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كےكسی  اس  يا   Gap Inc. جو  پرہوتاہے  فيكٹريوں  تمام  ان  كااط�ق  اخ�ق  ضابطہ  اس  لئے  كے  كنندہ  فروخت 
�يںـ كرتے  تيار  سامان  لئے  كے  ايجنٹوں  يا  ادارے  ملحق  ڈويژن،  ادارے،  ذيلی  بھی 

اور ثقافتی ماحول موجود �يں جن ميں ر�تے ہوئے ہی فيكٹرياں پوری دنيا ميں كام كرتی �يں، مگر اس ضابطے  .Gap Inc اس بات كو تسليم كرتا ہے كہ بہت سے ايسے مختلف قانونی  تو  يوں 
.Gap Inc كے ســاتھ كاروبار كرنے كے ليے تمام فيكٹريوں كو بہر حال  الزمی ہےـ يہ ضابطہ بين االقوامی ســطح پر تســليم شدہ  ســے ايســے بنيادی تقاضوں كا تعين ہوتا ہے جن كی تكميل 
انسانی كا عالمی منشور شامل �يںـ  اس ضابطے سے فيكٹری كے م�زمت كے  اور حقوق  پر مبنی ہے، جس ميں بين االقوامی مزدور تنظيم (ILO) كے اساسی كنونشنز  مزدوری كے معيارات 

ہےـ ہوتی  فراہم  بنياد  كی  تشخيص  موجودہ  كی   Gap Inc. ميں  ضمن  كے  تعميل  كی  ماحوليات  اور  كار  طريقہ 

تعميل كی  I.  قوانين 
ـ  گی  كريں  كام  ہوئے  ر�تے  كاربند  سے  طرح  پوری  پر  ضوابط  و  اصول  قوانين،  اط�ق  قابل  تمام  اور  قوانين  كے  ممالك  متعلقہ  اپنے  فيكٹرياں  والی  كرنے  كام  ليے  كے   Gap Inc.
حكم  تعميل   Gap Inc. چا�يےـ  كرنی  تعميل  حال  بہر  كی  اخ�ق  ضابطہ  اس  كے  كنندہ  فروخت  كو  فيكٹری  ايك  �ر  پر،  طور  كے  شرط  ايك  كی  كرنے  كام  ساتھ  كے   Gap Inc.
سخت  زيادہ  تو  ہو،  اخت�ف  ميں  تقاضوں  كے   Gap Inc. COVC اور  قانون  مقامی  پر  جہاں  گاـ  رہے  كرتا  انتظامات  كے  نگرانی  ليے  كے  بنانے  يقينی  اسے  اور  كرنے  تشخيص  كی 
كنندہ  فروخت  گےـ  كريں  استعمال  فيكٹرياں  شدہ  منظور  كی    Gap Inc.صرف ليے  كے  صنعتكاری   كی  اشياء  ملحقين  كے  كنندہ  فروخت  اور  ڈيلر  گاـ  ہو  اط�ق  كا  تقاضوں 

كرےـ حاصل  اجازت  تحريری  سے   Gap Inc. قبل  سے  شروعات  كی  صنعتكاری   كہ  چا�يے  كو 

II.  ماحول
�اوس گيس  اور گرين  توانائی  انتظام الزمی كريں، جس ميں  اثر كا  اپنے  پر  ـ  فيكٹرياں ماحول  فيكٹرياں ماحول سے متعلقہ تمام قابل اط�ق قوانين و ضوابط كی تعميل كريں گی 

اور بندوبست شامل ہےـ اور كيميكل كا استعمال  تلفی  اور  تبديلی  پانی، فضلے كی  پانی كا معيار، گندا  پانی كا استعمال،  آلودگی (ہوا ميں اخراج)،  (GHG) كا اخراج، ہوائی 

III.  مزدوری
مشقت سے  A. بچوں 

15 ســال  از كم  يا ان كی عمر كم  �يں  قانونی تقاضے كی تكميل كرتے  از كم  پر ركھيں گی جو عمر كے سلســلے ميں قابل اط�ق كم  ايســے كاركنان كو م�زمت  فيكٹرياں صرف 
كہ  ہے  جاتی  دی  ترغيب  كو  كارخانوں  چا�يےـ  كرنی  تعميل  حال  بہر  بھی  كی  قوانين  اط�ق  قابل  تمام  ديگر  كے  مشقت  سے  بچوں  كو  فيكٹريوں  ہوـ  زيادہ  ميں  دونوں  بھی  جو  يا  ہو 
اتريں  پورا  پر  تقاضوں  دونوں  ان  شركاء  تمام  والے  لينے  حصہ  ميں  ان  بشرطيكہ  كريں  انعقاد  كا  پروگرام  اپرنٹس  عمل  قابل  پر  طور  قانونی  ليے  كے  فوائد  تعلمی  كے  كاركنوں  اپنے  وہ 

ہوںـ كرتے  پوری  ضروريات  قانونی  دوسری  متعلق  سے  عمر  اور  سال   15 عمر  كم  از  كم  يعنی 

