نیوساؤتھ ویلز  ICACکو بدعنوانی کی اطالع دینا
 ICACکا کردار
بدعنوانی کے خالف نیوساؤتھ ویلز کا آزاد کمیشن (8811 )NSW Independent Commission Against Corruption - ICAC
میں قائم کیا گیا تھا تاکہ نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری شعبے کے اندر اور اس پر اثرانداز ہونے والی بدعنوانی کی تحقیقات کی
جائیں اور اسے کم کیا جائے۔
 ICACکے بارے میں
 ICACسنجیدہ اور اور پورے ادارے کو متاثر کرنے والی بدعنوانی کی تحقیقات کرتا ہے ،بدعنوانی کے خطرات کی شناخت کرتا
ہے اور اور ان خطرات سے نبٹنے اور بدعنوانی کے خالف مزاحمت پیدا کرنے کی غرض سے سرکاری شعبے کے ساتھ مل کر
کام کرتا ہے۔
 ICACحکومت وقت سے آزاد ادارہ ہے اور نیوساؤتھ ویلز پارلیمان کے توسط سے نیوساؤتھ ویلز کے لوگوں کو جوابدہ ہے۔
بدعنوانی کیا ہے؟
بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کی تعریف بدعنوانی کے خالف آزاد کمیشن کے ایکٹ  8811میں کی گئی ہے۔ اس میں نیوساؤتھ ویلز
میں جان بوجھ کر یا ارادتا ایسا غلط کام کرنا شامل ہے جس میں کوئی سرکاری اہلکاریا پبلک اتھارٹی ملوث (یا متاثر) ہو۔
بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کی کئی شکلیں ہوسکتی ہیں۔ چند مثالیں یہ ہیں:





ایک سرکاری اہلکارنامناسب طور پر اپنی یا دوسروں کی مدد کرنے کے لئے اپنی آگاہی ،طاقت یا وسائل استعمال کرتا ہے۔
ایک سرکاری اہلکاربددیانتی سے اپنے دفتری فرائض انجام دیتا ہے ،عوام کے اعتماد کو مجروح کرتا ہے یا اپنی پوزیشن کی
وجہ سے ملنے والی معلومات یا مواد کا غلط استعمال کرتا ہے۔
عوام کا کوئی رکن کسی سرکاری اہلکارپر اثرانداز ہوکر اسے اپنی پوزیشن اس انداز میں استعمال کرنے پر مجبور کرتا ہے
جو بددیانتی یا طرفداری کے زمرے میں آتی ہو۔
ایک سرکاری اہلکاریا عوام کا کوئی رکن ایسے طرزعمل میں ملوث ہوتا ہے جس سے عوام کے پبلک ایڈمنسٹریشن پر سے
اعتماد کو نقصان پہنچتا ہے اور جس میں سازباز سے کی جانے والی ٹینڈرنگ ،مخصوص الئسنسوں کے لئے دی جانے والی
درخواستوں میں فراڈ ،نجی فائدے کے لئے سرکاری فنڈز کا استعمال  ،سرکاری محصول ( )revenueمیں فراڈ یا فراڈ سے
سرکاری نوکری لینا یا برقرار رکھنا شامل ہوسکتا ہے۔

بدعنوانی کی اطالع دینا – یہ کیوں اہم ہے
ایسی بدعنوانی جس میں سرکاری اہلکار ملوث ہوں وہ وسائل اور عوام کے پیسے کے ضیاع کا باعث بنتی ہے ،عدم برابری پیدا
کرتی ہے اور ناقابلیت کی طرف لے جاتی ہے اور پبلک ایڈمنسٹریشن پر سے عوام کا اعتماد ختم کرنے کا باعث بنتی ہے۔
حقیقی یا مشتبہ بدعنوانی کی اطالع دینا عوام کے مفاد میں ہے۔ اطالع دینے سے سرکاری اہلکاروں اور سرکاری شعبے کے
اداروں کو بدعنوانی سے بچنے میں مدد ملتی ہے اور جب بدعنوانی جائے تو اس سے فورا اور مؤثر طور پر نبٹنے میں مدد ملتی
ہے۔
بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کی اطالع دینا پبلک ایڈمنسٹریشن کی دیانت داری اور اچھی ساکھ کو یقینی بنانے میں اہم کردار ادا
کرتا ہے جس سے تمام معاشرے کا فائدہ ہوتا ہے۔

