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పార్కర్వెల్బోర్లోమననీతిమరియుసమగ్రతసంస్కృతినిధృడత్వంచేయడంమరియుమరింతలోతుగా
చేయడంయొక్కప్రాముఖ్యతకారణంగానేనుఈనియమావళినికాస్తవ్యక్తిగతంగాపరిచయం
చేస్తున్నాను.పార్కర్వెల్బోర్ప్రయాణంయొక్కఈదశలో,మనల్నిమనంఅత్యున్నతప్రమాణాలకు
అనుగుణంగాఉంచుకోవడంచాలాముఖ్యంఎందుకంటేమనంఎప్పుడూఓపెన్గామరియునిజాయితీగాఉంటూ,
మనవాగ్దానాలనునిలబెట్టుకుంటూమరియుసరైనపనిచేస్తూమనవిజయాన్నిసాధించాలి.సమగ్రత
యొక్కబలమైనసంస్కృతిమెరుగైనవ్యాపారపనితీరునునడిపిస్తుందిమరియుమావిజయానికికూడాఅది
చాలాఅవసరం.ఇదినేనువ్యక్తిగతంగాకట్టుబడినదిమరియుప్రతిఉద్యోగినుండిఆశించినదిమరియు
కావలసియున్నదికూడా.

ఈనియమావళిలోచెప్పినసూత్రాలకుఅనుగుణంగామీలోప్రతిఒక్కరూమిమ్మల్నిమీరు-మరియుమీ
సహోద్యోగులుజవాబుదారీగాఉండాలనినేనుకోరుతున్నాను.మీరుఎవరైనాఒకరిప్రవర్తనగురించిఆందోళన
పడుతుంటే,మీరుమాకుచెప్పవలసిందిగామేముకోరుకుంటున్నాము,దానిద్వారామేముఆసమస్యను
సకాలములోమరియుసముచితంగాపరిష్కరించగలుగుతాము.మాట్లాడటంఎప్పుడూసులభంలేదాసౌకర్యవంతంగా
ఉండదనిమాకుతెలుసుకాబట్టి,సమస్యలనుతెలుసుకోవడానికిచాలావిభిన్నమార్గాలనుమేము
అందిస్తున్నాముమరియుఎలాంటిప్రతీకారచర్యలనుతీసుకోమనిమీకునిశ్చయంగాకట్టుబడిఉంటాము.

దయచేసిఈనియమావళినిచదవండిమరియుదానినిహృదయపూర్వకంగాతీసుకోండిమరియుమనవిలువలనుఎప్పుడూ
మనమనస్సులోగుర్తుపెట్టుకోవాలనితెలుసుకోండి.మనముకలిసిచాలాదూరంవచ్చాముమరియునిరంతర
టీమ్వర్క్తో,మనముగ్లోబల్మార్కెట్లీడర్గామనలక్ష్యాన్నిసాధించగలుగుతాము.

కొత్త పార్కర్ వెల్ బోర్ ప్రవర్తనా నియమావళిని అందించడం పట్ల మేము 
సంతోషిస్తున్నాము. మేము దానిని మరింత స్పష్టంగా, సరళంగా, బలంగా చేయడానికి 
మరియు ప్రత్యేకించి మా విశ్వాసం, సహకారం, యాజమాన్యం, ఆవిష్కరణ మరియు 
దృఢత్వం యొక్క విలువలకు అనుసంధానం చేయడానికి దాన్ని తిరిగి వ్రాాశాము.

శాండీ ఎస్లెమోంట్
ప్రెసిడెంట ్ మరియు సిఈఓ

నాయకత్వ నిబద్ధత
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నేనుప్రతిపార్కర్వెల్బోర్డైరెక్టర్,అధికారి,ఉద్యోగి,సహచరసంస్థ,అనుబంధసంస్థ,
కాంట్రాక్టర్మరియుఏజెంట్నుండిసమాననిబద్ధతనుఆశిస్తున్నాను.ఎటువంటిమినహాయింపులూలేవు.
పార్కర్వెల్బోర్యొక్కడైరెక్టర్లబోర్డుయొక్కఆడిట్కమిటీప్రత్యక్షనివేదికగా,మనము
ఎదుర్కొనేఏవైనాసమ్మతిసమస్యలతోవ్యవహరించేటప్పుడుమనవ్యాపారసమగ్రతమరియుసమ్మతి
విధిస్వతంత్రంగామరియుస్వయంప్రతిపత్తితోపనిచేస్తుందనినేనునిర్ధారిస్తాను.

పార్కర్వెల్బోర్ప్రవర్తనానియమావళిప్రదేశంలేదాహోదాతోసంబంధంలేకుండామనకార్యకలాపాలు
మరియువ్యక్తులనుండిమనముఏమిఆశిస్తున్నాముఅనేదాన్నిమరియుమనచట్టపరమైన,సమ్మతిమరియు
నైతికప్రమాణాలనువివరిస్తుంది.విక్రేతలతో,సహచరులతో,భాగస్వాములతో,ప్రభుత్వఅధికారులతో
మరియుఇతరులతోవ్యాపారాన్నినిర్వహించేటప్పుడుమనధ్యేయం,దార్శనికతమరియుప్రధానవిలువలను
ఇదిరూపొందిస్తుంది.పార్కర్వెల్బోర్పాలసీలలోనియమావళిఅనేదిఅత్యున్నతస్థాయిలోఉంది.
అన్నిసమయాల్లోనియమావళినిచదువుకోవడం,అర్థంచేసుకోవడంమరియుపాటించడంకోసంమనమందరం
వ్యక్తిగతంగాబాధ్యతవహిస్తాము.నేనుమాత్రమే-మాఆడిట్కమిటీతోసంప్రదింపులతో-నియమావళి
నుండిమినహాయింపులనులేదావ్యత్యాసాలనుఅధీకృతపరచగలను.

మీరోజువారీపనిలోమీరుఎదుర్కొనేసాధారణచట్టపరమైన,సమ్మతిమరియునైతికసమస్యలనునియమావళి
ప్రస్తావిస్తున్నప్పుడు,మీకునిర్దిష్టపరిస్థితికిసంబంధించిఏదైనాప్రశ్నలేదాఆందోళనఉంటే,
మీరుమీసూపర్వైజర్ను,వ్యాపారసమగ్రతమరియుసమ్మతివిభాగాన్నిలేదాఎథిక్స్హాట్లైన్ను
సంప్రదించాలి.సాధ్యమయ్యేఆందోళనలులేదాఉల్లంఘనలగురించిఅవగాహనపెంచడమనేదిమనసంస్కృతిలో
భాగం,మరియుమంచివిశ్వాసనివేదికలపైప్రతీకారచర్యలనుఎప్పటికీమేముసహించము.

