ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﮐﺎ ﺿﺎﺑطہ

اﺧﻼق ))(Supplier Code of Conduct (SCC

اﻧﮕرﯾڈﯾن اﻧﮑﺎرﭘورﯾﮢڈ ) (Ingredion Incorporatedاﯾﮏ اﯾﺟﺎداﺗﯽ ،ﮔﺎﮨﮏ ﭘر ﻣﺑﻧﯽ اﯾﮏ ﮐﻣﭘﻧﯽ ﮨﮯ۔ ﺟس ﻧﮯ ﮨﻣﺎرے
ﮔﺎﮨﮑوں ﮐو اﻋﻠﯽ ﺗرﯾن اﺟزاء ﻓراﮨم ﮐرﺗﮯ ﮨوﺋﮯ ﻣﻘﺑوﻟﯾت ﺣﺎﺻل ﮐﯽ ﮨﮯ۔ ﮨم ﮨﻣﺎرے ﺳﭘﻼﺋرز ﺳﮯ ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ وه
ﮨﻣﺎرے ﺑﻧﯾﺎدی اﻗدار ﺳﺎﺟﮭﺎ ﮐرﯾں ﺟو ﮨﻣﺎرے اﺻوﻟوں اور ﮐﺎروﺑﺎری طرﯾﻘوں ﮐﯽ ﻋﮑﺎس ﮨﯾں۔ ﮨﻣﺎرے ﺑﻧﯾﺎدی اﻗدار ﮨﯾں:
ﺳب ﺳﮯ ﭘﮩﻠﮯ ﻧﮕﮩداﺷت ،ﺗرﺟﯾﺢ دی ﺟﺎﺋﮯ ،ﮨر اﯾﮏ ﺗﻌﻠﻖ ﮨﮯ ،ﺟرات ﻣﻧداﻧہ طور ﭘر اﺧﺗراع ﮐرﯾں ،اورﻣﺎﻟﮏ ﮐﯽ ذﮨﻧﯾت۔
ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﮐﺎ ﺿﺎﺑطہ اﺧﻼق )اﯾس ﺳﯽ ﺳﯽ ) ((SCCﺿﺎﺑطہ اﺧﻼق ﮐﮯ ﻣﻌﺎون اﺟزاء ﮨﯾں۔ ﺗوﻗﻊ ﮐﯽ ﺟﺎﺗﯽ ﮨﮯ ﮐہ ﻓراﮨم
ﮐﻧﻧده اس ﮐﺎ ﺧﯾﺎل رﮐﮭﯾں ﮔﮯ اور ،ﺿﺎﺑطہ اﺧﻼق اور اس ﮐوڈ دوﻧوں ﭘرﻋﻣل ﭘﯾرا ﮨوں ﮔﮯ۔
ﻣزدور اور اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘوق :ﻣﻼزﻣﯾن ﮐﮯ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺣﻘوق ﮐﺎ ﺗﺣﻔظ ﮐرﯾں اور ان ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﭘُر وﻗﺎر اور اﺣﺗرام ﮐﺎ ﺑرﺗﺎؤ ﮐرﯾں۔
ﺗﺣﻔظ اور ﺻﺣت :ﻣﺣﻔوظ اور ﺻﺣت ﻣﻧد ﻣﺎﺣول ﻓراﮨم ﮐرﯾں۔
ﻣﻌﯾﺎر :اﺷﯾﺎء اور ﺧدﻣﺎت ﻓراﮨم ﮐرﻧﮯ ﮐﮯ ﻟﺋﮯ ﻋﺎم طور ﭘر ﺷﻧﺎﺧت ﮐرده اور/ﯾﺎ ﮐﺎﻧﮢرﯾﮑٹ ﮐﮯ ﻣطﺎﺑﻖ ﻣﺗﻔﻘہ ﻣﻌﯾﺎری ﺗﻘﺎﺿوں ﮐو ﭘورا
ﮐرﯾں ﮔﮯ ﺟو ﻣﺳﻠﺳل اﻧﮕرﯾڈﯾن ﮐﯽ ﺿرورﯾﺎت ﮐو ﭘورا ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ،ﻻزﻣﯽ طور ﭘر ﮐﺎرﮐردﮔﯽ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں اور ان ﮐﮯ ﻣطﻠوﺑہ اﺳﺗﻌﻣﺎل ﮐﮯ
ﻟﺋﮯ ﻣﺣﻔوظ ﮨﯾں۔
