
HERSHEY సంస్థ  సరఫరాదారు ప్ర వర్త నా నియమావళి ©The Hershey Company 2019 1

గత 125 ఏళ్ల  కంటే ఎక్కువకాలంగా మేము పని చేస్తు న్న మరియు నివసిస్తు న్న సంఘాలలో 
అత్ంత ఎక్కువ నైతిక వ్్పార ప్ర మాణాలు మరియు సమగ్ర తతో Hershey సంస్థ  నిర్వహణలు 
సాగిసతు ంది. మాపై ఉంచిన నమ్మకాని్న నిలుపుకోవడానికి, మేము ప్ర పంచవ్్పతు ంగా ఉన్నటువంటి 
మా నట్వర్కులోని సరఫరాదారులు మరియు వ్్పార భాగసా్వములు కూడా సమగ్ర త, విలువలు 
మరియు నిర్వహణ సూత్రా ల విషయంలో మా ఉన్నత ప్ర మాణాలక్ లోబడి ఉంటారని మరియు 
కొనసాగిసాతు రని విశ్వసిస్తు న్్నము.

నవంబర్ 2019లో అప్డేట్ చేయబడిన, అలాగే సమయానుగుణంగా సవరంచబడేటటువంటి మా సరఫరాదారు నియమావళిలో (“సరఫరాదారు 
నియమావళి”) మానవ హక్కులు, పరాయావరణం, ఆరోగయాం మరయు భద్ర త, వ్యాపార నైతికత, అలాగే విభిన్న మరయు స్థి రమైన సరఫరా చెయిన్ను 
అభివృద్ధి కి మా నిబదధి తలతో సహా బాధయాతాయుతమైన సోర్సంగ్క్ సంబంధంచి Hershey కలిగి ఉన్న అంచనాలు మరయు మార్గ దర్శకాల వివరణ 
ఉంటుంద్. అంతరాజా తీయ మానవ హక్కుల బిలులు , కారాయాలయంలో పా్ర థమిక సూతారా లు మరయు హక్కులపై ILO ప్ర కటన, బహుళ జాతీయ సంసథి ల 
OECD మార్గ దర్శకాలు, వ్యాపారం మరయు మానవ హక్కులపై UN మార్గ దర్శక సూతారా లు (UNGPs) మరయు UN గ్లు బల్ కాంపాక్ట్ యొకకు 
పద్ సూతారా లక్ ఈ సరఫరాదారు నియమావళి అనుగుణంగా ఉంటుంద్. 

సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములందరూ ఈ సరఫరాదారు నియమావళికి లోబడి ఉండాలని మేము కోరుతునా్నము. పరహారాని్న 
పందుతూ Hersheyకి వస్తు వులు లేదా సేవలను అంద్స్తు న్న ఏదైనా మూడవ పక్ం, అలాగే మా ప్ర తయాక్ మరయు పరోక్ సరఫరాదారులు, సహ-
తయారీదారులు మరయు సహ-పాయాకర్లు, కారమిక్ల ప్ర దాతలు, లాజిస్్క్సట్ ప్ర దాతలు, డిస్్రిబ్యాటర్లు మరయు మూలాధార, అనుబంధ 
లేదా సహ సంసథి లతో సహా లైసెన్సట్ పంద్నవ్రు “సరఫరాదారులు”గా సూచించబడతారు. సరఫరాదారుల యొకకు సబ్-కాంట్రా క్ర్లు కూడా 
సరఫరాదారు నియమావళికి లోబడి ఉండాలి. 

ఈ సరఫరాదారు నియమావళిలో సెట్ చేస్న ప్ర మాణాలు మరయు అంచనాలను మా సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములు వ్ర 
సవాంత వ్యాపార నిరవాహణలలో కొనస్గించడానికి సమరధి వంతమైమ నిరవాహణ వయావసథి లు, విధానాలు, పదధి తులు మరయు శిక్ణను అవలంబించడం 
దావారా వ్ర సరఫరా చెయిన్ అంతట్ ఈ అంచనాలను కమూయానికేట్ చేయాలని ఆశిస్తు నా్నము.

మా సరఫరాదారులు కారయాకలాపాలు స్గిస్తు న్న మార్కుట్లలో అని్న వర్త ంచే జాతీయ, రాష్రి మరయు స్థి నిక చట్్లు/నియంతరా ణలక్ లోబడి 
ఉండాలని మేము కోరుతునా్నము; అయితే ఈ సరఫరా నియమావళికి స్థి నిక చట్్లు లేదా ప్ర మాణాలు భిన్నంగా ఉన్న సందరాభాలలో, మరంత 
కఠినమైన ప్ర మాణాలు మరయు సూతారా లక్ మా సరఫరాదారులు లోబడి ఉండాలని ఆశిస్తు నా్నము.

