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Кыргыз Республикасы 1991-жылы Советтер Союзунун курамынын чыккандан тартып 
укмуштуудай өзгөрүүлөрдү баштан кечирди. Эгемендик алгандан кийин өлкөдө азык-
түлүктүн тартыштыгы, айыл чарба өндүрүшүнүн төмөндөөсү жана башка өлкөлөр менен 
экономикалык байланыштар үзүлүп калган кез келди. Өлкөдө 2005 жана 2010-жылдары 
саясий окуялар болуп, анын натыйжасында өлкөнүн эки президенти өлкөдөн куулушкан, 
менчик мүлккө зыян келтирилген жана 2010-жылдын окуяларында адам өмүрү кыйылган. 
Ошого карабастан, Кыргыз Республикасы алдыга жылды, президенттик башкаруу 
системасынан парламенттик демократияга тынч түрдө өтө алды. Азыр өлкөдө туруктуу 
жашоо өкүм сүрүп жатат, Кыргызстан төмөн жана орто кирешелүү өлкөлөрдүн катарына кире 
алды, анын инвестициялык климаты улам жакшырып келе жатат.

Кыргызстан 1994-жылы АӨБгө мүчө болуп кирген. Андан берки 20 жылдын ичинде АӨБ 
Кыргызстанга 1.3 миллиард АКШ долларына жакын каражатты инвестициялаган. 
Бул китеп бизге ушул аралыкта АӨБ менен Кыргызстандын бирге аракеттениши кандай 
жыйынтыктарга алып келгендиги жөнүндө кыскача баяндама тартуулайт. Өлкөнүн мындан 
ары гүлдөп-өсүүгө бардык шарттары бар: экономикадагы негизги кыймылдаткыч катары 
менчик секторду өнүктүрүү багыты, бизнеске укмуштуудай шыгы бар эли; мамлекет 
тарабынан бизнести өнүктүрүү үчүн жагымдуу шарттарды түзүү гана керек. 

АӨБ жана Кыргыз Республикасы биргелешкен күч-аракеттери менен өлкөнү өнүктүрүүнү 
улантышууда, ал үчүн адамдардын көндүмүнө жана билим алуусуна, базалык 
инфраструктураны курууга жана коңшу өлкөлөр менен мамилелерди бекемдөөгө 
инвестицияларды тартып, өлкөнүн инвестициялык жагдайын жакшыртууда.

Биз келечекте дагы жемиштүү жана жылуу мамиледе кызматташаарыбызга ишенебиз. 

Кыргызская Республика с момента выхода из Советского Союза в 1991 году пережила 
многие удивительные преобразования. После получения независимости, в стране 
наступили времена дефицита продовольствия, спад сельскохозяйственного производства, 
разорвались экономические связи. Произошли политические события 2005 и 2010 гг., в 
результате, из страны были изгнаны президенты, было разворовано частное имущество, а 
в событиях 2010 года погибло немало людей. Несмотря на все это, Кыргызская Республика 
идет вперед, совершая мирный переход от президентской демократии к парламентской. В 
стране имеется стабильность, и она вступила в ряды стран с низким и средним уровнем 
дохода, а его инвестиционный климат улучшается постепенно.

Кыргызская Республика стала членом Азиатского Банка Развития (АБР) в 1994 году. За 
последние 20 лет, АБР инвестировал в страну около 1.3 миллиарда долл. США. Данная 
фото-книга дает нам краткий обзор о сотрудничестве Кыргызской Республики и АБР. Страна 
имеет все шансы для процветания: курс развития частного сектора экономики как ключевого 
двигателя, народ с удивительным предпринимательским талантом; нужно только создать 
более благоприятные условия для развития бизнеса. 

АБР и Кыргызская Республика совместными усилиями продолжают развивать страну, 
улучшая ее инвестиционный климат, инвестируя в навыки и образование ее людей, в 
строительство базовой инфраструктуры и в укрепление отношений с ближайшими соседями.  

Мы надеемся на дальнейшее плодотворное и теплое сотрудничество.

