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«ЧӨПТҮН ТАМЫРЫ ЖАНА АДАМЗАТ КООПСУЗДУГУ»  
ЯПОН ГРАНТ ПРОГРАММАСЫ 
Япония Тышкы Иштер Министрлиги 

 

ӨНҮКТҮРҮҮГӨ РАСМИЙ ЖАРДАМ 

 

СӨЗ БАШЫ 
Япониянын Өкмөтү тарабынан сунушталган өнүктүрүү долбоорлору үчүн каржылык 
жардам берүү программасы өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ар кандай керектөөлөрүн 
канаатандырууга багытталат. Бул чакан көлөмдөгү кайра кайтарылгыс жардам берүү 
программасы, «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант программасы деп 
аталып,ар кандай уюмдар тарабынан, анын ичинде өкмөттүк эмес уюмдар жана 
жергиликтүү өкмөттүн органдары тарабынан сунушталган долбоорлорго көмөк 
көрсөтүп келет. «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант программасы 
негизги өнүктүрүү долбоорлоруна ийкемдүү келип, кыска убакыттын ичинде көмөк 
көрсөтө алгандыктан жогорку баага татыды. 

Бул проспект «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант программасынын 
алкагында жардам алуу үчүн керектелүүчү иш-чаралардын тартиби, маселелери жана 
башка шарттары тууралуу жалпы маалыматты өзүнө камтыйт. 

 

МАКСАТЫ 
«Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант программасы боюнча кайра 
кайтарылгыс каржылык жардам, өкмөттүк эмес уюмдарга, ооруканаларга, башталгыч 
мектептерге жана башка коммерциялык эмес уюмдарга, алардын өнүктүрүү 
долбоорлорун иш жүзүнө ашыруу максатында берилет. 

Ар бир өлкөдө, сөз кылып жаткан өлкөдөгү коомдун жыргалчылыгына түздөн-түз 
таасирин тийгизе ала турган кызматташуунун жаңы түрлөрү менен бирге «Чөптүн 
тамыры жана адамзаттын коопсуздугу» гранттык программасынын каражатынын 
болушун Өнүктүрүүгө Расмий Жардам камсыз кылып турат. 

 

БОЛОЧОК ГРАНТ АЛУУЧУЛАР 
Ар бир коммерциялык эмес уюм «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант 
программасынын жардамын ала алат. Алуучуга болгон бирден-бир шарт – ал негизги 
өнүктүрүү долбоорлорун ишке ашыруучу коммерциялык эмес уюм болушу зарыл. 

Мисалы үчүн төмөнкүлөр болочок грант алуучулар боло алышат: жергиликтүү жана эл 
аралык өкмөттүк эмес уюмдар (кайсы өлкөнүн жараны экенине карабастан), 
ооруканалар, башталгыч мектептер жана башка коммерциялык эмес уюмдар.  

 

ДОЛБООРДУН ЧӨЙРӨСҮ 
1) «Чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу» грант программасы боюнча чакан 
көлөмдөгү өнүктүрүү долбоорлорун баары каржыланууга укугу бар. Бирок төмөндө 
көрсөтүлгөн чөйрөдөгү адамзаттын негизги муктаждыктарын канаатандыруучу 
долбоорлорго өзгөчө көңүл бурулат: 

 БИРИНЧИ МЕДИЦИНАЛЫК ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ 

 МЕКТЕПКЕ ЧЕЙИНКИ, БАШТАЛГЫЧ ЖАНА ОРТО БИЛИМ БЕРҮҮ 
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 МУКТАЖ БОЛГОНДОРГО ЖАРДАМ КӨРСӨТҮҮ 

 КООМДУК ЖЫРГАЛЧЫЛЫК 

 АЙЛАНА-ЧӨЙРӨНҮ КОРГОО 

2) Ар бир өлкөнүн приоритеттүү чөйрөсү, ал өлкөнү өнүктүрүүдөгү муктаждыктарды 
эске алуу менен өлкөдөгү Япониянын Элчилиги тарабынан аныкталат. 

 
АКЧА КАРАЖАТТАРЫ 
«Чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу» гранттык программасы боюнча 
берилүүчү гранттык жардамдын суммасы бир долбоорго 15 000 ден 90 000ге чейинки 
АКШ долларын түзөт. Каражат жыл сайын долбоордун негизинде билдирмени изилдеп, 
баалагандан кийин берилет. 

Адамзат коопсуздугуна олуттуу салым кошкон долбоорлорго,  мисалы, чек ара аралык 
маселелерди чечүүгө, жугуштуу ооруларга жана айлана-чөйрөгө байланышкан 
көйгөйлөргө, ошондой эле адамдарды коркунучтан сактоого багытталган долбоорлорго 
жана регионалдуу конфликт учурунда качкындардын жана ички жер которгондордун 
маселелерин чечүү максатында айрым адамдардын же жамааттын потенциалын 
жогорулаткан долбоорлорго, эрежеден тышкары иретинде, берилүүчү гранттын 
суммасы 90,000 АКШ доллардан жогору болушу мүмкүн. Мындай долбоорлордун ишке 
ашыруу мөөнөтүн 1 жылдан ашык узартууга уруксат берилет. 

