
Улуттук банк тїшїндїрєт

- Нургїл Микрамовна, КР 
Єкмєтїнїн 2020-жылдын 
13-ноябрындагы №13 токто-
му тууралуу тїшїндїрмє бе-
рип кетсеўиз? 

- 2020-жылдын 13-ноябрын-
да «Кыргыз Республикасынын 
финансы-кредит уюмдарынан 
кредит алган карыз алуучулар-
га мамлекеттик колдоо кєрсєтїї 
тууралуу» №552 токтому Кыр-
гыз Республикасынын Єкмєтї 
тарабынан коммерциялык банк-
тардан, микрофинансылык ком-
паниялардан, микрокредиттик 
компаниялардан жана микро-
кредиттик агенттиктерден кре-
дит, анын ичинде ислам прин-
циптерине ылайык каржылоо 
алган, COVID-19 коронавирус 
инфекциясынын эпидемиясы-
нан улам келип чыккан эпиде-
миологиялык жана социалдык 
кырдаалдарга байланыштуу ка-
таал экономикалык абалга туш 

болгон карыз алуучуларга кол-
доо кєрсєтїї, ошондой эле єлкє-
нїн банк жана финансы система-
ларынын туруктуулугун сактоо 
їчїн кабыл алынган.

Аталган токтомго ылайык, 
100 000 сомдон ашпаган єлчєм-
дє (башкача айтканда кредит-
тин/каржылоонун суммасы 100 
000 сом же андан аз) Кыргыз 
Республикасынын финансы-
кредит уюмдарынан кредит/ 
ислам принциптерине ылайык 
каржылоо алган карыз алуучу-
лар Кыргыз Республикасынын 
финансы-кредит уюмдарынан 
алынган кредит/ислам прин-
циптерине ылайык каржы-
лоо боюнча 2020-жылдын де-
кабрь айында жана 2021-жыл-
дын январь-февраль айларын-
да (жалпысынан 3 ай) чегерил-
ген пайыздарды/їстєк баалар-
ды тєлєєдєн бошотуу сунуш-
талган. 

- Улуттук банк бул токтом-
дун жїзєгє ашуусу їчїн кан-
дай иштерди аткарууда?

- Аталган токтомго ылайык 
Кыргыз Республикасынын Улут-
тук банкы тємєнкї иштерди ат-
карууда: 
– Кыргыз Республикасынын 

Финансы министрлигине су-
нуштоо їчїн финансы-кредит 
уюмдарынын жыйынтыктал-
ган реестрин тїзїї;

– финансы-кредит уюмдары-
нан пайыздарды/їстєк баа-
ларды тєлєєдєн бошотуу 
шарттарына ылайык келген 
карыз алуучулардын реестр-
леринин негизинде Кыргыз 
Республикасынын Финан-
сы министрлигине сунуш-
тоо їчїн карыз алуучулар-
дын жыйынтыкталган реест-
рин тїзїї.

Андан сырткары, аталган ток-
томду ишке ашыруу боюнча 

финансы-кредиттик уюмдар, Фи-
нансы министрлиги менен бир-
диктїї алгоритм  кабыл алы-
нууда. 

- Мындай жеўилдиктен 
финансы-кредиттик уюмдар 
зыян тартып калышпайбы?

- Аталган токтомду жїзєгє 
ашырууда финансы-кредиттик 
уюмдар зыян тартышпайт, себеби 
чегерилген пайыздар/їстєк баалар 
Кыргыз Республикасынын Єкмє-
тї тарабынан субсидияланат. 

- Бул жеўилдик кандай ка-
тегориядагы карыз алуучу-
ларга берилет?

- Бул жеўилдик тємєнкї шарт-
тарга ылайык келген кредиттер 
боюнча бардык карыз алуучулар-
га берилет:
1. кредит/ислам принцип-

терине ылайык каржылоо 
2020-жылдын 1-октябрына 
чейин алынгандыгы талап 
кылынат;

Кыргыз Республикасынын Улуттук 
банкынын Кєзємєл методологиясы 
бєлїмїнїн башчысы Нургїл ТАШБЕКОВА:

“ЖЕЎИЛДИКТИН МАКСАТЫ – КАРЫЗ 
АЛУУЧУЛАРГА КОЛДОО КЄРСЄТЇЇ”

