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PANGKALAHATANG PAMANTAYAN NG WASTONG PAMAMALAKAD NG 
INTERGEN 
 
Ang Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng InterGen ay naglalatag 
ng tamang pamamaraan sa pagnenegosyo na inaasahan mula sa lahat ng mga 
empleyado, opisyal, patnugot, konratista, at ahente ng InterGen. Ito rin ang nagbibigay 
ng impormasyon at tulong sa mga empleyado upang matiyak na sila ay kikilos sa  
wastong pamamaraan at susunod sa mga batas na nakaka-saklaw sa ating negosyo. 
Samantalang maaring ang mga naaangkop na batas ay nagpapabagu-bago, ang 
Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng Intergen ay naaangkop sa 
lahat ng empleyado nito sa buong mundo at gumagabay sa ating pakikitungo sa bawa’t 
isa, sa ating mga namumuhunan, sa mga kaagapay sa negosyo, sa mga kostumer, sa 
mga pamayanan at sa mga pamahalaan. Tungkulin ng bawat empleyado na sumunod 
sa naturang pamantayan, mga batas, regulasyon at panloob na mga patakaran na may 
kaugnayan sa partikular na trabaho at lokasyon ng Kumpanya. 
   
Pinapagtibay ng Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng InterGen 
ang kahalagahan ng pagsunod, pagpapatupad ng mga tamang desisyon at 
pananagutan. Ang mga ito ang syang sumasalamin sa ating kultura at nagtatakda ng 
katangian ng ating kumpanya. 
 
Mga Pinahahalagahan 
 

Dangal – Ang bumubuo ng Intergen ay nangangako na hindi hahayaan ang 
anumang sitwasyon na pababain ang ating pamantayan sa pakikitungo sa ating 
mga empleyado, kostumer, namumuhunan o ang mga pamayanang ating 
pinaglilingkuran, sa ano mang pamamaraan. Ang dangal ang syang itinatataglay 
na katangian ng Kumpanyang ito. 
 
Pagtutulungan – Ang Intergen ay binubuo ng mga magagaling at matatalinong 
empleyado, pinangangasiwaan ng mga kasunduang pinag-limiang mabuti, at 
nag-aambag ng mga kaalaman mula sa lahat ng antas ng Kumpanya. Ang ating 
mga empleyado ay ginaganyak --- at ginagantimpalaan --- habang patuloy silang 
nag-aambag na pataasin pa ang antas at kahalagahan ng Kumpanya. 

 
Pagiging Malikhain – Masigasig na pinapayabong ng InterGen ang kamalayan 
kung saan lalago ang personal at propesyonal na buhay ng ating mga 
empleyado. Pinapagyaman din ng InterGen ang pagiging malikhain sa bawat 
sangay ng Kumpanya nito. Hinihimok natin ang ating mga tauhan na gamitin ang 
talino, pakiramdam at impormasyon upang itaguyod ang pagbabago, pabilisin 
ang pagtugon sa merkado at gumawa ng mahalaga. 
 
Tungkulin ng Kumpanya sa Lipunan – Ang InterGen ay may pananagutang 
mag-ambag upang maitaas ang antas ng pamumuhay ng mga pamayanan, 
lipunan at kabihasnan kung saan tayo nagpapatakbo ng ating negosyo. Ang 
tuloy-tuloy at pang-matagalang kaunlarang pang-ekonomiya, pang-lipunan at 
pang-kalikasang kalinangan ng mga pamayanan, ang syang pangunahing 
pinapahalagahan ng Kumpanya at ng mga empleyado nito. 

 
 
Pagtupad sa mga Batas at Patakaran 



 
Sa lahat ng oras, dapat sumunod ang mga empleyado sa lahat ng mga 
nasasaklaw na batas at patakaran at iwasang gumawa ng iligal, di-etikal o 
makasasama sa kaligtasan ng iba. Hindi palalampasin ng Kumpanya ang mga 
empleyadong lumalabag sa batas o pamamalakad sa pagnenegosyo. Kasama 
na rito ang pagbabayad sa mga iligal na gawain, patagong pag-aambag, bawas 
sa binili, at panunuhol. Hindi rin pinapayagan ng Kumpanya ang anumang 
gawaing lumalabag sa ating mahigpit na pamantayang marangal sa lahat ng 
aspeto ng ating negosyo. 
 
Ang pamamalakad ng negosyo ay nararapat na higit pa sa mga pamantayan na 
itinatakda ng batas. Kaugnay nito, dapat tiyakin na ang lahat ng ikinikilos ay di 
mabibigyan ng kahulugan na pagsalungat sa mga batas at patakaran  na 
sumasaklaw sa pangkalahatang pamamalakad Kumpanya. 
 
Kung hindi ka nakatitiyak sa pagpapatupad o interpretasyon ng mga 
pangangailangan ayon sa batas, dapat mong liwanagin ito sa iyong manedyer. 
Sya ang hihingi ng payo mula sa Legal Department kung kinakailangan. 
  
