
कोकाकोला क�नी
र मानव अ�धकार

मानव अ�धकारको स�ानमा हाम्रो प्र�तबद्धता
कोकाकोला क�नीले मानव अ�धकारलाई ग�ीर �पमा �ल�। 
हाम्रो क�नीको सफलता हाम्रो गुण�र, स�िन�ा र उ�ृ�ताको 
उ� मापदण्डमा अडकेो छ। क�नीले यी मापदण्डह�लाई मानव 
अ�धकारको स�ानमा कमर्ठतापूवर्क लागू गनुर्पन� आशा राख्छ।

यो पच� तपा�का आ�ा कदम र कायर्मा क�नीको मानव 
अ�धकार नी�तलाई एक�करण गरी �ि�गत �पमा र तपा�को 
टोलीको कायर्मा मानव अ�धकारको प्र�तबद्धता स्थापना 
गरेर अगुवाको �प �बै गरी तपा�को आ�ो दैिनक कायर्मा 
मागर्दशर्न गनर् मद्दत गनर्का लािग उपल� गराइएको हो। हाम्रो 
�वसायका सबै पक्षह�मा मानव अ�धकारको स�ानमा हामी 
आ�ो प्र�तबद्धता पूरा गछ� जबक� यो हाम्रो काम गन� सामा� 
त�रकाको िह�ा हो।

के अपके्षा ग�र�?
• हाम्रो मानव अ�धकार नी�तको सम�प �ने मानव

अ�धकारको स�ान गनुर्होस ् जुन तपा�को काम गन�
त�रकाको एक अंश हो। अक� श�मा भ�ुपद�, बोलेको कुरा
पूरा गनुर्होस।् मानव अ�धकारलाई तपा�को आ�ो िनयिमत
टोली बैठकह�को के�िव�मुा रा�ुहोस ् र आ�ो �वहार
माफर् त "स�ान" क�ो दे�ख� भ�े कुरा दश�उनुहोस।्

• मानव अ�धकार नी�त क�नीका सुिवधास्थल �भत्र र बािहर
�बै ठाउँमा लागू ��। आपू�तर्कत�, ग्राहक, समुदाय र हाम्रो
कामले गद� असर पन� (वा हामीले नगद� पिन) अ� कुनै
समूहसँग संल� �ँदा तपा�ले आ�ा सहकम�ह�मा लागू गन�
समान मानव अ�धकार मापदण्डह� लागू गनुर्होस।्

• कुनै पिन नय� �वसाय प्रिक्रया, अ�भग्रहण वा
िक्रयाकलापका लािग, यसलाई मानव अ�धकारको नजरले
हेनुर्होस।् यसलाई सामा�तया यथो�चत कमर्ठता भिन�।
मानव अ�धकारको अ�तक्रमणलाई हटाउने उ�ृ� उपाय
भनेको मानव अ�धकारलाई प्राथिमकता िदएको छ र
प्रिक्रया, अ�भग्रहण वा िक्रयाकलाप अव�धमा केि�त छन ्
भनी सुिन�श्चत गनुर् हो।

• यिद तपा� आपू�तर् �ंखला मुद्दाह�मा सहभागी �नु�� वा
कुनै िबके्रतासँग संल� �नु�� भने, तपा�ले मानव अ�धकार
नी�तसँग पिन सम�प �ने क�नी आपू�तर्कत� मागर्दशर्न
�सद्धा�ह�को पालना ग�ररहनुभएको छ भनी सुिन�श्चत
गनुर्होस।्

• मानव अ�धकार जो�खमह� कुनै पिन राष्ट्रमा र कुनै पिन
अवस्थामा दे�खन स�न।् अगुवाको �पमा, तपा�ले
आफूलाई नय� वा उदयीमान मानव अ�धकार जो�खमह�मा
अ�� गराउन र �तनीह�लाई आ��रक �ानलह� माफर् त
�रपोटर् गनर् आवश्यक ��। मानव अ�धकार ग�तशील ��न ्
र अपरेशनह�ले क�नीका एक वा थप मानव अ�धकारलाई
आ��रक र बा� �बै �पमा अन्जानमै प्रभाव पानर् स�ेछन।्

