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Долбоор  

Кыргыз  Республикасында  Туруктуу  енуктуруунун  максаттарына  
(ТОМ) жетуунун  Улуттук  ыктыярдуу  сереби  (УЫС) боюнча  

НЕГИЗГИ  БИЛДИРУУ  

Киришуу  

Кыргыз  Республикасы  БУУнун  203 0-жылга  чейинки  мезгилде  
туруктуу  енуктуруу  жаатындагы  Кун  тартибин  ишке  ашырууну  колдоого  
алат. Туруктуу  енуктуруунун  максаттары  (ТОМ) мамлекеттик  саясатка  
киргизилген  жана  Улуттук  енуктуруу  стратегиясында  (2018-2040), 
"Биримдик. Ишеним. Жаратмандык" Программасында  (2018-2022) 
чагылдырылган, булардын  негизине  адамды  кецулдун  борборуна  алуу  
ыкмасы  коюлган. 2040-жылга  чейинки  Стратегиянын  концептуалдуу  
идеясы  болуп  туруктуу  экономикалык  есуштун  концепциясынын  призмасы  
аркылуу  Адамдын  татыктуу  жашоо  децгээлин  жана  анын  жогорку  сапатын  
камсыздоо  саналат. Кыргыз  Республикасы  калктын  кыйла  аярлуу  топторуна  
басым  кылуу  жана  артыкчылыктуу  кецул  буруу  менен  "эч  кимди  артта  
калтырбоо" деген  глобалдык  милдеггенмени  карманат. 

УЫСти  даярдоо  процесси  кеп  тараптуу  жана  кеп  секторлуу  болду, 
бардык  кызыкдар  тараптар  менен  енектештукке  негизделди . УЫСте  
елкенун  ТеМге  жетуунун  базалык  жана  практикалык  ыкмалары, 
кейгейлеру  жана  ийгиликтери, ошондой  эле  андан  ары  иш  жургузуу  зарыл  
болгон  чейрелер  чагылдырылган . Кыргыз  Республикасынын  Биринчи  
УЫСинде  туруктуу  енуктуруу  жаатындагы  16 максат  камтылган  (14 ТОМ  
кароого  алынган  жок). Сереп  коронавирустук  инфекция  (COVID 19) менен  
байланышкан  кырдаалды  камтыган  жана  баяндамага  пандемияга  каршы  
курешуу  учун  елкеде  керулуп  жаткан  чаралар  боюнча  маалымат  
киргизилген. 

"Эч  кимди  артта  калтырбоо" милдеттенмесин  ишке  ашыруу. 

Кыргыз  Республикасында  бул  милдеттенмени  ишке  ашыруу, 
енуктуруу  процесстеринен  кыйла  тартылбаган  коомдун  топторунун  
фундаменталдуу  укуктарын  ишке  ашыруу  жана  жашоо  сапатын  
жогорулатуу  учун  артыкчылыктарды  белгилее  зарылдыгын  тушундурет. 
Ушуну  менен  бирге, елкеде  тузумдук  кейгейлер  бар  экендиги  жана  
адамдын  туруктуу  енугуусунун  негизги  багыттарын  ишке  ашыруу  учун  
ресурстардын  жетишсиздиги  эске  алынат. 

Баалоого  кеп  аспекттуу  ыкманы  колдонуу, аныкталган  
тобокелдиктердин  жана  аярлуулуктун  бардык  спектрин  эске  алуу  менен  "эч  
кимди  артта  калтырбоо" деген  милдеттин  татаал  экендигин  керсетту. 
Баалоо  процессине  мамлекеттик  органдар, жарандык  коомдун  уюмдары  
жана  енуктуруу  боюнча  енектештер  менен  тематикалык  консультациялар  



киргизилген . Иш  негизги  элементтердин  ез  ара  байланышына  багытталган  
болчу: басмырлоо, географиялык  жайгашуу, социалдык-экономикалык  
статус, жашоо  жана  елумдун  керсеткучтеру, ошондой  эле  аярлуулук. 

Жургузулген  иштер  жана  ТеМге  жетууге  мониторинг  жургузууде  
жана  "эч  кимди  артта  калтырбоо" ыкмасын  баалоодо  колдонулган  
методологиясы  орточо  улуттук  керсеткучтердун  чегинен  чыгууга  жана  
кыйла  аярлуу  топтордогу  конкреггуу  кы  рдаалдын  кеп  турдуулугун, 
басмырлоонун , тецсиздиктин , обочолонуунун  кайчылаш  жана  негизги  
ф  акторлорун, чектеелерду  начарлатуу  учун  тобокелдиктерин  аныктоого  
мумкундук  берди. 