Makikipag-ugnayan at makikipagnegosyo lamang ang InterGen sa mga tao o 
kumpanyang mayroon ding mataas na pamantayang etikal o wastong 
pamamalakad 

 
 
Tanggapang Walang Diskriminasyon at Panggigipit 
 

Ang InterGen ay nangangakong bibigyan ang lahat ng mga empleyado nito ng 
patas na pagkakataon upang magtagumpay ng hindi isinasaalang-alang ang lipi, 
kulay, relihiyon, pinagmulang bansa, angkan, kasarian, sekswal na 
nakasanayan, estado sa buhay, edad, pangkalusugang kalagayan (kasama na 
ang pagbubuntis), pisikal na kakulangan, service disability o katandaan. Hindi 
kukunsintihin ng Kumpanya ang pag-uugali, panananalita, mga biro o mga 
larawang magbubunsod ng nakakasakit sa ibang tao o pinagtatrabahuhang may 
pinapanigan. 

 
Kung may nalalaman kang posibleng diskriminasyon o panggigipit sa trabaho, o 
kung naniniwala kang ikaw ay ginipit o pinagmalabisan ng isang empleyado o 
maging ng isang di-empleyado habang ikaw ay nagtatrabaho sa InterGen, 
ipagbigay-alam kaagad ito sa iyong manedyer o sa kinatawan ng Human 
Resources. Batay sa sitwasyon, ang mga reklamo ay agad na iimbestigahan sa 
pinakalihim na paaran. Ang InterGen ay gagawa ng naaangkop na aksyon kapag 
may nalamang paglabag sa patakarang ito.  

 
 
Pag-abuso sa alak o droga 
 

Ang mga empleyado ay hindi maaring gumamit, magmay-ari, magbenta, 
magbigay o malasing sa mga ipinagbabawal na droga habang nagtatrabaho o 
abala sa gawain ng Kumpanya.  
 



Ang mga empleyado ay hindi maaring uminom ng alak habang nagtatrabaho 
maliban kung may okasyon ang Kumpanya o kaganapang angkop sa pang-
negosyong pakikipagtalastasan at may pahintulot ng isang kasapi ng Strategy 
Team.  

 
Karahasan sa Lugar na Pinagtatrabahuhan 
 

Ang InterGen ay nangangako na pananatilihing ligtas ang kapaligiran para sa 
lahat ng mga empleyado nito at kostumer. Hindi nito kukunsintihin ang anumang 
uri ng karahasan na gawa o laban sa isang empleyado. Anumang nakita o 
naiulat na karahasan sa pinagtatrabahuhan ay masusing iimbestigahan. 
Sinumang napatunayang nagkasala ay dadaan sa kasalukuyan at naaangkop na 
proseso ng pagdidisiplina ng Kumpanya at pamamaraan ng lokal na kapulisan, 
kung ito ay kinakailangan.  
 
Kasama sa mga sumusunod na mga halimbawa ng karahasan sa 
pinagtatrabahuhan ay ang mga sumusunod: pang-gigipit; palihim na 
pagsubaybay o paglapit; pisikal na karahasan o pananakit; pag-gamit ng 
anumang uri ng armas; hayagan o ipinapahiwatig na pagbabanta ng pananakit 
sa sinumang empleyado, kostumer o tagatustos (supplier) ng InterGen.   
 
Bagama’t di napapaloob sa listahang ito ang lahat ng mga paglabag, nagbibigay 
ito ng mga halimbawa na ipinagbabawal ng patakarang ito: 

• Pisikal na makasakit o makapinsala sa ibang tao; 
• Pagbabanta 
• Agresibo o pagalit na kilos sa ibang tao na nagdudulot ng takot o 

pangamba na pisikal na masaktan 
• Sadyang pagsira ng pag-aari ng amo o ng iba pang empleyado 
• Paggawa ng mga aksyong inudyok o may kaugnayan sa sekswal na 

panggigipit o karahasan sa tahanan.  
 

Kailangang ipagbigay-alam kaagad sa superbisor/manedyer o sa kinatawan ng 
Human Resources ang anumang sitwasyon na maaaring maging mapanganib. 
Ang mga ulat ng mga insidente na mangangailangan ng paglilihim ay 
pangangalagaang mabuti at ang paglilihim ay pananatilihin sa abot ng makakaya 
ng Kumpanya. 

 
 
Kalusugan, Kaligtasan at Kapaligiran 

 
Nangangako ang InterGen na poprotektahan at pangangalagaan ang 
kapaligiran, kalusugan at kaligtasan ng mga empleyado nito, kostumer at mga 
pamayanan kung saan tayo nagpapatakbo ng ating negosyo at nagbibigay-
serbisyo. Ang mga batas, patakaran at mga kinakailangang iulat na may 
kaugnayan sa empleyado at pampublikong kaligtasan at pangangalaga sa 
kalikasan ay nakakaapekto sa halos lahat ng aspeto ng negosyo ng Kumpanya. 
Ating sundin ang lahat ng naaangkop na internasyonal , pederal, pang-estado at 
mga lokal na batas at patakaran na pangkalikasan, pangkalusugan at 
pangkaligtasan. 
 



Responsibilidad ng mga empleyado na intindihin ang mga pangkalikasan at 
pangkaligtasang isyu na may epekto o kaugnayan sa kanilang trabaho at 
tumupad sa mga alituntunin na naaayon sa patakaran at pamamaraan ng 
Kumpanya. 
 
Kung may makitang suliranin o paglabag sa batas ang isang empleyado, o kung 
mayroon siyang mga katanungan, dapat niyang kausapin ang kanyang 
manedyer o ang Legal Department o ang HSE Department. 

