ ဥပေဒႏွင့္ညီညႊတ္ေသာ အလုပ္သင္စီမံကိန္းမ်ား
တုိးတက္ေျပာင္းလေဲအာင္ျပဳလုပ္ရန္ စက္ရံုမ်ားကုိ အားေပးတုိက္တြနး္လုိပါသည္။

B. စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာ အလုပ္သမားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား (သက္ဆိုင္မွသာ)ႏိုင္ငံျခားအလုပ္သမားမ်ား
စာခ်ဳပ္ျဖင့္ အလုပ္လုပ္ရေသာ ႏုင္ိငံျခားသားအလုပ္သမားမ်ား ခန္႔ထားေသာ စက္ရံုမ်ား သည္ ထုိအလုပ္သမားမ်ားကုိ ၄င္းတုိ႔၏ ေဒသခံအလုပ္သမားမ်ားႏွင့တူ္ညစီြာ
သေဘာထားဆက္ဆံရမည္ကုိ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ရပါမည္။ေရႊေျပာင္းအလုပသ္မားမ်ားသည္ အတင္းအၾကပခုိ္င္းေစသည့္ သုိ႔မဟုတ္ မလုပ္မေနရ သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပအ္ရ
သုိ႔မဟုတ္ စာခ်ဳပ္ျဖင့္ ခ်ည္ေႏွာင္ထားသည္ လုပ္သားပံစံုမ်ဳ ိး မျဖစ္ေစရ။ အလုပ္အကုိင္ အားလုံးတုိ႔သည္ လုိလားစြာ လုပ္ကုိငေ္ဆာငရ္ြက္ျခငး္ျဖစ္ရမည္ ျဖစၿ္ပးီ အလုပ္သမားမ်ားအား
ဒဏ္ေၾကးေငြ မရွဘိ ဲမည္သည့္ အခ်နိတ္ြင္ မဆုိ မိမိ၏ အလုပ္အကုိငမွ္ လြတ္လပစ္ြာ နွတ္ထြက္ပုိင္ခြင့ ္ရွေိစရမည္။ ေရႊေျပာင္းလုပ္သားမ်ား (သုိ႔မဟုတ္ ၎၏ မိသားစ၀ုင)္တုိ႔အား
အလုပ္အကုိင္သုိ႔ ၀င္ေရာက္လုပ္ကုိင္ေစရန္အတြက္ အတင္းအၾကပ္စြေဲဆာငျ္ခငး္၊ သုိ႔မဟုတ္ ၎တုိ႔အား ဒဏ္ေၾကးေငြမရွဘိ ဲ မညသ္ည့္အခ်နိတ္ြငမ္ဆုိ ၎တုိ႔၏ အလုပ္မွ
လြတ္လပ္စြာ ႏွတ္ထြက္ျခင္း ၎တုိ႔အား ကာကြယ္ရန္အတြက္ အာဏာပုိင္ အဖြ ဲ႔အစည္းမ်ားသုိ႔ ခ် ိဳးႏွမိ၍္ ၿခမ္ိးေျခာက္ျခင္း မျပဳလုပရ္။

C. ခြ ဲျခားဆက္ဆံျခင္း
စက္ရံုမ်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ပင္ကုိယ္စရုိက္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈမ်ားေပၚမမူတည္ဘ၊ဲ ၄ငး္တုိ႔၏ အလုပ္လုပႏု္င္ိေသာစြမ္းရည္ေပၚတြင္ မတူည္ကာ အလုပ္သမားမ်ားကုိအလုပ္ ခန္႔အပရ္ပါမည။္

D. အင္အားသံုးေစခိုင္းမႈ
လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ အစုိးရ၏ အက်ဥး္က် အလုပ္သမားမ်ား၊ ေၾကြးၿမီျဖင့္ ခုိင္းေစျခင္းခရံသူမ်ား၊ ကြ် န္လုပသ္ား (သုိ႔မဟုတ္) အတင္းအၾကပ္ ခုိင္းေစျခင္း ခံရသည္
အလုပ္သမား အပါအ၀င္ မည္သည့္ အမ်ဳ ိးအစားႏွင့္ မဆုိ စိတ္ဆႏၵ မပါရွသိည္ အလုပ္သမားကုိ သုံးစြ ဲျခင္းမျပဳရ။

E. အဖြ ဲ႔အစည္းဆိုင္ရာလြတ္လပ္ခြင့္ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိွႏိုင္းျခင္းဆိုင္ရာ အခြင့္အေရး
အလုပ္သမားမ်ားသည္၄င္းတုိ႔၏ ကုိယ္ပုိင္ေရြးခ်ယ္မႈအရ အဖြ႔အဲ စည္းမ်ားကုိလြတ္လပ္စြာ ပးူေပါင္းႏုင္ိပါသည္။ တရားဥပေဒႏွင့္အညီ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးညိႏွႈင္ိးျခင္း၊
သုိ႔မဟုတ္ပူးေပါင္းေဆာငရ္ြက္ျခင္း၊ စည္းရုံးျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္လုိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကုိ စက္ရုံမ်ား အေနျဖင့္ ေႏွာင့္ယွက္ျခင္းမျပဳရပါ။ ထုိသုိ႔ျပဳလုပ္လုိသည္၊
မလုိသည္ဟူေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္ ကုိအလုပ္သမားမ်ားကသာ ျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။

