
इओन सप्लायर कारोबार आचार सहंिता 

 
१. काननु तथा ननयम 
व्यापारिक गतिविधि गरिने देश िा क्षेत्रको सम्पूर्ण प्रचलिि काननु, ऐन िथा तनयमहरूको पािना गने। साथै हाम्रो कम्पनीको 
सप्िायि िा कामको जिम्मा ददइने कम्पनीहरू (कन्ट्रक्टि ि सबकन्ट्रक्टि) िाई पतन िी कानुन आदद िथा इओन सप्िायि 
कािोबाि आचाि संदहिाको पािना गनण माग गने। 
 
२. बाल श्रम 
१५ िर्णको उमेि अथिा सम्बजन्ट्िि देशको काननु बमोजिम श्रलमकको रूपमा प्रयोग गनण सककने उमेि मध्येको उच्च उमेि 
पूिा नभएका बािबालिकािाई श्रलमकको रूपमा प्रयोग नगने अथिा प्रयोग गनण सहयोग नगने। काननु बमोजिम श्रलमकको 
रूपमा प्रयोग गनण सककने अथिा काम गनण योग्य उमेि अथिा सो भन्ट्दा बढी िि १८ िर्ण पूिा भइनसकेको भइनसकेका 
अतनिायण लशक्षा ऐनको दायिामा पने बािबालिका भएको खण्डमा, पढाइिाई प्रथलमकिा ददने ि शािीरिक िथा मानलसक 
स्िास््य ि सोको विकासमा हातन िा खििा हुने अिस्थामा पनण नददने। 
 
३. इच्छा विपरीतको श्रम 
काम ददने प्रकिया िा काम गरििहेको अिधिमा, श्रलमकिाई हािपाि गने, िम्क्याउने, थनेुि िाख्ने िगायिका मानलसक, 
शािीरिक िथा अिैि रूपमा श्रलमकको स्ििन्ट्त्रिािाई सीलमि गिी, श्रलमकको इच्छा विपिीि िबििस्िी काममा िाख्न 
िा काम गनण िगाउन नगने अथिा त्यस्िो कायणमा सहयोग नगने।  
 
४. काम गने समय 
काम गने समय, आिाम गने समय िथा बबदा सम्बन्ट्िी काननु िथा उद्योगको मापदण्डको पािना गने। अतिरिक्ि समयको 
काम (ओभिटाइम) श्रलमक स्ियकंो इच्छा अनुसाि हुनपुने। साथ ैयो कुनै तनिाणरिि समयको अन्ट्ििािमा तनयलमि रूपमा 
माग गरिने कुिा हुन नहुने। काननुद्िािा िोककएको तनिाणरिि काम गने समय नाघेको श्रमको िाधग िोककएको अतिरिक्ि 
समयको भत्िा भुक्िानी गनुणपने। 
 
५. पाररश्रममक तथा कममचारी सुविधािरू 
देशको पारिश्रलमक िथा कमणचािी सुवििा सम्बन्ट्िी काननुको पािना गने। सम्बजन्ट्िि कानुन बमोजिम पारिश्रलमक िथा 
भत्िा भुक्िानी िथा कटौिी गिी, िेकडण िाख्ने। कमणचािीको आिािभिू आिश्यकिा पूिा हुने भन्ट्दा बढी पारिश्रलमक ददनपुने। 
भुक्िानी गिेको विििर्मा अतिरिक्ि समयमा काम गिेको भत्िा समािेश गिी, कमणचािीिे बुझ्न सक्ने िरिकामा बझुाइएको 
हुनुपने।  
 
६. कू्ररता तथा दरु्वयमििार 
कमणचािीिाई शािीरिक दण्ड, मानलसक िथा शािीरिक िबििस्िीकिर् ि शब्दको दरुुपयोग नगने, त्यस्िो कायणमा संिग्न 
नहुने अथिा त्यस्िो कायणमा सहयोग नगने। व्यापारिक गतिविधिको कुनै पतन अिस्थामा, शािीरिक इसािा िथा हाउभाउ, 
बोिी, अरूको शिीिमा छुने िस्िा कायणबाट हुने कुनै प्रकािको दवु्यणिहाि पतन सहनीय हुनेछैन। 
 