సమగ్రతయొక్కపునాదిపైపార్కర్వెల్బోర్విజయవంతమైనవారసత్వాన్నినిర్మించారు.సరైనపని
చేయడంలోపార్కర్వెల్బోర్మార్గంలోపనులుచేయడంకూడాచేరిఉంటుంది.స్థిరమైనమార్పులగల
వాతావరణంలో,మనలక్ష్యాలనుసాధించడంలోనీతిమరియుసమగ్రతపట్లనిరంతరమూకొనసాగేమీనిబద్ధత
చాలాముఖ్యమైనది.

పార్కర్ వెల్ బోర్ చీఫ్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్ గా, మా వ్యాపారాన్ని సురక్షితంగా, 
చట్టబద్ధంగా, నిజాయితీతో మరియు చిత్తశుద్ధితో మరియు మా కంపెనీ 
ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా మేము సరైన స్థాయిలో హాని-ఆధారిత నిర్ణయాలు 
తీసుకునేలా చేయడానికి నేను కట్టుబడి ఉన్నాను. 

నటాలీ స్కాట్
చీఫ్ కంప్లయన్స్ ఆఫీసర్

CCO నుండి సందేశం
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ధ్యేయము, దార్శనికత మరియు విలువలు 

కార్యాచరణలో సమగ్రత

ఆందోళనలను మరియు ప్రతీకార వ్యతిరేకతను నివేదించడం 

మేము ఈఎస్ జి లో విశ్వాసం ఉంచుతాము 

అంతర్జాతీయ వర్తకం 

మన వ్యాపారాన్ని బాధ్యతాయుతంగా నడపడం 

సాంకేతికంగా అభివృద్ధి చెందిన ఒక కంపెనీ

ఆసక్తి సంఘర్షణలు

అంతర్గత నియంత్రణలు 

వినోదం, ప్రయాణం, బహుమతులు మరియు విరాళాలు  

మూడవ పార్టీసంబంధాలు
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విషయ సూచిక
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ఎథిక్స్ హాట్లైన్: parkerwellbore.ethicspoint.com

+1.855.214.1480 (యుఎస్ఏ మాత్రమే)   |  +1.678.248.7250 (ప్రపంచవ్యాప్తంగా టోల్ ఫ్రీ)
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దార్శనికత, ధ్యేయము, మరియు మూల విలువలు

కార్యాచరణలో సమగ్రత

ధ్యేయం

పార్కర్ధ్యేయంఅనేదిఅత్యంత
ఖర్చుతోకూడుకున్నవెల్బోర్లనునిలకడగా
మరియుసురక్షితంగానిర్మించడానికిమన
కస్టమర్లతోప్రతిరోజుభాగస్వామిగా
ఉంటుంది.

దార్శనికత

వెల్బోర్నిర్మాణంలోముప్పును
తగ్గించడానికిమరియుపనితీరును
అనుకూలపరచడానికిపార్కర్దార్శనికత,
ఎంపికయొక్కగ్లోబల్భాగస్వామిగా
ఉంటుంది.

మూల విలువలు

మాసంస్కృతిప్రతిరోజూమాఉద్యోగులు
జీవించేబలమైనవిలువలపైనిర్మించబడింది.
నమ్మకం,సహకారం,యాజమాన్యం,
ఆవిష్కరణమరియుదృఢత్వంయొక్క
మామూలవిలువలుసరైనపనిచేయడానికి,
కస్టమర్లతోసమలేఖనంచేయడానికి,
భాగస్వామ్యాలను,స్వంతపరిష్కారాలను
వెతకడానికి,పనితీరుఫలితాలను
మెరుగుపరచడానికిమరియుపరిమితులను
పెంచడానికిమమ్మల్నినడిపిస్తాయి.

నియమావళి క్రింద ఉద్యోగి బాధ్యతలు

 § ఒకఉదాహరణనుఏర్పరచడంద్వారామరియునైతిక
ప్రవర్తనకుఆదర్శంగాాఉండటంద్వారాసమ్మతిని
ప్రోత్సహించడం.

 § ప్రతీకారచర్యలనుండిమనఉద్యోగులనురక్షించడం.

 § మనముమనవిధానాలకుఅనుగుణంగామరియువర్తించే
చట్టాలకుఅనుగుణంగామనకార్యకలాపాలను
నిర్వహిస్తున్నామనినిర్ధారించుకోవడం.

 § తమచర్యలకుబృందసభ్యులనుజవాబుదారీగాఉంచడం.

 § మొత్తంసిబ్బందితోన్యాయంగామరియుగౌరవంగా
వ్యవహరించడం.

 § ఆసక్తియొక్కవైరుధ్యంలేదాఇతరఅనుచితమైన
రూపాన్నికూడానివారించడం.

 § నేర్చుకోవడానికి,మార్గదర్శకత్వం
కోసంమరియువారిపర్యవేక్షకులకులేదా
మనఎథిక్స్హాట్లైన్కుసమస్యలను
చెప్పడానికిసౌకర్యంగాఉండేలాఉద్యోగులను
ప్రోత్సహించడం.

ఆందోళనలను మరియు ప్రతీకార వ్యతిరేకతను నివేదించడం

పార్కర్వెల్బోర్("పార్కర్")ప్రవర్తనానియమావళి("కోడ్")నైతికమరియుబాధ్యతాయుతమైనపనిప్రదేశాన్ని
నిర్మించడానికిమరియునిర్వహించడానికిపునాదిగా,మనభాగస్వామ్యవిలువలనుఆకర్షిస్తుందిమరియుపార్కర్యొక్క
సమగ్రధ్యేయముమరియుదార్శనికతనుమరింతబలోపేతంచేస్తుంది.మాచర్యలకుమార్గనిర్దేశంచేయడానికిమేముమా
దార్శనికత,ధ్యేయము,విలువలుమరియునియమావళిపైఆధారపడతాము.