The Kyrgyz Republic has undergone an impressive transformation since breaking away from the 
Soviet Union in 1991. After independence, its food stores stood empty, farming machinery lay idle, 
and the country lost markets. Roiled by political events in 2005 and 2010, it saw presidents ousted, 
property damaged, and lives lost. Yet the Kyrgyz Republic prevailed, making a peaceful transition from a 
presidential to a parliamentary democracy. Now stable, it has joined the ranks of 
lower-middle-income countries, and its investment climate is improving.  

The Kyrgyz Republic joined the Asian Development Bank (ADB) in 1994. Over the past 20 years, ADB 
has invested about $1.3 billion in the country. This book demonstrates what the country and ADB have 
worked together to deliver.  

ADB and the Kyrgyz Republic will continue improving the investment climate, investing in human capital, 
building basic infrastructure, and strengthening ties with neighboring countries. With the private sector 
as a key driver of growth, the country’s remarkable entrepreneurial talent will further build prosperity 
once the business environment is set right.

We look forward to many more years of a fruitful, warm partnership.
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Надежное электроснабжение
Expanded, Improved Electricity Services

Ишенимдүү электр камсыздоо

АӨБ ишеничтүү энергетика секторун түзүү менен, Кыргызстандын эртеңки 
күндөгү экономикасын бекемдөөгө умтулуусун колдойт.   АӨБ Токтогул ГЭСин 
реконструкциялап чыгууга жардам берет, бул электр энергиясын берүүдөгү тез-тез 
үзгүлтүккө учуроону четтетет.

АБР поддерживает стремление страны укрепить свою экономику путем создания 
надежного энергетического сектора. АБР помогает реконструировать Токтогульскую 
ГЭС, что устранит частые перебои в подаче электроэнергии.

ADB supports the country’s desire for a brighter future by building a reliable energy sector. 
ADB has begun to rehabilitate the Toktogul hydropower plant to stop the frequent power 
outages throughout the country. 

Энергия секторун калыбына келтирүү долбоор 

Проект развития сектора энергетики

Power Sector Improvement Project 



Ош–Гүлчө жолун жакшыртуу долбоору

Проект реабилитации автодороги Ош–Гулчо

Osh–Gulcho Road Rehabilitation Project  



Дорога к процветанию
Highway to Prosperity

Өнүп-өсүүгө карай жол

Элге базарга, жумуш табууга, мектепке жана медициналык мекемелерине жетүү 
үчүн жолдор керек. Жакын арада АӨБ жардамы менен калыбына келтирилген 
жолдордун жалпы узактыгы дээрлик 1 миң чакырымга жетет; анын ичинде Бишкек 
жана Ош шаарларын бириктирген жалгыз жол дагы бар. Андан сырткары, жүк 
жана адамдардын кыймылын жеңилдетүү үчүн чек ара өтмөк пункттары дагы 
оңдотулууда.

Населению нужны дороги для доступа к рынкам, рабочим местам, учебным 
заведениям и медицинским учреждениям. Вскоре протяженность дорог, 
реабилитированных при поддержке АБР, достигнет почти 1000 километров, 
включая единственную дорогу, соединяющую города Бишкек и Ош. Также 
ведется реконструкция пунктов пересечения границ, что еще больше облегчит 
передвижение грузов и пассажиров.

People depend on roads to bring them to markets, jobs, schools, and health centers. 
Soon, ADB will have rehabilitated almost 1,000 kilometers of roads, such as the only one 
connecting the cities of Bishkek and Osh. Border-crossing points will also be refurbished, 
further easing travel.