«Чөптүн тамыры жана адамзаттын коопсуздугу» грант программасы жөнүндө кошумча 
маалыматты Кыргыз Республикасындагы Япония Элчилигинин интернет сайтынан 
http://www.kg.emb-japan.go.jp же Элчиликке телефон чалып алсаңыздар болот (кабыл 
алуу убактысы: дүйшөмбү – жума күндөрү саат 09:00 дан 17:45 ке чейин (Түшкү 
тыныгуу саат 12:30 дан 13:30га чейин), тел.: (996 312) 300-050, факс: (996 312) 300-052, 
электрондук дарек: kusanone.kg@gmail.com). 

Болочок Билдирме берүүчү долбоордун негизинде төмөнкүлөр каржыланбай 
тургандыгын эске тутуусу зарыл: айлык акы, күйүүчү майга болгон чыгымдар, жол 
чыгымдары, күндөлүк чыгымдар ж.б. уюмдун башкаруудагы жана учурдагы чыгымдары. 

 

БИЛДИРМЕНИ КАНТИП БЕРҮҮ КЕРЕК 
Эгерде Сиздин уюмуңуз жогоруда айтылган шарттарга макул болсо, жана өнүктүрүү 
долбоорун ишке ашыруу үчүн «Чөптүн тамыры жана адамзат коопсуздугу» грант 
программасы боюнча каражатты алгысы келсе, анда элчиликтен алган “Билдирме” 
формасын толтуруп, Япониянын элчилигине жөнөтүүсү зарыл. Бизге кошумча 
маалымат керек болушу мүмкүн болгондуктан, “Билдирмеде” байланыш 
телефонуңузду (уюлдук телефонуңуздун номурун да) жана дарегиңизди көрсөтүүңүз 
маанилүү. Билдирмеге долбоордун толук бюджетин, жалпы планын, долбоордун 
техникалык-экономикалык негизин жана уюмуңуздун уставынын көчүрмөсүн тиркөөңүз 
керек. 

 

Билдирмени жана керектүү документтерди төмөнкү дарек боюнча Япониянын 
Элчилигине алып келиңиз: 
 
Почталык дареги: 
Кыргыз Республикасындагы Япониянын Элчилиги 
Раззаков көчөсү 16, 
720040, Бишкек шаары, 
Факсы: (996 312) 300-052 
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Билдирмени берүүдө төмөнкүлөрдү эске алыңыз: 

1) Каржылоо үчүн долбоорлорду тандап алууда Япониянын Өкмөтү маанилүү жана 
узак мөөнөттүү долбоорлорго көбүрөөк көңүл бурат. Биринчи жана эң маанилүү нерсе 
– сиздин уюмуңуз узак мөөнөттүү өнүктүрүү долбоорун туура башкара ала 
тургандыгына Элчиликти ынандырууңуз зарыл. Уюмуңуздун буга чейинки 
жетишкендиктери жөнүндө кененирээк жазыңыз. Ал каржылоо долбоорун тандап 
алууда эске алынат. 

2) Жогоруда айтылгандай, Япониянын Өкмөтү айлык акы жана башка учурдагы 
чыгымдарды төлөөгө каражат бере албайт. Ошондуктан долбоорду башкаруу көз 
карандысыз сиздин уюмуңуз тарабынан каржылануусу зарыл. Сиздин уюумуңуз 
долбоорду башкара алуусуна Элчиликти ынандыруу үчүн, өзүнүн учурдагы 
чыгымдарын төлөөгө жөндөмдүү экендигин көрсөтүүсү зарыл. 

3) Биз долбоорду каржылоого мүмкүн болушу үчүн долбоордун бюджетинин ар бир 
пункту чыгымдардын эсептөөсү менен ырасталуусу керек. Сиз, мүмкүн болсо, 3 ар 
башка жабдуучу уюмдардан алынган чыгымдардын алдын ала эсептөөсүн көрсөтүүңүз 
зарыл. Кээ бир шарттарда (кризис учурунда же жалгыз эле жабдуучу болсо) Элчилик 3 
эсептөөнү талап кылуудан баш тартышы мүмкүн. 
 