Кыргыз Республикасынын Єкмєтїнїн їстїбїздєгї жылдын 
13-ноябрында кабыл алган токтому єлкєнїн финансы-кредиттик 
уюмдарынан 100 000 сомго чейин кредит алгандар їчїн 
жагымдуу окуя болуп калгандыгы талашсыз. Чынында 

100 000 сомго чейин кредит алгандардын негизги бєлїгї калктын 
аярлуу бєлїгї экендиги белгилїї. Себеби, адатта чоў суммадагы 
кредиттерди банкка ири кїрєєлєрдї коюуга мїмкїнчїлїктєрї 
барлар алат эмеспи. Ал эми аз суммадагы кредиттерди аз камсыз 
болгон жарандар турмуштук майда муктаждыктар їчїн алышаары 
белгилїї. Ошондуктан кыргыз єкмєтїнїн аларга колдоо кєрсєтїп 
жаткандыгын туура кадам катары бааласак болот. Єкмєттїн бул 
токтомуна тїшїндїрмє берип коюусун єтїнїп Улуттук банктын Кєзємєл 
методологиясы бєлїмїнїн башчысы Н.М.Ташбековага кайрылдык.

2. кредиттин/ислам прин-
циптерине ылайык каржы-
лоонун баштапкы алынган 
суммасы 100 000 сом же ан-
дан аз болуусу зарыл.

Чет єлкє валютасында берил-
ген кредит/ислам принциптери-
не ылайык каржылоо Улуттук 
банктын 2020-жылдын 1-октяб-
рына карата берилген улуттук 
валютанын (сомго) расмий кур-
су боюнча   эсептелингенден ки-
йин, 100 000 сомдон ашпаган єл-
чємдє болсо (башкача айтканда 
кредиттин/каржылоонун сумма-
сы 100 000 сом же андан аз) суб-
сидиялоого  камтылат. 

- Жеўилдиктерди тариз-
дєє їчїн карыз алуучулар 
кимдерге кайрылуулары ке-
рек? 

- Жеўилдиктерди тариздєє 
їчїн карыз алуучуларга жазуу 
тїрїндє, ошондой эле электрон-
дук байланыш каналдары аркы-
луу єз убагында финансы-кредит 
уюмуна єтїнїч кат берїїсї су-
нушталат.

Эгерде карыз алуучунун кре-
диттери/ислам принциптерине 
ылайык каржылоосу бир нече 
финансы-кредит уюмунда болсо, 
финансы-кредит уюмунан кабар-
лоо алган карыз алуучу єз ык-
тыяры менен тандаган финансы-
кредит уюмуна-кредиторго кре-
дит/ислам принциптерине ыла-
йык каржылоо боюнча пайыз-
дарды/їстєк бааларды тєлєєдєн 
бошотуу їчїн карыз алуучулар-
дын реестрине кирїї максатын-
да жазуу тїрїндє, ошондой эле 
электрондук байланыш канал-
дары аркылуу єтїнїч кат менен 
кайрылууга тийиш. Єтїнїч кат 
менен бирге, карыз алуучу бир 
финансы-кредит уюмуна кай-
рылганын жана башка кредит-
тер/ислам принциптерине ыла-
йык каржылоо боюнча чегерил-
ген пайыздарды/їстєк бааларды 
тєлєєдєн бошотуу тууралуу єтї-
нїч каты менен кайрылбаганды-
гын тастыктаган милдеттенмени 
толтурат.

Маектешкен 
Абдимухтар АБИЛОВ

ОКУУ-СЕМИНАР ЄТТЇ ТЄРАЙЫМ СТУДЕНТ-ЖУРНАЛИСТТЕР 
МЕНЕН ЖОЛУГУШТУ

Кыргыз Республикасынын 
шайлоо жана референ-
дум єткєрїї боюнча бор-

бордук комиссиясынын тєрайымы                
Н.Шайлдабекова Кыргызстандагы 
жогорку окуу жайларындагы “жур-
налистика” адистигинде окуп жат-
кан студенттер менен жолугушуп, 
демократиялык шайлоо єткєрїїдє 
шайлоо процессиндеги жаштар-
дын ролу, шайлоого 18 жашка тол-
гон жаштар катыша ала турганды-
гы, айылдык кеўешке - 21, прези-
денттикке - 35 жашка толуп, сот-
толбогон жарамдуу адамдар шай-
лана тургандыгы жєнїндє айтып 

берип, Жогорку Кеўеш тарабынан 
шайлоо мыйзамына киргизилген ай-
рым єзгєртїїлєргє токтолду. 

