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Єзї да єнїгїп, 
єнїктїрїїгє да  
єбєлгє болуп  

келїїдє

Дїйнєлїк практикада алгачкы 
микрокредиттєє программалары 

1980-жылдардын аягында жана 1990-жыл-
дардын башында єнїгїп баштаган. Мик-
рофинансылоонун кеўири жайылышы-
на анын єнїгїїнїн бирден бир талашсыз 
куралы катары дїйнєлїк деўгээлде ке-
нен таанылуусу тїрткї болгон. Микро-
финансылоо кєпчїлїк мамлекеттердин 
єкмєттєрїнїн колдоосун таап, бул кыз-
маттан дїйнє калкынын бардык катмарла-
ры тарабынан пайдалануу мїмкїнчїлїгї 
тїзїлгєн. Акыркы 15 жылда кєпчїлїк 
єнїгїп жаткан єлкєлєрдє микрофинан-
сылык сектордун болуп кєрбєгєндєй єсїшї  
байкалган.

Дїйнєлїк коомчулукка интеграцияла-
нуу менен Кыргызстан да бул процесс-
тен четте калган эмес жана бул сектор-
дун єнїгїїсї жакырчылыкты жоюудагы 
улуттук программанын бир бєлїгї бо-
луп, мамлекеттин кєўїл чордонундагы 
маселелердин катарына кирген. Банк-
тык эмес финансы кредиттик мекемелер 
(БЭФКМ) системасынын пайда болуусу 
Кыргыз Республикасынын суверендїї мам-
лекет болуп калыптанышы менен тыгыз 
байланыштуу. Эгемендїлїїктїн алгачкы 
жылдары банк системасын реформалоо-
нун алкагында, кредиттердин тартышты-
гын чечїїдє жана айыл аймактарында-
гы элдин колундагы айрым кыймылсыз 
жаткан каражаттарды мобилизациялоо 
максатында Кыргыз Республикасынын 
Єкмєтї чечкиндїї демилгелерди иш-
ке ашырган. Алардын катарында азыр-
кы БЭФКМ тутумунун єзєгї бекити-
лип, анын єнїгїїсїнє базалык шарттар  
тїзїлгєн.

Ошондой демилгелердин бири болуп 
улуттук кредиттик союздардын система-
сы уюштурулган, мындан сырткары 1994- 
2000-жылдар аралыгында єкмєттїк эмес 
уюмдар жана донорлор ишке ашырып жат-
кан микрофинансылык программаларга 
ыўгайлуу чєйрєлєр тїзїлїп, жергиликтїї 
микрофинансылык уюмдарды тїзїї жа-
на єнїктїрїї иш-чаралары ар тараптуу 
колдоо тапкан. Мында Бїткїл дїйнєлїк 
банктын, БУУЄПтїн, Азия єнїктїрїї 
банкынын, Эл аралык боорукерлик кор-
пусунун, ACDI/VOCA, Швейцариялык 
«Каритас» єкмєттїк эмес уюмунун дол-
боорлору да аз эмес маанилїї ролду  
ойношкон.  

“Пионерлер”  
кайсылар? 

Биздин єлкєдє биринчилерден бо-
луп бир нече ири жана майда банк-

тык эмес финансы кредиттик мекемелер 
єз иштерин баштаган. Бул процесс микро-
финансы тармагынын калыптануу жана 
єнїгїї жолундагы биринчи этабы болуп  
калды.

Азыркы учурда БЭФКМдер єлкєнїн 
бардык аймактарында єз кызматтарын 
сунуштап келишет жана бул сектор 162 
микрофинансылык уюмдан, 116 кредит-
тик союздан жана «Кредиттик союздар-
дын финансылык компаниясы» ААКсы-
нан («КСФК» ААК) турат.

Кыргыз Республикасынын банктык эмес 
финансы кредиттик мекемелер системасынын 

пайда болуусу жана єнїгїїсї

Улуттук банкка – 25 жыл

Микрофинансылоонун 
макронатыйжалары

Рынок экономикасы 
калкты экономикалык жана 
финансылык активдїїлїккє 
тїртєт. Ошол эле учурда 

калктын кеўири катмары їчїн баштапкы капиталды табууда 
банктарга салыштырмалуу мобилдїї болушкан банктык эмес 
финансы кредиттик уюмдардын ролу єнїгїп келе жаткан єлкєлєрдє, 
анын ичинде єзгєчє биздин єлкє сыяктуу мамлекеттик пландуу 
экономикадан рынок экономикасына трансформациялануу процессин 
баштан кечирип жаткан єлкєлєрдє маанилїї роль ойноодо. Биз бул 
макалада аталган сектордун єнїгїїсїнє экскурс жасап кєрєлї.

