
UYĞUNLUĞUN YOXLANILMASI ÜÇÜN MÜRACİƏT FORMASI  

 

Aşağıda göstərilmiş forma boşluqları doldurmaqla AİB tərəfindən öz əməliyyat prosedurları və 
qaydaların riayət etməsini müəyyən etmək üçün Uyğunluğun Yoxlanılması Komissiyasına (UYK) 
müraciət məktubunun nümunəsidir. Bu nümunənin tam surətini təsvir etmək zəruri deyil, lakin 
məktubun nümunəsində isnad olunan bütün məlumatı daxil edəcəyiniz təqdirdə UYK sizin 
müraciətinizin məqbul olunmasını tezliklə müəyyən edəcək və bu da həmin müraciətə baxmaq 
üçün qeydiyyat işlərinin sürətləndirilməsinə səbəb olacaqdır. Siz məlumatların bir hissəsini bəlkə 
də artıq  AİB-də Layihələrin Xüsusi Sürətləndiricisinə təqdim etmisiniz, əgər belədirsə siz 
sadəcə olaraq həmin məlumatları burada da təkrarlaya bilərsiniz.  Siz məlumatları mümkün 
qədər tam və ətraflı təqdim etməlisiniz.  
 
Həmçinin, əgər mümkündürsə AİB tərəfindən hansı qaydaların və prosedurların pozulmasını 
göstərməyinizi xahiş edirik, lakin bu məcburi xarakter daşımır.  
 
 

 
 
Müraciətin tarixi: _________  
 
Kim: Katiblik, Uyğunluğun Yoxlanılması Komissiyası  

Asiya İnkişaf Bankı  
6 ADB Avenue  
Mandaluyong City 1550  
Filippin  
Tel: +632 632 4149  
Faks: +632 636 2088  
Email: crp@adb.org  
 

Hörmətli Katib:  
 
Biz, bu məktubu imza edənlər, AİB-in [AİB-in LAYİHƏSİNİN ADINI DAXİL EDİN] Layihəsinin 
("Layihə") təsirinə məruz qalan [YAŞAYIŞ YERİNİ GÖSTƏRİN] ərazidə yaşayırıq.  
 
AİB-in bu layihə ilə bağlı öz əməliyyat qaydaları və prosedurlarına riayət etməsini araşdırmaq 
məqsədilə Uyğunluğun Yoxlanılması Komissiyası (UYK) tərəfindən bizə köməklik göstərilməsini 
xahiş edirik. Biz bilirik ki, UYK ilk növbədə bizim müraciətimizin doğruluğunu müəyyən etməlidir.  
 
Biz inanırıq ki, AİB xüsusilə aşağıda göstərilənlərlə bağlı öz qayda və prosedurlarına riayət 
etməmişdir: [POZULMASI EHTİMAL OLUNAN AİB-in QAYDA PROSEDURLARININ 
SİYAHISINI DAXİL EDİN]_____________________________________. 
 
Bu qayda və prosedurlara AİB tərəfindən riayət olunmaması səbəbindən biz aşağıdakı zərərlərə 
və təhlükələrə məruz qalmışıq, yaxud məruz qala bilərik:   [AİB-in QAYDALARA RİAYƏT 
ETMƏMƏSİ NƏTİCƏSİNDƏ YARANMIŞ ZƏRƏR VƏ TƏHLÜKƏLƏR]___________________.  
 
Biz zərərlərin AİB tərəfindən aşağıdakı qaydada aradan qaldırılımasını arzu edirik: 
___________________________________________________________________________. 
 
Biz əvvəl öz narahatlıqlarımızı AİB-in heyətinə və AİB-də Layihələrin Xüsusi Sürətləndiricisinə 
bildirmişdik. Baş verənlərin qısaca olaraq təsviri belədir:______________________________.  



 
Biz UYK-dan AİB-in öz əməliyyat qaydaları və prosedurlarına riayət etməməsi ilə bağlı 
araşdırma aparmasını xahiş edirik, çünki [biz hesab edirik ki, problemlərin həll olunması üçün 
cəhdlər məqsədyönlü olmamışdır] YAXUD [biz hələ də hesab edirik ki, AİB tərəfindən 
qaydaların pozulması məsələləri davam edir] YAXUD [aşağıdakı səbəblərə görə biz yoxlama 
prosedurlarının nəticələrindən razı deyilik:  AİB-lə aparılmış məsləhətləşmə nəticələrinin 
qənaətbəxş olmaması ilə bağlı səbəbləri göstərin]  
 
Yuxarıda qeyd olunmuş məlumata əlavə olaraq, qayda pozuntuları ilə bağlı bizim müraciətimizin 
qiymətləndirilməsinə kömək edəcək digər sənədlər də mövcuddur. Həmin sənədlərin və onların 
mənbələrinin siyahısnı əlavə edirik.  
 
Bizim adlarımız, ünvanlarımız və əlaqə məlumatlarımız aşağıda göstərilmişdir:  
 
 

_________________________  _________________________ 
İmza      İmza 
 

[Hər bir şəxsin ünvanı, telefon və faks nömrələri]  
 
 
(Əgər müraciət edənlər hər hansı birliyi, yaxud digər qrupları təmsil edirsə, xahiş edirik 
aşağıdakı mətni əlavə edəsiniz). 
 
Biz, _______________________________ (nümayəndələrin adları), yüxarıda adları göstərilmiş 
şəsxləri təmsil edirik. Xahiş edirik aşağıdakı məlumatlara əsasən bizimlə əlaqə saxlayasınız:  
 
Adı, Vəzifəsi  və Təşkilatı mənsubiyyəti: 
Ünvan:  
Əlavə əlaqə məlumatları: 


