بدعنوانی کے خالف نیوساؤتھ ویلز کے آزاد کمیشن ( )ICACکا تعارف
نیوساؤتھ ویلز کے لوگوں کے لئے ایک گائیڈ
 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۔
 ICACکا کردار
نیوساؤتھ ویلز کا بدعنوانی کے خالف 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۔
 ICACمندرجہ ذیل طریقوں سے بدعنوانی کی تحقیقات کرتا ہے:
 نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری شعبے میں سنگین اور پورے ادارے کو متاثر کرنے والی بدعنوانی اور بدعنوانی کے مواقع کو
براہ راست نشانہ بنا کر
 حقائق ثابت کرکے اور قانونی چارہ جوئی ،ڈسپلن اور بدعنوانی سے بچنے کے اقدامات کرنے کی غرض سے معامالت کو
دوسروں کے حوالے کرکے
 بدعنوانی کے دوبارہ ہونے کے مواقع کو ختم کرنے کے لئے ایک طریقۂ کار کے تحت تبدیلیوں کی تجاویز دے کر
 مقدمات سن کر اور اپنی تحقیقات کی رپورٹیں بنا کر
 ICACاس طرح سے بدعنوانی کم کرتا ہے:
 سرکاری شعبے کے اداروں کو تجویز ،رہنمائی اور معلومات دے کر
 سرکاری شعبے کی ہر ایجنسی کے ساتھ مل کر بدعنوانی کم کرنے کی اس کی ذمہ داریوں میں اس کی مدد کرکے
 تحقیقات اور عوام کے سامنے معامالت افشاء کرتے ہوئے بدعنوانی کو روک کر
 پبلک ایڈمنسٹریشن کی دیانت داری اور اچھی ساکھ کو فروغ دے کر تاکہ بدعنوانی کے خالف کارروائی کرنے کے لئے
پبلک اتھارٹیز اور افراد کی حوصلہ افزائی ہو
 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۔

سرکاری شعبے کے اداروں میں اسٹیٹ گورنمنٹ کے ادارے ،قانونی ایجنسیاں ،اسٹیٹ اسکول TAFEs ،اور یونیورسٹیاں ،اسٹیٹ
ہسپتال اور صحت کے مقامی اضالع (لوکل ہیلتھ ڈسٹرکٹس) ،اور مقامی کونسلیں شامل ہیں۔
پارلیمنٹ ،گورنمنٹ کے اداروں ،نیوساؤتھ ویلز میں قانونی اتھارٹیوں اور مقامی کونسلز کے ساتھ ساتھ نیوساؤتھ ویلز مجسٹریٹ،
جج ،مقامی کونسلر اور سیاست دان سب سرکاری اہلکار ہیں۔
 ICACایکٹ میں "بدعنوانی پر مبنی طرزعمل"" ،پبلک اتھارٹی" اور "سرکاری اہلکار" کی تعریف تفصیل سے درج ہے۔ اس بارے
میں تجویز لینے کے لئے کہ آیا ایک مخصوص معاملہ  ICACکی عملداری میں آتا ہے یا نہیں ،براہ مہربانی  ICACسے رابطہ
کریں۔
 ICACکیسے کام کرتا ہے
 ICACکے پاس اختیار ہے کہ وہ نیوساؤتھ ویلز میں سرکاری شعبےمیں ہونے والی بدعنوانی کے کسی بھی معاملے کی تحقیقات
کرسکتا ہے۔
 ICACعوام کے ارکان اور سرکاری اہلکاروں سے شکایات اور سرکاری شعبے کے اداروں کے چیف ایگزیکٹو افسروں سے
رپورٹیں وصول کرتا ہے اور ان کا تجزیہ کرتا ہے۔  ICACایسے مخصوص حاالت کی شناخت کرنے کے لئے بھی تحقیقات کرتا
ہے جہاں بدعنوانی کا خطرہ ہوتا ہے۔
 ICACکے پاس تحقیقات کرنے کے وسیع اختیارات ہیں اور یہ بدعنوانی کے ثبوت حاصل کرنے کے لئے الزمی جانچ پڑتال اور\یا
پبلک انکوائریاں کرسکتا ہے۔
 ICACکو نیوساؤتھ ویز پولیس فورس یا نیوساؤتھ ویلز کرائم کمیشن پر اور نہ ہی نجی شعبےکے اداروں یا افراد پر کوئی اختیارات
حاصل ہیں سوائے اس صورت میں جب ان کے طرز عمل میں یہ شامل ہو:




عوام کا کوئی رکن نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری اہلکار پر اثرانداز ہورہا ہو یا اثرانداز ہونے کی کوشش کررہا ہو تا کہ وہ اپنی
پوزیشن اس طرح سے استعمال کرے جو کہ بددیانتی یا طرفداری پر مبنی ہو
عوام کا کوئی رکن ایسے طرزعمل کا مظاہرہ کررہا ہو جس میں ایسے معامالت شامل ہوں جن کا ذکر  ICACایکٹ کے
سیکشن ) 8(2Aمیں ہو اور اس طرزعمل سے پبلک ایڈمنسٹریشن کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ رہی ہو یا ٹھیس پہنچ سکتی ہو۔
دوسری اسٹیٹوں میں موجود اکائیوں یا قومی سطح پر بھی  ICACکو کوئی اختیارات حاصل نہیں ہیں۔

 ICACافراد پر مقدمہ نہیں چال سکتا ،لیکن سفارشات دے سکتا ہے کہ کسی شخص کے فوجداری جرم پر مقدمہ چالنے کے
سلسلے میں پبلک پراسیکیوشنز کے ڈائریکٹر سے مشورہ حاصل کیا جائے۔
 ICACسرکاری شعبے کے اداروں کو موجودہ یا ممکنہ مسائل سے نبٹنے کے لئے تجویز ،معلومات ،وسائل اور ٹریننگ دے کر
پبلک ایڈمنسٹریشن کی دیانت داری اور اچھی ساکھ کو فروغ دینے اور بدعنوانی کم کرنے کے لئے کام کرتا ہے۔ یہ اداروں کو
بدعنوانی کے اہم خطرات کی شناخت کرنے اور ان سے نبٹنے میں بھی مدد دیتا ہے۔

 ICACکو بدعنوانی کی اطالع دینا
بدعنوانی کے مشکوک طرزعمل کے بارے میں ،جس میں نیوساؤتھ ویلز کا سرکاری شعبہ شامل یا متاثر ہو ،کوئی بھی  ICACکو
شکایت کرسکتا ہے یا معلومات فراہم کر سکتا ہے ۔
نیوساؤتھ ویلز پبلک اتھارٹیز کے اعلی افسران اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کسی ایسے معاملے کے بارے میں  ICACکو اطالع
دیں جس کے بارے بدعنوانی پر مبنی طرزعمل کا شبہ ہو یا شبہ ہونے کا امکان ہو۔
 ICACموصول ہونے والی تمام شکایات اور رپورٹس پر احتیاط سے غور کرتا 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۔
جہاں بھی ممکن ہو ،شکایات کرنے والوں کو اس بارے میں آگاہ رکھا جاتا ہے کہ  ICACمعاملے پر کس طرح سے کارروائی
کررہا ہے۔
مزید معلومات کے لئے ،براہ مہربانی " ICACکو بدعنوانی کی اطالع دینا" کا کتابچہ دیکھیں۔
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۔
مزید معلومات ،مشورے یا معاونت کے لئے براہ مہربانی  ICACسے بذریعہ خط ،ٹیلیفون ،فیکس یا ای میل براہ راست رابطہ
کریں۔
 ICACکے دیگر دستیاب معلوماتی کتابچے
نیوساؤتھ ویلز  ICACکا تعارف :نیوساؤتھ ویلز کے سرکاری اہلکاروں کے لئے ایک گائیڈ
نیوساؤتھ ویلز  ICACکو بدعنوانی کی اطالع دینا
Level 7, 255 Elizabeth Street, Sydney, NSW, Australia 2000
ڈاک کا پتہGPO Box 500, Sydney, NSW, Australia 2001 :
ٹیلیفون  1800 463 909 ،02 8281 5999میٹروپولیٹن سڈنی کے باہر سے کال کرنے والوں کے لئے ٹول فری فیکس 02
 9264 5364ٹیلی ٹائپ رائٹر  02 8281 5773صرف سماعت کے مسائل رکھنے والے کالرز کے لئے
ای میل icac@icac.nsw.gov.au www.icac.nsw.gov.au
دفتری اوقات صبح  8بجے تا شام  5بجے سوموار تا جمعہ
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