Ошентип Борбор  
Азияда алдыга  

чыктык 

Бул секторду єнїктїрїїдє мамлекет-
тин колдоосу жана бул багыттагы 

жїргїзгєн саясаты  чоў тїрткї болуп берди. 
1999-жылы жана 2002-жылы «Кредиттик 
союздар жєнїндє» жана «Кыргыз Респуб-
ликасындагы микрофинансылык уюмда-
ры жєнїндє» мыйзамдар кабыл алынган. 
2006-жылы жана 2011-жылы Єнїктїрїї 
стратегиялары кабыл алынып, алар 
ошол мезгилден бери жїзєгє ашырылып  
келет. 

Жогоруда белгилегенибиздей, єл-
кєбїздїн микрофинансы сектору єнїккєн 
жана кенен жайылган тармактары менен 
айырмаланат, анын кызматтарын єлкєнїн 
калкынын дээрлик 8 пайызы колдонот. 
Ошентсе да, бардык нерсе салыштыруудан 
билинет дегендей, Борбор Азия регионунун 
башка єлкєлєрїнє салыштырмалуу бизде 
бул кєрсєткїч жогору деўгээлде турат, би-
рок єнїгїї тарыхы узагыраак єлкєлєргє 
салыштырмалуу тємєнїрєєк жана аталган 
тармактын мындан ары да єсїї даремети 
бар экендигин билдирет.

Маалымат їчїн айта кетсек, 1999-жыл-
дын аягына карата 170 кредиттик союз 
катталган, 2003-жылдын аягына карата 
16 микрокредиттик компания, 56 микро-
кредиттик агенттик катталган.

Микрофинансылоонун артыкчылыгы 
эмнеде? Ал коммерциялык банктардан 
чакан кредиттерди алууда тиешелїї до-
кументтерди толтуруу жана кїрєє коюу 
сыяктуу талаптарды аткаруу кыйынчы-
лык жараткан їй чарбаларына жана кичи 
бизнеске финансы кызматтарынан колдо-

нууга ыўгайлуу шарттарды тїзєт. Ошон-
дуктан анын кызматы калктын кеўири 
катмары, анын ичинде банк секторунун 
кызматтарынан пайдалана албагандар їчїн 
жеткиликтїї. 

Банктык эмес микрофинансылык уюм-
дар бул убакыт аралыгында єздєрїнїн кыз-
мат кєрсєтїїлєрїн єркїндєтїї менен кыз-
маттардын диапазонун да кеўейтишти. 
Азыркы учурда БЭФКМдерде кредит 
берїїдєн тышкары, депозиттерди тар-
туу, акча которуу, чет єлкє валюталарын 
алмаштыруу, факторинг, чекене банктык 
тейлєєлєрдї жїргїзїї мїмкїнчїлїктєрї 
бар. Чакан кредиттерди алуучулар – не-
гизинен жеке жактар БЭФКМдин кыз-
маттарынан пайдалануу менен єздєрїнїн 
бизнесин тїзїп жана єркїндєтїшє алыш-
ты. Ал гана тїгїл, мына ушул чакан кре-
диттерди алуу менен алар финансылык 
сабаттуулуктарын жогорулатып жана 
бул тармакта маалымдар боло алышты. 
Азыркы учурда мурдагыдай банктык эмес 
микрофинансылык уюмдардын кардар-
ларынан дооматтардын да дээрлик жок 
болуп бара жаткандыгы муну далидеп  
турат. 

БЭФКМдердин алгачкы єнїгїї этабын-
да алардын сандык жактан басым жаса-
лып, ал їчїн шарттар тїзїлгєн болчу. Эми 
мезгилдин єтїшї жана БЭФКМдердин са-
нынын жетиштїї деўгээлде болушу ме-
нен алардан жылдан жылга сапаттуу жана 
жоопкерчиликтїї кредиттєє институтун 
калыптандыруу максатында, Улуттук банк 
тарабынан ыктымалдуу тобокелдиктерди 
жана алардын ишинин єзгєчєлїктєрїн эске 
алуу менен жєнгє салууну жана кєзємєлдї 
жїзєгє ашыруу жїргїзїлїїдє. 