నిరంతర మరుగుదలలు జరుగుతున్న క్ర మంలో, ఈ సరఫరాదారు నియమావళిలోని ఆవశయాకాలను అందుకోవడానికి, స్ధయామైన సందరాభాలలో 
మించిపోవడానికి Hershey మా సరఫరాదారులతో కలిస్ పని చేస్తు ంద్ మరయు వ్రకి మద్ద తు ఇస్తు ంద్.

Hershey సంసథి  నుండి ఏదైనా కొనుగ్లు ఆర్డ ర్ను ఆమోద్ంచడం దావారా, సరఫరాదారు నియమావళికి ఆమోదం తెలుపుతున్నటులు , అలాగే దాని 
ఆవశయాకాలక్ లోబడి ఉండాలనే ఉద్్ద శయాం ఉన్నటులు  సరఫరాదారు అరథి ం చేస్క్ని, అంగీకరస్తు రు. 

Hershey సంస్థ  సరఫరాదారు 
ప్ర వర్త న నియమావళి
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బాల కారి్మక్లు

నిర్ంధ కారి్మక వ్వస్థ  మరియు మనుష్్ల అక్ర మ రవ్ణా

సంఘంలో చేరగల స్్వచ్ఛ & సమిష్టి  బేరం

వివక్ష రహితం

మా సరఫరా చెయిన్లో Hershey ఏ రూపంలోనూ బాలకారమిక్లు పని చేయడాని్న ఉపేకి్ష ంచదు. మేము ILO కనవాన్ష న్ 138 & 182లో 
వివరంచినటులు గా “అధావాన్నమైన బాలకారమిక పదధి తులను” నిరూమిలించడానికి నిబదుధి లై ఉంట్ము. మా సరఫరాదారులు వ్ర కారయానిరవాహణ 
ప్ర ద్శాలలో బాలకారమిక్లను నిరోధంచాలని ఆశిసోతు ంద్, అలాగే వ్ర సరఫరా చెయిన్లో ఎకకుడైనా ఇటువంటి పదధి తులు అమలవుతున్నటలు యితే, 
వ్టిని నిరూమిలించడం కోసం పరశ్ర మ ప్ర యతా్నలలో పాలుపంచుకోవ్లి్సంద్గా మా సరఫరాదారులను పో్ర త్సహిసోతు ంద్. 

•  15 ఏళలు  వయస్్స లేదా స్థి నిక చట్ం ప్ర కారం అనుమతి ఉండి, ఆ మినహాయింపు ILO కనవాన్ష న్ నం. 138 & 182కి అనుగుణంగా 
ఉండే ప్ర ద్శాలలో 14 ఏళ్లు  లేదంటే ద్శంలో ఉద్యాగానికి సంబంధంచిన కనీస చట్పరమైన వయస్్స, వీటిలో ఏద్ ఎక్కువగా ఉంటే ఆ 
వయస్్సలోపు వయాక్్త లను నియమించుకోకూడదు.

•  18 ఏళలు లోపు వయస్్స గల కారమిక్లను నియమించుకోవడం వలన పాఠశాల విదయా లేదా వృతితు  విదయాక్ ఎలాంటి అంతరాయం 
కలగకూడదు లేదా భౌతికంగా, మానస్కంగా, భావోద్వాగపరంగా హాని కలిగించే అవకాశం ఉన్న రస్కులు పిలలు లక్ కలగకూడదు.

మా సరఫరా చెయిన్లో నిర్ంధ కారమిక్లు లేదా మనుష్యాల అక్ర మ రవ్ణా మొదలైనటువంటి అభయాంతరకరమైన లేదా చట్వయాతిరేకమైన 
కారమిక వయావసథి ను ఏ రూపంలో Hershey ఉపేకి్ష ంచదు. సరఫరా చెయిన్లో పని చేస్తు న్న కారమిక్లందరూ సవాచ్ందంగా వచిచి ఉండాలి, అలాగే 
ఆ కారమిక్లందరనీ సేవాచ్గా ఉండట్నికి అనుమతించాలని Hershey కోరుతోంద్. జైలులో ఉంచిన, బానిసగా ఉంచిన, కట్డిలో ఉంచిన లేగా 
నిర్ంధంగా ఒప్ందం క్దురుచిక్న్న కారమిక్లతో సహా అని్న రూపాలలో నిర్ంధ కారమిక్లు మరయు మనుష్యాల అక్ర మ రవ్ణా నిషిదధి ం.

•  శ్ర మ ద్పిడీ చేయాలనే ప్ర యోజనం కోసం బెద్రంచడం, బలప్ర యోగం చేయడం, ఒతితు డి తేవడం లేదా ఇతర మారా్గ లలో వయాక్్త లను 
నియమించడం, రవ్ణా చేయడం, బద్లీ చేయడం, ఆశ్ర యమివవాడం లేదా స్వాకరంచడం నిషిదధి ం.

