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जागरूक ि्ि्िोस ्
हामीले	गिने	सब	ैकामहरू	हाम्ा	ब्ान्डहरूमा	

झक्कन्छि	्र	हाम्ो	संहहताले	हामीलाई	बारो	देखाउँ्छ।

िामरीले संहिता निमानुण गि्नुको कारण

संहिताको ्ा्यराभभत्र ्पिने व्यज्तिरू 

त्पाईंले गि्नु्पिने क्रािरू 

सिी निणनु्यिरू कसरी गिने 

त्पाईंको सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी (LEO)

चासोिरूको रर्पोरनु गिने का्यनु

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामीले	संहहता	निमामाण	गि्माको	कारण
िरीनतमा गररिे ्पररमाजनुि तथा छ्रिरू
हाम्ो	संहहता	समिावरत	सब	ैपररकस्नतहरू,	वरशषे	गरी	समझझौता	रा	स्ािीय	काि्िसमबनिी	
समसयाहरूका	हकमा	पयामापत	्ैछि	िनिे	क्रा	हामीलाई	्ाहा	्छ।	्यसलेै,	हाम्ो	कमपिीले	
आरशयकताअि्सार	संहहताको	पररमाजमाि	गिमा	स््छ।	यदयवप,	संहहतामा	गररिे	क्िै	पनि	पररमाजमािहरू	
अनिरायमा	रूपमा	बो्डमा	अफ	्डाइरे्रसमा	रा	बो्डमाले	तोकेका	वयक्तहरूदरारा	अि्मोदि	गि्माप्छमा।	क्िै	््छर	
अि्मोदि	गररएको	एकदम	ैदल्माि	अरस्ामा	हामी	यसलाई	काि्िी	रूपमा	आरशयक	पिने	्ठाउँमा	त्रुनत	ैर	
सही	ढङगले	बाहहर	्याउिे्छौं।

के	क्राले	कोका-कोलालाई	संसारको	सबिैनदा	वप्य	ब्ान्ड	बिाएको	हो?	हाम्ा	उ्पादिहरू	मात्र	यसको	
कारण	होइिि।्	यसको	कारण	हाम्ो	काम	गिने	शलैी	त्ा	हाम्ा	कायमाहरूमा	रहेको	स्यनिष्ठा	पनि	हो।	
हाम्ो	संसककृ नतमा	अनतनिमाहहत	स्यनिष्ठाले	िै	हाम्ो	कामलाई	पे्ररत	ग्छमा	र	असािारण	क्राहरू	गिने	र	
सिैँ	जे	सही	हो	्यही	गिने	कमपिीका	रूपमा	हाम्ो	प्नतष्ठालाई	मजब्त	बिाउँ्छ।	स्यनिष्ठा	ि	ैहाम्ो	
सफलताको	मूलिूत	त््र	हो।	

कहहलेकाहीँ	तपाईं	यसतो	पररकस्नतको	सामिा	गिमा	स्ि्ह्न्छ	जहाँ	गि्मापिने	उधचत	क्रा	सपषर	देखखदैँि।	
यसता	अरस्ाहरूमा	हाम्ो	वयापाररक	आचार	संहहताले	मद्दत	गिमा	स््छ।	यसले	हाम्ो	प्नतष्ठा	जोगाउि	
र	हाम्ा	मू्यमानयतामा	अड्डग	रहिमा	तपाईंको	मागमादशमाकको	िूभमका	निरामाह	ग्छमा।	यो	संहहताले	समपूणमा	
प्शिहरूको	जराफ	हदि	िसके	तापनि	यसले	उ्तर	सपषर	ििएका	अरस्ाहरूमा	मागमानिदनेशिका	लाधग	
कहाँ	जािे	ििी	बारो	देखाउि	स््छ।	

संहिताले त्पाईंलाई कसरी मद्दत गिनु स्छ?
संहहताले	तपाईंलाई	निमि	कायमाहरू	गिमा	सषिम	बिाउँ्छ...

 » इमान्ारी र िनैतकताका साथ काम गिनु। 

 » िाम्ा मूल्यमान्यतािरू का्यम राखि र िाम्ो प्रनतष्ठाको रषिा गिनु।

 » कोका-कोलाले त्पाईंबार के अ्ेपषिा राखछ भिरी ब्झि।

 » िरेक ह्ि सिी निणनु्यिरू गिनु।  

 »  िाम्ो कम्पिरीको िकमा लागू ि्िे काि्ि, 
नि्यम र मािकिरूको अि््पालि गिनु।

 »  प्रशििरू सोधि््पिने भएमा सि्योग वा मागनुनि न्ेशिका लाधग किाँ  
जािे भनिे क्रा ब्झि। 

संहिता लागू गिने का्यनु
यो	संहहतालाई	सरतनत्र,	उद्देशयमूलक	र	एकरूपताका	सा्	लागू	गिने	कजममेरारी	आचारिीनत	त्ा	
अि्पालि	सभमनतको	हो।	यो	सभमनत	कमपिीका	रररष्ठ	अधिकारीहरूको	समूह	भमलेर	बिेको	ह्न्छ	जसले	
यो	संहहतालाई	लागू	ग्छमा।	यसलाई	प्म्ख	वर्तीय	अधिकारी,	सािारण	स्लाहकार	त्ा	बो्डमा	अफ	
्डाइरे्रसमाको	लेखापरीषिण	सभमनतले	रेखदेख	ग्छमाि।्	
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संहहताको	दायराभित्र	पिने	वयक्तहरू
सही	निणमाय	गि्मा	र	हाम्ो	संहहताको	पालिा	गि्मा	तपाईंको	दानय्र	हो	–	यस	क्रामा	तपाईं	कहाँ	काम	
गि्माह्न्छ	रा	कमपिीका	लाधग	के	गि्माह्न्छ	िनिे	क्राले	केही	फरक	पाददैि।	यसमा	कमपिीको	उचच	
कायमाकारी	पदमा	कायमारत	कममाचारीहरूलगायत	ज्िस्कै	तहमा	काम	गिने	सब	ैपूणमाकालीि	रा	अशंकालीि	
कममाचारी	प्छमाि।्	कमपिीले	बह्मत	सेयरमाध्	सराभम्र	राखिे	रा	सञचालि	प्क्रियाको	वयरस्ापि	गिने	
नियकनत्रत	सहायक	कमपिी	रा	संस्ाहरू	(यो	संहहतािरर	“कमपिी”	ििी	उ्लेख	गररएको)	मा	पनि	यो	
संहहता	लागू	ह्न्छ।	समपूणमा	कममाचारीहरू	रा	यो	संहहता	लागू	ह्िे	सबजैिाले	अनिरायमा	रूपमा	यो	संहहता	
पढेको	र	यसको	पालिा	गिने	क्रामा	सहमनत	जिाउि्प्छमा।	

कमपिीको	तफमा बार	काम	गिने	जोकोही	(आपूनतमाकतामा,	परामशमादाता	रा	अनय	वयारसानयक	साझदेारहरू)	ले	
हाम्ो	कमपिीलाई	सामग्ी	रा	सेराहरू	प्दाि	गदामा	रा	हाम्ो	तफमा बार	काम	गदामा	हाम्ो	संहहताका	भसद्ानतहरूको	
पालिा	गरेर	स्यनिष्ठा	प्नतको	हाम्ो	प्नतबद्ताप्नत	साझा	िारणा	राखि्	अनिरायमा	्छ।	हामीसँग	काम	
गिमाका	लाधग	आपूनतमाकतामाहरूले	अनिरायमा	रूपमा	हाम्ो	आपूनतमाकतामाका	लाधग	वयारसानयक	आचार	संहहता	र	
आपूनत माकतामाका	मागमानिदनेशक	भसद्ानतहरूको	पालिा	गि्माप्छमा।

काि्िको ्पालिा
कािि्	त्ा	िीनतनियमहरू	देशवैपच्ेछ	जयादै	फरक-फरक	ह्ि	स््छि।्	हाम्ो	कमपिी	सय्ं्त	राजय	
अमेररकामा	ससं्ावपत	िएको	ह्िाले	वरशरिरका	हाम्ा	कममाचारीहरूमाध्	उिीहरूले	काम	गिने	देशका	
कािि्हरूका	अनतरर्त	अमेररकी	कािि्	पनि	लागू	ह्िस््छ।	हामी	200	िनदा	बढी	देशहरूमा	काम	गिने	
ह्िाले	क्ि	चाहहँ	कािि्हरूको	पालिा	गिने	िनिे	क्रामा	जािकार	ह्ि	्जहरल	काम	ह्िस््छ,	्यसलेै	आफू	
कायमारत	रोजगारीका	समबनिमा	आफूले	वयरसाय	गिने	देश	(रा	देशहरू)	को	कािि्	त्ा	िीनतनियमहरूप्नत	
जािकार	िएको	क्रा	सन्िकशचत	गि्माहोस।्	कहहलेकाहीँ	स्ािीय	चलि	रा	अभयासहरू	हाम्ो	सहंहता	रा	
कािि्सँग	बाखझि	स््छि।्	्यसता	अरस्ाहरूमा	कािि्	र	हाम्ो	सहंहताको	पालिा	गि्माहोस।्	मागमानिदनेशिका	
लाधग	हाम्ो	स्ािीय	काि्िी	स्लाहकारसँग	समपकमा 	गि्माहोस।्

कमनुचारीका रू्पमा त्पाईंका अधिकारिरू
हामी	तपाईंबार	हाम्ो	संहहताको	पालिा	होस	्िनिे	अपेषिा	राखदाराखदै	कमपिीको	कममाचारीका	रूपमा	
तपाईंको	अधिकारलाई	पनि	मानयता	हदन्छौं।	उदाहरणका	लाधग,	तपाईंसँग	सारमाजनिक	सरोकारका	
वरषयहरूमा	सारमाजनिक	रूपमा	बो्िे	रा	आफिो	रोजगारीको	नियम	त्ा	सतमाहरूसमबनिी	निकशचत	
गनतवरधिहरू	(ि्ता,	काम	गिने	घनरा,	कायमास्लको	अरस्ा,	सरास्थयसमबनिी	खतरा	र	स्रषिासमबनिी	
समसयाहरूसमबनिी	्छलफलहरू	लगायत)	मा	सहिागी	ह्िे	अधिकार	ह्न्छ।	यो	संहहता	रा	कमपिीको	
िीनतमा	िएका	क्िै	पनि	क्राको	उद्देशय	काि्िबमोकजमका	तपाईंको	अधिकारलाई	सीभमत	पाि्मा	रा	
्यसमा	हसतषिेप	गि्मा	होइि।1

संहिताको उललङ्घि भएको खण्डमा
हाम्ा	कममाचारीहरूमधये	कसलेै	हाम्ो	संहहता	रा	प्चभलत	काि्िको	पालिा	िगरेको,	अरू	कसलेै	संहहताको	
पालिा	िगरेको	क्रालाई	बेरासता	गरेको	रा	कसलैाई	संहहताको	उ्लङघि	गिने	दबाब	हदएको	खण्डमा	
संहहताको	उ्लङघि	िएको	मानििे्छ।	यसतो	कायमाले	कमपिीको	प्नतष्ठा	त्ा	हाम्ो	म्खय	मानयतामा	
आघात	प्यामाउि	स््छ।	

हामी	सबै	प्कारका	समिावरत	उ्लङघिहरूलाई	गमिीर	रूपमा	भलन्छौं।	संहहताको	उ्लङघि	िएको	
खण्डमा	उ्लङघिको	प्ककृ नत	हेरी	बेतलबी	निलमबि,	योगयताअि्सारको	बढ्रामा	रोक	रा	रावषमाक	
प्ो्साहि	रकम	कट्ा	त्ा	रोजगारीको	खारेजीसममको	अि्शासिा्मक	कारबाही	गररि	स््छ।	क्िै	
कायमाले	काि्िको	उ्लङघि	गरेको	खण्डमा	जरररािा	रा	काि्िी	कारबाही	पनि	ह्िस््छ।	संहहताको	
उ्लङघिका	घरिाहरू	तपाईंको	कममाचारी	अभिलेखमा	पनि	दसतारेजीककृ त	गररन्छि।्	

कमपिीसँग	कायमासमपादि,	आचार	र	वयरहारलाई	नियमि	गिने	अरू	िीनतहरू	पनि	्छि।्	संहहताको	
उ्लङघिबाहेकका	िीनतका	उ्लङघिहरूमा	उपय््त	िीनत	रा	कायमावरधि	बमोकजम	कारबाही	गररिे्छि।्

1  कोका-कोला	कमपिी	आफिा	कममाचारीहरूका	वयक्तगत	जािकारीको	िझौनतक	र	ड्डकजरल	दर्ै	प्कारका	स्रषिाका	सा्सा्ै	्यसका	संरषिकहरूका	स्रषिासमबनिी	
दानय्र	लागू	गिने	क्रामा	प्नतबद्	रहेको	्छ।	संय््त	राजय	अमेररकाकस्त	कममाचारीहरूका	हकमा,	“कममाचारीको	जािकारी”	िनिे	शबदले	कमपिीका	कममाचारीहरूलाई	
आफिा	ि्ता,	स्वरिा	रा	आफिो	रोजगारीको	नियम	त्ा	शतमाहरूका	समबनिमा	राकषरिय	श्रम	समबनि	ऐिको	खण्ड	7 (29 U.S.C. § 157)	बमोकजम	संरक्षित	
संगह्ठत	गनतवरधिमा	संलगि	ह्िे	प्योजि	लगायत	प्चभलत	काि्िबमोकजमका	अधिकारहरूको	प्योग	गिमाबार	रोकेको	रा	निरु्साहहत	गरेको	्ठानि्हँ्दैि।	यसबाहेक,	
कममाचारीहरूले	अरूका	रोजगारीसमबनिी	संरेदिशील	जािकारी	(जसत	ैमेड्डकल	जािकारी,	सरकारदरारा	जारी	पररचयपत्रका	िमबरहरू,	पकृष्ठिूभम	जाँच	गररएको	
जािकारी	त्ा	बैंक	खातासमबनिी	जािकारी)	उधचत	वयारसानयक	प्योजिका	लाधग	आरशयक	परेको	खण्डमा	बाहेक	अरू	प्योजिका	लाधग	ख्लासा	गि्माहँ्दैि,	यसतो	
जािकारी	उिीहरूलाई	आफिो	पदीय	कजममेरारी	निरामाह	गिमाका	लाधग	वरशरास	गरेर	हदइएको	ह्न्छ।	समाि	नियमहरू	अरू	देशमा	कायमारत	कममाचारीका	हकमा	पनि	
लागू	ह्िस््छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जागरूक हुनुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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तपाईंले	गि्मापिने	क्राहरू
कमनुचारीका रू्पमा,	निमि	कायमाहरू	गिने	हामी	सबकैो	कजममेरारी	हो	...

संहिताबारे जािकार ि्ि्िोस ्र ्यसको ्पालिा गि्नुिोस।् यसलाई	पढि्होस	्र	आफिो	रोजगारीमा	लागू	ह्िे	
अनय	िीनतहरू	सँगसँगै	यसको	पालिा	गि्माहोस।्	

केिी गि्नुअन्घ सोचि्िोस।्	क्िै	पनि	कायमा	गदामा	इमानदार	र	िैनतकराि	िएर	सही	निणमाय	गि्माहोस।्	
तपाईंलाई	संहहताको	उ्लङघि	गिमा	लगाइएको	खण्डमा	्यसो	िगि्माहोस।्	आफूसँग	िएका	
स्ोतसाििहरूको	प्योग	गरी	्यसता	चासोहरू	सकेसमम	न्छरो	ररपोरमा	गि्माहोस।्

काि्िको ्पालिा गि्नुिोस।्	आफिो	रोजगार	र	हाम्ो	वयरसायमा	लागू	ह्िे	काि्िहरू	ब्झि्होस।् 
तपाईं	कहह्य	ैपनि	क्ि	ैकािि्	रा	िीनतनियमका	बारेमा	असपषर	ह्िि्एको	खण्डमा	कम्पिरीको काि्िरी 
सललािकारसँग	समपकमा 	गि्माहोस।्

मद्दत मागिि्ोस।्	क्ि	ैउ्तर	सपषर	ििएको	खण्डमा	केही	गि्माअनघ	मागमानिदनेशिका	लाधग	मद्दत	मागिह्ोस।्

सतकनु  रिि्िोस।्	हाम्ो	संहहता,	िीनतहरू	रा	काि्िसँग	मेल	िखािे	क्िै	पनि	गनतवरधिहरूलाई	धयािपूरमाक	
निया्ि्होस।्	

चासोिरू रर्पोरनु गि्नुिोस।्	उ्लङघिहरूको	बेरासता	िगि्माहोस।्	आफिा चासोिरू त्रुनत ैरर्पोरनु गरेर	हाम्ो	
कमपिी	र	यसको	प्नतष्ठामा	आघात	प्गि	िहदि्होस।्

त्पाईं व्यवसथा्पक ि्ि्भएको खण्डमा	तपाईंका	अनतरर्त	कजममेरारीहरू	ह्न्छि	्...

्यो संहिता तथा िाम्ा मूल्यमान्यतालाई आ्शनु बिाउि्िोस।्	िैनतक	निणमायहरू	गरेर	र	आफूले	िनिे	
र	गिने	हरेक	क्राहरूमा	स्यनिष्ठा	देखाएर	स्यनिष्ठाको	संसककृ नत	प्रद्माि	गि्माहोस।्	हाम्ो	संहहता	
रा	काि्िको	उ्लङघि	गरेर	िएपनि	वयापाररक	उद्देशय	हाभसल	गि्माप्छमा	ििी	कहह्य	ैपनि	क्िै	
कममाचारीलाई	प्ो्साहहत	गिने	रा	निदनेशि	हदिे	काम	िगि्माहोस।्

संहिताको बारेमा क्रा गि्नुिोस।्	यो	संहहता	पढि्होस	्र	यसलाई	ब्झि्होस।्	प्शिहरूको	उ्तर	हदँदा	
यो	संहहता,	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	रा	Connect	मा	िएका	आचारिीनत	त्ा	
अि्पालिसमबनिी	स्ोतसाििहरूको	सनदिमा	भलि्होस।्	

जािकार रिि्िोस।् तपाईं	यस	संहहतामा	आफूलाई	आरशयक	पिने	उ्तरहरू	फेला	िपािमा	स्ि्ह्न्छ	
िनिे	क्रा	याद	राखि्होस,्	्यसैले	प्शिहरू	आइपरेको	बेला	्यसको	उ्तर	फेला	पािमा	कहाँ	जािे	िनिे	
क्रा	्ाहा	पाउि्होस।्

सबभैन्ा उतककृ षर क्राको अ्ेपषिा राखि्िोस।्	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिको	मह््रबारे	्छलफल	गि्माहोस	्
र	कममाचारीहरूलाई	आफू	उिीहरू	सिैँ	जे	सही	हो	्यही	गरूि	्िनिे	चाहिे	क्रा	जािकारी	हदि्होस।्	

प्रनतक्रि्यातमक ि्ि्िोस ्र “बोलि िलजाउिे” संसककृ नत भसजनुिा गि्नुिोस।्	कममाचारीहरूलाई	प्शि	रा	
चासोहरू	भलएर	आफू	िएको	्ठाउँमा	आउि	प्ो्साहहत	गि्माहोस।्	उिीहरूको	क्रा	धयािपूरमाक	स्नि्होस	्
र	ररपोहरमाङका	लाधग	उपलबि	स्ोतसाििहरूको	पहहचाि	गिने	लगायत	उिीहरूलाई	मद्दत	चाहहएको	
बेलामा	मागमानिदनेशि	गि्माहोस।्	यसगैरी,	कममाचारीहरूले	उिीहरू	स्ािीय	वयरस्ापि	समषि	मात्र	आफिो	
चासोहरू	राखि	स््छि	्िनिे	महस्स	गिने	राताररणको	भसजमािा	िगि्माहोस।्

कारबािी गि्नुिोस।्	खराब	काम	िइरहेको	्छ	क्क	ििी	सतकमा तापूरमाक	निरीषिण	गि्माहोस	्र	क्िै	्यसता	
घरिाहरू	देखेको	खण्डमा	आफिो	वयरस्ापक,	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी,	आचारिरीनत तथा 
अि््पालि अधिकारी	समषि	रा	इधथ्सलाइिमा	ररपोरमा	गि्माहोस।्

्यो क्रा ववचार गि्नुिोस ्

“िामरी ्यो त्रमैाभसक ग्माउि स््ैिौं।”

“्यो क्रा िामरीिरूका बरीचमा मात्र ि्ि््पछनु।”

“्यो क्रा अरूले थािा ्पाइराखि जरूरी छैि।”

यसता	प्कारका	हरपपणीहरूले	यो	क्रा	स्निे	
कममाचारीहरू	माझ	गलत	ब्झाई	रा	भ्रमको	भसजमािा	
गिमा	स््छ।	वयापाररक	लक्य	हाभसल	गिनेबारे	
क्रा	गरररहँदा	हामी	यो	काम	िनैतकतापूणमा	रूपमा	
मात्र	गिमा	स््छौं	ििी	ब्झाउिे	सनदेशहरू	हदि	
िबबसमाि्होस।्	यसगैरी	कममाचारीहरूलाई	आफिा	
चासोहरू	वय्त	गिने	््प्	ैस्ोतसाििहरू	रहेको	क्रा	
याद	हदलाउि्होस।्
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िाम्ो उद्देश्य भिेको जे सिी िो त्यिी गि्नु िो। गि्नु्पिने सिी काम स्पषर 
िभएको खण्डमा ्यरी प्रशििरू आफैँ सँग सोधि्िोस:् 

के ्यो िाम्ो संहिताअि्रू्प छ? 

के ्यो काम काि्िसममत छ? 

के ्यसले िाम्ा िरीनतिरूको ्पालि गछनु? 

के ्यसले क्ि ैएक व्यज्त  
वा समूिको मात्र िभई समग्  
कम्पिरीको हित गछनु?

मलेै गरेको क्रा सावनुजनिक गररएको  
खण्डमा म सिज मिस्स गिनु स्छ्? 