ЦАРЕС Транспорттук коридор Бишкек–Торугарт долбоору

Проект по транспортному коридору ЦАРЭС автодорога Бишкек–Торугарт 

CAREC Transport Corridor Bishkek–Naryn–Torugart Project 
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Калыбына келтирүү жана реконструкциялоо үчүн шашылыш жардам долбоору 

Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции

Emergency Assistance for Recovery and Reconstruction Project 



Восстановление жилья 
Rebuilding Houses, Healing Communities

Үйлөрдү калыбына келтирүү 

2010-жылдын июнь айында болгон тополоң Ош жана Жалал-Абад шаарларында 
канчалаган адамдардын өлүмүнө жана үйлөрдүн кыйрашына алып келди.  Бул 
окуяда 1900гө жакын үй талкаланып, анын ичинен 1700гө жакын үй такыр кыйрап 
калган. АӨБ бул кырдаалда тез жардамын көрсөтүп, 14 айдын ичинде  бардык 
кураган үйлөрдү калыбына келтирүүгө катышкан. Бул жардам кластердик механизм 
аркылуу берилип, эл аралык бейөкмөт уюмдардын катышуусунда ишке ашырылган.

Июньские события 2010 года в Оше и Джалал-Абаде привели к многочисленным 
жертвам и разрушениям. Около 1900 домов были повреждены, из них 1700 
домов были полностью разрушены. Проект АБР “Чрезвычайная помощь для 
восстановления и реконструкции” при участии международных НПО оказал помощь 
и восстановил почти все поврежденные дома в течение 14 месяцев в рамках 
Кластерного механизма предоставления жилья.

In June 2010, riots in Osh and Jalal-Abad led to many deaths and much destruction. Some 
1,900 houses were damaged, of which about 1,700 were destroyed. ADB emergency assistance 
helped reconstruct almost all of the destroyed houses in 14 months with Shelter Cluster, a 
group of international nongovernment organizations. 



Ысык-Көлдү туруктуу өнүктүрүү долбоору

Проект Устойчивое развитие Иссык-Куля 

Issyk-Kul Sustainable Development Project



Мы заботимся о будущем Иссык-Куля сегодня
Issyk–Kul Tomorrow—Our Concern Today

Эртеңки Ысык-Көл – биздин бүгүнкү камкордугубуз

АӨБ Ысык-Көл облусунда элди ичүүчү суу менен камсыз кылуу жана тазалыкты 
жакшыртуу, катуу таштандыларды бөлүштүрүп жана жок кылуунун, айлана-чөйрөнүн 
булгануусун азайтуунун үстүндө иш алып барууда.  Жакынкы убакытта Балыкчы, 
Чолпон-Ата жана Каракол шаарларында тиешелүү инфраструктурасы түзөтүлөт.

АБР работает над улучшением водоснабжения, канализации и обработки твердых 
отходов в Иссык-Кульской области и снижением уровня загрязнения окружающей 
среды. Соответствующая инфраструктура будет улучшена в городах Балыкчи, 
Чолпон-Ата и Каракол. 

ADB is working to bring drinkable water and better sanitation to more people in Issyk-Kul 
Oblast, and to decrease pollution by treating and disposing of solid and liquid waste. Water 
supply, sewerage, and sanitation infrastructure will be improved in the cities of Balykchy, 
Cholpon-Ata, and Karakol.
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Подача воды в южный регион 
Water Supply in the South

Түштүк аймака суу берүү 

АӨБ өзгөчө шашылыш калыбына келтирүү жана реконструкциялоо долбоорунун 
алкагында өлкөнүн түштүгүндөгү суу менен жабдуунун жана суунун сапатын 
жакшыртуу боюнча иштер жүргүзүлүүдө. Бул иштер өзүнө Ак-Буура дарыясынан 
сууну алуу үчүн плотинадагы чыпкалоочу галереяны курууну камтыйт.

В рамка Проекта АБР по чрезвычайному восстановлению и реконструкции ведутся 
работы по улучшению водоснабжения и качества воды на юге страны. Работы 
включают в себя строительство фильтрационной галереи на плотине для забора 
воды из реки Ак-Буура.

Under ADB’s Emergency Assistance for Recovery and Reconstruction, the water supply 
and water quality for southern Kyrgyz Republic are being improved. Works include the 
construction of an infiltration gallery at Plotina to capture water from the Ak-Buura River.

