
ШАЙКЕШТИККЕ БАЯНДАМА ЖҮРГҮЗҮҮГӨ ТИПТҮҮ СУРОО-ТАЛАП 

Төмөндө Шайкештикке баяндама жүргүзүү тобуна (англис тилинде кыскартылганы - CRP) 
ачык жер калтыруу менен типтүү кат берилет, ага АӨБ өзүнүн операциялык саясатын 
жана жол-жобосун аткарган-аткарбаганын аныктоо максатында  баяндама жүргүзүү 
жөнүндө  Шайкештикке баяндама жүргүзүү тобуна суроо-талап жиберүү үчүн зарыл 
болгон маалыматты киргизүү керек. Бул типтүү катты көчүрүүгө зарылдык жок, бирок 
Сиз типтүү катта эскертилген бүткүл маалыматты берсеңиз, анда бул  Шайкештикке 
баяндама жүргүзүү тобуна  Сиздин туроо-талабыңыз мыйзамдуу же мыйзамсыз экенин тез 
аныктоого мүмкүндүк берет, ошентип бул шайкештикке баяндама жүргүзүү жөнүндө 
суроо-талапты каттоону тездетет. Мүмкүн Сиз долбоор боюнча АӨБдүн Атайын 
ортомчусуна маалыматтын бир бөлүгүн мурда эле берип койгондурсуз, мындай учурда ал 
маалыматты ушул жерде тек гана кайталап койсо болот. Сиз мүмкүн болушунча көбүрөөк 
маалымат жана керектүү билдирүүлөрдү беришиңиз керек.  
 
Ошондой эле, эгер мүмкүн болсо Сиздин пикириңиз боюнча АӨБ бузган операциялык 
саясатты же жол-жобону көрсөтүңүз, бирок бул милдеттүү эмес.   
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Урматтуу Катчы: 
 
Биз, ушул катка кол койгондор ___________________________________________ 
жашайбыз [ЖАШАГАН ЖЕРДИ КӨРСӨТҮҮ КЕРЕК}, АӨБдүн төмөнкү долбооруна  
[АӨБдүн ДОЛБООРУНУН АТАЛЫШЫН КӨРСӨТҮҮ КЕРЕК] анын тиешеси бар: ... ... ... 
(мындан ары "долбоор") 
 
Биз Шайкештикке баяндама жүргүзүү тобу (CRP) долбоорго карата АӨБ өзүнүн 
операциялык саясатын жана жол-жобосун аткарган-аткарбаганына териштирүү жүргүзүү 
менен бизге жардам беришин өтүнөбүз.   
 
 
Биз АӨБ өзүнүн операциялык саясатын жана жол-жобосун өзгөчө төмөнкүлөргө карата 
аткарган жок деп эсептейбиз: [АӨБдүн БУЗДУ ДЕП БОЛЖОЛДОНГОН 



ОПЕРАЦИЯЛЫК САЯСАТЫНЫН ЖАНА ЖОЛ-ЖОБОСУНУН ТИЗМЕСИН ЖАЗУУ 
КЕРЕК ___________________________________.  
АӨБ ушул операциялык саясатты жана жол-жобону аткарбагандыктан биз жабыр тартып, 
же болбосо жабыр тартышыбыз же төмөндө жазылган зыянга же залалга учурашыбыз  
мүмкүн: [ЖОГОРУДА АТАЛГАН САЯСАТТЫ ЖАНА ЖОЛ-ЖОБОНУ 
АТКАРБАГАНДЫКТАН АӨБ ЗЫЯН КЕЛТИРДИ ДЕП БОЛЖОЛДОНГОН ЗЫЯНДЫ ЖЕ 
ЗАЛАЛДЫ БАЯНДАП ЖАЗУУ КЕРЕК]_____________________________________.  
 
Биз АӨБ залалды төмөнкүчө жоюшун каалайбыз: 
___________________________________________________________________________. 
 
Биз мурда эле долбоор боюнча АӨБдүн кызматкерлерине жана АӨБдүн Атайын 
ортомчусуна төмөнкүдөй суроолорду бергенбиз.  Мындан ары болуп өткөн окуя жөнүндө 
кыскача отчет берилет: __________________________________.  
 
Эми биз Шайкештикке баяндама жүргүзүү тобунан АӨБ өз операциялык саясатын жана 
жол-жобосун аткарган-аткарбаганына териштирүү жүргүзүүнү өтүнөбүз, анткени [биз 
проблеманы чечүү аракеттери максаттуу болгон эмес деп эсептейбиз] ЖЕ [биз 
мурдагыдай эле АӨБдүн саясатын жана жол-жобосун сактоодо проблема бар деп 
эсептейбиз] ЖЕ [биз азыркы мезгилге чейин даттанууларды кароо боюнча жол-
жоболордун натыйжаларына төмөнкү себептер боюнча канааттанган жокпуз: АӨБдөн 
консультация алуунун канааттандыраарлык эмес натыйжасынын себептерин көрсөтүңүз]. 
 
Жогоруда берилген маалыматтардан тышкары башка документтер да бар, алар 
шайкештикке баяндама жүргүзүү жөнүндө биздин суроо-талапты баалоодо Шайкештикке 
баяндама жүргүзүү тобуна жардам бериши мүмкүн. Биз ушул документтердин жана 
алардын булактарынын тизмесин тиркейбиз.   
 
Биздин атыбыз, дарегибиз жана байланыш маалыматтарыбыз төмөндө келтирилет.  
 
 

_________________________  _________________________ 
Колу     Колу  
 

[Ар бир адам үчүн даректи, эгер бар болсо телефон, факс номерлерин жана электрондук 
почтанын дарегин көрсөтүү керек]  
 
(Эгерде суроо-талап менен кайрылган жак  ассоциация же башка топ болсо, төмөндө 
келтирилген текстти кошууну өтүнөбүз). 
 
Биз, _______________________________ (өкүлдөрдүн аттары), суроо-талап менен 
кайрылган жогоруда аталган адамдардын атынан чыгабыз. Төмөнкүлөр аркылуу биз 
менен байланышыңыз:  
 
Аты, кызматы жана уюмга таандыктыгы  
Дареги:  



Кошумча байланыш маалыматтары: 