 
 
Pagkakasalungat ng Interes 
 

Ang pagkakasalungat ng interes ay maaring maganap sa anumang pagkakataon 
kung ang isang patnugot, opisyal o empleyado ay mahaharap sa situwasyong 
kailangan niyang mamili alinman sa pang-personal na interes (pinansyal man o 
hindi) o sa interes ng InterGen. Ang mga tunay at maaring maging 
pagkakasalungat ng interes ay maaring magmula sa: interes dulot ng 
pagmamay-ari; pagiging empleyado ng iba pang kumpanya; pag-tanggap sa 
mga kamag-anak bilang empleyado; mga pinamili; pagtanggap o pagbibigay ng 
mga regalo, pagkain o kasiyahan.  
 
Importanteng maintindihan na ang ating mga ikinikilos ay mahalaga. Dapat 
mabatid ng mga empleyado ang bawat ikinikilos, kasama na rito ang kilos ng 
mga tagatustos, kaagapay sa negosyo at mga kasama sa pamayanan. Marapat 
na  iwasang kumilos sa mga pamamaraan na maaring mabigyang ng kahulugan 
na sumasalungat  sa interes ng InterGen. 
 
Inaasahang ang mga empleyado ay iiwasang magkaroon ng salungat na interes 
– maging ito man ay tunay o palagay lamang – at gampanan ang trabaho sa 
wasto o etikal at tapat na paraan. Kung di sigurado tungkol sa isang bagay na 
maaring may pagkakasalungat ng interes, dapat na talakayin ito ng empleyado 
sa kanyang manedyer o sa Legal Department. 

 
 

Mga gawain sa labas ng kumpanya, trabaho o patnugot sa ibang kumpanya 
 

Lahat tayo ay may pananagutang panatilihin ang magandang pakikitungo ng 
InterGen lalong lalo na sa mga pamayanan. Ang pagiging handang tumulong sa 
mga gawain sa simbahan, pagkakawanggawa, pang-edukasyon at lipunan ay 
nagbibigay ng magandang pangalan sa kumpanya at tunay namin itong 
ikinalulugod, subalit dapat na isaisip na ang ganitong pakikiisa o pagtulong ay 
hindi dapat magmukhang pagtangkilik o pagtaguyod ng Kumpanya sa mga 
samahan o organisasyon. 
 
Dapat ring iwasan ng mga empleyado na magkaroon ng interes sa anumang 
negosyo o makilahok sa mga gawain sa labas ng Kumpanya na 
magmumukhang: 
 

• Umaagaw ng napakalaking panahon at atensyon sa Kumpanya, 
at dahil dito, hindi naibibigay ang buong pagtupad sa kanyang 
mga gawain at tungkulin. 



 
• Pagkakasalungat ng interes na maaaring humadlang sa mga 

desisyong ikabubuti ng Kumpanya.  
 

Ang paglilingkod sa lupon ng mga patnugot ng mga di kaanib na kumpanya ay 
dapat na aprubahan ng Pangulo at ng Punong Ehekutibo. 
 
Kaugnayan sa mga Kliyente at Tagatustos 
 
Marapat na iwasan ng mga empleyado at ng kanilang pamilya na mamuhunan o 
magkamit ng pinansyal na interes sa anumang kumpanya o negosyo na may 
kontrata sa InterGen, o yung mga nagtutustos o nagdadala ng mga kagamitan o 
serbisyo, lalong-lalo na kung ang pamumuhunan o interes ay 
makakampluwensiya o nagpapahiwatig ng pang-iimpluwensiya sa mga desisyon 
sa ngalan ng Kumpanya.  
 
Magkakasalungat na layunin ayon sa panloob na pangnegosyo 
 
Ang pagkakasalungat ng interes ay maari ring mangyari bilang bahagi ng ating 
trabaho. May mga pagkakataon na sa ating kagustuhang makamit ang hangaring 
makakuha ng umento ay maaring makasalungat sa mga mas malalaking 
responsibilidad ng kumpanya. Sa mga ganitong pagkakataon, ang 
responsibilidad ng empleyado ay sa Kumpanya pa rin, at ang pagpapakita ng 
wastong pag-uugali at pagsunod sa mga batas ang syang dapat laging 
manguna.  Hindi nararapat na ipagpalit ang mabuting pag-uugali para lamang sa 
sariling kapakanan. 
 

 
Pakikipag-ugnayan sa Pamahalaan at Pang-publikong Opisyal 
 
Bilang empleyado ng InterGen, may mga pagkakataon na kailangang tawagan o 
kausapin ang mga opisyal ng pamahalaan upang ipagbigay-alam ang ating 
operasyon at pananaw sa mga isyu. Responsibilidad ninyo ito sa kanila, subalit 
dapat ninyong maintindihan at sundin ang mga batas ukol sa panghihikayat sa 
mga mambabatas o lobbying. Dapat ring maging pamilyar ang mga empleyado 
sa mga partikular na patakarang itinalaga ng bawat ahensya ng pamahalaan.  
 
Sa maraming pagkakataon, hindi tama na magkaroon ng komunikasyon sa mga 
opisyal ng pamahalaan ukol sa isang usaping pinag-aaralan pa lamang dahil 
maaring itong makaimpluwensiya o magmukhang pang-iimpluwensiya sa 
kanilang desisyon. Dapat isaalang-alang ng mga empleyado ang patas  na 
proseso sa pamamagitan ng pagtatakda ng limitasyon sa pakikipag-usap sa mga 
opisyal ng pamahalaan ukol sa mga nakabinbin na paksa,  bago pa lamang ang 
pormal na pagpupulong, o bilang tugon sa partikular na hiling ng isang opisyal ng 
pamahalaan. 
 

