
 

Responsible Business Alliance आचार संिहता v6.0   1 
 

 
संस्करण 6.0 (2018) 

RESPONSIBLE BUSINESS ALLIANCE आचार संिहता 
 

सािबकको Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), Responsible Business Alliance (RBA), 
आचार संिहताल,े एलेक्�ोिनक्स उ�ोग वा इलेक्�ोिनक्स एउटा महत्वपूणर् घटक भएका उ�ोगह�मा काम गन� िस्थितह� 
र यसको आपू�तर् �ृङ्खला सुरिक्षत छ, कामदारह�लाई सम्मान र इ�तसँग �वहार ग�रन्छ, र �ापार स�ालन 
पयार्वरण�ित िजम्मेदार छन ्अिन नैितक �पमा स�ालन ग�रन्छ भ� ेसुिनि�त गनर्को लािग मानकको िनमार्ण गछर्। 

यस कोडको उ�ेश्यका लािग एलेक्�ोिनक्स उ�ोगको भागको �पमा िवचार ग�रएका सबै संस्थाह� �न् जुन एलेक्�ोिनक 
सामानह�को उत्पादन गनर् �योग ग�रन ेसामान र सेवाह�को िडजाइन, िब��, िनमार्ण, वा �दान गनर् सक्छन्। यो कोड 
एलेक्�ोिनक्स सेक्टरका कुन ैपिन �वसाय�ारा स्वैिच्छक �पमा अपनाउन सक्छन् र पिछ त्यस �वसायले अनुबन्ध 
�मको �दाता सिहत आफ्ना आपू�तर् �ृङ्खला र उपठेकादारको लािग लाग ूगनर् सक्छन्। 

कोड स्वीकार गरेर सहभागी ("सहभागी") ब�का लािग, �वसायले कोडको लािग यसको समथर्नको घोषणा गन�छ र यस 
त�रकाको �बन्धन �णालीअनुसार कोड र यसका मानकह�को स��य �पमा अनुसरण गन�छ। 

सहभागीह�ल ेकोडलाई सम्पूणर् आपू�तर् �ृङ्खला पहलको �पमा मा� ुपन�छ। किम्तमा पिन, �ितभागीले आफ्ना पिछल्लो 
तहका आप�ूतर्कतार्ह�लाई कोडलाई स्वीकार गराएर लाग ूगराउनु पिन आवश्यक पन�छ। 

कोडलाई �हण गन� मूल आधार हो, कुन ै�वसायले, यसका सबै गितिविधह�लाई िलएर यसको स�ालन �ने देशह�को 
कानुन, िनयम र िविधह�को परुा अनुपालन गरेर संचािलत �नुपछर्।1 यस आचार संिहताले सहभागीह�लाई कानूनी 
औपचा�रकतादेिख मािथ उठेर सामािजक र पयार्वरणीय िजम्मेवारी र �ापा�रक आचारका नीितह�मा सुधार गनर् 
अन्तरार्ि�य �पमा मान्यता �ा� मापदण्डह� बनाएर अिघ बढ्न पिन �ोत्साहन गछर्। आचार संिहताको पालना गन� कुन ै
पिन मािमलाले स्थानीय कानूनह�को उलङ्घन गनर् सक्दैन। य�द RBA कोड र स्थानीय कानून बीच िभ� िभ� 
मापदण्डह� छन ्भने पिन RBA ल ेअनुकुलनलाई क�ठन आवश्यकताह� पूरा गन� तत्वको �पमा प�रभािषत गछर्। 
�ापार र मानव अिधकारको संयु� रा� मागर्दशर्क िस�ान्तको हाराहारीमा यस कोडमा भएका �ावधानह� आधारभूत 
िस�ान्त एवं कायर् अिधकारको ILO घोषणा र संयु� रा� सावर्भौम मानव अिधकार (UN Guiding Principles on 
Business and Human Rights)को घोषणासिहत �मुख िव��ापी मानव अिधकार मानकह�को िनष्कषर्बाट 
िनकािलएका �न्। 
आचार संिहताको िनरन्तर िवकास र कायार्न्वयनका लािग सरोकारवालाह�बाट िनयिमत �पमा सुझाउ �ा� गनर् RBA 
�ितब� छ। 

यो कोड पाँच खण्डह�ल ेबनेको छ। खण्ड A, B, र Cल े�मश: �म, स्वास्थ्य र सुरक्षा, र वातावरणको लािग मानक 
�परेखा िनधार्रण गदर्छन्। खण्ड Dले �वसाियक नैितकताको सम्बन्धमा मानक बुझाउँछ; खण्ड Eल ेयस कोडअनु�प 
�वस्थापन गनर् स्वीकायर् �णालीका त�वह�को �परेखा बनाउँछ। 

  

                                                           
1 यो कोड कामदारह�लाई सिहत नयाँ र थप तृतीय पक्ष अिधकारह� बनाउने उ�ेश्यको होइन। 
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A. �म 
 

सहभागीह� कामदारह�को मानव अिधकार सुरिक्षत रा� र साथै अन्तरार्ि�य समुदायल ेस्वीकार गरेसरह उनीह�सँग 
ग�रमा र सम्मानपूवर्क �वहार गनर् �ितब� छन।् यो अस्थायी, �वासी, िव�ाथ�, ठे�ामा ल्याइएका, �त्यक्ष 
कामदारह�, र कुन ैपिन अन्य कामदारसिहत सबै कामदारह�का लािग लाग ू�न्छ। संल�तामा तो�कए अनुसारका 
स्वीकृत मानकह�लाई कोड तयार गदार् सन्दभर्को �पमा �योग ग�रयो र यो थप जानकारीको लािग उपयोगी �ोत �न 
सक्छ। 