ہو) اط�ق  قابل  (اگر  تقاضے  كے  مزدوروں  ملكی  B. غير 
اور اس كے مقامی  بنائيں كہ ان كے كاركنان كے ساتھ منصفانہ  امر كو يقينی  پر ركھتی �يں وہ اس  يا م�زمت  بند كاركنوں كو بھرتی كرتی  ايسی فيكٹرياں جو غير ملكی معا�دہ 
طور  الزمی  كاركنان  تمام  گےـ  ہوں  نہيں  شكار  كا  مزدوری  بند  معادہ  يا  بندوا  الزمی،  جبری،  كی  قسم  بھی  كسی  كاركنان  وطن  تاركين  ہےـ  ہوتا  سلوك  مساوی  ساتھ  كے  كاركنوں 
ا�ل خانہ) كو م�زمت لينے  تاركين وطن كاركنان (يا ان كے  اپنی م�زمت ختم كرنے ميں آزاد ہوں گےـ  اور كاركنان كسی بھی وقت، بغير كسی جرمانے كے،  پر رضا كار ہوں گے 
اداروں كو مخبری كرنے كی دھمكی نہيں  باز ركھنے كے ليے سركاری  انہيں رضاكارانہ طور پر م�زمت ختم كرنے سے  يا كسی بھی وقت، بغير جرمانہ كے،  پر مجبور كرنے كے ليے 

ـ گی  جائے  دی 

سلوك C. امتيازی 
پرـ بنا  كی  عقيدوں  يا  خصوصيات  ذاتی  كی  ان  كہ  نہ  گی  ديں  نوكری  پر  بنا  كی  ص�حيت  كی  كرنے  كام  كے  كاركنوں  فيكٹرياں 

مزدوری D. جبری 
فيكٹرياں كســی بھی قســم كی غير رضاكارانہ مزدوری اســتعمال نہيں كريں گی، بشــمول قيد كی مزدوری، قرض كی بندش، غ�م كی مزدوری يا حكومتوں كی جانب ســے جبری 

كےـ مزدوری 

حق كا  كاری  سودے  اجتماعی  اور  آزادی  كی  E. وابستگی 
طريقے  امن  پر  اور  پر  طور  قانونی  جو  گی  كريں  نہيں  اندازی  دخل  كی  طرح  كسی  ساتھ  كے  كاركنان  ايسے  فيكٹرياں  �يںـ  آزاد  كو  ہونے  شامل  ميں  تنظيموں  كی  پسند  اپنی  كاركنان 

چا�يےـ جانا  كيا  ذريعہ  كے  كاركنوں  پر  طور  كلی  فيصلہ  كا  كرنے  نہ  يا  كرنے  ايسا  ہوںـ  خوا�اں  كے  كرنے  كاری  سودا  پر  طور  اجتماعی  يا  ہونا  منظم  كرنا،  اختيار  وابستگی  سے 

سلوك F. انسانی 
ـ  گی  كريں  نہيں  استعمال  كا  شكل  اور  كسی  كی  اذيت  نفسياتی  يا  جسمانی  يا  سزا  جسمانی  فيكٹرياں  ـ  گی  كريں  سلوك  كا  وقار  اور  احترام  ساتھ  كے  م�زمين  تمام  فيكٹرياں 

شرائط كی  م�زمت  اور  وظائف  اور  G. اجرتيں 
فيكٹريــاں اجرتيــں اور اضافــی اوقــات كے معاوضے تمام قابل اط�ق قوانين كے مطابق ادا كريں گــی ـ كاركنوں كو كم از كم قانونی اجرت يا مقامی صنعتی قوانين پر پورا اترنے والی 
پوری كرنے كے ليے  بنيادی ضروريات  اور وظائف ديں جو ان كی  اتنی اجرت  اپنے كاركنوں كو  وہ  ـ فيكٹريوں كو ترغيب دی جاتی ہے كہ  ادا كی جائے گی  زيادہ ہو،  اجرت، جو بھی 

كريںـ مہيا  مطابق  كے  صوابديد  رقم  كچھ  اور  ہوں  كافی 

اوقات كے  كرنے  H. كام 
فيكٹرياں تمام قابل اط�ق قوانين كے مطابق كام كرنے كے اوقات كا تعين كريں گی ـ چونكہ يہ بات معلوم ہے كہ ملبوسات كی تياری كے ليے اضافی وقت ميں كام كرنا ضروری 
مطابق  كے  صورتحال  عملی  بامعنی  صنف،  انسانی  ماحول  كا  كام  كہ  جائے  كيا  كنٹرول  طرح  اس  كو  اوقات  اضافی  كہ  گی  كريں  كام  ميں  انداز  ايسے  فيكٹرياں  ليے  اس  ہے،  ہوتا 

ہوـ

صورتحال كی  كرنے  IV.  كام 
تحفظ اور  صحت  سے  اعتبار  كے  A. پيشے 

ـ گی  كريں  فراہم  ماحول  صحتمند  اور  محفوظ  ايك  كو  كاركنان  اور  گی  كريں  تعميل  كی  ضوابط  اور  قوانين  اط�ق  قابل  تمام  ميں  سلسلے  كے  صورتحال  كی  كرنے  كام  فيكٹرياں 

ہو) اط�ق  قابل  (اگر  گاہ  B. ر�ائش 
ـ گی  ركھيں  محفوظ  اور  ستھرا  صاف  كو  سہوليات  ان  وہ  �يں  كرتی  فراہم  ر�ائش  ليے  كے  كاركنان  فيكٹرياں  جو 

نظام  انتظامی  ـ  گی  ديں  ترتيب  نظام  انتظامی  پائيدار  ساتھ  كے  كنٹرولز  آپريشنل  مناسب  ليے  كے  بنانے  يقينی  كو  تعميل  كی   COVC اور  ضوابط  قوانين،  اط�ق  قابل  فيكٹرياں 
گےـ كريں  فراہم  سہوليات  ليے  كے  رفت  پيش  مسلسل  اور  گے  كريں  كنٹرول  انہيں  اور  نشاندہی  كی  خطرات  كے  پائيداری 

نظام V.  انتظامی 


