
Ասիական Զագացման Բանկի (ԱԶԲ) Հաշվետվության 
Մեխանիզմի Խորհրդատվական Փուլի Տեղեկատվական 

Ուղեցույց  

«Մենք լսում ենք ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող ծրագրերի 
իրականացման արդյունքում  տուժած մարդկանց եւ 

համայնքներին» 



@ 2009 Ասիական Զարգացման Բանկ 
Այս թռուցիկի մեջ արտահայտված տեսակետները  
պատկանում են  հեղինակներին եւ  չեն արտահայտում 
Ասիական Զարգացման Բանկի կամ դրա Կառավարիչների 
Խորհրդի  կամ  նրանց  կողմից  ներկայացված 
կ ա ռա վա ր ո ւ թ յ ո ւ ն ն ե ր ի  տ ե սա կ ե տ ն ե ր ն  ո ւ 
քաղաքականությունները: 
 
Ասիական Զարգացման Բանկը չի երաշխավորում այս 
հրատարակության  մեջ  ներառված  տվյալների 
ճշգրտությունը եւ պատասխանատվություն չի կրում դրա 
գործածության  արդյունքում առաջացած որեւէ 
հետեւանքների համար: 



Հատուկ Ծրագրի Աջակցող Գրասենյակ (ՀԾԱԳ) 
Ասիական Զարգացման Բանկ 

Asian Development Bank 
6 ADB Avenue Mandaluyong City 1550 

Metro Manila, Philippines 
Tel: (+632) 632-4825 or  

Fax (+632) 636-2490 
E-mail: spf@adb.org  

Website: www.adb.org/spf 

1.«Մենք տուժել ենք ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող  ծրագրի իրականացման արդյունքում, մենք չգիտեինք, որ այն 
կործանելու է մեր ագարակները, մեր ապրուստի աղբյուրը, մեր մշակույթը, մեր շրջակա միջավայրը, ի՞նչ անել»: 

Ձեզ հուզող հարցերն առաջին հերթին քննարկենք ծրագրի 

անձնակազմի հետ: Եթե նրանց պատասխանները ձեզ  չեն 

գոհացնում, ձեր մտահոգութունները կարող եք ուղղել հետեւյալ 

հասցեով՝ 

Ձեր համայնքից առնվազն երկու հոգի կարող են բողոքի նամակ գրել: 
 
Բողոքը կարող է նաեւ արտահայտվել տեղական կազմակերպության, 
միության կամ ձեր համայնքի այլ անհատ խմբերի կողմից: 
 
Ոմանք նախընտրում են ներկայացուցիչ ընտրել իրենց շահերը պատշաճ 
կերպով ներկայացնելու համար: 

• Մենք Հատուկ Ծրագրի Աջակցող Գրասենյակում (ՀԾԱԳ) պատրաստ ենք լսել ձեր բոլոր բողոքները՝ 
դրանց  գոհացուցիչ լուծումներ տալու նպատակով: 

 
• Մենք անկախ ֆորում ենք կազմակերպում բոլոր այն մարդկանց եւ համայնքների համար, որոնց 

վրա բացասական  ազդեցություն է ունեցել ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող ծրագիրը: 
 

• Մենք վարում ենք Խորհրդատվական Փուլ, որն ընդգրկում է մի շարք գործողություններ եւ 
երկխոսություններ բոլոր ներգրավված կողմերի հետ դրական հանրագումարի գալու նպատակով: 



Այն դեպքերում, եթե տեղական մակարդակում գոյություն ունի Կատարող Մարմին, 
ձեր գանգատները նախ պետք է ուղղեք՝ 

Կատարող 
Մարմնին (ԿՄ) 

Գործադիր 
Մարմնին (ԳՄ) 

ԱԶԲ-ի 
Կառավարման 

Բաժնին 

Հատուկ Ծրագրի 
Աջակցող 

Գրասենյակին (ՀԾԱԳ) 

Հիշե՛ք 

ՀԾԱԳ-ին ձեր բողոքը ներկայացնելուց առաջ, նախ ձեր հարցը 
քննարկեք ծրագրում ընդգրկված Կատարող/Գործադիր Մարմնի 
անձնակազմի աշխատակցի եւ ԱԶԲ-ի 
Կառավարման Բաժնի պաշտոնյայի հետ: 
 __________________________________ 
 
Բողոքին կից ներկայացրեք գործին վերաբերող բոլոր փաստաթղթերն 
ու նամակները (թղթային եւ էլեկտրոնային), հանդիպումների 
մանրամասնությունները եւ այլ հաղորդագրություններ: 



«Ի՞նչ պետք է նախապատրաստել եւ ի նկատի ունենալ ՀԾԱԳ–ին բողոք գրելու 
որոշումը կայացնելուց առաջ:» 

Ձեր բողոքին հնարավորինս արագ արձագանքելու նպատակով՝ անպայման կատարեք ներքոհիշյալ 
քայլերը. 
 