तपाईं	यी	सबै	प्शिहरूको	उ्तर	“िो”	ििी	हदि	स्ि्ह्न्छ	ििे	सायद	यो	कायमा	्ठीकै	ह्िस््छ।	तर	क्िै	
एउरा	मात्र	उ्तर	“होइि”	रा	“सायद”	िनिे	आएको	खण्डमा	यसले	उ्त	कायमा	त्रुनत	ैरोकी	स्लाह	मागि्	
रा	प्शिहरू	सोधि्	उपय््त	ह्न्छ	िनिेतफमा 	सङकेत	ग्छमा।	जे	िएपनि,	क्िै	कायमा	गि्माअनघ	सोधि्	सिैँ	राम्ो	
ह्न्छ,	वरशषेगरी	निकशचत	ह्ि	िसकेको	अरस्ामा।	यीमधये	क्िै	पनि	स्ोतसाििहरूमा	समपकमा 	गि्माहोस:्

सही	निणमायहरू	कसरी	गिने

त्पाईंको 
व्यवसथा्पक

आचारिरीनत 
तथा अि््पालि 

अधिकारी

त्पाईंको सथािरी्य 
आचारिरीनत 
अधिकारी

इधथ्सलाइि

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जागरूक हुनुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 
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तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	(LEO)

तपाईंको	LEO	ििेको	संहहताको	रषिक	ह्ि्ह्न्छ	–	जसले	तपाईंसँग	क्िै	प्शि	िएमा	रा	तपाईं	क्िै	चासो	
राखि	चाहि्िएको	खण्डमा	सहायता	प्दाि	गि्माह्न्छ।	केही	अरस्ाहरूमा,	तपाईंले	क्िै	कामकारबाही	
गि्माअनघ	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीबार	भलखखत	सरीककृ नत	भलि्पिने	ह्न्छ।	भलखखत	रूपमा	
LEO	को	सरीककृ नत	आरशयक	पिमास्िे	अरस्ाहरूका	उदाहरणहरू:	2 

 » कम्पिरीका सम्पजततिरू को प्र्योग

 » अभभप्रा्यका मतभभनितािरू (वा क्ि ैमतभभनिताको आभाष)

 » उ्पिार, खाि्परीि र मिोरञजि

 
केही	अरस्ाहरू	लामो	अरधिसमम	जारी	रहिे	हँ्दा	्यसता	अरस्ाहरूमा	हकमा	कमतीमा	रावषमाक	रूपमा,	 
पररकस्नत	परररतमाि	हँ्दैवपच्ेछ	रा	अनय	अझ	कम	अनतरालमा	LEO	बार	सरीककृ नत	भलि	आरशयक	पिने्छ।

मेरो सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी क्ि व्यज्त ि्ि्ि्नछ?
कमपिीले	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीका	रूपमा	हरेक	सञचालि	षिेत्रमा	एकजिा	कममाचारी	
निय््त	ग्छमा।	LEO	हरूसँग	भलखखत	सरीककृ नत	हदि	र	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिसमबनिी	समसयाहरूमा	
मागमानिदनेशि	गिने	अधिकार	ह्न्छ।

म आफिो LEO लाई कसरी सम्पकनु  गिनु स्छ्?
सब	ैस्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीहरू	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिसमबनिी	इनरिािेर	साइरमा	सूचीककृ त	
गररएका	ह्न्छि।्

मलेै कसरी सवरीककृ नत प्रापत गिनु स्छ्?
आफिो	LEO	बार	सरीककृ नत	प्ापत	गिमाको	लाधग	तपाईंले	प्योग	गिमास्िे	सबिैनदा	उ्तम	वरक्प	ििेको	
अिलाइि	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीको	सरीककृ नत	उपकरणको	प्योग	गि्मा	हो।	तपाईंसँग	LEO	को	
सरीककृ नत	उपकरणमाध्को	पहँ्च	ििएको	खण्डमा	अि्रोि	फारमको	कागजी	प्नतका	लाधग	आचारिीनत	त्ा	
अि्पालि	कायामालयमा	रा	आफिो	LEO	सँग	समपकमा 	गि्माहोस।्

म ि ैसथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी भएको र  
मलाई सवरीककृ नत आवश्यक ्परेको खण्डमा के गिने?
LEO िरूका लाधग:
क्िै	LEO	लाई	संहहताअनतगमात	सरीककृ नतको	आरशयकता	परेमा,	सरीककृ नतप्ापत	प्ावरधिक	समािाि	उपलबि	
ििएको	खण्डमा	अनिरायमा	रूपमा	आफिो	संस्ािनदा	एक	तहमाध्को	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	रा	
प्म्ख	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	अधिकारीबार	सरीककृ नत	भलि्प्छमा।	

का्यनुकारी अधिककृ तिरूका लाधग:
प्मख्	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	अधिकारीले	कायमाकारी	अधिककृ तहरूका	लाधग	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीको	
िभूमका	निरामाह	गि्माह्न्छ;	यदयवप	केही	निकशचत	प्कारका	मतभिनिताहरू	त्ा	कमपिीको	समपक्तको	
प्योगसमबनिी	अरस्ाहरूमा	ििे	CEO	रा	बो्डमा	अफ	्डाइरे्रसमाको	भलखखत	सरीककृ नत	आरशयक	पिने्छ।

2  कमपिीले	यो	संहहताअि्सार	आरशयक	पिने	सरीककृ नतहरू	प्दाि	गिने	कायमालाई	सहजीकरण	गिमाका	लाधग	प्ावरधिक	समािािहरू	लागू	गिमा	स््छ।	यो	संहहतामा	LEO 
को	सरीककृ नत	आरशयक	पिने	ििी	हदइएका	सनदिमाहरूमा	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	कायामालयदरारा	सरीककृ नत	हदइएका	सबै	प्ावरधिक	समािािहरू	समारेश	ह्न्छि।्

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जागरूक हुनुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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चासोहरूको	ररपोरमा	गिने	कायमा
तपाईंलाई	कायमास्लमा	केही	बे्ठीक	क्रा	िइरहेको	्छ	जसतो	लाधगरहेको	्छ।	तपाईंले	हाम्ो	संहहता,	िीनतहरू	
रा	काि्िको	उ्लङघि	गिने	क्रा	कामकारबाही	िइरहेको	देखि्ियो	रा	यसबारे	स्नि्ियो।	यहद	यसो	हो	
ििे,	यसता	क्राहरूलाई	त्काल	ैररपोरमा	गरेर	आदाि-प्दाि	गि्मा	तपाईंको	उ्तरदानय्र	हो	–	चाहे	्यसता	
कामकारबाहीहरूले	संहहताको	उ्लङघि	ग्छमा	क्क	गददैि	िनिे	क्रामा	तपाईं	निकशचत	िह्ि्होस।्

तपाईंले	चासोहरूबारे	ररपोरमा	गरेर,	तपाईं	हामीलाई	समसयाहरू	राम्ोसँग	वयरस्ापि	गिमा,	समसयाहरू	
आउि्अनघ	ि	ै्यसको	समािाि	गिमा	र	घहरसकेका	घरिाहरूको	निरारण	गिमामा	मद्दत	गि्माह्न्छ।	यसगैरी	
तपाईं	एकअकामाका	सा्ै	हाम्ा	ग्ािक,	आ्ूपनतनुकतानु	र	अन्य व्यावसान्यक साझे् ारिरू	का	बीचमा	वरशरासको	
िारिा	भसजमािा	गिमामा	पनि	मद्दत	गि्माह्न्छ।

म चासोिरू कसरी समबोिि गिनु स्छ्?
संहितासमबनिरी माभमलािरूका लाधग:

्यरीमध्ेय कोिीसँग क्रा गि्नुिोस:्

 » त्पाईंको व्यवसथा्पक

 » त्पाईंको सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी

 » आचारिरीनत तथा अि््पालि अधिकारी

वा ्यिाँ सम्पकनु  गि्नुिोस:्

इधथ्सलाइि

यो	ररपोरमा	गिने	सेरा	सरतनत्र	तसे्ो	पषिदरारा	सञचाभलत	्छ।	यो	सेरा	24/7	उपलबि	ह्ि्का	सा्ै	यसले	
काि्िले	अि्मनत	हदएको	्ठाउँमा	तपाईंलाई	अज्ात	रहि	हदन्छ।	तपाईं	कल	गिमा	रा	अिलाइिमाफमा त	
ररपोरमा	गिमा	स्ि्ह्न्छ।	अि्राद	सेराहरू	पनि	उपलबि	्छि।्

इध््सलाइिमा	पहँ्च	गिमा:	www.KOethics.com	मा	जाि्होस ्

रा	

यो	वेबसाइरमा	हदइएको	आफिो	देशको	पहँ्च	को्डको	प्योग	गरी	निःश््क	कल	गि्माहोस।्

य्रोपेली	संघका	लाधग	वरशषे	हरपोर:	य्रोपेली	संघअनतगमातका	््प्	ैदेशहरूमा	तपाईं	सीभमत	प्कारका	
ररपोरमाहरू	मात्र	इध््सलाइिमाफमा त	गिमा	स्ि्ह्न्छ।	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिको	इनरिािेर	र	
इध््सलाइिको	रेबसाइरमा	गएर	यी	सीभमताहरूका	बारेमा	जािकारी	पाउि्होस।्	

काि्िरी सोि्प्छका लाधग: 
सथािरी्य काि्िरी सललािकारसँग सम्पकनु  गि्नुिोस ्

समभाववत आ्पराधिक माभमलािरूका लाधग: 
सथािरी्य रणिरीनतक स्रषिासँग सम्पकनु  गि्नुिोस ्

लेखा तथा ववततरी्य िरीनत 
तथा का्यनुववधिसमबनिरी सोि््पछका लाधग: 
सथािरी्य वररष्ठ ववततरी्य अधिककृ तसँग सम्पकनु  गि्नुिोस ्

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जागरूक हुनुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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चासोहरूको	ररपोरमा	गिने	कायमा	रिमश
त्पाईंले संहितासमबनिरी क्ि ैरर्पोरनु ग्ानु के ि्नछ

काि्िले	अि्मनत	हदएको	्ठाउँमा	तपाईं	अज्ात	रहिे	वरक्प	रोजि	स्ि्ह्न्छ।

तपाईंले	आफिो	िाम	हदि्िएको	खण्डमा	हामी	पूणमा	अि्सनिाि	गिने	रिममा	तपाईंको	पहहचाि	
स्रक्षित	राखिे	स्दो	कोभशस	गिने्छौं।

हामी	हरेक	ररपोरमालाई	गमिीर	रूपमा	भलन्छौं	र	हाम्ो	कपपोरेर	लेखा	वरिागअनतगमातको	संहहता	
अि्सनिाि	रोली	(रा	स्ािीय	रूपमा	वयरस्ापि	गररिे	रा	अनय	माभमलाहरूका	हकमा	क्िै	
प्नतनिधि)	ले	्यसलाई	पणूमा	र	समिर	िएसमम	गोपयरूपमा	अिस्निाि	गिने्छ।

हामी	संलगि	सबजैिाले	पूणमारूपमा	र	इमानदारीका	सा्	सहयोग	गिने	अपेषिा	राख्छौं।

संसारिर	उ्पनि	ह्िे	माभमलाको	वरशलेषण	गदामा	एकरूपता	कायम	होस	्िनिे	क्रा	निकशचत	
गिमाका	लाधग	अि्सनिािका	िनतजाहरू	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	सभमनत	(रा	स्ािीय	
रूपमा	वयरस्ापि	गररिे	माभमलाहरूका	हकमा	यसले	तोकेको	प्नतनिधि)	समषि	पेस	गररिे्छ	
जसले	अि्सनिािका	त्थयहरूका	आिारमा	संहहताको	उ्लङघि	िएको	ध्यो	रा	ध्एि	ििी	
नििामारण	ग्छमा।

आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	सभमनतले	संहहताको	उ्लङघि	िएको	ध्यो	ििी	नििामारण	गरेमा,	
्यसले	प्चभलत	काि्िबमोकजम	निषपषि	र	एकरूपतापूणमा	अि्शासिा्मक	कारबाही	नििामारण	
गिने्छ।

संहहताको	उ्लङघि	गरेको	ििी	नििामारण	गररएका	वयक्तहरूले	हाम्ो	वयारसानयक	
आचरणसमबनिी	संहहता	वयरस्ापिको	हदशानिदनेशिबमोकजम	प्िवरमाचारका	गररमागि	स््छि।्

संहहता	अि्सनिाि	र	निणमाय	प्क्रियासमबनिी	्प	जािकारीका	लाधग	हाम्ो	वयारसानयक	
आचरणसमबनिी	संहहता	वयरस्ापिको	हदशानिदनेशि	हेि्माहोस।्

प्रनतशोि िभलइिे 
तपाईं	हाम्ो	कमपिीको	आँखा	र	काि	ह्ि्ह्न्छ	र	हामी	समिावरत	खराब	कायमाहरू	रो्ि	र	प्ता	
लगाउिमा	तपाईंले	गिने	मद्दतको	सममाि	ग्छछौं।	हामी	क्िै	राम्ो	उद्देशयय््त	चासो	आदाि-प्दाि	गिने	रा	
संहहता	अि्सनिािमा	सहिागी	ह्िे	जोकोहीवररूद्	क्िै	पनि	प्कारको	प्नतशोि	भलि	सखत	मिाही	ग्छछौं।	
पन्छ	प्माखणत	ह्ि	िसके	तापनि,	इमानदारीका	सा्	क्िै	राम्ो	उद्देशयय््त	चासो	आदाि-प्दाि	गि्मा		
कहह्य	ैक्िै	पनि	प्कारको	प्नतशोि	भलिे	बहािा	ह्ि	स्दैि।

प्रनतशोि भलइि् भिेको के िो?
हाम्ो	संहहताअि्सार	प्नतशोि	िनिाले	कसलैाई	सहंहतासमबनिी	क्ि	ैचासो	ररपोरमा	गिमा	रा	सहंहता	
अिस्निािमा	सहिागी	ह्िबार	निरु्साहहत	पािने	क्ि	ैपनि	प्कारका	कामकारबाहीलाई	ब्झाउँ्छ।	
प्नतशोिका	उदाहरणहरूमा	कसलैाई	संहहतासमबनिी	क्िै	चासो	ररपोरमा	गरेको,	संहहता	अि्सनिािमा	
सहिागी	िएको	रा	कसलैाई	संहहताको	उ्लङघि	गिमाबार	रो्ि	खोजेको	कारण	पदबार	घर्रा	गिने,	
िोकरीबार	निका्िे,	तलब	घराउिे,	कायमािार	परररतमाि	गिने,	िमकी	हदिे,	उ्पी्डि	गिने	रा	क्िै	अनय	
कारबाही	गिनेजसता	कायमाहरू	प्छमाि।्	हामी	यसता	गैर-प्नतशोिपूणमा	प्ारिािहरूलाई	अ्यनत	ैगमिीर	
रूपमा	भलिे	िए	तापनि	यी	प्ारिािहरूले	तपाईंलाई	आफूले	गरेका	गलत	कायमाहरूको	फलसररूप	गररिे	
अि्शासिा्मक	कारबाहीहरूबार	बचाउिे	्ैछिि,्	अ्ामात	्अि्शासिा्मक	कारबाहीबार	बचिकै	लाधग	ििेर	
तपाईंले	आफैँ ले	गरेका	संहहता	रा	कमपिीका	अनय	िीनतहरूको	उ्लङघिबारे	ररपोरमा	गि्माहँ्दैि।	

झ्ठ्ा आरो्पिरू िलगाउिे
हामी	इमानदारपूणमा	तररकाले	ररपोरमा	गिने	कायमालाई	जनत	प्ो्साहि	ग्छछौं,	गलत	आसयका	सा्	ररपोरमा	गिने	
कायमालाई	्यनत	ि	ैसहि	गददैिौं।	झ्ठ्ा	आरोप	लगाउिाले	अि्सनिािको	काममा	लागि्पिने	स्ोतसाििहरू	
राम्ो	उद्देशयय््त	चासोहरूिनदा	अनयत्र	ैमोड्डि्का	सा्ै	यसले	िैनतकताको	षिय	पनि	गराउि	स््छ।	
आफूलाई	य्ोधचत	रूपमा	साँचो	हो	ििी	वरशरास	लागेको	क्रा	मात्र	ररपोरमा	गि्माहोस,्	कहह्य	ैपनि	जािीजािी	
झठ््ा	आरोप	लगाउिे,	अिस्निािकतामाहरूलाई	ढाँटिे	रा	अिस्निाि	कायमामा	सहयोग	गिमा	असरीकार	गिने	
कायमाहरू	िगि्माहोस	्क्किििे	यी	कायमाहरू	गदामा	पनि	हाम्ो	संहहताको	उ्लङघि	िएको	मानिि	स््छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जागरूक हुनुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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िाम्ा क्रािरू  
स्रक्षित राखिे 
हामीलाई	कोका-कोला	ह्िमा	मद्दत	गिने	सब	ै

समपक्तहरूको	खयाल	ग्छछौं।

िामरी गैर-सावनुजनिक जािकारी स्रक्षित राखछौं 

िामरी कम्पिरीका सम्पजततिरूको रषिा गछछौं 

िामरी सिी ढङगले अभभलेख राखछौं 

िामरी सम्पजतत श्द्रीकरण का्यनु रो्छौं

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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स्रक्षित	राखिे
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हामी	गैर-सारमाजनिक	जािकारी	स्रक्षित	राख्छौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
कोका-कोलाको	फम्माला	अहहलेसममकै	सबिैनदा	गोपय	राखखएको	रहसय	हो।	हामी	यसका	सा्सा्	ैअरू	्प््	ै
गरै-सारमाजनिक	जािकारी	गोपय	राखिमा	पोखत	्छौं।	यसको	कारण	हाम्ो	कमपिीसँग	समबकनित	गरै-
सारमाजनिक	जािकारी	सर्क्षित	राखिाले	हामीलाई	आफिा	प्नतसपिामामूलक	लािहरू	कायम	राखि	त्ा	यस	
उदयोगको	षिते्रमा	अग्णीका	रूपमा	हाम्ो	प्नतष्ठाको	सरंषिण	गिमामा	मद्दत	ग्छमा	िनिे	क्रा	हामीले	बझ्केो	
ह्ि	्हो।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
जािकारीको	हकमा	हाम्ो	उ्तरदानय्र:

 »  गोप्य मानििे जािकारीका 
 क्कभसमिरू ब्झि्।

 » ्यसलाई स्रक्षित राखिे तररकािरू जानि्।

हामी	आफिो	कायमासमपादिका	रिममा	तपाईंसँग	िएको	
(रा	तपाईंले	पहँ्च	राखिे	स्िे)	कमपिीका	सा्सा्ै	
हाम्ा	ग्ाहक,	आपूनतमाकतामा,	अनय	वयारसानयक	साझदेार	
रा	उपिो्तासँग	समबकनित	क्ि	ैपनि	गरै-सावनुजनिक 
जािकारीलाई	गोपय	मान्छौं।	यसता	जािकारी	भलखखत,	
मझौखखक	रा	वरदय्तीय	ढाँचामा	ह्िस््छि।्	

हामी	गरै-सारमाजनिक	जािकारीको	पहहचाि	र	सर्षिा	गिमाका	लाधग	रगशीकरण	प्णालीको	प्योग	ग्छछौं।	
जािकारीको	रगशीकरणसमबनिी	वरररणहरू	जािकारीको	स्रषिासमबनिी	िीनतमा	फेला	पािमा	सक्कन्छ।

गरै-सारमाजनिक	जािकारी	आदाि-प्दाि	गदामा	उ्त	जािकारीमाध्	पहँ्च	राखि	स्िे	अधिकार	िएको	र	
आफिो	कायमासमपादि	गिमाका	लाधग	सो	जािकारी	आरशयक	पिने	वयक्तहरूसँग	मात्र	आदाि-प्दाि	गि्माप्छमा।	
यसता	रगशीककृ त	जािकारीको	स्रषिा	गिमाका	लाधग	उधचत	कदमहरू	चा्िह्ोस,्	जसत	ैकोका-कोला	बाहहरका	
कमपिी	रा	वयक्तहरूलाई	हाम्ो	जािकारीमाध्	पहँ्च	हदिअ्नघ	गोपिीयतासमबनिी	समझझौतामा	हसताषिर	
गिने	लगाउिह्ोस	्रा	जािकारीको	स्रषिासमबनिी	िीनतमा	रणमाि	गररएबमोकजमका	अनय	नियमहरूको	पालिा	
गि्माहोस।्	तपाईंलाई	जािकारी	आदाि-प्दाि	गिमा	भम््छ	रा	भम्दैि	रा	कसरी	आदाि-प्दाि	गि्माप्छमा	िनिे	
क्रामा	दव्रिा	िएको	खण्डमा	आफिो	वयरस्ापक	रा	कमपिीको	काि्िी	स्लाहकारसँग	सोधिह्ोस।्

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
आफूले बोलिे क्रामा ध्याि ््प्यानुउि्िोस।्	गैर-सारमाजनिक	जािकारी	आफिा	सा्ीिाइ	रा	परररारजिसँग	
आदाि-प्दाि	गि्माले	रा	यसबारे	भलफर,	सारमाजनिक	यातायात	र	रेसर्रेनर	रा	सामाकजक	सञजालहरूमा	
्छलफल	गि्माले	्यसतो	जािकारीको	ख्लासा	ह्िे	(र	समिावरत	रूपमा	दर्ुपयोग	ह्िे)	जोखखम	ह्न्छ।	
्यसलाई	स्रक्षित	राखिका	लाधग	आफिो	तफमा बार	गि्मापिने	काम	गि्माहोस।्	(यसो	गि्माको	उद्देशय	
काि्िबमोकजम	तपाईंले	उपिोग	गिमा	पाउिे	अधिकारलाई	सीभमत	पाि्मा	रा	्यसमा	हसतषिेप	गि्मा	कदावप	
होइि	िनिे	क्रा	याद	गि्माहोस	्–	कमनुचारीका रू्पमा त्पाईंका अधिकारिरू िामक खण्ड	हेि्माहोस)्।

्या् राखि्िोस:् गैर-सावनुजनिक जािकारीबारे  
त्पाईंको कतनुव्य त्पाईंको रोजगारी्पनछ ्पनि लागू 
रिनछ।	गैर-सारमाजनिक	जािकारीको	स्रषिा	गिने	तपाईंको	
प्नतबद्ता	तपाईं	यो	कमपिीमा	आउि्अनघ	कायमारत	
रहि्िएको	रोजगारीका	सा्	ैतपाईंले	यो	रोजगारी	
्छो्डपेन्छ	पनि	लागू	ह्न्छ।	तपाईं	आफू	पनि	आफिो	
पूरमा-रोजगारदाताका	जािकारी	कहह्यै	आदाि-प्दाि	
िगि्माहोस	्–	रा	अरूलाई	पनि	्यसो	गिमा	िलगाउि्होस	्–	
र	तपाईंले	कोका-कोला	कमपिी	्छाडि्िएको	खण्डमा	पनि	
हाम्ा	गैर-सारमाजनिक	जािकारी	अरूसँग	आदाि-प्दाि	िगि्माहोस।्	

गैर-सावनुजनिक जािकारी भिेको 
के िो?
िाम्ो कम्पिरीबारेको गैर-सावनुजनिक 
जािकारीमा निमि क्रािरू ्पिनु स्छि ्...
-		वयारसानयक	योजिा,	उ्पादिका	फम्माला,	
बजार	रणिीनत	त्ा	ियाँ	उ्पादिको	
स्रुरातहरू

-		मू्य,	प्सतार	त्ा	उ्पादिको	लागतहरू	
जसता	वर्तीय	जािकारी	

-		वयरस्ापिसमबनिी	मह््रपूणमा	परररतमाि	
त्ा	मजमार	र	एक्रकजसिका	योजिाहरू	
जसता	सञचालिसमबनिी	जािकारी

अकको एक ्घ्डँककी
जािकारीको स्रषिासमबनिरी िरीनत

व्यज्तगत तथा व्यज्तगत 
संवे्िशरील जािकारी

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	मेरो	स्परीरेषिक	निकै	यात्रा	गि्माह्न्छ	र	िेरै	वयसत	रहि्ह्न्छ।	एकपरक	उहाँले	आफू	वयारसानयक	यात्रामा	रहेको	

बेला	मलाई	उहाँको	प्योगकतामाको	ID	र	पासर्डमाको	प्योग	गरेर	कमपिीको	प्णालीमा	लगइि	गिमा	र	्यहाँबार	केही	
प्नतरेदिहरू	निका्ि	अह्ाउि्ियो।	उ्त	प्णालीमा	उचच	बनदेजय््त	जािकारी	रहेको	्छ	जसमाध्	मेरो	पहँ्च	
हँ्दैि।	के	यसो	गि्मा	्ठीक	हो?

उ.  होइि।	पासर्डमाहरू	आदाि-प्दाि	गि्मा	कमपिीको	िीनतवरपररत	हो।	यसैगरी,	उचच	बनदेजय््त	जािकारीमाध्को	
पहँ्च	केरल	यसमाध्	पहँ्च	राखिे	अि्मनत	प्ापत	वयक्तहरूमा	सीभमत	ह्ि्प्छमा।	तपाईंले	यसतो	अि्रोि	असरीकार	
गरी	स्परीरेषिकलाई	यो	जािकारीको	संरेदिशीलताका	कारण	आफूसँग	यो	प्णाली	र	यो	जािकारीमाध्को	पहँ्च	
्ैछि	ििी	याद	हदलाउि्प्छमा।	यसबारे	त्रुनत	ैआफिो	वयरस्ापक,	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी,	आचारिीनत	
त्ा	अि्पालि	अधिकारी	रा	इध््सलाइिमधये	यो	पररकस्नत	राम्ोसँग	वयरस्ापि	गिमा	सक्किे	माधयमबार	
ररपोरमा	गि्माप्छमा।	अनय्ा	तपाईंलाई	उ्त	जािकारीमाध्	पहँ्च	राखिे	अि्मनत	हदइिे	िएको	खण्डमा	तपाईंलाई	
अनय	प्योगकतामाको	पासर्डमा	प्योग	िगररकिै	उधचत	पहँ्च	हदिे	वयरस्ा	भमलाइि्प्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  हाम्ा कुराहरू सुरक्षित राखनने

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	कमपिीका	समपक्तहरूको	रषिा	ग्छछौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
हामीले	काम	गिने	िरि,	हामीलाई	अरूसँग	जोड्डिमा	मद्दत	गिने	प्वरधि,	हामीले	वरकास	गिने	वरचारहरू,	
हामीले	आदाि-प्दाि	गिने	इमेलहरू,	हामीले	प्दाि	गिने	कमपिीका	हरकरहरू,	हाम्ा	उ्पादिको	ढ्रािी	
गिमाका	लाधग	हामीले	प्योग	गिने	सरारीसाििहरू,	हामीले	आफिो	काम	गिमाका	लाधग	प्योग	गिमा	कमपय्रर	
त्ा	मोबाइल	यनत्रहरू	...	यी	सबै	त्ा	अनय	क्राहरू	ि	ैकम्पिरीका सम्पजततिरू	ह्ि	्जसको	स्रषिा	
गिने	कजममेरारी	हाम्ो	हो।	हामी	कमपिीको	वयारसाय	सञचालिका	लाधग	नयिको	प्योग	ग्छछौं	र	हामीले	
अनिरायमा	रूपमा	नयिलाई	षिनत,	दर्ुपयोग	र	चोरी	ह्िबार	बचाउि्प्छमा।

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
	यी	कामका	लाधग	कमपिीको	समपक्त	प्योग	िगि्माहोस:्

 » क्ि ैबाहिरी व्यवसा्य वा अन्य व्यज्तगत लाभका लाधग

 »  क्ि ै्पनि गैरकाि्िरी वा अिैनतक काम गिनुका लाधग (जसत ै
्यौिजन्य – वा अ्पमािजिक – ववष्यवसत्माधथ ्पिँ्च वा 
प्रचारप्रसार गिनु)

उपय््त	कारण	देखाएर	र	स्ािीय	िीनत	त्ा	कायमावरधिले	अि्मनत	हदएको	अरस्ामा	केही	
समपक्तहरूको	वयक्तगत	प्योग	गिने	अि्मनत	ह्न्छ	तर	यसतो	प्योग	उधचत	ढङगको,	कहहलेकाहीँ	मात्र,	
काि्िसंगत	र	तपाईं	रा	क्िै	अनय	कममाचारीले	कायमास्लमा	हदिे	समय,	देखाउिे	प्नतिा	र	जोशमा	दखल	
हदिे	खालको	ह्ि्हँ्दैि।	वयक्तगत	प्योगका	लाधग	LEO	को	सरीककृ नत	आरशयक	पिमास््छ।