Тємєндє биз окурмандарга БЭФКМдер-
дин тїрлєрї жана алардын жаралыш тар-

жымалы боюнча кеўири маалымат берип 
кетели.

Кредиттик союздар (КС). 1997-жы-
лы Кыргыз Республикасы менен Азия 
єнїктїрїї банкынын ортосунда кредит-
тик союздар тармагын єнїктїрїї, аны ме-
нен чарба менен ишкердикти, кооператив-
дик финансылык маданиятын єнїктїрїї 
максатында жеўилдетилген шарттарда, 
узак мєєнєттїї кредиттик келишимге кол 
коюлган.

Алынган кредитти єздєштїрїї їчїн, 
1997-жылдын апрель айында Кыргыз Рес-
публикасынын Улуттук банкы тарабынан 
азыркы «Кредиттик союздардын финан-
сылык компаниясы» ачык акционердик 
коому (алгачкы аты «ФКПРКС» ЖЧКсы) 
тїзїлгєн.

Бул тармакты мындан ары колдоо 
багытында, жогоруда белгилеп кеткен-
дей, 1999-жылы «Кредиттик союздар 
жєнїндє» мыйзам кабыл алынган. Ошен-
тип, 1999-2005-жылдарда бул системанын 
тїптєлїї жана сандык єсїї этабы болуп 
єттї. Ошол кезде кредиттик портфелдин 
жылдык єсїїсї орто эсеп менен 30 пай-
ызды тїзїп, 2005-жылдын аягына кара-
та КСтердин саны 278ге, КСтин сактык 
пай ээлеринин саны 24,5 миў адамга, жал-
пы кредиттик портфели 580 млн.сомго  
жеткен.

Кредиттик союздардын єнїгїї жолунда-
гы кийинки этап аталган системанын сырт-
тан жеўилдетилген финансылоого кєз ка-
рандылыкка алып келген сандык кєбєйїї 
стратегиясынан аны ички булактардын 
жана рыноктук ресурстардын эсебинен 
финансылоого бурган сапаттык єнїгїїгє 
єтїї доору менен мїнєздєлєт.

Микрофинансылык уюмдар 
(МФУ). 2000-2005-жылдар аралыгында 
микрофинансылык уюмдар їчїн эконо-
микалык жана укуктук шарттар тїзїлгєн. 
2002-жылы «Кыргыз Республикасында ми-
крофинансылык уюмдар жєнїндє» мый-
замынын кабыл алынышы менен микро-
финансылык уюмдардын филиалдары 
кеўейип, айыл жерлеринде да кєбєйїїсї 
байкала баштаган жана ресурстук базасы 
жогорулаган. 

МФУлардын ишмердїїлїгїнїн мак-
саты – жакырчылыкты жоюуга кємєк 
кєрсєтїї їчїн калкка микрофинансы-
лоо боюнча кызматтарды кєрсєтїї, 
ишкердикти єнїктїрїї жана калкты 
социалдык мобилизациялоого кємєк- 
тєшїї.

Єзїнїн єнїгїї мезгилинде МФУлар-
дын їлїшї кєптєгєн кєрсєткїчтєр боюн-
ча БКФМ системасынын орчундуу бєлїгїн 
ээлеген. 

Бирок, либералдуу жєнгє салуу 
МФУлардын санынын кєбєйїшїнє 
мїмкїнчїлїк бергендигине карабастан, 
алардын кєпчїлїгї мамлекет кїткєн со-
циалдык таасирди кєрсєтє алышкан жок. 
Бул биринчи кезекте алсыз институцио-
налдык база менен байланыштуу болгон. 
Анткени, баштапкы этапта МФУ ачуу їчїн 
уставдык капиталдын минималдуу єлчємї 
болгону 50 миў сом болгон. Ушул себеп-
тен жана аларды сапаттуу єнїгїї нугуна 
буруу максатында 2015-жылдын башында 
МФУлар їчїн уставдык капиталдын мини-
малдуу єлчємї 5 млн. сомго чейин жого-
рулатылган. 