•  ఉద్యాగంలో చేరడానికి ముందు, వ్ర హక్కులు మరయు బాధయాతలు, అలాగే వేతనాలు, పనిగంటలు మరయు సెలవుల సమాచారాని్న 
స్ష్ంగా పేరకుంటూ వ్ర ఉద్యాగానికి సంబంధంచిన పా్ర థమిక నిబంధనల గురంచి ఖచిచితమైన మరయు అరథి మయ్యా సమాచారాని్న 
కారమిక్లక్ అంద్ంచడం జరుగుతుంద్.

•  కారమిక్లు సహేతుకమైన నోటీస్ అంద్ంచిన తరావాత ఎలాంటి అపరాధం చెలిలు ంచక్ండా పని చేయడం మానివేయవచుచి మరయు వ్ర 
ఉద్యాగాని్న రదు్ద  చేస్కోవచుచి, అలాగే యజమానులు ఎట్ి పరస్థి తులలోనూ ఉద్యాగ షరతుల రూపంలో వయాకి్త గత గుర్త ంపు పతారా లు లేదా 
వేతనాలు ఏవీ నిలిపి ఉంచకూడదు.

•  ఉద్యాగం ఆశిస్తు న్నవ్రు ఉద్యాగం పందడానికి మరయు ప్ర స్తు త ఉద్యాగులు తమ ఉద్యాగాని్న కొనస్గించడానికి ఛారీజా  చేయబడరు లేదంటే 
రుస్ములు లేదా డిపాజిట్లు ఏవీ చెలిలు ంచాలి్సన అవసరం లేదు. 

కారయానిరవాహణలు మరయు సరఫరా చెయిన్ అంతట్ సంఘంలో చేరగల సేవాచ్ & సమిష్ి బేరం వంటి ఉద్యాగుల హక్కులను Hershey 
గౌరవిస్తు ంద్. 

•  కారమిక్లు వివక్, ప్ర తీకారం, వేధంపులు లేదా బెద్రపుల భయం లేక్ండా కారమిక సంఘాలను లేదా వ్రకి నచిచిన ఇతర సంసథి లను 
ఏరా్టు చేయగల, వ్టిలో చేరగల లేదా చేరక్ండా ఉండగల హక్కును కలిగి ఉనా్నరు. 

•  స్థి నిక చట్ం ప్ర కారం సేవాచ్గా చేరగల సదుపాయం పరమితమైనపు్డు, ప్ర తాయామా్నయ మారా్గ లలో సేవాచ్గా చేరగల సదుపాయం 
అంద్ంచబడుతుంద్.

కారయాసథి లంలో ఏ రూపంలోనూ వివక్క్ గుర చేయడాని్న ఏ మాతరా ం Hershey ఉపేకి్ష ంచదు. కారాయాలయ పరసరాలలో వైవిధయాం మరయు చేరక 
వంటివి అంద్ంచడానికి కట్ుబడి ఉనా్నము. 

•  ఒక వయాకి్త  యొకకు జాతి; రంగు; లింగం; వయస్్స; జాతిమూలం; మతం; పౌరసతవా స్థి తి; రాజకీయ అభిపా్ర యం; వైవ్హిక స్థి తి; లింగ 
ధోరణి; పాలుపంచుక్ంటున్న అంశాలు, లేదా పాలుపంచుకోక్ండా అడు్డ పడుతున్న అంశాలు, రకి్ష త యూనియన్ కారాయాచరణ; లింగ 
నిరాధి రణ; లింగమార్డి స్థి తి; శారీరక లేదా మానస్క వైకలయాం; రకి్ష త ముసలితనం; జనుయా సమాచారం; గరభాధారణ (బిడ్డ క్ జనమినివవాడం 
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మరయు సంబంధత వైదయా పరస్థి తులు, అలాగే చనుబాలివవాడానికి సంబంధంచిన వైదయాపరమైన పరస్థి తులు); లేదంటే వర్త ంచే సమాఖయా, 
రాష్రి లేదా స్థి నిక చట్ం దావారా రకి్ష ంచబడిన ఇతర వరా్గ ల ఆధారంగా కారయాసథి లంలో వివక్ చూపడం అనేద్ Hershey విలువలక్ 
విరుదధి ం మరయు పూర్త గా నిషిదధి ం.

•  వేతనం, ప్ర యోజనాలు, పద్న్నతి, శిక్ణ మరయు అభివృద్ధి , క్ర మశిక్ణ మరయు ఉద్యాగం నుండి తీస్వేయడంతో సహా నియమాకం 
మరయు ఉద్యాగానికి సంబంధంచిన నిర్ణ యాలు పూర్త గా కేవలం కారమిక్ల నైపుణయాం, స్మరథి యాం, అనుభవం మరయు పనితీరుపై ఆధారపడి 
ఉంట్యి. 

