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आपू�तकता�को आचारण संिहता

 

 

आपुत�कता�को यस आचरण संिहता Gap Inc. तथा यसका कुनै पिन सहायक �ित�ानह�, शाखाह�, यस अ�ग�तका सं�ाह� 
अथवा यसका �ितिनिधह�का लािग सर-सामानह� उ�ादन गन� सवै कारखानाह�मािथ लागु �नेछ।  
िव�भिर नै रहकेा सुिवधा�लह� अलग-अलग वैधािनक या सा�ृंितक वातावरण िभ� संचािलत रह�छन ्भनेर Gap Inc. ले �ीकार गन�का सथ ैयस संिहताले Gap Inc. 
िसत �ापार गन�का लािग सबै सुिवधा�लह�ले पालना गन�पन� आधारभूत आव�कताह� िनधा�रण गरेको छ। यो संिहता अ�रा�ि��य �िमक संगठन (ILO) को कोर क¢े�शन 
तथा मानव अिधकारको िव��ापी घोडणा लगायत अ�रा�ि��य ¥रमै �ीकृत �िमक मापद¦ह�मा आधािरत छ। यो संिहताले Gap Inc. लाई सुिवधा�लको रोजगारबारे 
चलनह� तथा पया�वरणीय िनयमह�को पालना बारे िनर�र मू©ाªन गन� आधार �दान गछ�।

I. िनयमह�को पालना
Gap Inc. का लािग सर-सामान उ�ादन गन� सुिवधा�लह�ले उनीह�का देशको कानूनह� तथा अ« �चिलत कानून, िनयम तथा िवधानह� पूण� �पमा पालना गरी च¬नुपछ�। Gap 
Inc. का साथमा �ापार गन� एउटा शत�का �पमा, �°ेक िब±ेताह�ले यस आपू�तकता�को आचारण संिहता पाललना गन�पछ�। अनुपालन भएको नभएको मू©ाकंन गरी सो कुरा सुिनि³त 
गन� Gap Inc. ले आकलन तथा सुधार �णालीह�को िवकास गन� जारी रा´ेछ। �ानीय कानूनको आव�कता र Gap Inc. COVC मा भएका �ावधानह� बीच मतिभµता भएको 
अव�ामा, दईु म· ेजनु बढी कडा छ °ो लागू �नुपछ�। सर-सामानह�को उ�ादनका लािग िव±ेता र िव±ेताका सहयोगीह�ले Gap Inc. ¹ारा �ीकृत सुिवधा�लह� मा� �योग 
गनु�पछ�। यी सुिवधा�लह� �योग गन�का लािग िव±ेताह� उ�ादन सु� गनु� अिघ Gap Inc. बाट पवू� िलिखत अनुमित �ा» गनु�पछ�।

II. पया�वरण
सुिवधा�लह�ले सब ै�चिलत पया�वरणीय कानून तथा िवधानह�को पालना गनु�पन�छ। सुिवधा�लह�ले उजा� तथा हिरतगृह ¼ास (GHG) उ½ज�न, वाय ु�दूषण (वायमुा उ½ज�न), पानी 
खपत, पानीको गुण¥र, फोहोर पानी, फोहोर डाइभस�न तथा �व�ापन र रसायन �योग तथा �व�ापन लगायत उनीह�ले पया�वरणमा पान� �भावलाई �वि�त गनु�पछ�।

III. �म
A. बाल �म

सुिवधा�लह�ले �चिलत «नूतम वधैािनक उमेर अथवा किÄमा 15 वष�, जनु धरैे �नेछ, पुगेका कामदारह�लाई मा� िनयÅु गनु�पन�छ। सुिवधा�लह�ले अ« सब ै�चिलत बाल �म
कानूनह�को पिन पालना गनु�पन�छ। सुिवधा�लह�लाई उनीह�का कामदारका शैिÆक िहतका लािग िविधवत काय��लीय �िशÆण काय�±मको िवकास गन� �ो½ाहन गिर�छ, तर सब
सहभागीह�को «नूतम उमेर Gap Inc. को मापद¦ अनुसार «नूतम उमेर १५ वष� पुगेको तथा उमेर सÉÊी कानूनी आव�कताह� दवु ैअनुसार पूरा गरेको �नुपन�छ।

