
СƏЙКЕСТІКТІ ШОЛУ ӨТКІЗУГЕ ТИПТІК САУАЛ 
 
 
 

Төменде Сəйкестікті шолу тобының типтік хаты (ағылшынша  қысқа - CRP) беріліп отыр, бос 
орындарға АДБ өзінің операциялық саясаты мен рəсімдерін орындағанын анықтау үшін  
Сəйкестікті шолу өткізу тобына сауал жолдауға қажетті ақпаратты қосу керек. Осы типтік 
хатты көшірмелеудің қажеті жоқ, бірақ егер де Сіз осы типтік хатта аталған ақпаратты 
берсеңіз,  ол  Сəйкестікті шолу тобына Сіздің сауалыңыздың заңдылығын тез арада  
анықтап, дер кезінде сəйкестікті шолуды өткізуді тіркеуді жеделдетеді. Мүмкін, Сіз 
ақпараттың белгілі бір бөлігін АДБ-ның Арнайы делдалына берген боларсыз, ондай 
жағдайда осы жерде сол ақпаратты тек қана қайталауыңызға болады. Сіз мейлінше жан-
жақты жəне нақты ақпарат беруге тиістісіз. 
 
Сонымен бірге, егер мүмкін болса,  Сіздің  пікіріңізше, АДБ қандай нақты операциялық 
саясат пен рəсімді бұзғанын көрсетуіңізге болады, бірақ ол міндетті емес. 
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Құрметті Хатшы: 
 
 
Біз, осы хатқа қол қоюшылар, АДБ-ның {ЖОБАНЫҢ АТЫН КӨРСЕТУ} ( одан əрі «жоба») 
жобасына  қатысы бар  {МЕКЕН-ЖАЙДЫ 
КӨРСЕТУ}______________________________________тұрамыз. 
 
Біз Сəйкестікті шолу тобын (CRP) АДБ өз операциялық саясаты мен рəсімдерін орындағаны 
туралы тексеру жүргізіп,  көмектесуді сұраймыз. Біз Сəйкестікті шолу тобының  алдымен 
сауалымыздың заңдылығын анықтауы қажет екендігін түсінеміз. 
 
Біз АДБ мыналарға қатысты {АДБ-НЫҢ ШАМАМЕН БҰЗҒАН ОПЕРАЦИЯЛЫҚ САЯСАТЫ 
МЕН РƏСІМДЕРІНІҢ ТІЗІМІН ҚОСУ КЕРЕК} _____________________________________ 
өз операциялық саясаты мен рəсімдерін орындамады деп есептейміз. 
 
АДБ-ның осы операциялық саясат пен рəсімдерді орындамауының арқасында біз зиян 
шектік, немесе  төменде көрсетіліп отырғандай қиянат шегуіміз немесе залал, шығын 
көруіміз мүмкін: ______________________________________{АДБ-НЫҢ ЖОҒАРЫДА 
АТАЛҒАН САЯСАТЫН ОРЫНДАМАУЫНЫҢ АРҚАСЫНДА  БОЛҒАН/БОЛУЫ МҮМКІН  ЗАЛАЛ 
НЕМЕСЕ ШЫҒЫННЫҢ СИПАТТАМАСЫН ЕНГІЗУ КЕРЕК}. 
 
Біз АДБ шығынды келесі түрде ______________________________________ 
өтесе екен деп қалаймыз.  
 



Бұдан бұрын біз өз сұрақтарымызды АДБ-ның қызметкерлері мен АДБ-ның  жоба бойынша 
Арнайы делдалына қойғанбыз. Одан əрі болған оқиғалар бойынша қысқаша есеп беріледі:  
____________________________________________________________________. 
 
Енді біз Сəйкестікті шолу тобын  АДБ өз операциялық саясаты мен рəсімдерін орындап 
жатқан/жатпағандығын тексеруді сұраймыз, өйткені {біз мəселелерді шешу əрекеті мақсатты 
болды деп есептемейміз} НЕМЕСЕ {біз бұрынғысынша АДБ саясаты мен рəсімдерінде 
орындалуы  сақталмаған  мəселелер бар деп есептейміз} НЕМЕСЕ {біз осы кезге дейін 
шағымның қаралу рəсімі нəтижесіне келесі себептерге байланысты қанағат емеспіз: АДБ-
МЕН КЕҢЕС АЛЫСУДЫҢ ҚАНАҒАТАНАРЛЫҚ ЕМЕС НƏТИЖЕСІНІҢ СЕБЕПТЕРІН 
КӨРСЕТІҢІЗ}.  
 
Жоғарыда келтірілген ақпараттан бөлек  Сəйкестікті шолу тобына біздің  сəйкестікті шолу 
жүргізу жөніндегі сауалымызды бағалағанда көмек ететіндей басқа да құжаттар бар. Біз осы 
құжаттар мен дереккөз тізімін қосымша беріп отырмыз. 
 
Біздің аты-жөніміз, мекен-жайымыз жəне байланыстық ақпарат төменде келтірілген. 
 

_________________________  _________________________ 
Қолы      Қолы 

 
{Əр адамның мекен-жайын, егер бар болса, телефон нөмірін, факсын жəне электрондық 
поштасын көрсету қажет} 
 
(Егер сауал жолдаған тұлғалардың атынан ассоциация немесе басқа бір топ өкілеттік етсе, 
онда төменде берілген мəтінді қосуды өтінеміз). 
 
Біз, _______________________________(өкілдің аты-жөні), жоғарыда аталған сауал 
жолдаушы тұлғалардың атынан өкілеттік етеміз. 
 
Аты-жөні, лауазымы, ұйымға қатысы 
Мекен-жайы: 
Қосымша байланыс ақпараты: 
арқылы байланысуды сұраймыз. 

 