भौनतक सम्पजततिरू - िझौनतक	समपक्त	त्ा	स्ोतसाििहरू	हामी	सबलैाई	आ-आफिो	काम	समपनि	
गिमामा	मद्दत	गिमाका	लाधग	उपलबि	गराइएको	हो।	तपाईं	कमपिीका	समपक्तहरूको	स्रषिा	गरेर	वरकास	र	
सफल	ह्िे	हाम्ो	षिमताको	पनि	स्रषिा	गि्माह्न्छ।	आफूलाई	अि्मनत	हदइएको	अरस्ामा	बाहेक	कहह्य	ै
पनि	समपक्तहरू	सापर	हदिे,	बेचिे	रा	हदिे	काम	िगि्माहोस।्	

ववद्य्तरी्य सम्पजततिरू - हामी	सब	ैकममाचारीहरूले	वरदय्तीय	समपक्तहरू	(कमपय्ररहरू,	हा्डमारयर,	
सफररेयर,	मोबाइल	यनत्रहरू	र	अनय	भमड्डया	लगायत)	को	उधचत	प्योग	गिने्छि	्ििी	िरोसा	ग्छछौं।	
तपाईं	हाम्ा	िीनतहरूको	पालिा	त्ा	सही	निणमाय	गरेर	आफिो	तफमा बार	यो	काम	गिमा	स्ि्ह्न्छ।	याद	
राखि्होस,्	तपाईंले	आफिो	कायमासमपादिका	रिममा	कमपिीको	प्णालीमा	भसजमािा,	आदाि-प्दाि	रा	
्डाउिलो्ड	गिने	क्िै	पनि	जािकारीमाध्	कमपिीको	सराभम्र	रहन्छ	र	हामी	काि्िले	अि्मनत	हदएको	
हदसमम	ज्िस्कै	बेला	प्णालीको	प्योग	निगरािी	गिने	अधिकार	स्रक्षित	राख्छौं।	

बौवद्क सम्पजतत (IP) - पयारेनर,	प्नतभलवप	अधिकार,	रेि्डमाकमा 	त्ा	रेि्ड	भसरेिरहरू	पनि	कमपिीका	
बह्मू्य	समपक्तहरू	ह्ि।्	यसता	IP	हरूलाई	जोशका	सा्	स्रक्षित	राखि्होस,्	यसका	सा्ै	तपाईंले	
आफिो	कामको	भसलभसलामा	वरकास	रा	ड्डजाइि	गि्मािएका	क्िै	पनि	कायमा	उ्पादि	(जसतै	वरचार,	
प्क्रिया	र	आवरषकारहरू)	माध्	काि्िले	अि्मनत	हदएको	हदसमम	कमपिीको	सराभम्र	रहन्छ	िनिे	क्रा	
याद	राखि्होस।्	यसतो	सराभम्र	तपाईंले	हाम्ो	कमपिी	्छोड्डसकेपन्छ	पनि	जारी	रहन्छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  हाम्ा कुराहरू सुरक्षित राखनने

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	कमपिीका	समपक्तहरूको	रषिा	ग्छछौं	रिमश
त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
स्रषिासमबनिरी उततम अभ्यासिरू अवलोकि गि्नुिोस।्	तपाईंलाई	जारी	गररएका	सबै	समपक्तहरू	जति	
गरेर	प्योग	गि्माहोस	्(जसत	ैसाँचो	रा	िरिको	पहँ्च	का्डमाहरू)	र	हाम्ा	स्वरिाहरूको	दर्ुपयोग,	अिधिककृ त	
प्योग	रा	पहँ्च	ह्ि	िहदि	आफिो	तफमा बार	गि्मापिने	कामहरू	गि्माहोस।्

प्रक्रि्याको ववन््
कमपिीका	क्िै	पनि	समपक्तहरू	कमपिीमा	आफिो	
दानय्र	निरामाह	गिनेबाहेक	अरू	काममा	प्योग	
गिमा-उदाहरणका	लाधग,	क्िै	कषिा	भलिका	लाधग	
कमपिीको	कमपय्रर	प्योग	गिने,	घरेल्	पररयोजिाका	
लाधग	क्िै	उपकरण	लजैािे,	वयक्तगत	प्योजिका	
लाधग	कमपिीका	हरकरहरू	प्योग	गिने	(हाम्ो	हरकर	
वयरस्ापि	सफररेयरमाफमा त	सही	ढङगले	पहँ्च	
गररएकाबाहेक)	–	तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	
अधिकारीबार	अधग्म	भलखखत	सरीककृ नत	आरशयक	प्छमा।	
तपाईंले	उ्त	समपक्त	कायमास्लबाहहर	प्योग	गिने	
रिम	जारी	राखि्िएको	खण्डमा	यसतो	सरीककृ नत	रावषमाक	
रूपमा	िरीकरण	गिमा	अनिरायमा	ह्न्छ।

अकको एक ्घ्डँककी
सवरीका्यनु प्र्योगसमबनिरी िरीनत

सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारीको 
सवरीककृ नत उ्पकरण

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	मेरो	संस्ाको	रररष्ठ	अधिकारीले	आफूले	सम्माि	गिने	क्िै	परोपकारी	संस्ाका	लाधग	रकम	उ्ठाउिे	प्योजिका	

लाधग	एउरा	सािो	कोलाहलरहहत	भललामी	कायमारिमको	आयोजिा	गिमाका	लाधग	मेरो	सहयोग	मागि्ियो	ज्ि	
कायमारिम	कमपिीदरारा	प्ायोकजत	कायमारिम	होइि।	उहाँले	वरिागका	सबलैाई	यसको	निमतो	हदि्ह्िे्छ	र	यस	
कायमारिमलाई	कमपिीको	बै्ठक	कषिमा	आयोजिा	गि्माह्िे्छ।	के	यो	कमपिीको	समपक्तको	उधचत	प्योग	हो?

उ.	 	होइि।	राम्	ैआशयले	गिमा	लाधगएको	िए	तापनि	यी	कामकारबाहीहरू	कमपिीको	समपक्तको	दर्ुपयोग	गररएको	
मानिन्छ।	तपाईंले	काम	गिने	्ठाउँ	अि्सार	यसतो	कायमा	गिामाले	कमपिीका	अरू	िीनतहरूको	पनि	उ्लङघि	
ह्िस््छ।	तपाईंले	उ्त	अधिकारीलाई	आफूले	यसमा	सहयोग	गिमा	िस्िे	क्रा	जािकारी	हदि्प्छमा।	तपाईंलाई	
उहाँलाई	“हँ्दैि”	िनि	असकजलो	लाग्छ	ििे	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	रा	आचारिरीनत तथा अि््पालि 
का्यानुल्यसँग	परामशमा	भलि्होस।्

प्र.	 	म	एक	वरतरण	षिेत्रमा	कायमारत	््छ	र	मेरो	अपारमामेनरबार	केही	फनिमाचरहरू	निका्ि्पिने	िएको	्छ।	कमपिीसँग	
च्काय््त	सािो	उपकरण	्छ	जसले	सामाि	सािमा	सकजलो	बिाउँ्छ।	के	म	उ्त	उपकरण	एकहदिको	लाधग	
चलाउि	स्््छ?

उ.	 	िर	प्छमा।	कमपिीको	क्िै	पनि	समपक्त	यसता	प्कारका	वयक्तगत	प्योजिका	लाधग	प्योग	गिमा	स्ािीय	
आचारिीनत	अधिकारीबार	सरीककृ नत	भलि	आरशयक	ह्न्छ।	

प्र.	 	म	एक	लेखा	वयरस्ापक	हँ्	र	मलेै	म	आफू	र	एकजिा	ग्ाहकका	लाधग	ििी	एक	लोकवप्य	बयान्डले	सहरमा	
गिमा	लागेको	कनसरमाको	कमपिीको	सराभम्रमा	रहेका	दई्ररा	हरकरहरू	भलएको	ध्एँ	जसको	समपणूमा	हरकर	बबरिी	
िइसकेको	्छ।	अकनतम	घ्डीमा	आएर	ग्ाहकले	आफू	उ्त	कनसरमामा	जाि	िस्िे	क्रा	बताउि्ियो।	के	म	उ्त	
हरकर	आफिो	लाधग	प्योग	गिमा	स्््छ?

उ.	 	तपाईंले	सरमाप््म	उ्त	हरकरको	वयारसानयक	प्योग	होस	्ििी	स्दो	प्यास	गि्माप्छमा।	आफिो	वयरस्ापक	रा	
अनय	सहकमशीहरूसँग	क्रा	गरी	उिीहरूलाई	उ्त	हरकरको	क्ि	ैवयारसानयक	प्योगबारे	्ाहा	्छ	क्क	ििी	ब्झिह्ोस।्	
वयारसानयक	प्योग	गिने	तररका	फेला	िपरेको	खण्डमा	तपाईं	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीसँग	क्रा	गरी	
यसको	प्योगमा	लागिे	नियम	रा	िीनतहरूको	जाँच	गरी	यो	हरकर	वयक्तगत	रूपमा	प्योग	गिमा	सक्किे	अरस्ा	्छ	
क्क	्ैछि	रा	यसलाई	क्ि	ैअकने 	तररकाले	स्राउिप्िने	हो	क्क	ििी	ब्झिह्ोस	्र	यसका	लाधग	चाहहिे	सब	ैआरशयक	
सरीककृ नतहरू	भलिह्ोस।्	यसरिममा	हरकरको	प्योगबारे	हरबखत	इमानदार	र	पारदशशी	ह्िह्ोस।्

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  हाम्ा कुराहरू सुरक्षित राखनने

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
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हामी	सही	ढङगले	अभिलेख	राख्छौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
सही	अभिलेखीकरण	र	ररपोरमा	गिने	कायमाले	हामीलाई	काि्िी	त्ा	नियामकसमबनिी	आरशयकताहरू	पूरा	
गिमामा	मद्दत	ग्छमा।	वर्तीय	स्यनिष्ठा	कायम	गि्माले	हाम्ो	प्नतष्ठा	त्ा	वरशरसिीयता	पनि	सकारा्मक	
रूपमा	प्नतवरकमबत	ह्न्छ।	हाम्ो	कमपिीको	–	हरेक	तहमा	काम	गिने	हामी	सबसँैग	–	कमपिीका	सब	ै
वयारसानयक	त्ा	वर्तीय	अभिलेखहरूको	श्द्ता	स्निकशचत	गिने	उ्तरदानय्र	ह्न्छ।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
बायो्डारा,	राइमभसर	त्ा	लािदाबी	फारमदेखख	भलएर	वयय	प्नतरेदि,	ग्णसतर	निकशचतता	फारम,	बजेर	
पूरामाि्माि	त्ा	नियामक	निकायमा	पेस	गि्मापिने	कागजपत्रहरूसमम	हामी	सबै	कमपिीका	“अभिलेखहरू”	
वयरस्ापि	ग्छछौं।	सब	ैआनतररक	प्क्रिया,	िीनत	र	सरमासरीकायमा	लेखा	भसद्ानतहरूको	पालिा	गरेको	
स्निकशचत	गि्माहोस	्जसले	गदामा	हाम्ा	अभिलेखहरू	सबै	कारोबारहरूमा	सहीसँग	देखखयोस।्	अभिलेख	राखिे	
रिममा	इमानदार,	सही	र	पूणमा	ह्ि्होस।्	

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
कारोबारिरू सिी ढङगले वगगीकरण गि्नुिोस।्	हामी	
कहह्य	ैपनि	क्िै	पनि	कारोबारको	साँचो	प्ककृ नतलाई	
बद्दैिझौ	िनिे	क्रा	मह््रपूणमा	्छ।	तपाईं	सिैँ	
कारोबारहरू	सही	लेखा	अरधिमा	सही	खाता	र	
वरिागमा	अभिलेख	राखि्िएको	क्रा	स्निकशचत	
गि्माहोस।्	बजेरको	लक्य	िेट्ाउिे	िाममा	आय	रा	
वययको	अभिलेख	राखिे	काममा	कहह्य	ैहतार	रा	
हढलो	िगि्माहोस।्	

िाम्ो उचच मािकिरू का्यम राखि्िोस।्	हामी	
क्िै	पनि	अभिलेख,	खाता	रा	कारोबारलाई	झ्ठ्ो	
रा	गलत	बिाउिे	काम	गददैिझौ।	यसगैरी	हामी	क्िै	
पनि	प्योजिका	लाधग	ख्लासा	िगररिे,	अभिलेख	
िराखखिे	रा	अभिलेख	बाहहरको	खाताहरू	सञचालि	
गददैिझौ।	तपाईंले	पररपूनत माका	लाधग	वययको	वरररण	
पेस	गि्मािएको	रा	हाम्ो	कमपिीको	तफमा बार	ि््तािी	
गि्मािएको	खण्डमा	आरशयक	पिने	सब	ैसहायक	कागजात	त्ा	सरीककृ नतहरू	ि््ी	गि्माहोस।्	इकसरमेर	त्ा	
सञचयहरूका	सा्मा	पनि	तपाईंको	सरवररेकले	उपय््त	्ठािेका	कागजातहरू	अनिरायमा	रूपमा	ि््ी	
गरेको	ह्ि्प्छमा।

नि्यामक निका्यिरूसमषि इमान्ार ि्ि्िोस।्	तपाईंलाई	हदइएको	कजममेरारीअि्सार	तपाईंले	सरकार	रा	
नियामक	निकायहरूलाई	जािकारी	ख्लासा	गि्मापिने	िएमा	तपाईंले	हदिे	्यसतो	जािकारी	पूणमा,	निषपषि,	
सही,	समयाि्कूल	र	बोिगमय	िएको	स्निकशचत	गि्माहोस।्	

अभभलेखिरू राम्री व्यवसथा्पि गि्नुिोस।्	अभिलेखहरू	हहफाजत,	िण्डारण	त्ा	िषर	गिने	कायमासँग	
समबद्	िीनतहरूबारे	जानि्होस	्र	्यसको	पालिा	गि्माहोस।्	क्िै	अि्सनिाि,	लेखापरीषिण	रा	काि्िी	
कारबाहीका	रिममा	आरशयक	पिमास्िे	जािकारी	कहह्यै	पनि	िषर	िगि्माहोस।्	तपाईंले	स्गि	गिनेबारे	
काि्िी	सूचिा	प्ापत	गि्मािएको	खण्डमा	उ्त	सूचिामा	हदइएको	मागमादशमािको	पालिा	गि्माहोस।्	तपाईं	के	
क्रा	आरशयक	हो	िनिेमा	निकशचत	ह्ि्ह्नि	ििे	काि्िी	स्लाहकारलाई	सोधि्होस	्र	हाम्ो	कागजात	
राखिेसमबनिी	िीनत	हेि्माहोस।्

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	हाम्ो	रोलीले	हाम्ो	यो	रषमाको	सरीककृ त	पररयोजिाको	समपूणमा	बजेर	उपयोग	गरेि।	िवरषयमा	पनि	यही	सतरको	

कोष	कायम	राखिका	लाधग,	आपूनतमाकतामालाई	आगामी	रषमाको	पररयोजिाका	लाधग	पनि	यसै	रषमाको	खररद	मािेर	
यही	रषमा	बबल	बिाउि	लगाउि	भम््छ?

उ.	 	भम्दैि।	यसो	गिामाले	खचमा	िएको	रासतवरक	समयलाई	गलत	ढङगले	प्सत्त	गरी	हाम्ा	खाता	र	अभिलेखहरू	
अभिलेखीकरण	गररिे	वयय	वरररणलाई	गलत	बिाउँ्छ।	काि्िअि्सार	हामीले	सही	प्कारले	अभिलेख	राखि	
आरशयक	ह्न्छ	ििे	वयरस्ापि	पषि	पनि	वयरसायको	प्बनि	गिमा	र	वयारसानयक	निणमायहरू	भलिका	लाधग	सही	
वर्तीय	अभिलेखहरूमा	नििमार	ह्न्छ।	यसतो	कामकारबाहीले	हाम्ो	संहहताको	उ्लङघि	गरेको	मानिन्छ।

प्र.	 	म	ग्णसतर	नियनत्रण	वरिागमा	कायमारत	््छ।	एकपरक	एकदम	ैवयसत	समयमा	केही	परीषिणहरू	पूरा	गिमा	सषिम	
ििए	तापनि	मैले	ती	परीषिण	गररएको	्छ	ििी	अभिलेख	राखेँ।	सामानयतया	यो	परीषिणको	िनतजा	राम्ो	िै	
आउँ्छ	र	यसबार	समसया	आउिे	जोखखम	अनयनत	ैनयूि	देखखन्छ।	के	यो	उधचत	दृषरकोण	हो?

उ.	 	होइि।	हाम्ा	ग्ाहक	त्ा	उपिो्ताहरू	हाम्ा	उ्पादिहरूको	ग्णसतरमा	वरशरास	गि्माह्न्छ,	्यसलेै	हामीले	कहह्य	ै
पनि	्छोरो	बारो	भलिे	रा	गलत	िनतजा	उ्लेख	गिने	काम	गि्माहँ्दैि।	यसप्कारका	गलत	जािकारी	हदिे	काम	
सहंहताको	उ्लङघि	हो।

प्र.	 	म	बबरिी	वरिागमा	कायमारत	््छ	र	हाल	म	आफूलाई	हदइएको	बबरिीको	लक्यिनदा	तल	््छ।	म	एकजिा	ग्ाहकलाई	
पन्छ	यो	अरधि	सक्कएपन्छ	फकामाउि	भमभलहा््छ	नि	ििेर	अहहले	आरशयक	ििएका	सामािहरू	अ्डमार	गिमा	अि्रोि	
गिनेबारे	वरचार	गरररहेको	््छ।	के	यसो	गि्मा	्ठीक	हो?

उ.	 	होइि।	आयको	अभिलेख	राखिे	कायमालाई	हेरफेर	गि्मा	ििेको	हाम्ो	सहंहताको	उ्लङघि	हो।	यसतो	अि्रोिले	उ्त	
ग्ाहकलाई	जयादै	अप्ठयारो	कस्नतमा	पय्ामाउि	स््छ	जसले	अनततः	वयारसानयक	समबनिमा	ि	ैषिनत	पग्ि	स््छ।

्यो क्रा ववचार गि्नुिोस ्
“्यो आँक्डाबमोजजम ि ैि्ि््पछनु।”

“ ्यो बबरिकीलाई अकको महििासमम रोकेर राखि्िोस,् 
जसले ग्ानु िामरीले अकको त्रमैाभसकको लक््य 
िाभसल गिनु स्छौं।”

“ मलाई आज अभल ितार छ त्यसलेै मेरो 
राइमका्डनु ्पनच गह न्ुि्स ्िै त।”

यसता	प्कारका	हरपपणीहरू	स्निरहि्िएको	्छ?	 
पखमाि्होस	्र	मद्दत	मागि्होस।्	यो	क्रा	 
अरैि	रा	अिनैतक	जसतो	स्निन्छ	ििे	यो	प्कै	
पनि	्यसतो	ह्ि्प्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  हाम्ा कुराहरू सुरक्षित राखनने

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा

प्शि	रा	चासोहरू	्छि?्	इध््सलाइिमा	लगइि	गि्माहोस	्@	www.KOethics.com    15

http://www.koethics.com


िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
गैरकाि्िी	गनतवरधिहरूको	हकमा	हामी	कहह्यै	पनि	जािीजािी	अकपोनतर	म्ख	फकामाउँदैिौं,	तर	समपक्त	
श्द्ीकरणजसता	आपराधिक	क्रियाकलाप	सिैँ	सपषर	िह्ि	स््छ	िनिे	क्रा	हामीलाई	्ाहा	्छ।	्यसलेै	
हामीले	चिाखो	ह्ि	र	क्िै	पनि	शङकासपद	गनतवरधि	देखेमा	यसबारे	बो्ि्	मह््रपूणमा	ह्न्छ।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
समपक्त	श्द्ीकरण	ििेको	–	आतंकराद,	लागूपदा्माको	
कारोबार,	कर्छली,	मािर	बेचबबखत	र	्ठगी	–	जसता	
आपराधिक	क्रियाकलापबार	उ्ठाइएको	पैसा	रिै	
वयरसायमाफमा त	चलाएर	उ्त	पसैाको	आपराधिक	स्ोत	
ल्काउिे	प्क्रिया	हो।	हामी	वयारसानयक	कारोबारहरू	
गदामा	यसता	कारोबारको	दर्ुपयोग	गिमा	स्िे	
पषिहरूले	यसको	दर्ुपयोग	गिमा	िस्िे	गरी	गिने	
क्रामा	प्नतबद्	्छौं,	्यसैले	हामी	आफिो	वयारसाय	
सञचालि	गिने	सब	ैदेशमा	उ्त	देशको	समपक्त	
श्द्ीकरण,	वर्तीय	अपराि	र	आतंकराद	प्नतरोिी	
काि्िहरूको	पालिा	ग्छछौं।	

हाम्ा	आ्ूपनतनुकतानु	त्ा	अन्य व्यावसान्यक साझे् ारिरू 
लाई	ब्झि	र	काि्िको	पालिा	गिने	समबनिमा	
नतिको	िाम	र	प्नतष्ठा	कसतो	्छ	ििी	ब्झिका	
लाधग	य्ोधचत	पररश्रम	र	परीषिणहरू	ग्छछौं।

क्िै	समसया	रहेको	जसतो	देखखिे	वर्तीय	
कारोबारहरू	प्ता	लगाउिे	काममा	सक्रिय	ह्ि्होस	्र	 
सामानय	प्क्रियाबाहहर	गएर	क्िै	गनतवरधि	रा	
कारोबार	गरेको	देखेमा	रा	्यसको	शंका	लागेमा	
आफिो	चासो	ररपोरमा	गि्माहोस।्	

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
सतकनु  रिि्िोस।् वरदेशबार	रा	वरदेशमा	्ूठला	िगद	ि््तािी	रा	असामानय	रकम	स्ािानतरण	हँ्दै्छि?्	
ग्ाहक	रा	आपूनतमाकतामाहरू	अपूरो	जािकारी	रा	अभिलेख	राखि	आरशयक	जािकारीहरू	िहदि	खोकजरहेका	
्छि?्	यसता	क्राहरू	चेतारिीका	संकेतहरू	ह्िस््छि।्	आफिो	वरिागमा	गैरकाि्िी	पसैालाई	काि्िी	
बिाउिका	लाधग	ह्िस्िे	जयादै	संरेदिशील	कारोबार	त्ा	गनतवरधिहरूको	प्कार	्ाहा	पाउि्होस	्र	
्यसको	निगरािी	बढाउि्होस।्	क्िै	पनि	असामानय	गनतवरधिबारे	वयरस्ापक,	स्ािीय	आचारिीनत	
अधिकारी,	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	कायामालय	रा	इध््सलाइिमा	ररपोरमा	गि्माहोस।्

्यो क्रा ववचार गि्नुिोस ्

निमि	क्राहरू	गिने	अि्रोिहरू	समसया	जिाउिे	
राता	झण्डाहरू	ह्ि	्...

