
شفافيت کے
 ذريعے اعتماد سازی

 ایشیاء- بحرالکاہل کے عالقے کو غربت سے پاک دیکھنے کے نصب الین کو حاصل کرنے کےلیے ایشیائی ترقیاتی بینک 
(Asian Development Bank-ADB) کےُامور میں شفافیت اور جوابدہی دونوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ یه ُامورترقیاتی اثر پذیری اور افادیت 

کے بنیادی ستون ہیں۔ 

معلومات کےحصول کے لیے پیش کردہ درخواستوں اور اپنے وابسته افراد/ اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ سے موصوله قیمتی آراء اور تبصروں کا 
جواب دینے کے سلسلے میں 2005 ءمیںADBکی ابالغ عامه پالیسی (Public Communication Policy-PCP) ابالغیات اورمعلومات کے 

انکشاف کے لیے ایک الئحه عمل فراہم کر چکی ہے۔ 

ADB کو مستحکم بناتی ہے۔ یه سیکھے گئے اسباق اوراپنے رکن ممالک میں قیام پذیر PCPدرحقیقت 2005 کی PCP 2011 کی ابالغ عامه پالیسی
 کےہزاروں وابسته افراد/ اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ کی آراء پرمشتمل ہے۔ یه اس عزم کا اعادہ کرتی ہے که ADB کااپنے منصوبوں کے لیے ایک 

موثر اورمربوط ابالغی پروگرام ہے جو وابسته افراد اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ اور متاثرہ افراد کو بہت طورپر معلومات فراہم کرے گا۔ 

معلومات کا فوری اور وسیع تر انکشاف کرتے ہوئے ADBاپنے اسٹیک ہولڈرز کی بھر پور شرکت کے ذریعے مفید ترقیاتی شراکتیں قائم 
کرنے کے قابل ہوجائے گا جس کے نتیجے میں یقینًا بہت ترقیاتی نتائج حاصل ہوں گے۔ 

 سب سے بڑھ کر یه که 2011 کیPCPاس عزم کا اظہارکرتی ہے که ADBاس پالیسی کے تحت اپنے تمام وابسته افراد/ اداروں]اسٹیک 
 ہولڈرز[ کو دستیاب معلومات تک مساوی رسائی فراہم کرے گا اور لوگوں کا یه حق تسلیم کرے گا که انھیں معلومات دریافت کرنے، حاصل 

 کرنے اور ان کا تبادله کرنے کاحق حاصل ہے۔ یه پالیسی ADBکو شفافیت کے بہتین معموالت برقرار رکھنے میں بھی سب سے مقدم بناتی 
ہے۔ 

2011 کیPCP ميں بنيادی تبديلياں- معلومات تک رسائی کو وسعت دينا اور اس کی رفتار کوتيز کرنا۔

2011 کیPCP کی درج ذیل بعض اہم تبدیلیاں معلومات کو اپنے وابسته افراد اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ کے لیے زیادہ قابل رسائی بناتی ہیں۔

•  ان پالیسیوں اور حکمت عملیوں کے مسودے اور حتمی دستاویزات کو جب بورڈ آف ڈائریکٹرز کے غوروخوص کے 
لیے بھیج دیاجاتا ہے تو عوام سے مشاورت لینے کے لیےانھیں ADBکی ویب سائٹ پر پیش کردیا جاتا ہے؛ 

•  ملکی شراکت کی حکمت عملیوں، عالقائی تعاون کی حکمت عملیوں اور خود مختار پراجیکٹ قرضه جات کی حتمی 
تجاویز کو بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس بھیجنے کے بعدADBکی ویب سائٹ پر آویزاں کردیا جاتا ہے بشرطیکه 

ملکی رضامندی موجود ہو ۔

فوری انکشاف

•  ADBکے مالی معاونت سے چلنے والے خود مختار پراجیکٹوں کے لیے ساالنه آڈٹ شدہ پراجیکٹ اکاؤنٹس کا 
انکشاف کردیا جاتا ہے۔ 

•  ADBکے بورڈ کےرسمی اجالسوں کی تاریخ سے دس سال بعد درخواست دینے پر مشروط مستنثیات کے ساته ان 
کی نقول کا انکشاف کیا جا سکتاہے۔

