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संस्करण 7.0 (2021) 
 

Responsible Business Alliance आचार सं�हता 
 
Responsible Business Alliance (RBA), �वगतमा Electronic Industry Citizenship Coalition (EICC), 

को आचार सं�हताले �वद्यु�तय उद्योगमा काम गन� �नयमहरू सु�निश्चत गनर् मानकहरू �नमार्ण गछर् वा �वद्युत मुख्य 

अवयव हुने उद्योगहरू र यसका आपू�तर् चेनहरू सुर��त छन ्जसले कामदारहरूलाई सम्मान र मयार्दासँग व्यवहार 
ग�रन्छ र व्यवसाय सञ्चालनहरू वातावरणीय रूपमा िजम्मेवार र नै�तक रूपमा सञ्चा�लत छन।् 
यो सं�हताका उद्देश्यहरूमा �वद्युतीय उद्योगको रूपमा मा�नने सबै संस्थाहरू हुन ्जसले �वद्युतीय सामानहरू 

उत्पादन गनर् प्रयोग ग�रने सामान र सेवाहरू �डजाइन, बजार, उत्पादन वा उपलब्ध गराउन सक्छ। सं�हता 
इलेक्ट्रो�नक्स सेक्टरमा भएका कुनै प�न व्यवसायद्वारा स्वेच्छापूवर्क अपनाउन स�कन्छ र उक्त व्यवसायदे�ख 

सम्झौता श्रमका प्रदायकहरू स�हत यसको आपू�तर् चेनसम्म तत्पश्चात लागू गनर् स�कन्छ। 
सं�हता अपाउन र सहभागी (“सहभागी”) हुन, व्यवसायले सं�हताको ला�ग आफ्नो समथर्न घोषणा गन�छ र यसमा 
व्यवस्थापन प्रणाल� अनुसार सं�हता र यसका मानकहरूमा स�क्रय रूपमा अनुकूलता अनुसरण गन�छ। 

सहभागीहरू जम्मा चेन आरम्भको रूपमा सं�हताको सन्दभर्मा हुनुपछर्। अ�धकतममा, सहभागीहरूलाई सं�हता 
स्वीकार र कायार्न्वयन गनर् यसको अक� शे्रणीका आपू�तर्कतार्हरू प�न आवश्यक पछर्। 
सं�हता अंगीकृत गन� आधार भनेको व्यवसायले आफ्ना सबै �क्रयाकलापहरू सञ्चालन गन� देशहरूका कानून, 

�नयम र �नयमनहरूको पूणर् अनुपालनमा सञ्चालन गनुर्पछर्  भन्ने बुझाई हो। 0

1 सं�हताले सहभागीहरूलाई सामािजक 

र वातावरणीय िजम्मेवार� र व्यवसाय नै�तकताहरूलाई �वकास गनर्को ला�ग अन्तरार्िष्ट्रय रूपमा प�हचान ग�रएका 
मानकहरूको पश्चात �चत्रण ग�रएको कानूनी अनुपालन भन्दा बा�हर जान प�न प्रोत्साहन गछर्। कुनै प�न मा�मलाले 

स्थानीय कानूनहरू उल्लङ्घन गन� आचारसं�हताको अनुपालना गनर् सक्दैन। RBA सं�हता र स्थानीय कानूनबीच 

�भन्न-�भन्न मानकहरू भएताप�न RBA ले अनुकूलतालाई क�ठन आवश्यकताहरू पूरा गन� तत्वको रूपमा 
प�रभा�षत गछर्। UN व्यवसाय र मानव अ�धकारको मागर्दशर्न �सद्धान्तसँगको पङ्िक्तबद्धमा, यो सं�हताका 
प्रावधानहरू ILO आधारभूत �सद्धान्तहरूको घोषणापत्र र कामका अ�धकारहरू र UN �वश्वव्यापी मानव अ�धकार 
घोषणापत्र स�हतका अन्तरार्िष्ट्रय रूपमा प�र�चत मानकहरूबाट उत्पन्न ग�रन्छ र यसलाई सम्मान ग�रन्छ। 
RBA आचार सं�हताको �नरन्तर �वकास र कायार्न्वयनमा सरोकारवालाहरूबाट �नय�मत इन्पुट प्राप्त 

गनर् प्र�तबद्ध छ। 
सं�हता पाँचवटा खण्डबाट बनाइएको छ। खण्ड A, B र C ले क्रमशः श्रम, स्वास्थ्य तथा सुर�ा र वातावरणका 
मानकहरू उल्लेख गछर्। खण्ड D ले व्यावसा�यक आचारनी�तसँग सम्बिन्धत मानकहरू थप्छ। खण्ड E ले यो 
सं�हताको अनुकूलता व्यविस्थत गनर् स्वीकारयोग्य प्रणाल�का तत्वहरू उल्लेख गछर्।  

 
 

 
1 सं�हता कामदारहरू स�हत नयाँ र अ�त�रक्त तेस्रो प� अ�धकारहरू �सजार्न गनर् अ�भप्रे�रत छैन। 
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A. श्रम 
 
सहभागीहरू कामदारहरूका मानव अ�धकारहरू समथर्न गनर् र �तनीहरूलाई अन्तरार्िष्ट्रय समुदायद्वारा बुझ े

अनुसार प्र�तष्ठा र सम्मानका साथ व्यवहार गनर् प्र�तबद्ध छन।् यो अस्थायी, आप्रवासी, �वद्याथ�, सम्झौता, प्रत्य� 

कमर्चार�हरू र कुनै प�न अन्य प्रकारका कामदारहरू स�हत सबै कामदारहरूलाई लागू हुन्छ। सन्दभर्हरूमा 
उल्लेख ग�रए अनुसारका प�हचान ग�रएका मानकहरू सं�हता तयार गनर् प्रयोग ग�रएको �थयो र अ�त�रक्त 

जानकार�का उपयोगी स्रोतहरू हुन सक्छ।  
श्रम मानकहरू �नम्न हुन:् 

 
 
1) स्वतन्त्र रूपमा छनोट ग�रएको रोजगार� 
जबरजस्ती गराइएको, अनुबद्ध (ऋण बन्धन स�हत) वा करारबद्ध श्रम, अनैिच्छक वा शोषक कारागार श्रम, 

व्यिक्तहरूको गुलामी वा बेच�बखनलाई अनुम�त �दइएको छैन। यसमा श्रम वा सेवाहरूको ला�ग धम्क�, बल, 