Калыбына келтирүү жана реконструкциялоо үчүн шашылыш жардам долбоору

Чрезвычайная помощь для восстановления и реконструкции

Emergency Assistance for Recovery and Reconstruction Project 



Айылдык аялдардын жашоо-турмушунун деңгээлин кол өнөрчүлүк секторун өнүктүрүү жолу менен жогорулатуу

Повышение уровня жизни сельских женщин путем развития ремесленного сектора

Improving Livelihoods of Rural Women through Development of the Handicrafts Industry 



Больше возможностей для женщин-предпринимателей
Empowering Businesswomen

Ишкер айымдарга мүмкүнчүлүк түзүү

Ишкер аялдарга мүмкүнчүлүк түзүү – бул коомдун жашоо деңгээлин жакшыртуунун 
маанилүү факторлорунун бири. АӨБ элет жергесиндеги жана кичи шаарлардагы 
ишкер аялдарга  өз ишин өнүктүрүүгө жардам берет. Андан сырткары АӨБ, аялдар 
жана эркектер үчүн заманбап өнөрлөрдү өздөштүрүүгө жана кошумча билим алууга 
бирдей шарт түзөт.

Женщины, наделенные правами и возможностями ‒важный фактор повышения 
уровня жизни общества. АБР помогает женщинам-предпринимателям в сельской 
местности и малых городах, добиться успеха и поддерживает равный доступ к 
получению трудовых навыков и образования как для мужчин так и для женщин.

Empowered women are essential to improving living standards. ADB helps female-led 
businesses in rural areas and small towns find success, and supports equal access to skills 
development and education for both men and women.





Обучение востребованным навыкам 
Training People with the Right Skills

Заманбап өнөрлөрдү үйрөтүү

АӨБ кесиптик лицейлердин окуучуларына эмгек рыногунун талабына жооп берген 
өнөрлөрдү өздөштүрүүгө окуу программаларын жакшыртуу жана мугалимдерди 
окутуу аркылуу жардам берип келет. Заманбап кесиптерге ээ болгон бүтүрүүчүлөр 
ийгиликтүү жумушка орношуп, экономиканын кыймылдаткыч күчү болуп келишет.

АБР помогает учащимся системы профтехобразования осваивать востребованные 
на рынке труда навыки через разработку новых учебных программ, обучение 
и переподготовку преподавателей и мастеров. Полученные знания и навыки 
позволяют выпускникам успешно устраиваться на работу, становясь движущей 
силой динамично развивающейся экономики.

ADB helps students learn in-demand skills by improving technical and vocational education 
and training and by schooling teachers. Cutting-edge courses boost graduates’ chances of 
success in the job market, driving the burgeoning economy.

Техникалык-кесиптик билим берүүнүн  жана көндүмдөрдү өнүктүрүү долбоору

Проект профессионально-технического образования и развитие навыков

Vocational Education and Skills Development Project 



Экинчи билим берүү долбоору

Второй проект образования

Second Education Project



Школьное образование–право каждого
Education—Everybody’s Right

Мектептен билим алуу–ар адамдын акысы

90-чу жылдардан баштап АӨБ Кыргыз өкмөтүнө балдарга мектеп билимин берүүдө 
ар тараптуу жардам берип келет. Бул жылдарда АӨБ жардамы менен жүздөгөн 
мектеп оңдолуп, миңдеген мугалимдер атайын окуудан өтүп миллиондогон окуу 
китептери басмадан чыкты.

Начиная с 90-х годов АБР оказывает постоянную поддержку правительству страны 
в обеспечении доступа детей к качественному школьному образованию. ЗА эти 
годы АБР помог реабилитировать сотни школ, обучить тысячи учителей и издать 
миллионы учебников.

Since the 1990s, ADB has supported the government in ensuring quality education to all 
children.  During this time, ADB has helped rehabilitate hundreds of schools, train thousands 
of teachers, and publish millions of textbooks.



