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Disclaimer 
 ترک دعوی

 
 اس دستاويز کا انگريزی سے ُاردو زبان ميں ترجمہ کيا گيا ہے تا کہ زيادہ سے زيادہ لوگ اس “

يد ہوسکيں۔ ايشيائی ترقياتی بينک نے اس ترجمہ کی درستگی کی توثيق کرنے کی سے مستف
کوشش کی ہے ليکن ايشيائی ترقياتی بينک ميں استعمال ہونے والی زبان چونکہ انگريزی ہے 
اور اس دستاويزکا اصل متن بهی انگريزی زبان ميں ہے لہذا اسی کو مستند خيال کيا جائے۔ 

يے اس دستاويز کے اصل انگريزی متن ہی سے رجوع کيا جانا کسی بهی حوالہ جات کے ل
 ۔ ”چاہيے

 ايشيائی ترقياتی بينک
)Asian Development Bank( 

 )اے ڈی بی(
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2005ايشيائی ترقياتی بينک جون : اشاعت
 يہ تحرير ايشيائی ترقياتی بينک پاليسی پيپر بورڈ کی جانب سے منظور شدہ ہے۔

ءکو منظور کيا 2005 اپريل 22اتی بينک کے بورڈ آف ڈائريکٹرز نے ايشيائی ترقي
  کو منظور کيا 2007 اپريل 9معمولی پاليسی ترميم جسے بورڈ نے ) حذف شدہ(مع 
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 تعريفات

 
 متاثرہ لوگ

ايشيائی ترقياتی بينک کے امدادی  پر متاثرہ لوگوں سے مراد وہ لوگ ہيں جن
 ۔ںہووئے ه اثرات مرتب ى مثبت يا منفپروگرام يا منصوبے سے

 جائزہ
 مشن يا سرکاری شعبہ کے منصوبوں يا پروگراموں کيلئے جائرہ) i(جائزہ کا مطلب 

اگر جائزہ مشن کی شرط ختم ہوجائے تو اس سے مراد انتظاميہ يا مينجمنٹ نظرثانی 
) ii(ميٹنگ ہے جس ميں ايسی شرائط کو ختم کرنے کی منظوری دی جاتی ہے اور 

پرائيويٹ سيکٹر کے منصوبوں کيلئے وہ مشن جو منصوبوں پر نظرثانی کرتا ہے 
 ی کے ذريعے کی جاتی ہے۔وہ نظرثانی پرائيويٹ سيکٹر کريڈٹ کميٹ

 متاثرہ لوگوں کيلئے دستياب
متاثرہ لوگوں کيلئے دستياب سے مراد مناسب زبان، نزديک مقام، مخصوص انداز 

 ميں لوگوں کيلئے دستياب ہے۔
 بورڈ

اگر بصورت ديگر متعين نہ ہو تو بورڈ سے مراد ايشيائی ترقياتی بينک کا بورڈ آف 
 ڈائريکٹرز ہے۔

 تکميل
ز کی تکميل سے مراد کسی دستاويز کی تياری ہے جس ميں وہ تمام کسی دستاوي

مراحل شامل ہوں جس کے تحت ايشيائی ترقياتی بينک کے اس شعبہ کی تمام 
 ضروريات پوری ہوتی ہوں جو اس دستاويز کی تياری کا ذمہ دار شعبہ ہوتا ہے۔

 خفيہ کاروباری معلومات
عاہدہ کے تحت ہوں جو اے ڈی بی سے مراد وہ معلومات ہيں جو رازداری کے اس م

 اپنے گاہکوں، مشيران اور ديگر متعلقہ پارٹيوں کے ساته کرتا ہے۔
 حتمی رپورٹ

باقاعدہ طور پر پيش کی ) i(عام طور پر حتمی رپورٹ ايشيائی ترقياتی بينک کو 
يا وہ حتمی رپورٹ جسے ايشيائی ترقياتی بينک معياری قرار دے ) ii(جاتی ہے۔ 

 بی کے کسی منصوبے يا پروگرام کی تياری ميں استعمال دے جسے اے ڈی
 ايسی رپورٹ جس ميں مزيد تبديلی کی ضرورت نہ ہو۔) iii(کياجاسکتا ہو اور 
 تاريخی معلومات

وہ معلومات جن کا تعلق ايشيائی ترقياتی بينک کے امدادی منصوبے يا پروگرام، 
 پاليسی اور عام کارروائی سے ہو جو مکمل ہوچکے ہوں۔

 وام کيلئے دستيابع



 ۔]1[ايسيا مواد جو ايشيائی ترقياتی بينک کی ويب سائٹ پر لوگوں کيلئے موجود ہو
 بحالی کا منصوبہ

ايسا مختصر يا طويل مدت کا منصوبہ جس ميں ايشيائی ترقياتی بينک کی پاليسی 
کے مطابق وقت کے ساته ساته ترميم کی جاتی ہے اور جو غير اختياری بحالی کے 

يں اے ڈی بی کی پاليسی کے مطابق تيار کيا گيا ہو اور جو غير اختياری بارے م
 او پی کے تحت تيار کيا گيا ہو۔ / 2بحالی کے بارے ميں آپريشن مينول سيکشن ايف 

 از سر نو آبادکاری فريم ورک
سے مراد از سرنو آبادکاری کا کوئی ايسا فريم ورک جو غير اختياری از سرنو 

او پی کے مطابق تيا ر کيا / 2يں آپريشن مينول سيشکن ايف آبادکاری کے بارے م
 گيا ہو۔

 
 حکمت عملی اور پروگرام کا تخمينہ

اس ميں غربت کا تجزيہ، معاشی تجزيہ، صنفی معامالت، ماحول اور پرائيويٹ 
سيکٹر کے موضوعاتی تجزيات، پروگرام اور حکمت عملی کيلئے تخمينہ شامل 

زيات کے بارے ميں تازہ ترين معلومات بهی شامل ہوتے ہيں اور اس ميں ايسے تج
 ہوتی ہيں۔

 حکمت عملی اور پروگرام يا پروگرام اور حکمت عملی
حکمت عملی اور پروگرام يا پروگرام اور حکمت عملی سے مراد کسی ملک کی 
حکمت عملی اور پروگرام ہيں، ملک کی حکمت عملی اور پروگرام کی تازہ ترين 

ون کی حکمت عملی اور پروگرام يا عالقائی تعاون کی حکمت معلومات، عالقائی تعا
عملی اور پروگرام کے بارے ميں تازہ ترين معلومات جو کسی ترقی پذير رکن ملک 

 يا خطے کيلئے تيار کئے گئے ہوں۔
منظوری، تقسيم، تکميل، توثيق، گفتگو، اجراءيا پيش کرنے سے مشروط سے مراد 

کل ميں ہونا ہے اور مدت منظوری، تقسيم، جلد از جلد مناسب طور پر عملی ش
)  دنوں14(تکميل، توثيق، گفتگو، اجراءيا پيش کرنے کی تاريخ کے بعد دو ہفتوں 

 سے زائد نہ ہو۔
 

 نوٹس
 سے مراد امريکی ڈالر ہے۔$ اس رپورٹ ميں 

‘ Will’عوامی رابطہ کی پاليسی ميں گرائمر کے حوالہ سے زمانہ مستقبل کيلئے 
ا ہے جو بعض کاموں اور سرگرميوں کے عملدرآمد کے بارے ميں استعمال کيا گي

                                                 
اس پاليسی ميں انکشاف يا تشہير کے ديگر ذرائع کی ضرورت پر بهی زور ديا گيا ہے جس کا انحصار ممکنہ وصول کنندہ يا   1

تاثرہ لوگوں يا مثًال کسی مشاورتی عمل کی حمايت کيلئے معلومات، م(سامعين نيز معلومات کے انکشاف کے مقصد پر ہوتا ہے، 
ان معلومات کا الگ ) ديگر مقامی حصہ داران کی جانب سے طلب کردہ معلومات، يا وہ معلومات جو عوام الناس کيلئے ہوتی ہيں

 طور پر تعين کيا گيا ہے اور يہ عوام الناس کيلئے دستياب معلومات کی تعريف ميں شامل نہيں۔



ايشيائی ترقياتی بينک کا ارادہ ظاہر کرتا ہے اور الزمی زمانہ مستقبل کيلئے 
’Shall ‘ کا استعمال کيا گيا ہے جس سے اے ڈی بی کے قابل نظرثانی ذمہ داری

 کی تعميل کا اظہار ہوتا ہے۔
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 )درخواست پر دستياب ہوگا(ثانوی ضميمہ 
 بيرونی مشاورت کا عمل اور نتائج



 
 خالصہخاص 

کيلئے ضروری ہے کہ وہ وسيع تعداد ميں ) ADB(نک موثر ايشيائی ترقياتی بي
لوگوں اور تنظيموں کے ساته مل کر کام کرے۔ اگر اسے ايک مضبوط اور نتيجہ 
خيز شراکت تخليق کرنی ہے تو اے ڈی بی کا وسيع تعارف ضروری ہے۔ اس کے 

ہوں اور يہ ضروری ہے کہ ايک پيشہ ور، م هعام فاغراض ومقاصد واضح اور 
اور ايک عملی ادارہ کے طور پر لوگوں ميں اس کا احترام ہو۔ امدادی نتيجہ خيز 

 ميں ADBترقی کی حمايت اور اعتماد کے حصول کيلئے ضروری ہے کہ 
کو مدنظر رکهتے ہوئے واضح  معلومات کے تبادلے اور متعلقہ لوگوں کی آراء

رخواست پر احتساب کا نظام موجود ہو۔ ايشيائی ترقياتی بينک کو متعلقہ لوگوں کی د
 معلومات فراہم کرنا چاہئيے۔

 
موثر بيرونی تعلقات اور معلومات کے اظہار سے مراد مزيد واضح اور وسيع 
 عوامی رابطے ہيں جو شراکت داری کيلئے مرکزی عناصر کی حيثت رکهتے ہيں۔

 
گذشتہ عشرے ميں معلومات تک رسائی کيلئے عالمگير رجحان کا عظيم آغاز ہوا 

 آج معلومات کے تبادے کی وسيع پيمانے پر ضرورت کو مانا جاتا اور ترقی کيلئے
ہے۔ اسی رجحان نے شفافيت اور عالمی رابطوں کے انقالب کو برپا کيا اور مختلف 

ر شامل ہيں، ان کے شعبے اداروں جن ميں عوامی، پرائيويٹ اور غير منافع بخش 
رسيل، وسعت اور بارے ميں عوام کی توقعات ميں اضافہ کيا اور معلومات کی ت

نوعيت کے بارے ميں لوگوں کی اميدوں ميں اضافہ ہوا۔ اے ڈی بی کو چاہئيے کہ 
وہ اپنے آپ کو کهلے پن کے اس نئے عظيم دور سے ہم آہنگ کرلے تاکہ مقابلہ 
کرنے والوں، کئی حکومتوں کے اقدامات اور رکن ممالک ميں پرائيويٹ شعبہ اور 

 عوامی توقعات پر پورا اترسکے۔
 

اے ڈی بی کی عوامی رابطہ پاليسی ايک فريم ورک مہيا کرتی ہے تاکہ اے ڈی بی 
پاليسياں تبديل کی ہيں جو  هسابقموثر طريقے سے اپنا پيغام پہنچا سکے۔ اس نے دو 

معلوماتی پاليسی اور حکمت عملی اور رازداری (ءميں اختيار کی گئی تهيں 1994
ے ايسی معلومات کو فروغ دينا ہے اور ۔ اس طرح س)اور اظہار معلومات کی پاليسی

 اس ميں وسعت پيدا کرنا ہے جو اے ڈی بی عوام کيلئے دستياب کرے گا۔
 

اداروں کے اعتماد کو بڑهانا / پاليسی کا مقصد اے ڈی بی کيساته منسلک متعلقہ افراد
اور انہيں اپنے ساته مصروف عمل کرنا ہے۔ اس امر کو يقينی بنانے کيلئے کہ اے 

کے منصوبے زيادہ موثر ہوں اس پاليسی ميں حسب ذيل امور کی ترويج کی ڈی بی 
 :گئی ہے



اے ڈی بی کی سرگرميوں، پاليسيوں، حکمت عمليوں، مقاصد اور نتائج کو  *
 سمجهنا اور ان کے بارے ميں آگاہی پيدا کرنا۔

ق کا تبادلہ کرنا اور ترقياتی مسائل پر اسباترقياتی معلومات اورحاصل کردہ  *
 زہ ترين نقطہ نظر مہيا کرنا۔تا

اے ڈی بی اور اس سے متعلقہ افراد اور اداروں اور پراجيکٹ سے متاثرہ  *
افراد کے درميان معلومات کا باہمی اضافی تبادلہ کرنا تاکہ شراکتی ترقی کو 

 فروغ ديا جائے، اور
 اے ڈی بی کے منصوبوں کے بارے ميں شفافيت اور احتساب کو فروغ ديا  *

 جائے۔
 

ان مقاصد کے حصول کيلئے اے ڈی بی اپنے کام کے بارے ميں حصہ داروں 
اورعوام کے ساته فعال انداز ميں معلومات کا تبادلہ کرے گا۔ رازداری کيلئے الزمی 
سبب کی عدم موجودگی کی صورت ميں اے ڈی بی يہ قياس کرے گا کہ معلومات کا 

معلومات ائے گی کہ اے ڈی بی يقينی بنآو چيز اس انکشاف کيا جاسکتا ہے۔پاليسی 
نہيں کرے گا بلکہ پاليسی کے تحت عوام  افراد تك محدود مخصوصآا حصول 

کيلئے جو معلومات دستياب ہونگی ان معلومات تک لوگوں کو مساوی رسائی حاصل 
 ہوگی۔

 
 اے ڈی بی کے بارے ميں آگاہی اور ادراک کو بہتر بنانا

م تحفظ، ماحولياتی عدم استحکام اور اے ڈی بی کو آج غربت، عالمی سطح پر عد
معاشی بے يقينی جيسے بہت مشکل چيلنجز کا سامنا ہے۔ ايشيا اور بحر الکاہل کے 
عالقوں ميں قدرتی تبديلياں رونما ہو رہی ہيں جہاں اے ڈی بی عالمی تغيراتی حاالت 
ميں کام کر رہا ہے۔ جس کے نتيجے ميں حکومتوں، تجارتی طبقوں اور سول 

 کی طرف سے اے ڈی بی سے مسلسل مطالبات بڑه رہے ہيں کہ اے ڈی سوسائٹی
 بی اس خطے کی ترقی کيلئے ماہرانہ علم اور بصيرت فراہم کرے۔

 
اے ڈی بی کو چاہئيے کہ وہ اپنی فکری راہنمائی ميں اضافہ کرے اور اس خطے 
کے بارے ميں اپنے قوی علم کا مزيد موثر انداز ميں ابالغ کرے۔ رکن ممالک، 

حافی، سول سوسائٹی کی تنظميں اور اے ڈی بی کا عملہ اس ضرورت کا اظہار ص
کرچکے ہيں کہ دنيا کے اس گنجان آباد خطے کو درپيش اہم معاشی اور سماجی 

 مسائل کے بارے ميں اے ڈی بی اپنے نقطہ نظر کا اظہار کرے۔
 

 پاليسی کا مقصد اداروں کے نظام کے ذريعے اے ڈی بی کے رابطوں کو مزيد
بڑهانا اور اے ڈی بی کے بارے ميں معلومات کی بہتر طريقے سے تشہير کرنا اور 

 جاری منصوبوں کے بارے ميں معلومات تک بہتر رسائی ہے۔



 
اس پاليسی کے ذريعے اے ڈی بی اپنے ارکان، سول سوسائٹی کی تنظيموں، تجارتی 

 کے اندر ايشيا اور طبقہ، ميڈيا، تعليمی اداروں، ترقياتی حصہ داران اور عوام الناس
بحر الکاہل کے ديگر ممالک ميں غربت ميں کمی النے کی غرض سے اپنے کردار 

 کے بارے ميں آگاہی ميں اضافہ کرنا چاہتا ہے۔
 

 م اور نتائج کا تبادلہوترقياتی عل
اے ڈی بی کی ذمہ داری ہے کہ اپنے کام کے بارے ميں ايک شفاف، متوازن 

ڈی بی اب نتائج پر مبنی انتظامی طريقہ کار کی تصوير عوام کو مہيا کرے۔ اے 
مکمل توثيق کرتا ہے تاکہ ملکی سطح پر معاونت فراہم کی جائے اور رکن ترقی 
پذير ممالک کی ايم ڈی جيز کے حصول ميں مدد کی جائے۔ يہ بهی اے ڈی بی کی 

 ايک بڑی عوامی ذمہ داری ہے کہ ان نتائج کے بارے ميں رپورٹ وضع کرے۔
 

اہم کنندگان کی جانب سے فراہم کردہ قليل وسائل کے حصول کيلئے اضافی عطيہ فر
مقابلہ کے ہمراہ ترقياتی پروگراموں کے موثر ہونے کے بارے ميں عوام کی جانب 
سے چهان بين ميں اضافہ ہوا ہے۔ اے ڈی بی نے بڑی تعداد ميں سودمند مطالعات 

يرت کی بڑے پيمانے پر پيش کيے ہيں۔ ان مطالعات سے اخذ کردہ نتائج اور بص
 تشہير کی ضرورت ہے۔

 
پاليسياں ان چيلنجز کا مقابلہ کرتی ہيں۔ تجربات سے سبق حاصل کرکے کارکردگی 
کو بہتر بنانے کی کوشش ميں يہ پاليسی اے ڈی بی کو اجازت ديتی ہے کہ اپنی 
ناکاميوں اور کاميابيوں پر رپورٹ شائع کرے۔ معلومات منفی ہونے کيوجہ سے 

 نہيں جائينگی۔ اس طرح کهلے پن سے پاليسی اور اس کے عملدرآمد پر روکی
تعميری مذاکرات کی حوصلہ افزائی ہوگی۔ عوامی ادارہ کی حيثيت سے اے ڈی بی 

 کا عوامی احتساب ہونا چاہئيے۔
 

 رابطوں کو مستحکم کرنا
متاثرہ لوگوں  ه وهے كهپر الزم ترقی کے اثر کو يقينی بنانے کيلئے اے ڈی بی 

کيلئے جاری منصوبوں ميں وسعت پيدا کرے اور انہيں ان فيصلوں سے مطلع کرے 
جو ان کی زندگيوں پر اثرات مرتب کرتے ہيں۔ فيصلہ سازی ميں کميونٹی کی 
اضافی شموليت ميں سہولت پيدا کرنے کيلئے اے ڈی بی، رکن ممالک کی حکومتوں 

 شعبہ کو چاہيے کہ ايسا اور پراجيکٹس کيلئے معاونت فراہم کرنے والے پرائيويٹ
طريقہ کار اختيار کرے جس کے تحت حصہ داران کو معلومات فراہم کی جائيں اور 

 ان سے معلومات حاصل کی جائيں۔
 



اکثر اوقات منصوبوں کی کاميابی لوگوں اور تنظيموں کا اعتماد حاصل کرنے، 
 منصوبے کے مقاصد کی تشريح، مقامی سطح پر نتائج کے حصول اور منصوبے
کے عالقے ميں لوگوں کی وفاداری کے حصول پر منحصر ہوتی ہے۔اگر منصوبے 
سے مستفيد ہونے والے لوگوں کے ساته مضبوط تعلق قائم کرنا مقصود ہو تو اے 

 ڈی بی اپنے رابطوں، پاليسيوں، حکمت عملی اور دائرے کو مزيد بہتر بنائے۔
 

 معلومات اور خياالت يہ پاليسی اے ڈی بی کی امدادی سرگرميوں کے بارے ميں
کے تبادلے کے ضمن ميں لوگوں کے حق کی حمايت کرتی ہے۔ اس پاليسی کے 
ذريعے اے ڈی بی واضح اور متعلقہ معلومات بروقت فراہم کرے گا اور پراجيکٹ 
سے متاثرہ افراد کے ساته معلومات کا تبادلہ جلد از جلد کرے گا تاکہ پروجيکٹ 

 سے بامعنی آراءحاصل کی جاسکيں۔وضع کرنے کے ضمن ميں ان لوگوں 
 

 شفافيت کو بہتر بنانا
اے ڈی بی سمجهتا ہے کہ شفاف عمل ترقی کے موثر ہونے ميں اضافہ کيلئے ہی 

اضافہ کا باعث بهی بنتا ہے۔  ضروری نہيں ہوتا بلکہ ادارہ پر عوام کے اعتماد ميں
س مشورہ اے ڈی بی شفاف عمل ميں مثبت مثال بننے کی کوشش کر رہا ہے اور ا

 عمل کرتا ہے جو شفافيت سے متعلق مسائل ـکے مطابق بذاِت خود استقالل کے ساته
 کے بارے ميں رکن ممالک کو ديتا ہے۔

 
پر مکمل اظہار  اے ڈی بی يہ بهی سمجهتا ہے کہ قانونی اور عملی وجوہات کی بناء

الش، يات کی ت سوچ ىنئہميشہ ممکن نہيں ہوتا، مثال کے طور پر، اے ڈی بی کو 
معلومات کے تبادلے اور کهلے مباحثے منعقد کرنے، اپنے کام کے متعلق اپنے 
ارکان سے اندرونی مباحثے منعقد کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور ايسا کرتے 
ہوئے اے ڈی بی کو چاہئيے کہ اپنے عملے کی رازاداری کا تحفظ کرے اور 

وباری معلومات کی پرائيويٹ منصوبوں کے سرپرستوں اور گاہکوں کی خفيہ کار
 حفاظت کرے۔

 
 پاليسی پر عملدرآمد

اس پاليسی ميں حکمت عملی يہ ہے کہ اے ڈی بی عام اصولوں پر عمل درآمد کرے 
گا۔اس حکمت عملی ميں وہ طريقہ ہائے کار بيان کئے گئے ہيں جو اے ڈی بی 

کے اختيار کرے گا تاکہ اپنے بيرونی تعلقات کو مزيد فعال بناسکے اور اے ڈی بی 
منصوبوں کے بارے ميں معلومات تک رسائی ميں بہتری السکے۔اس حکمت عملی 
ميں معلومات تک رسائی، معلومات کے تبادلے اور حصہ داران کی آرائ، اے ڈی 
بی جن اہم سامعين تک رسائی چاہتا ہے، ترجمہ اور اس پاليسی پر عمل درآمد کرنے 

 ۔کے ذمہ دار افراد کے کردار کو بيان کيا گيا ہے



 
بيرونی تعلقات کی ايک مرکزی حکمت عملی کے تعين کے ذريعے اے ڈی بی 
بيرونی تعلقات کے بارے ميں اپنے طريقہ ہائے کار کو مستحکم کرے گا اور اس 
ميں بہتری الئے گا۔ اپنے ارکان کے اہم مسائل کے بارے ميں اے ڈی بی واضح 

علوماتی مصنوعات موقف اختيار کرے گا، اپنے موقف کی وضاحت کيلئے اپنی م
ميں بہتری الئے گا اور زيادہ وسيع پيمانے پر ان معلومات کی تشہير کرے گا۔ تنظيم 
کے اندر بيرونی تعلقات کی اہميت کو واضح کرنے کيلئے اے ڈی بی اپنی تنظيم 
سے متعلق انتظامات ميں توازن پيدا کرے گا اور اپنے عملے کی مہارت ميں بہتری 

 نر کے مطابق آپس ميں گهل مل جائيں۔الئے گا کہ وہ اپنے ہ
 

مزيد شفافيت کو يقينی بنانے کيلئے اے ڈی بی عوام کيلئے دستياب ان دستاويزات کا 
دائرہ بڑها رہا ہے جو اس کے سرکاری اور پرائيويٹ شعبہ کے منصوبوں کا احاطہ 
کرتے ہيں۔ اس حکمت عملی ميں مخصوص دستاويزات اور اے ڈی بی کے طريقہ 

 سے متعلق ديگر معلومات دی گئی ہيں، اس ميں ان امور کی نشاندہی کی ہائے کار
گئی ہے جو عوام کے علم ميں الئے جائينگے اور قياسًا انکشاف سے استثناءکی 

 تفصيالت دی گئی ہيں۔
 

شراکتی ترقی کی حمايت کے منصوبے کے ذريعے اے ڈی بی منصوبوں سے 
حکمت عملی بيان کرتی ہے کہ اے ڈی متاثرہ لوگوں کو معلومات فراہم کرے گا۔ يہ 

بی کا عملہ اس امر کو يقينی بنائے گا کہ اے ڈی بی کے کام کے بارے ميں 
تبصروں، نصيحت، تنقيد اور ديگر رد عمل کو مناسب توجہ دی جائے۔ اس حکمت 
عملی ميں يہ بهی وضاحت کی گئی ہے کہ اے ڈی بی کا رد عمل کيسے ان حصہ 

 ا جنہوں نے اپنے رد عمل کا اظہار کيا ہو۔داران تک پہنچايا جائے گ
 

عوامی اظہار کی مشاورتی کميٹی پاليسی کے اظہار کی ضروريات کے بارے ميں 
معائنہ کاری، تشريح ونظرثانی کرنے کی ذمہ دار ہوگی۔ اے ڈی بی کا بيرونی 

ايسا مرکزی مقام ہوگا جو عوام کو معلومات دے گا اور ) اوی ای آر(تعلقات کا دفتر 
اليسی پر عملدرآمد اور دوسرے معامالت کا مجموعی طور پر ذمہ دار ہوگا۔ او ای پ

آر پاليسی کے بارے ميں تربيت کا اہتمام کرے گا۔ او ای آر کے اندر ايک يونٹ جو 
نئی عوامی معلومات دے گا اور انکشاف کرے گا، يہ يونٹ اس پاليسی سے متعلق 

بے پر عمل کرنے والے شعبوں کے انکشافی لوازمات کی نگرانی کرے گا۔ منصو
درميان رابطہ بڑهانے ميں مدد کرے گا اور عوامی معلومات کيلئے ايک نيٹ ورک 

 کا مرکز تشکيل دے گا اور ترجمہ کا ايک باقاعدہ ڈهانچہ تشکيل دے گا۔
 

يہ پاليسی آگاہی کی بہتری اور اے ڈی بی کے بارے ميں سمجه اور عالقائی ترقياتی 



پہال قدم ہے۔ اے ڈی بی کا مقصد ايشيا اور بحر  جانب ے کیچيلنجز کو سمجهن
الکاہل کے عالقوں ميں اپنے کام کے بارے ميں ايک واضح، متوازن تصور فراہم 
کرنا ہے۔ معلومات کی موثر تشہير کے ذريعے اے ڈی بی بڑے پيمانے پر ترقياتی 

 اہداف حاصل کرسکتا ہے۔



 
 ی پاليسیايشيائی ترقياتی بينک کی عوامی ابالغ ک
 معلومات کا انکشاف وتبادلہ

-I تعارف  
اے ڈی بی ہمارے دور کے ايک عظيم مقصد يعنی غربت کے خالف جنگ  1.

 ملين ايسے 700 عالقہ ميں کام کرتا ہے جہاں تقريبًا ےسيك ايميں مصروف ہے۔ يہ ا
لوگ موجود ہيں جو يوميہ ايک ڈالر سے کم پر گزارہ کر رہے ہيں اور جہاں تقريبًا 

  ڈالر سے کم ميں زندگی گزار رہے ہيں۔2 بلين لوگ روزانہ 1.9
۔ يہ ]1[اے ڈی بی دو بڑے طريقوں سے غربت کم کرنے پر کام کرتا ہے 2.

مخصوص منصوبوں اور پروگراموں ميں مالی مدد کرتا ہے تاکہ غربت کم ہو اور 
لئے معاشی نشو ونما کا فروغ ہو۔ رکن ممالک کی حکومتيں جو غربت کم کرنے کي

اور لوگوں کا معيار زندگی بہتر بنانے کيلئے اداروں اور پاليسيوں کو وضع کرتی 
 ہيں اے ڈی بی انہيں خياالت اور بصيرت فراہم کرتا ہے۔

اگر اے ڈی بی کو موثر بننا ہے تو اسے چاہيے کہ لوگوں اور اداروں کے  3.
تر پيداواری ايک وسيع دائرے کے ساته مل کر کام کرے۔ اگر اے ڈی بی مضبوط بہ

شراکت تخليق کرنا چاہتا ہے تو اے ڈی بی کی وسيع سطح پر شہرت ضروری ہے 
اور اس کے اغراض ومقاصد واضح اور سمجه کے قابل ہونے چاہئيں۔ ايک پيشہ ور 
اور نتائج پر مبنی عملی ادارے کی حيثيت سے اے ڈی بی کی قدر ہونی چاہئيے۔ 

ے اور ان کے ساته فعال انداز ميں اپنے تمام حصہ داران سے رد عمل طلب کرن
معلومات کا تبادلہ کرنے کے ذريعے اے ڈی بی کو چاہئيے کہ کهلے پن اور 
احتساب کا مظاہرہ کرے تاکہ اعتماد حاصل کرسکے اور شراکتی ترقی کی حمايت 

۔ اپنے حصہ داران کی جانب سے معلومات کے بارے ميں درخواستوں ]2[کرسکے
 دے۔کا اے ڈی بی الزمی جواب 

ُپر اثر بيرونی تعلقات اور معلومات کا انکشاف يعنی وسيع اور سرگرم عوامی  4.
رابطے ان شراکتوں کيلئے مرکزی حيثيت رکهتے ہيں۔ اے ڈی بی نے طويل المدت 

اور اپنے علمی انتظامی ڈهانچے ميں  ]3[ء2015-2001حکمت عملی کے ڈهانچہ 
 ۔]4[اس امر کو تسليم کيا ہے

يں معلومات تک رسائی اور زيادہ کهال پن ايک عالمی رجحان پچهلی دہائی م 5.

                                                 
غربت ميں تخفيف کی حکمت : ر الکاہل کے ممالک ميں غربت کے خالف جنگ ايشيا اور بح-ئ1999ايشيائی ترقياتی بينک   1

 بهی - منيال- ايشيائی ترقياتی بينک کی غربت ميں تخفيف سے متعلق حکمت عملی کا جائزہ-2004 اے ڈی بی - منيال-عملی
 مالحظہ کيجئے۔

مقصد کے حصول کے ضمن ميں متاثر ہوتے ہوں، اسٹيک ہولڈرز وہ لوگ، گروپ يا ادارے ہيں جو ترقياتی اقدام کے بيان کردہ   2
 نماياں طور پر اثرانداز ہوسکتے ہوں يا اہميت کے حامل ہوں۔

  منيال۔-)2015-2001( ايشيائی ترقياتی بينک کی طويل المدتی حکمت عملی کا ڈهانچہ -ئ2000ايشيائی ترقياتی بينک   3
  منيال۔-يں معلومات کا انتظام وانصرام ايشيائی ترقياتی بينک م-ئ2004ايشيائی ترقياتی بينک   4



 کے حصول اور معلومات کے تبادلہ کو شراکتی ترقی کيلئے ]5[بنا رہا اور معلومات
اب ہر طرف ضروری سمجها جاتا ہے۔ اس رجحان نے شفافيت اور عالمی رابطوں 

 اور غير منافع کے انقالب کو برپا کيا اور مختلف اداروں جن ميں عوامی، پرائيويٹ
بخش سيکٹر شامل ہيں، ان کے بارے ميں عوام کی توقعات ميں اضافہ کيا اور 
معلومات کی ترسيل، وسعت اور نوعيت کے بارے ميں لوگوں کی اميدوں ميں 
اضافہ ہوا۔ اے ڈی بی کو چاہئيے کہ وہ اپنے آپ کو کهلے پن کے اس نئے عظيم 

، کئی حکومتوں کے ]6[الے اداروںدور سے ہم آہنگ کرلے تاکہ مقابلہ کرنے و
 اقدامات اور رکن ممالک ميں پرائيويٹ شعبہ اور عوامی توقعات پر پورا اترسکے۔

ءکے وسط سے پہلے کی پاليسيوں ميں جدت النے کی 1990اے ڈی بی کی  6.
ءميں اے ڈی بی کے صدر نے غور وفکر کی کميٹی 2003۔ مئی ]7[ضرورت ہے

 آر کے پرنسپل ڈائريکٹر نے کی۔ ايک نئی يکساں تعينات کی جس کی صدارت او ای
پاليسی وضع کرنے کے بارے ميں غير منافع بخش شعبوں کے ساته فعال انداز ميں 
مشاورت کرنا اور معلوماتی پاليسی اور حکمت عملی کی نظرثانی اور رازداری اور 
معلومات کے انکشاف کے بارے ميں پاليسی پر نظرثانی کرنا اس کميٹی کے 

 ئض ميں شامل تهے۔فرا
 
اس خطے کے اندر اور باہر دلچسپی رکهنے والی پارٹيوں کے ايک وسيع  7.

دائرے کے خياالت سننے کيلئے اے ڈی بی نے رکن ممالک ميں کئی مشاورتی 
اجالس منعقد کئے اور اس کے عالوہ تحريری طور پر تبصرے بهی طلب کئے۔ 

ور ويڈيو کانفرنسوں ميں حصہ  سے زائد افراد نے ورکشاپ ا430مجموعی طور پر 
ليا۔ تقريبًا ايک تہائی لوگ سرکاری اہلکاران تهے۔ نظرثانی کے عمل کی مزيد 

جو مطالبہ پر (تفصيالت اور بيرونی آراءکا خالصہ ثانوی ضميمہ ميں شامل ہے 
 ۔)دستياب ہے

اس دستاويز ميں اس نظرثانی کے نتائج کی رپورٹ دی گئی ہے اور اس ميں  8.
ساته ابالغ کے بارے ميں اے ڈی بی کی نئی پاليسی بيان کی گئی ہے۔ يہ عوام کے 

 گی۔ستاويز موجودہ پاليسيوں کی جگہ ليد
 

                                                 
 سال سے زائد عرصہ سے تسليم کيا جاتا ہے۔ اقوام 50معلومات تک رسائی کے حق کی اہميت کو بين االقوامی سطح پر تقريبًا   5

تمام قسم معلومات کی آزادی ايک بنيادی انسانی حق ہے اور ان ” ميں يہ قرارداد منظور کی کہ 1946متحدہ کی جنرل اسمبلی نے 
کی آزاديوں کے ضمن ميں ايک بنيادی معيار کی حيثيت رکهتی ہے جن کا اقوام متحدہ احترام کرتا ہے۔ سرکاری اداروں سے 
معلومات حاصل کرنے کے حق کو دساتير ميں تسليم کيا گيا ہے اور درجنوں ممالک ميں معلومات تک رسائی کے بارے ميں 

 ميں اس حق کی تصريح کی گئی 19 حقوق کے بارے ميں بين االقوامی ميثاق کے آرٹيکل قوانين موجود ہيں اور سول اور سياسی
مزيد تفصيالت کيلئے (ہے جس پر اے ڈی بی کے زيادہ تر رکن ممالک نے دستخط کئے ہيں۔ 

www.unhchr.ch/pdf/report.pdf( 
 ميں مالحظہ کی 1جحانات پر بحث ضميمہ نمبر ديگر کثير الفريقی ترقياتی بينکوں ميں ابالغ اور معلومات کے انکشاف کے ر  6

 جاسکتی ہے۔
 - معلوماتی پاليسی اور حکمت عملی، رازداری اور معلومات کے انکشاف کے بارے ميں پاليسی-ئ1994ايشيائی ترقياتی بينک   7

 منيال۔



.iiعوامی رابطے اور ترقی کے اثرات  

جس کا مقصد اے ڈی بی کو مزيد شہرت دينا ) 1-بکس(ُپراثر بيرونی تعلقات  9.
ہ کرنا ہے اور اس کی ہے اور اس بينک کے بارے ميں لوگوں کی سمجه ميں اضاف

قدر ميں بهی اضافہ کرنا ہے۔ موثر بيرونی تعلقات کے ذريعے کئی شعبوں ميں اے 
۔ اے ڈی بی کے حصص ا جائے گاکي هميں اضافڈی بی کے ترقياتی اثر کی حمايت 

يافتگان کو از سرنو يہ يقين دالنے کی ضرورت ہے کہ اے ڈی بی ترقياتی عمل ميں 
رہا ہے اور وہ تمام ماہرين تعليم، سول سوسائٹی اور ميڈيا ايک موثر کردار ادا کر 

اس بينک کے کردار کو تسليم کرتے ہيں جو اپنے ممالک ميں عوام کے ايک وسيع 
دائرے پر اثرانداز ہوتے ہيں۔ ترقی پذير رکن ملکوں ميں اے ڈی بی کی پاليسيوں کو 

ريعے لوگوں کو آگاہ سمجهنے کيلئے ترقياتی ماہرين، ميڈيا اور سول سوسائٹی کے ذ
 کرنا بہت مددگا ثابت ہوگا۔

 
  بيرونی تعلقات کيا ہيں؟-1بکس نمبر 

ں کا احاطہ ؤبيرونی تعلقات کی اصطالح کسی تنظيم کے معامالت کے ان تمام پہلو
کرتی ہے جن کا تعلق بيرونی حلقوں اور سامعين کے ساته رابطہ سے ہو۔ اس ميں 

 يعنی فيصلہ سازوں، متاثرہ افراد، اين جی کئی سطحوں پر باہمی تعامل شامل ہے
اوز، مشيران، ماہرين تعليم، نجی شعبہ کے شرکاءاور خدمات فراہم کنندگان، ميڈيا 
وغيرہ کے ساته روابط شامل ہيں اور کئی وجوہات کی بناءپر منصوبے اور پروگرام 

ے معاہدوں کا آغاز، پالن اور عملدرآمد، معلومات فراہم کرنا، سامان اور خدمات کيلئ
سے اتفاق اور معاہدے پورے کرنا، مربوط نيٹ ورکس اور کام کرنے کيلئے 
انتظامات کرنا اور اے ڈی بی کے کام اور مقاصد کی وضاحت اور رد عمل طلب 
کرنا شامل ہيں۔ اے ڈی بی کی ساکه اور شہرت کو محفوظ رکهنے، برقرار رکهنے 

نے کيلئے واضح طور پر اے ڈی اور مستحکم کرنے کيلئے بيرونی تعلقات قائم کر
 بی ميں کام کرنے والے تمام افراد ذمہ دارياں آپس ميں تقسيم کرتے ہيں۔

 اے ڈی بی کے عناصر اور بيرونی سامعين
 
عطيہ دينے والے ممالک ميں سرکاری ترقياتی معاون بجٹ ميں قليل فنڈز  10.

طرفہ کيلئے مسابقت بڑهتی جا رہی ہے اور حکومتوں کو چاہئيے کہ دو 
پروگراموں، عالمی کثير الفريقی اداروں اور اے ڈی بی جيسے عالقائی اداروں 
کيلئے وسائل مختص کرنے کے فوائد کا اندازہ لگائے۔ مالياتی اہلکاران اور امدادی 
وزارتوں اور سياسی ليڈروں کو نہ صرف يہ يقين دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ 

از ميں خرچ کيا جا رہا ہے بلکہ عوام کو بهی ان کے ٹيکس دہندگان کا پيسہ موثر اند
يہ يقين دہانی کرانے کی ضرورت ہے کہ ان کا پيسہ صحيح انداز ميں خرچ ہو رہا 

 ہے۔
موثر بيرونی تعلقات کی اہميت کے ديگر وجوہات بهی ہيں۔ اس ادارے کی  11.



ں وسيع تفہيم اور احترام کے ذريعے عطيہ دہندگان اور ترقی پذير رکن ممالک مي
ں کے ساته شراکت کی ترويج ہوگی۔ ديگر ؤرائے سازی قائم کرنے والے راہنما

فوائد کے عالوہ اس سے اے ڈی بی کے اعلیٰ معياری عملے کو ترغيب ملے گی 
اور وہ اے ڈی بی کے ساته کام کرتے رہينگے۔ متاثرہ لوگوں کے ساته مزيد فعال 

 يار ميں بہتری آئيگی۔رابطوں کے ذريعے منصوبے کے نمونے اور تنفيذ کے مع
وسيع پيمانے پر متعلقہ لوگوں کے ساته تعلقات قائم کرنے کيلئے موثر  12.

رابطے اور معلومات کی فراہمی انتہائی ضروری ہے۔ بروقت متعلقہ معلومات تک 
رسائی کے بغير ان متاثرہ لوگوں کے ساته مشاورت بری طرح متاثر ہوگی جن 

۔ معلومات کے ذريعے متاثرہ لوگ اس قابل کيلئے منصوبے مکمل کئے جاتے ہيں
ہوجائينگے کہ وہ مناسب طريقے سے کسی منصوبے کے فوائد اور نقصانات کا 
تجزيہ کرسکيں اور نمونے اور تنفيذ کے بارے ميں گفتگو کے ضمن ميں زيادہ 
موثر انداز ميں اپنا کردا ادا کرسکيں۔ يہ عمل باآلخر بہتر اور مستحکم منصوبوں پر 

 وگا۔منتج ہ
 کيلئے بڑی اہميت ]8[شفافيت مالی استحکام، موثر حکمرانی اور معاشی ترقی 13.

کا حامل ہوتا ہے۔ معلومات تک رسائی ميں اضافہ کے ذريعے مزيد شفافيت فراہم 
 کرنے سے سرکاری اداروں اور نجی تنظيموں ميں ايمانداری کا عمل مستحکم ہوگا۔

معلومات کے انکشاف کيلئے ايک سرکاری اداروں کی جانب سے باآلخر  14.
اخالقی دليل موجود ہے۔ اے ڈی بی کے کئی ارکان اب يہ سمجهتے ہيں کہ حکومت 
يا تو معلومات کے حق سے متعلق قوانين کے ذريعے يا آئينی دفعات کے ذريعے 
عوام تک معلومات پہنچنے ميں رکاوٹ ڈالتی ہے۔ عوامی ادارے کی حيثيت سے اے 

منے جوابدہ ہونا چاہئيے۔ معلومات کی دستيابی کے بغير ڈی بی کو عوام کے سا
 احتساب نہيں کيا جاسکتا۔

 
.iiiعوامی رابطوں کے ضمن ميں اے ڈی بی کے تجربات  
-Aاطالعاتی پاليسی پر عملدرآمد  
  اطالعاتی پاليسی کے بنيادی خد وخال1-
اصد اطالعاتی پاليسی اے ڈی بی کی حکمت عملی سے متعلق ايجنڈے اور مق 15.

کو فروغ ديتی ہے۔ اس پاليسی ميں پہنچانے والے پيغامات، ہدف کردہ سامعين جن 
تک رسائی کرنی ہے اور استعمال ہونے والے ترسيلی طريقوں کی نشاندہی کی گئی 

ايشيا اور بحر الکاہل کے ممالک ميں اے ) i(ہے۔ اس کے چار بڑے پيغامات ہيں۔ 
يتا ہے جو تمام رکن ممالک کے مفاد ڈی بی ايسی مربوط معاشی ترقی کو فروغ د

                                                 
ذير اور عبوری دور سے گذرنے  ترقی پ78ايک تحقيق کی گئی جس ميں کثير تعداد ميں مختلف عناصر کا جائزہ ليا گيا تاکہ   8

 سالوں ميں مکمل کی گئی اور اس ميں يہ 20والے ممالک ميں ترقی کی مختلف شرحوں کی وضاحت کی جاسکے۔ يہ تحقيق 
۔ “ترقی کی پيشگوئی کے ضمن ميں وہ انفرادی پہلو جو انتہائی نماياں ہے وہ معلومات تک رسائی ہے”نتيجہ اخذ کيا گيا کہ 

 احتسابی اداروں کا کردار۔:  جمہوريت سازی اور معاشی ترقی-ئ2001 -سيگل، جوزف



اے ڈی ) iii(اے ڈی بی ضروری ترقی کے کردار کو پورا کرتا ہے۔ ) ii(ميں ہو۔ 
) iv(بی معاشی اور سماجی تبديليوں کيلئے ايک محرک کی حيثيت رکهتا ہے اور 

اے ڈی بی عالقائی اور ذيلی عالقائی تعاون کو فروغ ديتا ہے۔ ان پيغامات کيلئے 
 سامعين کی نشاندہی کرتا ہے اور ان تک پيغامات کی ترسيل کے کئی ہدف کردہ

 طريقے متعين کرتا ہے۔
 
  عملدرآمد کيلئے تخمينہ2-
جب معلوماتی پاليسی اختيار کی گئی اس عشرے سے اے ڈی بی نے ہدف  16.

کردہ سامعين کی ايک وسيع تعداد تک اپنے تعلقات پهيالئے اور مضبوط کئے ہيں 
سائٹی گروپ، ترقياتی تنظيميں اور بين االقوامی اور مقامی ميڈيا جن ميں سول سو

شامل ہيں۔ اے ڈی بی نے سامعين کے ايک وسيع حلقے تک خبريں اور خياالت 
پہنچائے ہيں۔ اے ڈی بی نے رد عمل پر مبنی معلومات کی تشہير کا عمل ترک 

 ا ہے۔کرکے ہدف کردہ سامعين کے ساته فعال مصروفيت کے عمل کا آغاز کردي
واضح معيارات يا نگرانی کے ڈهانچے کے فقدان کی صورت ميں يہ جائزہ  17.

لينا مشکل ہے کہ آيا معلوماتی پاليسی کے مقاصد کے حصول کيلئے آج تک کی 
پيش رفت کافی ہے۔ تاہم جب معلوماتی پاليسی اختيار کی گئی اس عشرے سے اے 

ئی مرتبہ نظرثانی کرچکا ں کے بارے ميں کؤڈی بی اپنے منصوبوں کے کئی پہلو
ہے اور نظرثانی رپورٹوں ميں اے ڈی بی کے بيرونی تعلقات پر تبصرے کئے گئے 

، رہائش پذير مشن پاليسی )2015-2001(ہيں۔ طويل المدتی حکمت عملی کا ڈهانچہ 
پر عملدرآمد کی پيشرفت کا جائزہ اور ايشيائی ترقياتی بينک کی تنظيم نو ) 2000(
رونی تعلقات کی ضرورت پر زور ديتے ہيں۔ ہيڈکوارٹر اور فيلڈ مستحکم بي) 2001(

کی سطح پر اے ڈی بی کے بيرونی تعلقات کے بيرونی جائزے اسی نتيجہ پر 
پہنچے اور ان جائزوں ميں بيرونی تعلقات کو مستحکم کرنے کيلئے اقدامات کی 

يں سے ۔ ان م) مالحظہ کيجئے2اہم اسباق کيلئے باکس نمبر (سفارش کی گئی ہے 
 فقط چند سفارشات پر عملدرآمد کيا گيا۔

 : اے ڈی بی کے بيرونی تعلقات کے تجزيئے-2بکس نمبر 
 اہم اسباق

اپنے بيرونی تعلقات کو پهيالنے اور اپنی عوامی ساکه ميں بہتری النے کيلئے اے 
ڈی بی کيلئے يہ ضروری ہے کہ مزيد قوی اور مرتکز بيرونی تعلقات پر مبنی 

 :ع کرے۔ ايسی حکمت عملی کی بنياديں حسب ذيل ہونی چاہئيںحکمت عملی وض
 عوامی رابطوں ميں براہ راست مصروف -قيادت اور عملے کيلئے قوی ترغيبات *

عمل ہونے کے ذريعے انتظاميہ کو چاہئيے کہ قيادت کا مظاہرہ کرے اورعملے 
کی حوصلہ افزائی کرے کہ جب بهی ممکن ہو وہ بيرونی سامعين کے ساته 

روف عمل ہوجائے۔ ايک ايسے کلچر کو فروغ دينے کيلئے مضبوط انتظامی مص
قيادت الزمی ہے۔ جس ميں بيرونی تعلقاتی سرگرميوں ميں عملے کی مزيد فعال 



 مصروفيت کی حمايت کا عنصر پايا جاتا ہو۔
 اے ڈی بی کيلئے يہ -اے ڈی بی کی ترجيحات کے بارے ميں زيادہ وضاحت *

 کی ترجيحات کيا ہيں، متعلقہ مسائل کے بارے ميں اس جاننا الزمی ہے کہ اس
 يہ اے ڈی بی کی اس صالحيت ميں مرکزی -کا موقف کيا ہے اور کيوں ہے

عناصر ہيں جس کے تحت اے ڈی بی ان معلومات کو سامعين کے ايک وسيع 
 دائرے تک موثر انداز ميں پہنچاتا ہے۔

س ادارے کی ديواروں سے  اے ڈی بی کو تحقيق کرنی چاہئيے اور ا-اصل سوچ *
باہر دلچسپی کے مسائل پر اپنا موقف وضع کرنا چاہئے اور بيرونی سامعين کے 

 سامنے اسے اپنا موقف ايک فعال انداز ميں رکهنا چاہئے۔
 اے ڈی بی کو يہ امر يقينی بنانا چاہئے کہ آپريشن -موثر تشہيری حکمت عملی *

يسی قوت موجود ہو جس کے سے متعلق اس کا تجربہ اور تحقيق کے اندر ا
ذريعے ايسی مناسب اور قابل رسائی مطبوعات تيار کی جائيں جو ہدف کردہ 

 سامعين کو پيش کی جاسکيں۔
 اے ڈی بی کے خياالت بيرونی سامعين تک موثر انداز ميں -فعال بيرونی روابط *

پہنچانے کيلئے عملے کو چاہئيے کہ وہ پہلے خود اے ڈی بی کے خياالت کے 
 ميں اپنے اندر آگاہی پيدا کرے۔ اس کيلئے اے ڈی بی کے اندر مزيد فعال بارے

 اندرونی روابط کی ضرورت ہے۔
 
 
جو نتيجہ اخذ کيا جاسکتاہے وہ يہ ہے کہ بيرونی سامعين ميں اے ڈی بی کے  18.

بارے ميں آگاہی ميں کچه بہتری کے باوجود اے ڈی بی کو ابهی تک ايسی عوامی 
ئی جو ايشيا اور بحر الکاہل کے خطے ميں ترقی کے ضمن حيثيت حاصل نہيں ہو

ميں اے ڈی بی کے کردار کے مطابق ہو۔ معلوماتی پاليسی اس وقت تحرير کی گئی 
جب اے ڈی بی يہ سمجهتا تها کہ اے ڈی بی کا ترقياتی کام خود بولے گا اور يہ کہ 

نے اس اس کے کردار کی وضاحت اور ترويج غير ضروری ہے۔ لہٰذا اے ڈی بی 
ضمن ميں قليل وسائل مختص کئے اور بيرونی تعلقات کو اتنی اہميت نہيں دی۔ 
مختصرا، معلوماتی پاليسی اس وقت کی پيداوار ہے جب اسے وضع کيا گيا۔ وقت 
تبديل ہوگيا ہے۔ اب يہ پاليسی اس کارپوريٹ خواہش کو عملی جامہ پہنانے کيلئے 

) 2015-2001(کمت عملی فريم ورک کافی نہيں رہی جس کا اظہار طويل المدتی ح
ميں کيا گيا ہے جس کے مطابق اے ڈی بی کے بيرونی حيثيت ميں اضافہ کرنا ہے 
اور اسے مستحکم کرنا ہے يا اے ڈی بی کا يہ ارادہ کہ يہ ايک علمی ادارہ بنے گا 

 اور ايشيا اور بحر الکاہل کے خطے ميں ترقياتی علم کا وسيلہ بنے گا۔
 
-Bليسی پر عملدرآمد انکشاف کی پا 
  انکشاف کی پاليسی کے بنيادی خدوخال1-



معلومات کے انکشاف کے حق ميں ”انکشاف کی پاليسی اے ڈی بی کو  19.
پر پاپند کرتی ہے۔ اس قياس کا اطالق بعض قانونی اور عملی رکاوٹوں کی “ قياس

کے غير موجودگی ميں ہوتا ہے۔ انکشاف کی پاليسی کا مقصد يہ ہے کہ اے ڈی بی 
منصوبوں سے متعلق تمام شعبوں ميں جس حد تک ممکن ہو شفافيت اور انکشاف 
کے عمل کی بنياد رکهی جائے تاکہ اس مشن کی کاميابی کو يقينی بنايا جاسکے، اس 
ادارے کيلئے عوامی حمايت برقرار رکهی جاسکے اور اس ادارے کو اس قابل بنايا 

نہ بن جائے جن کی اس ادارے نے جاسکے کہ يہ ادارہ ان لوگوں کيلئے ايک نمو
معاونت کرنی ہے۔ انکشافی پاليسی ميں تين قسم کی درجہ بندی کی گئی ہے يعنی 

 ۔“ہےخفيہ غير ”اور “ صرف دفتری استعمال کيلئے”، “خفيہ”
اے ڈی بی کے کاروباری مواقع ميں منصوبے اور پروگرام جب پہلی فہرست  20.

وگرامز کی تياری کيلئے اظہار کی پاليسی ميں شامل ہوتے ہيں تو منصوبوں اور پر
کی ضرورت ہوتی ہے۔ انکشافی پاليسی کے تحت بورڈ کی جانب سے پروجيکٹ يا 
پروگرام کی منظوری کے بعد سرکاری شعبہ ميں پروجيکٹ يا پروگرام کے 
خدوخال کی باقاعدہ طور پر تجديد ضروری ہے ليکن يہ پاليسی اس ضمن ميں نجی 

خدوخال کے بارے ميں خاموش ہے۔ وہ شرائط جو اظہار شعبے کے منصوبے کے 
کيلئے ضروری ہوتی ہيں ان کی وضاحت مخصوص دستاويزات ميں ہوتی ہے۔ ان 
ميں صدر کی جانب سے رپورٹ اور سفارشات ، تکنيکی معاونت کی رپورٹيں، 
شعبہ جاتی دستاويزات، قابل عمل ہونے کے مطالعات اور ماحولياتی دستاويزات 

 منصوبوں يا دستاويزات کے بارے ميں تکنيکی معلومات کيلئے شامل ہيں۔
درخواستيں جن کا حوالہ انکشافی پاليسی ميں نہيں ديا گيا ہے، متعلقہ شعبہ يا دفتر 

 نيز متعلقہ حکومت سے ان کی منظوری الزمی ہے۔
 
  عمل درآمد کا تخمينہ2-
بی نے اظہار کی پاليسی کے اختيار کرنے سے لے کر اب تک اے ڈی  21.

بيرونی لوگوں کيلئے بہت ساری معلومات دستياب کی ہيں۔ اس عمل کے دوران اے 
ڈی بی کے کردار، مقاصد اور عمل کے بارے ميں عوام کی آگاہی ميں اضافہ ہوا 
ہے۔ اگرچہ شفافيت کے بہت سے فوائد ہيں ليکن عملدرآمد کی حکمت عملی کی عدم 

 ہيں پہنايا جاسکا۔موجودگی کی وجہ سے شفافيت کو عملی جامہ ن
بہت سارے متعلقہ لوگوں کا کہنا ہے کہ اظہار کی پاليسی ہميشہ قياس پر  22.

مبنی نہيں ہوتی اور رازداری کيلئے واضح معيار کی ضرورت ہوتی ہے۔ عملی 
طور پر چاہے معلومات خفيہ بهی ہوں، يہ اے ڈی بی اور رکن ممالک کی صوابديد 

يں کہا جاتا ہے کہ يہ اکثر مقروض اداروں يا پر ہوتا ہے۔ اے ڈی بی کے بارے م
ممالک کے معلومات کو خفيہ تسليم کرتا ہے جس کی وجہ سے انکشاف کے حق 
ميں قياسًا استفسار کرتا ہے۔ بيرونی مدعا عليہان يہ دعویٰ کرتے ہيں کہ انکشاف اس 
وقت ہوتا ہے جب کسی مخصوص حکمت عملی، پاليسی يا پروجيکٹ کے بارے ميں 



 فکر کا عمل مکمل ہوجائے اور فيصلے کرلئے جائيں۔غور و
کئی ايسے ديگر شعبے ہيں جہاں موجودہ انکشافی پاليسی ميں بہتری النے  23.

کی ضرورت ہے۔ بعض شعبوں ميں انکشافی پاليسی غير واضح اور پريشان کن 
ہے، اور متن ميں کئی موجودہ دستاويزات کا حوالہ نہيں ديا گيا ہے۔ عملے کے کئی 

رکان نے اس وقت کے بارے ميں اپنی پريشانی کا اظہار کيا ہے جو وہ اے ڈی بی ا
اور رکن ممالک کی حکومتوں سے منظوری طلب کرنے اور درخواستوں کے 
جوابات دينے پر صرف کرتے ہيں اور يہ اجازت بعض دستاويزات کے انکشاف 

کٹ کے عالقہ کيلئے لی جاتی ہے جن ميں ان افراد کی دلچسپی ہوتی ہے جو پراجي
ميں رہائش پذير ہوتے ہيں يا ان دستاويزات ميں ان تنظيموں کی دلچسپی ہوتی ہے 
جو ان لوگوں کی طرف سے مسائل اٹهاتے ہيں۔ کونسی معلومات دی جاسکتی ہيں، 
کونسے دفاتر انکشافی درخواستوں کے ذمہ دار ہيں اور ان درخواستوں کو کيسے 

 عملے کے بعض ارکان نے عدم اطمينان کا مربوط کيا جاسکتا ہے، اس بارے ميں
اظہار کيا ہے۔ انہيں وضاحت اور تربيت کی ضرورت ہے۔ مزيد برآں، عملے کا 
کہنا ہے کہ اے ڈی بی کا انتظامی ڈهانچہ منصوبے کے خد وخال کے الزمی تجديد 

 ميں رکاوٹ بنتا ہے اور اسے کم اہميت دی جاتی ہے۔
اور معلومات کے تبادلے گی آشاد تر تجربے سے ظاہر ہوتا ہے کہ وسيع 24.

۔ تجربے سے يہ بهی ظاہر ہوتا ہے ]9[سے منصوبوں کے معيار ميں بہتری آئی ہے
کہ منصوبوں کے بارے ميں مقامی حلقوں کی جانب سے شکايات اس صورت ميں 
سامنے آتے ہيں جب منصوبے کے ڈيزائن اور عملدرآمد کے دروان ناکافی معلومات 

عملے کے ]10[ں اور جب معلومات جلدی نہيں دئيے گئے ہوںدستياب کئے گئے ہو
کئی ارکان يہ محسوس کرتے ہيں کہ ايسی نظرثانی شدہ پاليسی کی ضرورت ہے 

 جس ميں بامعنی مشاورت اور شراکتی ترقی کيلئے مزيد حمايت موجود ہو۔
بيک وقت عملے نے يہ نشاندہی کی ہے کہ شفافيت کے عمل کو اندرونی  25.

و محفوظ کرنے کی ضرورت کے ساته متوازن کرنا چاہئيے، رکن فکری عمل ک
ممالک کی حکومتوں کا اعتماد برقرار رکهنا چاہئيے اور گاہک کے مستحکم 
رجحان کو برقرار رکهنا چاہئے۔ عمومًا رازداری کو غور وفکر کے ابتدائی مراحل 

و اکثر ميں انتہائی برمحل تصور کيا جاتا ہے جب حساس عالقوں ميں حکومتوں ک
بے الگ مشورہ ديا جاتا ہے۔ بہت زيادہ کام کا حوالہ ديتے ہوئے آپريشن سے متعلق 
عملے نے نئے انکشافی لوازمات الگو کرنے کے خالف بهی متنبہ کيا ہے جس سے 

 نامناسب بوجه کا اضافہ ہوجائے گا۔
 

                                                 
  اے ڈی بی۔- منيال- ملکی حکمت عملی اور پروگرام کی منصوبہ بندی ميں شراکت ميں اضافہ-ئ2001فولر، ايلن   9

جمع کرائی اے ڈی بی سپيشل پروجيکٹ سہولت کار کے دفتر ميں پيش کردہ شکايات جو سابقہ معائنہ کاری فرائض کے تحت   10
گئی تهيں، ان ميں اے ڈی بی کے تحت معاونت فراہم کرنے والی سرگرميوں کے بارے ميں معلومات کے انکشاف کی کمی کا 

 حوالہ ديا گيا ہے۔



-Cبحث/  نتيجہ 
جدت کی ءکی معلوماتی پاليسی اور اظہار کی پاليسی ميں مزيد 1994 26.

ضرورت ہے۔ وسيع تر شفافيت کی پابندی کرنے اور اپنے حصہ داروں کا احترام 
اور اعتماد حاصل کرنے کيلئے اے ڈی بی کو چاہئيے کہ بيرونی تعلقات کے بارے 
ميں مزيد قوی اور مرتکز طريقہ کار وضع کرے جسے مضبوط قيادت اور مناسب 

ونی تعلقات کے کردار کے بارے وسائل کی مدد حاصل ہو اور ادارے کے اندر بير
ميں سوچ ميں تبديلی کی بهی ضرورت ہے۔ ايسے طريقہ کار کی مضبوط جڑيں 
کارپوريٹ کلچر کے اندر ہونی چاہئيں جس ميں معلومات کے بروقت اور مناسب 
انکشاف کی حمايت شامل ہو تاکہ اے ڈی بی کے کام ميں حصہ داران کی بامعنی 

 شرکت ميں اضافہ کيا جاسکے۔
 
.ivپاليسی  
عوامی رابطوں کی پاليسی کا مقصد اے ڈی بی پر متعلقہ لوگوں کا اعتماد اور  27.

اہليت ميں اضافہ کرنا ہے۔ اس امر کو يقينی بنانے کيلئے کہ اے ڈی بی کے آپريشن 
 :کے نتيجے ميں زيادہ ترقی ہو، اس پاليسی ميں حسب ذيل کو فروغ ديا گيا ہے

اليسيوں، حکمت عمليوں، مقاصد کے بارے ميں اے ڈی بی کی سرگرميوں، پ *
، ديگر حصہ داران اور عام شراآت دارعلم اور آگاہی اور اے ڈی بی کے 

 عوام ميں نتائج،
ترقياتی علم اور حاصل کردہ اسباق کا تبادلہ تاکہ ترقياتی مسائل کے بارے  *

 پر مبنی نقطہ نظر پيش کيا جاسکے،تنوع ميں تازہ اور 
اے ڈی بی اور اس کے حصہ داران بشمول متاثرہ افراد کے شراکتی ترقی،  *

 درميان معلومات کا باہمی وسيع تر تبادلے کو يقينی بنانا، اور
 اے ڈی بی کے آپريشنز ميں شفافيت اور احتساب۔ *
اس مقصد کيلئے اے ڈی بی اپنے کام کے بارے ميں علم اور معلومات، اپنے  28.

نداز ميں اپنے حصہ داران اور عوام کے ساته تبادلہ خياالت، اور اپنی آراءکا، فعال ا
کرے گا۔ معلومات کيلئے انفرادی طور پر درخواست کے جواب ميں بهی اے ڈی بی 
معلومات کا انکشاف کريگا۔ رازداری کيلئے الزمی سبب کی عدم موجودگی کی 

 صورت ميں معلومات کے انکشاف کے حق ميں قياس کيا جائے گا۔
امر کو تسليم کرتا ہے کہ شفافيت نہ صرف ترقياتی اثر ميں اے ڈی بی اس  29.

اضافہ کرتا ہے بلکہ اس ادارے کے بارے ميں عوام کے اعتماد ميں بهی اضافہ 
کرتا ہے۔ اے ڈی بی يہ کوشش کرے گا کہ شفافيت کا ايک مثبت نمونہ بن جائے اور 

ت کے اس انداز ميں کام کرے جو اس مشورے سے مطابقت رکهتا ہو جو شفافي
 مسائل کے بارے ميں اے ڈی بی اپنے ارکان کو ديتا ہے۔

اے ڈی بی اس امر کی اہميت کو بهی تسليم کرتا ہے کہ رکن ممالک ان  30.
سرگرميوں کو اپنی ذاتی سرگرمياں سمجهيں جن سرگرميوں کے ذريعے اے ڈی بی 



 ترقی پذير رکن ممالک کی معاونت کرتا ہے۔
کی حمايت کرتا ہے جس کے تحت اے ڈی بی اے ڈی بی لوگوں کے اس حق  31.

کی جانب سے معاونتی سرگرميوں کے بارے ميں لوگ معلومات اور خياالت کا آپس 
ميں تبادلہ کرتے ہيں۔ اے ڈی بی بروقت، واضح اور بر محل انداز ميں معلومات 
فراہم کرے گا تاکہ يہ ادارہ اپنے حصہ داران کے ساته ابالغ کرسکے، انہيں سن 

 اپنے حصہ داران کے رد عمل پر غور کرسکے۔ اے ڈی بی متاثرہ سکے اور
لوگوں کے ساته جلد از جلد معلومات کا تبادلہ کرے گا تاکہ منصوبے کے ڈيزائن 

 اور عملدرآمد کے بارے ميں متاثرہ لوگ ايک بامعنی رد عمل دے سکيں۔
بہتر کارکردگی کيلئے ماضی کے تجربات سے سيکهنے کی غرض سے اے  32.

بی اپنی ناکاميوں،مايوسيوں اور کاميابيوں کے بارے ميں رپورٹ وضع کرے گا۔ ڈی 
اے ڈی بی منفی ہونے کے باعث معلومات کو نہيں چهپائے گا۔ اے ڈی بی پاليسی 
اور عمل پر تعميری مکالمہ کی حوصلہ افزائی کرے گا۔ ايک عوامی ادارہ کی 

 حيثيت سے اے ڈی بی کاعوامی سطح پر احتساب ہوگا۔
اے ڈی بی منتخب معلومات فراہم نہيں کرے گا۔ پاليسی، حکمت عملی اور  33.

تنفيذی انتظامات کی شرائط کے مطابق ايک پاليسی کے تحت اے ڈی بی جو 
معلومات عوام کو فراہم کرے گا لوگ ان معلومات تک رسائی کا مساوی حق رکهيں 

 گے۔
 کے کردار کے ايشيا ميں غربت ميں کمی النے کے ضمن ميں اے ڈی بی 34.

بارے ميں اے ڈی بی اپنے ارکان، سول سوسائٹی کی تنظيموں، کاروباری طبقہ، 
ميڈيا، تعليمی اداروں، ترقياتی حصہ داران اور عوام الناس کی سمجه ميں اضافہ 

 کرنے کی کوشش کرے گا۔
قانونی اور عملی اسباب کی وجہ سے معلومات کا مکمل اظہار ہميشہ ممکن  35.

مثال کے طور پر اے ڈی بی کو نظريہ تالش کرنے، معلومات کے نہيں ہوتا۔ 
تبادلے، اپنے ارکان اور خاص طور پر پرائيويٹ سيکٹرز کے ساته کهلے مباحثے 
کے انعقاد، اور اپنے پرائيويٹ سيکٹر کے آپريشن کے خصوصی لوازمات پر غور 

راہم کرنے کی ضرورت ہے۔ اے ڈی بی اپنے عملے کی ذاتی رازداری کو تحفظ ف
کرے گا اور اپنے نجی شعبے کے سرپرستوں اور گاہکوں کے غير عوامی 
کاروباری معلومات کی حفاظت کرے گا۔ تاہم استنثائات محدود ہيںاور اے ڈی بی 
تمام معلومات کا انکشاف کرے گا جب تک ايسی معلومات ان استثنائات کے دائرے 

 ميں کيا 130 اور 127، 126ميں نہ آتی ہوں جن کا تعين اس پاليسی کے پيراگراف 
 گيا ہو۔

اگر اس پاليسی ميں کوئی ديگر دفعات کی پاليسی نہ ہو تو بورڈ کے سامنے  36.
پيش کرنے سے پہلے معلومات کو کهوال نہيں جائيگا اور وہ دستاويزات جو بورڈ 
کے سامنے غور کيلئے پيش کی جائينگی ايسی دستاويزات کا انکشاف بورڈ کی 

 د کے بعد کيا جائے گا۔منظوری يا تائي



ذيل ميں دی گئی حکمت عملی کے ذريعے اس پاليسی ميں متعين عام  37.
اصولوں پر اے ڈی بی عملدرآمد کرے گا۔ يہ حکمت عملی ان معلومات کی نشاندہی 
کرتی ہے جو اے ڈی بی فعال انداز ميں عوام کو فراہم کرے گا اور بعض صورتوں 

مات درخواست پر فراہم کی جائينگی يا اے ڈی کی نشاندہی کرتی ہے جس ميں معلو
 بی کی مرضی کے بغير معلومات فراہم نہيں کی جائينگی۔

اور بورڈ کی جانب سے ) دوسری دفعات نہيں(اس پاليسی کی انکشافی دفعات  38.
منظور کردہ کسی ديگر پاليسی کے درميان تصادم کی صورت ميں اس پاليسی کی 

  ہوگی۔انکشافی دفعات کو فوقيت حاصل
 
.vحکمت عملی  
پاليسی کے مقاصد حاصل کرنے کيلئے دو قسم کے مخصوص نتائج حاصل  39.

 :کرنے کی خاطر يہ حکمت عملی وضع کی گئی ہے
 )i (فعال بيرونی تعلقات، اور 
 )ii (اے ڈی بی کے کام کے بارے ميں معلومات تک بہتر رسائی 

کن يہ دونوں عناصر ايک يہ حکمت عملی دو مختلف عناصر پر مشتمل ہے لي 40.
 اے -بيرونی تعلقات اور معلومات کا انکشاف) i(دوسرے کيلئے الزم وملزوم ہيں۔ 

ڈی بی کی شہرت عام کرنے اور اس کے اہم عناصر کی جانب سے اے ڈی بی کی 
تفہيم کے ذريعے بيرونی تعلقات بنيادی طور پر مستحکم بيرونی تعلقات قائم کرنے 

۔ معلومات کے انکشاف کا مقصد شراکت داری کو ]تيجہن) i[(پر مرکوز ہونگے 
مستحکم کرنا ہوگا بالخصوص ان لوگوں اور تنظيموں کے ساته شراکت داری جو 

) ii[(اے ڈی بی کے ساته براہ راست عملی اور کاروباری روابط رکهتے ہوں۔ 
 ۔]نتيجہ

 
-Aبيرونی تعلقات  
حت کے ذريعے اے بيرونی تعلقات کی ايک مرتکز حکمت عملی کی وضا 41.

ڈی بی بيرونی تعلقات کے بارے ميں اپنے طريقوں کو تقويت بخشے گا اوران 
طريقوں ميں نفاست پيدا کرے گا۔ اپنے ارکان کيلئے اہميت کے حامل مسائل پر اے 
ڈی بی واضح موقف اختيار کرے گا، اس موقف کی وضاحت کيلئے اپنے معلومات 

يادہ وسيع دائرے تک پہنچائے گا۔ تنظيم کے ميں بہتری الئے گا اور معلومات کو ز
اندر بيرونی تعلقات کی اہميت کو واضح کرنے کيلئے اے ڈی بی اپنے تنظيمی 
انتظامات ميں توازن پيدا کرے گا اور اپنے عملے کے ہنر ميں بہتری الئے گا تاکہ 

 وہ اپنے ہنر کے مطابق آپس ميں گهل مل جائيں۔
 
  لوازمات1-
کی نظر ميں اپنی ساکه بہتر کرنے کيلئے اے ڈی بی کو بيرونی سامعين  42.



 :حسب ذيل امور کو يقينی بنانا ہوگا
)i(  اے ڈی بی ترقياتی مسائل کے بارے ميں اصل نظريات اور بصيرت آميز

 پيغامات دے گا،
)ii(  وہ مسائل جو اے ڈی بی کے عملی تجربہ اور تحقيق سے اخذ کئے گئے ہوں

امی سطح پر بات چيت ميں اے ڈی بی فعال انداز ميں ان کے بارے ميں بين االقو
 مصروف عمل ہوگا،

)iii(  ميڈيا اور دوسرے بيرونی سامعين سے مالقات کيلئے اے ڈی بی مستقل طور
 پر مواقع تالش کرے گا اور ان مواقع سے فائدہ اٹهائے گا،

)iv( اکہ اے ڈی بی فعال اور کهلے انداز ميں اندرونی ابالغ برقرار رکهے گا ت
 مسائل کے بارے ميں عملہ اے ڈی بی کے خياالت اور موقف سے آگاہ رہے،

)v( ،اے ڈی بی مربوط عملی ريکارڈ قائم رکهے گا 
)vi(  آپريشن سے متعلق سٹاف لوگوں اور ان تنظيموں کے ساته، جو اے ڈی بی

کے ساته براہ راست آپريشنل اور کاروباری روابط رکهتے ہيں، مضبوط تعلقات 
  رکهے گا۔برقرار

 
  قيادت اور تحريک2-
اے ڈی بی کی انتظاميہ کے ہر ممبر کی جانب سے بيرونی تعلقات کو  43.

مستحکم کرنے کے ضمن ميں قوی اور واضح پابندی الزمی ہے۔ اے ڈی بی کے 
بيرونی تعلقات کی حکمت عملی کی وضاحت، تجديد اور عملدرآمد کے ضمن ميں 

 گی۔ اے ڈی بی کے اہم ابالغ کار کی حيثيت سے انتظاميہ ايک اہم کردار ادا کرے
انتظاميہ کے ارکان بيرونی تعلقات کی سرگرميوں ميں فعال انداز ميں شرکت 
کرينگے اور اے ڈی بی کے بنيادی سامعين کے ساته مضبوط تعلقات قائم کرينگے 
جن ميں عطيہ دہندگان اور مقروض ممالک ميں فيصلہ ساز افراد اور رائے ساز 

  شامل ہيں۔راہنما
اے ڈی بی کے عملے کے کئی ارکان کی جانب سے بيرونی سامعين کے  44.

ساته فعال انداز ميں مصروف عمل ہونے ميں ہچکچاہٹ اور اے ڈی بی کے اندر پايا 
جانے واال يہ عام خيال کہ بيرونی تعلقات نہ صرف کم ترجيح کی حامل سرگرمی 

الزمی ہے کہ انتظاميہ اس امر کو ہے بلکہ خطرناک بهی ہے، اس کے پيش نظر يہ 
يقينی بنائے کہ تمام عملہ يہ بات سمجه لے کہ ان کے کام کی عوامی وضاحت اب 
ايک ترجيح ہونی چاہئيے۔ انتظاميہ اپنے طور پر عملے کے ساته اپنے روابط 
مضبوط کرے گی اور ان کے ساته اپنے خياالت کا تبادلہ کرے گی اور ہر سطح پر 

 طلب کريگی۔عملے سے رد عمل 
 
 
  ہدف کردہ سامعين3-



چاہتا ہے اور ان کے  ہنچناپتک اے ڈی بی سامعين کے ايک وسيع دائرے  45.
۔ اے ڈی بی کيلئے يہ تمام سامعين اہم ہيں اور اے ڈی )1باکس (ساته کام کر رہا ہے 

بی کے موثر ہونے کے عمل ميں اپنا کردار ادا کرسکتے ہيں۔ اے ڈی بی کے ترقی 
 ممالک، وہ ممالک جہاں اے ڈی بی بہت کام کرتا ہے، يہ ممالک پذيرر رکن

روزمرہ کے آپريشن کے حوالے سے اے ڈی بی کے انتہائی اہم شريک کار ہيں۔ 
اگر اے ڈی بی نے اپنے طويل المدتی مقاصد کو حاصل کرنا ہے تو ان ممالک ميں 

ط تعلقات ں کے ساته اے ڈی بی کے مضبوؤفيصلہ ساز لوگوں اور رائے ساز رہنما
اے ڈی بی کيلئے اہميت کے حامل ہونے چاہئيں۔ ان تعلقات کو فروغ دينے اور 
برقرار رکهنے کيلئے رہائش پذير مشن اہم کردا ادا کرينگے۔ ديگر سامعين جن ميں 
عطيہ دہندگان ممالک ميں فيصلہ ساز اور رائے ساز رہنما، ديگر ترقياتی تنظيميں 

 ساته پراعتماد تعلقات اے ڈی بی کے آپريشن اور سول سوسائٹی شامل ہيں ان کے
 تک 14 سے 9(بنانے کيلئے ضروری ہيں موثر ميں اضافہ اور ان آپريشن کو 

 ۔)پيراگراف مالحظہ کيجئے
چونکہ وسائل ہميشہ محدود ہی رہينگے لہٰذا اے ڈی بی کو چاہئيے کہ اپنے  46.

مالک ميں فيصلہ ساز سامعين کو ترجيح کی بنياد پر تقسيم کرے۔ ترقی پذير رکن م
اور رائے ساز رہنماوں کے ايک وسيع دائرے کے ساته پہلے سے قائم قريبی تعلقات 
کار کے پيش نظر اس حکمت عملی ميں يہ تاکيد کی گئی ہے کہ بنيادی طور پر 

 عطيہ دہندگان ممالک ميں نئے سامعين تک رسائی حاصل کی جائے۔
)i(  اے ڈی بی کے آپريشن -کی سطحفيصلہ سازوں کے اوپر اثر انداز ہونے 

پر کئی قسم کے فيصلہ ساز افراد اثر انداز ہوتے ہيں جو بنيادی طور پر 
وزرائ، پارليمنٹيرين اور قومی سطح پر منتظمين ہوتے ہيں۔ ہدف کردہ 

 ان فيصلہ ساز افراد کی سوچ پر اثرانداز ہونے کی بنياد پر ؤسامعين کا چنا
 کيا جائے گا۔

)ii( چينل” کردہ سامعين کے درميان بالواسطہ ہدف “)کے طور پر ) رابطے
 اے ڈی بی کے بارے ميں معلومات اور آراءکا اظہار کئی لوگ -کردار

کرتے ہيں اور پهر يہ معلومات اور آراءسامعين کے ايک وسيع دائرے تک 
پہنچتی ہيں۔ اے ڈی بی اس قسم کے تعلقات قائم کرے گا جس کے ذريعے 

ين تک پہنچيں گے جنہيں اس حکمت عملی کے اس کے پيغامات ان سامع
 ذريعے براہ راست ہدف کے طور پر متعين نہ کيا گيا ہو۔

ترقی پذير رکن ممالک ميں سامعين کے ساته تعلقات مستحکم کرنا اے ڈی بی  47.
کے شعبہ آپريشن کی ذمہ داری رہيگی جو متاثرہ لوگوں کے لئے رابطے کا مرکز 

ٹی کی ان تنظيموں کے ساته شراکت قائم کرنے کا ذمہ ہوگا اور يہ شعبہ سول سوسائ
دار ہوگا جو مخصوص آپريشن ميں براہ راست شامل ہوں اور اس سے متعلق ہوں۔ 
اين جی اوز اور مرکز سول سوسائٹی کے ساته بالعموم تعلقات قائم کرنے اور 

 استوار رکهنے کا ذمہ دار ہوگا۔



ام الناس تک رسائی حاصل کرے چونکہ اے ڈی بی کيلئے يہ اہم ہے کہ عو 48.
لہٰذا اس حکمت عملی ميں عطيہ دہندگان ممالک ميں يا ترقی پذير رکن ممالک ميں يا 
نجی شعبہ ميں عوام کو براہ راست ہدف کے طور پر متعين نہيں کيا گيا ہے۔ اے ڈی 

 ۔]11[بی بالواسطہ طور پر عوام الناس کے ساته مصروف عمل رہے گا
 
 تک پہنچنے کے طريقے ہدف کردہ سامعين 4-
ہدف کردہ سامعين کے ساته مضبوط اور ديرپا تعلقات قائم کرنے کيلئے  49.

مستقل ذاتی روابط اور اہم معلومات کا باقاعدہ تبادلہ درکار ہوگا، محض عوامی 
تعلقات کا مواد کافی نہيں ہوگا۔ ايسے تعلقات قائم کرنے کيلئے وقت اور پيسہ درکار 

 اے ڈی بی کا ہيڈکوارٹر منيال ميں ہے جو نہ تو بين ہوگا، بالخصوص چونکہ
االقوامی ميڈيا سنٹر ہے اور نہ ہی تحقيقی مرکز ہے۔ مشن کے دوران انتظاميہ اور 

 سينئر عملہ اور نمائندہ دفاتر تعلقات قائم کرينگے اور انہيں فروغ دينگے۔
انتظاميہ اور اے ڈی بی اہم ذرائع ابالغ کے ساته تعلقات کو بہتر بنائے گا۔  50.

عملہ اخبارات ورسائل ميں اپنی موجودگی ميں اضافہ کرينگے اور وہ اخبارات، 
جرائد اور ٹی وی جو ہدف کردہ سامعين پر اثر انداز ہوتے ہيں ان ميں اے ڈی بی 
کے تحقيقی اور آپريشن سے متعلق پروگراموں اور خبروں کی تعداد ميں اضافہ 

ں کی ؤی بی کے بارے ميں رائے ساز راہنماکرنے کی کوششيں کی جائينگی۔ اے ڈ
جانب سے معلومات حاصل کرنے کے ذرائع کے بارے ميں اے ڈی بی باقاعدہ 

 کے عمل ؤبنيادوں پر سروے منعقد کرے گا اور اس طرح ہدف کردہ ميڈيا کے چنا
 ميں نفاست پيدا کرے گا۔

کام بيرونی يورپ، جاپان اور شمالی امريکہ ميں نمائندہ دفاتر کا بنيادی  51.
ں کے ساته تعلقات بڑهانے کيلئے ؤتعلقات ہوگا۔ يہ دفاتر ميڈيا اور رائے ساز راہنما

کام کرينگے، ترقياتی مسائل پر اے ڈی بی کے خياالت اور معلومات کی تشہير 
کرينگے اور ترقی کے بارے ميں عوامی مباحثے اور مکالمے ميں مصروف عمل 

 ہونگے۔
اور ديگر بيرونی واندرونی تحقيقات ميں اے ڈی بی کانفرنسوں، سيميناروں  52.

۔ نماياں ]12[کے کام اور پيغامات کی ترويج کا کام انتظاميہ اور عملہ جاری رکهے گا
 پر مبنی حکمت عملی بتدريج ؤتاثر قائم کرنے کيلئے مزيد مرتکز اور زيادہ پهيال

 متعارف کرائی جائيگی۔
 
  بنيادی رابطہ کار5-

                                                 
ں کے ذريعے پہنچتی ہيں، وہ انفرادی ؤيہ مسّلمہ بات ہے کہ وہ معلومات جو عوام تک ميڈيا اور ديگر اصحاب رائے راہنما  11

 ں کے نظريات سے متاثر ہوتی ہيں۔ؤاصحاب رائے راہنماتصورات اور 
12  ADB دسترس کی سرگرميوں کے جائزہ اور منصوبہ بندی کو بہتر بنانے کيلئے اس وقت بيرونی واقعات کے اندراج کيلئے ايک 

 برقياتی پروگرام وضع کر رہا ہے۔



تعلقات بڑهانے کيلئے محدود وسائل کے پيش نظر اے ڈی بی بين االقوامی  53.
کو اپنے بنيادی رابطہ کاروں اور ان کے ہدف ميں ممکنہ مخصوص سامعين کی 
نشاندہی کرنی چاہئيے۔ صدر اور نائب صدر اے ڈی بی کے انتہائی نماياں رابطہ 

ی ميڈيا ميں کار ہونگے۔ انتہائی اعلیٰ درجے کی ميڈيا ميں رائے ساز مقالوں اور ايس
انٹرويوز، اعلیٰ درجے کے فورم پر تقارير اور ذاتی روابط کے ذريعے صدر اور 
نائب صدر ہدف کردہ سامعين ميں اے ڈی بی کی ساکه کو بہتر بنانے کيلئے 
کوششوں ميں راہنما کردار ادا کرينگے۔ چيف ماہر معاشيات اور شعبوں اور دفاتر 

 مشن اور نمائندہ دفاتر ميں سينئر عملہ کے ديگر سربراہان جن ميں رہائش پذير
 شامل ہے، يہ سب لوگ بهی بيرونی سامعين کے ساته فعال انداز ميں ابالغ کرينگے۔

عالوہ ازيں، اے ڈی بی کے عملے ميں ماہرين بالخصوص اگر انہوں نے  54.
مارکيٹ کی سطح کی مخصوص تحقيق کی ہو ايسے ماہرين ذاتی روابط کے ذريعے 

م کرينگے، کانفرنسوں ميں خطاب کرينگے، ميڈيا کے ساته بات چيت نيٹ ورکس قائ
 کرينگے اور اپنے متعلقہ شعبوں کے بارے ميں رائے ساز مقالے تحرير کرينگے۔

 
-Bمعلومات کا انکشاف  
اس پاليسی ميں ان دستاويزات کيلئے انکشافی لوازمات کا تعين کيا گيا ہے جو  55.

 تيار کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس پاليسی ميں اے ڈی بی تيار کرتا ہے يا جنہيں
ايسی دستاويزات کی تياری کيلئے لوازمات کا تعين نہيں کيا گيا ہے۔ پوری پاليسی 
ميں اے ڈی بی کی ديگر پاليسيوں کے حوالے دئيے گئے ہيں۔ اے ڈی بی کی کوئی 
ديگر پاليسی کے کسی حوالے سے اے ڈی بی کی جانب سے اس پاليسی ميں وقتًا 

تاريخ کے بعد اے ڈی بی کی جانب سے موثر فوقتًا ترميم شامل ہوتی ہے۔ پاليسی کی 
وضع کردہ يا نظرثانی شدہ کسی پاليسی يا حکمت عملی ميں اس پاليسی يا حکمت 
عملی کے تحت کوئی ديگر درکار معلومات اور دستاويزات کيلئے انکشافی لوازمات 

افی لوازمات اس پاليسی ميں متعين واضح طور پر بيان کئے جائينگے۔ ايسے انکش
 عمومی اصولوں کے مطابق ہونے چاہئيں۔

 
  تراجم1-
۔ تاہم انگريزی کے عالوہ ديگر ]13[انگريزی اے ڈی بی کی دفتری زبان ہے 56.

زبانوں ميں دستاويزات اور ديگر معلومات کا ترجمہ اکثر ضروری ہوتا ہے تاکہ اے 
ران کی جانب سے اے ڈی بی کی ڈی بی کے حصص يافتگان اور ديگر حصہ دا

معاونتی سرگرميوں کی تفہيم، حمايت اور شموليت کی حوصلہ افزائی کی جاسکے۔ 
بيرونی حصہ داران کے ساته مشاورت کے ذريعے اے ڈی بی کے آپريشن سے 

 گا۔يمتعلقہ دستاويزات کيلئے اے ڈی بی ايک ترجمہ فريم ورک وضع کر
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تے ہوئے اے ڈی بی تراجم کرائے گا۔ اپنے آپريشن کی ضروريات کو ديکه 57.
اے ڈی بی کے مجموعی ) i(ايسے تراجم ميں وہ معلومات شامل ہونگی جو 

کاروبار، پاليسيوں اور حکمت علمی پر مبنی سوچ کا احاطہ کرتی ہوں اور بين 
يہ معلومات عوامی مشاورت ) ii(االقوامی سامعين کے ايک وسيع حلقے کيلئے ہوں، 

 مالحظہ 74پيراگراف نمبر (گوں کے ساته مشاورت کيلئے ہوں بالخصوص متاثرہ لو
يہ معلومات مخصوص ممالک، منصوبوں اور پروگراموں سے ) iii(، )کيجئے

 ويب سائٹ کيلئے ہوں۔) iv(متعلق ہوں اور 
تراجم کرانے کيلئے، متعلقہ سامعين کی علمی سطح، يہ سامعين جو زبانيں  58.

جمہ کيلئے درکار وقت اور الگت معيارات ميں جانتے ہيں، ترجمہ کے متبادل، تر
 شامل ہيں۔

 
  اے ڈی بی کے آپريشنز کے بارے ميں معلومات2-
ترقياتی سرگرميوں پر عمل درآمد اور انکی تياری کيلئے اے ڈی بی اپنے  59.

قرضداروں اور نجی شعبہ ميں منصوبوں کے سرپرستوں کے ساته مل کر کام کرتا 
ی بی قرضداروں اور اپنے يقينی سرپرستوں کو اے ڈی ہے۔ ايسا کرتے ہوئے اے ڈ

بی کے معاونتی آپريشن کے بارے ميں معلومات کے انکشاف کے حق ميں اے ڈی 
بی معلومات فراہم کرے گا۔ مندرجہ ذيل دستاويزات، متعلقہ قرض خواہ يا نجی 
شعبے کے تعاون کنندہ کے مشورے سے اور انکشاف سے استثناءکی شق کو مِد 

هتے ہوئے، متعين کيے گئے وقت کے مطابق لوگوں کے علم کيلئے دستياب نظر رک
 ۔)130 تا 123پيرا گراف (کردی جائيں گی 

 
.aملکی اور عالقائی پروگرامنگ  
.iحکمت عملی اور پروگرام کے جائزے  
اور ) CSP(ملکی حکمت عملی اور پروگرام ) ADB(ايشيائی ترقياتی بينک  60.

کی دستاويزات کی تياری کيلئے ) RCSP(ئی تعاون حکمِت عملی برائے عالقا
تجزياتی مطالعوں کا اہتمام کرتا ہے۔ اس طرح کے حکمت عملی اور پروگرام 

صنف، (جائزوں ميں غربت کے تجزئيے، معاشی تجزئيے، موضوعاتی تجزئيے 
، اور شعبہ جاتی تجزئيے شامل ہيں۔ يہ )حکومت چالنا، ماحول اور نجی شعبہ

ی صورت ميں، اندرون ملک متعلقہ لوگوں کے علم کيلئے پيش تجزئيے ڈرافٹ ک
کئے جاسکتے ہيں اگر انہيں غير حکومتی متعلقہ لوگوں کے مشورے سے تيار کيا 

 حکمت عملی اور پروگرام کے جائزوں کو مکمل ہونے پر لوگوں کے ADBگيا ہو۔ 
 علم کيلئے دستياب کردے گا۔

 
.iiحکمت عملياں اور پروگرام  
.61  CSP  ايشيائی ترقياتی بينک کی درميانی مدت کی ترقياتی حکمت عملی اور



عملياتی پروگرام کو واضح کرتا ہے، جيسا کہ متعلقہ ملک کے ساته طے کيا گيا ہو۔ 
 ميں ان منصوبوں کے تصور سے متعلق پيپر شامل کئے جاتے ہيں جنہيں CSPsان 

ADB کے تعاون کی توقع ہوتی ہے۔ CSP کی اپ ڈيٹ يعنی CSPU ميں متعلقہ 
CSP کی موزونيت کے تسلسل کو مِد نظر رکها جاتا ہے۔ CSPU پروگرام کے 

 اطالق کی وضاحت کرتا ہے اور اگلے تين سال کيلئے عملی پروگرام پيش کرتا ہے۔
 ذيلی عالقائی سطح پر اے ڈی بی کی مجوزہ امداد کی RCSPاسی طرح  62.

 کی امداد کس طرح ADBتا ہے کہ  اس بات کا تعين کرRCSPدليل مہيا کرتا ہے۔ 
قومی مقاصد اور حکمت عمليوں ميں تکميلی کردار ادا کرے گی۔ اس ميں مجوزہ 

 کی اپ RCSPعالقائی منصوبوں کے تصور سے متعلق پيپر بهی شامل ہوتے ہيں۔ 
  ہر سال تيار کی جاتی ہے۔RCSPUڈيٹ يعنی 

.63 ADBال کے دوران تيار  کی نئی حکمت عملياں اور پروگرام جن کو اگلے س
کيا جانا ہو، ُان کی فہرست ايک تسلسل کی بنياد پر وضع کی جائے گی اور لوگوں 

 کے علم کيلئے مہيا کی جائے گی۔
 کے ساته ضروری بات چيت کی راہ ہموار کرنے کيلئے اور ]14[متعلقہ افراد 64.

 عالقے کی ڈرافٹ حکمت عملی اور پروگرام ميں ان کا حصہ يقينی/ اپنے ملک
بنانے کيلئے اے ڈی بی ڈرافٹ حکمت عملياں اور پروگرام ملک کے اندر متعلقہ 
افراد کو مشاورت سے پہلے مہيا کرے گا۔ ڈرافٹ حکمت عملی اور پروگرام متعلقہ 

حکمت ) ii(ابتدائی پيپر کی تکميل کے بعد، اور ) i: (افراد کو مہيا کئے جائينگے
 ليکن حکمت عملی اور پروگرام کا عملی اور پروگرام کو تحرير کرنے کے بعد،
 انتظامی جائزہ لينے کے لئے اجالس سے پہلے۔

.65 ADB اپنی حکمت عمليوں اور پروگراموں پر بورڈ ميں ہونے والی بحث کا 
خالصہ اپنے بورڈ آف ڈائريکٹرز کی منظوری کے بعد لوگوں کے علم کيلئے 

ہ استعمال نہيں ہوتی تو دستياب کرے گا۔ اگر انگريزی زبان متعلقہ ملک ميں زياد
ADB ترجمہ ) يا پروگرام کی اپ ڈيٹ کا( کسی بهی نئے پروگرم يا حکمت عملی کا

وسيع پيمانے پر سمجهی جانے والی زبان ميں کرے گا۔ يہ کام بورڈ سے پروگرام 
  دن کے اندر کيا جائے گا۔90کی منظوری کے بعد 

 
.bپاليسياں، حکمت عملياں اور عملی طريقے  
.66 ADB ہ جاتی وموضوعاتی حکمت عمليوں شعب اپنی تحفظاتی پاليسيوں اور

کی تياری اور ان کے جائزے کے دوران اپنے حصہ داروں اور ديگر دلچسپی 
 لوگوں کے ADBرکهنے والے افراد اور تنظيموں کی بهرپور شرکت چاہتا ہے۔ 

 کی ADBعلم کيلئے ايک فہرست تسلسل کی بنياد پر دستياب کرے گا۔ يہ فہرست 
ان تحفظاتی پاليسيوں اور حلقہ جاتی وموضوعاتی حکمت عمليوں کی ہوگی جو کہ 
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 ماہ کے دوران وضع کی جائيں گی يا جن کا جائزہ ليا جائے گا۔ کسی بهی 12آئندہ 
پيش رفت يا جائزے کی صورت ميں، تصور کے پيپر کی انتظاميہ سے منظوری 

 منصوبوں کو ADBئے گا۔ کے بعد ، فہرست کے مندرجات ميں اضافہ کيا جا
مشاورت کی غرض سے، ان کی تکميل کے بعد لوگوں کے علم کيلئے دستياب 
کرے گا۔ اس ميں بيرونی حاضرين کے ساته ايسی براہ رست مالقاتيں بهی شامل 

 پاليسی يا حکمت عملی کے پيپر کا کم ADBہونگی جو پہلے سے سوچی گئی ہوں۔
دے کے لئے دستياب کرے گا۔ دوسری پاليسيوں از اکم ايک ڈرافٹ يا خاکہ عام استفا

مثال کے طور پر عوامی ابالغ کی پاليسی، غربت کے (اور حکمت عمليوں کيلئے 
 انتظاميہ تعين کرے ADB) خاتمے کيلئے حکمت عملی اور احتساب کا طريقہ کار

 گی کہ کيا وہ بهی اس پيراگراف کی ضرورتوں کے تابع ہيں۔
.67 ADBکمت عملی کی دستاويزات کو بورڈ آف ڈائريکٹرز  اپنی پاليسی اور ح

يا انتظاميہ کی حتمی منظوری کے فورًا بعد لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔ 
اور نو تنظيم شدہ ) بينک پاليسياں اور عملياتی طريقے(ان ميں عملياتی کتابچے 

ADB کے لئے کاروبار کے عمل شامل ہونگے۔ ADB منصوبے کے انتظام کی 
 کے منصوبوں پر مرتب کئے گئے کتابچوں کو ADBات، عملے کی ہدايات اور ہداي

 بهی لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔
ملکی اور عالقائی پروگراموں اور منصوبوں کی کارروائی عوام کو فراہم  68.

کرنے کيلئے اے ڈی بی اپنی پاليسی اور طريقہ ہائے کار وضع کرے گا۔ ان ميں 
بينک کی پاليسياں اور آپريشن کے بارے ميں طريقہ (لقہ کتابچہ آپريشنز سے متع

اور از سر نو منظم کئے گئے اے ڈی بی کيلئے کاروباری عمل شامل ) ہائے کار
ہيں۔ اے ڈی بی منصوبہ کے انتظام سے متعلق ہدايات اور اے ڈی بی کے آپريشن 

 اہم کرے گا۔کے بارے ميں عملہ کيلئے رہنما اصول اور کتابچے بهی عوام کو فر
 
.cمنصوبے اور پروگرام  
.i منصوبے يا پروگرم کی اطالعاتی دستاويز )Project or Programe 

Information Document PID( 
.69 ADB پروگرام يا منصوبے کی معلوماتی دستاويز لوگوں کے علم کيلئے 

دستياب کرے گا جس ميں منصوبے يا پروگرام سے متعلق حقائق کا ايک خالصہ 
 ميں مندرجہ ذيل چيزيں شامل PIDsش کيا جائے گا۔ سرکاری اور نجی شعبے کی پي

حلقہ جاتی، موضوعاتی اور اہداف کی درجہ ) ii(منصوبے کا عنوان ) i: (ہونگی
محل ) v(کار  ہائے امداد کی قسم يا طريقہ) iv(منصوبہ يا پروگرام نمبر ) iii(بندی 

۔ بشمول ؤمقصد اور پهيال) vii(ا بيان خد وخال ک) vi(وقوع اور جغرافيائی احاطہ 
صرف (الگت اور سرمائے کی فراہمی کا منصوبہ ) viii(متوقع ترقياتی اثرات 

عمل درآمد کرنے واال ادارہ يا منصوبے ) ix) (سرکای شعبہ کے منصوبوں کيلئے
متعين کئے گئے ماحولياتی اور سماجی تحفظات کی جانچ کی ) x(کا تعاون کنندہ 



) xiii(ملکی حوالہ ) xii(ماحولياتی اور سماجی مسائل کا خالصہ ) xi(اقسام 
 کا ذمہ دار xiv) ADB(مذاکرات، جو کئے گئے يا جن کی منصوبہ بندی کی گئی 

منصوبے کے تصور کا پيپر يا نجی شعبے کے ) xv(ادارہ، ڈويژن يا افسر 
  کیxvi) PID(منصوبے کے تصور کی وضاحت کا پيپر اور منظوری کی تاريخ 

قابل عمل ہونے کی دستاويزات اور ) xvii(تياری کی تاريخ اور تازہ ترين اپ ڈيٹ 
تکنيکی دستاويزات جو کہ تيار کی جاچکی ہوں يا جن کی تياری ابهی باقی ہو اور 

)xviii ( امداد کے نمونے، جانچ اور عمل درآمد کيلئے ٹائم ٹيبل جس ميں اندازے کی
) ، منظوری اور بورڈ کے غور وخوض کيلئےجانچ پڑتال(تاريخيں بهی شامل ہوں 

، viii) ،(x) ،(xi)( ايک جاری عمل ہوتا ہے اس کيلئے شق نمبر PIDکيونکہ 
(xiii ( اور)xvii ( ميں بيان کردہ معلومات ابتدائی طور پر عوام کو دستياب کرنے

 ميں شامل نہيں ہوسکتيں۔ جيسے ہی يہ معلومات حاصل ہونگی ان کو PIDکے وقت 
PIDں شامل کرديا جائے گا۔ مي 

.ii سرکاری شعبے کی PID 

 سرکاری ADBجيسے ہی منصوبے يا پروگرام پر تياری کا کام شروع ہوگا،  70.
 لوگوں کے علم کيلئے دستياب PIDشعبے کے منصوبے يا پروگرام کی ابتدائی 

کردے گا۔ اور يہ کام منصوبے يا پروگرام سے متعلق تصور کے پيپر کی منظوری 
 دن کے اندر کيا جائے گا۔ سرکاری شعبے کيلئے قرضے کے منصوبے 30 کے بعد

کی تياری کے دوران، منصوبے کا نمونہ اور اس کی نگرانی کيلئے ايک طريقہ کار 
وضع کيا جاتا ہے جو کہ منصوبے کی کارکردگی کا اندازہ لگانے کيلئے بنياد فراہم 

مونے اور نگرانی کے  منصوبے يا پروگرام کی جانچ سے پہلے نADBکرتا ہے۔ 
  ميں شامل کرے گا ۔ PIDطريقہ کار کو 

 ہر تين مہينے کے بعد ADBمنصوبے يا پروگرام کی تياری کے دوران  71.
PID کو اپ ڈيٹ کرے گا تاکہ منصوبے کی صورت حال کا پتہ چل سکے۔ ADB 

اپنے منصوبے کی کارکردگی سے متعلق انتظامی طريقوں کے ذريعے سرکاری 
 ADBرضے اور تکنيکی امداد کے منصوبوں کی نگرانی کرتا ہے۔ شعبے کے ق

 کو اپ ڈيٹ کرے گا تاکہ سرگرميوں، PIDعمل درآمد کے دوران ہر تين مہينے بعد 
مسائل، ترقياتی مقاصد کی صورِت حال، معاہدات اور قرضے کے استعمال کو 

 سامنے اليا جاسکے۔
ام سے اپنا تعلق ختم  سرکای شعبے کے کسی منصوبے يا پروگرADBاگر  72.

 ميں ايک بيان شامل کيا جائے گا جس ميں PIDکرلے تو اس پروگرام سے متعلقہ 
تعلق ختم کرنے کی وجوہات بيان کی جائيں گی۔ منصوبے سے عليحدگی کے بعد 

ADB اس منصوبے سے متعلق PID مہينے تک عوام کے علم کيلئے دستياب 6 کو 
 رکهے گا۔

 
.iii نجی شعبے کی PID 



 يہ طے کرے گا کہ منصوبے کو بورڈ کے سامنے پيش کئے ADBجب  73.
 لوگوں کے علم کيلئے PIDجانے کا امکان ہے تو وہ نجی شعبے کے منصوبے کی 

 30دستياب کردے گا۔ ليکن ايسا منصوبے پر بورڈ کے غور وخوض سے کم از کم 
 بارے دن پہلے کيا جائے گا۔ تاہم ماحولياتی حوالے سے حساس منصوبے، جن کے

ميں ماحولياتی پاليسی کے تحت فوری ماحولياتی اثرات کا تجزيہ، اور فوری ابتدائی 
ماحولياتی معائنہ درکار ہو، ايسے منصوبوں کو بورڈ کے سامنے پيش کرنے سے 

 نجی شعبے کی ADB۔ ]15[ دن پہلے عوام کيلئے دستياب کيا جائے گا120کم از کم 
PID دن پہلے عوام کے لئے دستياب 120 بورڈ کے غور وخوض سے کم از کم 

کرے گا۔ جيسے ہی منصوبے کی تياری، اس پر کارگزاری اور عملدرآمد آگے 
 کو اپ ڈيٹ کرے گا تاکہ سرگرمياں، PID ہر تين مہينے بعد ADBبڑهيں گے، 

ترقياتی مقاصد کی صورت حال اور مادی تبديلياں، اگر منصوبے کے متعلق کچه 
 کسی نجے شعبے کے منصوبے سے اپنا ADBيں۔ اگر ہوں، تو وہ سامنے الئی جائ

 ميں ايک بيان شامل کيا جائے PIDتعلق ختم کرتا ہے تو اس منصوبے سے متعلق 
 کا تعلق ختم کرديا گيا ہے۔ منصوبوں سے تعلق ختم کرنے کے بعد ADBگا کہ 
ADB منصوبوں سے متعلق PIDsچه ماہ تک عوام کيلئے دستياب رکهے گا۔  

 
.iv لوگوں کيلئے معلومات متاثرہ 
متاثرہ لوگوں، ديگر افراد اور تنظيموں کے ساته بات چيت کو آسان بنانے  74.

کيلئے تياری کے مراحل ميں سرکاری يا نجی شعبے کے منصوبے يا پروگرام کے 
بشمول سماجی اور (بارے ميں معلومات متاثرہ لوگوں کو دستياب کی جائيں گی 

اہ يا منصوبے کے تعاون کنندہ کے ساته مل کر  قرض خوADB۔ )ماحولياتی مسائل
کام کرے گا تاکہ اس امر کو يقينی بنايا جائے کہ معلومات مہيا کی جائيں، مجوزہ 
منصوبے کے نمونے پر رد عمل حاصل کيا جائے اور يہ کہ ايک مرکزی جگہ 
متعين کردی جائے تاکہ متاثرہ لوگوں کے ساته مستقل رابطہ رکها جاسکے۔ يہ کام 

صوبے کی تياری کی ابتداءہی ميں شروع ہوجانا چاہئے تاکہ متاثرہ لوگوں کے من
خياالت، مناسب طور پر توجہ پاسکيں اور وہ منصوبے کے نمونے، منصوبے يا 

 ADBپروگرام کی تياری، اس پر کام اور عملدرآمد کے ہر مرحلے پر ساته ہوں۔ 
مونے ميں،عمل درآمد کے اس بات کو يقينی بنائے گا کہ منصوبے يا پروگرام کے ن

 اس ADBدوران اس سے وابستہ لوگوں کے رد عمل کی گنجائش رکهی جائے ۔ 
بات کو بهی يقينی بنائے گا کہ منصوبے کی گنجائش ميں کسی بهی بڑی تبديلی سے 

 متعلقہ معلومات کو متاثرہ لوگوں تک پہنچايا جائے۔
 ترقی پذير ممالک  ميں دی گئی ضروريات ميں تعاون کيلئے74پيراگراف  75.

 مشترکہ طور پر بعض منصوبوں اور پروگراموں کے ADBکی حکومت اور 
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بارے ميں ابالغ کے منصوبے وضع کرسکتے ہيں۔ خاص طور پر ايسے منصوبے 
جن کے بارے ميں امکان ہو کہ وہ لوگوں ميں بہت مقبول ہونگے۔ ايسے منصوبے 

رہ لوگوں کے ساته مذاکرات مثال کے طور پر ايسی تجاويز دے سکتے ہيں کہ متاث
يا بات چيت کا سلسلہ کيسے شروع کيا جائے، عوام کی معاشی اور قانونی اصالحات 
کے بارے ميں معلومات تک رسائی کو کيسے بڑهايا جائے۔ کس طرح سے 

 کے ADBحکومتوں اور منصوبے کے تعاون کنندگان کی مدد کی جائے کہ وہ 
نے اور عمل درآمد ميں متاثرہ لوگوں کو تعاون سے ہونے والی سرگرميوں کے نمو

شامل کريں، اور يہ کہ کس طرح سے نچلی سطح پر لوگوں اور سول سوسائٹی کی 
 ۔]16[تنظيموں کی ترقياتی عمل ميں شموليت کو بڑهايا جائے

نجی شعبہ اور عملدرآمد کرنے والے ادارے ايک متنوع گروہ ہيں جن ميں  76.
 ميں ؤ عمومی طور پر ان کے ساته برتاADBطرح طرح کی صالحيتيں ہيں اور 

 کی ماحولياتی اور سماجی تحفظات کی ADBبہت لچکدار ہے۔ نجی شعبے کيلئے 
ضروريات کا مادہ عمومی طور پر وہی ہے جو کہ سرکاری شعبے کے لئے ہے۔ 

ADB کی تحفظاتی پاليسياں نجی شعبے کے تعاون کنندہ سے مطالبہ کرتی ہيں کہ 
 متعلق اندازہ لگائے، انتظام کرے، نگرانی کرے، اور ان وہ اپنے منصوبوں سے

کے سماجی اور ماحولياتی اثرات کو ظاہر کرے۔ ان ميں جو ضروريات شامل ہيں 
وہ يہ ہيں کہ نجی شعبے کا تعاون کنندہ شروع ہی ميں متاثرہ لوگوں کے ساته تعلق 

بل فہم رکهے۔ اور منصوبے سے متعلق ضروری معلومات کو ايسے لوگوں تک، قا
اور قابل رسائی انداز ميں بر وقت پہنچائے۔ اس مقصد کے حصول کيلئے منصوبے 

 کو مطلع کرے گا کہ وہ متاثرہ لوگوں کو ADBکا تعاون کنندہ جانچ سے پہلے ہی 
 اپنے ساته کس طرح شامل کرنا چاہتا ہے۔

 
.vماحولياتی تشخيص  
 کے Aڈی بی زمرہ ماحولياتی پاليسی کے تحت، ضروريات کے مطابق، اے  77.

 کے Bمنصوبے کيلئے فوری ماحولياتی اثرات کی تشخيص کرے گا يا زمرہ 
جن کو ماحولياتی طور پر حساس ( منصوبے کيلئے، فوری ابتدائی ماحولياتی معائنہ 

 دن 120کرے گا اور ان تخمينوں اور معائنوں کو حسب ذيل سے ) تصور کيا جاتا ہو
 کا بورڈ آف ڈائريکٹرز قرضے ADBجب ) i(ا۔ پہلے عوام کو دستياب کيا جائے گ
 کے B کے ذيلی منصوبہ يا زمرہ Aزمرہ ) ii(پر غور کرے گا، اس سے پہلے۔ 

ذيلی منصوبے کی منظوری سے پہلے، جن کو ماحولياتی طور پر حساس سمجها 
 ميں کسی بڑی تبديلی کی ؤمتعلقہ امور ميں جب کہ منصوبے کے پهيال) iii(جاتا ہو۔ 

                                                 
کار، معلومات کے تبادلے کا وقت، متعلقہ افراد اور مرکزی مسائل کو  ، طريقہ)بشمول زبانيں(نصوبے مقاصد، ہيئت ابالغ کے م  16

واضح کرينگے۔ ان ميں موصول ہونے والے رِد عمل کو شامل کرنے کا طريقہ بهی ہوگا اور رِد عمل کے فوائد کو رپورٹ 
ماتی مراکز کے قيام کا مطالبہ بهی شامل ہوسکتا ہے۔ منصوبے کی کرنے کا طريقہ بهی۔ ابالغ کے کچه منصوبوں ميں معلو

 ۔)اگر اس کا تعلق بنتا ہو(تجاويز ميں ايسے مراکز کا خاکہ اور ان کيلئے سرمايہ کاری کا منصوبہ بهی شامل ہوسکتا ہے 



 خواہش مند لوگوں کی جانب سے درخواست ADB۔ ]17[ينا مقصود ہومنظوری د
دينے کی صورت ميں مکمل ماحولياتی اثرات کی تشخيص اور ابتدائی ماحولياتی 

 معائنہ انہيں دستياب کرے گا۔
قرض خواہ يا نجی شعبے کا تعاون کنندہ منصوبے کے ماحولياتی معامالت  78.

مقامی غير حکومتی اداروں (تياب کرے گا سے متعلق معلومات متاثرہ لوگوں کو دس
)NGOs ( اور منصوبے کے متاثرہ لوگوں سے مذاکرات سے پہلے يا دوران، جيسا

 کے منصوبوں ميں قرض A۔ زمرہ ]18[)کہ ماحولياتی پاليسی کے تحت ضروری ہے
خواہ يا نجی شعبے کا تعاون کنندہ اس بات کو يقينی بنائے گا کہ ايسی معلومات 

ماحولياتی اثرات کی تشخيص کے ) i: (ں کو دو موقعوں پر دستياب ہوںمتاثرہ لوگو
جب ڈرافٹ ماحولياتی اثرات کی تشخيصی ) ii(فيلڈ ورک کی ابتدائی سطح پر۔ 

 رپورٹ دستياب ہو اور اس کی جانچ سے پہلے۔
سرکاری شعبے کے منصوبوں يا پروگراموں کيلئے جن ميں کسی وسطی  79.

 کی سرمايہ کاری شامل ہو، يا پهر ذيلی منصوبوں کيلئے مالياتی ادارے ميں برابری
قرضہ جس ميں ماحولياتی پاليسی کے تحت ماحولياتی انتظام کے طريقہ کار کی 

 ميں ماحولياتی انتظامی، RRPضرورت ہو، تو ايسے منصوبے يا پروگرام کی 
 طريقہ کار کی تفصيل بهی شامل ہوگی۔

 
.vi سے متعلق دستاويزات دورباہ آبادکاری کی منصوبہ بندی 
قرض خواہ يا نجی شعبے کا تعاون کنندہ متاثرہ افراد کو غير ارادی دوبارہ  80.

 : مہيا کرے گا ]19[بی آپريشنز مينول کے تحت / 2آبادکاری پر سيکشن ايف 
)i( دوبارہ آبادکاری کا ڈرافٹ منصوبہ-جانچ سے پہلے  
)ii( ايسا ہی پالن، اور-عدحتمی دوبارہ آبادکاری کے پالن کی تکميل کے ب  
)iii( ميں تبديلی ؤتفصيلی تکنيکی نمونے يا پروگرام يا منصوبے کے پهيال 

 تبديل شدہ آبادکاری ]20[کی وجہ سے آبادکاری پالن ميں تبديليوں کے بعد
 پالن۔

 ميںواضح کی گئی ہيں ان 80جن دستاويزات ميں سے معلومات پيراگراف  81.
ر دو ورقی اشتہارات يا کتابچوں کی شکل ميں کو مقامی زبانوں ميں رسائل او

 دستياب کيا جائے گا۔ ناخواندہ لوگوں کيلئے ابالغ کے ديگر طريقے مناسب ہونگے۔
.82 ADBعوام کيلئے دستياب کرے گا : 

-i يا (ڈهانچہ /  دوبارہ آبادکاری کا ڈرافٹ منصوبہ يا ضابطہ-جانچ سے پہلے
 )دونوں
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-ii حتمی آبادکاری کا منصوبہ، اور -ولی پرحتمی آبادکاری منصوبے کی وص  
-iii تبديل شدہ آبادکاری کا -تبديل شدہ آبادکاری منصوبہ کی وصولی پر 

 منصوبہ۔
 

.viiمقامی لوگوں کی منصوبہ بندی کی دستاويزات  

جو (قرض خواہ يا نجی شعبے کے منصوبے کا تعاون کنندہ متاثرہ لوگوں کو  83.
 :دستياب کرے گا) وںکہ مقامی ہوں يا نسلی اقليت ہ

)i( مقامی لوگوں کے ترقياتی منصوبے کا ڈرافٹ-جانچ سے پہلے  
)ii( ايسا مقامی -مقامی لوگوں کے ترقياتی منصوبے کی تکميل کے بعد 

 لوگوں کا ترقياتی منصوبہ۔
)iii( ميں ؤتفصيلی تکنيکی نمونے ميں يا پروگرام يا منصوبے کے پهيال 

وگوں کے منصوبے ميں تبديليوں کے تبديلی کے نتيجے ميں مقامی ل
  تبديل شدہ مقامی لوگوں کا ترقياتی منصوبہ۔-]21[بعد

 ميں واضح کيا گيا ہے ان 83جن دستاويزات ميں سے معلومات کو پيراگراف  84.
کو مقامی زبانوں ميں رسائل، دو ورقی اشتہارات يا کتابچوں کی صورت ميں 

لئے ابالغ کے ديگر طريقے مناسب دستياب کيا جاسکتا ہے۔ ناخواندہ لوگوں کي
 ہونگے۔

.85 ADBعوام کيلئے دستياب کرے گا : 
-i مقامی لوگوں کے ترقياتی منصوبہ کا ڈرافٹ يا -جانچ سے پہلے 

 )يا دونوں(ڈهانچہ / ضابطہ
-ii حتمی مقامی -مقامی لوگوں کے ترقياتی منصوبہ کی وصولی پر 

 لوگوں کا ترقياتی منصوبہ، اور 
-iii تبديل -ہ مقامی لوگوں کے ترقياتی منصوبہ کی وصولی پرتبديل شد 

 شدہ مقامی لوگوں کا ترقياتی منصوبہ۔
 
.viiiکاروباری مواقع کی فہرست  
 کی سرمايہ کاری کيلئے تيار ADBہر سرکاری شعبے کامنصوبہ جو کہ  86.

ہورہا ہو، تعين سے ليکر بورڈ کی منظوری تک، اس کے کار وباری مواقع کی 
پروکيورمنٹ ( حصول کے نوٹس ADB عوام کے لئے مہيا کرے گا۔ ADBفہرست 
عوام کے ليے دستياب کرے گا جو کہ کام کرانے والے اداروں کی طرف ) نوٹس

 سے جاری کئے گئے ہوں، اور جاری کئے گئے ٹهيکے بهی۔
 
.ix کا عمل( ابتدائی غربت اور سماجی تشخيص( 
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اموں کے ليے ايک ابتدائی تمام سرمايہ کاری کے منصوبوں اور پروگر 87.
غربت اور سماجی تشخيص کا عمل کيا جاتا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ کون سے 
لوگ منصوبے سے مستفيد ہونگے اور کون سے لوگ اس سے بری طرح متاثر 

  اس تشخيص کو عوام کيلئے دستياب کرے گا۔ADBہونگے۔ تکميل کے بعد 
 
.xتکنيکی امداد کی رپورٹ  
داد کی رپورٹ کسی تکنيکی امداد کے منصوبے ميں سرمايہ کاری تکنيکی ام 88.

کی ) بورڈ، صدر يا نائب صدر( متعلقہ حکام ADBکی ايک سفارش ہوتی ہے۔ 
 منظوری ہوتے ہی تکنيکی امداد کی رپورٹ عام لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔

 
.xiتکنيکی امداد کے تحت تيار کردہ دستاويزات  
ے منصوبے کيلئے ضروری ہے کہ اس ميں کچه ايک تکنيکی امداد ک 89.

رپورٹيں تيار کی جائيں جيسا کہ قابل عمل ہونے کی تحقيق، منصوبے کا تفصيلی 
 تمام ايسی رپورٹيں ADBنمونہ، حلقہ جاتی جائزہ اور ماہرين کی ديگر رپورٹيں۔ 

جو کہ تکنيکی امداد کے تحت تيار کئے گئے ہوں انہيں مکمل ہوتے ہی لوگوں 
دستياب کرے گا۔ اس حقيقت کے پيش نظر کہ کئی ممالک حساس معامالت کيلئے 

 کا مشورہ کافی زيادہ مانگتے ہيں، ADBميں مشاورتی تکنيکی امداد کے ذريعے 
ADB حکومتوں کو موقع دے گا کہ وہ ان حتمی رپورٹوں کے کهولنے پر اعتراض 

 ADB۔ ]22[کرسکيں، جو کہ مشاورتی تکنيکی امداد کے تحت تيار کی گئی ہوں
تکنيکی امداد کے تحت تيار کردہ رپورٹوں کے ڈرافٹ ،جو کچه خاص ممالک کے 
بارے ميں ہوں، ياان رپورٹوں کے حصے اندرون ملک متعلقہ لوگوں کو دے سکتا 

 اس بات کو واضح کردے کہ مشاورتی مذاکرات کو آسان بنانے ADBہے اگر 
مونے پر آراءحاصل کرنے کيلئے، حصہ داری قائم کرنے کيلئے يا منصوبے کے ن

 کيلئے ان کی ضرورت ہے۔
 
.xiiصدر کی رپورٹ اور سفارش  
اے ڈی بی کی امداد والے منصوبوں ) RRP(صدر کی رپورٹ اور سفارش  90.

اور پروگراموں، جو کہ منظوری کيلئے بورڈ کو پيش کئے جاتے ہيں، ان کے بارے 
ورًا بعد اے ڈی بی ميں فيصلے کی ايک دستاويز ہے۔ بورڈ سے منظوری کے ف

 لوگوں کيلئے دستياب کردے گا۔ اے ڈی بی نجی شعبے کی RRPsحلقے کی 
RRPs کی ايک مختصر کردہ شکل بورڈ کی منظوری ہونے پر لوگوں کے لئے 

دستياب کرے گا۔ اس ميں خفيہ معلومات، اور اے ڈی بی کی منصوبے کے بارے 
 ہيں کيا جائے گا۔ميں تشخيص يااس معاملے سے متعلقہ خطرے کو شامل ن

                                                 
 ميں 127 اور 126 پاس رکهنے کا عمل پيراگراف انکشاف کے حق ميں پاليسی کے قياس کے تحت ايسی دستاويزات کو اپنے  22

 درج استثناءکی شقوں پر مبنی ہوگا۔



 
.xiiiمنصوبے کی انتظامی يادداشت  
ہر سرکاری شعبے کے قرضے کے منصوبے يا پروگرام کيلئے منصوبے  91.

کی انتظامی يادداشت ميں ايسی معلومات دی جاتی ہيں جن سے قرض لينے والے، 
 کو منصوبے ADBعمل درآمد کرنے والے ادارے، کام کرنے والی ايجنسی، اور 

 منظوری ہونے پر منصوبے کی ADBسے متعلق اجازت ملتی ہے۔ کو چالنے 
 انتظامی يادداشت لوگوں کيلئے مہيا کرے گا۔

 
.xivسماجی اور ماحولياتی نگرانی کی رپورٹيں  
قرض کے معاہدے کيلئے يہ بهی ضرورت ہوسکتی ہے کہ منصوبے يا  92.

ار کی جائيں۔ پروگرام کے عمل کے دوران بعض سماجی اور ماحولياتی رپورٹيں تي
 سماجی اور ماحولياتی ADB کو پيش کی جائيں گی ADBجيسے ہی يہ رپورٹيں 

 چاہے گا کہ نجی ADBنگرانی کی يہ رپورٹيں لوگوں کے لئے دستياب کردے گا۔ 
شعبے کے تعاون کنندگان سماجی اور ماحولياتی نگرانی کی رپورٹيں متاثرہ لوگوں 

يں جب مقامی طور پر متاثرہ لوگوں کے لئے دستياب کريں۔ اس طرح کی رپورٹ
 کے سامنے پيش ہوتے ہی انہيں عوام کے لئے ADBکيلئے کهول دی جائيں گی تو 

 دستياب کرديا جائے گا۔
 
.xvميں تبديلياںؤ منصوبوں اور پروگراموں کے پهيال  
.93 ADB اپنے بورڈ کو پيش کی گئی دستاويزات، جو کسی منصوبے يا پروگرام 

ڑی تبديليوں سے متعلق ہوں، لوگوں کيلئے اس وقت دستياب کرے  ميں بؤکے پهيال
 گا جب بورڈ ان تبديليوں کی منظوری دے گا۔

 
.xviحصہ جاتی اجراءپر پيش رفت کی رپورٹيں  
.94 ADB کثير حصہ جاتی سرکاری شعبہ کے پروگرام ميں قرضوں کے 

نتظاميہ کی معامالت سے متعلق حصہ جاتی اجراءپر پيش رفت کی رپورٹ بورڈ يا ا
 منظوری کے بعد لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔

 
.xviiمنصوبے، تکنيکی امداد اور پروگرام کی تکميل کی رپورٹيں  
.95 ADB منصوبے، تکنيکی امداد اور پروگرام کی تکميل کی رپورٹيں لوگوں 

کيلئے اس وقت دستياب کرے گا جب وہ بورڈ کو پيش کی جائيں گی۔ نجی شعبے 
کی تکميلی رپورٹ ميں اس کے ترقياتی مقاصد کے حصول کے کے منصوبے 

 بارے ميں بتايا جائے گا۔
 
-dحکمت عمليوں، پروگراموں اور منصوبوں سے متعلق ديگر معلومات  



.iکارروائيوں کی جانچ  

.96 ADB اپنی کارروائيوں کی جانچ کی ايک فہرست، جن کی منصوبہ بندی اس 
کے دسمبر ميں لوگوں کے لئے دستياب کرے سال کيلئے کی گئی ہو، پچهلے سال 

  کا معيار بهی عوام کو مہيا کيا جائے گا۔ؤگا۔ جانچ کيلئے چنا
.97 ADBپروگرام / منصوبے:  باقاعدگی سے مندرجہ ذيل رپورٹيں تيار کرتا ہے

کی کارکردگی کی جانچ پڑتال کی رپورٹيں، تکنيکی امداد کی کارکردگی کی جانچ 
رات کی جانچ ، ملک کے امدادی پروگرام کے جائزے، حلقہ پڑتال کی رپورٹيں، اث

 يہ ADBجاتی امدادی پروگرام کے جائزے، اور خصوصی جانچ اور جائزے۔ 
جائزے کی رپورٹيں اس وقت لوگوں کيلئے دستياب کرے گا جب انہيں انتظاميہ اور 

ہو ميں بحث )DEC(بورڈ کو بهيجا جائے گا۔ اگر رپورٹ پر ترقياتی افاديت کميٹی 
 ہفتے کے اندر 2 اس کميٹی کی کارروائی کا خالصہ بحث ہونے کے ADBتو 

لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔ انتظاميہ يا کارروائيوں کی جانچ کے محکمے کی 
 ان کو بهی لوگوں کيلئے ADBطرف سے کوئی رد عمل جمع کرائے گئے تو 

 مکمل ہونے پر پيش کرے گا۔
.98 ADBهی تيار کرتا ہے۔ سرگرميوں کے ساالنہ  جانچ کی ساالنہ رپورٹيں ب

جائزے ميں کارکردگی کو جانچنے کی سرگرميوں، اور کارروائيوں کی جانچ کے 
محکمے کے مرتب کردہ نتائج کا خالصہ شامل ہوتا ہے۔ قرض اور تکنيکی سرمايہ 

 کی سرمايہ ADBکاری کی کارکردگی کی ساالنہ رپورٹ ايک دئيے گئے سال ميں 
 ايسی جانچ کی ساالنہ رپورٹيں ADBگی کاجائزہ پيش کرتی ہے۔ کاری کی کارکرد

DECميں بحث ہونے کے بعد لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔  
 
.iiمشترکہ سرمايہ کاری کی معلومات  
سرکاری شعبے کے وہ منصوبے جن ميں کمرشل مشترکہ سرمايہ کاری کی  99.

ک بار لوگوں کو  ہر تين ماہ ميں ايADBضرورت ہو ان کے سہ ماہی خالصے 
 - سرکاری مشترکہ سرمايہ کاری پر معلومات مہيا کرے گا ADBدستياب کرے گا۔ 

جيسا کہ کسی بهی دئيے گئے تکنيکی امداد يا سرمايہ کاری کے منصوبے کی اہم 
 ميں مہياہونگی۔ اس طرح کی RRPشرائط ہر متعلقہ تکنيکی امداد کی رپورٹ يا 

 ADBنون اور مالياتی معاہدات کو بهی سرکاری مشترکہ سرمايہ کاری کے قا
درخواست وصول ہونے پر مہيا کرے گا بشرطيکہ شريک سرمايہ کار کو اس پر 

 اور کسی بهی باہمی يا بہت سے سرمايہ کاروں کے ADBکوئی اعتراض نہ ہو۔ 
درميان طے پانے والے چينل معاہدات کو دستخط ہونے کے بعد لوگوں کيلئے 

 اس پر شريک سرمايہ کار کو اعتراض نہ ہو۔ کمرشل دستياب کرے گا۔ بشرطيکہ
 مشترکہ سرمايہ کاری کے معاہدات کو لوگوں کے لئے دستياب نہيں کيا جائے گا۔

 
.iiiبدعنوانی کی روک تهام کی معلومات  



.100 ADB اپنے کاموں ميں دهوکہ دہی يا بدعنوانی کے الزامات کی تحقيقات 
وکہ دہی اور بدعنوانی کے سلسلے ميں  دهADBوقفے وقفے سے کرتا رہتا ہے۔ 

اپنی تحقيقات کے نتائج کی شمارياتی معلومات لوگوں کو دستياب کرے گا۔ اس کے 
عالوہ حساب کتاب کی جانچ پڑتال کے نتيجے ميں اہم سفارشات اور مسائل کو 

ADB کی ساالنہ رپورٹ ميں شامل کيا جائے گا۔ بدعنوانی کے بارے ميں اپنی 
 کے ممبر ADB تحقيقات کے نتائج ADBروئے کار التے ہوئے  کو ب]23[پاليسی

ممالک کی حکومتوں کو بتائے گا۔ ان ميں تحقيقات کے موضوعات کو بهی ظاہر کيا 
 جائے گا اور ان لوگوں کے نام بهی ہونگے جن کو کام کرنے سے روک ديا گيا ہو۔

 
.ivسرکاری شعبے کے منصوبے اور پروگرام کے قانونی معاہدات  
سرکاری شعبہ ميں قرضوں کے معاہدات، منصوبوںکے معاہدات اور انکی  101.

ءسے پہلے شامل ہوا ہو۔ ايسی دستاويزات کو 1995 جنوری ADB 1تراميم جن ميں 
 متعلقہ حکومت کی رضامندی ADBلوگوں کے لئے دستياب کرنے سے پہلے 

 ADB دن کے اندر 30حاصل کرے گا۔ اگر متعلقہ حکومت نے درخواست کے بعد 
 ADBکو ان دستاويزات کے کهولنے سے متعلق اپنے اعتراض سے آگاہ نہ کيا تو 

 دن کے اندر ايسے معاہدات 60کسی درخواست گزار کی درخواست دينے کے 
 درخواست گزار کو دستياب کردے گا۔

.102 ADB سرکاری شعبہ کے قرضوں کے معاہدات، اور منصوبوں کے معاہدات 
پاليسی کے موثر ہونے کی تاريخ کے دوران طے کئے ءاور 1995 جنوری 1جو کہ 

گئے ہوں، اور ان معاہدات ميں کی گئی تراميم کو درخواست وصول ہونے پر 
معاہدات اور تراميم ميں سے خفيہ معلومات منہا کرکے، جيسا کہ متعلقہ حکومت نے 
معاہدات اور تراميم کے بارے ميں مذاکرات کے وقت طے کيا ہو، درخواست کئے 

 نے پر مہيا کرے گا۔جا
.103 ADB سرکاری شعبے ميں قرض کے معاہدات، ايشيائی ترقياتی فنڈ )ADF (

کے عطيہ کے معاہدات، اور منصوبہ کے معاہدات جو کہ پاليسی کے موثر ہونے 
 کے ساته مہيا کرے RRPکی تاريخ کے بعد طے کئے گئے ہوں، اکٹهے اور متعلقہ 

ات منہا کرنے کے بعد، لوگوں کو مہيا کرے  ايسے معاہدات، خفيہ معلومADBگا۔ 
 ان تراميم کے موثر ہونے کے دو ہفتوں کے اندر ADBگا۔ تراميم کی صورت ميں 

 انہيں لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔
 
.vنجی شعبہ کے منصوبے کے قانونی معاہدات  
.104 ADB نجی شعبے کے منصوبوں کی قانونی دستاويزات جن ميں ADB 

 گا۔ين معاہدات ميں کی گئی تراميم کو لوگوں کيلئے دستياب نہيں کرشامل ہو، يا ا
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  ديگر معلومات3.
a -ايشيائی ترقياتی فنڈ کے وسائل کی کارکردگی پر مبنی تخصيص  
.105 ADB گريجوايش پاليسی ايشيائی ترقياتی فنڈ )ADF( کے وسائل کيلئے اہليت

ارکردگی پر مبنی فنڈز مختص ۔ يہ پاليسی اہل ممالک کيلئے، ک]24[کا تعين کرتی ہے
۔ ہر وہ ملک جسے ]25[کرنے کيلئے رہنمائی کے اصول کی وضاحت کرتی ہے

ADF کے وسائل تک رسائی حاصل ہو اس ملک کی کارکردگی کی عددی درجہ 
 لوگوں کو دستياب کرے گا۔ يہ درجہ بندی ملک کی کارکردگی کے ADBبندی 

 پاليسی کے رہنما اصول اور جائزے کی ساالنہ رپورٹ ميں شامل ہوگی۔ ملکی
 ادارے کی جانچ بهی لوگوں کو دستياب کی جائے گی۔

 
b-معاشی اعداد وشمار اور تحقيق  
.106 ADB اپنی ساالنہ رپورٹ کے ساته ساته ايشيائی ترقياتی زاويہ نگاہ، ايشيائی 

ترقياتی زاويہ نگاہ کی اپ ڈيٹ اور اہم مظاہر کو جن ميں معاشی اور سماجی اعداد 
 شمار، تجزئيے اور اندازے شامل ہونگے، لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔و
.107 ADB آن الئن کتابوں، کانفرنس کے مقاالت، رسائل، رپورٹوں، تحقيق اور 

 تجزياتی تحريروں کا ايک ضخيم کيٹالگ لوگوں کيلئے دستياب کرے گا۔
 
.cانتظامی اور ديگر معلومات  
.108 ADBگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا مندرجہ ذيل دستاويزات لو: 

-i ايشيائی ترقياتی بينک کے قائم ہونے کا معاہدہ 
-ii ADBکے ذيلی قوانين  
-iii ADBکے بورڈ آف گورنرز کے ضابطے کے قوانين  
-iv ADBکے بورڈ آف ڈائريکٹرز کے ضابطے کے قوانين، اور  
-v ADB قياتی کے بارے ميں ايشيائی تر) مرکزی دفتر( کے ہيڈکوارٹر

بينک اور جمہوريہ فلپائن کی حکومت کے درميان طے پانے واال 
 معاہدہ

.109 ADBمندرجہ ذيل معلومات لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا : 
(i) ADB کے ممبر ممالک، مختص کيا گيا سرمايہ اور ووٹنگ کی 

 طاقت
)ii( بورڈ آف گورنرز کے ممبران 
)iii(  اور ان کے ووٹنگ گروپبورڈ آف ڈائريکٹرز کے ممبران 
)iv( بورڈ آف ڈائريکٹرز کی کميٹياں اور ان کے ممبران 

(v) ADBکی انتظاميہ اور سٹاف کے سينئر ممبران  
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)vi) ADBکا انتظامی ڈهانچہ  
)vii( اوپر دئيے گئے افراد سے رابطے کی معلومات 

.110 ADB مختلف ممالک کی درجہ بندی ،بورڈ کی منظوری کے بعد، لوگوں 
  علم کيلئے دستياب کرے گا۔کے

.111 ADB بورڈ ميں بات چيت ہونے پر مالی سال کے لئے کام کا پروگرام، اور 
 بجٹ کا خاکہ لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔

.112 ADB اپنے ساالنہ اجالسوں کی کارروائی کا خالصہ ، جس ميں بورڈ آف 
 ہونگی، لوگوں کے علم گورنرز کے فيصلے اور گورنروں کی تقريريں بهی شامل

 بورڈ آف ADB دن کے اندر دستياب کرے گا۔ 60کيلئے ہر ساالنہ ميٹنگ کے 
گورنرز کے فيصلے بهی درخواست کئے جانے پر ڈاک ووٹ کے ذريعے مہيا 

 کرے گا۔
.113 ADBلوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا ) :i ( آنے والے تين ہفتوں

۔ )مسلسل بنيادوں پر(ڈول اور موضوعات، کيلئے بورڈ کے مذاکرات کا ممکنہ شي
)ii ( ہر باقاعدہ بورڈ ميٹنگ کی کارروائی کی روداد، اس کی بورڈ سے منظوری پر

  دن کے اندر اندر۔60اور بورڈ کی ميٹنگ کے 
 لوگوں کے علم کيلئے ADBمکمل بورڈ کيلئے بورڈ کميٹيوں کی رپورٹيں  114.

 رے اور بورڈ بهی منظوری دے۔دستياب کرے گا اگر کميٹی اس کی سفارش ک
 
.dمالياتی معلومات  
.115 ADB عمومی چندے کے وسائل سے متعلق مالی حسابات کی جانچ پڑتال 

کی تفاصيل، ايشيائی ترقياتی فنڈ، تکنيکی امداد کا خصوصی فنڈ، جاپانی خصوصی 
فنڈ اور ديگر فنڈ جو قائم کئے گئے ہوں، بورڈ آف گورنرز کی ساالنہ ميٹنگ سے 

 ہلے لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔پ
بورڈ سے منظوری کے بعد مندرجہ ذيل معلومات لوگوں کے علم کيلئے  116.

 :دستياب کی جائيں گی
(i) ADB کے عمومی چندے کے وسائل، اور خصوصی فنڈز بشمول ہر 

فنڈ کے مالياتی اعداد وشمار کے بارے ميں انتظاميہ کے مذاکرات اور 
 تجزئيے۔

)ii( ختصر کی گئی سہ ماہی مالياتی تفاصيل۔م 
)iii(  ترقی پذير ممبر ممالک کو قرض دينے کے امور کے بارے ميں

 ساالنہ رپورٹ، اور
)iv(  ہر مالی سال کيلئےADBکا بجٹ۔  

.117 ADB سرکاری امداد سے متعلق کوئی بهی دستاويز اس صورت ميں لوگوں 
مارکيٹ کو چالنے والے قوانين اس کے علم کيلئے دستياب کرے گا جب متعلقہ مالی 

 بات کا تقاضا کريں کہ ان کو کسی حکومتی ادارے کے حوالے کيا جائے۔



 
e -روزگار کی معلومات  
.118 ADBلوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا ) :i ( اے ڈی بی کا بنيادی

تنخواہوں کا ڈهانچہ، انتظاميہ اور سٹاف کی تنخواہوں کے درجات اور مراعات کو 
اے ڈی بی کے وسيع مقاصد اور سٹاف کی بهرتی، ) ii(متعين کرنے کا طريقہ کار۔ 

 سٹاف کی بهرتی کيلئے اساميوں کی ADBتربيت وغيرہ کی حکمت عملی۔ 
 ہفتے پہلے لوگوں کے علم کيلئے دستياب 2وضاحت اسامی کے ُپر کئے جانے سے 

کيلئے دستياب کيا  کی انتظامی عدالت کا ہر فيصلہ لوگوں کے علم ADBکرے گا۔ 
 جائے گا جيسے ہی کوئی فيصلہ جاری کيا جائے۔

 
f - ADB26[کار کے تحت تيار کردہ معلومات ہائے کے احتسابی طريقہ[ 

.iمشاورتی مرحلہ  

مندرجہ ذيل معلومات اور ) SPF(منصوبے کا خصوصی سہولت کار  119.
 اس وقت دستاويزات، متعلقہ فريقين کی رضامندی سے، لوگوں کے علم کيلئے

 :دستياب کرے گا، جيسا کہ نيچے وضاحت کی گئی ہے
)i( شکايت کا خط- SPF کی طرف سے شکايت کی اہليت طے کرنے پر 

 اور شکايت کنندہ کی رضامندی کی صورت ميں۔
(ii) SPFجب - کی طرف سے شکايت کی اہليت کا تعين SPF کی طرف 

 سے شکايت کی اہليت طے ہوجائے۔
)iii( مومی خاکہشکايت کا ايک ع- SPF کی طرف سے شکايت کی اہليت 

طے ہوجانے پر اگر شکايت کنندہ شکايت کے خط کو ظاہر کرنے پر 
 آمادہ نہ ہو۔

(iv) SPF کے مشاورتی ) 2003( کی طرف سے محاسبہ کے طريقہ کار
 کے تحت تيار کردہ جائزہ اور جانچ کی 4مرحلے کے اقدام نمبر 

روع ہونے پر، بشرطيکہ اس  ش7 مشاورتی مرحلے کی سٹيج -رپورٹ
يا نجی شعبہ کے تعاون کنندہ کی / ميں شکايت کنندہ، حکومت اور

 مرضی شامل ہو۔
)v(  شکايت ميں اٹهائے جانے والے مسائل کو طے کرنے کيلئے راہ عمل

 اور مشاورتی سلسلے ميں شامل SPFکا ايک عمومی خاکہ جس پر 
 کے شروع 7  مشاورتی مرحلے کی سٹيج نمبر-فريقين راضی ہوں

يا نجی شعبہ کا تعاون / ہونے پر بشرطيکہ شکايت کنندہ، حکومت، اور
 کنندہ اس پر رضامند ہو۔
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)vi(  اوپر دی گئی شقiv ميں جو راہ عمل بيان کی گئی ہے اس پر 
 ايسی رپورٹوں کے انکشاف -عملدرآمد کی صورت حال پر رپورٹيں

مل ميں شريک کے کسی ٹائم ٹيبل کے مطابق جو کہ مذاکرات کے ع
 فريقين کے درميان طے پايا ہو۔

(vii) SPFروز کے اندر 7 فريقين کو دئيے جانے کے - کی حتمی رپورٹ 
يا نجی شعبے کے تعاون کنندہ کی / اور شکايت کنندہ، حکومت، اور 

 رضامندی کی صورت ميں۔
(viii) بورڈ کو پيش کئے جانے پر اور شکايت کنندہ، -نگرانی کی رپورٹيں 

يا نجی شعبے کے تعاون کنندہ کی رضامندی کی / ، اور حکومت
 صورت ميں، اور

(ix)  SPFبورڈ کو پيش کئے جانے پر۔- کی ساالنہ رپورٹ  
 
-iiتعميل کے جائزے کا مرحلہ  
 دن 7تعميل کے جائزے کا پينل، تعميل کے جائزہ کيلئے درخواست ملنے پر  120.

ميں ضروری بنيادی معلومات  جس ]27[کے اندر ايک پريس رپورٹ جاری کرے گا
 تعميل کے جائزہ CRP درخواست کو اہل قرار دے دے تو CRPشامل ہونگی۔ اگر 

کی منظوری پر بورڈ کے فيصلے کے بعد اہليت پر اپنی رپورٹ، بورڈ کا فيصلہ 
 دن کے اندر لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔ اگر 7موصول ہونے کے 

CRP دے، تو  درخواست کو نااہل قرار دےCRP اہليت کے بارے ميں اپنی رپورٹ 
 دن کے اندر لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔ 7بورڈ کو دئيے جانے کے 

CRP جائزے کے دائرہ عمل کو لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔ CRP کو 
 بورڈ کا CRP دن کے اندر 14بورڈ کی طرف سے جائزے کی منظوری ملنے کے 

 حتمی رپورٹ، بشمول انتظاميہ اور درخواست کنندہ کی طر ف  کیCRPفيصلہ اور 
سے ڈرافٹ رپورٹ پر رِد عمل سے متعلق منسلک کی گئی دستاويزات ،لوگوں کے 

 انسدادی CRP دن کے اندر دستياب کرے گا۔ 7علم کيلئے بورڈ کے فيصلے کے 
ف اقدامات کے بارے ميں عملدرآمد پر نگرانی کی رپورٹيں، جو کہ بورڈ کی طر

سے منظور کی گئی ہوں، بورڈ اور ديگر متعلقين کو دئيے جانے پر لوگوں کے علم 
 مہينوں 4 کی ساالنہ رپورٹ ہر سال کے اختتام پر CRPکيلئے دستياب کرے گا۔ 

 کے اندر لوگوں کے علم کيلئے دستياب کی جائے گی۔
 
-gايشيائی ترقياتی فنڈ کی گفت وشنيد سے متعلق معلومات  
.121 ADBطور پر  عام ADF کی کمی کو پورا کرنے اور درميانی مدت کے 

جائزوں کيلئے گفت وشنيد سے متعلق معلومات لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرتا 
                                                 

: ويب سائٹ پر رکها جا تا ہےکی طرف سے جو دستاويزات منکشف کی جاتی ہيں انہيں اس ) CRP(تعميل کے جائزہ پينل   27
http://www.complince.adb.org 



 امداد کنندگان کی ميٹنگ کيلئے غير مالياتی بات چيت کے کاغذات اس ADBہے۔ 
 وقت لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا جب بات چيت کے بارے ميں ايسے

 ہر ADB۔ )يا تقسيم کيئے جائيں گے(کاغذات امداد کنندگان کو دئيے جاتے ہيں 
ميٹنگ کے بعد اس کی کارروائی کا خالصہ بهی مہيا کرے گا۔ امداد کنندگان کی 
رپورٹ بورڈ آف گورنرز کی منظوری کے بعد لوگوں کے علم کيلئے مہيا کی 

 جائيگی۔
 
-h ی ديگر دستاويزاتبورڈ آف ڈائريکٹرز کو پيش کی جانے وال 
جو دستاويزات بورڈ کو معلومات کيلئے يا منظوری کيلئے دی گئی ہوں ليکن  122.

 ايسی دستاويزات کو لوگوں کے علم کيلئے ADBپاليسی ميں ان کا ذکر نہ ہو، 
دستياب کرے گا بشرطيکہ انتظاميہ ايسا کرنے سے نہ روکے اور بورڈ بهی 

 رضامند ہو۔
 

 تثنائ قياسا انکشاف سے اس4-
 ميں معلومات کے انکشاف کے حق ميں 130 اور 127، 126پيراگراف  123.

ADB کے قياس سے متعلق استثناءکو واضح کيا گيا ہے۔ اگر معلومات کو کسی 
دستاويز سے اس لئے نکال ديا جائے کہ وہ معلومات استثناءکے زمرے ميں آتی 

علم کيلئے منکشف نہيں کيا ہيں، يا پاليسی ميں بيان کی گئی معلومات کو لوگوں کے 
يا دستاويز کو لوگوں کے / نکالی گئی معلومات کا حوالہ دے گا اور ADBجاتا، تو 

علم کيلئے دستياب کرے گا بشرطيکہ دی جانے والی معلومات يا دستاويزات خود 
 کسی استثناءکی خالف ورزی نہ کرتی ہو۔

ے جانے کے اصول اگر طلب کی گئی دستاويز کا کوئی حصہ منکشف نہ کئ 124.
تو دستاويز ميں سے کوئی ) استثناءکی فہرست کے حوالے سے(کے تحت آتا ہے 

معلومات جو کہ منکشف نہ کئے جانے کے زمرے ميں نہيں آتی ايسی معلومات 
درخواست کنندہ کو فراہم کردی جائيگی بشرطيکہ ايسی معلومات کو مناسب طريقے 

 سکتا ہو۔کے ساته باقی معلومات سے عليحدہ کيا جا
.125 ADB کسی بهی مماثل موضوع پر بار بار کی جانے والی يا نامناسب 

درخواستوں کی تعميل کرنے يا جواب دينے کا پابند نہيں ہوگا جو کسی ايک ہی فرد، 
 پہلے ہی دے ADBادارے يا گروہ کی طرف سے کی گئی ہوں يا جن کا جواب 

 جہ سے نہيں دی جاسکتيں۔چکا ہو يا بتا چکا ہو کہ متعلقہ معلومات کسی و
 
.aموجودہ معلومات  
اس پاليسی کی کسی دوسری شق سے قطع نظر، مندرجہ ذيل معلومات لوگوں  126.

 :کے علم کيلئے دستياب نہيں کی جائينگی
 کی ADBاندرونی معلومات جن کو اگر منکشف کرديا جائے، تو  -1



يا فيصلہ ديانت داری پر سمجهوتہ ہو يا ايسا امکان ہو۔ يا مذاکراتی 
سازی کے عمل اور خياالت کا اور معلومات کا بے الگ تبادلہ اس 
سے متاثر ہوتا ہو۔ اس ميں اندرونی دستاويزات، معاہدات، اور اسی 
طرح کی ديگر خط وکتابت شامل ہوسکتے ہيں جو کہ ڈائريکٹرز، ان 
کی جگہ کام کرنے والوں، ڈائريکٹروں کے مشيروں، انتظاميہ کے 

 کے ماہرين کو بهيجی گئی ہو ADBے سٹاف اور  کADBممبران، 
 يا ان کی طرف سے بهيجی گئی ہو۔

2- ADB اور اس کے ممبران يا دوسرے اداروں کے درميان جن سے 
ADB تعاون کرتا ہے ان کے درميان مذاکراتی عمل يا فيصہ کرنے 

کے عمل سے اخذ کردہ معلومات يا ان کے درميان تبادلہ کئے گئے 
ئے تيار کردہ معلومات۔ اگر ايسی معلومات منکشف معلومات يا ان کيل

کردی جائيں تو ايسا ہوجائے يا ايسا ہونے کا امکان ہو کہ اس سے 
ADB کے مذاکراتی عمل يا فيصلہ کرنے کے عمل ميں ADB اور 

اس کے ممبران کے درميان اور دوسرے اداروں کے درميان جن سے 
ADBتے کا خدشہ ہو۔  تعاون کرتا ہے انکی ديانت داری پر سمجهو

اس سے بے الگ تبادلہ خيال اور خط وکتاب ميں رکاوٹ پيدا ہوتی ہو 
خاص طور پر ترقی پذير ممبر ممالک کے ساته پاليسی کے مذاکرات 

 کے حوالے سے۔
کوئی معلومات جو کہ اس اعتماد کے ساته حکومت يا بين االقوامی  -3

ے ادارے سے لی گئی ہوں کہ اگر وہ منکشف ہوگئيں تو اس س
ADB کے تعلقات اس فريق کے ساته واقعتا خراب ہوجائينگے يا ايسا

 ہونے کا امکان ہو۔
ڈائريکٹروں، ان کے متبادل کام کرنے والوں، ڈائريکٹروں کے  -4

مشيروں، انتظاميہ کے ارکان، اے ڈی بی کے سٹاف اور مشيران کے 
انفرادی ريکارڈ، بشمول شرائِط روزگار، کارکردگی کے جائزے، 

يکل معلومات۔ نيز اندرونی اپيل کے نظام اور تحقيقات کی ذاتی ميڈ
روداديں فراہم نہيں کی جائينگی، تاہم ان ميں سے صرف وہ معلومات 
فراہم کی جائينگی جن کے بارے ميں عملے کے قواعد اور بورڈ آف 

 ڈائريکٹرز کے قواعد وضوابط کے تحت اجازت ہو۔
5- ADBں،  کے مستقبل کے قرضہ جات، مالياتی اندازوADB کے 

خزانے کے کاموں کيلئے انفرادی سرمايہ کاری کے فيصلوں کے 
 اعداد وشمار، اور قرضے کی تشخيص۔

 قرضے کيلئے ملک کا اہل ہونا اور قرضے کی درجہ بندی کا تجزيہ۔ -6



 113۔ ليکن پيراگراف ]28[بورڈ آف ڈائريکٹرز کی ميٹنگ کی کارروائی -7
 ميں 67 اور 65اگراف ميں درج کی گئی ميٹنگ کی کارروائی اور پير

 درج کئے گئے خالصے اس سے مستثنیٰ ہونگے۔
 کو مہيا کی گئی معلومات جن کو ADBکسی فريق کی طرف سے  -8

منکشف کرنا، نقصان ِدہ ہو، يا امکان ہو کہ نقصان ِدہ ہوگا، اس پارٹی 
 يا مسابقتی حيثيت کيلئے۔/ کے کاروباری مفادات، مالياتی مفادات، اور

 معلومات۔خفيہ کاروباری  -9
حصول کے عمل سے متعلق معلومات، بشمول پری کواليفکيشن کی  -10

معلومات جو کہ امکانی بولی لگانے والوں نے جمع کرائی ہوں، 
 تجاويز يا قيمتوں کا اعالن۔

ايسی معلومات جس کے منکشف کرنے سے کسی فرد کی زندگی،  -11
 صحت يا تحفظ کو خطرہ ہو يا ايسا ہونے کا امکان ہو۔

ات جن کے منکشف ہونے سے انصاف کے عمل کو ايسی معلوم -12
 نقصان پہنچے يا ايسا ہونے کا امکان ہو۔

ايسی معلومات جو وکيل اور اس کے موکل کے حق کے زمرے ميں  -13
 آتی ہيں يا جن کا منکشف ہونا تفتيش کے عمل کو متاثر کرسکے۔

 بدعنوانی کے کسی الزام کا سبب۔ -14
قرار ديئے ) بليک لسٹ(ل انسداد بدعنوانی کی پاليسی کے تحت نا اہ -15

 گئے لوگوں کے نام يا وہ جو کہ زير تفتيش ہوں۔
آڈيٹر جنرل کے دفتر کی طرف سے تيار کردہ حساب کتاب کی جانچ  -16

منصوبے ( کے بيرونی آڈيٹر کی رپورٹيں ADBپڑتال کی رپورٹيں يا 
 ۔)ميں حصول سے متعلق حساب کی جانچ پڑتال اس سے مستثنیٰ ہوگی

 کے منکشف کرنے سے کسی ممبر کے دفاع يا ايسی معلومات جن -17
 قومی سالمتی کو نقصان پہنچے يا ايسا ہونے کا امکان ہو۔

ايسی مالياتی معلومات جن کے منکشف کرنے سے کسی ممبر ملک  -18
کی حکومت کی اپنی معيشت کو چالنے کی صالحيت متاثر ہوتی ہو يا 

 ايسا ہونے کا امکان ہو۔
 کی صورت ميں الگوشدہ قوانين ايسی معلومات جن کے منکشف ہونے -19

بشمول حق اشاعت کے قوانين کی خالف ورزی ہوتی ہو يا ايسا ہونے 
 کا امکان ہو۔

 
.bتاريخی معلومات  
.127 ADB سال بعد درخواست 20 تاريخی معلومات کو ان کے جاری ہونے کے 

                                                 
ايشيائی ترقياتی بينک اپنے بورڈ کی ہر رسمی ميٹنگ کا تحريری احوال تيار کرتا ہے۔ ان کو ايشيائی ترقياتی بينک کے   28

 دستاويزاتی ذخيرے ميں رکها جاتا ہے۔



 :پر دستياب کرے گا، مندرجہ ذيل معلومات اس سے مستثنیٰ ہونگی
و وکيل اور اس کے موکل کے حق کے زمرے ميں ايسی معلومات ج -1

 آتی ہوں يا جن کا منکشف کرنا تفتيش کے عمل کو متاثر کرسکے۔
2- ADB کو اس اعتماد کے ساته مہيا کی گئی معلومات کہ ان کو 

 اور ADBمنکشف نہيں کيا جائے گا۔ يا جن کے منکشف ہونے سے 
راب ہوں دوسرے فريقين، جنہوں نے معلومات دی ہوں، کے تعلقات خ

يا اس کا انديشہ ہو۔ يا ايسی معلومات جو کسی قانون يا قانونی معاہدے 
 کو توڑنے کا سبب بن سکيں۔

 بدعنوانی کے کسی الزام کا سبب۔ -3
ان لوگوں کے نام جن کو انسداد بدعنوانی کی پاليسی کے تحت نااہل  -4

قرار ديا گيا ہو۔ يا اس ضمن ميں ان کی تحقيقات کی گئی ) بليک لسٹ(
 ۔ہوں

ايسی معلومات جن کا منکشف کرنا کسی ممبر کے دفاع يا قومی  -5
 سالمتی کو متاثر کرے يا ايسا ہونے کا امکان ہو۔

ايسی معلومات جن کے منکشف ہونے سے کسی قانون کی خالف  -6
 ورزی ہوتی ہو بشمول اشاعتی حق کا قانون۔

ڈائريکٹروں، ان کے متبادل کام کرنے والوں، ڈائريکٹروں کے  -7
انتظاميہ کے ارکان، اے ڈی بی کے سٹاف اور مشيران کے مشيروں، 

انفرادی ريکارڈ، بشمول شرائِط روزگار، کارکردگی کے جائزے، 
ذاتی ميڈيکل معلومات۔ نيز اندرونی اپيل کے نظام اور تحقيقات کی 
روداديں فراہم نہيں کی جائينگی، تاہم ان ميں سے صرف وہ معلومات 

ميں عملے کے قواعد اور بورڈ آف فراہم کی جائينگی جن کے بارے 
 گورنرز کی قراردادوں کے تحت اجازت ہو۔

 تجارتی راز۔ -8
ايسی مالياتی معلومات جن کے منکشف ہونے سے کسی ممبر ملک  -9

کی حکومت کی اپنی معيشت کو چالنے کی صالحيت متاثر ہو يا ايسا 
 ہونے کا امکان ہو۔

متاثر ہو يا ايسی معلومات جن کے منکشف کرنے سے انصاف کا عمل  -10
 ايسا ہونے کا امکان ہو۔

 
اجراءکے وقت جو معلومات لوگوں کے علم کيلئے دستياب نہيں ہيں، ليکن  128.

اگر پاليسی کے تحت ايسی معلومات تيار کی گئی ہوں تو لوگوں کو دستياب ہونگی، 
ADB کے اختيار ميں ہوگا کہ پاليسی کی شرائط اور قواعد وضوابط اور استثنائات 
 ت اسے لوگوں کو درخواست پر مہيا کرے۔کے تح

 



.129 ADB ميں درج معلومات 127اور پيراگراف ) 2(اور ) 1(126 پيراگراف 
 واضح کردے کہ ان معلومات کے منکشف کرنے ADBمنکشف کرسکتا ہے اگر 

ميں عوامی مفاد زيادہ ہے اس نقصان کے مقابلہ ميں جو کہ ان معلومات کے 
 سے ADB يا اگر کوئی ممبر ملک ايسا کرنے کی منکشف کرنے سے ہوسکتا ہے۔

 126 پيراگراف ADBدرخواست کرے کہ وہ اپنے قوانين کے مطابق ايسا کرے۔ 
ميں درج کوئی ديگر معلومات کو بهی منکشف کرسکتا ہے اگر وہ اس بات کو 
واضح کردے کہ ان معلومات کے منکشف کرنے ميں عوامی مفاد اس نقصان سے 

 معلومات کے منکشف کرنے کی صورت ميں ہوسکتا ہے يا اگر زيادہ ہے جو کہ ان
 سے درخواست کرے کہ وہ اپنے قوانين کے مطابق ايسا ADBکوئی ممبر ملک 

 ۔]29[کرے
 ميں درج کوئی 126 پيراگراف ADB سے قطع نظر، 129تاہم پيراگراف  130.

 نے کسی فريق سے واضح قانونی ADBاگر ) i(معلومات منکشف نہيں کرے گا، 
وعدہ کيا ہو کہ وہ اس فريق کی مرضی کے بغير ان معلومات کو ظاہر نہيں کرے 

اگر معلومات کا منکشف کرنا کسی بهی مروجہ قانون کے تحت منع کيا ) ii(گا، يا 
 گيا ہو۔

 
-viعمل درآمد کے لئے انتظامات  
-Aکردار اور ذمہ دارياں  
 کيساته مل ADBتماد اور اس پاليسی کا مقصد يہ ہے کہ متعلقہ لوگوں کے اع 131.

کر کام کرنے کی صالحت ميں اضافہ کيا جائے۔ اے ڈی بی کے تمام محکمے اور 
 انتظاميہ اور ADBدفاتر اس پاليسی پر عمل درآمد کے سلسلے ميں جوابدہ ہونگے۔ 
 :سٹاف کے مخصوص کردار اور ذمہ داريوں کا خاکہ درج ذيل ہے

 
  انتظاميہ1-
قات کو مضبوط بنانے کے سلسلے ميں اپنی وابستگی کا انتظاميہ بيرونی تعل 132.

مظاہرہ کرے گی، اس سلسلے ميں ذرائع ابالغ اور بيرونی ناظرين کے ساته اپنے 
تعلقات ميں گہرائی پيدا کی جائے گی۔ اور بيرونی تعلقات کی سرگرميوں ميں 

ميٹی بهرپور حصہ لينے کيلئے تمام سٹاف کی حوصلہ افزائی کی جائيگی۔ انتظامی ک
 کے بيرونی تعلقات کے بارے ميں ADBکی باقاعدہ ميٹنگز کے ذريعے انتظاميہ 

 ترجيحات اہم پيغامات تک رسائی کے مواقع کی وضاحت اور تجديد -نقطہ نظر
کرے گی۔ اور زيادہ سے زيادہ اثرات کو يقينی بنانے کيلئے عمل درآمد کی رہنمائی 

 موثر اندرونی ابالغ کو بهی ترقی اور نگرانی کرے گی۔ انتظاميہ ايک کهلے اور
دے گی تاکہ اس بات کو يقينی بنايا جائے کہ ہر سطح پر سٹاف کو انتظاميہ کے 

                                                 
ر، ايسی معلومات کے حصول کيلئے درخواست ہوسکتی ہے جس سے ۔ اس کا محرک، مثال کے طور پ“عوامی مفاد کا اہم ہونا”  29

 کوئی بہت پريشان کن عوامی تحفظ يا ماحول سے متعلق خطرہ منکشف ہوتا ہو۔



 نظريات اور حيثيت کا ادراک ہو۔
 
  تمام شعبے اور دفاتر2-
.133 ADB کے تمام شعبے اور دفاتر اس پاليسی پر عمل درآمد کے ذمہ دار 

ہم رابطہ کار، شعبوں اور دفاتر کے  کے تمام اADBہونگے۔ اس سلسلے ميں 
سربراہان، بيرونی حاضرين کے ساته فعال انداز ميں رابطہ اور بات چيت کرينگے۔ 

 کی ترغيبات اور مقاصد ADB کے بيرونی تعلقات کو مضبوط کرنے، ADBاور 
کی سمجه بوجه کو بڑهانے، اور ادارے کے اوپر متعلقہ لوگوں کا اعتماد پيدا کرنے 

وں ميں رہنما کا کردار ادا کرينگے۔ عملياتی محکموں کا سٹاف کيلئے کوشش
منصوبے سے منسلک مخصوص متعلقہ افراد کے ساته رابطے اور بات چيت ميں 
اہم کردار ادا کريگا اور اس بات کو يقينی بنائے گا کہ ابالغ کی تمام ضروريات 

ی، نجی اور غير پوری ہوں۔ اس بات کو يقينی بنانا بهی ان کا مقصد ہوگا کہ سرکار
اس پاليسی سے ) جن کے ساته مل کر وہ کام کرتے ہيں(منافع بخش حلقوں کے لوگ 

 سے معلومات حاصل کرنے کے بارے ADBباخبر ہوں اور اس پاليسی کے مطابق 
 ميں لوگوں کے حق سے بهی يہ لوگ باخبر ہوں۔

 
 )OER( بيرونی تعلقات کا دفتر 3-
بشمول رہائش پذير (تمام محکمے اور دفاتر  کی انتظاميہ اور ADBاگرچہ  134.

اس پاليسی پر عملدرآمد کے ذمہ دار ہيں، اس پاليسی پر ) مشن اور نمائندہ دفاتر
 کی ہوگی۔ OERعملدرآمد اور اس کے مسلسل اطالق کی مجموعی ذمہ داری 

بيرونی تعلقات کے بارے ميں خوب مربوط طريقہ ہائے کار کو يقينی بنانے کيلئے 
 کے اندر بيرونی ADB ميں ضم کرديا جائے گا۔ OERدفاتر کا کام بهی نمائندہ 

انتظام کيلئے موثر تعلقات ميں بہتری النے کيلئے اور وسيع تر ذمہ داريوں کے 
OER کا درجہ ايک محکمے کے طور پر بڑهاديا جائے گا اور يہ محکمہ انتظاميہ 

اندر رہتے ہوئے اس کی قريبی رہنمائی کے تحت کام کرے گا۔ دستياب وسائل کے 
کے اثر کو زيادہ سے زيادہ کرنے کيلئے، محکمہ اپنے کردار کی بہترين وضاحت 
کرے گا اور اس پاليسی ميں بيان شدہ نئی حکمت عملی کی ہدايات کے مطابق اپنے 

 کام کی ترجيحات نہايت محنت سے متعين کرے گا۔
يلی الئحہ عمل  ايک تفصOER ماہ کے اندر 3اس پاليسی کی منظوری کے  135.

مرتب کرے گا اور نگرانی کا طريقہ کار وضع کرے گا تاکہ يہ حکمت عملی 
بيرونی تعلقات کے شعبے کی رہنمائی کرے اور اس پر عملدرآمد کی تشخيص 

 کرے۔
 
.aانکشاف  
.136 OER تمام ) انفو يونٹ( ميں نيا عوامی معلومات اور انکشاف کا يونٹADB 



ر اس پاليسی کی تشريح کرے گا۔ اس کے ساته ساته يہ محکموں کو ہدايات دے گا او
يونٹ پاليسی کی انکشاف سے متعلق ضروريات کی نگرانی بهی کرے گا۔ انفو يونٹ 
عملياتی سٹاف کيلئے پاليسی کی انکشاف سے متعلق ضروريات کے بارے ميں 
الزمی تربيت وضع کرے گا اور اس پر عمل کرائے گا۔ اس کے ساته ساته يہ يونٹ 

لرٹ سسٹم اور سٹاف کی مراعات بهی تيار کرے گا تاکہ اس امر کو يقينی بنايا ا
 اس پاليسی کی تعميل کر رہا ہے۔ حکمت عملی کيلئے ابالغ کے ADBجائے کہ 

منصوبے، پروگرام اور پراجيکٹ تيار کرنے ميں يہ يونٹ عملياتی محکموں کی مدد 
کے کام ميں براہ ) PDAC(کرے گا۔ يہ يونٹ عوامی انکشاف کی مشاورتی کميٹی 

 کو نگرانی PDACراست تعاون کرے گا۔ اور پاليسی پر عملدرآمد کی پيش رفت پر 
۔ انفو يونٹ اے ڈی بی کی تيار )151ديکهئے پيراگراف (کی رپورٹيں پيش کرے گا۔ 

کردہ عملياتی دستاويزات کی فہرست کی با قاعدگی سے تجديد کرے گا اور عوام کو 
بارے ميں باخبر رکهے گا جو کہ لوگوں کے علم کيلئے دستياب ان دستاويزات کے 

کی جائيں گی۔ اس پاليسی کی ضروريات کے مطابق يہ يونٹ درخواستوں کی 
 نگرانی کا ايک نظام بهی قائم کرے گا۔

.137 OERميل کا ايک اطالعاتی نظام قائم کرے گی جو کہ - کی انٹرنيٹ ٹيم ای
 کو اس بات کی نشاندہی کرنے ميں مدد کرے گا انٹرنيٹ استعمال کرنے والے لوگوں

کہ وہ کس قسم کی معلومات کے حصول ميں دلچسپی رکهتے ہيں۔ جونہی متعلقہ 
 دستاويزات دستياب ہونگی تو لوگوں کو ای ميل الرٹ سے آگاہ کيا جائيگا۔

.138 OER اے ڈی بی کے سٹاف ميں شفافيت کے طور طريقوں کی حوصلہ 
علومات کو بہت تيزی کے ساته ايک دوسرے تک پہنچانے افزائی کرے گا تاکہ م

 کيلئے مراعات تيار کی جاسکيں۔
 
.bترجمہ  
 ماہ کے اندر، دلچسپی رکهنے والے متعلقہ 6اس پاليسی کی منظوری کے  139.

افراد کے صالح مشورے سے انفو يونٹ ترجمے کا ايک ڈهانچہ تيار کرے گا۔ 
 ADBخاکہ ديا جائے گا جن کے تحت ترجمے کے اس ڈهانچے ميں ان ذرائع کا 

کے عالوہ )  کی عملی زبان ہےADBجو کہ (دستياب معلومات کا دائرہ، انگريزی 
 دوسری زبانوں تک پهياليائے گا۔

 ADB کے اندر ترجمے کے کام کو مربوط بنائے گا، تمام ADBانفو يونٹ  140.
ر کرے گا، اور ميں ہونے والے ترجمے کے ا ہم کاموں کا ايک مرکزی ريکارڈ تيا

 کے ممبران کی جانب سے ADBان مترجمين کی ايک ڈيٹابيس قائم کرے گا جو کہ 
 استعمال ہونے والی زبانوں پر دسترس رکهتے ہوں۔

 
.cعوامی ابالغ کے پاليسی کتابچے  
او ای آر سٹاف کيلئے ايک عوامی ابالغ کا پاليسی کتابچہ تيار کرے گا جس  141.



ی کيلئے قدم بہ قدم طريقہ ہائے کار درج کئيے  سٹاف کی رہنمائADBميں 
جائينگے۔ جن کی مدد سے وہ عملياتی معلومات اور دستاويزات لوگوں کے علم 
کيلئے مہيا کرسکيں۔ سٹاف کا يہ کتابچہ انتظاميہ اور سٹاف کيلئے آسانی کيساته 

 سے قرضہ لينے والی حکومتوں کی ADBدستياب ہوگا۔ پاليسی پر عملدرآمد کيلئے 
رہنمائی کيلئے اور نجی شعبہ کے منصوبوں کے تعاون کنندگان کيلئے ايک عليحدہ 

 ذرائع ابالغ کی ہدايات کو اپ ڈيٹ کرے گا، تاکہ OERکتابچہ تيار کيا جائے گا۔ 
ذرائع ابالغ کے ساته رابطے کی وضاحت ہوسکے اور اسے مزيد بہتر بنايا 

ديکهئے (ياب ہونگے جاسکے۔ تمام کتابچے لوگوں کی معلومات کيلئے دست
 ۔)68پيراگراف 

 
.dعوامی معلومات کے مراکز کا جال  
 اے ڈی بی کے OERاس پاليسی پر عملدرآمد کے پہلے سال کے دوران  142.

ذخيرہ معلومات کے سلسلے ميں الئبريری پروگرام کے بارے ميں ايک جائزہ تيار 
ے کيلئے ايک  کے عوامی معلومات کے مراکز کا معيار بڑهانADBکرے گا اور 

حکمت عملی مرتب کرے گا۔ عوامی معلومات کے مراکز کيلئے حکمت عملی اور 
  سال کے اندر حتمی شکل دی جائے گی۔2تاريخ کے موثر پروگرام کو پاليسی کی 

 کی طرف سے معلوماتی مراکز کا قيام يا ان ADBاس حکمت عملی ميں  143.
 ساته اشتراک عمل شامل ہوسکتا کے قيام کيلئے ديگر بين االقوامی ايجنسيوں کے

ہے۔ اس حکمت عملی ميں ان طريقوں کی نشاندہی بهی کی جائے گی جن کے 
ذريعے سول سوسائٹی کے ادارے مثًال اہم غير سرکاری تنظيميں اور غيرسرکاری 

 کے تعاون سے چلنے والے پروجيکٹس کے بارے ميں ADBتحقيقی ادارے بهی 
 عمال ہوسکيں۔معلومات پهيالنے کے ضمن ميں است

 
  نمائندہ دفاتر اور ہائش پذير مشن4.
 کی ساکه کو برقرار رکهنے ميں اہم ADBنمائندہ دفاتر اور رہائش پذير مشن  144.

کردار ادا کرتے ہيں۔ اس کی وجہ مطلوبہ سامعين سے انکی قربت، ان کی عملياتی 
وہاں کے لوگوں اور معاشی ہنرمندی اور جس عالقے يا ملک ميں ان کا قيام ہوتا ہے 

 کی منفرد ثقافت اور ابالغ کے حقائق کی سمجه بوجه ہے۔
 کے بنيادی رابطہ ADBرہائش پذير مشن اور نمائندہ دفاتر کے سربراہان  145.

کار ہيں۔ ان کو اپنے عالقے يا ملک کے ذرائع ابالغ، رائے ہموار کرنے والے 
نے اور مضبوط  کے تعلق کو بڑهاADBں اور فيصلہ سازوں کے ساته ؤرہنما

 کو چاہئيے کہ عملياتی مہارت، ابالغ کی ADBبنانے کا کام ديا جائے گا۔ 
صالحيتيں اور ان ذمہ داريوں کو نبهانے کيلئے موزوں رويہ رکهنے والے افراد کو 

 بهرتی کرے۔
.146 ADB رہائش پذير مشنوں ميں بيرونی تعلقات کے شعبے سے متعلق عملہ 



۔ بيرونی تعلقات سے متعلق عملہ اپنے اپنے مشن يا ]30[ميں بتدريج اضافہ کرے گا
دفتروں کے سربراہان کو پيشہ ورانہ مدد اور مشورہ دے گا۔ يہ عملہ رہائش پذير 
مشن کی انتظاميہ کی ٹيم کا حصہ ہوگا اور مشن کی تمام سرگرميوں سے مکمل 

کام طور پر آگاہ ہوگا۔ رہائش پذير مشن کے بيرونی تعلقات سے متعلق عملے کے 
اور ذمہ داريوں کی تفصيل اور معياِر اہليت يکساں ہونگے اور ان کو منظم اور 

 مسلسل تربيت بهی مہيا کی جائے گی۔
رہائش پذير مشن کے بيرونی تعلقات سے متعلق عملے کی اہم ذمہ دارياں يہ  147.

 مختلف النوع قسم کے لوگوں اور گروہوں کے ساته تعلق قائم کرنا اور -: ہونگی
 کے سينئر عملے کے ساته ُانکے ميل جول ميں ADBان تعلقات چڑهانا تاکہ پرو

 کے نمائندوں اور ADB مقامی اور بين االقوامی ذرائع ابالغ کی -آسانی ہو، 
 اس پاليسی کے انکشاف والے -معلومات تک رسائی کی باقاعدگی کو يقينی بنانا، 

 -عملے کی مدد کرنا، حصوں پر عملدرآمد کے سلسلے ميں رہائش پذير مشن کے 
پاليسی کی انکشاف سے متعلق ضروريات کی وضاحت کرنے ميں ملک کے اندر 

 انگريزی اور مقامی زبانوں ميں مقامی، قومی اور بين -لوگوں کی مدد کرنا، اور 
 کی دلچسپی کے معامالت کو اکٹها کيا ADBاالقوامی خبروں کی نگرانی کرنا تاکہ 

 جا سکے۔
بادلے کے تسلسل کو بہتر بنانے اور اس کے فوائد کو زيادہ معلومات کے ت 148.

سے زيادہ کرنے کيلئے بيرونی تعلقات کا ايک نيٹ ورک قائم کيا جائے گا جو کہ 
براہ راست ساالنہ (ويڈيو کانفرنس کے ذريعے باقاعدگی سے بات چيت کرے گا 

لقات سے متعلق ۔ اس نيٹ ورک ميں نمائندہ دفاتر کا بيرونی تع)مالقاتيں بهی ہونگی
  شامل ہوگا۔OERتمام عملہ، رہائش پذير مشن اور 

رہائش پذير مشن اور نمائندہ دفاتر دستاويزات کے ترجمے کے سلسلے ميں  149.
ايک دوسرے سے رابطہ رکهيں گے۔ اور جس طرح ضروری ہوا ترجمے کی 

 تصحيح کے عمل کی جانچ کرينگے۔
 
  قرض خواہ يا نجی منصوبے کے سرپرست5.
.150 ADB کے منصوبوں کے حوالے سے معلومات کو منکشف کرنے کی زيادہ 

تر ذمہ داری قرض لينے والی حکومت يا نجی شعبہ کے سرپرست پر عائد ہوگی۔ 
قرض لينے واال عملياتی محکموں کے عملے کے ساته کام کرے گا۔ تاکہ متاثرہ 

 کے افراد کے ساته منصوبے کے بارے ميں بات چيت کرنے کيلئے منصوبے
۔ منصوبے کے )74پيراگراف (عالقوں ميں مرکزی مقامامات مہيا کئے جائيں 

مرکزی مقامات ميں منصوبے اور ملک سے متعلقہ معلومات تک رسائی کيلئے 
ADB کی ويب سائٹ بهی استعمال کی جاسکتی ہے۔ اور پهر يہ معلومات دلچسپی 

                                                 
 رہائش پذير مشنوں کے پاس قومی افسر کی سطح پر بيرونی تعلقات کے 5 ميں سے 20اس وقت ايشيائی ترقياتی بينک کو   30

 )ہوريہ چين، ہندوستان، انڈونيشيا، نيپال اور فلپائنعوامی جم(افسران موجود ہيں۔ 



اہمی کے طريقہ کار رکهنے والے فريقين کو مقامی اور ثقافتی طور پر موزوں فر
 کے ذريعے دی جاسکتی ہيں۔

 
 )PDAC( عوامی انکشاف کی مشاورتی کميٹی 6.
.151 ADB عوامی انکشاف کی مشاورتی کميٹی قائم کرے گا۔ يہ ايک جائزہ کار 

کميٹی ہوگی جو کہ انکشاف سے متعلق پاليسی کی ضروريات کی تشريح، نگرانی 
 OER) سربراہ کے طور پر(ر جنرل  مينجنگ ڈائريکٹPDACاور جانچ کرے گی۔ 

کے پرنسپل ڈائريکٹر، سيکرٹری اور جنرل کونسل پر مشتمل ہوگی۔ يہ کميٹی اپنی 
رپورٹ براہ راست صدر کو پيش کرے گی۔ معلومات حاصل کرنے کيلئے دی جانے 

 کے دوسرے محکموں اور دفاتر سے نامنظور ADBوالی وہ درخواستيں جو 
 ورت کے مطابق جائزے کيلئے طلب کی جائينگی۔ہوچکی ہوں اس کميٹی ميں ضر

.152 PDAC عوامی ابالغ کی پاليسی کے بارے ميں ساالنہ رپورٹ کے ضمن 
ميں بهی اپنا کردار ادا کريگی۔ اس سلسلے ميں کميٹی انکشاف سے متعلق پاليسی 

۔ ساالنہ رپورٹ ميں )162پيراگراف (کے اجزاءپر عملدرآمد کی جانچ کرے گی 
امل ہوگا کہ سال ميں کتنی مرتبہ لوگوں کو معلومات دينے سے انکار ايک خالصہ ش

کيا گيا۔ اس کے عالوہ پاليسی ميں تبديلی کی سفارشات، عملياتی کتابچے، عوام کو 
 کا تنظيمی ڈهانچہ بهی ساالنہ رپورٹ ميں ADBمعلومات کے انکشاف سے متعلق 

 شامل ہونگے۔
 
-Bمعلومات تک رسائی کے طريقے  
 انکشاف فعال 1.
ُان معلومات کيلئے درخواستيں جو پاليسی ميں وضاحت کے مطابق عوام کے  153.

 کو پہنچائی جائينگی۔ تاہم ADBعلم کيلئے دستياب ہوں، زبانی يا تحريری طور پر 
 ميں کيا گيا ہے، ُاس وقت شروع ہونگی 157وقت کی حدود، جن کا ذکر پيراگراف 

صول ہوجائيگی۔ درخواستيں انفو  کو موADBجب درخواست تحريری طور پر 
يونٹ، رہائش پذير مشن، نمائندہ دفتر يا عملياتی محکمے کو آگے بهيجی جاسکتی 

 عملے کا کوئی بهی ممبر دستاويزات کو نہايت تيزی سے اور قابل عمل ADBہيں۔ 
 کی ويب ADBطريقے سے لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرے گا۔ اگر دستاويزات 

ں تو درخواست دہندہ کی اس بارے ميں رہنمائی کی جاسکتی ہے سائٹ پر موجود ہو
 ۔]31[بشرطيکہ درخواست دہندہ آسانی سے انٹرنيٹ تک رسائی حاصل کرسکے

 
  استثناءکی بناءپر معلومات کيلئے درخواستيں2-
وہ معلومات اور دستاويزات جو کہ پاليسی کے تحت لوگوں کے علم کيلئے  154.

                                                 
 کار عوامی ابالغ کے پاليسی سٹاف کتابچے ميں تفصيًال درج کيا جائيگا۔ خرچے کی وصولی کا ايک طريقہ  31



کيلئے درخواستيں تحريری طور پر موصول ہونی چاہئيں دستياب نہ کی گئی ہوں ان 
۔ درخواستيں انفويونٹ، متعلقہ )ای ميل، ڈاک، انٹرنيٹ پر رِد عمل کا فارم، يا فيکس(

رہائش پذير مشن يا نمائندہ دفتر کو آگے بهيجی جاسکتی ہيں۔ ان دفاتر سے رابطہ 
  گا۔کرنے کيلئے تفاصيل کو لوگوں کے علم کيلئے دستياب کيا جائے

 کے تعاون سے کسی ترقی پذير ممبر ملک ADBاگر درخواست کا تعلق  155.
ميں ہونے والی سرگرمی سے ہو، تو متعلقہ عملياتی محکمہ اس بات کا تعين کرے 
گا کہ آيا دستاويز ميں کوئی ايسی معلومات موجود ہيں جو استثناءکے تحت منکشف 

 مناسب ہو اس سلسلہ ميں يہ ۔ جيسا کہ)130 تا 123پيراگراف (نہيں جاسکتيں 
محکمہ حکومت، منصوبے کے تعاون کنندہ يا شريک سرمايہ کار سے بهی مشورہ 
کرسکتا ہے۔ اگر پاليسی ميں دی گئی استثناءکی شقوں کے تحت کسی دستاويز ميں 
دی گئی کوئی معلومات خفيہ تصور کی جائيں تو متعلقہ محکمہ دستاويز کو منکشف 

لومات ُاس ميں سے نکال لے گا۔ تاہم نکالے گئے مواد کا کرنے سے پہلے خفيہ مع
۔ )ساته ہی اس مواد کو نکالنے کی وجہ بهی بيان کی جائيگی(حوالہ ديا جائے گا 

 کے انفو يونٹ کا عملہ پاليسی کی تشريح سے متعلق OERجيسا کہ ضروری ہو 
 دوسرے محکموں کو ہدايات دے گا۔

 
  درخواستوں کی زبان3.
.156 ADB درخواستيں انگريزی يا ممبران کی کسی بهی قومی يا سرکاری  کو

زبان ميں بهيجی جاسکتی ہيں۔ معلومات کيلئے وہ درخواستيں يا دستاويزات جو 
انگريزی کے عالوہ کسی اور زبان ميں ہوں وہ متعلقہ رہائش پذير مشن يا انفو يونٹ 

 کو بهيجی جائيں۔
 
  عمل دينے کيلئے وقت کی حد موجودہ معلومات کيلئے درخواستوں پر رِد4.
.157 ADB جيسا ( پانچ ايام کار کے اندر درخواست ملنے کی اطالع مہيا کرے گا

۔ اس کے بعد جيسے ہی ) ميں وضاحت کی گئی ہے154 اور 153کہ پيراگراف 
 30 درخواست موصول ہونے کے ADBکوئی فيصلہ ہوگا، يا کوئی معاملہ ہوگا، تو 

 يا تو ADBگزار کو مطلع کرے گا۔ اپنے جواب ميں دن کے اندر اندر درخواست 
مطلوبہ معلومات فراہم کريگا يا پهر وہ وجوہات بيان کرے گا جن کی بناءپر 
درخواست کو رد کيا گيا ہو۔ پاليسی کی اس دفعہ کا بهی حوالہ ديا جائے گا جس کے 

ی  جائزہ لی گئی درخواستوں کADBتحت معلومات دينے سے انکار کيا جائے گا۔ 
ايک فہرست، اور ان سے متعلقہ فيصلوں اور وجوہات کو بهی لوگوں کے علم 

 کيلئے دستياب کريگا۔ 
  شکايات5.
اگر درخواست گزار يہ سمجهتا ہو کہ کسی درخواست کو نامناسب طريقے  158.

سے رد کيا گيا ہے يا پهر پاليسی کی تشريح بجا طور پر نہيں کی گئی تو نظرثانی 



 Public:  درخواست مندرجہ ذيل پتے پر لکهی جاسکتی ہےکيلئے ايک تحريری
Disclosure Advisory Committee, Asian Development Bank, 6 
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.159 PDAC کے اندر کسی درخواست کے وصول ہونے کی اطالع  پانچ ايام کار
 درخواستوں پر غور کيلئے ميٹنگ PDACمہيا کرے گا۔ جتنا جلدی ممکن ہوسکا 

 جب ان معلومات پر غور کريگا جنہيں دينے سے انکار کيا گيا PDACکرے گا۔ 
ہے تو پاليسی ميں دی گئی استثناءکی شقوں کو مدنظر رکهے گا اور اس کے ساته 

لوبہ معلومات کے منکشف کرنے ميں عوامی مفاد کو بهی ديکهے گا۔ ساته مط
 تحريری PDACجيسے ہی کوئی فيصلہ ہوگا تو اس کی وجوہات کے بارے ميں 

طور پر درخواست گزار کو مطلع کرے گا۔ ايسا کسی بهی صورت ميں درخواست 
 ايسی تمام درخواستوں، PDAC دن کے اندر کيا جائے گا۔ 30موصول ہونے کے 

ان کی نوعيت اور ان پر کئے فيصلوں کی ايک فہرست تيار کرے گا۔ اور اس 
فہرست کو لوگوں کے علم کيلئے دستياب کيا جائے گا اور کوئی درخواست ملنے 

  ہفتے کے اندر اندر اس کو اپ ڈيٹ کيا جائے گا۔2اور فيصلہ ہونے کے 
 
  تاريخی معلومات کے لئے درخواستيں6.
 کے مطابق 129 تا 127س پاليسی کے پيراگراف تاريخی معلومات ا 160.

درخواست کئے جانے پر دستياب ہوتی ہيں۔ ايسی درخواستيں تحريری صورت ميں 
 Information Resources and: مندرجہ ذيل پتہ پر بهيجی جاسکتی ہيں

Services Section, Asian Development Bank, 6 ADB Avenue, 
Mandaluyong City, 1550 Metro Manila, Philippines , يا ای ميل کے

۔ تاريخی 5020 632 2 63: +يا فيکس نمبر, adblibrary@adb.org: ذريعے
معلومات کے سلسلے ميں بهيجی جانے والی درخواستوں ميں مطلوبہ معلومات کی 
وضاحت ضروری ہے۔ تاريخی معلومات کے حصول کيلئے غير واضح درخواستيں 

 ايسی درخواستوں کے وصول ہونے کی اطالع پانچ ADBقبول نہيں کی جائينگی۔ 
ايام کار کے اندر دے گا۔ اور تاريخی معلومات کے حصول کيلئے درخواستوں کا 

 دن کے اندر ديا جائے گا۔ اگر درخواست ميں بہت زيادہ معلومات کی گئی 30جواب 
 ہوں تو اس مدت ميں اضافہ بهی ہوسکتا ہے۔

 
.Cکارآمد تاريخ اور عبوری دور  
ہوجائے گی۔ ُان سرگرميوں کيلئے جو موثر ءسے 2005 ستمبر 1يہ پاليسی  161.

ابهی شروع نہ ہوئی ہوں يا جنہيں شروع کرنے کی تياری ہو رہی ہو تو ان پر اس 
پاليسی ميں دی گئی انکشاف کی تمام لوازمات الگو ہونگی۔ وہ پاليسياں، حکمت 



ہونے موثر ٹنگ اس پاليسی کے عملياں اور پروگرام جن کی انتظامی جائزے کی مي
کی تاريخ پر مکمل ہوچکی ہو تو ُان کے سلسلے ميں اس پاليسی ميں دی گئی 
انکشاف کی لوازمات صرف جائزوں اور اپ ڈيٹس پر الگو ہونگی۔ وہ منصوبے يا 

ہونے کی تاريخ پر مکمل ہوچکی ہو تو موثر پروگرام جن کی جانچ اس پاليسی کے 
ورڈ کی منظوری سے پہلے، اس پاليسی ميں دی گئی منصوبے يا پروگرام کے ب

انکشاف کی لوازمات اس کی تياری کے مرحلے پر الگو نہيں ہونگی۔ تاہم وہ 
 سال 2تاريخ سے موثر عملدرآمد اور تکميل کے مراحل پر الگو ہونگی۔ پاليسی کی 

  امداد فراہمADB جن پر عمل درآمد کيلئے PIDsکے اندر اندر، تمام منصوبوں کی 
تاريخ موثر کر رہا ہے لوگوں کی معلومات کيلئے پيش ہوچکی ہونگی۔ پاليسی کی 

 کے زير تکميل منصوبوں اور پروگراموں ADBکے پہلے ايک سال کے اندر اندر 
 لوگوں کے علم کيلئے دستياب PIDsکے بارے ميں % 50ميں سے کم از کم 

 ہونگی۔
 
.Dمعائنہ کاری اور رپورٹ سازی  
.162 ADBيسی پر عملدرآمد کی نگرانی کرے گا اور اس کے اثرات کا  اس پال

 اپنی معلوماتی سرگرميوں کے بارے ميں نگرانی کی ADBاندازہ لگائے گا۔ 
رپورٹ کے نتائج اپنی ساالنہ رپورٹ ميں لوگوں کے علم کيلئے پيش کرے گا۔ 

 کی کارکردگی کی تشخيص کا خاکہ ديا گيا ADB ميں اس پاليسی کيلئے 2ضميمہ 
 ے۔ہ
.163 ADB متعلقہ لوگوں کو موقع فراہم کرتا ہے کہ وہ مسائل اٹهائيں، معلومات 

 کے ساته سود مند ADBتک رسائی حاصل کريں اور پاليسی پر عملدرآمد کيلئے 
 ان ADBانداز ميں مل کر کام کريں۔ اگر ايسا کرنے کی درخواست کی جائے تو 

ہوں نے پاليسی پر عملدرآمد سے افراد يا گروہوں کے نام منکشف نہيں کرے گا جن
 متعلق تشويش ظاہر کی ہو۔

 
.Eنظرثانی اور ترميم  
.164 ADB کو اپنی پاليسی کی شقوں کا جائزہ لينے اور ان ميں ترميم کرنے کی 

 کی دوسری پاليسيوں ADBضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ عملدرآمد کے تجربات، 
جگہوں پر ارتقاءپانے والے اور حکمت عمليوں کے جائزوں کے نتائج، اور دوسری 

انکشاف کے عمل کی جهلک ان ميں نظر آسکے۔ وقفے وقفے سے ايسی تبديليوں کو 
 ADBپاليسی ميں شامل کرنے کيلئے لچک کی ضرورت ہوگی۔ اسی کے مطابق 

 بورڈ کی منظوری کے بعد ضرورت ہونے پر اپنی پاليسی ميں ترميم کرسکتا ہے۔
دوسری موجودہ پاليسيوں اور حکمت عمليوں  کی ADBجہاں اس پاليسی نے  165.

کيلئے انکشاف کی نئی ضروريات طے کی ہيں وہاں ايسی پاليسيوں يا حکمت 
 ماہ 6عمليوں کے عملياتی کتابچوں کے حصوں کو اس پاليسی کی منظوری کے 



 کے اندر اپ ڈيٹ کيا جائے گا۔
.166 ADBليکن ايسا  کچه مدت کے بعد جامع قسم کے جائزے کا اہتمام کرے گا۔ 

 سال کے اندر اندر کيا جائے گا۔ اس جائزے ميں 5تاريخ سے موثر اس پاليسی کی 
 دلچسپی رکهنے والے افراد اور تتظيميں فعال انداز ميں مصروف عمل ہونگی۔

 
.viiعملے اور وسائل کے ضمنی مفاہيم  
 کے عملے کے بہت ADBاس پاليسی پر کامياب عمل درآمد کے نتيجے ميں  167.

 ممبران سے توقعات ميں اضافہ ہوگا اور اس ميں اضافی اخراجات بهی شامل سے
 کی طرف سے زيادہ کهلے پن، مکمل انکشاف اور مزيد فعال انداز ADBہونگے۔ 

ميں معلومات کے تبادلے کے ضمن ميں بڑی تبديلی اے دی بی کی اہم ذمہ داری 
ئيوں اورا قدامات کے ہے، اور پچهلے پيراگرافوں ميں نشاندہی کردہ اہم کارروا

ضمن ميں بعض شعبوں ميں اضافی وسائل کی ضرورت ہوگی۔ نئی پاليسی کے عمل 
درآمد پر آنے والے اضافی اخراجات کو ايک سطح پر روکنے کی تمام کوششيں کی 
گئی ہيں۔ ان اخراجات کا بہت قريبی جائزہ ليا جائے گا اور بجٹ کا تعين اسی حساب 

 سے کيا جائے گا۔
 ضروری ADBسا کہ نيچے زيادہ تفصيل کے ساته بيان کيا گيا ہے، جي 168.

وسائل ايک مرحلہ وار طريقے سے مختص کرے گا۔ مجموعی طور پر پيشہ ورانہ 
 پيشہ ورانہ 5.2 عہدے، جو کہ 10افسر کے ) قومی(عملے کا ايک عہدہ، نيشنل 

 امدادی عملے کے سالوں کے برابر ہے۔ اس کی 1.5عملے کے سالوں اور 
۔ پاليسی پر عملدرآمد کے لئے ايک وقت کے ]32[ضرورت قليل المدت سطح پر ہوگی

 ڈالر جبکہ آئندہ کيلئے ہونے والے اخراجات تقريبًا 203,000اخراجات تقريبا 
  ڈالر فی سال کے حساب سے ہونگے۔208,000

 
.Aبيرونی تعلقات  
ن اہم  نئے عہدے ُا8اس پاليسی کی منظوری کے بعد قومی افسروں کے  169.

رہائش پذير مشنوں کو دئيے جائينگے جن کے پاس فی الحال بيرونی تعلقات کی 
، جمہوريہ کرغيز، پاکستان، سری لنکا، ]33[بنگلہ ديش، قازقستان: گنجائش محدود ہے

۔ درميانی مدت ميں بيرونی ]34[)146پيراگراف (تهائی لينڈ، ازبکستان اور ويت نام 
 باقيماندہ رہائش پذير مشنوں کو ADB پيش نظر تعلقات کے مطالبات اور مواقع کے

 موزوں ADBترجيح ديگا اور اسی کے مطابق اضافی عہدے تفويض کرے گا۔ 
رہائش پذير مشنوں ميں عالقائی ذمہ داريوں کے ساته پيشہ ورانہ عملے کے عہدے 

 قائم کرنے کی ضرورت کا بهی جائزہ لے گا۔

                                                 
 ۔ءکيلئے بجٹ ميں شامل کی گئی ہيں2005 اسامياں ايشيائی ترقياتی بينک کے 6پيشہ ور اہلکار کی ايک اور قومی افسر کی   32
 بيرونی تعلقات کا عملہ قازقستان ميں اور وسطی ايشيا کے عالقائی معاشی تعاون پر عوامی ابالغ کا کی ذمہ داری نبهائے۔  33
 ۔30ديکهئے فٹ نوٹ نمبر   34



 افرادی قوت ADBظامات کی بنياد پر بيرونی تعلقات کيلئے نئے تنظيمی انت 170.
کی ضروريات کا مزيد جائزہ لے گا تاکہ پاليسی کے تحت بيرونی حکمت عملی پر 

 اور نمائندہ دفاتر ميں عملے کی ملی جلی صالحيتوں کو OERعملدرآمد ہوسکے۔ 
بہتر بنانے کی گنجائش کا پتہ چاليا جائے گا اور منظور شدہ بجٹ کے اندر رہتے 

ب وسائل کو جہاں ضروری سمجها گيا وہاں دوبارہ مختص کيا جائے گا۔ ہوئے دستيا
قوت ادراک کے بارے ميں سروے کے ايک بار اخراجات اور دوسرے بار بار 
ہونے والے اخراجات کا جائزہ ليا جائے گا مثًال مشن کے سفر، تربيت، اور بيرونی 

وں کيلئے مناسب تعلقات کيلئے ذرائع ابالغ تک رسائی کے اخراجات۔ ان سرگرمي
 وسائل ساالنہ بجٹ کے عمل ميں تالش کئے جائينگے۔

.171 OER ترقی پذير ممبر ممالک ميں کام کرنے والے رہائش پذير مشنوں اور 
ديگر فيلڈ دفاتر ميں عوامی معلومات کے مراکز کے درجے کو بڑهانے کے 

نہ عليحدہ امکانات کا جائزہ لے گا۔ اس سلسلے ميں اخراجات کا ايک موزوں تخمي
 سے بورڈ کے سامنے اليا جائے گا۔

 
.Bمعلومات کا انکشاف  
.172 OER کے قيام ) انفو يونٹ( کے نئے عوامی معلومات اور انکشاف کے يونٹ

کی وجہ سے ضرورت پيش آئے گی کہ پيشہ ورانہ عملے کے ايک عہدے کا اضافہ 
ا جائے۔ انفو يونٹ کيا جائے۔ اور اس کے ساته نيشنل افسر کا ايک عہدہ بهی بڑهاي

پاليسی کی انکشاف سے متعلق ضروريات پر عملدرآمد، نگرانی اور جائزے کا خيال 
رکهے گا۔ اس کے عالوہ ويب ٹيم کو ايک نيا نيشنل افسر کا عہدہ ديا جائے گا جو کہ 

ADB ،کی ويب سائٹ پر مزيد بہت سی دستاويزات مہيا کرنے کيلئے انفو يونٹ 
 OERسرے دفاتر کے ساته باہمی رابطہ کاری کرے گا۔ عملياتی محکموں اور دو

 ڈالر کے بجٹ کی ضرورت 133,000کو پہلے سال کے دوران تربيت کيلئے تقريبًا 
  ڈالر کا بجٹ درکار ہوگا۔20,000ہوگی۔ جبکہ آنے والے ہر سال ميں نگرانی کيلئے 

ے، پاليسی کی ضروريات کے تحت اضافی دستاويزات کو منکشف کرنے کيلئ 173.
متاثرہ لوگوں کے ساته زيادہ بہتر طريقے سے ابالغ کيلئے، متعلقہ لوگوں سے 

 کے ترجمے اور اپ CSPsموصول ہونے والے رِد عمل کو ديکهنے کيلئے، اور 
ڈيٹ کيلئے آپريشنل عملے کی جانب سے اضافی وقت دينے کی ضرورت ہوگی۔ 

رت ہوگی  پيشہ ورانہ عملے کے سالوں کی ضرو5.2عالقائی محکموں کو 
اور اسی )  ڈالر32,500( امدادی عملے کے سالوں کی 1.5اور )  ڈالر960,000(

 ڈالر فی سال کے حساب سے ہونگے۔ 60,000سے منسلک سفری اخراجات 
عالقائی محکموں کو منصوبے کی معلومات کی دستاويزات تيار کرنے کيلئے ايک 

 ڈالر ہر 128,000 ڈالر کی ضرورت ہوگی۔ ترجمے کا خرچہ 70,000وقت ميں 
 ماہ کے اندر ايک فريم 6 پاليسی کی منظوری کے OERسال کے حساب سے ہوگا۔ 

 کی طرف سے ايک خاص طريقے سے ترجمہ کی ADBورک تيار کرے گا تاکہ 



جانے والی دستاويزات کی حد کو بڑهايا جاسکے۔ ترجمے کے فريم ورک ميں 
 ترجمے کا زيادہ جامع ساالنہ بجٹ شامل ہوگا۔

ئی پاليسی کی وجہ سے تاريخی معلومات کی درخواستوں ميں اضافے کا ن 174.
اندازہ لگايا جاسکتا ہے۔ تاہم ايک مستحکم اور کم خرچ الئبريری، ريکارڈ اور 

 دستاويزات کو سنبهالنے کے نظام کے ذريعے يہ معاملہ نمٹ جائے گا۔
.175 ADB کے نئے معلوماتی نظام اور ٹيکنالوجی کی حکمت عملی ii (2004-

 کے کمپيوٹر ADBکے تحت بروقت اور متعلقہ معلومات کی فراہمی کيلئے ) 2009
سسٹم کو دوبارہ ترتيب دے کر مستحکم بنايا جائے گا۔ معلومات کے نئے ذخيرے 
اور معلومات کے حصول کا سسٹم اس وقت حکمت عملی کے تحت تياری اور 

 ذريعے عملياتی منصوبہ بندی کے مراحل ميں ہے۔ توقع ہے کہ اس سسٹم کے
معلومات تک رسائی زيادہ آسان اور زيادہ تيز ہوجائيگی۔ توقع ہے کہ منصوبوں سے 

 کی ويب سائٹ پر فراہم کرنے اور اس تک رسائی ADBمتعلق زيادہ معلومات کو 
کو آسان بنانے سے عملے کا وہ وقت بچايا جاسکے گا جو کہ ابهی معلومات کی 

  ہوتا ہے۔درخواستوں پر کام کرنے ميں خرچ
قرضوں اور تکينکی امداد کيلئے ابالغ کے منصوبوں پر عملدرآمد کے  176.

اخراجات اور متاثرہ لوگوں کے ساته رابطے کا نظام مرتب کرنے کے اخراجات 
منصوبے کی قسم اور جغرافيائی محل وقوع کے لحاظ )  ديکهيں76 تا 74پيراگراف (

ائے گا اور ڈيزائن کے مرحلے پر سے مختلف ہونگے۔ ان اخراجات کو واضح کيا ج
 ہر پروگرام يا منصوبے کے بجٹ ميں شامل کيا جائے گا۔

 
.viiiتعميل کا جائزہ  
.177 ADB کے احتسابی نظام کے مطابق انکشاف کے حوالے سے پاليسی کی 

۔ يہ پاليسی جو کہ پيراگراف ]35[ضروريات تعميل کے جائزے سے مشروط ہونگی
 ہے، انکشاف کی مخصوص ضروريات جو کہ  ميں واضح کی گئی38 تا 28

 ميں واضح کی گئی ہيں اور عمل درآمد کے انتظامات جن کو 130 تا 55پيراگراف 
 کے احتسابی نظام کے تحت ADB ميں واضح کيا گيا ہے، 166 تا 153پيراگراف 

 تعميل کے جائزے کے ساته مشروط ہونگے۔
.ixسفارش  
  ابالغ کی پايسی کی منظوری دے۔صدر سفارش کرتا ہے کہ بورڈ عوامی 178.
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 1ضميمہ 

ديگر کثير الفريقی ترقياتی بينکوں ميں ابالغ اور معلومات کے انکشاف کے 
 رجحانات

-Aديگر کثير الفريقی ترقياتی بينکوں ميں بيرونی تعلقات  
نے حاليہ برسوں ميں زيادہ ) MDBs(ديگر کثير الفريقی ترقياتی بينکوں  1.

چ کے عمل کو آگے بڑهايا ہے۔ اس سلسلہ ميں ان کو اپنی مستعدی کے ساته پہن
انتظاميہ کی وابستگی، اور ذرائع ابالغ اور عوامی تعلقات کے لئے زيادہ عملے اور 
وسائل کی فراہمی سے مدد ملی ہے۔ ترقياتی اداروں کے بارے ميں معلومات سے 

القوامی متعلق بڑهتے ہوئے مطالبات، غير حکومتی تنظيموں کی طرف سے بين ا
مالياتی اداروں کی سرگرميوں کے بارے ميں بڑهتی ہوئی تنقيد، اور امداد مہيا 
کرنے والے ممالک کی طرف سے رعايتی فنڈ کيلئے بڑهتے ہوئے مقابلے جيسے 
معامالت کا براہ راست جواب دينے کيلئے واشنگٹن ميں واقع بينکوں نے اہم اقدامات 

 کئے ہيں۔
 پر مشتمل عملہ بيرونی تعلقات کے کاموں ميں  افراد250ورلڈ بينک کا  2.

مصروف ہے۔ اس کے فيلڈ آفس اس عالقے ميں خاص طور پر سرگرم عمل ہيں، 
) IDB(خصوصًا ايشيا اور بحر الکاہل کے عالقے ميں۔ انٹر امريکن ترقياتی بينک 

نے بهی بيرونی تعلقات کے لئے اپنے وسائل ميں اضافہ کرديا ہے۔ اس کے موجودہ 
 ہے۔ اس کے عالوہ ان کو ماہرانہ مدد بهی ملتی ہے۔ 45ورانہ افراد کی تعداد پيشہ 

نے بيرونی ) IMF(ايک تنقيدی رپورٹ کے جواب ميں، بين االقوامی مالياتی فنڈ 
 تهی بڑها 70ءميں 2000تعلقات سے متعلق پيشہ ورانہ عملے کی تعداد جو کہ سال 

ک، آئی ايم ايف اور بين  کردی ہے۔ ورلڈ بين90 کے آخر تک 2004کر سال 
االقوامی ترقياتی بينک کے دفاتر يورپ اور ايشيا ميں موجود ہيں جو کہ ابالغ اور 

 2عوامی تعلقات کے شعبوں ميں بڑی سرگرمی سے مشغول ہيں۔ اس وجہ سے 
 عشرے پہلے کے مقابلے ميں اب ا نہيں زيادہ بہتر طريقے سے جانا جاتا ہے۔

-Bتی بينکوں ميں معلومات کا انکشاف ديگر کثير الفريقی ترقيا 
معلومات کے انکشاف کے شعبے ميں، کثير الفريقی بينکوں کے اندر  3.

معلومات تک رسائی کا معاملہ بہت دلچسپی اختيار کرگيا ہے۔ اس کی وجہ ترقی 
پذير ممالک ميں کثير الفريقی بينکوں کا نظر آتا ہوا اثر ورسوخ ہے۔ ورلڈ بينک اور 

الياتی فنڈ کے انتظامی بورڈوں کے ووٹوں کا ريکارڈ دستياب نہ ہونے بين االقوامی م
کی انسانی ترقياتی ) UNDP(کی وجہ سے اقوام متحدہ کے ترقياتی پروگرام 

ءميں زور ديا گيا ہے کہ بين االقوامی مالياتی اداروں کے اندر 2002رپورٹ 
 کہ اس کی وجہ ۔ رپورٹ کے آخر ميں کہا گيا ہے“شفافيت کے اہم خالءموجود ہيں”

) يا دلچسپی رکهنے والے دوسرے ممالک کے لوگ(ممبر ممالک کے شہری ”سے 
آئی ايم ايف اور ورلڈ بينک سے متعلق پاليسيوں کے سلسلے ميں انتظامی 



 ۔]1[“ڈائريکٹروں اور اپنی حکومتوں کی جواب طلبی نہيں کرسکتے
جو کہ (ليسياں کثير الفريقی بينکوں کی انکشاف سے متعلق پہلی رسمی پا 4.

ان پاليسيوں ميں حکمت عمليوں، ) ءکے ابتدائی عشرے ميں تيار کی گئی تهيں1990
پروگراموں اور منصوبوں سے متعلق زيادہ تفاصيل کو لوگوں تک پہنچانے کے 
عمل کی حوصلہ افزائی کی گئی تهی۔ تاہم، معلومات کو ظاہر کرنے کے سلسلے 

ود ہيں۔ مزيد يہ کہ پاليسيوں ميں اس بات کی ميں کافی ساری پابندياں اور قيود موج
کوئی گارنٹی نہيں دی گئی تهی کہ مجوزہ سرگرميوں کے بارے ميں معلومات 
منصوبہ کے عالقہ ميں رہنے والے لوگوں کو فراہم کی جائينگی۔ تاکہ وہ منصوبے 
کے ڈيزائن اور عملدرآمد ميں فائدہ مند طريقے سے حصہ لے سکيں۔ اس کا نتيجہ 

ا کہ کثير الفريقی بينکوں نے جيسے ہی انکشاف کی پاليسياں اختيار کيں لوگوں يہ ہو
نے ان کو بہتر بنانے کيلئے مطالبات شروع کردئيے۔ حاليہ برسوں ميں ايسے 
 مطالبات بڑه گئے ہيں اور کچه حکومتوں نے بهی اس سلسلے ميں آواز اٹهائی ہے۔

معلومات کے انکشاف سے متعلق چنانچہ تمام کثير الفريقی بينکوں نے يا تو  5.
پاليسيوں کا جائزہ لے کر انہيں پهيالديا ہے يا پهر وہ تيزی کے ساته يہ کام کر رہے 
ہيں۔ ان نئی پاليسيوں ميں کئی يکساں خصوصيات اور خدوخال موجود ہيں۔ تمام نئی 
پاليسياں، جو کہ اختيار کرلی گئی ہيں يا جو کہ مجوزہ ہيں، وہ عملياتی اور ديگر 
معلومات فراہم کرنے ميں زيادہ مستعد ہيں۔ يہ نئی پاليسياں لوگوں کو فراہم کی جانے 

 اور نوعيت کو بڑهاتی ہيں۔ اور عام طور پر سرکاری ؤوالی معلومات کے پهيال
 کے ذرائع کے طور پر اجاگر کرتی ہيں۔ لوگوں ؤويب سائٹس کو معلومات کے پهيال

يسيوں کو بهی يکساں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ کو معلومات کی فراہمی ميں ان نئی پال
ان ميں قانونی طور پر خفيہ معلومات جيسا کہ قانون مشاورت، کسی دوسرے فريق 
کی طرف سے فراہم کردہ معلومات، کاروبار سے متعلق خفيہ معلومات اور ايسی 
معلومات شامل ہيں جن کی وجہ سے کثير الفريقی بينک اور ممبر ممالک کی 

  تعلقات پر منفی اثرات مرتب ہوسکتے ہوں۔حکومتوں کے
کثير الفريقی بينکوں کی منتخب کردہ انفرادی پاليسيوں کے اہم پہلو درج ذيل  6.

 :ہيں
 

 )AFDB( افريقی ترقياتی بينک 1- 
نے معلومات کے انکشاف کا پاليسی پيپر ) AFDB(افريقی ترقياتی بينک  7.

يں پاليسی کا جائزہ شروع کيا ءم2003 نے AFDBءميں منظور کيا۔ 1997دسمبر 
ءميں ايک نئی پاليسی اختيار کی جس ميں زيادہ شفافيت کو حصہ 2004اور مارچ 
 بنايا گيا تها۔

ءکی پاليسی ميں واضح کيا گيا ہے کہ متعلقہ لوگوں 2004مثال کے طور پر  8.
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کی شموليت اور ان سے مشورے کے عمل کو بڑهانے کيلئے ڈرافٹ عملياتی پاليسی 
يپر اور ڈرافٹ ملکی حکمت عملی کے پيپرز، بورڈ ميں ان پيپروں پر مذاکرات کے پ

 دن پہلے کهول دئيے جائينگے۔ ملکی کارکردگی کے جائزے 50سے کم از کم 
منکشف کئے جاتے ہيں جيساکہ بورڈ آف ڈائريکٹرز کی جانب سے کسی منصوبے 

ی فوری کی منظوری کے بعد کسی منصوبے ميں کئی گئی ضروری تبديليوں ک
 دستاويزاتی تفاصيل کی منظوری دی جاتی ہے۔

نئی پاليسی ميں ساالنہ اجالسوں کی فوری کارروائيوں کو بهی منکشف  9.
کرنے کيلئے کہا گيا ہے۔ اس ميں ملکی ڈائريکٹروں اور حلقہ جاتی محکموں کو 
اختيار ديا گيا ہے کہ وہ دلچسپی رکهنے والے فريق کی جانب سے درخواست دينے 

صورت ميں منصوبے کے بارے ميں اسے تکنيکی معلومات فراہم کرسکتے کی 
 ہيں۔

ترميم شدہ معلومات کے انکشاف کی پاليسی کی منظوری ديتے ہوئے بورڈ  10.
نے ہدايت کی کہ پاليسی کو باقاعدگی سے اپ ڈيٹ کيا جائے تاکہ دوسرے مماثل 

اسکے۔ بورڈ نے خاص اداروں ميں رائج اچهی سرگرميوں کو پاليسی کا حصہ بنايا ج
طور پر بورڈ کی کارروائيوں کے انکشاف سے متعلق دوسرے مماثل اداروں ميں 

 ہونے والی پيش رفت پر نظر رکهنے کی ضرورت پر زور ديا۔
 

 )EBRD( يورپی بينک برائے تعمير نو اور ترقی 2- 
ءميں ايک 2000نے جون ) EBRD(يورپی بينک برائے تعمير نو اور ترقی  11.

 معلومات کی پاليسی منظور کی۔ اگلے سال بينک نے پاليسی پر عملدرآمد عوامی
کے سلسلے ميں ايک ابتدائی جائزے کا اہتمام کيا۔ اس کے نتيجے ميں بورڈ نے ايک 

ءکو 2003 اپريل 29مکمل جائزے کی درخواست کی۔ اس جائزے کے نتيجے ميں 
 ايک ترميم شدہ پاليسی اختيار کی گئی۔

منصوبے کی (منصوبوں سے متعلق منصوبے کے خدو خال نجی شعبے کے  12.
 دن پہلے لوگوں کے علم کيلئے دستياب 30بورڈ کے غور سے ) سمری دستاويزات

کئے جاتے ہيں۔ جبکہ سرکاری شعبے کے منصوبے سے متعلق ايسی دستاويزات 
 دن پہلے لوگوں کے علم کيلئے دستياب کيا جاتا ہے۔ 60کو بورڈ کے غور سے 

نظوری کے بعد ان دستاويزات کو ويب سائٹ پر اپ ٹو ڈيٹ رکها جاتا بورڈ کی م
ہے۔ نجی شعبے ميں ہونے والے کاموں سے متعلق جائزوں کو بهی ويب سائٹ پر 

 رکها جاتا ہے۔
نئی پاليسی کے تحت لوگوں کو ملکی حکمت عمليوں کے کاموں پر تبصرہ  13.

فتوں کا وقت ديا جاتا ہے۔  ہ8کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ انہيں اس سلسلے ميں 
موصول شدہ تبصروں اور ان کے جوابات کے خالصے پر مبنی ايک ضميمہ، 
متعلقہ ملکی حکمت عملی کی ورکشاپ سے پہلے غور کيلئے انتظامی کميٹی اور 
ڈائريکٹروں کو ديا جائے گا۔ بورڈ کی طرف سے ملکی حکمت عملی کی منظوری 



يب سائٹ پر رکها جائے گا۔ پاليسی يہ کے بعد اس ضميمے کو يورپی بينک کی و
بهی واضح کرتی ہے کہ ڈرافٹ حلقہ جاتی پاليسياں لوگوں کے تبصرے کيلئے 

 45ڈائريکٹروں کی بورڈ ميٹنگ سے پہلے ہونے والے مذاکرات کے بعد کم از کم 
 دن کيلئے بينک کے ويب سائٹ پر رکهی جائينگی۔

کی حکمت عمليوں کا عالقائی  کی پاليسی ميں تجرباتی بنياد پر مل2003 14.
زبانوں ميں ترجمہ کرنے پر بهی زور ديا گيا ہے۔ اس کے عالوہ پاليسی ميں يہ بهی 
کہا گيا ہے کہ بينک انکشاف، معائنہ کاری اور ماحول سے متعلق تين بڑی پاليسيوں 

 کا ترجمہ کرے گا۔
ی پاليسی ای بی آر ڈی وہ واحد ايم ڈی بی ہے جو کہ انکشاف سے متعلقہ اپن 15.

 پر عملدرآمد کی ساالنہ رپورٹ اپنی ويب سائٹ پر پيش کرتا ہے۔
 
  يورپی سرمايہ کاری بينک3-
نے معلوماتی ) ای آئی بی( ميں يورپی سرمايہ کاری بينک 2002اکتوبر  16.

پاليسی کا مختصر بيان جاری کيا۔ اس کے ساته ايک کتابچہ بهی تها جس ميں 
ای آئی بی کيسے ابالغ ( بارے ميں بتايا گيا تها منکشف کی گئی اہم معلومات کے

۔ اس کے عالوہ لوگوں کی معلومات تک رسائی کے ) ايک عمومی جائزہ-کرتا ہے
 اور اصطالحات کی تعريف اور ؤقوانين بهی تهے جس ميں ايک ديباچہ ميں پهيال

 انکشاف سے استثناءکے بارے ميں معلومات شامل تهيں۔
کی شق کو اختيار نہيں کيا، تاہم “ انکشاف کے قياس”اگرچہ ای آئی بی نے  17.

وہ معلومات کی ايک مستعد پاليسی کو الگو کرنے کا پابند ہے۔ ”قوانين کہتے ہيں کہ 
اور يہ کہ لوگوں کو اپنی حکمت عملی، پاليسيوں، اور سرگرميوں کے بارے ميں 

 اس معلومات کی فراہمی کے سلسلے ميں اپنی کوششوں کو جاری رکهے گا اور
۔ قوانين ميں يہ بهی واضح کيا گيا ہے کہ ای آئی بی “عمل کو مضبوط بنائے گا

معاہدے ميں شريک فريقين کی رضامندی کے ساته، جہاں پر اور جس حد تک ”
۔ “مناسب ہوا، مکمل شدہ انفرادی کاموں پر بنيادی معلومات بهی جاری کرے گا

 يورپی يونين کا سرمايہ کار ادارہ معلومات کے پاليسی بيان ميں اضافہ کيا گيا ہے کہ
يورپی يونين کی ان متعلقہ پاليسيوں کی بنياد پر ”ای آئی بی اپنی معلوماتی پاليسی کو 

بناتا ہے جو کہ شفافيت، عوامی انکشاف اور ايسے ہی ديگر قوانين کے بارے ميں 
 ۔“ہيں

ورپی يونين معلومات کا پاليسی بيان يہ بهی بتاتا ہے کہ قانونی دستاويزات ي 18.
کی تمام سرکاری زبانوں ميں دستياب ہيں۔ جبکہ مطبوعات کی يورپی يونين کی 

يا غير يورپی يونين زبانوں ميں دستيابی کا دار ومدار بينک کے / زبانوں اور
 عملياتی مقاصد پر ہے۔ ويب سائٹ انگريزی، فرانسيسی اور جرمن زبان ميں ہے۔

 کے بارے ميں قوانين ميں واضح کيا گيا تاريخی مواد سے متعلقہ دستاويزات 19.
  سالوں کے بعد ختم ہوجاتی ہے۔30ہے کہ دستاويزات کی خفيہ حيثيت عام طور پر 



معلومات کے پاليسی بيان ميں واضح طور پر مان ليا گيا ہے کہ لوگ  20.
معلومات کے انکشاف سے متعلق اپنی شکايات، يورپی يونين کے معاہدے کے 

 ب کو پيش کرسکتے ہيں۔مطابق، يورپی محتس
 ميں، معلومات کے پاليسی بيان ميں کسی رسمی ترميم کے بغير، 2004جون  21.

ای آئی بی بورڈ نے ادارے کی انکشاف سے متعلق سرگرميوں ميں کئی مخصوص 
تبديليوںکی اجازت دے دی۔ مثال کے طور پر حساس عہدوں پر الگو ضوابط اب 

رڈ آف ڈائريکٹرز اور آڈٹ کميٹی کا معاوضہ۔ عوام کيلئے دستياب ہيں۔ جيسا کہ بو
 اور اجتماعی ذمہ داری سے متعلقہ ايک نئی رپورٹ۔

  انٹر امريکی ترقياتی بينک4-
 ميں آئی ڈی بی نے انکشاف سے متعلقہ اپنی پہلی پاليسی کی 1994اکتوبر  22.

 ميں اسے آئی ڈی بی کے عملياتی پاليسی کے کتابچے کا 1994منظوری دی۔ نومبر 
 ميں ترميم 2001 ميں اور پهر اپريل 1998حصہ بنا ديا گيا۔ اس کے اندر فروری 

کی گئی۔ مقصد يہ تها کہ عوام کيلئے پہلے سے دستياب شدہ دستاويزات ميں مزيد 
 ميں آئی ڈی بی نے پاليسی کا تجزيہ شروع کيا۔ 2002دستاويزات کا اضافہ ہوجائے۔ 

 ميں 2003ڈيٹ شدہ دستاويز نومبر اس کے نتيجے ميں ايک ترميم شدہ اور اپ 
 سامنے آئی۔

نئی پاليسی نے بينک کی دستاويزات تک رسائی کا ايک زيادہ منظم اور تيز  23.
 سال بعد عوام 20انداز متعارف کرايا ہے۔ تاريخی معلومات کو جاری ہونے کے 

کيلئے دستياب کرديا جاتا ہے۔ وہ تاريخی معلومات جو کہ جاری ہونے کے وقت 
 کيلئے دستياب نہيں تهيں، ليکن پاليسی کے تحت انہيں دستياب کيا جانا ہو، تو عوام

ايسی معلومات اپنے اجراءکے بعد، منصوبے يا پروگرام کے مکمل ہونے پر اور 
 حکومت کی رضامندی حاصل ہونے پر عوام کيلئے دستياب کردی جائينگی۔

گرام بهی اب عوام کے عالوہ ازيں بورڈ کے ساالنہ اور سہ ماہی کام کے پرو 24.
علم کيلئے دستياب ہيں۔ عملياتی اور حلقہ جاتی پاليسيوں، حلقہ جاتی حکمت عمليوں، 
آئی ڈی بی کی مکمل حکمت عمليوں، بہت زيادہ مقروض اور غريب ملکوں کی 
دستاويزات، غربت ميں کمی کے بارے ميں پيپر اورغربت ميں کمی سے متعلق 

کرات کی رپورٹيں جو کميٹيوں کے سربراہان کی عبوری پيپر پر کميٹيوں کے مذا
طرف سے بورڈ کو پيش کی جاتی ہيں، ان رپورٹوں کو بهی عوام کے علم کيلئے 
دستياب کيا جاتا ہے۔ اس پاليسی کی وجہ سے آئی ڈی بی وہ واحد ايم ڈی بی بن گيا 
ہے جس نے بورڈ کے اجالس کی کارروائی کو بهی جاری کرنے کا وعدہ کيا ہے 

 ۔) دن کے اندر60وری کے بعد منظ(
آئی ڈی بی عام طور پر بورڈ کو پيش کی گئی دستاويزات انگريزی اور  25.

ہسپانوی دونوں زبانوں ميں دستياب کرتا ہے، اگرچہ يہ چيز پاليسی کا حصہ نہيں 
ہے۔ جو دستاويزات بورڈ آف گورنرز کو پيش کی جاتی ہيں، ان کيلئے الزمی ہے کہ 

ار سرکاری زبانوں ميں سے ہر ايک زبان ميں دستياب ہوں۔ ان وہ آئی ڈی بی کی چ



 ميں انگريزی، فرانسيسی، پرتگالی اور ہسپانوی زبانيں شامل ہيں۔
 
  عالمی بينک کا گروپ5-
.aبين االقوامی مالياتی کارپوريشن  
نے انکشاف سے متعلقہ اپنی ) آئی ايف سی(بين االقوامی مالياتی کارپوريشن  26.

 ميں ايک ترميم شدہ 1996 ميں اختيار کی۔ جنوری 1994 جوالئی پہلی پاليسی
 ميں انکشاف کی ترميم شدہ پاليسی کے 1998ہوگئی۔ بورڈ نے جوالئی موثر پاليسی 

اندر مزيد وضاحتوں اور تراميم کی منظوری دے دی۔ دوسرے بين االقوامی مالياتی 
“ شاف کے حق ميں قياسانک”اداروں کی پاليسيوں کی طرح اس پاليسی کی بنياد بهی 

 پر رکهی گئی ہے۔ اور اس ميں بهی اسی طرح تنبيہات شامل ہيں۔
منصوبے کی معلومات سے متعلق (نجی شعبے کے منصوبوں کے خاکوں  27.

 دن پہلے لوگوں کے علم 30کو بورڈ ميں غور سے ) فوری نوعيت کی دستاويزات
ی منظوری تک ويب سائٹ کيلئے دستياب کرديا جاتا ہے۔ ان دستاويزات کو بورڈ ک

پر بهی اپ ٹوڈيٹ رکها جاتا ہے۔ منصوبے کے اثرات کے بارے ميں ماحولياتی اور 
 دن پہلے لوگوں کے علم 60 يا 30سماجی معلومات بورڈ کی منظوری سے کم از کم 

کيلئے دستياب کی جاتی ہے۔ اس کا انحصار منصوبے کی ماحولياتی اور سماجی 
 ے۔خطرے سے متعلقہ شعبے پر ہ

آئی ايف سی اپنے نجی شعبے کی سرگرميوں کے بارے ميں بيشمار جائزہ  28.
کاری کی دستاويزات شائع کرتا ہے۔ آئی ايف سی کی ماضی ميں کی گئی سرمايہ 

انہيں حلقہ، (کاری سے جو سبق حاصل ہوئے وہ بهی ان ميں شامل ہوتے ہيں۔ 
۔ آئی ايف سی ) ہےموضوع اور ملک کے حوالے سے گروپوں ميں تقسيم کيا جاتا

جائزہ کاری کے خاص تجزئيے، خصوصی تجزيوں کے خاکے اور ساالنہ جائزے 
 بهی لوگوں کے علم کيلئے دستياب کرتا ہے۔

 ميں آئی ايف سی نے انکشاف سے متعلق اپنی پاليسی کا تجزيہ شروع 2004 29.
گوں کا کيا۔ شروع ميں انٹرنيٹ کے ذريعے رائے لی گئی اور استفادہ کرنے والے لو

 کو دستياب کئے گئے ايک مذاکراتی پيپر اور 2004 اگست 16سروے کيا گيا۔ اب 
 ميں دستياب کی گئی ترميمی ڈرافٹ پاليسی کے خاکے پر رد عمل 2004نومبر 

 حاصل کيا جا رہا ہے۔
ڈرافٹ پاليسی کے خاکے ميں تجويز کيا گيا ہے کہ آئی ايف سی سے استفادہ  30.

تی اور سماجی اثرات کو منصوبے سے متاثرہ افراد پر کرنے والے لوگ ماحوليا
جتنا جلدی ہوسکے منکشف کرديں۔ اس کے عالوہ وہ منصوبوں کے ماحولياتی اور 
سماجی اثرات کو کم کرنے کيلئے عملی منصوبوں کی نگرانی کريں اور لوگوں کو 
 اس پر رپورٹ ديں۔ آئی ايف سی ان منصوبوں کو اپنے انکشاف کے ذرائع کی مدد

سے بهی لوگوں کو دستياب کرے گا۔ ڈرافٹ ميں يہ تجويز بهی دی گئی ہے کہ آئی 
ايف سی مجوزہ منصوبوں کے متوقع اثرات کے بارے ميں لوگوں کو رپورٹ دے۔ 



اس کے عالوہ وہ آئی ايف سی کی سرمايہ کاری سے متعلق ساالنہ ترقياتی اثرات 
 کرے۔کو بهی ايک منظم، جامع اور تقابلی طريقے سے پيش 

ڈرافٹ پالسی خاکے ميں يہ تجويز بهی دی گئی ہے کہ انکشاف کے حوالے  31.
سے زيادہ حساس معلومات کو نکالنے کے بعد بورڈ کے اجالس کی کارروائی کو 

 بهی لوگوں کے علم کيلئے دستياب کيا جائے۔
 کی تيسری سہ ماہی ميں ايک نئی پالسی آئی ايف سی کے 2005توقع ہے کہ  32.

  منظوری کيلئے پيش کی جائيگی۔بورڈ کو
 
.bکثير الفريقی سرمايہ کاری سے متعلق ضمانتی ايجنسی  
نے ) ايم آئی جی اے(کثير الفريقی سرمايہ کاری سے متعلقہ ضمانتی ايجنسی  33.

انکشاف کے حوالے سے ايک پاليسی اختيار کر رکهی ہے۔ اس پاليسی کے تحت 
 پر مبنی سہ ماہی رپورٹيں شائع ضروری ہے کہ بيمہ شدہ منصوبوں کے خالصے

سرمايہ کار کا : کی جائيں۔ ان رپورٹوں ميں مندرجہ ذيل تفاصيل شامل ہونی چاہئيں
 نام اور ملک، ميزبان ملک کی شناخت، سرمايہ کاری اور گارنٹی کی الگت۔

ايم آئی جی اے کے معياری ضمانتی معاہدات منصوبوں کے مخصوص  34.
د کے طور پر استعمال ہوتے ہيں۔ يہ معاہدات درخواست معاہدات کی تياری ميں بنيا

کنندہ اور عوام کيلئے دستياب ہيں۔ نيز مجوزہ سرمايہ کاری کی پريميم الگت کے 
تخمينہ کے ضمن ميں اہم درخواست دہندگان کی معانت کيلئے ايم آئی جی اے کی 

 بنيادی پريميم کی شرحوں کی طباعت کی جاتی ہے۔
کشاف سے متعلق آئی ايف سی کی پاليسی کی بڑی قريبی ايم آئی جی اے ان 35.

نگرانی کر رہا ہے۔ ايم آئی جی اے کا ارادہ ہے کہ آئی ايف سی کا عمل مکمل ہونے 
 ۔) ميں2005(کے بعد ايم آئی جی اے اپنی پاليسی کا تجزيہ شروع کرے 

 
.cعالمی بينک  
وں کی رسائی عالمی بينک اپنی سرگرميوں کے بارے ميں معلومات تک لوگ 36.

منتخب شدہ ممالک ميں دستياب دستاويزات : کو مسلسل بڑهانے ميں سرگرم عمل ہے
 کو بڑهانے کيلئے اس نے ايک تجرباتی پروگرام شروع کيا ہے۔ عوامی ؤکے پهيال

معلوماتی مراکز کا ايک عالمی جال قائم کرنے کيلئے کافی بجٹ رکها گيا ہے۔ 
ينے کيلئے ايک ڈهانچہ تيا ر کيا گيا ہے۔ اس ترجمے کے کام کو بڑهانے ميں مدد د

کے عالوہ معلومات کے انکشاف سے متعلق لوگوں کی شکايات کا ازالہ کرنے 
 کيلئے ايک منظم طريقہ کار وضع کرنے کيلئے بات چيت شروع کی گئی ہے۔

 ميں معلومات کے انکشاف کے بارے ميں پاليسی 1993عالمی بينک اگست  37.
 ميں اور بعد کے سالوں 1997 اور 1995ہال ايم ڈی بی بن گيا۔ اختيار کرنے واال پ

ميں بهی عملے کے جائزوں کے بعد، پہلے سے دستياب شدہ دستاويزات کی فہرست 
 ميں ايک جامع جائزے 2002 اور 2001ميں اضافی دستاويزات شامل کی گئيں۔ 



يں  م2001کے نتيجے ميں انکشاف سے متعلق ايک زيادہ وسيع پاليسی ستمبر 
 ميں موثر 2002منظور کرلی گئی۔ انکشاف سے متعلق عالمی بينک کی پاليسی 

 ہوئی۔
تصفيہ کرانے کے آپريشن / دوسری چيزوں کے عالوہ نئی پاليسی ميں تبديلی 38.

سے متعلقہ دستاويزات کے انکشاف کو بهی متعارف کرايا گيا ہے۔ اس کے عالوہ 
حکمت عملی کے پيپرز پر ہونے ملکی امداد کی حکمت عمليوں اور حلقہ جاتی 

والے بورڈ کے مذاکرات کے بعد چيئرمين کے اختتامی کلمات کا انکشاف بهی اس 
پاليسی کے تحت آتا ہے۔ بينک کے دستاويزاتی ذخيرے تک رسائی کيلئے بهی اس 
پاليسی ميں ايک نہايت تيز اور منظم طريقہ کار ديا گيا ہے۔ اگرچہ اس بات کا ذکر 

پاليسی ميں نہيں ہے۔ تاہم بينک بليک لسٹ قرار دی گئی فرموں کے عالمی بينک کی 
 نام بهی لوگوں کو مہيا کرتا ہے۔

عالمی بينک اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ماحولياتی تشخيص، مقامی لوگوں  39.
کے منصوبے، فريم ورک اور دوبارہ آباد کاری کے منصوبے، متاثرہ لوگوں کو 

ميں مہيا کئے جائيں جنہيں وہ آسانی سے سمجه ايسی شکل، طرےقے اور زبان 
سکيں۔ منصوبے کی معلوماتی دستاويز قرضے سے متعلق تمام سرگرميوں کيلئے 
تيار کی جاتی ہے۔ اس دستاويز کيلئے ضروری ہے کہ اس ميں ان حقائق پر مبنی 
تکنيکی دستاويزات کو شامل کيا جا ئے جو کہ منصوبے کی تياری کی بنياد فراہم 

 ہيں۔کرتی 
 ميں پاليسی کی منظوری ديتے ہوئے عالمی بينک نے اس بات پر بهی 2001 40.

زور ديا کہ دستاويزات کے تراجم کو بڑهانے کيلئے مزيد ذرائع تالش کرنے کے 
بارے ميں کام کيا جائے۔ مقصد يہ تها کہ متاثرہ لوگوں تک معلومات کی رسائی کو 

کو مضبوط کيا جائے، اور ابالغ سے يقينی بنايا جائے، عوامی معلوماتی مراکز 
متعلقہ پاليسی کے حصوں ميں ابالغ کے ماہرين کو زيادہ مفيد طريقے سے شامل کيا 

 سے لے کر اب تک عالمی بينک نے اپنے معلوماتی مراکز کی تعداد 2001جائے۔ 
اور ان کی استعداد کار کو بڑهايا ہے۔ اس کے عالوہ بينک نے دلچسپی رکهنے 

ے ساته مل کر ايک تجرباتی پروگرام بهی شروع کيا ہے تاکہ ملکی والے ممالک ک
امداد کی حکمت عمليوں، غربت ميں کمی کی حکمت عملی کے پيپرز اور 
منصوبوں کی تياری اور عمل درآمد کے بارے ميں اضافی معلومات مہيا کرنے 

 کيلئے طريقے تالش کئے جائيں۔
 کے مراکز کو مضبوط بنانے  ميں بورڈ نے عوامی معلومات2003جوالئی  41.

کيلئے ايک پروگرام کی منظوری دی۔ اس مقصد کيلئے بينک کئی ملين ڈالر کا بجٹ 
دے رہا ہے۔ اب عالمی بينک ملکی دفتر ميں عوامی معلوماتی مراکز کے عملے کی 
تربيت کر رہا ہے۔ اس تربيت کا مقصد يہ ہے کہ عملہ انکشاف سے متعلق اندرونی 

 کام کرے، مقامی زبانوں ميں دستاويزات کی تياری ميں مدد ماہرين کے طور پر
کرے، ترجمے کے معامالت ميں سٹاف کی رہنمائی کرے، عملياتی سرگرميوں کے 



 کے ؤبارے ميں شعور اجاگر کرے اور ادارے کے اندر اور باہر معلومات کے پهيال
 ضمن ميں حصہ داری کے عمل کو آسان بنائے۔

المی بينک نے دستاويزات کے ترجمے کا ايک فريم  ہی ميں ع2003جوالئی  42.
ورک بهی اختيار کيا۔ ترجمے سے متعلق فيصلوں کی ذمہ داری انہی لوگوں کو دی 

۔ کاروباری )“کاروباری تعاون کنندہ”(گئی ہے جو کہ دستاويز کے ذمہ دار ہيں، 
 ضروريات کے مطابق وہ زبان کے متعلق ايک ايسا طريقہ کار اختيار کرينگے جس

 کے ذريعے ان کی بات زيادہ سے زيادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔
عالمی بينک کے عوامی معلومات کے مرکز کے يونٹ کو ذمہ داری دی گئی  43.

ہے کہ وہ ان لوگوں کے رجوع کرنے کيلئے ايک نظام وضع کرے جن کو معلومات 
 کہ دينے سے انکار کيا گيا ہے۔ عوامی معلومات کے مرکز کے يونٹ کا ارادہ ہے

اس مسئلہ کی مستقبل قريب ميں چهان بين کيلئے عالمی بينک کے اداروں اور غير 
 کو اکٹها کرے۔) اين جی اوز(سرکاری اداروں 

 ميں محصوالت سے متعلق منصوبوں کے جائزے اور معائنے سے 2004 44.
حکومتی معاہدات اور حکومتوں کو ادا کئے گئے محصوالت کے بارے ميں 

ہی ہوئی۔ بڑی بڑی محصوالتی صنعتوں کے منصوبے جو کہ رپورٹنگ کی نشاند
حکومتی طريقوں کی ترويج، بدعنوانی ميں کمی اور ايسے محصوالت کے مناسب 
استعمال سے متعلق ہيں ان کی طرف سے حکومتوں کو يہ محصوالت ادا کئے 
جاتے ہيں۔ اس جائزے پر عالمی بينک کی انتظاميہ کے رد عمل ميں کہا گيا ہے کہ 

 منصوبوں کے سلسلے ميں حکومتوں کو جو ادائيگی کی جائے وہ شفاف ہونی بڑے
چاہئے۔ اور اہم معاہدات کی متعلقہ شرائط کو منکشف کيا جائے، اگر وہ معاہدات 

 ۔]2[عوام سے متعلق ہوں
عالمی بينک کی انتظاميہ اور بينک کا بورڈ انکشاف کے عمل کو بڑهانے  45.

 ميں بورڈ آف ڈائريکٹرز 2005ہتے ہيں۔ مارچ کے امکانات پر بات چيت کرتے ر
عالمی بينک کی انکشافی : نے ايک پيپر منظور کيا۔ اس پيپر کا عنوان درج ذيل ہے

۔ اس ميںانکشاف سے )نظرثانی شدہ(ضمنی مسائل، پيروی، مجتمع رپورٹ : پاليسی
کی  نئی چيزوں کو منظور کيا گيا۔ ان ميں آئی بی آر ڈی ممالک کيلئے مل16متعلق 

امداد کی حکمت عمليوں سے متعلق معمول کا انکشاف شامل ہے۔ اس کے عالوہ 
جب ايسی پاليسيوں کو بورڈ کی ) [تجرباتی بنياد پر(ڈرافٹ عملياتی پاليسيوں کا اجراء

، بورڈ کی کارروائی کا ]غير رسمی ميٹنگ سے پہلے بورڈ کو پيش کيا جائے
عاوضہ پيپر اور عملے کا کتابچہ انکشاف، بجٹ سے متعلق دستاويزات، عملے کے م

 بهی اس ميں شامل ہيں۔

                                                 
روپ انتظاميہ کا  محصوالتی صنعتوں کے جائزے پر عالمی بينک کی گ-2004 ستمبر 17عالمی بينک   2

 :رد عمل۔ مندرجہ ذيل ويب سائٹ پر ستياب ہے
http://www.wds.worldbank.org/servlet/wds_ibank_servlet?pcont=details&eid=000160016_200409211
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 2ضميمہ 
 

 کارکردگی کا تشخيصی فريم ورک
نگرانی کے  نگرانی کا نظام اہداف/ اشارے  

 مرکزی دفاتر
 اثرات

صالحاتی ايجنڈا کی پيش رفت رپورٹوں    ترقياتی افاديت کا بہتر ہونا
 کے ذريعے نگرانی

 نتائج
اے ڈی بی پر 

 لوگوں کے متعلقہ
اعتماد ميں اضافہ۔ 
اور اے ڈی بی کے 
ساته مل کر کام 
کرنے کی 
صالحيت ميں 

 اضافہ۔

اے ڈی بی کے 
بارے ميں متعلقہ 
لوگوں کے خياالت 
ميں بہتری۔ اے ڈی 
بی کی شفافيت، 
احتساب اور مل کر 
کام کرنے کے 
بارے ميں متعلقہ 
لوگوں کی تشخيص 

 ميں بہتری۔

 سال کے بعد 5* 
ايک پاليسی کا 
 جامع تجزيہ۔

رائے ساز * 
ں کے ؤراہنما

ادراک کا سروے 
 ۔)ہر تين سال بعد(

گاہک اور حصہ * 
دار کے بارے ميں 
سروے اور ديگر 
متعلقہ لوگوں کی 

 تشخيص۔

 او ای آر
 

 او ای آر
 

 ايس پی ڈی

 کارکردگی
 اے ڈی بی کے 1.

مستعد خارجی 
 تعلقات

انتظاميہ کی * 
طرف سے عطيہ 
دينے والے ممالک 
کے ساته رابطے 

 کے زيادہ مشن۔ 
انتظاميہ کے * 

ذرائع ابالغ کے 
ساته انٹرويو اور 
رابطے کی 
سرگرميوں ميں 

 ساالنہ اضافہ۔% 5
اعلیٰ سطح کے * 

عوامی ابالغ کی * 
پاليسی کی ساالنہ 

ميڈيا (رپورٹ۔ 
يونٹ کی معلومات 

 )پر مبنی
ذرائع ابالغ کی * 

 نگرانی

 او ای آر



ذرائع ابالغ ميں 
مستقل موجودگی 

مثال کے طور پر (
ايشين وال سٹريٹ 
جرنل، فنانشل ٹائمز 
اور انٹرنيشنل 
ہيرالڈ ٹريبون 
ميںکم از کم چه 

ے ساز اداريوں رائ
 کی اشاعت

 اے ڈی بی کی 2.
سرگرميوں کے 
بارے ميں معلومات 
تک رسائی ميں 

 بہتری۔

 *CSPs  ،
RCSPs اور 

منصوبوں کيلئے 
عملياتی محکموں 
کی طرف سے 

غ کے ابال
منصوبے بنانے کی 
تعداد ميں ساالنہ 

 اضافہ۔
ان شکايات ميں * 
ساالنہ کے % 10

حساب سے کمی 
کہ انکشاف سے 
متعلق پاليسيوں پر 
مناسب عملدرآمد 
نہيں ہو رہا 

دوسرے سال (
 )سے
منصوبوں % 50* 

کی پی آئی ڈيز 
پہلے سال کے 
اختتام پر تيار کرلی 

% 100گئيں۔ جبکہ 
منصوبوں کی پی 

ز دوسرے آئی ڈي

معلوماتی يونٹ * 
کے ريکارڈ اور 
عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ
 

 *PDAC کے 
ريکارڈ اور عوامی 
ابالغ کی پاليسی پر 

 ساالنہ رپورٹ
 
 

معلوماتی يونٹ * 
کا ريکارڈ اور 
عوامی رابطہ 
پاليسی کی ساالنہ 

 رپورٹ

 او ای آر
 
 
 

 او ای آر
 
 
 

 او ای آر



سال کے اختتام پر 
 تيار کرلی گئيں۔

عوام کی تسلی *  
کے درجے ميں 
بہتری جيسا کہ 
ريذيڈنٹ مشنوں 
اور نمائندہ دفاتر 
ميں جمع کرائے 
گئے تبصرہ کے 
کارڈوں ميں بيان 

 کيا گيا ہے۔
معلومات کيلئے * 

درخواستوں کی 
 دن 30شرح جنہيں 

کے اندر پورا کيا 
 گيا۔

انکشاف سے * 
متعلق ضروريات 

 تعميل۔% 100کی 

رے کے تبص* 
 کارڈوں کا سروے

 
 
 
 

معلوماتی يونٹ * 
کے ريکارڈ اور 
عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ
معلوماتی يونٹ * 

کے ذريعے 
نمونوں کا حصول 
اور عوامی ابالغ 
کی پاليسی پر 

 ساالنہ رپورٹ

آر ايم ايس، آر او 
 ايس
 اور

 او ای آر

 سرگرمياں
 بيرونی تعلقات 1.1

کيلئے پاليسی کی 
کمت عملی کے ح

ضمن ميں ايک 
عملی منصوبہ کی 

 تياری

پاليسی کی 
منظوری کے تين 

 مہينوں کے اندر

عملی منصوبہ اور 
اس کی پيشرفت 

 رپورٹ

 او ای آر

 انتظامی 1.2
ڈهانچے ميں ازسر 
نو توازن پيدا کرنا 
اور مختلف قسم کی 
مہارتوں ميں توازن 
پيدا کرنے کے 
عمل کا آغاز کرنا 

قات تاکہ بيرونی تعل
کے ضمن ميں 

پاليسی کی 
منظوری کے تين 

 مہينوں کے اندر

انتظاميہ کی جانب 
سے شستہ ورفتہ 
انتظامات کی 

 منظوری

بی پی ايم ايس ڈی، 
 او ای آر



حکمت کے بارے 
ميں نئی ہدايات کی 
حمايت کی 

 جاسکے۔
 ميڈيا کے 1.3

راہنما اصولوں کی 
 تجديد۔

پاليسی کی 
منظوری کے چار 
مہينوں کے اندر 

ملے ميں متداول ع
 کرانا

راہنما اصولوں کا 
 اجراء

 او ای آر

 انفو يونٹ کا 2.1
قيام اور اسے فعال 

 کرنا۔

پاليسی کی 
منظوری کے تين 

 مہينوں کے اندر

عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ

 او ای آر

 پی ڈی اے سی 2.2
 کا قيام۔

پاليسی کی موثر 
 تاريخ تک

عوامی ابالغ کی 
ساالنہ پاليسی پر 

 رپورٹ

 او ای آر

 پاليسی کے 2.3
بارے ميں عملے 
کے کتابچے کی 
 تياری اور تشہير۔

پاليسی کی موثر 
تاريخ تک عملے 

 ميں متداول کرانا

 او ای آر کتابچے کا اجرا

 پاليسی کے 2.4
بارے ميں قرضدار 
اور سرپرست کے 
کتابچے کی تياری 

 اور تشہير۔

موثر کے پاليسی 
 6تاريخ کے 

 کے اندرمہينوں 

 او ای آر کتابچے کا اجراء

 انکشافی 2.5
لوازمات پر تربيتی 
 پروگرام کا انعقاد۔

تمام مشن قائدين 
اور منصوبہ کے 
جائزہ کار پاليسی 
کی موثر تاريخ کے 
 ايک سال کے اندر

انفو يونٹ کی 
 -نگرانی کا ريکارڈ

عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ

 او ای آر

يری  امين الئبر2.6
پروگرام کی 
نظرثانی اور رکن 
ممالک ميں عوامی 
معلوماتی مراکز 
کی تجديد کيلئے 

پاليسی کی موثر 
تاريخ کے ايک 

 سال کے اندر

 -نظرثانی پيپر
عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ

 او ای آر



حکمت عملی وضع 
 کرنا۔
 رکن ممالک 2.7

ميں مندرجہ باال 
نظرثانی پر مبنی 

اتی عوامی معلوم
مراکز کی توسيع 

 يا بہتری/ اور

پاليسی کی موثر 
تاريخ کے دو سال 

 کے اندر

عوامی ابالغ کی 
پاليسی پر ساالنہ 

 رپورٹ

 او ای آر

 
بجٹ، افرادی اور انتظامی : ايشيائی ترقياتی بينک، بی پی ايم ايس ڈی: اے ڈی بی

بيرونی : آرملکی حکمت عملی اور پروگرام، او ای : ڈهانچے کا شعبہ، سی ايس پی
/ پروجيکٹ: رائے ساز ادارئيے، پی آئی ڈی:  ای ڈی ايس-تعلقات کا دفتر، او پی

عوامی انکشاف کی : پروگرام کے بارے ميں معلوماتی دستاويز، پی ڈی اے سی
عالقائی تعاون کی حکمت عملی اور پروگرام، آر : مشاورتی کميٹی، آر سی ايس پی

حکمت عملی اور پاليسی کا : ہ دفتر، ايس پی ڈینمائند: رہائش پذير مشن، آر او: ايم
 شعبہ