వేధంపు

పనివేళలు, వేతన్లు మరియు ప్ర యోజన్లు 

కారి్మక్ల ఆరోగ్ం & భద్ర త 

కారయాసథి లంలో వయాక్్త లను సమాన దృష్ితో చూడకపోవడాని్న Hershey ఏ విధంగానూ ఉపేకి్ష ంచదు.
• కారమిక్లందరతోనూ గౌరవమరాయాదలతో నడుచుకోవడం జరుగుతుంద్, అలాగే అనైతిక ప్ర వర్త న, హింస్తమిక బెద్రంపులు లేదంటే 
భౌతిక, మానస్క లేదా లైంగిక వేధంపులక్ గుర చేయడం జరగదు. 
• ఈ ఆవశయాకాలక్ అనుగుణంగా ఉండటంలో తోడ్డే క్ర మశిక్ణ విధానాలు మరయు పదధి తులు స్ష్ంగా నిరవాచించబడా్డ యి, అలాగే 
కారమిక్లందరకీ కమూయానికేట్ చేయబడా్డ యి.

సరఫరా చెయిన్ అంతట్ ఉద్యాగంలో చేరుచిక్న్న వయాక్్త ల పనివేళలు, వేతనాలు మరయు ప్ర యోజనాలక్ సంబంధంచి వర్త ంచే చట్్లు మరయు 
సమిష్ి బేరంలో జరగిన ఒప్ందాలను నిలుపుకోవడానికి Hershey కట్ుబడి ఉంద్. కారమిక్లు వ్ర పా్ర థమిక అవసరాలను తీరుచిక్న్న తరావాత, 
కొంత ఆదాయం మిగలడానికి సరపోయ్ మొతాతు ని్న వేతనంగా చెలిలు ంచేలా చూడమని మా సరఫరాదారులను పో్ర త్సహిస్తు ము. 

•  వేతనాలు మరయు ప్ర యోజనాలు సరై్న సమయానికి చెలిలు ంచబడతాయి, అలాగే వర్త ంచే కనీస చట్పరమైన వేతనం మరయు ఏవైనా 
అనుబంధత శాసనబదధి  ప్ర యోజనాలక్ కనీసం సమానంగా ఉంట్యి. 

•  వర్త ంచదగిన చట్పరమైన నిబంధనల ప్ర కారం పనివేళలు మరయు ఓవర్్ైమ్ వేళల చెలిలు ంపు అనేద్ చట్పరంగా ఆవశయాక ప్్ర మియం 
చొపు్న లేదా ILO కనవాన్ష న్ 1 దావారా అంద్ంచబడిన మార్గ దర్శకానికి (ఓవర్్ైమ్ చెలిలు ంపు రేటు అనేద్ స్ధారణ రేటులో ఒకటింపావు 
ర్టలు  కంటే తక్కువ ఉండకూడదు) అనుగుణంగా జరుగుతుంద్.

•  పని షెడ్యాల్సట్ మరయు విరామ వయావధులు వర్త ంచే స్థి నిక చట్పరమైన ఆవశయాకాలక్ అనుగుణంగా ఉండేలా సరఫరాదారులు 
చూస్కోవ్లి. పనిగంటలు మరయు షెడ్యాల్సట్ అధకంగా ఉండకూడదు, అలాగే ఉద్యాగుల ఆరోగయాం మరయు భద్ర తపై ప్ర తికూల 
ప్ర భావం చూపకూడదు. 

•  కారమిక మరయు స్మాజిక భద్ర తా చట్్లు మరయు నియంతరా ణల ప్ర కారం కారమిక్లక్ బాధయాతలను నిరోధంచడం కోసం స్థి రమైన వయావధ 
ఒప్ందాలను అతిగా ఉపయోగించడం, ఒప్ందం ప్ర కారం మాతరా మే పని చేసే కారమిక్లు, ఉప ఒప్ందాలు, ఇంటి నుండి పని చేయడం 
లేదా అప్ర ంటీస్షిప్ పథకాలతో సహా తాతాకులిక కారమిక్ల ఏరా్టలు ను ఉపయోగించకూడదు.

కారమిక్లందరకీ స్రకి్ష తమైన మరయు ఆరోగయావంతమైన పని వ్తావరణాని్న అంద్ంచాలని Hershey కోరుతోంద్. 
•  కారమిక్లు వ్ర పాతరా , హోదా లేదా బాధయాతతో సంబంధం లేక్ండా అస్రకి్ష తమైన మరయు అనారోగయాకరమైన పని వ్తావరణంలో పని 

చేయడానికి నిరాకరంచే మరయు నివేద్ంచే హక్కును కలిగి ఉనా్నరు.
•  అతయావసర సమయాలలో ఖాళీ చేయడానికి సంబంధంచిన పదధి తులతో సహా తగిన వృతితు పరమైన ఆరోగయా మరయు భద్ర తా విధానాలు 

మరయు పదధి తులపై ఉద్యాగంలో చేరడానికి ముందు, ఆపై క్ర మబదధి ంగా కారమిక్లు మాట్లు డే పా్ర థమిక భాష(ల)లో వ్ర శిక్ణను ఇవవాడం 
జరుగుతుంద్. సముచితమైన భద్ర త పరకరాలను కారమిక్లక్ అందజేయడంతో పాటుగా వ్టిని తగిన విధంగా ఎలా ఉపయోగించాలో 
నేర్డం జరుగుతుంద్. 