कारोबारसँग असमबद् ्पषि वा ्ेशिरूमा रकम 
्प्ठाउि् वा त्यिाँबार प्रापत गि्नु

सामान्य प्रक्रि्या छलेर कारोबार प्रशोिि गि्नु

एउरा ्ूठलो ्रको िोर प्रापत गिनु थ्प्रै सािा ्रका 
िोरिरू ववनिम्य गि्नु

िग्मा भ््तािरी गि्नु

राता	झण्डाहरू	ििेका	यसता	सङकेतहरू	ह्ि	्ज्ि	
देखखएमा	कारोबारलाई	राम्ोसँग	ब्झिका	लाधग	
्प	प्शिहरू	सोधि्पिने	ह्न्छ।	शङकासपद	लागेको	
खण्डमा	बो्ि्होस-्समपक्त	श्द्ीकरणवररुद्	
लडिका	लाधग	चाहहिे	म्खय	हनतयार	ििेकै	
जागरूकता	हो।

हामी	समपक्त	श्द्ीकरण	कायमा	रो््छौं

प्रक्रि्याको ववन््
समपक्त	श्द्ीकरणलाई	रो्िे	सबिैनदा	राम्ो	उपाय	हाम्ा	य्ोधचत	परीषिणसमबनिी	कायमावरधिहरू	को	अि्पालि	
गि्मा	हो।	

तसे्ो	देशमा	ि््तािी	गिनेसमबनिी	अि्रोि:	हामी	अरूलाई	कर	रा	म्द्ासमबनिी	स्ािीय	काि्ि	्छ्ि	समिर	
त््याउँदैिौं।	्यसलेै,	सामानय	रूपमा	आपूनत माकतामालाई	गररिे	ि््तािी	रासतरमै	रसत्	रा	सेरा	प्दाि	गिने	वयक्त	
रा	कमपिीलाई	उसले	वयरसाय	सञचालि	गिने	रा	हाम्ो	कमपिीलाई	सेरा	प्दाि	गरेको	देशमा	मात्र	गि्मा	पिने्छ।	
यो	िीनतका	क्िै	पनि	अपरादहरू	अनिरायमा	रूपमा	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	कायामालयबार	सरीककृ त	गि्माप्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  हाम्ा कुराहरू सुरक्षित राखनने

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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जवाफ्ेहिताको
प्र्शनुि 

हाम्ो	िाम	स्यनिष्ठताको	पयामाय	हो	र	्यसलाई	 
सोही	रूपमा	कायम	राखि्	हाम्ो	दानय्र	हो।

िामरी अभभप्रा्यमा मतभभनितािरूबार राढै रिनछौं

िामरी उ्पिार, खाि्परीि र मिोरञजिजसता क्रािरूमा जजममेवार छौं

िामरी ्पार्शगी समबनििरू बिाउँछौं

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे
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िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
हामी	सबबैार	हाम्ो	कमपिीको	सरपोपरी	हहतको	पषिमा	काम	गिने	अपेषिा	राखखन्छ।	यसको	अ्मा	हामीले	
कमपिीको	तबामार	क्िै	कामकारबाही	गदामा	कहह्यै	पनि	आफिो	वयक्तगत	सरा्मादरारा	प्िावरत	ह्ि्हँ्दैि।	
हामीले	काम	गरररहेको	बेलामा	भलिे	हरेक	निणमाय	उद्देशयमूलक	र	कमपिीको	वयारसानयक	हहतलाई	
धयािमा	राखेर	गररएको	ह्ि्प्छमा।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
वयारसाय	गदामा,	वयक्तगत	र	वयारसानयक	
सरा्माबीचको	रेखा	सकजलसँैग	िभमलो	ह्िस््छ।	यी	
दई्	क्राहरूलाई	््छटयाउि्	्यस	ैपनि	च्िझौतीपूणमा	काम	
हो,	वरशषेगरी	रोजगारी	रा	लगािीदेखख	बाहेकका	
वयक्तगत	समबनिहरू	पनि	सलंगि	िएको	बेला	त	यो	
अझ	ैचि्झौतीपूणमा	ह्िस््छ।	

कमपिीको	तफमा बार	क्ि	ैकामकारबाही	गि्माअनघ,	तपाईं	
समिावरत	अभिप्ायमा	मतभिनिताहरू	पहहचाि	गिमा	
र	नतिीहरूबार	राढै	रहि	सषिम	ह्ि	्आरशयक	्छ।	
तपाईंले	कममाचारीका	रूपमा	क्ि	ैवयारसानयक	निणमाय	
गदामा	्यसमा	आफिा	वयक्तगत	सरा्माहरूलाई	हसतषिपे	
गिमा	हदिि्यो	ििे	मतभिनिता	भसजमािा	ह्न्छ।	क्िै	
मतभिनिताको	आिाष	ह्ि	्मात्र	ैपनि	अिध्चत	हो	र	
यसले	हाम्ो	कमपिी	र	हाम्ो	प्नतष्ठामा	षिनत	प्यामाउँ्छ।	

मतभिनिता	ह्िे	रा	िएको	आिाष	हदिे	पररकस्नतका	
प्कारहरूबारे	जानिह्ोस।्	समिावरत	मतभिनिताहरूको	
जािकारी	हदइि्प्छमा	र	्यसबारे	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीको	सरीककृ नत	उपकरण	माफमा त	सरीककृ नत	
भलइिप््छमा।

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
समभाववत मतभभनितािरू ्पहिचाि गि्नुिोस।्	तपाईं	क्िै	पररकस्नत	अभिप्ायमा	मतभिनिता	हो	िनिे	
क्रा	्ठया्कै	्यहीबेला	्ाहा	िपाउि	स्ि्ह्न्छ।	मतभिनिताका	कस्नतहरू	वरभिनि	प्कारका	ह्िस््छि,्	
तर	िेरैजसो	नयिमा	निमि	क्राहरू	समारेश	ह्न्छि:्

व्यज्तगत लगािरी तथा अवसरिरू।	आफिो	वर्तीय	पोरमाफोभलयो	बिाउँदा	लगािी	गिमाका	लाधग	
््प्	ैकमपिीहरू	फेला	पािमा	स्ि्ह्न्छ।	लगािी	गिमा	खोकजएकाहरू	कमपिीका	आ्पूनत नुकतानु,	ग्ािक,	
प्रनतस्पिगी	रा	अन्य व्यावसान्यक साझे् ारिरू	िएको	खण्डमा	यसका	लाधग	नियमहरू	्छि	्िनिे	
क्रा	याद	राखि्होस,्	तपाईं	आफिो	रोजगारीको	भसलभसलामा	यी	कमपिीहरूसँग	वयरहार	गि्माह्न्छ	
ििे	यी	नियमहरू	वरशषे	रूपमा	लागू	ह्न्छि।्	यसलाई	मतभिनिताको	अरस्ा	मानिि्को	कारण	
तपाईंले	आफिो	रोजगारीको	भसलभसलामा	प्ता	लगाउि्िएको	जािकारीलाई	आफिो	वयक्तगत	
फाइदाका	लाधग	प्योग	गिमास्िे	िएकोले	गदामा	हो।	

के	तपाईंलाई	्ाहा	्छ?

 »  त्पाईंसँग क्ि ैआ्पूनत नुकतानु, ग्ािक वा अन्य व्या्पाररक साझे् ार सँग वववेकािरीि अधिकार छ 
भिे त्पाईंले आफिो LEO को अि्मनतबबिा उ्त कम्पिरीसँग क्ि ैव्यावसान्यक समबनि राखि 
स्ि्ि्नि। त्पाईंसँग उ्त कम्पिरीसँग व्यविार गिने वववेकािरीि अधिकार छैि भिे त्पाईं त्यसको 
बढीमा 1% से्यर वा साथ ैक्ि ैप्रनतस्पिगीको बढीमा 1% से्यरमाधथ सवाभमतव राखि स्ि्ि्नछ।

 »  त्पाईं आफूसँग वववेकािरीि अधिकार िभएसमम आफिो LEOको सवरीककृ नत भलएर क्ि ै्पनि 
ग्ािक, आ्पूनत नुकतानु, अन्य व्यावसान्यक साझे् ार वा प्रनतस्पिगीको 1% भन्ा बढी से्यरको 
सवाभमतव भलि स्ि्ि्नछ। 

 »  ्यरी नि्यमिरू सावनुजनिक रू्पमा से्यरको खरर्बबरिकी ि्िे वा निजरी सवाभमतवका कम्पिरीिरूमा लागू 
ि्नछि।् तर ्यरी प्रनतबनििरू म््यच्अल फन्ड वा क्ि कम्पिरीिरू समावेश ि्िे भनिे क्रा त्पाईंको 
नि्यनत्रणमा िि्िे बकृित ््ा्यराका कम्पिरीिरू समावेश ि्िे अन्य प्रकारका लगािरीिरूमा भिे लागू 
ि्िे छैि।

 »  त्पाईंले से्यरको सवाभमतव राखखरिि्भ्यो भिे ्यस खण्डअनतगनुतका सवरीककृ नतिरू वावषनुक रू्पमा 
िवरीकरण गि्नु अनिवा्यनु छ।

्यो क्रा ववचार गि्नुिोस ्

जब	कसलेै	यसो	िनि्ह्न्छ	...

“के त्पाईं मेरोबारे केिी राम्ा क्रािरू लेखखह्ि 
स्िि््नछ?”

“्यसबारे कसलैाई भनिरिि् ्प द्ैि-त्पाईं ्यो काम  
आफिो खाली सम्यमा गिनु स्िि््नछ।”

“मेरो भनतजाको एउरा कम्पिरी छ ...”

सारिाि	ह्ि्होस।्	यसता	क्राहरू	समिावरत	
मतभिनिताका	सङकेतहरू	ह्िस््छि।्

हामी	अभिप्ायमा	मतभिनिताहरूबार	राढै	रहन्छौं

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जवाफ्ेहिताको प्र्र्शन

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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रोजगारी्ेखख बाहिर।	कमपिीमा	काम	गिने	तपाईंको	षिमतामा	असर	िगरेसमम	अकपो	्ठाउँमा	जाधगर	खािे	
रा	परामशमा	सेरा	हदिे	अि्मनत	ह्न्छ।	

के	तपाईंलाई	्ाहा	्छ?

क्िै	ग्ाहक,	आपूनतमाकतामा,	अनय	वयारसानयक	साझदेार	रा	प्नतसपिशीकहाँ	जाधगर	खाि्	रा	परामशमा	सेरा	
हदि	्ा्ि्अनघ	तपाईंले	अनिरायमा	रूपमा	आफिो	LEO	बार	सरीककृ नत	भलि्प्छमा।	

बाह्य भाषण वा प्रसत्नतिरू।	हामी	कमपिीको	कममाचारी	िएको	ह्िाले	रा	हाम्ो	रोजगारीले	गदामा	हामीमा	
उ्पनि	िएको	वरज्ताका	कारण	हामीलाई	िेरैजसो	सममेलिहरूमा	बो्ि	रा	प्सत्नत	हदि	अि्रोि	
गररन्छ।	यस	ैभसलभसलामा	तपाईंलाई	ि््तािी	हदिे	रा	तपाईंको	खचमाहरू	वयहोररहदिे	प्सतार	गररएको	
खण्डमा	मतभिनिता	पदैा	ह्ि	स््छ।	

के	तपाईंलाई	्ाहा	्छ?

हाम्ा	आपूनतमाकतामा,	ग्ाहक	रा	अनय	वयापाररक	साझदेारहरूबार	पाररश्रभमक	भलि	प्नतबकनित	गररएको	्छ,	
यसगैरी	अनय	संस्ाहरूबार	पनि	पाररश्रभमक	भलिे	कामलाई	पनि	सामानयतया	प्ो्साहि	हदइँदैि	र	यसतो	
रकम	भलि	असरीकार	गि्माप्छमा।	तपाईं	क्िै	पाररश्रभमक	असरीकार	गिमा	असम्मा	ह्ि्िएको	खण्डमा	तपाईंले	
ि््तािी	हदिे	पषिलाई	उ्त	पाररश्रभमक	आफिो	िामबार	आफिो	रोजाईको	परोपकार	संस्ामा	भसिै	दाि	
हदिका	लाधग	अि्रोि	गि्माप्छमा।	

क्िै	पनि	तसे्ो	पषिबार	बाहय	िाषण	रा	प्सत्नतहरू	गरेबापत	पाररश्रभमक,	अनय	ि््तािी	रा	खचमाको	
पररपूनत मा	सरीकार	गि्माअनघ	तपाईंले	अनिरायमा	रूपमा	आफिो	LEO	बार	सरीककृ नत	भलि्प्छमा ,	यहद:

 » त्पाईंको भाषण वा प्रसत्नत कम्पिरीमा त्पाईंले गिने कामको एक अशं भएमा।

 » ्यसअनतगनुत कम्पिरीमा त्पाईंले गिने कामको वणनुि गररिे भएमा।

 » त्पाईंलाई कम्पिरीको एक कमनुचारीका रू्पमा प्रसत्त गररिे भएमा।

तपाईंको	िाषण	रा	प्सत्नतमा	कमपिीसमबनिी	वरषयरसत्हरूबारे	चचामा	गररिे	िएमा	तपाईंले	आफिो	
वयरस्ापक,	सावनुजनिक माभमला, कम्पिरीको काि्िरी सललािकार	र	तपाईंको	िाषणको	सामग्ीसँग	समबद्	
अरूको	पनि	सरीककृ नत	भलि्	आरशयक	ह्न्छ।

हामी	अभिप्ायमा	मतभिनिताहरूबार	राढै	रहन्छौं	रिमश

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जवाफ्ेहिताको प्र्र्शन

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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अन्य सगं्ठििरूलाई सेवा गिने।	अकपो	सगं्ठिको	निदनेशक,	स्लाहकार	सदसय	रा	अधिकारीको	रूपमा	
िभूमका	सरीकार	गि्माले	कमपिीप्नतको	तपाईंको	दानय्रमा	हसतषिपे	गिमा	र	अभिप्ायमा	मतभिनिता	भसजमािा	
गिमा	स््छ।	तल	उ्लेख	गरेअिस्ार	आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्य	को	सरीककृ नत	आरशयक	प्छमा।	
तपाईंको	पदीय	कजममेरारीअनतगमात	उ्त	ग्ाहक	रा	आपनूतमाकतामासँग	वयरहार	गिने	वररेकािीि	अधिकार	्छ	ििे	
सामानयतया	कमपिी	तपाईंलाई	ग्ाहक	रा	आपूनतमाकतामाको	बो्डमामा	बसि	निरू्साहहत	ग्छमा।

िाफामूलक सेवा:	तपाईं	क्िै	िाफामूलक	सेरा	गिने	कमपिीमा	निदनेशक	स्लाहकार	सदसय	रा	
अधिकारी	को	रूपमा	सेरा	गि्माह्न्छ	ििे	तपाईंले	अनिरायमा	रूपमा	आचारिरीनत तथा अि््पालि 
का्यानुल्य	मा	यो	सेराको	ख्लासा	गरी	सरीककृ नत	प्ापत	गि्माप्छमा।	कमपिीले	कमपिीको	अशंको	
रूपमा	बोरलर	रा	इक्ररी	लगािी	बो्डमामा	बसि्	ििेर	अि्रोि	गरेको	अपरादबाहेक	रावषमाक	रूपमा	
प्करीकरण	र	सरीककृ नत	आरशयक	प्छमा।	यसता	अरस्ाहरूमा	अधिकारको	प््यायोजिअि्सार	
निय्क्तको	समयमा	सरीककृ तको	आरशयकता	प्छमा।

गरै-िाफामूलक सेवा:	तपाईं	क्ि	ैगरै-िाफामूलक	सेराका	लाधग	काम	गिने	कमपिीमा	निदनेशक	स्लाहकार	
सदसय	रा	अधिकारीको	रूपमा	सेरा	गि्माह्न्छ	ििे	तपाईंसँग	कमपिीको	तफमा बार	क्ि	ैगरै-िाफामूलक	सेराका	
लाधग	काम	गिने	कमपिीलाई	पसैा	रा	अनय	सहायता	प्दाि	गिने	िनिे	क्रामा	वररेकािीि	अधिकार	ह्न्छ,	
तपाईंले	अनिरायमा	रूपमा	आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्य	मा	यो	सेराको	खल्ासा	गरी	रावषमाक	रूपमा	
सरीककृ नत	भलिप््छमा।

्पाररवाररक सवाभमतवको व्यवसा्य वा व्या्पार स्ंघ/सगं्ठि: पाररराररक	सराभम्रको	वयरसाय	रा	वयापार	
सघं	कमपिीको	ग्ाहक,	आपूनतमाकतामा	रा	प्नतसपिशी	िएको	बेलामा	मात्र	पाररराररक	सराभम्रको	वयरसाय	
रा	वयापार	सघंलाई	रावषमाक	रूपमा	आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्य	को	खल्ासा	र	अिम्ोदिको	
आरशयकता	प्छमा।

के	तपाईंलाई	्ाहा	्छ?

 »  त्पाईंलाई आफिो सेवाको अशंको रू्पमा तलबको प्रसताव गररएको खण्डमा त्पाईं उ्त तलब 
राखि स्ि्ि्नछ।

 »  त्पाईं कम्पिरीको अि्रोिमा क्ि ैबोरलर वा इज्वरी लगािरीकतानुमा नि न्ेशकको रू्पमा सेवा गि्नुि्नछ 
भिे सवाभमतव त्पाईंको सेवाको सतनु िो भिे त्पाईं आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्य को 
अिम्ो् िबबिै नतिरीिरूको एक प्रनतशत से्यर प्रापत गिनु स्िि््नछ।

 »  त्पाईंले कम्पिरीको अि्रोिमा क्ि ैबोरलर वा इज्वरी लगािरीकतानुमा नि न्ेशकको रू्पमा वा कम्पिरीको 
लाधग विै व्यावसान्यक उद्दशे्यले सेवा िग्ानुसमम अकको सगं्ठिलाई गिने सेवालाई व्यज्तगत 
गनतववधिको रू्पमा मानिनछ र कम्पिरीसँग त्पाईंले गिने कामको षिमतामा िसतषेि्प गि्नुि्नि र 
्यो गनतववधिलाई सि्याता ह्ि काम छा्डकेो सम्यलाई लाग ूसम्य-सरीमा र बब्ासमबनिरी िरीनतको 
अिरीिमा ि्नछ।

 »  क्ि ैप्रनतस्पिगी को नि न्ेशक, सललािकार स्स्य वा अधिकारीको रू्पमा सेवा गिनु आचारिरीनत तथा 
अि््पालि का्यानुल्य को वावषनुक समरीषिा र अिम्ो्िको आवश्यकता ्पछनु।

व्यज्तगत समबनििरू।	हाम्ा	िेरै	कममाचारीका	िाते् ारिरू वा साथरीिरू	हाम्ा	ग्ािक,	आ्ूपनतनुकतानु,	अन्य 
व्यवसान्यक साझे् ारिरू	रा	प्रनतस्पिगीिरूका	लाधग	काम	गिने	रा	्यसमा	लगािी	गरेका	ह्िस््छि।्	
तपाईंले	काम	गिने	क्िै	पनि	तसे्ो	पषिसँग	वयक्तगत	समबनि	िएको	कारणले	अरूलाई	तपाईं	आफिा	
सा्ी	र	परररारलाई	प्ा्भमकतापूणमा	वयरहार	गि्मा	िनिे	लागि	स््छ।	तपाईंको	आफनतले	कमपिीसँग	
तसे्ो	पषिको	तफमा बार	अनतरक्रिया	गरेको	रा	तपाईंसँग	उ्त	तसे्ो	पषिसँग	वयरहार	गिमा	वररेकािीि	
अधिकार	िएको	खण्डमा	मतभिनिता	भसजमािा	ह्िस््छ।	कहहलेकाहीँ,	तपाईंले	हाम्ा	ग्ाहक,	आपूनतमाकतामा	
रा	अनय	वयापाररक	साझदेारसँग	वरकास	गि्मािएको	भमत्रताले	कमपिीको	तफमा बार	कमतीमा	तपाईंको	
कायमालाई	प्िार	पािने	उपकस्नत	ह्िस््छ।	

के	तपाईंलाई	्ाहा	्छ?

 »  त्पाईंका िाते् ार क्ि ैग्ािक, आ्ूपनतनुकतानु वा अन्य व्या्पाररक साझे् ारकिाँ काम गिने वा 
त्यिाँ लगािरी गरेको वा निमिमध्ेय क्ि ैभएको खण्डमा त्पाईंलाई आफिो LEO को सवरीककृ नत 
आवश्यक ्पछनु :

 » त्पाईंसँग तसे्ो ्पषिसँग व्यविार गिने वववेकािरीि अधिकार भएमा वा 

 » त्पाईंका िाते् ार तसे्ो ्पषिका तफनु बार कम्पिरीसँग व्यविार गिने भएमा। 

 »  त्पाईंको िाते् ार क्ि ैप्रनतस्पिगीका लाधग काम गिने वा त्यसमा क्ि ैलगािरी गरेको भएमा 
्पनि त्पाईंलाई आफिो LEO को सवरीककृ नत आवश्यक ्पछनु – उ्त कम्पिरी से्यरको सावनुजनिक 
खरर्बबरिकी ि्िे कम्पिरी भएको खण्डमा सो िाते् ारले LEO को सवरीककृ नतबबिै प्रनतस्पिगीको 1% 
भन्ा कम से्यरको सवाभमतव राखि स्छि।्

 »  िाते् ारअनतगनुत निमि व्यज्त ्पिनु स्छि:् ्पनत, आमाबाब्, भाइबहििरी, िज्रब्बा, बचचा, 
िानतिानतिरी, सस्रालीतफनु का िाते् ार वा उिी वा वव्परीत भलङगरी ्घरेल् साथरी। िाम्ो संहिताको 
प्र्योजिका लाधग, आधथनुक रू्पमा त्पाईंमा निभनुर वा त्पाईं आधथनुक रू्पमा क्ि ै्पनि ्पाररवाररक 
स्स्य िाते् ारमा ्पिनु स्छि।् 

 »  माधथ ह्इएको िाते् ारको ्पररभाषाबािेक, ्यरी अन्य िजजकका समबनििले क्ि ैमतभभनिता 
भसजनुिा गिनु स्िे भएकाले अन्य ्पाररवाररक स्स्य र साथरीिरूसँगको त्पाईंको समबनिले 
कम्पिरीको तफनु बार त्पाईंले ह्िे निणनु्य, वा अन्य कम्पिरीको लाधग त्पाईंले गिने काममा क्ि ै
िसतषि्प िगिने भनिे क्रामा ध्याि ह्ि्िोस।्

 »  त्पाईं क्ि ैव्यज्तगत समबनिले मतभभनिताको जसथनत भसजनुिा गछनु भनिे क्रामा स्निजशचत 
िि्ि्भएको खण्डमा आफिो व्यवसथा्पक, सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी, आचारिरीनत तथा 
अि््पालि का्यानुल्य वा इधथ्सलाइि मा सम्पकनु  गि्नुिोस।्

हामी	अभिप्ायमा	मतभिनिताहरूबार	राढै	रहन्छौं	रिमश
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के	यो	क्िै 
मतभिनिता	हो?	
आफैँ सँग	सोधि्होस	्...

के	अरू	कसैले	
यसलाई	्यो	अ्मामा	
ब्झि	स््छि?्

के	मेरा	वयक्तगत	सरा्मा	रा	
समबनिहरूले	मलेै	गिने	निणमायहरूमा	
प्िार	पािमा	स््छि?्

यहद	िो	ििे,	सायद	यो	क्िै	
मतभिनिता	ह्िस््छ।	
आफू	निकशचत	ह्ि	िसकेको	
अरस्ामा	मागमानिदनेशि	
मागि्होस।्

हामी	अभिप्ायमा	मतभिनिताहरूबार	राढै	रहन्छौं	रिमश

अकको एक ्घ्डँककी
नि न्ेशकदवारा नि््य्त व्यज्तसमबनिरी 
मागनुनि न्ेशििरू

अधिकार प्रत्या्योजि

िाते् ारिरूको रोजगारीसमबनिरी िरीनत

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	मलेै	हालसाल	ैएउरा	्ेठ्का	हदएको	आपूनतमाकतामासँग	रहेको	मेरो	समबनिका	कारण	मलेै	उ्त	आपूनतमाकतामाले	बजार	

वरसतार	गिमा	र	अकपो	सािो	कमपिी	क्कनि	लागेको	क्रा	्ाहा	पाएँ।	सङकलि	िएको	जािकारी	र	समिावरत	
रकृवद्को	अरसरका	कारण	म	उ्त	आपूनतमाकतामाको	सेयर	खररद	गिमा	चाहन््छ।	कमपिीमा	म	हाल	कायमारत	पदलाई	
वरचार	गदामा	के	मलेै	सरीककृ नत	िभलइकिै	यो	काम	गिमा	भम््छ?	

उ.	 	भम्दैि।	तपाईं	कमपिीमा	कायमारत	पदीय	हैभसयतअि्सार	तपाईंसँग	उ्त	कमपिीसँग	सरवररेकले	वयरहार	गिने	
अधिकार	्छ,	्यसलेै	तपाईंले	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	को	सरीककृ नतबेगर	उ्त	कमपिीसँग	क्िै	पनि	
प्कारका	वर्तीय	समबनि	राखि	भम्दैि।	यसका	अनतरर्त,	यो	लगािी	बाहहरी	सूचिाका	आिारमा	गररएको	
खररदबबरिी	मानिन्छ,	ज्ि	यो	संहहता	र	काि्िको	उ्लङघि	हो।	

प्र.	 	मलेै	क्िै	ग्ाहकको	सेयरले	राम्ो	प्नतफल	हदइरहेको	देखेको	््छ,	यो	म	र	मेरो	परररारका	लाधग	राम्ो	वयक्तगत	
लगािी	ह्िस््छ।	मेरो	रोजगारीको	पदीय	कजममेरारीअि्सार	मेरो	उ्त	ग्ाहकसँग	क्िै	पनि	प्कारको	समबनि	
हँ्दैि,	के	म	उ्त	ग्ाहकको	सेयरमा	लगािी	गिमा	स्््छ?	

उ.	 	स्ि्ह्न्छ।	तपाईंको	लगािी	1%	रा	सोिनदा	बढी	ह्िे	िएमा	तपाईंले	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	बार	
पूरमासरीककृ नत	भलि्प्छमा।	तपाईंको	हालको	पदीय	कजममेरारीअि्सार	उ्त	ग्ाहकसँग	क्िै	पनि	प्कारको	समबनि	िह्िे	
हँ्दा	तपाईंको	अि्रोि	LEO	बार	सरीककृ त	ह्िे	प्बल	समिारिा	ह्न्छ	र	्यसपन्छ	तपाईंले	रावषमाक	रूपमा	सरीककृ नत	
िरीकरण	गरररहि्प्छमा।

प्र.	 	हाम्ो	िरिमा	एउरा	्ूठलो	सिा	गिने	काम	मेरो	कजममामा	परेको	्छ	र	यसका	लाधग	एकजिा	्यारररङ	
वयरस्ापकको	खाँचो	्छ।	संयोगरश,	मेरी	बहहिीले	हालसाल	ै्यारररङ	वयरसाय	्ालेकी	न्छि।्	यो	कायमारिमले	
उिलाई	्ूठलो	सहयोग	प्यामाउिे्छ।	उिी	साहै्	राम्ो	काम	गन्छमाि	्र	उधचत	मू्य	पनि	प्सतार	गन्छमाि।्	के	म	उिलाई	
काममा	भलि	स्््छ?