పార్కర్మరియువారివ్యక్తులుఎల్లప్పుడూసమగ్రతతోవ్యవహరించాలి.నియమావళిఅనేదిమనప్రవర్తనకు
మార్గదర్శకం,ఐతేమనంఎదుర్కొనేప్రతిపరిస్థితినికవర్చేయదు.అయినప్పటికీ,మనప్రవర్తనలోమనవిలువలతోమనం
ఎలాజీవిస్తాముమరియుమనంఎలానిర్ణయాలుతీసుకుంటాముఅనేదానిగురించిఆలోచించడంలోఇదిమనకుసహాయపడుతుంది.మేము
ఎల్లప్పుడూచట్టాలుమరియునిబంధనలకు,అలాగేపార్కర్యొక్కపాలసీలు,విధానాలు,ఆదేశాలుమరియునమ్మకానికిమరియు
యాజమాన్యానికికట్టుబడిఉంటాము.

మీకునియమావళిగురించిప్రశ్నలులేదాఆందోళనలుఉంటే,మీరుముందుగామీసూపర్వైజర్నుసంప్రదించాలి.మీకుతదుపరిసహాయం
అవసరమైతేలేదామీసూపర్వైజర్లేదాఇతరస్థానికయాజమాన్యానికిమీప్రశ్నలులేదాఆందోళనలనుతెలియజేయడం
అసౌకర్యంగాఉంటే,మీరువ్యాపారసమగ్రతమరియుసమ్మతివిభాగాన్నిసంప్రదించవచ్చులేదామాఎథిక్స్హాట్లైన్
ద్వారానివేదికనుసమర్పించవచ్చు.మీనివేదికనుఅనామకంగాతయారుచేయవచ్చు.

మానియమావళిని,మావిధానాలనులేదాచట్టాన్నిఉల్లంఘించేసంభావ్యతగురించిమంచివిశ్వాసంతోనివేదికచేసిన
ఏఉద్యోగిపైనైనాప్రతీకారచర్యనుపార్కర్నిషేధిస్తుంది.ప్రతీకారచర్యలోపాల్గొనేవారిపైపార్కర్
ఉద్యోగాన్నిరద్దుచేయడంవరకుమరియుదానితోసహాక్రమశిక్షణాచర్యతీసుకుంటుంది.
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ప్రవర్తనా నియమావళి 2022

మేము ఈఎస్ జి లో విశ్వాసం ఉంచుతాము
ఒక కంపెనీగా మనం సుస్థిరతను ఎలా సాధించాలనేది కీలకమని మేము గుర్తించినందున, మా 
నైతికత మరియు సమగ్రతను ఒకరికొకరు, మా కస్టమర్ లు మరియు మా హక్కుదారులందరికీ 
ప్రదర్శించి చూపించడానికి మేము నిరంతరంగా పని చేస్తాము.

మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం 

పార్కర్లో,మేముమాకార్యకలాపాలసమయంలో
మేమునివసించేమరియుపనిచేసేకమ్యూనిటీలలో
పర్యావరణాన్నిరక్షించడానికిప్రాధాన్యత
ఇస్తాము.పార్కర్వెల్బోర్ప్రపంచంలోనిఅత్యంత
దుర్బలమైనమరియుకఠినమైనవాతావరణాలలో
డ్రిల్లింగ్చేయడానికిపరిశ్రమదిగ్గజంగాప్రసిద్ధి
చెందింది.మాస్థిరమైనబలమైనపనితీరుమాసమగ్ర
పర్యావరణసమ్మతికార్యక్రమాలు,ఉత్తమ
అభ్యాసాలవిధానం,సర్వోన్నతమైనసాంకేతికత
మరియుశిక్షణపొందినమరియుసమర్థులైనఉద్యోగుల
ఫలితంగాఉంది.ప్రామాణికీకృతప్రక్రియలుమరియు
విధానాలుపర్యావరణాన్నిపరిరక్షించడానికిమా
అంచనాలుమరియుఅవసరాలపైఅధికఅవగాహనతోఉండటానికి
మరియుమాకార్యకలాపాలకుసంబంధించిననష్టాలను
నిర్వహించడానికైమాసామర్థ్యాలనుమెరుగుపరచడంలో
మాఉద్యోగులకుసహాయపడతాయి.

ఆరోగ్యం మరియు భద్రత 

పార్కర్మనఉద్యోగులఆరోగ్యంమరియుభద్రత
గురించిశ్రద్ధవహిస్తుంది.మనముమనఆరోగ్య
మరియుభద్రతావిధానాలకుకట్టుబడిఉండాలిమరియు
ఏవైనాఅసురక్షితమైనపనిపరిస్థితులులేదావిధాన
ఉల్లంఘనలనువెంటనేనివేదించాలి.

వాతావరణ మార్పు ప్రణాళిక 

పార్కర్ఈరోజుమరియురేపుయొక్కఉపరితలముక్రింది
శక్తిసవాళ్లనుపరిష్కరించడంలోసహాయపడటానికి
సిద్ధంగాఉంది,అవిఎక్కడైనామరియుఏమైనప్పటికీ.
ఉపరితలముక్రిందిభాగాన్నిప్రాప్యతచేసుకోవడం
అనేదిఎనర్జీసెక్యూరిటీమరియుఎనర్జీతరలింపు
రెండింటికీకీలకంఅవుతుంది.ప్రపంచఆర్థికవ్యవస్థకు
చమురుమరియుసహజవాయువుయొక్కప్రాముఖ్యతను
విస్మరించనప్పటికీ,పార్కర్బావిబోర్లను
నిర్మించడంలోమానైపుణ్యాన్నిఅందించడంద్వారా
శక్తిపరివర్తనస్థలంలోకిదూకుడుగావిస్తరిస్తుంది.

పర్యావరణం (ENVIRONMENT): మన పర్యావరణాన్ని కాపాడుకోవడం 

సామాజికము (SOCIAL): ప్రజలు, చేకూర్పు సంస్కృతి, మరియు మానవ హక్కులను గౌరవించడం

పాలన (GOVERNANCE): అవినీతిని ఎదుర్కోవడం మరియు గళమెత్తడం

అవినీతిని ఎదుర్కోవడం మరియు గళమెత్తడం

కేవలంవాటాదారులకుకాకుండాహక్కుదారులందరికీ
ప్రాథమికనిబద్ధతఆధారంగాకార్పొరేట్
ప్రయోజనంతోసానుకూలసామాజికప్రభావాన్ని
చూపడాన్నిపార్కర్ప్రోత్సహిస్తుంది.మన
విజయ౦ఎల్లప్పుడూనిజమైనయోగ్యత,నమ్మక౦,
మరియునిజాయితీఆధార౦గాస౦పాది౦చుకోవాలి.
పార్కర్వద్దమీరుఏపదవిలోఉన్నా,లంచగొండితనం,
అవినీతి,మోసంలేదామరేదైనాఅన్యాయమైన
ప్రవర్తనకుఏమాత్రమూసహనంఉండదు.పార్కర్
తనతరఫునవ్యాపారంచేసేఎవరైనావర్తించే
లంచగొండితనంమరియుఅవినీతినిరోధకచట్టాలకు
కూడాకట్టుబడిఉండాలనిఆశిస్తుంది.

