
میری درخواست برائے جائزۂ تعمیل کا کیا ہوگا؟

تعمیل  جائزۂ  میں  سائٹ  ویب  اپنی  پہلے  سے  سب  پینل   1 .
کے لیے آپ کے گروپ کی درخواست کا اندراج کر کے 
کے  آپ  اندر  کے  دن   7 سے  وصولیابی  کی  درخواست 
اور اس کی اطالع  ارسال کرتا ہے  نامہ  گروپ کو رسید 

ADBکے بورڈ آف ڈائرکٹرز کو دیتا ہے۔

اس کے بعد پینل یہ فیصلہ کرے گا کہ کیا آپ کی درخواست  2 .
اندراج  اہل ہے اور درخواست کے  جائزۂ تعمیل کے لیے 
سے 14 دن کے اندر اپنے نتائج اور سفارشات پیش کرتا 
کی  فیسیلیٹیٹر  پروجیکٹ  اسپیشل  گروپ  کا  آپ  )اگر  ہے 
طرف سے درخواست مسترد ہونے کے بعد جائزۂ تعمیل کی 

درخواست داخل کرے تو یہ مدت21  دن ہوگی(۔ 

کی  سفارشات  کی  پینل  ڈائرکٹرز  آف  بورڈ  بعد  کے  اس  3 .
وصولیابی سے 21 دن کے اندر یہ فیصلہ کرے گا تاکہ کیا 
آپ کی درخواست تمام اہلیتی شرائط کی تکمیل کرتی ہے 
اور اگر ایسا ہے تو بورڈ جائزۂ تعمیل کی اجازت دے گا۔ 

پینل اپنے جائزے کا آغاز کرے گا اور بورڈ کی اجازت کے  4 .
14 دن کے اندر آگے کارروائی کرنے، تفتیش/مقامات کے 
دینے،  انجام  انٹرویوز  معائنے/پروجیکٹ کے شرکاء سے 
مسودہ رپورٹ جاری کرنے اور رائے زنی کے لیے آپ 
لیے  پیش کرنے کے  کو  انتظامیہ   ADB اور  کے گروپ 

شرائط حوالہ اور تخمینی مدت کا خاکہ جاری کرے گا۔ 

تبصرے،  کی طرف سے   5 .ADB اور  کی طرف سے  آپ 
پینل اصالح  اندر  14 دن کے  ہونے سے  جوابات وصول 
رپورٹ  حتمی  اپنی  ہمراہ  کے  سفارشات  کی  کارروائیوں 

بورڈ کو پیش کرے گا۔ 

اس کے بعد پینل کی حتمی رپورٹ وصول ہونے سے 21. 6 
دن کے اندر بورڈ آخری فیصلہ کرے گا۔ 

اس کے بعد پینل کم از کم 5. 7 سال تک بورڈ کے منظور کردہ 
اصالحی اقدامات کے نفاذ کی نگرانی کرتا ہے تاکہ یہ یقینی 

بنایا جا سکے کہ ان پر ADB نے بر وقت عمل کیا ہے۔

کمپالئنس ریویو پینل

  رسدین لوبیس
صدر نشین

آنٹونیو ال وینا
جز وقتی ممبر

  اینی ڈیرویٹیری
جز وقتی ممبر

اگر آپ مرحلہ مشاورت کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہوں تو براہ 
کرم مندرجہ ذیل سے رابطہ کریں:

اسپیشل پروجیکٹ فیسیلیٹیٹر  
Asian Development Bank  

6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines  

ٹیلی فون 4825 632 2 63+   
فیکس 2490 636 2 63+   

spf@adb.org  
www.adb.org/spf  

جائزۂ تعمیل کے مرحلے سے متعلق مزید معلومات کے لیے براہ کرم 
مندرجہ ذیل سے رابطہ کریں:

سکریٹری، کمپالئنس ریویو پینل  
Asian Development Bank  

6 ADB Avenue, Mandaluyong City  
1550 Metro Manila, Philippines  

ٹیلی فون 4149 632 2 63+   
فیکس 2088 636 2 63+   

spf@adb.org  
www.compliance.adb.org  

ADB سے متعلق مزید معلومات کے لیے  www.adb.orgدیکھیں

جائزۂ تعمیل

اے ڈی بی )ADB( کا نظام جواب دہی کیا ہے؟

سال 2003 میں ایشین ڈولپمنٹ بینک )ADB( انسپیکشن فنکشن کو 
تبدیل کرنے اور ایک ایسا آزادانہ فورم فراہم کرنے کے لیے نظام 
والے  چلنے  سے  مدد  کی   ADB میں  جس  کیا  وضع  دہی   جواب 
پروجیکٹوں سے متاثر افراد اپنے مسائل کو سامنے ال کر انہیں حل 
کر سکیں اور ADB کی اپنی عملی پالیسیوں اور ضابطوں کی مبینہ 
ہیں:  مرحلے  دو  کے  نظام  اس  سکیں۔  دے  اطالع  کی  تعمیل  عدم 