 

�म मानकह� �न:् 

 

1) स्वतन्� �पमा रोिजएको रोजगारी 
बेगार, बँधुआ (ऋणबन्धन सिहत) वा इन्डेन्चडर् �म, अनैिच्छक वा शोषणशील जेल �म, दासत्व वा मानव तस्करीको 
�योग गनर् स�कँदैन। यसमा �म वा सेवाह�को लािग धम्क�, बल, वाध्यता, अपहरण वा छल�ारा �ि�ह�लाई 
�ा�फ�कङ, बन्दरगाह, भत� गन�, स्थान्तरण वा �ा� गन� कुरा पिन सामेल छन्। कम्पनीले उपलब्ध गराएका सुिवधाह�मा 
कामदारह�लाई �वेश गनर्मा वा बािहर िनस्कनमा िबनाकारण �ितबन्ध लगाउनसमेत सुिवधामा कामदारह�को 
गितिविधमा कुन ैअनुिचत �ितबन्ध लगाइनु �दँैन। भत� ���याको अंशको �पमा आफ्नो मूल देशबाट �स्थान गन� 
कामदारह�लाई त्यहाँबाट �स्थान गनुर्अिघ रोजगारका िनयम र शतर्ह�को वणर्न भएको रोजगार सम्झौता आफ्नो मूल 
भाषामा िलिखत�पमा उपलब्ध गराउन ुपन�छ, र स्थानीय काननुलाई मा� र समान वा उ�त शतर्ह� लाग ूगनर्बाहके, 
उनीह�को आगमनपिछ रोजगारी सम्झौतामा कुन ैिवकल्प वा प�रवतर्न (ह�) �नु �दँैन। सबै काम स्वैिच्छक �नुपछर् र 
कामदारह� कुन ैपिन समयमा काम छोड्न वा कामबाट िनिस्कन स्वतन्� �नुपछर्। रोजगारी िनयो�ाह� र एजेन्टह�ल े
काननुअनुसार रा�ु पन� आवश्यकता नभएसम्म कामदारह�को प�रचय वा आ�वासन कागजातह�, जस्त ैसरकारी-प�रचय 
पिहचानप�, पासपोटर् वा कायर् अनुमितह� रा�े, न� गन� वा लकुाउने, जफ्त गन� वा कामदारलाई देखाउन अस्वीकार गन� 
छैनन्। कामदारह�ले आफ्नो रोजगारीको लािग िनयो�ा वा एजेन्ट भत� शुल्क वा अन्य सम्बिन्धत शलु्क ितनुर् आवश्यक 
पद�न। य�द कुन ैपिन शलु्कह� कामदारह��ारा �दइएको फेलापरेमा, त्यस्ता शलु्कह� कामदारह�लाई �फतार् गनुर् पन�छ। 

 

2) युवा कामदारह� 
िनमार्णको कुन ैपिन चरणमा बाल �म �योग �नु�दँैन। "ब�ा" शब्दल ेकुन ैपिन त्यस्तो �ि�लाई बुझाउँछ जो 15 
वषर्भन्दा कम उमेर वा अिनवायर् िशक्षा परुा गन� उमेर, वा देशमा रोजगारीको लािग न्यूनतम उमेरमा, जुन अिधकतम छ 
त्यसभन्दा कम उमेरको छ। सबै िनयम र कानुनह�सँग मान्य, वैध कायर्स्थलका िशक्षण कायर्�मह�को �योग �न ुपन�छ। 
18 वषर्भन्दा कम उमेरका कामदारह� (युवा कामदारह�)ल ेरातीको काम र ओभरटाइमसिहत ती कामह� गनुर् �दँैन 
जसले उनीह�को स्वास्थ्य वा सुरक्षामा जोिखम पुऱ्याउँछन्। सहभागीले लागु�न ेकानुन र िनयमअनुसार िव�ाथ�ह�का 
रेकडर्को उिचत �वस्थापन, शैिक्षक साझेदारको कठोर प�र�म, र िव�ाथ� अिधकारको सुरक्षाको उिचत 
ममर्तसम्भारमाफर् त िव�ाथ� कामदारको उिचत �वस्थापन सुिनि�त गनुर् पन�छ। सहभागीले सबै िव�ाथ� 
कामदारह�लाई उपयु� सहयोग र �िशक्षण �दान गनुर् पन�छ। स्थानीय कानुनको अनपुिस्थितमा िव�ाथ� कामदार, 
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इन्टनर् र िसका�को तलबदर पिन समान वा त्यस्तै काम गन� अन्य �िवि�-स्तरका कामदारह�को तलबदरको समान 
�नुपन�छ। 

 

3) कायर् अविध 
�वसाियक अभ्यासह�को अध्ययनल,े उत्पादकता घट्ने, खचर् बढ्ने र चोट र रोग बढ्ने कुरालाई, कामदारको तनावसँग 
स्प��पमा जोड्दछ। कायर् अविध स्थानीय कानुन�ारा तो�कएको अिधकतम समयभन्दा बढी �न ु�दँैन। आपतकालीन वा 
असामान्य प�रिस्थितह�बाहके कायर्-स�ाहमा ओभरटाइम लगाएर �ित ह�ा 60 घण्टाभन्दा बढी �नु�दँैन। 
कामदारह�लाई हरेक सात �दनमा किम्तमा एक �दनको िवदाको अनुमित �दन ुपन�छ।  

 