- “2020-жылдын 10-ноябрына ка-
рата республика боюнча 3 544 403 
атуул шайлоо тизмесине киргизил-
ген. Алардын ичинен 1 693 035и 
же 47,77%ы эркектер, 1 851 368и 
же 52,23%ы аялдар болуп саналат. 
2017-жылдагы єткєрїлгєн прези-
денттик шайлоого салыштырмалуу 
264 473 шайлоочуга кєп. Бул калк-
тын санынын єсїшї менен байла-
ныштуу, 2017-жылы єткєрїлгєн пре-
зиденттик шайлоого салыштырма-
луу улгайган адамдарга караганда 

жаштардын активдїїлїгї 15%га 
азайган”, – деди БШКнын тєрайымы.

БШКнын тєрайымы Н.Шайлдабе-
кова Улуттук стратегиялык изилдєє-
лєр институтунун сурамжылоолору-
на таянып, жаштардын шайлоолор-
догу ролу, алардын шайлоолорго 
маани бербегендиги, шайлоолорго 
ишенбей тургандыгы, шайлоо про-
цессиндеги тигил же бул партиянын 
программалары, талапкерлери жє-
нїндєгї маалыматтардын жетишсиз-
диги жєнїндє айтып, студенттерди 
шайлоо процесстерин башкаруунун 
автоматташтырылган системасынын 
иштєєсї менен тааныштырды. Ошо-
ну менен бирге 2021-жылдын 10-ян-
варында мєєнєтїнєн мурда єтє тур-
ган президенттик шайлоо боюнча ай-
рым берилген суроолорго да жооп 
берди.

Орункул САТЫКУЛОВ

Борбордук шайлоо комиссиясында

Кыргыз Республикасынын 
шайлоо жана референдум 
єткєрїї боюнча 
борбордук комиссиясы 
Кыргыз Республикасынын 
Президенттик 
кызматына 
талапкерлердин 
ишенимдїї єкїлдєрї 
їчїн шайлоо фонддорун 
уюштуруу жана 
каржылоо боюнча 
атайын окуу-
семинарларды
 єткєрдї. 

ПРООНдун БШК-
ны колдоо боюнча улут-
тук кеўешчиси, шайлоо 
фонддорун каржылоонун 
ачыктыгын камсыздоо 
боюнча кєзємєлдєє-
текшерїї комиссиясы-
нын мїчєсї Раида Баши-
рова окуу-семинардын 
катышуучуларына шай-
лоо мезгилинде шайлоо 
фонддорун тїзїї жана 
уюштуруу, аны каржы-
лоонун булактары, шай-
лоого коюлган кїрєє, же-
ке жана юридикалык жак-
тардын эсептери, шайлоо 
фонддорунун каражат-
тарынын чыгымдалышы 
жана эсеби, финансылык 
очёттордогу ачыктык, 

кєзємєл жана жоопкер-
чилик туурасында кеўи-
ри айтып берди.

- “Тїзїлгєн шайлоо 
фонддорунун бардык ак-
ча каражаттары банк ме-
кемесине атайын ачылган 
эсепке которулуусу зарыл. 
Атайын эсеп президент-
тик кызматка талапкер та-
рабынан БШКнын урук-
саты менен ачылат”,- де-
ди Раида Баширова. 

Ошондой эле шайлоо 
фонддоруна кєрсєтїлгєн 
суммадан ашыкча тїш-
кєн акчалар кайтарыл-
бай, шайлоо фондуна ак-
ча каражаттар улуттук ва-
лютада кабыл алына тур-
гандыгы, президенттикке 
талапкердин шайлоо фон-
дуна чет єлкєлїк уюм-
дар, мекеме-ишканалар, 
эл аралык уюмдар, жеке 
жана юридикалык жак-
тар акча каржаттарын 
бере албай тургандыгы 
жана каржылык уюшту-
руу иштери тууралуу ке-
ўири тїшїндїрмє бер-
ди. Ошондой эле улуттук 
эксперт Р.Баширова окуу-
семинардын катышуучу-
ларынын айрым кызык-
тырган суроолоруна жооп 
берди.

2020-жылдын  27-ноябры 7
мамлекеттик расмий гезити