հարցը քննարկեք ծրագրում ընդգրկված Կատարող/Գործադիր Մարմնի անձնակազմի աշխատակցի եւ 
ԱԶԲ-ի Խոսեք ձեր խմբի այլ անդամների, հարեւանների կամ համայնքի ներկայացուցիչների հետ: 
Հիմնովին վերլուծեք իրավիճակը եւ համոզվեք, արդյոք ձեզ հուզող հարցի պատճառը ԱԶԲ-ի 
աջակցության ծրագիրն է, թե՝ ոչ: 
 
Կարեւոր է նշել, թե ձեզանից քանի հոգի է տուժել եւ ինչ տեսակի վնասներ եք կրել: 
 
Ձեր բողոքը հիմնավորելու նպատակով գրավոր ներկայացրեք ձեր  
կրած վնասի վերաբերյալ փաստերի մանրամասն նկարագրություն:  
Այդ նկարագրության մեջ կարող եք թվարկել ձեր ապրելակերպի,  
շրջակա միջավայրի կամ համայնքի վրա ունեցած ծրագրի բացասական  
ազդեցությունները: 
 
Id Նշեք ձեր խմբի կամ բողոքարկողի անունը: 
 
Եթե որոշեք ընտրել ձեր շահերը ներկայացնող որեւէ մեկին, օրինակ, որեւէ հասարակական 
կազմակերպություն, տեղական միջնորդ եւ այլն, վերջինիս անպայման տրամադրեք ձեր կողմից 
ստորագրված լիազորագիր: 
 
Նշեք բողոքարկողի կամ լիազորված անձի անունը, բնակության հասցեն,  
եւ գործին վերաբերող այլ տեղեկություններ: 
 
Նշեք ձեզ վնաս պատճառած ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող  
ծրագրի անունը եւ վայրը: 
 
Եթե գերադասում եք, որ ձեր անունը չհիշատակվի կամ գաղտնի պահվի,  
նշեք այդ մասին նամակում: Վստահեցնում ենք, որ ձեզ վերաբերվող  
ամեն տվյալ կպահվի խստագույն գաղտնիության պայմաններում: 
 
Ձեր խմբի/համայնքի հետ որոշեք,թե ինչ գործողություններ կամ արդյունք  
եք ակնկալում ԱԶԲ-ից: 
 
Ձեր բողոքի նամակը գրեք կամ անգլերենով կամ ձեր մայրենի լեզվով: 



ԲՈՂՈՔԻ ՆԱՄԱԿԻ ՕՐԻՆԱԿ  

Թվական: 
 
Հատուկ Ծրագրի Աջակցող Գրասենյակ 
Ասիական Զարգացման Բանկ 
6 ADB Avenue 1550 Mandaluyong City  
Metro Manila, Philippines 
 
Հեռ: (632) 632-632-4825 
Ֆաքս: (632) 636-2490 
Էլ. հասցեն: spf@adb.org 
 
Հատուկ Ծրագրի Հարգելի Աջակցող,   
 
Մենք, (ձեր խմբի կամ ձեր խմբի կողմից լիազորված անձի անունը) _________, որոնց անունները եւ հասցեները 
կից ներկայացված են, ապրում ենք (վայրը եւ երկիրը) ______________________: 
 
Սույնով մենք մեր բողոքն ենք ներկայացնում Հատուկ Ծրագրի Աջակցողին: (Եթե բողոքը  ներկայացված է 
լիազորված անձի կողմից, խնդրում ենք տրամադրել ծրագրի իրականացման արդյունքում տուժած մարդկանց 
անուններն իրենց հասցեներով, ինչպես նաեւ նրանց կողմից ձեզ տրված լիազորագիրը): 
 
Ներկայումս մենք որոշ խնդիրների առաջ ենք կանգնած ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող ծրագրի պատճառով 
(նշեք ծրագրի անունը, տեղանքը, երկիրը, որի տարածքում այն գործում է,  ինչպես նաեվ տվեք ծրագրի կարճ 
նկարագրությունը): 
 
Մեր վնասը կայանում է հետեւյալում՝ (նկարագրեք ձեր խնդիրը): 
 
Հատուկ Ծրագրի Աջակցողից մենք ակնկալում ենք ստանալ հետեւյալ արդյունքն ու օգնությունը (նկարագրեք, 

թե ինչ կուզեիք, որ պատահեր. խնդրի լուծման ինչ տարբերակներ ունեք): 
 