 
Gawaing-pulitikal ng mga Empleyado 
 
Hinihikayat ng InterGen ang mga empleyado na makisama sa mga pang-
sibikong gawain at makilahok sa mga prosesong politikal. Ito ay isang 



pamamaraan upang maipakita ang pagiging mabuting mamamayan at makapag-
ambag ng mabuti sa ating mga pamayanan. Subalit, anumang pulitikal na 
gawain ay kailangang isagawa bilang pribadong indibidwal at hindi bilang 
kinatawan ng Kumpanya.  
 
Maari ring tumakbo bilang kandidato sa eleksyon ang isang empleyado ngunit di 
dapat gamitin ang pag-aari o anumang kagamitan ng Kumpanya para dito. Ang 
pakikisangkot sa mga politikal na gawain ay mahigpit na ipinag-uutos na gawin 
sa sarili niyang oras at di sa oras ng trabaho sa Kumpanya. 
 
Pag-tanggap at Pag-bibigay ng Regalo o Pag-galang  
 
Ang mga empleyado at ang mga miyembro ng kanilang pamilya ay hindi maaring 
magbigay o tumanggap ng regalo mula kanino man o sa anumang kumpanya na 
nakikipagnegosyo o nagbabalak na makipagnegosyo sa Kumpanya maliban 
kung ang pagbibigay o pagtanggap ng regalo ay: 
• Nakaugalian at hindi nagpapakita ng maling asal; 
• Nagbibigay ng lehitimong pang-negosyong layunin at kapagdaka’y sisingilin 

bilang makatuwirang pang-negosyong kagastusan; 
• Hindi nagdudulot ng anumang obligasyon sa nagbigay o tumanggap o 

magbubunga ng natatangi o nakakalamang na pakikitungo; 
• Ginagawa ng hindi patago; at 
• Hindi kapalit ng anumang pang-negosyong layunin o dahilan 

 
Anumang regalo na nagkakahalaga ng mahigit sa US$250 ay dapat munang 
isanguni o ihingi ng pahintulut sa naaangkop na kasapi ng Pang-Stratehiyang 
Pangkat bago ito tanggapin. 
 
Hindi pahihintulutan sa anumang pagkakataon ang mga regalong salapi maliban 
kung ang mga ito ay Kontribusyon o Tulong at pinahintulutan ayon sa patakaran  
ng Pang-Korporasyong Kontribusyon ng InterGen.  

 
Ang mga tinutukoy na regalo ay maaaring anuman na may katumbas na halaga 
kabilang na dito ang mga pagkain, kasiyahan, serbisyo o benepisyo. 

 
 
Laban sa Panunuhol at Katiwalian 
 

Dapat na tumalima ang mga empleyado sa lahat ng mga naaangkop na batas 
ukol sa di-wasto o iligal na pagbabayad, regalo o bigay-pala, kabilang na ang 
Foreign Corrupt Practices Act (“FCPA”) ng Estados Unidos. Ang hayagan o di-
hayagang pag-alok, pagbabayad, paghingi at pagtanggap ng suhol sa anumang 
pamamaraan (salapi man o anumang bagay na may katumbas na halaga) ay 
hindi matatangap na pamamaraan at hayagang paglabag sa patakarang ito. 
Partikular na ipinagbabawal ng FCPA ng pagbibigay ng anumang bagay na may 
katumbas na halaga gaya ng bayad, regalo, suhol upang impluwensiyahan ang 
mga opisyal ng pamahalaan mula sa labas ng Estados Unidos, kandidato o 
partido politikal kahit pa ito ay nakasanayanan na sa naturang lugar o bansa. 
Saklaw ng pagbabawal na ito ang mga kaibigan at miyembro ng pamilya ng mga 
tinutukoy na opisyal.  



 
Dapat alaming mabuti ng mga empleyado sa pamamagitan ng background check 
at due diligence ang katapatan, dangal at kalidad kapag makikipagtransaksyon 
sa mga local o banyagang kompanya, ahente o tagapayo.  
 
Kapag may nalalaman ang isang empleyado tungkol sa mga  di pang-
karaniwang transaksyon o bagay na ginagawa sa labas ng normal na 
pagpapatakbo ng negosyo, o mukhang kakaiba, dapat niya kaagad itong 
isumbong sa kanyang manedyer, sa Legal Department o tumawag sa InterGen 
Intergrity Helpline. 

 
 
Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya  
 

Tungkulin ng bawat empleyado na panatiling lihim ang mga pribado at 
pribilehiyadong impormasyon na nakukuha o nalalaman habang nagtatrabaho sa 
InterGen (“Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya”). Ang mga 
impormasyong ito ay kinabibilangan ng mga sumusunod: mga impormasyong 
binuo sa loob ng kumpanya o binigay ng potensyal o aktwal na mga kasosyo sa 
negosyo, kasama sa negosyo, ahente, tagatustos, kontratista o iba pang 
nasasailalim sa kondisyong naturan.  

 
Ang mga empleyado ay nararapat na tumupad sa lahat ng kaukulang sekreto o 
lihim at pangangalaga ng impormasyon sa ngalan ng Lihim at Pribadong 
Impormasyon ng Kumpanya. Higit pa rito, hindi natin ipinagbibili ang ganitong uri 
ng impormasyon maging kanino man, at inaasahan natin na ang lahat ng ating 
makakanegosyo ay pangangalagaan rin ang ganitong impormasyon.  