4) ज्याला र लाभह�  
कामदारह�लाई भु�ानी ग�रएको क्षितपू�तर् सबै लाग ूतलब कानुनको अनुपालन गन� �नुपछर्, जसमा न्यूनतम ज्याला, 
ओभरटाइम अविध र कानुनी�पमा अिनवायर् बनाइएका लाभह� समावेश छन्। स्थानीय कानुनको अनुपालनमा, 
कामदारह�लाई ओभरटाइमको भु�ानी दर िनयिमत घण्टाको दरभन्दा अिधक मुआवजाका �पमा क्षितपू�तर् �दनुपछर्। 
अनुशासनात्मक कावार्हीका �पमा ज्यालाबाट कटौतीको अनुमित �नछैेन। �त्येक तलब अविधका लागी कामदारह�लाई 
�ठक समयमा र बुिझने तलब स्टेटमेन्ट �दान ग�रनेछ जसमा कायर्को स�ठक क्षितपू�तर्को सत्यापनका लािग पयार्� 
जानकारी सामेल �नछे। अस्थायी, �ेषण र आउटसोसर् ग�रएको �मको सबै �योग स्थानीय कानुनको सीमािभ� �नेछ। 

 

5) मानवीय �वहार  
कामदारह�संग यौन �ताडना, यौन द�ुर्वहार, शारी�रक दण्ड, मानिसक वा शारी�रक जवरजस्ती वा मौिखक 
द�ुर्वहारसिहत कुन ैकठोर र अमानवीय �वहार �नु�दँैन; र त्यहाँ कुन ैपिन यस्तो �वहारको खतरा पिन �नु�दँैन। यी 
आवश्यकताह�को समथर्नमा अनुशासनात्मक नीित र ���याह� स्प��पमा प�रभािषत ग�रनेछ र कामदारह�लाई 
जानकारी गराइनछे। 

 

6) भेदभावहीनता 
सहभागीह� द�ुर्वहार र गैरकानुनी भेदभावरिहत कायर्के्ष�को िनमार्णका लािग �ितब� �नुपछर्। कम्पनील ेजाित, रङ्ग, 
उमेर, िलङ्ग, यौन अिभिवन्यास, िलङ्ग पिहचान र अिभ�ि�, जाित वा राि�य मूल, असक्षमता, गभार्वस्था, धमर्, 
राजनीितक सम्ब�ता, सङ्घ सदस्यता, संरिक्षत पूवर् सैिनकको मान्यता, जेने�टक जानकारीको संरक्षण वा िववाहको 
आधारमा भत� र रोजगारीका कामह� जस्त ैज्याला, पदो�ित, परुस्कारह�, र �िशक्षणमा प�चँजस्ता कायर्ह�मा 
भेदभाव गन�छैन। कामदारह�लाई धा�मर्क कायर्ह�का लािग उिचत ठाउँ उपलब्ध गराइनछे। यसबाहके, कामदारह� वा 
सम्भािवत कामदारह�लाई भेदभावपूणर् त�रकामा �योग गनर्स�कन ेिच�कत्सा परीक्षणह� वा शारी�रक परीक्षणह� 
गराउन ु�दँैन। 
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7) सङ्गठनको स्वतन्�ता 
स्थानीय कानूनलाई मानेर सहभागीह�ल,े आफ्नो रोजाइको मजदरु सङ्गठन गठन गनर् वा ितनमा सामेल �नपाउन ेसबै 
कामदारह�को अिधकार, सामुिहक �पल ेसम्झौता गनर् र शािन्तपूणर् जमघटमा संल� �न ेर साथै यस्ता 
��याकलापह�बाट टाढा रहने कामदारह�को अिधकारलाई सम्मान गन� छन्। कामदार र/वा उनीह�का �ितिनिधह�ल े
कुन ैभेदभाव, �ितशोध, धम्क� वा द�ुर्वहारको डरिबना, कामको वातावरण र �वस्थापन �वहारह�बारे 
�वस्थापनसँग खुलरे आफ्ना िवचार र िचन्ताह� बताउन र साझा गनर् सक्षम �नेछन्। 
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B.  स्वास्थ्य एवं सुरक्षा 
 

सहभागीह�ले, काम सम्बन्धी चोट र बीमारीका घटनाह�लाई कम गनर्का साथसाथ ैएउटा सुरिक्षत र स्वस्थ कायर् 
वातावरणल ेउत्पादन र सेवाह�को गुणव�ा, उत्पादनको िनरन्तरता, कामदारको �ितधारण र मनोबल बढाउँछ भ� े
जान्दछन्। सहभागीह�ल ेकायर्स्थलमा स्वास्थ्य र सुरक्षाका मु�ाह� पिहचान गरेर समाधान गनर् िनरन्तर कामदारको 
भािगदारी र िशक्षा आवश्यक छ भनेर पिन जान्दछन।् 

मान्यता �ा� �वस्थापन �णालीह� जस्त ैOHSAS 18001 र ILO �वसाियक सुरक्षा र स्वास्थ्यमा 
�दशािनद�शह�लाई कोड तयार गनर्को लािग सन्दभर्को �पमा �योग ग�रयो र ियनीह� थप जानकारीको लािग उपयोगी 
�ोत �न सक्छन्। 

 

स्वास्थ्य र सुरक्षा मानकह� �न:् 

 

