
 
Бул документ ИОП түп нускасынын англис тилинен котормосу күнү 29 апрель 2015 ж. 

 

 
 

Түзүлгөн күнү - 

Кайрадан жаңыртылган күнү 2015-ж,  26 март. 

 

Долбоордун аталышы Инвестициялык климатты жакшыртуу 
программасынын 2-фазасы 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Долбоордун/Программанын номери 41544-086 

Статусу Бекитилген 

Географиялык жайгашышы Өлкө боюнча 

Ар кайсы өлкөнүн стратегиялык  өнөктөштүгүн жана ар кандай долбоорду каржылоону  даярдоодо же бир конкреттүү 
аймакка, зонага же территорияга кайрылууда аны көрсөтүүдө, бул документте Азия өнүктүрүү банкы  ар кандай 
зонанын же аймактын юридикалык же башка статусу боюнча талкуу жүргүзүүнү  көздөбөйт. 

Сектор Каржылоо  

Мамлекеттик секторун башкаруу 

Кичи  сектор Борбордук банк системалары 

Инклюзивдүү каржылоо 

Мамлекеттик чыгымдар жана бюджет-салык секторун 
башкаруу 

Тематикалык классификация Инклюзивдүү экономикалык өнүгүү (ИЭӨ) 

Өзгөрүүгө алып келүүчү күчтөр Гендердик теңдик жана алдыга сүрөө (ГТС) 

Башкаруу жана дараметти өстүрүү (ӨАБДӨ) 

Билим негизиндеги чечимдер (БНЧ) 

Жеке секторду өнүктүрүү (ЖСӨ) 

Гендерлик теңчиликти алдыга 
жылдыруу категориялары 

2-категория: Эффективдүү гендердик ыкмалар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Долбоор жөнүндө маалымат 
 Долбоор жөнүндөгү 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. 



 Каржылоо 

Жардам көрсөтүүнүн 
Тиби/Модалдуулугу 

Бекитилген номери Каржылоонун булагы 
Бекитилген сумма 

(миң) 

Техникалык жардам 8721 Техникалык жардам 
боюнча фонду 

600 

Баардыгы болуп 600 миң AKШ 
долл. 

 

 

 Экологиялык жана социалдык аспекттердин чыгарылган 
жыйынтык көрсөтмөсү 

Экологиялык аспектилер   

– 

Аргасыздан жер которуу 

– 

Жергиликтүү калк 
– 

 

 Өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу. Алардын 
катышуусу, жана алар менен кеңешүү 

Долбоорду иштеп чыгуу мезгилинде 

Мамлекеттик жана жеке секторлорунун өкүлү болуп көрсөтүлгөн негизги өнөктөштөр долбоорду 
иштеп чыгуу мезгилинде тиешелүү консультацияларды алат. 

Долбоорду ишке ашыруу мезгилинде 

Мамлекеттик жана жеке секторлорунун өкүлү болуп көрсөтүлгөн негизги өнөктөштөр долбоорду 
(реформаны) иштеп чыгуу мезгилинде тиешелүү консультацияларды алышты. Коомдук жана жеке 
секторлорунун өкүлү болуп көрсөтүлгөн негизги өнөктөштөр долбоорду (реформаны) иштеп чыгуу 
мезгилинде тиешелүү консультацияларды алат. 

 

 Баяндама 

Долбоорду даярдоочу техникалык жардам төмөнкү маселелер боюнча көмөк көрсөтөт: (i) долбоор 
колдогон маселелер тууралуу чечимдердин мыйзам чегинде болушун негиздөө; (ii) маанилүү 
реформаларды аныктоо, жана сунушталган реформаларды даярдоодо, ишке ашырууда, жана 
мониторинг жүргүзүүдө болуучу чыгымдар боюнча макулдашууга келтирүү; жана (iii) 
рефрмалардын иш-аракеттери, алардын кыска мөөнөттүү жыйынтыктары, программа максаттаган 
узак мөөнөттүү жыйынтыктары жана таасири боюнча макулдукка келишүү. 

 



 Долбоорду негиздөө жана анын өлкөлүк жана регионалдык 
стратегиясы менен болгон байланыш 

Учурда, инвестициялык климатты жакшыртуунун өнүгүүсү байкалууда, бирок формалдуу жеке 
сектордун экономикалык өнүгүүдө ролун жогорулатуу боюнча дагы эле көп иш-чараларын ишке 
ашыруу керек болуп жатат. Тоскоолдуктар катары төмөнкү факторлор аныкталууда: айкындыктын 
аздыгы жана коррупция; реформаларды ишке ашырууда институционалдык структуралардын 
алсыздыгы жана алардын дараметтин төмөндүгү; майда жана орто ишкерлердин (МОИ) 
жеткиликтүү жана узак-мөөнөтүү каржылоого жетишсиздиги; эскилиги жеткен инфраструктура; 
өндүрүү ыкмаларынын азайганы өндүрүштүн  талаптарына жооп бербегендиги; жана 
инвестицияларды тартуу иштерин, жана ошондой эле продукцияны экспорттоо жана базарды 
кеңейтүүнү төмөн деңгээли. Долбоорду даярдоочу техникалык жардамдын коюлган негизги талап, 
бул Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүүсүндө формалдуу жеке секторунун ролун 
жогорулатуу максатында каржылоону өнүктүрүү, жана жеке сектордун каржылоого, соодага жана 
инвестицияларга  жетиштигин жогорулатуу. 

