
КММ – Байлык Финанстын II 
МЧОИ насыясы  

Жайгашкан жери: 
Кыргыз Республикасы 

Долбоордун номери: 
54053 

Ишкердик тармак: 
Каржы мекемелери 

Билдирме тиби: 
Жеке 

Экологиялык категориясы: 
FI 

Бекитилген күнү: 
25- октябрь, 2022-жыл 

Абалы: 
Бекитилди 

Долбоордун кыскача мазмуну (ДКМ) англис тилинде жарыяланган күн: 
22- июнь 2022- жыл 

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө Директиванын 1.4.2 (iii) бөлүмүнө ылайык: “Банктын 
оперативдүү жетекчилиги тарабынан жактырылып, Директорлор Кеңеши аларды бекитүү укугун өткөрүп 
берген долбоорлор үчүн, долбоордун кыскача мазмуну, ЕРӨБди Түзүү жөнүндө Макулдашуунун 13 ( iii) 
беренесине ылайык, Банктын мүчө-өлкөсүнө жиберилүүчү каршылыктын жоктугу жөнүндө тиешелүү  
билдирүү мезгилинин башында жарыяланат. 

Долбоордун сүрөттөлүшү 

Каржылык Мекемелер Механизминин (КММ) алкагында жалпы суммасы 2,0 
миллион АКШ долларына чейинки ири насыяны (улуттук валюта түрүндө) ар бири 
1 миллион АКШ долларына барабар 2 транш менен, экинчи траншты 
милдеттемесиз негизде берүү. 

Долбоордун максаттары 

Долбоор Байлык Финанстын майда жана чакан ишкерлерге (МЧИ) насыя берүүнү 
активдүү өнүктүрүүнү жана өз продуктыларынын түрлөрүн аялдар жетектеген 
айыл жериндеги ишкердикке көңүл буруу менен кеңейтүүнү максат  кылган өсүү 
стратегиясын колдоого багытталат. 
 
 



Өткөөл таасири 

Божомолдуу өткөөл процесске таасиринин упайы: 65 

Инклюзивдүүлүк: Долбоор, борбордон тышкаркы региондорго басым жасоо 
менен, Байлык Финанстын аялдар жетектеген МЧИлерге насыялоосун жайылтууга 
салым кошот.  

Атаандаштык. Долбоор Байлык Финанс ЖЧКсынын портфелин аймактык 
кардарларга жетүүгө жана жаңы кардарларды тартууга басым жасоо менен 
кеңейтет. Бул орто ажырым бар өлкөлөрдө КММ шарттарына ылайык келет.  

Кардар жөнүндө маалымат 

БАЙЛЫК ФИНАНС  МИКРОКРЕДИТТИК КОМПАНИЯСЫ ЖАК 

Байлык Финанс (БФ) учурда Кыргыз Республикасында чоңдугу боюнча үчүнчү 
орунда турган микро-финансылык мекеме. 

ЕРӨБдүн каржылоосу тууралуу кыскача маалымат  

2 000 000.00 АКШ доллары 

Долбоордун жалпы наркы 

2 000 000.00 АКШ доллары 

Толуктоо 

(i) ЕРӨБ алгылыктуу шарттарда коммерциялык булактардан рынокто жеткиликтүү 
болбогон орто мөөнөттүү каржылоону сунуш кылат, (ii) ЕРӨБ рынокто 
жеткиликтүү эмес шарттарда жергиликтүү валютада каржылоону сунуш кылат  

Техникалык кызматташтык жана гранттык каржылоо 

Жок. 

