
Акыркы жылдары Кыргыз 
Республикасынын өкмөтү инклюзивдүү 
экономикалык өсүү аркылуу 
жакырчылыкты кыскартуу боюнча күчтүү 
өнүктүрүү тартибин жүргүзүп келүүдө.

Азия Өнүктүрүү Банкынын (АӨБ) 
колдоосу менен, өкмөт укуктук-
нормативдик базаны реформалоо 
боюнча аракеттерди жүргүзө баштады, 
өлкөдөгү бизнес чөйрөнү жакшыртуу 
боюнча иштерди жүргүзө баштады, 
бардыгына жеткиликтүү каржылоо 
багытында иш жүргүзө баштады, 
Кыргыз Республикасынын электр менен 
камсыздоо кызматынын ишенимдүүлүгүн 
жогорулата баштады, жана ошондой эле 
Кыргыз жарандарына эмгек рыногунда 
жумуш табуу шарттарын жакшырта 
баштады.

Кыргыз республикасы АӨБга 1994-жылы 
мүчө болуп кирген, ошол учурдан бери 
Азия Өнүктүрүү Фондунан 41 кредит (1,1 
млрд АКШ доллар) жана 31 грант (630,3 
млрд АКШ доллар), жана Жапониянын 
жакырчылыкты жоюу фондунан 8 грант 
(8.5 млн АКШ доллар) алды. Андан 
сырткары, АӨБ тарабынан 98 техникалык 
көмөктөшүү долбоорлору (56,98 млн АКШ 
доллар) каржыланып келди. 

Кыргыз Республикасына кредиттерге 
жана гранттарга катардагы капиталдык 
ресурстар (ККР), Азия Өнүктүрүү Фонду 
жана башка атайы фонддор тарабынан 

АӨБ Кыргыз Республикасынын экономикалык өнүгүү 
мүмкүнчүлүктөрүнө жетүүдөгү тоскоолдуктады 
жоюуну, жана ал мүмкүнчүлүктөргө жетиштүүлүктү 
кеңейтүүнү максаттаган Туруктуу Өнүгүүсүнүн Улуттук 
Стратегиясын колдойт.

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ
каржылоонун жалпы суммасы 1,17 млрд 
АКШ долларга чыгат.  

Жалпы капиталдык ресурстардан, Азия 
өнүктүрүү фондунан, жана башка атайы 
фонддордон бөлүнүп берилген кредиттер 
менен гранттардын баардык топтолгон 
төлөмдөрдүн суммасы 1,09 млрд. АКШ 
долл. түздү.

АӨБ ТАРАБЫНАН КОЛДООГО 
АЛЫНГАН ДОЛБООРЛОР ЖАНА 
ПРОГРАММАЛАР

Кыргыз Республикасынын өнүгүүсүндө 
АӨБ туруктуулук жана жаратылышты 
коргоо маселелерине өзгөчө көңүл 
бурууда. 2017-жылдын декабрь айында 
37,5 миллион АКШ долларлык Ысык-
Көлдүн туруктуу өнүгүүсү долбоорунун 
1-фазасы Балыкчы, Чолпон-Ата 
шаарларында ишке ашып аяктады. 
Бул 8 жылдык долбоор негизги 
инфраструктураларды жакшыртууга 
багытталып, Ысык-Колдүн жаратылышын 
коргоого чоң таасирин берди. Ысык-

 

Кыргыз Республикасы: Топтолгон кредит, грант, жана 
техникалык кызматташуу милдеттемелериa, b, c

Сектор
Жалпы 
сумма

(миллион 
АКШ 

доллар) d %d

Айыл-чарба, Табигый ресурстар
жана айыл жергесин өнүктүрүү  21  106,37  5,91 
Билим  18  136,07  7,56 
Энергетика  14  349,53  19,43 
Финансы (Каржылоо)  19  148,42  8,25 
Ден-соолук (Саламаттык сактоо)  7  15,31  0,85 
Өндүрүш жана соода  6  26,49  1,47 
Мультисектор 13  113,01  6,28 
Коомдук (Мамлекеттик) секторду 

башкаруу  40  268,43  14,92 
Унаа  28  572,70  31,83 
Суу жана башка шаарга 
тиешелүү аракеттер 
Инфраструктура жана кызматтар  6  62,70  3,49 
Башка  172  1 799,04  100,00 
a  Гранттар жана техникалык кызматташуу ичинде АӨБ тарабынан 

башкарылган кошумча каржылоо дагы камтылган.
b  Суверендик жана суверендик эмес кредиттерди жана кредиттерди 

камтыйт.
c  Милдеттемелерге отчет берүүдө баштапкы секторду колдонуу
d  Берилген сандар тегеректелип берилгендиктен жалпы суммада айырма 

чыгуусу ыктымал.