 

 Долбоордун таасири 

– 

 

 Долбоордун жыйынтыктары 

Долбоордун жыйынтыктарын баяндоо/жазуу Долбоордун жыйынтыктарга жетишиши 

– – 

 

 Долбоорду ишке ашыруунун статусу 
 

Долбоордун жыйынтыктарын баяндоо/жазуу 

Долбоордун ишке ашыруунын жүрүшүнүн 
статусу                                                  
(жыйынтыктары, иш-чаралар, көйгөйлөр) 

– – 

Өнүктүрүү боюнча максаттардын статусу  Иш-аракеттердин/куруу иштеринин статусу 

– – 

Материалдык өзгөрүүлөр  

–  

 

 

 

 



 Бизнес-мүмкүнчүлүктөр 

Биринчи жарыянын 
датасы 

2014-ж., 14-август 

Консалтинг кызматтары 

Консультациялык команда ишке алынды, жана Программаны Даярдоочу Техникалык Жардам 
(ПДТК) ишке ашырылууда. (2014-жылдын октябрь айында башталды). Техникалык жардам 
алкагында үч эларалык жана беш жергиликтүү консультанттар төмөнкү багыттар боюнча 
эксперттик иш-аракет жүргүзүшөт: инвестиция жана сооданы сүрөө, каржылоо секторун өнүктүрүү, 
мобилдик кызматтарын  өнүктүрүү, юридикалык жана социалдык экспертиза. Мамлекеттик-жекече 
өнөктөштүк (МЖӨ) эсперттери өзүнчө техникалык жардам долбоору аркылуу ишке алынат (1-
шилтеме). Талап кылынган экспертизалар көп багыттуу болгондуктан, фирманы жалдагандан көрө 
жеке консультанттарды ишке тартуу туура деп сунушталууда. Өз алдынча иштегендери менен, 
техникалык команда керекке жараша координацияланып турат. Бардык консультанттар АӨБ-дын 
Консультанттарды Колдонуу Эрежелерине (2013, кез-кези менен жаңыланып турат) ылайык 
алынат. Бул кызматтардын төлөмү АӨБнын Техникалык Жардам Кызматтары үчүн Төлөмдөр 
Китепчесиндеги (2010, кез-кези менен жаңыланып турат) эрежелер боюнча жүргүзүлөт. 
Кызматтарды жалдоо иштери  АӨБнын Сатып Алуу боюнча Эрежелери (2013, кез-кези менен 
жаңыланып турат) боюнча жүргүзүлөт. 15. Экономика министрлиги аткаруучу агенттик болот. Ишти 
жүргүзүүчү агенттиктер катары Экономика министрлиги, Каржы министрлиги, жана Кыргыз 
Республикасынын Улуттук Банкы сунушталууда. Макроэкономикалык жана Инвестициялык 
Саясатын координациялоочу Кеңеш программанын ишке ашыруулусун жогорку деңгээлде 
көзөмөлдөгөн башкаруу комитети болот. Реформалардын улантылышын жана туруктуулугун 
камсыздоо максатында, иш аракеттерин уюштуруу Инвестициялык климат шарттарын жакшыртуу 
программасынын 2-фазасындагыдай. Техникалык жардам иш-аракеттери 2014-жылдын сентябрь 
айынан 2015-жылдын июнуна чейин  орун алат. 