 నేను పనిచేస్తున్న ఒక ప్రాజెకట్ుతో పాటుగా, అవసరమైన 

లైసెన్సును వేగవంతం చేయడం కోసం ఒక నిర్ధిష్టప్రభుత్వ 

అధికారికి ''ప్రాసెసింగ్ ఫీజు'' చెల్లించాలని ఒక కన్సలట్ెంట్ 

సూచించారు. చట్టవిరుద్ధమైన పని ఏదైనా చేయమని మేము 

ప్రభుత్వ అధికారిని అభ్యర్థించడం లేదు; ప్రాజెక్ట ్ గడువును 

చేరుకోవడానికి మేము ప్రక్రియను కొంచెం వేగవంతం చేయాలని 

మాత్రమే అనుకుంటున్నాము. అలాగే, చెల్లింపు పార్కర్ 

ద్వారా కాకుండా కన్సలట్ ెంట ్ ద్వారా చెల్లించబడుతుంది. 

అప్పుడు పార్కర్, ఒప్పందం క్రింద అదనపు కన్సల్ట ెన్సీ ఫీజును 

చెల్లిస్తుంది. “ప్రాసెసింగ్ ఫీజు" చెల్లించడం సరైనదేనా?

ప్ర:

లేదు.పార్కర్వద్ద"వేగవంతం"లేదా"సానుకూలపరచు"
చెల్లింపులుఅనుమతించబడవు.మనముపనిచేసేచాలా
దేశాలలోకూడాఅవిచట్టవిరుద్ధంఎందుకంటే
అవిలంచాలుకాబట్టి.పార్కర్లంచగొండితనం
లేదాఅవినీతికిపాల్పడదు,లేదామాఏజెంట్లు,
కన్సల్టెంట్లులేదాఇతరవ్యాపారభాగస్వాములు
మాతరఫునలంచంఇవ్వడానికిమేముఅనుమతించము.
కన్సల్టెంట్ద్వారాచేయబడ్డఆఫర్తీవ్రమైన
ఉల్లంఘనకాబట్టిదానినివెంటనేసూపర్వైజర్,
బిజినెస్ఇంటిగ్రిటీమరియుకాంప్లయన్స్
డిపార్ట్మెంట్,లేదాఎథిక్స్హాట్లైన్కి
రిపోర్ట్చేయాలి.

స:

ESG

5



ఎథిక్స్ హాట్లైన్: parkerwellbore.ethicspoint.com

+1.855.214.1480 (యుఎస్ఏ మాత్రమే)   |  +1.678.248.7250 (ప్రపంచవ్యాప్తంగా టోల్ ఫ్రీ)

ప్రవర్తనా నియమావళి 2022

ప్రజలను గౌరవించడం

పార్కర్లో,మేముఒకరినొకరుగౌరవిస్తాము,
వ్యత్యాసాలకువిలువఇస్తాముమరియువివక్ష,
బెదిరింపులుమరియువేధింపులులేనిసమ్మిళితవాతావరణం
ఉండటంకోసంపాటుపడతాము.లింగంమరియులింగగుర్తింపు/
వ్యక్తీకరణ,లైంగికధోరణి,జాతీయత,మతం,జాతి,
వర్ణ,సాంస్కృతికలేదాజాతిపరంగాకొన్నిసమాజాలచే
నిర్వచించబడినమరియునిర్మించబడినఇతరగుర్తింపు
కోణాలఆధారంగాదుర్వినియోగం,లేదాగ్రహించిన
వ్యత్యాసాలఆధారంగావ్యక్తులనుదుర్వినియోగం
చేయడంమానవలక్షణాలు,ఇవన్నీఎప్పటికీసహించబడవు.

చేకూర్పు సంస్కృతి: వివక్ష మరియు వేధింపులు సహించబడవు

పనిప్రదేశములోసాధ్యమయ్యేవివక్షమరియువేధింపుల
పట్లమనంఅప్రమత్తంగాఉండాలి.ప్రతిఒక్కరూ-
ముఖ్యంగాపర్యవేక్షకులుమరియుకార్యనిర్వాహకులు-
పనిప్రదేశములోవివక్షమరియువేధింపులనునివారించడానికి
తగినచర్యలుతీసుకోవాలనిమేముఆశిస్తున్నాము.

 నా బాస్ కొన్నిసార్లు నాకు అసౌకర్యాన్ని కలిగించే విధంగా 

ప్రవర్తిస్తాడు - నన్ను పానీయాల కోసం అడగడం లేదా 

చుట్టుపట్ల మరెవరూ లేనప్పుడు వ్యవహారాలు కలిగి ఉండటం 

గురించి సంభాషణలు మాట్లాడడం చేస్తాడు.  నేను ఏమి చేయాలి?

ప్ర:

ఒకవేళమీబాస్యొక్కప్రవర్తనమీకు
నచ్చనట్లయితే,దీనిగురించిముందుగామీబాస్కి
బహిరంగంగాచెప్పడమేఅత్యుత్తమపరిష్కారం.
అతడి/ఆమెప్రవర్తనమిమ్మల్నిబాధిస్తుందనే
విషయంమీబాస్కితెలియకపోవచ్చు.
అయినప్పటికీ,ఒకవేళఇదిసహాయపడనట్లయితే,
లేదామీబాస్తోనేరుగాదీనిగురించిచర్చించడం
మీకుసౌకర్యవంతంగాలేనట్లయితే,మీరు
మీఇబ్బందులనుహ్యూమన్రిసోర్సెస్
డిపార్ట్మెంట్లేదాఎథిక్స్హాట్లైన్
వారికినివేదించవచ్చు.