متعلقہ ادارے کو مطلع کرنے کے بارے میں غور کریں
نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری ش عبے کے اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے پاس بدعنوانی کی
اندرونی اور بیرونی اطالعات پر عملدرآمد کروانے کے لئے مناسب طریق کار اور سسٹم موجود ہوں۔
زیادہ تر کیسز میں ،متعلقہ ادارے کو مطلع کرنا پہال راستہ ہونا چاہئے جس کے ذریعے افراد شکایت درج کروائیں یا ادارے کے
زیر عمل طریقہ کار اور طریق عمل کے بارے میں تجویز مانگیں۔
 ICACایسے معامالت سے نبٹنے کا ذمہ دار ہے جن سے نیوساؤتھ ویلز کا سرکاری شعبہ نہیں نبٹ سکتا یا اسے نبٹنا نہیں چاہئے۔
 ICACکن معامالت پر غور کرسکتا ہے؟
 ICACموصول ہونے والی تمام شکایات پر احتیاط سے غور کرتا ہے۔ تاہم ICAC ،کا کسی معاملے پر اقدام کرنے کے لئے
ضروری ہے کہ بدعنوانی میں نیوساؤتھ ویلز کا کوئي سرکاری اہلکار یا پبلک اتھارٹی ملوث یا متاثر ہو۔ پبلک اتھارٹیز میں یہ
شامل ہیں:







گورنمنٹ کے ادارے اور قانونی اتھارٹیز
پبلک اسکول ،کالج اور یونیورسٹیاں
پبلک ہسپتال اور صحت کی مقامی خدمات
مقامی کونسلز
نیوساؤتھ ویلز پارلیمان ،بشمول سیاستدان
نیوساؤتھ ویلز کا عدالتی نظام ( مجسٹریٹ اور جج)

کوئي طرز عمل اس وقت تک بدعنوانی پر مبنی طرزعمل نہیں ہوتا جب تک کہ اس کے نتیجے میں کوئي مجرمانہ یا تادیبی خالف
ورزی نہ ہوتی ہو ،یہ کسی سرکاری اہلکار کو برطرف کرنے کی بنیاد نہ بنتا ہو یا ،پارلیمان کے ممبران کی صورت میں ،قابل
اطالق ضابطۂ اخالق کی اہم خالف ورزی نہ ہوتی ہو۔
 ICACکو معلومات کون فراہم کرسکتا ہے؟
بدعنوانی کے مشکوک طرزعمل کے بارے میں ،جس میں نیوساؤتھ ویلز کا سرکاری شعبہ شامل یا متاثر ہو ،کوئی بھی  ICACکو
معلومات فراہم کرسکتا ہے ۔
عوام کے ارکان بذریعہ ٹیلیفون ،فیکس ،ای میل ،خط یا  www.icac.nsw.gov.auپر  ICACکی ویب سائٹ کے ذریعے  ICACکو
براہ راست معلومات دے سکتے ہیں۔
سرکاری اہلکار  ICACکو براہ راست یا اپنے ادارے کے اندرونی رپورٹنگ کے طریقۂ کار کے ذریعے معلومات فراہم کرسکتے
ہیں۔ سرکاری اہلکار ایسی معلومات انکشاف برائے مفاد عامہ ( )public interest disclosureکے طور پر فراہم کرسکتے ہیں،
ایسا کرنے سے وہ یہ معلومات افشاء کرنے کے نتیجے میں کسی نقصان سے بچ سکتے ہیں۔
حفاظتی انکشافات ( )protected disclosuresکے بارے میں مزید معلومات کے لئے  ICACویب سائٹ پر دستیاب فیکٹ شیٹ
"خبردار کرنا" ( )Blowing the whistleدیکھیں۔
اس کے عالوہ ،سرکاری شعبے کے ہر ادارے کا سربراہ اور نیوساؤتھ ویلز میں ہر وزیر  ICACایکٹ کے سیکشن  88کے تحت
اس بات کا پابند ہے کہ وہ ہر ایسے معاملے کی رپورٹ دے جس کے بارے میں اسے مناسب طور پر شبہات ہیں یا شبہ ہوسکتا
ہے کہ وہ بدعنوانی پر مبنی طرزعمل ہے۔ سیکشن  88رپورٹنگ کے بارے میں مزید معلومات کے لئے  ICACویب سائٹ دیکھیں۔

میں  ICACکو معلومات کیسے فراہم کروں؟
 ICACکو کسی معاملے کی رپورٹ دینے ،شکایت کرنے یا معلومات فراہم کرنے کا کوئی تجویزکردہ فارمیٹ نہیں ہے۔  ICACعوام
کے ارکان ،سرکاری اہلکاروں اور نیوساؤتھ ویلز کے گورنمنٹ اداروں کے اعلی افسران ،اتھارٹیز اور مقامی کونسلز سے
معلومات اور شکایات وصول کرتا ہے۔
 ICACکو کی جانے والی مشتبہ بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کی رپورٹوں میں یہ شامل ہونا چاہئے:








متعلقہ نیوساؤتھ ویلز اتھارٹی یا سرکاری اہلکار کا نام
مبینہ طور پر بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کا واضح اور تفصیلی خالصہ ،جس میں یہ بھی شامل ہو کہ آپ کو اس کا کیسے
پتہ چال
کسی بھی طرح کی دستاویزات یا معلومات کی فہرست جو الزامات کی حمایت میں ہوں
دیگر افراد کے نام جو معلومات کی توثیق کرسکتے ہوں
معاملے کو متعلقہ اتھارٹی کی توجہ میں النے کے لئے کوئی بھی اٹھائے گئے اقدامات کا خالصہ
کوئي بھی دیگر ایسی ایجنسیوں کے نام جن سے اس سلسلے میں رابطہ کیا گیا ہو (مثال کے طور پر نیوساؤتھ ویلز پولیس
فورس یا نیوساؤتھ ویلز محتسب)۔
آپ کا نام ،پتہ اور دن کے وقت کا ٹیلی فون نمبر

نوٹ کرنے کے لئے نقاط
 ICACکو معلومات گمنام رہ کر دی جاسکتی ہیں ،تاہم ،اس کا مطلب ہے کہ مزید تفصیالت حاصل کرنے کے لئے  ICACآپ سے
رابطہ نہیں کرسکتا۔ ایسا کرنے سے  ICACکا معاملے پر قدم اٹھانا بھی مشکل ہوسکتا ہے۔
 ICACکو جان بوجھ کر غلط یا گمراہ کن بیان دینا ایک جرم ہے۔
اس بات کا مشورہ دیا جاتا ہے کہ  ICACکو رپورٹ کئے گئے معامالت کی تفصیالت کسی اور کو نہ دیں ،چونکہ ایسا کرنے سے
بعد میں کی جانے والی  ICACکی تحقیقات پر اثر پڑ سکتا ہے یا افراد کو غیرضروری نقصان یا شرمندگی کا سامنا کرنا پڑسکتا
ہے۔
 ICACموصول ہونے والی معلومات کا کیا کرتا ہے؟
 ICACموصول ہونے والی تمام شکایات اور رپورٹس پر احتیاط سے غور کرتا ہے۔
 ICACدیکھتا ہے کہ آیا معاملہ اس کے اختیارات کے اندر ہے اور یہ کہ معاملہ کتنا سنگین ہے۔  ICACمعاملہ اس ادارے کو بھیج
سکتا ہے جس کے بارے میں شکایت کی گئی ہو ،اپنی خود کی تحقیقات کرنے کا فیصلہ کرسکتا ہے یا بدعنوانی سے بچاؤ کا کام
شروع کرنے کا فیصلہ کرسکتا ہے۔
 ICACایکٹ  ICACکو یہ فیصلہ کرنے کی صوابدید دیتا ہے کہ آیا وہ کوئی تحقیقات کرے گا یا نہیں۔ اس صوابدید کا اطالق
موصول ہونے والی تمام معلومات پر ہوتا ہے ،سوائے دونوں پارلیمانوں سے وصول ہونے والے معامالت کے جن کی تحقیقات
 ICACکو ہر صورت میں کرنی ہوتی ہیں۔
 ICACلوگوں پر مقدمہ نہیں چال سکتا۔ تاہم ،یہ سفارش کر سکتا ہے کہ کسی شخص کے فوجداری جرم پر مقدمہ چالنے کے
سلسلے میں پبلک پراسیکیوشنز کے ڈائریکٹر کی تجویز حاصل کی جائے۔

مزید معلومات کے لئے
 ICACوسیع اقسام کی معلومات اور مطبوعات تیار کرتا ہے جن میں معلوماتی کتابچے ،بدعنوانی سے بچنے کے رہنما اصول اور
رپورٹیں شامل ہیں۔ یہ مطبوعات  ICACکی ویب سائٹ  www.icac.nsw.gov.auپر یا طلب کئے جانے پر  ICACسے دستیاب
ہیں۔
ہم سے رابطہ کریں
بدعنوانی پر مبنی مشتبہ طرزعمل کے بارے میں معلومات فراہم کرنے کے لئے براہ مہربانی بذریعہ خط ،ٹیلی فون ،فیکس یا ای
میل  ICACسے براہ راست رابطہ کریں۔ معلومات  ICACکی ویب سائٹ  www.icac.nsw.gov.auپر بھی فراہم کی جاسکتی ہیں۔
 ICACکے دیگر دستیاب معلوماتی کتابچے
نیوساؤتھ ویلز  ICACکا تعارف :نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری اہلکاروں کے لئے ایک گائیڈ
نیوساؤتھ ویلز  ICACکا تعارف :نیوساؤتھ ویلز کمیونٹی کے لئے ایک گائیڈ
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