 
Maari lamang ibunyag ang Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya sa 
mga taong nararapat na malaman ang impormasyong ito. Huwag: 
 

• Talakayin ang Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya sa mga 
taong hindi kasapi ng  Kumpanya, kabilang na ang inyong pamilya; 

• Kumuha ng Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya sa 
pamamagitan ng maling pamamaraan; 

• Iwanan ang mga lihim na talaan o dokumento sa mga lugar kung saan 
maaari itong mabasa ng iba; 

• Dalahin ang mga dokumentong naglalaman ng Lihim at Pribadong 
Impormasyon ng Kumpanya kapag umalis ng InterGen, maliban lamang 
kung may pahintulot ka ng iyong manedyer o ng kinatawan ng Human 
Resources. 

 
Iginagalang ng InterGen ang pribadong buhay ng bawat empleyado. Kinukuha at 
pipinapanatili lamang nito ang kanilang pribado at personal na impormasyon 
ayon sa kinakailangan ng batas o para sa epektibong pagpapatakbo ng 
Kumpanya. Pinapangalagaan at nililimitahan ng InterGen ang pagbibigay ng 
personal na impormasyon at sumusunod sa lahat ng legal na pangangailangan 
para sa pagpapanatili at pangagalaga ng impormasyon. 

 



Kinakailangang humingi muna ng permiso ang mga empleyado mula sa 
naatasang kasapi ng Pang-Stratehiyang Pangkat bago isiwalat ang Lihim at 
Pribadong Impormasyon ng Kumpanya. Bilang dagdag, bago isiwalat ang Lihim 
at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya, ang tao o kumpanyang tatanggap ng 
Lihim at Pribadong Impormasyon ng Kumpanya ay dapat munang lumagda sa 
isang kasunduan na pananatilihing lihim ang natanggap o tatanggaping 
impormasyon. 

 
 
Pag-aari Mula sa Sariling Katha, Likha at Akda 
 

Kinikikilala at iginagalang ng InterGen ang pag-aari ng bawat isa at tutuparin ang 
lahat ng wasto at legal na obligasyon ukol sa paggamit ng mga pag-aari mula sa 
sariling katha, likha at akda. 

 
Ang pagkopya, di-wastong paggamit o paglalathala ng mga katha, likha at akda 
na walang pahintulot ng gumawa nito ay isang paglabag sa karapatang-ari. 
Kabilang dito ang mga materyales o dokumentong nakuha mula sa Internet at 
mga computer software. Ang pag-kopya ng mga dokumentong katha, likha at 
akda na walang pahintulot ng gumawa nito ay maaaring magbunga ng 
kaparusahang sibil o kiriminal. Kung gagamitin ang isang dokumentong may 
karapatang-ari, kailangan humingi muna ng pahintulot sa may-akda. 

 
Ang InterGen ay may karapatan sa anumang pa-aari kasama na ngunit hindi 
limitado sa: patente, tatak-pangkalakal at karapatang-ari na ginawa ng isang 
patnugot, opisyal o empleyado sa oras ng trabaho o gamit ang mga kagamitan 
ng Kumpanya sa loob ng panahong isa siyang empleyado nito.  

 
 
Pangangalakal ng Taga-Loob 
 

Habang ginagampanan ang mga tungkulin sa InterGen, may mga transaksyon, 
kasama na ngunit hindi limitado sa pananalapi, pagsasama o pagbili ng ng mga 
kumpanya, na maaaring magbigay sa empleyado ng mahahalagang 
impormasyong hindi pampubliko. Ipinagbabawal sa isang empleyado ang 
magbigay ng mga nasabing impormasyon sa mga taga-labas ng kumpanya. 
Ipinagbabawal ring makipagtransaksyon ang isang empleyado ng ukol sa 
katibayan ng pagkakautang o pagmamay-ari ng kumpanya habang hawak pa 
niya ang mahalagang impormasyong hindi-pampubliko at maaring makaapekto 
sa desisyon kung ikakalakal ang saping-puhunan ng kumpanya. 

 
Ang mga pribadong bagay o impormasyong ay mahalaga at binibigyan ng pansin 
ng mga namumuhunan upang maging batayan ng halaga ng negosyo sa 
merkado o makaimpluwensya sa desisyon upang bumili, magbenta o 
panghawakan ang mga katibayang ito. Anumang katanungan patungkol sa mga 
kabilang sa mga mahahalagang impormasyong hindi pampubliko ay dapat 
ipaalam sa kinatawan ng Legal Department. 

 
 
 
 



Talaan at Kasulatan ng Kumpanya 
 

Ang katapatan ng mga libro at talaan ng Kumpanya ay napakahalaga sa 
pagpapatakbo ng negosyo at sa kumpiyansa at tiwala ng ating mga empleyado, 
mga kasosyo at iba pang may taya sa kumpanya. Ang lahat ng transaksyon ay 
dapat itala ng tama at magawan ng ulat ng naaayon sa patakaran ng Intergen 
kung saan sumusunod sa pangkalahatang tanggap na pamamaraan ng 
kontaduriya at mga naaangkop na batas at alituntunin sa loob ng Estados Unidos 
at mga bansa kung saan tayo ay nagpapatakbo ng negosyo.  