•  కారమిక్లందరకీ స్రకి్ష తమైన తారా గునీటి సౌకరయాంతో పాటుగా కారమిక్లలో పురుష్లు మరయు స్తు రిలక్ శుభ్ర మైన పారశుధయా సౌలభాయాలు 
అంద్ంచబడతాయి. ట్యిలట్, విరామం లేదా పిలలు లక్ పాలివవాడం కోసం కారమిక్లు తీస్క్నే విరామాలపై అసమంజసమైన 
పరమితులను విధంచడం నిషిదధి ం. 

•  వర్త ంచే పక్ంలో, డారమిటరీలను శుభ్ర ంగా ఉంచాలి, బాగా నిరవాహించాలి, కారమిక్లక్ సముచితమైన ప్ర వేశ మరయు నిషకురిమణ 
అధకారాలను అంద్ంచాలి, అలాగే భద్ర తా నియంతరా ణలక్ లోబడి ఉండాలి.
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ఆహార భద్ర త & న్ణ్త 

భూహక్కులు

పరా్వరణం 

వ్్పార నైతికత 

Hershey స్రకి్ష తమైన, అతయాధక నాణయామైన ఉత్తుతు లను అంద్ంచడానికి కట్ుబడి ఉంద్, అలాగే ఈ నిబదధి తక్ అనుగుణంగా ఉండటంలో మా 
సరఫరాదారులు మాక్ సహాయపడాలని ఆశిస్తు నా్నము. 

•  అంద్ంచే ఉత్తుతు లు మరయు సేవలు తప్నిసరగా వర్త ంచే చట్ం ప్ర కారం అవసరమైన నాణయాతా ప్ర మాణాలు మరయు Hershey సంసథి  
అవలంబించే కఠినమైన నాణయాత ప్ర మాణాలక్ అనుగుణంగా ఉండాలి లేదా అంతక్ మించి ఉండాలి. 

• ఉత్తితు  భద్ర త లేదా నాణయాత విషయంలో ఏవైనా ఆంద్ళనలు ఉంటే, తప్నిసరగా Hershey సంసథి క్ నివేద్ంచాలి. 

ఆస్తు  లేదా భూమి వయావహారాలలో స్థి నిక వయాక్్త ల నుండి ఉచితంగా, ముందస్తు గా సూచిత సమమితి (FPIC) సూతారా లను అనుసరంచడానికి Hershey 
కట్ుబడి ఉంద్. 

•  ఏ రూపంలోనూ భూమిని కబాజా  చేయడం నిషిదధి ం. స్థి నిక వయాక్్త ల నుండి ఉచితంగా, ముందస్తు గా సూచిత సమమితి (FPIC) సూతారా లక్ 
లోబడి ఉండటం అనేద్ అని్న ఆస్తు  లేదా భూమిని ఉపయోగించడం మరయు బద్లీ చేయడంతో సహా అని్న వయావహారాలలో అవసరం. 

•  సోర్సంగ్ పదధి తులు, సరఫరా చెయిన్లు మరయు కారయానిరవాహణల వలన ప్ర భావితమైన వయాక్్త లు, స్థి నిక ప్ర జలు మరయు స్థి నిక సంఘాల 
యొకకు భూహక్కులు గౌరవించబడతాయి. 

మా సరఫరా చెయిన్ అంతట్ పరాయావరణంపై పడే మా ప్ర భావ్ని్న తగి్గ ంచడానికి, అలాగే స్థి రమైన నిరావాహక మరయు వయావస్య ఉతా్దన 
పదధి తులక్ మద్ద తు అంద్ంచడానికి Hershey కట్ుబడి ఉంద్. గాలి, భూమి మరయు నీటిపై మా ప్ర భావ్ని్న తగి్గ ంచడంలో తోడ్డేలా మా 
ముడిసరుక్లను, పాయాకేజింగ్ స్మాగి్ర ని మరయు ఇతర వస్తు సేవలను బాధయాతాయుతంగా మరయు స్థి రంగా సోర్సంగ్ కోసం మేము చేస్తు న్న 
ప్ర యతా్నలలో కీలకమైన భాగస్వాములుగా ఉన్న మా సరఫరాదారులతో మేము కలిస్ పని చేస్తు ము. 

•  వయారాథి లను పారవేయడం, ప్ర మాదకర వయారాథి లు, గీ్ర న్హౌస్ వ్యు ఉదా్గ రాలు, మురుగునీరు మరయు విషపదారాథి లక్ సంబంధంచిన 
వ్టితో సహా అని్న సమాఖయా మరయు స్థి నిక పరాయావరణ చట్్లు మరయు నియంతరా ణలక్ కారయానిరవాహణలు పూర్త గా లోబడి 
ఉంట్యి.