وسیع ترانکشاف 

• پراجیکٹوں کے لیے ایک مجموعی ابالغ کے الئحه عمل میں موثر انکشاف شامل ہوتا ہے۔
•  پراجیکٹس کے عملدرآمد کے دوانیه میں ابالغ کو وسعت دی گئی ہے تاکه متاثرہ لوگوں خصوصًا خواتین اور 

غرباءکی زندگیاں جن پراجیکٹس اور ADB کی سرگرمیوں سے متاثر ہوتی ہیں، ان کے متعلق معلومات فراہم کی 
جاسکیں۔ 

پراجیکٹ کا ابالغ

•  قرضوں، گرانٹس اور پراجیکٹوں کی تیاری کی تکنیکی معاونت کے لیے پراجیکٹ ڈیٹا شیٹس کا متعلقه ملک کی 
قومی زبان میں ترجمه کیا جاتا ہے۔

اضافی تراجم

•  ان فریقین کو اضافی چارہ جوئی کرنے کے لیے اپیلوں کا ایک خودمختار پینل تشکیل دیاگیا ہے جنھیں ADBکی 
جانب سے معلومات فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہو۔

اپیلوں کا آزادانه 
طریق کار

موثر العمل
2 اپریل 2012



2011کیPCP ایشیائی ترقیاتی بینک کے عملی ُامورسے متعلق معلومات دریافت کرنے، حاصل کرنے اور ان کا تبادله کرنے کا حق تسلیم کرتی ہے۔

 2 اپریل 2012 ءسے 
نافذالعمل 2011 کیPCP میں شامل 

انکشاف سے متعلق استثنات کے بارے 
میں مکمل معلومات اس ویب سائٹ 

 www.adb.org/disclosure 
سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ 

2005 سے 
ADB اب تک
نے موصوله 

درخواستوں کے 
95فیصد کے 

لیے دستاویزات 
جاری کی ہیں۔ 

استثنٰی کی وجه/سبب استثنٰی
جہاں انکشاف سے ADBکے اندر او ر ADBاور/یا ُاس کے وابسته افراداور/اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ 

کے درمیان آزادانه تبادله خیال سے رکاوٹ پیدا ہونے کا امکان ہوسکتا ہو۔
غور و خوض اور فیصلہ سازی کا 

عمل

جہاں انکشاف سے ُاس فریق یا کسی دیگر رکن سے ADBکے تعلقات کو قابل لحاظ نقصان په نچ سکتا 
ہو۔ 

اعتماد میں فراہم کی گئی معلومات

جہاں انکشاف سے متعلقه شخص کی قانونی راز داری کے مفادات خطرے میں پڑ سکتے ہوں۔ ذاتی معلومات

جہاں انکشاف سے متعلقه شخص کی قانونی،مالی یا تجارتی مفادات یا کسی رکن کی اپنی معیشت کو 
سبنھالنے کی اہلیت خطرے میں پڑسکتے ہوں۔ 

مالیاتی معلومات

جہاں انکشاف سے کسی فرد کی زندگی، صحت، تحفظ یا سالمتی کو خطرہ الحق ہوسکتا ہو۔  سالمتی و تحفظ

جہاں معلومات سے قابل تفتیش یا فراہمی انصاف کو قابل لحاظ ضرر پہنچ سکتا ہو۔ قانونی یا تفتیشی معامالت

جہاں انکشاف عامه سے قابل اطالق آڈیٹنگ کے معیارات کی خالف ورزی ہوتی ہو۔ داخلی آڈٹ رپورٹیں اور ٹرسٹ فنڈ 
آڈٹ رپورٹیں

 شفافیت ہی ADBکی ابالغ عامه 
کی پالیسی کا حاصل ہے۔

دوطرفه تبادله معلومات

2011کیPCP اس عزم کا اعادہ کرتی ہے کہ ایشیائی ترقیاتی بینک کو قرضداروں، کالئنٹس، شرکائے کار، پراجیکٹ سے متاثرہ لوگوں اور دیگر 
وابسته افراد اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ کو اپنی سرگرمیوں سے متعلق آگاہ کرنا چاہیے۔ یه ہمیں اس امر کا بھی پابند بناتی ہے کہ ہمیں وابسته افراد 

اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ کی آراء جاننی چاہیے اور پراجیکٹ ڈیزائن کے ساته ساته تمام پراجیکٹ دورانیه میں انھیں پیش نظر بھی رکھنا چاہیے۔ اس 
عمل سے دوطرفه تبادله معلومات کی ایسی قسم تشکیل پاتی ہے جو باہمی افہام و تفہیم او اعتماد سازی کے لیے نہایت ضروری ہوتی ہے اور ٹھوس 

