آفس آف اکاؤنٹیبیلیٹی کے سلسلے میں شہریوں کے لئے ہدایت نامہ
 .1آفس آف اکاؤنٹیبیلیٹی ( او اے) کیا ہے؟
او اے ،امریکی حکومت کے ترقیاتی مالیات کے ادارے اورسیز پرائیویٹ انویسٹمینٹ کارپوریشن (او پی آئی سی) کے
تحت ایک آزاد دفتر ہے۔ او اے کا مشن او پی آئی سی  -سے تعاون یافتہ پروجیکٹس کے ذریعہ متاثر ہوئے افراد کی
ماحولیاتی یا سماجی تشویشات کو سننا اور انہیں حل کرنا ہے۔ اگر آپ یا آپ کی کمیونٹی کے دیگر افراد کو ماحولیاتی
معیار ،انسانی حقوق ،مقامی افراد کے حقوق ،یا او پی آئی سی  -سے تعاون یافتہ پروجیکٹ کے مزدوروں کے حقوق سے
متعلق تشویشات ہوں ،تو آپ او اے سے سروس کی درخواست کر سکتے ہیں۔ او اے کا مقصد متاثرہ مستفیدین (جیسے
مقامی کمیونٹیز اور پروجیکٹ کے کارکنوں) کے لیے ایک فورم فراہم کرنا ہے تاکہ وہ اپنی تشویشات پیش کرسکیں اور
ان کا حل پاسکیں ،اور اس طرح یہ پروجیکٹ کے نتائج میں مثبت کردار ادا کرے۔
 .2او اے میری کس طرح مدد کرسکتا ہے؟
او اے دو خدمات فراہم کرتا ہے  --مسائل کا حل اور تعمیل کا جائزہ۔
مسائل کا حل :اواے متاثرہ کمیونٹیز یا کارکنوں اور او پی آئی سی کالئنٹ کو باہمی قابل قبول طریقے پر تنازعات کو حل
کرنے میں مدد کرنے کی کوشش کرے گا۔ او اے تنازعات سے وابستہ کسی الزامات پر غیر جانبدار رہتا ہے۔ اواے عام
طور پر مسائل کے حل کی پیشکش اس وقت کرتا ہے جب تنازعہ کو حل کرنے کی مقامی کوششیں ناکام ہوچکی ہوں۔
تعمیل کا جائزہ :او اے ،او پی آئی سی کی متعلقہ ماحولیاتی اور سماجی پالیسیوں کے نفاذ کی تفتیش کرے گا اور اس کی
رپورٹ دے گا۔ رپورٹ میں ایسے طریقے تجویز کیے جاسکتے ہیں جن کے ذریعہ او پی آئی سی زیر بحث پروجیکٹ یا
مستقبل کے پروجیکٹوں کے لیے اپنی پالیسیوں کے اطالق میں بہتری ال سکتی ہے۔
 .3میں سروس کی درخواست کیسے کروں؟
آپ مختلف طریقوں سے تحریری درخواست دے سکتے ہیں۔ برائے مہربانی آسان ترین طریقہ کا انتخاب کریں۔ آپ اپنی
درخواس ت انگریزی یا اپنی مادری زبان میں تحریر کرسکتے ہیں۔




آپ ایک  accountability@opic.govکے پتے پر ای میل کے متن میں ضروری معلومات شامل کرکے ای
میل بھیج سکتے ہیں۔
آپ یہ فارم پُر کرسکتے ہیں ( درخواست فارم برائے متاثرہ فریقین یا ان کے نمائندے) اور اسے ای میل میں
منسلک کرکے اس پتے پر بھیج سکتے ہیںaccountability@opic.gov ۔
آپ ڈاک ،فیکس یا دستی ترسیل کے ذریعہ ایک خط بھی بھیج سکتے ہیں۔

اواے کی رابطہ تفصیالت:
Director, Office of Accountability
Overseas Private Investment Corporation
1100 New York Avenue, NW
Washington, DC 20527 USA
ﮢﯿﻠﯿﻔﻮن 3910-357-202-1
ﻓﯿﮑﺲ 5133-408-202-1
ای ﻣﯿﻞwilliam.kennedy@opic.gov ,accountability@opic.gov :

 .4مجھے اپنی درخواست میں کیا معلومات شامل کرنی ہوگی؟
درخواست میں درج ذیل معلومات شامل ہونی چاہیئے:








آپ یا درخواست گزار دیگر افراد کی شناختی اور رابطہ کی معلومات۔
آپ کی جانب سے کام کرنے والے کسی نمائندہ کی شناختی اور رابطہ کی معلومات ،اور نمائندہ کے ذریعہ آپ
کی نمائندگی کرنے کا مجاز ہونے کا ثبوت۔
آیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی شناخت کو آفس آف اکاؤنٹیبیلیٹی ذریعہ خفیہ رکھا جائے ،اس کی وجہ بھی بیان
کریں۔
پروجیکٹ کی نوعیت اور مقام جو تنازعہ سے متعلق ہے اور اگر معلوم ہو تو ،پروجیکٹ تیار کرنے والی کمپنی
کا نام۔
منصوبے سے وابستہ مبینہ نقصان یاماحولیاتی ،سماجی ،کارکنوں کے حقوق یا انسانی حقوق پر ہونے والے
منفی اثرات کے خطرے کی تفصیالت۔
( صرف مسائل کے حل کی خدمت سے متعلق درخواست کے لیے) اس بات کا ثبوت کہ مسئلہ کے حل کی سابقہ
کوششیں ناکام رہی ہیں۔
اس کے عالوہ اور کوئی معلومات جو آپ مناسب سمجھتے ہوں۔

اواے درخواست کرنے یا مطلوبہ معلومات کے سلسلے میں آپ کے کسی بھی سوال کا جواب دے گا۔
 .5او اے اس امر کا فیصلہ کیسے کرے گا کہ میری درخواست اہل ہے؟
یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ آیا آپ کی درخواست اہل ہے ،او اے درج ذیل باتوں پر غور کرے گا:




کیا آپ نے مذکورہ باال تمام مطلوبہ معلومات فراہم کی ہے؟
کیا آپ درخواست کرنے کے اہل ہیں؟
کیا متعلقہ پروجیکٹ فی الحال او پی آئی سی سے تعاون یافتہ ہے یا جلد ہی تعاون حاصل کرے گا؟

او اے مبینہ بدعنوانی یا دیگر مجرمانہ سرگرمیوں سے متعلق درخواستوں ،یا ان درخواستوں کا کا ازالہ نہیں کرتا ہے جو
تجارتی /معاہدہ جاتی مسائل یا نقصان کو روکنے میں او پی آئی سی پالیسیوں کی مناسبت سے متعلق ہوں۔ او اے ایسے
درخواست گزاروں کی شناخت ظاہر نہیں کرے گا جو ایسا کرنا چاہتے ہوں ،نہ ہی وہ مالکانہ حقوق کی کاروباری
معلومات ،اور دیگر غیر عوامی معلومات کا افشا کرے گا۔ اواے سروس کے لیے گمنام درخواستیں قبول نہیں کرتا ہے۔
 .6درخواست جمع کرانے کے بعد کیا ہوتا ہے؟
اواے آپ کو ،عموما ً  5کاروباری دنوں میں مطلع کرے گا کہ آپ کی درخواست موصول ہوئی ہے۔ اواے آپ کو  20دنوں
کے اندر وصولی کی رسید کے ساتھ اس بات سے بھی آگاہ کرےگا کہ آیا آپ کی درخواست اہل ہے۔ اگر آپ کی
درخواست نامکمل ہے ،تو اواے آپ سے مطلوبہ معلومات کے لیے رابطہ کرے گا۔
اگر آپ کی درخواست اہل ہوئی ،تو اواے آپ اور دیگر فریقین سے مالقات کرے گا تاکہ آئندہ مناسب اقدامات کا تعین کیا
جاسکے۔ خاص طور پر ،اواے آپ کو ہر سروس کی خصوصیات سمجھنے میں مدد کرے گا۔ اس کے بعد ،آپ یہ فیصلہ
کرسکیں گے کہ کون سی سروس آپ کی تشویشات کے ازالے میں بہتر مددگار ہوسکتی ہے۔
اگر آپ کی درخواست اہل نہیں ہے ،تو اواے آپ کو مطلع کرے گا ،اس کی نااہلی کا سبب بیان کرے گا اور آپ کی
تشویشات کے ازالے کے دیگر طریقے تجویز کرے گا۔

7۔ اواے کی کارروائی کے بقیہ اقدامات کیا ہیں؟
ایک بار جب اوے کے لئے مسئلہ کے حل ،تعمیل کا جائزہ یا باری  -باری دونوں سروسز فراہم کرانے کا فیصلہ ہو جاتا
ہے ،تو اوے یہ سروسز واضح اور شفاف طریقے سے فراہم کرے گا۔ ہرایک سروس کا اپنا مخصوص طریقہ کار ہے۔
اواے کی سروسز اور کارروائیوں سے متعلق مزید تفصیالت یہاں [ ]se u ecArP AOدستیاب ہے۔

