OPIC အမႈသည္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း - သက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္
မ်ား အတြက္ လမ္းညႊန္ခ်က္တစ္ရပ္
1. တာဝန္ခံမႈရံုး (Office of Accountability - OA) ဆိုသည္မွာႏွင့္ ၎ကကၽြႏ္ုပ္၏ရပ္ရြာကို မည္သို႔
အကူအညီေပးႏိုင္ပါသနည္း။
သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး၊ ဒေသခံ တိုင္းရင္းသားတို႔အခြင့္အေရးႏွင့္ လုပ္
သားအခြင့္ေရး တို႔အပါဝင္ OPIC - ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ျပီး ျဖစ္ပြားသည့္
ပဋိပကၡမ်ား၊ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုင္ရာ သက္ေရာက္မႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ႐ႈျမင္သည့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို OA မွ ကိုင္
တြယ္ေျဖရွင္ ေပးပါသည္။ အဆိုပါ စိုးရိမ္မႈမ်ားကိုတင္ျပရန္ႏွင့္ ယင္းတို႔အား ေျဖရွင္းရန္ နည္းလမ္းရွာေဖြေရး သက္
ေရာက္မႈရွိသည့္ အမ်ားျပည္သူ အသိုင္းအဝိုင္း (ဥပမာ ရပ္ရြာမ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း လုပ္သားမ်ား) အတြက္ OA က ေနရာ
တစ္ခု ေပးအပ္ထားပါသည္။

2. OA က မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈ အမ်ိဳးအစားကို ပံ့ပိုးထားပါသနည္း။
OA က ဝန္ေဆာင္မႈ ႏွစ္ရပ္ကိုပံ့ပိုးထားပါသည္ - ျပႆနာ -ေျဖရွင္းေရးႏွင့္ ေလးစားလိုက္နာသည့္ သံုးသပ္ခ်က္ တို႔
ျဖစ္သည္။

3. အဆိုပါ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံမွ ကၽြႏု္ပ္မည္သည္ကို ေမွ်ာ္လင့္ႏိုင္ပါသနည္း။
ျပႆနာ - ေျဖရွင္းေရး လုပ္ထံုးအတြက္ OA သည္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဘက္ လက္ခံႏိုင္ေသာပံုစံျဖင့္ ပဋိပကၡကိုေျဖရွင္းရန္
OPIC အမႈသည္မ်ားႏွင့္ စီမံကိန္း - သက္ေရာက္သည့္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစသည့္ အေျခ
အေနမ်ားကို ဖန္တီးရန္ ၾကိဳးပမ္းသြားပါမည္။ စြပ္ဆိုမႈတစ္ခုခုမွာ မွန္ကန္ေၾကာင္းရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ OA
အေနျဖင့္ ဆံုးျဖတ္ေပးသည့္ေနရာတြင္ တာဝန္ယူမည္ မဟုတ္ပါ။
ေလးစာလိုက္နာသည့္သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ သက္ဆိုင္ရာ မူဝါဒမ်ားအား OPIC ၏ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္မႈ
ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ OA က စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးတစ္ရပ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ျပီး အစီရင္ခံသြားမည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ ပါ
ဝင္ႏိုင္သည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္ထားသည့္ စီမံကိန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားအေပၚOPIC ၏ မူဝါဒ အသံုး
ခ်ပံုအား ၎ကမည္သို႔ ခိုင္မာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပံုႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားေပးအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

4. ျပႆနာ - ေျဖရွင္းေရး သို႔မဟုတ္ ေလးစာလိုက္နာသည့္ သံုးသပ္ခ်က္တို႔မွာ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ သင့္
ေလ်ာ္ေၾကာင္းကို ကၽြႏ္ုပ္ မည္သို႔ သိရွိႏိုင္ပါသနည္း။
ဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ ေတာင္းခံမႈမ်ားကို ျပႆနာ - ေျဖရွင္းေရးျဖစ္ေစ ေလးစားလိုက္နာသည့္သံုးသပ္ခ်က္ အျဖစ္
ျဖစ္ေစ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ရပ္လံုးျဖစ္ေစအျဖစ္ ျပဳလုပ္သြားပါမည္။ သင့္အတြက္ မည္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ သင့္ေလ်ာ္

သည္ကို သင္မေသခ်ာ၍ သင့္ေတာင္းခံမႈက ယင္းတို႔အား အေသးစိတ္မေဖာ္ျပႏိုင္လွ်င္ လမ္းညႊန္ခ်က္ရယူရန္ တာ
ဝန္ခံ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးထံသို႔ ဆက္သြယပ
္ ါ။

5. ကၽြႏ္ုပ္ေတာင္းခံမႈကိုထည့္သြင္းရန္ မည္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို ကၽြႏ္ုပ္လိုအပ္ပါသနည္း။
ေတာင္းခံမႈတြင္ေအာက္ပါ အခ်က္အလက္မ်ား ပါဝင္သင့္သည္ •