• अगर्िसकर्य �नुहोस् । ियद तपा� स�ा� मानव अ�धकार 
उ�ं घनको बारमेा सचते �नु�� भने यसलाई तु�� ै
�रपोटर्  गनहुोर्स् । �रपो�टङर ्�वस् थापनको उ� तहह�, 
मानव ंससाधन, क�नीको काननूी परामशदार्ता वा 
EthicsLine माफर्  त पर्�क्  �पमा गनर्  िसक�।

• यसै गरी, ियद तपा�लाई उजुरी ग�र� भने, यसलाई ग�ीर 
�पमा �लनहुोस्  र छािनबनलाई अगािड बढाउन मानव ं
ससाधनसँ ग िमलरे काम गनुहोर्स् । ियद �वस् थापनल े
सुधारा�क कायर्  आवश् यक छ भनी ठहर गछर्  भने, 
मानव ंससाधन र /वा काननूी �पमा पर्दान ग�रएको 
मागदर्शनर्को आधारमा यसको पालना गरी ती कायहर्� 
गनर्  तु��ै कदम चा�ुहोस् ।

• क�नीको मानव अ�धकार नी�त लागू गद� अनु�पता 
मह�पूणर्  ��। ियद कु नै अवस् थामा िन�श् चत 
अ�धकारको अथर्  के �� भ� ेबारेमा तपा� अिन�श् चत 
�नु�� भन,े कदम चा�ुअगािड ग् लोबल वकर्  �ेस राइट्स 
(Global Workplace Rights) टोलीसँ ग 
humanrights@coca-cola.comमा परामशर्  �लनुहोस् ।

• तपा�को टोलीलाई मानव अ�धकार जो�खमह�को बारेमा 
सचेत �न पर्ोस�हन गनुहोर्स्  र ती �च�नह�लाई उ�चत 
�पमा �त� र तु�� ैसाझा तथा स�ोधन गनर्  िसकन े
वातावरणलाई सहायता गनुहोर्स् ।

• मानव अ�धकार जो�खमह�को िपहचान र �वस् थापनमा 
तपा�को मद्दतका लािग उपकरणको �पमा कोकाकोला 
क�नी मानव अ�धकार एप (KO App Store द्वारा) 
डाउनलोड गनुहोर्स् ।

• मानव अ�धकार नी�त, आपू�तकरत्� मागदर्शनर ्
�सद्धा�ह�, मानव अ�धकार यथो�चत कमठरत्ा 
ज�चसचूी, काय��यन मागदर्शनर ्र यातर्ामा फे ला पन� 
अ� सर्ोतह� िसहत क�नीका मानव अ�धकार 
सर्ोतह�को पर्योग गनुहोरस्् :

o http://www.coca-colacompany.com/
our-company/human-rights-policy

o http://www.coca-colacompany.com/
our-company/supplier-guiding-principles 

प्र�ह� वा थप जानकारीका लािग, यह� इमेल गनुर्होस:् 
humanrights@coca-cola.com
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समुदाय र सरोकारवालाको संल�ता
हामीले आफुलाई स�ा�लत समुदायह�का हामी एउटा िह�ा ह� भ�े पिहचान गरेका छ�। हामी 
समुदायह�का भूिमको अ�धकार, पानीको प�ँच र �ा� ज�ा मानव अ�धकारका मह�पूणर् 
िवषयह�मा संल� रह��। हामी आिदवासी मािनसह� लगायत असहाय अ�त मक�मा परेका 
र असुर�क्षत समूहह� सिहतका समुदायह�का मािनसह�सँग पिन संल� रह��। हामीले 
आ�ो �वसाय स�ालन गद� संवाद माफर् त �तनीह�का कुराह� सुिनरहेका छ�, �तनीह�का 
िवचारह�बाट �सिकरहेका र िवचारह�लाई �ान िद�� भ�े सुिन�श्चत गन� हाम्रो ल� हो। 
स्थानीय �रका सम�ाह� स्थानीय �रमा सबैभ�ा उ�चत त�रकाले स�ोधन ग�रएका छन ्
भ�ेमा हामीलाई िवश्वास छ।