दादा�गर�, धोका वा छल गरेर यातायात, आश्रय �दने, भनार्, स्थानान्तर वा प्राप्त गन� व्यिक्तहरू समावेश हुन्छन।् 
कामदारहरूलाई लागूयोग्य भएमा कामदारको छात्रावास वा बस्ने आवासहरू स�हत कम्पनीले उपलब्ध गराएको 
सु�वधामा प्रवेश गनर् वा �नस्कन अनु�चत प्र�तबन्धहरूको साथै उनीहरूको ग�त�व�धको स्वतन्त्रतामा अनु�चत 

प्र�तबन्धहरू हुनेछैन। �नयुक्त गन� प्र�क्रयाको भागको रूपमा, सबै कामदारहरूलाई उनीहरूको मूल भाषामा 
ले�खएको रोजगार सम्झौता उपलब्ध गराउनुपछर्  जसमा रोजगारका सतर् तथा अवस्थाहरू समावेश हुन्छन।् �वदेशी 
प्रवासी कामदारहरूले आफ्नो मूल देशबाट प्रस्थान गन� कामदारलाई त्यहाँबाट प्रस्थान गनुर्अ�घ रोजगार� सम्झौता 
प्राप्त गनुर्पछर् र यी प�रवतर्नहरू स्थानीय कानून पूरा गनर् र समान वा उत्कृष्ट सतर्हरू उपलब्ध गराउन नग�रँदासम्म 

देशमा सम्झौता प्राप्त गनर् आगमान पश्चात रोजगार�को सम्झौतामा कुनै �वकल्प वा प�रवतर्न(हरू) हुनु हँुदैन। सबै 

कायर् स्वैिच्छक हुनुपछर् र कामदारहरू कुनै प�न समयमा काम छोड्न वा कामदारको सम्झौता अनुसार उ�चत 

सूचना �दइन्छ भने ज�रवाना �बना आफ्नो रोजगार खारेज गनर् स्वतन्त्र हुनुहुनेछ। रोजगारदाता, एजेन्ट र उप-

एजेन्टहरूले सरकारद्वारा जार� ग�रएका प�हचान, राहदानी वा कायर् अनुम�तहरू जस्ता प�हचान वा आप्रवासन 

कागजातहरू धारण गनर् सक्नुहुन्न वा अन्यथा नष्ट गनर्, गुप्त रा� वा जफत गनर् सक्नुहुन्छ। कानूनले उक्त धारणहरू 

आवश्यक गछर्  भने रोजगारदाताहरूले उक्त कागजात मात्र धारण गनर् सक्नुहुन्छ। यो अवस्थामा, कुनै प�न समयमा 
कामदारहरूको आफ्ना कागजातहरूमा पहँुच अस्वीकार गनुर्हँुदैन। कामदारहरूलाई रोजगारदाता, एजेन्ट वा उप-

एजेन्टहरूलाई भनार् शुल्क वा �तनीहरूका रोजगार�का सम्बिन्धत अन्य शुल्कहरू भुक्तानी गनर् आवश्यक हुनेछैन। 
य�द कुनै प�न शुल्कहरू कामदारहरूद्वारा �दइएको फेला परेमा, त्यस्ता शुल्कहरू कामदारहरूलाई �फतार् गनुर् 
पन�छ। 

 
 
2) साना कामदारहरू 
�नमार्णको कुनै प�न अवस्थामा बाल श्रम प्रयोग गनुर्हँुदैन। “बच्चा” शब्दले 15 वषर् उमेर वा अ�नवायर् �श�ा पूरा गन� 
उमेर भन्दा मु�नका वा राष्ट्रमा रोजगार�को न्यूनतम उमेर भन्दा मु�नको उमेरका मा�नसलाई जनाउँछ। 
सहभागीहरूले कामदारहरूको उमेर प्रमा�णत गनर् उपयुक्त मेका�नजम कायार्न्वयन गन�छन।् सबै �नयम र 
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कानुनहरूसँग मान्य, वैध कायर्स्थलका �श�ण कायर्क्रमहरूको प्रयोग हुनु पन�छ। 18 वषर्भन्दा कम उमेरका 
कामदारहरू (युवा कामदारहरू) ले रातीको काम र ओभरटाइम स�हत ती कामहरू गनुर् हँुदैन जसले उनीहरूको 
स्वास्थ्य वा सुर�ामा जो�खम पुर्याउँछन।् सहभागीहरूले लागूयोग्य कानून तथा �नयमनहरू अनुसार �वद्याथ�हरूका 
रेकडर्को उ�चत व्यवस्थापन, शै��क साझेदारहरूको कठोर प�रश्रम र �वद्याथ� अ�धकारको सुर�ाको उ�चत 

ममर्तसम्भार माफर् त �वद्याथ� कामदारको उ�चत व्यवस्थापन सु�निश्चत गनुर् पन�छ। सहभागीहरूले सबै �वद्याथ� 
कामदारहरूलाई उपयुक्त सहयोग र प्र�श�ण प्रदान गनुर् पन�छ। स्थानीय कानुनको अनुपिस्थ�तमा �वद्याथ� कामदार, 
इन्टनर् र �सकारुहरूको तलबदर प�न समान वा त्यस्तै काम गन� अन्य प्र�विष्ट-स्तरका कामदारहरूको तलबदरको 
समान हुनुपन�छ। बाल श्रम प�हचान ग�रन्छ भने, सहायता/सुधार उपलब्ध गराइन्छ। 

 
 
3) काम गन� समय 
व्यावसा�यक अभ्यासहरूको अध्ययनले, उत्पादकता घट्ने, खचर् बढ्ने र चोट र रोग बढ्ने कुरालाई, कामदारको 
तनावसँग स्पष्ट रूपमा जोड्दछ। कायर् अव�ध स्थानीय कानुनद्वारा तो�कएको अ�धकतम समयभन्दा बढ� हुनु हँुदैन। 
आपतकाल�न वा असामान्य प�रिस्थ�तहरू बाहेक कायर्-सप्ताहमा ओभरटाइम लगाएर प्र�त हप्ता 60 घण्टाभन्दा 
बढ� हुनुहँुदैन। सबै ओभरटाइम स्वैिच्छक हुनुपछर्। कामदारहरूलाई हरेक सात �दनमा कम्तीमा एक �दनको 
�बदाको अनुम�त �दनु पन�छ।  

 
4) ज्याला र लाभहरू 
कामदारहरूलाई भुक्तानी ग�रने ��तपू�तर् न्यूनतम मजदरू�, ओभरटाइम समय र कानूनी रूपमा अ�नवायर् 
लाभहरूसँग सम्बिन्धत हुने स�हत सम्पूणर् लागूयोग्य कानूनसँग अनुपालना ग�रनेछ। स्थानीय कानुनको 
अनुपालनमा, कामदारहरूलाई ओभरटाइमको भुक्तानी दर �नय�मत घण्टाको दरभन्दा अ�धक मुआवजाका 
रूपमा ��तपू�तर् �दनुपछर्। अनुशासनात्मक कावार्ह�का रूपमा ज्यालाबाट कटौतीको अनुम�त हुनेछैन। प्रत्येक 