Компаниянын Байланыш маалыматы 

Любовь Арамян  
laramyan@bf.kg  
www.bf.kg  

ДКМ акыркы жолу жаңыртылган күнү 

07- декабрь, 2022- жыл 

Өткөөл процесс боюнча  түшүндүрмө 

ЕРӨБдүн өткөөл мезгилге таасир этүүгө карата мамилеси жөнүндө толук 

маалыматты бул жерден таба аласыздар.  

mailto:laramyan@bf.kg
http://www.bf.kg/
https://www.ebrd.com/what-we-do/economic-research-and-data/transition-impact.html


Ишкердик мүмкүнчүлүктөрү 

Ишкердик мүмкүнчүлүктөрү жана сатып алуулар боюнча кардар компания менен 

байланышыңыздар. 

ЕРӨБ менен ишкердик мүмкүнчүлүктөрү (сатып алууларга байланышпаган) боюнча 

төмөндөгү жолдор менен байланышыңыздар: 

Teл: +44 20 7338 7168 

Эл.почта: projectenquiries@ebrd.com   

Мамлекеттик сектордогу долбоорлор боюнча ЕРӨБдүн сатып алуулар боюнча 
сайтына кириңиз:  
Teл: +44 20 7338 6794 
Email: procurement@ebrd.com 

Жалпы маселелер 

Конкреттүү суроо-талаптар ЕРӨБдүн суроо-талаптар формасы аркылуу берилет. 

Экологиялык жана социалдык саясат (ЭСС) 

ЭССде жана Ишке ашыруу талаптарында (ИАТ) ЕРӨБ «экологиялык жактан 

негизделген жана туруктуу өнүктүрүүгө» көмөктөшүү боюнча өзүнүн 

милдеттемелерин кандайча аткаргандыгы тууралуу баяндалган. ЭСС менен ИАТ 

кардарлардын коомдук маалымат жана консультациялар тууралуу улуттук 

мыйзамдардын талаптарын сактоосу жөнүндө конкреттүү жоболорду, кызыкдар 

тараптардын, анын ичинде экологиялык көйгөйлөр, кардарлардын жана 

долбоордун социалдык натыйжалуулугу боюнча тынчыздануулары менен 

арыздарын алуу жана аларды чечүүнү жеңилдетүү үчүн даттанууларды кароо 

механизмдерин түзүүнү өзүнүн ичине камтыйт. Экологиялык жана социалдык 

тобокелчиликтердин мүнөзү жана масштабына жана долбоордун таасир 

этүүлөрүнө жараша, ЕРӨБ өзүнүн кардарларынан зарыл болгон учурларда 

долбоорлорду жүзөгө ашыруунун жыйынтыгында келип чыга турган 

тобокелчиликтер менен таасирлер же кызыкдар тараптар менен маңыздуу 

консультацияларды жүргүзүү, ошондой эле Кайтарым байланышты кароо жана ага 

реакция кылуу жөнүндө маалыматтарды ачыктоону кошумча талап кылат.  

Бул жагдай тууралуу ЕРӨБдүн тажрыйбасы жөнүндө тагыраак маалыматтар ЭССде  

баяндалган. 

Бүтүндүк жана шайкештик 

ЕРӨБдүн Шайкештик боюнча башкы кызматкеринин кеңсеси (ШБКК) Банктын 

баардык ишмердүүлүгүнө, мыкты эл аралык тажрыйбаларга ылайык, талаптагыдай 

башкарууга көмөктөшөт жана акниеттүүлүктүн эң мыкты стандарттарын 

колдонууну камсыз кылат. Акниеттүүлүк боюнча комплекстүү текшерүү 

долбоорлордун банк үчүн акниеттүүлүк менен репутациянын кабыл алынгыс 
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тобокелчиликтерин сунуштабашын камсыздоо үчүн жүргүзүлөт. Банк долбоорду 

баалоону бекитүү баскычында көйгөйлөрдү аныктоону жана чечүүнү банктык 

операциялардын бүтүндүгүн камсыздоонун натыйжалуу каражаты деп эсептейт. 

ШБКК мындай коргоочу аракеттерде маанилүү ролду ойнойт, ошондой эле 

инвестиция кылгандан кийин долбоорлордогу бүтүндүүлүк тобокелчиликтерин 

көзөмөлдөөдө жардам берет.  