उ.	 	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीको	सरीककृ नतबेगर	यसो	गिमा	स्ि्ह्नि।	उिलाई	काममा	भलिे	उधचत	
कारणहरू	ह्िस्िे	िए	तापनि	अरूले	हेदामा	उिलाई	तपाईंकी	बहहिी	िएकै	कारणले	काम	हदइएको	हो	िनि	िाि	
पिमा	स््छ।	

प्रक्रि्याको ववन््
तपाईं	आफू	क्िै	समिावरत	अभिप्ायमा	मतभिनिता	
रा	्यसतो	आिाष	ह्िे	क्िै	पररकस्नतमा	संलगि	
िएको	जसतो	लागेको	खण्डमा	यसबारे	LEO	को	
सरीककृ नत	अि्रोि	गिने	उपकरण	रा	आचारिीनत	त्ा	
अि्पालि	कायामालयबार	अि्मोहदत	क्िै	अनय	प्ावरधिक	
समािािको	प्योग	गरी	त्रुनत	ैआफिो	स्ािीय	
आचारिीनत	अधिकारीसमषि	ररपोरमा	गि्माहोस।्	क्िै	
मतभिनिताबारे	जािकारी	िहदि्	गमिीर	क्रा	हो	र	
यसले	गदामा	अि्शासिा्मक	कारबाही	गररि	स््छ।	
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िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू
हामी	हामीले	हाम्ा	ग्ािक,	आ्ूपनतनुकतानु	र	अन्य व्यावसान्यक साझे् ारिरू	सँग	बिाएका	समबनिहरूलाई	
मह््र	हदन्छौं।	यी	समबनिहरू	कहह्य	ैपनि	अि्धचत	उपहार	रा	आनत्थय	स्कारका	प्सतारबार	
प्िावरत	ििइकि	–	सकारा्मक	र	िैनतक	रहहरहि्	मह््रपूणमा	ह्न्छ।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं
वयारसानयकक	षिेत्रमा	उपहार	त्ा	मिोरञजिको	आदाि-प्दाि	ह्ि्	क्िै	िझौलो	क्रा	होइि।	यो	आिार	
प्कर	गिने	र	समबनि	बिाउिे	परमपरागत	तररका	हो।	तर	अ्यनतै	उदार	उपहारले	प्ापकमाध्	उपकार	
फकामाउि	रा	हदिे	वयक्तको	ऋणी	महस्स	गिमा	दबाब	हदि	स््छ	–	जसले	गदामा	उपहार	हदिे	वयक्तलाई	
लाि	प्गिेगरी	निणमाय	िई	अभिप्ायमा	मतभिनिता	ह्िे	रा	अभिप्ायमा	मतभिनिताको	िएको	आिाष	
हदिे	ह्न्छ।	

कमपिीको	िीनत	अ्यनत	सरल	्छ।	हामी	क्िै	वयारसानयक	निणमायलाई	अि्धचत	रूपमा	प्िावरत	पािने	
प्यास	जसतो	देखखिे	खालका	उपहार	रा	मिोरञजिको	आदाि-प्दाि	गददैिौं।	तपाईं	हदिे	वयक्त	ह्ि्होस	्
रा	प्ापत	गिने	वयक्त,	तपाईंले	क्िै	उपहार	क्ि	बेला	हाम्ो	िीनतअनतगमात	्अनतशय	ह्ि	प्ग्छ	िनिे	क्रा	
पहहचाि	गिमा	जरूरी	ह्न्छ।	

वरभिनि	देशका	काि्ि	र	परमपराहरू	जयादै	भिनि	ह्िे	हँ्दा	क्िै	उपहारले	क्ि	बेला	अनतशयको	
सीमा	पार	ग्छमा	िनिे	क्रा	बताउि	गाह्ो	पिमा	स््छ।	हो	यसता	अरस्ाहरूमा	उपहार,	खािपीि	त्ा	
उपहारसमबनिी	हाम्ो	मापदण्डले	मद्दत	गिमा	स््छ।	क्ि	क्रा	सरीकायमा	ह्न्छ	र	क्ि	हँ्दैि	िनिे	जानिका	
लाधग	यो	खण्डमा	हदइएका	प्ारिािहरू	राम्ोसँग	पढि्होस।्	

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
“िँ््ैि” भिे ्प्गछ।	हालका	र	िवरषयका	समिावरत	आपूनतमाकतामा,	ग्ाहक	रा	अनय	वयारसानयक	साझदेाहरूले	
हदिे	अभिप्ायमा	मतभिनिताको	आिाष	हदिे	खालका	ज्िस्कै	मू्यका	उपहारहरू	असरीकार	गि्माहोस।्	यी	
तसे्ा	पषिहरूसँग	कहह्य	ैपनि	उपहार,	खािपीि,	मिोरञजि	रा	अि्ग्हको	अि्रोि	िगि्माहोस	्–	यसो	गि्मा	
हाम्ो	संहहताको	उ्लङघि	हो।

हामी	उपहार,	खािपीि	र	मिोरञजिजसता	क्राहरूमा	कजममेरार	्छौं

के	म	कहह्य	ैक्िै	 
उपहार	सरीकार	गिमा	स्््छ?

यसतो	िएमा 
मात्र	सरीकार	गि्माहोस:्	

 » सािारण मूल्यको

 »  कलम, हर-सरनु वा ब्ान्ड लोगो भएका 
निशािरीजन्य वसत्

 »  प्रतरीकातमक वसत्, जसत ैसािारण 
मूल्यको धचनिअकं्कत ट्रफकी वा मूनत नु

 »  कमनुचारीिरूको ्ूठलो समूिका लाधग 
सवरीककृ त गररएको

यसतो	िएमा	सरीकार	िगि्माहोस:्	
 » क्ि ैकामकारबािी गररएबा्पत ह्इएको

 »  क्ि ै्पनि मूल्य बराबरको िग् वा िग्को समत्ल्य 
मूल्य भएको धगफर का्डनु वा धगफर सहरनुक्फकेर जसतो वसत्

 » से्यर वा धितो्पत्रिरू

 » सािारणभन्ा बढी मूल्य भएको

 »  अरूलाई उ्पलबि िि्िे क्रा जसतै, क्ि ैववशषे छ्र
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हामी	उपहार,	खािपीि	र	मिोरञजिजसता	क्राहरूमा	कजममेरार	्छौं	रिमश
कहिलेकािीँ, त्पाईं क्ि ैउ्पिार अनतश्य्ूपणनु छ वा छैि भनिे क्रामा 
निजशचत िि्ि स्ि्ि्नछ, उ्ािरणका लाधग:

मलेै ्यो उ्पिार भलएबा्पत केिी गररह्ि््पछनु क्क ्प द्ैि?	तपाईंले	यी	सीभमतताहरू	िाघिे	उपहार	प्ापत	
गि्मािएको	खण्डमा	सरीककृ नतका	लाधग	अनिरायमा	रूपमा	आफिो	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीलाई	समपकमा 	
गि्माप्छमा।	याद	राखि्होस,्	तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीले	सेयर/धितोपत्र,	िगद	रा	िगदको	
समत््य	रसत्	जसता	उपहारहरू	भलिे	सरीककृ नत	हदि	स्ि्ह्नि।		

तर ्यसो ग्ानु उ्पिार ह्िे व्यज्त अप्रसनि ि्ि स्ि्ि्नछ!	कहहलेकाहीँ	उपहार	असरीकार	गिमा	
अप्ठयारो	महस्स	ह्िस््छ,	वरशषेगरी	तपाईं	उपहार	हदिे	वयक्तले	अपमानित	महस्स	गि्माहोला	क्क	
िनिे	क्रामा	धचकनतत	ह्ि्िएको	रा	क्िै	समूहको	अगाड्ड	उपहार	हदइएको	खण्डमा	त	झिै	गाह्ो	पिमा	
स््छ।	उपहार	असरीकार	गिमा	िस्ि्िएको	खण्डमा	्यसलाई	सरीकार	गि्माहोस	्तर	यसबारे	आफिो	
स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	लाई	त्रुनत	ैसूधचत	गि्माहोस,्	जसले	उ्त	उपहार	दाि	हदि,	वरतरण	
गिमा	रा	कममाचारीहरूको	्ूठलो	समूहमाझ	गोलाप््ा	गिमामा	तपाईंलाई	सहयोग	गि्माह्िे्छ।	यसगैरी,	उपहार	
हदिे	वयक्तलाई	उपहारसमबनिी	हाम्ो	कमपिीका	नियमहरू	जािकारी	गराउि्होस	्जसले	गदामा	िवरषयमा	
यसता	प्कारका	पररकस्नतहरू	उ्पनि	िहोस।्

खाि्परीि र मिोरञजिको बारेमा नि?	उपहारहरू	जसत	ैक्िै	काम	गरेबापत	खािपीि	रा	मिोरञजिका	 
निमतोहरू	पनि	सरीकार	िगि्माहोस।्	हामी	वयारसानयक	षिेत्रमा	खािपीि	र	मिोरञजिजसता	 
क्राहरू	आदाि-प्दाि	ह्ि्	सामानय	क्रा	हो	िनिे	क्रा	ब्झ्छौं,	्यसैले	तपाईं	यदाकदा	ग्ाहक,	
आपूनत माकतामा	र	अनय	वयारसानयक	साझदेारहरू	आफैँ 	पनि	सहिागी	ह्िे	त्ा	चलिअि्सारको	उधचत	
लागत	िएको	खािपीिको	निमतो	सरीकािमा	स्ि्ह्न्छ।		

भ्रमण तथा ववभशषर का्यनुरिमिरू।	तपाईंले	आफूले	खचमा	वयहोि्मा	िपिने	क्कभसमको	सहरबाहहरको	क्िै	
्ठाउँको	भ्रमणमा	जािे	प्सतार	रा	ओलकमपक,	वरशरकप,	स्परबल	रा	क्िै	अरा्डमा	कायमारिम	जसता	
वरभशषर	कायमारिम	हेिमा	जािे	प्सतार	प्ापत	गि्मािएको	खण्डमा	सरमाप््म	आफिो	वयरस्ापकसँग	क्रा	
गि्माहोस।्	तपाईंहरू	दर्जैिा	भमलेर	तपाईं	उ्त	समारोहमा	सहिागी	ह्िे	उधचत	वयारसानयक	कारण	्छि	्
रा	्ैछिि	्िनिे	क्रा	नििामारण	गिमा	स्ि्ह्न्छ।	सहिागी	ह्िे	उधचत	वयारसानयक	कारण	िएको	खण्डमा	
कमपिीले	कमतीमा	पनि	तपाईंको	भ्रमण	खचमा	(वरमाि	िा्डा	त्ा	रासस्ाि)	का	सा्ै	तपाईंको	स्ािीय	
आचारिीनत	अधिकारीले	उधचत	्ठहयामाएका	अरू	खचमाहरू	वयहोि्माप्छमा।	यात्रा	रा	वरभशषर	कायमारिमका	
हरकरहरू	सदैर	तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	दरारा	सरीककृ त	गररएको	ह्ि्प्छमा।

उधचत	ह्िे	अरस्ा उधचत	िह्िे	अरस्ा

ियाँ	आपूनतमाकतामासँग	खािा	खाि	
जािे	प्सतार

आपूनत माकतामाले	पसैा	नतिने	गरी	
तपाईंको	पूरै	परररारका	लाधग	

महङगो	िोजिको	वयरस्ा	जहाँ	
उहाँ	उपकस्त	ह्ि्हँ्दैि।

आपूनत माकतामाको	सममेलिमा	
हदइएको	खाजा	त्ा	सािा	
टराइलेरिी	सामािहरू	िएको	

झोला	उपहार

आपूनतमाकतामाले	तपाईंलाई	
प्ठाउि्िएको	महङगो	क्फरिेस	
ट्याकर	उपकरणलगायत	अनय	
सामािहरू	िएको	उपहारको	्डालो

आपूनत माकतामाको	सा्मा	स्ािीय	
ग्फकोसमामा	ग्फ	खे्ि	जािे	

र	उतै	खािा	खािे

ग्फ	ररसोरमामा	बसोबासको	
वयरस्ा	त्ा	्यहाँ	जािे	

हराई	हरकर

आपूनत माकतामाको	सा्मा	पेय	
पदा्मा	खाि	जािे

उ्तम	खाले	 
राइिको	एउरा	केस

आपूनत माकतामाको	लोगो	िएको	
सािो	रेबल	घ्डी

क्िै	महङगो	घ्डी

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जवाफ्ेहिताको प्र्र्शन

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	उपहार,	खािपीि	र	मिोरञजिजसता	क्राहरूमा	कजममेरार	्छौं	रिमश

उ्पिार, खाि्परीि र मिोरञजिको निमतो ह्िेबारेमा नि? कहहलेकाहीँ	तपाईं	क्िै	वयारसानयक	समपकमा 	
वयक्तलाई	उपहार,	खािपीि	रा	मिोरञजिको	निमतो	हदि	चाहि	रा	हदि्पिने	ह्िस््छ।	यसता	
अरस्ाहरूमा	उ्त	उपहार,	खािपीि	रा	मिोरञजिको	उधचत	वयारसानयक	प्योजि	्छ	र	यसो	गि्मा	
पररकस्नतजनय	रूपमा	उपय््त	्छ	िनिे	क्रा	स्निकशचत	गि्माहोस।्	यसगैरी	उपहार,	खािपीि	रा	
मिोरञजिको	निमतो	प्ापत	गिने	समबनिमा	हाम्ा	वयारसानयक	साझदेारहरूको	पनि	आफिै	नियमहरू	
ह्न्छि	्िनिे	क्रा	सिैँ	खयाल	गि्माहोस	्र	ती	नियमहरूको	उ्लङघि	गिने	त्ा	वयारसानयक	साझदेारलाई	
समिावरत	असकजलो	अरस्ामा	पािने	क्िै	पनि	क्राको	प्सतार	िगि्माहोस।्

अकको एक ््घडँककी
भ्रमण तथा खचनुसमबनिरी िरीनत

सथािरी्य नि्यमिरू

प्रक्रि्याको ववन््
तपाईं	कायमारत	स्ािको	आिारमा	तपाईंको	स्ािीय	
वयरस्ापि	रोलीले	–	आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	
कायामालयसँग	परामशमा	गरी	–	तपाईंले	सरीकार	गिमा	
भम्िे	क्राहरूको	अझ	वरशषे	सीमाहरू	अङगीकार	गिमा	
स््छ।	तपाईं	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिको	इनरिािेर	
साइरमा	यसबारे	्प	जािकारी	फेला	पािमा	स्ि्ह्न्छ।

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	मलेै	काम	गिने	एक	एजेनसीलाई	म	सकी	गिमा	मि	पराउँ््छ	िनिे	क्रा	्ाहा	्छ।	वरदाअनघ	उिीहरूले	मलाई	मेरो	

पाररराररक	वरदा	मिाउिे	रिममा	प्योग	गिमाका	लाधग	ििेर	सकी	उपकरण	त्ा	पोशाक	प्ठाए।	यो	फममा	रषछौंदेखख	
हाम्ो	कमपिीसँग	भमलेर	काम	गददै	र	राम्ो	िनतजा	निका्दै	आएको	फममा	हो	र	सबजैिा	यो	समबनि	कायम	रहोस	्
िनिे	चाहन्छि।्	के	म	उ्त	उपहार	सरीकार	गिमा	स्््छ?

उ.	 	स्िह््नि।	यसतो	प्ककृ नतको	उपहार	खधचमालो	ह्िक्ा	सा्	ैसरीकािमा	सक्किे	हदिनदा	बढीको	्छ	िनिे	क्रा	सपषरै	
देखखन्छ।	यसले	हामी	क्ि	ैनिणमाय	गदामा	कमपिीको	हहत	हेरेर	गि्माको	सारो	हामीलाई	वयक्तगत	रूपमा	के	क्रा	
हदइन्छ	िनिे	क्राका	आिारमा	ग्छछौं	िनिे	आिाष	हदन्छ।	्यसलेै	गदामा	यो	उपहार	अनिरायमा	रूपमा	फकामाइि्	प्छमा।

प्र.	 	एक	आपनूतमाकतामाले	मलाई	सब	ैहरकर	बबरिी	िइसकेको	एउरा	कनसरमामा	सँग	ैजािे	ििी	निमतो	हदिि्एको	ध्यो।	
कनसरमाको	्ठया्कै	दई्हदि	अगाड्ड	उहालेँ	आफिा	योजिाहरू	परररतमाि	िएकाले	गदामा	जाि	िस्िे	िएँ	बरू	तपाईं	
आफिी	श्रीमतीलाई	भलएर	जाि्स	्िनदै	मलाई	आफिो	हरकर	हदि्ियो।	के	मलेै	ती	हरकरहरू	सरीकार	गिमा	भम््छ?

उ.	 	भम्दैि।	यो	अरस्ामा	आपनूतमाकतामाले	हदिि्एका	उ्त	हरकरहरूलाई	उपहार	मानिन्छ।	तपाईंसँग	ैउ्त	आपूनतमाकतामा	
पनि	कनसरमामा	जािि्एको	खण्डमा	ििे	्यसलाई	मिोरञजि	मानििे	ध्यो।	ती	हरकरहरू	सामानयिनदा	बढी	िै	
मू् यका	िएको	ह्िाले,	तपाईं	LEO	को	सरीककृ नत	बबिा	नतिलाई	सरीकार	गिमा	स्ि्ह्नि।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जवाफ्ेहिताको प्र्र्शन

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा

प्शि	रा	चासोहरू	्छि?्	इध््सलाइिमा	लगइि	गि्माहोस	्@	www.KOethics.com    24

http://www.koethics.com


हामी	पारदशशी	समबनिहरू	बिाउँ्छौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू
हाम्ा	आ्ूपनतनुकतानु,	ग्ािक,	उ्पभो्ता	त्ा	अन्य व्यावसान्यक साझे् ारहरू	हाम्ा	ब्ान्डमाध्	अ्यनत	ैिरोसा	
ग्छमाि	्र	हामी	उिीहरूको	िरोसालाई	िग्माउिका	लाधग	प्नतबद्	्छौं।	हामी	उिीहरूलाई	हाम्ो	कमपिीको	
रकृवद्	र	सफलताका	लाधग	मह््रपूणमा	रहेका	–	सचचा	साझदेारका	रूपमा	हे्छछौं।

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं
हाम्ा	आपूनतमाकतामा,	ग्ाहक,	उपिो्ता	त्ा	अनय	वयारसानयक	साझदेारहरूसँगको	हाम्ा	समबनिहरू	आपसी	
वरशरास	र	आदरमा	आिाररत	त्ा	निषपषि,	सकारा्मक	र	उ्पादक	ह्ि्प्छमा।	यसता	समबनिहरू	बनिे	
रिम	निरनतर	चभलरहन्छ	र	यसका	लाधग	उचचसतरको	वयारसानयक	आचारप्नतको	धचरस्ायी	प्नतबद्ता	
आरशयक	प्छमा।	यी	तसे्ा	पषिहरूसँग	हामीले	गिने	हरेक	अनतरक्रियाको	दझौरािमा	हामीले	अनिरायमा	रूपमा	
इमानदाररता	त्ा	हाम्ा	मू्य	र	मानयताप्नतको	हाम्ो	प्नतबद्ता	देखाउि्प्छमा।	

केरल	एउरा	भ्रामक	रा	बेइमािीपूणमा	कामले	समबनिलाई	िराम्ोसँग	बबगािमा	स््छ।	्यसलेै	आफिो	
कजममेरारी	राम्ोसँग	ब्झि्होस	्र	हाम्ा	आपूनतमाकतामा,	ग्ाहक,	उपिो्ता	त्ा	अनय	वयारसानयक	
साझदेारहरूसँग	सिैँ	निषपषि	वयरहार	गि्माहोस।्	

स्यनिष्ठा	ििेको	क्िै	एकपषिीय	दानय्र	होइि	यो	हामी	र	हाम्ा	आपूनतमाकतामा	त्ा	अनय	वयारसानयक	
साझदेारहरूको	साझा	कजममेरारी	हो।	्यसलेै	हामी	हाम्ा	आपूनत माकतामा	त्ा	अनय	वयारसानयक	
साझदेारहरूलाइमा	पनि	हाम्ो	आपूनतमाकतामाका	लाधग	वयारसानयक	आचार	संहहता	को	पालिा	गिमा	लगाउँ्छौं।	
तपाईं	आपूनतमाकतामासँगको	समबनिका	लाधग	कजममेरार	वयक्त	ह्ि्ह्न्छ	ििे	अि्पालिको	स्निकशचतताका	
लाधग	आपूनतमाकतामाका	मागमादशमाक	भसद्ानतहरूसँग	समबद्	्ेठ्कासमबनिी	प्ारिािहरू	त्ा	लागू	ह्िे	
्ठाउँमा	सहायक	अड्डर	प्नतरेदिहरू	समारेश	गरी	जे	सही	हो	्यही	गिने	हाम्ो	प्नतबद्तासँग	सहमत	ह्िे	
आपूनत माकतामा	त्ा	अनय	वयारसानयक	साझदेारहरूसँग	मात्र	हामी	वयारसाय	गिने्छौं	क्रा	स्निकशचत	गिमामा	
हामीलाई	मद्दत	गि्माहोस।्

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
साँचो बोलि्िोस।्	हामीले	हाम्ा	ग्ाहक,	आपूनतमाकतामा,	
उपिो्ता	त्ा	अनय	वयारसानयक	साझदेाहरूलाई	िनिे	
समपूणमा	क्राहरू	साँचो	ह्ि्	अनिरायमा	्छ	जसमा	उ्पादिका	
लेबल,	वरज्ापि	र	अनय	सञचारहरू	प्छमाि।्	निषपषि,	
झ््याउिे	रा	भ्रामक	अभयासहरूमा	संलगि	िह्ि्होस।्	

उिरीिरूसँग निष्पषि व्यविार गि्नुिोस।्	ग्ाहक,	आपूनत माकतामा,	उपिो्ता	त्ा	अनय	वयारसानयक	
साझदेाहरूसँग	अनतरक्रिया	गदामा	निषपषि	र	इमानदार	ह्ि्होस।्	अभिप्ायमा	समिावरत	मतभिनिता	
िएको	जसतो	देखखिे	सब	ैक्राहरूबार	राढै	रहि्होस	्र	कमपिीको	फाइदाका	लाधग	यी	वयारसानयक	
साझदेारहरूलाई	केही	पनि	प्सतार	गिने	रा	हदिे	काम	िगि्माहोस।्	

उिरीिरूको जवाफ्ेहिता स्निजशचत गि्नुिोस।्	तपाईं	क्िै	आपूनत माकतामा	रा	अनय	वयारसानयक	साझदेाहरूसँग	
काम	गि्माह्न्छ	ििे	उिीहरू	हाम्ो	आपूनतमाकतामाको	संहहता	त्ा	अनय	िीनतहरूबारे	जािकार	्छि	्र	्यसमा	
सहमत	्छि	्िनिे	क्रा	स्निकशचत	गि्माहोस।्	तपाईंले	देखेका	रा	तपाईंलाई	शङका	लागेका	क्िै	पनि	
उ्लङघिहरूका	लाधग	उिीहरूलाई	जराफदेही	्ठहयामाउि्होस।्

आ्पूनत नुकतानु छिोर ग्ानु िनैतक रू्पमा गि्नुिोस।्	तपाईं	कमपिीका	लाधग	आपूनतमाकतामाहरू	्छिोर	गिने	
काममा	संलगि	ह्ि्ह्न्छ	ििे	मू्य,	ग्णसतर	त्ा	उिीहरूले	उपलबि	गराउिे	सेराका	आिारमा	निषपषि	
िएर	्छिोर	गि्माहोस।्	खररदसमबनिी	सब	ैआरशयकताहरूको	पालिा	गि्माहोस।्

िाम्ा सरकारी साझे् ारिरूलाई ्पनि आ्र गि्नुिोस।्	तपाईंको	काममा	सरकारी	अनतरक्रिया	रा	सरकारी	जाँच,	
अि्सनिािको	अिप्ालि	रा	सूचिासमबनिी	अिर्ोि	समारेश	िएको	खण्डमा	्यस	काममा	पणूमारूपमा	
सहयोग	गि्माहोस।्	तपाईं	आफूमाध्	लाग	ूह्िे	नियम	त्ा	वरनियमहरू	राम्ोसँग	बझ्केो	र	आफूले	कमपिीको	
तफमा बार	पेस	गिने	जािकारी	साँचो	िएको	निकशचत	गि्माहोस।्	यसगैरी,	तपाईंको	पदीय	कजममेरारीमा	
सरकारलाई	बबरिी	गिने	काम	समारेश	िएको	खण्डमा	आफूले	यो	कायमासँग	समबकनित	खररद,	सोभसमाङ	त्ा	
अनय	आरशयकताहरू	जािेको	र	्यसकत्र	पालिा	गरेको	निकशचत	गि्माहोस।्	तपाईंको	पदीय	कजममेरारीमा	
सरकारी	्ेठ्का	वयरस्ापि	गिने	काम	समारेश	िएको	खण्डमा	हामी	हाम्ा	दानय्रहरू	परूा	गरररहेका	्छौं	
िनिे	क्रा	निकशचत	गि्माहोस।्

अकको एक ््घडँककी
गो्पिरी्यता िरीनत

आ्पूनत नुकतानुका लाधग व्यावसान्यक 
आचार संहिता

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	क्िै	ग्ाहकसँग	फोिमा	क्रा	गिने	रिममा	मेरो	सहकमशीले	उहाँलाई	त्रह्रपूणमा	जािकारी	प्दाि	गि्माियो।	उहाँलाई	फेरर	

समपकमा 	गिमामा	मलाई	हहचक्कचाहर	िइरहेको	्छ	क्किििे	म	उहाँले	हामी	इमानदार	्ैछिौं	िनिे	िसोचि्होस	्िनिे	
चाहन््छ।	म	के	गरौं?