Նախքան ձեզ դիմելը մենք փորձել ենք խնդիրը լուծել ԿՄ/ԳՄ-ի եւ ԱԶԲ-ի Կառավարման Բաժնի հետ 

ներքոհիշյալ ձեւով՝ (թվարկեք եւ կից ներկայացրեք նրանց հետ ունեցած ձեր նամակագրությունը, 
հանդիպումների մանրամասնությունները, էլեկտրոնային նամակները եւ այլ հաղորդագրութիւններ): 

 
5. Մենք չենք խնդրում, որ մեր ինքնությունը գաղտնի պահվի  

կամ 
Խնդրում ենք, որ մեր ինքնությունը գաղտնի պահվի հետեւյալ պատճառով՝ (նշեք այն): 

 
6. Մեզ կարող եք գրել հետեւյալ հասցեով՝ (նշեք, թե ինչպես կարելի է ձեզ եւ/կամ ձեր լիազորված անձի հետ 

հանդիպում կազմակերպել) : 
 
________________________________ 
Ստորագրություններ՝ 
Անուններ՝   
Հասցեներ՝ 
Ձեզ հետ կապ պահելու այլ տարբերակներ՝ 
Հեռախոս՝ 
Ֆաքս՝ 
Էլեկտրոնային փոստի հասցեն՝ 
Կցված փաստաթղթեր՝ (բողոքարկողների եւ նրանց հասցեների լրիվ ցուցակը եւ լիազորված անձի 
լիազորագիրը, եթե այդպիսին գոյություն ունի) 

Որոշ հարցեր չեն կարող դառնալ բողոքի / պահանջի պատճառ, 
ինչպես  օրինակ՝ 
Խարդախության եւ կաշառակերության մասին ենթադրությունները  
Ապրանքների ձեռք բերումը  եւ խորհրդատվական ծառայությունները 
Ծրագրերը, որոնք ունեն եզրափակիչ հաշվետվության փուլ 
ԱԶԲ-ի անձնակազմի հետ կապված հարցերը 



Ե՞րբ է ավարտվում խորհրդատվական գործընթացը:  

Վերստուգիչ Հանձնաժողովի 
Քարտուղարին  

Ասիական Զարգացման Բանկ 
Հեռ: (+632) 632-4149 or  
Ֆաքս: (+632) 636-2088 

Էլ. Փոստի հասցեն: crp@adb.org 

« Ի՞նչ ակնկալել այն բանից հետո, երբ ՀԾԱԳ-ը ստանում է մեր բողոքի նամակը» 

Նամակը ստանալուց հետո յոթ (7) օրվա ընթացքում այն կգրանցենք եւ ձեզ կուղարկենք համապատասխան ստացական: 
  
21 օրվա ընթացքում կորոշենք ձեր բողոքի իրավացիությունը: 
 
Կասկածի տակ չառնելով ձեր փորձերը խնդիրը լուծել նախ  ծրագրում ընդգրկված  
ԱԶԲ-ի Կառավարման Բաժնի եւ Կատարող/Գործադիր Մարմնի աշխատակիցների  
հետ՝ մենք կրկին անգամ կճշտենք այդ հանգամանքը: 

 
Մենք կուսումնասիրենք համապատասխան փաստաթուղթը եւ բողոքում նշված խնդիրների վերլուծությունները: 

 
Հնարավոր է, որ մենք ձեզ այցելենք եւ քննարկենք բողոքը ձեզ հետ եւ այլ շահագրգռված կողմերի հետ: 
 
Եթե մենք որոշենք, որ ձեր բողոքը հիմնավորված է, մենք կրկին ձեզ կայցելենք, կվերանայենք ու կգնահատենք այն: 
Արդյունքում մենք ի վիճակի կլինենք որոշել խնդրի բնույթը, ներգրավված բոլոր կողմերը, հասկանալ, թե օգնության ինչ 
ակնկալիքներ ունեք եւ ամենակարեւորը՝  խնդրի լուծման ինչ տարբերակ եք առաջարկում : 

 
Ձեր բողոքը ստանալուց հետո մոտավորապես 49 օրվա ընթացքում մենք կավարտենք դրա վերանայումը եւ գնահատումը: Եթե 
քննարկվող հարցը բարդ է, ապա միգուցե կպահանջվի ավելի երկար ժամանակ այն վերանայելու եւ գնահատելու համար: Եթե 
ձեր հարցի վերանայման համար պահանջվի ավելի երկար ժամանակ, մենք ձեզ տեղյակ կպահենք այդ մասին: 