స:

 నేను స్వలింగ సంపర్కుడిని అని మరియు నా స్వలింగ సంపర్క 

భాగస్వామిని వివాహం చేసుకున్నానని నా సహోద్యోగులు 

ఇటీవల తెలుసుకున్నారు. వారు ఇప్పుడు నన్ను ఈవెంట్లకు 

ఆహ్వానించడం మానేశారు మరియు నేను అత్యంత అర్హత కలిగి 

యున్న ప్రాజెక్టుల నుండి నన్ను మినహాయిస్తున్నారు. నేను ఏమి 

చేయాలి? 

ప్ర:

ఏరూపంలోనైనావివక్ష-లైంగికధోరణితోసహా
-పార్కర్వద్దఖచ్చితంగానిషేధించబడింది.
అన్నిలైంగికధోరణులయొక్కఉద్యోగులను
మేముస్వాగతిస్తాముమరియుమద్దతుఇస్తాము.
మీరుమీఆందోళనలనుహ్యూమన్రిసోర్సెస్
డిపార్ట్మెంట్లేదాఎథిక్స్హాట్లైన్
వారికినివేదించవచ్చు.

స:

ప్రజలు, సమగ్ర సంస్కృతి మరియు మానవ హక్కులను గౌరవించడం

మానవ హక్కులు

ప్రాథమికమానవహక్కులలోమంచిమరియుసురక్షితమైన
పనిపరిస్థితులు,బలవంతపుమరియుబాలకార్మికులపై
నిషేధాలుమరియుసమాజంమరియుభద్రతపట్లగౌరవంచేరి
ఉన్నాయి.పార్కర్లో,వ్యాపారంమరియుమానవహక్కులపై
ఐక్యరాజ్యసమితిమార్గదర్శకసూత్రాలకుఅనుగుణంగా
అంతర్జాతీయంగాగుర్తింపుపొందినఅన్నిమానవహక్కులను
మేముగౌరవిస్తాముమరియునడచుకుంటాము.మావ్యాపారం
మరియువిలువగొలుసుచేప్రభావితమైనప్రతిఒక్కరినీ
గౌరవంగాచూడాలనిమేముకోరుకుంటున్నాము.

 నేను ఒక సప్లయర్ని సందర్శించాను. సప్లయర్ యొక్క ఫెసిలటిీలో 

ఉన్నప్పుడు, చాలా చిన్నవారిగా కనిపించే పనివారిని నేను 

గమనించాను. నేను ఏమి చేయాలి? 

ప్ర:

వెంటనేమీసూపర్వైజరుకుతెలియజేయండి;తరువాత
బిజినెస్ఇంటిగ్రిటీమరియుకాంప్లయన్స్
డిపార్ట్మెంట్,లీగల్డిపార్ట్మెంట్లేదా
సప్లైఛైయిన్యాజమాన్యాన్నిసంప్రదించండి.
బాలకార్మికులయొక్కసంభావ్యవాడుకను
సూచించేఏవైనాపరిస్థితులులేదాసందర్భాలను
మీరుగమనించినట్లయితే,ఎథిక్స్హాట్లైన్
వంటిపార్కర్యొక్కరిపోర్టింగ్మార్గాలలో
దేనినైనాకూడామీరుఉపయోగించుకోవచ్చు.

స:

మేము ఈఎస్ జి లో విశ్వాసం ఉంచుతాము
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అంతర్జాతీయ వర్తకం
పార్కర్ వద్ద, మనం కస్టమ్స్ మరియు దిగుమతి ఆవశ్యకతలు, ఆర్థిక మంజూరులు, ఎగుమతి మరియు తిరిగి-
ఎగుమతి నియంత్రణలు, బహిష్కరణ వ్యతిరేక చట్టాలు మరియు మనీ లాండరింగ్ వ్యతిరేక చట్టాలకు 
కట్టుబడి ఉండాలి.

 మా వస్తువులలో కొన్నింట ిని ఆసియాకు షిప్పింగ్ చేయాలని కోరే 

ఒక కస్టమర్ నాకు ఉన్నాడు, అయితే కస్టమర్ నాకు అంతిమ 

గమ్యస్థానం గురించి చెప్పడానికి ఇష్టపడటం లేదు. నేను ఏమి 

చేయాలి? 

 నేను రేపు పార్కర్ యొక్క జియోమార్కెట్లలో ఒకదానిలో 

ఒక ఆపరేషన్ సందర్శించడానికి ఒక అంతర్జాతీయ విమానం 

ఎక్కబోతున్నాను. చివరి నిమిషంలో, విమానంలో ఒక వస్తువును 

తీసుకెళ్లమని నన్ను అడిగారు. సైట్ వద్ద మా పార్కర్ 

యాజమాన్యంలోని ఆస్తులలో ఒకదానితో యాంత్రిక 

మరియు సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నాయి, మరియు వ్యాపార 

అంతరాయాన్ని నివారించడానికి ఈ వస్తువు అవసరం. ఇది కాస్త 

బరువుగా ఉన్నప్పటికీ మరియు చాలా వైరింగ్ కలిగి ఉన్నప్పటికీ, 

వస్తువు చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. వస్తువు నా క్యారీ-ఆన్ 

బ్యాగులో తేలికగా పట్టుతుంది 

లేదా నేను ఎయిర్ పోరట్్ వద్ద పెద్ద బ్యాగును తీసుకోగలను. నేను 

ఏమి చేయాలి?

దిగుమతులు మరియు ఎగుమతులు అంటేఏమిటి?

ఒకదేశంనుంచిమరోదేశానికిభౌతికవస్తువులు,
సాఫ్ట్వేేర్లేదాటెక్నాలజీయొక్క
ఇన్బౌండ్లేదాఔట్బౌండ్తరలింపు.కొన్ని
సందర్భాలలో,ఇదిఫైల్బదిలీలుమరియు
ఎలక్ట్రానిక్ప్రసారాలనుకూడాచేరిఉండవచ్చు.

స:

 అధిక ఖచ్చితత్త్వం కలిగిన మెషినింగ్ పరికరాలను ఒక కస్టమరుకు 

షిప్పింగ్ చేయమని నన్ను అడిగారు. నేను ఏమి చేయాలి?

మీడైరెక్ట్సూపర్వైజర్మరియుసప్లైచైన్
యాజమాన్యమునుసంప్రదించండి.షిప్మెంట్లు
లేదానిర్ధిష్టవాణిజ్యవస్తువులయొక్క
ఇతరబదిలీలుసైనికవాడకాాన్నికలిగిఉన్నట్లుగా
లేదాఇతరఎగుమతినియంత్రణపరిమితులనుకలిగి
ఉన్నట్లుగాభావించవచ్చు.ఎగుమతిచేయడానికి
ముందుసప్లైచైన్యాజమాన్యమునుంచి
షిప్మెంట్కోసంమీరువిధిగాఆమోదము
తీసుకోవాలి.

