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ਤੋਹਫ,ੇ ਲਾਭ, ਅਤੇ ਪਾਹੁਣਚਾਰੀ 

DELWP ਵਿਦ-ਫਲੁਦ ਵਾਤਾਵਿਣ ਅਤ ਭਾਈਚਾਿ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ 

ਸਾਡੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆਵਾਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲ ਲਣ ਕਵਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਕਵਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਕਿਆਨ ਿਖਦੀਆਂ ਹਨ। 

ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨ ਸਾਡੇ ਿਿਮਚਾਿੀਆਂ ਨ ਤਹਫ, ਲਾਭ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ (ਤੋਹਫੇ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਿਸ਼) ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਿਿਨ ਤੋਂ ਕਨਿ-

ਉਤਸ਼ਾਕਹਤ ਿਿਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਿਿਮਚਾਿੀ ਅਕਜਹੇ ਤੋਹਫੇ ਨ ਸਵੀਿਾਿ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿਦੇ, ਜ ੋਉਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂ ਕਵਭਾਗ ਦੀ 
ਇਮਾਨਦਾਿੀ ਨ ਬਦਨਾਮ ਿਿ ਸਿੇ। 

ਨੀਤੀ 
ਂ ੁ ੂੰ ੂੰ ਿੱ ਿੱ  ੂੰ

ਂ
ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਕਿਆਵਾਂ ਤੋਹਕਫਆ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹਣਚਾਿੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬਿ ਨਾਲ ਸਬਕਿਤ ਘਟੋ ਘਟ ਜਵਾਬਦੇਹੀਆਂ ਨ ਪ੍ ਿਾ 
ਿਿਦੀਆ ਹਨ। 

• ਤੋਹਫ, ਲਾਭ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ (PDF, 612.5 KB)ੇ  

• ਤੋਹਫ, ਲਾਭ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ ਨੀਤੀ (DOCX, 156.5 KB)ੇ  

ਪਰਦੇਦਾਰੀ ਇਕਠਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬਿਆਨੱ  

ੇ  ੂੰ ੇ ੇ ੇ ੇ ਿੱ

ਿੱ  ੂੰ ਿੱ ੂੰ
ਂ  ੂੰ ੂੰ  ੂੰ ੈ

ਸਾਡੇ ਿਿਮਚਾਿੀ ਆਪ੍ਣੇ ਲਾਈਨ ਮੈਨਜਿ ਨ ਪ੍ਰਾਪ੍ਤ ਹੋਣ ਵਾਲ ਹਿੇਿ ਗੈਿ-ਟੋਿਨ ਤੋਹਫ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਬਾਿ ਦਸਦੇ ਹਨ, ਭਾਂਵੇਂ 
ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਿਾਿ ਹੀ ਿਿ ਦੇਣ। 

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਿੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਕਵਚ ਮਦਦ ਿਿਨ ਲਈ ਇਸ ਜਾਣਿਾਿੀ ਨ ਇਿਠੀ ਿਿਦੇ ਹਾਂ, ਸਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਵਿਤਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 
ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆ ਿਾਨਨੀ ਕ ਮੇਵਾਿੀਆਂ ਨ ਪ੍ ਿਾ ਿਿਦੀ ਹ। 

• ਪ੍ਿਦੇਦਾਿੀ ਇਿਠਾ ਿਿਨ ਦਾ ਕਬਆਨ (DOCX, 116.7 KB)ਿੱ  

• ਪ੍ਿਦੇਦਾਿੀ ਇਿਠਾ ਿਿਨ ਦਾ ਕਬਆਨ (PDF, 34.4 KB)ਿੱ  

ਬਰਪੋਰਟ ਕਰਨ ਯੋਗ ਤੋਹਫੇ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼਼ਾਂ ਦਾ ਰਬਿਸਟਰ 

ਤੋਹਫੇ ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਇਹ ਹ ਸਿਦੀਆਂ ਹਨ: ੋ

ਰ

ੇ ਿੱ ੇ ੇ ੇ

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
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• ਟੋਿਨ (ਬੇਲੜਾ, ਮਾਮ ਲੀ, ਅਤੇ $50 ਤੋਂ ਘਟ ਮਲ), ਜਾਂ ੋ ਿੱ ੁਿੱ

• ਕਿਪੋ੍ਿਟ ਿਿਨ ਯੋਗ (ਗੈਿ-ਟੋਿਨ)। 

ਸਾਨ ਲਾ ਮੀ ਤੌਿ ਤੇ ਇਹ ਿਿਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹ:  ੂੰ ੈ

• ਕਿਪੋ੍ਿਟ ਿਿਨ ਯੋਗ ਤੋਹਫੇ ਦੀਆਂ ਸਾਿੀਆਂ ਪ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦਾ ਿਕਜਸਟਿ ਿਖੀਏ ੇ ਿੱ

• ਬੇ-ਪ੍ਛਾਣ ਿੀਤੀ ਨਿਲ ਪ੍ਰਿਾਕਸ਼ਤ ਿਿੀਏ ਜੋ ਪ੍ਿਦੇਦਾਿੀ ਿਾਨਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਾਲਣਾ ਿਿਦੀ ਹੈ।  ੂੰ

