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–  Азыркы учурда Кыргызстанда 
тєлєм кабыл алуучу канча компа-
ния жана тєлєм терминалы бар? 
Тєлєм кабыл алуу рыногунда алар 
тарабынан кабыл алынган тєлєм-
дєрдїн кєлємї жана алардын ичин-
де интернет-кызматтары їчїн 
тєлємдєрдїн кєлємї канча?

– Бїгїнкї кїндє кызмат жана то-
варларды сунуштоочулардын пайдасына 
тєлємдєрдї кабыл алуу жана иштеп чы-
гуу менен аракеттенген компаниялардын 
саны 19. 

2017-жылдын 1-апрелине карата 
бул компанияларга тийиштїї єзїн-єзї 
тейлєєчї терминалдардын (кэш-ин) жал-
пы саны 3 580 даана, бул санга коммерци-
ялык банктарга тиешелїї 901 даана єзїн-
єзї тейлєєчї терминалдар дагы кошулат. 
Бардыгы болуп республикабыздын айма-
гында 4481 даана терминал орнотулган. 

2017-жылдын биринчи чейрегин-
де кабыл алынган тєлємдєрдїн саны 
44,4 млн. транзакцияны тїзгєн, ал эми 
кєлємї 6 241,9 млн. сом. Алардын ичинде 
интернет-кызматы їчїн 448,2 миў транзак-
ция єткєрїлгєн, кєлємї 350,0 млн. сомду 
тїзгєн, бул тєлємдєрдїн жалпы санынан 
1 пайызды, ал эми жалпы кєлємїнїн 5,6 
пайызын тїзєт.

Ошентип 2017-жылдын биринчи чей-
реги боюнча кызмат жана товарларды су-
нуштоочулардын пайдасына кабыл алын-
ган тєлємдєрдї жыйынтыктап алганда, 
интернет-кызматтары їчїн тєлємдєр саны 
боюнча 5-орунду, кєлємї боюнча 4-орун-
ду алат.

– Акыркы убакта массалык 
маалымат каражат-
тарында интернет-
кызматтары їчїн 
тєлємдєр боюнча 
комиссиянын жа-
на тарифтердин 
єлчємї жогорулоо 
мїмкїндїгї жє-
нїндє маалымат-
тар пайда болууда.  
Кайсы комиссия 
жана тарифтер 
тууралуу кеп жї-
рїп жатат?

–  Интернет-
кыз-маттар їчїн 
тєлємдєр боюнча комис-
сиянын 2-3 эсе кымбатташы мїмкїн деген 
тїшїнїктїн келип чыгуусуна байланыштуу 
тїшїнбєстїктєр пайда болууда. Мисалы 
катары айта кетсек, социалдык тармак-
тарда комиссиянын єлчємї 20 сом болу-
шу мїмкїн, бирок, бул акыркы чек эмес, 
дагы 60 сомго, ал турсун 90 сомго чейин 
жогорулашы мїмкїн деген маалыматтар  
тараган.

Сєздїн башында кайсы комиссия ту-
уралуу айтылганы жєнїндє маселени че-
чип алуу зарыл. “Жогорку” жана “тємєнкї” 
деп аталган комиссиянын тїрлєрї бар. 
“Тємєнкї” комиссияга, кызмат сунуш-
тоочунун пайдасына кабыл алынган 
тєлємдєрдїн жалпы кєлємїнєн пайыз-
дык катышта тєлєм уюмуна тєлєнїїчї 
акы кирет. Ал эми “жогорку” комиссия-
га, товарлар же болбосо кызматтар їчїн 
тєлємдєрдї єзїн єзї тейлєєчї терминал-
дар (кэш-ин) аркылуу тєлєєдє кардарлар-
дан алынуучу 5 сомдон 20 сомго чейинки 
бекитилген сумма кирет. 

Улуттук банктын адистери тїшїндїрєт

Ыкчам тєлємдєр рыногу. 
Ыўгайлуулуктун  
баасы канча?

Интернет-провайдерлердин кызматы їчїн 
тєлємдєрдї кабыл алуу рыногундагы абал 
тууралуу кабарчыбыз КР Улуттук банкынын Тєлєм 
системалары башкармалыгынын Операторлор 
жана тєлєм уюмдары бєлїмїнїн башкы адиси 
Салтанат Ибрагимова менен маектешкен.

Ушуну менен ката-
ры тєлєм уюмдарынан 
келип тїшкєн маалы-
маттарга ылайык кар-
дарлар їчїн “жогорку” 
комиссияны кєтєрїї 
жєнїндє сєз болгон 
эмес, анткени 500 сом-
го чейин тєлємдєр їчїн 
комиссия 10 сомду, ал эми 
суммасы 501 сомдон жо-
гору тєлємдєр їчїн ко-
миссия 20 сом єлчємїндє 
бекитилген.  “Кыргыз Ре-

спубликасынын тєлєм сис-
темасы жєнїндє” мыйзамга ылайык, тєлєм 
системасынын колдонуучуларынын укугун 
коргоо максатында, тєлєм системасынын 
катышуучулары сунуштаган тєлєм кыз-
маттардын тарифтери менен системанын 
колдонуучуларын алдын ала таанышты-
рууга милдеттїї.