Кыргыз Республикасы: Ар бир Продукт боюнча 
катардагы капиталдык ресурстар тууралуу 
суверендик эмес милдеттемелер, 2007–2017
Кол коюлган транзакциялардын 
саны 2

Суммасы (миллион АКШ 
доллар)

Кредиттер 20.00
Капиталдык салымдар     –
Кепилдиктер     –
Жалпы 20.00

– = nil.

Кыргыз Республикасы: 2017-жылы милдеттелген 
кредиттер, гранттар жана техникалык көмөктөшүү   
(миллион АКШ доллар)

Кредиттер

Суверендик Суверендик эмес
Техникалык
Көмөктөшүү Гранттар Баардыгы 

 – –  2.85  55.00  57.85 

– = nil.

Эскертме: Милдеттөө – бул АӨБнын Директорлор Кеңеши же 
Башкармачылык тарабынан бекиттилген, карыз берүүчү, аны алуучу 
ортосунда, же инветициялык компания менен АӨБ ортосунда 
инвестициялык макулдашууга кой коюлган  каржылоо.

Гранттар жана техникалык кызматташуу ичинде АӨБ тарабынан 
башкарылган кошумча каржылоо дагы камтылган.

АЗИЯ ӨНҮГҮҮ БАНКЫ
МҮЧӨЛҮК МААЛЫМАТ БАРАКЧАСЫ



Көлдүн туруктуу өнүгүүсү долбоорунун 
2-фазасына 30.5 миллион АКШ доллар, 
ага кошумча дагы 11,5 миллион АКШ 
доллар каржылоо бөлүнүп, долбоорду 
ишке ашыруу 2018-жылга пландалууда.

2018-жылы башталуучу 25 миллион 
АКШ долларлык “Ирригация жана 
Селден коргоо системаларынын 
Климаттык өзгөрүүгө ыңгайлаштыруу” 
долбоору климаттык өзгөрүүгө жана 
жаратылыш кырсыктарына суу 
секторунун туруктуулугун күчөтөт, бул 
иш-чараларды аткарууда сел, жер көчкү 
жана кургакчылык тобокелдерине өзгөчө 
көңүл бурулат.

30 миллион АКШ долларлык Экинчи 
Жаратылыш кырсыктарынын тобокелин 
азайтуу долбоору 2020-жылга 
пландалып, жер көчкү кесепеттерин 
жеңилдетүүгө көңүл бурат. 

2017-жылдын ноябрь айында АӨБ 
20 млн АКШ долларлык Секторду 
өнүктүрүү планы: Инклюзивдүү өсүү үчүн 
жөндөмдөр программасын жактап берди. 
Бул мамлекеттик стратегиялар менен 
шайкештешип, жакшыртылган жумушчу 
күч жөндөмдөрү жана өндүрүмдүүлүк 
аркылуу инклюзивдүү өсүүгө жетүүгө, 
жана ошондой эле рынок талаптарына 
жооп берген, ишкердүү, инклюзивдүү 
техникалык жана кесипчилик билим берүү 
жана окутуу системасын өнүктүрүүгө 
өбөлгөн түзөт. 