•  కారయాకలాపాల నుండి ఉత్న్నమయ్యా వ్యు ఉదా్గ రాలు, మురుగునీరు మరయు ఘన వయారాథి లను విడుదల చేయడానికి లేదా 
పారవేయడానికి ముందు అవసరమైన విధంగా వరీ్గ కరంచాలి, పరయావేకి్ష ంచాలి, నియంతిరా ంచాలి మరయు శుద్ధి  చేయాలి. 

•  సరఫరా చెయిన్లలో కారయాకలాపాలు మరయు పని అటవీ నిరూమిలనక్ లేదా జీవవైవిధయా నష్్నికి ద్హదం చేయవు. సరఫరాదారులు 
వ్ర సవాంతంగా అటవీ నిరూమిలన వదు్ద  అనే విధానాని్న అమలుపరచేలా, అలాగే అధక పరరక్ణ విలువ మరయు అధక కార్న్ స్్క్ 
ఉన్న పా్ర ంతాలను రకి్ష ంచడానికి నిబదుధి లైనా ఉండట్నికి పో్ర త్సహించబడతారు.

•  పరాయావరణానికి సంబంధంచి అవసరమైన అని్న అనుమతులు (ఉదా. వయారాథి ల విడుదల మరయు ప్ర సరణ పరయావేక్ణ రకార్్డ లు) పందడం, 
నిరవాహించడం మరయు ఎప్టికపు్డు తాజాగా ఉంచడం జరుగుతుంద్, అలాగే ఏవైనా నిరవాహణాపరమైన మరయు నివేదన 
ఆవశయాకాలను అనుసరంచాలి్స ఉంటుంద్.

•  గీ్ర న్హౌస్ గాయాస్ (GHG) ఉదా్గ రాలు, నీరు మరయు వయారాథి ల వంటి ప్ర ద్శాలలో పరాయావరణ ప్ర భావ్లను సకి్ర యంగా గణించడానికి, 
నిరవాహించడానికి మరయు వలలు డించడానికి, అంతేకాక్ండా పరాయావరణ ప్ర భావ్లను తగి్గ ంచడం కోసం లకా్ష యాలను సెట్ చేయడానికి 
మరయు కారయాప్ర ణాళికలను అమలుపరచడానికి సరఫరాదారులు పో్ర త్సహించబడతారు. వ్ర్ష క పరాయావరణ ప్ర భావంపై పబిలు క్గా 
నివేద్ంచడం పో్ర త్సహించబడింద్.

మేము మా సరఫరా చెయిన్ అంతట్ సేవలు అంద్స్తు న్న ద్శాలోలు  నైతికంగా మరయు చట్పరంగా వ్యాపార నిరవాహణలు చేయడానికి Hershey 
కట్ుబడి ఉంద్. నైతిక ప్ర వర్త నతో మలుగుతామని బలమైన నిబదధి తను ప్ర దర్శంచే సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములతో మేము 
వ్యాపారం చేయడానికి పా్ర ధానయాతనిస్తు ము. 

•  సరఫరాదారులు వ్ర వ్యాపారాని్న అతయాధక స్థి యి నైతిక ప్ర మాణాలు మరయు కంపనీ ఆస్తు ల దురవానియోగం, అవినీతి, 
లంచగండితనం, అనుచితమైన బహుమతులు, ద్పిడీ, నిధుల దురవానియోగం, అలాగే ఆసకి్త  వైరుధాయాలు కనిపించడాని్న నిరోధంచే 
మరయు గుర్త ంచే నియంతరా ణలక్ అనుగుణంగా నిరవాహిస్తు రు. 
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ఫిరా్దు విధాన్లు 

నిర్వహణ వ్వస్థ లు, అనుకూలత మరియు ఆడిటింగ్ 

• సరఫరాదారుల వ్యాపార లావ్ద్వీలు నాయాయంగా, చట్పరంగా మరయు నిజాయితీగా ఉండాలి.
•  విద్శీ అవినీతి నిరోధక పదధి తుల చట్ం (FCPA) మరయు వర్త ంచే అంతరాజా తీయ అవినీతి నిరోధక ఒప్ందాలతో సహా వ్రు సేవలు 

అంద్స్తు న్న ద్శాలలో వర్త ంచే అని్న అవినీతి నిరోధక చట్్లు మరయు నియంతరా ణలక్ సరఫరాదారులు లోబడి ఉండాలి.
•  సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములు మా ఉద్యాగులక్ ఏవైనా వ్యాపార ఉపచారాలను అంద్ంచే పక్ంలో, వ్రు అరుదుగా 

అంద్స్తు రు మరయు ఆ ఉపచారాలక్ తప్నిసరగా మితమైన విలువ కంటే ఎక్కువ ఉండకూడదు. అలాగే సరఫరాదారులు మరయు 
వ్యాపార భాగస్వాములు వ్ర వ్యాపార లావ్ద్వీలను ఖచిచితంగా పుసతు కాలు మరయు రకార్్డ లలో చూపాలి. 

