
 

 

 

 
 

 رشوت خوری کی حکمت عملی
 

درمیانہمارے یقین سے ہمت اور ایمانداری کی اہمیت پر افراد ، اداروں اور کونسلوں کے   
شفافیت اور ذمہ داری کو بڑھانا۔ درمیانحکومت اور نجی شعبوں کے  ، اعتماد پیدا کرنا  

ہم نے رشوت خوری کے انتظام کے لئے ایک خصوصی انتظامی نظام کی تشکیل اور ان کو نافذ کرنے 
 کے لئے کام کیا ہے جو متحدہ عرب امارات میں متعلقہ قوانین اور قانون سازی کی تعمیل کرتا ہے۔

رشوت خوری کے انتظام کے نظام کے میدان کی ضروریات کے مطابق   ISO 37001: 2016 اور

اور  اس نظام کو برقرار رکھنے کے لئے پرعزم ہے۔ بلدیہمیں مہارت حاصل کرنا ہے ، اور دبئی 
کاروباری اہداف اور اس سسٹم کو نافذ کرنے کے مقصد کو حاصل کرنے کیلئے اسے مستقل طور پر 

 ۔ ہےرھی   بہتر بنا

 
ے طریقوں کو اپنی تمام شکلوں اور عنوانوں سے مسترد کرنے اس پالیسی کے ذریعہ ، ہم رشوت ک

کی اپنی پوری عزم کا اعالن کرتے ہیں کیونکہ ہم ایسے کام کے ماحول کی حمایت کرتے ہیں جس 
 میں اعلی درجہ کی دیانتداری اور دیانتداری کی خصوصیت ہوتی ہے۔

 

 اس مقصد کو حاصل کرنے کی ہماری کوشش میں:
 
رشوت کو روکنے ، اس کے طریقوں کا مقابلہ کرنے اور قانون کی مکمل حد تک ہم ہر قسم کی • 

 ملوث افراد کے خالف قانونی کارروائی کے لئے پرعزم ہیں۔
ہم متحدہ عرب امارات میں رشوت خوری کے خالف تمام قوانین اور قانون سازی کی پاسداری کرتے • 

پر الگو ہونے والے متعلقہ بین االقوامی  بلدیہ ہیں اور ملک سے باہر اس کے لین دین میں دبئی
 کنونشنوں اور اصولوں کا احترام کرتے ہیں۔

کے  ہبلدی ہم اپنے تمام بیرونی شراکت داروں ، سپالئرز اور ہر ایک سے توقع کرتے ہیں جو دبئی• 
 دبئی بلدیہ میں رشوت تا ہےساتھ معامالت کرتا ہے یا اس کی طرف سے خدمات یا کاروائیاں مہیا کر

شدہ پالیسی پر عمل پیرا  منظور کی خوری اور انسداد رشوت سے متعلق تمام قوانین اور قانون سازی
 ۔ہو
ہم سالمیت اور دیانت کے اصولوں پر مبنی ایک ادارہ جاتی ثقافت کی تشکیل اور اسے برقرار • 

 یں۔ہرکھنے کی حمایت کرتے ہیں جو رشوت خوری سے متعلق تقاضوں کے اطالق میں اضافہ کرتے 
کی ضروریات کے مطابق رشوت  ISO 37001 ہم متعلقہ قانون سازی اور قوانین کے مطابق اور• 

 خوری سے متعلق انتظامی نظام کو نافذ اور برقرار رکھنے کا عہد کرتے ہیں۔
ہم مستقل بنیاد پر رشوت کے خطرے کی شناخت اور اس کا اندازہ لگانے پر کام کرتے ہیں ، اور ہم • 

ے کے لئے منصوبے اور کنٹرول تیار کرنے اور بلدیہ پر اس کے منفی اثر کو کم کرنے اس سے نمٹن
 کے لئے کام کرتے ہیں۔

 
 



 

 

 
 
 
ہم تمام مالزمین اور اسٹیک ہولڈرز کو خیر سگالی یا معقول عقیدے کی بنیاد پر رشوت کے معامالت • 

ہیں۔، اس انداز سے جو  سے متعلق اپنے خدشات کی اطالع دینے اور انکشاف کرنے کی ترغیب دیتے
 مخبروں کی شناخت اور رازداری کے خوف کے بغیر رازداری کو یقینی بنائے۔

کے طور پر شناخت کی تھی جو انسداد  ہم نے محکمہ داخلی کنٹرول کو ذمہ دار تنظیمی یونٹ •
رشوت خوری کے انتظام کے نظام کی تعمیل کے لئے ذمہ دار ہے۔ ہم نے اس کے حکام اور ذمہ 

داریوں کی بھی نشاندہی کی ہے ، ہم نے بھی اس کردار کی کارکردگی میں اس کی آزادی کی تصدیق 
 کی ہے۔

میں مناسب زبانیں استعمال کرتے ہوئے اس پالیسی کو بات چیت اور شائع کرنے پر کام  بلدیہہم • 
 اور یہ شراکتکرتے ہیں ، اور یہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کو ضرورت کے مطابق مہیا کیا جاتا ہے ، 

داروں اور سپالئرز کو بتایا جاتا ہے جن کے رشوت کے خطرات کو قبول کرنے سے زیادہ اونچی 
 سطح ہوتی ہے۔

ہم وقتا فوقتا رشوت خوری کی پالیسی اور رشوت خوری کے انتظام کے نظام کے اجزاء کا جائزہ • 
کیا  رتے ہیں جس کے لئے ان کا طےلیتے ہیں تاکہ یہ یقینی بنایا جاسکے کہ وہ اپنے اہداف کو پورا ک

 گیا تھا۔
ہم کارکردگی کی سطح ، اہداف نتائج اور رشوت رسک تشخیص کے نتائج کا جائزہ لینے ،اور وقتا • 

فوقتا جائزہ لے کر انسداد رشوت خوری کے انتظام کے نظام کو مستقل طور پر بہتر بنانے کی کوشش 
 کرتے ہیں۔

م کو نافذ کرنے اور اس کے نفاذ کے لئے ضروری وسائل فراہم ہم رشوت خوری کے انتظام کے نظا• 
 کرتے ہیں تاکہ اس کے نفاذ کے مقصد کو حاصل کیا جاسکے۔

 

دبئی بلدیہ مختلف انتظامی اور عملی سطح پر رشوت ستانی کی پالیسی پر واضح اور عمل 
مول بشدرآمد کی ضمانت دیتا ہے۔ یہ متعلقہ اسٹیک ہولڈرز کے لئے بھی دستیاب ہے ، 

 شراکت دار ، سپالئی کنندگان ، صارفین اور کمیونٹی کی جانچ کرنا۔
 جنرل منیجر ، دبئی بلدیہ

 
 
 