ਤੋਹਫ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ ਿਕਜਸਟਿ ਇਹ ਕਿਿਾਿਡ ਿਿਦਾ ਹ: ੇ ੈ

• ਤੋਹਫ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ ਬਾਹਿੀ ਿਕਜਸਟਿ 2019-20 (PDF, 445.4 KB)ੇ  

• ਤੋਹਫ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ ਬਾਹਿੀ ਿਕਜਸਟਿ 2018-19 (PDF, 461.2 KB)ੇ  

• ਤੋਹਫ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਚਾਿੀ ਬਾਹਿੀ ਿਕਜਸਟਿ 2017-18 (PDF, 431.9 KB)ੇ  

 

ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 
ਤੋਹਫੇ ਦੀਆਂ ਪੇ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਿਿਨ ਤੋਂ ਪ੍ਿਹੇ  ਿਿੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਿਿਮਚਾਿੀ ਸਵੀਿਾਿ ਨਹੀਂ ਿਿ ਸਿਦੇ। 

ੇ ਿੱ ੁ
ੂੰ
ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ: ਕਿਸੇ ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਫੈਸਲ ਕਵਚ ਤੁਹਾਡੀ ਕਦਲਚਸਪ੍ੀ ਹੈ ਜੋ ਿਿਮਚਾਿੀ ਦਆਿਾ ਿਿਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭਾਕਵਤ ਿਿਨ ਦੀ 
ਸਭਾਵਨਾ ਹੈ। 

ੇ ੂੰਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਾਿੋਬਾਿੀ ਸਕਹਯੋਗੀ ਹੋ (ਉਦਾਹਿਣ ਲਈ ਸਪ੍ਲਾਇਿ ਜਾਂ ਟੈਂਡਿ ਭਿਨ ਵਾਲ), ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਿਮ ਿਿਦੇ 
ਹੋ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਲਾਗ  ਹੋ ਸਿਦੇ ਹਨ: 

• ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਦ ੇ

• ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਵਿਟੋਿੀਆ ਦੀ ਸਿਿਾਿ ਦ ਸਪ੍ਲਾਇਿ ਿੋਡ ਆਫ ਿਡਿਟ ਦੇ।ੇ ੂੰ  

 

ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼਼ਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ 
ੇ ੋ ੁਿੱ ਰ ੁਿੱ ਂ  ੂੰ ੈ  

 

 

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਿਈ ਤੋਹਕਫਆਂ ਦੀ ਪ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਿਿਦੇ ਹ ਤਾਂ ਸਮਚਾ ਪ੍ਭਾਵ ਇਮਾਨਦਾਿੀ ਦੇ ਮਕਦਆ ਨ ਵਿਾ ਸਿਦਾ ਹ।

https://www.delwp.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0029/482339/DELWP-GBH-public-register-2019-20.pdf
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
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ਵਧੇਰੇ ਿਾਣਕਾਰੀ 
ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਬਾਿੇ ਵਿੇਿੇ ਜਾਣਿਾਿੀ ਲਈ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ ਈਮੇਲ ਿਿ ੋ  

 

integrity@delwp.vic.gov.au

ਸਾਡੀਆਂ ਏਿਸੀਆਂੰ  

ੂੰ ਂ ੇ ੇ ੂੰ
ਿੱ

ੇ  

ਸਾਡੀਆਂ ਏਜਸੀਆਂ ਦੀਆ ਤੋਹਕਫਆਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਿ ਅਕਜਹੀਆਂ ਹੀ ਕ ਮੇਵਾਿੀਆਂ ਹਨ। On Board ਮਾਡਲ ਨੀਤੀ, 
ਘੋਸ਼ਣਾ ਫਾਿਮ ਅਤੇ ਿਕਜਸਟਿ ਦੀ ਪੇ੍ਸ਼ਿਸ਼ ਿਿਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਚ ਸੇਿ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਟਪ੍ਣੀਆਂ ਵੀ ਹਨ।  ਬੋਿਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ 
- ਤੋਹਫ, ਲਾਭ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣਾਚਾਿੀ   

  

 

 

ਉੱਤੇ ਜਾਓ।

ਜੇ ਤੁਹਾਨ ਸਹਾਇਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹ, ਅਨਵਾਦ ਅਤੇ ਦੋਭਾਸ਼ੀਆ ਸੇਵਾ ਕਵਚ ਮਦਦ ਲਈ ਕਿਿਪ੍ਾ ਿਿਿੇ Translating 

and Interpreting Service (TIS) ਨ ਸਪ੍ਿਿ ਿਿੋ। TIS National ਨ 131 450 (ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੇ ਅਦਿ) ਉੱਤੇ 
ਸਪ੍ਿਿ ਿਿੋ ਜਾਂ

 ੂੰ ੈ ੁ ਿੱ
 ੂੰ ੂੰ  ੂੰ ੂੰ

ੂੰ  www.tisnational.gov.au ਉੱਤੇ ਜਾਓ 

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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