Кыргыз Республикасына жергиликтүү 
соода шарттарын жакшыртуу багытында, 
АӨБ тарабынан 863 км негизги 
унаалык коридорлор жана туннелдерди 
жаңыртууга көмөк көрсөтүлдү. 216-
жылы, АӨБ тарабынан 98,1 млн АКШ 

долларлык Борбор Азиялык Регионалдык 
Экономикалык Кызматташуу Коридорлор 
1 жана 3 Бириктирүүчү Жолдо 
долбоорлору каржылоо жактырылды. 
Долбоор алкагында 70 км жолдор 
жаңыртылып, мамлекет ичиндеги түндүк 
жана түштүк региондор ортосунда ,жана 
Казакстан менен Таджикистан ортосунда 
унаалык байланыш кыскартылмакчы. 10 
млн АКШ долларлык Регионалдык чегара 
кызматтарын жакшыртуу долбоору  
аркылуу, АӨБ тарабынан Кыргызстан-
Таджикистан чегарасындагы Карамык 
айылында жайгашкан чегара өтүү 
пунктарын эл аралык стандарттарга жооп 
бергидей шартка келтирет.

Бул иш-аракеттер 2018-жылы бүткөрүлөт, 
бажыга чейинки процедураларды 
үчун улуттук бир-терезе системасын 
жакшыртуу иш-аракеттери болсо 
2019-жылдын аягына чейин ишке 
ашырылат. 

Энергетикалык коопсуздук Кыргыз 
Республикасында эң негизги 
артыкчылыкка ээ болууда. АӨБ 
тарабынан 275 млн АКШ доллар 
Токтогулду реабилитациялоо долбоору 
жактап берилди. Бул долбоор аркылуу 
Токтогул Гидроэлектростанциясы 
жаңыртылат, аны менен бирге 
мамлекеттик энергетика секторунда 
жериликтүү башкаруу, ачык-айкындык, 
элге маалымат жеткизүү жана 
натыйжалуулук жакшыртылат. 

АӨБ тарабынан Кыргыз 
Республикасында жеке сектордун 
катышуусун жогорулатуу дагы 
колдонууда. Жапониянын жакырчылыкты 
жоюу фондусунан каржыланган 1,5 млн 
долларлык Аялдардын ишкердүүлүгүн 

өнүктүрүү долбоору айыл жергесинде 
жана кичи шаарларда аялдар башкарган 
бизнестерди кеңейтүүгө көмөк 
көрсөтүүдө. Экинчи Инвестициялык 
Климатты Жакшыртуу Программасынын 
3-субпрограммасы алкагында берилген 
25 млн АКШ доллары бизнес чөйрөнү 
өнүктүрүүгө багытталган реформаларды 
улантууга жумшалат. 2018-жылы 
башталуучу 20 млн АКШ доллардык 
Жергиликтүү инклюзивдүү каржылоо 
долбоору айыл чарбадагы нарк коошуу 
чынжырчасында иштеген ишканаларга 
кредиттик линияларды ачтырып, айыл 
жергесинде кирешелерди жогорулатууга 
жана жашоо шартын жакшыртууга көмөк 
көрсөтөт.

СУВЕРЕНДИК ЭМЕС ОПЕРАЦИЯЛАР 
Жеке инвестициялардын катализатору 
катары, АӨБ суверендик эмес малекеттик 
жана жеке секторлордогу транзакциялар 
үчүн түз насыялар, капиталдык 
инвестициялар, кепилдиктер, бизнес 
насыялар, жана соодалык каржылоо 
түрүндөгү түзмө-түз финансылык 
көмөктөшүү тартуулайт.2017-жылы АӨБ 
өздүк ресурстардан 29 суверендик эмес 
транзакцияларды каржылоо үчүн 3,17 
млрд АКШ долларлык каржылоону жактап 
берди. Бардыгы 2017-жыл ичи максатына 
жеткен милдеттенүүлөрдүн саны 27 
транзакцияга болуп, анын суммасы 
2,29 млрд АКШ долларын түздү. ОКР 
жактоолор дагы, милдеттемелер дагы 
2017-жылы рекорддук көрсөткүчтөргө 
жетти. Коммерциялык жана 
расмий булактардан 5,9 млрд АКШ 
долларга жакын кошумча каржылоо 
мобилизацияланды. 2017-жылдын 
31-декабрына АӨБнын суверендик 

Кыргыз Республикасы: Кошумча каржыланган долбоорлор, 1-январь 
2013-ж. – 31-декабрь 2017-жыл
Кошумча каржылоо No. of Projects Amount ($ million)
Долбоорлорa 4 278.50
 Гранттар 1 1.50
 Расмий насыялар 3 277.00
Техникалык көмөктөшүү гранттары 4 2.35
a Бирден көп каржылоо булактары бар долбоорлор бир эле жолу эсептелет.

