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 اپزٹ اوشنررز یک رتینک احلص رک یلارٹنلنشین اوسییس انشی آف ڈ رپونشکیٹ اکروپرنشی )ڈی یپ یس( ےنڈاپزٹ 

 

 ےہ ہک اس یک ازگیوٹکی وکلسن ےن ء وک االعن ایک2019رفوری  11( ےک رکیسرٹیٹی ےن IADIارٹنلنشین اوسییس انشی آف ڈاپزٹ اوشنررز )

ڈاپزسٹ اک ہمیب رکےن  ( DPC)  ڈی یپ یسایک ےہ۔ ڈاپزٹ اکروپرنشی آف اپاتسکن وک آیئ اے ڈی آیئ ےک رنک یک تیثیح ےس وبقل رکےن اک ہلصیف 

 ےک ذرےعی ڈاپزٹ ےک ےمیب یک وقایم اعتون ںیم ااضےفرامنہیئ یک رفایمہ اور نیب اال واں رنک ےہ سج اک دصقم 84اک واولں یک اعیمل میظنت 

 ںیم ااضہف رکان ےہ۔ ارثازیگنی اور افحتظ

س

 

ی

 

ٹ
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۔ آیئ ء ںیم لمع ںیم الای ایگ اھت2002ےک تحت  (BIS) آیئ اے ڈی آیئ اکی ریغ عفن شخب میظنت ےہ سج اک ایقم کنیب آف ارٹنلنشین 

 رپورگاومں اک ابتدہل رکےت ںیہ۔ ہی میظنت  رتتیب اور یمیلعتاے ڈی آیئ داین رھب ےک ہمیب اکروں  اک وفرم ےہ اہجں رپ وہ عمج وہ رک ولعمامت اور اہمرت 

اور ڈاپزٹ ےک ےمیب )وج ڈاپزٹ رپونشکیٹ ےک انم ےس یھب وہشمر ےہ( ےس قلعتم اسملئ رپ قیقحت اور رامنہیئ یھب رفامہ رکیت ےہ۔ آیئ  یک شکشیپ 

ڈاپزٹ ہمیب ےک اظنم  رکیت ےہ وج امیل ااکحتسم ںیم امہ رکدار ادا رکات ےہ۔ ان اداروں ےک اعتون ےس   ےس اعفل ارتشاک یمل ومیظنتں اے ڈی آیئ اع

 وک رتہب انبےن ںیم دمد یتلم ےہ۔

آف اپاتسکن وک اینپ ادارہ اجیت ادعتساد اکری ںیم دمد ےلم یگ اور ڈاپزٹ ےک اعیمل ہمیب اکروں  ےس آیئ اے ڈی آیئ یک رتینک ےس ڈاپزٹ اکروپرنشی 

ےک  ےک زتوریایت دصقم‘‘  وک وقتتی دےنی امیل اظنم ےک ااکحتسم’’وعیس رت ابتدہل ایخل ےک ذرےعی ان ےک رجتابت ےس ےنھکیس اک ومعق ےلم اگ۔ اس ےس  

ےک امہ اقمدص  (Strategic Planء ےک زتوریایت وصنمےب )2020ء ات 2016اٹیٹس کنیب آ ف اپاتسکن ےک  وصحل ںیم یھب دمد ےلم یگ، وج 

 ںیم ےس اکی ےہ۔

، یک لمکم تیکلم واےل ذیلی ادارے ےک وطر رپ لمع ںیم الای ایگ ےہ ء(2016اکروپرنشی اٹکی   رپونشکیٹ  )ڈاپزٹ اک ایقم اٹیٹس کنیب ڈی یپ یس 

 التیف رکان ےہ۔ےک ظفحت یک دح کت  ڈاپزسٹ اسدہ  ڈاپزرٹوں  ےک  سج اک دصقم وھچےٹ اور امیل احلظ ےس 

********* 