مشاورت کا مرحلہ اور جائزۂ تعمیل کا مرحلہ۔

نظام جواب دہی

ایشین ڈولپمنٹ بینک

ایشین ڈولپمنٹ بینک
ریویوکمپالئنس

پینل



جائزۂ تعمیل کیا ہے؟

جائزۂ تعمیل کا مرحلہ اس نظام کا دوسرا مرحلہ ہے۔ جائزۂ تعمیل 
ADB کی مدد سے چلنے والے پروجیکٹ کی تشکیل، تیاری اور 
نفاذ کے دوران ADB کی اپنی عملی پالیسیوں اور ضابطوں کی عدم 
تعمیل کی اطالعات کی تفتیش کا عمل ہے۔ اس عمل کا اطالق پبلک 
اور پرائیویٹ سیکٹران پروجیکٹوں پر ہوتا ہے جن کی مالی اعانت  
ADBنے کی ہو۔ جائزۂ تعمیل کے مرحلے کی نگرانی خود مختار 

کمپالئنس ریویو پینل کر رہا ہے۔

اس سے پہلے کہ آپ کا گروپ جائزۂ تعمیل کی درخواست داخل 
فیسیلیٹیٹر  پروجیکٹ  اسپیشل  پہلے  سے  سب  الزمًا  کو  آپ  کرے 
تکمیل  کی  مرحلے  مشاورت کے  کرا کے  درج  پاس شکایت  کے 
کرنی چاہیے۔ مزید معلومات کے لیے مشاورت مرحلہ کا ویب سائٹ 

www.adb.org/spf دیکھیں۔

کمپالئنس ریویو پینل کیا ہے؟

تقرر   کا  جس  ہے  مجلس  مختار  خود  ایک  پینل  ریویو  کمپالئنس 
ADB کے بورڈ آف ڈائرکٹرز نے کیا ہے۔ یہ پینل تین ممبران پر 
مشتمل ہے—ایک کل وقتی صدر نشین اور دو جز وقتی ممبران۔ 
پینل کے دو ممبران ADB کے ممبر ممالک سے ہوتے ہیں اور ان 
میں سے ایک کا تعلق ترقی پذیر ممبر ملک سے ہونا چاہیے۔ پینل 
ADB کے غیر عالقائی ممبر ملک  انتخاب  کا  تیسرے ممبر  کے 

سے کیا جاتا ہے۔

کمپالئنس ریویو کی درخواست کون کر سکتا ہے؟

اگر آپ اور آپ کی بستی یا گاؤں کے دیگر افراد یہ محسوس کرتے 
ہوں کہ آپ ADB کی مدد سے چلنے والے کسی پروجیکٹ کی وجہ 

سے تکلیف میں ہیں یا آپ کو تکلیف ہوگی اور یہ کہ اس تکلیف کا 
سبب اپنے پروجیکٹوں کی تشکیل، ترتیب اور/یا نفاذ میں اپنی عملی 
پالیسیوں اور ضابطوں کی ADB کی عدم تعمیل ہے تو آپ پینل کی 

طرف سے جائزۂ تعمیل کی درخواست پیش کر سکتے ہیں۔

کمپالئنس ریویو پینل ADB کے بورڈ آف 
ڈائرکٹرز کی طرف سے مقرر کی گئی ایک 

خود مختار مجلس ہے۔

جائزۂ تعمیل کی درخواست کم از کم ان دو افراد کے گروپ کی 
طرف سے دی جا سکتی ہے جو یا تو اس عالقے میں یا عالقہ 

سے متصل مقام پر رہتے رہے ہیں جہاں ADBکی مدد سے چلنے 
واال پروجیکٹ واقع ہو۔ یا جائزۂ تعمیل کی درخواست آپ کے 

گروپ کی طرف سے کوئی مقامی نمائندہ داخل کر سکتا ہے یا آپ 
کی بستی یا گاؤں کے باہر کوئی دیگر نمائندہ داخل کر سکتا ہے 