Кыргыз Республикасы: Ийгиликтүү долбоорлор рейтинги

Жыл

Ийгилик 
рейтинги

(%)

Көз карандысыз 
бааланган долбоор жана 
программалардын саны

2007 100,0 1
2009 100,0 2
2011 66,7 3
2013 0,0 1
2014 33,3 3
2015 100,0 2
2016 100,0 1
Бардыгы 69,2 13
Эскертме: “Жыл” деп Долбоорду аяктоо боюнча отчеттогу (ДАбО) жылдын жүрүшүн билдирет.Өткөн 
жылдардагы маалымат баракчаларында берилген сандардан айырмасы, бул баракчадагы ийгилик 
рейтинги текшерилген ДОбОлордогу жана көз карандысыз баалолордо берилген тастыкталган 
рейтингдердин негизинде гана түзүлгөн, өздүк баалоо жыйынтыктары кошулган жок. Ченөө өлчөмү кичине 
болгондуктан, бул ийгилик рейтинги бардык өлкөдөгү операциялардын сапатын көрсөтө албайт.

Булак: ДАбО тастыктоо отчеттору, жана долбоор/программанын сапатын баалоо отчетторунун 
маалымат базасы, 31-декабрь 2018-жылга карата.

.

Кыргыз Республикасы: Суверендик насыялоо жана гранттарды ишке 
ашыруу сапатынын көрсөткүчтөрүнүн портфолиосу, 2016–2017
Учурда ашырылып жаткан насыялардын саныa 
(31-декабрь 2017-жылга карата) 11

2016 (млн 
доллар)

2017 (млн 
доллар)

Берилген контракттарb,c 21,31 51,96
Төлөмдөрb  36,76  20,70 
Учурда ашырылып жаткан гранттардын саныa 
(31-декабрь 2017-жылга карата) 15

2016 (млн 
доллар)

2017 (млн 
доллар)

Берилген контракттарb,c  16,28  35,22 
Төлөмдөрb,d  29,72  57,54 
Актуалдуу көйгөй боюнча долбоорлор (%)
(31-декабрь 2017-жылга карата) 8
a Милдеттемелердин негизинде.
b Жыл ичинде берилген же төлөнгөн жабык насыяларды/гранттарды камтыйт.
c Саясатка багытталган насыя/гранттарды кошпойт.
d Азия Өнүктүрүү Фонду жана АӨБнын атайы фонддорун гана камтыйт.

Кыргыз Республикасы: Насыя, грант, жана техникалык көмөктөшүү үчүн 
түзүлгөн сатып алуу контрактарынын пайызы

Бирдиктер

2016 2017

КУмулятивдүү 
жыйынтык 
(31-декабрь  

2017-жылга карата)
Сумма 
(млн 

доллар)
Жалпыдан 

%

Сумма 
(млн 

доллар)
Жалпыдан 

%

Сумма 
(млн 

доллар)
Жалпыдан 

%
Товарлар, 

жумуштар, 
жана тиешелүү 
кызматтар  32.30  0.29  43.69  0.42  592.25  0.35 

Консультативдик 
кызматтар  1.86  0.30  1.05  0.14  27.93  0.23 

Бардык сатып 
алуулар  34.16  0.29  44.73  0.40  620.17  0.34 

%20%D0%A1%D0%A3%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%94%D0%98%D0%9A%20%D0%AD%D0%9C%20%D0%95%D0%A1%20%D0%9E%D0%9F%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%A6%D0%98%D0%AF%D0%9B%D0%90%D0%A0%20


транзакцияларынын бардык төлөнбөгөн 
баланс жана милдеттемелери 10,9 млрд 
АКШ доллар суммасын түздү.