شراکتوں اور ترقیاتی اثر پذیری کے لیےایک مضبوط بنیاد فراہم کرتی ہے۔ 

معلومات کی اقسام جن کا انکشاف نہيں کيا جاسکتا

اگرچه ADBعوام کے جاننے کے حق کو تسلیم کرتا ہے اور انکشاف کی حمایت میں پرعزم بھی ہے لیکن مکمل انکشاف کی فراہمی ہمیشه 
ممکن نہیں ہوتی مثاًل بہت سے مواقع ایسے ہوتے ہیں جب ADBکو آراءدریافت کرنے، معلومات کا تبادله کرنے اور داخلی طو رپر اپنے 
رکنان کے ساته کھلی بحث کرنے کی ضرورت ہوتی ہے لیکن بعض اوقات ذاتی معلومات کے انکشاف سے افراد کی سالمتی خطرے میں 

پڑسکتی ہے۔ اسی طرح بعض مالیاتی معلومات حساس ہوتی ہیں اگر ان کے انکشاف کر دیا جائے تواس سے رکن کے کاروبار یا معیشت کو 
نقصان پھنچ سکتا ہے۔ 

 
استثنات کی فہرست کے مطابقADBایسی معلومات کا انکشاف نه کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ADBکاعزم ان استثنیات کی بنیاد پر مبنی ہے 

کہ انکشاف سے نقصان پہنچ سکتا ہے یا نقصان پہنچنے کا احتمال ہوتا ہے اور اس طرح ِانکشاف کا مقصد فوت ہوجاتا ہے۔ 

معلومات کے انکشاف کے ليے مستثنيات 

2011کیPCP انکشاف سے متعلق استثنات کی وضاحت کرتی ہے اور بعض معامالت میں ُاس کے نقصان کی نشاندہی بھی کرتی ہے جو متعلقه 
معلومات کے انکشاف سے ُان مفادات کو پہنچ سکتا ہے جن کا استثنات میں تحفظ فراہم کیا گیاہے۔ ذیل میں انکشاف سے مستثنٰی معلومات کے 

زمروں/کٹیگری کی فہرست دی گئی ہے جن میں ہر ایک کا مختصر جواز بھی پیش کیا گیاہے۔ 2011کیPCP کے پیرا گراف 79میں وہ قطعی 
معلومات شامل ہیں جن سے مخصوص استثنات پر غور کرتے وقت رجوع کیاجانا ضروری ہے۔ 

ADBکےپراجيکٹ دورانيه کے دوران معلومات کا انکشاف

ADB اپنے ُامور کی انجام دہی کے دوران اپنے قرضداروں اورکالئنٹس سے مختلف معلومات اور دستاویزات فراہم کرنے کے لیے کہتا ہے یا 
انھیں خود فراہم کرتاہے۔ 2011 کی PCP اس امر کا اہتمام کرتی ہے کہ ایک پراجیکٹ دورانیه کے دوران مخصوس مراحل پر کون سی دستاویزات 

سے متعلق معلومات کا انکشاف کیا جائے گا۔ 

معلومات فراہم کرنے کا بنیادی ذریعه ADBکی ویب سائٹ ہے۔ ADBاور ُاس کے قرضدار اور کالئنٹس معلومات کے انکشاف کے لیے متوقع 
سامعین اور وجوہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے دیگر ذرائع استعمال کر سکتے ہیں۔ مثاًل نئی ٹیکنالوجز جیسےسوشل نیٹ ورکنگ اور موبائل بھی 

معلومات کے تبادلے کے لیے ولوله خیز مواقع فراہم کرسکتے ہیں۔ چونکه اسٹیک ہولڈرز کے گروپوں کی ایک کثیر تعداد کو ٹیکنالوجی تک 
رسائی حاصل نھیں ہوتی، اس لیے وہ حسب ضرورت ابالغ کے روایتی طریقے بھی استعمال کرسکتے ہیں۔ 

بہت شفافيت اور جواب دہی

2011 کیPCP ایشیائی ترقیاتی بینک کے وابسته افراد اداروں]اسٹیک ہولڈرز[ کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ ایسے فیصلوں میں بہتر طور پر شرکت 
کریں جو انھیں متاثر کرتے ہیں۔

