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OSPF کی کیس سٹڈی
پراجیکٹ کے خصوصی سہولت کار کے دفرتOSPF کے متعلق بنیادی معلومات

لیے  کے  گرانے  دکانیں  اپنی  کو  مالکان  کے  دکانوں  نے  کی وجہ سے حکام  پراجیکٹ  ہائی وے  والے  چلنے  معاونت سے  مالی  .ADB  1 کی 
کہاتو ایک غیر رسکاری تنظیم )NGO( نے ان دکانداروں کو بتایا کہ ADB تحفظ کے امور کی پالیسی رکھتا ہے جس کےتحت اگر انھیں 

پراجیکٹ کے باعث نقصان ہو رہا ہے تو وہ شکایت کرنے کا حق رکھتے ہیں۔

.2  غیر رسکاری تنظیم )NGO( نے ADB کو شکایت لکھنے میں ان کی مد دکی۔

.ADB  3 نے مندرجہ ذیل صورت حال کا جائزہ لینے اوریہ تعین کرنے کے لیے OSPF کے منائندے بھیجے کہ:

■  کیا شکایت کرنے والے مسئلہ کا واضح فہم رکھتے ہیں؟ 	
■  کیا شکایت کرنے والے کو ADB کی مالی معاونت سے چلنے والے پراجیکٹ سے واقعی نقصان ہوا ہے؟ 	

■  کیا اُنھوں نے ADB کے آپریشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر پہلے مسئلہ حل کرنے کی کوشش کی ہے جو تحفظ کی پالیسیوں کے  	
عملدرآمد کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہے؟

تبادلہ کے مسائل  اور معلومات کے  اور اب شکایت کرنے والوں کے نقصان کے مناسب معاوضے  گیا  پایا  .4  اس معاملے میں شکایت کودرست 
درپیش تھے۔

.5  کچھ عرصے اور کئی اجالس کے بعد ہر شخص کو یہ معلوم ہو گیا کہ مل بیٹھ کر مسائل کا حل تالش کرنا بہرت تھا۔ OSPF نے مسائل کو 
حل کرنے سے متعلق ان اجالس اور تجاویز کو مخترصاً بیان کیا اور رپورٹ کی وضاحت کرنے اور شکایت کرنے والوں کو اپنے آپشن سمجھنے 

میں مدد دینے کے لیے ایک مشیر بھیجا۔

.6  ایک سال بعد شکایت کرنے والوں کو مناسب معاوضہ ادا کر کے ان کے مسائل کو قابل اطمینان طور پر حل کر لیا گیا۔

OCRP کی کیس سٹڈی
تعمیل کے جائزہ پینل کے دفرت OCRPکے متعلق بنیادی معلومات

.OSPF  1 کی مشاورت کے ساتھ دکانوں کے مالکان اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ADB کی اپنی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کی 
عدم تعمیل مسئلہ کا بنیادی سبب ہے لہذا اس کا تصفیہ کیا جانا چاہیے۔

.2  انھوں نے غیر رسکاری تنظیم )NGO( سے ایک شکایت لکھنے میں ان کی مدد کرنے اور اس مرتبہ تحقیق کے لیے ADB کے تعمیل 
کے جائزہ پینل )CRP( سے رجوع کرنے کی درخواست کی۔

شکایت وصول ہونے پر CRP نے شکایت کرنے والوں سے مندرجہ ذیل سواالت پوچھے:  3.

■  کیا انھیں تعمیل کے جائزہ کے طریقہ کار کا واضح علم ہے؟ 	
■  کیا اُنھوں نے ADB کے آپریشن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ مل کر پہلے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے۔ 	

■  کیا مندرجہ ذیل کے متعلق معلومات ہیں: 	

متعلق  کے  نقصان  مادی  اور  راست  براِہ  والے  ہونے  باعث  کے  پراجیکٹ  والے  چلنے  سے  معاونت  مالی  کی   ADB6  )i(  
معلومات۔