2015-жылдын аягына карата МФУлар-
дын кредиттик портфелинин кєлємї 28,5 
млрд. сомду тїзгєн, карызгерлердин саны 
3 чоў системалык МФУнун коммерция-
лык банктарга айлануусун («Бай Тїшїм 
Банкы», «ФИНКА Банкы», «Компаньон 
Банкы») эсепке албаганда – 479,98 миў 
адамга жеткен. 

(Уландысы 7-бетте)
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Стратегиялар –  
келечекке  

багытталган  
кадамдар

Микрофинансылык институттар-
дын єнїгїшїнїн негизги ба-

гыттарын аныктоо максатында 2006 – 
2011-жылдары мамлекеттик деўгээлде 
2 ири стратегия кабыл алынган: 2006 – 
2010-жылдарда Кыргыз Республикасында 
микрофинансылоону єнїктїрїїнїн орто 
мєєнєттїї стратегиясы; 2011 – 2015-жыл-
дарда Микрофинансылоонун єнїгїї стра-
тегиясы – бул Стратегия 2013 – 2017-жыл-
дар аралыгында Кыргыз Республикасын 
туруктуу єнїктїрїїнїн улуттук стратегия-
сынын негизинде иштелип чыгып, андагы 
«Микрофинансылоо» главасында белги-
ленген максаттуу кєрсєткїчтєр менен то-
лук шайкеш келет.  

Аталган стратегиялардын аткарылы-
шынын алкагында, жогоруда белгилеп 
кеткендей, МФУлардын жана КСтер-
дин банктык операцияларды жїргїзїї 
мїмкїнчїлїктєрї кеўейген. Булар атал-
ган уюмдардын рыноктук атаандаштыкка 
туруктуулугун бекемдеп, алардын мындан 
ары туруктуу єнїгїїсїнє жакшы шарт-
тарды тїздї.

БЭФКМдердин ресурстук базасын 
жакшыртуу жана кредиттер боюнча  
пайыздык чендин тємєндєєсїн кєздєгєн 
узак мєєнєттїї жана арзан ресурстар-
ды тартуу, БЭФКМдер тарабынан 
кєрсєтїлїїчї финансылык кызматтардын 
тизмесин кеўейтїї менен калктын кеўири 
катмарын финансылык кызматтар жана 
каражаттар менен камсыз кылуу маселе-
лери микрофинансы секторун єнїктїрїї 
программаларынын, 2013-2017-жылдар 
аралыгында Кыргыз Республикасын 
туруктуу єнїктїрїїнїн улуттук страте-
гиясынын жана 2016-жылы мамлекет-
тик деўгээлде кабыл алынган Калктын 
финансылык сабаттуулугун жогорула-
туу программасынын кєўїл чордонунда  
болмокчу. 

БЭФКМдердин  
учурдагы абалы

2016-жыл ичинде БЭФКМдер 
салыштырмалуу турук-

туулукту кєрсєткєн. 2016-жылдагы эко-
номикалык активдїїлїктїн тємєндєєсї 
БЭФКМдерге негизинен орчундуу 
таасирин тийгизген эмес. Отчеттук жыл-
дын аягына карата сектордогу система-
лык тобокелдиктер орточо деўгээлге  
ээ. 

БЭФКМдердин кредиттик портфели 
10,9 млрд. сомду тїздї. Кредиттик порт-
фелдин активдердеги їлїшї 80,2%га ба-
рабар. 

2016-жылдын аягына карата БЭФ-
КМдердин карызгерлеринин жалпы са-
ны 228 482 адамга барабар.

Кєйгєйлїї кредиттердин їлїшї жал-
пы кредиттик портфелдин 7,5%ын тїздї. 

Жалпы БЭФКМдердин кредиттик 
портфелинде МФУлардын їлїшї 91,4%, 
КСтердин їлїшї – 8,6%.

КСтердин кредиттик портфелинин 
47,5%ы айыл чарбасына берилген кре-
диттерге туура келет, ал эми кызмат 
кєрсєтїї жана соода-сатык тармагына бе-
рилген кредиттер 23,9%ды тїзєт. КСтер-
дин карызгерлеринин саны 2016-жыл-
дын 31-декабрына карата 9,4 миў адамга  
жеткен.

МФУлардын кредиттик портфелинде 
басымдуулук кылган тармактар – айыл 
чарбасына берилген кредиттердин їлїшї 
27,7%га барабар, ал эми кызмат кєрсєтїї 
жана соода-сатык тармагына берилген 
кредиттер 28,3%ды тїздї.