उ.	 	मह््रपूणमा	जािकारी	जािीजािी	्छाडि्	संहहताको	उ्लङघि	हो।	तपाईं	र	तपाईंको	सहकमशीले	त्रुनत	ैउ्त	
ग्ाहकसँग	समपकमा 	गरी	िएको	ग्ती	सचयाउि्प्छमा।	ग्ाहक	आफूले	त्रह्रपूणमा	सूचिा	पाएको	ििी	स्रुमा	बेख्शी	िए	
तापनि	पन्छ	गएर	तपाईंको	इमानदाररता	उ्त	ग्ाहक	त्ा	कमपिीदरारा	सराहिा	गररिे्छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जवाफ्ेहिताको प्र्र्शन

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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अरूसँग निष्पषि 
व्यविार गि्नुिोस ्

हामीले	सचचा	कममा	गरेर	 
एउरा	प्नतष्ठा	कमाएका	्छौं।

िामरी निष्पषि प्रनतस्पिानु गछछौं 

िामरी व्या्पाररक अि््पालिसमबनिरी काि्ििरूको ्पालिा गछछौं 

िामरी ््घसखोरी सिि ग द्ैिौं 

िामरी भभत्ररी सूचिािरूका आिारमा व्या्पार ग द्ैिौं

िामरी गो्पिरी्यतासमबनिरी काि्ििरूको ्पालिा गछछौं

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे
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हामी	निषपषि	प्नतसपिामा	ग्छछौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
हामी	निषपषि	रूपले	र	काि्िी	सीमाभित्र	रहेका	प्नतसपिामा	ग्छछौं।	प्नतसपिशी	बजार	िएमा	सबैले	फाइदा	
भलि	स््छि	्िनिे	क्रा	हामीलाई	्ाहा	्छ,	्यसलेै	हामी	आफूले	वयरसाय	सञचाल	गिने	समपूणमा	देशहरूमा	
एकाधिकारवररोिी	त्ा	ख््ला	प्नतसपिामासमबनिी	काि्िहरूको	पालिा	ग्छछौं	र	हामीसँग	प्नतसपिामा	गिने	
अकपो	कमपिी	षिमतामा	बनदेज	लगाएको	जसतो	आिाष	मात्र	ैह्िे	कामबार	राढै	रहन्छौं।			

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
हामी	ग्णसतरीय	उ्पादि	वरतरण	गरेर	आफिो	बजार	हहससा	र	ब्ान्डप्नतको	रफादारी	बिाउँ्छौं,	अि्धचत	
रा	प्नतसपिामावररोिी	अभयासहरूमा	संलगि	िएर	होइि।	ग्ािक,	आ्पूनत नुकतानु,	प्रनतस्पिगी	रा	अन्य 
व्यावसान्यक साझे् ारिरू	सँग	गररएका	केही	समझझौताहरूले	ख््ला	प्नतसपिामालाई	सीभमत	पािमा	स्िे	
समिारिा	ह्न्छ,	्यसैले	तपाईं	एकाधिकारवररोिी	रा	ख््ला	प्नतसपिामासमबनिी	काि्िहरू	लागू	ह्िे	षिेत्रमा	
काम	गि्माह्न्छ	ििे	तपाईं	आफूले	काम	गिने	देश	(रा	देशहरू)	मा	ती	काि्िहरू	कसरी	लागू	ह्न्छि	्िनिे	
ब्झकेो	निकशचत	गि्माहोस।्	

क्िै	प्नतसपिशीसँग	कहह्य	ैपनि	निमि	क्राहरू	गिने	ििी	क्िै	पनि	प्कारका	समझझौता	रा	समझदारी	–	
चाहे	्यो	अिझौपचाररक	िै	क्कि	िहोस	्–	िगि्माहोस:्

 » िाम्ा उत्पा्ि वा सेवािरूको मूल्य तो्िे 

 » षिेत्र, बजार वा ग्ािकिरू बाँडिे

 » अकको कम्पिरीलाई बजारमा प्रवेश गिनुबार रो्िे

 » क्ि ै्पनि प्रकारका बोल्पत्रसमबनिरी अनि्यभमततामा सिभागरी ि्िे

 » उधचत कारणिरू बबिै ग्ािक वा आ्ूपनतनुकतानुसँग व्यविार गिनु असवरीकार गिने

 » अकको कम्पिरीलाई बहिषकार गिने

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
सममेलि तथा व्या्पाररक मेलािरूमा सचेत ि्ि्िोस।्	प्नतसपिशीहरू	(रा	समिावरत	प्नतसपिशीहरू)	सँग	
मू्य,	लागत,	बबरिीका	नियम	रा	सतमा,	बजार	खण्ड,	ग्ाहक	रा	बजार	रणिीनतहरूजसता	वरषयमा	्छलफल	
रा	जािकारी	आदाि-प्दाि	िगि्माहोस।्	क्िै	्छलफल	संरेदिशील	वरषयरसत्मा	प्रेश	गरेको	खण्डमा	
क्राकािीलाई	त्रुनत	ैरो्ि्होस,्	्यो	्ठाउँबार	बाहहररि्होस	्र	त्रुनत	ैउ्त	घरिाबारे	कमपिीको	काि्िी	
स्लाहकारलाई	ररपोरमा	गि्माहोस।्

प्रनतस्पिानुतमक ग्पत जािकारी सङकलि ग्ानु िैनतकता्पूणनु र काि्िरी रू्पमा सङकलि गि्नुिोस।्	हाम्ा	
प्नतसपिशीहरूबारे	सूचिा	प्ापत	गि्मा	सामानय	वयारसानयक	अभयास	हो	र	एक	प्िारकारी	प्नतसपिशी	बनिका	
लाधग	यसो	गि्मा	आरशयक	ह्न्छ,	तर	यो	काम	गदामा	उधचत	गररकाले	गरेको	स्निकशचत	गि्माहोस।्	सारमाजनिक	
त्ा	अनय	अि्मनत	हदइएका	स्ोतहरू	प्योग	गि्माका	सा्ै	आफिो	पररचय	र	काम	गिने	्ठाउँ	बताउँदा	
इमानदार	ह्ि्होस।्	क्िै	गैरकाि्िी	रा	अरैि	क्रियाकलाप	गरेर	सूचिा	सङकलि	गिने	रा	गिमा	लगाउिे	काम	
िगि्माहोस;्	अरिै	क्रियाकलापको	अ्मा	्ाहा	पाउि	प्नतसपिामा्मक	ग्पत	जािकारीसमबनिी	िीनत	हेि्माहोस।्	
तपाईंले	आनतररक	रा	बाहय	स्ोतहरूबार	प्नतसपिामा्मक	ग्पत	जािकारी	रा	्यसतो	जािकारी	प्ापत	
गिने	प्सतार	पाउि्िएको	खण्डमा	प्नतसपिामा्मक	ग्पत	जािकारीसमबनिी	िीनतमा	हदइएका	चरणहरूको	
पालिा	गि्माहोस।्	

सचचा कमनु गरेर व्यवसा्य िाभसल गि्नुिोस।्	हाम्ा	ग्ाहकहरूसँग	इमानदारी	र	निषपषिताका	सा्	वयरहार	
गि्माहोस।्	सकारा्मक	वयारसानयक	समबनिको	प्रद्माि	गि्माहोस	्र	कहह्य	ैपनि	कसलैाई	भ्रममा	पारेर	रा	
झ््याएर	अि्धचत	लाि	िभलि्होस।्	हाम्ो	कमपिी	त्ा	हामीले	बबरिी	गिने	रसत्बारे	इमानदार	ह्ि्होस	्–	
आफूले	प्माखणत	गिमा	िस्िे	खालका	दाबी,	हाम्ा	प्नतसपिशीहरूबारे	गलत	हरपपणीहरू	रा	उिीहरूका	र	
हाम्ा	उ्पादिहरूबारे	त्रह्रपूणमा	त्लिा	िगि्माहोस।्

काि्िरी सललािकारसँग ्परामशनु गि्नुिोस।्	कमपिीले	प्नतसपिामासमबनिी	काि्ि	वरशषेज्हरू	निय््त	गरेको	
ह्न्छ	जसले	क्िै	पनि	प्सतावरत	कायमाहरूको	मू्याङकि	गिमामा	तपाईंलाई	मद्दत	गिमा	स्ि्ह्न्छ।	कायमा	
गि्माअनघ	मागमानिदनेशिका	लाधग	उहाँसँग	समपिमा	गि्माहोस।्

अकको एक ््घडँककी
प्रनतस्पिानुसमबनिरी काि्िबारे 
मागनुनि न्ेशििरू

प्रनतस्पिानुतमक ग्पत 
जािकारीसमबनिरी िरीनत

प्रक्रि्याको ववन््
प्नतसपिामा्मक	ग्पत	जािकारी	सङकलि	गिने	रिममा,	निमि	क्राहरू	गरेको	निकशचत	गि्माहोस	्...

 »  सूचिाको समरीषिा गरी त्यसलाई अत्यनत ैसंवे्िशरील वा गोप्य भिरी धचनि लगाइएको छ वा छैि 
भनिे क्रा नििानुरण गि्नुिोस।्

 » कससँैग उ्त जािकारी गोप्य राखिे ्ान्यतव छ वा छैि भिरी सोधिि्ोस।्

 » आवश्यक ्परेको खण्डमा कम्पिरीको काि्िरी सललािकारसँग ्परामशनु गि्नुिोस।्

 » त्पाईंले उ्त जािकारी कसरी व्यवसथा्पि गि्नुभ्यो भनिे क्राको अभभलेख राखि्िोस।् 

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  अरूसँग ननष्पक्ष व्यवहार गन्नुहोस ्
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जराफदेहहताको 
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हामी	वयापाररक	अि्पालिसमबनिी	काि्िहरूको	पालिा	ग्छछौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
हाम्ा	उ्पादिहरू	वरशरिर	मि	पराइन्छि	््यसैले	हामी	अनतरामाकषरिय	वयापारलाई	नियमि	गिने	काि्ि	त्ा	
नियमहरूको	पालिा	गिने	क्रामा	एकदम	ैहोभसयार	्छौं।	हामी	हाम्ो	कमपिीका	कममाचारीहरूबार	उिीहरूले	
हाम्ा	उ्पादि,	सेरा	त्ा	प्वरधिको	ओसारपसार	कायमामा	लागू	ह्िे	आरशयकताहरू	राम्री	ब्झकेा	्छि	्िनिे	
क्राको	अपेषिा	राख्छौं।			

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
हाम्ा	उ्पादिहरूलाई	सरमात्र	्छररएर	रहेका	उपिो्ताहरूको	हातमा	प्यामाउिका	लाधग	हामी	वयरसाय	
सञचालि	गिने	देशको	आयात	र	नियामातसमबनिी	प्चभलत	काि्ि	त्ा	नियमहरूको	पालिा	ग्छछौं।	हामी	
वयापाररक	रा	आध्माक	प्नतबनि	लगाइएका	देश	रा	तसे्ा	पषिहरूसँग	अिधिककृ त	वयापार	गददैिौं।	संय््त	
राजय	अमेररकामा	आिार	िएको	कमपिी	िएको	िाताले	हामी	संय््त	राजय	अमेररकाले	सम्माि	िगिने	
बहहषकारहरूमा	सहिागी	ह्ि	स्दैिौं।		

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
नि्यम ्पालिा गि्नुिोस।्	तपाईंको	पदीय	कजममेरारीअनतगमात	कमपिीका	सामाि	(कचचा	पदा्मा,	तयार	
उ्पादि,	प्रद्मािा्मक	रसत्,	उपकरणहरू	आहद	लगायत),	वयक्त,	सेरा,	प्वरधि,	म्द्ा	रा	जािकारी	
अनतरामाकषरिय	सीमापार	सािने	काम	समारेश	ह्न्छ	ििे	तपाईंले	आफूले	वयापार	गिने	देशको	वयापाररक	काि्ि	
त्ा	नियमहरू	ब्झकेो	र	्यसको	पालिा	गिने	क्रा	निकशचत	गि्माहोस।्	एकिनदा	बढी	देशका	काि्िहरू	लागू	
ह्ि	स्िेतफमा 	सचेत	रहि्होस।्	हाम्ा	कारोबारहरूको	अकनतम	प्योग	र	अकनतम	प्योगकतामा	धचनि्होस	्र	कर	
त्ा	श््कहरू	घराउिका	लाधग	लागू	ह्िस्िे	योजिाहरूका	बारेमा	जािकार	रहि्होस।्

अकको एक ््घडँककी
व्या्पाररक प्रनतबनििरूसमबनिरी िरीनत

बहिषकारववरोिरी िरीनत

आ्यात/नि्यानुतसमबनिरी िरीनत

प्रक्रि्या बबन््
तपाईंका	दानय्रहरू	सय्ं्त	राजय	अमेररकाका	वयापाररक	
प्नतबनिहरूसँग	समबकनित	र	सयं्् त	राजय	अमेररकाबाहेक	अनय	
देशका	सरकारहरूले	लाग	ूगिमा	स्िे	िएकाले	अनतरामाकषरिय	वयापाररक	
समहूको	इनरिािेर	साइर	मा	गएर	नतिीहरूबारे	्प	जािकारी	प्ापत	
गिमा	सक्कन्छ।

तपाईं	क्ि	ैसमझझौता	लेखदै	ह्िह््न्छ	ििे	हाम्ा	मािक	आयात/नियामात	
र	वयापारका	प्नतबनिसमबनिी	खण्डहरूको	प्योग	गिमा	र	आफूलाई	
सहायता	चाहहएको	बेला	हाम्ो	अनतरामाकषरिय	वयापार	समहूमा	सलंगि	
ह्िे	क्रा	सन्िकशचत	गि्माहोस।्

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	म	एउरा	कमपिीको	अमेररकाबाहहर	अरकस्त	सघि	आपूनतमा	वरिागको	सोभसमाङ	रोलीको	एक	सदसय	हँ्	र	मलाई	

इरािको	आपूनतमाकतामाबार	अभमलो	चेरीहरू	खररद	गिमा	िनिएको	्छ।	उ्त	आपूनतमाकतामालाई	“रोक	लगाइएको	वयक्त”	
ििी	तोक्कएको	्छ	र	उ्त	वयक्तको	िाम	संय््त	राजय	अमेररकाको	वरशषे	रूपमा	तोक्कएको	वयक्तको	सूचीमा	
्छ।	मलेै	काम	गिने	्ठाउँ	संय््त	राजय	अमेररकािनदा	बाहहर	रहेको	म	संय््त	राजय	अमेररकाको	िागररक	ििएको	
हँ्दा,	के	मलेै	उ्त	वयक्तबार	यो	उ्पादि	खररद	गिमा	भमन्छ?	भम्दैि	ििे	के	मलेै	मेरो	कमपिीको	तफमा बार	क्िै	
सरतनत्र	तसे्ो	पषिमाफमा त	यो	रसत	्भलि	स्््छ?		

उ.	 	स्ि्ह्नि।	हाम्ो	वयापाररक	संहहतासमबनिी	िीनत	र	काि्िले	सब	ै“अमेररकी	वयक्तहरू”	लागू	वयापाररक	
संहहतासमबनिी	काि्ि	र	नियमहरूको	पालिा	गिमा	अनिरायमा	्छ	िनिे	क्रा	सपषर	पा्छमा।	सामानय	रूपमा	क्िै	
अमेररकारासीको	पररिाषा	िनिाले	ज्ि	्ठाउँका	िएपनि	हाम्ो	कमपिी	र	यसका	कामदारहरू	प्छमाि।्	यसबाहेक,	 
तसे्ो	पषिलाई	हाम्ो	तफमा बार	यो	खररद	गिने	अि्मनत	हदि्	ििेको	हाम्ो	िीनत	र	काि्िको	उ्लङघि	ह्िे्छ।

प्र.		 	आफिो	देशमा	कसरम	श््क	नतिमाबार	बचिका	लाधग	एक	अनतरामाकषरिय	ग्ाहकले	मलाई	कमपिीका	उ्पादिहरू	
मेक्सकोमा	उ्पाहदत	ह्ि	्ििी	लेखखएको	उ्पक्तसमबनिी	घोषणा	रा	प्माणपत्रमा	हसताषिर	गिमाका	लाधग	अि्रोि	
गि्माियो।	उ्त	उ्पादिलाई	बोतलमा	ििने	काम	मेक्सकोमा	गररएको	हो	िनिे	मलाई	्ाहा	्छ	तर	उ्पादि	
प्क्रियाबारे	मलाई	्ाहा	्ैछि।	के	म	उ्पक्तको	घोषणा	/	प्माणपत्रमा	हसताषिर	गिमा	स्््छ?	

उ.	 	अनतरामाकषरिय	कपपोरेर	वयापार	समूहको	पूरमा	सरीककृ नत	भलएर	मात्र।	उ्पक्तको	घोषणा	प्माणपत्रलाई	स्ािीय	त्ा	
अनतरामाकषरिय	काि्िदरारा	नियमि	गररन्छ	र	स्ावपत	नियमहरूको	समूहअनतगमात	प्शोिि	प्क्रियाको	वरसतकृत	
वरशलेषण	आरशयक	प्छमा।	हामी	आयातकतामा	रा	नियामातकतामा	ििए	तापनि	क्िै	गलत	प्माणपत्रलाई	िनसार	
अधिकारीहरूले	झ्ठ्ो	घोषणा	गरेको	मानि	स््छि	्र	यसले	कमपिीलाई	चकपो	जरररािा	त्ा	सजायकँो	िाधगदार	
बिाउि	स््छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  अरूसँग ननष्पक्ष व्यवहार गन्नुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	घ्सखोरी	सहि	गददैिौं

सिजरीकरण भ््तािरीिरू िगि्नुिोस।् सिजरीकरण 
(वा “््घस”) भ््तािरी	ििेको	कागजी	प्क्रिया	अनघ	
बढाउिे,	पत्राचार	गिने,	फोि	ज्डाि	गिने	रा	बबज्ली	
चाल्	गिने	जसता	कायमाहरू	न्छरो	गराउिका	लाधग	
सरकारी	अधिकारीलाई	हदइिे	सािो	ि््तािी	हो।	
रकमको	मात्रा	जनतस्कै	होस,्	उ्त	देशको	चलि	
जसतोस्कै	होस,्	हामी	उिीहरूलाई	पैसा	नतिने	
काम	गददैिौं।	

कम्पिरीको तफनु बार व्या्पार गिने मानछेिरूको 
िकमा नि?	एउरा	कमपिीको	रूपमा	हामी	आफिा	
कममाचारीहरूले	गिने	कायमाका	लाधग	मात्र	ििई	
हाम्ो	कमपिीको	प्नतनिधि्र	गिने	जोस्कैले	गिने	
कायमाको	कजममेरार	ह्न्छौं।	्यसकारण,	तपाईं	तसे्ा	
पषिहरूलाई	निय््त	गिमामा	कजममेरार	ह्ि्ह्न्छ	
ििे	हाम्ा	उधचत	सारिािीका	प्क्रियाहरूको	
पालिा	गि्माहोस।्	यसगैरी,	तपाईं	तसे्ा	पषिहरूको	
वयरस्ापि	गिमाको	लाधग	कजममेरार	ह्ि्ह्न्छ	
ििे	नतिीहरूको	कामको	निगरािी	गिमाहोस,्	
क्िै	घ्सखोरी	देखि्ियो	रा	िएको	ह्िस्िे	शङका	लागिासा्	आराज	उ्ठाउि्होस	्र	आचारिीनत	त्ा	
अि्पालि	कायामालयलाई	ररपोरमा	गि्माहोस।्

िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
हाम्ो	सफलता	कहह्य	ैअिनैतक	या	गैरकािूिी	वयरहारमा	ििई	उ्पादिहरूको	ग्णसतरमा	आिाररत	ह्न्छ।	
हामी	घ्सखोरी	रा	भ्रषराचार	सहि	गददैिौं।	्यसगैरी	हामी	वयापार	हाभसल	गिमा,	वयापार	जारी	राखि	रा	
अि्धचत	लाि	प्ापत	गिमा	क्ि ै्पनि मूल्यवाि धचजबबज	कहह्य	ैसरीकार	गददैिौं।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
हाम्ो	वयापारमा	सफल	ह्िे	प्यासमा	तपाईंलाई	घ्स	हदि	रा	सरीकार	गिमा	लगाइि	स््छि।्	यसो	
िगि्माहोस।्	घ्सखेरीसमबनिी	काि्िको	उ्लङघि	गि्माको	िनतजा	–	तपाईं	र	तपाईंको	कमपिीको	लाधग	
गमिीर	ह्िस््छ।	बबरिी	गिने	रा	ग्ाहकप्नत	रफादारी	कायम	राखिे	एक	मात्र	तररका	्घ्सखोरी	बापतको	
ि््तािी	हो	ििे	्यहाँबार	निसकि्होस	्–	यसतो	तररकाबार	प्ापत	गररिे	वयापार	हाम्ो	मू्यमानयता	
आिाररत	रा	हामीले	चाहेको	वयापार	होइि।	

आफूले	वयापार	गिने	्ठाउँमा	घ्सखोरीवररोिी	र	भ्रषराचारवररोिी	काि्िको	पालिा	गि्माहोस,्	सा्ै	स्ािीय	
काि्िले	अि्मनत	हदयोस	्रा	िहदयोस,्	अरूको	निणमाय	रा	कायमाहरूलाई	गलत	ढंगले	प्िारमा	पािने	क्िै	पनि	
मू्यराि	धचजबबज	प््यषि	रा	अप््यषि	ढङगले	प्सतार,	ि््तािी,	ि््तािी	गिने	रा	सरीकार	गिने	प्नतज्ा	
िगि्माहोस।्	

केही	देशका	काि्िले	सरकारी अधिकारी	लाई	घ्स	हदि्	रा	सरकारी	अधिकारीबाहेकको	वयक्तलाई	घ्स	
हदि्लाई	बेगलाबेगल	ैरूपमा	हे्छमाि।्	तर	हाम्ो	लाधग	यी	दई्मा	केही	भिनिता	्ैछि।	घ्सबापत	ि््तािी	हदिे	
कायमा	–	उ्त	वयक्त	जोस्कै	होस	्–	प्नतबकनित	्छ।

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
्घ्सखोरी ्पतता लगाउि भस्ि्िोस।्	घ्सहरू	िेरै	प्कारका	ह्न्छि	्र	नतिीहरू	सिैं	सपषर	हँ्दैिि।्	क्िै	
निणमाय	रा	अि्कूल	वयरहार	गरेबापत	उपहार,	जाधगर	भमलाइहदिे	बाचा,	यात्राको	प्सतार,	चनदा	रा	दाि	–	
जसता	क्िै	पनि	क्राहरू	हदिे	प्सतार	राखखएको	खण्डमा	ती	सबैलाई	घ्सखोरीका	रूपमा	ब्झि	सक्कन्छ।

सवनुप्रथम आवश्यक सवरीककृ नतिरू मागि्िोस ्र प्रापत गि्नुिोस।्	क्िै	पनि	मू्यराि	धचजबबज	सरीकार	
गि्माअनघ	हाम्ा	िीनतहरू	हेि्माहोस	्र	के	गिने	िनिेमा	निकशचत	ह्ि	िसकेमा	मद्दत	मागि्होस।्	सरकारी	
अधिकारीलाई	मू्य	िएको	क्िै	पनि	क्रा	हदि	उपय््त	सरीककृ नत	प्क्रियाहरूको	पालिा	गि्मा	आरशयक	
ह्न्छ।	हाम्ा	िीनतहरूले	क्िै	प्सतार	हदिका	लाधग	अि्मनत	हदिे	िएमा	ि््तािी	रा	खचमाको	श्द्	र	पूणमा	
अभिलेख	राखि्होस।्

्यो क्रा ववचार गि्नुिोस ्

“ िन्ा िमानि्िोस,् ्यो ्ेशमा व्या्पार गिने भिेकै 
्यसगैरी िो।”

“ ्यो भ््तािरीका लाधग सवरीककृ नत भलइराखि् ्प द्ैि।”

“ ्यसो राजिरीनतक चन्ा ह््यो भिे  
काम अभल नछरो अगाड्ड बढि स्छ।”

यसता	प्कारका	हरपपणीहरू	स्निरहि्िएको	्छ?	
पखमाि्होस	्र	मद्दत	मागि्होस।्	यो	क्रा	अरिै	
रा	अिनैतक	जसतो	स्निन्छ	ििे	यो	प्कै	पनि	
्यसतो	ह्ि्प्छमा।

अकको एक ्घ्डँककी
्घ्सखोरीववरोिरी िरीनत

आ्पूनत नुकतानुका लाधग व्यावसान्यक 
आचार संहिता

प्रक्रि्याको ववन््
सरकारी	अधिकारीलाई	क्िै	पनि	मू्यराि	धचजबबज	
हदि्अनघ	कमपिीको	काि्िी	स्लाहकारको	भलखखत	
सरीककृ नत	भलि्	आरशयक	ह्न्छ	र	यसलाई	हाम्ा	खाता	र	
अभिलेखहरूमा	अनिरायमा	रूपमा	सही	ढङगले	अभिलेख	
राखि्प्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  अरूसँग ननष्पक्ष व्यवहार गन्नुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	भित्री	सूचिाहरूका	आिारमा	वयापार	गददैिौं
त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
कसता	खालका	जािकारीहरू	भित्री	जािकारी	ह्ि	्िनिे	क्रा	्ाहा	पाउि्होस।्	यसका	उदाहरणहरूमा	
निमि	क्राहरूसमबनिी	मह््रपूणमा,	गैर-सारमाजनिक	जािकारी	प्छमाि:्