ﺗﺟﺎرﺗﯽ اﺧﻼﻗﯾﺎت اور دﯾﺎﻧﺗداری :اﺧﻼﻗﯽ طرز ﻋﻣل اور ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺗﻌﻣﯾل ﮐﮯ اﻋﻠﯽ ﺗرﯾن ﻣﻌﯾﺎرات ﮐﯽ ﭘﺎﺳداری۔
ﻣﺎﺣوﻟﯾﺎﺗﯽ اﮨﺗﻣﺎم :ﮐﺎم ﮐو اس طور ﭘر اﻧﺟﺎم دﯾں ﺟس ﺳﮯ ﻗدرﺗﯽ وﺳﺎﺋل ﮐم ﺳﮯ ﮐم اﺛراﻧداز ﮨو اور ﻣﺎﺣوﻟﯾﺎت ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐرﯾں۔
رازداری :اﻧﮕرﯾڈﯾن ﮐﯽ ﺧﻔﯾہ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﮐﯽ ﺣﻔﺎظت ﮐرﯾں ﺟس ﻣﯾں اس ﮐﺎ داﻧﺷوراﻧہ اﻣﻼک ،ﮐﺎروﺑﺎری راز ،ﯾﺎ ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﮐﮯ ﭘﺎس ﻣوﺟود
دﯾﮕر ﻣﻠﮑﯾﺗﯽ ﻣﻌﻠوﻣﺎت ﺷﺎﻣل ﮨﯾں۔
ﻧﮕراﻧﯽ اور ﺗﻌﻣﯾل :ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﮐو اطﺎﻋت ﮐﮯ ﻣﻧﺎﺳب ﺿﺎﺑطہ اﺧﻼق ﮐﯽ ﺗﻌﻣﯾل ﮐو ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﻧﮯ ﮐﯾﻠﺋﮯﻣﻧﺎﺳب ﺗﻌﻣﯾﻠﯽ ﭘروﮔرام ﻧﺎﻓذ ﮐرﻧﺎ
ﭼﺎﮨﺋﮯ۔
اﻧﮕرﯾڈﯾن ﻣﯾں ﮨم ﻧﮯ ﯾہ ﻓراﮨم ﮐﻧﻧده ﺿﺎﺑطہ اﺧﻼق ﺗﯾﺎر ﮐﯾﺎ ﮨﮯ ﺗﺎﮐہ ﮨﻣﺎرے ﺳﺎﺗﮭ ﺗﺟﺎرت ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ ﺳﭘﻼﺋرز ﺳﮯ ﮨﻣﺎرے اﺻوﻟوں اور
ﺗوﻗﻌﺎت ﮐو واﺿﺢ ﮐﯾﺎ ﺟﺎﺳﮑﮯ۔ ﮨم ﮨﻣﺎرے ﺳﭘﻼﺋرز ﺳﮯ ﺗوﻗﻊ ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں ﮐہ وه ان اﺻوﻟوں ﮐو ﺳﺎﺟﮭﺎﮐرﯾں ﺟن ﮐو اس اﯾس اﯾس ﺳﯽ ﻣﯾں
واﺿﺢ ﮐﯾﺎ ﮔﯾﺎ ﮨﮯ ،ﺟو ﮨﻣﺎرے ﺳﭘﻼﺋر ﮐﮯ اﻧﺗﺧﺎب اور ﺗﺷﺧﯾﺻﯽ ﻋﻣل ﮐﺎ اﯾﮏ اﮨم ﺣﺻہ ﮨﮯ۔ اﻧﮕرﯾڈﯾن اﯾس ﺳﯽ ﺳﯽ ﮐﺎ اطﻼق ﺳﭘﻼﺋرز ،ان
ﺳﮯ واﺑﺳﺗہ اداروں ،ﺳﭘﻼﺋﯽ ﮐرﻧﮯ واﻟﮯ اﮨﻠﮑﺎروں ،ذﯾﻠﯽ ﮢﮭﯾﮑﯾداروں اور دﯾﮕر ﭘر ﮨوﺗﺎ ﮨﮯ ﺟن ﮐﮯ ﺳﺎﺗﮭ ﺳﭘﻼﺋرز ﮐﺎروﺑﺎر ﮐرﺗﮯ ﮨﯾں
)"ﺳﭘﻼﺋزرز"( اور اور ﯾہ ﺳﭘﻼﺋرز ﮐﯽ ذﻣہ داری ﮨﮯ ﮐہ وه اﯾس اﯾس ﺳﯽ ﮐﯽ ﻣﻧﺎﺳب ﻣواﺻﻼت ﮐو ﯾﻘﯾﻧﯽ ﺑﻧﺎﺋﮯ۔

