
 

 )Supplier Code of Conduct (SCC)( فراہم کننده کا ضابطہ اخالق
جس نے ہمارے  ۔ہے کمپنی مبنی ایک پر گاہک ،ایجاداتی ایک  (Ingredion Incorporated) انکارپوریڻڈ ریڈینانگ

 وه کہ ہیں کرتے توقعسے  سپالئرزہم ہمارے  گاہکوں کو اعلی ترین اجزاء فراہم کرتے ہوئے مقبولیت حاصل کی ہے۔
  ہمارے بنیادی اقدار ہیں: ۔ہیں عکاس کی طریقوں کاروباری اور اصولوں ہمارے جو ساجھا کریں اقدار بنیادی ہمارے

 ۔ایک تعلق ہے، جرات مندانہ طور پر اختراع کریں، اورمالک کی ذہنیت سب سے پہلے نگہداشت، ترجیح دی جائے، ہر
کہ فراہم توقع کی جاتی ہے  معاون اجزاء ہیں۔  ضابطہ اخالق کے ) (SCC)(ایس سی سی فراہم کننده کا ضابطہ اخالق

 ۔گے اور، ضابطہ اخالق اور اس کوڈ دونوں پرعمل پیرا ہوں گے کننده اس کا خیال رکھیں

 

 کا تحفظ کریں اور ان کے ساتھ پُر وقار اور احترام کا برتاؤ کریں۔ مالزمین کے انسانی حقوق انسانی حقوق: مزدور اور

 محفوظ اور صحت مند ماحول فراہم کریں۔ :تحفظ اور صحت
اشیاء اور خدمات فراہم کرنے کے لئے عام طور پر شناخت کرده اور/یا کانڻریکٹ کے مطابق متفقہ معیاری تقاضوں کو پورا : معیار

کریں گے جو مسلسل انگریڈین کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں، الزمی طور پر کارکردگی کرتے ہیں اور ان کے مطلوبہ استعمال کے 
 لئے محفوظ ہیں۔

 ۔پاسداری کی معیارات ترین اعلی کے تعمیل قانونی اور عمل طرز اخالقی ر دیانتداری:تجارتی اخالقیات او

 جس سے قدرتی وسائل کم سے کم اثرانداز ہو اور ماحولیات کی حفاظت کریں۔ کام کو اس طور پر انجام دیں: اہتمامماحولیاتی 

 

 پاس موجود کے فراہم کننده یا ،راز کاروباری امالک، دانشورانہ کا اس میں جس کریں حفاظت کی معلومات خفیہ کی انگریڈینرازداری: 
 ۔ہیں شامل معلومات ملکیتی دیگر

اخالق کی تعمیل کو یقینی بنانے کیلئےمناسب تعمیلی پروگرام نافذ کرنا  ضابطہ مناسب کے اطاعت کو کننده فراہم نگرانی اور تعمیل:
 ۔چاہئے

 اور اصولوں سے ہمارے سپالئرز والے کرنے تجارت ساتھ ہمارے تاکہ ہے کیا تیار اخالق ضابطہ یہ فراہم کننده نے ہم میں انگریڈین
جن کو اس ایس ایس سی میں  ساجھاکریں کو اصولوں ان وه کہ ہیں کرتے توقع سے سپالئرز ہم ہمارے ۔جاسکے کیا واضح کو توقعات

 ان سپالئرز، اطالق کا سی سی ایس اہم حصہ ہے۔ انگریڈینجو ہمارے سپالئر کے انتخاب اور تشخیصی عمل کا ایک ، واضح کیا گیا ہے
 ہیں کرتے کاروبار سپالئرز ساتھ کے جن ہے ہوتا پر دیگر اور ڻھیکیداروں ذیلی اہلکاروں، کرنے والے سپالئی اداروں، وابستہ سے

 یقینی بنائے۔وه ایس ایس سی کی مناسب مواصالت کو  کہ ہے داری ذمہ کی سپالئرز یہ ("سپالئزرز") اور اور
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