స:

అనేకదేశాలుఇతరదేశాలపైఆర్థికమంజూరులను
కలిగిఉన్నాయి,అవికొన్నిసందర్భాల్లో,
నిర్దిష్టదేశాలకువస్తువులనుదిగుమతి
చేసుకోకుండామనల్నినిషేధిస్తాయి.గూడ్స్
మరియుసర్వీసులుఎవరైనామంజూరుచేయబడ్డ
పార్టీలులేదాఏవైనామంజూరుచేయబడ్డ
దేశాల్లోముగియకుండాచూసుకోవడంకోసంనో
యువర్ప్రాజెక్ట్("KYP")ప్రక్రియనుపూర్తి
చేయడంతప్పనిసరి.ఉదాహరణకు,ప్రస్తుతం
ఉత్తరకొరియాపైఆర్థికమంజూరులుఉన్నాయి.
అందువల్ల,మనషిప్మెంట్లయొక్కఅంతిమ
గమ్యస్థానంగురించిమనంఎల్లప్పుడూ
తెలుసుకునేలాచూసుకోవాలి.

స:

సప్లైచైన్యాజమాన్యముమరియుమీ
జియోమార్కెట్అటార్నీనిసంప్రదించండి.
సాధ్యమైనప్పుడల్లాఅంతర్జాతీయచేతితో
తీసుకెళ్లేషిప్మెంట్లనుఉపయోగించివాణిజ్య
వస్తువులనురవాణాచేయడాన్నిమనంనిరోధించాలి.
అంతర్జాతీయంగాచేతితోతీసుకెళ్ళేషిప్మెంట్
లకుప్రత్యామ్నాయాల్లోచిన్నప్యాకేజీ
ఎయిర్కొరియర్లద్వారాలేదాసంప్రదాయ
ఎయిర్ఫ్రైట్షిప్మెంట్లోభాగంగా
గూడ్స్షిప్పింగ్చేయడంచేరిఉంటాయి.మీ
గమ్యస్థానానికిమీతోపాటుగావచ్చేవస్తువు
కోసంమీరుకొరియర్లాగాపనిచేస్తారుకాబట్టి,
కంపెనీపాలసీలకుఅదనంగా,వర్తించేదేశీయ
మరియువిదేశీచట్టాలకుకట్టుబడిఉండేలా
చూసుకోవడంకోసంసప్లైచైన్యాజమాన్యముమీ
కార్యకలాపాలనుముందస్తుగాసమీక్షించాలి.

స:

 మనీ లాండరింగ్ అంట ే ఏమిట ి?

కస్టమర్లు,సప్లయర్లు,వ్యాపారభాగస్వాములు
మరియుఏజెంట్లతోసహానిధులబదిలీలేదా
అందుకోవడంఇమిడిఉండేఏదైనావ్యాపార
సంబంధాల్లోమనీలాండరింగ్జరగవచ్చు.అక్రమ
కార్యకలాపాలనుంచిపొందినడబ్బుయొక్క
మూలాన్నిదాచిపెట్టేరికార్డింగ్లేదా
రిపోర్టింగ్ఆవశ్యకతలులేదాలావాదేవీలను
తప్పించుకోవడానికిరూపొందించబడ్డలావాదేవీలను
ఇదిచేరిఉండవచ్చు.

స:

యాంటీ మనీ లాండరింగ్ 

వర్తించేయాంటీమనీలాండరింగ్మరియుఉగ్రవాద
ఆర్థికసహాయచట్టాలు,నియమాలుమరియునిబంధనలను
పాటించడానికిపార్కర్కట్టుబడిఉంది.మనీలాండరింగ్
లేదాఉగ్రవాదఆర్థికసహాయముయొక్కఏరూపాన్నీ
పార్కర్సహించదు,సులభతరంచేయదులేదామద్దతుఇవ్వదు.

బహిష్కరణ వ్యతిరేక చట్టాలు చేతితో తీసుకెళ్లే షిప్ మెంట ్ లుదిగుమతులు మరియు ఎగుమతులు

ప్ర:

ప్ర:

ప్ర: ప్ర:

ప్ర:
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మా వ్యాపారాన్ని 

బాధ్యతాయుతంగా నడపడం
మన ఆస్తులను సంరక్షించడం 

మనఆస్తులనుసంరక్షించేవిషయానికి
వచ్చినప్పుడు,పార్కర్యొక్కఆస్తులు,
డాక్యుమెంట్లు,గోప్యమైనడేటా
మరియుసమాచారం,వనరులుమరియుఆస్తిని,
మనమేధోసంపత్తితోసహాసంరక్షించడం
మరియుఅత్యుత్తమంగాఉపయోగించుకోవడం
కోసంముందస్తుచర్యలుతీసుకోవాల్సిన
బాధ్యతమనపైఉంది.అలాగే,చట్టాన్ని,మన
విధానాలనుఉల్లంఘించేలేదాపార్కర్యొక్క
ప్రతిష్టనుదెబ్బతీసేకార్యకలాపాల
కోసంమీరుకంపెనీసిస్టమలనుఎప్పటికీ
ఉపయోగించకూడదు.

సైబర్ సెక్యూరిటీ 
డిజిటల్వ య్వస థ్లు,మరియువాటిపై ప ర్ాసెస్
చేయబడినమరియునిల వ్చేయబడినసమాచారం
పార క్ర్కికీలకమై నవి.పార క్ర్యొక క్
డిజిటల్సిస ట్మ్లనుఉపయోగించేప ర్తి
ఒక క్రూ-ఉద య్ోగులుమరియుతృతీయపక్షాలు,
కేవలంతాత క్ాలికప ర్ాప య్తఉన న్వారితోసహా
-ఈవనరులుసముచితంగామరియుసంబంధితడేటా
సంరక్షణలేదాసై బర్సెక య్ూరిటీవిధానాలకు
అనుగుణంగాఉపయోగించబడేలాచూసుకోవాలి.

ఒకవేళఉల్లంఘనజరిగినట్లయితే,దయచేసి
వెంటనేమీసూపర్వైజర్నిసంప్రదించండి.
పార్కర్యొక్కగోప్యమైనసమాచారం
మరియుఆస్తినిఏవిధంగాసంరక్షించాలో
తెలుసుకోవడంకోసంమీసూపర్వైజర్
ఇన్ఫర్మేషన్టెక్నాలజీకితెలియజేస్తారు.