– Демек бул кєйгєй тєлєм уюму 
менен кызмат сунуштоочунун ор-
тосунда тїзїлгєн 
келишимдин шарт-
тарына байланыш-
туу пайда болгон 
турбайбы? 

– Ооба. Тєлєм 
уюмдары интернет-
провайдерлер менен 
тїзїлгєн келишимдин 
шарттарын карап чыгуу 
боюнча сїйлєшїїлєрдї 
жїргїзїї демилгесин 
баштаган. Тилекке кар-
шы, сїйлєшїїлєр ийги-
ликсиз болгондой. Ошен-

тип, їстїбїздєгї жылдын май айында 2 
тєлєм уюму жана 2 интернет-провайдердин 
ортосундагы кызматташтык токтотулган. 

Интернет-провайдерлер єз кардарла-
рын маалымдоо максатында, алар тара-
бынан кєрсєтїлїїчї интернет-кызматтар 
їчїн кайда жана кандайча тєлєм жїргїзїї 
мїмкїнчїлїктєрї жєнїндє маалымат жа-
рыялаган.

– Керектєєчїлєргє тийиштїї 
болгон, интернет-кызматтар 
їчїн тєлєм жїргїзїїгє кыйынчы-
лыктарды тїзгєн, жана ушуга ок-
шогон учурларда жагдайды 
чечїї їчїн кандай чаралар 
ишке ашырылат?

– Юридикалык жактардын жана 
ошондой эле жарандардын ортосунда ке-
лишимдик мамилени тїзїїгє 
негизделген єз ара мамиле-
лери Кыргыз Республика-
сынын Жарандык кодек-
си менен жєнгє салынат. 
Ошондуктан, тєлєм ую-
му менен товарлар жана 
кызмат сунуштоочунун 
ортосундагы єз ара ма-
милелер, анын ичинде 
тарифтер, тїзїлгєн ке-
лишимде аныкталат, 
жана Улуттук банктын 
чарбалык субъектилер-
дин ортосундагы кели-
шимдик мамилелери-
не кийлигишїїгє укугу 
жок. 

“Кыргыз Респуб-
ликасынын тєлєм 
системасы жєнїндє”  
мыйзамдын 26-бере-
несинин 2-бєлїмїнїн 
3-пунктуна ылайык, Кыргыз Республи-
касынын Улуттук банкы тєлєм системала-
рынын операторлорунун жана тєлєм си-
стемаларынын катышуучуларынын ишин 
жєнгє салуу боюнча функцияларды жїзєгє 
ашыруу максаттарында, тєлєм кызмат 
кєрсєтїїлєр рыногунда керектєєчїлєрдїн 
укуктарын коргоо жана атаандаштыкты 
коргоо боюнча монополияга каршы жєнгє 
салууну камсыз кылуу алкактарында та-
лаптарды белгилєєчї чараларды кєрїїгє 
милдеттїї.

Бїгїнкї кїндє Кыргыз Республи-
касынын Єкмєтїнє караштуу Монопо-
лияга каршы жєнгє салуу мамлекеттик 
агенттигине да, жана Улуттук банкка да 
интернет-провайдерлердин атынан кайры-
луулар келип тїшкєн. Монополияга каршы 
жєнгє салуу мамлекеттик агенттиги Улут-
тук банк менен биргеликте келип тїшкєн 
кайрылууларды кароодо жана пайда бол-
гон жагдайда, рыноктогу атаандаштыктын 
Кыргыз Республикасынын мыйзамдары-
на жана ченемдик-укуктук актыларына 

ылайык эффективдїї 
иштєєсїнє багытталган 
шарттарын камсыз кы-
лууга жана бул кырда-
алдын бардык жактарын 
изилдєє боюнча иштер 
жїргїзїлїїдє. Бул мак-
сатка жетїї їчїн детал-
дуу жана кєлємдїї маа-
лымат менен таанышуу 
керек, жана белгилїї 
бир убакытты талап 
кылган тиешелїї талдоо 
жїргїзїї зарыл.боюнча   

–  Бїгїнкї кїндє тєлєм уюмдар-
дын тарифтери кандай?

– Баса белгилей кетчї жагдай, 
2016-жылдын башынан тартып тєлєм уюм-
дары тарабынан кардарлар їчїн комис-
сиянын суммасынын жогорулашы туура-
луу маалымат такталган жок. Бардыгына 
маалым болгон бир уюлдук оператор ме-
нен кыска мєєнєттїї (2017-жылдын 1-нен 
8-январына чейин) окуя болгон, бирок ал 
кыска убакыттын ичинде чечилген.  

