
 

 

 

 

Mga regalo, benepisyo, at hospitality 

Lumilikha ang DELWP ng mga umuunlad na kapaligiran at 
pamayanan 

nagbibigay ang aming mga patakaran at proseso ng pampublikong kumpiyansa sa aming 
paggawa ng desisyon. 
Hindi ka namin hinihikayat na magbigay ng regalo, benepisyo, o hospitality (pagbibigay ng 
regalo) sa aming mga empleyado. Hindi maaaring tumanggap ng regalo ang aming mga 
empleyado, na puwedeng makasira sa kanilang karangalan, o sa karangalan ng departamento. 

Patakaran 
Natutugunan ng aming patakaran at mga proseso ang Minimum na pananagutan para sa 
pamamahala ng mga regalo, benepisyo, at hospitality. 

• Patakaran sa mga regalo, benepisyo, at hospitality (PDF, 612.5 KB) 
• Patakaran sa mga regalo, benepisyo, at hospitality (DOCX, 156.5 KB) 

Pahayag sapagkolekta ng privacy 
Ipinapaalaman ng aming mga empleyado sa kanilang line manager qng bawat regalong hindi 
token na natatanggap nila, kahit tinanggihan nila ito. 
Kinokolekta, pinapanatili at ginagamit namin ang impormasyong ito para tulungang matiyak na 
epektibo ang aming patakaran at para matugunan ang aming mga legal na obligasyon. 

• Pahayag sa pagkolekta ng privacy (DOCX, 116.7 KB) 
• Pahayag sa pagkolekta ng privacy (PDF, 34.4 KB) 

Rehistro ng mga maiuulat na pagbibigay ng regalo 
Ang mga pagbibigay ng regalo ay alinman sa: 

• token (hindi mahalaga, walang halaga, at nagkakahalaga ng wala pang $ 50), o 
• miuulat na (hindi token). 

Kailangan nating: 
• magpanatili ng rehistro ng lahat ng maiuulat na pagbibigay ng regalo 
• maglathala ng isang hindi natukoy na kopya na sumusunod sa mga batas sa privacy. 

Mga talaan ng rehistro ng mga regalo, benepisyo, at hospitality: 

• External na Rehistro ng Mga Regalo, Benepisyo, at Hospitlity 2019-20 (PDF, 445.4 KB) 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0027/427644/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0029/427646/GiftsBenefitsAndHospitalityPolicy.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/word_doc/0019/325801/Privacy-collection-statement.docx
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0020/325802/GBH-Privacy-collection-statement.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
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• External na Rehistro ng Mga Regalo, Benepisyo, at Hospital 2018-19 (PDF, 461.2 KB) 
• 

 

External na Rehistro ng Mga Regalo, Benepisyo, at Mabuting Pakikitungo 2017-18 (PDF, 
431.9 KB) 

Iwasang ang magbigay 
Iwasang magbigay ng regalo na hindi maaring tanggapin ng aming mga empleyado. 
Halimbawa: mayroon kang interes sa isang desisyon sa negosyo na malamang na gawin ng 
emplyedo o makaimpluwensya. 
Kung isa kang kasosyo sa negosyo (hal. supplier o contractor), maaaring mailapat ang mga 
kahihinatnan kung kumilos ka laban sa: 

• aming patakaran 
• 

 
anumang code ng pag-uugali ng supplier ng pamahalaan ng Victoria. 

Iwasang gumawa ng maraming alok 

 

Kung nag-alok ka ng maraming regalo, puwedeng magkaroon ng mga problema sa karangalan 
bilang pangkalahatang epekto. 

Karagdagang impormasyon 
Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa aming patakaran, mag-email sa 
integrity@delwp.vic.gov.au 

 
Ang aming mga ahensya 
Ang aming mga ahensya ay mga kaparehong obligasyon tungkol sa mga alok ng regalo. Nag-
aalok ang On Board ng isang modelong patakaran, form ng deklarasyon, at rehistro. Mayroon 
din itong mga tala ng patnubay. Visit Mga board at pamamahala (Boards and governance) - 
mga regalo, benepisyo at hospitality.  
  

 

Kung kailangan mo ng tulong, makipag-ugnayan sa Translating and Interpreting Service 
(TIS) para sa tulong sa pagsasalin at pagbibigay kahulugan. Makipag-ugnayan sa TIS National 
sa 131 450 (sa loob ng Australia) o bisitahin ang www.tisnational.gov.au 

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0028/427645/Register-of-reportable-gifts-2018-19-FINAL.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0024/333816/Register-of-reportable-offers-2017-18.pdf
mailto:eintegrity@delwp.vic.gov.au
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
https://www.delwp.vic.gov.au/doing-business-with-us/gifts-benefits-and-hospitality
http://www.tisnational.gov.au/
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