ေတာင္းခံသူ၏မွတ္ပံုတင္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္။

•

မွတ္ပံုတင္၊ ဆက္သြယ္ရန္အခ်က္အလက္ႏွင့္ ေတာင္းခံသူအတြက္ကိုယ္စားလွယ္ျပဳေပးမည့္သူ တစ္ဦးဦး၏
အေထာက္အထားမ်ား၊ ေတာင္းခံသူအား ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ေၾကာင္း ျပသည့္ကိုယ္စားလွယ္၏ အာဏာႏွင့္ဆိုင္
ေသာ အေထာက္အထား။

•

အေၾကာင္းျပခ်က္ တစ္ခုခုေပးအပ္လွ်က္ တာဝန္ခံရံုးသို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ ေတာင္းခံသူ၏ မွတ္ပံုတင္ႏွင့္/သို႔မ
ဟုတ္ အခ်က္အလက္မ်ားကို သူ/သူမက လွ်ဳိ႔ဝွက္ထားေစျခင္း ရွိ၊ မရွိ။

•

ေတာင္းခံမႈတြင္ ပါရွိသည့္ စီမံကိန္းတည္ေနရာႏွင့္ သေဘာ သဘာဝ၊ စီမံကိန္း စပြန္ဆာေပးသည့္ မွတ္ပံုတင္
(သိရွိထားလွ်င္) ႏွင့္ လက္ရွိ OPIC မွ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံ ျပဳထားသည့္ စီမံကိန္းရွိ၊ မရွိ (သိရွိထားလွ်င္)။

•

စီမံကိန္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္၊ လူမႈေရး၊ လုပ္သား အခြင့္အေရး သို႔မဟုတ္ လူ႔အခြင့္
အေရး အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိ တန္ျပန္ ေဘးဆိုးကိုျဖစ္ေစ ထိခိုက္နစ္နာမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစ႐ႈျမင္သည့္ ေဖာ္ျပ
ခ်က္တစ္ရပ္။

•

ေတာင္းခံသူမွ သင့္ေတာ္သည္ဟုယူဆရသည့္ အေထာက္အထားျပဳ အခ်က္အလက္တစ္ခုခု။

6. ဝန္ေဆာင္မႈကို ကၽြႏ္ုပ္မည္သုိ႔ ေတာင္းခံႏိုင္ပါသနည္း။
သင့္အတြက္ အဆင္အေျပဆံုးအရာေပၚမူတည္ျပီး ေတာင္းခံမႈ စာတစ္ရပ္တင္ျပရန္ သင့္တြင္ ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာ
ရွိပါသည္။ သင့္ေတာင္းခံစာကို အဂၤလိပ္ဘာသာစကားျဖင့္ျဖစ္ေစ သင့္မိခင္ဘာသာစကားျဖင့္ျဖစ္ေစ ေတာင္းခံႏိုင္
သည္။
•

အထက္ပါ အခ်က္အလက္ကို အီးေမးလ္ စာကိုယ္တြင္ ထည့္သြင္းျပီး အီးေမးလ္ကို
accountability@opic.gov ထံသို႔ ေပးပို႔ပါ။

•

ေအာက္ပါ ေဖာင္ပံုစံမ်ား(Request Form for Affected Parties or Their Representatives) ကိုျဖည့္စြက္
ျပီး accountability@opic.gov ထံသို႔ တြဲဖိုင္ပံုစံျဖင့္ ေပးပို႔ပါ။

•

အထက္ပါ အခ်က္အလက္ပါသည့္ စာတစ္ေစာင္ကို စာတိုက္၊ ဖက္စ္၊ သို႔မဟုတ္ လူကိုယ္တိုင္ျဖင့္ ေပးပို႔ႏိုင္ပါ
သည္။

OA အား ဆက္သြယ္ရမည့္ အခ်က္အလက္မွာ Director, Office of Accountability
Overseas Private Investment Corporation
1100 New York Avenue, NW
Washington, DC 20527 USA
Tel 1-202-357-3910
Fax 1-202-408-5133
E-mail: accountability@opic.gov

7. ကၽြႏ္ုပ္၏ေတာင္းခံမႈမွာ အရည္အခ်င္း ျပည့္၊ မျပည့္ကို OA က မည္သို႔ ဆံုးျဖတ္သြားမည္နည္း။
ေအာက္ပါ စံအမွတ္မ်ားႏွင့္အညီ သင့္ေတာင္းခံမႈကို OA က အကဲျဖတ္စိစစ္သြားမည္ •

ေတာင္းခံမႈက အရည္အခ်င္းျပည့္မီလွ်င္ ( OPIC -ေက်ာက္ေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ စီမံကိန္းေသာ္လည္း
ေကာင္း OPIC - ေက်ာက္ေထာက္ေနာက္ခံျပဳသည့္ စီမံကိန္းတစ္ခုရွိ လုပ္သားမ်ားေၾကာင့္ ေသာ္လည္း
ေကာင္း သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ သို႔မဟုတ္ သက္ေရာက္မႈ ရွိႏိုင္ေခ်ရွိသည့္ တစ္သီးပုဂၢလ၊ အုပ္စု၊ ရပ္ရြာ၊ သို႔မ
ဟုတ္ အျခားပါတီ)