 
Ang mga opisyal ng pananalapi at kontaduriya at ang mga tauhan nila ay may 
responsibilidad na siguraduhing ang lahat ng pagsasakatuparan ukol sa 
pananalapi at kuntaduriya ay patas, tama, napapanahon at ang mga isinisiwalat 
na estado ng pananalapi ng kumpnya ay madaling maunawaan. 
  
Ang lahat ay mayroon ding pananagutan na mag-lista ng malinaw, tama at tapat 
na impormasyon sa mga ulat, ulat ng pinagkagastusan, timesheet at iba pang 
dokumento. Dapat na kausapin ang tamang manedyer kung hindi sigurado sa 
paraan ng pagtala ng transaksyon.  

 
Kung ang isang empleyado ay pinapagawa ng isang dokumento o pinapagtala 
ng transaksyong na sa palagay nya ay hindi tapat o nararapat, dapat niya 
kaagad itong isumbong sa kanyang manedyer, sa namamahala ng pananalapi 
ng kumpanya o sa InterGen Integrity Helpline.  

 
 
Pagtatago ng mga Talaan at Kasulatan  
 

Pinapangalagaan at pinapanatili ng InterGen ang mga talaan at kasulatan bilang 
pagtugon sa legal, pampangasiwaan at pinansyal na pangangailangan ng ating 
negosyo. Ang epektibong pamamahala ng mga talaan ay isang napakahalagang 
gawain. Ito ay nararapat upang masiguro na ang mga impormasyon ng 
kumpanya ay napapangalagaan at laging makikita anumang oras ito kailanganin. 
Ito rin ay isang paraan upang makatipid sa anumang gastusin na nauukol sa 
pag-iimbak at pagkuhang muli ng mga talaan at kasulatan.  

 
Ang mga talaan at kasulatan ay kinabibilangan ng lahat ng mga dokumento sa 
anumang paraan (isinulat, inilimbag, isinulat gamit ang makinilya o kompyuter, 
magnetiko o elektroniko). Hindi lahat ng mga dokumentong ginawa o ginamit ng 
InterGen ay talaan o kasulatan. Kabilang sa mga hindi talaan o kasulatan ay mga 
dokumentong di kinakailangang itago, kagaya ng ikalawang sipi, mga ginamit sa 
pananaliksik, mga burador o isinulat habang nasa isang pagpupulong na di 
ginamit bilang basehan sa isang desisyon o gawain. 

 
Ang mga empleyado ay may pananagutang pamahalaan ang mga talaan at 
kasulatan na pinapanghahawakan niya, kabilang na ang paniniguradong ang 
mga ito ay pag-iingatan ayon sa pangangailangan ng Kumpanya, iwasan ang di-
sinasadyang pagtatapon ng mga importanteng talaan at dokumento habang 
tinatanggal ang mga di mahahalagang talaan at dokumento. Dapat din laging 
pakaisipin ang gastos sa pagtatago ng mga di kailangang dokumento o pagsipi 



ng mga opisyal na dokumento para sa personal nilang kopya. Alaming mabuti 
ang mga patakaran ukol sa pagsusulatan gamit ang kompyuter. 

 
 
Panloob na Pamamahala ng Negosyo 
 

Ang panloob na pangangasiwa ng negosyo ng InterGen ay idinisenyo upang 
pangalagaan ang kumpanya laban sa mga pandaraya sa paghawak ng salapi, 
mga kagamitan ng Kumpanya, mga dokumento at iba pang bagay na pwedeng 
pagmulan ng pagmamalabis sa tungkulin na napapaloob sa ating Pamantayan. 
 
Ang mga empleyado ay may pananagutang intindihin at sundin ang panloob na 
pangangasiwa ng negosyo, kasama na ang ating Pamantayan, ang mga 
pinagkakatiwalaang awtoridad at lahat ng mga patakaran, pamamaraan, 
alituntunin at paliwanag na may kaugnayan dito.  

 
Ang mga empleyadong nakasaksi sa anumang panloob na pangangasiwa ng 
negosyo na ipinagpapawalang bahala o nababahala ukol pangangasiwang ito ay 
dapat na magsumbong o sumangguni sa isang manedyer, kinatawan ng Human 
Resources o sa InterGen Integrity Helpline. 

 
 
Mga Pag-aari ng Kumpanya 
 

Tungkulin ng mga empleyado na pangalagaan ang mga pag-aari ng Kumpanya 
at tiyakin ang maayos na paggamit nito. Ang pagnanakaw, pagpapabaya at pag-
aaksaya ay may tuwirang epekto sa Kumpanya. Kung kaya naman, lahat ng 
empleyado ay dapat na: 

• magkaroon ng mga kagamitan alinsunod sa mga pinagkatiwalaang 
awtoridad ng InterGen at mga patakaran ng Kumpanya; 

• gamitin ang mga impormasyon at pag-aari ng Kumpanya para lamang sa 
layuning pang-negosyo, at para lamang sa mga legal at wasto o etikal na 
mga gawain; 

• ingatan ang mga kagamitan mula sa pagkasira, pag-aaksaya, pagkawala, 
maling paggamit at pagnanakaw; at 

• itapon lamang ang mga kagamitan kung may karampatang pahintulot 
 

Ang mga kagamitan ng kumpanya kagaya ng kompyuter, telepono at cell phone, 
fax machine at copy machine ay nakalaan sa negosyo ng Kumpanya. 
Pinapahintulutan ng Kumpanya ang personal pag-gamit ng mga ito basta’t 
limitado, paminsan-minsan lamang at hindi magdudulot ng dagdag na gastos 
para sa Kumpanya, di nakakaabala sa pagtupad sa tungkulin at alinsunod sa 
mga naaangkop na batas, patakaran at pamamalakad ng Kumpanya. 
Kinakailangan muna ang pahintulot mula sa kinauukulan para sa paggamit ng 
mga ito kabilang na rin dito ang paggamit ng mga sasakyan at mga kagamitan at 
kasangkapan sa pagpapatayo ng gusali.  
 