గోప్యత మరియు వ్యక్తిగత 

సమాచారం

మావ్యాపారం,కస్టమర్లు,ఉద్యోగులు
మరియుతృతీయపక్షాలకుసంబంధించిన
గోప్యమైనడేటామరియుసమాచారాన్ని
మేముగౌరవిస్తాముమరియుసంరక్షిస్తాము.
పార్కర్యొక్కపాలసీలుమరియుఆదేశాలకు
అనుగుణంగాలేదాచట్టంద్వారాఅవసరమైన
విధంగామాఉద్యోగులుమరియుతృతీయపక్షాల
ద్వారాఅందించబడ్డవ్యక్తిగత
సమాచారాన్నిమేముఉపయోగించవచ్చు
మరియువెల్లడించవచ్చు.మునుపటియజమాని
నుంచిగోప్యమైనసమాచారాన్నిమీరు
ఉపయోగించకూడదు.

సమంజసమైన పోట ీ మరియు యాంటీ 
ట ్రస్ట్
మావృత్తిపరమైనప్రావీణ్యముయొక్క
శ్రేష్ఠతమరియుమాఉత్పత్తులు,
పరిష్కారాలుమరియుసర్వీస్డెలివరీయొక్క
నాణ్యతద్వారామాపోటీప్రయోజనాన్ని
సాధించవచ్చనిమేముగుర్తిస్తాము.మేము
మాపోటీదాయకప్రవర్తనలోనిజాయితీగా
ఉంటాముమరియుపనిలేదాఇతరప్రయోజనాలను
పొందడానికివ్యక్తిగతప్రోత్సాహకాలను
అందించము.పార్కర్ధరలసమాచారాన్ని
పోటీదారులతోపంచుకోదులేదామార్కెట్
చోటులోఇతరులుపోటీపడకుండాఅన్యాయంగా
నిరోధించేఏదైనామార్కెట్ఆచరణలో
పాల్గొనదు.

సాంకేతికంగా పురోగతి చెందిన ఒక కంపెనీ

పార్కర్వద్ద,సమగ్రతకోసంమాప్రతిష్టనుసంపాదించుకోవడానికిమరియుఉంచడానికిమేము
నిరంతరమెరుగుదలమనస్తత్వాన్నివర్తింపజేస్తాము.పార్కర్సృజనాత్మకంగాపనిచేసే
నిపుణులతోనిండిఉంది,వారుటెక్నాలజీయాజమాన్యవ్యవస్థలనుఉపయోగించిమనంవ్యాపారం
చేసేప్రతిభౌగోళికప్రాంతంలోనైతికవ్యాపారప్రవర్తననుముందుకుతీసుకువెళతారు.
మేముఆటోమేషన్,క్లౌడ్-ఆధారితవ్యవస్థలు,మరియుడేటావిశ్లేషణలనుప్రమాదాన్ని
తగ్గించడానికిమరియుభవిష్యత్తుకోసంపార్కర్నిసిద్ధంచేయడానికిఉపయోగిస్తాము,
కృత్రిమమేధస్సు,బ్లాక్చైన్మరియుమెటావర్స్అన్నీమాజీవితాలలోమరింతసముచితంగాా
మారేప్రపంచంతోసహా.
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అంతర్గత నియంత్రణలు

పార్కర్యొక్కపుస్తకాలు,రికార్డులు,అకౌంట్లు
మరియుఫైనాన్షియల్స్టేట్మెంట్లుతగినవివరాలతో
నిర్వహణచేయాలి,అవికంపెనీలావాదేవీలనుఖచ్చితంగా
ప్రతిబింబించాలిమరియుపార్కర్యొక్కఅంతర్గత
నియంత్రణలవ్యవస్థకుకట్టుబడిఉండాలి.

ఆసక్తి వివాదాలు

నిజాయితీగా, నైతికంగా మరియు పార్కర్ యొక్క ఉత్తమ ప్రయోజనాలకు అనుగుణంగా వ్యవహరించాల్సిన బాధ్యత మనపై ఉంది. వ్యక్తిగత 

ప్రయోజనాలు పార్కర్ యొక్క ఆసక్తులతో విభేదించే లేదా వైరుధ్యంగా కనిపించే పరిస్థితులను మనం నిరోధించాలి.

ఆసక్తి యొక్క వివాదాన్ని వెల్లడి చేయడం

మీవ్యక్తిగతఆసక్తులుమరియుపార్కర్
యొక్కఆసక్తులమధ్యఏదైనావైరుధ్యం
ఏర్పడేసంభావ్యతనుమీరుమీసూపర్వైజర్
కువిధిగావెల్లడించాలి.ఆసక్తివివాదమును
నిర్మూలించడానికైఒకప్లాన్సృష్టించడంమరియు
అమలుచేయడంకోసంమీసూపర్వైజర్మీతోకలిసి
పనిచేస్తారు.మీరుతొలగించలేనిఏదైైనాఆసక్తి
వివాదాన్నిసరైనపరిష్కారంకోసంమీరుమరియు
మీసూపర్వైజర్విధిగాహ్యూమన్రిసోర్సెస్
డిపార్ట్మెంట్కురిపోర్ట్చేయాలి.

నాజీవిత భాగస్వామి పార్కర్ తో వ్యాపార లావాదేవీలు ఉన్న ఒక 

కంపెనీలో అధికారిగా ఉన్నారు. పార్కర్ వద్ద నా ఉద్యోగంలో, 

నేను కూడా ఎప్పటికప్పుడు ఆ కంపెనీతో సంప్రదింపులు 

జరుపుతున్నాను. ఇది ఒక సమస్యా? 

ప్ర:

అన్నివాస్తవలేదాసంభావ్యఆసక్తుల
వైరుధ్యాలనుబహిర్గతంచేయడంచాలాముఖ్యం,
తద్వారాఏవైనాసమస్యలనుఊహించవచ్చు
మరియునివారించవచ్చు.మీపరిస్థితఒకిసంభావ్య
ఆసక్తివైరుధ్యముగాకనిపింపజేస్తుందిమరియు
ఆసక్తులవివాదపుపాలసీప్రకారంగాదానినివిధిగా
వెల్లడించాలి.