•

ေတာင္းခံသူမ်ားအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးဦးသည္ သူ/သူမ ကိုယ္စားျပဳ ေပးသည့္သူမ်ားမွာ မည္သူမည္
ဝါျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ OPIC သို႔ ေပးအပ္ထားသည့္ကိုယ္စားလွယ္ အာဏာအတြက္ အေထာက္အထားကို အတိ
အလင္း ရွင္းရွင္းလင္းလင္း တင္ျပႏိုင္လွ်င္ -

•

စီမံကိန္းႏွင့္ လက္ရွိတြင္ OPIC တို႔က ဘ႑ာေရး ဆက္ႏြယ္မႈမ်ား ရွိသည္ျဖစ္ေစ၊ မရွိသည္ျဖစ္ေစ။

•

ေတာင္းခံမႈတြင္ ကုန္ပစၥည္း၊ တိုက္ရိုက္ သို႔မဟုတ္ တန္ျပန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈျဖစ္ေစ၊ ေဘးအႏၱရာယ္ျဖစ္
ေစ ပါဝင္ခဲ့သည့္အခါႏွင့္ -

•

စီမံကိန္းႏွင့္စြပ္ဆိုထားသည့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားအၾကားတြင္ ယုတၱိတန္သည့္ ဆက္ႏြယ္ေရးရွိခဲ့သည့္
အခါ။

8. ေတာင္းခံမႈတင္ျပျပီးေနာက္ မည္သို႔ ဆက္ျဖစ္မည္နည္း။
OA သည္ သင့္ေတာင္းခံမႈကိုရရွိေၾကာင္း သင့္ထံ အသိေပးသြားမည္ျဖစ္ျပီး သင့္ေတာင္းခံမႈမွာ အရည္အခ်င္းျပည့္၊
မျပည့္ အေၾကာင္းကိုလည္း သင့္ထံ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္။ သင့္ေတာင္းခံမႈမွာ အရည္အခ်င္း မျပည့္လွ်င္ သင့္
ေတာ္သည္အ
့ ဆင့္မ်ားကိုဆံုးျဖတ္ရန္ OA သည္ စီမံကိန္း ေနရာသို႔သြားေရာက္ ေလ့လာမည္။ သင့္ေတာင္းခံမႈမွာ
အရည္အခ်င္း မျပည့္လွ်င္ - မျပည့္ရသည့္ အေၾကာင္းရင္းကို OA က သင့္ထံသို႔ အေၾကာင္းၾကားသြားမည္ျဖစ္ျပီး
သင့္စိုးရိမ္မႈမ်ားအား ေျဖရွင္းႏိုင္သည့္ အျခားနည္းလမ္းမ်ားကို အၾကံျပဳသြားမည္။ ဥပမာ OPIC စီမံကိန္း အခ်ိဳ ့
အတြက္ နစ္နာေၾကးေပးေခ်သည့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းကို ဖြဲ႔စည္းသြားမည္။

9. လွိ်ဳ ႔ဝွက္ အခ်က္အလက္ကို OA က မည္သို႔ ထားရွိသြားမည္နည္း။
ေယဘုယ်အားျဖင့္ QA သည္ ၎၏လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားတြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိရန္ ၾကိဳးပမ္းပါသည္။ အတိ
အလင္း ေတာင္းခံမႈလုပ္သည့္အခါ၊ OA သည္ မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အမည္ဝွက္ထားလိုသည့္ေတာင္းခံသူ၏
အမည္နာမ၊ လုပ္ငန္းပိုင္ဆိုင္မႈအေၾကာင္း အခ်က္အလက္ႏွင့္ အျခားလွ်ိဳ ႔ဝွက္ထားရမည့္အခ်က္အလက္မွန္သမွ်ကို
ထိန္းသိမ္းသြားမည္။ OA သည္ အမည္ဝွက္ျဖင့္ ဝန္ေဆာင္မႈေတာင္းခံျခင္းကို လက္မခံပါ။

10. QA ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထံ မည္သည့္အေျခအေနမ်ားကို ျခြင္းခ်န္ ထားပါသနည္း။
OA သည္ အရည္အခ်င္း မျပည့္မီေသာ ေတာင္းခံသူမ်ားမွျဖစ္ေစ သတ္မွတ္ထားသည့္ အခ်က္အလက္ မပါဝင္သည့္
ေတာင္းခံမႈကိုျဖစ္ေစ ေတာင္းခံမႈကို လက္ခံမည္ မဟုတ္ေပ။ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈ သို႔မဟုတ္ အျခား ရာဇဝတ္မႈမ်ား၊
စီးပြားျဖစ္/စာခ်ဳပ္စာတမ္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ျပႆနာမ်ား၊ သို႔မဟုတ္ ထိခိုက္နစ္နာမႈကိုတားဆီးရန္ OPIC မူဝါဒမ်ား
ကို သင့္ေလ်ာ္စြာ မက်င့္သံုးမႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ စိုးရိမ္မႈမ်ားကို OA ကမေျဖရွင္းေပးပါ။
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