हामी आ�ो �वसायसँग स�ि�त मानव अ�धकारका मािमलाह�मा उपयु� तवरले �ापक 
दायराका नाग�रक समाज र सरोकारवालाह�सँग संल� ���। यसका साथै, हामीले हाम्रो 
क�नी, हामीसँग आबद्ध र हाम्रा िव�भ� प्रयोजनह�को मा�मबाट मानव अ�धकारह�को 
स�ानलाई प्रवद्र्धन गनर् खो�छ�।

िविवधता र समाव�ेशता
हामीले आफूसंग काम गन� मािनसह�को िविवधता र समावे�शता कदर गदर्छ� र वदृ्�ध गदर्छ�। 
हामी समान अवसरको लािग प्र�तबद्ध छ� र भेदभाव र उ�ीडन प्र�त अशहनशील छ�। हामी 
जा�त, �लङ्ग, रङ, रािष्ट्रयता वा सामा�जक मूल, जा�तयता, धमर्, उमेर, असक्षमता, यौन झुकाव, 
लैङ्िगक पिहचान वा अ�भ�ि�, राजनै�तक िवचार वा प्रच�लत कानूनद्वारा संर�क्षत अ� कुनै 
�स्थ�तका आधारमा भेदभाव वा उ�ीडनमु� कायर्स्थलह� बनाउन प्र�तबद्ध छ�। क�नीमा 
भन�, भाडामा �लने, स्थापन, िवकास, प्र�शक्षण, क्ष�तपू�तर् र पदो��त ज�ा कुरा योग्यता, 
कायर्स�ादन, सीप र अनुभवको आधारमा ��न।्

हामीले अनादरजनक वा अनु�चत �वहार, अ�ायपूणर् �वहार वा कुनै पिन प्रकारको 
प्र�तशोधलाई सहन गद�न�। उ�ीडनलाई कायर्स्थल र कायर्स्थल बािहरका कुनै पिन कामसँग 
स�ि�त प�र�स्थ�तमा सहन ग�रँदैन।

संगठन बनाउने तथा सामिूहक सौदाबाजी गन� �त�ता
हामीलाई आ�ा कमर्चारीह�लाई प्र�तशोध, धम्क� वा उ�ीडनिबना श्रम संगठनमा सहभागी 
�ने, श्रम संगठन िनम�ण गन� वा सहभागी न�ने अ�धकारको स�ान गछ�। कमर्चारीह�ले कानूनी 
�पमा मा�ताप्रा� संगठनको प्र�तिन�ध� गद�, हामी �तनीह�ले �त� �पमा छनोट गरेका 
प्र�तिन�धह�सँग रचना�क संवाद स्थािपत गनर् प्र�तबद्ध छ�। क�नी ��ा प्र�तिन�धह�सँग 
सद्भावपूणर् त�रकाले कुराकानी गनर् प्र�तबद्ध छ।

सरु�क्षत र �स्थकर कायर्स्थल
हाम्रा कमर्चारीह�को सुरक्षा र �ा� सव�प�र मह�को िवषय हो। हाम्रो नी�त भनेको सुर�क्षत 
र �स्थ कायर्स्थल उपल� गराउने र आ��रक आवश्यकताह�को साथै प्रच�लत सुरक्षा र 
�ा� कानून तथा िनयमह�को पालना गनुर् हो। हामी आ�ा कमर्चारीह�सँग परामशर् गरेर 
पिहचान ग�रएका �घर्टना, चोटपटक र �ा� प्रभावका जो�खमह�लाई स�ोधन गरी 
समाधान गरेर सुर�क्षत, �स्थ र उ�ादनशील कायर्स्थल उपल� गराउन गराएर रा�को लािग 
काम गदर्छ�।

कायर्स्थल सरुक्षा
हामी �हंसा, उ�ीडन, धम्क� र आ��रक र बा� चुनौ�तह�का कारण �ने असुर�क्षत वा 
अवरोधा�क अवस्थाह�रिहत कायर्स्थल कायम रा� प्र�तबद्ध छ�। कमर्चारीह�लाई 
आवश्यकता अनुसार सुरक्षा उपायह� उपल� गराइ� र कमर्चारीह�को गोपनीयता 
र आ�स�ानकासाथ कायम रा�खएको छ।