1) पेशागत सुरक्षा 
कामदारह�को सुरक्षामा �न ेजोिखमह� (उदाहरणका लािग, रासायिनक, िबजुली र अन्य ऊजार् �ोतह�, अि�, 
वाहनह�, र खतरनाक जोिखमह�)का सम्भावनाह�को पिहचान र मूल्याङ्कन ग�रनु पछर्, र उिचत िडजाइन, 
इिन्जिनय�रङ् र �शासिनक िनयन्�ण, रोकथाम ममर्त र सुरिक्षत कायर्िविधह� (लकआउट / �ागआउटसिहत), र 
िनरन्तर सुरक्षा �िशक्षणसिहत िनयन्�ण गनुर्पछर्। जोिखमह�लाई यी साधनह�बाट पयार्��पमा िनयन्�ण गनर् स�कँदैन 
भने कामदारह�लाई ती जोिखमह�सँग सम्ब� जोिखमह�का लािग उिचत, सुदढृ, �ि�गत सुरक्षात्मक उपकरण र 
शैिक्षक साम�ीह� �दान गनर् स�कन्छ। गभर्वती मिहलाह� / नानी भएका आमाह�लाई उ� जोिखमह�बाट बचाउनका 
लािग उिचत कदम चाल्न स�कन्छ, गभर्वती मिहला र नानी भएका आमाह�लाई काम �दान गन� र उिचत आवास �दान 
गन� सिहतका उ� जोिखमबाट बचाउनका लािग कायर्स्थल स्वास्थ्य र सुरिक्षत �न ुआवश्यक पदर्छ। 

 

2) आपतकालीन तयारी 
सम्भािवत आकिस्मक अवस्थाह� र कायर्�मह�को पिहचान गरेर मूल्याङ्कन गनुर् पन�छ, र आपतकालीन योजनाह� र 
�ित��या ���याह�सिहत तलका कायर्ह� लाग ूगरेर ितनीह�का �भावह� कम गराउनुपछर्: आकिस्मक �रपो�टर्ङ, 
कामदार सूचना र िनकासी ���या, कामदार �िशक्षण र अभ्यास, उपयु� आगो प�ो लगाउन ेर दमन गन� उपकरण, सफा 
र बाधारिहत पयार्� िनकास सुिवधाह� र �रकभरी योजनाह�। यस्ता योजनाह� र ���याह�ल ेजीवन, वातावरण र 
सम्पि�को हािनलाई कम गन� कायर्मा ध्यान �दन ुपन�छ। 
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3) �ावसाियक चोट र रोग 
���याह� र �णालीह�लाई �वसाियक चोट र रोगलाई रो�, �वस्थापन गनर्, प�ो लगाउन र �रपोटर् गनर् तल �दएका 
�ावधानह� समेत समावेश गनुर्पछर्: कामदारलाई �रपोटर् गनर् �ोत्साहन �दनु; चोट र िबमारीका मािमलाह�लाई वग�कृत 
गरेर रेकडर् गनुर्; आवश्यक िच�कत्सा उपचार �दान गनुर्; घटनाह�को जाँच र ितनीह�का कारणलाई समा� गनर्का लािग 
सही कदम चाल्न;ु र कामदारह�को काममा फ�कर्ने सुिवधा बनाउन।ु 

 

4) औ�ोिगक स्वच्छता 
कामदार जोिखम िनयन्�णको पदानु�मअनुसार कामदारह� रासायिनक, जैिवक र भौितक एजेन्टह�को संसगर्मा छन 
भ�े पिहचान, मूल्याङ्कन र िनयन्�ण गनुर्पछर्। सम्भािवत जोिखमह�लाई उिचत िडजाइन, इिन्जिनय�रङ् र �शासिनक 
िनयन्�णमाफर् त हटाउनु वा िनयन्�ण गनुर्पछर्। जोिखमह�लाई यस त�रकाल ेपयार्��पमा िनयन्�ण गनर् स�कएन भने 
कामदारह�लाई उपयु�, रा�री �विस्थत रािखएको, �ि�गत सुरक्षात्मक उपकरणह� �योग गनर् �दनुपछर्। सुरक्षात्मक 
कायर्�मह�मा यी जोिखमह�सँग सम्बिन्धत जोिखमबारे शैिक्षक साम�ी समावेश गनुर् पन�छ। 
 

5) शारी�रक �म चािहने कायर्ह� 
कामदारह��ारा हातले साम�ी प��न ेर भारी उठाइरहन ेवा लामो समयसम्म खडारहन ेर दोहऱ्याइरहन ेवा बल �योग 
गरी जोड्ने कायर्ह�सिहत शारी�रक जोिखम िलएर कायर् गनुर् पन� कायर्ह�को पिहचान, मूल्याङ्कन र िनयन्�ण गनुर्पछर्। 
 

6) मिसनबाट सुरक्षा 
उत्पादनमा �योग ग�रने र अन्य मिसनरीह� सुरक्षा जोिखमह�को लािग जाँच ग�रनु पछर्। मिसनल ेकामदारह�लाई चोट 
ला�स�े जोिखम भएको िस्थितमा शारी�रक गाडर्, इन्टरलक र बे�रयरह� उपलब्ध गराइनु पछर् र रा�री स�ालन गनुर्पछर्। 
 

7) स्वच्छता, खाना, र आवास 
कामदारह�लाई सफा शौचालयको सुिवधा, खाने पानी र स्वच्छ खाना तयारी गन�, भण्डारण गन� र खाना खाने 
सुिवधाका लािग सहज प�चँ उपलब्ध गराउनुपछर्। सहभागी वा �म एजेन्ट�ारा उपलब्ध गराइएका कामदार आवासह� 
सफा र सुरिक्षत �नुपछर्, र ितनीह�मा उपयु� आपतकालीन बािहर िनिस्कने, �ानका लािग तातोपानी, �सस्त उज्यालो, 
तातो र हावा चल्न,े �ि�गत र मूल्यवान वस्तुह�को भण्डारण गनर्का लािग सुरिक्षत र िनजी स्थानसिहत उिचत �वेश र 
िनकास भएको आवास �दान ग�रनुपछर्। 
 

