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• ÓËÓÒÒÓÊ ÁÀÍÊ ÁÈËÄÈÐÅÒ
– Аскар Бакытбекович,
чет єлкє валюталарын накталай алмаштыруу операцияларын жїргїзїї їчїн
кандай мыйзамдык базага таянууга болот?
– Чет єлкє валюталарын
алмаштыруу операцияларын
жїргїзїї їчїн акча алмаштыруучу жай катары Кыргыз
Республикасынын Улуттук
банкынын тийиштїї лицензиясын алуу талап кылынат.
“Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкы жєнїндєгї”
мыйзамга ылайык, Кыргыз
Республикасынын аймагында акча алмаштыруу бюролорунун ишмердїїлїгї Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы тарабынан жєнгє
салынат.
Акча алмаштыруу бюросу –
бул атайын жабдуулар менен
жабдылган пункт, ал юридикалык жактар тарабынан тїзїлїп, накталай чет єлкє валютасын алмаштыруу операциясын жїргїзїї їчїн Улуттук банктын лицензиясынын
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К

еўеште єкмєт башчылары социалдык, экономикалык байланыш, инвестиция, соода-экономикалык,
чек ара, маданий, гуманитардык кызматташуу багытындагы маселелерди талкуулашып, ар кыл багыттагы кызматташуу боюнча 7
документке кол коюшмакчы. Бул тууралуу ТИМдин
Биринчи саясий департаментинин директору Айбек
Молдогазиев 1-июнда єткєн
маалымат жыйында билдирди. Жыйынга Кыргызстандын Премьер-министри
Сооронбай Жээнбеков тєрагалык кылат. Мына ушундай маанилїї маселелерди
талкуулаган кеўешменин
жїрїшїндє Бишкек шаарында коомдук тартип жана жол коопсуздугу да камсыздалмакчы. Ага ылайык
700 тартип кызматкери иш
алып барат. Мындан тышкары чет элдик меймандар
жїрїїчї жолдордо унаалардын жїрїшїнє убактылуу
чектєє киргизилет. Бул тууралуу Кайгуул милициясынын башкы башкармалыгы
билдирди. Белгилей кетсек,
шериктеш мамлекеттердин
єкмєт башчылары катышкан кеўештин негизги максаты - єлкєлєр ортосунда
кызматташтыкты арттыруу
жана коопсуздуктун алдын
алуу болмокчу.

"АКЧА АЛМАШТЫРУУ БЮРОЛОРУН
АЧУУГА ТОСКООЛДУКТАР ЖОК"
негизинде ишке ашырылат.
Кыргыз Республикасынын аймагында акча алмаштыруу бюросун ачуу укугу бир гана Кыргыз
Республикасынын Улуттук банкынын накталай чет єлкє валютасы менен операцияларды жїргїзїї боюнча лицензиясына ээ
болгон юридикалык жактарга
гана берилет. Ошол эле учурда
алмаштыруу бюросундагы жїгїртїїдєгї акчанын суммасы аз
дегенде 1 миллион сомдон кем
болбошу жана акча алмаштыруучу жай тийиштїї талаптарга жооп берїїсї шартталат. Акча алмаштыруу ишмердїїлїгїнє карата талаптар жана лицензия берїї тартиби «Накталай
чет єлкє валютасы менен алмаштыруу операцияларын жїргїзїї укугун берїїчї лицензиянын тартиби тууралуу» Жобо менен жєнгє салынат (аталган жобо Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармалыгы тарабынан 2011-жылдын
27- июлдагы №40/4 бекитилген).
– Лицензия алуу їчїн кандай документтер талап кылынат?
– Улуттук банктын чет єлкє
валюталары менен накталай алмаштыруу операцияларын жїргїзїїгє берилїїчї лицензияны
алуу їчїн тємєндєгїдєй документтерди топтоо талап кылынат:
а) лицензия алуу їчїн арыз;
б) алмаштыруу бюросунда жїгїртїлїї каражат булагы тууралуу маалымат;
в) арыз берїїчїнїн мамлекеттик каттоодон єткєндїгї тууралуу кїбєлїгїнїн кєчїрмєсї;
г) негиздєєчї тууралуу документтер;
д) акча алмаштыруу бюросун
ачуу тууралуу чечими;
е) алмаштыруу бюросунун жетекчисинин бекитилгендиги тууралуу чечим;