Кенже курактагы балдарды өнүктүрүү долбоору

Развитие детей младшего возраста на уровне общин

Community-Based Early Childhood Development Project



Дети - наше будущее
Our Children, Our Future

Балдар –биздин келечегибиз

Сапаттуу тамактануу, медициналык көзөмөл жана мектепке чейинки билим 
берүү – бул эрте өнүгүүнүн негизги бөлүктөрү. АӨБ өлкөгө балдарды өз убагында 
вакциналоого, бала бакча стандарттарын жанылоого жардам берип, тоолуу 
райондордо 300дон ашуун бала бакчаны жана айыл ФАПтарында чакан дарыкана 
пунктарын ачууга түздөн-түз көмөк көрсөткөн. 

Качественное питание, медобслуживание и дошкольное образование – ключевые 
составляющие раннего развития. АБР оказывал поддержку стране в своевременной 
вакцинации детей, обновлении стандартов дошкольного образования и 
способствовал открытию более 300 детских садов в отдаленных районах и сети 
аптек при сельских ФАПах.

Quality nutrition, medical care, and preschool education are key components of early 
development. ADB has helped the country with the timely immunization of children, 
improvement of preschool standards, and opening of more than 300 kindergartens in remote 
areas as well as a network of rural pharmacies.
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Ымыркай балдардын өмүрүн сактоо долбоору

Проект по сокращению неонатальной смертности

Reducing Neonatal Mortality Project



Здоровая мать, здоровый ребенок, здоровая нация
Safe Mother, Safe Infant, Safe Nation

Дени сак эне, дени сак бала, дени сак эл

АӨБ  салымы менен Кыргызстанда эне жана баланын ден соолугу жакшырды. 
Натыйжада, өлкөнүн жакыр райондорунда эненин жана ымыркайдын өлүмү азайды. 
Алай, Чон-Алай, Кара-Кулжа жана Ноокат райондорунда АӨБ жана Саламаттыкты 
сактоо министрлиги кош бойлуу аялдарга ден соолук проблемаларын 
жеңилдеткенге жардам берди, дени сак балдардын жарык дүйнөгө келүүсүнө шарт 
түздү. 

Проект АБР внес вклад в улучшение здоровья матерей и детей в стране. 
Сократилась смертность новорожденных в бедных районах страны. В Алайском, 
Чон-Алайском, Кара-Кульджинском и Ноокатском районах АБР и Министерство 
здравоохранения помогли улучшить здоровье беременных женщин, обеспечивая 
рождение здоровых детей.

The health of mothers and children has improved, aided partly through an ADB project that 
has reduced the number of newborn deaths in poor areas. In Alay, Chon-Alay, Kara-Kulja, 
and Nookat raions, ADB and the Ministry of Health have helped ease the health burden of 
pregnant women, ensuring safe deliveries and healthy babies.





Улучшение бизнес-среды
Improving the Business Environment

Бизнес-чөйрөнү жакшыртуу

Бизнес сектор лицензиялоо жана салык салуу системаларынын татаалдыгына 
туш болууда. АӨБ долбоорлору бизнес сектору үчүн салык төлөөнү, бажы 
тариздөөлөрүн жана компанияларды каттоону жөнөкөйлөштүрүүдө.

Бизнес-сектор сталкивается со сложными системами лицензирования и 
налогообложения. Проекты АБР упрощают для бизнес-сектора уплату налогов, 
таможенное оформление и регистрацию компаний.

Businesses have struggled because of complicated licensing and taxation requirements. ADB 
projects make it easier for businesses to pay taxes, clear customs, and register.

Бажы кызматын модернизациялоо жана бажы инфраструктурасын өнүктүрүү долбоору

Проект модернизации таможенной службы и развития таможенной инфраструктуры 

Regional Customs Modernization and Infrastructure Development Project
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Налоговые сборы - на развитие страны
Paying It Forward in the Kyrgyz Republic

Бүгункү салыктар – эртеңки өнүгүү

Өлкөгө зарыл болгон социалдык-экономикалык өнугүүну каржылоо үчүн салыктар 
өз убагында толук топтолуусу абзел. Ушул максатта, бүткүл өлкөнун салык 
инспекцияларында компьютерлештирилген салыктык кызматтары ишке киргизилген. 
Дээрлик 175 000 салык төлөөчүлөр салык кызматынын жаңы электрондук 
борборлоштурулган маалымат базасында каттоодон өткөрүлуп, 2006- 2012 жылдар 
арасында салыктык киреше18%га жогорулады.