8) स्वास्थ्य र सुरक्षा स�ार 
सहभागीले कामदारलाई उसल ेकाम गनुर् पन� स्थानको यािन्�क, वै�ुितक, रसायिनक, आगो र शारी�रक जोिखमह�को 
बारेमा मा�ै सीिमत नभएर उपयु� कायर्स्थल स्वास्थ्य र सुरक्षाका बारेमा पिन, उसको भाषामा वा उसले बुझ्ने भाषामा 
जानकारी र �िशक्षण �दान ग�रनु पन�छ। स्वास्थ्य र सुरक्षासम्बन्धी जानकारी कायर्स्थलमा स्प� �पमा टाँिसनेछ वा 
त्यस्तो पिहचान गनर् स�कने र कामदार�ारा प�चँयोग्य स्थानमा रािखने छ। सबै कामदारह�लाई कामको सु�वात िघ र 
त्यसपिछ िनयिमत�पमा तािलम �दइनछे। कामदारलाई सुरक्षाको चासो बढाउन �ोत्सािहत ग�रनेछ  
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C. पयार्वरणीय 
 

सहभागीह�ल ेिव� स्तरीय उत्पादनह�को उत्पादनमा पयार्वरणीय िजम्मेवारी अिभ� छ भनेर मान्दछन्। िनमार्ण 
कायर्मा, जनताको स्वास्थ्य र सुरक्षाको संरक्षण गदार् सामुदाियक, वातावरण र �ाकृितक �ोतमा �ितकूल �भाव न्युनतम 
गराउनुपछर्। मान्यता �ा� �शासिनक �णाली जस्त ैISO 14001 र प�रवृ� �वस्थापन र लखेा परीक्षा �णाली (Eco 
Management and Audit System-EMAS)ह�लाई कोड तयार गदार् सन्दभर्को �पमा �योग ग�रएको िथयो र यो 
थप जानकारीको उपयोगी �ोत �न सक्छ। 

पयार्वरणीय मानकह� तल �दएका छन:् 

 

1) पयार्वरणीय स्वीकृित र �रपो�टर्ङ 
सबै आवश्यक पयार्वरणीय अनमुितप�ह� (उदाहरणका लािग िनवर्हन अनगुमन), अनुमोदन र रिजस्�ेसनह� �ा� गनर्, 
रािखनु र अ�ाविधक ग�रनु र उनीह�को प�रचालन र �रपो�टर्ङ आवश्यकताह�को पालन गनुर्पछर्। 

 

2) �दषूणको रोकथाम र संसाधान घटाउने 
�दषूण र अपिश� उत्पादनको उत्सजर्न र फोहोर उत्पादनलाई �ोतमा न ैघटाउन ुवा �ोतबाट �दषूण िनयन्�ण 
उपकरणजस्ता �िविधह�; उत्पादनलाई प�रमाजर्न गद�, रखरखाव र सुिवधा ���याह� प�रमाजर्न गद�; वा अन्य 
माध्यम�ारा हटाउन वा कम गनुर्पछर्। पानी, जीवाश्म इन्धन, खिनज र पिव� जङ्गली उत्पादनह�सिहत �ाकृितक 
�ोतह�को �योगमा िनयन्�ण गनुर्पछर्, वा उत्पादन, रखरखाव र सुिवधा, साम�ी �ितस्थापन, पनुः �योग, संरक्षण, 
�रसाइिक्लङ्ग वा अन्य साधनह� जस्ता ���याह��ार बचाएर रा�ुपछर्। 

 

3) जोिखमपूणर् पदाथर्ह� 
मानवह� वा वातावरणलाई जोिखममा पान� रसायन र अन्य साम�ीह�लाई पिहचान, लेबल र �विस्थत गनर्का लािग 
ितनीह�को सुरिक्षत हने्डिलङ्ग, ओसार-पसार, भण्डारण, �योग, �रसाइिक्लङ्ग वा पनुः �योग र िनपटान सुिनि�त 
गनुर्पछर्। 

 

4) ठोस फोहोर 
सहभागीले ठोस फोहोर (जोिखमरिहत)को पिहचान वा पुन:�योग गनर्, पिहचान गनर्, कम गनर् र उ�रदायी �पमा टुङगो 
लगाउनका लािग �विस्थत दिृ�कोण लाग ूगन�छ। 

 

5) वाय ुउत्सजर्न 
अिस्थर जैिवक रसायन, एयरोसोल, संक्षारक, पा�टर्कुलेट्स, ओजोन घटाउन ेरसायन र स�ालनको कारण दहनबाट 
उत्पा�दत उत्पादनह�को पिहचान उत्सजर्नअिघ आवश्यकताअनुसारल ेिनयिमत�पमा अनगुमन, िनयन्�ण र उपचार 
ग�रनछे। सहभागील ेआफ्नो वायु उत्सजर्न िनयन्�ण �णालीको कायर्कुशलताको िनयिमत िनगरानी गनुर् पन�छ। 
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6) साम�ीका �ितबन्धह� 
सहभागीह�ल ेपुन:�योग र न� गनर्का लािग लेबिलङ गनुर्सिहत उत्पादन र िनमार्णकायर्मा िविश� पदाथर्ह�को िनषेध 
वा �ितबन्धको सम्बन्धमा सबै लाग ूकानुन, िनयमह� र �ाहक आवश्यकताह�को पालन गनुर् पन�छ। 

 