F. လူသားဆန္စြာ ဆက္ဆံျခင္း
စက္ရံမု်ားသည္ အလုပ္သမားမ်ားအားလုံးကုိ ေလးစားမႈႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာတုိ႔ကုိ ေရွ႕တန္း တင္ကာ ဆက္ဆံရပါမည္။ စက္ရုံမ်ားသည္ရုိက္ႏွက္ျပစ္ဒဏ္သုိ႔မဟုတ္ အျခားေသာမည္
သည့္ကုိယ္ထိလက္ေရာက္ (သုိ႔) စိတ္ပိင္ုးဆုိင္ရာ ႏုင္ိထက္စီးနင္း ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ဳးိကုိမွ် အသံုးမျပဳရပါ။

G. လစာမ်ားႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ား
စက္ရံုမ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားႏွင့္ ကုိက္ညီစြာ လစာမ်ားႏွင့္ အခ်န္ိပုိဆင္းေငြ မ်ားကုိ ေပးရပါမည္။ စက္ရံုမ်ားသည္အနည္းဆံုးအေနျဖင့္ အနိမ့္ဆံုးတရားဝင္လုပ္ခလစာ
သုိ႔မဟုတ္ထုိထက္ ပုိမိေုသာ ေဒသတြင္းစက္ရံုစံႏႈန္းမ်ား ႏွင့္ကုိက္ညီေသာ လစာတစ္ခု အား အလုပ္သမားမ်ားကုိေပးရပါမည္။ အလုပ္သမားမ်ား၏ အေျခခံလုိအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္
အခ် ိ႔ဳအားလုိအပ္လွ်င္ လုိအပ္သလုိေပးေသာဝင္ေငြမ်ားကုိလံုေလာက္မႈရေစေသာလစာ မ်ားႏွင့္ အက်ဳးိခံစားခြင့္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံရန္ စက္ရံုမ်ားကုိ အားေပးတုိက္တြန္းလုိပါသည္။

H. အလုပ္ခ်နိ္
စက္ရုမံ်ားသည္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ားအားလံုးႏွင့္ ကုိက္ညီစြာအလုပ္ခ်နိအ္ား သတ္ မွတ္ရပါမည။္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းတြင္ အခ်နိပုိ္ဆင္းျခင္းကုိ လုိအပ္ေလ့ရွသိည္ဟု
နားလည္ထားေသာေၾကာင့္ စက္ရံုမ်ားသည္ လူသားဆန္ကာထုတ္လုပ္မႈရရွေိစသာလုပ္ငန္းခြင္ အေျခအေနမ်ားကုိ ဖန္တီးကာ အတုိင္းအတာတစ္ခုအထိ အခ်န္ိပုုိ ဆင္းျခင္းအား
ကန္႔သတ္ေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကုိ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါသည။္

IV. လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အေျခအေနမ်ား
A. လုပ္ငန္းခြင္က်န္းမာေရးႏွင့္ လံုျခံဳေရး

စက္ရုမံ်ားသည္ လုပ္ငန္းခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ ဥပေဒမ်ား၊ စညး္မ်ဥ္းမ်ား ႏွင့္အညီ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ရပါမည္။ ထုိ႔ေနာက္ အလုပ္သမားမ်ားကုိ
လံုျခံဳ စိတ္ခ်မႈရွေိသာ၊က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားကုိ ေထာက္ပ့ံေပးရပါမည္။

B. အေဆာင္ (သက္ဆုိင္မွသာ)
အလုပ္သမားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ေထာက္ပံေ့ပးေသာ စက္ရုံမ်ားသည္ ၄င္းအေဆာက္ အအုံမ်ားကုိ သန္႔ရွင္း၍ ေဘးကငး္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေစာင့ေ္ရွာက္ရမည္။

လုပ္ကုိင္ေဆာင္ရြက္မမူ်ားသည္ ျပဌာန္းထားသည္ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့ ္COVC ႏွင့္ အညီျဖစ္ေၾကာင္း ေသခ်ာမူရွေိစရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထိန္းခ်ဳပ္မူမ်ားျဖင့္ 
ပုံေဖာ္ထားသည္ ခံႏိင္ုရည္ရွ ိ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မူစနစကုိ္ တည္ေထာင္ရမည္။ စမံီအုပ္ခ်ဳပ္မူစနစ္မ်ားသည္ ခံႏိင္ုရည္ရွ ိ တာ၀န္မ်ားကုိ ေဖာ္ျပထိနး္ခ်ဳပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး 
ဆက္လက္တုိးတက္ေကာင္းမြနမူ္ကုိ လြယ္ကူသက္သာမူရွေိစရမည္။

V. စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မူ စနစ္


