Бул документ ДМБ түп нускасынын англис тилинен котормосу күнү 22-октябрь 2016-жылы.

Кыргыз Республикасы: Экинчи Ыссык – Көлду туруктуу өнүктүрүү долбоору
Долбоордун аталышы

Экинчи Ыссык-Көлдү өнүктүрүү долбоору

Долбоордун номери

50176-001

Өлкө

Кыргыз Республикасы

Долбоордун статусу

Бекитилген

Долбоордун тиби/ Жардамдын
түрү

Техникалык жардам

Каржылоонун булагы/ Сумма

TA 9169-KGZ: Экинчи Ыссык-Көлдү туруктуу өнүктүрүү фонду
Атайын техникалык жардам фонду

US$ 650,000.00

Стратегиялык программалар

Жалпы экономикалык өсүү

Өзгөртүүгө алып келүүчү
күчтөр

Өкмөт жана өнөктөштүктөрдун өнүгүү потенциялы

Сектор / Кичи сектор

Суу жана башка шаардык инфраструктура жана кызматтар –
Шаар куруу саясаты жана потенциалдык өсүү – шаардык
канализация системасы

Гендердик теңчилик жана аны
эске алуу

Гендердик теңчилик жана аны эске алуу

Сүрөттөө
Долбоорго негиздеме жана
Өлкө байланышы /регионалдык
стратегия
Таасири

Долбоордун жыйынтыгы
Жыйынтыгы тууралуу маалымат
Жыйынтыгын прогресси
Ишке ашыруу прогресси
Долбоордун жыйынтыгы тууралуу маалымат
Ишке ашыруу процессинин статусу (жыйынтыктар, иш-чаралар жана маселелер)
Географиялык жайгашышы

Экологиялык жана социалдык аспектилер
Экологиялык аспектилер
Аргаcыз жер которуу
Жергиликтүү калк
Кызыкдар тарап Коммуникация, катышууу жана консультация
Долбоор иштеп чыгуу убагында
Долбоорду ишке ашыруу убагында

Ишкердик мүмкүнчүлүктөр
Кеңеш берүү
кызматтары

PPTA топ 11 эл аралык жана 6 жергиликтүү консультанттардан турмакчы.
Жалпысынан 22 эл аралык консультанттар – айлар жана 28 жергиликтуу
консультант - айлар
АӨБ жеке консультантттарды жана фирмаларды АӨБнын Консультанттарды
жалдоо боюнча колдонмолорунун (2013, убакыт убакыты менен толукталып
турат) талаптарына ылайык кабыл алат. Шаар өнүктүрүү адиси өзүнчө жалданат.
Башкалар жөнөкөйлөтүлгөн техникалык сунуш менен бирге фирмалар аркылуу
жалданылат. Сапат жана наркка негизделген тандоо ыкмасы (90:10) сапаттуу
кеңеш берүү кызмат көрсөтүү үчүн бекитилет.

Жооптуу топ
АӨБнын жооптуу кызматкери

Жан Хао

АӨБнын жооптуу Департаменти

Борбордук жана Батыш Азия департаменти

АӨБнын жооптуу бөлүмү

Шаарды өнүктүрүү жана суу бөлүмү, CWRD

Аткаруу агентстволор

Каржы министрлиги
Мамлекеттик карыз бөлүмү, каб 500
Кыргыз Республикасы, Бишкек 720040, Эркиндик Бульвары 58

Расписание
Чечүүчү концепция

31-август 2016

Факт аныктоо

-

MRM

-

Бекитүү

14 – сентябрь 2016

Кайра карап чыгуу миссиясынын акыркы этабы

-

Акыркы ДЖМ жаңыртуу

23 - сентябрь 2016

TA 9169-KGZ
Эпаптары
Бекитүү

14 Sep
2016

Кол кою
датасы

Күчүнө кирүү
датасы

-

-

Жабуу
Түп нуска

Кайра
каралган

Колдонуудагы

31-март
2018

-

-

Каржылоо планы/TA Колдонуу
АӨБ

Биргелешип
каржылоо

650,000.00 0.00

Жалпы
төлөмдөр

Өнөктөштөр

Жалпы

Өкмөт Бенефициарлар Долбоор
колдоочу

Жана
башка

0.00

0.00

0.00

0.00

Дата

650,000.00 14сент
2016

Сумма

0.00

Долбоор жөнүндө маалымат долбоор же программа боюнча жалпы жыйынтыкталган маалыматты
камтыйт. Долбоор жөнүндөгү маалымат өзгөрүп кете тургандыгына байланыштуу, кээ бир
маалымат анын алгачкы версиясына кирген жок, бирок даяр болоору менен берилип турат.
Сунушталган долбоордо алдын ала жана божомол маалымат гана көрсөтүлгөн.
Бул Долбоор тууралуу маалымат бюллетенинде көрсөтүлгөн маалыматты АӨБ колдонуучулар үчүн
ресурс катары гана сунуштоодо, жана эч кандай түрдөгү кепилдик жок деп эскертүүдө. Жогорку
сапаттагы мазмүндү сунуштаганга аракеттенүү менен бирге, АӨБ бул маалыматтын учурдагы
абалын гана берет, эч кандай коммерциялык колдонуу, кандайдыр бир максатка колдонуу,
керектөөгө кепилдик бербейт, жана автордук укуктарды сактоого же бузууга кепилдик бербейт.
Маалыматтын туурасы жана толуктугу тууралуу АӨБ эч кандай кепилдик бербейт

