
 
 
 

 

 
 

Кыргызская Республика:  Борбордук Азиядагы Региондук Экономикалык 
Өнөктөштүк Программасынын 1 жана 3 корридорун туташтыруу 
 
 

Долбоордун аталышы Борбордук Азиядагы Региондук Экономикалык 
Өнөктөштүк Программасынын (БАРЭӨ) 1 жана 3 
корридорун туташтыруу боюнча долбоор 

Долбоордун номери 48401-007 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Сунушталды 

Түрү/жардам көрсөтүүнүн модалдуулугу Грант 
 

Каржылоонун  
булагы / Сумма 

Грант:  

Азия Өнүктүрүү Фонду US$ 35.10 миллион 

Ислам Өнүктүрүү Банкы US$ 32.00 миллион 
 

Стратегиялык күн тартиби Элдин бардык катмарларында өнүгүү 
Регионалдык Интеграциялоо 

Өзгөрүүгө алып келүүчү күчтөр  

Сектор/кичи сектор Транспорт – Транспорттук жол( шаар чети) 

Гендерлик теңчилик жана негизги 
багыттоо 

Гендердик элементтер бар 

Сүрөттөлүшү 
 

 

Долбоорду негиздөө жана анын өлкөлүк 
жана регионалдык стратегиясы менен 
болгон байланышы 

 

Бул документ англис  тилинен которулган күнү  25 Апрель  2016-жыл 



Долбоордун таасири  

Долбоордун жыйынтыктары   

Долбоордун продукциясы  

Географиялык жайгашуусу  

Коргоо чараларынын категориялары 

Айлана чөйрө B 

Аргасыздан жер которуу B 

Жергиликтүү калк C 

Экологиялык жана социалдык аспектилердин чыгарылган жыйынтык көрсөтмөсү 

Айлана чөйрө  

Аргасыздан жер которуу  

Жергиликтүү калк  

Катышуу, консультациялар жана өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу 

Долбоорду түзүү мезгилинде  

Долбоорду ишке ашыруу мезгилинде  

Жооптуу персонал  

АӨБнын жоопту адиси Сюзан Лим 

АӨБнын жоопту департаменти Борбор жана Батыш Азия департаменти 

АӨБнын жоопту бөлүмү Транспорт жана коммуникация бөлүмү, CWRD 

Аткаруучу агенттиктер   



Аткаруу графиги 

Долбордун концепциясын жактыруу 22-апрель 2015 ж. 

Тактоочу маалымат чогултуу  16-май 2016 ж. – 27-май 2016 ж. 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси  22-июль 2016 ж. 

Долбоорду жактыруу, бекитүү 30-сентябрь 2016 ж. 

Долбоор боюнча карап чыгуучу жалпы акыркы миссиясы -  

Долбоордук маалымат бюллетендин акыркы жаңылануусу 31-март 2016 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 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.  

 
 




