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بین االقوامی whistleblowers کے تحفظ میں پیش رفت:   غیر ریاست ہائے متحدہ امریکہ کے شہریوں اب مانیٹری انعامات کے حقدار
	  

بین االقوامی whistleblowers کے لئے ایک پیش رفت میں، ایک اہم امریکی اینٹی کرپشن قانون، فارن کرپٹ پریکٹسز
ایکٹ، اب سیٹی اڑانے کے لئے بڑے مالیاتی انعامات حاصل کرنے کے لئے غیر امریکی شہریوں کی اجازت دیتا ہے. خالف

ورزیوں دنیا میں کہیں بھی ہو سکتا ہے، اور whistleblower کی انکشافات خفیہ بنایا جا سکتا ہے.  
 

ستمبر 2015 کے طور پر، سے زیادہ 9 0 مختلف ممالک سے whistleblowers کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں ثواب دعوے دائر کیا ہے
اور $ 30 ملین امریکی ڈالر سے زیادہ ان whistleblowers کے لئے ادا کیا گیا ہے.  

 
فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ

 
فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ واحد سب سے زیادہ اہم ہے   بین االقوامی whistleblower کی تحفظ بڑھانے قانونی آلے. امریکہ سے باہر

رہائش پذیر ہیں جو whistleblowers کے فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کی خالف ورزی کی اطالع اور ان کی معلومات ایک کامیاب استغاثہ
کے حصے کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے مالی انعامات کے لئے کوالیفائی کرنے کا حق حاصل ہے، اور وہ قانون کی ضروریات کے ساتھ

عمل.
 

فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ بھی اس جوابی کارروائی کی دھمکی کو کم سے کم، whistleblowers کے ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں
گمنام ان کے دعوے دائر کرنے کی اجازت دیتا ہے.

 
فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے دائرہ کار وسیع ہے.   یہ غیر ملکی ماتحت اداروں سمیت بیرون ملک کاروبار کرنے تمام امریکی افراد اور

کمپنیوں کا احاطہ کرتا ہے، بلکہ امریکہ میں اسٹاک کی فروخت غیر ملکی کمپنیوں کا احاطہ کرتا ہے نہ صرف.  
 

ایکٹ کے تحت احاطہ کرتا ہے غیر ملکی / غیر امریکی کمپنیوں کی ایک فہرست یہاں منسلک کیا جاتا ہے.  

اجر قوانین
 

فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ کے عالوہ میں، دوسرے امریکہ اجر قوانین بھی غیر ملکی شہریوں کی طرف سے استعمال کیا جا سکتا. ان
قوانین اختیا ities خالف ورزیوں، ٹیکس فراڈ، سرکاری معاہدوں دھوکہ دہی، اور بین االقوامی جنگلی حیات کے تحفظ کے قوانین کی

خالف ورزی کا احاطہ.
 

اپنے حقوق جانیں
 

فارن کرپٹ پریکٹسز ایکٹ اور دیگر whistleblower کی اجر قوانین میں معلومات پر مشتمل ہے کہ ایک وسائل صفحہ لئے یہاں کلک کریں.
 

مدد حاصل
 

کوہن، کوہن اور Colapinto گذشتہ تیس سالوں سے whistleblowers کے نمائندگی، اور whistleblower کی اجر دعوے دائر کرنے

Colapinto میں مہارت حاصل ہے ہے.   تم ایک دعوی دائر کرنے امریکہ میں سفر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور کوہن، کوہن اور
اسکائپ کے استعمال کے ذریعے ایک خفیہ مشاورت منظم کر سکتے ہیں.

 
ہم دنیا بھر سے whistleblowers کے ساتھ مل کر کام ہے، ہم ہماری فرم کے ساتھ مواصالت انگریزی میں ہونا اس سے پوچھو.  

http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/foreign-corrupt-practices/
http://www.kkc.com/wp-content/uploads/2014/09/Foreign-Companies-Registered-with-SEC.pdf
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/practice-areas/whistleblower-rewards/
http://www.kkc.com/contact-us/


 
مشاورت کی درخواست

 
مخبر کی تعریف یہاں کلک.  

 
 
	  

	کی:  	تعریف  whistleblower

	  
	یر  	(سنجشتھا)  *		دھچکا    *	  Whis	  *	  TLE

	  
جن  	کی  	وفاداری  	ایک  	حقیقت  	ہے. 	  .1

اکثر  	عوامی  	مفاد  	کی  	جانب  	سے  	نقصان  	دہ  	اقدامات  	کو  	روکنے  	کی  	کوشش  	میں  	اس  	کا  	یا  	اس  	کی  	مالی  	تحفظ  	کو  	خطرے  	میں 	  .2

ڈال،  	مناسب  	حکام  	کو  	دھوکہ  	دہی،  	بدعنوانی،  	کارپوریٹ  	قداچار،  	یا  	قانون  	کی  	دیگر  	خالف  	ورزیوں  	کی  	رپورٹ  	جو  	ایک.

	  	ایک  	کاروباری  	فائدہ  	حاصل  	کرنے  	کے  	متالشی  	افراد  	کی  	طرف  	سے  	سرکاری  	حکام  	کے  	رشوت  	انکشاف  	جو  	ایک.   	  .3

	  

	کے:  	اپنے  	حقوق  	کا  	علم  whistleblowers

	  

رپورٹ  	غیر  	ملکی  	رشوت

	  

سرکاری  	حکام  	کے  	غیر  	ملکی  	رشوت  	میںایک  	مالی  	اجر  	حاصل

	  

	  
	  
	  