7) जल �वस्थापन 
सहभागीले एक जल �वस्थापन कायर्�म लाग ूगन�छ जसले पानीका �ोतह�को �योग र िनवर्हनको दस्तावेजीकरण, 
पिहचान र अनगुमन गन�छ; पानी संरक्षण गन� अवसर खोज्नछे; र �दषूणको च्यानलह�को िनयन्�ण गन�छ। सबै फोहोर 
पानीलाई फ्याँ�ु वा िनपटान गनुर्अिघ पिहचान, अनगुमन, िनयिन्�त र उपचार गनुर् आवश्यक छ। सहभागीले आफ्नो 
फोहोर पानीको उपचार र रोकेर रा�े �णालीको इ�तम कायर्कुशलता र िनयामक अनपुालन सुिनि�त गनर् कायर्क्षमताको 
िनयिमत �पमा िनगरानी गन�छ। 

 

8) ऊजार् खपत र �ीनहाउस ग्याँस उत्सजर्न 
ऊजार् खपत र सबै सम्बिन्धत स्कोपह� 1 र 2 �ीनहाउस ग्याँस उत्सजर्नलाई कायर्स्थल र/वा कप�रेट स्तरमा �याक र 
दस्तावेजीकरण ग�रन्छ। सहभागीह�ले ऊजार् दक्षतामा सुधार गनर् र ितनीह�को ऊजार् खपत र �ीन हाउस ग्याँस 
उत्सजर्नलाई कम गनर् लागत�भावी त�रकाह� खोज्नु पन�छ। 
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D. नैितक आचार 
 

सामािजक दाियत्वह� पुरा गनर् र बजारमा सफलता �ा� गनर्का लािग सहभागी र उनीह�का एजेन्टह�ल ेनैितकताका 
उ� स्तरह�को पालन गनुर् पन�छ, जसमा समावेश छन्: 

 

1) �ापा�रक इमानदारीता 
सबै �वसाियक कुराकानीह�मा इमानदारीताका उ�तम मानकह�लाई िलएर चल्नु पन�छ। �ितभागीह�ल ेकुन ैपिन र 
सबै �कारको घुस, ��ाचार, असुली र हड� ेकायर्को िनषेध गनर् शून्य सहनशीलता नीितको पालन गनुर्पन�छ।  

 

2) अनुिचत लाभ �नु �दँनै 
घुस वा अनावश्यक वा अनुिचत लाभ �ा� गन� अन्य माध्यमह�को वाचा गनुर्, �स्तािवत गनुर्, अिधकृत गनुर्, �दन ुवा 
स्वीकृत गनुर् �दँैन। यो िनषेधल े�ापार �ा� गनर् वा जारी रा�, कुन ैपिन �ि�लाई �ापार िनद�िशत गनर् वा अन्यथा कुन ै
अनुिचत लाभ �ा� गनर्का लािग तृतीय पक्षको माध्यमबाट �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष �पमा कुन ैमूल्यको वाचा गन�, िलन ेवा 
�दने, �स्ताव रा�े वा अिधकृत गनार्जस्ता कुरालाई समेट्छ। ��ाचारिवरोधी कानुनसँग अनुपालन सुिनि�त गनर् 
िनगरानी र �वतर्न ���याह� लाग ूग�रनु पछर्। 

 

3) सूचनाको खुलासा 
सबै �ापा�रक लेनदनेह� पारदश� �पमा ग�रनु र सही �पमा �ितभागीको �ापा�रक पुस्तक र रेकडर्ह�मा 
�ितिबिम्बत �नुपछर्। सहभागी �म, स्वास्थ्य र सुरक्षा, पयार्वरण �िविधह�, �वसाियक गितिविधह�, संरचना, िव�ीय 
प�रिस्थित र �दशर्न सम्बन्धी जानकारी लाग ूिनयमह� र �चिलत उ�ोग �थाह� अनुसार खुलासा ग�रन ुपन�छ। 
अिभलेखह�को झुटो बयान ना आपू�तर् �ृङ्खलाका अभ्यास वा शतर्ह�को गलत उद्धृित वा स्वीकायर् �न ेछैन। 

 

4) बौि�क सम्पि� 
बौि�क सम्पि�को अिधकारलाई सम्मान गनुर् पन�छ; �िविध र ज्ञानको स्थानान्तरण यस्तो तरीकाले ग�रनुपछर् जसले 
बौि�क सम्पि� अिधकारको संरक्षण गदर्छ; र, �ाहक र आप�ूतर्कतार्को जानकारी सुरिक्षत ग�रनुपछर्। 

 

5) स्वच्छ �ापार, िवज्ञापन र �ितस्पधार् 
स्वच्छ �वसाय, िवज्ञापन र �ितस्पधार्को स्तरलाई कायम राखनुपछर्।  
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6) पिहचालको सुरक्षा र गैर-�ितशोध 
आप�ूतर्कतार् र कामदार �इस्सलब्लोवर को गोपनीयता, अनामता र सुरक्षालाई2 कानुन�ारा िनषेिधत नभएसम्म कायम 
गनुर् पन�छ। �ितभागीह�सँग आफ्ना कमर्चारीह�का लािग �ितशोधको डर नदेखाइकन कुन ैपिन समस्याबारे आवाज 
उठाउनस�े संचार ���या �नुपछर्। 

 

7) खिनज पदाथर्ह�को उ�रदाियत्वपूणर् �ोत 
सहभागीह�सँग उनीह�ल ेिनमार्ण गरेका उत्पादनमा �योग ग�रने टान्टलम, �टन, टङ्गस्टन र सुनले �त्यक्ष वा अ�त्यक्ष 
�पमा कङ्गो लोकतािन्�क गणतन्� (Democratic Republic of the Congo) वा छेउछाउका देशह�मा मानव 
अिधकारको गम्भीर द�ुर्वहार गन� सश� समूहह�लाई फाइनान्स गरेको वा फायदा पुयार्एको छैन भ� ेसुिन�त गराउन े
नीित �न ुपदर्छ। सहभािगताह�ल ेयी खिनजह�को �ोत र सुरक्षाको �ृङ्खलामा उपयु� उपायह� गनुर्पन�छ र �ाहकको 
अनुरोधमा उनीह�का लािग उपयु� उपायह� बनाउन ुपन�छ। 