तलब अव�धका लागी कामदारहरूलाई �ठक समयमा र बु�झने तलब स्टेटमेन्ट प्रदान ग�रनेछ जसमा कायर्को 
स�ठक ��तपू�तर्को सत्यापनका ला�ग पयार्प्त जानकार� सामेल हुनेछ। अस्थायी, पे्रषण र आउटसोसर् ग�रएको 
श्रमको सबै प्रयोग स्थानीय कानुनको सीमा�भत्र हुनेछ। 

 
 
5) मानवीय व्यवहार 
कामदारहरूसँग �हसंा, �लङ्ग-आधा�रत �हसंा, यौन उत्पीडन, यौन दवु्यर्वहार, शार��रक दण्ड, मान�सक वा 
शार��रक जबरजस्ती, बदमाशी, सावर्ज�नक मजाक उडाउने वा मौ�खक दवु्यर्वहारस�हत कुनै कठोर वा 
अमानवीय व्यवहार हुनुहँुदैन; र त्यहाँ कुनै प�न यस्तो व्यवहारको खतरा प�न हुनुहँुदैन। यी आवश्यकताहरूको 
समथर्नमा अनुशासनात्मक नी�त र प्र�क्रयाहरू स्पष्ट रूपमा प�रभा�षत ग�रनेछ र कामदारहरूलाई जानकार� 
गराइनेछ।  

 
6) गैर-भेदभाव/गैर-उत्पीडन  
सहभागीहरूलाई उत्पीडन र गैर-कानूनी भेदभाव र�हत कायर्स्थलमा प्र�तबद्ध गनुर्पछर्। कम्पनीहरू जा�त, रङ, 

उमेर, �लङ्ग, लैङ्�गक झुकाव, ल��गक प�हचान र हाउभाउ, जा�तयता वा रािष्ट्रय मूल, अस�मता, गभार्वस्था, धमर्, 
राजनी�तक आस्था, यु�नयनको सदस्यता, समे�टएको सेवा�नव�ृ िस्थ�त,�नयुिक्तमा संर��त अनुवां�शक जानकार� वा 
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वैवा�हक िस्थ�त र ज्याला, पदोन्न�त, पुरस्कारहरू र प्र�श�णमा पहँुच जस्ता रोजगार�का अभ्यासहरूको आधारमा 
भेदभाव वा उत्पीडनमा संलग्न हुनेछैन। कामदारहरूलाई धा�मर्क कायर्हरूका ला�ग उ�चत ठाउँ उपलब्ध गराइनेछ। 
यसबाहेक, कामदारहरू वा सम्भा�वत कामदारहरूलाई भेदभावपूणर् त�रकामा प्रयोग गनर् स�कने गभार्वस्था वा 
कुमार�त्व पर��ण स�हत �च�कत्सा पर��णहरू वा शार��रक पर��णहरू गराउनु हँुदैन। यो ILO भेदभाव (रोजगार 
तथा पेशा) सभाको �वचारमा ड्राफ्ट ग�रएको �थयो (नं.111)।  

7) सम्बद्धताको स्वतन्त्रता 
स्थानीय कानूनलाई मानेर सहभागीहरूले, आफ्नो रोजाइको मजदरु सङ्गठन गठन गनर् वा �तनमा सामेल हुनपाउने 

सबै कामदारहरूको अ�धकार, सामु�हक रूपले, सम्झौता गनर् र शािन्तपूणर् जमघटमा संलग्न हुने र साथै यस्ता 
�क्रयाकलापहरूबाट टाढा रहने कामदारहरूको अ�धकारलाई सम्मान गन� छन।् कामदार र/वा उनीहरूका 
प्र�त�न�धहरूले कुनै भेदभाव, प्र�तशोध, धम्क� वा दवु्यर्वहारको डर�बना, कामको वातावरण र व्यवस्थापन 

व्यवहारहरू बारे व्यवस्थापनसँग खुलेर आफ्ना �वचार र �चन्ताहरू बताउन र साझा गनर् स�म हुनेछन।् 
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B. स्वास्थ्य तथा सुर�ा 
 
सहभागीहरूले, काम सम्बन्धी चोट र बीमार�का घटनाहरूलाई कम गनर्का साथसाथ ैएउटा सुर��त र स्वस्थ 

कायर् वातावरणले उत्पादन र सेवाहरूको गुणव�ा, उत्पादनको �नरन्तरता, कामदारको प्र�तधारण र मनोबल 

बढाउँछ भन्ने जान्दछन।् सहभागीहरूले कायर्स्थलमा स्वास्थ्य र सुर�ाका मुद्दाहरू प�हचान गरेर समाधान गनर् 
�नरन्तर कामदारको भा�गदार� र �श�ा आवश्यक छन ्भनेर प�न जान्दछन।् 
मान्यता प्राप्त व्यवस्थापन प्रणाल�हरू जस्तै ISO 45001 र ILO व्यावसा�यक सुर�ा र स्वास्थ्यमा 
�दशा�नद�शहरूलाई कोड तयार गनर्को ला�ग सन्दभर्को रूपमा प्रयोग ग�रयो र �यनीहरू थप जानकार�को ला�ग 

उपयोगी स्रोतहरू हुन सक्छन।्  
स्वास्थ्य र सुर�ा मानकहरू हुन:् 

 
 
1) पेशागत सुर�ा 
कामदारको स्वास्थ्य तथा सुर�ामा हुने जो�खमहरू (रासाय�नक, �बजुल� र अन्य ऊजार् स्रोतहरू, अिग्न, वाहनहरू 

र खतरनाक जो�खमहरू, आ�द) का सम्भावनाहरूको प�हचान र मूल्याङ्कन ग�रनु पछर् , जो�खम हटाउने, प्र�क्रया 
वा सामग्रीहरू प्र�तस्थापन गन�, उपयुक्त �डजाइनले �नयन्त्रण गन�, इिन्ज�नय�रङ र प्रशास�नक �नयन्त्रणहरू, 

रोकथाममूलक व्यवस्थापन र सुर��त कायर् कायर्�व�धहरू (लकआउट/ट्यागआउ स�हत) कायार्न्वयन गन� र 
�नरन्तर पेशागत स्वास्थ्य तथा सुर�ा प्र�श�ण उपलब्ध गराउने कायर्हरू समावेश गन� �नयन्त्रणहरूको पदानुक्रम 