PCP کے بنيادی اصول
- انکشاف کے حق میں قیاس۔

- ADBکے تمام عملی ُامور میں شفافیت اور جوابدہی۔ 
- معلومات اور سیکھے گئے اسباق کا بھرپور تبادله۔ 

- آپریشنل معلومات تک بہتر رسائی۔ 
- شراکتی ترقی کو فروغ دینے کے لیے دو طرفه معلومات کا زیادہ سے زیادہ تبادله۔ 

- معلومات اور دستاویزات کے لیے پیش کردہ درخواستوں پر بروقت کارروائی۔ 
- معلومات اور علم کے باہمی تبادلے کے ثقافت کا فروغ۔

2011 کی PCPکے دائرہ کار ميں آنی والی پراجيکٹ دستاويزات کی اقسام

•  تکمیل کی رپورٹیں/ساالنه 
توسیعی جائزہ رپورٹیں

•  جانچ کاری رپورٹیں

 تکميل
 /جانچ کاری

•  پراجیکٹ ڈیٹا شیٹ
•  پراجیکٹ/پروگرام سے متعلق 

عمومی معلومات
•  ابتدائی غربت و سماجی جائزہ

•  ماحولیاتی جائزے
•  غیر رضاکارانه آباد کاری کی 

منصوبه بندی کی دستاویزات
•  مقامی لوگوں سے متعلق منصوبه 

بندی کی دستاویزات
•  پراجیکٹ کی تیاری کی تکنیکی 

معاونت سے تیار کردہ حتمی 
رپورٹیں۔

تياری 

• صدر کی رپورٹیں اور سفارشات
•  تکنیکی معاونت کی رپورٹیں۔

• قانونی سمجھوتے۔ 

منظوری

• آڈٹ شدہ پراجیکٹ اکاؤنٹس
• اہم تبدیلیاں

•  مالی معاونت کے اجراءپر 
پیشرفت رپورٹیں

•  سماجی و ماحولیاتی نگرانی کی 
رپورٹیں

•  تکنیکی معاونت سے تیار کردہ 
حتی رپورٹیں

عملدر آمد

•  RCS / CPS کے تجزیے اور جائزے
•  RCS / CPS کا مسودہ

RCS / CPS حتمی  •
•  ملکی عملی ُامورکا کاروباری منصوبه/عالقائی تعاون کے 

عملی ُامور کا کاروباری منصوبہ

 ملکی شراکتی کی حکمت عملی
/)Country Partnership Strategy-CPS( 

 عالقائی تعاون کی حکمت عملی 
)Regional Cooperation Strategy-RCS(

ADBکا پراجيکٹ 
دورانيه

  2۔اپریل 2012 سے
  نافذ العمل 2011 کی

  PCP کے باب 6 میں شامل
 دستاویزات کے انکشاف کے قواعد سے 

 متعلق مزید معلومات اس ویب سائٹ
  www.adb.org/disclosure 

پر مالحظہ کریں۔

2005 ءسےاب 
تک ADBکی ویب 
سائٹ پر دستاویزات 

پیش کرنے کی 
تعداد میں145فیصد 

تک کا اضافه 
ہوچکا ہے۔



موثر العمل
2 اپریل 2012

معلومات کيسے طلب کرنی چاہيے

معلومات اور دستاویزات طلب کے لیے تمام درخواستیں تحریری طور پر ڈاک ،ای میل، انٹرنیٹ فیڈ بیک فارم یا فیکس کے ذریعے پیش کی جانی 
چاہیے۔ تاریخی معلومات،تراجم اور درخواستیں دینے سے متعلق خصوصی معلومات حاصل کرنے کے لیے 2011کیPCP میں »معلومات تک 

رسائی کے لیے طریق کار« کے عنوان کے تحت دیئے گئے پیرا گراف 131تا135سے رجوع کریں۔

2012 مارچ طبع شدہ

اشاعتی اسٹاک نمبر

ADBپانچ ایام کار 
کے اندر درخواست 

وصول کرتا ہےاور ُان 
کی رسید دیتا ہے۔ 

درخواست کنندہ کو بیس (20) ایام 
کار میں دستاویز مل جاتی ہے۔ 

ADBدرخواست 
کنندہ کو بیس 

(02) ایام کار میں 
انکار کی وجه اور 

دومرحله جاتی 
اپیل کرنے کے 
طریقه کار سے 
آگاہ کرتا ہے۔ 

مرحلہ 2- اپيلوں کاخود مختار پينل 
درخواست کنندہ یه بیان کرتے ہوئے که 

معلومات کے انکار سےکس طرح پالیسی 
کی خالف ورزی ہوتی ہے، تین افراد پر 

 مشتمل اپیلوں کے خود مختار پینل 
 (Independent Appeals Panel-IAP)