 
Ավարտելով բողոքի վերանայումն ու գնահատումը՝ մենք ձեզ կամ ձեր  
լիազորված անձին կուղարկենք արդյունքում ստացված եզրահանգումներն ու  
մեր խորհուրդները: 
 
Երբ ստանաք այդ եզրահանգումների եւ որոշումների փաթեթը, քննարկեք  
այն ձեր խմբի հետ: 
 
Գրեք ձեր մեկնաբանություններն ու առաջարկությունները: 
 
Միասնաբար որոշեք՝ ցանկանում եք արդյոք շարունակել Խորհրդատվական  
գործընթացը, թե՝ ոչ: 
 
Ձեր որոշման մասին դուք մեզ պետք է տեղեկացնեք ձեր բողոքի վերանայման /գնահատման հաշվետվությունը ստանալուց 
հետո 14 օրվա ընթացքում: 

 
Եթե որոշում եք շարունակել Խորհրդատվական գործընթացն, ապա՝ 
 
Ներգրավված բոլոր կողմերի հետ պետք է համաձայնեցնել խնդրի լուծման ուղղությամբ գործողությունների պլանն ու 
վերջնական որոշում ը: 

Խորհրդատվական գործընթացը կշարունակվի այնքան ժամանակ, մինչեւ  
ներգրավված բոլոր կողմերը չորոշեն այն դադարեցնել: 
 
Եթե դուք լուրջ մտահոգություններ ունեք ծրագրի գործունեության իրավական 
անհամապատասխանության վերաբերյալ, ձեր բողոքը կարող եք ուղղել  
Վերստուգիչ Հանձնաժողովին հետեւյալ հասցեով՝ 



 
ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող ծրագրի իրականացման արդյունքում  

տուժած մարդկանց բողոքներին  համապատասխան լուծումներ գտնելու մասին  
կոնկրետ գործողությունների միտված երկխոսություն 

 ԱԶԲ-ի Հաշվետվության Մեխանիզմի Խորհրդատվական Փուլը  

ԱԶԲ-ի եւ դրա Հաշվետվության Մեխանիզմի մասին 

ԱԶԲ-ն զարգացման ֆինանսական հաստատություն է, որի առաքելությունն է օգնել իր անդամակից երկրներին 
նվազեցնել աղքատության մակարդակը եւ բարելավել կենսական պայմաններն իրենց երկրներում: ԱԶԲ-ն նաեւ անց 
է կացնում ռազմավարական երկխոսություն, տրամադրում է փոխառություններ եւ տեխնիկական աջակցություն: 
 
ԱԶԲ-ն հիմնել է Հաշվետվության Մեխանիզմը իր անդամակից/գործընկեր երկրներին անխափան օգնություն 
տրամադրելու եւ ԱԶԲ-ի կողմից հովանավորվող ծրագրի արդյունքում տուժած մարդկանց բողոքները բավարարելու 
նպատակով: 
 
Հաշվետվության Մեխանիզմը գործում է երկու գրասենյակներում՝ 
 
Հատուկ Ծրագրի Աջակցող Գրասենյակը  (ՀԾԱԳ) խնդիրները/հարցերը լուծողի դերն է ստանձնել եւ վարում է 
Խորհրդատվութեան Փուլը: 
 
Վերաստուգիչ Հանձնաժողովը ուսումնասիրում է ընդունված ռազմավարության խախտման դեպքերը եւ վարում է 
իրավական համապատասխանության փուլը: 

1. Առաջին հերթին խոսեք ձեր 
համայնքի անդամների հետ. 
համոզվեք, արդյոք ձեր 
խնդիրն առաջացել է ԱԶԲ-ի 
կողմից հովանավորվող 
ծրագրի իրականացման 
արդյունքում, թե՝ ոչ: 

2. Շարադրեք ձեր 
գործողությունների մանրամասն եւ 
փաստացի նկարագրությունը, 
ինչպես նաեւ նկարագրեք 
Գործադիր Մարմնի / ԱԶԲ-ի 
Կառավարման Բաժնի 
անձնակազմի կողմից օգնություն 
ստանալու ձեր նախկին փորձերը: 

3. Մասնակցեք Խորհրդատվական 
Գործընթացում եւ Կատարող 
Մարմնի / ԱԶԲ-ի Կառավարման 
Բաժնի հետ միասնաբար 
իրականացրեք գործողությունների 
պլանը: 

4. Հաջող անցած 
Խորհրդատվական Փուլը 
ենթադրում է, որ ծրագրի 
իրականացման արդյունքում 
տուժած մարդիկ կարող են 
արդյունավետ համագործակցել 
Գործադիր Մարմնի եւ ԱԶԲ-ի 
հետ՝ գիտակցելով տվյալ ծրագրից 
ստանալիք շահույթը: 