प्रयोग गरेर शान्त रा�ुपछर्। जो�खमहरूलाई यी साधनहरूबाट पयार्प्त रूपमा �नयन्त्रण गनर् स�कँदैन भने 

कामदारहरूलाई ती जो�खमहरूसँग सम्बद्ध जो�खमहरूका ला�ग उ�चत, सुदृढ, व्यिक्तगत सुर�ात्मक उपकरण 

र शै��क सामग्रीहरू प्रदान गनर् स�कन्छ। गभर्वती म�हलाहरू र ‘नानी भएका आमाहरूलाई उच्च 

जो�खमहरूबाट बचाउनका ला�ग उ�चत कदम चाल्न स�कन्छ, गभर्वती म�हला र नानी भएका आमाहरूलाई 

काम प्रदान गन� र उ�चत आवास प्रदान गन� स�हतका उच्च जो�खमबाट बचाउनका ला�ग कायर्स्थल स्वास्थ्य र 
सुर��त हुनु आवश्यक पदर्छ। 

 
 
2) आपतकाल�न अवस्थाको ला�ग तैयार� 
सम्भा�वत आकिस्मक अवस्थाहरू र कायर्क्रमहरूको प�हचान गरेर मूल्याङ्कन गनुर् पन�छ र आकिस्मक �रपो�टर्ङ, 

कामदार सूचना र �नकासी प्र�क्रया, कामदार प्र�श�ण र अभ्यासहरू स�हत आपतकाल�न योजनाहरू र प्र�त�क्रया 
प्र�क्रयाहरू लागू गरेर �तनीहरूका प्रभावहरू कम गराउनुपछर्। आपतकाल�न �ड्रलहरू थप ब�लयो हुने कम्तीमा 
वा�षर्क वा स्थानीय कानूनद्वारा आवश्यक भए अनुसार कायार्न्वयन गनुर्पछर्। आपतकाल�न योजनाहरूमा उपयुक्त 

अ�ग्र प�ा लगाउने र स्तम्भन, स्पष्ट र सुस्पष्ट �नगर्म, पयार्प्त बा�हर �नस्कने सु�वधाहरू, आपतकाल�न 

प्र�तवाद�हरूको सम्पकर्  जानकार� र �रकभर� योजनाहरू प�न समावेश हुनुपछर्। यस्ता योजनाहरू र प्र�क्रयाहरूले 

जीवन, वातावरण र सम्प��को हा�नलाई कम गन� कायर्मा ध्यान �दनु पन�छ। 
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3) पेशागत चोटपटक र �बमार� 
प्र�क्रयाहरू र प्रणाल�हरूलाई व्यावसा�यक चोट र रोगलाई रोक्न, व्यवस्थापन गनर्, प�ो लगाउन र �रपोटर् गनर् तल 

�दएका प्रावधानहरू समेत समावेश गनुर्पछर्, कामदारलाई �रपोटर् गनर् प्रोत्साहन �दनु, चोट र �बमार�का 
मा�मलाहरूलाई वग�कृत गरेर रेकडर् गनुर्पछर्, आवश्यक �च�कत्सा उपचार प्रदान गनुर्पछर्, घटनाहरूको जाचँ र 
�तनीहरूका कारणलाई समाप्त गनर्का ला�ग सह� कदम चाल्नुपछर्  र कामदारहरूको काममा फ�कर् ने सु�वधा 
बनाउनुपछर्।  

 
4) औद्यो�गक स्वच्छता 
कामदार जो�खम �नयन्त्रणको पदानुक्रमअनुसार कामदारहरू रासाय�नक, जै�वक र भौ�तक एजेन्टहरूको 
संसगर्मा छन ्भन्ने प�हचान, मूल्याङ्कन र �नयन्त्रण गनुर्पछर्। कुनै प�न सम्भा�वत खतराहरू प�हचान ग�रन्छ भने, 

सहभागीहरूसँग सम्भा�वत खतराहरू खारेज र/वा घटाउन अवसरहरू हेनुर्हुनेछ। जो�खमहरू हटाउन वा कम 

गनर् नस�कएमा, सम्भा�वत जो�खमहरू उ�चत �डजाइन, इिन्ज�नय�रङ र प्रशास�नक �नयन्त्रण माफर् त हटाउनु वा 
�नयन्त्रण गनुर्पछर्। जो�खमहरूलाई यस त�रकाले पयार्प्त रूपमा �नयन्त्रण गनर् स�कएन भने कामदारहरूलाई 

उपयुक्त, राम्रर� व्यविस्थत रा�खएको, व्यिक्तगत सुर�ात्मक उपकरण �नःशुल्क प्रयोग गनर् �दनुपछर्। सुर�ात्मक 

कायर्क्रमहरू �नरन्तर हुनुपछर् र �यनीहरूमा यी जो�खमहरूसँग सम्बिन्धत जो�खम बारे शै��क सामग्री समावेश 

गनुर् पन�छ। 
 
 
5) शार��रक रूपमा गन� काम 
कामदारहरूद्वारा हातले सामग्री प�क्रने र भार� उठाइरहने वा लामो समयसम्म खडारहने र दोहोर्याइरहने वा 
बल प्रयोग गर� जोड्ने कायर्हरू स�हत शार��रक जो�खम �लएर कायर् गनुर् पन� कायर्हरूको प�हचान, मूल्याङ्कन 

र �नयन्त्रण गनुर्पछर्।  
 
6) मे�सन सेफगा�ड र्ङ 
उत्पादनमा प्रयोग ग�रने र अन्य मे�सनर�हरू सुर�ा जो�खमहरूको ला�ग जाचँ ग�रनु पछर्। मे�सनले 

कामदारहरूलाई चोट लाग्न सक्ने जो�खम भएको िस्थ�तमा शार��रक गाडर्, इन्टरलक र बे�रयरहरू उपलब्ध 

गराइनु पछर्  र राम्रर� सञ्चालन गनुर्पछर्।  
 
7) सरसफाई, खाना र आवास 
कामदारहरूलाई सफा शौचालयको सु�वधा, खाने पानी र स्वच्छ खाना तयार� गन�, भण्डारण गन� र खाना खाने 

सु�वधाका ला�ग सहज पहँुच उपलब्ध गराउनुपछर्। सहभागी वा श्रम एजेन्टद्वारा उपलब्ध गराइएका कामदार 
आवासहरू सफा र सुर��त हुनुपछर् , र �तनीहरूमा उपयुक्त आपतकाल�न बा�हर �निस्कने, स्नानका ला�ग 

तातोपानी, प्रसस्त उज्यालो र तातो र हावा चल्ने, व्यिक्तगत र मूल्यवान वस्तुहरूको भण्डारण गनर्का ला�ग सुर��त 

