اضہطب اخالق (:- )Code of Conduct
دولت دیپا رکےن یک خدامت ںیم ایک ا ہل  ے رو  ر  ینپم  و بر تی د۔ان  ری تناز ہ انمعف احلس
رکےن  ے دصقم ںیم مہ ا یگنہ دیپا رکین اموحل یک رتہبی ےئلیک سزوید مٹسس ںیم وصخیص بریق
امتم رسرگایمں اخالیق او اخالیق ہم دا ویں ںیم ےئک اجیز
 ینپم یک لیکشت د ایمےن او رولی دمیت ادا ے  ے رو  ر رکیز وھچیٹ ازفودیگ ںیم دیپسچل ےئلیک
اس  ے لسلست  ر وھجمسہت ہن رکیز
رنجل صصح یزاگتفں یک ووگنٹ  ے قح  ے اامعتسل ےئلیک ہم دا ی ےس یزربخ انھک او اےسی رکےن
ںیم اطمابلت  ے قح ںیم  ینپم  ے اخالیق وےی تیمس وصنمہب دنبی اک وہیز
رسامہی او اکم  ے د ایمں ایک انمسب وتا ں یک یالس  ے سزھت رضو ی ےہ ہک اک ونکں  ے اکم اک
اعموہض وخنتاہ  ے رتہبنیلمع ےس ایک اجےئ
دائررٹکی او ااظتنیم اوم  ر رقم رکےن  ے وحاےل ےس ولطمہب رجتےب ہشیپ و او اخالیق ہم دا ی
 و اعفل انبیز ےہ
 ینپم اک د افع  ،ینپم  ے نشم ،ادقا او اخالایقت واضحب ےس رکیز
ااظتنیم او ااظتنیم اعفل یک قشم ںیم اںیھن وہ رکیز وج ااظتنم  ے اعفل ےئلیک رتہب وہ
اں یک رسرگویمں  و ہشیپ و اہن ،اخالیق او د ہم دا اہن ادنا ںیم رکیز

لیمعت او لیمعت اک اطمہبل  ینپم  ے اخالایقت  ے  ود  ے سزھت رکیز او اس دصقم ےئلیک یزاقدعہ ایک
انمسب اظنم اقمئ رکیز او یزیق تال نیم ولوگں  ے سزھت رکلم یز اایتخ او طزوتق اخالیق یٹیمک یک
لیکشت د۔ان
 ینپم یک وص ت احل او ا وت کل ےس لسلسم ،انمسب وےفق  ے سزھت او د سب رطےقی ےس
امکل یز صصح یزاگتفں  و علطم رکیز
رئیش وہڈل  ے ومعیم اخالس نیم رئیش وہڈل یک کر ت  و  ینیق انبےن  و رووع د۔ان او صا رو
 ر ولعمامت یک روایمہ او ووگنٹ  ے قح  و اامعتسل رکےن ںیم وہسلت یزمہ اچہپیز
ااکوگنٹن ایعم او اوصولں  ے سزھت اکم یک لیمعت اک اطمہبل او  ینپم یک دایلخ او صا یج کس او
ٹنمجنیم رٹنکول مٹسس اک  ینیق ایقم
 ینپم  ے د سب او اامیدنا ادنا ںیم سکب (اتکت او و امےچ) او رجیل ےتھک وہےئ ولعمامت
 ے وصحل ےئلیک یزربخ او ہم دا اہن انب  ر ےئک اجیز
دایلخ او صا یج ا درٹی  و لمکم ولعمامت واضحب ےس دی اجیز
 ینپم یک حب یھب امندنئ یگ یک اجےئ وت اں ولوگں  و اےنپ افدئہ او اک وپ ئت ایزہث اجت اک اامعتسل
افشتیف او اک وپ ئت یزدی یک ااج ت ےس وہیز
یسک یھب واہعق  ے وامن وہےن او  ویئ یھب وص ت احل دیپا وہےن اک وف ی رو  ر ااظتنیم اوم  و
دےنھکی واےل ایصخشت  و علطم رکیز سج ےس  ینپم  ے افمدات او ارفنادی افمدات ںیم اصتدم  و
منج دےنی اک خدہش وہ او ا وخد دماخلب ےس  رزیہ رکیز