Сатып алуулар 

Консультациялык команда ишке алынды, жана Программаны Даярдоочу Техникалык Жардам 
(ПДТК) ишке ашырылууда. (2014-жылдын октябрь айында башталды). Техникалык жардам 
алкагында үч эларалык жана беш жергиликтүү консультанттар төмөнкү багыттар боюнча 
эксперттик иш-аракет жүргүзүшөт: инвестиция жана сооданы сүрөө, каржылоо секторун өнүктүрүү, 
мобилдик кызматтарын  өнүктүрүү, юридикалык жана социалдык экспертиза. МЖӨ эсперттери 
өзүнчө Техникалык жардам долбоору аркылуу ишке алынат (1-шилтеме). Талап кылынган 
экспертизалар көп багыттуу болгондуктан, фирманы жалдагандан көрө жеке консультанттарды 
ишке тартуу туура деп сунушталууда. Өз алдынча иштегендери менен, техникалык команда 
керекке жараша координацияланып турат. Бардык консультанттар АӨБ-дын Консультанттарды 
Колдонуу Эрежелерине (2013, кез-кези менен жаңыланып турат) ылайык алынат. Бул 
кызматтардын төлөмү АӨБнын Техникалык Жардам Кызматтары үчүн Төлөмдөр Китпчесиндеги 
(2010, кез-кези менен жаңыланып турат) эрежелер боюнча жүргүзүлөт. Кызматтарды жалдоо 
иштери  АӨБнын Сатып Алуу боюнча Эрежелери (2013, кез-кези менен жаңыланып турат) боюнча 
жүргүзүлөт. 15. Экономика министрлиги аткаруучу агенттик болот. Ишти жүргүзүүчү агенттиктер 
катары Экономика министрлиги, Каржы министрлиги, жана Кыргыз Республикасынын Улуттук 
Банкы сунушталууда. Макроэкономикалык жана Инвестициялык Саясатын координациялоочу 
Кеңеш программанын ишке ашыруулусун жогорку деңгээлде көзөмөлдөгөн башкаруу комитети 
болот. Реформалардын улантылышын жана туруктуулугун камсыздоо максатында, иш аракеттерин 
уюштуруу Инвестициялык климат шарттарын жакшыртуу программасынын 2-фазасындагыдай. 
Техникалык жардам иш-аракеттери 2014-жылдын сентябрь айынан 2015-жылдын июнуна чейин  
орун алат. 

Сатып алуу жана консалтинг кызматтары тууралуу билдирүүлөр 

http://www.adb.org/projects/46537-002/business-opportunities  

 

http://www.adb.org/projects/46537-002/business-opportunities


 Долбоорду ишке ашыруу графиги 

Долбоордун концепциясын жактыруу – 

Таанышуу миссиясы – 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси – 

Долбоорду жактыруу/бекитүү 2014-ж., 23 сентябрь 

 

 Долбоорду ишке ашыруу этаптары 

Бекитүүнүн 
номери 

Бекитүү 
күнү 

Кол 
коюлган 

күн 
Күчүнө 

кирүү күнү 

Карызды жабуу күнү 

Эң 
алгачкы 

Кайра 
каралып 
чыккан Чыныгы 

Техникалык 
жардам 

8721 

2014-ж., 23-
сентябрь 

2015-ж., 3-
октябрь 

2014 ж., 3-
октябрь 

2015-ж, 30-
июнь 

– – 

 

 

 Өздөштүрүү 

Дата Бекитүү номери 
АБР 

(миң АКШ долл.) 
Башкалар  

(миң АКШ долл.) 

Накта 
пайыздык 
катышы 

Тапшырылган контракттардын жалпы суммасы 

– – – – – 

Өздөштүрүлгөн каражаттардын жалпы суммасы 

– – – – – 

 

 Техникалык жардамдын суммасы (миң АКШ доллары) 

Бекитилген 
номери 

Бекитилен 
каражаттын 

суммасы 

Кайра 
каралгандан 

кийинки 
каражаттын 

суммасы 

Жалпы 
милдеттелг

ен сумма 
Милдетсиз 

баланс 

Жалпы 
төлөнүп 

берилгени 

Төлөнө 
элек 

баланс 

Техникалык 
жардам 8721 

600 600 389 211 258 342 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Кредит берүү шарттардын аткаруу статусу 

Кредит берүү шарттары төмөндөгү категорияларга бөлүнөт—аудирленген эсептер, коргоо иш чаралары, 
социалдык, сектордук, каржылык, экономикалык, жана башка категориялар. Карыздын шарттарын аткаруу 
төмөндөгү категориялар жана критерийлер аркылуу аткарылат: (i) канаттандыраарлык—бул категорияда 
бардык карыз шарттары аткарылган, эң көбү бир гана эрежеден сырткары нерсеге жол берилет, (ii) жарым 
жартылай канаттандыраарлык—бул категорияда эң көбү эки карыз шарты аткарылган эмес, 
(iii) канаттандыраарлык  эмес—бул категорияда үч жана андан көп карыз шарттары аткарылган эмес. АӨБнын 
2011-жылкы коомчулук мене жүргүзгөн саясатына ылайык, долбоордун карыз шарттарын аткаруу каржы 
отчеттору 2012-жылдын 2-апрелинде сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн долбборлоруна гана колдонулат. 

Бекитилген 
номери 

Категория 

Сектор  
Социал

дык 
Финансы

лык 
Экономик

алык Башкалар 
Коргоо 

чаралары 

Долбоордук 
каржылык 
отчёттору 

– – – – – – – – 

 

 Контакттар жана долбоор боюнча жаңыртылган маалыматтар 

АӨБнын жоопту адиси Приянка Соуд (psood@adb.org) 

АӨБнын жоопту департаменти Орто жана Азия департаменти 

АӨБнын жоопту бөлүмү мамлекеттик башкаруу, каржылоо сектор жана соода-сатык 
бөлүм, CWRD 

Аткаруучу агенттиктер – 

 

 Шилтемелер 

Долбоордун вебсайты http://www.adb.org/projects/41544-086/main 

Долбоордук документтердин тизмеси http://www.adb.org/projects/41544-086/documents 
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