र �नजी स्थान स�हत उ�चत प्रवेश र �नकास भएको आवास प्रदान ग�रनुपछर्।  
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8) स्वास्थ्य तथा सुर�ा सञ्चार 
सहभागीहरूले कामदारलाई उसले काम गनुर् पन� स्थानको यािन्त्रक, �वद्युतीय, रासाय�नक, आगो र शार��रक 

जो�खमहरूको बारेमा मात्र ैसी�मत नभएर उपयुक्त कायर्स्थल स्वास्थ्य र सुर�ाका बारेमा प�न, उसको भाषामा वा 
उसले बुझ्ने भाषामा जानकार� र प्र�श�ण प्रदान ग�रनु पन�छ। स्वास्थ्य र सुर�ा सम्बन्धी जानकार� कायर्स्थलमा 
स्पष्ट रूपमा टा�ँसनेछ वा त्यस्तो प�हचान गनर् स�कने र कामदारहरूद्वारा पहँुचयोग्य हुनेछ। सबै कामदारहरूलाई 

कामको सुरुवात �घ र त्यसप�छ �नय�मतरूपमा ता�लम �दइनेछ। कामदारहरूलाई प्र�तशोध �बना कुनै प�न 

स्वास्थ्य तथा सुर�ा �चन्ताहरू उठाउन प्रोत्साहन ग�रनेछ। 
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C. वातावरण 
 
सहभागीहरूले �वश्व-स्तर�य उत्पादनहरूको उत्पादनमा पयार्वरणीय िजम्मेवार� अ�भन्न छ भनेर मान्दछन।् 
सहभागीहरूले वातावरणीय प्रभावहरू प�हचान गनुर्हुनेछ र सवर्साधारणको स्वास्थ्य तथा सुर�ा सेफगाडर् गदार् 
उनीहरूको उत्पादन गन� सञ्चालनहरू �भत्र समुदा�यक, वातावरण र प्राकृ�तक स्रोतहरूमा प्र�तकूल प्रभावहरू 

कम गनुर्हुनेछ। मान्यता प्राप्त प्रशास�नक प्रणाल� जस्तै ISO 14001 र प�रव�ृ व्यवस्थापन र लेखा पर��ा प्रणाल� 
(Eco Management and Audit System-EMAS)हरूलाई कोड तयार गदार् सन्दभर्को रूपमा प्रयोग ग�रएको 
�थयो र यो थप जानकार�को उपयोगी स्रोत हुन सक्छ। पयार्वरणीय मानकहरू तल �दएका छन:् 

 
 
1) वातावरणीय अनुम�तहरू र �रपो�टर्ङ 
सबै आवश्यक पयार्वरणीय अनुम�तपत्रहरू (उदाहरणका ला�ग �नवर्हन अनुगमन), अनुमोदन र रिजस्टे्रसनहरू 

प्राप्त गनर्, रा�खनु र अद्याव�धक ग�रनु र उनीहरूको प�रचालन र �रपो�टर्ङ आवश्यकताहरूको पालन गनुर्पछर्। 
 
 
2) प्रदषुण रोकथाम र स्रोत न्यूनीकरण 
प्रदषूण र अप�शष्ट उत्पादनको उत्सजर्न र फोहोर उत्पादनलाई स्रोतमा नै घटाउनु वा स्रोतबाट प्रदषूण �नयन्त्रण 

उपकरणजस्ता प्र�व�धहरू; उत्पादनलाई प�रमाजर्न गद�, रखरखाव र सु�वधा प्र�क्रयाहरू प�रमाजर्न गद�; वा अन्य 

माध्यमद्वारा हटाउन वा कम गनुर्पछर्। पानी, जीवाश्म इन्धन, ख�नज र प�वत्र जङ्गल� उत्पादनहरूस�हत प्राकृ�तक 

स्रोतहरूको प्रयोगमा उत्पादन, रखरखाव र सु�वधा, सामग्री प्र�तस्थापन, पुनः प्रयोग, संर�ण, �रसाइिक्लङ्ग वा अन्य 

साधनहरू जस्ता प्र�क्रयाहरूद्वारा बचाएर �नयन्त्रण गनुर्पछर्।  
 
3) खतरनाक पदाथर्हरू 
मानवहरू वा वातावरणलाई जो�खममा पान� रसायनहरू, फोहोर र अन्य सामग्रीहरूलाई प�हचान, लेबल 

र व्यविस्थत गनर्का ला�ग �तनीहरूको सुर��त हेन्ड�लङ्ग, ओसार-पसार, भण्डारण, प्रयोग, �रसाइिक्लङ्ग वा 
पुनः प्रयोग र �नपटान सु�निश्चत गनुर्पछर्।  

 
4) ठोस फोहोर 
सहभागीले ठोस फोहोर (जो�खमर�हत) प�हचान गनर्, यसलाई व्यविस्थत गनर्, कम गनर् र यथो�चत रूपमा नष्ट गनर् 
वा �रसाइकल गनर् प्रणाल�गत दृिष्टकोण कायार्न्वयन गनुर्हुनेछ। 

 
 
5) वाष्प उत्सजर्न 
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अिस्थर ज�ैवक पदाथर्हरू, एयरोसोल, सं�ारक, पा�टर्कुलेट्स, ओजोन घटाउने रसायन र सञ्चालनको कारण 

दहनबाट उत्पा�दत उत्पादनहरूको प�हचान 
उत्सजर्नअ�घ आवश्यकताअनुसारले �नय�मतरूपमा अनुगमन, �नयन्त्रण र उपचार ग�रनेछ। ओजन-खाल� 
गन� तत्वहरू मोिन्ट्रयल प्रोटोकोल र उपयुक्त �नयमनहरू अनुसार प्रभावकार� रूपमा व्यविस्थत ग�रन्छ। 
सहभागीहरूले आफ्नो वायु उत्सजर्न �नयन्त्रण प्रणाल�को कायर्कुशलताको �नय�मत �नगरानी गनुर् पन�छ।  

 
6) सामग्रीहरूका प्र�तबन्धहरू 
सहभागीहरूले पुन:प्रयोग र नष्ट गनर्का ला�ग लेब�लङ गनुर् स�हत उत्पादन र �नमार्णकायर्मा �व�शष्ट 

पदाथर्हरूको �नषेध वा प्र�तबन्धको सम्बन्धमा सबै लागू कानुन, �नयमनहरू र ग्राहक आवश्यकताहरूको 
पालन गनुर् पन�छ।  

 
7) जल व्यवस्थापन 
सहभागीहरूले एक जल व्यवस्थापन कायर्क्रम लागू गन�छ जसले पानीका स्रोतहरूको प्रयोग र �नवर्हनको 
दस्तावेजीकरण, प�हचान र अनुगमन गन�छ; पानी संर�ण गन� अवसर खोज्नेछ; र प्रदषूणको च्यानलहरूको �नयन्त्रण 