КОШУМЧА КАРЖЫЛОО

Кошумча каржылоо операциялары 
АӨбнын финансылык өнөктөштөрүнө, 
өкмөт жана анын агенттиктерине, көп 
тараптуу финансылык мекемелерине 
жана коммерциялык уюмдарга АӨБ 
тарабынан каржыланган долбоорлорго 
катышууга шарт түзүп берет. Кошумча 
каржылоо расмий насыя жанга 
гранттар, техникалык көмөктөшүү, 
башка концессионалдык каржылоо жана 
коммерциялык каржылоо аркылуу, бизнес 
насыя, тобокелди которуу ишчаралары, 
параллельдүү насыя жана капитал, 
кепилдик берилген кошумча каржылоо 
түрүндө берилет. АӨБнын Сооданы 
каржылоо программасы жана Жеткизүү 
чынжырчасын каржылоо программасы 
үчун.

1994-жылдан 2017 жылдын аягына чейин, 
Кыргыз Республикасында түз наркы 
кошулган расмий кошумча каржылоо 
милдеттемелердин кумулятивдик 
суммасы 333,58 млн АКШ долларын 
түзүп, 12 инвестициялык долбоор 
каржыланда, жана ошондой эле 5,48 
млн АКШ доллардык 11 техникалык 
көмөктөшүү долбоорлору ишке 
ашырылды.

1-январь 2013-жылдан баштап 31-декабрь 
2017-жылга чейинки долбоорлордун кыска 
баяндамасы төмөнкү шилтеме аркылуу 
тапса болот: www.adb.org/ countries/
kyrgyz-republic/cofinancing.

ӨНӨКТӨШТҮК

Кыргыз Республикасындагы өнүктүрүү 
координациясы үлгүлүү болуп эсептелет. 
Өнүгүү Өнөктөштөрдүн Кеңеши 
регулярдуу түрдө көйгөйлөрдү талкуулап, 
секторлук колдоону координациялайт, 
премьер-министр болсо өнүгүү боюнча 
өнөктөштөрдүн салымдарын башкарган 
инвестициялык кеңеште төрагалык кылып 
турат. 

Деңизге чыгуусу жок мамлекет 

болгондуктан, Кыргыз Республикасы 
инвестициялык климатты жакшыртуу 
максатында регионалдык кызматташууну 
өнүктүрүшү керек, өндүрүмдүү жумуш 
рыногун түзүү керек, жакырчылыкты 
жоюу керек. Ошондуктан, АӨБ Кыргыз 
Республиасынын БАРЭКке катышуусун 
колдоп келет. 

АӨБ өзүнүн көмөктөшүүсүнүн 
натыйжалуулугун, сапатын жана 
туруктуулугун бекемдөө максатында, 
Кыргыз Республикасындагы жеке 
сектор жана жарандык коом менен дагы 
кызматташуу жүргүзөт. 

САТЫП АЛУУЛАР
Өнүгүү боюнча мүчө мамлекеттердеги 
долбоорлорду жана иш-аракеттерди 
каржылоо максатында АӨБ жыл 
сайын насыя, гранттарды жана 
техникалык көмөктөшүү иштерин 
жүргүзөт; ага кошумча, товарларды, 
кызматтарды, жана консультациялык 
кызматташууларды сатып алуу уүчүн, 
бир нече миллион долларды түзгөн 
контракттарды ишке ашырат.
 
Контракттардын көпчүлүгү эл аралык 
таймашуу негизинде берилет. Бул 
таймашуулар бардык, регионалдык 
болобу, регионалдык эмес болобу, 
АӨБ мүчөсүнүн фирмалары жана эеке 
инсандары үчүн ачык болуп эсептелет.

АӨБнын сатып алуу 
контрактыларынын пайызы
Товарлар, жумуштар, жана тиешелүү 
кызматтар
АӨБнын Азия жана Тынч Океан 
алкагында ишке ашырылган насыя, 
грант, жана техникалык көмөктөшүү 
үчүн товарлар, жумуштар жана 
тиешелүү кызматтарга сатып алуу 
контрактыларынын жалпы суммасы 2016-
жылы 11,28 млрд АКШ долларын түзүп, 
2017-жылы 10,43 млрд долларын түздү. 
1966-жылдан берки кумулятивдик сатып 
алуусу 169,12 млрд АКШ долларын түзүп, 
анын ичинде 211 316 контрактысын ишке 
ашырып келди. 

Кыргыз Республикасында болсо, 

1994-жылдан бери карай, 1 878 контракт 
ишке ашырып, 592,25 млн АКШ 
доллардлык контрактылар ыйгарылды. 