Для финансирования необходимых социально-экономических инициатив нужен 
своевременный и эффективный сбор налогов. С этой целью во всех налоговых 
инспекциях страны были внедрены компьютеризированные налоговые услуги. 
Почти 175 000 налогоплательщиков были зарегистрированы в новой электронной 
централизованной базе данных налоговой службы, что позволило повысить 
налоговые поступления на 18% в период с 2006 по 2012 годы.

To help fund economic and social endeavors, taxes must be collected effectively and 
efficiently. Toward this goal, computerized tax services have been rolled out in all tax offices 
throughout the country. Almost 175,000 taxpayers have been registered electronically in a new 
centralized tax database, raising tax revenues 18% from 2006 to 2012. 



ЦАРЕС Транспорттук коридор Бишкек-Торугарт долбоору
Бишкек-Нарын Торугарт жолу

Проект по транспортному коридору ЦАРЭС автодорога Бишкек – Торугарт 
По дороге Бишкек - Нарын-Торугарт 

SAMPLE ONLY Transport Corridor Bishkek–Naryn-Torugart Project 
On the way to Naryn

Салык кызматын реформалоо жана модернизациялоо долбоору

Проект по реформированию и модернизации налогового администрирования

Tax Administration Reform and Modernization Project 



Электрондук сатып алуу системасын ишке ашыруу

Внедрение системы электронных закупок

Implementing the e-Procurement System



Борьба с коррупцией с помощью технологий
Combating Corruption with Technology

Технология менен коррупцияны солгундатуу

Электрондук мамлекеттик сатып алуулар, бюджетти пландаштыруу, салык салуу 
жана аудит сыяктуу башка функциялар менен  биргеликте ишке ашырылса 
натыйжалуу башкаруу менен коррупциянын азайышына алып келет.  АӨБ колдоосу 
менен Кыргыз өлкөсу мамлекет жана сатуучулар үчүн натыйжалуу, тунук жана 
атаандаштык сатып алуулар чөйрөсүн түзүү багытында иш алып барууда.

Электронные государственные закупки помогают улучшить госуправление и снизить 
уровень коррупции, в частности, при взаимодействии с другими функциями , такими 
как планирование бюджета, налогообложение и аудит. При поддержке АБР, страна 
работает в направлении создания более эффективной, прозрачной и конкурентной 
системы закупок, более удобной как для государства, так и для поставщиков.

Electronic government procurement helps improve governance and reduce 
corruption, particularly when integrated with other government functions such 
as budget planning, taxation, and audit. With ADB assistance, the country has 
been working toward a more efficient, transparent, and competitive procurement 
environment for the government and for the supplier community.





Меняющийся климат, меняющиеся времена
Changing Climates, Changing Times

Өзгөргөн климат, өзгөргөн заман 

АӨБ баардык транспорт жана энергетика боюнча долбоорлордун өлкөдөгү 
ресурстарды, калкты жана экосистеманы коргоону эсепке алуу менен, экологияга 
зыян келтирбегендей болуп иштелип чыгышына көз салып турат. Өкмөт өзү да 
мыйзам жана мамлекеттик чараларды колдонуу аркылуу айлана-чөйрөнү коргоого 
зор маани берип келет.

АБР следит за тем, чтобы все проекты по энергетике и транспорту разрабатывались 
с учетом защиты ресурсов, населения и экосистемы,  не нанося ущерба 
окружающей среде. Правительство Кыргызской Республики тоже способствует 
защите окружающей среды посредством законов и государственных мер.

