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ӨНҮГҮҮНҮН УЛУТТУК СТРАТЕГИЯСЫ
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КР Өкмөтүнүн “Биримдик. 
Ишеним. Жаратмандык” 

программасы»

•Кыргыз Республикасы – күчтүү экономикалуу эркин өлкө

•Кыргызстандыктардын көзгө урунган жана туруктуу жарандык
коомчулугу түзүлгөн

•Кыргыз Республикасы – мектеп, университет жана
инновациялык типтеги ИИБдер үчүн регионалдык борбор

•Кыргыз Республикасын дүйнөлүк санариптик экономикага
сүңгүткөн экономикалык өнүгүүнүн жаңы модели 
турукташтырылган

•Ирээтештирилген урбандаштыруу менен аймактардын
өнүгүшүнүн ортосунда акылга сыйган баланс бар

•Кыргыз Республикасындагы айлана-чөйрө келерки муундарга
сакталып эле калбастан, олуттуу деңгээлде кайра калыбына
келтирилген

•Мамлекет өзүн жана өзүнүн кызыкчылыгын коргоого жана
өзүнүн жарандарынын коопсуздугун камсыздоого жөндөмдүү
Г



Республикада жашыл экономиканы илгерилетүү

боюнча Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көргөн

чаралар жөнүндө

2018-жылы Кыргыз Республикасындагы Жашыл экономика

концепциясы иштелип чыккан, ал Кыргыз Республикасынын

Жогорку Кеңешинин 2018-жылдын 28-июнундагы № 2532-VI

"Кыргызстан - жашыл экономика өлкөсү« токтому менен

бекитилген

КР Парламентинин Концепциясын аткаруу үчүн Кыргыз

Республикасында 2019-2023-жылдары «жашыл» экономиканы

өнүктүрүүнүн Программасы иштелип чыккан.

«Салыктык эмес кирешелер жөнүндө Кыргыз Республикасынын

Кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» КР Мыйзамы

иштелип чыкты.

Өкмөт Экономика министрлиги аркылуу өлкөдө жашыл экономика

принциптерин илгерилетүү, дүйнөлүк тендецияларды байкоо жана

тажрыйба менен билим алмашуу максатында жыл сайын Жашыл

экономика жумалыгын өткөрүп келет.



2017-2022-жылдарга карата Кыргыз Республикасында органикалык

айыл чарба өндүрүшүн өнүктүрүү концепциясы бекитилген

2019-жылдын 11-октябрында 2019-2020-жылдарга Кыргыз

Республикасында электр кыймылдаткычтуу дөңгөлөктүү транспорт

каражаттарын пайдаланууга дем берүү жана заряддоочу

инфратүзүмдөрдү түзүү боюнча иш-чаралар планы бекитилген.

«Глобалдык жашыл өсүш институтун түзүү жөнүндө макулдашууга

Кыргыз Республикасынын кошулуусу тууралуу” мыйзам долбоору

иштелип чыккан, ал КР Өкмөтүнүн 2019-жылдын 28-июнундагы

№322 токтому менен бекитилген.

Кыргыз Республикасында «жашыл» экономиканы моделдештирүү

иштери башталды.

Туруктуу каржылоонун жол картасынын долбоору иштелип чыкты.

Электромобилдер үчүн бажы пошлинасынын нуль ставкасы

киргизилген.

Республикада жашыл экономиканы илгерилетүү боюнча 

Кыргыз Республикасынын Өкмөтү көргөн чаралар 

жөнүндө



✓ Климаттык каржылоо борбору өзүнүн ишин баштады.

✓ Мамлекеттик статистика тутумуна киргизүү үчүн климаттын өзгөрүшүнө

байланыштуу 39 негизги индикаторлорду тандоону адаптациялоо боюнча иштер

жүргүзүлүүдө.

✓ Жашыл экономиканы өнүктүрүү боюнча жана климаттын өзгөрүү проблемалары

боюнча Координациялык комиссия бирикти.

✓ КР Жашыл экономиканын Глобалдык уюмун түзүү жөнүндө келишимге кошулуу

боюнча процесс жүрүп жатат.

✓ АЧ жана энергетика (тамчылап сугаруу, органикалык продукцияны өндүрүү, ВИЭ,

энергия үнөмдөгөн, суу үнөмдөө).

✓ Стратегиялык пландаштырууга тартылган мамлекеттик кызматкерлердин

потенциялын жогорулатуу боюнча иш башталды.

✓ Экономика министрлигинин демилгеси менен мамлекеттик кызматкерлердин жана

республиканын жождорунун арасында «жашыл» экономика боюнча окутуунун

муктаждыгы бааланып чыкты.