 

8) गोपनीयता 
सहभागीह�ल ेआप�ूतर्कतार्, �ाहक, उपभो�ा र कामदारह�सिहत उनीह�ले �ापार गन� सबैसँग �ि�गत जानकारीको 
उिचत गोपनीयता अपके्षाह�को रक्षा गनर् �ितब� �नुपछर्। सहभागीह�ल े�ि�गत जानकारी एकि�त गदार्, भण्डार 
गदार्, �शोधन गदार्, �सारण गदार्, र साझेदारी गदार् गोपनीयता र सूचना सुरक्षा िनयमह� र िनयामक आवश्यकताह�को 
पालन गनुर्पछर्। 

  

                                                           
2 �इस्सलब्लोवरको प�रभाषा: यो त्यो �ि� हो जसल ेकमर्चारी वा कम्पनीका अिधकारी वा सावर्जिनक आिधकृत वा आिधका�रक िनकाय�ारा अनुिचत आचरण 
गरेको बारेमा खुलासा गदर्छ।  
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E. �वस्थापन �णाली 
 

सहभागीह�ल ेयस कोडको साम�ीसँग सम्बिन्धत भएको दायरािभ� पन� �वस्थापन �णाली अपनाउन ुवा स्थािपत 
गनुर्पन�छ। �वस्थापन �णालीलाई तल �दएका कुराह� सुिनि�त गनर् िडजाइन ग�रनु पन�छ: (a) सहभागीका प�रचालन 
र उत्पादनह�सँग सम्बिन्धत लाग ूकानुन, िनयमह� र �ाहक आवश्यकताह�को अनुपालन; (b) यो कोडसँग अनुमोदन; र 
(c) यस कोडसँग सम्बिन्धत प�रचालन जोिखमह�को पिहचान र शमन गनुर्। यसले िनरन्तर सुधारको सुिवधा पिन �दान 
गनुर्पछर्। 

 

�वस्थापन �णालीमा िन� तत्वह� �नुपछर्: 

 

1) कम्पनीको �ितब�ता 
सहकारी र िनरन्तर सुधारका लािग �ितभागीको �ितब�तालाई पुि� गन� कप�रेट सामािजक र पयार्वरिणय िजम्मेवारी 
नीितको िववरण, कायर्कारी �वस्थापन�ारा �मािणत ग�रएको र स्थानीय भाषामा लेखेर सुिवधामा टाँिसएको ग�रएको 
छ। 

 

2) �स्थापनको जवाबदहेी र िजम्मेवारी 
सहभागीले �स्थापन �णाली र सम्ब� कायर्�मह�को कायार्न्वयन सुिनि�त गनर्का लािग िजम्मेवार व�र� कायर्कारी 
तथा कम्पनीका �ितिनिधलाई स्प��पमा पिहचान गदर्छ। व�र� �वस्थापनल ेिनयिमत �पमा �वस्थापन �णालीका 
िस्थितको समीक्षा गदर्छ। 

 

3) कानुनी र �ाहक आवश्यकताह� 
यो कोडका आवश्यकताह� सिहत लाग ूकाननु, िनयमह� र �ाहक आवश्यकताह� पिहचान गनर्को लािग िनरीक्षण गन� र 
बुझ्न े���या हो। 

 

4) जोिखम आँकलन र जोिखम �स्थापन 
यो सहभागीका कायर्ह�सँग सम्बिन्धत कानुनी अनुपालन, पयार्वरण, स्वास्थ्य र सुरक्षा3 र �म अभ्यास र नैितक 
जोिखमह�को पिहचान गन� एउटा ���या हो। �त्येक जोिखमका लागी सापेक्ष मह�व िनधार्रण गनुर् र उपयु� ���यागत 
र भौितक िनयन्�णह�का लागी पिहचानसम्बन्धी जोिखम िनयन्�ण गनुर् र िनयामक अनुपालन सुिनि�त गनुर् 

 

                                                           
3 पयार्वरणीय स्वास्थ्य र सुरक्षाको जोिखममा समावेश �ने के्ष�ह� उत्पादन के्ष�ह�, गोदाम र भण्डारण सुिवधाह�, प्लान्ट/सुिवधाह�का सहायक उपकरण, 
�योगशालाह� र परीक्षण के्ष�ह�, स्वच्छता सुिवधाह� (�ानघर), भान्सा/क्याफेट�रया र कामदार आवास/िनवास �न्। 
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5) सुधारक उ�ेश्यह� 
सहभागीको सामािजक र पयार्वरणीय कायर् सम्पादनमा सुधार गनर् िलिखत कायर् सम्पादन उ�ेश्यह�, ल�य र कायार्न्वयन 
योजनाह�, ती उ�ेश्यह� �ा� गनर् सहभागीको �दशर्नको आविधक मूल्याङ्कन पिन समािहत छ। 

 

6) �िशक्षण 
सहभागीका नीित, ���या र सुधारका उ�ेश्यह� लाग ूगनर् र लाग ूकानुनी र िनयमन आवश्यकताह� परूा गनर्को लािग 
�वस्थापक र कामदारह�का लािग तािलम कायर्�मह�। 

 