«ЧӨПТҮН ТАМЫРЫ ЖАНА АДАМЗАТТЫН КООПСУЗДУГУ»  
ГРАНТТЫК ПРОГРАММАСЫ БОЮНЧА ГРАНТТЫ АЛУУ ТАРТИБИ 

Товар/кызмат 
менен жабдуучу Алуучу уюм Япониянын Элчилиги 

Япониянын 
Тышкы Иштер 
Министрлиги 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
КС/К: Товар/кызматты сатып алуу тууралуу келишим 
КЖБ/К: Кайра кайтарылгыс жардам берүү тууралуу келишим 
 

Билдирмени 
алуу 

Долбоорду 
изилдөө 

Долбоорду
жактыруу 

Каражатты төлөп 
берүү 

«Төлөө өтүнүчү» 
менен кайрылуу 

КЖБ/К 
түзүү 

Каражатты 
которуу 

КС/К 
түзүү 

Товар/кызматты 
сатып алуу 

Отчет 
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ТАНДАП АЛУУ ТАРТИБИ 
Япониянын Өкмөтүнө жардам алууга өтө эле көп билдирмелер келип түшөт. 
Ошондуктан, каражат долбоорду толук изилдеп чыккандан кийин, талаптарга көбүрөөк 
жооп берген долбоорго бөлүнөт. 

Билдирме менен ага тиркелген документтер Япониянын Элчилигине келип түшкөндөн 
кийин, тандап алуу төмөнкүдөй тартипте өткөрүлөт: 

1) Долбоорду изилдөө: билдирмени алгандан кийин, ал Элчиликтин кызматчылары 
тарабынан изилденет. Изилдөөдө долбоордун максаттарына, анын социалдык-
экономикалык таасирине жана долбоордун бюджетинин көлөмүнө өзгөчө көңүл бурулат. 
Анын негизинде кайра кайтарылгыс жардамды алууга татыктуу деп табылган 
долбоорлор тандалып алынат. 

2) Жайгашкан жерге барып көрүү: Элчиликтин кызматчысы, тандалып алынган 
долбоордун жайгашкан жерине барып көргөндөн соң кайтарылгыс жардамды бөлүү же 
бөлбөө тууралуу чечим кабыл алынат. 

3) Кайра кайтарылгыс жардам берүү тууралуу келишим: Япониянын Элчилиги 
менен алуучу уюм кайра кайтарылгыс жардам берүү тууралуу келишимге кол коёт. 
Келишимде долбоордун аталышы, максаты жана сүрөттөлүшү, алуучу уюмдун 
аталышы, каражатты максаттуу колдонуу жөнүндөгү пункт жана бөлүнүүчү каражаттын 
такталган, максималдуу суммасы көрсөтүлөт.  

4) Каражатты төлөп берүү: Алуучу уюм тиешелүү жабдуу менен товар жана 
кызматты сатып алуу тууралуу келишим түзүүсү зарыл. Баанын жана бюджеттин 
алгылыктуулугун ырастоо максатында Элчилик келишимди тыкандык менен изилдеп 
чыгат. Бааларды жактырып, алуучу уюмдан кол коюлган «Төлөө өтүнүчүн» алгандан 
кийин Элчилик акча каражатын бөлөт. 

5) Долбоорду ишке ашыруу: Кайра кайтарылгыс жардам тийиштүү түрдө колдонулуп, 
бекитилген долбоорду ишке ашырууга керек болгон товар жана кызматтарды сатып 
алуу үчүн гана колдонулууга тийиш. Акча каражаттары бөлүнгөндөн кийин 
макулдашылган график боюнча өз убагында долбоорду ишке ашырууну баштоо зарыл. 

6) Отчет: Долбоорду ишке ашыруу учурунда Япониянын Элчилиги туура деп тапса, 
алуучу уюмдан долбоорду ишке ашыруу процесси кандай жүрүп жаткандыгы тууралуу 
ортолук отчетун тапшырууну талап кылышы мүмкүн. Бардык долбоорлорду ишке 
ашыруу аяктаган соң акыркы отчет тапшырылууга тийиш. Акыркы отчетко каражаттын 
колдонулгандыгын ырастоочу финансылык отчет жана квитанциялар тиркелүүсү зарыл. 

 
ЗАРЫЛ ШАРТТАР 
1) Алынган каражат долбоорду ишке ашыруунун алкагында гана колдонулушу керек. 
Эгерде каражат, долбоордо каралбаган башка максатта колдонулса, анда Япониянын 
Элчилиги кайра кайтарылгыс жардамды берүүнү токтотууну талап кылууга укугу бар. 

2) Япониянын Элчилиги же анын өкүлдөрү үчүн аудитордук текшерүүнү жеңилдетүү 
максатында долбоорду ишке ашыруу үчүн өзүнчө банк эсебин ачуу шарт.  

3) Долбоорду ишке ашыруу качан башталганына карабастан кайтарымсыз жардамдын 
каражаттары 31-мартка чейин (Япониядагы финансылык жылдын аягы) берилүүгө 
тийиш. 

4) Эгерде алуучу уюм, кандайдыр бир алдын-ала эске алынбаган себептер менен 
долбоордун планын такшалтуу керек деп эсептесе, анда алдын-ала Элчилик менен 
кеңешип, анын макулдугун алуусу зарыл. 