•  Hershey యొకకు ఆంతరంగిక సమాచారానికి యాక్్సస్ గల సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములు ఆ సమాచారాని్న మా 
నుండి ముందస్తు  వ్్ర తపూరవాక సమమితి పందక్ండా ఇతర వయాక్్త లు ఎవరకీ వలలు డించకూడదు.

•  సరఫరాదారులు మరయు వ్యాపార భాగస్వాములు Hershey కోసం యునై్డ్ స్ేట్్సక్ స్మగి్ర ని రవ్ణా చేసే పరధ మేరక్, 
సరఫరాదారులు www.cbp.govలోని (లేదా యు.ఎస్. ప్ర భుతవాం దావారా ఆ ప్ర యోజనం కోసం స్థి పించబడిన ఇతర వబ్సైెట్) 
యు.ఎస్. కస్మ్సట్ వబ్సైెట్లో C-TPAT (తీవ్ర వ్దంపై కస్మ్సట్-టేరా డ్ భాగస్వామయాం) భద్ర తా పదధి తులక్ లోబడి ఉండాలి.

కారమిక్లక్ మరయు వ్ల్యా చెయిన్లో ఉన్న ఇతర పకా్ష లక్ సరఫరాదారులు పారదర్శకమైన, ప్ర తిస్ందనాతమిక, అనామక, నిష్్కి్ష క, గ్పయామైన 
ఫిరాయాదు విధానాలను అంద్స్తు రని Hershey ఆశిసోతు ంద్.

•  అనామక నివేదనను అనుమతించే ఫిరాయాదు విధానాల గురంచి కారమిక్లక్ సమాచారం అంద్ంచాలి మరయు వ్టికి యాక్్సస్ను కలిగి 
ఉండాలి. నివేద్ంచిన సమసయాలు మరయు ఉలలు ంఘనలను సరై్న సమయంలో పరషకురంచాలి మరయు స్ష్ంగా వివరంచబడిన ప్ర కి్ర యను 
అనుసరంచాలి. 

• నిజాయితీగా సమసయాల గురంచి మాట్లు డే కారమిక్లు శిక్, దాడులు మరయు ప్ర తీకారానికి గుర కాక్ండా రకి్ష ంచబడతారు.
•  ఈ సరఫరాదారు నియమావళిని ప్ర తయాక్ంగా ఉలలు ంఘిస్తు న్నటులు  ఫిరాయాదు విధానాల దావారా నివేద్ంచబడిన సమసయాలు లేదా ఉలలు ంఘనలు 

ఏవైనా ఉంటే, Hershey కంపనీకి తెలియజేయబడుతుంద్.

Hershey కంపనీ సమసయా పరష్కుర లైన్1ను సంప్ర ద్ంచడం దావారా నేరుగా కూడా ఉలలు ంఘనలు మరయు సమసయాలను నివేద్ంచవచుచి, ఇద్ మూడవ-
పక్ం పరయావేక్ణలో ఉన్న సవాతంతరా  సేవ మరయు 24/7 పాటు 10 భాషలలో ఫోన్ మరయు ఇంటర్్నట్ దావారా ఉద్యాగలు, వ్యాపార భాగస్వాములు 
మరయు ఇతర పకా్ష లక్ అందుబాటులో ఉంటుంద్. 

సరఫరా కోడ్క్ అనుకూలతను కొనస్గించేలా చూడటం కోసం తగిన మరయు సమరథి వంతమైన నిరవాహణ వయావసథి లు, విధానాలు, పదధి తులు, ఆరథి క 
డాక్యామంటేషన్ మరయు శిక్ణ వంటివి అమలులో ఉండేలా సరఫరాదారులు చూస్కోవ్లి. సరఫరాదారు కోడ్లో వివరంచబడిన సంబంధత 
సమసయాల నిరవాహణక్ సంబంధంచిన సమాచారాని్న మా సరఫరాదారుల నుండి అభయారథి ంచే హక్కును మేము కలిగి ఉనా్నము. శకి్త వంతమైన 
నిరవాహణ వయావసథి లపై మరంత మార్గ దర్శకతవాం మరయు సమాచారం కోసం, దయచేస్ మా సరఫరాదారు నాణయాత అంచనాల మానుయావల్ను 
చూడండి.