7) स�ार 
यो सहभागीका नीित, अभ्यास, अपेक्षाह� र कामदारह�, आप�ूतर्कतार्ह� र �ाहकह�को �दशर्नको बारेमा स्प� र सही 
जानकारी स�ार गन� ���या हो। 

 

8) कायर्कतार् �ित��या, सहभािगता र गुनासा 
�भावकारी िसकायत �णाली, कमर्चारीह�को बुझाबुझ र �ित��या �ा� गनर् वा अभ्यासह�िव�� उल्लङ्घन भएकोमा 
र यस कोडअन्तगर्त पन� सतर्ह�को मूल्याङ्कन गनर् र िनरन्तर सुधार गनर्सिहत चिलरहकेा ���याह�। 

 

9) अिडट र आँकलन 
कानुनी र पयार्वरणीय िजम्मेवारीसँग सम्बिन्धत कानुनी र िनयामक आवश्यकताह�को अन�ुप, कोडको साम�ी र �ाहक 
अनुबन्ध आवश्यकताह�लाई सुिनि�त गनर् आविधक आत्म-मूल्याङ्कन। 

 

10) सुधारात्मक कायर् ���या 
यो आन्त�रक वा बा� आंकलन, िनरीक्षण, अनुसन्धान र समीक्षाह��ारा पिहचान ग�रएका कमजोरीह�को समयमै 
सुधारको लािग ग�रने ���या हो। 

 

11) दस्तावेजीकरण र रेकडर्ह� 
िनयामक अनुपालन सुिनि�त गनर् र कम्पनीका आवश्यकताह�को अन�ुप साथै िनजताको रक्षा गनर् उपयु� गोप्यता 
सुिनि�त गनर्को लािग दस्तावेज र रेकडर्को िनमार्ण र रखरखाव। 

 

12) �दायक िजम्मेवारी 
यो आपू�तर्कतार्ह�मा कोड आवश्यकताह�को स�ार गन� कोडलाई आप�ूतर्कतार् अनुपालनसँग अनुगमन गन� ���या हो।  
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सन्दभर्ह� 
 

यो कोड तयार गनर् तल �दएका कोडह� �योग भएको िथयो र यो थप जानकारीको उपयोगी �ोत �न सक्छ। तल �दएका 
मानकह�लाई �त्येक �ितभागी�ारा अनुमोदन ग�रन वा नग�रन सक्छ। 

डोड-�ेङ्क वाल िस्�ट सुधार र उपभो�ा संरक्षण ऐन http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-
cpa.pdf 

पयार्वरण �वस्थापन र अिडट �णाली http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

नैितक �िशक्षण पहल www.ethicaltrade.org/ 

सुरक्षा र स्वास्थ्यको ILO अभ्यास कोड 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

आईएलओ अन्तरार्ि�य �म मानक 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 

ISO 14001 www.iso.org 

राि�य अि� सुरक्षा सङ्घ (National Fire Protection Association) 
www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp 

सङ्घषर्-�भािवत र उ� जोिखम के्ष�ह�बाट खिनजको उिचत आपू�तर् �ृङ्खलाको लािग OECD �म मागर्दशर्न 
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm 

ब�राि�य उ�मह�को लािग OECD �दशािनद�श http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 

OHSAS 18001 http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/  

सावर्भौम मानव अिधकार घोषणा www.un.org/Overview/rights.html 

संयु� रा� ��ाचार िव�� कन्भेन्शन https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  

संयु� रा� िव� सम्झौता www.unglobalcompact.org 

संयु� राज्य अमे�रका सङ्घीय अिध�हण िनयमावली www.acquisition.gov/far/ 

SA 8000 http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937 

अन्तरार्ि�य सामािजक उ�रदाियत्व (Social Accountability International-SAI) www.sa-intl.org 

  

  

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/mining.htm
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
http://www.bsigroup.com/en-GB/ohsas-18001-occupational-health-and-safety/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
http://www.sa-intl.org/index.cfm?fuseaction=Page.ViewPage&PageID=937
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दस्तावेज इितहास 
 

संस्करण 1.0 - अक्टोबर 2004 मा जारी ग�रयो। 

संस्करण 1.1 - मई 2005 मा जारी ग�रयो। कागजातलाई RBA ढाँचा, सानो प�ृ लेआउट संशोधनमा �पान्त�रत 
ग�रयो; कुन ैसाम�ीको प�रवतर्न ग�रएको छैन। 

संस्करण 2.0 - धेरै �ावधानह�मा संशोधनको साथ अक्टोबर 2005 मा जारी ग�रयो। संस्करण 3.0 - धेरै 
�ावधानह�मा संशोधनका साथ जुन 2009 मा जारी ग�रयो। 

संस्करण 4.0 - धेरै �ावधानह�को संशोधनका साथ अि�ल 2012 मा जारी ग�रयो। संस्करण 5.0 - धेरै �ावधानह�मा 
संशोधनका साथ नवम्बर 2014 मा जारी ग�रयो। 

संस्करण 5.1 - संशोधनका साथ माचर् 2015 मा जारी ग�रयो, A1 मा 1 जनवरी, 2016 देिख �भावकारी �ने। 

संस्करण 6.0 - धेरै �ावधानह�मा संशोधनका साथ जनवरी 2018 मा जारी ग�रयो। 

 

RBA कोड संिहता �ारिम्भक �पमा जून र अक्टोबर 2004िबच िबजुली उत्पादनको िनमार्णमा लागेका कम्पनीह��ारा 
िवकिसत ग�रएको िथयो। कम्पनीह�लाई यो कोड अपनाउन आमिन्�त र �ोत्सािहत ग�रन्छ। तपाईल ेथप जानकारी 
responsiblebusiness.org बाट �ा� गनर् स�ु�नछे। 
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