बाध� श्रम तथा मानव त�री
हामीले कारागार श्रम, करारनामा श्रम, बि�त कामदार, सैिनक श्रम, आधुिनक ��पको दास� 
र कुनै पिन प्रकारको मानव त�री सिहतका कुनै पिन प्रकारको बा� मज�रीको प्रयोग गनर् 
प्र�तब� गछ�।

बाल श्रम

हामीले जो�खमयु� कायर् गनर् आवश्यक पन� पदह�का लािग 18 वषर्भ�ा कम उमेरका 
�ि�ह�लाई नोकरीमा रा� प्र�तब� गछ�।

कायर् समय, तलब तथा सिुवधाह�
हामीले कमर्चारीह�लाई प्रच�लत सामुिहक स�ौताह�का शतर्ह�का आधारमा उद्योग 
र स्थानीय श्रम बजारभ�ा सापे�क्षक �पमा प्र�त�ध��क �पमा तलब-सुिवधा उपल� 
गराउछ�। हामी प्रच�लत �ाला, काम गन� समय, ओभरटाइम र लाभ कानूनह�को पूणर् 
अनुपालन गन� सुिन�श्चत गनर् काम गछ�।

भिूम अ�धकार र पानीका स्रोतह�
हामीले िवशेष नी�त र कायर्द्वारा स�ोधन गन� आ�ा सवर्त्र मू� श्रङृ्खलामा �नस�े भूिमको 
र पानीको प्रयोग गरेर मानव अ�धकारको स�ानका स��मा मह�पूणर् उल्झनह�लाई 
पिहचान गछ�।

हामीले िवशेषगरी त�ह� �सधै फामर्ह�बाट ख�रद गद�न�, हामी धेरै कृिष उ�ादनह�को 
मु� ख�रदकत�को �पमा स्थानीय कृषक र समुदायह�को भूिमको अ�धकारह�लाफ 
सुर�क्षत रा� मद्दत गनर्का लािग कदम चा� र आ�ा मा�ताह�मा बा� ���।

हामी िदगो �पले पानीको आपू�तर्, सुर�क्षत खानेपानी र इको�स�म र समुदायह� �बैलाई 
उपयु� सरसफाई माफर् त संरक्षण गन� मानवीय आवश्यकताह�को स�ान गछ�। हाम्रो 
पानी प्रब�न (�ेवाडर्शीप) कायर्क्रममाफर् त, हामीले आवश्यक परेको जुनसुकै बखतमा 
पानीको सम�ा समाधानह�को िवकास गनर् र साथै हाम्रा प्र�त�ानह�मा स्रोत पानी संरक्षण 
योजनाह�को काय��यन गरी स्थानीय पानीका जो�खमह�को मू�ाङ्कन गरेर, सरकार, 
समुदाय र अ� सरोकारवालाह�सँग परामशर् र साझेदारी गरेर जो�खमह� कम गन� पानीका 
अ�धकारह�मा आधा�रत अवधारणाको अनुसरण गछ�।

�स्थ जीवन शैली
हामी उपभो�ाह�लाई �स्थ जीवनशैलीसँग सुसंगत �ने सू�चत रोजाइह�का िनणर्य गनर्को 
लािग सक्षम बनाउन पारदश� पोषण जानकारी र िव�भ� दायराका पेय पदाथर्का िवक�ह� 
उपल� गराउन प्र�तबद्ध छ�।

�जज्ञासा वा सरोकार छ?
  •   कृपया कुनै पिन �जज्ञासा वा सरोकारह� भएमा स्थानीय �वस्थापन, मानव संसाधन, 

कानूनी िवभाग वा रणनी�तक सुरक्षामा भ�ुहोस्

  •  कमर्चारीह�ले नी�तको शंका�द उ�ङ्घनह�को इ�थ�लाइन सुर�क्षत इ�रनेट 
वेबसाइट www.KOethics.com माफर् त वा वेबसाइटमा िदएको टोल फ्र� न�रमा 
�तनीह�को स्थानको  लािग फोन गरी �रपोटर् गनर् स�ेछन।्