ШБКК ошондой эле ЕРӨБ тарабынан каржыланган долбоорлордогу алдамчылык, 

коррупция жана мыйзамсыз аракеттер жөнүндө билдирүүлөрдү иликтөөгө жооп 

берет. Банк ичиндеги, ошондой эле банк сыртындагы алдамчылыкка же 

коррупцияга шектенген адам compliance@ebrd.com электрондук дареги аркылуу 

көзөмөлдөө боюнча башкы кызматкерге жазуу жүзүндө кабар бериши керек. 

Жиберилген баардык материалдар кийинки кадамдарды көрүү үчүн ШБККда 

каралат. Баардык билдирүүлөр, анын ичинде анонимдүү берилгендери да, каралат.  

Билдирүүлөр банк колдонгон же анын ишмердүүлүгү жүргүзүлгөн өлкөлөрдүн 

каалаган тилдеринде түзүлүшү мүмкүн. Берилген маалыматтар ишенимдүү болушу 

зарыл. 

Маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясат (МЖС)  

МЖС, 2020-жылдын 1-январынан тарта күчүнө киргенден кийин, ЕРӨБдүн 

маалыматты кантип ачыктаарын жана өзүнүн стратегияларынан, саясаттарынан 

жана операцияларынан кабардар болуусу менен аларды түшүнүүсүн жогорулатуу 

максатында кызыкдар тараптар менен кантип кеңешээрин аныктайт. ЕРӨБдүн веб-

сайтында кандай маалымат бар экенин билүү үчүн Маалыматтын жеткиликтүүлүгү 

жөнүндө саясат бетине кириңиз.  

 

Маалымат алууга конкреттүү суроо-талаптарды ЕРӨБдүн суроо-талаптар формасы 

менен жөнөтүүгө болот. 

Долбоорлор боюнча көзкарандысыз отчеттуулук механизми (ДКОМ) 

Эгер Кардар же Банк менен экологиялык, коомдук же социалдык көйгөйлөрдү 

чечүү боюнча аракеттер ийгиликтүү болбосо (маселен, Кардардын долбоор 

деңгээлиндеги даттанууларды кароо механизми аркылуу же Банк жетекчилиги 

менен түз сүйлөшүү аркылуу), жеке жактар жана уюмдар аларды 

тынчсыздандыргын маселелерди Долбоорлор боюнча көз карандысыз отчеттуулук 

механизми (ДКОМ) аркылуу чечүүнү тандашы мүмкүн.  

 

ДКОМ долбоордун зыян келтирген (же зыян келтириши мүмкүн) деп эсептелген 

маселелерин өз алдынча карайт. Бул Механизмдин максаты - экологиялык, 

социалдык жана коомго маалыматты ачыктоо көйгөйлөрүн чечүүдө кызыкдар 

тараптардын ортосундагы диалогду колдоо; банк өзүнүн экологиялык жана 

социалдык саясаты менен маалыматтын жеткиликтүүлүгү жөнүндө саясатынын 

долбоорго тиешелүү болгон жоболорун сактап же сактабай жатканын аныктоо; 

жана тиешелүү учурларда, бул саясаттардын сакталбаган жагдайларын четтетүү, 
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ошол эле маалда келечекте Банктын бул саясаттардан четтөөсүнүн алдын алуу 

болуп саналат. 

Долбоорлор боюнча Көзкарандысыз Отчеттуулук Механизминин веб-баракчасына 

кирип, ДКОМ жана анын мандаты жөнүндө; карап чыгуу үчүн Арыз берүү жолдору; 

же ДКОМ жана арыз берүү жолдору жөнүндө кошумча түшүндүрмө жана 

маалымат алуу үчүн ДКОМ менен ipam@ebrd.com электрондук дареги аркылуу 

байланышуу тууралуу көбүрөөк биле аласыз.  
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