کے روبرو اپنی اپیل دائرکرسکتا ہے۔
اپیلوں کا خود مختار پینل (IAP) پنتالیس 
(45) ایام کارمیں معلومات جاری کرنے 

 یا انکار کرنے سے متعلق 
اپنا فیصله سنائے گا۔ 

اگر درخواست 
اگر درخواست قابل قبول ہو

قابل قبول ہو 

اگر انکار 
کرديا گيا ہو

گر انکار 
کرديا گيا ہو

لوگوں کو جتنا زيادہ علم ہوگا، اتنا ہی زيادہ وہ ترقی کے عمل ميں اپنا حصه ڈاليں گے

 ADBدرخواست 
کا جائزہ لیتا ہے اور 
PCP استثنات پربھی 

غورکرتا ہے۔ 

لوگوں کو جتنا 
زیادہ علم ہوگا، اتنا 
ہی زیادہ وہ ترقی 
کے عمل میں اپنا 
حصه ڈالیں گے

2اپریل 2012سے نافذالعمل 2011کی 
PCPمیں شامل درخواستوں اور انکشافات 
سے متعلق مزید تفصیالت اس ویب سائٹ 

www.adb.org/disclosure سے 
حاصل کریں۔ 

 درخواست کنندگان کے جواب میں ADBمطلوبه معلومات فراہم کرے گا بشرطیکه وہ PCP کی استثنات کے زمرے/کیٹیگری میں نه آتی ہوں۔ 
 جب فراہمی معلومات سے انکار کیا جاتا ہے تو ADBنئی پالیسی کے تحت درخواست کنندہ کو انکار کرنے کی وجه اور دو مرحله جاتی اپیل 
کرنے کے حق سے متعلق بھی آگاہ کرتا ہے۔ اپیلوں کے طریق کار اور اپیل کیسے کی جائے، اس سے متعلق تفصیالت 1102کی PCP کے 

پیراگراف 141-136 میں دیکھی جا سکتی ہیں۔

ADBموصوله درخواستوں پر اپیل کی نوعیت اور ہر کیس کے فیصلے کی فہرست اپنی ویب سائٹ پر فراہم کردیتاہے۔ ہر کیس کے فیصلے کی 
فہرست کی وقتًا فوقتًا تجدید کی جاتی ہے۔ 

 
ایشیائی ترقیاتی بینک کی 2011کی PCP یه رہنمائی کرتی ہے کہ ہم جن لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں،ُان سے متعلق ہماری 

 کوششیں شفاف، قابل جواب اور قابل عمل ہونی چاہئیں۔ مہربانی فرما کر یه ویب سائٹ دیکھیں
 www.adb.org/disclosure جہاں سےآپ 2011کی PCP کی نقل ڈاؤن لوڈ کرسکتے ہیں اور ADBکی 

معلومات تک رسائی سے متعلق مزید جان سکتے ہیں۔ 

درخواستیں درج ذیل کے ذریعے بھیجی درخواستیں درج ذیل پر بھی بھیجی جاسکتی ہیں
جانی چاہیے 

• ریزیڈنٹ مشن
• نمائندہ دفتر یا

• متعلقه ADB کاشعبہ یا دفتر

رابطہ معلومات کے لیے ویب سائٹ مالحظہ کیجیے
www.adb.org/contacts

 •  بذریعه ای میل 
disclosure@adb.org

 •  بذریعه فیکس 
+63 2 636 2649

• بذریعه ڈاک 
tinU erusolcsiD dna noitamrofnI cilbuP

snoitaleR lanretxE fo tnemtrapeD
knaB tnempoleveD naisA

ytiC gnoyuladnaM ,eunevA BDA 6
senippilihP ,alinaM orteM 0551

میٹرو منیال، فلپائن

مرحلهADB -1کو اپيل 
 درخواست کنندہ ADBکی داخلی 

  انکشاف عامه کی مشاورتی کمیٹی 
 (PDAC -Public Disclosure

Advisory Committee) 
 کو اپیل کرسکتا ہے۔

پی ڈی اے سی (PDAC) اپیل کی وصولی 
کے بیس (20) ایام کار کے اندر فیصله 

کرتی ہے۔