Жазгїл
КЕНЖЕТАЕВА

ж) юридикалык жактын жетекчи болуп бекитилиши тууралуу чечим;
з) арыз берїїчїнїн коммерциялык банкта 1000000 (бир
миллион) сом єлчємїнєн кем
эмес же ошол суммага туура келе турган чет єлкє валютасындагы эсеби бардыгын тастыктоочу
коммерциялык банктын маалыматы;
и) салык органынын бирдиктїї маалыматы;
- документтерди тапшыруу алдында бюджетке карызы жоктугун тастыктоочу;
- кєзємєл-кассалык машинанын каттоодон єткєндїгї тууралуу маалымат;
к) акча алмаштыруучу жайдын
ижарага алынгандыгы тууралуу
келишимдин же менчик мекеме
экендигин тастыктоочу документтин кєчїрмєсї;
л) кызмат адамын дайындоо
тууралуу буйругу;
м) нак чет єлкє валютасында

Кылмыштуу кирешелерди легалдаштырууга (адалдоого) каршы
аракеттенїї боюнча жана террористтик же экстремисттик ишмердїїлїктї каржылоого карата ички контролдук боюнча эрежелерге ылайык жооптуу адамды дайындоо тууралуу буйрук.
Мындан сырткары белгилей
кетїїчї нерсе, Улуттук банк тарабынан акча алмаштыруучу
жайлардын ички бєлмєсїнїн
нормативдик укуктук актыларда бекитилген талаптарга ылайык келиши дагы текшерилет.
– Жогорудагы талап кылынган документтер тапшырылгандан кийин лицензия канча убакыттан кийин берилет?
– Улуттук банкка сунушталган документтер 30 календардык кїндїн ичинде каралып чыгат. Тийиштїї документтердин
топтому толугу менен нормативдик укуктук актылардын талабына ылайык тапшырылганда жа-



Элчи памирлик
кыргыздар
менен жолукту
на алмаштыруу жайынын ички
бєлмєсї бекитилген талаптарга туура келген болсо, арыз берїїчїгє чет єлкє валютасы менен
операцияларды жїргїзїї укугун
берїїчї лицензия жана алмаштыруу бюросу каттоого алынгандыгы тууралуу кат тапшырылат.
Кыргыз Республикасынын
Улуттук банкынын Башкармасынын 2007-жылдын 14-ноябрындагы №48/7 токтомуна ылайык,
чет єлкє валютасы менен накталай операцияларды жїргїзїї їчїн берилїїчї лицензиянын наркы 300 сомду тїзїп, ал
3 жылдык мєєнєткє берилет. Акча алмаштыруу жайынын каттоого алынгандыгы тууралуу
кат, єзїн лицензия катары тастыктай албайт.
Маектешкен
Абдимухтар АБИЛОВ



Кыргызстандын
Афганистандагы элчиси
Абазбек Абдуразаков
Памирдеги жашаган
кыргыздар менен
жолугушту.

Т

ышкы иштер министрлигинин маалыматына
караганда, этникалык кыргыздар їч жыл ичинде элчилик тарабынан кєрсєтїлгєн
жардамдарга жана Кыргыз
Єкмєтїнїн гуманитардык
жардамына ыраазычылык
билдиришкен. Ал эми элчи Абдуразаков этникалык
кыргыздарга ар тараптуу
жардамдар кєрсєтїлгєндїгїн айткан.
Айнура
ШАЙКЕЕВА