Айрым учурларда, мисалы эл аралык 
электрондук акча системасынын элек-

трондук капчыктарын толуктоо учурун-
да комиссиянын кєлємї жогору болушу 

мїмкїн, анткени пайыз-
дык тїрдє (болжол ме-
нен 3%) кєрсєтїлгєн 
жана тєлємдїн (толук-
тоонун) суммасына кєз 
каранды. 

Керектєєчїлєр чоў 
суммадагы комиссия 
алынган окуялар жєнїндє 
айкын мисалдар тууралуу 
маалымдашы зарыл, эгер-
де ал маалымат такталган 
учурда, ал тєлєм уюмда-
рына карата жєнгє салуу-
чуга аракеттеги тарифтер 
тууралуу туура эмес маа-
лымат бергендигине бай-
ланыштуу тиешелїї таасир 
этїї чаралары колдонулат. 

Демек, тєлєм уюму та-
рабынан тарифтерди жого-
рулатуу Кыргыз Республи-

касынын мыйзамдарынын 
ченемдерин бузган учурда, мисалы моно-
полияга каршы жєнгє салуу бєлїгїндє, 
Улуттук банк тарифтердин аныкталышы-
на чектєєлєрдї бекитїїгє укуктуу.  Баш-
ка учурларда тєлєм уюмдарынын тариф-
терди аныктоо саясатына Улуттук банк 
кийлигишїїгє укугу жок. Ушуну менен 
бирге Улуттук банк жєнгє салуучу ката-
ры, керектєєчїлєрдїн укугун эске алуу 
менен, тєлєм уюмдар тєлєм системасы-
нын катышуучулары єз ара мамилелерин-
де туура баа берилген жана негизделген 
тарифтик саясатын жїргїзїї зарылчы-
лыгы тууралуу єз пикирин ар дайым баса  
белгилєєдє. 

– Керектєєчїлєр интернет-
провайдерлердин кызматтары 
їчїн тєлємдєрдї дагы кандай жол-
дор менен жїргїзє алат?

– Бїгїнкї кїндє, керектєєчїлєр 
интернет-провайдерлердин кызматтары-
на тєлємдєрдї жїргїзїї їчїн ар кандай 
ыкмаларды жана жолдорду колдоно алат: 
электрондук капчыктар, интернет-банкинг, 
мобилдїї банкинг, башка тєлєм уюмдар-
дын жана коммерциялык банктардын 
тєлєм терминалдары, почта бєлїмдєрї, 
башкача айтканда, керектєєчїлєрдїн 
товарлар жана кызматтар їчїн тєлєє 
учурунда кеўири тандоого жана алар-
дын ыўгайлуу болушун камсыз кылган 
мїмкїнчїлїктєрї бар.

– Окурмандар їчїн учурдагы 
актуалдуу маселе боюнча кеўири 
маалымат бергениўиз їчїн сизге 
ыраазычылык билдиребиз.

Маектешкен Т.ИСХАКОВ

Керектєєчїлєр чоў сум-
мадагы комиссия алынган оку-
ялар жєнїндє айкын мисал-
дар тууралуу маалымдашы 
зарыл, эгерде ал маалымат 
такталган учурда, ал тєлєм 
уюмдарына карата жєнгє са-
луучуга аракеттеги тариф-
тер тууралуу туура эмес 
маалымат бергендигине бай-
ланыштуу тиешелїї таасир 
этїї чаралары колдонулат. 

“Жогорку” жа-
на “тємєнкї” деп атал-
ган комиссиянын тїрлєрї 
бар. “Тємєнкї” комиссия-
га, кызмат сунуштоочу-
нун пайдасына кабыл алын-
ган тєлємдєрдїн жалпы 
кєлємїнєн пайыздык катыш-
та тєлєм уюмуна тєлєнїїчї 
акы кирет. Ал эми “жогор-
ку” комиссияга, товарлар 
же болбосо кызматтар їчїн 
тєлємдєрдї єзїн єзї тейлєєчї 
терминалдар (кэш-ин) аркы-
луу тєлєєдє кардарлардан 
алынуучу 5 сомдон 20 сомго 
чейинки бекитилген сумма 
кирет. 

– Бїгїнкї кїндє, 
керектєєчїлєр интернет-
провайдерлердин кызматта-
рына тєлємдєрдї жїргїзїї 
їчїн ар кандай ыкмаларды 
жана жолдорду колдоно алат: 
электрондук капчыктар, 
интернет-банкинг, мобилдїї 
банкинг, башка тєлєм уюм-
дардын жана коммерциялык 
банктардын тєлєм терми-
налдары, почта бєлїмдєрї, 


