
 
 
 

 

 
 

Кыргыз Республикасы: Суу ресурстарын башкарууда климаттык туруктуулукту 
бекемдөө жана жаратылыш кырсык тобокелдерин азайтуу  
 

Долбоордун аталышы Суу ресурстарын башкарууда климаттык туруктуулукту бекемдөө 
жана жаратылыш кырсык тобокелдерин азайтуу 

Долбоордун номери 51081-002 

Өлкө Кыргыз Республикасы 

Статусу Сунушталууда 

Тиби/жардам көрсөтүүнүн 
модалдуулугу 

Грант 
Насыя 

Каржылоонун булагы / 
Сумма 

Грант: Суу ресурстарын башкарууда климаттык туруктуулукту 
бекемдөө жана жаратылыш кырсык тобокелдерин азайтуу 

Негизги капиталдык ресурстарга берилген 
жеңилдетилген насыя / Азия Өнүктүрүү Фонду 

10,00 млн АКШ 
доллары  

Насыя: Суу ресурстарын башкарууда климаттык туруктуулукту 
бекемдөө жана жаратылыш кырсык тобокелдерин азайтуу 

Негизги капиталдык ресурстарга берилген 
жеңилдетилген насыя / Азия Өнүктүрүү Фонду  

15,00 млн АКШ 
доллары  

 

Стратегиялык мазмүнү Айлана чөйрөгө туруктуу өсүү 
Ар тараптуу экономикалык өсүү 

Өзгөрүүлөрдүн негизги 
түрткүлөрү 

Билимге негизделген чечим иштеп чыгуу  

Сектор / кичи сектор Айыл чарба, табигый  ресурстары жана жергиликтүү өнүгүү – 
Айыл чарба өндүрүшү – Жергиликтүү суу каптоодон коргоо – 
Сууга байланыштуу табигый ресурстарды башкаруу 

Гендерлик теңчилик жана 
Негизги багыт 

Эффективдүү гендердик негизги багыт 

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



Сүрөттөлүшү 
 

Долбоорду негиздөө жана 
анын өлкөлүк жана 
регионалдык стратегиясы 
менен болгон байланышы 

 

Долбоордун таасири Калк жана жерлер божолдонгон өзгөчө кырдаалдардан, 
коркунучтардан, тобокелдерден жана алардан чыккан 
кесепеттерден корголот (Улуттук Туруктуу Өнүгүү Стратегиясы 
2013-2017) 
Мамлекет климаттык өзгөрүүнүн зыяны жана терс кесепеттерин 
эске алып алдын алууда (Кыргыз Республикасынын 2015-жылы 
Париждеги макулдашуу негизинде БУУнну Климаттык Өзгөрүү 
тууралуу тузүлгөн Рамкалык Конвенциясы алкагында өзүнө алган 
улуттук салымы) 

ЖЫйынтыктары Климаттык өзгөрүү жана жаратылыш кырсыктарына каршы 
инфраструктура жана суу копсуздугу жакшыртылды 

Өндүрүмдөрү  Ирригация инфраструктурасы модернизацияланды 
Табигый кырсыктарынын таасирин азайткан айыл-чарбачылык 
жана жер башкаруу практикалары өздөштүрүлдү 
Суу каптоодон коргоо инфраструктурасы модернизацияланды 
Табигый кырсыктардын тобокелине жана суу ресурстарына 
тиешелүү маалыматты топтоо жана талдоо системасы 
жакшыртылды 

Географиялык жайгашуусу 
 

Коргоо категориялары 

Экологиялык (Айлана чөйрө) аспекттер B 

Аргасыздан жер которуу B 

Жергиликтүү калк C 

Экологиялык (Айлана-чөйрө) жана социалдык аспектилердин жыйынтык көрсөтмөсү  

Экологиялык 
(Айлана чөйрө) 
аспекттер 

 

Аргасыздан жер 
которуу 

Бул долбоор алкагында жерди өздөштүрүү иштери күтүлбөйт, анткени 
инженердик иштери учурда бар болгон суу ресурстарынын 
инфраструктурасынын негизинде жүргүзүлөт. 