Консультациялык кызматтар
АӨБнын Азия жана Тынч Океан 
алкагында ишке ашырылган насыя, 
грант, жана техникалык көмөктөшүү 
үчүн консультациялык кызматтар сатып 
алууларга контрактыларынын жалпы 
суммасы 2016-жылы 627,79 млн АКШ 
долларын түзүп, 2017-жылы 741,84 млн 
АКШ долларын түздү. 1966-жылдан берки 
кумулятивдик сатып алуусу 12,02 млрд 
АКШ долларын түзүп, анын ичинде 55 
420 контрактысын ишке ашырып келди.  

Кыргыз Республикасында болсо, 
1994-жылдан бери карай, 1 158 
контракт ишке ашырып, 27,93 млн АКШ 
доллардлык контрактылар ыйгарылды.

ОПЕРАЦИОНАЛДЫК КӨЙГӨЙЛӨР 

Кыргыз Республикасында мамлекеттик 
денгээлде чечим чыгаруу жана жеке 
сектордогу инвестицияларга терс 
таасирин тийгизген негизги көйгөйлөр, 
бул саясий стабилсиздик, регионалдык 
айырмачылыктар, коррупция, жана 
мамлекеттик каржылоону начар 
башкаруу.

Мамлекеттик каржыларды колдонууда 
ачык айкындыкты жогорулатуу жана 
мамлекеттик сатып алууларды 
жакшыртуу максатында, АӨБ 2015-жылы 
стаып алуулар боюнча электрондук 
порталды өнүктүрүүгө көмөк көрсөттү. 

Андан сырткары, өнүктүрүү 
долбоорлорду башкаруу боюнча 
мамлекеттин дараметин жогорулатуу 
максатында, АӨБ техникалык көмөктөшүү 
көрсөтүүдө. Системалык көйгөйлөрдү 
чечүү максатында, АӨБ учурда ишке 
ашырылып жаткан мамлекеттик каржыны 
башкаруу реформасын, жана коомдк 
сектордогу жергиликтүү бийликти 
жакшыртуу иш аракеттерин колдоодо.    

АӨБнын техникалык көмөктөшүүсү 
Кыргыз Республикасы Евразиялык 
Экономикалык Уюмга 2015-жылы 
киргенден улам чыккан кеңейген 

АӨБнын насыя жана грант долбоорлорундагы Консультативдик 
кызматташуу контрактарына киргизилген Кыргыз Республикасынын топ-5 
консультанттары, 1-январь 2013-ж. – 31-декабрь 2017-жыл

Консультант Сектор
Контракт суммасы 

(млн доллар)
ОсОО Erflog Consult ENE 0.33
Борбор Азия Университети FIN 0.32
ОсОО Марка Аудит Бишкек EDU, ENE, TRA 0.23
ЗАО В. Джейкоб Аудит ENE, TRA, WUS 0.13
Промотанк Изилдөө институту
Коомдук Фонд EDU, PSM 0.13
Жеке консультанттар 7.98
Башка 0.38
Бардыгы 9.51

EDU = Билим берүү, ENE = Энергетика, FIN = Каржы, PSM = мамлектеттик секторду башкаруу, 
TRA = Унаа, WUS = Суу жана башка шаар инфраструктура жана кызматтары.

АӨБнын насыя жана грант долбоорлорундагы Товарлар, Жумуштар жана 
тиешелүү кызматтар контрактарына киргизилген Кыргыз Республикасынын 
топ-5 контрактор/кызмат сунуштоочулору, 1-январь 2013-ж. – 31-декабрь 
2017-жыл

Контрактор/Кызмат сунуштоочу Сектор
Контракт суммасы 

(млн доллар)
ОсОО AT Эмпайр  EDU  5.21
ОсОО Мостдорстрой Унаа 4.31
ОсОО Биор плюс EDU, FIN 2.81
ОсОО Минур WUS 2.62
ОсОО Импульс Ош WUS 1.95
Башкалар 114.59
Бардыгы 131.48

EDU = Билим берүү, FIN = Каржы, TRA = Унаа, WUS = Суу жана башка шаар инфраструктура жана 
кызматтары.

https://www.adb.org/site/cofinancing/main
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Бул чыгарылышта “$” АКШ долларын билгизет. Берилген сандар АӨБ тарабынан эсептелген, эгер башка шилтеме эле берилбесе. Берилген маалымат 2017-жылдын 31-декабрына карата, эгер башка 
дата көрсөтүлбөсө.  Маалымат баракчалар жылда апрель айында жаңыртылып турат.