गन�छ। सबै फोहोर पानीलाई फ्याँक्नु वा �नपटान गनुर्अ�घ प�हचान, अनुगमन, �नयिन्त्रत र उपचार गनुर् आवश्यक 

छ। सहभागीहरूले आफ्नो फोहोर पानीको उपचार र रोकेर रा� ेप्रणाल�को इष्टतम कायर्कुशलता र �नयामक 

अनुपालन सु�निश्चत गनर् कायर्�मताको �नय�मत रूपमा �नगरानी गन�छ।  
 
8) ऊजार् खपत र ग्रीनहाउस ग्याँस उत्सजर्न 
सहभागीहरूले कप�रेट-व्यापक �ग्रन हाउस ग्यास घटाउने ल�य स्थापना गनुर्पछर्। शिक्त खपत र सबै सान्द�भर्क 

�ेत्रहरू 1 र 2 �ग्रनहाउस ग्यास उत्सजर्नहरूलाई ट्र्याक, कागजातीकरण र �ग्रन हाउस ग्यास घटाउने ल�यको 
�वप�रत सावर्ज�नक रूपमा �रपोटर् ग�रनुपछर्। सहभागीहरूले ऊजार् द�तामा सुधार गनर् र �तनीहरूको ऊजार् 
खपत र ग्रीन हाउस ग्याँस उत्सजर्नलाई कम गन� त�रकाहरू खोज्नु पन�छ। 
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D. आचारनी�त 
 
सामािजक दा�यत्वहरू पुरा गनर् र बजारमा सफलता प्राप्त गनर्का ला�ग सहभागी र उनीहरूका एजेन्टहरूले 

नै�तकताका उच्च स्तरहरूको पालन गनुर् पन�छ, जसमा समावेश छन:् 
 
 
1) व्यावसा�यक सत्य�नष्ठा 
इमान्दार�ताका उच्चतम मानकहरू सबै व्यवसाय अन्तर�क्रयाहरूमा पालना ग�रन्छ। प्र�तभागीहरूले कुनै प�न र 
सबै प्रकारको घुस, भ्रष्टाचार, असुल� र हडप्ने कायर्को �नषेध गनर् शून्य-सहनशीलता नी�तको पालन गनुर्पन�छ। 

 
 
2) अनु�चत फाइदा न�लने 
घुस वा अयोग्य वा अनु�चत फाइदा प्राप्त गन� अन्य माध्यमहरू वाचा, प्रस्ताव, अ�धकार, प्रदान वा स्वीकार गनुर् 
हँुदैन। यो प्र�तबन्धमा व्यवसाय प्राप्त गनर् वा कायम रा�, कुनै व्यिक्ततफर्  व्यवसाय सञ्चालन गनर् वा अन्यथा अनु�चत 

फाइदा प्राप्त गनर्को ला�ग तेस्रो प� माफर् त प्रत्य� वा अप्रत्य� रूपमा मूल्य भएको कुनै प�न वस्तु वाचा गन�, प्रस्ताव 

गन�, अ�धकार �दने, �दने वा स्वीकार गन� कुराहरूलाई समेट्छ। भ्रष्टाचार�वरोधी कानुनसँग अनुपालन सु�निश्चत गनर् 
�नगरानी, रेकडर् रा� ेर प्रवतर्न प्र�क्रयाहरू लागू ग�रनु पछर्।  

 
3) जानकार�को खुलासा 
सबै व्यापा�रक लेनदेनहरू पारदश� रूपमा ग�रनु र सह� रूपमा प्र�तभागीको व्यापा�रक पुस्तक र रेकडर्हरूमा 
प्र�त�बिम्बत हुनुपछर्। सहभागीको श्रम, स्वास्थ्य तथा सुर�ा, वातवरणीय अभ्यास, व्यावसा�यक �क्रयाकलाप, संरचना, 
�व�ीय अवस्था र कायर्सम्पादनसँग सम्बिन्धत जानकार� लागूयोग्य �नयमन र प्रच�लत उद्योग अभ्यासहरू अनुसार 
खुलासा ग�रन्छ। रेकडर्हरूको गलत बयान वा आपू�तर् श्रङृ्खलामा रहेका अवस्था वा अभ्यासहरूको �मथ्यावणर्न 

स्वीकायर् हँुदैन।  
 
4) बौद्�धक सम्प�� 
वौद्�धक सम्प�� अ�धकारहरू सम्मान ग�रनुपछर् , वौद्�धक सम्प�� अ�धकारहरूको संर�ण गन� शैल�मा प्र�व�ध 

स्थानान्तर र कुन त�रकाबाट गन� भन्ने बारे थाहा पाउनुपछर् र ग्राहक तथा आपू�तर्कतार्सम्बन्धी जानकार�लाई 

सुर�ा गनुर्पछर्।  
 
5) �नष्प� व्यवसाय, �व�ापन र प्र�तस्पधार् 
�नष्प� व्यवसाय, �व�ापन र प्र�तस्पधार्का मानकहरूलाई पालना गनुर्पछर्। 
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6) प�हचान संर�ण हुने र प्र�तशोध न�लने 
कानूनद्वारा प्र�तबिन्धत नगरेसम्म आपू�तर्कतार् र कमर्चार� ध्यानाकषर्ण गन� व्यिक्तहरू1

2
 को गोपनीयता, अना�मकता र 

सुर�ा सु�निश्चत गन� कायर्क्रमहरू कायम रा�खन्छ। प्र�तभागीहरूसँग आफ्ना कमर्चार�हरूका ला�ग प्र�तशोधको डर 
नदेखाइकन कुनै प�न समस्याबारे आवाज उठाउनसक्ने संचार प्र�क्रया हुनुपछर्। 

 
 
7) ख�नजहरू ल्याउन उ�रदायी 
सहभागीहरूले ट्यान्टालुम, �टन, सुन वा टङस्टनको र�ाको स्रोत र चनेलाई द्वन्द्व-प्रभा�वत र उच्च-जो�खमा �ते्रहरू 

वा बराबर तथा प�हचान ग�रएको उच्च लगनशीलता फे्रमवकर् बाट ख�नज पदाथर्हरूका िजम्मेवार पू�त र्को ला�ग 

आ�थर्क सहकायर् र �वकास संस्था (OECD) को मागर्दशर्नसँग �नरन्तरतामा स्रोत बनाइएको छ भनी उ�चत रूपमा 
�निश्चत गनर् आफूले उत्पादन गन� उत्पादनहरूमा नी�त अंगीकार गनुर्पन�छ र उ�चत लगनशीलता प्रयोग गनुर्पन�छ।  