స్వాయ మూలాయాంకన ప్ర శా్నవళ్లు, ప్ర కటిత మరయు అప్ర కటిత ఆన్-సైెట్ సవాతంతరా  మూడవ-పక్ం ఆడిట్లు మరయు శ్్ర యస్్స సరేవాలు 
వంటి అంతర్గ త మరయు బాహయా మూలాయాంకన పదధి తుల దావారా ఈ సరఫరాదారు కోడ్తో అనుకూలతను సరచూడట్నికి Hershey కంపనీ 
హక్కును కలిగి ఉంద్. అటువంటి ఆడిట్లలో సరఫరాదారు సౌలభాయాలు, నిరవాహణలు, పుసతు కాలు మరయు రకార్్డ లు మరయు సరఫరాదారు 
చేస్న బస ఏరా్టలు ను తనిఖీ చేయవచుచి మరయు వ్టిలో భాగంగా గ్పయామైన కారమిక్ల ఇంటరూవాయాలు జరగవచుచి. అననుకూలతలు కనిపిసేతు , 
సరఫరాదారులు వ్టిని సరద్ద్ద డానికి తగిన చరయాలు తీస్కోవ్లి్స ఉంటుంద్.

సరఫరాదారులు స్ఫారు్స చేయబడిన కారయా ప్ర ణాళికలను అమలుపరచడంలో విఫలమైతే మరయు ఏదైనా అననుకూలత చరయాపై సరై్న సమయంలో 
పరష్కురం చూపకపోతే, వ్టిని సరచేయడానికి తగిన చరయాలను అమలుపరచే వరక్ Hershey తన సవాంత అభీష్్నుస్రం, సరఫరాదారులక్ 

1 ఫోన్ లేదా www.HersheysConcern.com. “మా స్థి నాలు” ట్యాబ్పై కిలు క్ చేయడం దావారా స్థి నిక ఫోన్ నంబర్లు కనిపిస్తు యి. 
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తదుపరగా ఎలాంటి బాధయాత లేక్ండా కొనుగ్ళలు ను తాతాకులికంగా ఆపివేయవచుచి, ఏదైనా కొనుగ్లు ఆర్డ ర్ కి్ర ంద్ డలివరీ తీస్కోవడానికి 
నిరాకరంచవచుచి మరయు సరఫరాదారు నుండి ఏవైనా వస్తు సేవలను వ్పస్ ఇవవావచుచి లేదంటే Hersheyకి అందుబాటులో ఉన్న ఏవైనా 
ఇతర హక్కులు లేదా పరష్కురాలక్ అదనంగా సరఫరాదారుతో తమ వ్యాపార సంబంధాని్న రదు్ద  చేస్కోవచుచి.

Hershey కంపనీకి సరఫరా చేయబడే ఏదైనా పదారథి ం ఉత్తితు  అయ్యా ప్ర ద్శాల భౌగ్ళిక స్థి నం, వ్ర ప్ర ద్శాలలో ఉత్తితు  చేయబడుతున్న ముడి 
పదారాథి ల మూలాధారం మరయు గీ్ర న్హౌస్ వ్యు ఉదా్గ రాల వంటి పరాయావరణ పనితీరు సూచికలక్ సంబంధంచిన సమాచారాని్న వలలు డించమని 
సరఫరాదారులను అభయారథి ంచే హక్కును కూడా మేము కలిగి ఉనా్నము.

మా సరఫరాదారు ప్ర వర్త నా నియమావళిని నిరవాహించడం అనేద్ గ్లు బల్ ర్స్్ని్సబుల్ సోర్సంగ్, ప్ర కూయార్మంట్ బృందం యొకకు బాధయాత, 
స్నియర్ వైస్ ప్ర స్డంట్ చీఫ్ సరఫరా చెయిన్ అధకార కి్ర ంద పని చేసే మా గ్లు బల్ ర్స్్ని్సబుల్ సోర్సంగ్ డైర్క్ర్ దీనికి నాయకతవాం వహిస్తు నా్నరు. 
గ్లు బల్ ర్స్్ని్సబుల్ సోర్సంగ్ బృందం మా ప్ర పంచవ్యాపతు  స్థి రతవా బృందంతో ప్ర తేయాకించి మానవ హక్కులు మరయు పరాయావరణం, అలాగే 
అని్న ప్ర ధాన వ్యాపార కారాయాచరణల విభాగాల నుండి వైస్ ప్ర స్డంట్లతో కూడినటువంటి స్థి రతావాని్న పంపంద్ంచే కమిటీ నుండి అవసరమైన 
మార్గ దర్శకతవాంతో సహా స్థి రతవాం స్ధంచడం కోసం చేసే ప్ర యతా్నలలో కలిస్ పని చేస్తు ంద్. గ్లు బల్ ర్స్్ని్సబుల్ సోర్సంగ్క్ సంబంధంచిన 
అంతిమ అంతర్ద ృష్ి అనేద్ వ్ర్ష క మరయు ద్వా-వ్ర్ష క పదధి తిలో సంకి్ష ప్తు కరంచేటటువంటి మా డైర్క్ర్ల బోర్డ ట్ మరయు మా ఎగిజా కూయాటివ్ కమిటీతో 
(స్ఈఓ మరయు స్ఈఓ కింద నేరుగా పని చేసే వయాక్్త లు) ఉంటుంద్.