БЭФКМдердин милдеттенмелеринин 
тїзїмїндє милдеттенмелердин жалпы 
кєлємїндєгї чет єлкєлїк уюмдардын 
алдындагы милдеттенмелердин їлїшї 
26,8%га барабар болду. 

БЭФКМдердин уставдык капиталы  
3,9 млрд. сомду тїзїп, ал эми єздїк капи-
талы 6,9 млрд. сом болгон.

Система 2016-жылдын жыйынтыгы 
боюнча 1,1 млрд. сом єлчємїндє таза ки-
решеге ээ болду.

Даярдаган Т.ИСХАКОВ

P.S. Макала Улуттук банктын 
басма сєз кызматы берген материал-
дардын негизинде даярдалды.  

(Башталышы 6-бетте)

 14-мартта Москва шаарында “Саякат жана туризм” 
аталышындагы 24-москвалык эл аралык туристтик 
кєргєзмє ачылды. Бул жєнїндє Кыргызстандын  
Россиядагы элчилиги билдирди.

Анда “Єлкєсїнїн туристтик мїмкїнчїлїгїн жогорку 
деўгээлде кєрсєткєндїгї їчїн” сыйлыгы менен Кыргыз 

Республикасы сыйланды. Эртеўине, 15-мартта Кыргызстандын 
Россиядагы элчилигинин уюштуруусу менен Кыргызстандын 
туристтик мїмкїнчїлїгїн тааныштырган азем єткєрїлдї. Кыр-
гыз экспозицияларынын арасында  атайын тигилген Боз їй да 
бар. Ошондой эле Кыргызстан эки жыл сайын єткєрїїнї кол-
го алган Дїйнєлїк кєчмєндєр оюндарынын алкагында болчу 
туристтик иш-чаралар да камтылган. Аземде Ысык-Кєлдє эс 
алууга жолдомолор боюнча лотерея ойнотулду.

Москвалык эл аралык туристтик кєргєзмє Россиянын ту-
ризм жаатында биринчи орунду ээлеген кєргєзмє болуп эсеп-
телип, дїйнєдєгї туристтик кєргєзмєлєрдїн алдыўкы бешти-
гине кирет.

Кєргєзмє

Кыргызстан туризм боюнча 
Назарбек БАЙЖИГИТОВ,  
“Кыргыз Туусу” сыйлыкка ээ болду

ЖК Тєрагасы Чыныбай Турсунбеков-
дун Пакистан Ислам Республикасынын 
Президенти Мамнун Хуссейн менен бол-
гон жолугушуусунда саясий-экономикалык, 
маданий-гуманитардык байланыштар-
дын азыркы абалы талкууланып, соо-
да кызматташтыгын жандантуу керектиги  
белгиленди. 

Пакистан, Кытай, Кыргызстан жа-
на Казакстан мамлекеттеринин ортосунда 
тїзїлгєн транзиттик транспорт (QTTA) бо-
юнча «Кытай-Пакистан: Экономикалык ко-
ридор (CPEC)» долбоорун тез арада ишке 
ашыруу аркылуу, деўизге чыгуучу эў кыска 
жол ачыларын айткан Тєрага, Европалык 
экономикалык алкактагы соода алакалар-
дын кеўейишине жакшы шарт тїзїлєрїн ко-
шумчалады. Ал эми  СASA 1000 долбоору-
нун жакынкы аралыкта бїткєрїлїшї менен 
кєп маселелер чечилерин билдирди: «Ушул  
сыяктуу ири долбоорлорду биргелешип иш-
ке ашыруу менен эки єлкєнїн кызматташты-
гын жакшыртууга болот», – деди Чыныбай 
Турсунбеков. 

Спикердин иш сапары 

Пакистан Кыргызстандагы 
жаўыланууларды колдойт

Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеўешинин Тєрагасы Чыныбай Турсунбеков 
Пакистан Ислам Республикасына жасаган иш сапарынын алкагында, аталган єлкєнїн 
бир катар жетекчилери менен жолугуп, сїйлєшїїлєрдї жїргїзїп келди. 

Єз кезегинде, кыргыз парламенттик де-
легациясынын алгачкы иш сапары эки мам-
лекеттин ортосундагы байланыштардын 
жаўы барагын ачарын айткан Пакистан Ис-
лам Республикасынын  Президенти Мамнун 
Хуссейн:»Пакистан Кыргызстан менен кыз-
матташууга  кызыкдар болуп келген. Айрык-
ча парламенттик демократиялык багыттагы 
жаўыланууларды колдоого даяр», – деди.