ADB کی اپنی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کی عدم تعمیل کے متعلق معلومات ۔  )ii(  
)iii(  کیا پراجیکٹ سے متاثرہونے والے لوگوں کے لیے عدم تعمیل نقصان کا باعث بنی یا بننے کا امکان تھا۔  

.4  چونکہ شکایت CRP کے مینڈیٹ میں تھی اس لیے CRP نے شکایت کو جوابی اقدام کے لیےADB کی انتظامیہ کو بھیج دیا۔

.CRP  5 نے اہلیت کا تعین کرنے کے لیے انتظامیہ کے جوابی اقدام اور دیگرمتعلقہ دستاویزات کا جائزہ لیا اور جگہ کے دورے کا اہتامم 
کیا۔ اس معاملے میں شکایت کو صحیح سمجھا گیا۔

.6  پھر CRP نے تعمیل کے جائزہ کی ADB بورڈ کی جائزہ کمیٹی کے ذریعے اپنی اہلیت کی رپورٹ ارسال کی اور ADB کے بورڈآف 
ڈائریکٹرز سے تعمیل کے جائزہ کی منظوری دینے کی درخواست کی۔

.7  بورڈ کی منظوری حاصل کرنے کے بعد CRP نے تعمیل کے جائزہ کا عمل رشوع کیا جس میں متعلقہ فریقین سے مشاورت ، جائزے 
اور جگہ کے دورے شامل تھے۔

.8  اپنے جائزے کے عمل کی تکمیل پر CRP نے آراءاورجوابی اقدام کے لیے شکایت کرنے والوں، قرض داروں اور ADB کی انتظامیہ 
کو اپنے نتائج کی ابتدائی رپورٹ جاری کی۔

 ADB اور  ابالغ  ADB نے ماحول، عوامی  گیا کہ  بتایا  پیش کی جس میں  اپنی حتمی رپورٹ  بورڈ کو  بعد  .CRP  9 نے کچھ عرصے 
کے آپریشن میں سامجی پvہلوں کی تعمیل نہیں کی تھی۔

.10   بورڈ نے CRP کی حتمی رپورٹ میں کی گئی سفارشات پرغور کیا اور انھیں منظور کرلیااور پراجیکٹ کی تعمیل اور نقصان کے متعلقہ 
نتائج کا تصفیہ کرنے کے لیے ADB کی انتظامیہ کو ازالے کے اقدامات تجویز کرنے کے لیے کہا۔

.11  تعمیل کے جائزہ کے نتیجے میں ADB کی عملی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کے مطابق پراجیکٹ کی تعمیل کی گئی۔ شکایت کرنے 
والے اس کامیابی سے مطمنئ تھے۔



آپ نے ADB کو جوابدہی کے لیے اپنی شکایت ارسال 

کی ہے ،اب جوابدہی کا نظام  حرکت میں آئے گا۔

مسائل کا حل
یہ مسئلے کا حل تالش کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔

پراجیکٹ کا خصوصی سہولت کار مندرجہ ذیل کام کرے گا۔

آپ کی شکایت منٹائے گا۔  ◄  

�آپ کو شکایت اور ہونے والے نقصان کی وضاحت کرنے کے لیے کہے گا۔ �◄ �

�ممکنہ حل تالش کرنے کے لیے آپ، ADBکے آپریشن ڈیپارٹمنٹ اور حکومت کی مدد کرے گا۔ �	◄ �

�آپ کا مسئلہ حل کرنے کے لیے جن چیزوں کی رضورت ہے ان پر اتفاق پیدا کرنے کے لیے متعلقہ لوگوں کی  �	◄ �
مدد کرے گا۔

◄� متفقہ اقدامات کی نگرانی کرے گا۔ �

تعمیل کاجائزہ
یہ امر اس بات کی تفتیش کرے گا کہ کیا ADB نے اپنے پالیسیوں اور قواعد وضوابط پر عمل کیا ہے۔

تعمیل کا جائزہ پینل مندرجہ ذیل کام کرے گا۔

آپ کی شکایت کی بنیاد پر ADB کی تحقیق کرے گا۔  ◄  

�پراجیکٹ میں شامل ہر شخص سے مشورہ کرے گا۔ �◄ �

�ایک رپورٹ لکھے گا، جس پر آپ اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ �◄ �

�ADB کو اپنے نتائج اور سفارشات پیش کرے گا۔ �◄ �

�ADB پھر تجویز کرے گا کہ ADB کو اپنی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط پر عمل کرنے کے لیے کن اقدامات کی  �◄
رضورت ہے۔

  نوٹ: اگر آپ تعمیل کے جائزہ کا انتخاب کرتے ہیںتو پھر آپ مسائل کے حل کی طرف نہیں جا سکتے۔

مہربانی فرما کر شکایت وصول کرنے والے آفیرس کو اپنے انتخاب کے بارے میں بتائیں۔ شکایت وصول کرنے واال آفیرس آپ کی شکایت کو پراجیکٹ کے خصوصی سہولت کار یا تعمیل کے 
جائزہ پینل کے پاس بھیج دے گا۔

انتخاب ہیں آپ کے پاس



OSPF
پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے لوگ اپنی شکایت میں مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ADB کے جوابدہی نظام سے رجوع کر سکتے ہیں۔

متفقہ  ہے۔  سکتا  جا  کیا  کو کس طرح حل  مسائل  کے  والوں  کرنے  شکایت  کہ  جائے  کیا  پیدا  اتفاق  پر  امر  اس  تاکہ  تھی  کی رضورت  کرنے  اجالس  کئی  ساتھ  کے  ان  میں  معاملے  کے  مالکان   ُدکان 
اقدامات پر عمل درآمد کرنے کے لیے مزید کئی اجالس کرنے کی رضورت تھی۔ OSPF کے مسائل کے حل کے طریقہ کار کے تحت ان اجالس کا اہتامم کیا گیا اور انھیں دستاویزی شکل دی گئی 

اور تراجم بھی کیے گئے تاکہ ہرشخص کے لیے معلومات فوری دستیاب ہوں۔ OSPF نے اس امر کو یقینی بنایا کہ حکومت اور ADB کا آپریشن ڈیپارٹمنٹ دکان کے مالکان کو یہ واضح کریں کہ 

معاوضے کی رشح کس طرح طے کی جائے گی۔

شکایت کرنے والوں، حکومت اور ADBکے آپریشن ڈیپارٹمنٹ نے اس سے یہ سیکھا کہ بہرت ابالغ اور واضح معلومات کس طرح فراہم کرنی ہے۔ انھیں یہ تربیت دی گئی کہ ایک دورسے کو پریشان  کیے  

بغیر گفتگو کس طرح کرنی ہے۔ گاؤں کے لوگوں نے معاوضے کی رقوم کا تعین کرنے کے لیے رضوری پیامئشوں میں حصہ لیا۔ آخر میں ُدکان مالکان کو معاوضہ ادا کرتے وقت OSPF موجود رہا۔

مجموعی طور پر لوگوں کو شکایت کرنے سے معاوضہ وصول کرنے تک تقریباً ایک سال لگا۔ آخر میں، شکایت کرنے والوں نے ان نتائج پر اطمینان کا اظہار کیا۔ مسائل کے حل کے طریقہ کار کے دوران 

اُنھیں اپنے حقوق کا بھی علم ہوا۔

OCRP
پراجیکٹ سے متاثر ہونے والے لوگ اپنی شکایت میں مسئلے کو بیان کرتے ہوئے ADB کے جوابدہی نظام سے رجوع کر سکتے ہیں۔

 اس معاملے میںADBکو اپنی عملی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کے ساتھ اس تعمیل کی تحقیق کرنے کے لیے کئی اقدامات اٹھانے کی رضورت تھی۔ 

تعمیل کے جائزہ کے نتیجے میںADB نے اپنی عملی پالیسیوں اور قواعد و ضوابط کے مطابق پراجیکٹ کی تعمیل کا جائزہ لیا۔ شکایت کرنے والے اس کامیابی پر مطمنئ تھے۔
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