 
8) गोपनीयता 
सहभागीहरूले आपू�तर्कतार्, ग्राहक, उपभोक्ता तथा कमर्चार�हरू स�हत व्यापार गन� सबैसँग उनीहरूका 
व्यिक्तगत जानकार�को उ�चत गोपनीयताका अपे�ाहरूको संर�ण गनर् प्र�तबद्ध छन।् सहभागीहरूले व्यिक्तगत 

जानकार� एक�त्रत गदार्, भण्डार गदार्, प्रशोधन गदार्, प्रसारण गदार्, र साझेदार� गदार् गोपनीयता र सूचना सुर�ा 
�नयमहरू र �नयामक आवश्यकताहरूको पालन गनुर्पछर्।  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 हुइस्सलब्लोवरको प�रभाषा: यो त्यो व्यिक्त हो जसल ेकमर्चार� वा कम्पनीका अ�धकार� वा सावर्ज�नक आ�धकृत वा आ�धका�रक 

�नकायद्वारा अनु�चत आचरण गरेको बारेमा खुलासा गदर्छ। 
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E. व्यवस्थापन प्रणाल� 
 
सहभागीहरूले यस कोडको सामग्रीसँग सम्बिन्धत भएको दायराको साथमा व्यवस्थापन प्रणाल� अपनाउनु वा 
स्था�पत गनुर्पन�छ। व्यवस्थापन प्रणाल� �नम्न सु�निश्चत गनर् �डजाइन ग�रनेछः (a) सहभागीका प�रचालन र 
उत्पादनहरूसँग सम्बिन्धत लागू कानुन, �नयमहरू र ग्राहक आवश्यकताहरूको अनुपालन; (b) यो कोडसँग 

अनुमोदन; र (c) यस कोडसँग सम्बिन्धत प�रचालन जो�खमहरूको प�हचान र शमन गनुर्। यसले �नरन्तर सुधारको 
सु�वधा प�न प्रदान गनुर्पछर्।  
व्यवस्थापन प्रणाल�मा �नम्न तत्वहरू हुनुपछर् : 

 
 
1) कम्पनीको प्र�तबद्धता 
सहकार� र �नरन्तर सुधारका ला�ग प्र�तभागीको प्र�तबद्धतालाई पुिष्ट गन� कप�रेट सामािजक र पयार्वर�णय 

िजम्मेवार� नी�तको �ववरण, कायर्कार� व्यवस्थापनद्वारा प्रमा�णत ग�रएको र स्थानीय भाषामा लेखरे सु�वधामा 
टाँ�सएको ग�रएको छ।  

 
2) व्यवस्थापन जवाफदे�हता र उ�रदा�यत्व 
सहभागीले व्यस्थापन प्रणाल� र सम्बद्ध कायर्क्रमहरूको कायार्न्वयन सु�निश्चत गनर्का ला�ग िजम्मेवार व�रष्ठ 

कायर्कार� तथा कम्पनीका प्र�त�न�ध(हरू)लाई स्पष्टरूपमा प�हचान गदर्छ। व�रष्ठ व्यवस्थापनले �नय�मत रूपमा 
व्यवस्थापन प्रणाल�हरूका िस्थ�तको समी�ा गदर्छ।  

 
3) कानूनी र ग्राहकका आवश्यकताहरू 
यो कोडका आवश्यकताहरू स�हत लागू कानुन, �नयमनहरू र ग्राहक आवश्यकताहरू प�हचान गनर्को 
ला�ग �नर��ण गन� र बुझ्ने प्र�क्रया हो। 

 
 
4) जो�खम मूल्याङ्कन र जो�खम व्यवस्थापन 
यो सहभागीका कायर्हरूसँग सम्बिन्धत कानुनी अनुपालन, पयार्वरण, स्वास्थ्य र सुर�ा2

3
 र श्रम अभ्यास र नै�तक 

जो�खमहरूको प�हचान गन� एउटा प्र�क्रया हो। प्रत्येक जो�खमका ला�ग सापे� मह�व �नधार्रण र उपयुक्त 

प्र�क्रयागत र भौ�तक �नयन्त्रणहरूका लागी प�हचानसम्बन्धी जो�खम �नयन्त्रण र �नयामक अनुपालनको 
सु�निश्चतको कायार्न्वयन।  

3 पयार्वरणीय स्वास्थ्य र सुर�ाको जो�खममा समावेश हुने �ेत्रहरू उत्पादन �ेत्रहरू, गोदाम र भण्डारण सु�वधाहरू, 
प्लान्ट/सु�वधाहरूका सहायक उपकरण, प्रयोगशालाहरू र पर��ण �ेत्रहरू, स्वच्छता सु�वधाहरू (स्नानघर), भान्सा/क्याफेट�रया 
र कामदार आवास/�नवास हुन।् 
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5) सुधारका उद्देश्यहरू 
सहभागीको सामािजक, वातावरणीय र स्वास्थ्य तथा सुर�ा कायर् सम्पादनमा सुधार गनर् �ल�खत कायर् सम्पादन 

उद्देश्यहरू, ल�य र कायार्न्वयन योजनाहरू, ती उद्देश्यहरू प्राप्त गनर् सहभागीको प्रदशर्नको आव�धक मूल्याङ्कन 

प�न समा�हत छ।  
 
6) प्र�श�ण 
सहभागीका नी�त, प्र�क्रया र सुधारका उद्देश्यहरू लागू गनर् र लागू कानुनी र �नयमन आवश्यकताहरू पूरा 
गनर्को ला�ग व्यवस्थापक र कामदारहरूका ला�ग ता�लम कायर्क्रमहरू। 

 
 
7) सञ्चार 
यो सहभागीका नी�त, अभ्यास, अपे�ाहरू र कामदारहरू, आपू�तर्कतार्हरू र ग्राहकहरूको प्रदशर्नको 
बारेमा स्पष्ट र सह� जानकार� सञ्चार गन� प्र�क्रया हो। 

 
 
8) कामदार प्र�त�क्रया, सहभा�गता र गुनासोहरू 
प्रभावकार� �सकायत प्रणाल�, कामदारहरूको बुझाइ र प्र�त�क्रया प्राप्त गनर् वा अभ्यासहरू�वरुद्ध उल्लङ्घन 

भएकोमा र यस कोडअन्तगर्त पन� सतर्हरूको मूल्याङ्कन गनर् र �नरन्तर सुधार गनर्स�हत च�लरहेका प्र�क्रयाहरू। 
कामदारहरूलाई प्र�त�हसंा वा प्र�तशोधको डर �बना कष्ट र पषृ्ठपोषण उपलब्ध गराउने सुर��त वातावरण �दइएको 
हुनुपछर्।  