افشتیف او اعموےض یک ادایگیئ ںیم لمکم رٹنکول او ایکن ہم دا ی او اک رکدیگ یک انمسب حطس
ےس امضئت د۔ان
ا دا اہن سپ رظنم  و ئرقوا انھک ما َال داٹی او داتسوئرات و ریہ ایسی رقتابیت ںیم اہجں اں یک
سزیئ احلص وہ
 ینپم یک رطف ےس قووضں یک ادایگیئ  ے اعمتالت  ری منصزافہن دری یز خالف و ی  ے ریغب رکیز
 ینپم  ے ادن امہ دہعوں او اجینیشن یک وصنمہب دنبی رکیز یزہک  ینپم  ے اکم ںیم لسلست یسک
تنن
دائررٹکی یز جر  ر رصحنم ہن وہ
ریمت او صالحنب  ے اوصولں  ے اطمقب وفیلحں او ام تحت اک ااختنت رکیز سج ںیم  ینپم  ے
افمد او اگوکہں  و امل یک روایمہ اک لسلست اقمئ وہ
اایشء یک روایمہ وایل ایصخشت ےس رتہبنی اخالیق اقلعتت ئر قوا انھک

اخالایقت او اک ویز ی رط لمع اک ایبں-:
ہی ایبں رحا ئاٹسکی ل  زل ڈٹیم ( ینپم)  ے اک ویز ی رط لمع  ے وتمعق ایعم ات یک واضحب رکیز
ےہ اخالیق ایعم اک  ویئ او ایعم ںیہن ےہ ویکہکن ہی اک ویز ی لمع  ے ےئل ال یم ےہ اک ویز
ےئلیک وعام اک اامتعد او اخالق ئرقوا ےتھک وہےئ نیل دنی رکیز
 ینپم یک یزیسیل اامیدنا ی او د یزئت دا ی او اعمتالت ںیم اخالق  ے سزھت اک ویز رکیز ےہ اس
 ے عالوہ امتم اکیٹس وہڈل  ے افمد اک ارتحام رکیز ےہ
 ینپم امتم وقانین او وضاطب وپ ے رکے ،امتم تال نیم وقانین او وقادعو وضاطب  و وپ ا رکےن ےئلیک
اےنپ ا ت  و وفق رک دے او کش و سنعہ یک وص ت ںیم تال نیم ےس وشم ہ یک وتعق یک اجیت ےہ
ویکہکن  ینپم افصنمہن ،وبضمط او اصمتقب  ے اوصل یک حمزئت رکیز ےہ او لمکم رو  ر اتیلہ  ر ینبم
ام ٹیک ںیم اقمہلب اج ی ےنھک  ے قح ںیم ےہ
 ینپم امجیتع ایسسب  ے ےلسلس ںیم  ری اجدبنا یک اینپ رتہبنی وپ نشی اقمئ ےھک وہےئ ےہاو ہن
یہ یسک ایسیس امجعب یک حمزئت رکیز ےہ سج یز یٹ یک رسرگایمں یز یٹ  ے افمدات ےئلیک وہں
اس ںیم  ینپم ڈنفیگ یھب ںیہن رکیت
 ینپم ونصماعت او خدامت یک روایمہ ںیم رصموف لمع ےہ او اگوکہں یک رضو یزت او وتاعقت
 و وپ ا رکےن ےئلیک تمیق او  وایٹل  و لسلسم وحلمط صارط ےھک وہےئ ےہ
امایلیت وپ گنٹ ،اک ویز ینیل دنی ،افشتیف ںیم ربتعمئت او سزھک  ے اوصولں  ر لمکم نیقی  ے
سزھت لمع ریپا ےہ

 ینپم اےنپ احرجوں  ے سزھت ایک یہ رطح  ے وماعق روامہ ےئک وہےئ ےہ ریمت  ر رھبیت او
 روومنش  ے وحاےل ےس  ینپم یفنص تعصب ےس ا اد ےہ
 ینپم اےنپ تال نیم یک دایت وتاعقت او اخالایقت یک یزدسا ی کھاز ےہ سج  ے تحت ولعمم وہیز
ےہ ہک  ینپم یک ولعمامت او ایزوثں  و  ویئ دایت افدئہ ےئلیک اامعتسل وت ںیہن رک ےہ !! یزہک افمدات
 ے انت ہ ےس  اچ اجےئ ارگ ایسی یزت ےہ وت اس  ے ااشکنف ےئلیک یئامیئ احلص یک اجےئ
او ر ایبں رکدہ اوصولں یک لیمعت او احیم  ے رو  ر وب د یک ا دت یٹیمک یک لیکشت لمع ںیم الیئ یئگ
ےہ