 » क्ि ैमिततव्पूणनु मजनुर वा अधिग्िण 

 » ििातमक वा ऋणातमक आ्यसमबनिरी जािकारी वा मात्राका ्पररणामिरू 

 » मिततव्पूणनु ग्ािक वा आ्ूपनतनुकतानुको िाफा वा िो्साि

 » नि्यामक निका्यको ववचारािरीि कारबािी 

 » नि्यनत्रण वा वररष्ठ व्यवसथा्पिमा भएको ्पररवतनुि 

 » मिततव्पूणनु म्द्दामाभमला 

 » ि्याँ उत्पा्ििरू, आह्।  

सर्क्षितसाथ क्म बढाउिि्ोस।्	तपाईं	क्ि	ैजािकारी	
मह््रपणूमा	हो	रा	गरै-सारमाजनिक	भित्री	जािकारी	हो	
िनिेमा	सन्िकशचत	ह्िह््नि	ििे	यसलाई	यो	जसतो	्छ	
्यसत	ैवयरहार	गि्माहोस	्र	प्क्रिया	अनघ	बढाउि्िनदा	पहहले	
कम्पिरीको कािि्री सललािकार	रा	सधचव को का्यानुल्यलाई 
यसबारे	सोधि्होस।्

िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू 
मिततव्पूणनु, गैर-सावनुजनिक (“भभत्ररी”) जािकारी	को	उपयोग	गरी	धितोपत्रहरू	खररद	रा	बबरिी	गि्मा	
अनयायपूणमा	ह्ि्का	सा्सा्ै	–	अरैि	कायमा	पनि	हो	–	उ्त	कमपिीमा	यी	हाम्ा	कामहरू	िएकाले	हामीलाई	
्ाहा	ह्िस््छ।	हामी	काि्िको	पालि	ग्छछौं	र	सबलेै	समाि	नियमको	आिारमा	लगािीसमबनिी	निणमायहरू	
भलि्प्छमा	िनिे	वरशरास	गदमा्छौं,	्यसकारण	हामी	भित्री	जािकारीमा	वयापार	गददैिौं	रा	अरूले	वयापार	
गलामाि	्ििेर	नतिीहरूलाई	्छाडदैिौं।	भित्री	वयक्तको	सरा्मालाई	उ्त	वयक्तमाध्	वरशरासय््त	कजममेरारी	
िएको	संस्ाको	सरा्मालाई	िनदा	बढी	मह््र	हदिे	ह्िाले	भित्री	जािकारीका	आिारमा	गररिे	वयापार	
अनयायपूणमा	ह्न्छ।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं 
हामीलाई	हाम्ो	कमपिी	रा	हामीले	वयरसाय	गिने	अनय	संग्ठिहरूको	बारेमा	बाहहर	सारमाजनिक	रूपमा	्ाहा	
ििएका	जािकारी	्ाहा	ह्न्छ।	यसतो	जािकारी	अरूलाई	्ाहा	हँ्दो	हो	त	यसले	कमपिीको	सेयर	रा	अनय	
धितोपत्रहरू	क्कनिे	रा	बेचिे	िेरै	लगािीकतामाहरूको	निणमायमा	प्िार	पािमा	स््छ।	यसता	जािकारी	्ाहा	ह्ि्ले	
गदामा	हामी	“भित्री	मान्ेछहरू,”	हौं	र	भित्री	जािकारीका	आिारमा	वयापार	गि्मा	काि्िवररोिी	काम	हो।

अकको एक ्घ्डँककी
भभत्ररी व्या्पारसमबनिरी िरीनत

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	मलेै	हाम्ो	कमपिीले	सािो,	सारमाजनिक	रूपमा	सेयर	खररदबबरिी	ह्िे	पेय	कमपिीलाई	अधिग्हण	गिनेबारे	वरचार	

गददै्छ	िनिे	क्रा	्ाहा	पाएको	््छ।	मेरो	िाइले	िखमारै	जाधगर	ग्माएको	्छ	र	उसलाई	आफिो	परररार	पा्िका	
लाधग	पसैाको	्ूठलो	आरशयकता	्छ।	के	म	उसलाई	यो	क्रा	िनि	स्््छ,	जसले	गदामा	उसले	अधिग्हण	अनघ	िै	यो	
कमपिीको	सेयर	प्ापत	गिमा	सकोस?्	आखखर	यो	कायमाले	मलाई	वयक्तगत	रूपमा	लाि	ह्िे	पनि	होइि।

उ.	 	स्ि्ह्नि।	मह््रपूणमा	गैर-सारमाजनिक	जािकारीको	उपयोग	गरी	वयापार	गि्मा	अरिै	ह्ि्का	सा्ै	संहहताको	
उ्लङघि	हो,	चाहे	्यो	यो	कमपिीको	सेयर	होस	्रा	अकपो	कमपिीको।	नियमहरूले	तपाईंलाई	सेयर	क्कनि	रा	
बेचिबार	मात्र	रो्िे	ििई	अरूलाई	यसतो	जािकारी	हदिबार	समेत	रो््छ।	आफिो	िाइ	रा	अरू	कसैसँग	उ्त	
जािकारी	आदाि-प्दाि	िगि्माहोस।्	तपाईंसँग	अनतर्त	प्शिहरू	िएको	खण्डमा	आफिो	सथािरी्य आचारिरीनत 
अधिकारी,	आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्य,	इधथ्सलाइि	रा	सधचवको का्यानुल्यमा	समपकमा 	गि्माहोस।्	

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  अरूसँग ननष्पक्ष व्यवहार गन्नुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	गोपिीयतासमबनिी	काि्िहरूको	पालिा	ग्छछौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू
क्िै	पनि	राम्ो	समबनिको	मूल	आिार	ििेको	वरशरास	िै	हो।	हाम्ा	ग्ािक	र	उपिो्ताहरूले	हामीसँग	
वयापार	गदामा	उिीहरू	हामीलाई	आफिो	वयक्तगत	जािकारी	रा	तेस्ा	पषिहरूको	वयक्तगत	जािकारी	
प्दाि	ग्छमाि।्	हाम्ा	कममाचारीहरू	कमपिीमा	प्रेश	गदामा	पनि	्यही	ग्छमाि।्	हामी	हाम्ा	ग्ाहक,	उपिो्ता	
त्ा	कममाचारीको	क्िै	पनि	वयक्तगत	जािकारी	केरल	रैि	वयापाररक	उद्देशयको	लाधग	मात्र	सङकलि	
गिने,	प्योग	गिमा	त्ा	प्शोिि	गिने	र	यसलाई	समिावरत	हािी,	दर्ुपयोग	रा	ख्लासा	ह्िबार	जोगाउिे	
कजममेरारी	त्ा	दानय्र	भलन्छौं।

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं
वयक्तगत	जािकारी	स्रक्षित	राखि्	हाम्ा	कममाचारी,	वयरसाय	र	हाम्ो	प्नतष्ठाको	लाधग	मह््रपूणमा	्छ।	
हामी	यस	कजममेरारी	बहि	ग्छछौं	र	क्िै	वयक्तको	पहहचाि	ह्िे	रा	पहहचाियोगय	वयक्तसँग	समबकनित,	
वयक्तगत	जािकारी	(PI)	पनि	िनििे	वयक्तगत	जािकारीको	स्रषिा	गिमा	आरशयक	काि्िको	पालिा	
ग्छछौं।	केही	निकशचत	PI	संरेदिशील	ह्िस््छ	र	प्चभलत	काि्िअि्सार	यसको	अनतरर्त	सतरको	स्रषिा	र	
हेरवरचार	गिमाका	लाधग	उचचसतरको	कतमावयनिष्ठता	आरशयक	प्छमा	िनिे	क्रा	्ाहा	पाउि्होस।्	

कमपिीका	्प््	ैकममाचारीहरू	PI	(सरेंदिशील	वयक्तगत	जािकारीलगायत)	लाई	आफिो	कामको	अशंका	
रूपमा	भलएर	काम	ग्छमाि।्	तपाई	तीमधये	एक	ह्िह््न्छ	ििे	यस	जािकारीको	पहँ्च,	स्ािानतरण	र	प्योगका	
समबनिमा	कमपिीका	िीनतहरू	राम्ोसँग	पालिा	गरेर	यसलाई	सर्क्षित	राखि्होस।्	PI	अनतगमात	जोसकै्	
वयक्तका	निमि	प्कारका	जािकारी	प्छमाि:्

 » इमेल ्ेठगािािरू 
 (वयारसानयक	इमेल	्ेठगािाहरूसहहत)

 » रेभलफोि िमबरिरू

 » कमनुचारीको ID िमबर

 » IP ्ेठगािािरू

 » रेिड्डर का्डनुसमबनिरी जािकारी

 » ववततरी्य जािकारी

तपाईं	आफू	क्िै	प्कारका	PI	को	वयरस्ापि	गददै््छ	रा	आफिो	प्योग	कमपिीका	िीनत	त्ा	
कायमावरधिहरूअि्सार	िएको	्छ	क्क	्ैछि	िनिे	क्रामा	स्निकशचत	ििएको	खण्डमा	आफिो	वयरस्ापकलाई	
सोधि्होस	्रा	गोपिीयता	कायामालयमा	समपकमा 	गि्माहोस।्	

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
त्पाईंले ्यसको प्र्योग गि्नु्पिने भएमा साविािरी्ूपवनुक प्र्योग गि्नुिोस।्	रैि	वयारसानयक	उद्देशयहरूका	
लाधग	मात्र	PI	को	सङकलि	गि्माहोस,्	सङकलि	गररएको	उद्देशयका	लाधग	मात्र	यसको	प्योग	गि्माहोस।्	
तपाईंलाई	आफिो	काम	गिमा	आरशयक	पिने	सीभमत	मात्राको	PI	माध्	मात्र	पहँ्च	गि्माहोस	्र	आफिो	काम	
पूरा	गिमा	आरशयक	पिने	अनय	प्ाधिककृ त	वयक्तसँग	जािकारी	हदि	आरशयक	पिने	आिारमा	मात्र	आदाि-
प्दाि	गि्माहोस।्	हाम्ो	कमपिीबाहहरका	क्िै	अिधिककृ त	वयक्त	रा	आफिो	काम	पूरा	गिमा	यसता	जािकारी	
िचाहहिे	कमपिीभित्रकै	वयक्तसँग	पनि	यो	जािकारी	कहह्यै	आदाि-प्दाि	िगि्माहोस।्	

आफिो सिकमगीिरूलाई जोगाउि्िोस।्	तपाईं	कहह्यै	पनि	आफिो	PI	को	ख्लासा	गि्माहँ्दैि।	तपाईंका	
सहकमशीहरूलाई	पनि	सोही	क्रा	लागू	ह्न्छ।	तपाईंले	आफिो	PI	स्रक्षित	राखे	जसत	ैउिीहरूको	PI	पनि	
जािाजाि	रा	िूलरश	ह्िस्िे	ख्लासाबार	स्रक्षित	राखि्होस।्	तपाईंले	यो	जािकारीको	सा्मा	काम	
गरेको	बेला	रा	िूलरश	देखि्िएको	खण्डमा	्यसलाई	आफूले	सकेसमम	सही	तररकाले	वयरस्ापि	
गि्माहोस	्र	जहहलेपनि	काम	गदामा	्डरेाको	गोपिीयता	र	स्रषिासमबनिी	काि्िहरूको	पालिा	गररराखि्होस।्

आफिा ग्ािक र उ्पभो्तािरूलाई स्रक्षित राखि्िोस।्	हामी	हाम्ो	ग्ाहक,	उपिो्ता	र	अनय	तसे्ो	
पषिहरूको	PI	को	स्रषिा	गिने	कायमामा	प्नतबद्	्छौं।	PI	को	वयापक	प्योगका	लाधग	हाम्ो	कमपिीको	
गोपिीयता	िीनत	्छ।	यसबाहेक,	हामी	अिधिककृ त	ख्लासाबार	PI	को	संरषिण	गिमा	र	PI	समबनिी	निष्ठा	
र	उपलबिताको	स्निकशचत	गिमाका	लाधग	हाम्ा	काि्िी	दानय्रहरूको	पालिा	गदमा्छौं।

अकको एक ्घ्डँककी
गो्पिरी्यता िरीनत

आफैँ सँग
सोधि्िोस ्
प्र.	 	कोही	वयक्तले	मलाई	िूलरश	िाम,	सरकारी	आइ्डी	र	

पासपोरमा	िमबरहरू	समारेश	िएको	मािरअधिकारसमबनिी	
प्नतरेदिको	इमेल	प्ठाउि्ियो।	मलेै	यसलाई	बनद	गरेर	
आफूले	उ्त	प्नतरेदि	हेरेको	क्रा	बबभसमाए	मात्र	प्ग्छ?	

उ.	 	पग्दैि।	यसमाध् 	तपाईंले	पहँ्च	राखि	स्िि्एको	ध् यो	ििे	अरू	
जोसकै्ले	पनि	उधचत	अधिकारबबि	ैरा	यो	क्रा	जानि	आरशयक	
िह्िे	वयक् तले	पनि	यसमाध् 	पहँ्च	राखि	स््छि।्	उपय्् त	
काि्िी	स्रषिाहरू	अपिाइएको	क्रा	सन्िकशचत	गिमामा	मद्दतका	
लाधग	privacypolicy@coca-cola.com,	कम्पिरीको 
काि्िरी सललािकार	रा	आचारिरीनत तथा अि््पालि का्यानुल्यमा	
समपकमा 	गि्माहोस।्

 » मेड्डकल जािकारी

 » ्पाररवाररक स्स्यका िामिरू

 »  िाम तथा सरकारी ्पररच्य्पत्र सङख्या

 »  उ्पभो्ताका बािरी तथा जिसाङजख्यक 
सूचिाजसता निजशचत जािकारीको 
सं्योजि

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  अरूसँग ननष्पक्ष व्यवहार गन्नुहोस ्

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमािवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी

जािकारीको 
फोहरा
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सम््ा्यप्रनतको 
िाम्ो जजममेवारी
हामी	अरूलाई	सहायता	गददै	र	हाम्ो	संसारमा	
एउरा	सकारा्मक	्छाप	्छोडदै	एउरा	रोलीका	

रूपमा	भमलेर	काम	ग्छछौं।

िामरी मािव अधिकारको सममाि गछछौं 

िामरी आफिो ्ान्यतवबोिको भाविा ्ेखाउँछौं

जािकारीको 
फोहरा
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अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे
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हामी	मािर	अधिकारको	सममाि	ग्छछौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू
मािर	अधिकारको	सममाि	कमपिीको	आिारितू	मानयताहरूमधये	एक	हो।	हाम्ा	कारबाही	र	
िीनतहरूमाफमा त	हामी	हाम्ो	कममाचारी,	आ्ूपनतनुकतानु	र	सरतनत्र	बोरलरहरूसँगको	हाम्ो	समबनिमा	
वयापार	र	मािर	अधिकारसमबनिी	सय्ं्त	राषरि	सघंका	मागमादशमाक	भसद्ानतहरू	कायम	राखेर	मािर	
अधिकारको	सममाि	र	बढारा	हदिे	प्यास	ग्छछौं।	हाम्ो	उद्दशेय	ििेको	हामीले	काम	गिने	समद्ायभित्र	
मािर	अधिकारको	अरस्ामा	सि्ार	्याउिमा	मद्दत	गि्मा	हो।	हामी	सब	ैकममाचारी,	बोरभलङ	साझदेार	
र	आपनूतमाकतामाहरूले	आफिा	वयापाररक	कारबाहीहरूमाफमा त	मािर	अधिकारको	उ्लङघि	िगिने	रा	
्यसमा	योगदाि	िपय्ामाउिे	आशा	ग्छछौं।	

मािर	अधिकारमा	हाम्ो	सलंगिताको	ढाँचा	ििेको	निमि	वरषयहरू	समारेश	गिने	कोका-कोला	
कमपिीको	मािर	अधिकारसमबनिी	िीनत	हो:

 » मािव अधिकारको सममाि

 » सम््ा्य तथा सरेकिोल्डरको संलगिता

 » वववविता तथा समावेशरीता 

 » सङग्ठि र सामूहिक रू्पमा क्रा राखिे सवतनत्रता

 » स्रक्षित र सवसथ का्यनुसथल

 » का्यनुसथलको स्रषिा

 » बल्पूवनुक काममा लगाइिे का्यनु र मािव तसकरी

 » बालश्रम

 » काम गिने अवधि, भतता तथा लाभिरू

 » भूभम अधिकार र जलस्ोत 

 » सवसथ जरीविशैली 

 » कमनुचारीिरूको लाधग मागनुनि न्ेशि र प्रनतवे्ि

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं
 »  हाम्ो	मािर	अधिकारसमबनिी	िीनत	अि्कूल	ह्िे	गरी	आफिो	कामको	एक	अशंका	रूपमा	मािर	
अधिकारको	सममाि	गि्माहोस।्	मािर	अधिकारलाई	आफिो	वयरहारको	म्खय	अशं	बिाउि्होस	्र	
“सममाि”	ििेको	कसतो	ह्न्छ	िनिे	क्रा	देखाउि्होस।्	

 » 	आपूनत माकतामा,	ग्ाहक,	सम्दाय	त्ा	तपाईंको	कामकारबाही	र	्छिोरहरूबार	प्िावरत	ह्िे	क्िै	
अनय	समूहसँग	वयरहार	गदामा	तपाईंले	आफिा	सहकमशीसँग	वयरहार	गदामा	अपिाउिे	मािर	
अधिकारकै	मािक	अपिाउि्होस।्	

 » 	आफिो	क्रियाकलाप	र	निणमाय	गिने	रिममा	मािर	अधिकारको	चशमा	लगाउि्होस,्	वरशषेगरी	
ियाँ	वयारसानयक	प्क्रिया,	अधिग्हण	रा	साझेदारी	गिनेबारे	वरचार	गरररहेका	बेला	यसो	गि्मा	
आरशयक	ह्न्छ।	

 » 	हामीसँग	काम	गिने	बबरेिताहरू	कमपिीको	आपूनतमाकतामाका	लाधग	मागमादशमाक	भसद्ानतहरूको	पालिा	
ग्छमाि	्िनिे	क्रा	स्निकशचत	गि्माहोस।्

 » 	घरिा	घटि्अनघ	ि	ैसक्रिय	ह्ि्होस।्	मािर	अधिकारसमबनिी	जोखखमहरू	क्िै	पनि	देशमा	र	
क्िै	पनि	सनदिमामा	देखा	पिमा	स््छि,्	्यसैले	ियाँ	रा	उ्पनि	िइरहेका	जोखखमबारे	सतकमा 	
ह्ि्होस।्	तपाईंले	मािर	अधिकार	उ्लङघिको	समिावरत	घरिाबारे	्ाहा	पाउि्िएको	खण्डमा	
्यसबारे	त्रुनत	ैररपोरमा	गि्माहोस।्	तपाईं	कमपिी	वयरस्ापिको	उचच	तह,	मािव संसािि 
ववभाग,	कम्पिरीको काि्िरी सललािकार	रा	इधथ्सलाइिमाफमा त	भसिै	ररपोरमा	गिमा	स्ि्ह्न्छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  समु्ा्यप्रनतको हाम्ो जिमममेवारी

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	मािर	अधिकारको	सममाि	ग्छछौं	रिमश
त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?
मागन्ु शनुि खोजिि्ोस।्	तपाईं	क्ि	ैवरशषे	पररकस्नतमा	क्ि	ैनिकशचत	अधिकारले	के	क्रा	जिाउँ्छ	िनिेबारे	अनिकशचत	
ह्िि्एको	खण्डमा	क्ि	ैकायमा	गि्माअनघ	humanrights@coca-cola.com	मा	इमेल	गरेर	कायमास्लका	
वरशरवयापी	अधिकारहरू	रोलीसँग	परामशमा	भलिह्ोस।्	अकपो	एक	घ्डँकी	िामक	सतमिमा	सचूीककृ त	गररएका	कमपिीका	
मािर	अधिकारसमबनिी	स्ोतहरूको	प्योग	गि्माहोस।्	मािर	अधिकारको	उ्लङघिसमबनिी	आरोपहरू	सहंहतािनदा	
बेगल	ैअिस्निाि	र	प्शाभसत	गररि	स््छि।्

अकको एक ्घ्डँककी
मािव अधिकारसमबनिरी िरीनत

आ्ूपनतनुकतानुिरूका लाधग मागन्ु शनुक भसद्ानतिरू

मािव अधिकारको ्यथोधचत तत्परतासमबनिरी 
जाँचसूचरीिरू

का्यानुनव्यिका मागनुनि न्ेशििरू

का्यानुनव्यिका रिममा उ्प्योगरी ि्िे अन्य स्ोतिरू

आफैँ सँग 
सोधि्िोस ्
प्र.	 	म	कसरी	मेरो	दैनिक	कामकारबाहीका	रिममा	मािर	

अधिकार	लागू	गिमा	स्््छ?	

उ.	 	हरेक	हदि	आफिो	कायमास्लमा	रहँदा	तपाईंका	
कामकारबाही	र	तपाईंका	योजिाहरू	लगायत	
तपाईंले	गिने	कायमाहरूले	मान्ेछहरूमा	पािने	
प्िारबारे	मिि	गि्माहोस।्	तपाईंलाई	आफिा	
कायमाहरूले	कमपिीभित्र	रा	बाहहरका	कसैलाई	
िकारा्मक	प्िार	पारेको	ह्िस््छ	जसतो	
लाग्छ	ििे	तपाईंले	कमपिीलाई	मािर	अधिकार	
उ्लङघिको	जोखखममा	पाददै	ह्ि	स्ि्ह्न्छ।	मािव 
अधिकारसमबनिरी िरीनतको	पूणमापा्ठमा	उ्लेख	
गररएबमोकजम	मागमादशमाि	खोजि्होस।्

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  समु्ा्यप्रनतको हाम्ो जिमममेवारी

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

जािकारीको 
फोहरा
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हामी	आफिो	दानय्रबोिको	िारिा	देखाउँ्छौं
िामरीले ववशवास राखिे क्रािरू
हाम्ो	कमपिीलाई	क्ि	क्राले	वरशषे	बिाउँ्छ?	यो	हामीले	भसजमािा	गरेका	क्राहरू	मात्र	होइिि–्यो	
त	नतिलाई	भसजमािा	गिने	मान्ेछहरू	र	हामीले	भसजमािा	गरेका	क्राहरू	मि	पराउिे	उपिो्ताहरू	ह्ि।्	
हाम्ा	उ्पादिहरू	ििेका	आफिो	उ्ककृ षर	पषिहरू	संसारिरका	मान्ेछहरूसमम	प्यामाउिमा	प्नतबद्	रहेका	
मान्ेछहरूदरारा	भसजमािा	गररएका	ह्ि।्	हाम्ो	संहहतामा	हाम्ो	कमपिीका	सबै	मह््रपूणमा	िीनतहरू	समारेश	
गिमा	िसक्किे	िए	तापनि	केही	मापदण्डहरू	ििे	संग्ठिका	रूपमा	हामी	को	हौं	िनिे	क्राको	केनद्वरनदम्ा	
रहन्छि	्ज्ि	मापदण्डहरू	संग्ठिका	अनय	िागहरूदरारा	प्शाभसत	ह्िे	पनि	ह्ि	स््छि	्जसत	ैमािर	
अधिकार	िीनत	र	आपूनतमाकतामाका	मागमानिदनेशक	भसद्ानतहरू	जसले	वरशरिरका	मान्ेछ	र	राताररणको	
सममाि	गिने	आिार	स्ापिा	ग्छमा।	

िामरी कसरी ्यो बाचा का्यम राखछौं
हामी	आफू	र	आफिा	आरशयकताहरूिनदा	पर	गएर	अझ	राम्ो	ससंारको	भसजमािा	गिनेनतर	दृकषर	लगाउँ्छौं।	एक	
असल	न्छमेकी	ह्िका	लाधग	हाम्ा	वयारसानयक	निणमायहरूले	सब	ै्ठाउँका	समद्ाय,	राताररण	र	मान्ेछहरूमा	
सकारा्मक	प्िार	पािने	क्रा	सन्िकशचत	गददै	हामी	आफूभित्र	रहेको	उ्ककृ षर	पषि	बाहहर	्याउिे	अपेषिा	राख्छौं।	

एकजिा	कममाचारीका	रूपमा	तपाईंले	ससंारको	अगाड्ड	कमपिीको	प्नतनिधि्र	गि्माह्न्छ	िनिे	क्रा	याद	
राखि्होस।्	तपाईं	हाम्ा	उचच	मापदण्डहरूको	पालिा	गददै,	आफिा	कामकारबाहीका	सा्ै	नतिले	अरूलाई	पािने	
प्िारबारे	सजग	रहँदै	हामीमा	रहेको	असल	िागररकका	चररत्रहरू	प्दशमाि	गिमामा	मद्दत	गिमा	स्िह््न्छ।

त्पाईं अरू के-के गिनु स्ि्ि्नछ?