 
9) अ�डट र आँकलनहरू 
कानूनी र पयार्वरणीय िजम्मेवार�सँग सम्बिन्धत कानुनी र �नयामक आवश्यकताहरूको अनुरूप, कोडको सामग्री र 
ग्राहक अनुबन्ध आवश्यकताहरूलाई सु�निश्चत गनर् आव�धक आत्म-मूल्याङ्कन। 

 
 
10) सुधारात्मक कायर् प्र�क्रया 
यो आन्त�रक वा बाह्य आंकलन, �नर��ण, अनुसन्धान र समी�ाहरूद्वारा प�हचान ग�रएका कमजोर�हरूको 
समयमै सुधारको ला�ग ग�रने प्र�क्रया हो। 

 
 
11) दस्तावेजीकरण र रेकडर्हरू 
�नयामक अनुपालन सु�निश्चत गनर् र कम्पनीका आवश्यकताहरूको अनुरूप साथै �नजताको र�ा गनर् उपयुक्त 

गोप्यता सु�निश्चत गनर्को ला�ग दस्तावेज र रेकडर्को �नमार्ण र रखरखाव। 
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12) आपू�तर्कतार् उ�रदा�यत्व 
यो आपू�तर्कतार्हरूमा कोड आवश्यकताहरूको सञ्चार गन� कोडलाई आपू�तर्कतार् अनुपालनसँग अनुगमन गन� 
प्र�क्रया हो। 
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सन्दभर्हरू 
 
यो कोड तयार गनर् तल �दएका कोडहरू प्रयोग भएको �थयो र यो थप जानकार�को उपयोगी स्रोतहरू हुन 

सक्छ। तल �दएका मानकहरूलाई प्रत्येक प्र�तभागीद्वारा अनुमोदन ग�रन वा नग�रन सक्छ। 
डोड-फे्रङ्क वाल िस्ट्रट सुधार र उपभोक्ता संर�ण ऐन 
http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf 

पयार्वरण व्यवस्थापन र अ�डट प्रणाल� http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm 

Ethical Trading Initiative www.ethicaltrade.org/ 
सुर�ा र स्वास्थ्यको ILO अभ्यास कोड 
www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf 

ILO अन्तरार्िष्ट्रय श्रम मानक 
www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm 
ISO 14001 www.iso.org 

रािष्ट्रय अिग्न संर�ण एसो�सयसन www.nfpa.org 

सङ्घषर्-प्रभा�वत र उच्च जो�खम �ेत्रहरूबाट ख�नजको उ�चत आपू�तर् श्रङृ्खलाको ला�ग OECD श्रम 

मागर्दशर्न https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-
Edition3.pdf 
बहुरािष्ट्रय उद्यमहरूको ला�ग OECD �दशा�नद�श 
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf 

मानव अ�धकारहरूको �वश्वव्यापी घोषणा https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/ 

संयुक्त राष्ट्र भ्रष्टाचार �वरूद्ध कन्भेन्शन https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/  

बाल अ�धकारहरूको संयुक्त राज्यको सभा 

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx 

म�हला �वरूद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभावको �नष्कासन बारे संयुक्त राष्ट्रको सभा 

https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx 

संयुक्त राष्ट्र �वश्व सम्झौता www.unglobalcompact.org 

संयुक्त राज्य अमे�रका सङ्घीय अ�धग्रहण �नयमावल� www.acquisition.gov/far/ 

SA 8000 https://sa-intl.org/programs/sa8000/ 

अन्तरार्िष्ट्रय सामािजक उ�रदा�यत्व www.sa-intl.org 

http://www.sec.gov/about/laws/wallstreetreform-cpa.pdf
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.ethicaltrade.org/
http://www.ilo.org/public/english/protection/safework/cops/english/download/e000013.pdf
http://www.ilo.org/public/english/standards/norm/whatare/fundam/index.htm
http://www.iso.org/
http://www.nfpa.org/catalog/home/AboutNFPA/index.asp
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
https://www.oecd.org/daf/inv/mne/OECD-Due-Diligence-Guidance-Minerals-Edition3.pdf
http://www.oecd.org/investment/mne/1903291.pdf
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CAC/
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.unglobalcompact.org/
http://www.acquisition.gov/far/
https://sa-intl.org/programs/sa8000/
http://www.sa-intl.org/
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दस्तावेज इ�तहास 
 
संस्करण 1.0 - अक्टोबर 2004 मा जार� ग�रयो। 

संस्करण 1.1 - मे 2005 मा जार� ग�रयो। कागजातलाई RBA ढाँचा, सानो पषृ्ठ लेआउट संशोधनमा 

रूपान्त�रत ग�रयो; कुनै सामग्रीको प�रवतर्न ग�रएको छैन। 
संस्करण 2.0 - धेरै प्रावधानहरूमा संशोधनको साथ अक्टोबर 2005 मा जार� ग�रयो।  

संस्करण 3.0 - धेरै प्रावधानहरूमा संशोधनका साथ जुन 2009 मा जार� ग�रयो। 

संस्करण 4.0 - धेरै प्रावधानहरूको संशोधनका साथ अ�प्रल 2012 मा जार� ग�रयो।  

संस्करण 5.0 - धेरै प्रावधानहरूमा संशोधनका साथ नोभेम्बर 2014 मा जार� ग�रयो। 

संस्करण 5.1 - संशोधनका साथ माचर् 2015 मा जार� ग�रयो, A1 मा 1 जनवर�, 2016 दे�ख प्रभावकार� 

हुने।  

संस्करण 6.0 - धेरै प्रावधानहरूमा संशोधनका साथ जनवर� 2018 मा जार� ग�रयो। 

संस्करण 7.0 – धेरै प्रावधानहरूमा संशोधनहरूका साथ जनवर� 2021 मा खुलासा ग�रएको 
 

RBA कोड सं�हता प्रारिम्भक रूपमा जुन र अक्टोबर 2004 बीच �बजुल� उत्पादनको �नमार्णमा लागेका 
कम्पनीहरूद्वारा �वक�सत ग�रएको �थयो। कम्पनीहरूलाई यो कोड अपनाउन आमिन्त्रत र प्रोत्सा�हत ग�रन्छ। 
तपा�ले �नम्नबाट अ�त�रक्त जानकार� प्राप्त गनर् सक्नुहुन्छ: 
http://www.responsiblebusiness.org 

RBA आचार सं�हताको आ�धका�रक संस्करण अङ्गे्रजीमा छ। यो अनुवादन �शष्टाचारको रूपमा उपलब्ध 

गराइएको छ 
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