мүмкүнчүлүктөрдү байкаштырып, 
аныкталган көйгөлөрдү алдын алуу 
боюнча өкмөттүн саясат жүргүзүүсүн 
жакшыртуу багытында иш жүргүзүүдө.

КЕЛЕЧЕКТЕГИ БАГЫТТАР
Кыргыз Республикасы үчүн 
2018-2020-жылдарга иштетилип 
чыгарылган АӨБнын Өлкөдөгү 
операциялар бизнес планынын негизги 
максаты инклюзивдүү экономикалык өсүү 
аркылуу жакырчылыкты азайтуу.

План жеке секторду өнүктүрүү үчүн 
мамлекеттик секторунун башкаруусун 
жакшыртууну колдойт. Пландын негизги 
максаттары бул  институционалдык жана 
технологиялык реформалар аркылуу 
регионалдык унаа корридорлорун 
жаңылоо, учурда бар логистикалык 
тармактарды иштетүү, жана ошондой 
эле энергетика тармагын жандап 
заманга жараша жаңылоо. 
АӨБ тарабынан 2016-2018-жылдары 
Кыргыз Республикасында билим 
продуктыларына жана кызматтарга 

КЫРГЫЗ РЕСПУБЛИКАСЫ ЖАНА АӨБ ТУУРАЛУУ  

АӨБга мүчөлүк
1994-жылы кирген

Пайыздык катышуусу жана добуш берүүсү
Кармаган пайыз саны :  31 746 (Бардык пайыздын 0,299%)
Добуш берүүсү:  71 353 (Бардык мүчөлөрдүн 0,538%, 
 Бардык жергиликтүү пайыздын 0,825%)
Бардык капиталдык жазылуусу: 452,10 млн АКШ доллары
Төлөнгөн капиталдык жазылуусу: 22,62 млн АКШ доллары

Адылбек Алешович Касымалиев АӨБнын Кыргыз Республикасындагы губернатору Олег Панкратов АӨБнын 
Кыргыз Республикасындагы губернатордун орун басары.

Сүркани Исхак Касым Директор, АӨБнын Директорлор кеңешиндеги Кыргыз Республикасынын өкүлү жана Марио Ди 
Майо, директордун орун басары,  АӨБнын Директорлор кеңешиндеги Кыргыз Республикасынын өкүлүнүн орун басары.

Кэндис МакДейган Кыргыз Республикасындагы АӨБнын Өлкө директору. Кыргыз Республикасындагы АӨБнын 
туруктуу миссиясы 2000 жылы ачылган. Миссия АӨБ менен өкмөттүн, жеке сектордун, жарандык коомдогу кызыкдар 
тараптардын, жана өнүктүрүү өнөктөштөрдүн ортосунда жүргүзүлгөн иш-аракеттеринин түзмө-түз байланыш түзүүчү 
органы болуп эсептелет. Туруктуу миссия саясат түзүү диалогдору, өлкөлүк денгээлде өнөктөш стратегиясын иштеп 
чыгып программалоо, портфолио башкаруу иш аракеттерин жүргүзүп, ошо менен бирге Кыргыз Республикасындагы 
өнүгүү көйгөйлөрү боюнча билим базасы катары иш жүргүзөт.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү тарабынан АӨБнын иштерин башкаруу кылган өкмөт түк мекеме катары Кыргыз 
Республикасынын Финансы МИнстрлиги дайындалган.