Жетишкендиктер  

203 0-жылга  карата  ТОМге  жетуу  учун  Кыргыз  Республикасы  негизги  
артыкчылыкты  белгиледи: адамдын  енугуусуне  багыгталат  саясатты  
жургузуу. Бул  учун  адамдын  жана  жарандын  укуктары  менен  
эркиндиктерин  укуктук  жана  соттук  коргоону  камсыз  кылуу, тецсиздикти  
кыскартуу, кедейчиликти  жоюу, климаттын  езгеруу  кесепеттерин  
жецилдетуу, кырсыктар  тобокелдиктерин  азайтуу, адамдын  енугуусуне  
инвестиция  салуу, коомдун  бардык  катмары  учун  билимдерди  жана  
кендумдерду  тузуу, жумуш  орундарын  тузуу  жана  сейрек  жашоо  мунезун  
колдоо, гендердик  тецчиликти  илгерилетуу  боюнча  улуттук  пландар  ишке  
ашырылууда. 

елкеде  жакырчылык  дээрлик  жок  болду. Жалпы  билим  беруу  акысыз, 
жалпы  жеткиликтуу  жана  милдеттуу. Кыргыз  Республикасы  биринчилерден  
болуп  жарандыгы  жок  адамдардын  кейгейун  толук  чечип  берди. Бул  айрым  
адамдарга  жана  коомго  жалпысынан  таандык  болуп  саналат, коомдун  
бардык  катмарларынын  социалдык  енугуусун  жана  мумкундуктерун  жана  
экономикалык  укуктарын  кецейтуу, саясий  катышуусун  камсыздоо  учун  
ТеМдун  ар  тараптуу  жана  калыптанган  мунезге  ээ  болууга  мумкундук  
берет. 

2040-жылдары  елкену  енуктуруунун  Улуттук  стратегиясы  туруктуу  
экономикалык  жана  социалдык  енуктуруу, анын  ичинде  
санариптештирууну , ишкердикти  енуктуруу, учурдагы  жана  келечектеги  
муундар  учун  инновациялык  жана  экологиялык  таза  технологияларды  
киргизуу  учун  мумкуНдуктерду  камсы  здайт. 201 9-жы  лЫ  Кыргыз  
Республикасы  Борбордук  Азиянын  орто  кирешелуу/ортодон  темен  
кирешелуу  елкелерунун  тобунда  жана  сегментинде  ТёМду  ишке  ашыруу, 
прогресске  жетишуу  керсеткучтеру  боюнча  ез  ара  кезкаранды  алты  
езгертуп  тузуунун  негизинде  бааланган  алдыцкы  позицияга  ээ  болгон. 

Кыргыз  Республикасы  ТеМду  ишке  ашырып  баштаганган  тартып  бир  
катар  маанилуу  макулдашууларды  ратификациялады , алардын  ичинде  
ТеМду  аткарууда  прогрессти  тездетуу  учун  кошумча  мумкундуктерду  
камсыздаган  БУУнун  Майыптардын  укуктары  женунде  конвенциясы  жана  
Климаттын  езгерушу  женунде  Париж  келишими. 



Кыйынчылы  ктар  

Жетишкендиктерге  карабастан, улуттук  кеп  кырдуу  кедейчиликтин  
децгээли  ете  жогору  болуп  саналат  жана  ете  тынчсызданууну  жаратат. 

Салыштырмалуу  туруктуу  экономикалык  есуш  темпи, орточо  эсеп  
менен  алганда  5,3°/оды  тузет, бул  калктын  жыргалчылыгынын  олуттуу  
есушун  камсыз  кылуу  учун  жетишсиз  болуп  эсептелет. Инновацияларды  
киргизуунун  начардыгы  жана  инфраструктуранын  енукпегендугу  елкенун  
экономикалык  енугуусун  татаалдаштырууда  жана  шаарда  да, айыл  жеринде  
да  калктын  жашоо  децгээлин  тецдее  мумкунчулугун  азайтууда. Жумуш  
менен  камсыз  кылуу  жана  эмгек  ендурумдуулугун  жогорулатуу  маселелери  
актуалдуу  бойдон  калууда. 

Корутунду  

Кыргыз  Республикасы  ТОМге  жетууге, адамдын  енугуусу  учун  
чейрену  тузууге, ар  бир  адамдын  дараметин  ачууга  жана  анын  ден  соолугун, 
эркиндигин, укугун  коргоо  аркылуу  бакубаттуулугун  камсыздоого, 
гендердик  тецчиликти, жумуш  менен  камсыз  кылууну  жана  кирешелердин  
туруктуулугун  кыйла  толук  камсыздоого  багытталган  активдуу  иштерди  
улантат. 

Кыргыз  Республикасы  ишкерлер  жана  инвесторлор  учун  жагымдуу  
шарттарды  тузуу  аркылуу  атаандашууга  жендемдуу  санариптик  
экономиканы  калыптандырууга , ошондой  эле  инновациялык  жана  
жаратылышты  сактоочу  текнологияларды  колдонууга  багытталган  
реформаларды  активдуу  жургузет. Кыргыз  Республикасы  елкенун  енугуусу  
учун  ар  бир  региондун  татыктуу  салим  кошуусуна  жана  ар  бир  региондо  
калктын  сапаттуу  кызмат  керсетуулерге  жеткиликтуулугун  камсыздоо  
жана  жашоосу  учун  жагымдуу  шарттарды  тузуу  максатында  бардык  куч  
аракеттерин  жумшайт. 
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