May karapatan ang InterGen na suriin at imbestigahan ang mga pag-aari ng 
Kumpanya at ng mga empleyado na matatagpuan sa bakuran ng kumpanya. 
Kasama na rito ang pagbubukas ng hard drive ng kompyuter at iba pang data 



storage media, pagmo-monitor at pagbabasa ng e-mail, pagmo-monitor ng 
paggamit ng Internet, pakikinig sa voice mail at iba pang gawain na may 
kaugnayan sa pagkuha at pagmonitor ng mga komunikasyong pang-elektronik. 

 
 
Batas Laban sa Monopolyo, Kartel at Pagpigil sa Kompetisyon 
 

Dapat sundin ng mga empleyado ang lahat ng pederal at batas laban sa 
monopolyo, kartel at pagpigil sa kompetisyon at iba pang mga kahalintulad na 
batas sa mga bansa kung saan nagnenegosyo ang Kumpanya.  

 
Ang batas na ito ay naglalayong matiyak ang pangangalaga ng isang malaya at 
mahusay na ekonomiya. Ipinagbabawal ng mga batas na ito ang anumang 
kasunduan o pagsasama-sama ng mga magkakatunggali na magdudulot ng di-
makatuwirang pagpigil sa pangangalakal.  

 
Hindi dapat makilahok ang mga empleyado sa mga iligal at kontra-kompetisyong 
gawain kasama na ang mga kasunduan sa pandaraya sa presyo ng bilihin, 
manipulasyon o pagiging dahilan ng di pagkakasundo ng merkado, paglimita sa 
produksyon o ang di-makatuwirang paglimita sa katunggali sa negosyo.  

 
 
 
Mga Responsibilidad 
 
Mga Responsibilidad ng InterGen 
 
Magtatalaga ang InterGen isang tanggapang pinapahalagahan, kinikilala at sumusunod 
sa mataas na pamantayan ng wastong pamamalakad. Upang maisakatuparan ito, ang 
Kumpanya ay: 
 
• Magbibigay sa mga empleyado ng mga naaangkop na training o pagsasanay 
ukol sa Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng Intergen; 
• Magbibigay ng pagkakataon sa mga empleyado na sumangguni ukol sa 
naaangkop na asal sa trabaho o mag-ulat ng mga isyu at ikinababahalang gawain; 
• Mamahala sa InterGen Integrity Helpine para sa pag-uulat (anonimo o kilala) ng 
mga paglabag; 
• Mag-iimbestiga sa lahat ng mga naiulat na pagmamalabis sa tungkulin sa 
napapanahon at  naaangkop na pamamaraan; 
• Tutugon sa pamamagitan ng naaangkop na aksyon –  kabilang na rito ang 
terminasyon ng mga empleyado -  kung ang pagmamalabis sa tungkulin ay 
mapapatunayan; at 
• Ipinagbabawal ang paghihiganti sa sinumang magsusumbong ng hayagan o 
pinagsususpetsahang lumalabag sa patakaran o magbibigay ng totoong impormasyon 
sa imbestigasyon. 
 
 
Mga Responsibilidad ng Empleyado 
 



Ang mga empleyado ay inaasahang susunod sa titik at diwa ng Pangkalahatang 
Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng Intergen, mga patakaran ng Kumpanya, 
pamamaraan, pamantayan at paliwanag, pati na rin ang mga batas at regulasyon na 
sumasakop sa Kumpanya. Inaatasan ang mga empleyado na: 
• Basahin, intindihin at sundin ang Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong 
Pamamalakad ng Intergen at ang mga patakaran, pamamaraan at alituntunin na 
kaugnay nito; 
• Kumpletuhin ang traning o pagsasanay ukol sa Pangkalahatang Pamantayan ng 
Wastong Pamamalakad; 
• Sundin ang lahat ng kautusan, regulasyon at batas ng Kumpanya at suportahan 
at himukin ang mga kasamahang empleyado na gawin rin ito; 
• Buo at tapat na makipagkaisa sa lahat ng awdit at repaso ukol sa pagsunod at 
pagsisiwalat; 
• Maging alisto sa mga sitwasyon na maaaring magbunga ng paglabag sa 
Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng InterGen o iba pang 
patakaran; 
• Agad na iulat o isumbong ang anumang nalalamang paglabag sa patakarang ito 
o sa di-tapat, di-etikal at iligal na gawain o asal; 
• Humingi ng tulong kung hindi sigurado kung paano kikilos sa isang sitwasyon na 
maaaring sumalungat sa ating Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad 
o sa iba pang patakaran. 
 