స:

 మా కస్టమర్లలో ఒకరు నన్ను నియమించుకోవాలని 

అనుకుంటున్నాడు. పార్కర్ తో పోటీపడని ఒక బిజినెస్ వెంచరుని 

ప్రారంభించడంలో నేను సహాయం చేయాలని కస్టమర్ 

కోరుకుంటున్నారు. నేను పార్కర్ కోసం పనిచేయనప్పుడు మాత్రమే 

నేను కస్టమర్ కోసం పని చేస్తాను. ఇది అంగీకరించదగినదేనాా?

ప్ర:

లేదు.ఈఏర్పాటుఒకఆసక్తివివాదపు
రూపాన్నికలిగిఉంది.ఇతరవ్యక్తులుసహేతుకంగా
మీరుదీనినికస్టమరుకుప్రాధాన్యత
ఇస్తున్నట్లుగాభావించవచ్చు.

స:

వినోదం,ప్రయాణం,బహుమతులుమరియువిరాళాలు
చట్టబద్ధమైనమరియుగౌరవప్రదమైనవ్యాపార
ప్రయోజనాన్నికలిగిఉండాలి.బహుమతులు,విరాళాలు
లేదావినోదాన్నిపరిమితవిలువలుమరియుఅంతరములో
అందించడంమరియు/లేదాఆమోదించడంమరియుతప్పు
లేదాఅనుచితమైనప్రభావంయొక్కరూపాన్ని
సృష్టించకపోవడంచాలాముఖ్యం.

ప్రభుత్వ అధికారులతో వ్యవహరించడం

 మా సరఫరాదారుల్లో ఒకరు విదేశాల్లో జరిగే యూరోపియన్ 

ఫుట్ బాల్ ఛాంపియన్షిప్ యొక్క చివరి ఆటకు నాకు 

రెండుట ిక్కెట్లు అందజూపాారు. నేను టిక్కటె ్లను 

స్వీకరించవచ్చునా?

ప్ర:

ఇదిసముచితమైనమార్పిడిఅని
నిర్ధారించుకోవడంకోసం,మీరుపార్కర్
యొక్కవినోదం,ప్రయాణం,బహుమతులు
మరియువిరాళాల(ETGD)పాలసీమరియు
ప్రక్రియనుసంప్రదించాలిమరియుఈకానుకను
స్వీకరించడానికిముందుమీజియోమార్కెట్
అటార్నీనుంచిఆమోదముకోరాలి.

స:

 సెలవుల్లో ప్రభుత్వ యాజమాన్యంలోని చమురు కంపెనీల 

క్రింది స్థాయి ఉద్యోగులకు పండ్లు, జున్ను మరియు 

వైన్ బుట్టలు వంట ి బహుమతులు ఇవ్వడం నా దేశంలో 

సర్వసాధారణం. చట్టవ్యతిరేకంగా ఏదైనా చేయమని 

లేదా పార్కర్ కు ఏదైనా ప్రాధాన్యత ఇవ్వమని మేము వారిని 

అడగము, లేదా ఏదైనా వ్యాపార కార్యకలాపాల యొక్క 

ఫలితాన్ని ప్రభావితం చేయాలని మేము అనుకోవడం లేదు. ఈ 

బహుమతులను మేము ఇవ్వవచ్చునా?

ప్ర:

ప్రభుత్వఅధికారులకుఇవ్వడంకోసంకానుకలు
అన్నింటికీ,మీరుపార్కర్యొక్కకాంప్లయ
ెన్స్పోర్టల్(319parkerwellbore.com)యొక్క
ETGDవిభాగముద్వారాఆమోదమునుపొందాల్సి
ఉంటుంది.బహుమతిసముచితమైనదాఅని
నిర్ధారించుకోవడానికిమీరుమంచివిచక్
షణనుకూడాఉపయోగించాలి.

స:

వినోదం, ప్రయాణం, బహుమతులు మరియు 
విరాళాలు
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తృతీయ పక్ష సంబంధాలు

10

పార్కర్ యొక్క తృతీయ పక్షాలు మరియు సప్లయర్లు మా కసట్మర్లకు 

ఉత్పత్తులు మరియు సేవలను ఆపరేట్చేయడం మరియు అందచే మా 

సామర్ధ్యంలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషిస్తారు. తృతీయ పక్షాలు, 

భాగస్వాములు, సప్లయర్లు లేదా కసట్మర్లతో వ్యవహరించేటప్పుడు- 

పార్కర్ ఇతరులతో వ్యవహరించేటప్పుడు, ఈ నియమావళిలో వివరించిన 

గౌరవం మరియు సమగ్రత యొక్క అదే ఉన్నత ప్రమాణాలను పార్కర్ 

వర్తింపజేస్తుంది. అందుకే మనం వాట ిని జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి మరియు 

సమగ్రత పట్ల మన నిబద్ధతను పంచుకునే, అర్హత కలిగిన, మానవ హక్కులకు 

కట్టుబడి ఉండే మరియు వర్తించే అన్ని చట్టాలకు కట్టుబడి ఉండే 

తృతీయ పక్షాలతో మాత్రమే పనిచేయాలి. 

 తృతీయ పక్ష ప్రతినిధులు (TPRలు) అంటే ఏమిటి?

 అవినీతి నిరోధక చట్టాలు టిపిఆర్ లకు వర్తిస్తాయా?

సరఫరాదారులు,విక్రేతలు,లేదామధ్యవర్తులు-సాధారణంగాసంస్థలు
లేదావ్యక్తులు–కస్టమర్లుమరియుప్రభుత్వఅధికారులువంటిబాహ్య
తృతీయపక్షాలకుపార్కర్ప్రాతినిధ్యంవహించేవారు.

స:

అవును.USవిదేశీఅవినీతిఆచరణలచట్టముమరియుUKలంచగొండితనం
చట్టంవంటిఅవినీతివ్యతిరేకచట్టాలు,వ్యాపారాన్నిపొందడంలేదా
నిలుపుకోవడంకోసంప్రభుత్వఅధికారులుమరియుతృతీయపక్షాలకునేరుగా
చట్టవ్యతిరేకచెల్లింపులుచేయడాన్నినిషేధిస్తాయి.కన్సల్టెంట్
లులేదాఏజెంట్లువంటితృతీయపక్షాలద్వారాచేయబడేపరోక్ష
చెల్లింపులనుకూడాఈచట్టాలునిషేధిస్తాయి.

స:

ప్ర:

ప్ర:
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