Иш сапардын алкагында Тєрага Чыныбай 
Турсунбеков Пакистан Ислам Республика-
сынын Премьер-министри Мухаммад Наваз 
Шариф менен да сїйлєшїїлєрдї жїргїздї. 
Ч.Турсунбеков єз сєзїндє эки єлкєнїн орто-
сунда чечилбей турган эч кандай маселе бол-
бошу керектигин айтты. Ошондой эле, Па-
кистандын Шанхай Кызматташтык уюмуна 
кирїїсїн Кыргызстан колдоого аларын ко-
шумчалады. 

Аны менен катар Европалык биримдик ал-
кагындагы жалпылаштырылган жеўилдиктер 
тутумуна (ВСП+) ээлик кылган Пакистандын 
тажырыйбасы Кыргызстан їчїн єтє маанилїї 
экенин белгиледи. Кыргызстандын мыйзам-

дык базасы чет элдик инвесторлор їчїн єтє 
ылайыктуу экенин айтып, пакистандык ири 
корпорацияларды жана жеке ишкерлерди 
єлкєбїздєгї кен казуу, электр энергия, айыл 
чарба, «адал» индустриясы, жеўил єнєр жай, 
медицина, фармацевтика жана экологиялык 
туризм тармактары боюнча кызматташууга 
чакырды. 

Єз кезегинде Пакистан Ислам Респу-
бликасынын Премьер-министри Мухам-
мад Наваз Шариф Пакистан да кыргыз та-
рап менен кызматташууга даяр экендигин 
билдирип: «Соода-экономикалык, маданий-
гуманитардык алакаларды арттыруу менен 
эки мамлекет ортосундагы байланыштарды 
чыўдайбыз», – деди.

Андан сырткары, Ч.Турсунбеков Пакистан-
дын Улуттук Ассамблеясынын Тєрагасы Сар-
дар Аяз Садик менен кезикти. Жолугушуунун 
жыйынтыгында Жогорку Кеўеш менен Паки-
стан Улуттук Ассамблеясынын ортосундагы 
парламенттер аралык кызматташтык боюнча 
меморандумга кол коюлду. 

КР Жогорку Кеўешинин Тєрагасы Чыны-
бай Турсунбеков Пакистан Ислам Республика-
сына болгон расмий иш сапарынын алкагында 
Пакистандын Суу жана энергетика боюнча 
федералдык министри, Соода-экономикалык 
жана илимий-техникалык кызматташуу бо-
юнча кыргыз-пакистан єкмєттєр аралык ко-
миссиясынын теўтєрагасы Хавадж Мухаммад 
Асиф менен жолукту.

Жолугушууда Ч.Турсунбеков Кыргызстан-
да єнїгїї темпи тездей баштаган текстиль жа-
на тигїї тармагына токтолуп, кыргыз тарап-
тын пахта буласы менен жїндї кайра иштетїї 
боюнча ишканаларды тїзїїгє кызыкдар экен-
дигин билдирди. “Кыргыз Республикасынын 
тигїї тармагынын продукциялары жогорку 
сапатка ээ, ага жараша суроо-талап кїч”,– деп 
кошумчалады Тєрага. “Ар тармактуу багыттар 
боюнча долбоорлорду ишке ашыруу аркылуу 
єлкєлєр ортосундагы регионалдык кызмат-
таштыкка єбєлгє тїзєт. Мындан улам реги-
онубуздун єнїгїп-єсїшїнє кємєкчї болот”,- 
деди ЖК Тєрагасы. Ал бул жолугушуунун 
жыйынтыгы келечекте эки єлкє ортосундагы 
эки жактуу мамилелердин єнїгїшїн шарттай 
тургандыгына їмїт артарын билдирди.

Єз кезегинде Пакистандын Суу жана энер-
гетика боюнча федералдык министри Хавадж 
Мухаммад Асиф Кыргызстан менен Пакистан-
дын єз деўгээлине жетишилген достук ма-
милелерин сактоодо Пакистан тараптын кєз 
карашын айтты. Ошону менен катар келечек-
теги экономикалык кызматташууну кїчєтїї 
жєнїндєгї ниетин билдирди.

А.АКИМБАЕВА 