Жергиликтүү 
калк 

 



Өнөктөштөр менен биргелешип иш алып баруу, катышуу, жана консультациялар  

Долбоорду 
иштеп чыгуу 
мезгилинде 

Негизги бенефициарлар катары бул долбоор багыттаган коомчулуктар 
саналат. Техникалык көмөктөшүү консультанттарынын негизги тапшырмасы - 
долбоорго тиешеси бар бенефициарларды, жана башка тараптарды иликтеп 
тактоо, жана алардын долбоорду иштеп чыгууда жана ишке ашырууда 
катышуусун жогорулатуу максатында ролдоруна жана жоопкерчиликтерине 
аныктама берүү. 

Долбоорду ишке 
ашыруу 
мезгилинде 

Техникалык көмөктөшүүнү өткөзүүдө жана долбоорду ишке ашырууда көп 
түрдүү моделдеги консультациялар өткөзүлөт. Аларды өткөзүүнүн негизги 
максаты – жакыр, аярлуу жана бөлүнүп калган калк катмарларынын, эгер 
ошондойлор болсо, ой-пикир жана сунуштарын долбоорду иштеп чыгуу 
жана ишке ашырууда эске алуу. 

Бизнес мүмкүнчүлүктөрү 

Консалтингдик 
кызматтар 

Бул Техникалык көмөктөшүүнү ишке ашыруу төмөнкүлөрдү талап кылат: (i) 
долбоордун 1ден 3кө чейин өндүрүмдөрүн баалоо үчүн 20 эл аралык адам – 
айына жана 30 жергиликтүү адам – айына шартын аткарала турган бир 
консультациялык фирманы жалдоо; бул фирма сапат жана баасын сындоо 
процедура негизинде (QCBS), 90/10 сапат-чыгымдар карата катышы менен, 
жана техникалык сунуштоосун баалоо негизинде тандалат; (ii) 2 адам-айына 
шартынын негизинде долбоорду иликтөө анан ишке ашырылышын баштоо 
үчүн бир жеке эл аралык консультантты жалдоо 

Сатып алуулар Бул Техникалык көмөктөшүүнү ишке ашырууда Долбоорду ишке ашыруучу 
консультанттын кызматын жалдоо максатында жогорку деңгээлде сатып алуу 
иш-чаралары жургүзулөт, жана Сапатты Тастыктоо Чогулуш деңгээлинде 
сунуштарды тапшыруу жарыяланат. Деталдуу инженердик сунуш үстүндө 
иштер долбоорду ишке ашыруу уурунда жүргүзүлөт. Жок дегенде бир 
документтер пакети Кеңештин бекитүүсүнө чейин сатып алынат деп 
күтүлүүдө. 

АөБнын жооптуу адиси  Рив, Натан А. 

АөБнын жооптуу 
департаменти 

Централдык жана Батыш Азия Депратаменти 

АөБнын жооптуу бөлүмү Жаратылыш, Табигый ресурстар жана айыл чарбачылык бөлүмү, 
ЦжБАД 

Аткаруучу агенттиктер Айыл-чарба, Азык-түлүк өндүрүшү жана жерди калыбына 
келтирүү министрлиги  
Киев көчөсү, 96 A, 
Бишкек 

Иш чаралар графиги 



Долбордун концепциясын жактыруу  27-сентябрь 2017-ж. 

Маалымат топтоо 30-июнь 2018 ж. – 30- июнь 2018 ж. 

Жетекчиликтин жалпы кеңешмеси 31-июль 2018 ж. 

Долбоорду жактыруу, бекитүү -  

Долбоор бонча жалпы акыркы карап чыгуучу миссиясы -  

ДЖМдын акыркы жаңыланышы 28- сентябрь 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. 
 