७. भेदभाि 
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िर्ण, िाजररयिा, िाति, लिङ्ग, िन्ट्मस्थि, िमण, शकै्षक्षक योग्यिा, मानलसक िथा शािीरिक अपाङ्गिा, यौन अलभमुखीकिर् 
एिम ्िैङ्धगक पदहचान आददको कािर् काम ददने, पारिश्रलमक, बढुिा, िालिम, िािीनामा, अिकाश िस्िा िोिगािसँग 
सम्बजन्ट्िि गतिविधिमा भेदभाि नगने अथिा त्यस्िो भेदभािमा सहयोग नगने। िोिगाि सम्बन्ट्िी सम्पूर्ण तनर्णयहरू, 
काम गनणको िाधग आिश्यक क्षमिा छ िा छैन भन्ट्ने कुिािाई आिाि मानी गने। 

८. संयुक्तताको स्ितन्त्रता तथा सामूहिक सौदाबाजी अधधकार 
कमणचािीिे आफ्नो चाहना अनुरूपको रेड यूतनयनको दिाण गने, सहभागी हुने ि सञ्चािन गने िथा कमणचािीहरूको 
प्रतितनधिको रूपमा कम्पनीसँग सामूदहक सौदाबािी गने अधिकाििाई आदि गने। कानुनद्िािा संयकु्ििाको स्ििन्ट्त्रिा 
एिम ्सामूदहक सौदाबािी आधिकाििाई सीलमि गरिएको खण्डमा, िैकजपपक उपायको रूपमा, व्यिस्थापन िह ि 
कमणचािीहरूको प्रतितनधििाई धचन्ट्िा िागेको कुिा भन्ट्न सककने, उिुिी समािान प्रर्ािीको व्यिस्था गिी, इमानदािीििका 
साथ आिश्यक कायण गने। 

९. स्िास््य तथा सुरक्षा 
प्रचिनमा िहेको सम्बजन्ट्िि काननु िथा तनयमहरू अनुरूप, कमणचािीिाई प्रदान गने कायणस्थिको िािाििर् सुिक्षक्षि िथा 
स्िास््यकि बनाउनकुो साथसाथै भविरयमा हुन सक्ने स्िास््य िथा सुिक्षा सम्बन्ट्िी दघुणटना िा चोटपटक िथा मानलसक 
िोग िगायिका अन्ट्य िोगहरूको िोकथामको िाधग उधचि उपायहरू अपनाउने। कमणचािीिाई बसोबासको िाधग प्रदान गरिएको 
ठाउँ ि क्याजन्ट्टनमा पतन त्यही स्िास््य िा सिसफाइ िथा सुिक्षाको मापदण्ड िागु गने। 

१०. िातािरण 
तनमाणर् कायण गरिने देश िथा क्षेत्रको िािाििर् सम्बन्ट्िी सम्पूर्ण काननु आददको पािना गने मात्र नभइकन, िािाििर् 
संिक्षर्मा यथासाध्य ध्यान ददने। प्रयोग गने सामाग्री िथा पाटणपिुाणहरू, तिनीहरूको संिक्षर् गरिने देश िथा क्षेत्रको काननु 
िथा तनयमहरू, अन्ट्ििाणजररय तनयमहरू िथा महासन्ट्िी अनुरूप भए नभएको तनश्चय गिी, इओनिे िोकेको िािाििर् 
सम्बन्ट्िी नीतिहरू अनुसाि हुनुपने। 

११. र्वयापाररक कारोबार 
बबिीको िाधग ियाि सामानहरू िथा तिनीहरूको सामाग्री उत्पादन गने देश ि तनयाणि गने देश िथा क्षेत्रको व्यापारिक 
कािोबाि सम्बन्ट्िी काननुको पािना गने। 

१२. इमानदारी तथा पारदमशमता 
कुनै पतन व्यापारिक गतिविधि गदाण घुस लिने िा ददने, नक्किी िेकडण, भौतिक प्रमार् ि बयान बनाउने, गिि प्रयोिनको 
िाधग िेकडण, भौतिक प्रमार् ि बयान सच्याउने िा िुकाउने िस्िा नतैिकिा विपिीिका कायणहरू कदावप नगने। प्रचिनमा 
िहेको सम्बजन्ट्िि तनयमहरू ि प्रचलिि व्यापारिक अभ्यासहरू अनुसाि, सही िरिकामा व्यापारिक गतिविधि सम्बन्ट्िी 
िानकािी खिुाउने।  

१३. संलग्नता 
इओनको सप्िायि कािोबाि आचाि संदहिाको माग विििर्, आफ्नो कम्पनी िथा आफ्नो संगठनको व्यिस्थापन प्रर्ािीमा 
समािेश गिी, सप्िाइ-चेनको प्रत्येक भागमा देखखने सामाजिक समस्याहरूको समािानको िाधग संगठनको सबिैना 
िाधगपने।  
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