АЗИЯ ӨНҮКТҮРҮҮ БАНКЫ ТУУРАЛУУ
АӨБ бул 67 мүчө тарабынан ээлик болгон көп тараптуу өнүгүү банкы. 67 мүчөнүн 48 региондон болушат, калган 19 
дүйнөнүн башка ар тараптарынан. АӨБнын мүчө мамлекеттрди өнүктүрүү боюнча негизги куралдары бул саясий 
диалог, насыялар, капиталдык инвестициялар, кепилдиктер, гранттар, жана техникалык көмөктөшүү. 2017-жылы насыя 
берүү көлөмү 18,72 млрд АКШ долларын түзүп (111 долбоор), аны менен бирге техникалык көмөктөшүү 200,53 млн АКШ 
долларын (246 долбоор), жана гранттык негизде каржыланган долбоорлор 597,49 АКШ млн долларын (24 долбоор) 
түздү. Буга кошумча болуп, 11,92 млрд АКШ долларындагы түзмө-түз наркы кошулган кошумча каржылоо аркылуу жана 
бизнес-насыя, көйгөйдү которуу макулдашуусу, кепилдик негизиндеги кошумча каржылоо, параллелдик насыялар, 
параллелдик капиталдык инветициялар чыяктуу коммерциялык кошумча каржылоо аркылуу, жана АӨБнын Соода 
каржылоо программасы аркылуу каражаттар тартылды. 2013-жылдын 1 январынан 2017 жылдын 31 декабрына чейин, 
АӨБнын насыя берүү көлөмү орто эсеп менен 14,55 млрд АКШ долларын түздү. Буга кошумча болуп, АӨБ жана Атайын 
фонддор дун ресурстарынан каржыланган инвестициялык гранттар жана техникалык көмөктөшүүнүне көлөмдөрү 
ошол эле убакыт ченеми ичинде орто эсеп менен 617,74 млн жана 166,28 млн АКШ долларларын түздү.2017-жылдын 
31-декабрь айына, кошумча каржылоону камтыбаган насыялардын бардык кумулятивдик суммасы 44 мамлекеттеги 
бардык 2 955 долбоорлор үчүн 255,14 млрд АКШ долларына барабар болду; бардык 328 гранттар үчүн 8,36 млрд 
АКШ долларын түздү; жана бардык техникалык көмөктөшүү гранттары үчүн, анын ичинде регионалдык техникалык 
көмөктөшүү гранттарын кошкондо, 4,27 млрд АКШ долларын түздү.

БАЙЛАНЫШ КОНТАКТТАР
Кыргыз Республикасындагы Туруктуу Миссия
Орион Бизнес Борбору,
Эркиндик проспектиси, 21,
6-кабат, Бишкек, 720040,  
Кыргыз Республикасы
Тел.: +996 312 986561
Факс: +996 312 986761
adbkyrm@adb.org 
www.adb.org/kyrgyz-republic

АӨБнын Штаб-квартирасы
6 ADB Avenue, Mandaluyong City
1550 Metro Manila, Philippines
Тел.: +63 2 632 4444
Факс: +63 2 636 2444

Кыргыз Республикасынын ФИнансы Министрлиги
Эркиндик проспектиси, 58
Бишкек, 720040,
Кыргыз Республикасы
Тел.: +996 312 660504
Факс: +996 312 661645

Пайдалуу АӨБ веб-сайттары

Азия Өнүктүрүү Банкы
www.adb.org

Азия Өнүгүүсүнө көз жүгүртүү
www.adb.org/publications/series/asian-development-
outlook

Жылдык отчеттор
www.adb.org/documents/series/adb-annual-reports

Депозиториялык китепканалар
www.adb.org/publications/depositories

Өнүгүү жана экономикалык көрсөткүчтөрдүн толук 
тизмесин алуу үчүн, төмөнкү шилтеме менен 
кириңиз: 

Статистика жана маалымат базалары
www.adb.org/data/statistics

10 млн АКШ долларына барабар 
колдоо күтүлүүдө. Бул колдоо 
техникалык көмөктөшүү, гранттар жана 
насыя долбоорлору, жана штаттык 
консультациялар түрүндө берилет. 
АӨБнын колодоосу тажрыйбалуу жана 
билимдүү жумуш күчүн жакшыртуу жана 
Кыргызстан жарандарынын жумуш 
табууга керек болгон жөндөмдөрүн 
мүмкүнчүлүктөрүн жакшыртуу 
максатында билим берүү жана окутуу 
тармагында реформаларды колдойт. 
Муну ишке ашырууда жакыр жана аярлуу 
катмарларга өзгөчө көңүл бурулат.
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