B. िवदेशी करार �िमक
िवदेशी कामदारह�लाई करारमा िनयÅु गन� सुिवधा�लह�ले यी कामदारह�लाई पिन उनीह�का �ानीय कामदारह� सरह न ैसमान तथा उिचत �पमा �वहार गनु�पन�छ। �वासी
कामदारह�लाई बलजफत गरी, अिनवाय�, बÊनयÅु, वा अनुबÊ गिरएको �मको िवषय बनाइने छैन। सब ैकामह� �Ìैापूण� �नुपछ� र कामदारह�ले द¦सजायको भागी भए िबना
कुनैपिन समयमा आÍनो रोजगार समा» गन� पाउनुपछ�। रोजगार गन� वा कामदारह�लाई द¦सजायको भागी नभइकन आÍनो रोजगार कुनैपिन समयमा �िैÌक �पमा समा» गन�
निदन बलजफती गन� उÏे�ले �वासी कामदारह�लाई (वा उनीह�को पिरवारलाई) दोषारोपण गरी िनकायह�मा बझुाउने धÑकी िदइनेछैन।

C. भेदभाव
सुिवधा�लह�ले कामदारह�लाई उनीह�का काम गन� Æमताका आधारमा िनयÅु गनु�पन�छ, उनीह�को �िÅगत िवशेषता वा आ�ाका आधारमा होइन।

D. बा· �म
सुिवधा�लह�ले बÔी �म, कजा� बÊन, दास वा बा· �म लगायत कुनैपिन िकिसमको अनेिÌक �म �योग गन�छैनन।्

E. संगठनको �तÕता
कामदारह� �तÕ �पमा आफनै इÌा अनु�पका संगठनह�मा सि×िलत �न सØेछन।् सुिवधा�लह�ले कानून स×त तथा शाि�पूण� तिरकामा सहभागी �ने संगिठत �ने अिन सामूिहक
�पमा मागह�का लािग मोलतोल गन� काय�मा कामदारह�लाई ह¥Æपे गनु� �नेछैन। यसो गन� वा नगन� िनण�य �यं कामदारह�ले मा� गन�छन।्

F. मानवीय �वहार
सुिवधा�लह�ले सब ैकामदारह�िसत स×ान तथा मया�दापूण� �वहार गनु�पन�छ। सुिवधा�लह�ले कामदारह�लाई शारीिरक द¦ िदन अथवा कुनै पिन �पमा शारीिरक या मानिसक
बलजफती �योग गनु� �नेछैन।

G. Ùाला तथा सुिवधाह� र रोजगारका शत�ह�
सुिवधा�लह�ले सब ै�चिलत कानून अनुसार Ùाला तथा ओभरटाइम भÛा भुÅान गनु�पन�छ। कामदारह�लाई किÄमा पिन कानून अनुसारको «नूतम Ùाला अथवा �ानीय औÝोिगक
मापद¦ अनु�पको Ùाला, जनु धरैे ��छ, िदनुपन�छ। सुिवधा�लह�लाई कामदारह�को आधारभूत आव�कता पूरा गन� तथा केही िववकेपूण� आयका लािग �स¥ �ने �कारको Ùाला
�दान गन�लाई �ो½ाहन गिर�छ।

H. काम गन� समय
सुिवधा�लह�ले सब ै�चिलत कानून अनुसार काम गन� समय िनधा�रण गनु�पन�छ। कपडाको उ�ादन गन� काय�मा �ायजसो अितिरÅ समय काम गन� ज�री ��छ भनेर बÞु सिकए पिन
सुिवधा�लह�ले अितिरÅ समय काम गन� काय�लाई मानवीय र उ�ादनिशल अव�ा अनु�प �ने �कारले सीिमत रा´ुपछ�।

IV. काम गन� वातावरण
A. पेशागत �ाß तथा सुरÆा

काम गन� वातावरणका सÉÊमा सुिवधा�लह�ले सब ै�चिलत कानून तथा िवधानह�को पालना गनु�पन�छ तथा कामदारह�लाई एउटा सुरिÆत तथा वातावरण �दान गनु�पन�छ।

B. शयनकÆ (लागू �न ेभएमा)
कामदारह�का लािग आवास गृह उपलà गराउने उपलà गराउने सुिवधा�लह�ले यी �ानह�लाई �Ì तथा सुरिÆत रा´ुपन�छ।

सुिवधा�लह�ले �चिलत कानून, िवधान, र COVC अनुपालन भएको छ भनी िनि³त गन�का लािग उिचत काय�सáालन िनयÕणह� भएका िचर�ायी �व�ापन �णालीह� �ापना 
गन�छन।् �व�ापन �णालीह�ले िचर�ायी �ने काय�मा बाधा पान� सØे जोिखमह�लाई पिहचान गरी िनयÕण गन�छन,् र िनर�र सुधार गन� मÏत गन�छन।्

V. �व�ापन �णालीह�


