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سے –Affected People متاثرہ افراد  معاونت  کی  بینک  ترقیاتی  ایشیائی  جو  لوگ   ایسے 
چلنے والے پراجیکٹ یا پروگرام سے معاشی فائدے کے 

لحاظ سے یا کسی اورطریقے سے متاثر ہوئے ہوں۔ 
اس –Board بورڈ  تو  ھو  مرادنه  تعریف  مخصوص  دوسری  کوئی   اگر 

سے مراد ADB کا بورڈ آف ڈائریکٹرز ہے۔
 جب کوئی خود مختار منصوبه چل رہا ہو تو ُاس کے لیے –Borrower قرض دار 

ADB کی معاونت کا وصول کنندہ۔ 
 جب کوئی غیر خود مختار منصوبہ چل رہا ہو تو ُاس میں –Client کالئنٹ 

معاونت کا وصول کنندہ، گارنٹی سے فائدہ حاصل کرنے 
یا  دوسرا شخص  کوئی  کا  طرح  اسی  یا  منیجر  فنڈ  واال، 
ادارہ جسے ADB قرضہ دے، ضمانت دے یا جس میں 

سرمایہ کاری کی جارہی ہو۔ 
ایسی –Completion تکمیل  یا  تیاری  مراد  سے  اس  مطابق  کے  دستاویز   ایک 

حالت جس میں تیاری کے ذمه دار ADB کے محکمے 
نے اس کے تمام تقاضے پورے کردیے ہوں۔ 

 حتمی رپورٹ سے مراد وہ رپورٹ ہے، (i) جو Final Report– ADB حتمی رپورٹ 
کو رسمًا حتمی رپورٹ کے طور پر جمع کرائی گئی ہو۔ 
(ii) جس میں ADB اس بات کا تعین کرلے که ُاس کی 
معاونت سے چلنے والے پراجیکٹ یا پروگرام پر تیاری 
کے لیے ضروری معیار اپنایا گیا ہے۔ (iii) جس میں مزید 

تبدیلیوں کی گنجائش نه ہو۔ 
Nonsovereign Project غیر خود مختار 

منصوبہ 
 کوئی بهی پراجیکٹ جس کے لیے قرضه، گارنٹی، نصف –

تحت  کے  انتظام  مالیاتی  دوسرے  کسی  یا  کاری  سرمایه 
پیسہ دیا گیا ہو اور (i) کسی رکن ریاست یا حکومت نے 
ُاس کی گارنٹی نه دی ہو۔ (ii) کسی رکن ریاست یا حکومت 
نے ِاس بنیاد پر گارنٹی دی ہو که شرائط کے تحت گارنٹی 
دینے والے کی نادہندگی کی صورت میں ADB کو ِاس 
بات کی اجازت نہیں ہوگی که وہ ُاس کے اور متعلقه رکن 
ریاست کے درمیان کسی دوسرے قرضے یا گارنٹی کے 
لیے عجلت دکهائے ُاسے معطل کردے یا منسوخ کردے۔ 

 ایسا پراجیکٹ جس کے لیے قرضه، امداد یا دوسرا مالیاتی –Sovereign Project خود مختار منصوبه 
انتظام کیا گیا ہو۔ (i) ایک رکن ریاست کے لیے۔ (ii) رکن 

ریاست نے ُاس کی گارنٹی دی ہو۔ 
توثیق، –Upon کی صورت میں ترسیل،  تکمیل،  منظوری،  ۔  میں”  صورت   “کی 

گفت و شنید، ادائیگی، وصولی یا جمع کرانے ”کی صورت 
میں“ سے مراد یه ہے که منظوری، ترسیل، تکمیل، توثیق، 
گفت و شنید، ادائیگی وصولی یا جمع کرانے کے بعد عملی 
طورپر جس قدر ممکن ہوسکے اور دو ہفتوں )چودہ دنوں( 

سے زیادہ تاخیر نه ہو۔ 
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خالصه

ایک ا پالیسی  عامه  ابالغ  کی  بینک  ترقیاتی  یشیائی 
اہم دستاویز ہے جو ادارے کی کوششوں کو رہنمائی 
فراہم کرتی ہے تاکه وہ اپنی سرگرمیوں کو ان لوگوں 
کے لیے شفاف اور جوابدہ بنائے جن کے لیے بینک 
خدمات سرانجام دے رہا ہے۔ پالیسی اس بات کو تسلیم 
کرتی ہے کہ ترقیاتی اثر پذیری کے لیے شفافیت اور 
جوابدہی الزمی ہے۔ ایشیا اور بحرالکاہل کو غربت سے 
تک  وقت  ُاس  تصور  کا   ADB لیے  کے  کرنے  پاک 
حاصل نہیں کیا جاسکتا جب تک که ADB فریقین کی 
ضروریات سے آگاہ نه ہو اور جوابًا وہ اس خطے میں 
ADB کے کردار اور کارروائیوں کو سمجه نه پائیں اور 

معاونت نه کریں۔ 

اور  فراہمی  کی  معلومات  میں  پالیسی  کی   2005 سال 
نے  ہے جس  گیا  کیا  احاطه  کا  دونوں  تعلقات  خارجه 
رائے  ممالک(  )رکن  ارکان  کے   ADB کو  پالیسی  ِاس 
سوسائٹی،  سول  سازوں،  فیصله  لیڈروں،  کے  عامه 
سرگرمیوں  کی   ADB اور  ابالغ  ذرائع  تعلیم،  ماہرین 
فراہمی  کی  معلومات  کو  افراد  والے  ہونے  متاثر  سے 
اور ADB کے ساته مل کر کام کرنے کے حوالے سے 
ادارہ جاتی  ADB کی  بنا دی ہے۔  ایک جامع دستاویز 
پالیسی  حکمت عملی کا ایک الزمی حصه یه ہے که 
وہ  که  ہے  گیا  کیا  تسلیم  کو  حق  ِاس  کے  لوگوں  میں 
ADB کی کارروائیوں کے متعلق جان سکیں، ان تک 
رسائی حاصل کرسکیں اور انهیں آگے پهیال سکیں۔ اس 
میں شفافیت اور جوابدہی کے فروغ اور اس کے نتیجے 
کے  بڑھانے  کو  پذیری  اثر  ترقیاتی  کی   ADB میں 
حوالے سے ذرائع ابالغ کے اہم کردار پر بهی روشنی 

ڈالی گئی ہے۔ 

2005 کی پالیسیءکا جائزہ: 2005 کی پالیسی کے نفاذ 
جائزے  جامع  ایک  کا  پالیسی  اس  بعد  سال  پانچ  کے 
نے   ADB لیے  اسی  گیاتها۔  دیا  قرار  ضروری  لینا 
فروری 2010 ءمیں جائزے کا عمل شروع کیا گیا تاکه 
اس پالیسی کی افادیت کا تجزیه کیا جاسکے اور اسے 
بہتر اور قابل عمل بنانے کے لیے ضروری تبدیلیوں 
کی سفارش بهی کی جاسکے۔ اس جائزے میں مختلف 
دلچسپی رکهنے والے افراد اور تنظیموں کو شامل کیا 

گیا۔ مشاورتی مسودے جون اور نومبر 2010 ءمیں جاری 
کیے گئے اور پهر ایشیاءاور بحرالکاہل کے اندر اور 
باہر فریقین کی بڑی تعداد اور ADB کے رکن ممالک 
 ADB کے ساته پالیسی پر بهر پور تبادله خیال کیا گیا۔
اپنے فریقین کے دو عالمی سروے بهی کروائے  نے 
متعلق  عامه کے  ابالغ  اور  کارکردگی  ADB کی  تاکه 
موجودہ  جاسکے۔  لگایا  اندازہ  کا  تاثرات  کے  فریقین 
موصول  پر  طور  بیرونی  اور  اندرونی  میں  دستاویز 
سروے  کے  تاثرات  عالمی  اور  تبصروں  والے  ہونے 
سے حاصل ہونے والے نتائج کو مد نظر رکها گیا ہے۔ 

2005 کی پالیسیءکا تجربه: جب اپریل 2005 ءمیں 
ابالغ عامه کی پالیسی کو اختیار کیا گیا تو اسے کثیر 
الجہتی ترقیاتی بینکوں میں ایک مثبت پیش رفت اور 
اپنے  نے   ADB سے  تب  گیا۔  سمجها  مشق  مثالی  
ابالغ عامه کے شعبے میں کئی اہم اقدامات کیے ہیں۔ 
تبدیلی  ثقافتی  بڑی  ایک  اندر  کے   ADB پالیسی  یه 
میں  پراجیکٹس  تمام  کے   ADB اب  اور  کامظہرتهی 
معلومات کی فراہمی کو کاروباری سرگرمیوں کا ایک 
الزمی حصه  تصور کیا جانے لگا۔ 2007 ءمیں ”ورلڈ 
ٹرسٹ“ نےجوابدہی کی عالمی رپورٹ شائع کی جس 
کے  کار  طریق  کےاچهے  شفافیت  کو   ADB میں 
ADB کے  شعبے میں سو فیصد پوائنٹس دیے گئے۔ 
عامه  ابالغ  کی  اس  عملی  کی حکمِت  تعلقات  خارجه 
پالیسی کومزید تقویت دیتی ہے اور اس حکمت عملی 
نے ADB کے تصور کو بہتر بنانے او راس کے کام 
کے متعلق معلومات کے تبادلے کے ضمن میں زیادہ 
فعال اور موثر کوششیں کی ہیں۔ ADB نے اپنی وسیع 
تر سرگرمیوں اور انتظامیه اور سٹاف کی طرف سے 
بڑے بین االقوامی فورموں اور کانفرنسوں میں اظہار 
میں  ابالغ  ذرائع  کے  سطح  اعلٰی  ذریعے  کے  خیال 
انداز میں پیش  اپنے ترقیاتی تصورات کو زیادہ بهتر 
پر دی  ADB کی ویب سائٹ  کیا ہے۔ اس کے عالوہ 
جانے والی دستاویزات میں 2005 ءسے اب تک 145 
فیصد اضافه ہوا ہے۔ مزید برآں معلومات کے حصول 
6000 سے زائد بیرونی درخواستیں موصول  کے لیے 
95 فیصد درخواستوں  ADB نے  ہوئیں جن میں سے 

پر معلومات فراہم کیں۔ 

 ابالغ
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بدلتا ماحول: خاطر خواہ پیش رفت کرنے کے باوجود 
کے  شفافیت  زیادہ  بهی  سے  اس  میں  مستقبل   ADB
شفافیت  زیادہ  میں  اداروں  سرکاری  ہے۔  عزم  پر  لیے 
میں  توقعات  عوامی  سے  کرنے  اجاگر  اہمیت  کی 
کثیرالجہتی  دوسرے  میں  ہی  حال  ہے۔  گیا  ہو   اضافہ 
لیے  کے  رسائی  تک  معلومات  نے  بینکوں  ترقیاتی 
نئی پالیسیاں بنائی ہیں یاان پر کام کرنا شروع کیا ہے 
جس سے شفافیت میں اضافه ہوگا۔ ADB اگرچه کئی 
شعبوں میں ہراول دستے کا کردار ادا کررہا ہے لیکن 
کئی ایسے شعبے بهی ہیں جہاں پر اسے معلومات کی 
فراہمی کی سطح اپنے مسابقین کی سطح کے برابر النا 
ہوگی۔ ADB کو یه بات یقینی بنانے کے لیے بهی اپنی 
کوششوں میں اضافه کرنے کی ضرورت ہے که دستیاب 
نیٹ  سوشل  جائیں۔  پہنچ  تک  لوگوں  متعلقه  معلومات 
ورکنگ اور موبائل کے جدید آالت نے ADB کے لیے 
راستے  نئے  کے  پہنچنے  تک  سامعین  متعلقه  اپنے 
کهول رہے ہیں۔ اس کے ساته ساته ADB اس حقیقت 
کو بهی تسلیم کرتا ہے که فریقین کے گروپوں کی ایک 
ٹیکنالوجی تک رسائی نہیں  ا بهی تک   بڑی تعداد کو 
ناگزیر  ابالغ کے روایتی طریقے  لیے  اس  مل سکی۔ 
رہیں گے۔ حکمت عملی برائے ADB ،2020 کا ایک 
طویل المدتی الئحه عمل ہے جس کی منظوری 2008 
کی   ADB میں  عملی  ِاس حکمت  تهی۔  گئی  دی  میں 
جوابدہی،  میں  سرگرمیوں  کاروباری  اور  کارروائیوں 

شراکت اور شفافیت کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔ 

عمومی طریقه کار اور عملدرآمد: جائزہ میں یه بات 
موثر  بهت  بنیادی طو رپر  پالیسی  یه  که  آئی  سامنے 
رہی  ہے او راس پر بہتر طو رپر عملدرآمد کیا گیا ہے۔ 
ِاس لیے اس پالیسی کا بنیادی ڈھانچه اور مقصد تبدیل 

نهیں ہوگا۔

پالیسی اپ ڈیٹ: جائزہ میں ان پانچ شعبوں کی نشاندہی 
کی گئی جهاں ADB کو بہترعملی اقدامات کے حوالے 
تبدیلیاں النے کی  لیے  فهرست رکهنے کے  سے سر 

ضرورت ہے۔ یه ابتدائی جائزے درج ذیل ہیں:
اضافه:  کا  پینل  مختار  خود  کے  اپیلوں   (i) 
کمیٹی  متعلق مشاورتی  فراہمی کے  عمومی 
درخواستوں کو مسترد کرنے کے متعلق بینک 
کا ایک اندرونی نظام ہے۔ اب ADB اس کمیٹی 
کے عالوہ دوسرے مرحلے پر اپیلوں کا ایک 
آزاد پینل بهی متعارف کرائے گا تاکه ایپلوں 
زیادہ  اورکام کو  اعتماد  کار کے  کے طریقه 

بہتر بنایا جاسکے۔ 
سے  فراہمی  وضاحت:  کی  امور  ٰی  ُمستثن  (ii)
گئی  کردی  وضاحت  کی  فہرست  استثناءکی 
ہے۔ سات قسم کی سرخیوں سے معلومات کی 
ان اقسام کی وضاحت کی گئی ہے جو فراہمی 

سے مستثنٰی ہوں گی۔ بعض مستثنیات کا دائرہ 
اس بات کے پیش نظر بہت سخت رکها گیا 
کے  مفادات  افشاءان  کا  معلومات  ان  که  ہے 
لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے جن کے باعث ان 

معلومات کو استثناءکا تحفظ دیا گیا ہے۔ 
بورڈ کی فیصله سازی تک وسیع تر رسائی:   (iii)
بورڈ کی دستاویزات میں سے اکثر دستاویزات 
لیے کهول دی  لوگوں کے  او رعام  بورڈ  فورًا 
مختار  خود  میں  دستاویزات  ان  گی۔  جائیں 
تجاویز،  کی  قرضے  لیے  کے  منصوبوں 
عملیوں  حکمت  متعلق  کے  تعاون  عالقائی 
کے بارے میں حتمی تجاویز اورکسی ملک 
عملیاں  حکمت  کی  داری  شراکت  ساته  کے 
شامل ہیں بشرطیکہ متعلقه رکن ممالک اس 
قبل از وقت فراہمی سے متفق ہو او رپالیسی 
متعلق  کے  عملی  حکمت  اور  تجاویز  کی 
دستاویزات عوامی مشاورت کے مرحلے سے 
ہیں۔ اس سے ADB کے فیصله  گزر چکی 
سازی کے عمل میں فریقین کی شراکت میں 
اضافہ ہوگا۔ بورڈ کے اجالسوں میں ہونے والی 
حرف به حرف گفتگو کی نقول بهی دس سال 
کے بعد منکشف کی جاسکتی ہیں بشرطیکه 
ِان میں کسی ایسی معلومات کا حواله نه ھو جو 

پالیسی مستثنیات کی ذیل میں آتی ہوں۔
ابالغ عامہ کے طریقہ کار میں بہتری: سال   (iv)
2005 کی دستاویز میں طے کی جانے والی 
ابالغ  کو  عملی  حکمت  کی  تعلقات  خارجه 
عامه کے تقاضوں سے ہم آہنگ کیا گیا ہے۔ 
یه  تصور  کا   ADB متعلق  کے  عامه  ابالغ 
ہے که ایشیاءاور بحرالکاہل کے عالقے میں 
بڑھتے ہوئے ترقیاتی چیلنجوں کے پیش نظر 
اپنے سامعین کے لیے ابالغ کے عمل کو تیز 
تازہ ترین حکمت  کرنے کی ضرورت ہے۔یه 
اور  فراہمی  کی  معلومات  کے   ADB عملی 
ابالغ کے عمل کوزیادہ تیزی کے ساته موثر 
اور 2020 کی حکمت عملی کے ساته ہم آہنگ 
بنائے گی۔ ADB اپنے فریقین کی بدلتی ہوئی 
توقعات پر بهی پورا اترے گا اور ابالغ عامه 
 کی پالیسی سامعین کی مخصوص ضروریات 
سے  تعاون  کے   ADB گی۔  کرے  پورا   کو 
کو  پروگرامز  اور  پراجیکٹس  والے  چلنے 
ضروری معلومات کی فراہمی اور ابالغ سے 
دوران  کے  منصوبے  پورے  کرکے  منسلک 
فریقین  متعلقه  اور  لوگوں  ہونے والے   متاثر 
 کے ساته رابطے کو مستحکم بنایا جائے گا۔ 
ADB علم کی بنیاد پر قائم معیشتوں کی ترقی 
میں مدد کے لیے علم پر مبنی مواد کی فراہمی 
اور  الئن  آن  جو  گا  کرے  اضافه  بهی  میں 
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مطبوعه دونوں صورتوں میں فراہم کیا جائے 
گا۔ ADB اپنے پاس موجود علم کے تبادلے 
اور سرکاری حکام اور دوسرے متعلقه لوگوں 
تبادله خیال کے  میں  کے ساته اس سلسلے 
جیسے  کانفرنسوں  قومی  اور  عالقائی  لیے 

پلیٹ فارم بهی استعمال کرے گا۔
دیگر تبدیلیاں: جن دیگر معامالت پر نظرثانی   (v)
کی گئی ہے ان میں زبان کی وضاحتیں، تازہ 
ترین معلومات، ADB کے بهتر بنائے گئے 
کاروباری طریقه ہائے کار کے ساته ہم آہنگی 
غیر معمولی حاالت میں معلومات تک رسائی 
روکنے کا ADB کا اختیار، فراہمی میں اضافه 
مثاًل کسی ایک ملک کے اندر موجود فریقین 
کے لیے ADB کے پراجیکٹس کے بارے میں 
بہتر آگاہی کے لیے متعلقه قومی زبان میں 
منصوبے کی معلومات کا ترجمه، منصوبے 
کے پڑتال شدہ حسابات کافراہمی اور انتظامیه 
اور بورڈ کے ارکان کی بنیادی تنخواہوں کے 

متعلق فراہمی شامل ہیں۔ 

اور  اعتماد  کے  فریقین  مقصد  کا  پالیسی  پالیسی: 
میں  بارے  کے  ہونے  کار  شریک  ساته  کے   ADB
ان کی صالحیت کو بڑھانا ہے جس کے نتیجے میں 
ADB کا کارروائیوں کی ترقیاتی اثر پذیری میں بهی 

اضافه ہوگا۔ پالیسی کے بنیادی نکات درج ذیل ہیں۔ 

متعلق  کام کے  اپنے   ADB انکشاف:  فعال   (i)
اپنا علم اور آراءکا فریقین اور عوام کے ساته 
فعال انداز میں تبادله کرے گا۔ ADB کی ویب 
سائٹ فعال انکشاف کے لیے بنیادی ذریعه 
ہوگی۔ جہاں مناسب ہو دوسرے ذرائع استعمال 
کرکے بهی معلومات کا انکشاف کیا جاسکتا 
کا  اوقات  مقررہ  بعد  انکشاف کے  فعال  ہے۔ 
مرحله آئے گا جس سے شرکاءکو ADB کی 
فیصله سازی میں شراکت کی سہولت حاصل 
بهی  پر  درخواستوں  انفرادی   ADB ہوگی۔ 
معلومات فراہم کرے گا۔ اگر دوسری پالیسی 
شرائط کی بنیاد پر کوئی پابندیاں نه ہوں تو 
بورڈ کو معلومات کے لیے فراہم کی جانے 
کے  ہونے  تقسیم  میں  بورڈ  دستاویزات  والی 
گی۔  جائیں  کردی  آویزاں  پر  سائٹ  ویب  بعد 
بورڈ کے غور و خوض کے لیے جمع کرائی 
منظوری  بهی  دستاویزات  اکثر  والی  جانے 
یا توثیق سے قبل ADB کی ویب سائٹ پر 
آویزاں کردی جائیں گی جبکہ بورڈ کی دیگر 
کے  توثیق  یا  منظوری  کی  بورڈ  دستاویزات 

بعد ویب سائٹ پر آویزاں کی جائیں گی۔ 

انکشاف کے حق میں قیاس: اس پالیسی کی   (ii)
بنیاد انکشاف کے حق میں قیاس یا امکان ہے۔ 
وہ تمام دستاویزات جو ADB کی طرف سے 
فراہم کی جائیں یا جنہیں فراہم کرنا ضروری 
ہوگا۔  کرنا  انکشاف  بہرحال  کا  سب  ِان  ہو، 
نه  موجود  معلومات  ایسی  میں  ِان  بشرطیکه 
ہوں جو پالیسی کی مستثنیات میں شامل ہیں۔
ان  اور  رسائی  تک  تصورات  اور  معلومات   (iii)
اس  کے  لوگوں   ADB حق:  کا  ترسیل  کی 
حق کو تسلیم کرتا ہے که وہ ADB کی مالی 
سے  منصوبوں  والے  چلنے  سے  معاونت 
متعلق معلومات طلب ، وصول اور آگے فراہم 
بروقت  کو  معلومات   ADB ہیں۔  کرسکتے 
واضح انداز میں اور متعلقه طریقے سے فراہم 
کرے گا۔ معلومات متاثرہ لوگوں اور خواتین، 
گروپوں  محفوظ  غیر  دیگر  اور  غریبوں 
سمیت تمام دوسرے فریقین کو ِاس قدر جلد 
فراہم کی جائیں گی که وہ پراجیکٹ کے ڈیزائن 
اور عمل درآمد کے بارے میں بامعنی آراءدے 
معلومات  پر  طور  مخصوص   ADB سکیں۔ 
کا افشاءنہیں کرے گا بلکه اپنی پالیسی کے 
تحت جو بهی معلومات دستیاب کرے گا ان 

تک لوگوں کو مساوی رسائی حاصل ہوگی۔ 
رکن  پذیر  ترقی  اپنے   ADB ملکیت:  ملکی   (iv)
ممالک میں جن سرگرمیوں میں معاونت کررہا 
ہے ان سرگرمیوں کی ملکی ملکیت کی اہمیت 
بعض  طرح  اس  ہے۔  کرتا  تسلیم   ADB کو 
دستاویزات کے افشاءسے پہلے ان دستاویزات 
کے مواد اور ان کے افشاءکرنے کے وقت کے 
متعلق ترقی پذیر رکن ممالک کی آراء پر غور 

کیا جائے گا۔ 
محدود ُمستثنیات: معلومات کا انکشاف محدود   (v)
ُمستثنیات کے ساته مشروط ہے۔ ADB وہ تمام 
تیار  یا جن کے  گا  کرے  تیار  جو  معلومات 
افشاءکردے  انهیں  ہوگی  ضرورت  کی  کرنے 
کی  پالیسی  معلومات  ایسی  بشرطیکه  گا 
مستثنیات کی ذیل میں نه آتی ہوں۔ ADB اگر 
افشاں کرنے  یه تعین کرے کہ معلومات کو 
افشاں کرنے  انہیں  سے وابسته عوامی مفاد، 
سے نیچے والے نقصان سے زیادہ اہمیت کا 
حامل ہے تو وہ مستثنیات کو مسترد یا منسوخ 
کرنے کا حق محفوظ رکهتا ہے۔ ADB معمول 
کے طور پر افشاں کی جانے والی معلومات 
کو ان غیر معمولی حاالت میں افشاءنه کرنے 
کا حق بهی محفوظ رکهتا ہے اگر وہ ِاس بات 
کے  افشاءمعلومات  ایسا  که  کرلے  تعین  کا 
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افشاءسے ہونے والے فائدے کے مقابلے میں 
زیادہ نقصان دہ ہوگا یا ُاس کے زیادہ نقصان دہ 

ہونے کا احتمال ہوگا۔ 
کی  فراہمی  کی  معلومات  اگر  حق:  کا  اپیل   (vi)
درخواست مسترد ہوگئی ہو اور درخواست کنندہ 
یه سمجهنے کہ پالیسی کے برعکس مسترد 
 ADB میں  صورت  ایسی  تو  ہے  گئی  کی 
دوسطحی اپیلوں کا حق تسلیم کرتا ہے، اپیلوں 
کے طریق کار کی ساکه میں اضافے کے لیے 
اپیل کی دوسری سطح ADB سے آزاد ہوگی۔ 
معلومات تک رسائی کی ممانعت کرنے والی 

مستثنیات کو منسوخ کرنے کے لیے عوامی 
انکشاف کی مشاورتی کمیٹی کے روبرو بهی 
اپیل دائر کی جاسکتی ہے جس کی بنیاد یہ  
انکشاف سے ہونے واال  ہوگی معلومات کے 
عوامی مفاد انکشاف سے ہونے والے ممکنه 

نقصان سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 

عمل در آمد کا اندرونی طریقه کار اور نظام تبدیل نہیں 
ہوگا تاہم ابالغ عامه کے لیے کوششوں کے فروغ اور 
لیے اضافی  دینے کے  مدد  میں  پینل  آزاد  اپیلوں کے 

n وسائل پر الزمًا کار بند رہا جائے گا۔
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ADB. 2005  1. ایشیائی ترقیاتی بینک کی ابالغ عامه پالیسی: معلومات کا انکشاف اور تبادله۔ منیال

یه دستاویزایشیائی ترقیاتی بینک کی 2005 میں  1۔ 
منظور کی جانے والی ابالغ عامه کی پالیسی1 کی جدید 
بینک کے  ترین شکل ہے۔ اس دستاویز کی منظوری 
موثر  کے  اس  اور  دی  کو   2011 اکتوبر   25 نے  بورڈ 
میں  دستاویز  اس  ہے۔   2012 2اپریل  تاریخ  کی  ہونے 
بیان کی گئی پالیسی سال 2005 کی پالیسی میں شامل 

دفعات اور شرائط کی جگه لے گی۔ 

موجودہ  بدستور  عامه  ابالغ  فعال  اور  شفافیت  2۔ 
نے  پالیسی  کی   2005 گے۔  رہیں  حصه  کا  پالیسی 
معلومات اور انکشاف کی دو الگ الگ پالیسیوں کی 
جگه ADB کی ابالغ کی کوششوں کے ضمن میں ایک 
زیادہ توانا اور ہدفی تصور قائم کیا۔ اس نے معلومات 
کی  پذیری  اثر  ترقیاتی  کی   ADB اور انکشاف  کے 
متعلق  کے  کردار  کے  تعلقات  خارجه  میں  معاونت 
کیا۔  پیش  بهی  تبدیلی کو  بڑی  میں  ADB کے رویے 
میں   2010 تحت  کے  تقاضے  کے  پالیسی  کی   2005

ایک جامع جائزہ شروع کیا گیا۔ 

3۔ پالیسی کے جائزے میں راہنمائی سٹیئرنگ کمیٹی 
جنرل  ڈائریکٹر  مینیجنگ  سربراہی  کی  جس  کی  نے 
نے کی۔ ADB نے اپنے سٹاف سے پالیسی کے متعلق 
ُاس کے تجربات اوراس کو مزید بہتر بنانے کے بارے 
سے  فریقین  بیرونی  نے   ADB کیں۔  آراءحاصل  میں 
بهی کہا که وہ پالیسی اور اس پر عمل درآمد کے بارے 
میں اپنی آراءاور اس میں توسیع کے لیے تجاویز دیں، 
تحریری آراءطلب کرنے کے ساته ADB نے 12 رکن 
ممالک کے اندر ملکی سطح کی 20 ورکشاپیں منعقد 
کیں تاکه متاثرہ افراد سمیت دلچسپی رکهنے والے بڑی 
تعداد میں فریقین سے ان کی آراءحاصل کی جاسکیں۔ 
ِان ورکشاپس میں پانچ سو سے زیادہ لوگوں نے شرکت 
کی )ضمیمہ نمبر 1 میں بیرونی مشاورت کے عمل کو 
بیان کیا گیا ہے(۔ اس دستاویز کی تیاری میں حاصل 

n کردہ آراءکو مدنظر رکها گیا ہے۔
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پالیسی کا مقصد
پر  ماحولیاتی طور  نمو،  اقتصادی  ADB جامع  4۔ 
پائیدار ترقی اور عالقائی تعاون کے فروغ کے ذریعے 
غربت کا خاتمه کرنے کے لیے پر عزم ہے۔ اس مقصد 
کے حصول کے لیے ADB مختلف قسم کے پراجیکٹس 
ہے  کرتا  فراہم  معاونت  مالی  لیے  کے  سرگرمیوں  اور 
تاکه ترقی میں مدد مل سکے۔ ADB اپنے قرضداروں، 
خریداروں، شراکت داروں اور دوسرے فریقین سے ان کی 
آراءحاصل کرتا ہے اور انهیں اپنی سرگرمیوں کے بارے 
میں انہیں آگاہ رکهتا ہے۔ باہمی اعتماد اور بهروسه کے 
لیے ADB اور ُاس کے شرکاءکار یا فریقین کے درمیان 
معلومات کی دو طرفہ ترسیل ناگزیر ہے۔ پراجیکٹس اور 
اپنے  لیے  کے   ADB شفافیت  متعلق  کے  سرگرمیوں 
او  لیے الزمی ہے  فریقین سے حصص خریدنے کے 
بنیادی  لیے  کامیابی کے  پراجیکٹ کی  ایک  ریه چیز 
حیثیت رکهتی ہے۔ مزید برآں کسی بهی ادارے کے اندر 
اچهی انتظامیه کا ایک بڑا اصول یه ہے که اسے ُاس کے 
افعال کے لیے جوابدہ ٹهرایا جاسکے۔ جوابدہی کے لیے 

شفافیت اولین شرط ہے۔ 

اور  پر   ADB مقصد  مجموعی  کا  پالیسی  اس  5۔ 
اس کے ساته شریک کار ہونے پر فریقین کے اعتماد 
تسلیم  حق  یه  کا  لوگوں  پالیسی  یه  ہے۔  دینا  فروغ  کو 
متعلق  کے  کارروائیوں  کی   ADB وہ  که  ہے  کرتی 
یه  کرسکیں۔  فراہم  آگے  اور  وصول  طلب،  معلومات 
ہے  کرتی  ضمانت  کی  تبادلے  کے  معلومات  پالیسی 
اور شراکتی ترقی یا متاثر ہونے والے لوگوں کے ساته 
اس  ہے۔  کرتی  پورا  کو  کی ضروریات  ابالغ  طرفه  دو 
پالیسی کی بنیاد معلومات کے انکشاف کے حق میں 
گمان ہے بشرطیکه معلومات کا انکشاف نه کرنے کی 
ٹهوس وجوہات موجود ہوں۔ یه پالیسی ADB کے اس 

عزم کا اظہار ہے که ادارہ جاتی، مالیاتی اور پراجیکٹ 
سے متعلق معلومات فعال انداز میں اپنی ویب سائٹ 
پر آویزاں کی جائیں گی، اس پالیسی میں رد عمل اور 
شکایات سے عہده برآ ہونے کا نظام بهی وضع کیا گیا 
ہے۔ ADB کے ترقیاتی کاموں کے اثر کو بڑھانے کے 
لیے یه پالیسی ابالغ عامہ کی سرگرمیوں کو بڑھا کر 
رائے  اور  سازوں  فیصله  میں  ممالک  رکن  اپنے  اور 
عامه کے راہنماؤں کے ساته تعلقات استوار کرنے کے 
ذریعے ADB او راس کی کارروائیوں کے بارے میں 

آگاہی اور فهم کو فروغ دیتی ہے۔ 

کی  اس  نے  اقدامات  بڑے  بعض  کے   ADB 6۔ 
مزید  کو  عزم  لیے  کے  مقاصد  کے  اس  اور  پالیسی 
مستحکم کیا ہے۔ حکمت عملی 2020 میں ADB کی 
کارروائیوں اور سرگرمیوں میں جوابدہی، شراکت داری 
اور شفافیت کی اہمیت کو تسلیم کیا گیا ہے۔2 امدادی اثر 
پذیری کے متعلق اعالمیه پیرس کے مقاصد کا مرکزی 

نکته بهی وسیع تر جوابدہی ہے۔3

پالیسی کے عمل درآمد کا جائزہ
کے  پالیسی  عامه  ابالغ  کی   2005 نے   ADB 7۔ 
اور چار ساالنه جائزہ  عمل درآمد کی نگرانی کی ہے 
بات  اس  رپورٹیں  تفصیلی  یه  ہیں۔  کی  شائع  رپورٹیں 
کو ظاہر کرتی ہیں که ADB نے پالیسی کی شرائط کا 
بنانے  بہتر  کو  ابالغ  فروغ،  کے  شفافیت  رہنے،  پابند 
اور فریقین کے لیے زیادہ سے زیادہ معلومات دستیاب 
بنانے کے لیے بے حد کام کیا ہے۔4 اس پالیسی کا ان 
بیرونی فریقین نے بے حد خیر مقدم کیا ہے جن کے 
ساته مشاورت کی گئی اور ADB کے سٹاف نے اس 

پالیسی کو بہتر طور پر سمجها ہے۔

ابالغ عامه میں ADB کا تجربه

ADB. 2008 2: حکمت عملی 2020: ایشیائی ترقیاتی بینک کی طویل المدت حکمت عملی کافریم ورک، 2020–2008، منیال۔ 

3  100 سے زائد ممالک اور ترقیاتی تنظیموں بشمول ADB اور اس کے 19 ترقی پذیر رکن ممالک نے 2 مارچ 2005 کو توثیق کی۔

www.adb.org/documents/series/assessment-pcp-implementationntation ابالغ عامه پالیسی کے عملدرآمد کا جائزہ۔ .ADB  4
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تو ویب سائٹ پر آویزاں کیے گئے ہیں او رنه ہی انہیں 
جدید بنایا گیا ہے اس طرح ِان سمریوں کے فیلڈ سے 
متعلق اعداد و شمار کو بهی مکمل کرنے کی ضرورت 

ہے۔ 

اندرونی اور بیرونی جائزوں سے یه بات سامنے  11۔ 
آئی که اس پالیسی کی منظوری کے بعد سے خارجه 
تعلقات کے لیے کی جانے والی کوششوں کے نتیجے 
میں ADB کی قدر شناسی اور شفافیت میں اضافه ہوا 
ADB کے  میں  ابالغ  ذرائع  تصدیق  کی  بات  اس  ہے۔ 
تعداد  کی  ناظرین  اور  سامعین  کے  معلومات  متعلق 
میں اضافے، بینک کی حد رسائی میں اضافے، ذرائع 
ابالغ کی توجه اور بینک کی ویب سائٹ پر ٹریفک کے 
اعداد و شمار سے بهی ہوتی ہے۔ ADB نے اپنی حد 
رسائی بڑھانے کی سرگرمیوں کی بدولت اور انتظامیہ 
فورموں  االقوامی  بین  بڑے  اور سٹاف کی طرف سے 
اعلٰی  ذریعے  کے  خیال  اظہار  میں  کانفرنسوں  اور 
زیادہ  کو  خال  خدو  اپنے  میں  ابالغ  دزائع  کے  سطح 
بہتر انداز میں پیش کیا ہے۔ ADB نے اپنی سرگرمیوں 
سال  کیا  انعقاد  کا  سروے  عالمی  بیرونی  متعلق  کے 
2006 اور 2009 کے سروے کے نتیجے میں یه بات 
 ADB سامنے آئی که فریقین اور رائے عامه کے راہنما
کے متعلق مثبت نکته نظر رکهتے ہیں اور سمجهتے 
عالقے  کے  بحرالکاہل  اور  ایشیا  نے  بینک  که  ہیں 
کے  اس  ہے۔  چهوڑا  اثر  بڑا  بهت  ایک  پر  ترقی  میں 
اپنے  اور  بهروسه  قابل  اعتبار،  قابل  کو   ADB عالوہ 
کام میں اہل سمجها گیا ہے۔ سروے میں جواب دینے 
والوں کی اکثریت کا خیال تها که ADB معلومات کے 
لیے درخواستوں پر کارروائی کے ضمن میں بہترین 
خدمت انجام دے رہا ہے لیکن اس میں مزید بہتری کی 
گنجائش موجود ہے۔ خاص طور سے ADB کے علمی 
اثاثوں کا فریقین خصوصًا ترقی پزیر رکن ممالک کے 
ساته تبادله کرنے کے لیے زیادہ کوششیں ہوسکتی ہیں۔ 
ابالغ عامه پالیسی کے جائزے کے بارے میں فریقین 
آراءسے ظاہر  والی  ہونے  دوران حاصل  مشاورت کے 
کے  لوگوں  متاثرہ  خصوصًا  پراجیکٹس  کہ  ہے  ہوتا 
سلسلے  کے  تبادلے  کے  معلومات  اور  رابطے  ساته 
میں ابالغ کی کوششیں مزید بہتر بنانے کی ضرورت 

ہے۔ 

ADB نے 2005 سے مختلف بریفنگز او رآگاہی  12۔ 
سٹاف  کے   ADB تاکه  کیا  انعقاد  کا  پروگراموں  کے 
اور دوسرے فریقین کو پالیسی کے تحت انکشاف کے 
تقاضوں کے بارے میں آگاہی مل سکے۔ ِان کوششوں 
کے باعث پالیسی کے تقاضوں کے مطابق معلومات 

کے انکشاف میں مدد ملی ہے۔ 

5 ون ورلڈ ٹرسٹ۔ 2007. 2007 جوابدہی کی عالمی رپورٹ، لندن

مجموعی طور پر کها جائے تو فریقین اور عام  8۔ 
لوگوں کو فعال طور پر اور درخواستوں پر ADB کی 
بہت  معلومات  متعلقہ  منصوبوں سے  اور  جاتی  ادارہ 
زیادہ حد تک فراہم کی گئی ہیں۔ پالیسی سے اس بات کا 
اظہار ہوتا ہے کہ فعال خارجه تعلقات او ربہتر شکل 
اس  ہیں۔  مند  فائدہ  باہمی طورپر  دونوں  انکشاف  میں 
اوپر  اپنے  نے   ADB ہوئے  اختیار کرتے  کو  پالیسی 
فہم کے فروغ کے  اور  آگاہی  اپنے متعلق  اور  اعتماد 
ساته ساته خود مختار اور غیر خود مختار پراجیکٹس 
کے متعلق سب کے لیے دستیاب دستاویزات کی تعداد 
کیے  اقدامات  اہم  بهی  لیے  کے  کرنے  اضافه  میں 
ہیں۔ سب سے بڑھ کر یه که بینک کی حد رسائی میں 
اضافے اور معلومات کے انکشاف نے ہدفی سامعین 
تک ADB کے ترقیاتی علم اور معلومات کی فراہمی 
کو دستیاب کردیا ہے جس کے نتیجے میں ترقیاتی اثر 
پر عوامی   ADB اور  ہے  ہوا  فروغ حاصل  کو  پذیری 

اعتماد بهی بڑھا ہے۔5 

الغرض ADB نے انکشاف کے حق میں قیاس  9۔ 
تعمیل  انکشاف کی  کیا۔  اختیار  کو کامیابی کے ساته 
میں جس میں بروقت انکشاف اور بیرونی درخواستوں 
سے عہده بر آ ہونا بهی شامل ہے مسلسل بہتری آرہی 
ہے۔ سال 2007 میں”ون ورلڈ ٹرسٹ“نے عالمی جوابدہی 
کی رپورٹ جاری کی جس میں ADB نے شفافیت کی 

بہترین روایت پر سو فیصد پوائنٹس حاصل کیے۔ 

ADB کی بہت سے مطلوبه معلومات اب ویب  10۔ 
سائٹ پر دستیاب ہیں۔ ستمبر 2005 سے دسمبر 2010 
تک ADB کی ویب سائٹ پر دستاویزات میں ایک سو 
 ADB عالوہ  کے  ِاس  ہے۔  ہوا  اضافه  فیصد  پنتالیس 
نے معلومات یا دستاویزات کے لیے چه ہزار سے زائد 
بین کی۔  پتا چالیا ان کے متعلق چهان  دستاویزات کا 
اس طرح ویب سائٹ پر معلومات تک رسائی میں بهی 
مطلوبه  میں  معامالت  فیصد  پچانوے  ہے۔  ہوا  اضافه 
معلومات فراہم کردی گئیں۔ دوسری اکثر درخواستوں کا 
تعلق کاروباری مواقع سے تها۔ امداد کی فراہمی او رغیر 
سات  متعلق  کے  تعاون  ساته  کے  تنظیموں  سرکاری 
فیصد انکوائریوں کے لیے درخواست کی گئی، ان میں 
انکار  کارروائی سے  پر  درخواستوں  فیصد  پانچ  سے 
 ADB تعلق  کا  تعداد  بڑی  بهی  سے  میں  ِان  گیا۔  کیا 
سے متعلقہ معامالت کی معلومات سے تها۔ ADB نے 
اور  ظاہر  دستاویزات  سی  بہت  کی  پہلے  سے   2005
تقاضوں  کے  انکشاف  کے  پالیسی  تاہم  کیں  منکشف 
جاری  کو  کوششوں  ان  لیے  کے  بجاآوری  مکمل  کی 
رکهنے کی ضرورت ہے۔ مثال کے طورپر ADB کے 
نه  ابهی تک  یا خالصے  پراجیکٹس کی سمریاں  تمام 
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پالیسی کے انکشاف کے متعلق قواعد کے عمل  13۔ 
درآمد میں مدد دینے کی خاطر نئے سٹاف، باقاعدہ تربیت 
اور ترجمے کے ڈھانچے کی ترقی کے لیے اضافی و 
سائل مختص کیے گئے۔ اس پالیسی کا بارہ زبانوں میں 
پهیالیا  آگے  میں  اندار  وسیع  اسے  اور  گیا  کیا  ترجمہ 
گیا۔ پالیسی پر عمل درآمد کی نگرانی کے لیے جوالئی 
2005 میں محکمہ تعلقات خارجه میں معلومات عامه 
اور انکشاف کا شعبه قائم کیا گیا۔ یه شعبه پالیسی کے 
انکشاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ADB کے 
سٹاف کو خدمات، مواد او ردوسرے ضروری وسائل فراہم 
کرتا ہے اور اب اس شعبے کو انکشاف سے متعلقه تمام 

معامالت کے لیے ADB کا مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ 

انتظامیه نے ایسے ادارہ جاتی ماحول کے فروغ  14۔ 
میں اہم کردار ادا کیا ہے جو فعال ابالغ عامه کے لیے 
ADB کی ابالغ کی استعداد کو  معاون ثابت ہوتا ہے۔ 
بڑھانے کے لیے دفتر خارجه تعلقات کا درجه بڑھا کر 
جوبراہ  گیا  دیا  درجه  کا  خارجه  تعلقات  محکمه  ُاسے 
ساته  کے  اس  ہے۔  جوابدہ  کو  کے صدر  بینک  راست 
ساته ADB نے خارجه تعلقات خصوصًا عالقائی دفاتر 
مختص  وسائل  اضافی  لیے  کے  کرنے  مستحکم  کے 
کیے جن کا کسی ملک کے اندر حد رسائی بڑھانے میں 
اہم کردار ہے۔ خارجه تعلقات کو فعال انداز میں آگے 

بڑھانے کے لیے خارجه تعلقات کے قومی افسروں کی 
آٹه اسامیاں تخلیق کی گئیں۔ 

پالیسی نے بهی  انتظامیه کی قیادت کے ساته  15۔ 
پورے ADB میں انکشاف کے بارے میں رویه تبدیل 
کیا ہے اور اب بینک کا تمام سٹاف شفافیت کے فوائد 
متعلق  کے  انکشاف  اور  ہے  کرتا  تسلیم  اہمیت  کی 
اعلٰی  کی  تقاضوں  انکشاف کے  تاہم جب  ہے  خبردار 
کے  تعمیل  مکمل  تو  ہو  ضروری  تعمیل  پر  پیمانے 
لیے بہت کچه کرنا پڑتا ہے جس میں نظام االوقات کے 

مطابق چلنا بهی شامل ہے۔ 

امانتی  اور  مراکز  کے  عامه  ابالغ  کے   ADB 16۔ 
الئبریری پروگرام کا جائزہ لے کر ایشیا اور بحرالکاہل 
میں اطالعات تک رسائی بڑھانے کے لیے طریقه کار 
 2010 اور   2009 سال  نے   ADB گیا۔  بنایا  بهتر  کو 
االمدادی  کثیر  کے  عامه  ابالغ  میں  ممالک  چند  میں 
مراکز میں شراکت داری کے ساته ساته بعض منتخب 
ڈویلپمنٹ  انہیں”ایشین  کر  بڑھا  درجه  کا  الئبریریوں 
ریسورس سنٹرز“کا درجه دیا۔ ان نئے اقدامات کا بهی 
اثاثوں تک  ADB کے علمی  تاکه  گا  لیا جائے  جائزہ 
رسائی اور ان کے فروغ میں ِان کی کوششوں کی افادیت 

n کا تجزیه کیا جاسکے۔
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اقسام اور فراہمی کے متعلق عوامی توقعات میں بهی 
اضافه ہورہا ہے۔ ترقیاتی پروگراموں کی الگت اور اثر 

پذیری کا باریک بینی کے ساته جائزہ لیا جارہا ہے۔ 

حالیه  نے  بینکوں  ترقیاتی  الجهتی  کثیر  اکثر  19۔ 
برسوں میں اپنی معلومات کے انکشاف کی پالیسیوں 
پر نظرثانی کی ہے یا ُان کا جائزہ لیا ہے۔ ان بینکوں 
میں افریقن ترقیاتی بینک یورپین بینک برائے تعمیر 
نو و ترقی، یورپین سرمایه کاری بینک، انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک، عالمی مالیاتی کارپوریشن اور عالمی 
دوسرے  2میں  نمبر  )ضمیمه  ہیں۔  شامل  بهی  بینک 
کثیر الجهتی بینکوں کے معلومات کے انکشاف کے 
تین  نمبر  ضمیمه  جبکه  ہے  گیا  دیا  سروے  متعلق 
موجودہ  اور  پالیسی  کی   2005 سال  کی   ADB میں 
پالیسی کے ساته ساته عالمی بینک اور انٹر امریکن 
پالیسیوں  ترقیاتی بینک کی معلومات تک رسائی کی 
اپنائی  اور  ہے(۔ مجوزہ  گیا  کیا  پیش  جائزہ  تقابلی  کا 
سی  بهت  میں  پالیسیوں  کی  قسم  دونوں  والی  جانے 
پر  طور  خاص  ہیں۔  مشترک  نکات  اور  خصوصیات 
یه پالیسیاں انکشاف کے حق میں قیاس اور اطالعات 
کی  قائم  پر  اصول  کے  رسائی  زیادہ  سے  زیادہ  تک 
کرنے  فراہم  معلومات  تک  عوام  بشرطیکه  ہیں۔  گئی 
کے لیے واضح اور قریب تر توقعات موجود ہوں۔ ِان 
کے  اوراپیلوں  انکشاف  کے  معلومات  میں  پالیسیوں 

n متعلق واضح طریقه کار دیا گیا ہے۔

ابالغ عامه میں جدید عالمی 
رجحانات

گزشته دو تین دہائیوں کے دوران اطالعات کی  17۔ 
ڈرامائی  میں  بهر  دنیا  میں  رویوں  متعلق  کے  آزادی 
تبدیلیاں آتی ہیں۔ سیاسی اور شہری آزادیوں کے عالمی 
معاہدے میں اطالعات کی آزادی کو بنیادی حق تسلیم 
کا  شفافیت  زیادہ  سے  زیادہ  سے  شہری  ہے۔  گیا  کیا 
مطالبه کررہے ہیں اور چاہتے ہیں که حکومتیں اور 
نجی مالیاتی ادارے جوابدہی کے اعلٰی معیارات اپنائیں۔ 
آئین کا  اپنے  کئی ممالک نے اطالعات کی آزادی کو 
حصه بنایا ہے۔ حالیه برسوں میں اس تصور نے ایک 
آزادی  کی  اطالعات  اب  اور  ہے  کی  حاصل  قوت  نئی 
کو ایسا ارفع مقصد نهیں رہا جسے حاصل کیا جانا ہو 
بلکه یه ایک حق ہے جس کا عمل درآمد الزمی ہے۔ کئی 
ممالک نے حکومت معلومات تک شہریوں کی رسائی 
کیے  منظور  خواتین  اہم  لیے  کے  دینے  کی ضمانت 
ہیں۔ ایسے قوانین منظور کرنے والے ممالک کی تعداد 

اسی تک پہنچ چکی ہے۔ 

اپنانے کے  پالیسی  ابالغ عامه کی  ADB کے  18۔ 
کی  ترقی  مسلسل  نے  ٹیکنالوجی  کی  ابالغ  ذرائع  بعد 
ابالغ میں اضافے  ہے۔ سوشل میڈیا سمیت نئے ذرائع 
کے باعث زیادہ تعداد میں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ 
معلومات مختلف طریقوں سے پہنچائی جاسکتی ہیں 
جس سے شفافیت او راس کے حصول کے لیے اچهی 
روایات فروغ پارہی ہیں ِاس طرح سرکاری نجی اور غیر 
منافع بخش اداروں کی طرف سے معلومات کی مقدار، 
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پالیسی 2005 کا مجوزہ اضافه

ہوتا ہے  2005 کے جائزے سے ظاہر  پالیسی   20۔ 
که ADB کی ابالغ عامه کی پالیسی مجموعی طو رپر 
انکشاف کی  معلومات کے  اور  بہت موزوں رہی ہے 
مقابله دوسرے  کا  اچهی روایات کے حوالے سے اس 
کثیر الجہتی بینکوں کی پالیسیوں کے ساته کیا جاسکتا 
نشاندہی  کی  شعبوں  ایسے  پانچ  باوجود  کے  اس  ہے۔ 
کی گئی جن میں پالیسی 2005 کو مزید مضبوط بنایا 
نمبر  گراف  پیرا  وضاحت  کی  شعبوں  ان  ہے۔  جاسکتا 

21 تا 25 میں کی گئی ہے۔ 

کے  فراہمی  کی  معلومات  پینل:  آزاد  کا  اپیلوں   21۔ 
لیے جو درخواستیں مسترد کردی گئیں ان پر نظرثانی 
ادارہ  اندرونی  ایک  میں  پالیسی  کی   2005 لیے  کے 
”عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی“ تشکیل دیا گیا 
تها اس کمیٹی کے سامنے صرف پانچ معامالت الئے 
کے  پالیسی  نے  فریقین  باوجود  کے  ِاس  لیکن  گئے 
جائزے کے دوران محسوس کیا که اپیلوں کی سماعت 
ہونا،  نه  کا  ادارے  بیرونی  مختار  خود  ایک  لیے  کے 
ہمیشہ   ADB چونکه  ہے۔  کمزوری  ایک  کی  پالیسی 
اچہی روایات میں پیش پیش رہا ہے ِاس لیے مشاورتی 
کمیٹی کے فیصلوں کا جائزہ لینے کے لیے اپیلوں کا 

خودمختار پینل قائم کیا جائے گا۔ 

ُمستثنیات کی وضاحت: 2005 کی پالیسی میں   22۔ 
 انکشاف سے ممکنه مستثنیات کی ایک فہرست شامل 
کی گئی تهی۔ موصوله آراءمیں بتایا گیا که یه فہرست 
واضح انداز میں نہیں بنائی گئی اس لیے اس کو سمجهنا 
سرخیاں  شہ  واضح  میں  اس  اب  لیے  ِاس  ہے۔  مشکل 
 بنادی گئی ہیں۔ بعض معامالت میں یه سمجهتے ہوئے 
متعلقه  کہ  ہے  گیا  کردیا  سخت  دائرہ  کا  مستثنیات 
معلومات کا افشاءان مفادات کے لیے نقصان کا باعث 
بن سکتا ہے جن کے باعث ان معلومات کو استثناءکا 

تحفظ فراہم کیا گیا ہے۔ 

دستاویزات  کی  بورڈ  پہلے  سازی سے  فیصله  23۔ 
تک رسائی: 2005 کی پالیسی کے جائزے کے دوران 
یه بات بهی سامنے آئی کہ دستاویزات کے مسودے کا 
 تبادله کرنے کا وقت بہی ایک ایسا معامله ہے جس میں 
بہتری کی گنجائش موجود ہے۔ ADB نے ایسی پالیسیاں 

ہیں مثاًل ضامن  براہ راست متاثر کرتی  جو فریقین کو 
موضوعی  اور  جاتی  شعبه  اور   2009 بیانیه  پالیسی 
پالیسیوں اور حکمت عملیوں کے مسودے پهلے ہی اپنی 
ویب سائٹ پر آویزاں کردی ہیں اور شرکاءسے ان کے 
متعلق آراءحاصل کرنے کے لیے مختلف ممالک میں 
اجالس بهی منعقد کیے ہیں۔ اس مشاورت کے بعد فیصله 
سازی کے عمل کے دوران بورڈ کو پیش کیے جانے والے 
مسودوں تک رسائی سے فریقین کو باہر کردیا گیا ہے۔ اب 
صرف بورڈ کے زیر غور آنے کے بعد حتمی فیصلے 
کی دستاویزات ہی ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کی 
گئی ہیں۔ ان پالیسیوں اور حکمت عملیوں کی تیاری میں 
فریقین کی شراکت کی اہمیت کے پیش نظر ابالغ عامه 
کی پالیسی میں کها گیا ہے که جو تیاری دستاویزات، 
پالیسی کی حتمی تجاویز اور حکمت عملی کی تجاویز 
عوامی مشاورت کے عمل سے گزر چکی ہوں او رساته 
ہی بورڈ کے سامنے غور کے لیے پیش ہوچکی ہوں 
انہیں ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردیا جائے گا۔ 
اسی طرح خود مختار پراجیکٹس کے لیے قرضوں کی 
 (RCSs( تجاویز اور عالقائی تعاون کی حکمت عملیوں
اور ملکی شراکت داری کی حکمت عملیوں )CPSs( کی 
 ADB حتمی تجاویز بورڈ کو فراہم کیے جانے کے بعد
بشرطیکه  گی  جائیں  کردی  آویزاں  پر  سائٹ  ویب  کی 

متعلقه رکن ملک میں اس بات پر رضا مند ہو۔ 

دستاویز  کی   2005 کار  طریقه  کا  عامه  ابالغ  24۔ 
میں طے کی جانے والی حکمت عملی کو ابالغ عامه 
کو مدنظر رکهتے ہوئے مزید موثر بنایا جائے گا۔ متوقع 
سامعین تک اطالعات کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے 
معلومات کا انکشاف کافی نہیں اگرچه 2005 کی پالیسی 
میں مختلف قسم کے سامعین تک معلومات کی رسائی 
میں مدد دینے کے لیے مختلف پہلو شامل کیے گئے 
تهے لیکن بعض واقعات میں یه کوشش بہت کم ثابت ہوتی 
ہیں۔ مثال کے طورپر بعض معامالت میں بالمشافهرابطه 
کی  طریقوں  ایسے  لیے  کے  تبادلے  کے  معلومات  یا 
ضرورت ہوتی ہے جس میں ٹیکنالوجی کا استعمال  کم 
ہوتاہے۔ خارجه تعلقات کے متعلق مجموعی حکمت عملی 
بیان کرنے کی بجائے اب زیادہ زور معلومات کے تبادلے 
کے عملی پہلوؤں کی طرف منتقل کردیا گیا ہے تاکه 
مجموعی پالیسی مقاصد حاصل ہوسکیں۔ ضروری ابالغ 
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 ADB اور معلومات کے تبادلے کے مختلف پہلوؤں کو
کے تعاون سے چلنے والے پراجیکٹس اور پروگراموں کے 
ساته مربوط کرنے کو یقینی بناکر متاثرہ افراد اور دوسرے 
متعلقہ فریقین کے ساته پراجیکٹ کے پورے عرصے 
کے دوران روابط کو مستحکم بنایا جائے گا۔ خطے میں 
علمی بنیادوں پر قائم معیشتوں کی ترقی میں مدد کے 
لیے ADB اپنے علمی اثاثوں کے آن الئن اور مطبوعه 
دونوں شکلوں میں پهیالؤکو بڑھائے گا۔ اس کے عالوہ 
ADB اپنے علمی اثاثوں کے تبادلے اور حکومتوں اور 
دوسرے اہم لوگوں کے ساته تبادله خیال کے لیے عالقائی 
اور خصوصی کانفرنسوں جیسے دوسرے پلیٹ فارم بهی 

استعمال کرے گا۔

بورڈ  پالیسی  کی   2005 انکشاف:  توسیعی  25۔ 
مسودے  کے  کارروائی  لفظ  به  لفظ  کی  اجالسوں  کے 
جانے  کیے  درخواست  بعد  کے  سال  دس  کے  اجالس 
کی صورت میں فراہم کردیے جائیں گے بشرطیکه ان 
میں ایسی کوئی معلومات نه ہوں جو پالیسی مستثنیات 
یه  میں  پالیسی   )84 نمبر  )پیرا  ہیں  آتی  میں  ذیل  کی 
پڑتال  پراجیکٹ کے  که  ہے  گئی  بهی رکهی  گنجائش 
)پیرا  ہوگی  اجازت  بهی  کی  انکشاف  کهانوں کے  شدہ 
کی  ارکان  کے  بورڈ  اور  انتظامیه  میں  جن   )62 نمبر 
بنیادی تنخواہیں )پیرا نمبر 90( اور پراجیکٹ کے اعداد 
و شمار کا متعلقہ قومی زبانوں میں ترجمہ بهی شامل 

n ہے )پیرا نمبر 42(۔
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کے  فریقین  مقصد  کا  پالیسی  کی  عامه  ابالغ  26۔ 
اعتماد اور ADB کے ساته ان کے شریک کار ہونے 
 ADB کی صالحیت کو بڑھانا ہے جس کے نتیجے میں
کے اقدامات کی ترقیاتی اثر پذیری میں اضافه ہوگا۔ یه 
فروغ  کو  ترقی  شراکتی  اور  جوابدہی  شفافیت،  پالیسی 
دیتی ہےاور ان دستاویزات کے انکشاف کے تقاضوں 
کو پورا کرتی ہے جو ADB جاری کرے گا یا جن کا 
جاری کیا جانا ضروری ہوگا۔ پالیسی کے بنیادی نکات 

پیرا گراف نمبر 27 تا 33 میں بیان کیے گئے ہیں۔ 

فعال انکشاف: ADB اپنے کام اور آراءکے بارے  27۔ 
اور  علم  اپنے  ساته  کے  لوگوں  عام  اور  فریقین  میں 
معلومات کا تبادلہ فعال انداز میں کرے گا۔ فعال انکشاف 
کے لیے ADB کی ویب سائٹ بنیادی ذریعه ہوگی پالیسی 
میں انکشاف کے دوسرے ذرائع سے مدد لینے کے لیے 
بهی کہا گیا ہے جس کا انحصار متوقع وصول کنندگان یا 
سامعین یاُاس متوقع مقصد پر ہے جس کے لیے معلومات 
یقین دالنے کے لیے  یه  افشاءدرکار ہے۔ فریقین کو  کا 
بهی فعال انکشاف اہمیت رکهتا ہے که ADB اور ِاس کی 
کارروائیوں کے متعلق معلومات مقررہ وقت پر کهلے عام 
دستیاب ہوں گی تاکه ADB کی فیصلہ سازی میں شراکت 
کے لیے سہولت فراہم ہوسکے۔ ADB انفردی درخواستیں 

پر بهی معلومات کا انکشاف کرے گا۔ 

اگر پالیسی کی کسی دوسری شرائط کا بنیاد پر  28۔ 
کوئی پابندی عائد نه ہو تو بورڈ کو معلومات کے لیے 
میں  ارکان  کے  بورڈ  دستاویزات  والی  جانے  کی  پیش 
پر  ADB کی ویب سائٹ  بعد  تقسیم کیے جانے کے 
پیش  لیے  کو غور کے  بورڈ  آویزاں کردی جائیں گی۔ 
دستاویزات  اکثر  سے  میں  دستایزات  والی  جانے  کی 
منظوری یا توثیق سے پہلے ہی ADB کی ویب سائٹ 
38۔  58۔  نمبر  گراف  )پیرا  گی۔  جائیں  کردی  آویزاں  پر 
72( اور بورڈ کے سامنے غور کے لیے پیش کی جانی 
والی دیگر دستاویزات، منظوری یا توثیق کے بعد ویب 

سائٹ پر آویزاں کی جائیں گی۔ 

پالیسی  یه  قیاس:  میں  حق  کے  انکشاف  29۔  
گئی  بنائی  پر  بنیاد  کی  قیاس  میں  حق  کے  انکشاف 

ہے تاہم تمام وہ دستاویزات جو ADB جاری کرتا ہے 
انکشاف  کا  ان  ہو  کیا جانا ضروری  کا جاری  یا جن 
معلومات  ایسی  میں  ان  بشرطیکہ  ہے  جاسکتا  کیا 
موجود نہ ہوں جو پالیسی کی ُمستثنیات کی ذیل میں 
آتی ہوں جن کی وضاحت پیرا گراف نمبر 97 اور 101 

میں کی گئی ہے۔ 

رانہیں  او  رسائی  تک  تصورات  اور  معلومات  30۔ 
پھیالنے کا حق: ADB لوگوں کے اس حق کو تسلیم 
والی  چلنے  سے  معاونت  کی   ADB وہ  کہ  ہے  کرتا 
سرگرمیوں کے بارے میں معلومات اور تصورات طلب 
کرسکیں، حاصل کرسکیں اور انہیں آگے پهیال سکیں۔ 
انداز  متعلقہ  اور  واضح  بروقت،  کو  معلومات   ADB
میں فراہم کرے گا۔ اس طرح ADB متاثرہ لوگوں سمیت 
تمام فریقین تک اپنی بات پہنچانے، ان کی بات ُسننے 
متاثرہ  ہوگا۔  قابل  کے  کرنے  غور  آراءپر  کی  ان  اور 
گی  جائیں  پہنچائی  جلد  قدر  اس  معلومات  کو  لوگوں 
کہ وہ پراجیکٹ کے ڈیزائن اور اس پر عمل درآمد کے 
بارے میں اپنی آراء با معنی انداز میں فراہم کرسکیں۔ 
نہیں  بنیاد پر معلومات فراہم  ناپسند کی  ADB پسندو 
کرے گا۔ ADB اپنی پالیسی کے تحت ا ور پالیسی اور 
میں جو  بارے  انتظامات کے  درآمد کے  پر عمل  اس 
بهی معلومات دستیاب بنائے گا ُان تک تمام لوگوں کی 

مساوی رسائی ہوگی۔ 

پذیر  ترقی  رکن  اپنے   ADB ملکیت:  ملکی  31۔ 
کررہا  فراہم  معاونت  میں  سرگرمیوں  جن  میں  ممالک 
ہے ان کی ملکی ملکیت کی اہمیت کو تسلیم کرنا ہے، 
اس طرح بعض دستاویزات کو افشاءکرنے سے پہلے ان 
دستاویزات میں شامل مواد اور ان کے افشاءکرنے کے 
وقت کے بارے میں ترقی پذیر رکن ممالک کی آراءکو 

بهی زیر غور الیا جائے گا۔ 

محدود ُمستثنیات: مکمل انکشاف ہمیشہ ممکن  32۔ 
تصورات  کونئے   ADB پر  طور  کے  مثال  ہوتا۔  نہیں 
تالش کرنے، معلومات کا تبادلہ کرنے اور داخلی طور پر 
یا اپنے ارکان کے ساته کهال بحث و مباحثہ کرنے اور 
اپنی غیر خود محتار کارروائیوں میں خصوصی تقاضوں 
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6  نجی شعبے کے مالیاتی اداروں کے لیے یه ضروری ہے کہ وہ اپنے کالئنٹس کی خفیه کاروباری معلومات کو ظاہر نه کرنے کی قانونی طورپر پابندی کریں۔اس 

کے ساته ساته ADB کے متعلقہ لوگوں کوبهی ان کالئنٹس کےساته مصروف کار ہوتے وقت یه خیال رکهنا چاہیے۔خفیه معلومات کے تحفظ کی ضرورت کو 
آزادی اظہارکے قوانین میں بهی تسلیم کیا جاتاہےجس میں اعتماد میں حاصل کردہ تجارتی معلومات کےلیے استثنی ہوتی ہے۔

 ADB آتی ہے6۔  پیش  کو مدنظر رکهنے کی ضرورت 
اپنے سٹاف کے حق اخفاء]راز داری[کا تحفظ کرے گا اور 
خود اپنے اوراپنے کالنٹس کے قانونی تجارتی مفادات کی 
حفاظت کرے گا لیکن یه مستثنیات محدود ہیں۔ ADB ان 
تمام معلومات کا انکشاف کرے گا جو یه جاری کرے گا 
یا جن کی اسے جاری کرنے کی ضرورت ہوگی اور یه که 
ایسی معلومات پالیسی کی ُمستثنیات کی ذیل میں نه آتی 
ہوں جن کی وضاحت پیرا گراف نمبر 97 اور 101 میں کی 
گئی ہے۔ ADB اگر اس بات کا تعین کرلے که معلومات 
کے انکشاف سے ہونے واال فائدہ ُاس نقصان سے زیادہ 
اہمیت کا حامل ہے جو ان معلومات کے انکشاف سے 
پہنچ سکتا ہے تو وہ پالیسی مستثنیات کو منسوخ کرنے 
کا حق رکهتا ہے۔ اس طرح ADB غیر معمولی حاالت میں 
ایسی معلومات کے انکشاف نه کرنے کا حق بهی رکهنا 
ہے جن کا عام حاالت میں انکشاف ہوسکتا ہے بشرطیکه 
اگر بینک اس بات کا تعین کرلے که ِان معلومات کے 
انکشاف سے پہنچنے واال نقصان ممکنہ طور پر ُاس 
فائدے سے زیادہ ہوگا جو ِان معلومات کے افشاءکرنے 

سے پہنچے گا۔ 

کردہ  طلب  ُان  میں  پالیسی  اس  حق:  کا  اپیل  33۔ 
معلومات کے انکار پر اپیلوں کے دو سطحی طریق کار 
کا حق تسلیم کیا گیا ہے جن کے متعلق طلب کنندہ یه 
خیال کرے که بینک نے اپنی پالیسی سے انحراف کرتے 
ہوئے مطلوبه معلومات دینے سے انکار کیا ہے۔ اپیلوں 
سے   ADB لیے  کے  بڑھانے  ساکه  کی  طریقه  کے 
اپیل کا دوسرا فورم متعارف کرایا گیا ہے۔ مطلوبہ  آزاد 

پالیسی  والی  بننے  رکاوٹ  میں  رسائی  تک  معلومات 
ُمستثنیات کو منسوخ کرانے کے لیے عوامی انکشاف 
کی مشاورتی کمیٹی کے روبرو اس بنیاد پر بهی اپیل 
افشاءسے  کے  معلومات  ِان  که  ہے  جاسکتی  کی  دائر 
پہنچنے والے نقصان کے مقابلے میں ان کے انکشاف 

سے ہونے واال فائدہ زیادہ اہمیت اور وزن رکهتا ہے۔  

دوسری پالیسیوں کے ساته تعلق: اس پالیسی  34۔ 
میں ان تقاضوں کی نشاندہی کردی گئی ہے جن کو پورا 
کرنا ُان معلومات کے انکشاف سے پہلے ضروری ہے 
جو ADB فراہم کرے یا جن کا فراہم کیا جانا ضروری 
 ADB بجا  جا  میں  پالیسی  پوری  کی  عامه  ابالغ  ہو۔ 
کی دوسری پالیسیوں کے بهی حوالے دیئے گئے ہیں۔ 
ADB کی کسی دوسری پالیسی کے کسی بهی حوالے 
پالیسی کے  ADB کی کسی دوسری  ہیں۔  دیئے گئے 
کسی بهی حوالے میں وہ ترامیم بهی شامل ہیں جو ِان 
پالیسیوں میں وقتًا فوقتًا کی جاتی رہی ہیں۔ ابالغ عامه 
پالیسی کے انکشاف کی شرائط ) لیکن دوسری شرائط 
پالیسی  نہیں( اور بورڈ کی منظور کردہ کسی دوسری 
کے درمیان تضاد کی صورت میں ابالغ عامہ پالیسی 
کی حیثیت باال تر ہوگی۔ ابالغ عامه پالیسی کے مؤثر 
ہونے کی تاریخ کے بعد بنائی جانے والی یا نظرثانی 
یا حکمت عملی میں ُاس سے  پالیسی  شدہ کسی بهی 
پر  طور  واضح  کو  معلومات  یا  دستاویزات  متعلقہ 
انکشاف کے تقاضوں سے ہم آہنگ بنایا جائے گا۔ اور 
انکشاف کے یه تقاضے ابالغ عامہ پالیسی کے بنیادی 

n نکات کے مطابق ہوں گے۔
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انکشاف کی تفصیالت

7 اسٹیک ہولڈروں میں DMC حکومتیں،ترقیاتی پارٹنرز، نجی شعبه اور سول سوسائٹی بشمول غیر سرکاری تنظمیوں شامل ہیں۔

8 مثاًل ملک اور پورٹ فولیو اشارات

9 مثاًل معاشی، غربت، صنفی تجزیے اور نجی شعبه اور گورننس کے خطرات کے جائزے

ADB ترقیاتی سرگرمیوں کی تیاری اور عمل درآمد  35۔ 
میں اپنے قرض داروں اور گاہکوں کے ساته مل کر کام 
کرتا ہے۔ ایسا کرتے وقت ADB انہیں ADB کے تعاون سے 
ہونے والی کارروائیوں سے متعلقه معلومات کے انکشاف 
کے حق میں اپنے قیاس سے آگاہ کرے گا۔ متعلقه قرض دار 
یا گاہک سے مشاورت کے بعد درج ذیل دستاویزات مقررہ 
وقت کے اندر ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائیں 
گی بشرطیکه ان میں پیرا گراف نمبر 97 اور 101 میں دی 

گئی مستثنیات نه آتی ہوں۔ 

ملکی شراکت کی حکمت عملیاں اورعالقائی 
تعاون کی حکمت عملیاں:

ملکی شراکت کی حکمت عملیاں ADB کو ہر ترقی  36۔ 
لیے  کے  ہونے  کار  مصروف  ساته  کے  ملک  ُرکن  پذیر 
ڈھانچه فراہم کرتی ہیں۔ یه حکمت عملیاں ملکی سطح پر 
ترقیاتی نتائج دینے کی خاطر عملی پروگراموں کو تشکیل 
دینے کے لیے بنیادی پلیٹ فارم کا کام کرتی ہیں۔ عالقائی 
تعاون کی حکمت عملیاں ایشیا اور بحرالکاہل میں عالقائی 
تاکه  ہیں  گئی  بنائی  لیے  کے  کی سطح  ذیلی عالقوں  یا 

عالقائی ترقی کے مطلوبه مقاصد حاص کیے جاسکیں۔ 

ADB ملکی شراکت کی حکمت عملیوں کی نئی  37۔ 
اور  عملیاں  حکمت  عبوری  کی  شراکت  ملکی  فہرست، 
عالقائی تعاون کی حکمت عملیاں اپنی ویب سائٹ پر آویزاں 
کرےگا۔ اسٹیک ہولڈروں7 کے ساته مشاورت کو فروغ دینے 
کے لیے ان کی ملکی شراکت کی حکمت عملیوں، ملکی 
شراکت کی عبوری حکمت عملیوں اور عالقائی تعاون کی 
حکمت عملیوں کی تیاری میں ان کی شمولیت کے لیے ِان 
دستاویزات کے دستیاب مسودوں اور مفید بنیادی معلومات 
کا تبادلہ کیا جائے گا تاکہ وہ فریقین ان کی تیاری کے لیے 

اپنی آراءدے سکیں۔ 

شراکت  ملکی  عملیاں،  حکمت  کی  شراکت  ملکی  38۔ 
کی عبوری حکمت عملیاں اور عالقائی تعاون کی حکمت 
کے  جانے  کیے  پیش  کو  بورڈ  لیے  کے  توثیق   عملیاں 
وقت ہی ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائیں گی 
بشرطیکه متعلقه رکن ملک بهی ایسا کرنے سے متفق ہو۔ 
اگر متعلقه رکن ِان حکمت عملیوں کے قبل از وقت انکشاف 
سے متفق نه ہو یه دستاویزات ADB کی ویب سائٹ پر بورڈ 
کی توثیق کے بعد آویزاں کی جائیں گی۔ فوری انکشاف کے 
لیے یه تقاضا ملکی شراکت کی ان حکمت عملیوں، عبوری 
حکمت عملیوں اور عالقائی تعاون کی ان حکمت عملیوں 
پر الگو ہوگا جن کے متعلق انتظامی کمیٹی یا اس درجے 
کی کسی دوسری کمیٹی کا اجالس ہوچکا ہو یا اس پالیسی 
کے مؤثر ہونے کی تاریخ کے بعد ِاس شرط کا اطالق ہوگا۔ 

ایسی اہم دستاویزات جن کا حواله ملکی شراکت کی  39۔ 
عملیوں  حکمت  کی  تعاون  عالقائی  اور  عملیوں  حکمت 
میں دیا گیا ہوگا، وہ دستاویزات بهی الیکٹرونک لنکس8 کے 
ذریعے ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائیں گی۔ 
ملکی شراکت اور عالقائی تعاون کی حکمت عملیوں کی 
تیاری میں استعمال ہونے والے تجزیوں او رجائزہ9 رپورٹوں 
دیگر تازہ معلومات کو بهی دستیاب ہونے ہی ویب سائٹ پر 

آویزاں کردیا جائے گا۔ 

ملکی شراکت  عملیوں،  کی حکمت  ملکی شراکت  40۔ 
کی عبوری حکمت عملیوں اور عالقائی تعاون کی حکمت 
کے  بورڈ  متعلق  کے  فیصلے  ہر  کے  بورڈ  پر  عملیوں 
تقسیم کے  پر  میں حتمی طور  بورڈ  چیئرمین کی سمری 
جانے کی صورت میں ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائے گی۔ 
آگر متعلقه ملک میں ہدفی فریقین انگریزی زبان کو زیادہ 
استعمال نه کرتے ہوں تو ADB ملکی شراکت کی عکمت 
عملیوں اور ملکی شراکت کی عبوری حکمت عملیوں کا 
متعلقه قومی زبان یا زبانوں میں ِان کی توثیق کے نوے 
دنوں کے اندر ترجمه کرائے گااور اسے اپنی ویب سائٹ پر 

آویزاں کرے گا۔ 
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انکشاف کی تفصیالت

ADB کسی ملک کے اندر اپنی کاروباری سرگرمیوں  41۔ 
کی منصوبه بندیاں اور عالقائی تعاون کی کارروائیوں کی 
منصوبه بندیاں )کسی مخصوص ترقی پذیر رکن ملک یا 
مخصوص خطے یا ذیلی خطے میں قرض کی بنیاد پر یا 
بغیر قرضے کے چلنے والے منصوبوں کی فہرست( بورڈ 
کے ارکان میں تقسیم کی جانے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر 
آویزاں کردے گا۔ اس کے ساته ہی ان سے متعلق دستاویزات 

بهی ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائیں گی۔

پراجیکٹس اور پروگرامز

پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ

پراجیکٹس یا پروگراموں کی بیرونی فریقین کی آگاہی  42۔ 
کے لیے ADB پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس10 او رِان پروگراموں یا 
پراجیکٹس کے بارے معلومات کا خالصه ِان کے جائزہ اور 
آویزاں کردے  پر  ان ویب سائٹ  ہی  درآمد کے دوران  عمل 
گا۔ چونکہ ڈیٹا شیٹ ایک ایسی چیز ہے جس پر کام جاری 
بعض  پر  طور  ابتدائی  کہ  ہے  ہوسکتا  لیے  اس  ہے  رہتا 
معلومات اس میں شامل نه ہوں لیکن وہ معلومات دستیاب 
ہونے پر اس میں شامل کردی جائیں گی۔ کسی پراجیکٹ یا 
پروگرام کی تیاری کے دوران مجوزہ ڈیزائن اور نگرانی کا 
ڈھانچه تیار کیا جاتا ہے ِجس میں پراجیکٹ کے متعلق اہم 
معلومات پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ میں شامل ہوں گی۔ پراجیکٹ 
ڈیٹا شیٹ11 کی ویب پیج پر منصوبے پر عمل درآمد کے 
دوران سامنے آنے والی متعلقه دستاویزات کے ”لنکس“ بهی 
مہیا کیے جائیں گے قرضوں اور امداد سے چلنے والے تمام 
پراجیکٹس اور پراجیکٹ کی تیاری میں تکنیکی معاونت کے 
پراجیکٹس کی ڈیٹا شیٹ کا زبان میں ترجمه کیا جائے گااور 
ُاس ترجمے کو نه صرف ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کیا 
جائے گا بلکه ملک کے اندر زیر استعمال دیگر ذرائع سے 
بهی فراہم کیا جائے گا۔ ترجمے کی شرط کا اطالق قرضوں 
اور امداد سے چلنے والے ان پراجیکٹس اور پراجیکٹ کی 
ہوگا  پر  لیے تکنیکی معاونت کے پراجیکٹس  تیاری کے 
جن کے ابتدائی خاکے کی دستاویزات اس پالیسی کے مؤثر 

ہونے کی تاریخ پر یا اس کے بعد منظور ہوئی ہوں۔ 

خود مختار منصوبوں کے لیے ڈیٹا شیٹ:

ابتدائی  یا پراجیکٹ کے  کسی خود مختار پروگرام  43۔ 
خاکے کی دستاویز کی منظوری کے بعد ہی ُاس کی ابتدائی 
کی  آویزاں  پر  سائٹ  ویب  کی   ADB شیٹ  ڈیٹا  پراجیکٹ 
جائے گی۔ اگر کسی پراجیکٹ میں سرمایه کاری مختلف 
اقساط کی صورت میں کی جارہی ہو تو پہلی قسط کے لیے 

 ابتدائی پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ قرضے کے متعلق حقائق جاننے 
کے متعلق عمل کی تکمیل کے بعد آویزاں کی جائے گی 
لیے  قسط کے  ہر  والی  آنے  میں  بعد  اسی طرح  پهر  اور 
پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ حقائق جاننے کا عمل مکمل ہونے کے 
بعد آویزاں کی جائے گی۔ اگر حقائق جاننے کے لیے کوئی 
ڈیٹا شیٹ مرحله وار قسط کے  یه  تو  گیا  بنایا  نہیں  مشن 
لیے دستخط شدہ درخواست ADB کو وصول ہونے کے بعد 

آویزاں کی جائے گی۔

ADB کسی بهی پراجیکٹ کی جاری صورتحال سے  44۔ 
آگاہ رکهنے کے لیے پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ میں تازہ معلومات 
شامل کرتا رہے گا۔ یه معلومات سال میں کم از کم دوبار یا 
جب بهی ضروری ہو شامل کی جائیں گی تاکه سرگرمیوں، 
معامالت، نتائج اور عمل در آمد میں پیش رفت کے بارے 
میں آگاہی ہوسکے۔ اگر ADB کسی خود مختار پراجیکٹ یا 
پروگرام میں اپنی شراکت ختم کردے تو ویب سائٹ پر آویزاں 
پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ میں ایک بیان شامل کیا جائے گا جس 
 ADB میں شراکت ختم کرنے کی وجه بیان کی جائے گی۔
منسوخ شدہ پراجیکٹ کی یہ ڈیٹا شیٹ منسوخی کے بعد 12 

ماہ تک اپنی ویب سائٹ پر آویزاں رکهے گا۔ 

غیر خود مختار پراجیکٹس کے لیے پراجیکٹس ڈیٹا شیٹ:

ADB غیر خود مختار پراجیکٹ کے لیے ابتدائی  45۔ 
پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ اس بات کا تعین ہونے کے بعد اپنی ویب 
سائٹ پر آویزاں کردے گا که یه پراجیکٹ بورڈ کے سامنے 
پیش کیے جانے کا امکان ہے لیکن اس میں بورڈ کے غور 
کی تاریخ سے پہلے 30 دن سے زیادہ تاخیر نہیں ہوگی۔ 
ایسے پراجیکٹس جو تحفظ ماحول کے حوالے سے درجه اے 
کے پراجیکٹ میں شمار کیے جائیں گے ، ان کی ڈیٹا شیٹ 
بورڈ کے غور سے کم از کم 120 روز پهلے ADB کی ویب 

سائٹ پر آویزاں کردی جائے گی۔  

صورتحال  جاری  کی  پراجیکٹ  بهی  کسی   ADB  46۔ 
تازہ  میں  شیٹ  ڈیٹا  پراجیکٹ  لیے  کے  رکهنے  آگاہ  سے 
معلومات شامل کرتا رہے گا۔ مطلوبه معلومات جب بهی 
یا کم از کم سال میں دوبار شامل کی جائیں  ضروری ہو 
کی  رفت  پیش  اور  نتائج  معامالت،  سرگرمیوں،  تاکه  گی 
صورتحال کے بارے میں آگاہ کیا جاسکے۔ اگر ADB کی 
غیر خود مختار پراجیکٹ یا پروگرام میں اپنی شراکت ختم 
کردے تو ویب سائٹ پر آویزاں پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ میں ایک 
بیان شامل کیا جائے گاجس میں شراکت ختم کرنے کی وجه 
بیان کی جائے گی۔ ADB منسوخ ہونے والے پراجیکٹ کی 
یه ڈیٹا شیٹ منسوخی کے بعد 12 ماہ تک اپنی ویب سائٹ 

پر آویزاں رکهے گا۔ 

10  پالیسی2005 کےتحت PDS پراجیکٹ کی معلومات کی دستاویز)PID( کی جگه لیتی ہے۔

11 حتمی ڈیزائن اور نگرانی کا فریم ورک صدر کی رپورٹ اور سفارش کےحصے کے طورپر ADBکی ویب سائٹ پر آویزاں کیاجائے گا
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متاثرہ افراد اور دیگر دلچسپی رکھنے والے 
سٹیک ہولڈروں کے لیے معلومات:

اور دوسرے غیر  اور خواتین غریبوں  افراد  متاثرہ  47۔ 
محفوظ گروہوں سمیت دلچسپی رکهنے والے دیگر فریقین 
کے ساته مکالمے میں سہولت کے لیے )ماحولیاتی اور 
مختار  غیر  اور  مختار  خود  سمیت(  معامالت  سماجی 
پروگراموں اور پراجیکٹس معلومات انہیں اس طریقے، شکل 
اور زبان میں فراہم کی جائیں گی جو ان کے لیے قابل فہم 
ہو اور وہ ُاس جگه تک پہنچ جائیں۔ ADB اپنے گاہکوں یا 
کالئنٹس کے ساته مل کر کام کرے گا تاکه ِاس بات یقینی 
بنایا جائے کہ متعلقه معلومات فراہم کردی گئی ہیں، مجوزہ 
پراجیکٹ ڈیزائن کے متعلق معلومات حاصل کرلی گئی ہیں 
اور متاثرہ افراد اور دلچسپی رکهنے والے دوسرے فریقین 
کے ساته رابطے کے لیے لیے )کسی فرد یا کمیٹی کی( 
نامزدگی کردی گئی ہے۔ یه طریقه کار پراجیکٹ کی تیاری 
کے مرحلے کے ساته ہی شروع ہوجائے تاکه پراجیکٹ کا 
ڈیزائن تیار کرتے وقت فریقین کی آراءکو مناسب طور پر 
مدنظر رکها جاسکے اور پراجیکٹ یا پروگرام کی تیاری، 
طریق عمل اور عمل درآمد کے ہر مرحلے پر جاری رہے۔ 
ADB اس بات کو یقینی بنائے گا که پراجیکٹ یا پروگرام کا 
ڈیزائن ایسا ہوکه فریقین ُاس پر عمل درآمد کے دوران بهی ُاس 
کے بارے میں اپنی آراءدے سکیں۔ ADB اس بات کو بهی 
یقینی بنائے گا که پراجیکٹ کے دائرہ کار میں بڑی تبدیلیوں 
اور ُاس کے ممکنه اثرات کے بارے میں بهی متاثرہ افراد 
اور دلچسپی رکهنے والے فریقین کو متعلقه معلومات فراہم 

ہوسکیں۔ 

پیراگراف نمبر 47 کے تقاضوں میں مدد دینے کے  48۔ 
لیے ADB کسی پراجیکٹ یا پروگرام کے متعلق ابالغ کی 
حکمت عملی طے کرنے میں ترقی پذیر رکن ممالک کی 
حکومتوں اور نجی شعبے کے کالئنٹس کی معاونت کرے 
گا کیونکه یه چیز متاثرہ افراد اور دوسرے دلچسپی رکهنے 
والے فریقین کے ساته مشاورت اور شراکت کا ایک الزمی 
داروں  قرض  ذریعے  کے  عملی  حکمت  ایسی  ہے۔  جزو 
اور کالئنٹس کے لیے اس بات کی سہولت پید اہوگی که وہ 
پراجیکٹ یا پروگرام کے ڈیزائن اور عمل درآمد میں متاثرہ 
افراد کو شامل کرسکیں اورمتاثرہ لوگوں کے ساته مکالمے 
رسائی  عوامی  تک  معلومات  اور  کرنے  پیدا  صورت  کی 
بڑھانے کے بارے میں تجاویز کے حصول کے ذریعے 
نچلی سطح پر لوگوں اور سول سوسائٹی کی تنظیموں کو 
بهی ترقیاتی عمل میں شامل کرسکیں۔ یه کام انہیں مختلف 
مثاًل  ہے  جاسکتا  کیا  کراکے  روشناس  سے  دستاویزات 

مشاورت اور شراکت کا منصوبه یا پراجیکٹ کے انتظام کا 
مینوئل جس میں درج ذیل چیزیں شامل ہوسکتی ہیں۔ (i) ان 
معلومات کی اقسام جن کا انکشاف کیا جانا ہے۔  (ii) عوامی 
آگاہی کا طریق کار جس میں زبان اور نظام االوقات بهی 
شامل ہے۔ (iii) عمل درآمد کی ذمه داری اور معلومات کے 

انکشاف او ران کے پهیالؤکی نگرانی۔

پراجیکٹ کے تحفظ کے لیے دستاویزات:

متاثرہ افراد کو معلومات کے انکشاف کے متعلق  49۔ 
ADB کے ماحولیاتی اور سماجی تحفظ کے تقاضے بهی 
مختار  خود  نیم  اور  مختار  خود  که  جیسا  ہیں  ہی  ویسے 

پراجیکٹس کے ہیں۔ 

کو  افراد  متاثر  کالئنٹ  یا  واال  لینے  قرض  50۔ 
ماحولیات، دوبارہ آباد کاری اور مقامی لوگوں کے بارے 
معلومات  میں سے  دستاویزات  ان  بشمول  معلومات  میں 
جن کا ذکر پیرا گراف نمبر 51 تا 53 میں کیا گیا ہے، فراہم 
کرے گا۔ یه معلومات بروقت، قابل رسائی مقام پر اور ُاس 
شکل یا زبان میں فراہم کی جائیں گی جنهیں متاثرہ فرد 

سمجه سکتے ہیں۔12 

ماحول

پالیسی کے تحفظ کے اعالمیے کے تقاضوں کے  51۔ 
یا کالئنٹ کی طرف سے  لینے والے  ADB قرض  تحت 
فراہم کردہ درج ذیل دستاویزات اپنی ویب سائٹ پر آویزاں 

کرے گا۔ 
ماحول کے درجه اے کے پراجیکٹ کے متعلق   )i)
کا  رپورٹ  کی  جائزے  کے  اثرات  ماحولیاتی 
مسودہ بورڈ کے غور سے کم از کم ایک سو بیس 

دن پہلے۔
تخمینے سے پہلے جب ضرورت ہو ماحولیاتی   )ii)

تجزیے اور نظرثانی کے ڈھانچے کا مسودہ۔13
میں  صورت  کی  ہونے  وصول  کو   ADB  (iii)
ابتدائی  اور  رپورٹ  جائزہ  کی  اثرات  ماحولیاتی 

ماحولیاتی جائزہ رپورٹ
میں  صورت  کی  ہونے  وصول  کو   ADB  (iv)
پراجیکیٹ پر عمل در آمد کے دوران تیار کردہ 
تصحیح منصوبه عمل )اگر کوئی ہو( اور نئی یا 
تازہ ترین ماحولیاتی اثرات کی جائزہ رپورٹ اور 

ابتدائی ماحولیاتی جائزہ رپورٹ اور۔

12  یه معلومات، برو شرز یا کتابچےایسی  زبان میں فراہم کیےجائیں گے جومتاثرہ لوگوں کے لئے قابل فہم ہو. ناخواندہ لوگوں کےلئے ابالغ کے مناسب طریقوں 

کو استعمال کیا جائے گا.
13  اگر جائزے کے لئے مزید کسی مشن کی ضرورت نهیں تو دستاویز کو انتظامی جائزہ اجالس میں پیش کیا جائے گا یا خود مختار منصوبوں کے لئے سب سے 

پہلے عملے کے جائزہ اجالس، یاغیر خودمختار منصوبوں کے لئے سرمایه کاری کمیٹی کے حتمی اجالس سےپہلے پیش کیا جائے گا
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ملکی تحفظ کے نظام

پالیسی کے تحفظ کے اعالمیے میں شامل تقاضوں  54۔ 
کے تحت اور ADB کی معاونت سے چلنے والے پراجیکٹس 
 ADB میں ملک تحفظ کے نظاموں کے اطالقوں کے لیے

اپنی ویب سائٹ پر درج ذیل دستاویزات آویزاں کرے گا ۔
قومی، ذیلی قومی، عالقائی یا ایجنسی کی سطح   (i)
پر ہم قدری اور قبولیت کی جائزہ رپورٹیں مکمل 

ہونے پر عوامی آراءکے حصول کے لیے۔
تکمیل کی صورت میں ہم قدری اور قبولیت کی   )ii)

حتمی جائزہ رپورٹیں۔
ملکی تحفظ کے نظام میں تبدیلیوں کے اظہار   )iii)
کی  تکمیل  رپورٹیں،  جائزہ  ترین  تازہ  لیے  کے 

صورت میں )اگر کوئی ہوں(۔ 

پراجیکٹ کی سطح پر انکشاف سے متعلقه قبولیت  55۔ 
کے جائزوں میں عمومی تحفظ کی دستاویز کے انکشاف 
کا طریقه اپنایا جائے گا جو که پراجیکٹ کی تیاری میں 
اپنایا گیا او رجس کا حواله پیرا گراف نمبر اکاون تا ترپن 

میں دیا گیا ہے۔ 

ابتدائی غربت اور سماجی جائزہ

سرمایه کاری والے تمام پراجیکٹس اور پروگراموں  56۔ 
کے لیے ایک بنیادی غربت اور سماجی جائزہ کرایا جائے 
گا جس کا مقصد غربت کے پهیالؤاور سماجی معامالت کی 
تازہ ترین صورت حال کا تعین کرنا ہے۔ ِان سماجی معامالت 
میں مشاورت، شراکت، ِصنف اور ترقی، سماجی تحفظات اور 
وہ سماجی خطرات شامل ہیں جن سے پراجیکٹ کے ڈیزائن 
کے دوران عہدہ بر آ ہونا پڑے گا۔ خود مختار پراجیکٹس یا 
پروگراموں کی صورت میں ان کے تصور کی دستاویز کی 
منظوری کے بعد ADB اپنی ویب سائٹ پر بنیادی غربت 
اور سماجی جائزہ آویزاں کردے گا غیر خود مختار پراجیکٹ 
کی صورت میں بنیادی غربت اور سماجی جائزہ قرضوں 
کی منظوری کا عمل مکمل ہونے کے بعد  ADB کی ویب 

سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا۔ 

تکنیکی معاو نت کے تحت فراہم کردہ تکنیکی 
معاونت کی رپورٹیں اور دستاویزات

دستاویز  ایسی  ایک  رپورٹ  کی  معاونت  تکنیکی  57۔ 
ہے جس میں تکنیکی معاونت اور امداد کے حصول کے 
متعلقه   ADB ہیں۔  جاتی  کی  بیان  شرائط  کی   ADB لیے 
اتهارٹی14 کی طرف سے منظوری کے بعد تکنیکی معاونت 

ADB کو وصول ہونے کی صورت میں ماحولیاتی   (v)
نگرانی کی رپورٹیں۔

آباد کاری

پالیسی کے تحفظ کے اعالمیے کے تقاضوں کے  52۔ 
تحت ADB قرض لینے والے یا کالئنٹ کی طرف سے فراہم 
کی جانے والی درج ذیل دستاویزات اپنی ویب سائٹ پرآویزاں 

کرے گا۔ 
تخمینه لگائے جانے سے پہلے نو آبادکاری کے   (i)
منصوبے کا مواد اور /یا نو آباد کاری کا ڈھانچه 
جس کی منظوری متعلقه قرض دار یا کالئنٹ نے 

دی ہو۔ )فٹ نوٹ نمبر 13)
متاثرہ افراد کے ساته اتفاق رائے کا عمل مکمل   )ii)
ہونے کے بعد قرض دار یا کالئنٹ کی طرف سے 

منظور کردہ نو آباد کاری کا حتمی منصوبه۔
آبادکاری کا نیا یا تازہ ترین منصوبه یا تصحیح   )iii)
منصوبه )اگر کوئی ہو( جو پراجیکٹ پر عمل در 
آمد کے دوران تیار کیا گیا ہو، ADB کو موصول 

ہونے کی صورت میں۔ اور
ADB کو موصول ہونے کی صورت میں نو آباد   (iv)

کاری کی نگرانی کی رپورٹیں۔ 

مقامی لوگ

پالیسی کے تحفظ کے اعالمیے میں شامل تقاضوں  53۔ 
کے تحت ADB قرض لینے والے یا کالئنٹ کی طرف سے 
آویزاں  پر  اپنی ویب سائٹ  دستاویزات  ذیل  درج  کردہ  فراہم 

کرنے گا۔ 
مقامی لوگوں کے متعلق منصوبے کا مسودہ یا   )i)
تخمینے سے پهلے قرض لینے والے یا کالئنٹ 
کے  لوگوں  مقامی  منظورکردہ  سے  طرف  کی 

متعلق منصوبه بندی کا ڈھانچه (13)
ADB کو موصول ہونے کی صورت میں مقامی   (ii)

لوگوں کے متعلق حتمی منصوبہ
ADB کو موصول ہونے کی صورت میں،مقامی   (iii)
لوگوں کے متعلق نیا یا تازہ ترین منصوبه اور 
جو  ہو(  کوئی  )اگر  عمل  الئحه  شدہ  تصحیح 
پراجیکٹ پر عمل در آمد کے دوران تیار کیا گیا 

ہو۔ اور
ADB کو موصول ہونے کی صورت میں مقامی   (iv)
کی  نگرانی  کی  منصوبوں  متعلق  کے  افراد 

رپورٹیں۔ 

14  1.5 ملین ڈالر تک کے شراکتی منصوبه TA کے لئے جب بنیادی دستاویز منظور ہو جائے تو منصوبے کی اس بنیادی دستاویز کو ADB  کی ویب سائٹ 

پر لگادیاجائے گا
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 ADB کی رپورٹوں کو اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کردے گا۔
کی  ماہرین  والی  آنے  میں  نتیجے  کے  معاونت  تکنیکی 
حتمی رپورٹوں کو ان کی تکمیل پر اپنی  ویب سائٹ پر 
آویزاں کرے گا۔ تکنیکی معاونت میں پالیسی ، مشاورتی 
سے  حوالے  کے  ترقی  کی  استعداد  اور  معاونت  تکنیکی 
حساس معامالت شامل ہوسکتے ہیں ِاس لیے ADB متعلقه 
یه موقع دے گا که وہ اگر ضروری سمجهے  حکومت کو 
رپورٹوں  حتمی  والی  آنے  تحت  کے  معاونت  تکنیکی  تو 
کے انکشاف پر اعتراض کرسکے۔ انکشاف کے حق میں 
پالیسی کے قیاس پر کار بند رہتے ہوئے ایسی دستاویزات 
پر نظرثانی کرنے یا ان کو روکنے کی کارروائی پالیسی کے 

مستثنیات کی بنیاد پر ہوگی۔ 

صدر کی رپورٹ و سفارش اور معاون دستاویزات

صدر کی رپورٹ اور سفارش دراصل ُاس فیصلے   58۔ 
او  پراجیکٹس  کے   ADB جو  ہے  ہوتی  دستاویز  کی 
رپروگراموں کے متعلق بورڈ کی منظوری کے لیے پیش کیا 
جاتا ہے۔ خود مختار پراجیکٹس کے لیے صدر کی رپورٹ 
اور سفارش بورڈ کے پاس جانے کے وقت ہی ADB کی 
متعلقه  بشرطیکه  گی  جائے  کردی  آویزاں  پر  سائٹ  ویب 
رکن ملک بهی ایسا کرنے سے متفق ہو۔ اگر متعلقه ملک 
بینک کے صدر کی رپورٹ اور سفارش کے قبل از وقت 
انکشاف پر رضا مندانه ہو تو اسے بورڈ سے منظوری کی 
صورت میں ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا۔ فوری طور 
پر انکشاف کے تقاضے کا اطالق ADB کے ان پراجیکٹس 
بارے  لیے قرضوں کے  ہوگا جن کے  پر  پروگراموں  اور 
میں بات چیت ِاس پالیسی کے مؤثر ہونے کی تاریخ پریا 
مؤثر ہونے کے بعد ہوگی۔ خود مختار پراجیکٹس کے لیے 
صدر کی رپورٹ و سفارش کی معاون دستاویزات بشمول 
پراجیکٹ کے انتظام کا مینوئل جس میں عمل در آمد کی 
تفصیالت بهی بیان کی گئی ہوں کا انکشاف ایک بنیاد کے 
طو رپر کیا جائے گا اور صدر کی رپورٹ اور سفارش کے 
ساته ہی منسلکه دستاویزات بهی ADB کی ویب سائٹ پر 
آویزاں کردی جائیں گی بشرطیکه پالیسی کے تحت بعض 
دستاویزات15 کو دیگر اقسام میں شمار نه کیا گیا ہو۔ غیر 
اور  رپورٹ  کی  ADB صدر  میں  پراجیکٹس  مختار  خود 
سفارش کی بورڈ سے منظوری کے بعد ُاس کا خالصه اپنی 
ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا اور اس خالصے میں خفیه 

تجارتی معلومات او رADB کا پراجیکٹ کے متعلق جائزہ 
اور معاہدے سے منسلکه خطرات کے بارے میں معلومات 

کو شامل نہیں کیا جائے گا۔ 

قانونی معاہدہ جات

پر  تاریخ  کی  ہونے  مؤثر  کے  پالیسی  اس   ADB 59۔ 
یا اس کے بعد منظور کیے جانے والے تمام خود مختار 
پراجیکٹس کے قانونی معاہدوں کو ان پر دستخط ہونے کی 
ِاس  اور  گا  آویزاں کردے  پر  اپنی ویب سائٹ  میں  صورت 
پراجیکٹ پر مذاکرات16 کے دوران جو باتیں مستثنیات کی 
ذیل میں آئیں گی انہیں اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ ِان 
کی وضاحت پیرا گراف نمبر 97 میں بهی کی گئی ہے۔ اگر 
قرض لینے والے کی رضا مندی ہو تو درخواست کیے جانے 
کی صورت میں قانونی معاہدے کے مسودے کا بهی انکشاف 
کیا جاسکتا ہے۔ اگر قانونی معاہدوں میں ترامیم کی گئی ہوں 
تو ADB ان ترامیم کے مؤثر ہونے کے دوہفتے کے اندر 
اندر ِان ترامیم کو اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کردے گا۔ لیکن 
اس میں سے معاہدے پر مذاکرات کے مستثنیات کی ذیل 
میں آنے والی تمام معلومات حذف کردی جائیں گی جن کی 

وضاحت پیرا گراف نمبر 97 میں کردی گئی ہے۔

 2005 یکم ستمبر  1995 سے  یکم جنوری   ADB 60۔ 
کے درمیان ہونے والے قانونی معاہدوں او ران کی ترامیم کو 
کسی درخواست کیے جانے کی صورت میں دستیاب بنائے 
گالیکن ان معاہدوں اور ترامیم میں سے خفیه معلومات حذف 

کردی جائیں گی۔ 

یکم جنوری 1995 سے پہلے ہونے والے خود مختار  61۔ 
پراجیکٹس کے قانونی معاہدوں اور ان کی ترامیم کو کسی 
درخواست کی صورت میں ُاسی وقت دستیاب بنایا جائے گا 

جب متعلقه حکومت اس پر رضا مند ہو۔17

پراجیکٹ کے آڈٹ شدہ حسابات

شدہ  آڈٹ  ان  کے  پراجیکٹس  مختار  خود   ADB 62۔ 
پر  جن  گا  کرے  آویزاں  پر  سائٹ  ویب  اپنی  کو  حسابات 
مذاکرات کے لیے دعوت نامه اس پالیسی کے مؤثر ہونے پر 

یا اس کے بعد جاری کیا گیا ہو۔18 

15 مثال کے طورپر قانونی معاہدہ جات

ADB  16 غیر خود مختار پراجیکٹوں کے لیے ہونےوالے قانونی معاہدہ جات یا ایسے معاہدہ جات میں ترامیم کاانکشاف نہیں کرے گا۔ اس میں تجارتی معاہدہ 

جات بهی شامل ہیں۔
17  جب تک متعلقه حکومت ADB کو یہ مطلع نہییں کرتی که اس کی رضامندی کے ساته ایسی دستاویزات کا 30 دن کے اندر انکشاف کرنے پر کوئی اعتراض 

نہیں،ADB ایسےمعاہدہ جات کو درخواست گزار کے کہنے پر 60 دن کے اندر فراہم کرے گا۔
18  ساالنه آڈٹ شدہ پراجیکٹ کےحسابات کے انکشاف کے لیے طریقه کارپر بات کی جائے گی اور ہر قرضدارسے اس امر پر اتفاق کیا جائے گا نیز ہر ایک 

پراجیکٹ کے لیے قرض کے معاہدہ کیا جائے گا۔



19

انکشاف کی تفصیالت

اہم تبدیلیاں

تبدیلیوںکی  بڑی  میں  کار  دائرہ  کے  کسی   ADB 63۔ 
منظوری کے لیے بورڈ کو پیش کی جانے والی دستاویزات 
تبدیلی کی منظوری کے بعد ہی اپنی ویب سائٹ پر آویزاں 
کرے گا۔ غیر خود مختار پراجیکٹس کی صورت میں ان کا 
خالصه ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا اور خفیه تجارتی 

معلومات اس میں شامل نہیں کی جائیں گی۔ 

پالیسی پر مبنی قرضه جات اور مالی امداد کی 
اقساط کے اجراءکے متعلق پیش رفت کی رپورٹ

اقساط کے اجراءاور عمل درآمد کے جائزے اور ترقی  64۔ 
پذیر رکن ممالک کو پالیسی پر مبنی قرضه جات اور مالی 
امداد کے بارے میں پیش رفت کی رپورٹیں۔ بورڈ یا انتظامیه 
پر  سائٹ  ویب  میں  کی صورت  منظوری  کی طرف سے 

آویزاں کی جائیں گی۔

تکمیلی رپورٹیں

اے ڈی پی پراجیکٹ یا پروگرام اور تکنیکی معاونت  65۔ 
کی تکمیلی رپورٹیں بورڈ کو فراہم کیے جانے کے بعد اپنی 
ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ غیر خود مختار پراجیکٹ 
کی تکمیلی رپورٹ جسے بیرونی ساالنه جائزہ رپورٹ بهی 
کیا جاتا ہے اس کا صرف خالصه ویب سائٹ پر آویزاں کیا 
جائے گا اور ُاس میں سے تجارتی لحاظ سے حساس اور 

خفیه تجارتی معلومات حذف کردی جائیں گی۔

پراجیکٹس اور پروگرامز سے متعلق دیگر 
معلومات

خود مختار جانچ کاریاں

جانچ  مختار  خود  ان  پر  سائٹ  ویب  اپنی   ADB 66۔ 
کاریوں کی فہرست آویزاں کرے گا جن کی منصوبه بندی 
محکمه خود مختار جانچ کاری نے کر رکهی ہو یه فہرست 
بورڈ کے منظور کردہ تین ساله ورک پروگرام کی بنیاد پر 

تیار ہوگی۔ 

ADB خود مختار جانچ کاری کی رپورٹیں انتظامیه  67۔ 
یا بورڈ کو فراہم کیے جانے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر 
کی  کاری  جانچ  محکمه خودمختار  لیکن  گا  آویزاں کرے 
ساالنه جائزہ رپورٹیں بورڈ کی ترقیاتی اثر پذیری کی کمیٹی 

میں بحث و تمحیص کے بعد ہی اے ڈی پی کی ویب سائٹ 
پر آویزاں کی جائیں گی۔ غیر خود مختار کارروائیوں کی 
سائٹ  ویب  کا خالصه  رپورٹوں  کاری  جانچ  میں  صورت 
پر آویزاں کیا جائے گا او رُاس میں سے تجارتی لحاظ سے 

حساس اور خفیه تجارتی معلومات حذف کردی جائیں گے۔ 

کی  پذیری  اثر  ترقیاتی  رپورٹیں  کاری  جانچ  جو  68۔ 
کمیٹی میں زیر بحث آچکی ہوں گی ان کے متعلق اجالس 
کے بارے چیئرمین کی سمری بورڈ کو پیش ہونے کے بعد 
ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردی جائے گی۔ ADB خود 
مختار جانچ کاریوں پر انتظامیه کے جوابات اور انتظامیه 
کے جوابات پر خود مختار جانچ کاری کمیٹی کا رد عمل 

بهی اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔

مشترکه مالیت کاری کی معلومات 

کاری  مالیت  مشترکه  متعلق  کے  منصوبوں  جن  69۔ 
کی ضرورت ہوگی، ان کا خالصه ADB اپنی ویب سائٹ 
پر آویزاں کرے گا۔ پراجیکٹس کی سرکاری مشترکه مالیت 
کاری)اگر کوئی ہو( کے متعلق معلومات مثاًل بڑی شرائط 
کی  یا صدر  رپورٹوں  کی  معاونت  تکنیکی  متعلقه  وغیرہ 
رپورٹ اور سفارش میں دستیاب ہوگی جنهیں ADB اپنی 
ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ ADB ایسی سرکاری مشترکه 
مالیت کاری کے متعلق مشترکه مالیت کاری کے معاہدے 
بشمول پراجیکٹ کے لیے مخصوص مشترکه سرمایه کاری 
کے معاہدے فریم ورک کے معاہدے، ٹرسٹ کی مالی امداد 
الجہتی  یاکثیر  طرفه  دو  یاکسی   ADBجو معاہدے  کے 
مشترکه مالیت کار کے درمیان ہوتے ہوں، درخواست آنے 
کی صورت میں فراہم کرے گا بشرطیکه مشترکه مالیت کار 

کو ِاس پر کوئی اعتراض نه ہو۔ 

انسداد بدعنوانی کی معلومات

ADB اپنے محکمه دیانتداری و انسداد بدعنوانی  70۔ 
ویب  اپنی  میں  صورت  کی  تکمیل  رپورٹیں  ساالنه  کی 
انسداد  و  دیانتداری  محکمه  گا۔  کرے  آویزاں  پر  سائٹ 
تحقیقات  میں  رپورٹوں  ساالنه  کی   OAI بدعنوانی19 
سفارشات،  اہم  اور  و شمار  اعداد  والے  آنے  سامنے  میں 
پراجیکٹ  اور  نکات  اہم  والے  آنے  میں سامنے  تحقیقات 
 ADB کی خریداروں سے متعلقہ جائزے شامل ہوں گے۔
اپنے محکمہ برائے دیانتداری انسداد بدعنوانی کی طرف 
سے کیے جانے والے پراجیکٹ کی خریداروں کے متعلق 
جائزے مکمل ہونے کے بعد اپنی ویب سائٹس پر آویزاں 
کرے گا، محکمه برائے دیانتداری و انسداد بدعنوانی کی 
رپورٹوں میں سے پالیسی کے تحت آنے والی مستثنیات 

ADB  19 کے مالی تعاون سے چلنےوالی سرگرمیاں یا عملے کے اراکین سےمتعلق ADB کی انسداد بدعنوانی پالیسی کی خالف ورزی، فراڈ یا بدعنوانی کے 

الزامات کی تحقیق وتفتیش کے لیے ADB کی جانب سے OAI کو مرکزی بندہ قرار دیا جاتا ہے
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کو حذف کردیا جائے گا۔ ADB تحقیقات کے نتائج سے 
رکن ممالک کی حکومتوں کو بهی آگاہ کرسکتا ہے۔ 

کیا خارج  کو  پارٹیوں  جن  سے  طرف  کی   ADB  71۔ 
رکن  تبادله  کا  معلومات  متعلق  کے  ان   ADB گا  جائے   
حکومتوں دوسری کثیر الجہتی ترقیاتی بینکوں، دو طرفه 
مشترکه مالیت کاروں اور دیگر کے ساته کرے گا تاکه ِان 
آگاہی ہوسکے۔ اے ڈی خارج کرنے  انهیں  بارے میں  کے 
اپنی ویب سائٹ پر  یا منسوخی کے بارے میں معلومات 
ُان میں۔ )i( شرائط توڑنے پر خارج کیے  آویزاں کرے گا 
جانے والے ادارے، ii) ADB( کی انسداد بدعنوانی پالیسی 
(1998، ترمیم شدہ( کی مسلسل دوبار خالف ورزی کرنے 
بنیاد پر خارج  پر خارج کی جانے والی پارٹیاں، )iii( اس 
کی جانے والی پارٹیاں جن کے ساته بهرپور کوشش کے 
باوجود دوبارہ رابطہ نہیں ہوسکا، )iv( دوسرے کثیر الجہتی 
بینکوں کے ساته معاہدے کی روشنی میں خارج کی جانے 
والی پارٹیاں۔ ADB نے اس سلسلے میں 9 اپریل 2010 کو 
افریقین ترقیاتی بینک، انٹر امریکن ترقیاتی بینک، یورپین 
بینک برائے تعمیر نو و ترقی اور عالمی بینک گروپ کے 

ساته ایک معاہدہ کیا۔20 

پالیسیاں اور حکمت عملیاں

عوامی مشاورت کی پابند پالیسیاں اورحکمت 
عملیاں:

اپنی تحفظات کے متعلق، شعبه جات کے   ADB 72۔ 
متعلق اور موضوعی پالیسیاں اور حکمت عملیاں بنانے 
اور ان کا جائزہ لیتے وقت اپنے حصه داروں اور دوسرے 
دلچسپی رکهنے والے فریقین کی شراکت کو بہت اہمیت دیتا 
ہے۔ ADB ایسی پالیسیوں اور حکمت عملیوں کی فہرست 
اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا جن کو اگلے بارہ ماہ کے 
دوران یکے بعد دیگرے تیار کیا جانا ہے یا زیر غورالنا ہے۔ 
اپنی ویب سائٹ پر مشاورتی عمل کے منصوبے   ADB
مکمل ہونے کی صورت میں آویزاں کردے گا۔ ِان منصوبوں 
میں بیرونی شرکاءکے ساته متوقع بالمشافه مالقاتیں بهی 
شامل ہوںگی۔ ADB مشاورت کے عمل سے گزرنے والے 
ورکنگ پیپرز اور پالیسیوں اور حکمت عملیوں کے متعلق 
حتمی تجاویز کو ُاس وقت اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کردے 
گا جب یه بورڈ کو پیش کی جائیں گی۔ یه شرط ان ورکنگ 
پیپرز او رپالیسیوں اور حکمت عملیوں کی حتمی تجاویز 
پر الگو ہوگی جو اس پالیسی کے موثر ہونے کی تاریخ پر 

یا ا س تاریخ کے بعد بورڈ کو پیش کی جائیں گی۔ 

دیگر پالیسیاں اور حکمت عملیاں

دیگر  کی  عملی  حکمت  یا  پالیسی  کسی   ADB 73۔ 
دستاویزات ان کی منظوری یا توثیق ہونے کے بعد اپنی ویب 

سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

صدر کی سمری/ خالصه

بورڈ کی رسمی اجالسوں میں منظور ہونے والی یا  74۔ 
توثیق حاصل کرنے والی ہر پالیسی یا حکمت عملی کے 
متعلق صدر کی سمری بورڈ کو حتمی طو رپر فراہم کیے 
جانے کی صورت میں ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کردی 

جائے گی۔ 

عملی قواعد اور ضوابط کار
)بینک  کے حصول  مینوئل  کی  سرگرمیوں   ADB 75۔ 
پالیسیاں اور عملی ضوابط کار( جن میں پراجیکٹ انتظامیہ 
کے لیے ہدایات اور ADB کی سرگرمیوں کے متعلق عملے 
کے لیے تیار کردہ کتابچے عملے کو جاری کیے جانے 

کے بعد ویب سائٹ پر آویزاں کردیے جائیں گے۔ 

دیگر معلومات

پروکیورمنٹ /خریداریاں

ADB درج ذیل معلومات اور دستاویزات بهی اپنی   76۔ 
ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

ہر  میں  ضمن  کے  کاری  مالیت  کی   ADB  (i)
ایک خود مختار پراجیکٹ کےلیے نشاندہی سے 
بورڈ کی منظوری تک تمام کاروباری مواقع کی 

فہرست تیار کی جائےگی۔ 
پراجیکٹ انتظامیه کے منیئول کے حصے کے   )ii)
طور پر قرض خواہ کے پروکیورمنٹ پالن میں 
یه تفصیالت شامل ہوں گی21 (a) پراجیکٹ شروع 
کرنے کے پہلے اٹهارہ ماہ کے دوران ضروری 
ضروری  دیگر  اور  مشاورتی  کاموں،  اشیاء، 
معاہدہ،  ہر  واال  ہونے  متعلق  کے  خدمات 
کے  پروکیورمنٹ  تحت  کے  معاہدے  ہر   )b)
مجوزہ طریقے  اور )c) ADB کے جائزہ سے 

متعلق قابل اطالق طریقه کار۔

20  ایشیائی ترقیاتی بینک،افریقن ترقیاتی بینک، انٹرامریکن ترقیاتی بینک، یورپین بینک برائے تعمیر نو و ترقی اور عالمی بینک گروپ کے مابین 9 اپریل 2010 کو 

http://www.adb.org/documents/agreement-mutual-enforcement-debarment-decisions ،ہونے واال معطلی کے فیصلے کےباہمی نفاذ کا معاہدہ
RRPs 21 اور معاون دستاویزات بشمول پراجیکٹ انتظامیہ مینئول کے انکشاف کے وقت کے لیے دیکهیں پیرا58
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انکشاف کی تفصیالت

پروکیورمنٹ کی منصوبہ بندی کے متعلق قرض   )iii)
ترین معلومات  تازہ  لینے والے کی طرف سے 
)پراجیکٹ کے عرصه کے دوران ساالنه کم از 

کم دو مرتبه(
او رADB کی  اداروں  والے  درآمد کرنے  عمل   )iv)
اہلیت،  پیشگی  دلچسپی،  اظہار  سے  طرف 
پروکیورمنٹ اور مشاورتی ذمه داریوں کے لیے 
بولیوں کی وصولی کے  االقوامی مسابقتی  بین 

لیے جاری ہونے والے مخصوص نوٹس۔
ADB کے اکاؤنٹس کے رجسٹروں میں شامل   (v)
تمام دیئے گئے ٹهیکوں کی تفصیالت جن میں 
دیے  تفصیالت،  کی  ٹهیکے  نام،  کا  ٹهیکدار 
جانے والے ٹهیکے کے لیے ADB کی طرف 
ہر  اور  تفصیالت  والی رقم کی  سے دی جانے 

بولی دینے والے کا نام۔ 
پروکیورمنٹ کے ضمن  جاتی  ادارہ  کی   ADB  (vi)
میں بولی یا تجاویز کی طلبی کے نوٹس اور بڑی 
پروکیورمنٹ کے لیے دیے جانے والے ٹهیکے۔ 

ایشیائی ترقی فنڈ وصول کرنے والے ممالک کی 
ملکی کارکردگی کا جائزہ

ایشیائی ترقیاتی بینک کی درجہ بندی کی پالیسی  77۔ 
کے ذریعے ایشیائی ترقیاتی فنڈ کے وسائل22 کی اہلیت کا 
تعین ہوتا ہے۔ اہلیت کے حامل ممالک کے لیے کارکردگی 
کی بنیاد پر حصص کی پالیسی میں فنڈ مختص23 کرنے 
ہے۔  گئی  کی  کی وضاحت  کار  اور طریق  اصولوں  کے 
ADB ہر ُاس ملک کے متعلق جس کی ایشیائی ترقیاتی 
فنڈ تک رسائی ہو، ملکی کارکردگی کے جائزے کی ساالنه 
رپورٹیں اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ ِان رپورٹوں 
میں اعداد و شمار کی کارکردگی کے متعلق درجه بندی 
ادارہ جاتی  پالیسی اور  )ریٹنگ( بهی شامل ہوگی۔ ملکی 
جائزوں کے متعلق ہدایات بهی ADB کی ویب سائٹ پر 

آویزاں کی جائیں گی۔ 

ساالنه رپورٹ، معاشی ڈیٹا اور تحقیق

ADB اپنی ویب سائٹ پر ساالنه رپورٹ کے ساته  78۔ 
منظر  ترقیاتی  ایشیائی  منظرنامه،  ترقیاتی  ایشیائی  ساته 
نامے کی تازہ ترین معلومات اور معاشی و سماجی اعداد و 
شمار، تجزیوں او رپیش گوئیوں کے اہم اشاریے بهی اپنی 

ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

ADB اپنی ویب سائٹ پر آن الئن کتابوں کانفرنسوں  79۔  
میں پڑھے جانے والے تحقیقی مقالوں، جرائد، رپورٹوں اور 
تحقیق، جائزوں اور تجزیوں پر مشتمل تکنیکی خالصے 

بهی آویزاں کرے گا۔ 

انتظامی اور دیگر معلومات

ADB درج ذیل دستاویزات اور معلومات بهی اپنی   80۔ 
ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

ایشیائی ترقیاتی بینک کے قیام کا معاہدہ )بینک   )i)
کا منشور(

ADB کے قواعد و ضوابط  (ii)
ایشیائی ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنر کے   )iii)

طریقه کار کے قواعد۔
بینک کے بورڈ آف ڈائریکٹرز  ایشائی ترقیاتی   )iv)

کے طریقه کار کے قواعد
ایشیائی ترقیاتی بینک اور جمہوریه فلپائن کے   )v)
درمیان ایشیائی ترقیاتی بینک کے ہیڈ کواٹر کے 

متعلق معاہدہ
ADB او راس کے رکن ممالک کے درمیان ملکی   (vi)

میزبانی کے معاہدے بشرطیکه متعلقه
ملک اسے آویزاں کرنے پر متفق ہو۔  

کے  ان  فہرست  کی  ممالک  رکن  کے   ADB  (vii)
دارالحکومت اور ووٹروں کی تعداد 

ADB کا تنظیمی ڈھانچه  (viii)
بورڈ آف گورنرز کے ارکان کی فهرست  )ix)

بورڈ اف ڈائریکٹرز کے ارکان کی فہرست اور ان   )x)
کے ووٹنگ گروپ ۔

کی  ارکان  کے  اس  اور  ڈائریکٹرز  آف  بورڈ   )xi)
کمیٹیوں کی فہرست

ADB انتظامیہ کے ارکان اور سینئر سٹاف کی   (xii)
فہرست اور

مندرجه باال میں سے ہر ایک سے رابطه کے   )xiii)
متعلق معلومات

اجالسوں  ساالنه  اپنے  پر  سائٹ  ویب  اپنی   ADB 81۔ 
کی کارروائی کا خالصه آویزاں کرے گا جس میں بورڈ اف 
گورنرز کے فیصلے اور گورنروں کی تقاریر بهی شامل 
ہوں گی۔ یه خالصه ہر ساالنہ اجالس کے انعقاد کے ساٹه 
روز کے اندر اندر ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا۔ اگر 

ADB. 2008  22. ایشیائی ترقیاتی بینک کی گریجویشن کی پالیسی1998 کا جائزہ. منیال، ADB،1998۔ ایشیائی ترقیاتی بینک. DMCs کے لئے گریجویشن 

کی پالیسی.  تصحیح 1،منیال.
ADB. 2008 23. ایشیائی ترقیاتی بینک. 2008. ایشیائی ترقیاتی فنڈ کے وسائل کی کارکردگی کی بنیاد پر مختص رقم کو بہتر بنانا. منیال.
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پالیسی کے عمل  تو اس  بورڈ آف گورنرز نے اجازت دی 
درآمد کی تاریخ کے بعد منظور ہونے والی بورڈ آف گورنرز 

کی قرار دادیں بهی ویب سائٹ پر آویزاں کی جائیں گی۔ 

مکمل  عمل  کا  تمحیص  و  بحث  میں  بورڈ   ADB 82۔ 
تیاری پروگرام اور  ہونے کے بعد ہر مالی سال کے لیے 

بجٹ کا ڈھانچه بهی اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

بورڈ سے منظوری کی صورت میں ملکی   ADB 83۔ 
درجہ بندی بهی اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کارروائی خفیه24 ہوتی ہے  84۔ 
تاہم ADB کوئی درخواست آنے کی صورت میں دس سال 
بعد ُاس کا انکشاف کرسکتا ہے جس میں بورڈ کے رسمی 
اجالسوں کی مکمل اور لفظ به لفظ کارروائی شامل ہوگی 
لیکن شرط یه ہے کہ بورڈ کا ایسا رسمی اجالس اس پالیسی 
کی مؤثر ہونے کی تاریخ پر یا اس کے بعد منعقد ہوا ہو او 
رلفظ به لفظ کارروائی میں ایسی معلومات شامل نه ہوں جو 

پالیسی کی مستثنیات کے ذیل میں آتی ہوں۔ 

آویزاں  بهی  چیزیں  یه  پر  سائٹ  ویب  اپنی   ADB 85۔ 
کرے گا۔ )i( آئندہ تین ہفتوں کے دوران یکے بعد دیگرے 
بورڈ کے زیر غور آنے والے موضوعات کا عبوری شیڈول۔ 
باقاعدہ اجالس کی روداد، بشرطیکه اس  (ii( بورڈ کے ہر 
روداد کی منظوری بورڈ نے دے دی ہو۔ اس روداد کے آویزاں 
کیے جانے میں بورڈ کے اجالسوں کے بعد ساٹه دن سے 

زیادہ کی تاخیر نہیں ہوگی۔

ADB بورڈ کی کمیٹیوں اور مکمل بورڈ کی رپورٹیں  86۔ 
بهی اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا بشرطیکه متعلقه 

کمیٹی نے سفارش کی ہو یا بورڈ نے منظوری دی ہو۔ 

مالیاتی معلومات

ADB اپنے بورڈ آف گورنرز کے ساالنه اجالس سے  87۔ 
پهلے معمولی سرمایه کے وسائل اور خصوصی فنڈز25 کے 
بارے میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے26 اپنی ویب سائٹ پر 

آویزاں کرے گا۔ 

بورڈ کی طرف سے منظوری کی صورت میں درج ذیل  88۔ 
چیزیں بهی ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں کی جائیں گی۔ 

اور  وسائل  کے  سرمایه  معمولی  کے   ADB  (i)
خصوصی فنڈز کے متعلق انتظامیه کی گفت و 
شنید اور تجزیے، جن میں ہر فنڈ کے مالیاتی 

اعداد و شمار بهی شامل ہوں گے۔ 

غیر آڈٹ شدہ سه ماہی مالیاتی گوشوارے۔  )ii)
ترقی پذیر رکن ممالک کی طرف سے قرضے   )iii)

اتارنے کے متعلق رپورٹ۔
ہر مالیاتی سال کے لیے ADB کا بجٹ  )iv)

سے  پیشکش  عوامی  پر  سائٹ  ویب  اپنی   ADB 89۔ 
متعلقه  جب  گا  کرے  آویزاں  دستایزات  بهی  کوئی  متعلقہ 
کو  ضابطوں  اور  قوانین  والے  چالنے  کو  منڈی  مالیاتی 

حکومتی ادارے نے جاری کرناہو۔ 

مالزمت کی معلومات

مالزمت کی معلومات کے ضمن میں ADB اپنی  90۔ 
 ADB (i) ویب سائٹ پر درج ذیل تفصیالت آویزاں کرے گا۔
کا تنخواہوں کا بنیادی ڈھانچه )ii( انتظامیه اور سٹاف کی 
تنخواہوں کی درجه بندی اور فوائد کے تعین میں استعمال 
ارکان  کے  ربورڈ  او  انتظامیہ   )iii( کار۔  طریقه  واال  ہونے 
کی ساالنه بنیادی تنخواہیں۔ اور )iv( سٹاف کی بهرتیوں، 
تعیناتیوں، دوبارہ تعیناتیوں اور خدمات حاصل کرنے کے 
 ADB کے وسیع تر مقاصد اور حکمت عملی۔ ADB متعلق
کسی عہدے پر ممکنه بهرتی سے کم از کم دو ہفتے قبل اس 
عہدے یا عہدوں پر بهرتی کے متعلق اعالن اپنی ویب سائٹ 
پر شائع کرے گا۔ کسی بهی عہدے پر بهرتی سے متعلق 
ADB کے انتظامی ٹریبونل کا نوٹیفیکیشن سیکریٹری کو 
جاری کیے جانے کے بعد انتظامی ٹریبونل کے ہر فیصلے 

کو ویب سائٹ پر آویزاں کردیا جائے گا۔ 

ADB کے جوابدہی نظام کے تحت فراہم کردہ 
معلومات

ADB کے جوابدہی کے نظام کی پالیسی کے تحت  91۔ 
جوابدہی کے نظام کے تحت آنے والی معلومات اور ان میں 
وقتًا فوقتًا ہونے والی ترمیم ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں 

کی جائیں گی۔ 

ایشیائی ترقیاتی فنڈ کے مذاکرات سے متعلق 
معلومات

میں  فنڈ  ترقیاتی  ایشیائی  رپر  طو  عام   ADB 92۔ 
سرمایه کاری اور وسط مدتی جائزوں کے لیے مذاکرات 
سے متعلقه معلومات اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرتا ہے۔ 
کی  اجالسوں  ساته  کے  اداروں  والے  دینے  امداد   ADB
پر  سائٹ  ویب  اپنی  دستاویزات  کی  مباحث  مالیاتی  غیر 

97 (iii) ۔ 1966۔ ایشیائی ترقیاتی بینک، منیال کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کےضوابط کار۔ سکیشن9۔مزید دیکهیں اس دستاویزکا پیراADB 24 دیکهیں

25 بورڈ آف ڈائریکٹرز ساالنہ اجالس میں آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے منظور کرتا ہے

26 مثال کے طورپر ADF اور تکنیکی معاونت کا خصوصی فنڈ 



23

انکشاف کی تفصیالت

کو  اداروں  امدادی  دستاویزات  یه  لیکن  گا  کرے  آویزاں 
امدادی  بعدآویزاں کی جائیں گی۔  تقسیم کیے جانے کے 
کی   ADB بعد  کے  توثیق  سے  بورڈ  رپورٹ  کی  اداروں 

ویب سائٹ پر آویزاں کی جائے گی۔ 

بورڈ کو پیش کردہ دیگر دستاویزات

ADB اپنی ویب سائٹ پر بورڈ کو اطالع یا منظوری  93۔ 
کے لیے بهجوائی جانے والی وہ دستاویزات بهی آویزاں کرے 
گا جن کا پالیسی میں ذکر نہیں لیکن اگر انتظامیه بورڈ سے 
روکنے کے لیے کہے اور بورڈ اس سے اتفاق کرے تو یه 

دستاویزات آویزاں کی جائیں گی۔ 

متوقع انکشاف کی مستثنیات 
کی  قیاس  میں  تائید  کی  انکشاف  کے  معلومات  94۔ 
مستثنیات کی وضاحت پیرا گراف نمبر 97 تا 101 میں کی 
گئی ہے۔ مستثنیات کی فہرست ADB کے اس عزم کی بنیاد 
پر تیار کی گئی ہے کہ کسی انکشاف سے ہونے واال نقصان 
مخصوص پارٹیوں یا مفادات کے لیے انکشاف سے نیچے 

والے فائدے سے زیادہ وزن کا حامل ہوسکتا ہے۔

اگر کوئی دستاویز )یا ُاس کا کوئی حصه( ویب سائٹ  95۔ 
پر آویزاں کیا جانا ہو لیکن وہ کسی ایسے مواد کی وجه سے 
آویزاں نه کیا جاسکا ھو که وه مستثنیات کی ذیل میں آتا ہو 
تو ADB حذف کی جانے والی معلومات یا دستاویزکا حوالہ 
ضررور دے گا بشرطیکه27 ُاس دستاویز یا معلومات کا حواله 
دینا بذات خود مستثنیات کی ذیل میں نه آتا ہو۔ اگر کسی 
دستاویز کی فراہمی کے لیے درخواست کی گئی ہو اور ُاس 
دستاویز کا کوئی حصه مستثنیات کی زد میں آتا ہو تو ُاس 
حصے کو فراہم کی جانے والی دستاویز سے حذف کردیا 
جائے گا اور درخواست گزار کو ُاس حصے کے حذف کیے 

جانے کی وجه سے آگاہ کیا جائے گا۔28

یا جواب  فراہم کرنے  ِان صورتوں میں مواد   ADB 96۔ 
دینے کا پابند نہیں ہوگا که اگر کوئی درخواست پر معلومات 
فراہم کیے جانے کے بعد وہی شخص، تنظیم یا گروپ ُاسی 
موضوع پر معلومات کے لیے دوبارہ غیر ضروری طور 
پر درخواست کرے یا ُاسے پہلے سے یه وجوہات بیان کی 
جاچکی ہوں که جن کی بنیاد پر متعلقہ معلومات فراہم نہیں 

کی جاسکتیں۔ 

موجودہ معلومات

نمبر 99میں دی گئی شرائط کی روشنی  پیراگراف  97۔ 
میں درج ذیل معلومات کا انکشاف نہیں کیا جائے گا۔ 

غور و خوض اور فیصله سازی کا عمل

اگر اندرونی معلومات کا انکشاف کردیا جائے   )i)
تو ایسا کرنا غور وخوض اور فیصله سازی کے 
کے  کرنے  سمجهوته  پر  دیانتداری  میں  عمل 
طرح  ِاس  کیونکه  ہے  ہوسکتا  یا  ہوگا  مترادف 
رکاوٹ  میں  ابالغ  اور  خیال  اظہار  الگ  بے 
دستاویزات  داخلی  میں  دائرے  اس  گی۔  بڑھے 
اور گورنرو ں کو یا ان کی طرف سے ان کے 
متبادل لوگوں، بورڈ آف ڈائریکٹرز کے ارکان، 
مشیران، انتظامیه کے ارکان ADB کے سٹاف 
جانے  بهیجی  کو  کنسلٹنٹس  کے   ADB اور 
والی یادداشتیں اور اسی طرح کی دوسری خط و 

کتابت بهی شامل ہے۔ 
 ADB او راس کے ارکان کے درمیان یا ADB  (ii)
 ADB او ران اداروں کے درمیان جن کے ساته
اپنا کاروبار کرہا ہے، ہونے والے معلومات کے 
 ADB تبادلے کا اگر انکشاف کردیا جائے تو یه
کاروبار  ساته  کے  ُاس  یا  ارکان  کے  اس  اور 
کرنے والے ادارو ںکے درمیان غور وخوض اور 
فیصله سازی میں دیانتداری کے عمل کے ساته 
اس  کیونکه  ہوگا  مترادف  کے  کرنے  سمجهوته 
اورخط و کتاب میں  تبادله خیال  سے بے الگ 
رکاوٹ پڑے گی خاص طور پر ترقی پذیر رکن 
ممالک کے ساته پالیسی مذاکرات میں رکاوٹ پڑ 

سکتی ہے۔ 
بورڈ آف ڈائریکٹرز29 کی کارروائی جس میں لفظ   )iii)
به لفظ مسودے )بحوالہ پیرا گراف نمبر 84( بورڈ 
کے اجالسوں کی روداد )پیرا گراف نمبر 85( اور 
بورڈ کے بعض اجالسوں کے متعلق صدر کی 
گراف  )پیرا  ہیں۔  شامل  مستثنیات  کی  سمریوں 

نمبر 40 اور 74)

اعتماد میں فراہم کردہ معلومات

طرف  کی  تنظیم  االقوامی  بین  یا  رکن  کسی   )iv)
جانے  کی  فراہم  میں  اعتماد  کو   ADB سے 

27 موقوف دستاویز یا معلومات کے حوالےکو متعلقه ویب پر دیا جائے گا جس میں موقوف دستاویز کا عنوان بهی شامل ہو گا.

28 بحواله پیرا84 بورڈ اجالسوں کی دستاویزات کو مرتب نہیں کیا جاتا۔ اگر یه ایسی معلومات رکهتی ہیں جو کسی استثنی کے ذیل میں آتی ہوں تو ان کا انکشاف نہیں کیا جاتا۔

29  اس پالیسی کے مقصد کے تحت بورڈ آف ڈائریکٹرز کی کارروائیوں سے مراد بورڈ آف ڈائریکٹرز اوربورڈ کمیٹیوں کی کارروائیاں ہیں اور بورڈ اجالسوں یا 

کمیٹی کے اجالسوں کے دوران دیئے گئے بیانات نیزایسے اجالسوں سے متعلق ریکارڈز ہیںجیسے دستاویزات، کمیٹی کے اجالسوں کی روداد، اوریادداشتیں 
یا ایشیائی ترقیاتی بینک کی انتظامیه، محکموں، یا سیکرٹری اور بورڈ کے درمیان ہونے والی مراسلت اور ابالغ۔
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والی معلومات جو اگر منکشف ہوجائیں تو ُاس 
سے ُاس تنظیم یا کسی دوسرے رکن کے ساته 
پیدا  بدگمانی  واقعی  میں  تعلقات  کے   ADB

ہونے کا امکان ہو۔ 
وہ معلومات )بشمول ملکیتی معلومات( جو کسی   )v)
گئی  کی  فراہم  کو   ADB سے  کی طرف  فریق 
ہوں، اگر افشاں کردی جائیں تو وہ ایسی پارٹی 
معلومات  ِان  جو  شعبے  پارٹی  دوسری  کسی 
مالیاتی  مفادات،  تجارتی  کے  ُاس  ہو  ذریعه  کا 
لیے  کے  حیثیت  مسابقتی  کی  ُاس  یا  مفادات 
نقصان کا باعث ہوں، یا دوسری خفیه کاروباری 
رمتعلقه  او   ADB جو  معلومات  )وہ  معلومات 
اخفاءکے  ساته  کے  پارٹیوں  دوسری  یا  کالئنٹ 
ذیل  کی  معاہدے  کے  انکشاف  عدم  یا  معاہدے 

میں آتی ہوئے۔ 
کسی مبینه دھوکه دہی، بدعنوانی یا ADB کی   )vi)
انسداد بدعنوانی پالیسی کی کوئی خالف ورزی یا 
بد انتظامی کے متعلق ADB کو فراہم کی جانے 
والی معلومات بهی ویب سائٹ پر آویزاں نہیں کی 
جائیں گی ماسوائے ُاس حد تک جس کی اجازت 
ADB کے سٹاف کے متعلقه قواعد اور تحقیقات 
سے متعلقه قواعد میں دی گئی ہو۔ اس کے ساته 
ساته ایسے الزامات عائد کرنے والی پارٹی کی 
شناخت بهی ظاہر نہیں کی جائے گی تاوقتیکه 

وہ پارٹی شناخت کے اظہار پر متفق ہو۔ 

ذاتی معلومات

بورڈ کے ارکان ڈائریکٹرز، مشیران انتظامیه کے   )vii)
سے  کنسلٹنٹس  اور  سٹاف  کے   ADB ارکان، 
متعلقه ذاتی معلومات بهی ویب سائٹ پر جاری 
نہیں ہونگی کیونکه ایسی معلومات کا انکشاف 
مفادات  اخفاءاور  حق  قانونی  کے  فرد  متعلقہ 
ہوگا۔  مترادف  کے  کرنے  سمجهوته  ساته  کے 
ذاتی معلومات میں بورڈ کے ارکان، ڈائریکٹرز، 
کے   ADB اور  ارکان  کے  انتظامیه  مشیران، 
سٹاف کی شرائط مالزمت، کارکردگی کے جائزے 
اور نجی طبی معلومات بهی شامل ہیں۔ اس کے 
عالوہ ذاتی معلومات میں سٹاف کے تقرر، انتخاب 
کے طریقه اور ذاتی خط وکتابت کے ساته ساته 
اندرونی تنازعات کے حل اور اپیلوں کے طریق 
کار اور تحقیقات سے متعلقه معلومات بهی ذاتی 
معلومات کے دائرے میں آتی ہیں لیکن متعلقه 
متعلقه  کے  سٹاف  یا  سے  اجازت  کی  سٹاف 
قواعد اور بورڈ آف ڈائزیکٹر سے متعلقه قواعد 

و ضوابط کے تحت ان معلومات کا انکشاف کیا 
جاسکتا ہے۔ 

مالیاتی معلومات

نہیں  آویزاں  پر  ایسی معلومات بهی ویب سائٹ   )viii)
کی جائیں گی جن کے انکشاف کی صورت میں 
مفادات  کاروباری  یا  مالیاتی  قانونی  ADB کے 
اور سرگرمیوں کو نقصان پہنچے یا ایسی مالیاتی 
معلومات جن سے سرمائے کی اور مالیاتی منڈیوں 
پر منفی اثرپڑے۔ مالیاتی معلومات میں ADB کے 
مستقبل کے لیے قرضوں کے تخمینے مالیاتی 
پیش گوئیاں، ADB کے خزانے کی کارروائیوں، 
قرضوں کے جائزوں، قرضه دینے کی صالحیت 
 ADB کے جائزوں، قرضوں کی درجہ بندی اور
کے قرض داروں یا دوسرے کالئنٹس کے بارے 
متعلقه  سے  جائزوں  کے  خطرات  ممکنه  میں 

معلومات بهی شامل ہیں۔
ایسی معلومات جن کا اگر انکشاف کردیا جائے تو   )ix) 
ُاس سے ADB کے کسی رکن ملک کی اپنی معیشت 

کو چالنے کی صالحیت متاثر ہوسکتی ہو۔

سیکورٹی اور سیفٹی

ایسی معلومات جن کا اگر انکشاف کردیا جائے   )x)
تو ُاس سے کسی فرد کی زندگی، صحت، تحفظ 
اور  اثاثوں کا تحفظ  یا ADB کے  یا سالمتی، 
سالمتی خطرے میں پرسکتی ہو یا کسی رکن 
نقصان  کو  سالمتی  قومی  یا  دفاع  کے  ملک 

پہنچے کا احتمال پیدا ہوسکتا ہو۔

قانونی یا تفتیشی معلومات

ایسی معلومات جن کا تعلق کالئنٹ کے قانونی   )xi)
استحقاق سے ہو )اس میں ADB کے وکیل یا 
اس کے بیرونی قانونی مشیروں کی طرف سے 
یا ُان کی طرف کی جانے والی خط و کتاب بهی 
شامل ہے( کسی مبینہ دھوکہ دہی، بدعنوانی یا 
بد انتظامی کی تحقیقات سے متعلق معلومات 
ایسی  اجازت  کی  جس  کے  حد  ُاس  ماسوائے 
تحقیقات سے متعلق ADB کے قواعد میں دی 
گئی ہو۔ یا ایسی معلومات جن کو اگر افشاءکر دیا 
جائے تو وہ تحقیقات کے عمل اور انصاف کے 
نافذ  یا ایسا کرنا متعلقه  انداز ہوں  اثر  عمل پر 

العمل قانون کی خالف ورزی ہو۔30 

30 اس میں سیکورٹیز و بینکنگ اور کاپی رائٹ کے قوانین کی عائدکردہ پابندیاں شامل ہو سکتی ہیں۔
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انکشاف کی تفصیالت

داخلی آڈٹ رپورٹیں اور ٹرسٹ فنڈ کی آڈٹ رپورٹیں31

(xii(  )الف( ADB کے آڈیٹر جنرل کے دفتر کی طرف 
سے جاری کی جانے والی داخلی آڈٹ رپورٹیں 
بهی ویب سائٹ پر آویزاں نہیں کی جائیں گی 
کیونکہ ایسی رپورٹوں میں ADB کے اندرونی 
نظاموں کے بارے میں حساس معلومات شامل 
ِان  پارٹی  تیسری  بهی  کوئی  اور  ہیں  ہوسکتی 
استفادہ کرسکتی  ناجائز  پر  بنیاد  معلومات کی 
ہے جو ADB کے لیے نقصان دہ ہوسکتا ہے۔32 
)ب( ADB کی طرف سے چالئے جانے والے 
ایسے ٹرسٹ فنڈز کے متعلق بیرونی آڈیٹرز کی 
رپورٹیں جہاں ان کا انکشاف آڈٹ کے نافذالعمل 

معیارات کی خالف ورزی ہو۔33 

تاریخی معلومات

پراجیکٹس،  والے  چلنے  سے  معاونت  کی   ADB 98۔ 
پروگرامز، پالیسیوں، حکمت عملیوں اور عمومی کارروائیوں 
کے متعلق متعلقه تاریخ سے 20 سال پہلے ADB کو فراہم 
کی جانے والی یا ADB کی طرف سے فراہم کی جانے والی 
معلومات کو تاریخی معلومات تصور کیا جائے گا۔ تاریخی 
معلومات کو، ماسوائے بورڈ کی کارروائیوں کی معلومات کو 
کسی درخواست34 کی صورت میں منکشف کیا جاسکتا ہے 
لیکن ایسی معلومات منکشف نہیں کی جائیں گی۔ جو پیرا 
گراف نمبر 97 کے ذیلی پیراجات نمبر xi-ixiviii-iv اور 

bxii کی ذیل میں آتی ہیں۔ 

عوامی مفاد میں منسوخی )مثبت منسوخی( 

کا  معلومات  جن  تحت  کے   97 نمبر  گراف  پیرا  99۔ 
لیے  کے  انکشاف  کے  ان  جاسکتا  کیا  نهیں  انکشاف 
بیرونی فریقین اس بنیاد پر درخواست دے سکتے ہیں که 

ان معلومات کا انکشاف مفاد عامه میںہوسکتا ہے۔ ایسی 
کمیٹی  مشاورتی  کی  انکشاف  عوامی  غور  پر  درخواست 
کرے گی۔ اگر ADB اس بات کا تعین کرے که درخواست 
واال  ہونے  سے  انکشاف  کے  معلومات  کردہ  بیان  میں 
نقصان  والے  ہونے  سے  انکشاف  کے  اس  مفاد  عوامی 
سے زیادہ اہمیت رکهتا ہے تو ایسی معلومات کا انکشاف 
یا انکار کی سفارش کی بورڈ کے ریکارڈ کے لیے بورڈ 
سے اور دوسری دستاویزات کے لیے صدر سے منظوری 

درکار ہوگی۔ 

ہوگا  نہیں  اطالق  کا  منسوخی  مفاد عامہ کی  تاہم   .100
خفیه  کو  معلومات  ایسی  کو  فریق  کسی  ADBنے  اگر 
رکهنے اور مذکورہ فریق کی رضا مندی کے بغیر ایسی 
معلومات کا انکشاف نہ کرنے کے لیے قانونی عزم و عهد 

کا اظہار کیا ہو۔

ADB کا رسائی روکنے کا حق )منفی منسوخی(

ADB کا یه استحقاق ہے که وہ ان معلومات کا غیر  101۔ 
معمولی حاالت میں انکشاف روک دے جن کا عام حاالت 
یقین  بات کا  انکشاف کیا جاتا ہے۔ بشرطیکه وہ اس  میں 
کے  اس  نقصان  واال  ہونے  افشاءسے  کے  اس  که  کرلے 
افشاءسے ہونے والے فائدے سے زیادہ وزن رکهتا ہے۔ ِاس 

n  استحقاق کو صرف بورڈ ہی استعمال کرسکتا ہے۔

31  ایشیائی ترقیاتی بینک کی ساالنه رپورٹ کے ایک حصه کے طور پر عوام کو بتائی جانےوالی آڈٹ سے متعلق آراء اور آڈٹ شدہ مالیاتی گوشوارے اس 

استثنی کے ذیل میں نہیں آتے۔  )پیرا87 )
32  ایشیائی ترقیاتی بینک کے اندرونی آڈٹ اور آڈٹ کے تمام نتائج جن بلند اوردرمیانے درجے کے خطرے  کی نشاندہی کرتے ہیں، ان کا بورڈ کی آڈٹ کمیٹی 

کے ساته تبادله کیا جاتا ہے۔
33  مخصوص ٹرسٹ فنڈ کے بعض مالیاتی گوشواروں کوعطیہ دہندگان کی اکاؤنٹنگ کی ضروریات )جو امریکه میں عام طور پر  اکاؤنٹنگ کے قابل قبول 

 معیارات سے مختلف ہو سکتی ہیں( کے مطابق تیار کیا جاتاہے اوران کا امریکه میں قابل قبول آڈٹ کے معیارات  )جو که ایشیائی ترقیاتی بینک پر الگو ہیں(۔
 کے مطابق آڈٹ کیا گیا ہے۔ایسے اڈیٹنگ کی معیارات ان مالیاتی گوشواروں کے انکشاف کو محدود کرتے ہیں جوعمومی طورپر امریکه میں قابل قبول 
اکاؤنٹنگ کے معیارات کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں اور ایسی منسلکہ آڈٹ رائے جو فنڈ میں ایک مخصوص دل چسپی رکهے یعنی ایسے فنڈ دینے والے 

اور اس کاانتظام کرنے  والے افراد۔
34 بورڈ کی جمله کارروائیوں کا انکشاف پیرا40،74، 84، اور 85  میں دی گئی دفعات کے مطابق کیا جائے گا۔
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7
 ابالغ
 عامه

پالیسی 2011

ابالغ عامه کا نقطه نظر

لیے  پالیسی مقاصد کے حصول میں مدد کے  102۔ 
فعال ابالغ عامه ایک اہم ذریعه ہے۔ درج ذیل طریقہ کار 
سے فریقین کے ساته ابالغ کے سلسلے میں راہنمائی 

فراہم ہوگی۔ 

ADB ابالغ عامه کے متعلق اپنے نکته نظر کو  103۔ 
مسلسل بہتر اور مضبوط بناتا رہے گا کیونکه اس کی 
توقعات میں  اور فریقین کی  ہیں  بدل چکی  ترجیحات 
تبدیلی آئی ہے،ADB بهی خاص طور پر یه کام کرے 

گا۔ 
ابالغ عامه کا ایسا نکته نظر اپنایا جائے گا   )i)
جس کی بنیاد پائیدار ، مربوط اور فعال ابالغ  
پر ہو اور یہ سامعین کی ضروریات کو پورا 

کرنا ہو۔
خطے میں غربت کے خاتمے او رمجموعی   )ii)
پهیالیا  کو  مشن  اپنے  کے  فروغ  کے  ترقی 
جائے گااور بینک متعلقه علم کا مرکز اور 

خطے میں ترقی کی آواز بنے گا۔ 
میں  انداز  موثر  زیادہ  تک  سامعین  اپنے   )iii)
پہنچنے کے لیے وسیع تر طریقے اور ذرائع 
ٹیکنالوجی  استعمال کیے جائیں گے، جدید 
اپنائی جائے گی، براہ راست ابالغ  کے لیے 
اہمیت  تکنیکی  کم  دوسرے  اور  ابالغ  ذرائع 

کے حامل طریقے اپنائے جائیں گے۔ 
ذرائع  قومی  اور  عالقائی  االقوامی،  بین   )iv)
آیا  ابالغ میں بهرپور طریقے سے سامنے 

جائے گا۔ 
بہتر  نظام  کا  ابالغ   متعلق  کے  پراجیکٹس   )v)
صورتحال  ہنگامی  کسی  گا۔  جائے  بنایا 
ابالغ  کے  نوعیت  اہم  سمیت(  ابالغ   میں 
مشترکه  اور  گا  جائے  کیا  مستحکم  کو 
داروں  شراکت  میں  صورت  کی  پراجیکٹس 
مواقع  کے  ابالغ  مربوط  کر  مل  ساته  کے 

تالش کیے جائیں گے ۔ اور
ابالغ کے داخلی نظام اور خارجہ تعلقات کے   )vi)
شعبے میں سٹاف کی استعداد کار کو بہتر 

بنایا جائے گا۔ 

اہدافی سامعین
ساته  کے  ممالک  رکن  پذیر  ترقی  اپنے   ADB 104۔ 
ساته دوسرے قرض نه لینے والے ممالک بهی بڑی تعداد 
میں سامعین تک ابالغ  کا خواہش مند ہے۔ ADB کے اہم 
سامعین میں رکن ترقی پذیر ممالک اور قرض نه لینے 
والے ممالک کی، )i( حکومتیں، رائے عامه کے راہنما اور 
ارکان پارلیمنٹ سمیت فیصله ساز لوگ۔ )ii( ذرائع ابالغ 
(iii( سول سوسائٹی اور متاثرہ افراد اور )iv( ماہرین تعلیم 
اپنے سامعین کے متعلق شماریاتی   ADB ہیں۔ شامل 
جائزوں اور ان کی توقعات پر نظر رکهے گا اور اس کے 

مطابق اپنی ابالغ کی پالیسی تشکیل دے گا۔ 

اہدافی سامعین تک پہنچنے کے طریقه 
ہائے کار

ADB باقاعدگی کے ساته رائے عامه کے سروے  105۔ 
کراتا رہے گا جیسا کہ ہر تیسرے سال بعد رائے عامه کا 
سروے کرایا جاتا ہے۔ اس کے عالوہ ADB آراءحاصل 
کرنے کے لیے دوسرے مختلف رسمی اور غیر رسمی 
ابالغ  اپنی  تاکه وہ  طریقے بهی استعمال کرتا رہے گا 

عامه کی سرگرمیوں کو مسلسل بہتر بنانا رہے۔ 

ADB ٹیکنالوجی اور ابالغ کے وسیع تر ذرائع  106۔ 
استعمال کرکے اپنے اہدافی سامعین تک ابالغ  کے لیے 
اقدامات کرے گا۔ ِان ذرائع اور اقدامات میں مرکزی اہمیت 
کے حامل اور آن الئن ذرائع ابالغ، ویب سائٹس اور نئے 
موبائل  میڈیا،  کمیونٹی  میڈیا،  سوشل  مثاًل  ابالغ  ذرائع 
فونز، او ر آن الئن ویڈیوز پوڈ کے ذریعے پیغام رسانی، 
تصاویر جیسے ملٹی میڈیا اور مطبوعات کی اشاعت 

کے عالوہ خصوصی تقاریب کا انعقاد بهی شامل ہے۔ 

کے  آگاہی  اور  بریفنگوں  اجالسوں،  مختلف  107۔ 
پروگراموں جیسے بالمشافه رابطے کی روایتی طریقوں 
چهوٹے  پوسٹرز  مثاًل  میڈیا  کمیونٹی  ساته  ساته  کے 
اشتہارات اور تعارفی کتابچے بهی ٹیکنالوجی یا مرکزی 
اہمیت کے حامل ذرائع ابالغ تک رسائی نه رکهنے یا بہت 
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کرے گا۔ آن الئن اور مطبوعه شکل میں اپنے علمی کام 
کو پهیالنے کے ساته ساته ADB عالقائی اور قومی 
کانفرنسوں اور دیگر تقاریب جیسے دوسرے پلیٹ فارم 
بهی استعمال کرے گا تاکه وہ اپنے علمی کام کو آگے 
اہم  اور دوسرے  او رحکومتی عہدیداروں  پهیال سکے 

لوگوں کے ساته خیاالت کا تبادله کرسکے۔

ترجمه
تاہم  ہے  انگریزی  زبان  دفتری  کی   35ADB 111۔ 
دستاویزات اور دوسری معلومات کا اکثر دوسری زبانوں 
میں ترجمہ کیا جاتا ہے تاکه ADB کے ساته شراکت 
داری میں اضافه ہوا او رADB کے تعاون سے چلنے 
اور  فریقین  کے  اس  میں  بارے  کے  سرگرمیوں  والی 

دیگر لوگوں کا فہم اور حمایت بهی بڑھے۔36 

ADB سال 2007میں اپنائے جانے والے اپنے  112۔ 
ِان  گا۔  کرائے  تراجم  تحت  کے  ڈھانچے  کے  ترجمے 
تراجم میں ِاس قسم کی معلومات شامل ہوسکتی ہیں جن 
کا تعلق )i( مجموعی کاروبار، پالیسیوں اور بنیادی سوچ 
کے ساته ہو او ران کا ہدف وسیع تعداد میں بین االقوامی 
سامعین ہوں۔ )ii( عوامی مشاورت خصوصًا متاثرہ افراد 
کے ساته مشاورت کے لیے )iii( ان معلومات کا تعلق 
مخصوص ممالک، پراجیکٹس اور پروگرامز کے ساته 
ہو اور )iv( وہ معلومات ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں 
کرنے کے لیے ہوں۔ ترجمه کرنے کے لیے معیار میں 
متعلقہ سامعین کی خواندگی کی سطح، ان سامعین کی 
زبانیں، ترجمے کے متبادالت، ترجمے کے لیے مقررہ 

n وقت اور الگت شامل ہیں۔

کم رسائی رکهنے والے سامعین تک ضرر رسانی کے 
لیے بدستور اہم ذریعه رہیں گے۔ ADB اپنی ابالغ کی 
ایسی حکمت عملی تشکیل دے گا جو اس کے سامعین 

کے ثقافتی تقاضوں سے ہم آہنگ ہو۔ 

پراجیکٹس،  پالیسیوں  مشن،  اپنے   ADB 108۔ 
پروگرامز اور عملی اثاثوں کے متعلق زیادہ سے زیادہ 
نشر و تشہیر کے لیے تعلقات عامه کی فعال حکمت 
اپنی  میں  ابالغ  ذرائع  االقوامی  بین  عملی کے ذریعے 
موجودگی کا اعلٰی مقام برقرار رکهے گا۔ اس کے ساته 
اپنے  بهی  میں  ابالغ  ذرائع  اور عالقائی  ملکی   ADB

کاموں کے متعلق تشہیر میں اضافه کرے گا۔ 

ADB پراجیکٹس کے متعلق ابالغ  کا عمل بہتر  109۔ 
بنائے گا اور مشترکه پراجیکٹس پر ابالغ کی سرگرمیوں 

کے اپنے شراکت داروں کے ساته مربوط کرے گا۔ 

اور  اپنے  پر  سائٹ  ویب  بیرونی  اپنی   ADB 110۔ 
زیادہ  تک  حد  ممکن  ہر  متعلق  کے  کارروائیوں  اپنی 
سائٹ  ویب  اس  گا۔  کرے  آویزاں  معلومات  زیادہ  سے 
کے  تقاضوں  اور  توقعات  کی  کنندگان  استعمال  کو 
 ADB گا۔  جائے  بنایا  بہتر  پر  طور  مسلسل  مطابق 
اور زیادہ  ترسیل  ترقیاتی علم کی  اور  اپنی مطبوعات 
سے زیادہ سامعین تک معلومات کی فراہمی کے لیے 
اپنے طباعتی پروگرام کو بهی مستحکم کرے گا۔ اس 
پروگرام میں خطے کے اندر علم کی بنیاد پر معیشتوں 
الئبریری  ڈیپازٹری  اپنے   ADB لیے  کے  ترقی  کی 
تبادلے  کے  مطبوعات  علمی  اپنی  تحت  کے  پروگرام 
کا کام جاری رکهے گا او رADB کی مطبوعات تک 
رسائی کو بڑھانے کے لیے دیگر موثر ذرائع بهی تالش 

ADB 35۔ 1966۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے قیام کا معاہدہ، منیال ) آرٹیکل 39.1(۔

36  اس دستاویز کے انگریزی سے کسی دوسری زبان میں ہونےوالے ترجمےمیں اگر کوئی الجهن جنم لیتی ہے تو پهر اس کے انگریزی متن کو اولیت دی 

جائے گی۔
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عمل درآمد کے انتظامات

کرداراور ذمه داریاں

انتظامیه

اثر  کوششوں  لیے  کے  عامه  ابالغ  کی   ADB 113۔ 
پذیری کے فروغ کے لیے انتظامیه کا کردار قائدانه او 
سرگرمیوں  کی  عامه  ابالغ  انتظامیه  ہوگا،  کا  رنگرانی 
میں شریک ہوگی او رکهلی اور موثر داخلی خیر رسانی 
کو فروغ دے گی تاکه اس بات کو یقینی بنایا جاسکے 
کہ بینک کا سٹاف انتظامیه کے خیاالت اور موقف سے 
پوری طرح باخبر ہے۔ پالیسی کی وضاحت نگرانی اور 
عوامی  لیے  کے  جائزے  کے  تقاضوں  کے  انکشاف 
کا  ادارے  نگران  کے  کمیٹی  مشاورتی  کی  انکشاف 

کردار ادا کرے گی۔ 

تمام محکمے اور دفاتر

ADB کے تمام محکمے اور دفاتر پالیسی پر  114۔ 
عمل درآمد کے ذمه دار ہوں گے۔ ADB کے ابالغ کی 
محکموں  تمام  عہدیدار،  اہم  والے  دینے  انجام  خدمات 
اور دفاتر کے سربراہان کنٹری ڈائریکٹرز اور نمائندہ 
ابالغ  فعال  تک  سامعین  بیرونی  سربراہان  کے  دفاتر 
ADB کے محرکات اور  کے لیے کام کریں گے اور 
کے  فریقین  اور  فروغ  کے  آگاہی  متعلق  کے  مقاصد 
انداز میں کوشش  قائدانه  لیے  اعتماد کو بڑھانے کے 
کریں گے۔ ADB کے ”آپریشنز“ کے ذمہ دار محکمے 
خبررسانی  ساته  کے  فریقین  متعلقه  سے  پراجیکٹس 
یقینی  کو  بات  اس  اور  گے  کریں  ادا  کردار  اہم  میں 
بنائیں گے که انکشاف کے تقاضے پورے کیے گئے 
سوسائٹی  سول  اور  شعبے  نجی  لوگوں،  عام  وہ  ہیں۔ 
افراد میں اس شعور  متعلقه  کے مختلف شعبوں سے 
پالیسی کے تحت  ADB کی  کو اجاگر کریں گے که 
معلومات تک رسائی عوام کا حق ہے۔ ADB کا مرکز 
سوسائٹی  سول  سوسائٹی،  سول  و  اوز  جی  این  برائے 
ادا  کردار  اپنا  لیے  بڑھانے کے  کو  تعلقات  ساته  کے 
کام  علمی  لیے  کے  ترسیل  کی  مواد  علمی  گا۔  کرے 
مل  تعلقات خارجه  اور محکمہ  والے محکمے  کرنے 

کر کام کریں گے۔ 

محکمہ خارجه تعلقات 

محکمہ خارجه تعلقات اس پالیسی پر عمل در آمد او  115۔ 
راس کے مستقل عمل درآمد کا ذمه دار ہوگا۔ ابالع عامه کی 
فعال کوششوں اور بیرونی فریقین کے ساته موثر رابطے 
کے ضمن میں محکمه تعلقات خارجہ، انتظامیه محکموں 
اور دفاتر اور فیلڈ میں قائم دفاتر کے ساته مل کر کام کرے 
گا۔ محکمه تعلقات خارجہ دستیاب وسائل کے اندر رہتے 
ہوئے پالیسی کی اثر پذیری بڑھانے کے لیے اپنے کردار کو 

مزید فعال بنائے گا اور اپنی ترجیحات کا تعین کرے گا۔ 

انکشاف

کے  سٹاف  کے   ADB خارجہ  تعلقات  محکمہ  116۔ 
کرے  افزائی  حوصله  کی  پن  کهلے  کے  ثقافت  اندر 
گا اور فعال انداز میں معلومات کے تبادلے کے لیے 

ترغیبات کا عمل جاری رکهے گا۔ 

اور  عامه  ابالغ  قائم  میں  خارجہ  تعلقات  محکمه  117۔ 
انکشاف کا شعبه ADB کے تمام محکموں اور دفاتر کو 
متعلقه مشورے او رہدایات فراہم کرے گا اور پالیسی کے 
انکشاف کے تقاضوں پر نظر رکهے گا۔ یہ شعبه پالیسی 
کے   ADB میں  بارے  کے  تقاضوں  کے  انکشاف  کے 
آپریشنز کے ذمہ دار سٹاف کے لیے الزمی تربیت کا اہتمام 
کرے گا اور پالیسی کے مطابق عہدہ برآ ہونے کے لیے 
سٹاف کو ترغیبات دیتا رہے گا۔ یه شعبه عوامی انکشاف کی 
مشاورتی کمیٹی کے کام میں براہ راست معاونت کرے گا 
اور ُاسے پالیسی پر عمل در آمد میں پیش رفت کے بارے 
میں جائزہ رپورٹیں پیش کرے گا۔ )پیرا گراف نمبر 142) 
یہ شعبہ ADB کی سرگرمیوں سے متعلقہ دستاویزات کی 
ADB کی ویب سائٹ پر موجود گی کے بارے میں بهی 
عوام کو آگاہ رکهے گا۔ ہر شعبہ پالیسی کے تقاضوں کے 
مطابق درخواستوں پر عمل در آمد کی رفتار کا جائزہ لینے 

کے لیے بهی نظام وضع کرے گا۔ 

ADB کی ویب سائٹ ٹیم دستاویزات کو آویزاں  118۔ 
کرنے اور ADB کی ویب سائٹ پر معلومات کی تالش 
 ADB کے نظام میں بہتری کے لیے اس شعبے اور
کے دوسرے محکموں کے ساته مل کر کام کرے گی۔ 
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ترجمه 

والے  جانے  کیے  منظور  میں   2007 سال  119۔ 
ترجمے کے ڈھانچے میں ان طریقوں کی نشاندہی کی 
انگریزی کے عالوہ   ADB گئی ہے جن کے ذریعے 
کو  دستیابی  کی  معلومات  بهی  میں  زبانوں  دوسری 
فروغ دے گا۔ یه ڈھانچه اور اس کے ذرائع کے حوالے 

سے مضمرات 2011 میں زیر غور الئے گئے ہیں۔ 

محکمه تعلقات خارجه ADB کے ترجمے کے  120۔ 
منصوبوں کا انتظام کرے گا، تراجم کے عام لوگوں کے 
لیے دستیاب بنانے میں معاونت کرے گا اور محکمه 
تراجم  تعلقات خارجه کے ذریعے کرائے جانے والے 
ADB کا ہر ملک  گا۔  کے عنوانات کا ریکارڈ رکهے 
میں قائم مشن محکمه تعلقات خارجه کی معاونت سے 
ہونے  استعمال  میں  ملک  متعلقه  اور  مترجمین  اہل 
والی زبانوں کے ماہر ایسے مدیروں کی فهرست تیار 
کرے گا جو دو زبانوں میں مہارت رکهتے ہوں۔ محکمه 
تعلقات خارجه ADB کے محکموں اور دفاتر میں اس 
بارے میں آگاہی کو فروغ دے گا که انہیں ترجمے کی 

سہولتیں کہی کہی دستیاب ہیں۔ 

انکشاف کے کتابچے او رآگاہی پر مبنی مواد

تیار  لیے  کے  سٹاف  خارجه  تعلقات  محکمه  121۔ 
وقتًا  پر  کتابچے37  کے  انکشاف  کے  عامه  ابالغ  کردہ 
فوقتًا نظرثانی کرتا رہے گا تاکہ ADB کے سٹاف کو 
عام  دستاویزات  اور  معلومات  متعلق  کے  سرگرمیوں 
لوگوں کے لیے دستیاب بنانے میں راہنمائی مل سکے۔ 
کا  آگاہی  لیے  کے  کالئنٹس  داروں  قرض  کے   ADB
تازہ  میں  ُاس  اور  گا  جائے  کریا  تیار  سے  الگ  مواد 
ترین معلومات شامل کی جاتی رہیں گی تاکہ انہیں اس 
رکهنے  دلچسپی  دوسرے  اور  درآمد  عمل  پالیسی کے 
والے فریقین کو پالیسی کی شرائط سے آگاہ رکهنے کے 
ضمن میں مدد مل سکے۔ یه تمام مواد ADB کی ویب 
سائٹ پر آویزاں کیا جائے گا اور جس طرح مناسب ہو 

متعلقہ ملک کے اند ربهی تقسیم کیا جائے گا۔ 

ملکی سطح پر معلومات کی ترسیل 

ADB اپنے الئبریری پروگرام کے ذریعے اپنے  122۔ 
 ADB گا۔  رکهے  جاری  تبادله  کا  اثاثوں  علمی  بڑے 
کی ابالغ عامه کی سرگرمیوں کا بڑا مقصد ADB کی 
تک  معلومات  اور  مطبوعات  متعلق  کے  کارروائیوں 
رکن  کے   ADB ہے۔  دینا  فروغ  کو  پہنچ  اور  رسائی 
ترقی پذیر ممالک میں تهنک ٹینکس، علمی مراکز اور 

ترقیاتی شراکت داروں نئی شراکت داری کو ترجیح دی 
جائے گی۔ 

نمائندہ دفاتر او رملکی مشن

کا  مشنز  ملکی  اور  دفاتر  نمائندہ  کے   ADB 123۔ 
موثر ابالغ عامه میں بہت اہم کردار ہے کیونکه وہ اہدافی 
سامعین ان کی عملی اور معاشی مہارتوں، کے قریب 
ہونے کے ساته ساته اپنے متعلقه ملک یا خطے کے 

منفرد ثقافتی اور ابالغی حقائق سے باخبر ہوتے ہیں۔ 

نمائندہ دفاتر اور ملکی مشنز کے  ADB کے  124۔ 
وہ  اور  ہیں  ہوتے  ترجمان  اہم  کے   ADB سربراہان 
عامه  رائے  ابالغ،  ذرائع  میں  خطے  اور  ملک  متعلقه 
کے راہنماؤں اور فیصد سازوں کے ساته رابطوں کو 
توسیع دینے اور مستحکم بنانے کے لیے اہم اقدامات 

کریں گے۔

تعلقات  خارجه  میں  مشنز  ملکی  اپنے   ADB 125۔ 
ہر  لیے  کے  بڑھانے  تعداد  کی  سٹاف  متعلقه  سے 
ممکن کوششیں کرے گا۔ یه سٹاف مشنز اور دفاتر کے 
فراہم  مشاورت  اور  معاونت  وارانه  پیشہ  کو  سربراہان 
انتظامیه کا حصه ہوگا اور  کرے گا، ملکی مشن کی 
والی سرگرمیوں سے مکمل طو رپر  ہونے  میں  مشن 
باخبر ہوگا۔ ملکی مشن کے خارجه تعلقات کے سٹاف 
کے مستقل فرائض اور اہلتیں ہوں گی اور انہیں جامع 

اور باقاعدہ تربیت فراہم کی جائے گی۔

سٹاف  کے  تعلقات  خارجہ  کے  مشن  ملکی  126۔ 
کی بڑی ذمه داریاں درج ذیل ہیں: )i( مقامی اور بین 
االقوامی ذرائع ابالغ کے لیے ADB کے نمائندوں اور 
معلومات کی باقاعدہ رسائی کی یقینی بنانا۔ )ii( فعال 
کے   ADB لیے  کے  ابالغ  ذرائع  االقوامی  بین  اور 
یقینی  کو  رسائی  باقاعدہ  کی  معلومات  اور  نمائندوں 
پر  موضوعات  کے  دلچسپی  کی   ADB (iii) بنانا۔ 
االقوامی خبروں  بین  اور  قومی  مقامی،  میں  انگریزی 
کے  انکشاف  تحت  کے  )iv( پالیسی  مانٹیرنگ۔  کی 
ملکی مشن کے  اندر  ملک کے  تقاضوں کے مطابق 
سٹاف اور دوسرے عام لوگوں کے لیے معاونت فراہم 
کرنا۔ معلومات کے تبادلے کے فوائد میں اضافے اور 
تسلسل کے لیے خارجه تعلقات کا سٹاف فیلڈ دفاتر میں 
منصوبوں  ہم  اپنے   میں  خارجه  تعلقات  محکمه  اور 
ویڈیو  یا  پر  ذاتی طور  ساته  باقاعدگی کے  ساته  کے 
کانفرنسوں کے ذریعے یا آن الئن جیسی بهی ضرورت 
ہو رابطے میں رہے گا۔ ملکی مشن کے خارجه تعلقات 
یا ریجنل ڈائریکٹر  کے سٹاف کے پاس متعلقه ملک 

http://www.adb.org/Documents/Handbooks/Disclosure/ 37 انکشاف کے متعلق عملہ کےلیے کتابچه۔
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او رمحکمه تعلقات خارجه کو رپورٹ کرنے کے لیے 
دوہری الئنیں موجود ہوں گی۔

عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی

انکشاف  کمیٹی  مشاورتی  کی  انکشاف  عوامی  127۔ 
کے تقاضوں کی وضاحت اور نگرانی کرے گی اور اس 
کا جائزہ لے گی۔ عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی 
مینجنگ ڈائریکٹر جنرل )جو کمیٹی کے چیئرمین بهی 
ہونگے( محکمه تعلقات خارجه کے پرنسپل ڈائریکٹر، 
یه  ہوگی۔  مشتمل  پر  قونصل  جنرل  اور  سیکریٹری 
کمیٹی براہ راست صدر کو جوابدہ ہوگی۔ اس کمیٹی کا 
اجالس ُاس صورت میں بالیا جاسکتا ہے جب معلومات 
کے حصول کی ُان درخواستوں کی نظرثانی درکار ہو 
جن کی پذیرائی سے ADB کے کسی دوسرے محکمے 
مطلوبه  کو  کمیٹی  اس  ہو۔  کردیا  انکار  نے  دفتر  یا 
برقرار  کو  فیصلے  کے  دینے  رسائی  تک  معلومات 
رکهنے یا تبدیل کرنے کا اختیار حاصل ہے ماسوائے 
تک رسائی روک  معلومات  نے  بورڈ  میں  فیصلوں  ان 
مفاد  عوامی  کمیٹی  یہ   )101 نمبر  گراف  )پیرا  ہو۔  دی 
میں معلومات کے انکشاف کی ان درخواستوں پر بهی 
غور کرسکتی ہے جن کے تحت طلب کردہ معلومات 
نمبر  گراف  )پیرا  ہیں۔  آتی  میں  زمرے  کے  مستثنیات 
99( محکمه تعلقات خارجه کا ابالغ عامه او رانکشاف 
کا یونٹ اس کمیٹی سیکریٹریٹ کے طو رپر کام کرے 
ان ساالنه  پالیسی کی  ابالغ عامه  کمیٹی  گا۔ مشاورتی 
رپورٹوں کا جائزہ لے گی او ران کی منظوری دے گی 
جن کا مقصد پالیسی کے تحت انکشاف کے تقاضوں 
ان ساالنه رپورٹوں  ہو۔  گیا  لیا  پر عمل درآمد کا جائزہ 
پالیسی  خالصه،  کا  معلومات  والی  جانے  روکی  میں 
سفارشات  لیے  کے  تبدیلیوں  کی  قسم  بهی  کسی  میں 
اور ُان سے متعلقه آپریشنز مینوئل کا حصه معلومات 
کے عوامی انکشاف میں معاون مجوزہ تنظیمی ڈھانچه 

بهی شامل ہوسکتا ہے۔ 

اپیلوں کا خود مختار پینل

ایپلوں کا خود مختار پینل ایسی اپیلوں کو زیر  128۔ 
 ADB غور الئے گا جن میں یه الزام عائد کیا گیا ہو که
کی  پالیسی  کر  روک  رسائی  تک  معلومات  ایسی  نے 
پالیسی  میں  حاالت  عام  کا  جن  ہے  کی  ورزی  خالف 
کے تحت انکشاف کیا جاتا ہے۔ یه پینل معلومات تک 
رسائی روکنے کے متعلق عوامی انکشاف کی مشاورتی 
کمیٹی کے فیصلے کو برقرار رکهنے یا تبدیل کرنے 

کا اختیار رکهتا ہے۔ اس پینل کو پیرا گراف نمبر 99 ار 
101 کے زمرے میں آنے والے کسی بهی فیصلے کے 
کا  اپیلوں  نہیں۔  حاصل  اختیار  کا  ُسننے  اپیل  خالف 
خود مختار پینل معلومات تک رسائی کے تین بیرونی 
ماہرین پر مشتمل ہوگا۔38 پینل کے ارکان کو ُان کے کام 
میں مختلف وقفوں کی بنیاد پر شریک کیا جائے گا او 
رانہیں صرف ُاسی وقت طلب کیا جائے گا جب عوامی 
فیصلے کے  انکشاف کی مشاورتی کمیٹی کے کسی 
پینل،  آزاد  کا  اپیلوں  ہو۔  التا  زیر غور  کو  اپیل  خالف 
ٹیلی  اپنا رسمی صالح مشورہ  ہو  ممکن  جس حد تک 
فون، ای میل یا ویڈیو لنک کے ذریعے کرے گا اور 
سیکریٹری کا دفتر اس پینل کے لیے سیکریٹریٹ کی 

سہولت فراہم کرے گا۔ 

قرض دار اور کالئنٹس

معلومات کے  لیے  پراجیکٹس کے  ADB کے  129۔ 
انکشاف کی زیادہ تر ذمه داری قرض دار یا کالئنٹ پر 
عائد ہوتی ہے۔ خریدار یا کالئنٹ ADB کے آپریشنز 
کے محکموں کے سٹاف سے مل کر کام کرے گا تاکه 
فراہم  نکات  اہم  کے  امور  متعلقه  سے  پراجیکٹس  وہ 
کرسکے جن کی بنیاد پر معلومات فراہم کی جائیں گی 
اور اور اس پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے افراد کے 
47(۔  نمبر  )پیرا گراف  بات چیت کی جائے گی۔  ساته 
پراجیکٹ کے اہم نکات سے آگاہی کے لیے ADB کی 
پراجیکٹ  تاکه  ہے  جاسکتی  کی  استعمال  سائٹ  ویب 
ہوسکے  رسائی  تک  معلومات  متعلقه  سے  ملک  اور 
اور ایسی معلومات کا ان دلچسپی رکهنے والی پارٹیوں 
کے لیے انکشاف کیا جاسکے جن کے پاس معلومات 
کی ترسیل کے لیے مقامی اور ثقافتی طور پر مناسب 

انتظام موجود ہے۔ 

معلومات تک رسائی کے ضوابط کار

فعال انکشاف

کے  پالیسی  کے  دستاویزات  اور  معلومات  130۔ 
تقاضوں کے مطابق فعال انداز میں انکشاف کے لیے 
معلومات  ہوگی۔  ذریعه  بنیادی  سائٹ  ویب  کی   ADB
اور دستاویزات )مثاًل مشاورت کے عمل میں معاونت 
 ADB کے لیے معلومات( کے فعال انکشاف کے لیے
بهی  ذرائع  دیگر  کالئنٹس  اور  دار  قرض  عالوہ  کے 
استعمال کرسکتے ہیں لیکن ِان ذرائع کے استعمال کا 

38  صدر کی جانب سے IAP کے رکن نامزد کیے جائیں گے اور بورڈ اس کی منظوری دے گا۔ IAP کے تین اراکین ہو سکتے ہیں DMC (i) کا ایک نمائندہ 

 جو معلومات تک رسائی رکهنے کا مناسب تجربه رکهتاہو،)ii( معلومات تک رسائی رکهنے والے ایک فرد جو کسی حکومت سے تعلق نه رکهتا ہو اور
(iii( تجارتی لحاظ سے معلومات تک رسائی رکهنے واال ایک ماہر۔
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عمل درآمد کے انتظامات

انحصار متوقع وصول کنندگان یا سامعین اور معلومات 
کے انکشاف کے ساته وابسته مقصد کے ساته ہے۔ 

معلومات کے حصول کے لیے درخواستیں

تمام  لیے  کے  دستاویزات  اور  معلومات  131۔ 
ای  چاہئیں)مثاًل  آنی  میں  تحریری صورت  درخواستیں 
وغیرہ(۔  فیکس  یا  فارم  بیک  فیڈ  انٹرنیٹ  ڈاک،  میل، 
درخواستیں ADB کے شعبہ ابالغ عامه و انکشاف کے 
نام ڈاک کے ذریعے اس پتے پر بهیجی جاسکتی ہیں۔ 
 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 Metro
 disclosure@adb.org میل  ای   Manila Philipines
عالوہ  کے  اس   + 632 636 2649 نمبر  فیکس  یا 
 ADB یا  درخواستیں متعلقہ ملکی مشن، نمائندہ دفتر 
کے متعلقه محکمے یا دفتر کو بهی ارسال کی جاسکتی 
ہیں۔ درخواستوں میں درکار معلومات کی واضح نشاندہی 
ہونی چاہیے تاکه ADB مناسب وقت کے اندر متعلقه 

معلومات تالش کرسکے۔ 

متعلقه  کا   ADB بعد  کے  ملنے  درخواست  132۔ 
محکمہ یا دفتر اس بات کی تعین کرے گا کہ مطلوبہ 
معلومات پیرا گراف نمبر 97 کی شرائط کے زمرے میں 
یا شریک  کالئنٹ  دار،  قرض  متعلقه  پر  آئیں  نہیں  تو 
سرمایه کار سے بهی مشاورت کرے گا۔ اور ا ے ڈی 
 ADB انکشاف  و  عامه  معلومات  برائے  شعبه  کا  بی 
کے سٹاف کو ِاس سلسلے میں ضروری راہنمائی فراہم 

کرے گا۔

تاریخی  میں  روشنی  کی   98 نمبر  گراف  پیرا  133۔ 
معلومات درخواست کیے جانے کی صورت چاہیے که 
کونسی مخصوص معلومات درکار ہیں۔ محض تاریخی 
نہیں  قبول  درخواستیں  خالی  کی  رسائی  تک  معلومات 

کی جائیں گی۔ 

تازہ ترین معلومات کے لیے درخواستوں کا 
جواب دینے کے مقررہ وقت کی حد

دنوں  پانچ  کے  وصولی  کی  درخواست   ADB 134۔ 
ُاسے  بات کی تصدیق کرے گا که  اندر اس  اندر  کے 
فیصله  پر  درخواست  ہے۔  ہوگئی  موصول  درخواست 
مطلع  کو  گزار  درخواست   ADB بعد  فورًا  کے  ہونے 
وصولی  کی  درخواست  میں  کام  اس  لیکن  گا  کردے 
کے بعدکسی بهی صورت میں بیس دن سے زیادہ کی 
تاخیر ہیں ہوگی۔ ADB اپنے جواب میں یا تو مطلوبه 

بتائے  وجوہات  کی  انکار  یا  گا  کردے  فراہم  معلومات 
گا جن میں اس بات کی وضاحت بهی شامل ہوگی که 
پالیسی کی کونسی شرائط کے تحت انکار کیا گیا ہے۔ 
صورت  کی  انکار  سے  فراہمی  کی  معلومات  مطلوبه 
میں ADB درخواست گزار کو یه بهی بتائے گا که ُاسے 
پالیسی کے پیرا گراف نمبر 136 تا 141 کے تحت اس 
 ADB 39انکار کے خالف اپیل کرنے کا حق حاصل ہے۔
زیر غور آنے والی درخواستوں کی فہرست اور ان پر 
فیصلوں )تکمیل یا انکار( کی معلومات اور انکار کی 

وجوہات اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔  

درخواستوں کی زبان

یا  میں  زبان  انگریزی  درخواستیں  کو   ADB 135۔ 
زبان  سرکاری  یا  قومی  کی  ممالک  رکن  کے   ADB
میں بهیجی جاسکتی ہیں۔ معلومات یا دستاویزات کے 
حصول کے لیے انگریزی کے سوا کسی دوسری زبان 
میں لکهی جانے والی درخواستیں متعلقه ملکی مشن 

کو ارسال کی جانا چاہئیں۔

اپیلیں

کار  طریقه  دوسطحی  لیے  کے  اپیلوں   ADB 136۔ 
که  سمجهے  یه  گزار  درخواست  جب  گا  کرے  اختیار 
ُاسے معلومات کی فراہمی سے انکار کرکے بینک کی 
ابالغ عامه کی پالیسی سے انحراف کیا گیا ہے۔ مطلوبه 
پالیسی  والی  بننے  رکاوٹ  میں  رسائی  تک  معلومات 
کی مستثنیات کو منسوخ کرانے کے لیے اس بنیاد پر 
دائر کی جاسکتی ہے کہ مطلوبه معلومات  اپیل  بهی 
نقصان  ُاس  مفاد  عوامی  واال  ہونے  انکشاف سے  کے 
کی  انکشاف  اس  جو  ہے  حامل  کا  اہمیت  زیادہ  سے 
صورت میں پہنچ سکتا ہے۔ درخواست گزار کو مطلوبه 
میں  صورت  کی  اپیل  لیے  کے  فراہمی  کی  معلومات 
دو سطحی  کے  اپیلوں  ہے۔  حاصل  تالفی  حق  محددد 
 141 تا   137 نمبر  گراف  پیرا  کی وضاحت  کار  طریق 

میں کی گئی ہے۔ 

مشاورتی  کی  انکشاف  عوامی  سطح۔  پہلی  کی  اپیلوں 
کمیٹی

رسائی  تک  معلومات  کو  گزار  درخواست  جس  137۔ 
عوامی  میں  صورتوں  ِان  وہ  ہو  گیا  کیا  انکار  سے 
دائر  اپیل  سامنے  کے  کمیٹی  مشاورتی  کی  انکشاف 
حق  کے  بات  اس  پاس  کے  ُاس  )i( اگر  ہے،  کرسکتا 

39  ان مقررہ اوقات کا اطالق ایسے معامالت پر نہیں ہوگا جہاں ADB کو پیرا 101 کے مطابق یه استحقاق ہوتا ہے کہ وہ معلومات کا انکشاف نہیں کرے گا۔ 

ایسی صورت میں ADB اس معاملےکو حتمی فیصلےکے لیے بورڈ کو ارسال کرے گا۔
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میں معقول دالئل ہوں که ADB نے مطلوبہ معلومات 
 تک رسائی روک کر پالیسی کی خالف ورزی کی ہے
(ii( اگر وہ یہ واضح کرسکے که مطلوبه معلومات کے 
نقصان سے  ُاس  مفاد  عوامی  واال  ہونے  انکشاف سے 
زیادہ ہے جو ان کے انکشاف سے پهنچ سکتا ہے۔ اور 

یه مفاد مستثنیات سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ 

عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی پانچ روز  138۔ 
کے اندر درخواست کی وصول کی تصدیق کرے گی۔ 
اپیل ہر غور کے لیے جتنی جلد ممکن ہو اس کمیٹی 
وقت  لیتے  جائزہ  کا  اپیلوں  گا۔  جائے  بالیا  اجالس  کا 
97 میں درج مستثنیات کو مد  نمبر  پیرا گراف  کمیٹی 
نظر رکهے گی۔ اگر اپیل پیرا گراف نمبر 99 کے تحت 
عوامی مفاد کی بنیاد پر کی گئی ہو تو عوامی انکشاف 
کی مشاورتی کمیٹی اس درخواست پر غور کرے گی 
لیکن مطلوبه معلومات کے انکشاف کے لیے کمیٹی 
درکار  منظوری  سے  صدر  اور  بورڈ  کی  سفارش  کی 
ہوگی۔ بورڈ کی طرف سے منظور بورڈ اور صدر کی 
دوسرے  ار  ریکارڈ  کے  صدر  منظوری  سے  طرف 
متعلقه ریکارڈ میں رکهی جائے گی اور ان کا فیصله 
 ADB حتمی ہوگا۔ مشاورتی کمیٹی درخواست گزار کو
کے فیصلے سے تحریری طور پر جس قدر جلد ممکن 
ہو۔ مطلع کرے گی لیکن کسی بهی صورت میں یه وقفه 
گراف  پیرا  بورڈ  وقتیکه  ہوتا  نهیں  زیادہ  سے  دن  بیس 
نمبر 99 کے تحت کوئی فیصله کردے۔ ایسی صورت 
میں درخواست گزار کو بورڈ کے فیصلے سے مطلع 

کیا جائے گا۔

اپیلوں کی دوسری سطح۔ اپیلوں کا خود مختار پینل

کمیٹی  مشاورتی  کی  انکشاف  عوامی  اگر  139۔ 
فیصله  ابتدائی  کا  انکار  سے  رسائی  تک  معلومات 
برقرار رکهے تو درخواست گزار اس کے خالف اپیلوں 
کرسکتا  دائر  اپیل  روبرو  کے  پینل  مختار  خود  کے 
ہے۔ اپیلوں کا خود مختار پینل ان اپیلوں کو زیر غور 
ہوکه معلومات  گیا  کیا  الزام عائد  یه  میں  گا جن  الئے 
تک رسائی روک کر پالیسی کی خالف ورزی کی گئی 
ہے۔ اپیل کا جائزہ لیتے ہوئے یه خود مختار پینل ُاس 
اپیل کے ساته ساته پالیسی کی ُمستثنیات او رمطلوبه 
یا   ADB میں  مخالفت  کی  انکشاف  کے  معلومات 
متعلقہ تیسرے فریق کے بیانات )اگر کوئی ہوں( بهی 
پینل عوامی  اپیلوں کا خود مختار  گا۔  زیر غور الئے 
برقرار  کو  فیصلے  کمیٹی کے  انکشاف کی مشاورتی 
رکهنے یا تبدیل کرنے کا اختیار رکهتا ہے اور اس کا 
پینل  یه  بعد  اپیل کی وصولی کے  ہوگا۔  فیصله حتمی 
اپیلوں  پینتالیس دن اندر اندر ُاس پر فیصله کرے گا۔ 
کا خود مختار پینل بورڈ یا صدر کی طرف سے کیے 
گئے فیصلے کے خالف اپیل نهیں ُسنے گا مثاًل اگر 

اپیل پیراگراف 99 میں بیان کردہ طریق کار کے مطابق 
ہو  پر کی گئی  بنیاد  اہمیت دینے کی  عوامی مفاد کو 
یا یه اپیل پیراگراف نمبر 101 کے تحت بورڈ کے ُاس 
فیصلے کے خالف کی گئی ہو جس میں بورڈ نے اپنا 
تک  معلومات  ایسی  ہوئے  کرتے  استعمال  استحقاق 
رسائی دینے سے انکار کردیا ہو جن کا انکشاف عام 

حاالت میں کردیا جاتا ہے )پیرا گراف 101(۔

اپیلوں کا دائر کرنا اور فیصلوں کا اعالن 

عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی کے روبرو  140۔ 
 ADB تمام اپیلیں معلومات تک رسائی سے انکار کے
کے ابتدائی فیصلے کے بعد نوے روز کے اندر اندر 
دائر کی جائیں گی جبکه اپیلوں کے خود مختار پینل 
کے رو برو بهی تمام اپیلیں مشاورتی کمیٹی کی طرف 
 ADB سے معلومات تک رسائی سے انکار کے متعلق
اندر  روزکے  نوے  خالف  کے  فیصلے  ابتدائی  کے 
انکشاف کی  اپیلیں عوامی  ہوںگی۔  دائر کرنا  ہی  اندر 
کو  پینل  مختار  خود  اپیلوں کے  اور  کمیٹی  مشاورتی 
ایشیائی ترقیاتی بینک کے شعبه ابالغ عامه کے توسط 
سے ڈاک کے ذریعے شعبه ابالغ عامه و انکشاف کے 
نام ڈاک کے ذریعے اس پتے پر بهیجی جاسکتی ہیں۔ 
 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 Metro
disclosure@adb.org Manila Philipines ای میل  
یا فیکس نمبر 2649 636 632 + پر بهجوائی جاسکتی 
میعاد  از  بعد  اپیلیں  والی  آنے  بعد  کے  دن  نوے  ہیں۔ 
تصور کی جائیں گی او ران پر غور نہیں کیا جائے گا۔ 
تمام درخواستیں مختصر الفاظ میں ہونی چاہئیں اور ان 

میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہونی چاہئیں۔ 
ان معلومات کی وضاحت جن کی فراہمی کے   )i)

لیے درخواست کی گئی تهی۔ 
میں  بارے  کے  وجوہات  اور  حقائق  ان   )ii)
ِاس  کے  گزار  درخواست  جو  بیان  وضاحتی 
دعوٰی میں معاون ہوں که ADB نے پالیسی 
کی خالف ورزی کی ہے یا مذکورہ معلومات 
کے انکشاف سے وابسته عوامی مفاد زیادہ 

اہمیت کا حامل تها۔

اگر اپیل درج ذیل وجوہات کی بنا پر مسترد کردی  141۔ 
کردیا  مطلع  میں  بارے  ِاس  کو  گزار  درخواست  تو  گئی 
جائے گا۔ )i( مقررہ مدت کے اندر اپیل دائر کرنے میں 
ناکامی )ii( اپیل کے حق میں معقول اور کافی معلومات 
فراہم کرنے میں ناکافی )iii( عوامی انکشاف کی مشاورتی 
کمیٹی یا اپیلوں کے خود مختار پینل کو اپیل الئے جانے 
مشاورتی  اگر  ہو۔  نه  اختیار  کا  غور  پر  معاملے  والے 
کمیٹی یا اپیلوں کا خود مختار پینل معلومات تک رسائی 
کے پهلے فیصلے کو برقرار رکهے تو ADB درخواست 
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گزار کو ِاس فیصلے او راس کی وجوہات سے آگاہ کرے 
گا۔ اگر مشاورتی کمیٹی یا خود مختار پینل معلومات تک 
رسائی سے انکار کے پہلے فیصلے کو تبدیل کردے تو 
ADB درخواست گزار کو اس فیصلے سے مطلع کرے 
گا اور طلب کردہ معلومات فراہم کردے گا۔ )ADB اپنی 
ویب سائٹ پر تمام موصوله اپیلیں، ان کی کیفیت اور تمام 
فیصلے آویزاں کرے گا۔ کوئی بهی نیا فیصله آنے کی 

صورت میں اس فہرست میں شامل کردیا جائے گا۔ 

نگرانی اور رپورٹنگ
ADB پالیسی کے عمل درآمد کی نگرانی کرے  142۔ 
گا اور اس کی اثر پذیری کا جائزہ لے گا )ضمیمہ نمبر 
4 میں پالیسی کے ڈھانچے کے نتائج کی وضاحت کی 
گئی ہے۔ ADB نگرانی کے نتائج کی ساالنه رپورٹیں 

اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا۔ 

ADB فریقین کو اس بات کی اجازت دیتا ہے که  143۔ 
معلومات تک رسائی حاصل  ُاٹهائیں،  کو  معامالت  وہ 
کریں او رپالیسی کے نفاد میں ADB کے ساته شامل 
نہیں  ظاہر  نام  کے  گروپوں  اور  افراد  ان   ADB ہوں۔ 
میں  بارے  کے  درآمد  عمل  کے  پالیسی  جو  گا  کرے 

اپنے تحفظات ظاہر کریں گے۔ 

پالیسی کے موثر ہونے کی تاریخ 
اورپالیسی کا جائزہ

اس پالیسی کا اطالق 2 اپریل 2012 سے ہوگا۔  144۔ 
ADB ِاس پالیسی کے موثر ہونے کے کچه عرصه بعد 
پالیسی کے  ریه عرصه  او  گا  لے  جائزہ  کا جامع  اس 
عمل درآمد کے بعد سے پانچ سال سے زیادہ کا نہیں 
ہوگا۔ اس جائزے میں دلچسپی رکهنے والے افراد اور 

n تنظیموں کو شریک کیا جائے گا۔
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وسائل کی الگت

اضافی  پر  درآمد  عمل  کامیاب  کے  پالیسی  145۔ 
ترجمے  ڈیٹا شیٹس کے  پراجیکٹ  آئیں گے۔  اخراجات 
بجٹ  ساالنه  لیے  کے  وسائل  اضافی  درکار  لیے  کے 
میں ترجمے کے لیے ڈھانچے کو بڑھانا پڑے گا۔ سال 
2011 میں ترجمے کے ڈھانچے میں بہتری التے وقت 
لیے اضافی بجٹ  ترجمے کے دوسرے سلسلوں کے 

کے تقاضوں کا بهی جائزہ لیا جائے گا۔ 

ADB کے سٹاف، سرکاری حکام اور دوسرے  146۔ 
دلچسپی رکهنے والے فریقین کو بهی پالیسی کی نئی 
اثرات  کے  تبدیلیوں  ِان  پر  کام  کے   ADB اور  شرائط 
کرنے  بیدار  آگاہی  گا۔  پڑے  کرنا  آگاہ  میں  بارے  کے 
گے  جائیں  کیے  اختیار  طریقے  مختلف  لیے  کے 
جن میں ADB کے ہیڈکوارٹر اور عالقائی دفاتر میں 
شامل  کانفرنسیں  ویڈیو  اور  نشستیں  تربیتی  بالمشافہ 
ہیں۔ مختلف ممالک کے اندر، خاص طور پر بڑے اور 
درمیانے درجے کے ملکی مشنز اور نمائندہ دفاتر میں 
پالیسی  اہتمام کیا جائے گا۔ اس طرح اس  بریفنگز کا 
کی منظوری کے بعد محکمہ تعلقات خارجه کو تربیت 

کے پروگراموں کے لیے بجٹ کی ضرورت ہوگی۔ 

درکار  لیے  کے  پینل  مختار  خود  کے  اپیلوں  147۔ 
بجٹ کا انحصار ُاس کے سامنے غور کے لیے الئی 
اپیلوں کی تعداد پر ہے۔ او رِاس کے لیے  جانے والی 
ساالنہ بجٹ کے طریقہ کار کے تحت مناسب وسائل 
کا انتظام کیا جائے گا۔ اپیلوں کے خود مختار پینل کے 
ارکان وقفوں کی بنیاد پر کام کریں گے اور ُانہیں ُاسی 
سماعت  زیر  اپیل  کوئی  گا جب  جائے  کیا  طلب  وقت 

ادا کی  فیس  پر  بنیاد  کی  کام  دن کے  ہر  انہیں  ہوگی۔ 
جائے گی۔ 

جیسا که پیرا گراف نمبر 145 تا 147 میں اضافی  148۔ 
اخراجات کا ذکر کیا گیاہے، ِاس پالیسی کے عمل درآمد 
7 الکه ڈالر کے اضافی  آئندہ پانچ سال کے دوران  پر 
بجٹ کی ضرورت ہوگی جس میں ایک وقت کی تربیت 
اور آگاہی کے پروگرامز کا خرچ تقریبًا ایک الکه بیس 
ہزار ڈالر ہے۔ یه ساری رقم ساالنه بجٹ کے تعین کے 
کا  کی ضروریات  وسائل  ہے جب  مشروط  عمل سے 
تفصیل سے جائزہ لیا جائے گا۔ ہر تیسرے سال ہونے 
والے عالمی رائے عامه کے سروے کے لیے بهی رقوم 

کی فراہمی جاری رہے گی۔ 

اس کے عالوہ مقامی فریقین تک معلومات کی  149۔ 
رسائی پر بڑھتے ہوئے زور اور حالیه برسوں کے دوران 
ADB کے بہت سے منصوبوں میں پائیدار ترقی کے 
باعث اضافی عملے کے لیے بهی وسائل کی ضرورت 
ہوگی تاکہ عملی کارروائیوں میں شریک محکمے پر 
پراجیکٹ کے متعلق ابالغ عامه کے منصوبے تشکیل 
دے سکیں۔ مختلف خطوں میں بینک کی بڑھتی ہوئی 
سالوں  پانچ  آئندہ  لیے  دینے کے  مدد  میں  سرگرمیوں 
ملکی  کے  درجے  درمیانے  اور  چهوٹے  دوران  کے 
مشنز میں اضافی قومی اور انتظامی سٹاف بهرتی کرنا 
ُکل  کا  تعلقات  پاس خارجه  دفاتر کے  ِان  کیونکه  ہوگا 
وقتی عمله موجود نہیں ہے۔ ساالنه بجٹ کی تیاری کے 
تفصیلی  دوبارہ  بهی  کا  ضروریات  کی  سٹاف  دوران 

n جائزہ لیا جائے گا۔
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تعمیلی جائزہ

ADB کے جوابدہی کے ضابطہ کار کے تحت  150۔ 
پالیسی کے انکشاف کی شرائط بجا آوری کے جائزے 
کے ساته مشروط ہیں۔ پیرا گراف نمبر 34 تا 36 میں 
بیان کردہ پالیسی، پیرا گراف نمبر 35 تا 101  میں درج 
انکشاف کی تفصیالت او رپیرا گراف نمبر 113 تا 144 
ADB کے جواب  انتظامات  میں درج عمل درآمد کے 
دہی کے ضابطہ کار کے تحت تعمیل کے جائزے کے 

n ساته مشروط ہوں گے۔
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ابالغ عامه کی پالیسی کا جائزہ فروری 2010 میں ایک سینئر انٹرنل سٹیئرنگ کمیٹی کے  1۔ 
نے  بینک  ترقیاتی  ایشیائی  ہیں۔  ڈائریکٹر جنرل  مینجنگ  ہوا جس کے سربراہ  تقرر سے شروع 
جائزے کا عمل شروع کرنے کا اعالن کرنے کے لیے ایک خصوصی ویب سائٹ کا اجراءکیا۔ یه 
جائزہ ADB کے الیکٹرونک رسالے”پارٹنر شپ نیوز لیٹر“کی شه سرخی بنا۔ اس رسالے کے ایک 
ہزار سے زائد قارئین ہیں جن میں سے زیادہ تر کا تعلق سول سوسائٹی، تعلیم اور مختلف ترقیاتی 

اداروں سے ہے۔ 

ADB نے ابالغ عامه کے جائزے کی ویب سائٹ کے ذریعے 2005 کی پالیسی پر عوام  2۔ 
سے ُان کی آراءطلب کیں۔ عوامی آراءوصول کرنے کا دو ماہ پر مشتمل عمل 15 اپریل 2010 کو 
ختم ہوا۔ اس عرصه کے دوران ADB کے اندر اور باہر سے آنے والی آراءکی روشنی میں پالیسی 
کا مشاورتی مسودہ تیار کیا گیا۔ موصول ہونے والی آراءاور تبصرے ADB کے جوابات کے ساته 

ابالغ عامہ کے جائزے کی ویب سائٹ پر آویزاں کردیے گئے۔ 

مشاورتی مسودہ ADB کی ویب سائٹ پر 2جون 2010 کو آویزاں کیا گیا۔ اس میں زیادہ تر  3۔ 
ادارتی تبدیلیاں اور ADB کے کاروباری طریقہ ہائے کار کے متعلق تازہ معلومات شامل تهیں۔ 
یه مسودہ او ر پالیسی پر تبصرے بعد میں مختلف ممالک کے اندر ہونے والی مشاورت کی بنیاد 
بنے۔ ِاس مسودے کا انڈونیشائی بهاشا، چینی، ہندی، کهیمر اور روسی زبانوں میں ترجمه کیا گیا۔

15 جون سے 2 اگست 2010 تک بهر پور مشاورت کی گئی۔ ADB کی ویب سائٹ پر عوامی  4۔ 
مشاورت کا منصوبه اور   نظام االوقات آویزاں کیا گیا۔ یہ مشاورت، سیاق وسباق سے آگاہی کے 
لیے مختلف اجالسوں، بحث کے لیے تیار کردہ نکات او رپالیسی کے پہلے مسودے کی بنیاد پر 

کی گئی۔ 

بنگلہ  آسٹریلیا،  میں  ممالک  ِان  ہوئے۔  منعقد  اجالسوں  مشاورتی   20 ُکل  میں  ممالک   12 5۔ 
دیش، کمبوڈیا، کینیڈا، چین، جرمنی، بهارت، انڈونیشیا، جاپان، فلپائن، تاجکستان اور امریکه شامل 
ہیں۔ ِان مشاورتی اجالسوں میں پانچ سو سے زائد فریقین نے شرکت کی جن میں حکومتوں، سول 
سوسائٹی، متعلقہ تنظیموں اور نجی شعبے کے نمائندوں کے عالوہ ماہرین تعلیم بهی شامل تهے۔ 
یه مشاورت انگریزی اور متعلقہ ملک کی زبانوں میں ہوئی جس کے لیے مقامی سہولت کاروں 

اور مترجموں کی خدمات حاصل کی گئی تهیں۔ 

بڑی  ذیل  اور درج  دیا  قرار  مثبت  اور جہت کو  پالیسی کے مقصد  اکثریت نے  شرکاءکی  6۔ 
سفارشات پیش کیں۔

اس پالیسی کو دوسرے کثیر الجہتی بینکوں کی انکشاف کی بہترین روایات کے ساته ہم   )i)
آہنگ کیا جائے۔ 

مسترد ہونے والی درخواستوں کے لیے ایپلوں کا خود مختار نظام تشکیل دیا جائے۔   )ii)
پالیسی میں دی گئی انکشاف کی مستثنیات کا جائزہ لیا جائے۔   )iii)

مقامی سطح پر متاثرہ افراد کو شریک کار کرنے کے عمل میں اضافه کیا جائے۔   )iv)
شفافیت کے بورڈ میں توسیع کی جائے۔   )v)

ضمیمه نمبر 1

بیرونی مشاورت کا عمل
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نجی شعبے کے تحت چلنے والی منصوبوں کی متعلق انکشاف بڑھایا جائے ۔  )vi)
تراجم کو بڑھایا جائے اور اس میں بہتری الئی جائے۔   )vii)

آڈٹ رپورٹس اور خارج کیے گئے کاروباری اداروں اور افراد کے متعلق تمام معلومات کا   )viii)
انکشاف کیا جائے۔ 

تمام مشاورتی اجالسوں کا خالصہ اور شرکاءکی فہرست ابالغ عامہ کے جائزے کی ویب  7۔ 
سائٹ پر آویزاں کیے گئے۔ 

او ران کے  بیرونی تبصرے  اور  پر مشاورت کا دوسرا مسودہ  پالیسی  2010 کو  26نومبر  8۔ 
متعلق ADB کے جوابات مزید ایک ماہ تک مشاورت کے لیے اس مخصوص ویب سائٹ پر آویزاں 
کیے گئے۔ اس کا بهی انڈونیشائی بهاشا، چینی، ہندی، کهیمراور روسی زبان میں ترجمه کیا گیا۔ 

دوسرے مسودے میں جهاں تک ممکن ہوسکا تمام موصوله تبصرے شامل کیے گئے۔ 

دوسرے مسودے پر کیے گئے تبصروں پر غور کے بعد 16 فروری 2011 کو ایک ورکنگ  9۔ 
پیپر بورڈ میں زیر غور النے کے لیے تیار کیا گیا۔ یه ورکنگ پیپر ار دوسری مشاورت کے دوران 
کیے جانے والے تبصرے اور ان پر ADB کے جوابات ابالغ عامه پالیسی کے جائزے کی ویب 

سائٹ پر آویزاں کردیے گئے۔ 

مشاورت کے عمل کے تحت ابالغ عامه پالیسی کی جائزہ ٹیم سال 2010 کے دوران کئی بار  10۔ 
“این جی اوفورم برائے ADB” گلوبل اور ٹرانسپیرنس انیشیئٹو کے نمائندوں کے ساته منیال میں 
ملی تاکه جائزے کے متعلق ُان سے تبادله خیال کیا جاسکے او ران کی رائے حاصل کی جاسکے۔ 
جنوری 2011 میں گلوبل ٹرانسپرنس انیشیئٹو نے ابالغ عامه کی پالیسی کے جائزہ کے لیے منیال 
میں ایک گول میز مباحثے کا اہتمام کیا۔ مئی 2011 میں ADB نے ہنوئی )ویتنام( میں ہونے والے 
44 ویں ساالنه اجالس کے موقع پر این جی او فوری کے تحت منعقد ہونے والے ایک پینل مباحثے 
میں شرکت کی جس میں ابالغ عامہ کی پالیسی کا جائزہ لیا گیا۔ دونوں مواقع پر ADB نے ابالغ 
عامہ کی پالیسی اور ِاس کے جائزے کے متعلق تفصیل معلومات پیش کیں اور شرکاءکے سواالت 

کے جواب دیے۔ 



38

 ابالغ
 عامه

پالیسی 2011

ضمیمه نمبر 2

دوسرے کثیر الجہتی ترقیاتی بینک کو معلومات کا 
انکشاف

اپنی  اصول  راہنما  مشترکه  کا  پالیسیوں  کی  انکشاف  کی  بینکوں  ترقیاتی  الجہتی  کثیر  1۔ 
سرگرمیوں میں زیادہ کهلے پن اور شفافیت کی ضرورت کو اجاگرکرتا ہے۔ ایشیائی ترقیاتی بینک 
سے نسبت رکهنے والے تمام دوسرے اداروں نے یا تو حال ہی میں اپنی معلومات کے انکشاف 
کی پالیسیوں پر نظر ثانی کی ہے یا وہ ِان پالیسیوں پر نظرثانی کررہے ہیں تاکه شفافیت اور 
جوابدہی کو فروغ دیا جاسکے۔ ان میں سے ہر ایک ادارے میں پالیسی پر کی جانے والی نظر 
ثانی میں انکشاف کے لیے دستیاب دستاویزات کی حد بڑھانا اور معلومات تک رسائی کو زیادہ 

آسان بنانا ہے۔ 

افریقی ترقیاتی بینک
افریقی ترقیاتی بینک نے مارچ 2004 میں معلومات کے انکشاف کی پالیسی منظور کی  2۔ 
جس میں اکتوبر 2005 میں ترمیم کی گئی۔ اس پالیسی کے تحت افریقی ترقیاتی بینک کی تمام 
سرگرمیوں اور کارروائیوں کے متعلق معلومات کا انکشاف کیا جائے گا بشرطیکه ایسا نه کرنے 

کی ناگزیر وجوہات موجود ہوں۔ 

عملی کارروائیوں کے متعلق معلومات کے لیے پالیسی میں ان دستاویزات کی وسیع حد  3۔ 
رکهی گئی ہے جو عوام کو دستیاب ہوںگی ان معلومات میں ہر دستاویز کا مختصر خالصه اور 
تیاری کے جاری مرحلے کے متعلق معلومات بهی شامل ہوں گی۔ پالیسی میں یه بهی کها گیا ے 
کہ افریقی ترقیاتی بینک کی مالیاتی، انتظامی اور قانونی معلومات بهی عوام کے لیے دستیاب 

بنائی جائیں گی۔

مثال کے طو رپر آپریشنل پالیسی کا مسودہ اور ملکی حکمت عملی کا مسودہ وسیع تر  4۔ 
مشاورت کے آغاز سے پچاس روز پہلے جاری کردیا جائے گا تاکه مشاورت کا اور فریقین کی 

شراکت کو فروغ حاصل ہوسکے۔ 

جن اقسام کی معلومات خفیه رکهی جائیں گی ان میں داخلی مالیاتی معلومات بهی شامل  5۔ 
منڈیوں  مالیاتی  اور  کاری  کی سرمایه  بینک گروپ  ترقیاتی  افریقین  انکشاف سے  ہیں جن کے 
میں سرگرمیاں متاثر ہوسکتی ہیں اس کے عالوہ قرضوں پر مذاکرات کے لیے جائزے کی خاطر 
ملکیتی  اور  کاروباری  مالیاتی،  کی  اداروں  نجی  والی  ہونے  موصول  کو  بینک  ترقیاتی  افریقین 
معلومات بهی خفیه رکهی جائیں گی تاوقتیکه متعلقه نجی ادارہ خود ان معلومات کو جاری کرنے 

کی اجازت ے دے۔ 

اے ایف ڈی بی AfDB اپنی معلومات کے انکشاف کی پالیسی کا جائزہ لے رہا ہے اور جو  6۔ 
اسی سال مکمل ہوجائے گا۔ 



3939

دوسرے کثیر الجہتی ترقیاتی بینک کو معلومات کا انکشاف

یورپین بینک برائے تعمیر نو و ترقی
یورپین بینک برائے تعمیر نو و ترقی نے اپنی نظرثانی ابالغ عامه پالیسی جوالئی 2011 میں  7۔ 

منظور کی اوریه پالیسی اسی سال نومبر میں موثر ہوگی۔

پراجیکٹ کا خالصه)پراجیکٹ کے خالصے کی دستاویزات(اور نجی شعبے کے پراجیکٹ  8۔ 
کی صورت میں وسیع تر مشاورت سے کم ازکم 30 دن پہلے یورپین بینک برائے تعمیر نو ترقی کی 
ویب سائٹ پر دستیاب ہوگا بشرطیکه وہ پراجیکٹ اخفاءکی پابندیوں کی حدود میں نه آتا ہو، ایسی 
صورت میں پراجیکٹ کا خالصه جس قدر جلد ممکن ہو اور کسی ادائیگی سے پہلے ویب سائٹ 
پر جاری کردیا جائے گا۔ سرکاری شعبے کے پراجیکٹس کا خالصه وسیع تر مشاورت سے کم از 
کم ساٹه روز پہلے عوام کے لیے دستیاب ہوگا۔ یه تعارف نامے انگریزی کے عالوہ اس ملک کی 
قومی وسرکاری زبان میں میں بهی دستیاب ہوں گے جہاں یه منصوبه چل رہا ہوگا۔ اگر پراجیکٹ 

میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے تو ان خالصوں میں وہ معلومات بهی فراہم کردی جائیں گی۔ 

سال 2011 کی نظرثانی شدہ پالیسی کے تحت ملکی حکمت عملیوں کی تیاری پر تبصرے  9۔ 
کے لیے عوام کو پینتالیس ِدن دیے گئے ہیں۔ نظرثانی شدہ پالیسی کے نافذالعمل ہونے کے بعد ُملکی 
حکمت عملیوں کا مسودہ متعلقه سرکاری قومی زبان میں شائع کردیا جائے گا تاکه  عوامی مشاورت کے 
عمل میں سہولت میسر آسکے۔ ملکی حکمت عملی کی حتمی منظوری سے پہلے عوامی آراءکا ُخالصه 
اور تبصروں پر یورپین بینک برائے تعمیر نو و ترقی کے سٹاف کے جوابات بورڈ آف ڈائریکٹرز کو 
فراہم کردیے جائیں گے۔ بورڈ کی طرف سے ملکی حکمت عملی کی منظوری کے بعد عوامی آراءکا 
خالصہ بینک کی ویب سائٹ پر آویزاں کردیا جائے گا اور حتمی طورپر منظور کی جانے والی حکمت 
عملی متعلقه سرکاری قومی زبان میں شائع کردی جائے گی۔ پالیسی میں یه بهی وضاحت کی گئی ہے 
کہ شعبه جاتی حکمت عملیاں عوامی تبصروں کے حصول کے لیے پینتالیس روز تک یورپین بینک 
برائے تعمیر نو وترقی کی ویب سائٹ پر آویزاں کی جائیں گی۔ شعبه جاتی حکمت عملیوں کی حتمی 
منظوری سے پہلے ِان پر عوامی تبصروں اور بینک برائے تعمیر نو و ترقی کی ویب سائٹ پر آویزاں 
کی جائیں گی۔ شعبه جاتی حکمت عملیوں کی حتمی منظوری سے پہلے ِان پر عوامی تبصروں اور 

بینک کے سٹاف کے جوابات بورڈ آف ڈائریکٹرز کو فراہم کیے جائیں گے۔ 

کے  پراجیکٹ  کہ  ہے  گیا  کیا  اظہار  بهی  کا  عزم  اس  میں  پالیسی  عامه  ابالغ  کی   2011 10۔ 
ماحولیاتی اور سماجی جائزے بهی نجی شعبے کے پراجیکٹ کی صورت میں وسیع تر مشاورت 
سے ساٹه روز قبل اور سرکاری شعبے کے پراجیکٹس کی صورت میں ایک سو بیس روز قبل 
یورپین بینک برائے تعمیر نو و ترقی کے لندن میں واقع ہیڈ کوارٹر اور پراجیکٹ والے ملک میں 

واقع بینک کے مقامی دفتر میں دستیاب ہوں گے۔ 

یورپین برائے تعمیر نو و ترقی اپنی ابالغ عامه کی پالیسی پر عمل درآمد کی ساالنه رپورٹ بهی  11۔ 
اپنی ویب سائٹ پر آویزاں کرے گا جس میں ابالغ عامه پالیسی میں کیے گئے وعدوں کا خالصه پیش 

کیا جائے گا اور یه بهی بتایا جائے که ان پر جاری سال کے دوران کس طرح عمل کیا گیا۔ 

یورپین سرمایه کاری بینک
یورپین سرمایه کاری بینک فریقین کو معلومات تک رسائی دینے کے لیے پر عزم ہے جس  12۔ 
کے باعث وہ اس بینک کے طریقه کار، حکمت عملی پالیسیوں، سرگرمیوں، روایات، کارکردگی 
اثرات اور نتائج کے بارے میں آگاہی حاصل کرسکیں گے۔ یورپین سرمایه کاری بن کی شفافیت کی 
نئی حکمت عملی 2010 میں موثر ہوئی۔ یورپین بینک کے پاس موجود تمام معلومات درخواست 
ملنے پر فراہم کی جائیں گی اور اگر ان کا انکشاف نه کرنے کی ٹهوس وجوہات موجود ہوں تو یه 
معلومات فراہم نہیں کی جائیں گی۔ چونکه یه ادارہ ایک بینک کے طورپر کام کرتا ہے اس لیے اس 

کی معلومات کے انکشاف پر چند پابندیاں عائد ہیں۔ 
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معلومات تک رسائی میں اضافے کے لیے یورپی سرمایه کاری بینک زبانوں کے متعلق  13۔ 
اپنے وعدے کا پاس کرے گا جس میں عوامی ضروریات کو مدنظر رکها گیا ہے۔ 

نافذالعمل قوانین اور ضوابط کے دائرے میں رہتے ہوئے یورپی سرمایه کاری بینک معلومات  14۔ 
دستاویزات  کونسی  که  گا  کرے  فیصله  یه  اور  گا  رہے  بند  کار  پر  عزم  اجراءکے  کو  عوام  کے 
ویب سائٹ پر آویزاں کرنی ہیں اور کونسی مطبوعه شکل میں جاری کرنی ہیں۔ عام طو رپرجو 
دستاویزات عوام یا بڑی تعداد میں فریقین کے مفاد میں یا مفاد عامه میں ہوں گی شائع کردی جائیں 

گی۔ 

یورپین سرمایه کاری بینک اگر انکشاف اور شفافیت کی پالیسی پر کار بند ہے تو وہ یورپی  15۔ 
برائے  بینک  یورپین  احترام کرتا ہے۔  بهی  کا  اخفاءکے حق  پیشہ وارانه  بجاآوری میں  قوانین کی 
سرمایه کاری کاروباری تعلقات اور مارکیٹ کی سرگرمیوں کے متعلق قومی قوانین اور بینکاری 
کے شعبے کے معیارات کا احترام کرنے کا بهی پابند ہے۔ یورپین سرمایه کاری بینک کے اپنے 
کاروباری شراکت داروں کے ساته خفیه تعلقات سے متعلقہ معلومات مستثنیات کے زمرے میں 

آتی ہیں۔ 

عوامی  رسمی  رضاکارنه  متعلق  کے  پالیسیوں  منتخب  اپنی  بینک  کاری  سرمایه  یورپین  16۔ 
مشاورت جاری رکهنے کے عزم پر کار بند ہے۔ 

بینک سے ہر شخص کو معلومات کے حصول کے لیے درخواست  یورپی سرمایه کاری  17۔ 
کرنے اور مطلوبه معلومات پر وقت حاصل کرنے کا حق حاصل ہے۔ درخواستوں کے تمام جوابات 

معقول ہوں گے۔ 

پورے ادارے میں شفافیت کی پالیسی کے عمل درآمد کے لیے فنڈز مختص کردیے گئے  18۔ 
ہیں۔ یورپین بینک برائے سرمایه کاری کے تمام عالقائی دفاتر میں معلومات فراہم کی جاسکیں۔ 

یورپین بینک برائے سرمایه کاری کی شکایات سننے کے طریقه کار میں فریقین کے لیے  19۔ 
ُاس صورت میں اپیل دائر کرنے کی گنجائش رکهی گئی ہے جب وه یه محسوس کریں که بینک اپنی 

شفافیت کی پالیسی کے مطابق کام نہیں کررہا۔

انٹر امریکن ترقیاتی بینک
میں   2009 دسمبر  نے  ڈائریکٹرز  ایگزیکٹیو  اف  بورڈ  کے  بینک  ترقیاتی  امریکن  انٹر  20۔ 
اپنی شفافیت کی پالیسی کے وسیع تر جائزے کی منظوری دی۔ بورڈ نے 12 مئی 2010 کو اپنی 

معلومات تک رسائی کی پالیسی کی منظوری دی اور یه جنوری 2011 سے نافذ العمل ہوئی۔ 

انکشاف کے حق میں قیاس کو اہمیت دیتے ہوئے انٹر امریکن ترقیاتی بینک آئندہ معلومات  21۔ 
کی وہ مثبت فہرست جاری نہیں کے گا جو وہ باقاعدگی کے ساته جاری کرتا رہا ہے۔ یه پالیسی انٹر 
امریکن ترقیاتی بینک کی طرف سے جاری ہونے والی معلومات اور اس کے قبضے میں ہونے 
والی مخصوص معلومات پر الگو ہوگی۔ بشرطیکہ ِان معلومات کے متعلق انکشاف سے استثنٰی 
کی کوئی فہرست موجود نه ہو۔ اس کے عالوہ پالیسی میں ان مخصوص معلومات کی ایک فہرست 

بهی شامل ہوگی جن کا انکشاف نہیں کیا جائے گا۔ 

اس پالیسی میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ معلومات کے انکشاف کی اجازت دی گئی ہے  22۔ 
خصوصًا بورڈ کی کارروائی اور پراجیکٹس پر عمل در آمد کے متعلق پہلے سے زیادہ معلومات 
کا انکشاف کیا جائے گا۔ اس پالیسی کے تحت بورڈ کے ایجنڈوں اور بورڈ کی کمیٹیوں کی روداد 
کی دستیابی کو وسعت دی گئی ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹرز کے انفرادی بیانات رضا کارانه بنیادوں 
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پر جاری کیے جائیں گے۔ بہت سے پراجیکٹس کی نگرانی اور تجزیے کے متعلق دستاویزات پہلی 
سی دستاویزات کا بورڈ کو جاری کرتے وقت ہی انکشاف کردیا جائے گا ایسی دستاویزات میں کسی 
ایک ملک کے متعلق تیار کردہ حکمت عملی، قرضوں کی تجاویز اور تکنیکی تعاون وغیرہ کی 

دستاویزات شامل ہیں لیکن ِان کا انکشاف متعلقه ملک کی اجازت سے مشروط ہے۔ 

ایک  وہ  گی  ہوں  نہیں  دستیاب  لیے  کے  عوام  معلومات  جو  که  ہے  گیا  کیا  میں  پالیسی  23۔ 
مخصوص عرصه گزرنے کے بعد کهول دی جائیں گی۔ اگر معلومات تک رسائی کے لیے درخواست 
مسترد کردی جاتی ہے تو درخواست گزار دوسری سطح پر ایک خود مختار پینل کے رو برو اپیل 

دائر کرسکتا ہے۔ 

ورلڈ بینک گروپ

انٹرنیشنل فنانس کارپوریشن

پائیداری کے ڈھانچے کے جائزے کے حصے  اپنے  فنانس کارپوریشن نے  نیشنل  انٹر  24۔ 
کے طور پر ستمبر 2009 میں اپنی انکشاف کی پالیسی کا جائزہ شروع کیا۔ انٹر نیشنل فنانس 
کارپوریشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے 12 مئی 2011 کو اپنے نئے پائیداری کے ڈھانچے کی 
منظوری دی جس میں معلومات تک رسائی کی نئی پالیسی بهی شامل تهی۔ معلومات تک رسائی 
کی نئی پالیسی کی بنیاد انکشاف کے حق میں قیاس پر تهی تاوقتیکه کوئی ایسی ٹهوس وجوہات 
موجود نه ہوں جن کی بنیاد پر معلومات کا انکشاف نه کیا جاسکتا ہو۔ اس پالیسی میں اس بات کی 
گنجائش پیدا کی گئی ہے که انٹر نیشنل فنانس کارپوریشن کسی پراجیکٹ کے پورے عرصه کے 
دوران اس پراجیکٹ اور اس میں سرمایه کاری کے ساته ساته ترقیاتی نتائج کی رپورٹس کے بارے 
میں بهی آگاہ کرتی رہے گی۔ اس پالیسی میں سرمایه کاری کے حوالے سے مالیاتی شراکت داروں 
اور مشاورتی خدمات کے متعلق بهی شفافیت کو بڑھایا گیا ہے اور انکشاف کے لیے درخواستوں 

پر انکار کی صورتوں میں اپیلوں کا دو سطحی خود مختار طریقه کار متعارف کرایا گیا ہے۔ 

کثیر الجہتی سرمایہ کاری گارنٹی ایجنسی 

کثیر الجہتی سرمایہ کاری گارنٹی کی ایجنسی کی معلومات کے انکشاف کی پالیسی یکم جوالئی  25۔ 
2007 کو موثر ہوئی جس نے جوالئی 1990 کو نافذ ہونے والی انکشاف کی پالیسی کی جگه لی۔ 

معلومات  وہ  متعلق  کے  سرگرمیوں  اپنی  ایجنسی  کی  گارنٹی  کاری  سرمایہ  الجہتی  کثیر  26۔ 
فراہم کرتی ہے جن کے باعث ِاس کے کالئنٹس، شراکت دار اور متاثر لوگوں سمیت تمام فریقین 
اور دیگر افراد اور ان سرگرمیوں کے بارے میں بہتر آگاہی حاصل کرسکیں اور وہ اس ادارے کی 
کاروباری سرگرمیوں، مجموعی ترقی اور اس کے سرگرمیوں کے اثرات اور ترقی کے عمل میں اس 
ادارے کے کردار کے متعلق مباحث میں شامل ہوسکیں۔ ِان اصولوں کی روشنی میں کثیر الجہتی 
سرمایہ کاری ضامن ایجنسی جو معلومات فراہم کرتی ہے انہیں اس ادارے کی ادارہ جاتی معلومات 
اور اس ادارے کی معاونت سے ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق معلومات میں تقسیم کیا جاسکتا 
ہے۔ اگرچه اس ادارے کی معاونت سے ہونے والی سرگرمیوں کے متعلق معلومات کے انکشاف کی 
زیادہ تر ذمه داری متعلقه کالئنٹس پر عائد ہوتی ہے لیکن یه ادارہ انکشاف کی پالیسی میں بیان 

کردہ مخصوص معلومات الزمًا فراہم کرے گا۔ 

پالیسی میں بیان کردہ معلومات کے انکشاف کی بنیاد ان کے انکشاف کے حق میں قیاس  27۔ 
ہے لیکن یه معلومات ُاسی صورت میں فراہم کی جائیں گی جب ِان انکشاف نه کرنے کی کوئی 

ٹهوس وجوہات موجود نه ہوں۔ 
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عالمی بینک

عالمی بینک کی معلومات تک رسائی کی پالیسی کی منظوری اس کے بورڈ آف ایگزیکٹو  28۔ 
ڈائریکٹرز نے 17 نومبر 2009 کو دی اور یه پالیسی یکم جوالئی 2010 کو موثر ہوئی۔ اس نئی 
پالیسی سے معلومات کے انکشاف کے متعلق عالمی بینک کے نکتہ نظر میں بنیادی تبدیلی کا 
اظہار ہوتا ہے۔ اور اب عالمی بینک اپنے قبضے میں موجود تمام ُان معلومات کا انکشاف کرے گا 

جو مستثنیات کی فہرست میں نہیں آتیں۔ 

اس پالیسی کے تحت زیادہ معلومات کے انکشاف کی اجازت دی گی ہے جس میں خاص  29۔ 
طور سے بینک کی طرف سے تیار کیے جانے والے اور بینک کی طرف سے چالئے جانے والے 
معلومات  متعلقه  کارروائیوں سے  بورڈ کی  اور مشاورت کی سرگرمیوںاور  تجزیوں  پراجیکٹس، 
پالیسیوں،  پالیسی میں اس بات کی اجازت بهی دی گئی ہے که بینک کی بعض  ہیں۔ اس  شامل 
حکمت عملیوں اور پراجیکٹس سے متعلقه معلومات کا انکشاف بورڈ کے زیر غور النے کے لیے 
فراہمی کے وقت ہی کردیا جائے گا۔ لیکن پالیسی میں مشاورت کے عمل کے اخفاءکو تحفظ دیا 
گیا ہے۔ کیونکه ِاس مشاورت کے نتیجے میں ہی بینک ان فیصلوں اور کارروائیوں تک پہنچتا ہے 
جن سے رکن ممالک کے ساته تعلقات میں اعتماد کو تحفظ ملتا ہے اور یه بات یقینی بنتی ہے که 
بینک کا سٹاف داخلی طور پر او راپنے کالئنٹس کے کهلے طور پر او رآزادانه طو رپر اپنی رائے 

سے آگاہ کرسکے اور سفارشات دے سکے۔ 

اخفاءکے  ایسی معلومات کے  اور  پالیسی میں معلومات تک زیادہ سے زیادہ رسائی  اس  30۔ 
احترام کے درمیان توازن رکهنے پر زور دیا گیا ہے جن کا انکشاف طے شدہ مفادات کے لیے 
نقصان دہ ہوسکتا ہے۔ اس پالیسی میں ایسی معلومات کی فہرست دی گئی ہے جن کا انکشاف نہیں 
کیا جاسکتا، انہیں مستثنیات کا نام دیا گیا ہے۔ تاہم عالمی بینک مستثنیات کی ذیل میں آنے والی 
معلومات کے انکشاف کا حق محفوظ رکهتا ہے اگر اس بات کا تعین ہوجائے که اس انکشاف سے 
ہونے والے مجموعی فوائد، انکشاف سے ہونے والے متوقع نقصان سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ 
اسی طرح عالمی بینک غیر معمولی حاالت میں ان معلومات کا انکشاف نه کرنے کا حق محفوظ 
رکهتا ہے، جن کا انکشاف عام حاالت میں کیا جاسکتا تها، اگر یه تعین ہوجائے که ان معلومات 

کے انکشاف سے ہونے واال نقصان اس کے انکشاف کے فوائد سے زیادہ وزن رکهتا ہے۔ 

نظرثانی شدہ پالیسی کے تحت عالمی بینک جس قدر ممکن ہوسکا اپنی خارجه ویب سائٹ  31۔ 
پر معلومات فراہم کرتا رہے گا اور معلومات کے لیے درخواستوں کا جواب دینے اور معلومات کے 
حصول کے لیے درخواست کرنے کا واضح اور اخراجات کی نسبت سے سود مند طریقے اختیار 
کرے گا۔ اس پالیسی میں اپیلوں کا دو سطحوں پر مشتمل طریقہ کار وضع کیا گیا ہے اپیلوں کی 
دوسری سطح کا طریقہ کار بینک کی انتظامیه سے آزاد ہوگا اور یه اپیل ُاس صورت میں ہوگی 
جب درخواست گزار یه سمجهے کہ عالمی بینک نے بغیر معقول وجوہات کے معلومات تک رسائی 
سے انکار کیا ہے۔ اس پالیسی میں باآلخر یه تسلیم کرلیا گیا ہے کہ وقت گزرنے کے ساته بعض 
معلومات کی حساسیت ختم ہوجاتی ہے اس لیے ِاس پالیسی میں رد کی جانے والی معلومات کی 

بعض اقسام کے انکشاف کی مدت فراہم کردی گئی ہے۔ 
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ابالغ عامه پالیسی 2005، ابالغ عامه پالیسی کےجائزے 
کی تحقیقی دستاویز اور عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک کی معلومات تک رسائی کا موازنه
)ستمبر 2011)

دیگر کثیر الجہتی ترقیاتی 
بینک

ابالغ عامه پالیسی کے جائزے 
میں شامل تجاویز 

 ADB کی موجودہ پالیسی
)پالیسی 2005 ) معامله

عالمی بینک: عالمی بینک کی 
معلومات تک رسائی کی پالیسی 

انٹر امریکن ترقیاتی بینک: 
معلومات تک رسائی کی پالیسی 

پالیسی کا عنوان برقرار رہے گا ایشیائی ترقیاتی بینک کی ابالغ عامہ 
پالیسی معلومات کاانکشاف اور تبادله

1۔ پالیسی کا عنوان

انٹر امریکن ترقیاتی بینک، پالیسی 
12 مئی 2010 کو منظور ہوئی اور 

یکم جنوری 2011 کو موثر ہوئی۔

عالمی بینک۔ پالیسی 17 نومبر 
2009 کو منظور ہوتی اور یکم 

جوالئی 2010 کو موثر ہوئی۔

N/A پالیسی 2005 میں منظور ہوئی اور 
اب اس کا جائزہ لیا جارہا ہے۔ 

2۔ پالیسی کی حیثیت

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک

صرف معلومات تک رسائی۔ 
خارجه تعلقات اور ابالغ عامه کا 

ذکر الگ الگ ہے۔

خارجه تعلقات کی حکمت عملی 
کی جگه ابالغ عامه کے نکته نظر 

پر بهرپور توجه نے لے لی تاکه 
مختلف اہدافی سامعین کے ساته 

موثر ابالغ کو یقینی بنایا جاسکے

جی ہاں، ابالغ عامه کی پالیسی 
انکشاف کی پالیسی اور خارجه تعلقات 

کی حکمت عملی کا مجموعه ہے۔ 

3۔  کیا پالیسی میں خارجه 
تعلقات کی حکمت عملی 

شامل ہے؟

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک

دونوں کی پالیسیاں اصولوں پر 
مبنی نکته نظر کی عکاس بنائی 

گئی ہیں۔ 

پالیسی کے اعالمیے میں ابالغ 
عامہ پالیسی کے بنیادی نکات پر 
زور دیا گیا ہے )پیرا گراف نمبر 

27 تا 33(۔

ابالغ عامه کی پالیسی میں بعض 
اصول بیان کیے گئے ہیں )پیرا گراف 

نمبر 28 تا 38(لیکن ِان پر واضح 
زور نہیں دیا گیا۔ 

4۔  کیا یه نکته نظر اصولوں پر 
مبنی ہے۔

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک

جی ہاں

انکشاف کے حق میں قیاس برقرار 
رکها گیا ہے۔

5۔  انکشاف کے حق میں قیاس  جی ہاں
بیان کیا گیا ہے؟ 

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک

دونوں کی پالیسی میں انکشاف 
کا کوئی خاص وقت مقرر نہیں 

لیکن بورڈ کی دستاویزات بورڈ کو 
فراہم کرتے وقت ہی آویزاں کردی 

جائیں گی۔ 

جی ہاں۔ انکشاف کا وقت برقرار 
رکها گیا ہے او رتازہ معلومات 

بهی وقتًا فوقتًا جاری کی جائیں گی۔ 
اب اکثر دستاویزات کا انکشاف ان 

کے بورڈ کو جاری کرنے کے 
ساته ہی کردیا جائے گا۔ 

6۔  انکشاف کے لیے وقت 
کی حد؟

اگلے صفحے پر جاری رہیں
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دیگر کثیر الجہتی ترقیاتی 
بینک

ابالغ عامه پالیسی کے جائزے 
میں شامل تجاویز 

 ADB کی موجودہ پالیسی
)پالیسی 2005 ) معامله

جی ہاں عالمی بینک۔ درخواست 
کی وصولی کی تصدیق پانچ روز 

میں اور جواب بیس روز میں 
دیاجائے گا جس میں توسیع بهی 

کی جاسکتی ہے۔ 

انٹر امریکن ترقیاتی بینک پالیسی 
میں بیرونی درخواستوں کے جواب 

دینے کی کوئی حد مقرر نہیں

جی ہاں۔ معلومات کے حصول کے 
لیے درخواست کی وصولی کی 

تصدیق پانچ روز میں اور جواب 
بیس روز کے اندردیا جائے گا۔

جی ہاں۔ معلومات کے حصول کے 
لیے درخواست کی وصولی کی 

تصدیق پانچ روز میں اور جواب تیس 
روز کے اندردیا جائے گا۔

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک ایسی معلومات کی 
کوئی مثبت فہرست موجود نہیں 

جن کا فعال طو رپر انکشاف 
کیا جانا ہو۔ ”منفی فہرست“ کے 
سوا باقی تمام معلومات کا الزمًا 

انکشاف کیا جائے گا۔

جی ہاں، مثبت فہرست برقرار 
ہے اور اس میں بہتری الئی گئی 

ہے تاکہ فریقین اندازہ لگاسکیں 
کہ معلومات یا دستاویزات کا کس 
وقت فعال طور پر انکشاف ہوگا۔

جی ہاں۔ ابالغ عامہ کی پالیسی میں ان 
معلومات کی فہرست دی گئی ہے جن 

کو ویب سائٹ پر آویزاں کیا جائے 
گا یا قرض داریا کالئنٹ وہ معلومات 
متاثرہ افراد کو فراہم کرے گا۔ ]مثبت 

فہرست[ 

7۔  کیا پالیسی میں کوئی 
"مثبت فہرست" ہے یا 

ایسی معلومات جن کا الزمی 
انکشاف کرنا ہو۔ 

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک جی ہاں۔ تاہم 

مستثنیات کے لیے اس بات کی 
ضرورت نہیں که ان کے انکشاف 

سے ہونے واال نقصان ان کے 
فائدے سے زیادہ اہم ہوسکتا ہے۔

پیرا گراف نمبر 97 میں مستثنیات 
کی فہرست کی وضاحت کردی 

گئی ہے۔ ایسی سات قسم کی 
 معلومات کی سرخیاں دی گی 

 ہیں جن کا انکشاف نہیں کیا 
جائے گا۔ بعض صورتوں میں 

مستثنیات کی حد کو اس وقت زیادہ 
 سخت بنایا گیا جب معلومات کے 

 انکشاف سے ان مفادات کو نقصان 
پہنچنے کا اندیشه ہو جنہیں 

مستثنیات کا تحفظ حاصل ہے۔

جی ہاں )پیرا گراف نمبر 126 تا 127) 8۔  انکشاف کی 
مستثنیات۔ ]منفی 

فہرست[

جی ہاں۔ عالمی بینک اور انٹر 
امریکن ترقیاتی بینک مشاورت 
کے عمل سے متعلقه معلومات 

مستثنیات کے زمرے میں آتی ہیں۔

جی ہاں۔ پیرا گراف نمبر 97، 
(i( تا )iii( میں 2005 کی ابالغ 

عامہ پالیسی کی مشاورت کے 
عمل کی معلومات کے متعلق 

شرائط برقرار رکهی گئی ہیں۔ 

جی ہاں۔ مشاورت کے عمل کی 
معلومات مستثنیات کے زمرے میں 

آتی ہیں ( پیرا گراف 126.1 اور 
126.3( ۔ پیرا گراف نمبر 126.1 اور 

126.2کے تحت آنے والی معلومات 
کا انکشاف صرف ُاس صورت میں 
نہیں ہوگا جب انکشاف کے نتیجے 
میں مخصوص مفادات کو نقصان 

پہنچنے کا اندیشه ہو۔

9۔  مشاورت کے عمل 
کی معلومات کا 

اخفاء

عالمی بینک۔ بورڈ کے اجالسوں 
اور بورڈ کی کمیٹیوں کے اجالسوں 
کی لفظ بہ لفظ کارروائی کا انکشاف 

درخواست ملنے پر اجالس کے 
دس سال بعد صرف اس صورت 
میں کیا جاسکتا ہے جب اس میں 

ایسی معلومات شامل نه ہوں جن کو 
عام نهیں کیا جاسکتا ۔

بورڈ کے اجالس کی لفظ بہ لفظ 
کارروائی کا انکشاف درخواست 
ملنے پر دس سال بعد کیا جاسکتا 

ہے بشرطیکه ان میں ایسی 
معلومات یا ایسی معلومات کا 

حوالہ شامل نه ہو جو مستثنیات 
کے زمرے میں آتی ہیں )پیرا 

گراف نمبر 84)

بورڈ کے اجالسوں کی لفظ به لفظ 
کارروائی بهی مستثنیات میں شامل 

ہے )پیرا گراف 126.3)

ٹیبل جاری رہا

اگلے صفحے پر جاری رہیں
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عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک جی ہاں۔

نہیں، اندرونی سیکورٹی کی درجه 
بندی کا نظام الگ الگ دیا گیا ہے۔

نہیں۔ )صرف بورڈ کی دستاویزات کے 
لیے درجه بندی کا نظام موجود ہے۔(

10۔  کیا بینک کے پاس 
موجود تمام معلومات کی 

سیکیورٹی کے حوالے 
سے درجه بندی کی گئی 

ہے؟
عالمی بینک اور انٹر امریکن 

ترقیاتی بینک دستاویزات کی قسم 
کے پیش نظر ان کی پانچ سال، 
دس سال یا بیس سال بعد درجه 

بندی ختم کردی جائے گی۔

جی ہاں۔ موجودہ طریقہ کاربرقرار 
رہےگا۔

 جی ہاں۔ لیکن  کوئی فعال نظام 
موجود نہیں۔ ابالغ عامه کی پالیسی 

کے خالف ہر درخواست کا ُاسی 
وقت جائزہ لیا جاتا ہے۔ اگر کوئی 

دستاویزات مستثنیات کے زمرے میں 
نہیں آتیں تو ان کا انکشاف کیا جائے۔ 
تاریخی معلومات پر بہت کم مستثنیات 

کا اطالق ہوتا ہے۔

11۔  بینک کے پاس موجود 
دستاویزات اور معلومات 

کی درجه بندی ختم کردی 
گئی ہے؟

عالمی بینک۔ جی ہاں۔ صرف چند 
کاروباری اور انتظامی معلومات، 

مشاورت معلومات اور مالیاتی 
معلومات انٹر امریکن ترقیاتی 

بینک

جی ہاں۔ موجودہ طریقہ کاربرقرار 
رہےگا۔ ) پیرا گراف 99 تا 100)

جی ہاں۔ ابالغ عامه کی پالیسی میں 
شامل مستثنیات کے زمرے میں 

آنے والی تمام معلومات، ماسوائے 
جن کو اخفاءمیں رکهنے کا قانونی 

معاہدہ موجود ہو۔ ) پیراف گراف 
129 تا 130)

12۔  مستثنیات میں شامل 
معلومات کا  مفاد عامه کے 

پیش نظر انکشاف کرنے 
کا بینک کا استحقاق؟ 

)مثبت اہمیت(

جی ہاں بورڈ کے ریکارڈ کے لیے بورڈ 
اور دوسری دستاویزات کے لیے 
صدر کی طرف سے کیے جانے 

والے فیصلے کی مثبت اہمیت

عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی 
کے فیصلوں کو ان کے فائدے کی 

اہمیت کے پیش نظر منکشف کرنے 
کا ِاستحقاق

عالمی بینک۔ جی ہاں، استثنائی 
حاالت میں اور اگر  بورڈ کے 
ریکارڈ کے لیے یا نائب صدر 

یا ڈائریکٹر بورڈ کی دستاویزات 
اور دیگر دستاویزات کے لیے 

اجازت دے۔ 

انٹرامریکن ترقیاتی بینک۔ جی 
ہاں، غیر معمولی حاالت میں 

اگر  تحریری طورپر بورڈ کے 
ریکارڈ کے لیے اور دوسری 

دستاویزات کے لیے کمیٹی کی 
معلومات تک رسائی کی صورت 

میں اجازت دے۔

جی ہاں۔استثنائی حاالت میں اگر 
بورڈ اجازت دے )پیرا گراف 101)

جی نہیں 13۔  مستثنیات کے زمرے میں 
نہ آنے والی دستایزات 

کا انکشاف نه  کرنے کا 
استحقاق؟ ) منفی اہمیت(

ٹیبل جاری رہا
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میں شامل تجاویز 

 ADB کی موجودہ پالیسی
)پالیسی 2005 ) معامله

عالمی بینک، جی ہاں۔ اپیلوں کا 
دو سطحی طریقه کار دوسرے 

مرحلے پر ایک خود مختار ادارہ 
ہوگا جو معلومات کی آزادی کے 
تین ماہرین پر مشتمل ہوگا۔ انٹر 
امریکن ترقیاتی بینک۔ جی ہاں۔

اپیلوں کا دو سطحی طریقه کار، 
دوسرے مرحلے پر ایک بیرونی 

پینل ہوگا۔ )پینل کی تشکیل کی 
تفصیالت موجود نہیں(

جی ہاں۔ اپیلوں کا دوسطحی طریقه 
کار پیرا گراف )136تا141) 
(i( پہلی سطح داخلی طور پر 

عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی 
کے پاس رہے گی۔ )ii( دوسری 
سطح پر ایک خود مختار ادارہ 

ہوگا جو ابالغ عامه سے متعلق تین 
ماہرین پر مشتمل ہوگا۔

جی ہاں )داخلی طریقه کار( ایک 
سطحی طریقه کے تحت عوامی 

انکشاف کی مشاورتی کمیٹی شکایت 
سنے گی۔ یہ کمیٹی مینجنگ ڈائریکٹر 

جنرل، سیکرٹری، جنرل قونصل، 
اور محکمہ خارجه تعلقات پرنسپل 

ڈائریکٹر پر مشتمل ہوگی۔ (پیرا گراف 
(158تا159)

14۔  معلومات سے انکار پر 
اپیلوں کا طریق کار کیا 

ہوگا؟

عالمی بینک اور انٹر امریکی 
ترقیاتی بینک۔ پہلی سطح داخلی 

کمیٹی )i( ان شکایات کا جائزہ لے 
گی جن میں معلومات کی فراہمی 

سے انکار کرکے پالیسی کی خالف 
ورزی کی گئی )ii( عوامی مفاد 

میں مستثنیات کو معطل کرنے کی 
اپیلیں بهی یہی کمیٹی سنے گی۔

پہلی سطح، عوامی انکشاف کی 
مشاورتی کمیٹی ُان اپیلوں کا جائزہ 
لے گئی که )i( معلومات کے لیے 
درخواست مسترد کر کے پالیسی 

 سے انحراف کیا گیا ہے
(ii( عوامی مفاد کے تحت 

مستثنیات کو معطل کرنے کی اپیل 
)پیرا گراف نمبر99)

ان شکایات کا جائزہ عوامی انکشاف 
کی مشاورتی کمیٹی لے گی که 

درخواست بے بنیاد طورپر مسترد کی 
گئی ہے یا پالیسی کی وضاحت درست 

طور پر نہیں کی گئی

15۔اپیلیں: جائزہ کا دائرہ کار ؟

دوسری سطح، اندرونی کمیٹی 
اپیلوں کے خود مختار بورڈ کے 

فیصلوں کا جائزہ لےگی۔

دوسری سطح، عوامی انکشاف کی 
مشاورتی کمیٹی کے فیصلوں کا 

جائزہ IAP لے گی۔
عالمی بینک اور انٹر امریکن 

ترقیاتی بینک جی ہاں
جی ہاں، موجودہ روایت برقرار 

رہے گی۔
جی ہاں۔ ہر مالی سال کے ADB کے 

بجٹ کا انکشاف کیا جائے گا۔
16۔  کیا انتظامی بحث کا تفصیلی 

انکشاف کیا جاسکتا ہے؟
عالمی بینک جی ہاں۔ اگر مسودے 

کاایگزیکٹو ڈائریکٹرز پہلے ہی 
جائزہ لے چکے ہوں تو عوامی 

مشاورت کے لیے تیار کیے 
جانے والے پالیسیوں اور حکمت 
عملیوں کے مسودے جاری کیے 

جاسکتے ہیں۔

جی ہاں، مشاورت کے عمل سے 
گزرنے والے پالیسیوں اور حکمت 

عملیوں کے مسودے بورڈ کو 
فراہمی کے وقت ADB کی ویب 

سائٹ پر آویزاں کردیے جائیں 
گے۔ )پیرا گراف نمبر 72)

نہیں  17۔  بیک وقت انکشاف
)i( کیا پالیسیوں اور 
حکمت عملیوں کے 

مسودے بورڈ کو فراہمی 
کے وقت ہی مشاورت 
کے لیے جاری کیے 

ہیں؟ جاسکتے 

انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ جی 
ہاں بعض عملی پالیسیوں اور شعبه 
جاتی حکمت عملیوں کے مسودے 
جاری جاسکتے ہیں بشرطیکه ان 

دستاویزات کا کوئی پہال مسودہ 
بورڈ کے زیر غور آچکا ہو۔

عالمی بینک۔ جی ہاں، اگر رکن 
ملک رضا مند ہو۔ 

انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ جی ہاں 
بشرطیکہ متعلقه ملک کو ِاس پر 

کوئی اعتراض نه ہو۔

جی ہاں۔ اگر متعلقه رکن ملک قبل 
از وقت انکشاف پر رضا مند ہو 

تو ملکی شراکت کی حکمت عملی 
کی حتمی تجاویز ADB کی ویب 
سائٹ پر آویزاں کردی جائیں گی۔

نہیں۔ لیکن ملکی شراکت کی حکمت 
عملی کی منظوری سے پہلے آخری 

دو مراحل کے دوران اس حکمت 
عملی کا مسودہ مشاورت کے لیے 

ملک کے اندر موجود فریقین کو الزمًا 
بهیجا جائے گا۔

)ii( کیا ملکی حکمت 
عملیاں بورڈ کو پیش 

کرتے وقت جاری جاسکتی 
ہیں؟

ٹیبل جاری رہا

اگلے صفحے پر جاری رہیں
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اگر رکن ملک کی رضامندی ہوگی 
انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ جی ہاں

جی ہاں۔ خود مختار پراجیکٹس 
کی صورت میں صدر کی رپورٹ 

و سفارش اور متعلقہ دستاویزات 
بورڈ کو فراہمی کے وقت ہی ویب 
سائٹ پر آویزاں کردی جائیں گی 
بشرطیکہ رکن ممالک کو قبل از 
وقت انکشاف پر اعتراض نه ہو۔ 

)پیراگراف۔ 58)

نہیں۔ قرضوں کی سفارشات )صدر 
کی رپورٹ و سفارش( بورڈ کی 

منظوری کے بعد دو ہفتوں کے اندر 
جاری کردی جائیں گی۔

 )iii( کیا قرضوں کی 
تجاویز کا انکشاف بورڈ 
کو فراہم کیے جانے کے 

وقت کیا جاسکتا ہے؟

عالمی بینک۔ جی ہاں، پراجیکٹ 
کی ابتدائی یا تازہ معلومات اور 

عمل درآمد کی سطح اور نتائج کی 
رپورٹ کے حصے کے طور پر۔

انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ جی ہاں

جی ہاں۔ پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ 
(PSD( میں عمومی معلومات 
فراہم کردی جائیں گی جن میں 

نظام االوقات موجودہ حالت اور 
عمل در آمد پر پیش رفت شامل 

(PID ہے۔ )سابقہ

جی ہاں۔ پراجیکٹ کی ابتدائی 
معلومات یا تازہ ترین معلومات کے 

حصے کے طور پر عمومی معلومات 
فراہم کی جاسکتی ہیں۔

18۔  کیا پراجیکٹ کی تفصیالت 
کا انکشاف ہوسکتا ہے؟

عالمی بینک جی ہاں۔ جن 
منصوبوں پر مذاکرات کے لیے 
طلبی یکم جوالئی 2010 ءکو یا 
اس کے بعد ہوچکی ہوں ان کے 

ان کے آڈٹ شدہ ساالنه مالیاتی 
گوشواروں کو عوام کے لیے 

دستیاب کردیا جائے گا۔

جی ہاں۔ خودمختار پراجیکٹس 
کے ان ساالنه آڈٹ شدہ کهاتوں کو 

ADB کی ویب سائٹ پر آویزاں 
کردیا جائے گا جن پر مذاکرات 
کے لیے طلبی اس پالیسی کے 
موثر ہونے کی تاریخ پر یا ُاس 

کے بعد ہوچکی ہو۔ (پیرا گراف 
نمبر 62)

نہیں 19۔  بینک کی معاونت سے 
چلنے والے پراجیکٹس 

کے آڈٹ شدہ مالیاتی 
گوشواروں کا انکشاف کیا 

جاسکتا ہے؟

انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ جی 
ہاں خود مختار گارنٹی شدہ 

کارروائیوں کی ساالنه پراجیکٹ 
آڈٹ رپورٹیں منکشف کردی جائیں 

گی بشرطیکہقرض دار یا فائدہ 
اٹهانے والے کی طرف سے کوئی 

اعتراض نه ہو۔
عالمی بینک نہیں۔ داخلی آڈٹ 

رپورٹوں کو مشاورتی عمل کا 
حصہ سمجها جاتا ہے ِاس لیے ان 
عوامی انکشاف نہیں کیا جاسکتا۔ 

نہیں۔ موجودہ طریقه کار برقرار 
رہے گا۔

نہیں۔ ایسی رپورٹوں میں داخلی نظام 
کے متعلق حساس معلومات ہوسکتی 

ہیں اور کوئی تیسرا فریق ان سے 
فائدہ ُاٹها کر ADB کو نقصان پهنچا 

سکتا ہے۔

20۔  کیا داخلی آڈٹ رپورٹوں کا 
انکشاف ہوسکتا ہے؟ 

 انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔
جی نہیں۔

عالمی بینک، انٹر امریکن ترقیاتی 
بینک جی ہاں

جی ہاں۔ موجوده طریقه کار 
برقرار رہے گا۔

جی ہاں۔ پراجیکٹ کی اصالحات 
کے انکشاف کے تحت پراجیکٹ 

کی نگرانی سے متعلقه معلومات کا 
انکشاف ہوسکتا ہے۔ پراجیکٹس کی 
تکمیل اور تجزیے کی رپورٹیں بهی 
ADB کی ویب سائٹ پر جاری کی 

جائیں گی۔

21۔  پراجیکٹس کی نگرانی، 
کارکردگی تجزیه یا ایسی 
دوسری رپورٹیں جاری 

ہوسکتی ہیں؟

ٹیبل جاری رہا

اگلے صفحے پر جاری رہیں
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دیگر کثیر الجہتی ترقیاتی 
بینک

ابالغ عامه پالیسی کے جائزے 
میں شامل تجاویز 

 ADB کی موجودہ پالیسی
)پالیسی 2005 ) معامله

عالمی بینک اور انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک جی ہاں۔ عالمی 

بینک اور انٹر امریکن ترقیاتی 
بینکوں کی پالیسیوں کے تحت 
بورڈ کے اجالسوں اور بورڈ 

کمیٹیوں کے اجالسوں کی روداد 
اور ساالنه رپورٹوں کا انکشاف 

ہوسکتا ہے۔

موجودہ طریقہ کار برقرار رہے گا۔ (i( جی ہاں۔ بورڈ کے اجالسوں کی 
روداد کا انکشاف ہوسکتا ہے۔ 

(ii( نہیں۔ بورڈ کمیٹیوں کے اجالسوں 
کی روداد کا انکشاف نہیں ہوسکتا۔ 

(iii( جی ہاں۔ بورڈ کمیٹیوں کی 
ساالنہ رپورٹوں کا انکشاف ہوسکتا 
ہے بشرطیکه کمیٹی ایسی سفارش 
کرے اور بورڈ اس کی منظوری 

دے دے۔

22۔  کیا)i( بورڈ کے اجالسوں 
کی روداد )ii( بورڈ 

کمیٹیوں کے اجالسوں 
کی روداد اور )iii( بورڈ 

کی کمیٹیوں کی ساالنه 
رپورٹوں کا انکشاف 

ہوسکتا ہے؟

عالمی بینک۔ عالمی بینک ک 
ترجمے کا ڈھانچه 2003 میں 

منظور کیا گیا اور 2006 میں ِاس 
پر نظرثانی کی گئی۔ عالمی بینک 
 گروپ اپنی عملی کارروائیوں او 

 رآگاہی کے متعلق بہت زیادہ مواد 
کا ترجمه کراھا ہے۔ )تقریبًا تین 

کروڑ الفاظ ساالنه( یہ ترجمه چه 
زبانوں، عرھی، چیهی، فرانسیسی، 
پرتگالی، روسی اور ہسپانوی کے 
عالوہ ان زبانوں میں بهی ہوتا ہے 

جن کے لیے درخواست کی گئی 
ہو۔ عالمی بینک میں ترجمے اور 
وضاحتوں کا ایک مرکزی ادارہ 

قائم ہے اس کا صدر دفتر واشنگٹن 
میں ہے اور ِاس کے ماتحت چه 

مختلف زبانوں کے عالقائی مراکز 
بهی کام کرتے ہیں۔ 

موجودہ طریقہ کار برقرار رہے 
گا۔ اس کے عالوہ امداد اور 

قرضوں سے چلنے والے تمام 
پراجیکٹس کے لیے پراجیکٹس 

ڈیٹا شیٹس اور پراجیکٹس کی 
تیاری کے لیے تکنیکی معاونت 

کے پراجیکٹس کا بهی ترجمه 
کرایا جائے گا۔ 

نوٹ۔ ADB کا ترجمہ کا ڈھانچه 
2011 میں بهی زیر غور ہے۔ 

ترجمے کا ڈھانچه 2007 میںمنظور 
کیا گیا جس کے تحت ADB منتخب 

ممالک کے لیے ملکی شراکت کی 
حکمت عملیوں جہاں پراجیکٹ کے 
مالکان ضروری سمجهیں وھی ہاں 
حفاظتی مواد اور پچیس کے قریب 
قومی زبانوں میں آگاہی کے وسیع 

مواد کا ترجمه کرائے گا جس کا 
ساالنہ حجم تقریبا20الکه الفاظ ہوگا۔

23۔ ترجمه

انٹر امریکن ترقیاتی بینک۔ 
ِاس بینک کی سرکاری زبانیں 

انگریزی، ہسپانوی، فرانسیسی اور 
پرتگالی ہیں۔ اس بینک کے تحت 

ترجمے کا ساالنه حجم ایک کروڑ 
تیس الکه الفاظ ہیں اور یه اپنی 
تمام سرکاری زبانوں میں ویب 

سائٹس بهی چالتا ہے۔ انٹر امریکن 
ترقیاتی بینک کے بورڈ آف گورنر 

کو پیش کی جانے والی تمام 
دستاویزات کا چاروں سرکاری 

زبانوں میں ترجمه ہوتا ہے۔

 MDB،انٹر امریکن ترقیاتی بینک،IDB،اپیلوں کا خود مختار پینل،IAP، شعبہ خارجه تعلقات، DER،ملکی شراکت کی حکمت عملی، CPS،ایشیائی ترقیاتی بینک،ADB
،کثیر الفریقی ترقیاتی بینک ،PCP ،ابالغ عامه پالیسی،PDAC ،عوامی انکشاف کی مشاورتی کمیٹی،PID، پراجیکٹ کی معلومات کی دستاویز،PDS،پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ 

،RRP،صدر کی رپورٹ اور سفارش،TA،تکنیکی معاونت

ماخذ: ایشیائی ترقیاتی بینک

ٹیبل جاری رہا
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ابالغ عامه پالیسی کے نتائج کا ڈھانچه

نگرانی اور رپورٹنگ اشاریے اور اہداف ابتدائی نقشے کا خالصه

ترقیاتی اثر پذیری کے جائزے کی ساالنه 
رپورٹیں

اصالحاتی ایجنڈے پر پیش رفت کی رپورٹوں 
کے ذریعے نگرانی

اثرات 
بہتر ترقیاتی اثر پذیری

کالئنٹس اور شراکت داروں کے سروے، اور 
دوسرے فریقین کے جائزے۔ پانچ سال بعد 

پالیسی پر جامع نظرثانی

ADB کے متعلق کی توقعات اورADB کے 
کهلے پن، جوابدہی اور شراکت داری کے 

متعلق ان کی رائے میں بہتری ہر تین سال بعد 
راہنماؤں کی آراءکا سروے

نتیجہ

ایشیائی ترقیاتی بینک پر فریقین کے اعتماد او 
راس کے ساته مل کر کام کرنے کی صالحیت 

میں قابل قدر اضافه

ہر تین سال بعد فریقین کی آراءکا سروے

ابالغ عامه پالیسی کی ساالنہ رپورٹیں

ذرائع ابالغ اور ADB کی ویب سائٹ

 نگرانی کے ذرائع

)مثاًل ویب کی ساالنه رپورٹ(

 خریداری،ڈاؤن لوڈ، اہم مطبوعات اور انٹرنیٹ 
پر ان سے مستفید ہونے کا رحجان

ADB کے اہم اقدامات پراجیکٹس او رپالیسیوں 
کے لیے ابالغ  کی حکمت عملی کی تیاری 

اور ُاس کا عمل درآمد

اہم بین االقوامی، قومی اور عالقائی ذرائع 
ابالغ میں فعال نمائندگی ADB کی معلومات 

اور استعمال میں آسان بیرونی ویب سائٹ 
کی تیاری اعلٰی درجے کی اہم مطبوعات کی 

اشاعت اور ترسیل

ماحاصل

1۔ ADB کا فعال ابالغ عامه

ابالغ عامه پالیسی کی ساالنه رپورٹیں 

معلومات کی درخواستوں پر پیش رفت سے 
آگاہی کا نظام اور ابالغ عامه پالیسی کی ساالنه 

رپورٹیں۔

ابالغ عامه او رانکشاف کے شعبے کی 
انکشاف کی بجا آوری کی رپورٹیں او رابالغ 

عامه پالیسی کی ساالنہ رپورٹیں

ابالغ عامه پالیسی کی ساالنه رپورٹیں۔

ADB کی معاونت سے چلنے والے پراجیکٹس 
اور پروگرامز میں ابالغ  اور معلومات 

کے تبادلے کا مربوط نظام، 20 روز کے 
اندر معلومات کے حصول کی سو فیصد 

درخواستوں کا جواب دینا۔

انکشاف کے تقاضوں کی سو فیصد بجا آوری

ADB پر آویزاں کی جانے والی دستاویزات 
میں ساالنه اضافه آگاہی پیدا کرنے سے متعلق 

مواد اور دوسری دستاویزات کا اعلٰی معیار 
کا ترجمه

2۔  ADB کی سرگرمیوں کے متعلق معلومات 
تک زیادہ سے زیادہ رسائی

اگلے صفحے پر جاری رہیں
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نگرانی اور رپورٹنگ اشاریے اور اہداف ابتدائی نقشے کا خالصه
انتہائی اہمیت کی حامل سرگرمیاں

ابالغ کا منصوبه پالیسی کے موثر ہونے کی تاریخ سے 1.1۔  پالیسی کے لیے ابالغ کی حکمت عملی 
کی تیاری

بیرونی استعمال کے  ٹیسٹ یا استعمال کندگان 
کا آن الئن سروے۔ 

جاری بنیادوں پر  1.2۔  استعمال کنندگان کی توقعات اور 
ضروریات سے عہدہ بر آ ہونے کے لیے 
ADB کی ویب سائٹ میں مسلسل بہتری 

کا عمل )استعمال اور رسائی(

اپیلوں کے خود مختار پینل کا قیام اور خبروں، 
ADB کی ویب سائٹ اورابالغ عامه پالیسی 

کی ساالنہ رپورٹ میں ِاس کا ذکر۔

پالیسی کے موثر ہونے کی تاریخ سے 2.1۔  اپیلوں کے خود مختار پینل کا قیام

سٹاف کو سرگرمیوں کے مینئول کا اور 
کتابچے کا اجراء

پالیسی کے موثر ہونے کی تاریخ سے۔ 2.2۔  سٹاف کے لیے معلومات مینوئل او 
رپالیسی کے متعلق کتابچے کی تیاری 

ان میں تازہ معلومات کی شمولیت اور ان 
کی ترسیل 

آگاہی پهیالنے والے مواد کا اجراء پالیسی کے عمل درآمد کے بعد تین ماہ کے 
عرصه کے دوران

2.3۔  قرض داروں او ر کالئنٹس میں پالیسی 
سے متعلق آگاہی پهیالنے کے لیے مواد 

کی تیاری اور ترسیل 

ابالغ عامه پالیسی کی ساالنه رپورٹیں پالیسی کے عمل درآمد کے بعد ایک سال کے 
دوران

2.4۔  نظر ثانی شدہ پالیسی برائے ابالغ عامہ 
پر سٹاف اور متعلقه فریقین کی تربیت 

اور آگاہی پیدا کرنے کے لیے سرگرمیوں 
کا انعقاد

ترجمے کا جدید ڈھانچه  پالیسی کے موثر ہونےکی تاریخ تک تکمیل 2.5۔ ترجمے کے ڈھانچه میں بہتری 

معلومات عامه او رانکشاف کے شعبے کی 
نگرانی کی رپورٹیں اور ابالغ عامہ کی ساالنه 

رپورٹیں

جاری بنیادوں پر۔ )کم از کم ساالنه( 2.6۔  انکشاف کے تقاضوں کی بجا آوری کی 
نگرانی

http://www.adb.org/defr ۔ پیش رفت کی افادیت کا جائزہ۔ADB a

ماخذ۔ ایشیائی ترقیاتی بینک

ٹیبل جاری رہا



ایشیائی ترقیاتی بینک

ADB کا وژن ایشیا اور بحرالکاہل کے عالقے کو غربت سے پاک دیکھنا ہے۔ اس کا مشن بینادی طور پر غربت 
کو کم کرنے اور اپنے لوگوں کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے اپنے ترقی پذیر رکن ممالک کو تعاون 
فراہم کرنا ہے۔ اس عالقہ میں حاصل کی جانےوالی بہت سی کامیابیوں کے باوجود اب بھی یه عالقہ دنیا کے 
غریب لوگوں کی دوتہائی آبادی کا گھر بنا ہوا ہے جہاں 1.8 بلین لوگ 2 ڈالر سے کم پر گزارہ کرتے ہیں اور  
903بلین لوگ دن میں 1.25 ڈالر سے کم کماتے ہیں ۔ ADB معاشی ترقی، پائیدار ماحولیاتی نمو اور عالقائی 

سالمیت کے ذریعہ غربت کو کم کرنےکے عزم پر قائم ہے۔
  منیال میں قائم ADB کا دفتر 67 ممبران پر مشتمل ہے جس میں عالقه کے 48 ممالک شامل ہیں۔ اپنے 
ترقی پذیر رکن ممالک کی مدد کرنے کے لیے اس کی اہم دستاویزات میں پالیسی ڈائیالگ، قرض جات، منصفانه 

سرمایه کاری، ضمانتیں، مالی امداد اور تکنیکی معاونت شامل ہے۔  

طباعت فلپائنری سائیکل کاغذ پر طبع شدہ

ایشیائی ترقیاتی بینک
6 ADB Avenue, Mandaluyong City

1550 Metro Manila, Philippines
www.adb.org :ویب سائٹ

RPT124561 اشاعتی اسٹاک نمبر
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