✓ Туруктуу мамлекеттик сатып алуу принциптерин киргизүү боюнча иш башталды.

✓ Экосистеманы жана инфрастурктураны башкарууну, кайра калыбына келтирүүнү

инвестициялоо аркылуу токой экосистемасын туруктуу башкарууну жакшыртуу үчүн

мамлекеттик мекемелер менен коомчулуктун потенциялын бекитүү боюнча иштер

башталды.

✓ «Зелёнка» долбоору. Маалымат Жашыл Журналистика Мектеби» ЖМКда «жашыл»

«Жашыл» экономиканы өнүктүрүү боюнча 

жасалган иштердин кыска натыйжалары



КР «жашыл» экономикага өтүү процессин колдоо 

Программасынын приоритеттик багыттары 
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•Электрозаряддык станцияларды жана алардын запастык бөлүктөрүнө НДС 
төлөөдөн бошотуу жагынан КР Салык кодексине өзгөртүүлөрдү жана
толуктоолорду киргизүү

•Электромобилдер үчүн НДС төлөөгө 7 жыдык мораторий киргизүү жагынан КР 
Салык кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү

•Элктромобилдер үчүн транспорттук салык төлөөдөн бошотуу жагынын КР 
Салык кодексине түзөтүүлөрдү киргизүү

•Электромобилдерди токтотуу жана зарядкалоо жайларды белгилөө, уруксат
берүүчү/бербеген жол белгилерин аныктаган атайын токтотуучу жайларды
бөлүп берүү

•Заряддык инфраструктуралар, типтерге жараша квалификациялоо, 
электрозаряддык инфраструктуларга оңой жол берүү үчүн Эл аралык
электротехникалык комиссиясынын стандарттарын киргизүү

•Мамлекеттик органдардын автопарктарын электромобилдерге өткөрүү
Программасын иштеп чыгуу (Күч органдарын жана мыйзам чегинде аскер 
кызматы каралган мамлекеттик органдар кирбейт)

•Электромобилдерди техникалык жактан камсыздоодо жана заряддык
интфраструктуралар үчүн адисттерди окутуу программасын иштеп чыгуу

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн электромобилдерди 

жана зарядка берүүчү инфрастурктураларды колдонууну 

стимулдаштыруу үчүн  көргөн чаралар жөнүндө
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Динамикалык түдөгү себеп-натыйжа 
байланышынын тармактык модулу

Кыргыз Республикасында Жашыл экономиканы 

моделдештирүү



✓ Кыргыз Республикасында 2019-2023-жылдары Жашыл экономиканы өнүктүрүүнүн
Программасын ишке ашырууну колдоого багытталган модель

✓ Модель эффективдүү саясатты иштеп чыгуу максатында проблемалардын себебин
аныктоого жана жалпы түшүнүктү түзүүгө багытталган

✓ Моделдердин жардамы менен секторлор боюнча Жашыл экономика тармагындагы
иш-чаралардын ар кандай варианттарынын натыйжаларын тестирлөө үчүн ар кандай
сценарийлерди моделдештирсе болот

✓ Модель Жашыл экономика тармагындагы тренддерди жана сунушталган
интервенияларды системалык анализ кылуу үчүн керек болгон кошумча сектролорду
камтыйт

✓ Модель ким туура кылганын же туура эмес кылганын көрсөтүү үчүн эмес, эмне болуп
жатканын жакшыраак түшүнүү үчүн курулат

✓ Моделде негизинен төмөнкү секторлорго фокус жасалган: (1) Энергетика, (2) Айыл 
чарба, (3) Жаратылыш капиталы, (4) Туризм, (5) Өндүрүш, (6) Транспорт, (7) 
Таштандылар

✓ Моделдин мөөнөтү 2040-жылга түздөлгөн

Кыргыз Республикасынын

Жашыл экономикасын моделдештирүү



✓ Математикалык бөлүктөрү бар жагынан жашыл экономиканы моделдештирүү

иштерин улантуу

✓ Жашыл экономика боюнча КР Программасын ишке ашыруудагы эксперттик колдоо;

✓ Таштандалыарды башкарууда эксперттик колдоо;

✓ ЖЭ моделдештирүү боюнча потенциалды байытуу жана билимдерди берүү

✓ Жашыл экономика форуму аркылуу калктын маалыматтуулугун жогорулатуу, сайт-

ивенттер жана бөлөк иш-чаралар.

✓ Электромобилдерди стимулдаштыруунун Жол картасын ишке ашыруу

✓ Тажрыйба алмашуу (Түштүк-Түштүк кызматташуусу)

2020 пландары:



Көңүл бурганыңыздар 

үчүн рахмат!

Бишкек, 2019