एक अकानुलाई सममाि गि्नुिोस ्
निष्पषिता, वववविता र समावेशरीतालाई प्रवद्नुि गि्नुिोस।्	हाम्ो	रोलीका	हरेक	सदसय	सममाि	गिमा	योगय	
मख्य	खेला्डी	ह्िह््न्छ।	तपाईं	अरूको	वरवरि	पकृष्ठिभूम,	सीप	र	ससंककृ नतको	सराहिा	गि्माह्न्छ	िनिे	
क्रा	देखाउि्होस।्	कसलैाई	पनि	कहह्य	ैिकारा्मक	वयरहार	गरी	ए्ल	ैिपाि्माहोस	्र	रोजगारीसमबनिी	
सब	ैनिणमायहरूमा	निषपषि	ह्िह्ोस।्	आफिा	निणमायहरूमा	सिैँ	सीप,	योगयता,	कायमाप्दशमाि	र	वयारसानयक	
आरशयकताहरू	जसता	त््रलाई	मात्र	आिार	बिाउि्होस	्–	वयक्तगत	वरशषेताहरूलाई	होइि।	

उत्परी्डििरूबारे चिाखो ि्िि्ोस।् उ्पी्डिका	िेरै	रूपहरू	ह्ि	स््छि	्र	यो	मझौखखक,	शारीररक,	देखि	सक्किे	
रा	यझौिजनय	प्ककृ नतका	ह्िस््छि।्	यसमा	िमकी,	दादाधगरी,	जातीय	अपमाि,	अपमािजिक	सामग्ीको	
आदाि-प्दाि	रा	अपमािजिक	रा	यझौिजनय	च्टक्कला,	हरपपणी	रा	अिर्ोि	गि्मा	पिमास््छ।	

्यसतो का्यनु भ्यो – अब म के गरौं?	तपाईंले	क्ि	ैप्कारका	उ्पी्डि	रा	िेदिार	िएको	देखि्ियो,	
अि्िर	गि्माियो	रा	तपाईंलाई	यसतो	कायमा	िएको	शङका	लागेको	्छ	ििे	–	भसि	ैउ्त	वयक्तसँग	रा	
आफिो	वयरस्ापक,	मािव ससंािि ववभाग,	कमनुचारी समबनि ववभाग,	कम्पिरीको काि्िरी सललािकार 
रा	इधथ्सलाइि	(इध््सलाइिमा	ररपोरमा	गिनेसमबनिी	स्ािीय	नियमबमोकजम)	माफमा त	यसबारे	क्रा	
उ्ठाउि्होस।्	हामी	यसलाई	गमिीरतापरूमाक	भलन्छौं	र	राम्ो	आशयले	ररपोरमा	गिने	जोसकै्	वररूद्	भलइिे	
प्नतशोिलाई	सहि	गददैिौं।	

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  समु्ा्यप्रनतको हाम्ो जिमममेवारी

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
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हामी	आफिो	दानय्रबोिको	िारिा	
देखाउँ्छौं	रिमश
एक असल नछमेककी बनि्िोस ्
मानछेिरूको ख्याल राखि्िोस।्	आफिा	सहकमशी,	आपनूतमाकतामा	र	सरमासािारणहरूको	सर्षिा	गि्माहोस	्र	
कायमास्लको	अरस्ासमबनिी	कािि्हरूको	पालिा	गि्माहोस।्	हाम्ा	आपनूतमाकतामा	त्ा	अनय	वयारसानयक	
साझदेारहरूले	पनि	्यस	ैगिने	सन्िकशचत	गि्माहोस।्

वातावरण सरंषिण गिनुमा िामरीलाई स्घाउिि्ोस।्	स्ोतहरूको	वररेकपणूमा	प्योग	गरेर,	उ्सजमाि	रोकेर,	
रताररणसमबनिी	काि्ि	त्ा	नियमहरूको	पालिा	गरेर	र	हाम्ा	दीगोपिा,	प्िप्माशोिि	त्ा	पि्प्मानत माका	
प्यासहरूमा	हातमेालो	गरेर	आफिो	िागको	िभूमका	नििाउिह्ोस।्	

सम्् ा्यिरूलाई सि्योग गि्नुिोस।्	हामीले	काम	गिने	समद्ाय	र	ससंककृ नतहरूलाई	सममाि	गि्माहोस,्	
नतिीहरूबार	भस्िह्ोस	्र	नतिलाई	सहयोग	गि्माहोस।्	हाम्ो	वयरसायले	समद्ायमा	पािमा	स्िे	िभूममाध्को	
अधिकारलगायतका	प्िारहरू	ब्झिह्ोस।्	वयक्तगत	रूपमा	प्िार	पािमाका	लाधग	कमपिी	सलंगि	रहेका	्प््	ै
सामद्ानयक	पहँ्चसमबनिी	अरसरहरूको	लाि	उ्ठाउिह्ोस।्

मेरा व्यज्तगत राजिरीनतक क्रि्याकला्पिरूको बारेमा नि?	कमपिी	प्चभलत	काि्िबमोकजम	गररिे	
राजिीनतक	क्रियाकलापहरूलाई	प्ो्साहि	ग्छमा;	यदयवप,	हामी	तपाईंको	वयक्तगत	राजिीनतक	
क्रियाकलापका	लाधग	तपाईंलाई	शोिििामा	हदँदैिौं	र	तपाईंले	आफिा	राजिीनतक	क्रियाकलाप	त्ा	
रुधचहरू	अगाड्ड	बढाउिका	लाधग	कमपिीको	प्नतष्ठा	रा	समपक्तहरू	(तपाईंले	कायमास्लमा	हदिप्िने	
आफिो	समयसहहत)	को	प्योग	गि्माहँ्दैि।	तपाईंको	राजिीनतक	आस्ा	रा	राजिीनतक	योगदािसमबनिी	
्छिोरका	कारण	तपाईंको	रोजगारीमा	क्ि	ैअसर	पददैि।	तपाईं	क्ि	ैसारमाजनिक	पद	िारण	गिने	रा	
सरीकार	गिने	योजिामा	ह्िह््न्छ	ििे	तपाईंले	अनिरायमा	रूपमा	कम्पिरीको काि्िरी सललािकार	बार	पूरमा	
सरीककृ नत	भलिप््छमा।	

त्पाईं मेरा ्परो्पकारी क्रि्याकला्पिरूको समथनुि गि्नुि्नछ?	हाम्ो	कमपिी	आफिो	परोपकारी	क्रियाकलापका	
लाधग	धचनिन्छ	र	हामीले	सगं्ठिका	रूपमा	सम्माि	गिने	परोपकारी	सगं्ठि	त्ा	क्रियाकलापहरूको	पहहचाि	
गरेका	्छौं।	हामी	तपाईंलाई	आफिा	लाधग	मह््रपूणमा	यी	रा	अनय	सगं्ठिहरूमा	सलंगि	ह्ि	प्ो्साहहत	
ग्छछौं;	यदयवप	तपाईंले	वयक्तगत	परोपकारी	कामहरू	गदामा	कमपिीभित्रका	रा	हामीले	वयरसाय	गिने	
पषिहरूलाई	दबाब	रा	अि्रोि	िगररकि	आफिो	पसैाले,	आफिो	निजी	समयमा	र	कमपिीको	समपक्तको	
प्योग	िगररकि	गि्माप्छमा।	कमपिीलाई	आधिकाररक	रूपमा	सम्माि	गिमाका	लाधग	अिर्ोि	गदामा	उपय्् त	
प्क्रिया	अरलमबि	गि्माप्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  समु्ा्यप्रनतको हाम्ो जिमममेवारी
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जराफदेहहताको 
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कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 
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हाम्ा	क्राहरू 
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हामी	आफिो	दानय्रबोिको	िारिा	
देखाउँ्छौं	रिमश
जजममेवार भएर सञचार गि्नुिोस ्
सामाजजक सञजाललाई बव्द्मािरी्ूपवनुक प्र्योग गि्नुिोस।् हाम्ो	कमपिीबारे	वरषय	उ्ेठमा	आफू	
कमपिीको	कममाचारी	िएको	तर	तपाईंको	वरचार	तपाईंको	आफि	ैवरचार	हो	–	तपाईं	कमपिीका	तफमा बार	
बो्दै	ह्िह््नि	िनिे	क्रा	आफिा	पोसरहरूमा	सपषर	पाि्माहोस।्	कहह्य	ैपनि	कमपिी,	हाम्ा	ग्ािक,	
आ्ूपनतनुकतानु,	प्रनतस्पिगी	रा	अन्य व्यवसा्यरी साझे् ार	बारे	गोपय	जािकारीको	खल्ासा	िगि्माहोस	्र	्डर,	
त्रास,	उ्पी्डि,	बदमासी	रा	िम्याई	्ठानिि	स्िे	क्राहरू	पोसर	िगि्माहोस।्

मलेै कम्पिरीको तफनु बार बोभलसकेको भएमा के ि्नछ?	तपाईंलाई	पन्छ	गएर	आफूले	क्ि	ैपोसरमा	
कमपिीको	तफमा बार	बोलेको	जसतो	महसस्	िएको	खण्डमा	आफिो	वयरस्ापकलाई	रा	इधथ्सलाइिमा	
समपकमा 	गि्माहोस	्जसले	गदामा	कमपिीले	प्नतक्रिया	हदि	र	ह्ि	गएका	समिावरत	षिनत	कम	गिमा	स््छ।

अकको एक ््घडँककी
समाि अवसर र सकारातमक कारबािीसमबनिरी 
िरीनतगत व्तव्य

आ्पूनत नुकतानुका लाधग व्यावसान्यक आचार संहिता

प्रलोभिववरोिरी िरीनत

राजिरीनतक ्योग्ािसमबनिरी िरीनत

समाजजक सञजालसमबनिरी भसद्ानतिरू 
(्यात्रामा अवजसथत)

आ्पूनत नुकतानुको मागन्ु शनुक भसद्ानतिरू

मािव अधिकारसमबनिरी िरीनत

प्रक्रि्याको ववन््
तपाईंलाई	सञचार	माधयम	रा	कमपिीिनदा	बाहहरका	
ज्िस्कै	वयक्तले	समपकमा 	गरेको	खण्डमा	उ्त	
अि्रोिलाई	कमपिीको	तफमा बार	बो्िे	अि्मनत	
िएका	कोही	अधिककृ त	वयक्तसमषि	लजैाि्होस।्	
उदाहरणका	लाधग,	भमड्डयासमबनिी	अि्रोिहरू	
भमड्डयाका	समबनि	वरिाग	कहाँ	जाि्प्छमा	ििे	वर्तीय	
र	लगािीकतामासमबनिी	अि्रोिहरू	सेयरििी	समबनिी	
सेराहरू	कहाँ	जाि्प्छमा।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  समु्ा्यप्रनतको हाम्ो जिमममेवारी
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जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 
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अकनतम	्ोपा
कोका-कोला कम्पिरी तथा िाम्ो आचार संहिताबारे त्पाईंको प्रनतबद्ताको 
लाधग िन्यवा्। 
सचचा कमनु	का	रूपमा	कोका-कोलाको	प्नतष्ठा	तपाईं	जसतै	हरेक	हदि,	हरेक	कायमामा	र	हरेक	कारोबारमा	
सचचा	कममा	गिने	भमहहिेती	कममाचारीहरूको	कयौं	प्सताले	निमामाण	गरेको	हो।	

पे्रररत रिि्िोस ्र िरेक ह्ि अरूलाई ्पनि पे्रररत गिने क्कभसमले 
काम गि्नुिोस।् 
हाम्ो	संहहता,	आफिो	काममा	लागू	ह्िे	हाम्ा	िीनतहरू	त्ा	काि्ि	र	नियमहरूको	मात्र	ििई	आफिो	
अनतसकरण	पनि	पालिा	गि्माहोस।्	क्िै	क्रा	सही	ििएजसतो	लागेमा	रा	हाम्ो	कमपिी,	हाम्ा	कममाचारी	रा	
हामीले	सेरा	हदिे	वयक्तलाई	जोखखममा	पािमा	स्िे	क्िै	क्राहरू	िएमा	्यससमबनिी	आफिा	समसयाहरूको	
ररपोरमा	गि्माहोस।्	तपाईंले	्यसो	गरी	हाम्ो	िाम	र	प्नतष्ठालाई	जोगाउि्का	सा्ै	आगामी	प्सताका	लाधग	
कोका-कोलाको	यात्रालाई	अझ	राम्ो	बिाउिमा	मद्दत	गि्माह्न्छ।

अरूसँग	निषपषि 
वयरहार	गि्माहोस ्

जािकारीको 
फोहरा

जराफदेहहताको 
प्दशमाि

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारीवरषयसूची जागरूक 

ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे
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जािकारीको फोिरा
हाम्ो	संहहतालाई	जीरिको	एक	अंश	बिाउिमा	
तपाईंलाई	मद्दत	गिमाका	लाधग	उपलबि	गराइएका	 
म्खय	शबदहरूको	पररिाषाका	सा्	ैवयक्त	त्ा	 

स्ोतसाििसमबनिी	जािकारीका	लाधग	यहाँ	हेि्माहोस।्

शब्ावली

स्ोतसािििरू

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी
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शबदारली
अन्य व्यावसान्यक साझे् ारिरू
ग्ाहक	रा	आपूनतमाकतामा	ििी	पररिावषत	िगररएका	सबै	प्कारका	
वयारासानयक	साझदेारहरू	जसमा	वयरसानयक	संघ,	प्नतिा	र	प्ायोजक	
साझदेारहरू	समारेश	ह्िस््छि।्

आचारिरीनत तथा अि््पालि सभमनत
हाम्ो	वयापाररक	आचार	संहहताका	लाधग	कजममेरार	कपपोरेर	प्शासिको	
कायमा	र	अपरेसिहरूको	प्नतनिधि्र	गिने	रररष्ठ	अधिकारीहरू	समारेश	
एक	सभमनत।

आ्पूनत नुकतानु
स्लाहकार,	्ेठकेदार	र	एजेनरहरूलगायत	कमपिीको	उ्पादि	रा	
सेराहरूको	क्िै	बबरेिता।	यो	शबदले	कमपिीले	क्िै	वयरसाय	गिमा	स्रु	
िगररसकेको	िए	तापनि	स्रु	गिनेबारे	सक्रिय	रूपमा	वरचार	गरररहेको	
ज्िस्कै	आपूनत माकतामालाई	पनि	ब्झाउँ्छ।

इधथ्सलाइि 
कममाचारी	र	अनयले	वयारसानयक	आचार	संहहता	रा	अनय	आचारिीनत	
त्ा	अि्पालिसमबनिी	वरषयहरूबारे	प्शिहरू	सोधि	रा	समसया	उ्ठाउि	
स्िे	तसे्ो	पषिदरारा	प्शाभसत	हाम्ो	ररपोहरमाङ	सेरा	हो।	इध््सलाइिले	
यसता	ररपोरमाहरूलाई	अि्मनत	िएका	देशका	मािर	अधिकारसमबनिी	
िीनत	र	कममाचारी	समबनि	समारेश	िएको	वरषयसमबनिी	कलहरू	
उ्ठाउँ्छ।	सब	ैचासोहरू	एउरै	समपकमा समबनिी	जािकारीको	प्योग	गरी	
प्ापत	गररिे	िए	तापनि	मािर	अधिकार,	श्रम	र	कममाचारीसँग	समबकनित	
वरषयहरू	संहहताको	प्क्रियािनदा	बाहहर	गएर	वयरस्ापि	गररन्छ।

कम्पिरीका सम्पजततिरू
यो	शबदले	कमपिीको	पसैा	रा	उ्पादि,	कममाचारीको	कामको	समय	
र	कामको	उ्पादि,	कमपय्रर	प्णाली	र	सफररेयर	र	इले्रिोनिक	र	
सञचार	उपकरण,	फोरोकपी	मेभसि,	कनसरमा	त्ा	खेलक्दसमबनिी	
कायमारिमको	हरकर,	कमपिीको	राहि,	सराभम्रको	जािकारी	र	
कमपिीका	रेि्डमाकमा हरूलगायत	कमपिीको	सराभम्रमा	रहेका	सब	ै
क्राहरूलाई	जिाउँ्छ।

क्ि ै्पनि मूल्यवाि धचजबबज
यो	शबदले	िगद,	उपहार,	िोजि,	मिोरञजि,	वयापाररक	अरसर,	
कमपिीको	उ्पादि,	रोजगारीका	प्सतार	र	्प	क्राहरूलाई	जिाउि	
स््छ	–यो	शबदले	क्िै	नयूितम	रा	अधिकतम	रकम	जिाउँदैि।

गैर-सावनुजनिक जािकारी
हाम्ो	कमपिीले	ख्लासा	िगरेको	रा	आम	मान्ेछहरूको	लाधग	सामानय	
रूपमा	उपलबि	िगराइएको	र	जसलाई	गोपय	ििी	्ठानिएको	क्िै	पनि	
जािकारी।

ग्ािक
हाम्ो	कमपिी	रा	हाम्ा	सहायक	कमपिी	–	रा	बोरलरहरूमधये	कसैले	
कमपिीको	सराभम्रमा	रहेको	रा	कमपिीदरारा	इजाजतपत्र	हदइएको	
रेि्डमाकमा य््त	उ्पादिको	सार	रा	तयारी	उ्पादि	बबरिी	गिने–क्िै	
पनि	वयारसाय	रा	संस्ा	हो।	कमपिीका	रेि्डमाकमा य््त	उ्पादिहरूका	
फे्नचाइजी	भलएका	बोरलरहरू	पनि	ग्ाहक	मानिन्छि।्

्घ्स
क्िै	पनि	अि्धचत	निणमाय	रा	कारबाही	गरेबापत	क्िै	पनि	मू्यराि	
धचजबबज	हदि्	रा	भलि्।	

िाते् ार
यो	शबदले	पनत,	आमाबाब्,	िाइबहहिी,	हज्रब्बा,	बचचा,	िानतिानतिी,	
सस्रालीका	आफनत	रा	वरपरीत	भलङगी	घरेल्	सा्ीका	सा्ै	तपाईंसँगै	
बसिे	रा	आध्माक	रूपमा	तपाईंमा	नििमार	क्िै	पनि	पाररराररक	सदसयलाई	
जिाउँ्छ।

प्रनतस्पिानुतमक ग्पत जािकारी
हाम्ा	प्नतसपिशीहरूका	बारेको	जािकारी।

प्रनतस्पिगी
अभिप्ायमा	मतभिनिताहरू	र	प्नतसपिामा्मक	ग्पत	जािकारीका	
प्ारिािहरूको	प्योजिका	लाधग	मात्र,	क्िै	अ्कोहलरहहत	पेय	पदा्मा	रा	
क्डा	पेय	पदा्मा	उ्पादि	रा	ख्द्ा	बबरिी	गिने	 
रा	सक्रिय	रूपमा	यसो	गिनेबारे	वरचार	गरररहेका	हाम्ो	कमपिी,	हाम्ो	
सहायक	कमपिी	रा	बोरलरहरू	बाहेकको	क्िै	पनि	वयरसानयक	संस्ा।

मिततव्पूणनु गैर-सावनुजनिक जािकारी
क्िै	कमपिीका	धितोपत्रहरू	खररद	रा	बबरिी	गिने	लगािीकतामाको	
निणमायलाई	समिावरत	रूपमा	असर	पािमा	स्िे	गैर-सारमाजनिक	जािकारी।	
भित्री	वयक्तलाई	आम	मान्ेछहरूलाई	्ाहा	ििएको	जािकारी	्ाहा	ह्िे	
कारणले	गदामा	यसतो	जािकारीको	उपयोग	गरी	वयापार	गि्माले	उिीहरूलाई	
अि्धचत	लाि	प्दाि	ग्छमा।

वववेकािरीि अधिकार
क्िै	पनि	कमपिीसँग	काम	गदामा,	यो	हाम्ो	कमपिीको	आपूनतमाकतामाको	
चयि	रा	वरदयमाि	ग्ाहक	रा	आपूनतमाकतामासँगको	हाम्ो	समबनिलाई	
प्िार	पािने	अधिकार	हो।

सरकारी अधिकारीिरू
संसारको	ज्िस्कै	्ठाउँको,	क्िै	पनि	सरकारको	नयूि-दजामाका	कममाचारीहरू	
लगायत	सरकारदरारा	नियकनत्रत	संस्ाहरूका	कममाचारीहरू।	राजिीनतक	
दल	र	पारटीका	अधिकारीहरू,	राजिीनतक	कायामालयका	उममेदरारहरू,	
संय््त	राषरिसंघ	जसता	सारमाजनिक	अनतरामाकषरिय	संस्ाहरूका	कममाचारीहरू	
र	प्ाधयापक,	सारमाजनिक	असपतालहरूमा	्डा्रर	र	सनैय	कममाचारीहरू	
जसता	वयारसानयक	षिमतामा	आबद्	ह्ि	स्िे	कममाचारीहरू	यो	
शबदमा	प्छमाि।्

सिजरीकरण भ््तािरीिरू 
क्िै	सािारण	इजाजतपत्र	रा	फोि	सेरा	प्ापत	गिने	जसता	गैर-
वररेकािीि	कायमा	रा	सेराहरू	न्छरो	रा	सहजीकरण	गराउि	लाधग	सरकारी	
अधिकारीहरूलाई	गररिे	सािा	ि््तािीहरू।

सथािरी्य आचारिरीनत अधिकारी (LEO)
वयारसानयक	िेतक्ृ रहरूदरारा	भसफाररस	गररएको	र	आचारिीनत	
त्ा	अि्पालि	सभमनतदरारा	निय््त	गररएको	समूह,	वयारसानयक	
एकाइ	रा	बोरभलङ	लगािीको	उपय््त	सतरमा	कायमारत	एक	कममाचारी	
जोसँग	संहहताअनतगमात	अभिप्ायमा	मतभिनिता	त्ा	कमपिीका	
समपक्तहरूसमबनिी	वरषयका	कामकारबाहीका	लाधग	भलखखत	सरीककृ नत	
हदिे	अधिकार	ह्न्छ।	आचारिीनत	त्ा	अि्पालिको	इनरिािेर	साइरमा	
स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीहरूको	सूची	फेला	पािमा	सक्कन्छ।

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जानकारीको फोहरा
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स्ोतसाििहरू तपाईंलाई	क्ि	ैस्लाह	आरशयक	परेको	्छ	रा	क्ि	ैचासोको	उ्ठाि	गिमा	चाहिह््न्छ	ििे	ििे	आफिो	वयरस्ापकलाई	
सोधिह्ोस	्–	तपाईंको	क्रा	बझ्िे	र	्यसबारे	उधचत	कारबाही	गिमाका	लाधग	उहाँ	सबिैनदा	उधचत	वयक्त	ह्िह््न्छ।	तपाईं	
आफिो	वयरस्ापकसँग	बो्ि	असकजलो	महसस्	गि्माह्न्छ	ििे	निमिमधये	क्ि	ैएक	स्ोतलाई	समपकमा 	गिमा	स्िह््न्छ:

प्योजि स्ोत समपकमा 	जािकारी

वयारसानयक	आचार	संहहतासमबनिी
चासोहरूको	ररपोरमा	गिने	कायमा

काि्िी	प्शिहरू

आचारिीनत	त्ा	अि्पालिसमबनिी	 
माभमलाहरूमा	भलखखत	सरीककृ नत	त्ा	मागमानिदनेशिहरू

हाम्ो	वयरासानयक	आचार	संहहतासमबनिी	प्शिहरू

समिावरत	आपराधिक	माभमलाहरू

लेखा	त्ा	वर्तीय	िीनत 
त्ा	कायमावरधिसमबनिी	प्शिहरू

मािर	संसाििसमबद्	िीनत	त्ा 
कायमावरधिसमबनिी	प्शिहरू

भित्री	वयापारसमबनिी 
सोिप््छहरू

मािरअधिकार	 
िीनतसमबनिी	प्शिहरू

इध््सलाइि,	तपाईंको	वयरस्ापक,	तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	रा	
आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	कायामालय

कमपिीको	काि्िी	स्लाहकार

तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	(LEO)

आचारिीनत	त्ा	अि्पालि	कायामालय	
रा	तपाईंको	स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारी	(LEO)

रणिीनतक	स्रषिा

रररष्ठ	वर्तीय	अधिकारी

मािर	संसािि	रा	कममाचारी 
समबनिका	प्नतनिधिहरू

सधचरको	कायामालय

कायमास्लका	वरशरवयापी	अधिकारहरू	रोली

अिलाइिबार	ररपोरमा	गि्माहोस:्	www.KOethics.com

रा	www.KOethics.com	मा 
हदइएका	पहँ्च	को्ड	र	फोि	िमबरहरूको 
	प्योग	गरी	निःश््क	फोि	गि्माहोस ्

आफिो	स्ािीय	काि्िी	सहायता	सेरामा	समपकमा 	गि्माहोस ्

तपाईंको	वयरसायमा	सहायता	प्दाि	गिने	 
स्ािीय	आचारिीनत	अधिकारीका	लाधग	 

आचारिीनत	त्ा	अि्पालिको	इनरिािेर	साइर	हेि्माहोस।्

इमेल:	compliance@coca-cola.com

फया्स:	+1-404-598-5579

पत्राचार:	Ethics & Compliance Office

                  The Coca-Cola Company

                 One Coca-Cola Plaza

                    Atlanta, GA  30313 USA

सञचालि	केनद्
KOC@coca-cola.com

800-515-2022

आफिो	स्ािीय	वर्तीय	सहायता	सेरामा	समपकमा 	गि्माहोस।्

ककृ पया	आफिो	स्ािीय	मािर	संसािि	 
सहायता	सेरामा	समपकमा 	गि्माहोस।्

सधचरको	कायामालयमा	समपकमा 	गि्माहोस।्

इमेल:	humanrights@coca-cola.com

कोका-कोला कम्पनी  •  सत्यननष्ठता – सबभैन्ा आवश्यक सामग्ी  •  जानकारीको फोहरा
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फोहरा

जराफदेहहताको 
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ह्ि्होस ्
हाम्ा	क्राहरू 
स्रक्षित	राखिे

सम्दायप्नतको	हाम्ो 
कजममेरारी
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