جسے باضابطہ آپ کے گروپ کا ایجنٹ مقرر کیا گیا ہو۔
ایسے خصوصی معامالت میں جہاں ADBکی عملی پالیسیوں اور 
ضابطوں کی سنگین طور پر خالف ورزی ہوئی ہو تو ADBکے 
بورڈ آف ڈائرکٹرز کا کوئی ایک یا زیادہ ممبران کمپالئنس ریویو 

کے لیے درخواست داخل کر سکتے ہیں۔

کوئی درخواست جائزۂ تعمیل کی اہل ہوتی ہے اگر وہ پینل کے 
عملی ضابطوں )www.compliance.adb.org پر دستیاب( 

میں مذکورہ استثنائی زمروں میں نہیں آتی۔

جائزۂ تعمیل کی درخواست
جائزۂ تعمیل کی درخواست میں مندرجہ ذیل معلومات شامل ہونی چاہئیں:

	 آپ کے گروپ اور/یا آپ کے گروپ کے نمائندے کے نام، پتے 
اور رابطے کی دیگر معلومات؛

	 کیا آپ کا گروپ آپ کی شناختوں کو خفیہ رکھنا چاہتا ہے اور 
اس کا سبب )اسباب( کیا ہے/ہیں؛

	 اگر آپ کسی متاثر گروپ کی نمائندگی کر رہے ہیں تو ان کی 
نمائندگی کے اختیار کا ثبوت شامل کریں؛

	 اس نقصان یا تکلیف کی تفصیل جس کا آپ کو یا آپ گروپ کو 
تجربہ ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے؛

اگر آپ اور آپ کی بستی یا گاؤں کے دیگر 
افراد یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ تکلیف 
میں ہیں... تو آپ اور دیگر افراد پینل کی 

طرف سے جائزۂ تعمیل کے لیے درخواست 
دے سکتے ہیں۔

ADB	  کی مدد سے چلنے والے پروجیکٹ کا نام اور مقام؛
وہ نتیجہ یا تدابیر آپ کے گروپ کے خیال میں ADB	  کو فراہم 

کرنی چاہئیں؛

	 آپ کی شکایت سب سے پہلے اسپیشل پروجیکٹ فیسیلیٹیٹر کے 
پاس النے کے لیے آپ کے گروپ کی کوششوں کے نتائج کی 

وضاحتیں؛

	 اگر اسپیشل پروجیکٹ فیسیلیٹیٹر نے آپ کی درخواست مسترد 
کر دی ہو تو اس کی وضاحت کہ آپ کا گروپ جائزۂ تعمیل کی 

درخواست کیوں داخل کر رہا ہے؛

	 اگر مذکورہ باال میں سے کوئی معلومات فراہم نہ کی جا سکے 
تو اس کے اسباب؛ اور

	 تائیدی دستاویزات کے ہمراہ ایسے کوئی دیگر امور یا حقائق جو 
آپ اپنے گروپ کی درخواست کے لیے موزوں سمجھتے ہوں۔

آپ کی جائزۂ تعمیل کی درخواست انگریزی یا ADB کے ترقی پذیر 
ممبر ممالک کی کسی سرکاری یا قومی زبان میں داخل کی جا سکتی 
ہے۔ اگر درخواست انگریزی کے عالوہ کسی زبان میں داخل کی 
گئی ہے تو پینل کو  اس کے ترجمے کے لیے اضافی وقت درکار 
پینل درخواست  تو  ایسا کرنے کی درخواست کی جائے  اگر  ہوگا۔ 
کنندگان کی شناختوں کو خفیہ رکھے گا لیکن پینل نام کے بغیر داخل 

کی گئی درخواستیں قبول نہیں کرے گا۔  

شکایت مندرجہ ذیل پتے پر ارسال یا ای میل کریں:
سکریٹری، کمپالئنس ریویو پینل

Asian Development Bank
6 ADB Avenue, Mandaluyong City 

1550 Metro Manila, Philippines
ٹیلی فون 4149 632 2 63+ 

فیکس 2088 636 2 63+ 
crp@adb.org

اگر آپ اپنا مراسلہ یا اپنی درخواست فیکس یا ای میل کے ذریعے داخل 
کرتے ہیں تو آپ کو اصل کاپی بھی مندرجہ باال پتے پر ارسال کرنی چاہیے۔ 
 ADB آپ اپنا مراسلہ یا اپنی درخواست ذاتی طور پر بھی  منیال، فلپائنز میں
کے صدر دفتر یا  ADBکے کسی ریزیڈنٹ/ عالقائی مشن یا نمائندہ دفتر 
www.adb.org/About/contact پتہ اور رابطے کی دیگر معلومات( 

.asp پر دیکھی جا سکتی ہیں( کو بھی پہنچا سکتے ہیں۔


