
 
 
 
 

 

 
 

Кыргыз Республикасы: Элеттеги калктын баардык катмарларын камтыган 
финансалык долбоор  
 

Долбоордун аталышы Элеттеги калктын баардык катмарларын камтыган финансалык 
долбоор 

Долбоордун номери 51220-001 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Сунушталууда 

Тиби/жардам көрсөтүүнүн 
модалдуулугу 

Грант 
Насыя 
Техникалык көмөктөшүү 

Каржылоонун булагы / 
Сумма 

Грант: Элеттеги калктын баардык катмарларын камтыган  
финансалык долбоор 

Негизги капиталдык ресурстарга берилген жеңилдетилген  
насыя / Азия Өнүктүрүү Фонду 

Насыя: Элеттеги калктын баардык катмарларын камтыган  
финансалык долбоор 

Негизги капиталдык ресурстарга берилген жеңилдетилген  
насыя / Азия Өнүктүрүү Фонду 

ТК: Элеттеги калктын баардык катмарларын камтыган  
финансалык долбоор 

Техникалык Көмөктөшүү Атайын Фонду 
 

Стратегиялык мазмүнү Айлана чөйрөгө туруктуу өсүү 
Ар тараптуу экономикалык өсүү 

Өзгөрүүлөрдүн негизги 
түрткүлөрү 

Жергиликтүү бийлик жана дараметин өнүктүрүү  
Өнөктөштүк  
Жеке секторун өнүктүрүү 

Бул ДЖМ документинин котормосу англис тилиндеги 9-октябрь 2017-жылкы ADB.org түп нускасында негизделген. 

 



Сектор / кичи сектор Каржы  - Кичи жана орто ишканаларын каржылоо жана лизингдик 
насыялоо 

Гендерлик теңчилик жана 
Негизги багыт 

Эффективдүү гендердик негизги багыт 

Сүрөттөлүшү Азия Өнүктүрүү Банкы (АӨБ) кыргыз Республикасынын  
өкмөтүнө 30 млн АКШ долларындагы  
каржылык ортомчулук насыясын (КОН) бөлүп берет.  
800 000 АКШ долларындагы Техникалык көмөктөшүү насыяга 
тиркелип бул КОН алкагында  
катышып жаткан финансылык мекемелерди коргоого берилет. 

Долбоорду негиздөө жана 
анын өлкөлүк жана 
регионалдык стратегиясы 
менен болгон байланышы 

АӨБнын КОНу Бишкектен сырткары жайгашкан элет жергесинде 
иш жүргүзгөн фермерлер  
жана майда, кичи жана орто ишканаларына (МКОИ) арналып 
долбоорго катышып жаткан  
финансылык мекемелер аркылуу берилет.  
Бенефициарлар элет жергесинде бизнес иш-аракеттерин жана 
дыйканчылыкты жүргүзүшсө  
болот.  

Долбоордун таасири Айыл-чарба секторунун өндүрүмдүүлүгү жогорулады, 
Өндүрүмдөрдүн сапаты жакшырды, 
жана Азык-түлүк коопсуздугу бекемдеди 

Жыйынтыктары Калктын ар катмарарынын каржылоого жетиштүүлүгү күчөтүлдү 

Өндүрүмдөрү  Фермерлерге жана МКОИна каржылоо жогорулады 
Айыл-чарбага тиешелүү каржылоо продуктылары өнүктүрүлдү 
жана насыялоонун 
натыйжалуулугу жакшыртылды. 

Географиялык 
жайгашуусу 

 

Коргоо категориялары 

Экологиялык (Айлана чөйрө) аспекттер 
 

Аргасыздан жер которуу 
 

Жергиликтүү калк 
 

Экологиялык (Айлана-чөйрө) жана социалдык аспектилердин жыйынтык көрсөтмөсү  

Экологиялык (Айлана 
чөйрө) аспекттер 

Бул долбоорду каржылык ортомчу катары категориялаганда  
айлана чөйрөнү коргоо эске алынды 



Аргасыздан жер 
которуу 

Бул долбоорду каржылык ортомчу катары категориялаганда  
(С категориясы) аргасыздан жер которуу аспектилери эске алынды. 

Жергиликтүү калк Бул долбоорду каржылык ортомчу катары категориялаганда  
(С категориясы) жергиликтүү калк аспектилери эске алынды. 

Өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу, катышуу, жана консультациялар  

Долбоорду иштеп 
чыгуу мезгилинде 

Долбоордун потенциалдуу бенефициарлары–бул каржылыкка 
жетишкендик  
Жакшыргандан улам пайда көрө алуучу учурдагы жана келечектеги  
фермерлер, жана ошондой эле жеке ишкерлер, инвесторлор.  
Андан сырткары, бул долбоор иштөөчү калкка дагы, жумушу барына 
дагы,  
жумуш издегендерге дагы, кыйыр пайда да алып келет деп күтүлүүдө,  
анткени инвестициялар жаңы жумуш орундарын түзүп, 
айлык маянанын өсүшүнө алып келет. 
 

Долбоорду ишке 
ашыруу мезгилинде 

Бенефициарлар долбоорго катышып жаткан финансылык мекемелер 
тарабынан алардын клиенттери катары долбоорго  
түзмө-түз катышышат. 
 

Бизнес мүмкүнчүлүктөрү 

Консалтингдик 
кызматтар 

Көрсөтүлгөн техникалык көмөктөшүүгө (ТК) ылайык, 
консультанттардын негизги  
жетүүчү максаты болуп төмөнкүлөр болот: насыялык линиянын 
кийлигишүүсүнө  
баа кошуу, айыл чарбасын каржылоону туруктуу өнүктүрүүгө колдоо 
көрсөтүү 
максатында суроо-талап жагынан дараметин курууга көмөктөшүү. 

Сатып алуулар Каржылык ортомчулук насыя алкагында, сатып алуулар насыя алуучу 
майда,  
кичи, жана орто ишканалар тарабынан, АӨБ тааныган жеке жана 
коммерциялык  
секторунда түзүлүп келген практикалардын негизинде жүргүзүлөт. 

АөБнын жооптуу адиси  Мартинес, Инмакулада 

АөБнын жооптуу 
департаменти 

Централдык жана Батыш Азия Департаменти 

АөБнын жооптуу бөлүмү Коомдук Башкаруу, Каржы сектору жана Соода-сатык бөлүмү, 
ЦжБАД 



Аткаруучу агенттиктер Каржы министрлиги  
Коомдук карыздар бөлүмү, кабинет 500 
Эркиндик бульвары 58  
Бишкек 720040, Кыргыз Республикасы 

Иш чаралар графиги 

Долбордун концепциясын 
жактыруу 

02-август2017 ж. 

Маалымат топтоо 19-июль 2017 ж. to 28-июль 2017 ж. 

Жетекчиликтин жалпы 
кеңешмеси 

29-сентябрь 2017 ж. 

Долбоорду жактыруу, 
бекитүү 

- 

Долбоор бонча жалпы 
акыркы карап чыгуучу 
миссиясы 

- 

ДЖМдын акыркы 
жаңыланышы 

24-август 2017 ж. 

 
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 жөнүндө 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. 
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