 
Mga Responsibilidad ng Manedyer at Superbisor 
 
Ang mga manedyer at superbisor ay may pananagutang maging mabuting halimbawa 
sa pamamagitan ng pagsunod – pati na rin ng kanilang mga tauhan – sa mataas na 
pamantayan ng pag-uugali. Inaatasan ang mga manedyer at superbisor na: 
• Tiyakin na ang bawat empleyado ay alam at nauunawaan ang Pangkalahatang 
Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng InterGen, mga mahahalagang patakaran ng 
Kumpanya, pamamaraan, alituntunin at kung paano isasagawa ang mga ito; 
• Magtalaga ng tagapagsalita kung kinakailangan upang sagutin ang mga 
katanungan ng mga empleyado tungkol sa naaangkop na asal; 
• Himukin ang mga empleyado na sumangguni ukol sa naaangkop na pag-aasal 
sa lugar ng pinagtatrabahuhan ng walang takot na maparusahan o paghigantihan; 
• Magpakita ng pananagutan sa mga pinaniniwalaan at pinahahalagahan ng 
Kumpanya sa pamamagitan ng mataas na pamantayan ng pag-aasal; 
• Sikaping maging madaling lapitan at laging maaasahan para sa mga empleyado; 
at 
• Agad na aksyunan ang mga nalalamang di-wastong gawain sa lugar na 
pinagtatrabahuhan. 
 
 
Mga Responsibilidad ng General Counsel  
 
Ang General Counsel ay may pananagutang ipatupad at pamahalaan ang 
Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng InterGen at ang mga 
prosesong may kaugnayan dito. 
 
 



Mga Responsibilidad ng Pangulo at Punong Ehekutibo 
 
Ang Pangulo at Punong Ehekutibo ay inaatasang tiyakin na alam at sinusunod ng 
mga empleyado ang Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng 
InterGen. Siya rin ang naatasan na mag-apruba ng proseso kaugnay sa pagbibigay-
alam sa isang reklamo upang matiyak ang patas, naangkop at napapanahong 
imbestigasyon sa mga naiulat na paglabag.  
 
Ang Pangulo at Punong Ehekutibo ay mayroon din responsibilidad na aprubahan ang 
lahat ng mga susog ng nasabing Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong 
Pamamalakad.  
 
Mga Responsibilidad ng Lupon ng mga Superbisor 
 
Ang Lupon ng mga Superbisor ay may pananagutan na pangasiwaan ang pagsunod 
sa Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad.  
. 
 
Mga Kahulugan 
 
Pangkat ng mga nag-iistratehiya: Sila ang nga namumuno na naatasan ng 
kapangyarihan. Kinabibilangan sila ng Pangulo at Punong Ehekutibo, Punong Pinansyal 
na Opisyal, Punong Namamahalang Opisyal, Bise-Presidente ng Public Affairs, General 
Counsel, Bise-Presidente ng Human Resources, Bise-Presidente ng Corporate 
Development, Bise-Presidente ng Global Risk Management, Pangkalahatang 
Tagapangasiwa sa UK/NL, Pangkalahatang Nangangasiwa sa Latin Amerika at 
Pangkalahatang Nangangasiwa sa Australia. 
 
 
Dalas ng mga Susog 
 
Ang patakaran ay rerepasuhin bawat taon, tuwi o bago mag-ika-31 ng Disyembre. 
 
 
Pagpapatupad 
Pagsunod, Pag-uulat at Pananagutan 
 
Pagsunod at Pag-uulat 
 
Bawat patnugot, opisyal at empleyado ay may pananagutan na sumunod sa 
Pangakalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng Intergen at agarang iulat 
o isumbong sa pamanuan ang anumang nalalamang paglabag, di-tapat, di-etikal o iligal 
na gawain. Ito ay maisasagawa sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa inyong 
manedyer, kinatawan ng Human Resources, Legal Department o sa pamamagitan ng 
pagtawag sa InterGen Integrity Helpline.  
 
Para sa mga isyu na mangangailangan ng lihim o di-pagpapakilalang pag-uulat bunsod 
ng pagiging sensitibo ng usapin, ang mga impormasyon kung paano ito gagawin 
sapamamagitan ng telepono o internet, ay matatagpuan sa InterGen Integrity Helpline 
website sa www.InterGenIntegrityHelpline.com. 
 



Ang mga naiulat o naisumbong na paglabag ay lihim na iimbestigahan at bibigyan ng 
kaukulang aksyon. 
 
 
Pananagutan 
 
Ang paglabag sa Pangkalahatang Pamantayan ng Wastong Pamamalakad ng Intergen 
ay batayan upang isakatuparan ang pagdidisiplina at pag-papatalsik sa trabaho ng isang 
empleyado. Dagdag dito, maari ring magsampa ng kasong sibil o kriminal ang InterGen 
laban sa mga lumalabag nito. Kung ang isang empleyado ay gagawa ng mga paratang 
na alam niyang mali at magbibigay ng maling impormasyon habang iniimbestigahan ang 
kaso, siya ay papatawan ng kaukulang aksyon kabilang na rito ang terminasyon sa 
trabaho. 
 
 
Paghihiganti 
 
Pinagbabawalan ng InterGen ang paghihiganti sa sinumang nag-ulat ng mga nalalaman 
o kahinahinalang paglabag sa patakarang etikal ng pang-negsoyo o magbibigay ng 
makatotohanang impormasyon habang iniimbestigahan ang kaso. Ang paghihiganti ay 
batayan upang maisagawa ang pagdi-disiplina at pagpapatalsik  sa trabaho. 
 
 
 
 

 

 