ADB has pledged to make all of its energy and transport project designs protect investments, 
people, and ecosystems. Similarly, the government is committed to encouraging protection of 
the environment through laws and policies.
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Кыргыз Республикасынын жана Азия өнүктүрүү банкынын кызматташтыгына – 20 жыл 

АӨБ жана Кыргыз Республикасы биргелешкен күч-аракеттери менен өлкөнү өнүктүрүүнү улантышууда, ал үчүн 
адамдардын көндүмүнө жана билим алуусуна, базалык инфраструктураны курууга жана коңшу өлкөлөр менен 
мамилерелерди бекемдөөгө инвестицияларды тартып, өлкөнүн инвестициялык жагдайын жакшыртышууда. 

Кыргызская Республика – Азиатский банк развития 20 лет сотрудничества

АБР и Кыргызская Республика совместными усилиями продолжают развивать страну, улучшая ее инвестиционный 
климат, инвестируя в навыки и образование ее людей, в строительство базовой инфраструктуры и в укрепление 
отношений с ближайшими соседями.   

20 Years of Partnership
The Asian Development Bank and the Kyrgyz Republic

ADB and the Kyrgyz Republic will continue improving the investment climate, investing in human capital, building basic infrastructure, 
and strengthening ties with neighboring countries. 

Азия өнүктүрүү банкы жөнүндө

Азия өнүктүрүү банкынын алдына койгон максаты, үмүтү – бул жакырчылыктан арылган Азия жана Тынч океан регионун 
түзүү. Банктын миссиясы – өзүнүн экономикалык жактан өнүгүп келаткан мүчөлөрүнө жакырчылыктын деңгээлин 
төмөндөтүүгө жана элинин жашоо шарттарын жогорулатууга жардам берүү.  АӨБ регионду өнүктүрүүдө жетишкен 
ийгиликтерине карабастан, Азия регионунда дагы эле дүйнөнүн кедей калкынын үчтөн эки бөлүгү жашап жатат: бул 
аймакта 1,6 миллиард киши күнүнө 2 доллардан аз акчага жашашат, анын ичинен 733 миллион киши күнүнө 1,25 
долларга гана жашай алышат. АӨБ Азия регионунда ар тараптуу экономикалык өсүшкө, экологиялык туруктуу өсүшкө 
жана регионалдык биригүүгө түрткү берүү менен, бул жердеги жакырчылыктын деңгээлин төмөндөтүү максатына бек 
турат.   

Бул уюмдун борбору – Манилада, ал эми мүчөлөрү – 67 өлкө; анын ичинен 48и региондун өзүндө жайгашкан. Уюмдун 
өзүнүн экономикалык жактан өнүгүп келаткан мүчөлөрүнө жардам берүүчү негизги инструменттери – бул саясий диалог, 
кредиттер, акционердик капиталга инвестициялар, кепилдик берүүлөр, гранттар жана техникалык жардам.

Об Азиатском банке развития

Видение АБР – Азиатский и Тихоокеанский регион без бедности. Миссия АБР – помогать развивающимся странам в 
сокращении бедности и улучшать качество жизни людей. Несмотря на успехи по многим вопросам, приблизительно 
две трети самых бедных людей проживают именно в этих регионах: 1,6 миллиарда людей, живущих на $2 и меньше 
в день, 733 миллиона людей живущих на менее чем $1,25 в день. АБР стремится сокращать бедность посредством 
применения инклюзивного экономического роста, без нарушения экологии, и через региональную интеграцию. 

Базируясь в Маниле, в АБР входит 67 стран-членов, включая 48 из региона. Основными инструментами для оказания 
помощи развивающимся странам являются политический диалог, займы, инвестиции, гарантии, гранты и техническая 
помощь.

About the Asian Development Bank

ADB’s vision is an Asia and Pacific region free of poverty. Its mission is to help its developing member countries reduce poverty and 
improve the quality of life of their people. Despite the region’s many successes, it remains home to approximately two-thirds of the 
world’s poor: 1.6 billion people who live on less than $2 a day, with 733 million struggling on less than $1.25 a day. ADB is committed to 
reducing poverty through inclusive economic growth, environmentally sustainable growth, and regional integration. 

Based in Manila, ADB is owned by 67 members, including 48 from the region. Its main instruments for helping its developing member 
countries are policy dialogue, loans, equity investments, guarantees, grants, and technical assistance. 
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