युरोपेली संघका �ि�ह�लाई: कृपया �ान िदनुहोस ् िक, युरोिपयन युिनयन िवधानको 
कारणले, इ�थ�लाइन फोन वा वेब सेवाह�ले िव�ीय, लेखा र लेखा परीक्षणह�का कुराह� 
मात्र �रपोटर् गनर् अनुम�त िद�न।् मानव तथा कायर्स्थल अ�धकार नी�तका सम�ाह�को 
�रपोटर् गनर्, आ�ो स्थानीय �वस्थापन, मानव संसाधन, स्थानीय प्रशासिनक मािमला ज�च 
अ�धकारी वा कानूनी िवभागमा स�कर्  गनुर्होस।् 

प्र�ह� वा थप जानकारीका लािग, यह� इमेल गनुर्होस:् humanrights@coca-cola.com

मानव अ�धकारको स�ान

मानव अ�धकारको स�ान गनुर् कोका-कोला क�नी (The Coca-Cola Company)को मूलभूत मा�ता हो। हामी आ�ा कमर्चारी, आपूत�कत� र �त� बोटलरह�सँगको हाम्रो 
स��ह�मा युएनको �वसाय र मानव अ�धकारह�का मागर्दश� �सद्धा�ह�का आधारमा मानव अ�धकारह�को स�ान र प्रवद्र्धन गनर् सङ्घषर् गदर्छ�। हाम्रो ल� भनेको हामी 
स�ालनमा रहेका समुदायह�मा मानव अ�धकारह�को आन� �लने कायर्लाई बढाउनमा मद्दत गनुर् हो।

यो नी�त कायर्के्षत्रको आधारभुत अ�धकार र �सद्धा� र अ�धकारह�को अ�र�िष्ट्रय अ�धकार पत्र र अ�र�िष्ट्रय श्रम संगठनको 1998 घोषणापत्रमा समावेश भएका सिहत मानव अ�धकारको 
िवश्�ापी घोषणा समेिटएको अ�र�िष्ट्रय मानव अ�धकार �सद्धा�ह� अनुसार मागर्िनद��शत छ।

यो नी�त कोका-कोला क�नी, हाम्रो �ािम�मा रहेका िनकाय, हाम्रो अ�धक�श अ�धकार भएका िनकाय र हामीले �व�स्थत गरेका प्र�त�ानह�मा लागू ��। क�नीले �त� बोटलर र 
आपू�तर्कत�ह�लाई पिन यी �सद्धा�ह� आ�सात गन� र आ�ा �वसायह�मा समान नी�तह� अपनाउने अपेक्षा गछर्।

हामीले आ�ो �वसायका मािनस र मू� श्रङृ्खलाका मानव अ�धकार जो�खमह�को पिहचान गनर् र रोकथाम गनर् र यससँग आबद्ध मािनसह�को सु� ज�च पड्ताल मा�मको �पमा प्रयोग 
गछ�। हामीले आ�ा �ावसाियक ग�तिव�धह�बाट �ने वा िनि�ने प्र�तकूल मानव अ�धकारका प्रभावह�लाई पिहचान गरेका छ�, हामी �तनीह�को िन�क्ष र �ायो�चत समाधान उपल� गराउन 
वा सहकायर् गनर् प्र�तबद्ध छ�। हामी तेस्रो पक्षह�सँग आ�ा स��ह�माफर् त ��ा प्र�तकूल प्रभावह�मा जो�डँदा वा �समा संल� �ँदा समाधान गन� प�ँचको प्रवद्र्धन गनर् खो�जरह��।

मानव अ�धकार नी�तलाई कोका-कोला क�नीका प्रमुख कायर्कारी अ�धकारी सिहत स�ालक सिम�तद्वारा िनरीक्षण ग�र�।

मानव अ�धकार नी�त

mailto:humanrights@coca-cola.com?subject=Human%20Rights%20Policy



